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Zadania dzisiejszego 
pokolenia. 

Zadania, które stoją przed państ- 

wem polskiem, rozwijają się na trzech 

płaszczyznach: 1) naszej państwowej 

polityki zagranicznej, 2) naszej wew- 

nętrznej polityki narodowościowej i 

3) naszej polityki gospodarczej. Z poś 

ród tych trzech zagadnień, pierwsza 

t. j. dziedzina polityki zagranicznej 

opiera się bezsprzecznie na trwałych 

już i głęboko przez społeczeństwo ro- 

zumianych podwalinach. Tu niewąt- 

pliwie mamy już najdalej posunięte 

ustalenie programu i tu stosunkowo 

najmniej istnieje rozbieżności w poglą 

dach ogółu. Jest to może rezullatiem 

tego, że w tej dziedzinie nawet okres 

przedmajowy nie był — jak niestety 

w wielu innych — całkowicie straco- 

ny. 
„Jeśli spojrzymy na drugą dziedzi- 

nę — wewnętrznej polityki narodo- 

wościowej — to koniecznością się oka 

że zupełne przeoranie gruntu. Tu bo- 

wiem: praca twórcza przed rokiem 

1926 była niepodobieństwem wobec 

przypadkowości, względnie całkowitej 

rozbieżności w układzie ówczesnych 

rządów międzypartyjnych, którym 

zdradzenie jakiejkolwiek aktywności 

w tej sprawie groziło zawsze natych- 

miastowem rozbiciem. To też pierw- 

sze zarysy programu i pierwsze osią- 

gnięcia w tej dziedzinie spotykamy 

dopiero po roku 1926. 

Trzecią wreszcie dziedziną, która 

wymaga trwałej podstawy i planowoś- 

ci, jest polityka gospodarcza. Nie wol- 

no jednak przeoczać, że świat dzisiej- 

szy znajduje się w sytuacji, wyklu- 

czającej układanie dojrzałego i trwa- 

łego płanu. Składają się na to dwie 

przyczyny: 1) powszechna, bo wynika- 

jąca z doniosłych przemian, jakie 

przeżywa cały świat naskutek kata- 

klizmu wielkiej wojny; 2) specyficz- 

nie połska, wynikająca z tego, że je- 

steśmy dopiero w zaczątku scalania 

naszej gospodarki narodowej po wie- 

kowej przynależności jej do orbity 

organizmów obcych. Nad tą rzeczy- 

wistością góruje konieczność walki o 

dzień dzisiejszy. 
Jeżeli rozpatrzymy ostatnie sześ- 

ciolecie z punktu widzenia naszej po- 

lityki gospodarczej, widzimy, z jak 

wielkiem poczuciem miary i zdrowego 

rozsądku ta właśnie polityka jest pro- 

wadzona. Widzimy bowiem, że właś- 

nie rządy pomajowe nie zrobiły — 
mimo że stosunki gospodarcze na świe 

cie w tym okresie poczęły się niepo- 
miernie komplikować —- ani żadnego 

zasadniczego błędu, ani żadnego ry- 

zykownego eksperymentu,. których 

nie brakło niestety przed majem. Nie- 

podobna również zaprzeczyć, że jeśli 

chodzi o wytknięcie roli, jaką ma od- 

grywać państwo w dziedzinie gospo- 

darczej — idziemy naprzód i zaczyna- 

my wyplątywać się z błędów i odchy- 

leń, nieodłącznych od pierwszych kro- 

ków społeczeństwa, przez długie dzie- 

siątki lat odepchniętego przemocą od 

skomplikowanych funkcyj rządów 
Państwowych. 

A jeżeli właśnie w dziedzinie na- 

szej polityki gospodarczej obecnie sil- 

nie ścierają się poglądy i kierunki 
działania, to jest to rzecz naturalna i 

konieczna. Nie wolno nam bowiem 
żądać, aby Polska w przeciągu kilku 
lat mogła osiągnąć rezultaty, któremi 

nie mogą SIę poszczycić najdojrzalsze 

i świetnie rozbudowane potęgi pań- 

stwowe, mające za sobą wieki nie- 
przerwanej pracy organizacyjnej, 

Oto trzy te główne dziedziny na- 

Szej pracy, jaką zapoczątkował obóz, 

który wziął po maju 1926 r. na siebie 

odpowiedzialność za losy państwa — 

i jaką bezsprzecznie doprowadzi do 
końca. 

Syntezę tych ideołogicznych wska- 

zań podaje Bogusław Miedziński w 

swym zarysie (,,Cele i prace" Gazeta 

Polska Nr. 48) — na którym oparliś- 

my nasze wywody, w następujących 

Świadomość tego, że zada- 
niem: dzisiejszego pokolenia jest prze- 

budowa i twórcze szukanie syntezy w 

najpoważniejszych dziedzinach życia 

państwowego — sprawiła, że tak sze- 

słowach:    

roki zastęp ludzi umiał przejść do po- 

rządku dziennego nad rozbieżnościa- 

mi mniejszego znaczenia i przystąpić 

do wspólnej pracy nad racjonalnym 

ustrojem państwa i wykuwaniem pol- 

skiej racji stanu, świadomość ta dała 

w wyniku powsłanie i twórczą pracę 

t. zw. obozu rządowego w dzisiejszych 

jego rozmiarach i spoistości". 

Z prac Parlamentu. 
Pomoc finansową Wilnu 

uchwaliła sejmowa komisja budżetowa. 
WARSZAWA, 25. 2. (Pat). — Na czwart- 

kowem posiedzeniu sejmowej komisji bud- 
żetowej pos. Hutten-Czapski zreferował rzą- 
dowy projekt ustawy o połączeniu przedsię- 
biorstw państwowych Polskiej Agencji Tele- 
graficznej i Wydawnictw Państwowych. Po- 
łączenie to ma na celu wprowadzenie 057- 
czędności. Ustawę przyjęto w 2 i 3 czytaniu. 

Następnie pes. HUTTEN-CZAPSKI 

ferował rządowy projekt ustawy o pomocy 

finansowej skarbu państwa @а gminy m. 

Wilna na pokrycie zobowiązań z tytułu 5 

     

zre- 

proc. obligacyj pożyczki konserwacyjnej m. 

Wilna w funtach szterlingach. Referent pod- 

kreślił m. in., że Wiłno boryka się z trudno- 

ściami finansowemi, wywołanemi w znacz- 

nej mierze brakiem swych wschodnich i za- 

chodnich rynków zbytu. Ustawę przyjęto w 

2 i 3 czytaniu. 

Pos. Wagner referował rządowy projekt 
ustawy o dodatkowych kredytach na rok 
1931-32. U 
dytów na wypłaty emerytur i woj. 
skowych na łączną sumę 25 miljonów zł. 

  

  stawa ta obejmuje zwiększenie kre 
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Oipowiedziainošė Prezydenta Rzpliteį 
w przyszłej 

    
    

WARSZAWA, 25. 2. (Pat). — Na czwart- 
kowem posiedzeniu sejmowej komisji kon- 
stytucyjnej w dalszym ciągu dyskutowano 
nad składem i uprawnieniami Senatu. 

Po przemówieniach pos.  Makarskiego, 
Cara i Seidlera pos. CZUMA wygłosił referat 
o odpowie alności prezydenta. 

Po omówieniu tego zagadnienia fererent 
osił następujące tezy: 

  

    

   

      

1) Prezydent Rzeczypospolitej składa 
przed objęciem urzędewania przysięgę w ko- 

konstytucji. 
Ściele katedralnym w Warszawie lub innem 
mieście Rzeczypospolitej treści następującej: 
„Przysięgam Bogu Wszechmogącemu, w Trój 
cy Świętej jedynemu t ślubuję Tobie, Naro- 
dzie Polski, na urzędzie Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej, który ohbejmuję, praw Rzeczypo- 
spolitej, a przedewszystkiem ustawy konsty 
tucyjnej, święcie przestrzegać i bronić, dob- 
ru powszechnemu narodu ze wszystkich sił 
wiernie służyć, sprawiedliwość względem 
wszystkim bez różnicy obywateli za pierwszą 
sobie mieć cnotę, obowiązkom urzędu i służ 

Chińskie linje obronne zostały przerwane. 
Gwałtowne ataki wojsk japeńskich. — 

Zacięta obrona Chińczyków. 
SZANGHAJ. 25.11 (Pat) —Ponow- 

ne bombardowanie Sza-pei przez Ja- 

pończyków wywołało nowe pożary, ni 
szezące wszystko na przestrzeni 15 ha 
Japończycy  zbomhbardowali stację 

Lung-Wa na kolei Szanghaj —Han- 
kou, w odległości kilku kilometrów 
od Szanghaju. Samoloty japońskie 
rozrzucały odezwy, podpisane przez 

admirała Nomurę, który obiecuje, iż 

wojska chińskie w razie kapitulacji 

będą dobrze traktowane. W razie o- 

poru Nomura grozi, iż Chinezūkow 

spotka straszny los. 

SZANGHAJ. 25.II. (Pat) — а- 
moloty japońskie, ścigające eofające 
się oddziały chińskie, ostrzeliwują je 
nieustającym ogniem karabinów ma- 
szynowych. Wojska japońskie, po 
przełamaniu chińskiej linji obronnej, 
wykonywują ruch oskrzydlający w 
kierunku Ta-Szang, w odległości 3 
mil na zachód od Kiang-Wan, zagra- 
żająe w ten sposób od tyłu chińskim 
pozycjom w Kiang-Wan. 

SZANGHAJ. 25.II (Pat.) — Na fron 

cie Kiang-Wan walki dziś wznowiono 

i są one bardziej zaciekłe i krwawe 
od wszystkich doetychezasowych. We- 
dług informacyj japońskich, linje chiń 
skie w odległości 2 mił na północny 
zaehód od Kiang-Wan zostały przer- 
wane. Po obu stronach są wprowa- 
dzone do wałki wszystkie oddziały 
stojące do dyspozycji. Naskutek bom- 
bardowania przez Japończyków, miej 
seowość Miao-Hong-Czen stoi w pio- 
mieniach. 40 samolotów japońskica 
bombarduje pozycje chińskie w oko- 
ło Kiang-Wan, oraz przestrzeń pomię- 
dzy Kiang-Wan a Miao-Hong-Czen. 
Dziś do godzin południowych Japoń- 
czycy zdołali posunąć naprzód swój 
front o 2/3 mili, a artylerja japońska 
zasypuje huraganowym ogniem  c€o- 

fające się oddziały chińskie. W samem 

Kiang-Wan jednak Chińczycy trzyma 

ją się w dalszym ciągu, odrzucając 

wszystkie dotychczasowe ataki. 
SZANGHAJ, 25. 2. (Pat). Wskutek 

długotrwałego bombardowania przez 
samoloty japońskie miejscowości 
Kiang-Wan, Miao-Hu-Czen i Ta-Sang 
są doszczętnie zrujnowane. Pozostały 

z nieh jedynie dymiące zgliszcza. 

Chińczycy odparli atak japoński. 
SZANGHAJ, 25. 2. (Pat). Wojska 

chińskie odparły z niesłychaną ener- 
gją atak japoński, trwający cały dzień 

i rozpoczęły kontratak. Chińczycy 0d- 

zyskali znaczną część terytorjum stra- 

conego w czwartek rano. 

Gen. Maa — zabity. 
MOSKWA, 25. 2. (Pat). Otrzymano tu wiadomość z Nankinu, że gen. 

Maa jest zabity w Charbinie. 

Ponowne krwawe zajście na terenie 
kopalni węglowych. 

KATOWICE, 25. 2. (Pat). — Wczoraj 
zaalarmowany został przez zarząd huty „Po. 
kój* w Nowym Bytomiu miejseowy posteru- 
nek policyjny, że na teren huty wtargnęło 
okało 100 ludzi, którzy przebiegając po róż 
nych działach huty, terorem zmuszałi robot- 
ników do porzucenia pracy. Na miejsce po 
Śpieszył oddział policji, który na terenie hu- 
ty przytrzymał kilku napastników gdy pozo- 
stali zdołali zbiec. 

Pod wpływem teroru pracujący robotniey 
musieli pracę porzucić, obawiajae sie pobi- 
cia, tem bardziej że pobity już został jeden 
z inżynierów. Dopiero naskutek interwencyj 
esobistych naczelnika Urzędu Okręgowego 
Jędrasza robotniey uspokoili się, pozostając 
nadal przy pracy. 

Tymczasem nazewnątrz huty, koło jednej 
z bram, zgromadził się tłum w ilości powy- 

żej 1000 esób, który podburzony przez zna- 
nych miejscowych awanturników, usiłował 
gwałtem wtargnąć na teren huty. Stojący 

przy bramie oddział policji zastąpił drogę, 

nie dopuszczając do wyłamania bramy, przy 

ezem tłum obrzucił policjantów cegłami, tak 

że 4 policjantów zostało kontuzjowanych. 

Kmendant oddziała policyjnego wezwał tłum 
zachowujący się agresywnie, do cofnięcia się 
a gdy kilkakrotne wezwania nie poskutkowa- 
ły, wydał rozkaz dania strzałów ostrzegaw- 

czych w. powietrze. Tłum cofnął się wówczas 
i został następnie rozproszony przez policję. 

Po rczpreszenin tłumu stwierdzono, że 
wśród niewyjaśnionych narazie okoliczności 
w odległości kilku metrów od bramy zabity 
został bezrobotny Kowalski Antoni z Cheb- 
zia.. Na miejscu prowadzi dochodzenie spec- 

jalna komisja. 
  

Na konferencji rozbrojeniowej. 
Odrzucenie rezolucji sowieckiej. 

GENEWA, 25. 2. (Pat). — Na ezwartko- 
wem posiedzeniu głównej komisji konferen- 
€ji rozbrojeniowej Ltwinow uzasadniał pro- 
pozycję, ażeby sowiecki projekt był przyję- 

ty jako podstawa prae konferencji. Litwinow 
twierdził, że całkowite bezpieczeństwo może 
być stworzone tylko zapomocą całkowitego 
rozbrojenia i unicestwienia przemysłu wojen 
nego. 

W ezasie dyskusji przedstawiciel Niemiec 
Nadolny zaznaczył, że dełegaeja niemiecka 
mimo sympatji dla propozycyj sowieckich 
przyłącza się „do rezolueji Simona. 

W głosowaniu rezolucja sowiecka uzyska- 
ła jedynie dwa głosy. 

Po przerwie minister Simon w porozu- 
mieniu z delegatem Madariagą przedstawił 
nowy tekst rezołueji, który stwierdza, że kon 
ferencja, pragnąc zapewnić solidnie zorgani- 
zowany pokój oraz rzeczwiste bezpieczeńst- 
wo, postanawia kontynuować swe prace w 
ramach konweneji z roku 1930, przyczem de 
legaci zachowują swobodę rozwinięcia wła- 
nych propozyeyj w miarę późniejszych ob- 
rad. * 

Nowy glėwnodowodzący 
wojsk japońskich. 

TOKJO, 25. 2. (Pat). Gen. Shirak: 
wa wyjeżdża wkrótce do Szanghaj 
jako głównodowodzący japońskich sił 
zbrojnych. Na terytorjum chińskiem 
znajdują się już blisko 3 dywizje ja- 

pońskie. 

   

Nowy. desant. 
MOSKWA, 25. 2. (Pat). Kerespon- 

denci sowiecey donoszą z Szanghaju, 
że dziś zostało zokańczone wyładow;- 
wanie świeżo przysłanych do Szaug- 
haju posiłków japońskich w sile 15 

tysięcy żołnierzy. 

Ekspedycja karna. 
MOSKWA. 25. 2. (Pat). Według 

doniesień sowieckich, Chiny organi- 
zują ekspedycję karną przeciwko 
zbuntowanym prowincjom mandżur- 
skim, dążącym do oderwania Mand- 
żurji od Chin. 

„Pożyczka zbawienia naro- 
dowego". 

PARYŻ, 25. 2. (Pat). — Na tutejszej gieł- 
dzie rczeszły się dziś pogłoski, że rząd chiń- 
Ski postanowił wypuścić „pożyczkę zbawie- 
nia narodowego* w wysokości miljarda do- 
larów, która ma być podpisana przez Chiń- 
ezyków, mieszkających pe drugiej stronie 
Oeeanu. 

Apel Chin do Papieża. 
Katol. Agencja Prasowa donosi: 

: „Przewodniczący delegacji chińskiej przy 
Lidze Narodów, p. Jen, zwrócił się do Ojca 
św, z prośbą o wstawiennictwo za Chinami 

w teraźniejszym krwawym zatargu na Dale- 
kim Wschodzie. Kardynał sekretarz stann 
Pacelli odpowiedział telegraficznie, że Papież 
jako wspólny Ojciec, obejmuje swą miłością 
wszystkie narody, a narodowi chińskiemu dał 

niewątpliwie dowody swojej dla niego przy- 
chylności. W tej chwili Ojciec św. pragnie 
gorąco i modli się o to, aby pomiędzy obu 
wielkiemi narodami, którym Opatrzność Bo- 
ża wyznaczyła miejsce obok siebie, zapanował 
pokój, aby mogły w zgodnem współżyciu ko- 
rzystać z dobrodziejstw pokoju. Ten apel na- 
rodu chińskiego do Stolicy św. posiada wiel 
kie znaczenie, albowiem jest to jeden z rzad- 
kich wypadków odnoszenia się o pośrednict- 
wo do Stolicy Apostolskiej ze strony narodu 
pogańskiego" 

Odpowiedź Papieża utrzymana jest 
w tonie bardzo dyplomatycznym, Oj- 
ciec Św. przemawia w niej językiem 
zbliżonym do tego, jakiego używa do- 
tąd Rada Ligi Narodów w stosunku 
do walczących stron. 

Premier Prystor na Zamku. 
(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Dziś przed południem p. premjer 
Prystor udał się na Zamek i został 

przyjęty przez Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej. 

: Р premjer złożył sprawozdanie z 
bieżących prac rządu. 

Kronika telegraficzna, 
‚ — Ciehy pogrzeb Wallace'a odbył się w 

miejscowości Little Marlow. Pogrzeb odbył 
się w dniu 25 b. m. 

— Doszło do porozumienia pomiędzy Hin 
dusami z sekt uprzywilejowanych a Hindu- 
sami z sekt potępionych t. zw. parjasami. 
Hindusi uprzywilejowani zgodzili się zapew- 
nić parjasom stosunkową ilość mandatów. na 
podstawie systemu proporcjonalnego. 

  

bie poświęcać się niepodziełnie. Tak mi do- 
pomóż Róg i święta jego męka. Amen*, 

2) Prezydent Rzeczypospolitej nie może 
być pociągnięty do odpowiedzialnošci parla- 
mentarnej, ani cywilnej z tytułu wykonywa 
nia swego urzędu. 

3) Za umyślne naruszenie konstytucji oraz 
za przestępstwa karne Prezydent Rzeczypo- 
spolitej może być pociągnięty do odpowie- 
dziainości prawno-konstytucyjnej tylko przez 
Zgromadzenie Narodowe na wniosek conaj- 
mniej połowy ustawowej liczby członków 
z Izb Ustawodawczych. W wypadku zgłosze- 
nia takiego wniosku Zgromadzenie Narodo- 
we zbiera się z samego prawa w 8 dni po je 
go zgłoszeniu, celem powzięcia odpowiedniej 
uchwały. Uchwała Zgromadzenia Narodowe- 
go, stawiająca Prezydenta  Rzeczypospoli- 

tej w stan oskarżenia, zapada większością 
2/3 oddanych głosów, przy obecności eonaj- 
mnie 3/5 ustawowej liczby członków Zgro- 
madzenia. Sprawę rozpatruje i wyrok w;- 
daje Tryhunał Stanu według przepisów 0s0- 
bnej ustawy. Z chwilą postawienia w sian 
oskarżenia przed Trybunał Stanu Prezydent 
Rzeczypospolitej jest zawieszony w urzędo- 
waniu. 

4) Trybunał Stanu składa się z pierwsze- 

go prezesa Sądu Najwyższego oraz sędziów 

sądów powszechnych, powoływanych w spo- 
sób, który ekreśli odpowiednia ustawa. 

5) Zastępca Prezydenta Rzeczypospolitej 

podlega z tytułu jego urzędowania  wszyst- 

kim przepisom o edpewiedzialności Prezy- 

denta Rzeczypospolitej. 

Pienum Senatu. 
Przyjęcie szeregu ustaw. 

WARSZAWA, 25. 2. (Pat). Na czwartko- 

wem posiedzeniu plenarnem Senat przyjął 

m. in. projekt ustawy, dotyczący konwencji 

handlowej. nawigacyjnej i welerynaryjnej z 

Rumunją oraz układu z Rumunją w sprawie 

rur żeliwnych. — Zkolei sen. WYROSTEK 

(BB) reterował projekt ustawy o poborze 

rekruta na rok 1932. Sen. KOPCIŃSKI (PPS) 
że wobec wytworzonej sy- 

politycznej klub jego nie. może gło- 

sować za tą ustawą. Projekt przyjęto w 

brzmieniu sejmowem. 
Następnie przyjęto szereg projektów ustaw. 

Godzina 22 min. 45 sen. WANKOW 

referuje projekt ust o funduszu obroto- 

wym reformy rolnej. Posiedzenie trwa. 

  

  

    

      

   
   

  

     
    

Dzisiejsze posiedzenie Sejmu. 
(Tel. od wl. koresp. z Warszawy). 

Dziś w piątek posiedzenie Sejmu 

odbędzie się o godz. 10 rano i potrwa 

prawdopodobnie do późnej nocy, & 

małą przerwą obiadową. 
Na porządku dziennym dzisiejsze- 

go posiedzenia znajduje się ustawa o 

ustroju szkołnietwa. ustawa o prywat 

nych szkołach, nowela do ustawy eme 

rytalnej, przedłożenie rządowe o do- 

datkowych kredytach na pomoc dła 

bezrobotnych i ustawa karno-skarbo- 

wa. 

Na wypoczynek. 
(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Dziś p. premjer Prystor wyjechał 
na dwudniowy wypoczynek. 

Nominacja dr. Pappėe na 
komisarza gener. w Gdańsku. 

WARSZAWA, 25. 2. (Pat). Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej podpisał 
dekret, zwalniający dr. Henryka 
Strasburgera ze stanowiska komisa- 
rza generalnego Rzeczypospolitej w 
Gdańsku. Równocześnie Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej mianował na 
to stanowisko dr. Kazimierza Papee, 
dotychczasowego konsula generalnego 

R. P. w Królewcu. 

  

Ciekawy proces. 
Wojewoda Grażvński contra Wł. 

Studnicki. 
„Polonia* katowieka pedaje następującą 

ciekawą wiadomość z Wilna, o czem u nas 
ео$ bardzo cicho: 

„Zapowiada się w Wilnie bardzo cieka- 
wy proces polityczny. P. wojewoda dr. Gra- 
żyński zaskarżył p. Władysława Studniekie- 
go o obrazę, a dochodzenia prowadzi proku 
rator. 

Swego czasu p. Władysław Studnicki na 
poufnej konierencji w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych powiedział między innemi, że 
„akcja wyborcza wojewody Grażyńskiego na 
Śląsku była prowokacją”. 

Pozatem p. Studnicki na tej samej kon- 
ferencji wyraził się o p. Grażyńskim w ten 
sposób: „P. Grażyńskiego uważam za naj- 
większego szkodnika sprawy polskiej”. 

Temi wyrażeniami uczuł się dotknięty p- 
Grażyński i wniósł o ukaranie p. Studnie: 
kiego. P. Studnicki podjął się przeprowa- 
dzenia dowodu prawdy na swoje twierdze- 
nia. 

Jako świadków podaje p. Studnicki p. 
marszałka Wolnego, p. Wojciecha Korfan- 
tego, Adwokata SPisto takiego i innych*, 

Nowy rekord automobilowy. 
LONDYN, 25. 2. (Pat). — W słynnej miej 

seowości Dayton Beach na Florydzie znany 
automobilista angielski Małckom Campbell 
ustanowił wczoraj na maszynie „Niebieski 
Ptak* nowy automobiłowy rekord światowy, 
osiągnąwszy Średnią szybkość 254 mile na 
godzinę, czyli przeszło 400 klm. Campbell po 
bił własny swój rekord z przed roku, wyno- 
szący 245,736 mil. 

Y IADOMOŚCI z KOWNA 
NIEMCY PROPONUJĄ POLSCE POPARCIE 
SWEJ TEZY W KONFLIKCIE KŁAJPEDZ- 

KIM. 

Jak podaje „Lietuwos Aidas“ przedstawi- 
ciele rzadu niemieckiego zwrócili się do rzą 
du polskiego, szukając poparcia dla swej te- 
zy w sprawie kłajpedzkiej u przedstawiciela 
polskiego w Radzie 11 Narodów. Stanowi- 
sko rządu polskiego w tej sprawie nie jest 
jeszcze znane. 

Przy tej okazji 

    

Liet. Ald.* zaznacza, że 
prasa połska, nie w jąc urzędówki, nie 
wykazała dła Litwy w walce 6 swe prawa 
w Kłajpedzie najmniejszej przychylności (?). 

      

  

MINISTER ZAUNIUS WRÓCIŁ Z GENEWY. 

We wtorek w nocy wrócił z Genewy do 
Kowna litewski min. spr. zagran. dr. Zau- 
nius. Na dworcu cczekiwała go liczna grupa 
przedstawicieli wiadz i wojska, sfer politycz 
nych i młodzieży. Wysiadającego z wagonu 
dr. Zauniusa spotkały owacje i okrzyki 
„Valio“. 

Z KOWIEŃSKIEGO RADJA. 

„Wilbi* podaje następującą treść poga- 
danki o Wilnie, wygłoszonej przez radjo 
kowieńskie przez p. A. Rondomańskiego w 
dniu 23 lutego b. r. 

„Niedawno niejaki Antoni Gożutis przet- 
łumaczył na język litewski i wygłosił przez 
radjo wileńskie poroniowy odczyt niejakiego 
Wielhorskiego na temat „Skąd powstali Lit 

    

   

  

rzy Litwinów na 
stwierdza, że Lit 
swojego własiego ję. 

  

ntymetry, 
i nie posiada nawet 

ka, gdyż mowa litew- 

   

  

ska wywodzi się z dawnego djalektu hindu- 
skiego. Wychodzi więc na to, że biedni Lit- 
wini nie posiadają własnego języka, własnej 
rasy i są jakimś konglomeratem narodowym, 
lecz zaprawdę stokroć biedniejszym jest ten 

   
     

    

student, który musi tłumaczyć i wygła 
podobne „bajdy*... Pan W s 
cie swym posługuje się przes 
łami niemieckiemi, które całk 
aktualności. O ile jednak chodzi o r 
ski, istnieją prace o wiele nowsze i w dodat 
ku prace polskie, z których wynika, że Pola 
cy mają przeróżne wady”. ® 

(Przyp. red.) Wierzyć się nie chce, 
człowiek inteligentny, jakim znaliśmy w W 
nie p. Rondomańskiego, mógł wygłaszać p 
lekcje utrzymane na takim poziomie. Ka 

talną jest obraza z tego powodu pochodzenia 

języka litewskiego i riposta, że „Polacy 

mają przeróżne wady'*! 

„Paszporty wileńskie". 
Jak donosi ,.Liet. Aid.*, według informa- 

cji Związku Od nia Wiłna, „paszporty 

wileńskie" mają być puszczone w obieg prze- 
dewszystkiem wśród ludności w Kownie bez 
względu na narodowość, wyznanie i t, p. 0- 
sób nabywających te aszporty*. Rozpow- 

szechnianie „paszportów ” nastąpi w marcu 
przy pomocy młodzieży akademickiej. Pi 

niądze uzyskane ze sprzedaży „paszportow 

i znaczków ofiarnych utworzą t. zw. żelazny 

fundusz wileński, który użyty będzie jedy 
w doniosłej potrzebie i wyłącznie za zgoda 
Prezydenta Państwa. Wydrukowano 500 
tvs. książeczek oraz 981 tys. znaczków po 10 
cent., 780 tys, — po 20, 483 tys. po 50 c., 297 
tys. po 1 licie, 191.100 po 2 It., 151 tys. po 5 
It. i 40 tys. po 10 Н. Ogółem wydrukowano 

znaczków ha sumę 2.364.340 М. Rozpowszeci 
nianie książeczek i znaczków będzie się od- 

bywało przedewszystkiem za pośrednictwem 

urzędów pocztowych. 
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Popierajcie Ligę Morską 

EDTA 

Handel Sowietów z Ameryką 
kurczy sę. 

Jeden z członków Sowieckiej Na- 
czelnej Rady Gospodarczej przema- 
wiał przed paru dniami przez radjo 
o stosunkach handlowych Z. S. S. R. 
ze Stanami Zjednoczonemi A. P. Jak 
się okazuje, rząd sowiecki w ostatnich 
czasach ograniczył bardzo znacznie 
obstalunki w Stanach Zjednocz. O- 
becnie ,„„Amtorg* dokonywa zamówień 
u przemysłu amerykańskiego na sumę 
300.000 dolarów miesięcznie, co sła- 
nowi tylko 3 proc. wartości zamówień 
miesięcznych czynionych tamże w r. 
1930. Istnieje zamiar jeszcze większe- 
go ich skurczenia, bowiem Minister- 
stwo Handlu w St. Zjedn. wywiera na- 
cisk na banki, aby one nie finansowa- 
ły interesów z Sowietami. Wobec te- 
go, Naczelna Rada Gospodarcza za- 

mierza te obstalunki które były prze- 

znaczone dla Ameryki przenieść do 
Niemiee, Włoch, Anglji i Francji. Nie- 
możliwem staje się dokonywanie ope 
racyj handlowych z prywatnemi in- 
stytucjami gospodarczemi w St. Zje- 
dnoczonych dopóty, dopóki między 
temi państwami nie istnieją normalne 
stosunki polityczne. Sowiety wska- 
zują ponownie na konieczność politv- 
cznego porozumienia pomiędzy niemi 

a Ameryką. 
Powyższa mowa sowieckiego dyg- 

nitarza ma oczywiście na celu wywar- 
cie presji na amerykańskie sfery go- 
spodarcze, zainteresowane w  otrzy- 
mywaniu zamówień sowieckich, aby 
one ze swej strony skłoniły rząd St. 
Zjednoczonych do podjęcia z Sowieta- 
mi normalnych stosunków, t. zn. u- 

znania ich de jure i utworzenia wza- 
jemnych przedstawicielstw dyploma- 
tycznych.



- Sowiety—Japonia. 
G. Biesiedowskij o polityce Stalina na Dalekim Wschodzie. 

Były sowiecki charge d'affaires w 
Tokio i późniejszy radca poselstwa 
sowieckiego w Paryżu. który jak wia- 
domo zerwał z Sowietami, uciekłszy 
przez mur poselstwa, zamieszcza ohec- 
nie na łamach „„Ilustrirowannaja Ros- 
sija*, wychodzącej w Paryżu, artyku- 
ły o sytuacji na Dalekim Wschodzie. 

W jednym z takich artykułów Bie- 
siedowskij m. i. pisze: 

„Konflikt mandżurski, który przy- 
brał formy wojny japońsko-chińskiej. 

wywołał również pogłoski o możliwo- 
ści spotkania się Japonji i Sowietów 
na jednej platformie. Już swego cza- 
su miałem sposobność wypowiedzieć 
się o pochodzeniu tych pogłosek a 
moje przepowieści szły w tym kie- 
runku, że Stalin za każdą cenę starać 
się będzie uniknąć pogorszenia sto- 

sunków pomiędzy ZSRR a Japonją. 

Perspektywa japońsko-sowieckiej woj. 

ny jest zbyt niebezpieczna dla dykta- 

tora moskiewskiego. Jednak nikt nie 

mógł przypuszczać, że manewry dyp- 

lomatyczne Stalina przybiorą formy 

zupełnej i bezwarunkowej kapitulacji 

wobec żądań japońskich, kapitulacji, 

jakiej jesteśmy świadkami. Stare so- 

wiecko-japońskie umowy O kolei 

wschodnio-chińskiej zawarte w Tokio 

przeze mnie i mego ówczesnego współ- 

pracownika - Kuźniecowa (obecnie 

przewodniczący zarządu kolei wscho- 

dnio-chińskiej z ramienia Sowietów) 

zamienione zostały na zwykłe „Świst- 

ki papieru. Część linji, a to odcinek 

Kuan-Czen-Czy—Charbin, przeszła do 

sieci kolei południowo-mandżurskiej. 

Z zachodu kolej wschodnio-chińska 
przecięta jest w Cicikarze a ze wscho- 

du pod Charbinem. Rozdzielenie sfer 

wpływów w północnej Mandžurji sta- 

ło się nędzną fraszką i mnie ż całej 

duszy jest żal tych mych dawnych ko- 

legów, czerwonych dyplomatów, któ- 

rzy w fraszce tej muszą odgrywać rolę 

niepozazdroszczenia godną, rolę ma- 

nekinów Stalina. у 

Dyplomatyczne manewrowanie 

Stalina przybrało wreszcie formy po- 

lityki bezpośredniej pomocy przy po- 

chodzie wojsk japońskich. Za taką ce- 

nę dyktator moskiewski chce kupić 

sobie spokój we wschodnio-azjatyc- 

kich rejonach Związku sowieckiego. 

.Na jego rozkaz sowiecki dyrektor ko- 

lei Rudy, były przewodniczący zarzą- 

du kolei południowej w Charkowie 

natychmiast wyjechał do Kuan-Czen- 

Czy, aby tam osobiście kierować pra- 

cami przy przewozie wojsk japońskich 

do Charbinu. Rudemu Stalin osobiście 

nakazał, aby nie wykonywał poleceń 

chińskiej części zarządu kolei i aby 

nawiązał stosunki z personelem tech- 

nicznym kolei wschodnio-chińskiej i 

w ten sposób zademonstrował przed 

Japończykami chęć pomagania im 

przy przewozie wojsk. Kuźniecow, któ 

ry u konsula japoskiego w Charbinie 

protestował przeciwko  przewozowi 

wojsk, natychmiast dezawuowany z0- 

stał przez Karachana i Moskwa udzie- 

lita mu nagany. Nie ulega wątpliwo- 

ści, że przy pierwszej nadarzającej się 

sposobności, pod byle jakim pretek- 

stem powołany zostanie do Moskwy 1 

przeniesiony do rezerwy, do dyspozy- 

cji komisarjatu ludowego dla spraw 

zagranicznych. 

Z tego wynika, że Moskwa nietyl- 

ko nie protestuje, przynajmniej papie- 

rowemi notami przeciwko krokom Ja- 

ponji w Mandżurji, lecz przeciwnie— 

Stalin popiera poczynania Japończy- 

ków i niewolniezo poddaje się każde- 

mu „demarche* japońskiego posła w 

Moskwie Koki Hirota. Niebezpieczeń- 

stwo japońskiego desantu na Wscho- 

dzie i wytworzenie państwa „buforo- 

wego na wzór terytorjalnych tworów, 

jakie istniały już do roku 1922 wpro- 

wadzają Stalina do stanu malarycznej 

paniki i pozbawiają go możności ob- 

rony tych interesów w północnej Man- 

dżurji, na które Japończycy nie wa- 

żyli się jeszcze przed 4 do 5 laty. 

Pociągnięcia dyplomacji japońskiej 

i postawienie Stalina przed nebezpie- 

ń buforu* przynosi już wy- 

   

    
      

  

niki. Ale Japończycy może niełatwo 
zdecydują się wykonać tę groźbę. 
Opanowanie całej Mandżurji nie ozna- 
cza dla nich rozwiązania problemu, 
którem miałoby być utworzenie pew- 
nego rodzaju „tyłów na kontynencie 
azjatyckim, co jest głównym celem ja- 
pońskiej polityki zagranicznej. Man- 
dżurskie „tyły Japonji byłyby zagro- 
żone atakami Moskwy. Przy normal- 
nym stanie rzeczy groźba ta nie ozna- 
czałaby wielkiego  niebezpieczeństwa 
dla Japonji, ale przy ewentualnym 
konflikcie wojenno-morskim z państ- 
wem trzeciem wystąpienie Moskwy 
mogłoby skomplikować pozycje japoń- 
skie. Utworzenie państwa buforowego 
już obecnie przyniosłoby takie owoce, 
że Moskwa napewno przyłączyłaby się 
do ewentualnego ataku na Japonię, 
przedsięwziętego przez państwo trze- 
cie lub grupę państw. Tymczasem jed- 
nak stałe groźby pod adresem wybrze- 
ża sowieckiego otoczonego z dwóch 
stron morzem nawet od strony kolei 
wschodnio-chińskiej mają powstrzy- 
mywać Moskwę od wystąpień. Owo- 
cem takich wystąpień byłoby to, że 

    

ZSRR zaraz przy pierwszem stadjum' 
konfliktu niewątpliwie utraciiby wy- 
brzeże a prócz tego na jego tyłach 
powstałoby zarzewie nowej wojny do- 
mowej. 

Stalinowska „piatiletka“, ktėrej ce- 
lem jest „podnieść zdolność* obronną 
państwa zmusiła Stalina do padnię- 
cia na kolana przed Japonją. Ale nie- 
tylko to, Stalin stracił również moż- 
ność jakiegokolwiek manewrowania w 

dziedzinie wschodnio-azjatyckiej poli- 
tyki. (Centropress). 

Sowiety nie chcą uznać 
nowego rządu mandźżurskiego 

MOSKWA. 25.11. (Pat.) — Z kół 
Narkomindiełu zaprzeczają pogłos- 

kom, jakoby miała być zdecydowana 
sprawa uznania przez Sowiety nowe- 

go państwa mandżurskiego. Ze wzglę 
du na posiadane w Mandžurji intere- 
sy koła te twierdzą, że Związek So- 

wiecki będzie się musiał liczyć z ist- 

nieniem nowego rządu i uznać rząd 
ten de facto, Natomiast o uznaniu no 
wych władz de iure niema narazie 

mowy. 

Oddziały „białogwardzistów" 

MOSKWA, 25. 2. (Pat). Prasa so- 

wiecka dowiaduje się, że były carski 

generał Kośmin, w porozumieniu ze 

sztabem japońskim formuje z emi- 

grantów rosyjskich w okolicach Muk- 

denu specjalną dywizję. Nowoformu- 

jące się oddziały białogwardzistów 

mają być rzekomo przeznaczone dla 

dokonania dywersji w Kraju Nad- 

morskim oraz w Zabajkałe. | 

GDYNIA, 25, 2. (Pat). W tych dn. 
zjawiło się tu przejazdem kilkuset Ro- 
sjan, którzy, sprzedając różne przed- 

mioty, zbierali sobie pieniądze na 

podróż do Mandżurji. Jedna z takich 

grup, licząca 220 osób, udała się do 

Cherbourga, skąd wyjeżdża w tych 

dniach do Mandżurji, w grupie złożo- 

nej z 2.500 ludzi. Są to przeważnie 

byli wojskowi, którzy mają zamiar 
wstąpić do armji Siemionowa w Maa- 
dżurji. Następne grupy po 500 i 1000 

osób wyjadą z Rumunji, Niemiec i 

Francji drogą morską do Mandżurji. 

Fr ===" "a 

Popierajeie Przemysł Krajowiy 
AGU PSSES MENA 

Złoto wciąż płynie. 
PARYŻ, 25.11. (Pat.) Dalsze wyławianie 

-Sztab złota, które wpadły do morza w Cher 
baurgu podczas wyładowywania beczek ze 
złotem, przybyłych przedwczoraj z Amery- 
ki, odbywa się pomyślnie przy pomocy nur- 
ków portowych. Wczoraj wieczorem pozo- 

stało jeszcze do wyłowienia 5 szłab złota. 

W dniu dzisiejszym przybywa z Nowego 
Yorku nowy transport złota na pokładzie 
okrętu „Bremen* 123 beczki i na pokładzie 
Majesticó 4 beczki złota. 

„INFLACJA” PRASY. 
Najpierw maleńkie wyjaśnienie 

Słowo prasa w potoczniem dziś brzmie 

niu oznacza ogół czasopism, dzienni- 
karstwo i dziennikarzy; w istocie 0- 
znacza przedmiot do mechanicznego 

nacisku na ciała, maszynę drukarską, 

tłocznię. Jest to zatem termin 0 zna- 

czeniu szerokiem i bardzo szerokie 
mający zastosowanie. 

W brzmieniu, które nas najbardziej 

absorbuje, słowo prasa ma dosadne 

określenia aforyzmowe: „Siódme mo- 
carstwo*, „zwierciadło opinji”, „cen- 
zor przejawów życia”, „najcenniejszy 
produkt kultury narodów i t. d. 

A przeto do rzeczy. 

W odrodzonej Polsce mamy do. 
czynienia ze zjawiskiem „inflacji 
prasy, hiperprodukcją drukowanych 
efemeryd pod postacią gazet codzien 
nych, tygodników, miesięczników, 
kwartalników, które częstokroć pozo 
stają „jednodniówkami*, gdyż już 
na pierwszym numerze kończą swój 
żywot. Zjawisko zalem chgtobiwe, u- 
jemnie świadczące 0 naszych  istot- 
nych aspiracjach w dziedzinie tworze- 
mia prasy, jako czołowego czynnika 

   
   
  

naszej propagandy państwowej i na-. 
rodowej „owego „najcenniejszego pro 
duktu kultury”. ; 

Ta nadprodukcja efemeryd wyda- 

wniczych pod różnemi postaciami wy 

pacza znaczenie naszej prasy, tamuje 

jej naturalny rozwój i zaciemnia ce- 

le. 

W dobie obecnego ciężkiego kry- 
zysu gospodarczego, zjawisko tej 0s0- 
bliwej inflacji przyjęło rozmiary i for 

my poprostu zatrważające. Byle ban- 
krut, wykolejeniec, kombinator poli- 
tyczny, nie mając nic w rzeczywisłoś 

ci do stracenia, porywa się do wyda- 
nia organu prasowego. Wbrew ucz- 
ciwym kalkulacjom, zasadom ekono- 

mji, poczuciu rzeczywistości, wyrasta 
ją, jak grzyby po deszczu różne dzie- 

sięcio i pięciogroszówki, obliczone cy- 
nicznie na szantaż, czasopisma rekla- 
mowe, nadużywające terminów „go- 

spodarczy', handlowy“, „kupiecki“, 

ba, co kilka dni niemalže z najwyž- 
szem zdumieniem dowiadujemy się o 
nowopowstałych grupach literackich, 
artystycznych, które za rzecz nieod- 
wołalną uznały: wydawanie własnego 

organu: 

Dzieje się to w czasach, kiedy u- 
padają zasłużone dla kultury narodu 
stare firmy wydawnicze, łedwó ozna: 
ki życia dają wzorowo zorganizowane 
drukarnie, żółkną na półkach księ- 

RU RJ E R 

Fala nacjonalizmu w Łotwie. 
Ograniczenia językowe. 

Rząd łotewski w dniu 19 b. m. 
przyjął ustawę o języku państwowym. 
Ustawa głosi, że: 1) językiem państwo 
wym Republiki Łotewskiej jest język 
łotewski. 2) Używanie języka pań- 
stwowego jest obowiązujące w armji, 
marynarce i wszystkich pozostałych 
państwowych i samorządowych in- 
stytuejach i przedsięwzięciach, a rów- 
nież w stosunkach z niemi poszcze- 
gólnych obywateli i osób prawnych. 
8) W samorządach miejskich i wiej- 
skich, liczących niemniej 50 proc. lu- 
dności narodowości niełotewskiej u- 
żywać wolno również języka niemiec. 
kiego i rosyjskiego. Przemówienie 
wygłoszone w tych językach na po- 
siedzeniach danych instytucyj, winno 
być na żądanie jednego uczęstnika po 
siedzenia przełożone na język łotew- 
ski. 4) Na zebraniach w stosunkach 
handlowych, w obrzędach religijnych, 
w.prasie, w książkach, w zakładach 
naukowych i wychowawczych wolno 
w granicach istniejących ustaw po- 
sługiwać się innym językiem. 5) Or- 
ganizacje społeczne i gospodarcze 
sprawozdania swe ułożone w jakimś 
innym języku winny zaopatrzyć w 
przekład w jęz. łotewskim. 6) Organi- 
zacje społeczne i gospodarcze winny 
przyjmować i rozważać na swych ze- 
braniach wszystkie wnioski dokonane 
w języku państwowym. 7) Szyldy, 
napisy firmowe i pieczęcie przedsię- 
biorstw i towarzystw układane być 
winny w języku państwowym. W każ. 

dym razie język państowy winien być 
na pierwszem miejscu. 8) W stosun- 

kach oficjalnych nazwy łotewskich 
miejcowości winny być oznaczone 
wyłącznie w jęz. państwowym. 9) Dla 
wprowadzenia w życie tych postano- 
wień Gabinet Ministrów wydaje osob 
ną instrukcję. 

Ustawa powyższa wchodzi w życie 
4 marca 1932 r. 

Premjer Skujeneek o ustawie 
językowej. 

Jak podają .,.Jaunakas Žinas“ (Nr. 
42), premjer Skujeneek wyłożył w 
sejmie następujące motywy wydania 
ustawy językowej: 1) Naród łotewski 
stanowi w Łotwie większość. 2) 14-iu 
lat wystarczyło, by mniejszości pozna- 
ły język państwowy. 3) Młodzież ło- 
tewska nie może zajmować stanowi- 
ska w samorządach i prywatnych za- 
kładach, gdyż wymaga się tam zna- 
jomości trzech języków miejscowych: 
łotewskiego, rosyjskiego i niemieckie- 
go. 4) Wymaga tego interes państwo- 
wy Łotwy. 5) Granice państwa łotew- 
skiego odpowiadają zasięgowi etno- 
graficznemu narodu. 

Łotewski głos krytyczny. 

„Socjaldemokrats* Nr. 40 z dnia 
20. II. 1932 r. pisze: 

„Wydana przez rząd Skujeneeka 
ustawa o ograniczeniu języków mniej 
szości narodowych jest nowym prze- 
jawem nacjonalizmu niczem nie uspra 
wiedliwionym. Naród łotewski sam 
boleśnie odczuwał ograniczenia języ- 
ka łotewskiego za czasów carskich, 
więc nie powinienby iść w ślady car- 
skiego rządu. Zwłaszcza, że nie jest 
to postępowanie demokratyczne. Nie 
jest wskazane ograniczenie języków 
mniejszości również ze względów pra. 
ktycznych, gdyż przymus języka pań- 
stwowego pociągnie za sobą zwięk- 
szone koszta na tłumaczy, doradców 
i ted => 
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Humorystyczna opowieść 
w ośmiu rozdziałach 

Eugenji Kobylińskiej 
ukaże się przed Wielkanocą w księ- 

garniach ku rozrywce 'skłopotanych 

domowemi troskėmi Wilnianek, 

SKLAD GEOWNY | 
W KSIĘGARNI $W. WOJCIECHA. 
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garskich bezcenne książki i wytworne 
czasopisma, w czasach kiedy tysiące 
drukarzy i setki wybitnych literatów, 
publicystów oraz dziennikarzy bory- 
kają się z krańcową nędzą, nie mając 
widoku mininum zarobkowania w 
swym. zawodzie. 

Przeciętny czytelnik, inteligent, czy 
człowiek z szarego ttumu jest zdezor 
jentowany, powiedzmy szczerze, ogłu. 
piony i zmaltretowany tym zalewem 
coraz nowych drukowanych efeme- 

ryd, o krzyczących tytułach i hasłach, 
bezładnej treści i modernizowanej z 
dnia na dzień formie. 

Dlaczego tak jest? Dlaczego nikt 
się temu odważnie nie przeciwstawia? 
Dlaczego nie bronią się przed takiemi 

„klijentami* właściciele  drukarń, 

zrzeszenia zawodowe: zecerów, publi- 
cystów i dziennikarzy? 

Tajemnica tej nadprodukcji dru- 
kowanych efemeryd kryje się w tem, 
iż nic zazwyczaj ich wydanie nie ko- 
sztuje, że „wydawca* nie płaci ani 
drukarni, ani swym pracownikom, że 
kieruje się zasadą: a nuż się uda? 
Mydli uczciwym ludziom oczy, iż pła- 
cić będzie, gdy „zaczną się wpływy i 
dochody“. : 3 

Tu choćby w naszem Wilnie, gdzie 
prasa nigdy nie miała  wdzięcznego 
gruntu dla swego naturalnego rozwo- 
ju. w ostatnich paru miesiącach pow- 
stało około dziesięciu gazet, wydawa-. 

„całym świecie 

PANI NIUŚKI: 

W I L EŃ S_K 1 

Kanclerz Bruening o sytuacji i polityce Niemiec 
BERLIN, 25. 2. (Pat). W dniu 25 

b. m. Reichstag kontynuował obrady. 
Pierwszy wstąpił na trybunę kanclerz 
Bruening, powitany przez komuni- 
stów okrzykami: „Kanelerz głodowy! 

Bruening oświadczył, że przeży- 
wamy czasy podobne do napięcia ner- 
wów jak w okresie wojny i że jeśli 
chodzi o stosunki gospodarcze, to na 

panuje stan ukrytej 
wojny. Omawiając konflikt na Dale- 
kim Wschodzie, Bruening zaznaczył, 
że rozwiązanie i traktowanie tego kon- 
flikiu posiada dla Niemiec specjalne 
znaczenie. W sprawie kłajpedzkiej 
kanclerz stanął w obronie posła nie- 
mieekiego w Kownie Moratha. 

W sprawie paktu o nieagresji po- 
między Polską a Sowietami kanclerz 
oświadczył: Rząd Rzeszy od pierwszej 
chwili śledził rokowania z najwięk- 
szą uwagą. Kanclerz wskazuje na to, 
że jeśli Polska zaatakuje trzecie pań- 
stwo, to Rosja posiada na mocy art. 2 
paktu swobodę działania. Wobec te- 
go niema powodu, aby w stosunkach 
niemiecko-sowieckich zaszły jakieś 
zmiany. Po odparciu zarzutów opozy 
cji co do stanowiska Niemiec w Gene- 

  

  

  

wie i w kwestjach reparacyjnych Bru 
ening przeszedł do polityki wewnętrz- 
nej, oświadczając, iż rząd Rzeszy bę- 
dzie pracował przeciwko dalszej de: 
flacji. Warunkiem poprawy sytuacji 
— zaznaczył on — jest, aby pesymizm 
jaki zapanował obecnie w Niemczech 
zniknął. W znacznej mierze do pesy- 
mizmu tego przyczyniła się politycz: 
na agitacja. Poruszając sprawę możli 
wości rządu koalicyjnego, Bruening 
stwierdził, że jego osoba przy współ- 
pracy z obecną opozycją w rachubę 
nie wchodzi. Bruening przeciwstawił 
się tezie, propagowanej przez prawicę 
iż z dn. 9 XI. 1919 r. rozpoczyna się 
nieszczęście Niemiec. Oświadczył on, 
iż przyczyny szukać należy w błędach 
politycznych czasów przedwojennych. 
o których obecnie się zapomniało. W 
końcu Bruening oświadczył, iż od 
ponownego wyboru prezydenta Hin- 
denburga zależy wiara całego Świata 
w to, że naród niemiecki posiada jesz. 
cze szacunek dla historji i osób 0 zna- 
czeniu historycznem. 

Mowa Brueninga przerywana była 
okrzykami ze strony narodowych s-- 

cjalistów. 

  

Poprawa sytuacji finansowej w Anglii. 
" Bank Angieiski przed terminem spłaca pożyczki. 

LONDYN, 25. 2. (Pat). „Daily He- 
rald* ogłasza w dniu dzisiejszym sen- 
sacyjną wiadomość, że Bank Angiel- 
ski, który kilka tygodni temu spłacił 
ostatnią część pożyczki 50 miljonów 
funtów, obecnie, na 6 miesięcy przed 

terminem, przygotowany jest już do 
spłacenia drugiej pożyczki w wysokoś 
ci 90 miljonów funtów, którą zwrócić 

miał w Paryżu i w Nowym. Yorku do- 

piero w sierpniu roku bieżącego. 
Udało się to głównie Bankowi An- 

gielskiemu wskutek otrzymania zło- 
ta z Indyj w sumie 40 miljonów zło- 

tych funtów. Cały czas Bank Angiel- 

ski w ścisłej tajemnicy skupował ob- 

cą walutę, korzystając z każdej ró 
nicy kursu dła pomnożenia pasów wa- 

nicy kursu dla pomnożenia zapasów 

waluty. 
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Nowy skład „Cika* Kom. 
Partji Ukralny Sow. 
Ani jednego Ukraińca. 

Komunist 18. IL. oraz Izwiestja i 
Prawda 19. Il. donoszą o zmianach 
na kierowniczych stanowiskach par- 
tji Ukrainy (K.P.B.U.) Członkami С. 
K. K. P. B. U. zostali mianowani szef 
wszechukraińskiego G. U. P. Redens. 
Rumiancew, Pachomow, Aleksiejew i 
Majorow. Do biura politycznego K. P. 
B. U. kooptowano Redensa, Aleksie- 
jewa i Majorowa. Na pierwszego se- 
kretarza С. K, K. P. B. U. zostal mia- 
nowany Teodor Zajcew, który odgry- 
wał wybitną rolę podczas wojny do- 
mowej na Ukrainie. (Wszyscy nowi 
członkowie C. K. K. P. B. U. są naro- 
dowości rosyjskiej z wyjątkiem szefa 
G. P. U. Redensa, który jest Lotyszen:) 

Echa tragiczneį šmierci bok- 
sera Godlewskiego. 

$ledztwo sądowe. 
LWÓW, 25. 2. (Pat). — W związku z tra- 

giczną śmiercią zawodnika Pogoni Godlew- 
skiego na ringu bokserskim władze sądowe 
wydały nakaz sprowadzenia z Łodzi sędzie- 

  

Dyrekcja Kina „CASINO” 
pragnąc udostępnić wszystkim ujrzenie największ. polskiego filmu dźwięk 

10-ciu z PAWIAKA 
postanowiła zniżyć znacznie i tak niskie ceny. 

Nowe ceny w kinie „CASINO*: 
Dziecinny — ° 20 gr. Balkon — 50 gr. 
Dzienny Balkon — 30 gr. Ulgowy — 80 gr. 
Wojskowy — 80 gr. Krzesła — 70 gr. 
Dzienny Parter — 50 gr. Fotele — 1.20 gr. 

Film ten zobaczyć powinni wszyscy! 

Że nadszedł nowy transport pięknych 
kombinacyj, pantalonów i najmodniejszych pończoszek 

do Polskiej Składnicy Galanteryjnej 

1 FRANCISZKA FRLICZKI Zamkowa 9, tel. 6-46. 

|AAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAAAAA AA AAAAAAAAAAAAAAA AA AA AAA E 

n
n
n
 

A
A
A
 
AA
AA
 

« 

koszul dziennych, й 

go tych zawodów Landecka, Landeck, z za- 

wodu kupieć w Łodzi, prezes klubu sportowe 

go „Union*, złożył u sędziego śledczego wy- 

czerpujące zeznania, po których zawieszono 

nad nim areszt śledczy. 

Dzisiejsze pisma donoszą, że przybywa 
do Lwowa komisja Polskiego Związku Bok- 
serskiego, którego siedziba znajduje się w 
Poznaniu, jak również że przybędzie znany 
działacz sportowy Junosza - Dąbrowski z 
Warszawy. Powyższe organa fachowe łącznie 

z wyłonioną we Lwowie komisją sportową 
dla zbadania tragicznej walki pozostają w 
ścisłym kontakcie z sędzią Śledczym, które- 
mu też służyć będą koniecznemi informac- 
jami fnehowemi. . 

Tajny rozkaz Hitlera. 
BERLIN, 25. 2, (Pat). — Komunistyczna 

„Wełt am Abend* ujawnia istnienie tajnego 

rozkazu Hitlera, ustałającego zasady zacho- 

wania się narodowych soejalistów przy wstę 

powaniu do Reichswehry. Hitler zachęca na 

rodowych socjalistów do jak najliczniejszego 

wstępowanie w szeregi Reichswehry i naka- 

zuje im składać przysięgę wierności, przy 
jedneczesnem zastrzeżeniu, iż zrywają wszel 
ką łączność z partją: у : A 

CZY WIĘCIE, ŻE... 
— W Anglji liczba bezcobotnych wynosi 

w obecnej chwili 2.728,411 osób. 
— W Europie czynnych jest obecnie 210 

stacyj radjonadawczych, zaś w r 1922 ist- 
niało ich tylko siedem. 

  

  

Nr. 46 (2288) 

Z dnia na dzień. 
Przyczynek psychołogiezny. 

„Nowy Dziennik* pisze: 
„Gazeta Warszawska w numerze sobot- 

nim zamieściła sprawozdanie z odczytu an- 
tysemickiego wygłoszonego przez adwokata 
Janusza Rabskiego. W konkluzji prelegent 
nawoływał zebranych do przestrzegania ha- 
set „Ligi Zielonej Wstążki”, 

Janusz Rabski jest synem $. p. Wlady- 
sława Rabskiego i Zuzanny Rabskiej, eórki 
niedawno zmarłego Aleksandra Kraushara, 
byłego współprcownika żydowskiej „Jutrzen 
ki“, autora licznych wierszy judaistycznych. 

Jak więc widzimy, czasami zagad- 
ka psychiki szerzycieli haseł antyse- 
miekich kryje się w znanem zjawis-_ 
ku gorliwości neofickiej. 

Ciekawe byłoby zbadać, jaką rolę 
zajmuje ten czynnik w całokształcie 
ruchu antysemickiego. 

Do lužtu z „Intelligence Service!“ 

Krakowski „Il. Kurier Codz.“ ma 
specyficzny sentymencik. Jest to nie- 
przezwyciężona słabość do wszelkiega 
rodzaju Sherloków Holmesów. Naj- 
pierw kształci ich kadry w piśmie „Taj 
ny Detektyw“, a potem... potem skwa- 
pliwie korzysta z ich usług. Ktoś tam 
w kozi róg zapędza sędziego śledczego 
w sprawie Ciunkiewiczowej, ktoś pisze 
„rewelacje” o zamachu na pociąg, któ 
rego... wcałe nie bylo i t. d. i t. d. Ale 
koronę genjuszów w kratkowanych 
czapkach i gumowych płaszczach zdo- 
był bezsprzecznie „korespondent z 
Gdańska* Oto ni mniej ni więcej, tyl- 
ko demaskuje aferę międzynarodową. 
Naturalnie — intrygę Niemiec: 

Zamach na Kłajpedę był ukartowany mię- 
dzy Niemcami a Litwą! Jeszcze jedno krę- 
taetwo polityki niemieckiej. Od kilku tygodni 
trzymała prasa niemiecka 1 rząd niemieckž 
opinję publiczną w napięciu zatargiem mię- 
dzy Litwą i Niemcami z powodu rzekomego 
zamachu litewskiego na autonemję Kłajpedy. 

Obecnie okazuje się, że cały ten zatarg 

był tylko fikcją, przez rząd niemiecki nau- 
myślnie stworzoną... 

  

Dowody tego twierdzenia naszego znaj- 
dują się w następujących faktach: 

Po pierwsze.. (następują przesłanki). 

Po drugie... 

Jeżeli rząd niemiecki mimo ro 

zaapelował do Rady Ligi, a nie do sygnatar- 
juszy, to uczynił to jedynie w tym celu, aże- 
by sprawę przewlec i zyskać na czasie... 

Po trzecie... 

  

Zestawienie tych wszystkich zjawisk 
jest bardzo wymownym dowodem  szkod= 
liwości polityki Niemiec, które nie ca- 
fają się przed żadnym środkiem, byłe swoje 
cele polityczne osiągnąć. 

Cudze chwalicie, swego nie zna- 
cie... Niech się schowa przed „I. K. C.* 
angielska „Intelligense Service''! 

Poprawili. 

Znany jest u nas powszechnie kalamburį 

„Jaka jest różnica między pesymistą a ор- 

tymistą? — Ano ta, że gdy optymista mówi: 

Wypadnie pójść żebrać, pesymista zapytuje: 

Ale u kogo?* 

Zabrnął ten szubieniczny dowcip i do na 

szych „rodaków z Ameryki", ściślej — do re- 

dakcji ich pisma. Przeczytałi go, pokiwalš 

głowami i westchnęli: „Jakże w tej Polsce nie 

mają poczucia humoru! Temat dobry, a nie 

wyzyskany. My dopiero zrobimy z niego pe- 

relkę“. I zrobili: 

„Optymista i pesymista idą przez las, 
Spotykają piękną dziewczynę. 

— Wartoby tę dziewczynę zniewolić 
— mówi optymista. | 

— Ale czem? — zapytuje pesymista? 

— Pójdziemy wszyscy żebrać... — — 

mówi. optymista. 
— Ale kto nam co da? — kwestjonn- 

je pesymista”. 
(Przyjaciel Ludu. Buenos Aires, Nr. 5%). 

Niechże ktoś powie że „humor amerykań- 

ski“ nie jest pierwszorzędnyl... 

CERN 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 

— Balzak-Boy-Żeleński.  Kuratela i inne 
nowele. Bibl. Boya. Nowele Balzaka, jak nas 
objaśnia tłumacz w przedmiocie, łączą 
się Ściśle z wiekiemi powieściami cyklu „Ко- 
medja Ludzka”, są jakby monografjami prze- 
lotnie ujrzanych osób, któreby może się za- 
tarły w pamięci czytelnika w tłumie poru- 
szającym się na teatrum świata, ujętym przez 
genjalnego odtwórcę swej współczesności. 
z tak przejmującą prawdą. Obraz sędziega 
Popinot, niesamowita historja o Sarrasine i 
Zambinelli, wstrząsający dramat Poronienie, 
wszystko to tchnie nieśmiertelnem życiem. 
Przekład jak zawsze, godny oryginału. 
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nych w języku polskim, Parę z nich 
ma charakter sensacyjnych pism war- 
szawskich, część wprost jest im- 
portowana z War: nawet z 
Krakowa”) i Lwowa**), wszystkie są 
obrzydliwemi brukowcami, bez cienia 
przewodniej ideologji, jakiejś uczci- 
wej myśli politycznej —- a grun( ko 
sztują tanio, od 5 do 10 groszy. 

    
   
   
   

Znaleźli się nawet śmiałkowie, co 
„skalkulowali“ tu w Wilnie gazetkę 
za 5 groszy: nakład: jej wynosi coś o- 
koło 1500 egzemplarzy, prowizja zaś 
dła sprzedawców płacących gotów 
ką 3 grosze biorących zaś w ko- 
mis —- 2 grosze. Jeśli uświadomimy 
czytelnikowi, że koszt dzienny wy- 
dania takiej gazetki wynosi minimum 
150 złotych, to bez trudu znajdziemy 
wymowne określenie dla tego przed- 
sięwzięcia wydawniczego. 

Z dumą stwierdzam, iż w, tych 
komhinatorskich wydawnictwach, ani 
jedeu z naszych związkowych dzien- 
nikarzy nie przyjął udziału. Tych no- 
wych „wydawców* i „dziennikarzy” 
nawet nie znamy, nie dochodzimy 

*) Antysemicki brukowiec: „Hasło Pod- 
wawelskie". 

**) „Wiadomości* zakonspivowany Or- 
gan komunistyczny, zdradzający swe oblicze 
w tytułach depesz Pat'a „Iskry* i tendencyjnie 

„ przerabianych wiadomościach z prasy: pol- 
skiej, dla niepoznania najczęściej t. zw. pro- 
rządowej. 

skąd się wzięli, jaka ich jest rzeczywi. 

sta profesja. 
Fakt jednak pozostaje niezbitym 

i smutnym, że już to samo „przelot: 

ne* istnienie tej falangi „gazetek“ i 

„dziennikarzy* godzi w naszą egzy- 

stencję. w powagę. naszego zawodu, 

w szczyłne posłannictwo prasy, 
Kk 

Jednocześnie z zjawiskiem „infła- 
cji* prasy, obniża się coraz bardziej 
jej ogólny poziom i rola. 

Nowópowstające pisma — efeme- 

rydy, żerują na najciemniejszych in- 

stynktach mas, prześcigają się w wy- 
szukiwaniu sensaeyj, w szermowaniu 
obelgą i oszczerstwem. Pogoni za sen- 

saeją przyświeca najczęściej cel zdo- 

bycia od upatrzonej ofiary okupu, do- 

tarcia do źródeł gadzinowego docho- 
du, na którym budują swą dalszą... 
ewentualną egzystencję. 

Ton i treść tych pism, co najgor- 
sze urabia rzec można bez przesady, 
gusty czytelników, -stwarza nowe kry- 

terja oceny informacyj, zniewala czę- 
stokroć najporządniejszych ludzi do 
polemiki «i drukowania wyjaśnień w 
solidnych pismach które, ot poprostu 
ze względu na wzgląd” otwierają na 
to swe łamy. 

Ponieważ ten „pęd“ tworzenia 
„prasy* datuje się w Polsce od czasu 
zniesienia zaborów, a w ostatnich la- 
tach przyjął takie szalone. tempo, 

  

dziennikarstwo i publicystyka nasią- 
kają z rokiem każdym niepożądanym 
elementem nowych sił, które kształcą 
się na demagogji, plotce, pospolitem 
kłamstwie bądź niskiem pochlebstwie. 

Taki „typ* nowoczesnego dzienni- 
karza bez wyraźnego oblicza znaleźć 
możemy niemalże niestety w każdem 
wydawnictwie i na to prawie że nikt 
rady nie widzi. 

Poziom zatem prasy, mającej za- 
pewnione na przyszłość podstawy eg- 

zystencji, a więc czy to znajdującej 
oparcie na silnie zorganizowanych u- 
grupowaniach politycznych, czy zrze- 
szeniach klasowych, czy wreszcie na 
swym ustalonym charakterze organa 
informacyjnego da się podnieść przez 
stopniową selekcję elementu dzienni- 

karskiego, bezwzględne redukowanie 
w dzisiejszych ciężkich czasach 
„gwiazd brukowych* oraz faworytów 
partyjnych 1 t. zw. „wpływowych wiel. 
kości” na rzecz prawdziwie powoła- 
nych do zawodu dziennikarskiego jed- 
nostek. 

Prasa jest potężnym czynnikiem 
rozwoju kultury i musi grupować w 
swych szeregach tylko uczciwych i 
wykształconych dziennikarzy i służyć 
wyłącznie szlachetnym celom życia. 

B. W. Święcicki. 

AAS po
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WIEŚCI I OBRAZKIZKRAJU. 
Na tropie zagadkowej zbrodni. 

Zwłoki zamordowanego chłopca ujawnieno na cmentarzu 
prawosławnym. 

Wojewėdzka policja. śledcza prowadzi 
"obecnie dochodzenie w sprawie zagadkowej 
zbrodni, oiiarą której padł młody chłopiec 
nieustałonego narazie nazwiska. 

Przedwczoraj dozóres cmentarza prawo- 
=sławnege znalazł w dele przygotowanym @а 
nieboszczyka zwłoki tego chłopca przysy- 

  

pane Śniegiem. O odkryciu swojem dozorca 
natychmiast powiadomił władze śledcze, 
które wdrożyły w tej sprawie energiczne do- 
chodzenie. 

Sekcja zwłok ustaliła, że chłopiec zginął 
śmiercią gwałtowną. (e) 

Szałeny czyn furjata. 
Usiłował puścić z dymem całą wieś. 

Onegdaj wieczorem mieszkańcy: wsi Nie- 
seioiki gm. wilejsi li godzinę nie- 

p z umysłowo 

     
    

  

adicwania gospodars! a następnie wybiegł 
< paląca się głownia usiłująe podpalić inne 

sąsiednie hudynki gospodarskie. Dzięki na- 
tychmiastowej akcji ratunkwoej i szybkie- 
mu obezwładnieniu furjata uniknięto kata- 
stroty, Spaliły się doszczętnie tylko budynki 
Czajewskiego. 

Chorego Czajewskiego oddano pod opiekę 
lekarzy. (ej 

    

Naładowany wóz pod kołami pociągu. 
ŚWIECIANY. 25.11. (Pat.) W dniu 24 lu- 

Zego na ji kolejowej Wilnce—Turmonty 
ma szlaku Bezdany—Podbrodzie na prejeź- 
dzie (480 klm.) pociąg osobowy Nr. 151 
wpadł na przejeżdżające przez tor kołejowy 
sanie. na których był naładowany kłoc bu- 

   
  

dowlany długości 13 mtr. Sanie i kłoe na- 
skutek uderzenia zostały zdruzgotane. Z lu- 
dzi nikt nie ucierpiał. Parowóz został bar- 
dza nieznacznie uszkodzony. Pociąg edszedł 
z $-minutowem opóźnieniem. 

Znowu olbrzymi pożar. 
Tym razem spłonęłe 16 zagród gospodarskich. 

BRZEŚĆ n/B., 25. 2, (Pat). — We wsi 
+Łuskowo pew. kobylińskiego w zagrodzie 
$ergjusza Hermana wybuchł pożar, który 
następnie ebjął sąsiednie zabudowania tak, 
że pastwą pożaru padło 16 zagród wraz z 
*kowitem urządzeniem oraz i 
wym i martwym. Straty si 
«in tysięcy złotych. W akej 

        
     

ły udział wszystkie okoliczne straże, lecz nie 
uratować nie zdolały z powodu silnego wiat 
ru. Podczas akcji ratunkowej poniosło bądź 
ciężkie, bądź lżejsze uszkodzenia ciała 16 
osób. Jak wynika z pierwiastkowego docho- 
dzenia, pożar powstał prawdopodobnie przez 
podpalenie. 

Napad rabunkowy 
zamaskowanego bandyty. 

BRZEŚĆ n/B., 25. 2. (Pat). — Do sklepu 
spożywczego Marji Sirezuk we wsi Werchy, 
pow. koszyrskiego wpadł zamaskowany i 
«zbrojony w rewolwer bandyta, który, stero- 
ryzowawszy właścicielkę, skradł jej całą po- 

«iadaną gotówkę w wysokości 800 zł., poczem 

zbiegł. Na wszczęty przez poszkodowaną a- 
larm zarządzono natychmiastowy pościg, któ 
ry doprowadził do ujęcia bandyty. Nazwiska 
jege, którego wyjawić nie ehce, narazie nie 
ustalono. Stanie prawdopodobnie przed są- 
dem doraźnym. 

Charki 
gm. dołhinowskiej. 

Z organizacji Strzelca. 
Wi długiej zapad! wsi Charki, znaj- 

<lującej się w odległo: i klm. od najbliż- 
szego miasteczka i na samem pograniczu 
Rosji Sowieckiej, zaczęła rozwijać się pra- 
ca kolturalno-oświatowa w organizacji strze- 
łeckiej. 

Dzięki miestrudzonej i mczolnej pracy 
mauczyciełi szkoły w Chodasach pp. Józefa 
Rudnickiego i Lucjana Pytla, praca na tut. 
terenie zawrzała. Na terenie organizacji 
prowadzona jest akcja odczytowa, Śpiewa- 
<cza i dramatyczna. W akcji odczytowej 
zwrócono baczną uwagę na kulturę rolni- 
«zą, która dotychczas jest b. zaniedbana. 
Do pracy kulturalno-oświatowej wciągnięto 
całą młodzież okoliczną. 

30 stycznia r. b. został odegrany obra- 
zek dramatyczny p. t. „Gorzałka”, Przed- 
stawienie i zabawa taneczna wywarły na 
tut. ludności miłe wrażenie. Trzeba zazna- 
<zyć, że było to pierwsze przedstawienie na 
sterenie organizacji Strzelca. Wybór sztucz- 
ki był należycie dobrany do tut. warunków, 

   

  

  

      

   

sgdyż trzeba przyznać, że pijaństwo jest pla- 
gą i okolicznej ludności wioskowej. 

Naskutek prośby młodzieży, poczynione 
są przygotowania do następnego przedsta- 
wienia, które odbędzie się na Wielkanoc. 

nam we wszystkiem pp. nauczy- 
scowych. szkół powszechnych i je- 

=steśmy im za to bardzo wdzięczni. 

Strzelec. 

Kraśne nad Uszą. 
Dożywianie niezamożnej dziatwy 

szkołnej. 
Zawiązany w swoim czasie Komitet nie- 

sienia pomocy dla biednej dziatwy w dał- 
szym ciągu przejawia najdalej idącą 
żywotność w różnych dziedzinach życia spo- 
łecznego i nieustannie pracuje nad polep- 
szeniem bytu niezamożnych mieszkańców 
gminy. W ten spesób w dniu 13 lutego r. b. 
w szkole powszechnej w Kraśnem zostało 
<zwołane zebranie Rodziciełskiego Komitetu. 
ma którem omówiono między innemi spra- 
wę dożywiania niezamożnej dziatwy szkol- 
nej, w wyniku którego postanowiono rozpo- 
“ząč akcję dożywiania 75 dzieci rodziców 
smniej zamożnych. Fundusze na dożywianie 
anają być czerpane z dobrowolnych mie- 
siecznych składek PP. oficerów i podofice- 
«ów III Baonu 86 p. p. i 10 Baonu K. O. P., 
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tudzież ze składek miejscowego społeczeńst- 
wa. Dia prowazenia tej akcji został wyło- 
niony specjalny Komitet wykonawczy. Do- 
żywianie niezamożnej dziatwy już został 
rozpoczęte od 17 b. m. K. K. 

Bohin. 
Samobójstwo młodej mężatki. 

W, dniu wczorajszym we wsi Nowy Dwór 
gminy bohińskiej w mieszkaniu niejakiego 
Iwanowa znaleziono wiszącą 19-letnią żonę 
właściciela domu Marję. Przeprowadzone 
dochodzenie wykazało, że Marja Iwanowa 
popełniła samobójstwo. Pewód rozpaczliwe- 
go kroku — nieporozumienie rodzinne. 
Zwłoki młodej samobójezyni zabezpieczono 
do decyzji władz sądowych. (e) 

Derewno. 
Aresztowanie znachora 

Naskutek doniesień i skarg mieszkańców 
wsi Pućki, gm. derewnickiej aresztowano 
znachora Adolfa Barlina, który od dłuższe- 
go czasu trudnił się niedozwoloną praktyką 
lekarską. Barlin nie mając elementarnego 
pojęcia o medycynie przyjmował chorych, 
których leczył jakiemiś ziołami i „łekarst- 
wami domowego wyrobu. Znąchor leczył 
od dwóch miesięcy niejaką Józetę Grynkun, 
która dnia 23 b. m. zmarła. Również od 
szarlatańskich praktyk Barlina zmarł 49- 
letni mieszkaniec tejże wsi  Tomaszawicz 
Zygmunt. (0 

Z pogranicza, 
Niebezpieczny zbir zbiegł na terytor- 

jum polskie. 
Wpobližu wsi Sanoka w rejonie Druskie- 

nik zbiegł na terytorjum Polski groźny 
przestępca litewski Adam Krupielis, który 
był ścigany przez policję litewską do samej 
graniey. 

Władze policyjne litewskie zażądały wy- 
dania zbiegłego przestępcy. 

    

Zwolnienie z więzienia połockiego 
aresztowanego księdza. 

Z pogranicza donoszą, iż w ub. sobotę 
został zwolniony z więzienia połockiego ks. 
proboszcz Z. Janowicki, który odsiadywał 
trzechletnie więzienie za rzekomo antyko- 
munistyezną działalność. Ks. Janowicki sta- 
ra się obeenie o zezwolenie na wyjazd do 
Polski. 

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

w Nowogródku przy ul. 3-go Maja, tel. 94. 
  

Miejski 
A Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku 

ozś NIEWINNY GRZECH 
й Sslonowy dramat dźwiękowy. W rolach głównych: Colleen Moore i Antonio Moreno. 

Następny program: ROMANS z Gretą Garbo i Levis Stone. 
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JAKOB WINER i S-kai 
LIDA, Suwalska 58, tel. 30 (obok kino-teatru Nirwana) 

Poleca: jedwabie, wełny, korty, sukna, płótna, 
8730 oraz futra i okrycia damskie i męskie.   
  ееа 

Nowogrėdek. 
Walne Zebranie Związku Robotników 

Niefachowych, 
Po dokonaniu rewizji księgi działalności 

Zarządu, ustalono termin i os 
mego Zebrania Związku na dzień о0 REA 
b, r. Walne Zebranie odbędzie się w 1-szvm 
terminie w sali kina „Pogoń* o godz, 15.ej, 
"w razie zaś braku quorum w drugim ter. 
minie tego samego dnia o godz. 15.30, 

Wnioski należy składać na ręce Zarządu 
<ło dnia 4 marca b. r. й 

Porządek džienny Zebrania: 
1) Zagajenie. 
2) Sprawozdanie Zarządu. A 
3) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i 

BO 7 absolutorjum. R 
i i Komisji Re- wizyjnej. nowego Zarządu i Komisj 

5) Zmiana niektórych punktów Statutu. 
6) Plan pracy. 
7) Wolne wnioski. R 

Sekcja sportowa przy Związku Robo- 
tników Niefachowych. 

Przy Zw. Rob. Niefach. w Nowogródku, 
utworzona została Sekcja Sportowa. Kierow- 
nietwo Sekcji objął prezes Zw., który jest 
zarazem referentem kult.-.ośw. Sekr. Woj. 
BBWR. Refer. Ośw. tej ostaniej instytucji 
dostarczył Zw. Rob. Niefach. nart i właśnie 
odbywają się treningi narciarskie, 

Zespół robotniczy stanie według wszelkie- 
go prawdopodobieństwa do niedzielnych za- 
wodów Pow. Komit. W. F. i P. W. R. 

Zgon skauta żydowskiego. 
‚ Onegdaj zginąl tragiczną śmiercią skaut 
żydowski, Gorsztejn Ben Cjón, którego uro: 
czysty pogrzeb odbył się w dniu 23 b. m. 

   

  

W pogrzebie wzięli udział oprócz związków 
młodzieży żydowskiej przedstawiciele har. 
cerskich drużyn poza lnych, do których 
skauci żydowscy odnieśli się z nadzwyczaj- 
ną grzecznością, świadczącą o tem, że mimo 
wielkich różnie ideowych, jakie istnieją po: 
między harcerstwem, a skautingiem žydow- 
skim, istnieje jednak wspólna nić brater- 
stwa w imię człowieczeństwa i pewnej jed- 
ności dążeń powstała. Nad grobem zmarłego 
przemówił drużynowy Ili-ej drużyny im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Niech ten 
malutki krok, uczyniony przez naszych har- 
cerzy do młodzieży, żydowskiej, będzie pier- 
wszym węzłem, który przekreślając wszelkie 
antagonizmy rasowe, zbliży młode pokolenie 
pod sztandarem wspólnych idei i pracy. 

Is. 

   

  

  

Obchód dwuchsetnej rocznicy urodzin 
Washingtona. 

młodzież gimnazjum 
im. A Mic] zgromadziła się grem- 
jalnie w głównej sali, celem uczczenia 
dwuchsetnej rocznicy narodzin Washingto- 
na. Sala udekorowana bardzo .pięknie. Po- 

i bratersko złączonemi sztandarami. 
ańskim i polskim, widnieje portret 

iego bojownika o niepodległość, wykonany 
przez p. Karola Łozińskiego. Na ścianach 
chorągiewki polsko-amerykańs Głos za- 
biera p. Jan Sulima-Popiel, który w obszer- 
nym odczycie omawia życie i działalność 
Washingtona, podkreś jąc niezwykłe trud. 

ofiarnych walk o wyswobodzenie się 
z pod jarzma przemocy augielskiej. Po od- 
czycie uczni VIII kl. p. Ryszard Kiersnow- 
ski deklamuje z wiełkiem uczuciem swój 
okolicznościowy z, hymn na cześć wol- 
ności i braterstwa: Wreszcie obchód zo: e 
z ńczony odegraniem hymnu amerykań- 
skiego na fortepianie przez p. Korala Łoziń. 
skiego. 

Is, 

    W. dniu 

  

  

     

  

  

     
        

  

    
     

    

Wwołażyn. 
Tragedja między narzeczonymi. 
Z Wołeżyna donoszą, że dnia 23 b. m. mieszkaniec wsi Brylniki pow. wołożyńskie- go Gubanowicz Władysław lat 19 zastrzelił z rewolweru swą narzeczoną Annc Ościłko, poczem sam popełnił samobójstwo. Przyczy- ną tragicznego kroku było nieporozumienie między narzeczonymi. 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

PSOE SESI IS 

Teatr na Pohulance. 
„Co chcecie* albo „Dwunasta noc* 

Komedja w 5-ciu aktach Wiliama 
Szekspira, 

Komedje Szekspirowskie, pełne po 
godnego, szczerego humoru, są ide- 
alnym wypoczynkiem po współczes- 
nych komedjach na wzór „Co może 
kobieta*, której dowcip jest nietyle 
gallijski, ile naciągany i wisiełczy. 

Nawskroś oryginalna i pomysłowa 
inscenizacja Radulskiego nadaje 
„Dwunastej nocy“ dziwnego uroku. 
Rzecz dzieje się w Ilirji, lecz piękne 
i faniastyczne dekoracje, gra świateł, 
pantomina groteskowo przedrzeźnia ją 
ca tok akcji i fantastyczne stroje po- 
staci komicznych, przenoszą widza w 
krainę cudnej baśni, w której jest moe 
ruchu i cała gama barw, Pomysłowe 
rozmieszczenie schodów na różnych 
planach, schodów niezmiernie stro- 
mych o wąskich stopniach, musi być 
niesłychanie męczące dla grających ar 
tystów, lecz Świetnie się nadaje do е- 
wolucji fantastycznych postaci panto 
miny i do malowniczych ugrupowań 
postaci komedji. Szczególnie pięknie 
wypadło ugrupowanie końcowej sce- 
ny komedji. Muzyka i piosenki har- 
moni jnie dopełniają całości, jedynie 
chrypienie gramofonu psuje niekiedy 
wrażenie słuchowe. 

Wszyscy wykonawcy w pięknych. 
oryginalnych lub groteskowych stro- 
jach, wywiązali się świetnie ze swoich 
ról. Dyrektor Szpakiewicz był pełnym 
godności zakochanym księciem Orsy- 
no, p. Marecka jako hrabianka Oliwja 
olšniewala melacholijną urodą. Wiola 
Kamińskiej w liljowej peruczce stono 
wanej z calym strojem, jest uosobie- 
niem wdzięku i czaru kobiecości, a 
identyczność peruki i stroju, czyni ją 
naprawdę podobną do Sebastjana. 

O p. Wołłejce nie trzeba nawet mó 
wić, publiczność witała go jak zwyk- 
le, oklaskami gdy się ukazał w roli 
Sir Tobjasza Czkawki i serdecznie mu 
współczuła, że z tak okazałym brzusz 
kiem musiał ciągle wchodzić i scho- 
dzić po tak karkołomnych schodach. 
P. Ciecierski był świetnym w roli Sir 
Jędrzeja Chudogęby, maską i grą z 
głupia frant szczerze bawił publicz- 
ność i wywoływał salwy śmiechu, co 
jest tem większą zasługą artysty, gdyż 
miał niesłychanie trudne zadanie, 
grania tej roli po Solskim, którego 
przed kilku laty publiczność wileń- 
ska w roli Chudogęby widziała. P. 
Stanisławska i p. Dejunowicz stano- 
wili doskonałą parę i wywiązali się 
świetnie z ról Marji i Fabjana. 

P. Wyrwicz-Wichowski był jako 
Malwolio niezrównany, groteskowość 
charakteryzacji, bródka z pawiem 
piórkiem. jego namaszczone. pełne 
powagi ruchy marjonetki, były niesły 
chanie komiczne. P. Milecki stworzył 
świetny i stylowy typ Błazna, był z 
umiarem błazeńskim sentymentalym 
lub filozofem, poruszał się harmonij- 
nie i bardzo mile wykonał szereg pio- 
senek, zarówno krotochwilnych. jak 
i sentymentalnych. 

Akeja szła żywo, składnie i barw- 
nie, publiczność, której było dużo, 
bawiła się świetnie, żywo oklaskując 
wszystkich wykonawców jak też i do 
skonałą wystawę, co pozwała przypu- 
szczać, że „Dwunasta noe* cieszyć się 
będzie długo zasłużonem powodze- 
niem. ы 

    

Zastępca. 

WIE E ŃS KI! 

Wymiana więźniów politycz- 
nych między Polską a Litwą 

na dobrej drodze. 

Dowiadujemy się, iż w pierwszej 
połowie marca r. b. zainteresowane 
czynniki mają przeprowadzić kilka 
konferencyj granicznych z władzami 
kowieńskiemi w sprawie wymiany 
więźniów politycznych. 

Zaznaczyć należy, iż na terenie 
międzynarodowym: czyni starania w 
tym kierunku Międzynarodowy Czer- 
wony Krzyż, którego zarząd już od 
dłuższego czasu prowadzi pertrakta- 
cje z Litewskim Czerwonym Krzyżem 
i władzami litewskiemi. Starania te, 
jak wiadomo, były o tyle nieowocne, 
że rząd kowieński stale przeciwsła- 
wiał się temu i odrzucał wszelkie ro- 
kowania z Polską, 

Jeżeli obecne pertraktacje i kon- 
ferencje uwieńczone zostaną pomyśl- 
nym wynikiem, z więzień litewskich 
zostanie zwolnionych 72 Polaków, 
którzy odbywają dłuższe kary za prze: 
stępstwa polityczne. 

      

  Dziś: Aleksandra. 
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OSOBISTA 
— P. Wojewoda Beczkowiez po przemi- 

jającem przeziębieniu pełnił już onegdaj swe 
czynności urzędowe w Pałacu, wczoraj za? 

rozpoczął urzędowanie j udzielał przyjęć w 

gmachu Urzędu . Wojewódzkiego. 

ADMINISTRACYJNA. 
— Regulowanie sprawy uboju bydła. Od 

kilku dni w Starostwie Grodzkiem pracuje 
komisja dla zbadania procedury i kosztów 
uboju zwierząt na rzeźni miejskiej. W skład 
komisji oprócz p. Starosty Grodzkiego wcho- 
dzą deelgaci ż Urzędu Wojewódzkiego i Ma- 

gistratu m. Wilna. W toku prac udało się ko 

misji niektóre rzeczy ulepszyć, a między in- 
nemi zmniejszyć koszta rytualnego uboju 
krów i wołów o sumę około 16 złotych, zwy. 
kłego zaś o 2 złote. Pozatem komisja dopil- 
nowała przejęcia przez gminę żydowską ubo- 

ju rytualnego. В 
щ Tak „Mienie zmniejszenie kosztów uboju 
rytualnego powstało naskutek umożliwienia 
dokonywania przez właścicieli zabi janych 
zwierząt wszelkich czynności, związanych z 
oczyszczeniem tusz zwierząt za wyjątkiem 
czynności hazanów i zarębaczy, według do- 
tychczasowej zaś praktyki właściciele zwie- 
rząt byli przez szereg sekcyj rzeźniczych cał- 
kowicie usunięci od uboju zwierząt na ko- 
szer. W! pierwszych dniach przyszłego tygod- 
nia komisja prace swe zakończy i wyniki jej 
przedłoży p. wojewodzie wileńskiemu. 

MIEJSKA. 
— Ogród Bernardyński nie będzie wy- 

dzieržawiany. Na ostatniem posiedzeniu Ma- 
gistratu zapadła uchwała niewydzieržawia- 
nia ogrodu Bernardyńskiego na urządzanie 
tam imprez przez instytucje i towarzystwa 
dobroczynne, gdyż, jak wykazała praktyka, 
większość dni w tygodniu ogród był zajety 
na rozmaitego rodzaju płatne imprezy, lud- 
ność zaś, chcąca użyć świeżego powietrza, 
skazywana była na opłacanie biletów wstępu 
lub wracania zpowrotem. Z tego też powo- 
du Magistrat stale otrzymywał skargi na 
dotychczasowy stan rzeczy, który wreszcie 
zdecydował się radykalnie zmienić, co nie 
wątpimy przez szerszy ogół ludności powi- 
tane zostanie z zadowoleniem. 

— „Kaziuk* dorocznym zwyczajem odbę- 
dzie się na placu Łukiskim. Na dzień 4 mar- 
ca przypada tradycyjny u. nas kiermasz po- 
pularnie zwany „Kaziukiem“. Rok-rocznie 
kiermasz odbywał się na placu Łukiskim, 
ostatnio jednak Magistrat projektował prze- 
niesienie  kiermaszu 
W związku jednak z zagrożonemi fundamen- 
tami Bazyliki obecnie niema nawet mowy 
o tranzlokacji kiermaszu, który, jak się do- 
wiadujemy, w roku bieżącym odbędzie się 
zwyczajem lat dawnych na placu Łukiskim. 

— Niedoszłe posiedzenie. Onegdaj wieczo- 
rem w łokalu Magistratu miało się odbyć 
posiedzenie miejskiej Komisji Sanitarnej. 
Posiedzenie nie doszło do skutku z powodu 
braku quorum. Na posiedzenie stawił się je- 
dynie prezes Komisji p. Dobrzański. Jak 
na 10 członków Komisji stawienie się jednej 
tylko osoby jest objawem wysoce charakte- 
rystycznym dla poczucia  obowiązkowości 

ojców naszego miasta. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Z Koła Prawników Stud. 'U. S. B. 

Nadeszły i są do przejrzenia w Czytelni 
Koła Prawników Stud. U. £. B. następujące 
nowości: ės : 

1) Gazeta Administracji i Folicji Pań- 
stwowej Nr. 4. e 

2) Dziennik Rozkazów Min. Spr. Woj- 

skowych Nr. 3. 
3) Dziennik Ustaw Nr. 10, 11 i 12. 
4) Gazeta Sądowa Warszawska Nr. 7. 
5) Encyklopedja podręczna prawa bry- 

watnego zeszyt 1 i 2. 
6) Encyklopedja podręczna prawa kar 

nego zesz. Nr. 1 i 2, 
— S$. K. M. A. „Odrodzenie*, W sobotę 

dn. 27 marca w lokalu Koła Prawników 
odbędzie się zebranie Sekcji Prawno-Społecz 
nej z releratem p. dr. St Świaniewicza p. t. 
„Rola przedsiębiorcy kapitalistycznego“ „Pa. 
czątek o godz. 20-ej. Goście miłe widziani. 

— Akademickie Koło Polskiej Macierzy 
Szkolnej. Zarząd Akad. Koła Łodzian podaje 
niniejszem do wiadomości, że Zebrznie От- 
ganizacyjne Akad, Koła Polskiej Macierzy 
Szkolnej odbędzie się dn. 1 marca 1932 r. 
o godz. 8.15 wiecz w lokalu Polskiej Macie. 
rzy Szkolnej, przy ul. Wileńskiej 23 m. 9. 

Wszyscy, którzy czują potrzebę pracy 
społecznej i chęć tworzenia w sobie czło- 
wieka woli i pracy, winni stać się członka- 
mi Akad. Koła Polskiej Macierzy Szkolnej. 

Zapisy na członków przyjmuje się we 
czwartki, w godz, 19—24 i w niedziele w 
godz. 11-—13, w lokalu P. M. Sz. ul. Wileń- 
ska, 23 m. 9. 

  

   
  

  

  

na plac Katedralny. - 

Dlaczego 

jemy źle? |, 
Bo zapominamy, że 
Szezypta eukru 
podnosi smak potraw. 

Szczypia cukru, dodana podczas go- 

towania do wszystkich prawie potraw, 

fasolki, 
marchwi, szpinaku, kalafiorów, karto- 

fl, brukselki, kapusty i pomidorów, ' 

do potraw mięsnych, ryb, klusek, ka- 

szek, zup z płatków owsianych, jak 

iarzyn, zielonego groszku, 

    

również innych zup, nadaje każdej 

  

zde potraw. 

podnosząc 
żywczą. 

NAJLEPSZA PRZYPRAWA TO — 

IKA 
— Referat zagraniczny podaje dó wiado- 

mości ogółu młodzieży akademickiej, iż pra- 
gnący nawiązać stosunki ze studentami Węg- 
rami mogą zgłaszać się do kierownika Biura 
Bratniej Pomocy Pol. Młodz. Akad. USB. w 
godzinach 13—15. Należy składać na kartce 
imię, nazwisko, adres i zainteresowanie. Po- 
wyższe wysłane będzie do Budapesztu skąd 
poszczególni koledzy otrzymają indywidual- 
ne odpowiedzi. Lista zamyka się 5 marca r. 
b. Korespondencję prowadzić można w ję- 
zyku: niemieckim, francuskim i węgierskim. 

— Wyjaśnienie w sprawie komisji rewi 
zyjnej Bratniej Pomocy P. M. Ak. U .S. В. 
Wobec pojawiających się w prasie nieścisłych 
wiadomości co do obecnego składu Komisjt 
Rewizyjnej. podajemy do wiadomości, iż Ko- 
misja Rewizyjna wybrana na Wałnem Ze- 
braniu w dniu 21. IL. 1931 r. pracowała w 
pełnym składzie 5 członków (pomagał w pra- 
cach jeden z ! 

    

  

złonków zastępców) do dnia 1. 
X. 1981 r., kiedy z powodu ukończenia stud- 
jów ustąpił przewodniczący Komisji Rewizyj- 
nej kol. Mgr. Jerzy Wiszniewski, a pełnienie 
obowiązków przewodniczącego Komisji Re- 
wizyjnej objał kol, Michał Kowalik. Następ- 
nie dnia 1 listopada 1931 r. ustąpił kol. Mgr. 
L. Kohutek również naskutek ukończenia 
studjów uniwersyteckich. Natomiast w skład 
Komisji zostali dokooptowani wybrani na 
Walnem Zgromadzeniu członkowie zastępcy 
kol. magister Witod Rudziński i kol. Kazi- 
mierz Antoniewicz, który poprzednio na czas 
wakacyj był zwolniony przez Komisję od peł- 
nienia obowiązków. Pierwszego grudnia 1931 
roku ustąpił kol. J. Łukaszewicz. W ten spo- 
sób Komisja Rewizyjna obecnie pracuje w 
składzie następującym: p. o. przewodniczące- 
go kol. Michał Kowalik, członkowie: mgr. 
W. Rudziński, Konrad Achrem-Achremowicz 
i Kazimierz Antoniewicz. 

: GOSPODARCZA. 
— Jak się przedstawia konjunktura bu- 

dowlana. W związku ze zbliżającym się se- 
zonem budowłanym onegdaj zwołane zosta- 
ło posiedzenie Komitetu Rozbudowy m. Wil- 
na. Na porządku dziennym obrad znałazia 
się między innemi strona finansowa tej spra 
wy. Jak się wyjaśniło obecnie, o uzyskaniu 
jakiejś większej samy kredytów nie może być 
nawet mowy, natomiast dotychczasowe sta- 
rania Magistratu łącznie z Komitetem Rozbu- 
dowy pozwalają przypuszczać, że zostaną sfi- 
nansowane roboty nad wykończeniem budow 
li już rozpoczętych. Udzielane mają być rów- 
nież pożyczki na drobne remonty domów. W 
dalszym toku prowadzone są jednak starania, 
które ze względu na specyficzne warunki Wił 
na, możliwe, że doprowadzą do wykorzysta- 
nia sezonu budowlanego i zatrudnienia na 
tych robotach większej ilości bezrobotnych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Klub Włóczęgów. W piątek dn. 26 

b. m. w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbę- 
dzie się LXXIH zebranie Klubu Włóczęgów 
Senjorów. Na porządku dziennym sprawy 
programowe Klubu. Wstęp tylko dla człon- 
ków. Paczątek o godz. 19.30. Ą 

— Z Instytutu Naukowo-Badawczego Eu- 
ropy Wschodniej w Wilnie. W sobotę dnia 
27 b. m. członek Instytutu Naukowego Ukra- 
ińskiego, p. inż. Ed. Głowiński wygłosi w lo- 
kalu Instytutu N. B. Europy Wschodniej uł. 
Zygmuntowska 2, (wejście cd ulicy Arsenal- 
skiej) dwugodzinny wykład p. t, Ekonomicz- 
ne podłoże niepodległości Ukrainy. Początek | 
o godz, 20. Wstęp dła szerszej publiczności 
wołny. 

ŻYCIE LITEWSKIE. 
— Władze centralne mają udzielić po- 

zwelenie na uruchomienie nowych szkół li- 
tewskich. Jak się dowiadujemy, czynione od 
dłuższego czasu starania czynników litew- 
skich w sprawie zamkniętych 10 szkół litew 
skich w Wileńszczyźnie są. na dobrej drodze. 
Dowiadujemy się, iż przedłożone memorjały 
władzom centralnym _ zostały rozpatrzone, 
niektóre z nich są obecnie refero' e. Wła- 
dze centralne obiecały przych; się do 
próśb delegacji litewskiej i zezwolić na uru- 
chomienie kiłku nowych szkół. 

Nowe szkoły uruchomione zostaną z no- 
wym rokiem szkolnym. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Spadek Rozensona oddano pod zarząd 

Gminy żydowskiej. Frapujący od dłuższego 
czasu społeczeństwo żydowskie spór 0 ol. 
brzymi spadek Rozensona, składający się z 
14 domów, został definitywnie załatwiony. 
Onegdaj wieczorem w mieszkaniu prezesa gmi 
ny żydowskiej d-ra Wygodzkiego odbyła się 
narada radnych — Żydów oraz członków pre 
zydjum gminy. na której po wysłuchaniu 
sprawozdania specjałnej Komisji, która mia 
ła za zadanie zbadanie strony formalnej prze 
kazania pod zarząd gminy żydowskiej spad- 
ku Rożensona- zapadła uchwała, na mocy К- 
rej domy te przekazane zostaną gminie żydow 
skie. W charakterze kuratorów wyznaczeni 
zostai radni: inż. Spiro i Samuel Trocki. Po- 
działu dochodów z tych domów dokonywać 
będzie, w myśł testamentu Rozensona, pre- 
zydjum gminy żydowskiej wraz z radnymi 
Żydami. 

TEATR I MUZYKA 
— W, Szekspir — na Pohulanee. Dziś, 

w piątek dnia 26 b. m. o godz. 8 wiecz, kla- 
syczna komedja Szekspira p. t. „Dwunasta 
noc* w zupełnie nowem opracowaniu scenicz 
nem Wacława Radulskiego. „„Dwunasta noc” 
— to poemat kochających serc, które poprzez 
wszelkie przeszkody. przebrną i zawsze wkoń- 
cu się odnajdą. Miłosne dytyramby coraz za- 
kłóca wesołym i beztroskim śmiechem trój- 
ka niesfornych kompanów w osobach pp: 

  

  

  

    

  

  

   

   

właściwy jej smak, 

nadło jej wariość od- 

  

  

            

  

Stanisławskiej, Wołłejki i Ciecierskiego, Resz 
ta świetnej obsady stanowią: dyr. Szpakie- 

icz, Marecka, Wyrwicz-Wichrowski, Milec- 
amińska, Wasilewski, Detkowski, Deju- 

nowicz, Loedl, Puchniewski i inni Zupełnie 
nowe, stylizowane kostjamy pomysłu art. ma- 
jarza W. Makojnika. Pantomina w wykona- 
niu baletu. 

Jutro, w sobotę 27-go b. m. o godz, 8-05 
wiecz. „Dwunasła noc”. 

— „Co może kobieta* — w Teatrze Luf- 
nia. Dziś, w piątek dn. 26-go b. m. o egdz. 
8 wiecz. niezwykła komedja „(Co może kobie- 
ta* — w której Antoine daje doskonały obraz 
przewrotności kobiecej, jej zachłanności na 
wszelkie rozkosze doczesne — i głupotę męż 
czyzn, lecących bezmyślnie na lep powierz- 
chownego uroku pustej kobiety. Publiczność 
bawi się doskonale. Świetną obsadę komedji 
stanowią: pp. Ładosiówna, Szurszewska, Bie- 
lecki, Zastrzeżyński, Gliński Jaśkiewicz, Do- 
mański i inni. 

Jutro, w sobołę dnia 27 b. m. e godz. 8 
wiecz. „Co może kobieta”, 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE. 
— „Mam lat 26% — na Pohułance. W nie. 

dzielę dnia 28 b. m. o godz. 4-ej pp. po raz 
pierwszy jako popołudniówka ukaże się in- 
teresujaca sztuka Istyana Mihały „Mam lat 
26" -- w inscenizacji W. Radulskiego. Ceny 

iejsc popołudniowe. 

   

  

W niedzielę dnia 28 b. m. o ogdz. 4-ej PP. we 
soła, beztroska komedja p. t. „Ta, której szu 
kamy“ Hirschfelda, po cenach popołudnia- 

"RADIJO 
PIĄTEK, dnia 26-g0 LUTEGO 1932 ROKU, 

„11.58: Sygnał czasu. 14.10: Program dzien 
ny. 14.15: Muzyka z płyt. 15.15: Kom. 15.25: 
Aud..dla nauczycieli. 16.05: „Z życia prowin- 
cji" — pogad. 16.20: „Porty bałtyckie między 
Szczecinem i Leningradem* — odczyt. 16.40: 
Codzienny odeinek powieściowy. 16,56: Lek- 
cja angielskiego. 17.10: Odczyt. 17.35: Kon- 
cert. 18.35: Aud. dla Polaków na Kowień- 
szczyźnie. „Dła szczęścia dwu narodów* — 
słuchowisko. 19.15: „Przegłąd prasy rolniczej 
krajowej i zagranicznej”. 19.26: „Ciotka AI- 
binowa mówi”. 19.40: Program na sobote. 
19.45: Prasowy dziennik radjowy. 20.00: Po- 
gadanka muzyczna, 20.15: Koncert symfoni- 
czny z Filharm. 22.40: Kom. S 

SOBOTA, dnia 27 lutego 1932 roku. > 
11.58: Sygnał czasu. 12.10: Poranek szkol- 

ny ze Łwowa. 13.40: Uniw. roln. 14.35: Pro- 
gram dzienny. 14.40: Muzyka z płyt, 1515: 
Kom. 15.25: Przegl wydaw. perjod. 15.45: 
Koncert dła młodzieży (płyty). 16.15: Kon- 
cert życzeń (płyty). 16.40: Radjokronika. 
17.00: Codzienny odcinek powieściowy. 17.10: 
„Teofil Lenartowicz jako pieśniarz Mazow- 
sza” odczyt. 17,31: Koncert. 18.05: Słuchowi- 
sko dla dzieci, 18.30: Koncert dła młodzieży. 
18.50: Kom. Wil. Tow Org. i Kół. Roln. 
19.00: Tygodnik litewski. 19.20: Kwadr. 
akademicki. 19.35: Progr. na sobotę i rozm. 

  

   

    

19.45: Pras. dzienn radj. 20.00: „Na widno- 
kręgu”. 20.15: Koncert. 21.35: „Na zamkach 

  

orawskich i dalej" felj. 2210: Koncert cho- 
pinowski. 22.40: Kom i muz. tan. 23.00: 
„Akuku* odcinek z docinkami. 23.30: Muzy- 
ka współczesna (płyty). 

NOWINKI RADJOWE. 
OD PETERSBURGA DO GDYNI. 

Na wszystkie stacje polskie nadaje dzisiaj 
_ © godz. 16,20 radjostacja wiłeńska odczyt p. 

' Teodora Nagurskiego „Porty bałtyckie mię- 
dzy Szecinem a Leningradem. Prelegent omó- 
wi zmiany jakie zaszły w sytuacji takich por 
tów jak Ryga, Lipawa, Królewiec po wojnie. 
kiedy to inny układ stosunków politycznych 
i gospodarczych w krajach nadbałtyckich spo' 
wodował renesans portu gdańskiego i pow- 
slaniesoraz szybki rozwój nowego portu Gdy- 
ni. 

Z DZIEDZINY JĘZYKOZNAWSTWA 
REGJONALNEGO. 

Wobec wiekiego poruszenia, jakie wywoła 
ła w Winie wiadomość a wprowadzeniu ję- 
zyka regjonalnego w szkołach, ciotka Albino- 
wa wygłosi w radjo dzisiaj © godz. 19,25 wy. 
kład w tymże języku regjonalnym. Wykład 
ten polecamy uwadze studjujących naukowo 
tutejszy djalekt w jego czystej formie. 

MUZYKA JUGOSŁOWIAŃSKA. 
Dzisiejszy wieczór symfoniczny, transmi- 

tówany, jak zwykle z Fiłharmonji Warszaw - 
skiej, poświęcony jest muzyce jugosłowiań- 
skiej. Konceri prowadzić będzie Stefan K. 
Chrystic, znany kompozytor i dyrektor ope- 
ry w Beogradzie, 

Wszechświatowa olimpjada 
brydżowa. 

WI dniu 1 kwietnia r. b. odbędzie się 
- wszechświatowa olimpjada brydżowa, orga- 
nizowana przez National Bridge Association 
w Nowym Jorku. 

Olimpjada rozegrana zostanie o jednej 
godzinie w stolicach wszystkich państw świa” 
ta, przyczem ilość uczestników nie podlega 
żadnym ograniczeniom. Kierownicy konkur-- 
su w poszczególnych krajach otrzymają w 
zapieczętowanych kopertach 16 rozkładów 
kart, które rozegrane zostaną przez każdą z 
partyj, stających do konkursu. Wyniki roz- 
grywek przesłane bądą „National Bridge 
Association" w Nowym Jorku. 

Dwie zwycięskie pary, które uzyskają 
najlepszą punktację na linji BB 1 ХУ, 
otrzymają tytuł bridżowych mistrzów świa- 
ta, oraz oraz jako nagrodę przechodnią dwa 
złote puhary. FR 

Do przeprowadzenia olimpjady na tere- 
nie Polski upoważniony został dwutygodnik 
„Bridge” w Warszawie. 

Dotychczas udział w olimpjadzie zgłosiło 
30.000 uczestników w szeregu państw. 

н „Ta, której szukamy* — w Lutni. . 
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Z Rady Miejskiej. 
Wczoraj wieczorem odbyło się plenarne 

posiedzenie Rady Miejskiej. Porządek dzien- 
ny obejmował 10 spraw. Z nich jednak za: 
ledwie tyłko 3 zostały rozpatrzone, reszta z 
powodu braku kwalifikowanego quorum spa 
dła z wokandy. 

Po uchwałeniu przeniesienia „kredytów z 
jednych działów budżetu bieżącego do in- 
nych, postawiono zmniejszyć czynsz dzi 
żawny do 10 zł. za działkę ziemi miejskiej 
na Zwierzyńcu, wydzierżawionej przez Naro- 
dową Organizację Kobiet oraz dokonano wy- 
borów uzupełniających na miejsce ustępują- 
cego radnego Stępniaka. Do Komisji Prawnej 
wybrano r. Stążowskiego, do Komisji Kultu 
ralno-Oświatowej Hołownicza i do Komisji 
Rewizyjnej — Bublewicza. 

Zkolei zaakceptowano wniosek Magistratu 
w sprawie budowy w Wilnie 62 pawilonów 
dla sprzedaży gazet i papierosów. Pawilony 
te wykonane w sposób estetyczny wybudo- 
wane zostaną w ciągu kilku lat, jednak je- 
szcze w roku bieżącym Magistrat dokona bu 
dowy 30 tego rodzaju pawilonów, które bę- 
dą przez miasto wydzierżawione za sumę 240 
zł. rocznie. Podług sporządzonego kosztorysu 
budowa jednego powilonu wyniesie około 
700 zł. 

Resztę posiedzenia wypełniły wnioski na- 
głe. Po krótkiej dyskusji Rada Miejska jed- 
nomyślnie poleciła Magistratowi wszczęcie 
starań u władz centralnych w sprawie zwol- 
nienia od podatku lokalowego mieszkań, któ 
rych komorne nie przekracza 26 zł. miesię- 
cznie. 

Nieco dłuższą dyskusję wywołała sprawa 
wypłacenia szkołom zawodowym  pozosta- 
łych 50 proc. subwencyj. Mimo że sumy te 
figurują w obecnym bu Magistrat za- 
wiesił wypłacenie subsydjów ze względu na 
zarysowujący się obecnie deficytowy charak- 
ter obecnego budżetu. Przy tej sposobności 
wyjaśniło się, iż wypłata subwencyj wstrzy- 
mana została wszystkim instytucjom dobro- 
czynnym i szkołom na ogólną sumę 130.000 
zł. Przy tym stanie rzeczy Rada Miejska uch- 
waliła zwołać w początkach przyszłego ty- 
godnia posiedzenie Komi Finansowej dla 
sporządzenia listy instytucyj i szkół, którym 
wypłacenie subwencyj jest najbardziej pa- 
lącą koniecznością. 

Po krótkich debatach nad ostatnim z 
wniosków nagłych postawiono  roztermino- 
wać na dwie raty przypadający obecnie do 
płacenia podatek inwestycyjny. Terminy płat 
ności w najbliższych dniach ustali Magistrat 

Posiedzenie zakończyło się wyjątkowo 
wcześnie, bo o godz. 10 wiecz. 

   

     

     

      

    

  

  

   

  

  

   

  

KINA I FILMY 

„CYGAŃSKIE ROMANSE* 

(Helios“. 

Od czasu „Brudnych pieniędzy“ pierwszy 
angiel film, na który patrzeć można z sa- 
tysfakcją. Co prawda to i wytwórnia jest 
inna i nie BIP (Britisch International Pic- 
ftures) ale jakaś nowa, Briiisch and Colonial 
Film Corporation. Szczęśliwie też bez nie- 
śmiertelnego w poprzednich, niemiłosiernie 
banalnego, jakby w której z warszawskich 
wytwórni pracował Eichberga, tylko z ja- 
kimś p. Wfliamem Wilcox. Film zrobiony 
dla niezmiernie efektownej „Królewskiej 
Kapeli *, która też jest jego clou, 
może więcej niż Brygida Helm i Józef 

hildkraut, razem z bardzo interesującą 
w postaci Cyganki, „ukochanej 

Występy tej kapeli wypadają 
o imponująco, zaś wizuałnie nad- 

А — barwnie, mimo jedno czy dwu- 
barwności filmu. 

Na osobliwy zachwyt zasługują zdjęcia 
istotnie — prześliczne. 
mu, w którym byłoby 
maestrją wykonanych. „Cygańskie 
se* są pod tym względem poprostu wypiesz- 
czone. Obraz za obrazem, same arcydzieła 
sztuki fotograficznej. 

Fabuła naogół przeciętna,  mełodramat 
„na całego”, z momentami: wszakże, niekie- 
dy wcale pięknemi. Całość ogląda się z nie- 
powszedniem zadowolenienf* jako rządko о- 
glądane, nz w największych  wytwór- 
niach, dzieło w em tych słów znaczeniu 
-—„dobrze zrobione, a nawet nieco więcej 
ponad to. (sk) 

SPORT 
FINAŁY BOKSERSKICH MISTRZOSTW 

OKRĘGOWYCH. 

Finały bokersksich mistrzostw okręgu 
Wileńskiego w klasie sesjorów i junjorów 
odbędą się w niedzielę dnia 28 lutego 1932 
roku w sali Ośrodka Wychowania Fizycz- 
nego przy ul. Ludwisarskiej 4. Początek o 
godz. 19-ej. 

Do finałów wchodzą: 
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w wądze muszej — Kaszewski--Krecz, 
Niko—Krupka; 

w wadze koguciej — Łukmin I—-Talko, 
Klaces—Jurgielewicz; 

w wadze lekkiej — Matiukow—Jungier I, 
Rodkiewicz—Ławrynowicz; 

w wadze półśredniej -— Piln:k—Poliksza, 
Nadeł—Don; 

KB RJ E R Ww I L E NS KI 

Dwa wyroki šmierci 
za mord i 

Nad ranem dnia 24 stycznia b. r. w lesie, 
wpobliżu traktu łączącego Bienieę z Lebie- 
dziewem dwaj bandyci napadli na Anastazję 
Pozniakową, której zadali aż 9 ran w głowę, 
przyprawiając ją 0 śmierć. 

Mordercy, po dokonaniu zbrodni, zrewi- 
dowali ubranie zabitej i zabrali znalezione 
przy niej 20 zł. 

Policja, niebawem wpadła na trop ban- 
dytów i ustaliła, iż inicjatorem napadu ra- 
bunkowego na Pozniakewą był jej kuzyn Mi 
chał Poźniak, który nieecny plan wykonał 
przy pomocy Jana Hajdukowicza. 

Obu zaaresztowanych morderców urząd 
prokuratorski przekazał sądowi ckręgowemu 
do osądzenia w trybie doraźnym. 

Rozprawę wyznaczono na dzień wczoraj- 
szy w Wilejee Pow., dokąd delegowany zo- 
stał z Wilna speejalny skład sądu doraźnego 

rabunek. 
w składzie: prezesa sądu p. Michała Kadusz- 

kiewieza oraz pp. sędziów: St. Miłaszewicza i 

Józefa Zaniewskiego. Sekretarzował kierow- 
nik kaneelarji wydziału karnego p. L. Wil- 
kaniee. 

W wyniku rozprawy sąd zgodnie z wnio. 
skiem wice-prokuratora p. Jacuńskiego z Głę 
bokiego, uznał iż wina inkryminowana obu 

podsądnym została udowodniona, a webec 

tego na zasadzie art. 51, 455 p. 12 k. k., ska- 
zał obu na karę śmierci przez powieszenie. 

W. związku z zapadłym wyrokiem, obro- 
na skazanych odwołała się do łaski Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej. 

O ile P. Prezydent nie ułaskawi skaza- 
nych, egzekucja odbędzie się dziś nad ranem, 
do czego poczyniono już przygotowania. 

Ka-er. 

w wadze średniej — Rudzin—Dierkow- 
ski; 

w wadze półciężkiej — Zawadzki—Za- 
  cieski, Matwiejczy linkow; 

w wadze ciężkiej — Lubart—Golenc'szek; 
Razem walczy 14 par (siedem w klasie 

senjorów i siedem w klasie junjorów). 

  

PRZED NARCIARSKIEMI MISTRZOSTWAMI 
WIŁNA. 

ą się dz 
  

zawody narciar. 
awody te mają 

niliśmy postęp od 
wo mogliśmy już 

wczoraj zorjentow w czasie losowania 
kogo oglądać b an trasie, kto zwy- 
rięży. W pierwszym rzędzie interesuje nas 

estja ilości zgłoszonych zawodników. 
Jiekawi jesteśmy kto przybył, a kto ubył 

i czy różnice te są duże. 
Już na zawodach na odznakę 

my, że młodzi duże poczynili po- 
Szkoda wielka, że ci właśnie młodzi, 

częściowo zlekceważyłi zawody o mistrzost- 
wo i niezapisując się do klubów sporto- 
wych pozbawieni z li możności starto- 
wania. Drugim ró smutnym nieco fak- 
tem jest to, że w zawodach tych nie może 
startować młodzież szkoln: wiemy prze- 
cież, że uczniowie przewyższają często spor- 

towców klubowych, ale na to poradzić. 
Wracajmy do mistrzost 

Tak się złożyło, że większem powo- 
dzeniem cieszy się obecnie „18% indywi- 

duałna, do której zgłosiło się 10 zawodni- 

Rozpoczynaj 
skie o mistrzos 
nam wykazać j 
roku zeszłego. 
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„ a w tej liczbie tacy jak Stankiewicz 
+ por. Monkowski (1 p. p. Leg.), 

liński (Ognisko), Sierdziukow (Ognisko), 

      

    

     

  

hutek (A S.) i inni, W tej konkurencji 
najwięcej szans ma Stankiewicz. Monkowski 
no i Żyliński z Sierdziukowem. W roku ubie 

   
` ł Łabuć (Ognisko). 

Na pięty im deptać będą zawodnicy zgło- 
szeni do kombinacji, którzy razem pobiegną 
„18“. Tutaj faworytem jest Hermanowicz 
(Ognisko) i Zajewski (Ognisko). Do kombi- 
nacji startuje czterech zawodników. 

aton zgromadzi na starcie 11 narcia- 
rzy. Zwyciężyć powinien Hermanowicz (Os 
skoj) po walce z Witkowskim (PKS), Mosz- 
kowskim (1 p. p. Leg.), Patyrą (1 p. p. Leg.), 
Nowickim (Ognisko). W roku ubiegłym zwy- 
ciężył J. Nie: Wielka szkoda, że dos| 
nały ten narciarz wycofał się już na stałe z 
czynnego życia sportowego. 

Bieg młodych zgromadzi prawie 
narciarzy Ogniska z jednym przedstaw 

       

   

       

  

    

    

      

      

kow. 

  

y, czterech z „Ogniska* i dwóch 
W! roku ubiegłym zwyciężył. stankie- 
5. 

szą tragedją jest bieg pań. 
tyłko narciarka — mistrzy 

ni zeszłoroc p. Ładosiówna. 
Najwięcej zawodników wystawiło Ognis- 

ko i 1 p. p. Leg. * 

    

  

E. S. 

NA WILENSKIM BRUKU 
BEZWZGLĘDNOŚĆ SEKWESTRATORA. 

W dniu wczorajszym na uliey Zarzecze 
Nr, 21 do mieszkania Katarzyny Tomaszewi- 
czowej zgłosił się sekwestrator miejski i 
zażądał zapłacenia zaległego podatku loka- 
lowego. Ponieważ T. zapłacić tego podatku 
nie mogła sekwestrator przystąpił do sek- 
westrowania rzeczy, co uczynił mino jej go- 
rących protestów i błagań. Fakt zabierania 
rzeczy tak podziałał na Tomaszewiczową, że 
dcstała ona ataku nerwowego i zemdlała. 
Zawezwane pogotowie ratunkowe po dłuż- 
szych zabiegach przywróciło kobietę do 
przytomności. Rzeczy zostały jednak zasek- 
westrowane. (e) 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK NA ULICY 
ŚNIEGOWEJ. 

Wczoraj w godzinach porannych przy 
ulicy Śniegowej wpobliżu domu Nr. 1 wyda- 
rzył się następujący wypadek. Przejeżdżają- 

cy tą ulicą wóz naładowany drzewem wy- 
wrócił się i spadające kloce przygniotly 
dwie uczenice Łucję Kędzieletówną i Wan- 
dę Uczlejnowską (ul. Drueta Nr. 5), które 
szły do szkoły i akurat znalazły się podezas 
wypadku na miejscu katastrofy. Poszkodo- 
wanym uezenicom udzieliło pomocy zawe- 
zwane pogotowie ratunkowe. Przeciwko 
woźniey spisano protokół policyjny. (c? 

ARESZTOWANIE OKRUTNEJ MATKI. 

Służąca Józeła Sosnowska, zam. w domu 
Nr. 23 przy ul. Sosnowej urodziwszy nie- 
ślubne dziecko, w celu pozbycia się go. 
wrzuella do jamy kloacznej, gdzie dziecko 
przeleżało na mrozie pół godziny zanim nie 
zostało zauważone i wyciągnięte przez jed- 
nego z lokatorów. Zawezwana policja wdro- 
żyła dochodzenie, kśóre doprowadziło do 
ujawnienia sprawczyni. Podczas badania 
Jankowska przyznała się do winy, twierdząe, 
że uczyniła to, strachu przed opinją. 
Dziecko przewieziono w stanie beznadziej- 
nym z edmrożonemi kończynami da szpi- 
tala dziecinnege. Sprawczynię zbrodni Jan- 
kowską osadzono w areszcie centralnym do 
dyspozycji władz sądowych, (e) 

ZŁODŹŻIEJ W KOŚCIELE EWANGELICKIM 

W dniu wczorajszym zakrystjan kościoła 
ewangelickiego zauważył w kościele osobni- 
ka, który kręcił się po kościele ehcae wi- 
docznie coś ściągnąć. Zakrystjan oddał po- 
dejrzanego sobnika w ręce policji. Po wyle- 
gitymowania okazało się, że jest to niejaki 
Grochocki, karany już w swoim czasie za 
świętokradztwo. (e) 

    

sa 46 42288) 

Pochodzenie człowieka. 
Ekspedycja archeologów angielskich, któ- 

ra ukończyła swe prace w Oldoway, nad je- 
ziorem Tanganyika, w Afryce, powróciła do 
Nairobi. Odkrycia dokonane przez prof. Le- 
ankey, Reck i Hopwood, są, zdaniem ich, 
decydujące dla rewizji dotychczasowych po- 
glądów o dawności istnienia na ziemi ga- 
tunku homo sapiens. Odnaleziono mianowi- 
cie narzędzie z krzemienia obok szkieletu 
Dinotherium, którego istnienie odnoszą pa- 
leontologowie do t. zw. okresu mjoceni 
nego. Otóż w tym okresie, wg. dotychcza- 
sowych danych, człowiek jeszcze nie istni. 
nie jdowano też żadnych wykopalisk, 
świadczących o jego bycie; tymczasem szkie- 
jet Dinotherium znajdował się w sąsiedz 
twie wykopalisk, dowodzących, iż człowiek 
żył już w okresie mjocenicznym. Należy 
więc przyjąć obecnie tezę, iż człowiek żył 
już w Afryce wschodniej w epoce o wiele 
wcześniejszej, niż sądzińi dotychczas uczeni. 

Giełda warszawska z dnia 25 IL b. r. 

WALUTY | DEWIZY p 

    
   

    

     

  

   

   

   

    

  

Mars Taa Ё 8,38 —8,90—5,56 
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AKCJE: 

Bank Polski - Łez kuponu na 193! r. 80.50— 
81,25 

Ostrowiec serja B. . . Siec. 50,02 
Dolar w obrotach pryw.: 8833: 
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REMEDZOCWEWEWTNAWPEDRZUK, 

P.piercjc.e Przemysł Krajowy 
BDA ETD TASTE TSS BTI 

Zagtada od wschodu 
Od poniedzislku 22 b. m. 

Najpotężn. film świata p.t. 
Km Miejskie 

SALA MIEJSKA 

Koncertowa orkiestra pod 

batutą M. Sainickiego. 

  

ODMROŻENIE OGŁOSZENIA 
NEKROLOGI! i różne reklamy 

do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 
a także do wszystkich pism 

na najbardziej dogodnych warunkach 

Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

ь ы н R ž S || ABEC kich 

Śpiew." Ulubienica. calego twisea BRYGIDA HBLM 'ż5ż” Jó:f Sch.dkraut swez'nojoowezej kreacji 
Niepospolitą zaletą tego filmu jest MUZYKA w rewel. wykonaniu 

CYGAŃRSKIE ROMANSE najlepszej na świecie kapeli cygańskiej ROYAL-TZIGANN-JAZZ 
Nad progr m: Dodatki dźwiękowe. Na |-szy seans ceny zniżone. Poczgtek o g 4, 6, 8 i 1015 

ulica Ostrobramska 5 Ceny miejsc: balk=n 30 gr., parter 60 gr. 
Oryginalna m aš 

(+ kogutkiem) 

„MROZOL“ 
leczy i goi ranki po- 
wstałe od odmrożenia. 

  

* Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

  

  

można załatwić za pośrednictwem 

BIURA REKLAMOWEGO 
Sprzedają apteki 
i składy apteczne    DBAJCIE O SWOJE ZDROWIE! 

Z S Dziś! Najwięk- W-g nieśmiert viešci T. Dostojewskiego. ‘ ; i ке бр go tum amas BRACIA KARAMAZOWY Šiai, RL Aria Sioni Felis Karimas с ММАЛСНЗНЕ ВОНМЕ ZIOŁA” STEFANA GRABOWSKIEGO oto 
iewy jskiel Chó: ńskii — NAD PROGRAM: Dodatek rysunkaw: odr źwięk. Foxa. 4 Sionas 

Ho Yywo00 28 Potziek o e: 4 6, 8 11015. w 12 świąt. o g. 2-е). Na I-szy seans Ša ać bi młodzieży dee R przy chorobach: żołądka, ki- w WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. Sprzedalesię 
Isiew A te 4 | Nastepny program: Film ze „Złotej Serji Polskiej" — „ROK 1914* z Jadwigą Smosarską i Witoldem Conti. 3 - szek, ias A kamieni Biuro czynne od 0—4 i 5—6 pp. okazyjnie 
  

Dziśl Korona polskiej 
czołowej twórczości Dźwiękowe Kino 
filmów dźwiękowych CASINO 

Wielka 47, tel. 15-41. 

10-ciu z PAWIAKA 
W rolach głównych: ZOFJA BATYCKA, Karolina Lubłeńska, Adam Brodzisz, Bogusław Samborski 

i Józef Węgrzyn. Film, o którym mówi cała Polskal 
Nad program: Atrakcja dźwiękowe. Początek o godz 4, 6, B i 10'15, w dnie świąteczne o godz. Żeej. 

Porywająca pieóń nie- 
śmiertelnej miłości i bez- 
granicznego poświęcenia 

Ceny znacznie zniżone. 

  

Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
ul. Wielka 42, tel. 5-28 Anons! 

W rol. gł: Fifi Dorsay i Harold Murray. 
mująca kom. ze słyn Ślimem w roli gł. 

Nec Anna Bella * -»- „Jej Ekscelencja Miłość". 
Ouemiedzi KWIAT ALGIERU Nad program: Zaj- 

Początek o godz. 4-ej 

  

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(ebok dworca kolejow.) 

Dziśł Cud techniki filmowej! 
Dramat ludzi zagin. wśród gór 

Następny program: 

w lach głó h: i 
Piz Palu PE Białe Piekło Riefenstahl, "Gustaw al 

sel, Ernest Petersen oraz znany lotnik Ernest Udet. — 
„LOTNIK z Jackiem Holt i Lilą Lee. 

Miłość dwojga turystów. Tajemnica demona gór. 
Początek eeansów o godz. 5-ej, w niedziele o 4-ej 

  

Dźwięk Kino - Teatr 

STYLOWY 
uł. Wielka 36.   W rolach gł. czarodz. piękna   

ЫЙ 

Wygodniej i tanieji 
Aby uniknąć tłoku w sezonie wiosennym i letnim 

już teraz przyjmujemy 

wszelkie ubrania do farbowania i czyszczenia 
Prasownia, farbiarnia i pralnia chemiczna 

WILNO, 

Dziś! Perła polskiej produkcji! Najpiękniejsze i najnowsze 
dźwiękowe arcydzieło w-g pow. M. Srokowskiego p. t. 
Potężny dram. dźwięk. w 12 skt. To polska „Symfonja zmysłów”. To historja „Wszechpotężnej miłości'*. 

„Patersen-Možžuhinowa, E. Bodo, K. Ankwicz i Michał-Wiktor Varconi. 

    

Poszukuję posady 

rządcy domu 

KULT CIAŁA (Rapsedie D'Arm: ur) 

WYKR UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich przed: 
miotów do klasy 6-ej 
włącznie, mogę być 

„EXPRESS“ Wielka 31, tel. 17.00 
CENY ZNIŽONE 

Natychmiastowe wykupienie nie zobowiązuje. 
Gotową robotę przechowujemy aż do sezonu 
letniego. Sz. Klijenci z tego tytułu nie ponoszą 
żadnych kosztów 

Prasowanie i gremplowanie na poczekaniu 

tylko za mieszkanie 
w domach rządowych lub prywatnych, 
oraz w liotelach, posiadam dobre świa- 
dectwa. Łaskawe oferty proszę nad- 
syłać do Adm. „K. W.* pod Nr. 6872 

też pomocą w na- 
ukach w roku szkoln. 
za minimalną cenę, 
Zgłoszenia proszę 
kierować do Admin, 

„SZWAJCARSKIE GÓRSKIE ZIOŁA” 
są naturalnym łagodnym środkiem przeczysz- 
Cczającym. ułatwiającym funkcje organów tra- 
wienła i działającym przeciwko otyłości. 

Sprzedają po 2 zł za pudełko 
apteki i składy apteczne 

W. Z. P. Nr. 10 

    

Obwieszczenie. 
й Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru 11-go 

z siedzibą w Wilnie przy ul. Zakretowej 7, zgodnie 
z art. 1030 U.P.C. podaje do wiadomości publicznej, 
że w dniu 26 lutego 1932 r. o godz. IO-ej rano w Wil- 
nie, przy ul. Sierakowskiego 25—8, odbędzie się sprze- 
daż z licytacji, należącego do Witolda Żagiella ma- 
jątku ruchomego, składającego się z umeblowania, 
oszacowanego na sumę 530 zł na zaspokojenie pre- 
tensji Skarbu Faństwa. 

2080/V1 Komornik Sądowy H. Lisowski. 

DO w YN A JĘCIA 

3-pokoj. mieszkanie 
na parterze, świeżo odremontowane, ze wszelkiemi 
wygodami. Dowiedzieć się: ulica Kalwaryjska Nr. 31 

u dozorcy. 

Restauracja „ITALJA” 
Wielka 49, telefon 13-61 

Codziennie od godz. 9-ej do 2 ej w nocy 

  

LEKCJE 
prywatne w zakresie ma- 

tury. Specjalność: polski 

i łacina, rutynowsuy pe- 

dagog- Bakszts 17, m. 4. 

Ogrodnik, 
kawaler, z ukończ  śred- 
nią szkołą ogrodniczą i 
praktyką szkółkarsko-wa- 
rzywniczą, jak również 
obeznany z działem kwia- 
ciarskim, poszukuje po- 
sady od dnia !|-go marca. 
Zgłoszenia: Wilno, Koś- 
ciuszki 14—8, Hamberg. 

Poszukuję 

ogrodnika 
z dłuższą praktyką, wy- 
kwalifikowanego w ogrod- 
nictwie warzywnerm i pro- 
wadzeniu inspektów, Do- 
wiedzieć się w Administr. 
„Kurjera Wileńskiego" 

Młody p:acowity, 
średnie wy- 

kształcenie, poszukuje 
pracy wożnego, inkasen- 
ta, gońca ewentualnie 
pracy fizycznej, dam lub 
złożę kaucję 300 złotych. 
Łaskawe zgłoszenia do 

  

  

    

Dr. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener., 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz 

Dr. Zeldowiczowa 
Chor. kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych, 
odg 12 2i 4-6 wiecz 

Mickiewicza 24, tel. 277 

Akuszerka 

Maria Lainetaus 
p'zyjmuje od 9 do 7 wiecz 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8521 

MASŁYNiSTKA 
poszukuje posady, 
jak również może być 
angażowana do biura 
na terminową pracę, 
bez zobowiązania i 
wszelkich praw. Rów- 
nież wykonuję różne 
prace w domu po 
b. niskich cenach 
Łaskawe oferty pro 
szę kierować do Adm 

Wilensk.“ 

  

  

nowy rower 
Lwowska 22, m. |. 

  

Pierwszorzędny 

Zakład »r-wiecki 
Leona Kryszkiewicza 

Tatarska 12, m 12, 
wykonuje wszelkie roboty 
krawieckie po znacznie- 

zniżonych cenach. 

Młoda panna 
© miłej powierzchowności: 
sumienna i b. pracowita. 

pos/ukuje pracy 
Chętnie przyjmie pracę: 
w fryzjerni, ponieważ 
6 miesięcy już pracowała 
Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm „Kurjera Wil." 

pod „Młoda panna* 

Uczeń 7 kl. 
em. im. Słowackiego 
udziela korepetycyj 
z polskiego, łaciny, 
greki, francuskiego 
oraz in. przedmiotów 
Dowiedzieć się: ulica 
Antokolska 8 a, m. Z 
w godz 3—4 po poł. 

      

Popi rajcie 

    

Dana AAA ŁA AAAA AAAA AA AAAA AAAA AAAA AA ŁAŁAAAAAA AAAA B 
3 * „Kurjera Wileńsk." 

pod Nr. 6334, 
KONCERT ZNANEGO KWARTETU. 
Pierwszorzędna kuchnia. Gabinety. Ceny umiarkowane 

Redakcji   „Kurjera Wil.* 
pod „30 * 

„Kurjera     Ligę Morską! Rzeczną 10296 | pod „Maszynistka* 

FRANCISZEK PIETKIEWICZ 30) 

Sołowki-wyspa tortur 
i śmierci. 

(Wspomnienia z katorgi sowieckiej), 

OSTATNIE DNI. 

Każdy dzień, każdą godzinę, stawia więzień pyta- 
nie — czy dożyje, czy dociągnie do końca terminu? 
Liczy miesiące, tygodnie, dni... 

Wskutek ogromnej śmiertelności w najlepszym 
wypadku zaledwie 25 proc. mogło doczekać ukańcze- 
nia terminu kary, oczywiście z pośród tych którzy 
skażani byli na czas nie dłuższy niż 3 lata. 

Po ukończeniu terminu więzień niekoniecznie 
miał zaraz być zwolniony; mógł przesiedzieć w kator- 
dze półrocze i więcej bez żadnego powodu i wytłuma- 
czenia celu trzymania ponad termin. Często też dosta- 
wał nową porcję. 

Na 3 miesiące przed ukończeniem terminu z regu. 
ły administracja katorgi wysyłała zapytanie do mos- 
kiewskiego O. G. P. U., jaki ma być dalszy los więźnia. 
Z odpowiedzią G. P. U. nigdy się nie śpieszyło i w re- 
zultacie, pod tak zwanym „zaprosom' przesiaduje do- 
datkowo minimum 3 miesiące. Oczywiście niema re- 
guły bez wyjątków, to też i tu, niektórzy jeszcze na 

miesiąc do ukończenia terminu .przez znajomych 
w administracji dowiadywali się o dalszym swym lo- 
sie. Tymi szczęśliwcami byli przeważnie kryminaliś- 
ci. „Kontrrewolucjonišci“ natomiast nigdy o sobie nic 
nie wiedzieli. 

Decyzje kolegjum O. G. P. U. były daleko nie je- 
dnakowe. Zdawałoby się, że według inkryminowane- 
go przestępstwa, dla tego lub innego więźnia. biorąc 
pod uwagę dobre lub złe zachowanie się w katordze 
powinna być przychylna lub nieprzychylna decyzja. 

TRIP oz. А 

Wydawnictwo „Kurier Wileński 

     

  

  
    

  

S-ka x ogr. odp. 

    

Działo się jednak często wręcz przeciwnie. Zwalnia- 
nych można podzielić na trzy kategorje. Przedewszy- 
stkiem 50 proc. umiera podczas pobytu w katordze 
ponad termin, reszta dostaje najczęściej ponowny 

” trzechletni termin zesłania do kraju północnego, Sybi- 
ru, Uralu, lub Azji Środkowej. Znacznie mniejsza część 
dostaje łagodniejszy wyrok t. zw. ,„minus 6** — zaka- 
zujący mieszkania w miejscach rodzinnych i 6 więk. 
szych miastach Rosji. Natomiast załedwie nieliczne 
jednostki zwalniane były bez żadnych ograniczeń, jak 
mówiono „po czystoj'*. 
Ci, którzy mieli kilkuletnie terminy, przeważnie pocie- 
szali się nadzieją, że dostaną zwolnienie przedtermi- 
nowe. (o roku na Sołowki zjeżdżała komisja inspek- 
cyjna, która miała prawo zwalniania więźniów przed 
ukończeniem kary, jednak zwalnianie przez tę komi- 
sję niekryminalistów było bardzo rzadkie. Najwięcej 
szansów na doterminowe zwolnienie mieli i istotnie tak 
zwalniani byli „zasłużeni* kaci więźniów i dozorcy 
czekiści. 

Gdy obchodzono w Sowietach dziesięciolecie re- 
wolucji październikowej ożyły nadzieje i „kontrrewo- 
lucjonistów'*. Oczekiwano amnestji. Lecz jakież było 
rozczarowanie, kiedy dowiedzieliśmy się, że do hucz- 
nie opublikowanej amnestji załączono dodatek w po- 
staci „specjalnej instrukcji* dła G. P. U. Każdy wie- 
dział co znaczą takie „specjalne instrukcje". Nie niosły 
one ze sobą żadnych ulg, a raczej odwrotnie, jeszcze 
gorsze represje. 

Skazany na Siekirką tuż przed ukończeniem ter- 
minu, po czterodniowej gościnie w górnym karnym 
oddziale, zostałem odprawiony do Sosnowej Toni na 
prace leśne. Po miesięcznym tu pobycie w charakte- 
rze „lesoruba'* przed samem zamknięciem nawigacji 
wywieziono mię do Kiemi i tu doczekałem ukończenia 
terminu kary. Zwolnienie jednak nie przychodziło. 
Zacisnąłem zęby i z nadzieją wyrwania się kiedyś z rąk 
Czeka, rozpocząłem pobyt ponad termin, 
Najokropniejsze wtedy są: rozczarowanie 1 niepew:   

    

ność. Więzień liczy dni i godziny do ukończenia ter- 
minu, lecz gdy to nastąpi i zwolnienie nie przychodzi, 
wskutek niepewności jutra poprostu warjuje. Nerwy 
do tego stopnia wówczas się rozprzęgają, że nie moż- 
na ani jeść ani spać, ani wogóle cokolwiek robić. 

W Kiemi po zamknięciu nawigacji przebywa 
zwykle nieznaczna ilość więźniów. Wtedy jednak 
z powodu 10-lecia Sowietów przywieziono z Sołowek 
500 więzniów, oczekujących amnestji i zwolnienia, 
lecz wobec tej „specjalnej instrukcji", wszyscy pozo- 
stali ponad termin. Tymczasem zaczęły przychodzić 
etapy, co do tego stopnia przeludniło Kiem, że ani na 
pryczach nawet „waletem*, ani pod pryczami nie by: 
ło miejsca. Wówczas to wycieńczony, zmęczony, nie- 

pewny dalszego losu, zacząłem: tracić rówńowagę du- 
cha i były to najcięższe chwile mego pobytu w kator- 
dze. 3 E 

Przedewszystkiem, motywując swój krok ukoń- 
czeniem kary, odmówiłem się od przymusowej pracy, 
za co trafiłem do karceru. Doprowadzony do rozpa- 
czy, nie chciałem stawić się do apelów, za co skatowa- 
ny do utraty przytomności w samej tylko bieliźnie zo- 
stałem osadzony w zimnej celi karceru, z przedziura- 
wioną od dołu, specjalnie dla wiatru, podłogą i dziu- 
rawem oknem. Na trzeci dzień przeprowadzony do 

„ciepłej celi, w skurczonej postawie — gdyż wobec 
przeludnienia, położyć się nie było miejsca — odsic- 

działem cały miesiąc. 
Po siedmiomiesięcznym ponad termin pobycie 

w katordze i 9-dniowej suchej (bez wody) głodówce, 
nareszcie zostałem zwolniony, z tem jednak, że przez 
następne 3 lata zamieszkam na... Sybirze. 

Zwolnienie! Jakąż radością napełniało to słowo 
każdego kto dożył szczęśliwej tej chwili. Iluż to takich 
szczęśliwców po zupełnem straceniu nadziei, już się 
dawno pożegnało w duszy ze światem i rodziną? AŻ 
oto dożył chwili, kiedy wyjdzie z tego piekła wróci 
znów do najukochańszych. 

Cóż więc dziwnego, że taki, któremu ogłoszono, 

a i S KÓW i a ai ia 

ka I, telefon 3-40. 

    
  

że jest wolny — często więcej podobny był do warjata 
niż do normalnego człowieka. Tacy przed odjazdem 
zapominali na brzegu resztki swego wynoszonego 
i zniszczonego ubrania, gubili walizki, zapominali 
najniezbędniejsze rzeczy, biegali, skakali, śmiali się 
to znów płakali. 

Pamiętam, gdy w r. 1928 ogłoszono księdzu pra- 
wosławnemu Biereźnomu, że jest zwolniony, w 'cią- 
gu kilku godzin płakał jak dziecko, prawił niedorzecz- 
ności, to znów popadał w śmiech warjacki. W 1929 r. 
zaś na Wiszerze, książę gruziński zwołniony bez ogra- 
niczeń — nie doszedłszy do parostatku, na przystani 
dostał ataku sercowego i zmarł. 

Nie wszystkim jednak więźniom sądzone bylo 
wydostać się z Sołowek. Nie mając sił do zniesienia 
piekielnych warunków katorgi, tacy „zahibalisia'* 
(umierali) siedząc często już ponad termin. A były 
też wypadki, zresztą częste, zwalniania więźniów już 
na łożu śmierci. Pracując w szpitału byłem świadkiem 
takiego między in. wypadku. Młody, bo zaledwie 24- 
letni Ukrainiec Nazarenko siedząc na Sołowkach już 
ponad termin, naraz ciężko zachorował. Przeniesiony 
do szpitala w siłnej gorączce zaczął majaczyć, rzucać 

się, gadać o swojej dalekiej pięknej ojczyźnie, wskaki- 
wać z łóżka w szale warjackim, to znów w chwilach 
przytomności płakać. Męczył się tak całą noc. Nastę- 
pnego rana przyniesiono mu zawiadomienie o zwoł- 
nieniu, a wieczorem tegoż samego dnia, martwe ciało, 
według zwyczaju nagie, wyniesiono ze szpitala do 
kostnicy. Podobny wypadek był ze studentem Biało- 
rusinem E. Buławskim. Po pięciomiesięcznym ponad 
termin pobycie w katordze zachorował na galopujące 
suchoty. Po pewnym czasie stracił przytomność i już 
w silej gorączce żegnał się z Ojczyzną, do której tak 
bardzo tęsknił, a do której nie sądzone mu było od- 
wieźć swych kości. Złożył je w przekłętej ziemi wysp 
Sołowieckich. 

(D. C. N.) 

Redaktor odpowiedzialny Witełd Kiszkis.


