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Układ ogłoszeń 6-ci2 łamowy , zs tekstem 10-ciołamowy. 

  

Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

  

Kształtowanie sie nowego pokolenia. 
stwierdzenia niniejszego    

  

arty poza to staniowi- 
sko, orzyjąć za swoje SIA J 

Red. 

Od kifku tygodni prasa, zarówno 

miejscowa, jak i zamiejscowa, poświę- 
  

ca dość wiełe miejsca kwestji rzeko- 

mego skomunizowania młodzieży, gru 

pującej się na Uniwersytecie Wiłeń- 

skim dookoła osoby obecnego Prezesa 

Do 

uchwyconych strzępów dyskusji dóbu 

dowuje się gmach całej doktryny. U- 

ważam, że ruch ten jest dostatecznie 

Bratniej Pomocy Dembińskiego. 

śmiały i oryginalny, aby spróbować 

dać jego charakterystykę 

powziętego uprzedzenia. 

Trzy zasadnicze cechy charaktery- 

bez zgóry 

zują wspomniany ruch młodzie 

tyliberalizm, spiritualistyczny pogląd 

na świat, etatystyczne tendencje w u- 

  

kształtowaniu programu gospodarcze- 

go. 

Antyliberafizm tego ruchu stresz- 

cza się w przeświadczeniu, że moralne 

prawo do władzy, prawo do przodo- 

wania w społeczeństwie, daje nie fakt 

posiadania za sobą mechanieznej wię- 

ks: i. ale fakt posiadania wielkiej 

idei oraz nieztomnej, ofiarnej woli do 

realizowania tej 

dczenie, 

mniejszości ma moralne prawo w imię 

  

idei. Jest to prześwia 

że ożywiona woła i wiara 

  

realizowania wielkich celów dziejo- 

wych, zastosować przemoc wobec pa 

cej tylko da maksimum 

zości. 

  

   
sywncej, 

cia wię 

Pogląd ten w tej postaci, w jakiej 

    

-on się rozwija na terenie naszej mło- 

dzieży akademickiej, nie wydaje się 

aby nosił na sobie piętno rosyjskiego 

komunizmu. U podłoża jego leżą ra- 

czej te prądy umysłowe, które legły u 

podstawy faszyzmu włoskiego. Jerzy 

Serel z jego „Dumaniami nad Przemo 

cą”, teorja elit Wilfredo Pareto, syn- 

dykalizm rewolucy jny francuski i wło 

ski. Artykuł p. Dembińskiego w „Ża- 

garach*, w swojej najbardziej zasad- 

      

niczej części, zdradza wyraźnie wpły 

wy sorełowskie. 

Można przypuszczać, że niepośled- 

mią rołę musiały tu odegrać i artyku- 

ły naczelnego redaktora „Słowa”, kto- 

ry przez szereg lat w sposób jaskrawy 

i sugestywny zwalczał demokraty 

ny i liberalny stosunek do zagadnień 

politycznych, Ale w ujęciu p. Dembiń- 

skiego i zwolenników stanowisko to 

    

nabrało całkiem innego zabarwienia. 

W antyliberalizmie p. Mackiewi- 

cza tkwi niewątpliwie b. wiele elemen 

tów postępowych. Ale p. Mackiewicz 

żest człowiekiem związanym. Związa- 
nym przez własną wiarę, własny en- 

tuzjazm dla warstwy, która Ia dužė 

zasługi w przeszłości, lecz która w wa 

runkach doby dzisiejszej 

dziej tr: 

coraz bar- 

ci swoje dawne znaczenie spo 

  

łeczne i gospodarcze; warstwy niegdyś: 

przodującej, która życiu całemu ton 

nadawała, a która przez objektywne 

warunki jest coraz bardziej spychana 

na dalszy plan, która obecnie chce tył 

ko jak najwięcej ułamków dawnej 

ji utrzymać. Dlatego też 

to 

świetnej poz) 

  

p. St. Mackiewicz zwraca się cz 

  

wstecz do czasów i form współżycia 

dawno minionych. Od 

Gata wieje nie tęsknota do epoki 

absolutyzmu oświeconego. W anty- 

demokratyzmie i antyliberalizmie 

„Słowa tkwią elementy utopijności. 

artykułów 

  

Nastawienie antyliberarów nowo- 

czesnych jest całkiem innego rodz 

Elita przodująca —— zdaniem ich 

niekoniecznie 

  

aju. 

musi wyjść z łona 

warstw £ zw. posiadających, Może 0- 
żdego środowiska $ро- 

  

na wyjść z ka 
łecznego. Szczególna zaś rola jest przy 
pisywana tym wielkim zbiornikom e- 

przedstawia ner które 

  

sobą robotników przemysło- 

wych. 

kłasa 

Zwolennicy p. Dembińskiego nie- 

wątpliwie musieli ulec w pewnym 

stopniu wpływom p. Cat'a, ale wzięli 

z nich tylko to, co w zgodzie pozosła- 

je z nowoczesnym zachodnio - euro- 

pejskiem syndykalizmem. 

Drugą cechą  charakterystyczną 

omawianego ruchu jest spirytualisty- 

czny pogląd na świat. Szczególnie ja- 

skrawo ten moment występuje u mło- 

zgrupowanej dookoła ,„Odro- 
*, Jest to młodzież katolicka. 

polskiej 

dzieży 

dzenia 
     

Katolicyzm inteligencji 
  

jest niezmiernie płytki. W ogromnej 

ilości wypadków — to tylko dodatek 

do pewnych przekonań politycznych, 

lub społecznych. Mamy nacjonalistów 

krzykliwie manifestującye 

  

swoją ka- 

tolickoś „nej części kle- 

ru widz który w ma- 

sach podnieca namiętności nacjonali- 

    

ć, bo w przew 

  

sojusznika, 
  

styczne. Mamy konserwatystów, któ- 

rzy starannie ukrywają swoje areligij 

ne stanowisko, bo spodziewają się, że 

Kościół stanie do walki ze wszelkie- 

mi bodaj radykalnemi powiewami so- 

  

wi 

  

cjalnemi. Odrodzeniowa młodzi 

  

jest katolicką, bo wierzy, iż w 

Kościele tkwi moc dająca poznanie 

Prawdy objektywnej, bo w metodzie 

pracy wewnętrznej, głoszonej przez. 

katolicyzm, widzi źródło siły, kształ- 

tującej wielkie charaktery. 

Nawet antylłiberalizm tej młodzie 

ży nosi wybitne piętno katolickie. Gdy 

p. Dembiński pisał o konieczności „ko 

lektywizmu myślenia*, o „obeęgach 

myśli*, była w tem przesada, było 

przejaskrawienie, właściwe wielu z ia 

lentem pisanym artykułom dziennikar 

skim. Ale u podłoża tkwiła niewątpli- 

wie teza katolcka o konieczności wzię 

cia ludzi w pewne obcęgi moralne. Je- 

żeli młodzież katolicka grupująca się 

dookoła osoby p. Dembińskiego tak 

bezwzględnie i stanowczo popiera żąda 

nie katolickiego ustawodawstwa mał» 

żeńskiego — to przedewszystkiem dla 

tego, że tęskni do takiej struktury # 

  

cia społecznego, gdzie te obcęgi zacz- 

ną działać. 

„Odrodzenie wiler 

pod hasłem pogłębienia życia religij- 

    ie idzie dziś 

nego, oraz odsunięcia graczy politycz- 

nych od rzeczy, które dla wielu stano 

wią świętość. Jest to jeden z przeja 

ato 
  

wów tego ruchu renesansu myśli 

lickiej, który dziś coraz szersze kręgi 

zatacza wśród inteligencji zachodnio- 

europejskiej. 

  

Inną zupełnie kwestję stanowi ar- 

tykuł p. Dembińskiego w .„Żagarach*, 

zawiera zarys programu 

polityki gospodarczej. Artykuł spra- 

żenie zbyt mało przemyślane 

śnie pod 

   
cy pewien 

wia w 

  

    

   

    

go. Kurtyna została zbyt wcze 

niesiona. W urządzeniu ny nie 

czuć inwencji artystycznej reżysera. 

Ta inwencja nie jest rze zbęd- 

ną, jak o tem mniema p. Jędrychow- 

ski. Przeciwnie, jest konieczna. Us 

wienie dekoracyj musi być zharmoni 

zowane z otoczeniem, z wielkością, z 

warunkami sceny. 

  

Niema, nie może 

być uniwersalnych wzorów polityki 

Polityka gospodarcza 
musi być ściśle uzależniona od cełów, 

  

gospodarczej. 

   

które się sobie zakreśla oraz od uk- 

ształtowania terenu, na którym się o- 

peruje. Warunki czasu i miejsca mu- 

szą mieć lu znaczenie decydujące. 

Sowietów Polityka gospodarcza 

jest określona przez cele wynikaj: 

  

z tej specyficznej metafizyki materja- 

listycznej, która tkwi u podłoża całej 

doktryny komumizmu rosyjskiego. Tyl 

  

ko poznanie tej metafizyki, tej swoi- 

  

stej religii wyzwolonego od wierzeń 
  

irracjonalnych umysłu, może nam dać 

klucz do zrozumienia istoty ekonomi 

ki sowieckiej. Wiele posunięć sowiec- 

kiej polityki gospodarczej wynika z 

tych speeyficznych warunków w któ- 

"słową nadchodzącej Pols 

rych znajduje się Rosja; wiele można 

zrozumieć tyłko na tle wielowiekowej 

historji społeczeństwa rosyjskiego. 

P. Dembiński ma inne cele, inną 

koncepcję Świata, niż zwolennicy 

marksowskiej ideologji materjalisty- 

cznej. Polska jest w zupełnie odmien- 

nych warunkach niż Rosja. Polacy ma 

ją całkiem inną psychologję. Stąd też 

i wytyczne polityki gospodarczej mu- 

szą być inne. 

Polityk ekonomiczny musi być nie 

zmiernie ostrożny w operowaniu kon 

cepcjami, noszącemi na sobie piętno 

takiej lub innej doktryny 

pewnej doktryny może być niezmier- 

nie płodne w trakcie studjów teorely- 

; metodę ba 

Przyjęcie 

    

cznych. gdyż daje wów 

dań. Ale, gdy ten sam badacz staje się 

programów ekonomicznych, 

gdy styka się z wiecznie płynnym i 

  

twórcą 

wiecznie zmiennym prądem życia, mu 

si unikać wszelkich skostniałych kon- 

, musi plan swojej akcji dosto- 

a oraz do 

operuje. 

  cepe] 

sować do dynamiki tego 7 

na którym 

Koncepcję reżyserską trzeba dosta- 

sować do posiadanych dekoracyj. do 

  

   
rzeźby t 

  

nu, 

  

  

charakteru i styłu sceny, do możliwo- 

Ści zgrania się zespołu aktorskiego. 

Kurtyna podniesiona zosłała za wcześ 

nie, Ale jak wynika z oświadczenia p. 

Dembińskiego na odczycie w sali Śnia 

deckich w ubiegłą niedzielę , to nie 

była premjera, ale tylko jedna z licz- 

nych prób. 

    

stkie 
podobieństwo m. 

Pomimo ws rzuty, jakie     

yšli     można postawić, 

rzuconych w artykule p. Dembińskie- 

go z programem gospodarczym ko- 
sto zew- 

  

nętrzne i bardzo powierzchowne. San 

munizmu rosyjskiego jest ez 

artykuł jest ciekawy, jako odblask 

tych prądów, które nurtują elitę umy 

. Etatyzm 

p. Dembińskiego rodzi się całkiem na 

  

innem podłożu, niż wpływy fluidów 

płynących ze Wschodu. Wyrasta on 

na tle pewnych specyficznych warun- 

ków współczesnej rzeczywistości. 

Dlatego też kto wie czy etatyzm p. 

go nie jest bardziej realny, 

220 

Dembińskie 

  

cia, niż zamiesź 

  

znacznie bliż 

  

   na w „Słowie apologja liberalizmu 

gospodarczego oraz wolnej konkuren 

cji p. AL Bocheńskiego, który z takim 

zapałem rzuca się do szturmu na nie- 

uporządkowaną scenę p. Dembińskie 

go. P. Bocheński jest istotnie prawdzi 

wym konserwatystą, bo zapatrzonym 

w gwiazdy, które dziś już nie błyszczą, 

ale które czarowały ludzi zeszłego stu- 

lecia. 

  

Etatyzm w sensie wzmożonej in- 

gerencji państwa do życi 

  

gospodar- 

zego jest dziś koniecznością, wyr 

jącą z dynamiki współczesnej ekono- 

miki. P. Bocheński jest zapatrzony w 

ten układ stosunków gospodarczych, 

rosło całe bogactwo i ca 

J 
Ale współczesna rzeczywistość jest in- 

na. Wiek XIX był istotnie wiekiem 

awodnictwa, wiekiem 

asta      

  

z którego w 

    

ła potęga logiki doktryny klasyczne 

    

wolnego współ: 

niewidzianego dotąd postępu gospo- 

darczega i techniczengo. Historja go- 

spodareza wieku XIX — to istotnie 

ilustracja twórczej woli indywiduali- 

zmu. Ałe wiek XX jest już okresem 

innym, okresem organizowania się ży 

cia gospodarczego, organizowania się 

  

posuwającego się coraz bardziej na- 

przód, niezależnie od tego, czy to nam 

się podoba, czy też nie. Budzą się jak 

by pewne reminiscencje średniowie- 

  

     

  

cza. Pomiędzy jednostką a społeczeń- 

stwem, jednostką a żywiołem rynku 

w sposób coraz bardziej jaskrawy za 

zyna sławać szczebel pośredni: orga- 

    

nizacja, związek, zrzeszenie. Jednost- 

ka jest coraz bardziej brana w karby 

organizacji. 
Współczesny robotnik coraz rza- 

  

dziej ma już możność swobodnego doj 

ścia do porozumienia z przedsiębior- 

cą co do warunków płacy i pracy. Jest 

pod tym względem skrępowany naka 

zami żwiązku zawodowego. Jest nie- 

    

tyle swohodnym sprzedawcą swojej 

siły roboczej. ile. przedewszystkiem 

członkiem organizacji, która w za- 

kresie podaży pewnych rodzai pracy 

y do zdobycia monopolu. Współ- 

  

  

  

     

  

   sny przedsiębiorea coraz częściej 

zmuszony bywa przez okoliczności do 

tworzenia związków ogranicz ych 

wolną konkurencję. Powstają kartele 

i syndykaty, rośnie potęga potężnych 

  

    

koneernów. Kartele usiłują ująć postę- 

powanie swoich członków w pewne 

łożysko, narzucają im kontyngenty 

produkcji, czasami określają rynki 

zbytu, ustalają ceny, nawet decydują 

w pewnych wypadkach — о techniez- 

Przed- 

  

nych metodach wytwarzania. 

siębiorea przestaje być jednym z ulo- 

mów, których ruch w połączeniu z 

domie 

  

  

  

ruchem tysięcy innych nieśw 

wyrasta w żywioł rynku, ałe staje się 

© która usiłuje 
  złonkiem organizacji, 

świadomie oddziaływać na kszłałłowa 

nie się wielkości rynkowych. 

;stkich zwolenników 

a. wszystkich obce- 

'Tragedją wsz 

współzawodnictw 

nych entuzjastów doktryny liberalnej 

    

jest właśnie to. że gdy rozwój stosun- 

ków gospodarczych zostawimy swemu 

biegowi, wolna konkurencja z nieub- 

łaganą mocą procesów żywiołowych 

zaczyna przeradzać się w swoją anty- 

tezę — w akcję zorganizowaną, dążą- 

cych do zdobycia monopolistycznego 

panowania nad rynkiem zrzeszeń. 

Freie Ertragswirtschatt coraz bardziej 

w gebundene Ertrags- 

  

przeradz: 

wirtschait. 

W tych warunkach 

może być obojętne. W obronie inte- 

się 

  

państwo nie 

resów społeczeństwa jako całości, w 

obronie interesów własnych musi 

wzmagać swój nadzór, swoją ingeren- 

cję do życia gospodarczego. Nieraz sa 

mi przedsiębiorey, sami fanatyczni 0- 

brońcy tej zasady indywidualnej go- 

spodarki zaczynają tej ingerencji do- 

magać się. Stąd rodzą się wzmożone 

tendencje etatystyczne. 

Problem gospodarki planowej prze 

staje być problemem, który boli tyl- 

ko Sowiety, ale staje się jednym z naj 

    

Bunt wojsk chińskich przeciwko 
państwu mandżurskiemu. 

MOSKWA. 11.1I. (Pat.) — Otrzy- 
mano dziś wiadomość, że wczoraj wy 
buchł bunt wśród garnizonu chińskie 
go w Sahaljan, leżącym nad Amureia, 

tuż na pograniczu sowieckiem. Powo- 
dem buniu — według źródeł sowiec- 
kich — ma być oburzenie z powodu 
wywieszenia flagi nowego państwa 

mandżurskiego. Odgłosy wałki docho 
dziły do leżące po dragiej stronie 

Amuru Błagowieszezeńska. Ogień ka- 
rabinowy słychać było w ciągu całego 
dnia. Według pogłosek, zbuntowany 
garnizon zamordował 10 ofiećrów 0- 

raz 2 Japończyków. 

    

  

      

Żołnierze rabują miasto. Zdemoło 
wano i obrabowane 4 banki chińskie, 

lombard, więzienie, urząd celny, biu- 
a przedstawicielstwa handlowego se 
wieekiego oraz prywatne sklepy. Lud 
ność w panice ucieka na stronę sowie- 
cką. Jąk podaje ROSTA, do Błagowie 
szezeńska przybyli już konsul i r 
dent japoński, angielski komisarz cy- 
wilny z żoną, jeden z dyrekto 
ku chińskiego oraz rodziny pracowii- 
ków konsulatu sowieckiego. Zbuntowa 
ne oddziały zajęły północeno-wsehod 
nią i zachodną część miasta. 

о 

  

        

  

  

    
   

  

    

w ban- | 

bardziej aktualnych zagadnień, nad 

których rozważaniem biedzą się myśli 

ciele i politycy gospodarczy prawie 

we wszystkich krajach t. zw. kapita- 

listycznych, 

Jest to zagadnienie niezmiernie tru 

dne do rozwiązania, gdyż wprowadza 

jąc harmonję i ład na rynku, chcieli 

byśmy jednocześnie zachować ten nie- 

zmiernie cenny i twórczy ośrodek dy- 

spozycji gospodarczej, którym jest 

przedsiębiorca kapitalistyczny. Bolsze 

wiey takich ośrodków nie mają — i 

dlatego produkują źle i drogo. Cała 

polityka faszyzmu włoskiego jest jed 

ną z prób rozwiązania tego zagadnie- 

nie, które jest — można powiedzieć 

- najbardziej aktualnym problemem 

    

dla współczesnych myślicieli gospodar 

  

czych. 

Artykuł p. Dembińskiego uważam 

za nieudany. Budowa programowa po 

lityki gospodarczej jest uproszezona. 

Ale pisząc go p. Dembiński szedł po 

linji tego, co dziś dręczy i boli Euro- 

pę. Artykuł ten jest otwarciem dysku- 

sji, która w rezultatach nasz biedny, 

акк wileński nie oddali, 

  

zapadły za 

ale zbliży do tego, co jest osią, dooko 

„ego    ła której obraca się myśl dzisiej: 

świata. 

anstwa do 

  

Wzmożona ingerencja p; 

życia gospodarczego jest koniecznym 

wynikiem obecnego układu  stosun- 

  

ków gospodarczych. Hasła liheral 

  

mu absolutnego tracą coraz bardziej 

grunt. Ale nie ozna 

iż państwo ma całkowicie zastąpić pry 

watną iniejatywę. Wysuwa się kwe- 

  

stja racjonamych granie etatyzmu. 

  

Wydaje się rzeczą nie ulegającą wąt- 

pliwości, iż granice te zostały prze- 

kroczone. Państwo występuje coraz 

częściej na rozmaitych terenach, na 

których przedsiębiorca 

mógłby go istotnie, ze znacznie więk- 

szem powodzeniem zast 

się pytanie, jakie są siły, które polity- 

kę państwową w tym kierunku pcha- 

prywatny 

   ąpić. Nasuwa 

  

ja? 

P. Dembir 

nym odczycie wyraził się z pogarda 

Nie po- 

  

swoim niedziel- 

  

i w 

o djalektyce marksowskiej. 

dzielam tego jego stanowiska. Jestem 

osobiście goracym wiełbicielem Mark 

sa, jako twórey niezmiernie płodnej 

metody, ułatwiającej nam uchwycenie 

więzów wzajemnej zależności, łączą- 

cych różne zjawiska społeczne. Sta- 

wiam więc pytanie, gdzie jest ta kla- 

sa, ła warstwa społeczna, w której 

  

interesach leży rozbudowa gospodar- 

ki etatystycznej? 

Warstwą, która w życiu państwa 

polskiego przoduje, która nadaje ton 

temu życiu — jest t. zw. inteligencja 

pracująca. Jest to warstwa, która naj 

więcej przyczyniła się do odbudowa- 

nia naszego państwa, warstwa niewą- 

ipliwie najbardziej ofiarna. Inteligen 

cjatworzyła organizacje niepodległo- 

ściowe, nadała charakter patrjotyczny 

Polskiej Partji Socjalistycznej, organi 

zowała tajną oświatę, krwawiła się na 

frontach. Legjony i POW. — to naj- 

bardziej zdecydowana, najbardziej 

woluntarystyczna elita naszej inteli- 

gencji. Osobiście byłem przeciwni- 

kiem osadnictwa wojskowego idącego 

z Zachodu, ale nie mogę nie przyznać, 

iż wśród inteligentów idących na osa- 

dy do naszego kraju było wiełe szcze 

rego głębokiego idealizmu. 

W odbudowanem państwie pol- 

ytu 

  

  skiem inteligencja znalazła się w 

acji dość trudnej. Słabo rozbudowany 

  

aparat życia gospodarczego nie daje 

dostatecznej bazy dła stworzenia od- 

powiedniej iłości placówek życia u- 

mysłowego. Brak zarobków, niska sto 

pa iowa, stanowią bolesne cechy 

  

życia ogromnej większości naszej in- 

teligencji. 

a tło bynajmniej, - 

   Tymczasem staliśmy się państwem 

produkującem nowe liczne kadry pro- 

letarjatu inteligencji. Powiedzmy ści- 

ślej: staliśmy się państwem masowej 

standaryzowanej produkcji ludzi z dy- 

plomami uniwersyteckiemi. 

Masa młodzieży akademickiej stoi 

wobec  dręczącegó pytania o dzień 

Znam studentów, którzy 

rozmyślnie 

jutrzejszy. 

świadomie, przedłużają 

słudja, aby ten straszny dzień, kiedy 

nie będzie można już korzystać z bur 

sy akademickiej, z tanich obiadów w 

mensie, z różnych ulg, jak najdalej 

  

odsunąć. 

  

Postawmy teraz pytanie, jakiego 

rodzaju polityka gospodarcza tej in- 

teligencji będzie najbardziej odpowia 

dała? Jest to warstwa, która przeważ- 

nie bezpośredniego udziału w produ- 

kcji dóbr materjalnych nie bierze, któ 

ra natomiast odegrywa pierwszorzęd- 

ną rolę w administracji przedsię- 

biorstw. Etatyzm jest systemem, kłó- 

ry niezmiernie rozbudowuje aparat 

administracji gospodarczej. Koszta ad 

ministracyjne dużych zetatyzowanych 

przedsiębiorstw wzrastają niepropor- 

cjonalnie. Etatyzm to biurokratyzacja 

mechanizmu życia gospodarczego, to 

— tysiące nowych posad. P, Dembiń- 

ski sam prawdopodobnie nie uświada 

mia w jak silnym stopniu był repre- 

zentantem interesów szerokich rzesz 

jutrzejszych posiadaczy dyplomów w 

chwili, gdy pisał swój artykuł. 
— 

Kwestja przed chwilą poruszona 

jest kwestją b. szeroką. wykraczają- 

cą daleko poza ramy niniejszego arty 

kułu. Jest to bolączka nietylko pol- 

ska. 2 

gicznej sytuacji. Etatystyczne tenden- 

  

  

"mcy np. znajdują się w anale 

cje w programie gospodarczym łlitle- 

ra mają także swoje klasowe podłoże. 

Jest to kwestja bardzo skomplikowa- 

na, której nie rozwiążemy bez uwzglę 

dnienia szeregu różnorodnych momen 

tów. ale także kwestja bez porusze- 

nia ktorejnie zrozumiemy menłałnoś- 
, akademickiej. 

  

Dła uchwycenia istotnego charak- 

teru ruchu młodzieży, poszukującej 

nowych dróg, nie mogą być miarodaj- 

ne zapalające się 

próby ułożenia 

wych. Rzeczą zasadniczą jest dynami- 

ka takiego ruchu. Dynamika ruchu 

młodzieży grupującej się dookoła 

Dembińskiego nie idzie w kierunku 

komunizmu. Idzie natomiast w kie- 

runku budowania nowej ideologji w 

oparciu o największe tradycje naszej 

państwowości, oraz o głęboki, specy- 

ficznie wileński religijny stosunek „Od 

rodzeniowców'* do życia. Pewne nie 

w ogniu dyskucji 

formułek programo- 

zupełnie fortunne próby sformułowa 

nia programu gospodarczego są tyłka 

próbami, które — jestem tego pewien 

— w ogniu dyskusyj ulegną skorygo- 

waniu. Konieczność tego skorygowa- 

nia wynika bowiem z ogólnego na- 

sławienia ruchu. Zgadzam się nato- 

miast kompletnie z prof. Wład. Stud- 

nickim, że oddanie się głębszym stu- 

djom nad zagadnieniami gospodarcze- 

mi przyniosłoby przywódeom ruchu b. 

wiele korzyści. Unikniętoby w ten spo 

sób pewnych niedociągni 

  

, pewnych 

zbyt mało przemyślanych 

dyskusyjnych. 

posunięć 

Przed Polską współczesną stoi nie 

pokoj 

  

*a kwestja wychowania pokole 

nia nowej zmiany. Każdy rozsądny 

gospodarz dbać musi o tych, co pe 

nim kierownictwo gospodarstwem ©- 

bejmą, Ruch młodz / zgrupowane j 

dookoła Dembińskiego, jest jednym z 

elementów kształtowania się własnej 

ideologji idącego w przyszłość nowego 

pokolenia. 

  

Stanisław Swianiewiez.
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Niezależny. głos wobec wyborów. 
Konstytuują się w Rzeczypospoli- 

tej BB mickiej władze. Dzień wyr 

borczy. Jesteśmy wobec wyborów Za- 

rządu Bratniej Pomocy P. M. A,, naj- 
wyższej reprezentacji młodzieży aka- 

demickiej, najbliższej Sercu, właśnie 

bratniej pomocy... Jak ustosunkować 

się mamy, my, młodzież nie zaanga- 

żowana w żadnej klice partyjnej, nie 

należąca do żadnych korporacyj, „dzicy? 

Przed nami toczy się zaciekła walka, 

Z jednej strony  zblokowała się mto- 

dzież endecka w blok „Narodowo-Go- 

spodarczy*, O wyraźnem zabarwieniu 

politycznem, z drugiej strony „Lista 
Kół Naukowych*, bądź cobądź skła- 

dająca się z ludzi mających również 

pewne przekonania polityczne. Wyła- 

nia się rzekomo trzecia lista bez żad- 

nej przeszłości, najmniej znana, a jak 

dotychczas o niej wiemy, również sta, 

uowiąca mieszankę politykarską, grup 

najbardziej lewych. 

Już, już mamy udać się do sła* 
wetnej sali Śniadeckich i czynić wybór 
z pomiędzy zblokowanych grup. Kto 
ima rację? Komu uwierzyć? Za kim 

pójść? Oto pytania, które winien każ- 
dy akademik postawić, zanim odda 
swój głos. 

Co powiemy my? Jaki zrobimy wy- 
bór? Zróbmy rachunek sumienia. 

Dwie grupy stanowią razem wzię- 
te trzy bloki: po jednej stronie stoi 
grupa bloków wyraźnie politycznych 
to jest blok. „narodowo-gospodarczy* 

iten drugi, — po przeciwnej stronie 

blok listy „Kół Naukowych* w zasa- 

dzie organizacji apolitycznej. 

Mieliśmy sposobność zetknąć się 
z działalnością bloku „narodowo-go- 
spodarczego“. Nie chcemy powtarzać 
smutnych kart z historji nadużyć mło- 
dzieży endeckiej za czasów jej rządów 
w Bratniaku. Dość wspomnieć Cze- 
rewkę, Bobińskiego, Zyblewskiego i t. 
d. ludzi 'mapiętnowanych publicznie. 
Dość przejrzeć sprawozdania 'gospo- 
darcze z lat rządów młodzieży ugru- 
powania narodowego. Wnioskiem nie- 
stety będzie, że ludzie c1 nie mają ani 
zamiłowania ani zdolności do pro- 
wadzenia samopomocowej gospodarki 
bratniackiej, że wykazali się smutnym 
szeregiem zadłużeń, nadużyć, nieuczci- 

wości. Jeśli dodamy do tego szacher- 
ki polityczne, które z natury rzeczy 
blok polityczny cechowały, zarysuje 
się przed nami obraz beznadziejnej 

perspektywy, w wypadku dojścia do 
władzy tej grupy ludzi na forum B. 
P. Lista ta wysuwa kandydaturę kol. 
Ochockiego. 

Ustępujący Zarząd „Listy Kół Na- 
ukowych* w zasadzie apolityczny, jak 
zarzucają jednak, stanowił pewne ugru- 
powanie polityczne, był stronnikiem 

pewnego ugrupowania, mianowicie 
Sanacji. Zarzuty są słuszne i niesłusz- 
ne zarazem. Nie możemy kazać lu- 
dziom obejmującym Zarząd B. P., by 
wyzbywali się przekonań politycznych. 
Jest to wogóle niemożliwe. Chodzi nam 
oto, aby pobudkami jakichkolwiek 
akcyj Zarządu nie były względy po- 
lityczne. I to właśnie w wystarczającej 
mierze ustępujący Zarząd spełnił, Źre- 
sztą przeciwnicy polityczni kol. Dem- 
bińskiego, prezesa B. P. z „Listy Kół 
Naukowych* sami nie wiedzą co mają 
sądzić. o jego przekonaniach politycz- 
nych, raz twierdząc ze jest sanatorem, 
raz inny że komunistą, masonem i td. 

"_ Pominąwszy kwestję polityczności 
i apolityczności tegorocznego zarządu 
B. P. ogromną i zasadniczą jego za- 
letą bylo postawienie na niebywałym 
dotychczas poziomie, gospodarki nad 
dobrami Bratniej Pomocy. Nie będę 
przytaczał tutaj cyfr, gdyż można je 
znaleźć w sprawozdaniu Bratniej Po- 
mocy, po raz pierwszy w historji B.P. 
wydrukowanem i ku ogólnej uwadze 
óddanem, możria je znaleźć w Wilczych 
Zębach, a szczególnie w artykule 
„Cyframi po głowie*. Wobec. syste: 
matycznych, zimnych wyliczeń, po- 
twierdzonych dokumentami, na banal- 

ną frazeologję zakrawają słowa wszech- 
polaka „Cyframi na ódlew*, (Dzien- 
mik Wileński). "Widać. bezsilną złość 

strony przeciwnej, że znienawidzeni 
przeciwnicy, tak dużo zdziałali, takie 
miaximum wartości wnieśli. Lista Kół 
Naukowych, na czele której stoi kol. 
Dembiński, chcąc realizować zakreślo- 

ny program gospodarki na przyszłość 
iw roku bieżącym kandydatów. Kół 
Naukowych wysuwa. 

Jak zaznaczyłem już, najmniej wie- 
my o grupie trzeciej, a niebezpiecz- 
nem jest zaufać ludziom nieznanym 
na horyzoncie pracy społecznej. 

Jakiż robimy wybór? Za kim my, 
niezależna partyjnie młodzież akade- 
micka oddamy głos? Stanęły nam przed 
oczyma trzy możliwości. Zadecydować 
trzeba. Czy bez zastrzeżeń oddamy ża 
którąś kliką głos? 

Zważywszy: › 
że ubiegłoroczny Zarząd Listy Kół 

Naukowych na niebywałym  dotych- 
czas poziomie gospodarkę Bratniej 
Pomocy postawił, pomimo nadzwy- 
czaj trudnej sytuacji, którą poprzedza- 
jące lekkomyślne zarządy wytworzyły, 
przez żadłużenia i defraudacje, za- 
grażające kompletnym upadkiem Brat- 

niej Pomocy, 

że niezamożnym akademikom, po- 
mimo. spłaty poważnej liczby długów, 

Zarząd B. P. wychodził na spotkanie, 

a przez doraźną pomoc czy to pie- 
niężną, czy w naturze w znacznej 
mierze studja umożliwił, — 

że apolityczność Bratniej Pomocy 
P. M. A, winna być naczelnem zało- 
żeniem, a że Zarząd Listy Kół Nauko- 
wych podczas ubiegłorocznej kadencji 

w znacze mierze politykę z Bratniej 
Pomocy wyeliminował, — 

że nad Bratnią Pomocą znowu za- 
wisła groza Bloku Narodowo-Gospo- 
darczego i listy drugiej o wyraźnem 
obliczu politycznem, — 

że z dwojga złego: błokup olitycz- 
nego wyraźnie, przy złodziejskiej go- 
spodarce i bloku mniej politycznie 
wyodrębnionego, a. opierającego się 
na apolitycznej zasadzie, przy tem 
najintensywniej pracującego gospodar- 
czo i o nieposzlakowanej uczciwości— 
z dwojęa więc złego jeśli to drugie 
złem nazwać można, wyrażamy na- 
dzieję, że ogromna większość młodzie- 
ży akademickiej nie zaangażowanej 
politycznie, wybierze drugie, — i nie 
pozwoli, aby Bratniak stał się platior- 
mą starć politycznych, a spełniał jeno 
właściwą sobie rolę udzielania pomo- 
cy przedewszystkiem zdolnej a nie- 
zamożnej młodzieży i godnego repre- 
zentowania Rzeczypospolitej Akademic- 
kiej nazewnątrz. 

Ponieważ wobec wyborów staną 
zdyscyplinowane grupy młodzieży: za: 
angażowanej 'w  klikach partyjnych, 
każdy dziki akademik i akademiczka 
winien stawić się na Walne Zebranie 
i'wziąć pod swój sąd przemawiające 
strony. Niech mi będzie wolńo wyra: 
zić nadzieję, że słuszna strona zwy- 
cięžy. 

Józef, Bujnowski. 

Ustawą 0 ustroju 
Szkolnictwa w Senacie. 
Na posiedzeniu piątkowem: Senatu przy- 

stąpiono do rozpatrywania projektu ustawy 
o ustroju szkolnictwa. 

„Sen prof. RYDZEWSKI z BBWR. refe- 
rując projekt ustawy, stwierdza, iż podkreś- 
lić należy, że ustawa kładzie nacisk na cha- 
rakter wychowawczy szkoły i pierwiastek 
obywatelsko-społeczny w nauczaniu. Świet- 
na konstrukcja ustawy realizuje konsekwen- 
tnie. demokratyczny, jednolity ustrój Szkoł- 
ny, oparty na szkole powszechnej. Komisja 
senacka oświaty i kultury uchwaliła projekt 
ustawy o brzmieniu sejmowem, równócześ- 
nie wnosząc о uchwalenie następujących re- 
zolucyj: 1) Senat wzywa ministra W, R. i O. 
P., by dobrze rządzone i prowadzone gimńa- 
zja 8-letnich typów, dzisiaj obowiązujących, 
były reorganizowane w duchu niniejszej us- 
tawy stopniowo; 2) Senat wzywa ministra 
W. R. i O. P. by po ukończeniu okresu 
przejściowego, przewidzianego w niniejszej 
ustawie, wniósł do ciał ustawodawczych 
sprawozdania z wykonania niniejszej ustawy; 
3) Senat wzywa ministra W. R. i O. P., by 
po zasięgnięciu opinji szkół akademickich, 
przedłożył projekt nowej ustawy o szkołach 
akademickich. Projekt ten winien się oprzeć 
na podstawach, które stwarza niniejsza us- 
ława o ustroju szkolnym; 4) Sena wzywa 
ministra W. R. I O. P., by powołał do życia 
w charakterze doradczym radę umysłową do 
spraw wychowania, oświaty i nauki oraz by 
radzie tej przedkładał do zaopinjowania pro 
jekty zasadniczych ustaw, a w miarę moż- 
ności i projekty zasadniczych rozporządzeń. 
Mówca wnosi © przyjęcie projektu ustawy i 
rezołucyj komisji, AŚ 

Nad projektem ustawy rozwinęła się ob- 
szerna dyskusja. Sen. ROSTWOROWSKI 
(BB) stwierdza, że ustawa zmienia: nasta- 
wienie psychiczn enarodu, podnosząc wagę 
wykształcenia zawodowego, zrywa z fabry- 
kacją półinteligencji i dąży do stworzenia 
tęgich fachowców. 

Pos. SOŁTYK (Kł. Nar.) broni dotychcza- 
sowej organizacji gimnazjum _8-letniego, 
proponując, aby obok nowego 6-letniego gi- 
mnażjum pozostawiono dawne 8-letnie. W 
konkluzji mówca podnosi, że klub jego od 
nosi się z nieufnością do wniesionej ustawy. 

Sen. KOPCIŃSKI (PPS) krytykuje posz- 
czególne zasady ustawy i zapowiada że klub 
jego głosować będzie przeciwko niej, Sen. 
SIEŃKO (BB) polemizuje z zarzatami opo- 
zycji. Senatorka KISIELEWSKA (Kłub, Uk- 
raiński) używała zbyt drastycznych zwrotów 
wobec czego marszałek, po parokrotnem u- 
pomnieniu, odebrał jej głos. Sen. UTTA (Nie 
miec) przyznaje, że ustawa posiada zalety, 
ale zaznacza, iż oczekiwał, że ustawa poru- 
szy zagadnienie szkolnictwa mniejszościowe- 
go. Sen, THULLIE (Ch. D. wolałby, aby ra- 
dykalne zmiany nastąpiły po pewnem doś- 
wiadczeniu. Sen MARCHLEWSKI (Str. Lud.) 
krytykuje ustawę, 

Po przemówieniu 
zarządzono przerwę. 

Po przerwie przemawia powtórnie sena- 
torka Kisielewska. dowodząc, że ustawa © 
ustroju szkolnictwa krzywdzi Ukraińców 
Następnie przemawiali senatorka Gruener- 
towa (BB), sen. Zakrzewski. (BB), poczem 
głos zabrał min, JĘDRZEJEWICZ. 

Minister stwierdza, że nie odpowiada rze- 
czywistości zarzut, jakoby z ostatnich arty- 
kułów tej ustawy wynikała dla ministra 
możność zmiany pragmatyki nauczycielskiej. 
Dalej omawia zagadnienie wychowania pań- 
stwowego, podkreślając, że nie można go 
przeciwstawiać wychowaniu narodowemu. 
Wychowanie państwowe jest pojęciem szer- 
szem, bo szkoła państwowa służy nietylko 
narodowości polskiej, ale i innym. Co się ty- 
czy rezolucyj komisji senackiej, to imieniem 
rządu przyjmuje wszystkie czteyr. 

Po końcowem przemówieniu sen. Ry- 
dzewskiego ustawę Senat przyjął w brzmie- 
niu sejmowem. Poprawki mniejszości odrzu- 
cono. Uchwalono wszystkie 4 rezolucje za- 
proponowane przez komisję. (Pat). 

Ustrój samorządów 
na komisji administracyjnej. 

WARSZAWA, 11. III. (Pat), Na posie- 
dzeniu sejmowej komisji administracyjnej 
toczyły się w dniu 11 marca obrady nad us- 
tawą o częściowej zmianie ustroju samorządu 
terytorjalnego. Projekt rządowy tej ustawy 
referował pos, POLAKIEWICZ. Projekt 
wprowadza ustalenie jednolitej nazwy orga- 
nów samorządowych, wprowadza dalej 
zmianę waruńków czynnego i biernego pro 
wa wyborczego, jednolitą organizację kon- 
trołi wewnętrznej. wprowadza organizację 
samorządów komisarycznych, przewiduje og- 
-raniceznie kompetencji rad gminnych i miej 
skich w określonych wypadkach, ustała zasa 
dy załatwienia spraw poruczonych, wprowa- 
dza insłytucję zawodowych wójtów, burmi- 
strzów, prezydentów miast, określa zakres 
kolegjalnego działania samorządów -gmin- 
nych, zajmuje się organizacją niektórych 
gmin uzdrowiskowych ujednostajnia zasady, 
dotyczące miast na całym obszarze państwa. 
Te zasady są najdonioślejszą cechą przedło- 
żenia rządowego. $ 

Ustawa wysuwa moment wielkiej wagi, 
mianowicie unifikację norm prawnych dla 
wszystkich dzielnic. 

W! dyskusji mówcy opozycyjni atakowali 
projekt ustawy, przypisując rządowi tenden- 
cje Antysamorządowe. Odpowiedzi na poru- 
szone kwestje udzielał wiceminister spraw 
wewnętrznych Korsak. 

sen. Marchlewskiego 

K Ū R 3 E R 

Powrót Prezydenta Rzplitej. 
WARSZAWA, 1. IL łPat). W dn. 

11 b. m. o godzinie 9 m. 10 pociągiem 
specjalnym powrócił z Wiłna do War- 
szawy Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
w towarzystwie p. premjera Prystora 
i członków rządu, którzy brali udział 
w pogrzebie Ś. p: ks. biskupa Bandur- 
skiego. 

Konferencja w sprawie 
ubezpieczeń społecznych. 

Tel. od wł. kor. ż Warszawy. 

Dziś odbyło się posiedzenie pod 
przewodnictwem miin. Hibickiego, po- 
święconńe sprawie sytuacji materjalnej 
związków ubezpieczeń społecznych. 

Na konferencji szczególnie oma- 
wiano kwestję lokaty funduszów u- 
bezpieczeń społecznych, akcję budo- 
wlaną na rok 1932, oraz projektowa- 
nych zmian w dotychczasowym trybie 
ściągania zaległych składek ubezpie- 
czeniowych. Materjał, którego dostar- 
czyła konięrencja, stanowić będzie 
podstawę do decyzji w omawianych 
sprawach. 

 Skazanie b. posła. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawu). 

Donosżą ze Lwowa, że zakończyła się tam 
8-dniowa rozprawa sądowa przeciwko byłe- 
mu węźniowi brzeskiemu i byłemu posłowi 
ukraińskiemu Kohutowi, oskarżonemu 0 za- 
kłócenie spokoju publicznego i wywołanie 
gwałtów publićznych. Sąd skazał Kohuta 
na półtora roku ciężkiego: więzienia. 

LENS Kl 
da 

: B. P. : 

Wiceprezes Izby Przemystowo-Handlowej w Wilnie, 
Kawaler Złotego Krzyża Zasługi, 

zmarł w dniu 10-go b. m. 

W Zmarłym traci Izba nieodżałowanego Kolegę i Współ- 
towarzysza pracy. 

Cześć Jego pamięci! 

izba Przemysłowo-Handlowa 
w Wilnie. 

  

W dniu 10-go marca r.b. po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarł 

». ADOLF GORDON 
Wice-Prezes Zarządu Komunąlnej Kasy Oszczędności m. Wiina, 

o czem zć smutkiem zawiadamiają 

Rada i Zarząd Komun. Kasy Oszczędn. 

    

W dniu I0-go marca 1932 roku zmarł 

m. Wilna. 

ADOLF GORDON 
KAWALER ZŁOTEGO KRZYŻA ZASŁUGI, 

Długoletni Honorowy Prezes Wileńskiego Związku Kupców Żydowskich, 
Prezes Stowarzyszenia Przemysłu I Handiu w Wilnie, 
wWice-Preze< izby Przemysłowo-Handlowej w Wiinie, 
Radny m. Wilna, 
Wice-Prezes Zarządu Komunalnej Kasy Oszczędności m. Wilna, 

o czem zawiadamibsją ze smutkiem 

„ulicy Jakóbą Jasińskiego 24. . 

Wileński Związek Kupców Żydowskich, 
Stowarzyszenie Przemysłu I Handłu w Wiinie, 
Wileński Związek Przemysłowców ! Kupców Drzewnych. > 

Pogrzeb odbędzie się w niedzielę dnia 13-go marca r. b. o godz. 12-ej w poł. z mieszkania przy 

Poseł Patek żąda wyjaśnień. 
WARSZAWA. 11, III. (Pat.) — Po 

ukazaniu się komunikatu Narkomin 
dziełu z dnia 10 marca r. b. o wyni- 
kach dochodzeń w sprawie zamachu 
na radcę ambasady niemieckiej von 
Twardowsky“ego, według którego Ju- 
da Sztern miał zeznać, że dokonał za 
machu „na polecenie pewnych obywa 
teli połskich*, poseł R. P. w Moskwie 
Patek udał się niezwłocznie do zastę- 
pcy komisarza spraw zagranicznych 

Krestinskiego z żądaniem wyjaśnienia 
со do treści komunikatu. Krestinski o 
świadczył, że szczegółów śledztwa nie 
zna i tłumaczył, że wyrażeniu, „nie- 
którzy obywatele polscy* nie nałeży 
nadawać znaczenia politycznego. 7a- 
znaczył przytem, że nie uprzedzano 
posła polskiego 0. komunikacie, gdyż 
nie widziano w nim zabarwienia poli- 
tycznego. 

Dyrektoriat kłajpedzki jeszcze nie obsadzony. 
RYGA, 2. III. „(tel, wł,). Trwające 

od dłuższego czasu rokowania o skła- 
dzie nowego Dyrektorjatu wciąż je- 
Szcze nie doprowadziły do skutku. 
Onegdaj przewodniczący Sejmiku kon- 
ferował w tej sprawie z gub. Merki- 
sem, a prezes Dyrektorjatu,. Simaitis 

z przywódcami niemieckich partyj. 
Rokowania dały jednak ten wynik, 

że p. Toluszys, przeciwko. któremu 
początkowo wypowiadały się stano- 
wczo partje niemieckie, został ostate- 
cznie za ich zgodą mianowany człon- 
kiem Dyrektorjatu. 

Przed pogrzebem Brianda. 
Min. Zaleski 

PARYŻ, 11. III. (Pat). Minister 
spraw zagranicznych Zaleski przybył 
w. dniu 11 b. m. do Paryża, ażeby 
wziąć udział w pogrzebie Brianda. 

Minister Zaleski skorzysta ze swe 

Briand zasłużył 
PARYŽ, 11. III. (Pat). Większością 

261 głosów przeciwko 1 Senat, pona- 
wiając gest, jaki parlament IU ,Repu- 
bliki uczynił poprzednio'wobec 3 wy- 
bitnych Francuzów — Clemenceau, 
marszałka Focha i Poincaregó, uchwa 
lit, žė Briand zasłużył się wobec Oj- 
czyżny. Jest to najwyższy hold, jaki 

Zgromadzenie Ligi 
w sprawie konfliktu 
GENEWA. £11IL. (Pat,) — Komis 

ja główna nadzwyczajnego Zgroma- 
dzenia Ligi Narodów przyjęła w dn. 
11 b. m. rezolucję, opracowaną przez 
komitet redakcyjny. 

Delegat Japonji złożył deklarację, 
w której jeszcze raz sformułował 
punkt widzenia swego rządu. Zgadza 
się on na podstawowe zasady rezola- 
cji. Rząd japoński nigdy nie miał za 
miaru naruszać integralności teryto: 
jałnej Chin, ani też użyć presji wojsko 
wej dła osięgnięcia swych celów. Rząd 
japoński wita z zadowoleniem fakt, 
że rezolucja wskazuje na obowiązek 
skrupulatnego poszanowania trakta- 
tów, gdyż brak tego poszanowania ze 
strony Chin był jedną z przyczyn obe 
enego konfliktu. Delegat japoński pod 
krešlil, že rząd japoński uważa spra 
wę Mandżurji za zamkniętą do czasu 
nadejścia raportu komisji Ligi Naro- 
dów. Z tego też powodu uczestniczył 
on w óbecnem Zgromadzeniu z pewne 
mi zastrzeżeniami co do tego, czy art. 
15 paktu może być zastosowany do ca 
łokształtu konfliktu japońsko - chiń- 
skiego, Wobec tego reprezentant Ja 
ponji nie może głosować za projektem 
rezołucji, nie chcąc jednak sprzeci 

. wiać się jego przyjęciu, wstrzyma się 
od głosowania, 

Następnie komisja przystąpiła do 
głosowania vzapomocą podniesienia 

w Paryżu. 
go pobytu w Paryżu, który przeciągnie 
się do niedzieli wieczorem, aby prze- 
prowadzić ważną rozmowę z francus- 
kim ministrem spraw zagranicznych 
Tardieu. 

się ojczyźnie. 

może złożyć przedstawiciełstwo naro- 
dowe. « Do uchwały tej zastosowany 
został art, 2 ustawy z 17. listopada 
1918 r., dotyczący wywieszenia odez- 
wy.w gmachach szkolnych i merost- 
wach. W dniu dziesiejszym Izba ma 
uchwalić wniosek Senatu. 

i 

przyjęło rezolucję 
chińsko-japońskiego. 
rąk. Oprócz delegata Japonji również 
i delegat Chin, który nie złożył żad 
nej deklaracji, wstrzymał się od gło- 
sowania. 

Po posiedzeniu komisji głównej, 
zebrało się nadzwyczajne Zgromadze 
nie Ligi na ostatnie plenarne posiedze 
nie. W imiennem głosowaniu rezolu. 
cja została ostatecznie przyjęta przy 
powstrzymaniu się od głosowania de- 
legatów Jaopnji i Chin. Delegat Chin 
wyraził ubolewanie, że brak instrak 
cyj, wywołany odległością Nankinu od 
Genewy, nie pozwala mu na udział w 
głosowaniu. 

Następnie odbyły się wybory de 
nowego organu, powołanego przez re 
zolucję dia kontynuowania akcji Zgro 
madzenia, Organ ten składa się z prze 
„wodniczącego Zgromadzenia, 12 człon 
ków Rady (wszystkich członków Ra- 
dy z wyjątkiem reprezentantów Chin 
i Japonii) i 6 ezłonków wybranych. 
Wybory były tajne. Wybrano delega 

tów następujących państw: Szwajca- 
rji, Czechosłowacji, Kołumbji, Porte 
galji, Węgier i Szwecji. 

Zamykająe posiedzenie, przewodni 
czący Hymans oświadczył, że Zgro- 
madzenie wypełniło swe pierwsze 7a 
danie. Zadanie, jakie czeka wybraną 
komisję, jest bardzo ciężkie, to też 
przewodniczący wzywa strony, żeby 
ułatwiły pracę komisji. 

<RRRCZANEA ZARAZ RTZ OOOO ZRERE AREZZO 

- Sline lotnictwo to potęga Państwal. 

  

Rokowania w sprawie 
federacji gosodarczej 

naddunajskiej. 

PARYŻ; 11. III. (Pat), "W, tutej- 
szych kołach politycznych : panuje 
przekonanie, że pertraktacje, dotyczą- 
ce memorjału francuskiego w sprawie 
planu współpracy gospodarcz. państw 
naddunajskich, wejdą prawdopodobnie 
już w przyszłym tygodniu w fazę bar- 
dzo ożywionej aktywności. Komenta- 
rze opublikowane zagranicą w spra- 
wie tego planu wysunęły szereg nie- 
porozumień, które rząd francuski pra- 
gnie czem prędzej wyjaśnić. 

Nie chodzi bynajmniej — jak to 
niektórzy twierdzą — o projekt unji 
celnej państw naddunajskich, lecz je- 
dynie o szereg układów handlowych 
na podstawie systemu preferencyj, 
które pozwóliłyby tym państwom 
wznowić ich aktywność gospodarczą, 
a przez to wzmóc ich wypłacalność: 
Obecnie toczą się rokowania nad uz- 
godnieniem opinji co do formuły za- 
proszenia, jakie będzie skierowane do 
państw Europy Środkowej — Austrji, 
Węgier, Jugosławji, Czechosłowacji i 
Rumunji, ' 

Prasa. francuska. donosi. z Berlina, 
że w tamtejszych sferach politycznych 
oczekują, iż rząd niemiecki uczyni za- 
dość zaproszeniu rządu francuskiego i 
weźmie czynny udział w akcji, dóty- 
czącej państw naddunajskich, propo- 
nowanej przez, Tardieu. 

OR 

Prasa niemiecka kolportuje 
oskarżenia sowieckie. 

BERLIN, 11. III. (Pat). Prasa. niemiecka 
ogłasza znany komunikat Narkomindiełu, in. 
kryminujący zamachowcom  Szternowi i 
wspólnikowi jego Wasiłjewowi działanie na 
skutek podżegania pewnych obywateli pol- 
skich. а 

„Vossiche Ztg.* opatruje wiadomość po- 
wyższą następującym komentarzem: Proces 
przed najwyższym sądem. przypuszczalnie 
wyjaśni, co sądzić należy o zeznaniach za- 
machowców, że ich mocodawcami byli ob 
cokrajowcy.i to obywatele polscy. 

„Boersen Kurier“ pisze: Trzeba będzie 
zaczekać, czy zapowiedziany przewód sądo- 
wy wyświetli tajemnicze podłoże zamachu 
Dotychczasowe informacje. władz śledczych 
były tego rodzaju, że raczej mogły stan fa- 
ktyczny zatuszować, miż wyświetlić, przy- 

czem zagadkową rolę odegrywa nawet GPU. 

„Germania“, powolując się na sowieckie 
informacje urzędowe, podkreśla, że Sztern 
w śledztwie złożył zeznania o swych sto- 
sunkach z kołami polskiemi. Zeznania te z 
powodu śledztwa nie mogą być narazie: og- 
łoszone. 

   

   

Gaci jade 

Kto wygrał? 

jARSZAWA, 11. II. (Pati. W drugim 

'ągnienia 5ej klasy 24 Polskiej Pań- 

stwowej Loterji Klasowej główniejsze wy- 

grane padły na numery następujące: 10 ty- 

sięcy złotych: — 47.461, po 5 tys. — 120.580 

i 38.908. 

(US SEAT MASSARI (SRS SE 

Dziš po dwudniowej przerwie 
z powodu żałoby 

СО Х ls) 
w Sali Kresowej Zawalna 1 

Początek o godz. 20-ej. 

PROŃKO CEDRO OWCA ER OREDOAZE. 
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Naiwność. . 
„Glos Narodu“ w Nr. 67 popełnia może 

świadomą naiwność, która źle świadczy © 

znajomości redakcji odcieni i wyrażeń. Mia- 

nowicie wytacza aż...l wstępny artykuł z po- 

wodu użycia przezemnie w „Kur. WiłŁ* w 

feljetonie o Boy'u żartobliwego wyrażenia, że 

jest on rodzajem ministra oświecenia in par- 

tibus! 

„Głos Narodu* wziął to na serjo i wmawia 

w swych czytelników, że prasa sanacyjna prze 

ciwstawia Boy'a Min. Oświec. Publ. mianowa 

nemu przez Prezydenta Rzeczypospokitej. Czy 

Red. „Głosu Narodu sądzi, że na „Kurjer“ 

obrazi się Min. Jędrzejewicz? Na szśezęśc 

każdy rozsądny człowiek wie jak czytać felje 

tony'i co oznacza nazywanie kogoś „iu pz 

libus*, — Z powodu tych dwóch słów pisać 

2. kolumny wstępnego. artykułu, to jest wy- 
taczanie armaty na muchę. Komiezne te me- 

tody okrywają Śmiesznością autorów. R. 

LNT Ti 

V IABOMOŠCI z KOWNA 
DOKOŁA PODROŽY P. LEDNICKI6GO 

DO LITWY. 

BERLIN, '11. IIF. (Pat). „Berłiner Tage- 
blattó w peszy z Kowna donesi, że odra- 
czenie przyjazdu p. Ledniekiego nastąpiło z 
powedów czysto osobistych, Dziennik za- 
przecza pogłoskom, jakoby rząd litewski 
czynił jakiekolwiek trudności Lednickiemu. 

MOSKWA, 11. II, (Pat). Prasa sowiecka 
uporczywie twierdzi, że Polska zamierza wy 
korzystać konflikt niemiecko-litewski dla na 
wiązania z Litwą bliższych stosunków. 

Szczególnie żywo komentowana jest pod 
róż Łednickiego do Kowna. Oplerając się 
na doniesieniach gazet, zarówne litewskich, 
jak kłajpedzkich, dzienniki moskiewskie do- 
wodzą, że Lednicki cieszy się w kołach ke- 
wieńskich poważnym autorytetem i posiada 
tam wiełu osobistych przyjaciół, de których 
zaliczyć należy również byłege ministra 
skarbu Iehasa. Wyjazd Ledniekiego do Łit- 
wy poprzedzić miały periraktaeje w War- 
szawie, W! kołach partji tautininków powa- 
żnie zastanawiają się nad możliwością uge- 
dy z Połską. 

  

    

   

    

WIALNE ZEBRANIE ZWIĄZKU 
PRODUCENTÓW ROLNYCH. 

Wie wtorek dnia 1 marca odbyło się w 
Kownie doroczne walne zgromadzenie człon 
ków Związku Producentów Rolnych. 

Zebranie o godz. 7 wiecz. zagaił prezes 
Związku p. Eug, Romer, zapraszając na prze 
wodniczącego p. S. Gieysztora £ na sekreta- 
rza p. St. Brzozowskiego. Do stołu prezya- 
jalnego zaproszono również wice-prezesa Za 
rządu p. Z. Szwoynickiego. 

Przed przystąpieniem do obrad zebranie 
nezciło 'przez powstanie. pamięć zmarłego 
członka Związku 6. p. Wł. Lutyka, poczem 
zabrał głos p. Z. Szwoynicki, który złożył 
sprawozdanie z działalności Zarządu w r. 
ubiegłym. 

Kryzys światowy wpłynął ujemnie na 
rozwój Związku. Zamiast pobudzić  czlon- 
ków. do bliższej współpracy nad walką z de- 
presją gospodarczą, wypada stwierdzić ra 
czej pewne rozluźnienie organizacyjne i brak 
zainteresowania, Podkreślić również nałeży 
brak ściślejszego kontaktu między Centralą 
a oddziałami prowincjonałnemi, jak rów- 
nież opieszałość niektórych członków w re- 
gułowaniu swych składek człónkówskich. 

Sprawozdania z: działałności oddziałów 
prowincjonałnych złożyli prezesi tych od- 
działów: w imieniu kowieńskiego — p. We- 
ryha-Darewski, Wyłkowyszkowskiego — p 
Siwecki, Wiłkomierskiego — p. Grynhoff £ 
Poniewieskiego — p. Z. Szwoynicki. 

Z oddziałów najbardziej ożywioną dzia- 
łalność rozwinął oddział Poniewieski, który 
urządzał zebrania dyskusyjne, wycieczki lu- 
stracyjne i t. d. Pozatem oddział Ponie- 
wieski zorganizował u siebie 
czytelnię pism fachowych oraz nabył nie- 
które narzędzia rolnicze do współnego użyt- 
ku członków. 

Po sprawozdaniach Oddziałów nastąpiły 
sprawozdania Sekcji i. organizacji pokrew- 
nych. 
PW imieniu sekcji meljoracyjnej zabrał 

głos p..B. Lutyk stwierdzając, iż. 3-letnie 
istnienie sekcji w zupełności potwierdziło 
pilną potrzebę posiadania takiej organizacji. 

Z kolei prezes Zarządu p, E. Romer po- 
informował o działalności „Biura pośredni- 
etwa“. Biuro to założone w r.'ub, wykazało 
ożywioną działalność, załatwiając członkom 
Związku wszelkie sprawy, jak wyrabianie 
paszportów zagranicznych, pożyczek: w Ban- 
ku Rolnym i in. 

Jako przedstawiciel sekcji kartoflanej i 
Syndykatu składał sprawozdanie p. Jasień- 
ki. 

* O dzialalnošci I Litewskiego T-wa Rolne 
go Wzajemnych Ubezpieczeń informował p. 
B. Lutyk, jąc iż T-wo rozwija się 
naogół pomyślnie. 

Od Związku kontroli obór składał spra- 
wozdanie p. Karp, podkreślając szybki i po- 
myślny rozwój Związku. 

W imieniu T-wa' hodowli koni typu lek- 

kiego przemawiał p. K., Janczewski. R 

Wreszcie o działalności T-wa hodowli bu 

raków cukrowych i „Sieklininkasa' sinformo 
wał zebranych p. Wł. Komar, Przestrzeń up 
rawianych buraków wynosiła 3000 ha. Naj- 
więcej buraków: uprawiono w pow. Szaweł- 
skim (1200 ha), najmniej w pow. Uciańskim 
(1 ha). Średniurodzaj 1931 r. wyniósł 325 
entn. buraków. 

Po sprawozdaniach przystąpiono do wy- 
borów organów wykońawczych Związku. Do 
Zarządu «Centrali obrano p. p. E. Romera, 
Z. Szwoynickiego, St. Montwiłła, H. Komo- 

rowskiego, I. Fiszera i Wł. Garczyńskiego, 
Do Komisji Rewizyjnej zostali obrani. p 

p. Wi. Komar, B. Lutyk i S. Gieysztor. 

TRUDNOŚCI HANDLU Z ŁOTWĄ. 

Izba Rolnicza i Handłowo-Przemysłowa 

przesłały rządowi memorjał, w którym wska 

zują, iż z powodu. kontyngentowania wwozu 

przez Łotwę i wprowadzenia przez nią bar- 

jery dewizowej stosunki gfospodarcze mię- 

dzy Litwą i Łotwą uległy w czasie ostatnime 

pogorszeniu. W związku z tem niecelowemi 

jest dalsze obstawanie przy klauzuli bałtye- 

kiej i udzielania na mocy jej ułg dła wwozu 

łotewskiego. Memorjał wskazuje, iż w pierw- 

szej połowie r. ub. wywóz litewski do Łotwy 
wyraził się sumą 12 milj, lit, wwóz zaś z 

tego kraju opiewał na sumę 5 milj. lit.: w 
drugiej zaś połowie 1913 r. wywóz zmniej- 
szył się o 3,5 milj. lit., natomiast wwóz 

wzrósł o 6,5 milj, lit. Według statystyki о- 
tewskiej. litewski-žotewski handel zagranicz 
ny w Łotwie jest czynny. 

  

   

  

Aresztowanie niedoszłego 
„zabójcy Witosa. 

(Tel. od wł. koresp. z Waneko. : 

Śledztwo przeprowadzone w sprawie rze- 

komo ketų zamachu na posła 

Witosa, doprowadziło do aresztowania autora 
anonimowego listu, © którym . donosiliśmy 

wczoraj. 
я 

Autorem tym okazał się góral Wojeiech 

Socha. Jak podawaliśmy, zwrócił się on da 

posła Gwiżdża (BBWR) z propozycją zgła- 

dzenia posła Witosa. List ten kończył się 

następującemi słowami: „Potrzebne mi sx 

koniecznie pieniądze na sprzątnięcie Wii 

muszę mieć co6 grosza na to ws: Pay: 

bibljotekę i. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Bestjaiskie pobicie „Świncówkami”. 

Z Molodeezna donoszą iż w dniu wczo- 
«ajszym na targu na włościanina Zenona Po 
szenicktego 1. 34 napadło 2 osobników, któ- 
rzy „Świńeówkami* zmasakrowali mu kom- 
płetnie głowę oraz połamałi żebra i ręce. 
Po dokonaniu bestjalskiego pobicia sprawcy 
napadu zaczęłi uciekać. Kilku włościan któ- 
szy usiłowałi zatrzymać napastników również 

zostało dotkliwie pobitych, mimo to przy 
pomocy policjanta zdołano po dłuższym po 
Ścigu napastników ująć. Są to Władysław 
Rodźko i Józef Kukiel. 

Poszenickiego w stanie beznadziejnym 
przewieziono do miejscowego szpitala. Po- 
wód napadu — porachunki osobiste, (e). 

wilejka. 
Postrzelenie przez nieostrożność. 
We wsi Ciereszki, powiału wielejskiego w 

mo do szpitala. prawea potrzelenia W. 
«mieszkaniu Harasima Józefa zebrało się na 
pijałyce kiłku handlarzy, którzy załatwiali 
sprawy handłowe. Kiedy debrze kurzyło się 
już z ezupryn jeden v nieh wyciągnął re- 
wclwer i przez nieostrożność wystrzelił, ra: 
miąe ciężko A. Szupeukę, którego odwiezio- 
no de szpitala. Sprawza postrzelenia W. 
Bendarenke ze wsi Łacewicze gm. wilejs- 
kiej (posładał broń uielegalnie) został za- 
trzymany. (c). 

    

Święciany. 
Zawody narciarskie. 

   
   

Qdbyły się ostalnio w Ś cianąch za 
«ody narciarskie, zorganizowane przez 
dłrę instr. 5 p. p. Leg. oraz miejscowe śred- 
nie zakłady naukowe. W: zawodach wzięło 
udział 31 zawodników w biegu na 12 kw 
i 16 zawodników w biegu ua 3 km. Pierwsze 
miejsce w biegu na 12 kin 
Karbowniczek z czasem 58 min. | 
biegu trzykilometrowym — 
120 min. 1 sek.). Wszyscy zawod 
nęłi czas przepisowy do uzyska częścio- 
«ej próby o Państwową Odznakę Sportową. 

ierowali zawodami +; Czarkowski i prof. 
-Strycharzewski. Na zawodach był obecny p. 
starosta Stefan Mydlarz — na nartach, 

Z pogranicza. 
Sewieckie samoloty wojskowe nad 

Budsławiem, : 
Onegdaj rano mieszkańcy wsi granicznych 

w rej Budslawia saaważyli dwa samolo 

dy wojskowe, które przez dłuższy €zas krą- 

żyły. nad pograniczem. Prawdopodobnie by. 

awIEŚCI Z WOJEW. 

     

    

   
   

  

  

     

ły to samoloty sowieckie i lotnicy robili 
zdjęcia terenu. Po pewnym czasie samoloty 
odleciały w kierunku Biekolina, gdzie znaj- 
duje się pierwsza eskadra lonicza sowieckiej 
floty powietrznej. 

Krwawa walka z przemytnikami na 

granicy. 

W, ubiegłą środę, dnia 9 b. m. wpobliżu 
wsi Zańcze, w rejonie odcinka Filipowo, pa- 
trol K. O, P. zauważył kilku osobników, u- 
siłuiących z saniami przekroczyć granicę. Na 
wezwanie patrolu osobnicy poczęli uciekać 
i ostrzeliwać się. Żołnierze również odpo 
wiedzieli strzałami. W czasie wymiany strza- 
łów został Śmiertelnie zraniony przemytnik 
Miehał Mućka, który po pewnej chwili 
zmarł. Dwóch jego towarzyszy ujęto z sa- 
niami, naładowanemi skrzyniami towaru, po 
chodzącego z przemytu. Jeden z kopistów 

zraniony zestał w rękę. 

  

Działaczka kominiernu aresztowani 

   na granicy 

Naskutėk listów gończych wpobliża Ko- 
lowicz w rejonie odcinka granicznego _Mar- 
kowicze zatrzymano poszukiwaną komtini- 
stkę Esterę Kaganównę vel Frumkin, która 
w przebraniu wieśniaczki-mieczarki ukrywa- 
ła się u znajomych, zamieszkałych w Koło- 
wiczach. Kaganówna mimo pościgu, ani na 
chwilę nie przerywała swej działalności ko- 
munistycznej, gdyż w trakcie aresztowania 
w dzbanku znaleziono literaturę wywrotowa. 

Aresztowanie dezerterów na granicy. 

W| rejonie Rakowa ujęto dwóch osobni- 
ków, którzy usiłowali nielegalnie przedostać 
się na teren sowiecki, Zatrzymani okazali 
się uchylającymi się od służby woj- 
skowej. Jeden z zatrzymanych B. Szewczen- 
ko jest członkiem sekty baptystów. 

NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego mieści się 

w Nowogródku przy ul. 3-g0 Maja, tel. 94. 

  

|Miejski 

  

  
s ZAGŁADA ROSJI 
W rol. głównych: Aleksander Malikow i Natalja Lisienko. 

NASTĘPNY PROGRAM: SZLAKIEM HAŃBY. 
  

  

  

  

    JAKÓB WINER i S-ka | 
LID A, Suwalska 58, tel. 90 (obok kino-teatru Nirwana) 

Poleca: jedwabie, wełny, korty, sukna, płótna,   

  

  

  

8730 oraz futra I okrycia damskie i męskie. 

a TEST 

Skazanie wywrotowców. 
HARANOWICZE, ii. LIL (Pat). Nowo- Stein — na 6 lat ciężkiego więizenia, Bazyli 

gródzki Sąd. Okręgowy. na wyjazdowej sesji 

-« Baranowiczach rozpoznał dzisiaj sprawę 
15 mieszkańców powiatu stołpeckiego,: 0S- 
karžonych z art. 102 cz 1 K. k. o należenie 

do KPZB i dążenia do obalenia obecnego us- 

troju państwa polskiego, Skazani zostali: Mi- 
xołaj Manuūczyk, Aleksander Žuk i Selig „na 4 lata ciężkiego wię 

Jaciuk, Dyonizy Grygorowiez, Bernard Min- 
cho, Syłwester Michno, Bolesław Szusta i 
Bernard Szabunio — na 5 lat ciężkiego wię- 
zienia, Mikołaj Makowski, Sergjusz Manuń- 
czyk, Boyrs Manuńczyk, Konstanty Korzana 
Michał Kuniewicz i Aytssalse Burak — 

zienia. 

Grodno. 
Nabożeństwo za duszę Ś. p. Biskupa 

Bandurskiego. 

We czwartek o godz. 10- rano zo- 

«stało ódprawione nabożeństwo żałob- 

ne za duszę zmarłego biskupa Ś. p. 

Bandurskiego. Tłumy wiernych od Sa 

niego rama zapełniły kościół Farny, 
łak, że potem szkoły, delegacje i woj- 

sko z trudem mogły się przecisnąć do 
wewnątrz Świątyni: 

Podniosłe kazanie wygłosił wojsko- 

«wy kapelan ks. Krysten, który w pro- 
stych a głębokich słowach wyliczył 

zasługi zmarłego dia Polski Niepodle- 

głej. 
Grodno: nie zapomni. Złotoustego 

Kaznodziei „i; Wiernego Przyjaciela 

za Jego nauki i pomoc, z któremi czę: 

sto tu do nas przybywał. 
Z niewypowiedzianym bólem i ża- 

tem łączyliśmy się dzisiaj z. całą -Pol- 
«ską opłakującą zgon. Kapłana-Rycerza 

Tajemniczy zgon starca. 
We wsi Żydomła zmarł nagle o godzinie 

18-ej dnią 8 marca mieszkaniec tejże wsi Ma 
qewicz Prokop I. 63. 

Zachodzi podejrzenie, że zmarły został 

otrały przez rodzinę, z która toczył spór na 

ale podziału majątku, 

Lida. 
Łida w dnin pogrzebu Ś. p. Biskupa 

Bandurskiego 

We czwartek o godz, 1 w kościele 

parafjalnym odbyło się nabożeństwo 

żałobne za spokój dusży Ś: p. biskupa 
Bandurskiego w którem wzięli udział: 

na czele korpusu oficerskiego kmdt. 
Garnizonu p. ppułk. Śliwiński, staro- 
!а powiatowy p. H. Bogatkowski, pre 
zes Sądu Okręgowego p. Jan Jerzy Bu- 
kowski, pow. kmdt. Pol. Państw. De- 
deszko Wierciński, prezesi i reprezen- 
tanči Organizacyj i instytucyj spolecz- 
nych oraz kierownicy poszczególnych 
urzędów, bataljon 77 p. p., oddziały 5 
p. lotniczego i 19 pap. na czele ze swo- 
imi dowódcami, dziatwa szkół powsze 

chnych, średnich Oraz organizacje 
spełeczne ze sztandarami, społeczeńst- 
wo, które kościół wypełniło po brzegi. 

Do Wiłna zaś wyjechały delegacje Zw. 

Legjonistów i Związek Strzelecki: 
ь ь;аь‹ъіех'\зіч‹'о се\еЬго“'Ш:Ё’ Хрт_ч 

s. kapelana wojskowego odbyło SIĘ 

*bardza uroczyście. Orkiestra wojsko- 
wa odegrała kilka pień żałobnych. 

2 przykrością tylko trzeba stwier- 

  

żadnego przemówienia 0 życiu 
Ś. p. ks. biskupa Bandurskiego nikt z 
księży nie wygłosił. 

  

Groźny pożar w Porzeczu. 
We środę około godziny 4 nad ranem we 

wsi Porzecze, gm. bielickiej w zabudowa- 
niach Hołoski Jakóba z nieustalonej nara- 
zie przyczyny wybuchł groźny pożar, który 
strawił oprócz domu mieszkalnego i chlewu“ 
Hołoski jeszcze trzy domy mieszkalne i chle- 
wy sąsiadów: Hołoski Tarasa. Sofarewicza 
Józeta i Sergjeja Konstantego. Gdyby nie 
giłna akcja przeciwpożarowa napewnoby pa- 
stwą pożaru padło jeszcze szereg innych za 
budowań, gdyż akurat w tem miejscu jest 
duże: skupienie zabudowań. Straty narazie. 
nieustalone. 

Zebranie org. Komitetu Obchodu Imie 
nin Marszałka Piłsudskiego w Ejszysz 

kach. 
W niedzielę w lokału Urzędu Gminnego od 

było się organizacyjne zebranie miejscowego 

społeczeństwa celem wyłonienia Komitetu 

Obchodu uroczystości Imienin Marszałka Jó- 

zefa Piłsudskiego na którem opracowano 

szczegółowy program obchodu, który przed- 

stawia się bardzo uroczyście. ” 

Ž Walnego Zebrania Spėldzielni „Rol- 
nik“ w Ejszyszkach, 

W niedzielę w domu parafjalnym w Ejszy- 
szkach odbyło się walne zebranie spółdziełni 
„Rolnik* w którem wzięło ułział około 150 
osób. Zebraniu przewodniczył wójt gminy p. 
inż; Janikowski. Po omówieniu spraw organi: 
zacyjnych, planu pracy i sprawozdaniach z 
działalności zarządu dokonano wyborów no- 
wego zarządu w skład którego weszli: jako 
prezes i skarbnik (dlaczego aż dwie funkcjie 
w jednej osobie — czy brak ludzi do pracy w 
Ejszyszkach, czy też inne względy dła nas nie- 
znane) został wybrany ks. dziekan Moczul- 

ski, wiceprezes i jednocześnie sekretarz — 

Zachwatowicz Wincenty rolnik z Koleśnik fi 

tu dwie funkcje pełni jedna osoba). Kierowni- 

kiem skłepu został p. Roman Rusiecki zamie- 
szkały w Jurzdyce. 

Dzieci bez opieki. 

Helena Milewska, mieszkanka wsi Nowy 

Dwór, gminy ejszyskiej, wychodząc z miesz- 

kania do obory, pozostawiła bez opieki przy 

rozpalonym piecu dwoje nieletnich dzieci. 

6-letniej córeczce Milewskiej Zoiji od roz- 
pałonego pieca zajęło się ubranie i dziewczy- 
nka stanęła w płomieniach . 

Wskutek odniesionych poparzeń dziew- 

czynka nazajutrz zmarła. 

Obniżenie składek ubezpieczenio- 

wych. 
Państwowy Zakład Ubezpieczeń Wzaj 

obniżył dla powiatu łidzkiego z dniem 1-g0 
marca stawki ubezpieczeniowe o 25 ргос., 
niezależnie od 10 proc. zniżki, dokonanej z 
dniem 1 lutego. Analogicznej obniżce podle- 
gają opłaty szacunkowe. Obniżenie stawek 
ubezpieczeniowych, pozostaje w związku z 
ogólną konjunkturą gospodarczą, ceną mater 
jałów budowlanych oraz kosztami robocizny 

"działu Ekonomicznego od dnia 1,X 

iż prócz pień żałobnych i Mszy” 

RU RJER 

Walka о tańszy prąd 
elektryczny. 

Na Specjalnem Zebraniu Związku 
Cechów, wspólnie ze Związkiem Drob 
nych Kupców, przy współudziale 
przedstawicieli od Rzemiosła Żydow- 
skiego, Związku Kupców Żydowskich. 
właścicieli nieruchomości i innych or- 
ganizacyj handlowych i zawodówych 
powzięto następującą uchwałę: 

Zwrócić się do Magistratu m. Wilna i Ra 
dy Miejskiej z prośbą o zmianę warunków 
korzystania z prądu, wytwarzanego przez cie 
ktrownieę miejską, a mianowicie: 

1. Obniżenie ceny za klw. — godzinę, bez 
różnicy na przeznaczenie oświetlanego loka- 
lu do groszy 60 (bez dodatkowych dopłat). 

2. Obniżenie ceny za prad do celów prze 
mysłewych, tosowując odpowiednią, pro- 
centową zniżk: 

3. Obniżenie depłaty za wynajęte liczniki 
do groszy 50. 

4. Obniżenie kary za ponowne włączenie 
prądu — w wypadkach gdy abonent nie 
mógł w terminie opłacić rachunku — stoso- 
wanej dotychczas w sumie 2 zł. do gr. 50. 

Motywujemy niniejsze padanie: ogółnym 
kryzysem, trudnościami finansowemi, zubo- 
żeniem ludności, zwłaszcza w Wilnie, ogól- 
nym potanieniem wszystkich artykułów pier 
wszej potrzeby, oraz zbyt wygórowaną ceną 
prądu elektrycznego w Wiłnie w stosunku 
do innych miast. 

  

   

Przy omiawianiu sposobów doma- 
gania się od Magistratu jak najszyb- 
szego załatwienia powyższych żądań 
— zebrani wypowiedzieli się, że w ra- 
zie gdyby Magistrat nie chciał zadość 
uczynić temu —— reperezentaci zmu- 
Szeni będą przy współudziale  szer- 
szych mas ludności ząsłosować nawet 
tak ostateczne sposoby, jak bojkot, 
zmniejszenie zużycia prądu, a nawet 
przeprowadzić odpowiedni strajk ele- 
ktryczny. 

Prace Wydziału Ekonomicznego Wi- 
leńskiego T-wa Organizacyj i Kó- 

łek Rolniczych 
Dnia 4-go marca o godz. 17-ej od- 

było się w lokalu Związku Ziemian 
kolejne posiedzenie Rady . Wydziału 
Ekonomicznego Wileńskiego  Towa- 
rzystwa Organizacyj i Kółek Rolniczych. 
Zebraniu przewodniczył prezes Rady 
prof. dr. Witold Staniewiez, zaprasza- 
jąc do stołu. prezydjalnego pana dy- 
rektora Banku Rolnego Józeja Borow- 
skiego i pana naczelnika W-łu Rol- 
nictwa i Weterynarji Wacława Sza- 
niawskiego. я ; 

Po odczytaniu protokółu poprzed- 
niego zebrania sekretarz Rady Odczy- 
а! sprawozdanie z działalności Wy- 

1931 r. do dnia 1.1H-1932 r. ® 
Z najważniejszych prac Wydziału 

należy” wymienić * współpracę W. 
Ekonomicznego ze spółdzielniami rol- 
niczo-handlowemi w. organizacji zbytu 
płodów rolnych, -celem- ominięcia ko- 
sztownego pośrednictwa. Rozpoczęty 
zbyt trzody chlewnej dał już kónkret- 

    
  

  

ne wyniki iw okresie od 1.X ub. r. | 
zostało wywiezione przez spółdzielnie 
na rynek warszawski 94 wagonów 
żywca. Akcja zbytu drobiu jest rów- 

nież zapoczątkowana i w najbliższym 
czasie wyruszą z naszego terenu pierw- 
sze transporty. Pozatem Wydział Eko- 
nomiczny wystąpił z. szeregiem wnio- | 
sków do. miarodajnych. władz. w.obro- 

nie aso aalgisiaa, 
itold Staniewicz 

informował. zebk "o zarządzeniach 
1 środkach. za! h  pizedsięwzię- 
tych przez rząd+w sprawie akcji ra- 
owniczej rolnictwa, oiiawiając uchwa- 
done i wniesione do Sejmu ustawy 
kryzysowe, podkreślając ulgi, jakie da- 
a ustawy w dobie przeżywanego 
kryzysu w rolnictwie.. Pon dyrektor 
Borowski poinformował zebranych O 
zarządzeniach Państwowego Banku 

Zkolei prof     

Rolnego tyczących się ulg: przy spła- - 
kredytów rolnych. Udzielenie | tach 

tych ulg. jednak. będzie. uzależnione 
od: regularnych wpłat bieżących. 

Następnie p. Poczobutt-Odlanicki 
wygłosił referat .„Ceny ziemi w woj. 
wileńskiem i nowogródzkiem w latach 
1926-30“. 

Po dyskusji obrady zakończono o 
godz. 22-ej. 

Dookoła projektu reformy 
ubszpieczeń socjalnych. 
Wileńska Rada Okręgowa Centralnej Or- 

ganizacji Związków Zawodowych Pracowni- 
ków Umysłowych w skład której wchodzą 
następujące związki zawodowe na terenie 
wileńskim: Związek Pracowników Ubezpie 
czeń Społecznych. Pracowników Powszech- 
go Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, Pra- 
cowników Farmaceutów, Pracowników Han- 
dłowych, Przemysłowych i Biurowych, Pra- 
cowników Ubezpieczeniowych R. P. wysto- 
sowała w dniu 6 marca r. b. energiczny pro- 
test do p. Prezesa Rady Ministrów, p. Mar- 
szałka Sejmu i p. ministra Pracy i Opieki 
Społecznej, przeciwko zgłoszeniu na obecnej 
sesji parlamentarnej projektu ubezpieczeń 

, ści wolnego wyboru i świadomego krytycz- 

pracowników fizycznych kosztem uszczuple- , 
nia praw pracowników umysłowych. 

Projekt ten tyłko w małej mierze polep- 
sza ustawodawstwo ubezpieczeńiowe w sto- 
sunku do pracowników fizycznych, jednak 
zbyt wielkim koszłem w stosunku no isinie- 
jących ubezpieczeń pracowników -umysło- 
wych, a w dodatku przez zwiększenie godz. 
pracy, wywołać musi zwiększenie i tak już 
wielkiego bezrobocia wśród mas pracowni- 
ków umysłowych, 

Wileńska Rąda Okręgowa całkowicie po- 
piera stanowisko swych centralnych orga- 
nizacyj i nie cofnie się przed żadnym šrod- 
kiem zmierzającym do obrony zdobytych 
przez wiele lat walki praw pracowniczych. 

Przyp. Red. Protest ten wydaje się nam 
przedwczesnym i świadczy o pewnem zde- 
nerwowaniu mas pracowniczych, gdyż 1) 
projekt jest odesłany do komisji sejmowej 
ochrony pracy, gdzie będzie gruntownie o- 
mówiony (podział na 9 referatów), 2) zde- 
cydowano iż komisja zwróci się po opinję 
do związków pracowników. 

Nie zaszkodziłoby odróżnić momentu 
wniesienia ustawy od jej uchwalenia, Jako 
przykład można podać ustawę inwalidzką, 
która w komisji uległa gruntownym popra- 

wkom. 

WIDE RSE! 

„Podarunek” petentki wydziału 
opieki społecznej. 

Wiezoraj w godzinach rannych pracowni- 
cy Wydziału Opieki Społecznej Magistratu 
zostałi niemile zdziwieni na widok trumny 
stojącej u drzwi wejściowych. Jak się oka 
zało jedna z petentek wydziału Op. Sp. po 
uzyskaniu bezpłatnej trumny za pośredniet- 

W kłach 
W. dniu wczorajszym w godzinach poran. 

nych w miejskim ogrodzie zoologicznym, 
mieszczącym się przy uł. Mała Pohułanka 
(róg Zawalnej) miał miejsce następujący wy- 
padek, Wśród eksponatów znajdujących się 
w tym ogrodzie, znajduje się również wilezy 
ca, trzymana zazwyczaj w klatce. 

Wiczoraj mniej więcej około g. 10 z ra- 
na wilezyca wyrwała się z klatki, którą pra 
wdopodobniec zapomniano szezelnie zamk- 
nąć i rzuciła się na stojącego wpobliżu pra- 
cownika ogrodu Piotra Dubickiego, którego 
dotkliwie pogryzła, Krzyki napadniętego zwa 

     

  

| Dziś: Grzegorza. 

| Jutro: Krystyny. 

  

Wachód słońca —g. 5 m. 45 

Zachód + —g. '7.m.13 

8:a:trzeżsała Zakł du Betaors'zgji U. 5. E. 

w Wilmie z dnia 11 I! — 1832 rotx 
Ciśstenie średnie w milimetrach: 763 

  

Temperatura średnia — 107 C 

5 majwyfeza: — 5° С 

* zejniższe — 18 С. 

Opad: 0.1 

Wiatr: cisza. 

Tendencja: silny wzrost. 

Uwagi: zachm, zmienne, rano mgła. 

MIEJSKA. 
— Rehboty na ulicy Szeptyckiego, W tych 

dniach Magistrat zamierza. przystąpić do re- 
gulacji ulicy Szeptyckiego. Roboty te mają 
być częściowo prowadzone z kredytów Koni- 

tetu do Spraw 'Bezrobocia, częściowo zaś z 
sum wyasygnowanych przez Magistrat. 

— Rejestracja rowerów. Rejestracja ro- 
werów na rok 1932 przeprowadzona zosta- 
nie w pierwsżych dniach kwietnia. 

— 100 bezrobotnych znajdzie pracę na 
robotach kanalizacyjnych. W _ początkach 
przyszłego tygodnia Magistrat rozpoczyna. ro- 
boty kanalizacyjne na ałieach: Stromej, Sze- 
rokiej i Piekiełku. Przy robotach tych zosta- 
nie zatrudnionych około 100 bezrobotnych. 
Roboty będą prowadzone systemem akordo- 
wym. ES 3 $ ь 

8 SPRAWY PRASOWE. 
Konfiskata „Expressu  Wileńskiego* 

"W dniu wczorajszym władze administracyjne 
skonfiskowały nakład „Ekspresu Wienskiego“ 
Powodem konfiskaty było podanie notatki. 
nie odpowiadającej prawdzie. 
i 

„SPRAWY AKADEMICKIE, 
— KLERYCY.A ZEBRANIE WALNE BR. 

РОМОСУ. «+ : Е 
W: związku z dzisiejszym Zeb! 

nem Bratniej Pomocy dochodzą 
podobne pogłoski o presji moralnej, która 
ma być rzekomo wywarta przez kierownicze 
stery na młodzież duchowną Wydziału Teo 
logicznego w celu skłonienia jej do głoso- 
wania wyłącznie na partyjnych kandydatów 

iem Wal. 

| endeckich. Gdyby wiadomość ta okazała się 
prawdziwą należałoby uważać to za wykorzy 
stanie instytucji Kościelnej dla interesu par- 
tyjnego grupy politycznej. Odebranie możno- 

nego ustosunkowania się do spraw Samopo- 
mocowych, pozbawienie własnego sądu, na- 
ieżałoby zakwalifikować jako niedopuszezał- 
ne paczenie charakteru przyszłych kapłanów, 
kierowników życia. duchowego społeczeństwa 

— Z. žycia Legjonu Młodych. * W dniu 
wczorajszym delegacje okręgów: Warszawa 
# Poznań, przybyłe ze sztańdarem w liczbie 

  

80 osob na uroczystości pogrzebowe związa- . 
ne ze zgonem Ś. p. biskupa Władysława Ban- 
durskiego odbyły z przedstawicielami miej- 
scowego okręgn konferencję porozumiewaw- 
czą -przed kongresem L. M. którego termin 
jest naznaczony na dzień 20 marca b. r. w 

arszawie. W czasie konferencji kol. Wia- 

dysław Bociański komendant okręgu Poz- 
nań poinformował zebranych o. organizacji 
koła senjorów L. M. Po zwiedzeniu miasta 

- delegacje tegoż wieczora odjechały zpowro: 
tem. 

— Walne zebranie Bratniaku w I. N. B. 
E. W. Zarząd Bratniej Pomocy Słuchaczy 
Wyższej szkoły I. N. B. W. w Wilnie podaje 
do gólnej wiadomości członków stowarzysze- 
nia, iż w dniu 13 marca r. b. o godz. 10,40 
w pierwszym terminie, zaś o godzinie 11,40 
w drugim odbędzie się w lokalu szkoły Do- 
roczne Walne Zgromadzenie Członków Sto- 
warzyszenia z następującym 

dziennym: 
Zagajenie.. Wybór Prezydjum Zgroma- 

dzenia. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia. Za- 
twierdzenie preliminarza budżetowego. W!y- 
bory do władz Stowarzyszenia. Nadanie go- 
dności członków honorowych. Fundacja 
Sztandaru, Regulaminy Kół i Sekcyj. Wolne 
wnioski. 

— & K. M. A, „Odrodzenie*, W: niedzielę 
dnia 13 marca o godzinie 16-ej w lokalu 
Odrodzenia odbędzie się zwyczajne miesię- 
czne zebranie Odrodzenia. Obecność człon- 
ków konieczna. 

  

  

GOSPODARCZA. 
— Wstrzymanie egzekucyj i ulgi podat- 

kewe dla rolników. Wobec krytycznej sytua 
cji dla rolnictwa, władze skarbowe zarządzi- 
ły wstrzymanie egzekucyj dokonywanych u 
rolników celem przymusowego ściągnięcia 
powstałych przed dn. 1. X 1931 r. zaległości 
z tytułu gruntowego, dochodowego, majątko- 
wego i spadkowego podatków. 

Za zaległości rolników uważane są przy 
tem należności podatkowe, przypadające od 
nieruchomości gruntowej. O iłe płatnik prócz 
nieruchomości gruntowej posiada inne ohb- 
jekty majątkowe, wówczas za należności ро- 
datkowe, przypadające od nieruchomości 
gruntowej uważać należy  proporcjonałną 
część tych należności które wymierzone 70- 
stały z nieruchomości gruntowej. 

Wstrzymanie egzekucji nie dotyczy załe- 
głości podatkowych powstałych po dniu 30 
9. 1931. Przy prowadzeniu egzekucyj w sto 
sunku do tych zaległości w miarę możnoś- 
ci będzie się unikało kroków, któreby utru- 
dniały prowadzenie gospodarstwa rolnego, a 
w szczególności kierowania egzekucji na prze 
dmioty, które z samą gospodarką nie są wca 
le, albo luźno związane, Nie będzie się obej- 
mowało sekwestrem inwentarza żywego oraz 
Ściśle będzie się przestrzegało postanowień 
instrukcji egzekucyjnej z dnia 17 kwietnia 
1926 roku co do pozostawienia zboża i zie- 

eprawdo- 

porządkiem | 

wem wydziału dla jej zmarłego męża po prze 
wiezieniu trumny do domu stwierdziła że 
trumna jest źle dopasowana. Rozgoryczona 
petentka przywiozła wówczas trumnę przed 
łokal wydziału opieki i tu ją porzuciła. 

wilczycy. 
biły mu do pomocy kiłku przechodniów i 
pracowników ogrodu, którzy odpędzili wil- 
czyeę. 

Wilczyca znałazłszy się na swobodzie w 
dałszym ciągu napastowała znajdujących się 
w ogrodzie. Poe trwającej ponad 350 minat 
obławie udało się dziką bestję obezwładnić 
i zpowrotem umieścić w opuszezonej klatce. 

  

Pokącanego Piotra Dubiekiego przewie- 
ziono do Ambulatorjum Pogotowia Ratun- 
kowego, gdzie udzielono mu pierwszej po- 
mocy. (e) 

  

miopłodów w ilości niezbędnej do prowadze- 
nia normalnego gospodarstwa. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— ?25-lecie pracy inż. Walickiego w Sto- 

warzyszeniu Techników Polskich. Onegdaj 
odbyło się doroczne walne zebranie Stowarzy 

szenia Techników Połskich w Wilnie. Po 
gajeniu zebrani owacyjnie powitali oklas 
mi inż, Franciszka Walickiego, który w cią- 
gu 25 łat bez przerwy pełnił funkcje skarbni 
ka Stowarzyszenia, owocną swą działalnością 
przyczyniając się w znacznej mierze do po- 
myślnego rozwoju tej organizacji. . W uzna- 
niu zasług inż. « Walickiego zebrani wybrali 
go honorowym przewodniczącym zebrania. 

W dalszym ciągu posiedzenia przyjęte zo- 
stało do zatwierdzającej wiadomości sprawoz 
danie z działalneści Stowarzyszenia za rok u- 
biegły. 

   

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Walne Zgromadzenie członków Pol- 

skiego Białego Krzyża w Wilnie odbędzie się 
w sobotę 12 marca o godzinie 18-ej w małej 
sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego. 
Porządek dzienny przewiduje: sprawozdanie 
ogólne z działalności P. B. K., sprawozdanie 
finansowe, preliminarz budżetowy, wybory 
zarządu i komisji rewizyjnej oraz wolne wnio. 
ski. 

— Dzisiaj w sobotę odbędzie się Aka- 
demja ku czci Goethego w sali gimnazjum 
Welera nl. Dąbrowskiego 5. Początek o go- 
dzinie 8 wieczorem. Wejście t zł. dla uczą- 
cej się młodzieży 50: gr. 

- —QOdezyt w 1 N. B; E. W. W! sobotę 
dnia<12 b. m.-w lekalu Instytutu Naukowo .. 
Badawczego: Europy Wschodniej, Zygmun= 
towska 2 (wejście od Arsenalskiej) o-godzinie- 
20ej prof, A. Łotocki, prezes. Naukowego 
Instytutu Ukraińskiego wygłosi dwugodzin- 
ny odczyt p. t. „Problem religijny w Z. 
5, 5. В.“, Wstęp. dla szerszej publiczności woł 

— Chrześcijański Uniwersytet. Robot- 
"milczy powiadamia, że w niedzielę 13 b. m. 

o godz. 1 w sali Chrześc. Domu Ludowe- 
_go przy ulicy Metropolitalnej! p. Michał Sa 
dowski wygłosi pdczyt p. t. „Niemcy współ- 
czesne”, Wstęp wolny. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 
— Z Koła Przyjaciół Biarusoznawstwa. 

MW niedzielę dnia 13 b. m. w Kole Przyja- 
ciół Białorusoznawstwa przy U. S. B. w Wil 
nie odbędzie się VIII Zebrańie Naukowe z 
porządkiem dziennym następującym: 1) Od- 
czyt kol. St. Stankiewicza na temat: „Bia- 
łoruski pierwiastek ludowy w utworach E. 
Orzeszkowej”. 2) Dyskusja nąd odczytem. 
--Zebranie odbędzie się o godz. 18 w 7 sali 

USB. Goście "miłe widziani. 

RÓŻNE. 
= Projekt zlikwidowania Łutni. W zwią- 

zku z ciężkim kryzysem finansowym, jaki 
przeżywają teatry wileńskie w łonie ZASP-u. 

brana: jest obecnie poważnie pod uwagę kon- 

cepcja ograniczenia się „do prowadzenia w 

Wilnie jedynie teatra na Pohiulance. Lutnia, 

w razie powzięcia takiej decyzji, uległaby 

zamknięciu... 3 > 
— Paczki do Rosji. 

Polskiego Gzerwonego Krzyża wysyłana jest 
ostatnio coraz *viększa ilość paczek, zawiera- 

jących żywność i odzież dla Polaków więzio- 

© nych lub zesłanych w Rosji Sowieckiej. 

Na paczki te nałożone jest przez władze 

sowieckie wysokie cło, które regulować mają 

odbiorcy paczek. Wobec tego, że częstokro“ 

adresaci nie mogą uiścić wysokich należna- 

ści celnych, paczki nie dostają się do ich rąk 

a wracają zpowrotem do nadawców. ! 

W związku z tem delegatura P, Cz. K. = 

Moskwie powiadomiła, że przyjmować bę- 

dzie tyłko takie paczki, co do których zagwa- 

rantowana będzie przez nadawców opłata na- 

leżności celnych. 

— Wiec lokatorów. Jak jnż komuniko- 
waliśmy, Związek Lokatorów przystąpił do 
szeroko zakrojonej akcji-o zmniejszenie ko- 
mornego i wstrzymanie eksmisji. Akcję tę pro 
wadzi się równocześnie we wszystkich mia- 
stach kraju. Otwarcie jej na terenie Wilna 

nastąpi na wielkim wiecu lokatorskim, który 

odbędzie się w niedzielę 13 b. m. o godz. 3.30 

w sali Konserwatorjum Muzycznego (d. teatr 
„Palace*) przy ul. Końskiej 1. 

Wiec zajmie również slanowisko w spra- 
wie połanienia elektryczności. i 

TEATR I MUZYKA 
— Virtuti Militari na Pohułance. Dziś 

w sobotę dnia 12 marca o godzinie 8 wiecz. 
głośna sztuka K. Czyżowskiego p. t. Virtuti 
Militari, która niezwykłością tematu wzbu- 
dziła wielkie zainteresowanie. Autor w sztuce 

swej zobrazował szereg zdarzeń oraz nastrój 

z okresu bojów legjonowych, podał w. skró- 

tach to, co dała wojna i zastanawia się nad 

przyszłością. Cały utwór stanowi niejako ra 

ps-0d żołnierza, który pierwszy kładł „podwa- 

liny gmachu wolności i państwowości. 

Jutro w niedzielę, dnia 13 b. m. o godz. 

8-ej wieczorem „Virtuti Militari“. 

— Ich synowa w Teatrze Lutnia. Dziś w 

sobotę dnia 12 b. m. o godzinie 8 wiecz. 

po raz drugi świetna komedja Adama Grzy- 

mały Siedłeckiego p. t. Ich synowa, która na 

wczorajszej premjerze odniosła wielki suk- 

ces artystyczny i jest zarazem najnowszem 

dziełem tego ogólnie lubianego autora. Obsa- 

dę sztuki stanowią wybitne siły zespołu. 
Jutro, w niedziełę dnia 13 b. m. o godz. 

8 wiecz. Ich synowa. * 

— Niedzielny poranek dla dzieci w Lu- 
tni. W niedzielę dnia 13 b. m. o godz. 12.30 
w poł. — odegraną zostanie fantastyczna 

  

Za pośrednictwem 

baśn. p. t. „Czarodziejskie wrzeciono 2 
„Wieszczka lalek'* że $Spiewami i tańcami w 

konaniu uczenic baletu Lidji Winogradz- 

   
POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE 

— „Dwunasta noc* — na Pohulanee. W; 
niedzielę dnia 13 b. m. o godzinie 4 p..p- 
ukaże się świetna komedja Szekspira p. t. 
„Dwunasta noc”, która ze względu na we- 

yczną treść — została poleconą 
y szkolnej przez kuratorjum. Ce- 

ny popołudniowe. 
— „Co może kobieta* — w teatrze Lu: 

tnia. W] niedzielę dn. 13 b. m. o godzinie 
4 p. p. ukaże się po cenach popołudniowych 
wyborna komedja Antoine'a p. t. „Co może 
kobieta". Fascynującej tej komedji słucha 
się z prawdziwem zainteresowaniem. 

— Koneert Symfeniczny. Dziś w sobołę 
dniai2 marca o godzinie 8 wieczorem pun- 
ktualnie. w sali Konserwatorjum, Wielka 47 
odbędzie się staraniem Wileńskiego Towarzy 
stwa Filharmonicznego dawno oczekiwany. 
świetnie zapowiadający się wiełki: koncert 
symfoniczny. 

Dyryguje Włalerjan Bierdiajew. Sołistka 
Rozalja Nadelmanówna odegra I koncert 
Chopina. Wileńska orkiestra symfoniczna wy 
stąpi w składzie zwiększonym. W programie 

pełen czaru koncert E-moll Chopina, potęż- 

na symfonja „patetyczna* Czajkowskiego © 
raz nieznany jeszcze Wilnu mistrzowski ро- 
emat symfoniczny „Don  Juan'* Ryszarda 
Straussa. 

Zaznacza się wobec fałszywych pogłosek 
iż nie będzie nadawana przez radjo ani ca- 
łość koncertu, ani żadna jego część. Pozosta- 
łe bilety można nabywać w Orbisie (Mickie- 
wicza li-a) od 9 do 7 w. po 7-ej zaś w ka- 
sie Konserwatorjum, Wielka 47. 

RADJO 
SOBOTA, dnia 12-go MARCA 1932 ROKU. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Poranek ze 
Lwowa. 14.10: Program dzienny. ł4.15: Mu- 
zyka z płyt. 15.15: Kom. 15.20: „Mała skrzy- 
neczka”. 15.40: Koncert dła młodzieży (pły 
ty). 16.10: Odczyt dła maturzystów. 16.30: 
Muzyka z płyt. 16.40: Codzienny odcinek po- 
wieściowy. 16.50: Muzyka z płyt: 17.10: „Jó- 
zef Weysenhoff — odczyt. 17.35: Aud. muz. 
dla młodzieży. 18.05: Słuchowisko dla mło- 
dzieży i koncert. 18.50: Kom. Wil. Tow. Orę. 
i Kółek Rolniczych. 19.00: Tygodnik litewski. 
19.15: Kwadrans akademicki. 19.30: Kom. 
sportowy. 19.35: Program na niedzielę i roz- 
maitości. 19.45: Pras. dzien. radj. 20:00: „Na 
widnokręgu. 20.15: Koncert życzeń. 21.14: 
Koncert. 21.55: „Na śladach legendarnej At- 
lantydy“ — felj. 22.10: Koncert chopinow- 
ski. 22.40: Kom. 23.00: „AKUKU* — odci- 
nek z docinkaimi. 23.30: Muzyka z płyt. 

NOWINKI RADJOWE. 
UŁUBIONE MOTYWY I: MELODIE. 

W każdą sobotę od godz. 20,15 do 24,15 
rozgłośnia wiłeńska nadaje koncert z płyt 
amiofonowych; którego 

   

  

  

„program ułożony 
jest ściśle według życzeń radjosłuchaczy, dy- 
ktujących listownie swoje ulubione utwory 
muzyczne. ё й 

ZAGINIONY ŚWIAT. 

Q godz. 21,55 będzie transmitowany z 
Warszawy” interesujący -fełjeton "p. Heleny 
Porębskiej p. t. „Na śladach legendarnej At- 
lantydy'. Wszyscy, których nęci czar i poe- 

'zje tej dawnej legendy o zaginionym lądzie 
znajdą w tej audycji wiele zadowolenia. 

GO KTO MÓWI O POMNIKACH? | 
Qo godz. 23 nadany zostanie dwutygod 

nik humorystyczny „Akuku zawierający m. 
in., ankietę w sprawie projektów na pomnik 
Adama Mickiewicza w Wflnie. Zabierają w 
niej głos dobitni i wybitni znawcy sztuki o- 
raz wogóle co się tyczy Mickiewicza. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZAGINIĘCIE 15-LETNIEJ DZIEWCZYNY. 

De policji wpłynął meldunek o zagadko 
wem zaginięciu uczeniey szkoły: powszech- 
nej nr. 19 15-letniej Stanisławy 2 у 
która w dniu 10 b. m. o godzi 3-ej pe 
południu wyszła z domu niby do kołeżanki 
i dotychczas nie powróciła. Mełdanek ten 
złożyłi policji stroskani rodzice zaginionej 
dziewczyny, zamieszkali przy uliey M. Jero- 
zolimskiej nr. 7. ZO ZYLZ 

Jednocześnie rodziee za pośrednictwem 
naszego .pisma upraszają wszystkich znajo- 
mych oraz uczniów i uczenice szkoły powsz. 
nr. 19, którzy coś wiedzą 6 łosie dziewezyn- 
ki by poinformowali ich «' tem ewentualnie 
o odprowadzenie do najbliższego komisar- 
jatu czy posterunku polieji. «l 

PRZYCZYNA — CIĘŻKI STAN 
JALNY. 

W. dnia 7 b. m, Bielice Izaak (św. Miehai- 
ska 4) w celu pozhawienia się życia przy 

jał werenalu. Lekarz. pogotowia, ratunkowe- 
go, po udzielenin pierwszej pomocy, odwiózł 
desperata do Szp. Żydowskiego, gdzie w dn. 
9 b. m. Bielie zmarł, Przyczyna samohójst- 
wa — ciężki stan materjalny, 2 

W dnia 10 b. m, Cieśla Szejma (Nowog- 

MATER- 

(s ródzka 10) w. celach samobójczych w; 
esencji octowej. Desperatkę odwieziono 
szpitala Sawiez. Życiu jej nie grozi niebez- 
pieczeństwo. Przyczyna — brak środków do 
życia. > г 

ż UJAWINIENIE ZŁODZIEI. 
|* *W_wyniku dochodzeń ustalono, že spraw 

*cami kradzieży garderoby mięskiej, damskiej 

oraz biżuterji. wartości 1000 zł. na ulicy 

Porzeczkowej u Bindziuka Ignacego. sa 

Januszkiewicz Jan, bez stałego miejsca za- 
mieszkania, Kozłowski Władysław (Chocim- 
ska 63) i Borowski Romuald (Lwowskal1i. 
u którego w czasie rewizji skradzioną gar- 
derobę oraz biżuterję w całości odnałezio | 
no i zwrócono poszkodowanemu. Wszyst- 
kich trzech zatrzymano. 

Epidemia grypy. 
Ostatnie, zmienne warunki atmosferyczne 

spowodowały zwiększenie się iłości zasłab- 

nięć na grypę. Obecnie na terenie Wilna 
choruje pdług prowizorycznych obłiezeń zgó- 
rą 1000 osób. Przebieg choroby jest naogół 
lekki. й 
sę ЗАНЕ E 

  

  

M — 

FIARY 

Stowarzyszenie Urzędników Skarbowych 

w Wilnie, na Dem im. Dz. Jezus w Wiłnie 

zł. 37,24 jako pozostałość ze składek na wia-, 

nek dla Ś. p. ks. Biskupa Dra Wł. Bandurs- 

kiego. 
2 

  

  

Dła uczczenia pamięci biskupa Bandur 
skiego, na ochronkę im. Biskupa Bandurs- 
kiego zł. 5— oraz na Komitet do Sprw aBez 
robocia zł. 5-— składa emeryt. naucz. Z. B. 

Humor. 
FATALNA TRZYNASTKA. 

George nie wierzy w przesądy, ale obawia 

się trzymania trzynastki. żę 

— Widzicie, moi drodzy, mam już pewne 

doświadczenie na punkcie trzynastki. Trzy- 

nastego lutego w roku tysiąc dziewięćset trz: - 

nastym siedzieliśmy w trzynastu przy obie- 

dzie, Dań było trzynaście. I oto — jeden z 

obecnych umarł na zaburzenia gastryczne -— 

a miał lat 80. 
— Nazajutrz? . 

-— Nie... w trzynaście lat później. 
(Le Rire). | 
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Z Izby Przem - Handi. * przed. 

  

      

  

Sprawa eksportu rolnego. BE PO 
lzba Przemysłowo-Handłowa w Wilnie za- 

opinjowała wnioski uchwałone w dn. 14- 
- grudnia ub. r. na konferencji w Państwowym w języku 
Instytucie Eksportowym w sprawie eksportu ci 
rolnego. przyczem w opinji swej Izba poru- 
szyła przedewszystkiem pominiętą we wnios- 
kach sprawę eksportu Inu, odgrywającego tak 
poważną rołę w bilansie handlowym woje. 
wództw północno-wschodnich. Między innemi 

zebranych. 
      

  

   

mówców, 

kim, rzucił 
władz Stowar 
wa te, 

  

    

    

         

natomiast prawdą jest, że przewodniczący, tak 
jak rzerwie, prowadził obrady p = į : 

w Wilnie. dyskusji posługiwali się 
      

  

m, nie spoty 
powodu z jakimkolwiek protestem ze strony 

jest, jakoby przema 
А m spotkało się ze sprze- 

em Pana Kuratora prof, Dr. Wróbłewski. 
go; natomiast praw: 

  

   

    

  

+ w języku żydows 
słowa 
Kurator, któremu 

tkie przemówier 

      

ИЕ Н зЕ 

by jeszcze dwa tygodnie takiego napię 
miasto zamarłoby zupełnie. 

Dopiero po wksoczeniu Japończyków 
ruch w mieście został ożywiony i i 
rozwijać się normalnie. I) 
punktu widzenia nade, 
powitano z uczuciem ulgi. Japor y wkro- 
czyli do miasta według poprzednio opraco 
wanego planu, torując sobie drogę орегас- 

jami wojennemi, które wprawdzie dotknęły 
peryferje miasta, ale nie uszkodziły cen- 
trum. 

Wi przeddzień wkroczenia Japończyków 
do Charbina, dnia 4 lutego, stoczona była 
zacięta walka w okolicach mi Pow 

  

   
y udział w 

kiem żydow- 
ając się z tego        

  

k japońskich 
  

    

  

  

    anie 

    

pod adresem 

   
   

       

   

    

       
    

  

     

      

  

         
       

      

  

     

Izba wysunęła postulaty, doty. ku żydowskim, były tłumacz adał, aby tr szywały kule. Trudno było p szenia premij wywozowych, obniże ów mówca kontynuował swoje przemówienie  konać kto i z której strony strz taryf kolejowych i t. p., pozatem Izba wska w języku polskim, by mieć możność bezpo- W; ulic: zie najbardziej świstały pe 
zała na' konieczność urządzenia wag wagon. Średnio kontrolowania jego treści. ludzie ki się po domach lub piwnie # ramp krytych na szeregu si j na terenie 5. Nieprawdą jest coby zebrani zigno- Niekiedy słyc było nawet huk armat. D. O. K. P. w Wilnie, gdyż brak tychże sa.  rowali żądanie Pana i Pier odd 
nowi poważną przeszkodę dla rozwoju ck- prawdą jest, że rzeczony mówc jawiły się w mieście no dnia 5 lutego. 
sportu płodów rolnych z terenu Izby. przeciwko zarządzeniu Kurator Prawie równoczc uła do miasta     „Kontyngenty towarów reglamento- Ponai šis ad 

wych na II-gi kwartat na 1932 r. 
Izba Przemysłowo-Handlowa w Wilnie po- 

daje do wiadomości firm i osób zainteresowa 
nych, że podania o udzielenie zezwoleń przy: 
wozu towarów reglamentowanych, objęty > > 
zarówno poprzednio obowiązującemi ja os- zakończeniu pi 
atnio ogłoszonemi listami zakazów (Dz. U. 
R. P. Nr. 111, z r. 1931 poz. 865 oraz Dz. U. 
R. P. Nr. 9 z r. 1932 poz. 57) — z kontyngen 
tów na II-gi kwggtal r b. (kv ień—czerwiec 
nałeży składać do Izby w normałr 
za pośrednictwem organizacyj kupi 
związków przemysłowców ni. 
29 marca 1932 r. 
dziełają lokalne orga » gospodarcze о- 
raz biuro Izby — Dział Obrotu Towarowego 
(ul. Trocka Nr. 3), 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W numerze 58 „Kurjera Wileńskiego z 
dnia 9 marca 1932 r, ukazało się sprawozda- 
nie z Dorocznego Walnego Zebrania Stow. 
Wzaj. Pom. Stud. Żydów U. 5. В. w Wilnie 
p. L „Burzliwe Zebranie Studentów Żydó 
które w fałszywem świetle przedstawia prze- 
bieg owego zebrania. Wobec tego, prosimy u 
umieszczenie w najbliższym numerze poczy 
nego pisma Sz, Pana następującego sprostowa 
nia: 

1. Nieprawdą jest. jokby podczas > 
nie zebrania przez Prezesa Stowarz 
mgr. Krzepickiego w języku polskini powstał 
na sali nieopisany hałas, natomiast prawdą 
jest, że Prezes mgr. Krzepicki zgodnie z t 
dycją zagaił zebranie w jęz. hebraj 
dowskim i polskim, przyczem zagajenie wy- 
głoszone w języku polskim nie spotkało się z 

stami ze strony zebranych. 
2. Nieprawdą jest, jakoby na zebraniu tem Ww 

doszło do jakichkolwiek bójek. 
3. Nieprawdą jest, „że gdy przewodni= k 

czący po przerwie zabrał głos po polsku nx da 
sali znowu powstał zgiełk, krzyki i gwizdy 

skim. 

   możności dojśc 
językowej Pan 

     

    

    

   

   

  

sobi 
FR 

  

„m trybie 
ich lub 

jpóźniej do dnia 

acyj u 

  

wdą 
góle zostało rozw 

  

   

  

   

  

  

   Z poważ 

    

    Przyp. redakcji 

  

Stow. Wza 
bardzo ni 

  

    

   

  

   

   

  

   nie była nadzw: 

  

ruch 

      

ostatnich 

   

    

Od czwartku 10 marca b. r. 
ŁYA MARA i BEN LYON 

w filmie p t 
Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. 

Kir Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

Dźwięk. teatr świetlny | Dzis! Największy 

PAN 
mi.Wielka 42, tel. 5-28 P. 

przebój sezonu! 

Daist Najznak. arcydzieło doby obecnej. 
Pieśń miłości, tęsknoty i rozpaczy. 

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Dziś! Wstrząsający dramat na tie Dźwięk. Kino - Teatr 
martwych obszarów Sahary p. t Hollywood 

Mickiew. 22, tel. 15-28 Ceny znacznie zniżone — od 40 gr. 

Dziś! Najrozkoszniejsza operetka filmowa 
z detychczae wyświetlanych w Wilnie pt. 
Najczarowniejsza muzyka w świeci 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41. 

      

tynuował swoje przemówienie w języku pal- 

6. Nieprawdą jest, jakoby wskutek nie za. 
do porozumienia w kwestji 

Kur: 
natomiast prawdą je 

  

„ že Pan Kurator, po 
emówienia owego mówcy. oś 

wiadczył, że żądanie mówięnia po polsku nie 
nosiło charakteru zasadni 
rowane jedynie do tego mówe 
brani mogą przemawiać w języku, w jakim 

jakoby Zebranie wo 

    

jest, że w godzinę po tym incydencie, ze wzg. 
du na spóźnioną porę (2 w nocy), Pan Kura- 
tor odroczył Zebranie, 
był się we wtorek, dr 

którego dalszy 
a 8-go marca 1932 r. 

niem 

Prezes: Mgr. l. Krfzepicki 

Wiceprezes: N. Kapliński. 

Sekretarz: Ch, 

# przykroš 
jemy, że sprawozdanie z przebiegu zebrania 

jemnej Pomoc 
jsłe i zazna 

w stosunku do niesumi 
wyciągniemy najdalej i 

try 

  

Jak Japończycy : wtargnęli 
do Charb'nu. 

Na początku lutego syluat 
zaj napięt 

normalnie. 
godzinie 8 wieczór, 

ście nie rozwijało się 

zamierał już o 
a od wczesnego ranka każ 
kiwał jakichś wypadł Ъ 
co przyniesie nowy dzien. 

miesią 
prawdziwą depresję. 

ycie. Zdawało się, jakoby mi 
ało ostatnie tchnienia konwułsyjne. Zda- 

niem znawców życia miejskiego wystarczyło 

    

e, 'zamie: 

BAL w OPERZE 
NAD PROGRAM: Najnowsze aktualja dźwiękowe. 

oczątek o g. 4, 6, 8 i 10:15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. 

Hajda TROJK 
Stanisławskiego Michał Czechow. — Śplewy rosyjskie solcwe i chóralne. — Rzecz dzieje się w Rosji. 

Nad progr m: Dodatki dźwiękowe. 

CZTERECH Z LEGJI 
Nad program: Aktualne dodatki dźwiękowe. 

Początek o godz. 4,6, 8 i 1015, w dnie świąteczne o godz. 2.ej 

PRECZ z MIŁOŚCI 
„ Niezrównanie upajające melodje. 

oraz znakomitego komika Armanda Bernarda. Nad program: Najrowsze dodatki dźwiękowe. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. — 

     

  

      

    

  

chota oraz oddz 
Nad miastem stale krą 
W przeciągu jednego dnia wojs 

y całe miasto. Kiedy zhii = 
gmachu japońskiego konsulaiu generalnego, 
przed gmach wystąpiły poprzednio utworzo- 
ne oddziały samoobrony 

wojska 
:holy į 

na podwórzu j. wojskowej. 
Damy z japońskiej przyniosły wino i 

ki i raczyły żołnierz 

orem tego dnia ko 
:h rozmawiali z 

sj misji wojskowej ppłk. 
oświadczył że  „japońsk 

rbinu dlatego, 
porządek i spokój х 

ch obywa- 

     

      

  

rozwiązał zebranie,    

   

      

   
   

    

          g0, a było skie 
i że nadal ze- 

    

pondenci pism 

   
   

    

natomiast prawdą      

    
   
   
   
   

  

zy ciąg od- 

ztwo japońskie nie ma zamiaru mie- 
do wewn w miejscowej 

administracji chińs apońskie j 
dą tylko chroniły 

  

   
   

  

    

  

reniec. 

  

    mia 
poliej . 
wiono broń, a po na- 

    

    

  

ą konsłatu- 

    

    

   

  

dał będ 

Żydów był»  ficji chi 

   

  

    

  

   

   
   
    
   

  

wobec tego eniu n. ych opasek ów po- 
anego inform: które opuścili przed 

konsekwencje. pońskich. Wiiększe od- 
- tły napływać dopiero 

asie zajmowania miasta 
poległo kilka osób; kilka również zostało 
rannych. Wi pewnem miejsu zabity został 

nieznany Rosjanin wybuchem 
Według nowego roz 

le miasta mogą p 
do godziny 11 
japońskie odd: 

Charbin rozpo 
życia... (Centropress). 

ał 
ERA ИЕар ТЕЕЕ 

h miasto przeży- 5 DS ф ? lo wszel- Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną! 

  

cach tylko 
cami patrolują 

wojskowe. 
ł nowy 

w Charbi- 
e w mie 
Wszelki 

  

       

vkres swego 
     nerwowo oc 

edzi 
  

  

kt nie w 

  

    

  

i Y $$ Koncertowa orkie- TAŃCZĄCY WIEDEŃ” Szcz 33 Salnickiego. 
Ceny miejsc: balksx 30 gr., parter 60 gr. Kasa czyana od 3,30 do 10 wiecz. 

W rolach 

głównych 
IWAN PETROWICZ, 
Liana Haid i George Aleksander 

W rol. gł: czarująca OLGA CZECHOWA, 
niezrównany H. Schletow i artysta tea 

Na |-szy eesns ceny zniżone. Początek o g. 4, 6, 8 1 10 |5 

z udz. Warnera Bastera 
oraz Myrny Loy 

Przebój nad przebojami. Cud 
nowoczesnej techniki filmowej. 

Z udziałem boskiej Liljany Harwey 

   Na |-szy seans ceny zniżone. 
  

Dziśi Czoł. 106% dźwięk. polski Diwięk. Kino - Teatr 
realizacji Józefa Lejtesa p. t. STYLOWY 

vl. Wielka 36, 

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
4ebok dworca kolejow.) 

Dziśl Wielki film erotycz- 
ny produkcji francuskiej 

Dziś! Najgłośniejsza atrakcyjno- Dźwiękowe Kino r 
śpiew. kreaeia bożyszoża tłumów LUX 

Mickiew. II, tel. 15-61 

Ostatnie dni! Największy 
przebój sezonu] Niezwykłe 
arcydzieło rež. Sternberga 

Dźwięk. Kino-Tentr | 

Światowid 
ul. Mickiewicza 9.   

FRANCISZEK PIETKIEWICZ 37) 

Sołowki—wyspa tortur 
0 = | w a 

i śmierci. 
(Wspomnienia z katorgi sowieckiej), 

Przechodząc koło jednego z placów zauważyliś- 
my, że stojącą tu cerkiew rozbierano na cegłę. Nie 
ulega wątpliwości, że działo się to za sprawą bezboż- 
ników, którzy w ostatnich paru latach rozwinęli gwał- 
towiią kampanję przeciwko religjom i świątyniom. 
Władze sowieckie do akcji bezbóżników ustosunkowują 
się przychylnie, wspierając ich działalność moralnie 
i materjalnie. 

Zamiarem Sowietów jest wyniszczyć w naro 
dach, Rosję zamieszkujących, wszelkie pierwiastki reli- 
gijne, albowiem religja, zdaniem ich, jest poważnym 
wrogiem idei komunistycznej. Uważam jednak taką 
politykę Sowietów za zbyt ryzykowną i niebezpieczną. 
Burząc świątynie, bolszewicy „budują je w sercach 
tych, którzy do wiary swych ojców pomimo wszystko 
są bardzo przywiązani. : 

Opierając się na komunikatach oficjalnych, poza 
granicami Rosji utarło się przekonanie, że przywiązanie 
do Kościoła i wiary tw Rosji całkowicie upadło. 
Opinju taka jest z gruntu fałszywa i powstać może 
tylko z żadnej, lub w najlepszym wypadku bardzo 
powierzchownej znajomości ludu rosyjskiego. Oczywi- 
ście mam tu na myśli tylko szerokie masy ludu ro- 
botniczego i wiejskiego w pierwszym rzędzie, bowiem 
stosunek do religji inteligencji, jak zresztą i w innych 
krajach jest oparty na całkiem innych podstawach. 
Trzeba dobrze znać duszę ludu rosyjskiego, trzeba 
umieć wczuć się w jego wewnętrzne „ja*, wreszcie 
trzeba widzieć $o modlącego się i -„nienawidzącego* 
religji, żeby móc mówić o upadku wiary w Z.S.R.R. 
Nię można wprawdzie negować olbrzymiego wpływu 

  

     RA 3: 

k. Wyd 

  

  

NOC POKUSY (Artyści) 
W rolach głównych: Namy Karol, Andrzej v. Hamersztejn i Charles Roges. 

Przepiękne melodyjne piosenki cudowne tarce. 

Wspaniały dramat erotyczno-miłosny w 10 akt. 
Gargesse, Natalja Cygankcw i Leon Mathet. 

Ramona Novarro — PORUCZNIK ARMAND 
‚ piewno-dźwiękowy dramat miłosny. 

Nad program: Dodatki dźwiękowe. — Początek o godz. 4, w dnie świąt. o g. l-ej. Ceny od 40 gr. 

MAROKKO 
ANONS! Już wkrótce „POGANIN'** z Ramonem Novarro w rol: głównej. 

  
    

awnictwro „Kurjer Wileński" S-ka x ogr. Odp. 

Tragedja wielkiej miłości 
i bolesn. ukojenia w 14 akt. 

Rozmowy i djalogi w języku polskim. 

Ruggiero Madalena -- 50-letni Don-Juan 
W rol. głównych: Karol Vanei, Simona Vandry, Genowefa 

Początek seansów o godz. 5-ej, w niedziele 0 4-ej 

W rol. gł. najsłyn. 
gwiazde «kas. Marlena Dietrich 
oraz Gary Cooper i Adolf Menjou. 

na masy antyreligijnej działalności bolszewików, jed- 
nak mówić o upadku religii w Z. S. R. R. jest dale. 
ko zawcześnie... 4 

Szereg czynników wpływało przed wojną na po- 
głębianie się mistycyzmu wśród inteligencji rosyj- 
skiej, dziś prąd,ten przedostał się do mas i ogarnął 
w pierwszym rzędzie ludność wieśniaczą. Faktem nie- 
zaprzeczanym jest olbrzymi dziś rozwój w Rosji róż- 
nych sekt religijnych. Mnożą się one jak grzyby po 
deszczu i śiągają do swych szeregów coraz liczniej- 
sze zastępy „wiernych*.- Prawie wszystkie oparte są 
na badaniu pisma świętego i jego interpretacji. Jak 
mogłem już zauważyć, prąd ten poprzez mury granicz- 
ne przedostaje się i na teren Polski, szczególnie na 
teren miejscowości pogranicza sowieckiego. 

Czem należy sobie tłumaczyć garnięcie się wie- 
šmiaka do różnych sekt ewangelicznych (o czem czę- 
sto pisze organ ateistów „Bezbożnik)? Oto szukaniem 
nowych form religijnych, goyż stara cerkiew prawo- 
sławna przeżyła się i nawet wieśniak podkreśla jej 
braki i wady. Zarówno wierni jak i duchowieństwo 
szukają, przy zbyt niesprzyjających warunkach poli- 
tycznych, wyjścia z owego ślepego zaułka. Trzeba do- 
dać, że warunki gniębionych przez Sowiety mieszkań- 
ców Rosji w znacznej mierze powodują garnięcie 
się (mas do kościoła i szukania ukojonia w modlitwie» 
Pogłębiająca się w ostatnich czasach (r. 1930-31) re- 
ligijność w masach jest świadectwem nie zaniku, lecz 
przeobrażenia się [orm wiary w ZSRR. Jeżeli porów- 
nać Polskę i ZSRR. to w Polsce niema tylu sprzyja- 
jących warunków do głębokiej wiary i żarliwej mod- 
litwy jakie panują obecnie w ZSRR. Tam są dziś dwie 
krańcowości albo popierana przez władzę olicjalna nie- 
nawiść do religji, albo głęboka, często ukryta, wiara, 
Jeżeli do tego dodamy, że pomimo straszliwej nędzy, 
duchowieństwo ufarcie się trzyma wydzieranych prze- 
mocą placówek — otrzymany dokładny obraz nie upad- 
ku wiary, lecz raczej zapamiętałej jej obrony. 

Po paru dniach podróży dotarliśmy wreszcie do 
Moskwy: Wygląd zewnętrzny Moskwy bezwględni 

  

  

  

rów, która jednogłośnie wypowiedziała 
się za wprowadzeniem polityki nieogra 
niezonej inflacji. Bankierzy wystąpili 

  
    

  

chania zamiaru wypusz 
nek wewnętrznej pożycz 
cie kosztów w 

Post* podaje, że Spitaler, który eb. 
berghowi swą pomoc w poszukiwai 

ka, dostał list, w którym grożą mu, że jego 
dwoje dzieci zostanie uprowadzenych o ile 
nie zaprzestanie on wtrącania się do poszu- 

mandżurskiego powoła do życia spec- 
jalny oddział dla utrzymywania 

N-1 B E NS KI 

Manewry Reichswehry pod Krėlewcem. 
kat, że ćwiczenia Reichswehry, które 
się mają w tych dniach odbyć pod 
Krėlewcem, nie pozostają w żadnym 
związku z obecnem położeniem w poli 

)j- tyce zagranicznej, ani też w żadnym 
związku z koniecznością odparcia a- 
taku nieprzyjacielskiego. 

KRÓLEWIEC, it. III. (Pat). Wo- 
bec niezwyklego podniecenia umystėw 
jakie panuje w Prusach Wschodnich 
wskutek nieustannego / twierdzenia 
propagandy nacjonalistycznej, że v 
ska nieprzyjacielskie wtargną nieba- 
wem do Prus Wschodnich dowództwo 
korpusu w Królewcu wydało komuni- 

  

     

   

Wojska japońskie pezostają w Mandżurji. 
TOKIO, 11. III. (Pat). Aczkolwiek 

Japonja przyjęła rezolucję Rady Ligi 
Narodów z 30 wrzeš r. ub., jest nie | 
rzeczą możliwą, że wojska japońskie 
będą musiały pozostać bezterminowo 
nazewnątrz strefy kolejowej mandżur 

skiej. 

W japońskich kołach urzędowych 
utrzymują że wprowadzenie nowego 

ustroju 

      

  

Bankierzy japońscy żądają inflacji. 
MOSKWA, 11. I. (Pat). Kores- 

pondenci sowieccy informują z Tokio, 
że odbyła się tam konferencja bankie-   

  

aby rząd wy 

do ministra skarbu z propozycji 
żenia stopy dyskontowej 

     

  

na pokry- 
nnych. Konferencja 

  

Nowe komplikacje w sprawie dziecka 
Lindbergha. 
„Evening 

cal Lind 
dziec- 

NOWY YORK, 11. III. (Pat). 
   

  

ES awe] 

Mandżursko - mongolskie 
państwo nawiąże stesunk i 
dyplematyczne z innemi 

państwami. 

Rząd nowego państwa mongolsko- 

patrzeni. 

sto. _ merykańskie 
sunków z zagranicą. Oddział ten za- 
mianuje przedstawicieli dyplomatycz- 
nych, którzy: wysłani zostaną do 
państw obcych, które ewentualnie na- 

   

   
„POLONIA-LUDOWE“ 

i „POLONIA-LUKSUSOWE“ , Żądeć wszędzie. 
„POLONOZ' Sp. z o. o. Warszawa, Grochowska |10. 

Do nabycia we wszystkich składach aptecznych i wyiobów stałowych. 

PABTARABEZKE PROG ZY DRODANOC ERA WOREK NAAOROWEREO ASD 

| Mieszkanie 
5-pokojowe z wygoda: 
do wynajęcia przy ul 
Tatarskiej 20. Nadaje si 
również dla 
Dowiedzieć się u właści- 
ciela domu tamże, m. 26 

u Wiłenkina. 

Mieszkanie 
4 pokojowe z wygodami 
do wynajęcia od zaraz. 
Dowiedzieć się: 

/6, m. 2. 

  

dla wszystkich, narzędzia 
i preparaty chemiczne dla 

Nasiona celów ogrodniczych, oraz 

przyrządy pszczelarskie, polecają: 

Składy L. JASIŃSKIEGO czezegzecz od 1870 roku 
w Łodzi, ul. Andrzeja 10, tel. 168.56 
w Łęczycy, ul. Poznańska 30, tel. 125. 

Cenniki na żądenie bezpłatnie. 
  

PROSZEK 

) КО@уТЕК” 
|  OŁA DOROSEYCA | 

wali 

Qsr RZEŻENIE. 2227 KUDNIE NALEŻY 
ARCANTEWAĆ ; WYRAŹNIE ZĄDAĆ TYLKO 

JOSZKÓW z.KOGUTKIEM" 
,ARANYCH OD LAT TRZYDZIESTU 

+ WYSTEREGAĆ 1/Ę NAŚLADOWNICTW. UPOR= 
CEvwva BOLECANYCH. W PODOBNEM DQ 

NASZEGO OBAKOWANIU. 

  

  
piej się prezentuje niż wygląd innych miast ZSRR. Tu 
można od czasu do.czasu spotkać ludzi ubranych na- 
wet całkiem po europejsku i czuć mniejsze przygnę- 
bienie na twarzach przechodniów, 

Każdego przybysza uderza przedewszystkiem 
olbrzymia ilość plakatów porozwieszanych nietylko 
na kioskąch, lecz i na ścianach domów; niema bodaj 
żadnego wypadku i zjawiska życiowego, któryby nie 
był utrwalony lub odzwierciadlony na plakacie. 

Przeważają plakaty antyalkoholowe, ponieważ 
pijaństwo w ZSRR. przyjęło ostatnio zastraszające roz- 
miary. To zmusiło władze sowieckie do wypowiedze- 
nia walki z tą plagą zarówno środkami administracyj- 
nemi, jak i za pomocą propagandy. Oto charaktery- 
styczny plakat: Z prawej strony fabryka - szkoła - klub; 
z lewej — ogromna butelka wódki. Tuż obok stoi 
robotnik z podniesionym młotkiem, którym zamierza 
strzaskać butelkę, a u dołu napis „dołbniom* *) Słyn- 
ny ten wyraz nasuwa mi takie wspomnienia: 

W N. Nowgorodzie w fabrykach sormowskich, 
gdzie robociarz dostaje tylko 300 gr. razowego chle- 
ba dziennie, a na wolnym rynku można kupić tylko 
za 5 rub. kilo koniny, pud zaś (16 kg.) mąki kosz- 
tuje 90 rub. w sobotę, po otrzymaniu pensji przecho- 
dzi koło kooperatywy dwóch robotników. Spojrzeli w 
okna, spojrzeli na siebie i „No cztoż dołbniom towa- 
riszcz* rzecze jeden. Bez namysłu poszli wypić (wyraz 
ten jak wynika ma inne znaczenie). 

W kraju północnym, tem ogromnem siedlisku 
„liszeńców* widziałem na dzwiach kooperatywy na- 
pis następującej wyrazistej treści: „Wejście dla zesłań- 
ców i kułaków wzbronione*. 

Takie napisy nie na wszystkich jednak koopera- 
tywach były. W tych wyjątkowych kooperatywach 
mogą kupić wódki i „liszeniec* i kułak i ci wszyscy 
inni nieszczęśliwi nędzarze zesłani często z rodzinami 
do Archangielskiej i Wołogodzkiej gub. wykolejeni 

*) uderzymy: 

  

  

  

R ERORENA DEPO OŻANNA Ч 

I. $-tu $ańsks 1, telefon 3-40 

  

państwowego w 
zmienia caikowicie 

t rzeczą konieczną pozostawić 
tam wojska, które czuwałyby nad u- 
trzymaniem pokoju i porządku co- 
najmniej do czasu, 
będzie mogło bez uciekania się do po- 
mocy zapewnić warunki pokoju. 

bankierów miała zaproponować rów- 
nież, aby wydatki wojenne pokrywane 
były nową emisją banknotów. Po 
tem bankierzy japońscy domagają się 

ykupił znajdujące się na 
rynku finansowym papiery wartościo- 
we na sumę 50 miljonów yen. 
potrzebna na wykupienie tych walo- 
rów miałaby być uz 
mocy maszyny drukars    

  

kiwań. Spitałer, jego wspólnik Bitz oraz 14 
innych, należących do tej samej bandy, sta- 
wili się dziś przed sądem jako oskarżeni o 
przemyt alkoholu. O dziecku Lindbergha 
brak jakichkolwiek pewnych wiadomości. 

wiążą stosunki dyplomatyczne z no- 
wem państwem. Kandydaci są już u- 

Powszechnie przypuszcza się, że 
dotychczasowe konsulaty państw ob- 
cych w Mukdenie zostaną zachowane 
i że niektóre państwa europejskie i a- 

wyślą 
swych posłów pełnomocnych. 

Z wielkiem napięciem oczekuje się 
mianowanie posła nadzwyczajnego St. 
nów Zjednoczonych. Na stanawisko 

Polacy przestali używać 
zagranicznych ostrzy do golenia 

z chwilą pojawienia się na rynku 

ostrzy do golenia 

„POLONIA-FAVORIT" 

Żądać wszędzie. 

    

Mieszkania 
2—3 pokoi ładnie ume- 
blowanych z łazienką i 
oddzielnem wejściem po- 
szukuję od l-go kwietnia. 
Oferty pod adresem ppłk. 
Schweizer, 4 p. ułanów. | ta, 

Pianino 
okazyjnie do sprzedania 

Niemiecka 4, m. 13. 

Lk + S ii S 

  

„Sponagel” 

  
      

  

Ms 59 (23015 

to upatrzeni są dwaj kandydaci, a mia 
nowicie: konsul generalny Stanów 
Zjednoczonych w Mukdenie Mayers i 
konsul generalny w Charbinie Henson 
Kandydatura charbińskiego konsul: 
ma lepsze widoki powodzenia, bowiem: 
Henson żyje w Mandżurji juź przez 
10 lat i zna doskonale stosunki miej 
scowe. 

PERLA EEE NN SESI 

Giełda warszawska z dnia 11 III b.r.. 
Mandžurji «MLATY | DEWIZY: 

   

  

      

     

  

tuację i że obec- De ar. 
Bakares.t 
SBANaK GSG 
Holandįs a 60,60—-355, 

ы 3 Londys „||. | 3244—53,45— 3240-37 
aż nowe państwo Nowy York kabel 5,02—8,91 

raryż am Ł—35,4L— 
Praga SEE 6,41 26,4) - 
Szwrjcarja . —173,63—17 
Perlis мо оБг nieoficjaln. 5 - „ 2,0 
Tendencja przeważnie mocniejsza. 

PRPIERY PROCENTOWE: 

  

3% pożyczka budowi. . 33,50— 0,00—: 
Inwestycyjna sr ayje se ei a D SS 
Konwersyjna CPOO ZE 
5% kolejowa . 
6% dolarowa . ... . 
4% dolarowa "E 43 

         
7% Stabilizaogjna . . . 59,25 - 61,00—53,006 

103,50 
„MO 

10*/, Kulejowa as. Пар 
895 L. Z. B. G. K. 1 B. R., obl.B. G. K. 
Te same 7% . . . - .Б'Ь. AR 

an: у &% ob. budowlane B. G. K... . 
kana przy po- 40,0% L.Z.alemskie: о. 
16]. 5% L. Z. warszawskie 5 

A, 60, warszawskie . . 
10% Siedlee js 
Pożyczki mocni+jsze. listy niejednolite. 

Suma 

    
       

    

AKCJE: 
НЕОа 5 Piece rani s p 

Starachowice . .. .. ., ‚ ?75— 
Haueiiusoh“ „uk As OR 
Tendencja mocntejsza. 

POŻYCZKI POLSKIE w NOWYM YORKU: 

Billonowska „ « «203 621% 
Stabilizacyjna . . . . . . 
Warszawska . ? - 44,10 

Dolar w obrotach pryw.: 8,60*/, w płaceniiz 
8,90'/, w żądaniu. 

Rubel: 4,88 

    

  

  

Czekolada mieczna 

   
do  Mandżurji 

Najbardziej posiina i uzdrawsająca 
ANTANAS ASTA SEA I ANNO STI NE STR i VS NS STN K TINA TDS, ATSITIKTINIS SDK STI OOWOSIOYE 

  Akuszerka 

Mera akies 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz.. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5- 
W. Z. P. Nr. 69. 8528 

Akuszerka 

Marja Brzezina 
przyjmuje od 9 r. da 7 w. 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 22, m. * 
W. Z. Nr. 3093 

umeblo-- POKÓJ "x; 
duży z oświetł. elektrycz. 

do wynajęcia przy ulicy 

,Kazimierzowskiej 11 m. ? 

Uczeń 7 ki. 
gm. im. Słowackiego” 
udziela korepetycy;: 
z polskiego, łaciny.. 
greki,  francuskiego- 
oraz in. przedmiotów 
Dowiedzieć się: ulicz. 
Antokolska 8.a, m. Z: 
w godz 3—4 po poł. 

Poszakaję posady 
furmana. 

Adres w Administr:. 
„Kurjera Wilensk.“. 

 |oDMROŻENIE 
Oryginalna maść 

(z kogutkiem) 

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

Sprzedają apteki 
i składy apteczne 

  10297 

Cukiern*a i Piekarnia 
M. Kronik, Mikołaja II, 
Oddz.: Zawalna 34 i Nie- 
miecka 24. Poleca rozma- 
ite pieczywa, torty i wy- 

borowe herbatniki. 

  

      

y 

< WAKUJE 

от bulefu 
w Resursie Obywatelskiej 

w Oszmianie. 

150-250 2ł. mes. 
mogą zarobić przy intel. 
pracy młodsze i starsze 

"Panie. Zgłaszać się od 

godz. 4—6 ul. Subocz 9, 
m. 3, Szklar 

Młody piacowity, 
średnie wy- 

kształcenie, poszukuje 
pracy wożnego, inkasen- 

gońca ewentualnie 
pracy fizycznej, dam lub 
złożę kaucję 300 złotych. 
Łaskawe zgłoszenia do 
Redakcji „Kurjera Wil." 
pod „300“ 10296 

instytucji. 

  

  

ulica Za- 

  

  

firmy     
głodni, oberwani, otrzymujący 1 rub. 30 kop. dzien- 
nie. Pomimo patrzenia na powolną, okropną śmierć 
swoich bliskich z głodu i chłodu wypijali, gwoli pod- 
trzymania chyba budżetu sowieckiego, morze wódki. 
Często zdarzało się też widzieć plakaty, na których z 
jednej strony namalowana „była butelka z wódką, z 
drugiej książka oszczędnościowa, a w dole napis: 
„Precz z wódką, niech żyje kasa oszczędnościowa*. 
Ale jak wszystko u bolszewików tak i z tem w pra- 
ktyce jest całkiem inaczej. Dla każdej kooperatywy 
według planu,t przeznaczona jest pewna obowiązko- 
wa liczba butelek wódki, którą zarządzający koopera- 
tywą, zgodnie z pouinem rozporządzeniem władz musi 
sprzedać. Szczególnie przed świętami (z któremi prze- 
cież walczą Sowiety), nigdy nie zapominano 0 zrobie- 
niu dobrego zapasu wódki. 

Po 38 dniach dalszej podróży byliśmy w Witeb- 
sku. Tu miejscowości były nam lepiej znane, lecz 
czuliśmy się mniej bezpiecznie, ponieważ w pasie gra- 
nicznym więcej jest wojska i agentów G. P. U., Ry- 
zyko było tem większe, że gdyby ujęto nas wpobliżi 
granicy, niechybnie zostalibyśmy rozstrzelani. Copra- 
wda nie mieliśmy zamiaru oddawać się żywcem i w 
razie przyłapania skończylibyśmy samobójstwem, łecz 
ciągła obawa o życie do tego stopnia rozstrajała ner- 
wy, że zaczęliśmy dopuszczać się poważnych błędów 
i sytuację wytworzyliśmy dla siebie niezwykle ciężką 
Szczególnie silnie odczuwaliśmy głód, a organizm od- 
mawiał posłuszeństwa. Wypocząwszy podczas jazdy 
koleją w pierwszy dzień zrobiliśmy 70 klm. Szliśmy 
w dzień, gdyż w nocy mogliśmy Ściągnąć na _ siebie: 
niepożądane podejrzenia, szczególnie w pasie przy- 
granicznym. Dopiero w odległości 60 klm. od granicy 
rozpoczęliśmy podróż w nocy, trzymając się prostej 
linji i idąc przez najbardziej głuche miejscowość 
wśród lasów i błot. 

  

  

 


