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Odbędzie się w dniu 9-go stycznia 1932 roku e godz. 22-ej w salonach Oficerskiego Kasyna Garnizonowego (ui. Mickiewicza 13) 
staraniem Centrali Opiek Rodzicielskich Średnich Zakładów Naukowych w Wilnie na rzecz niezamożnych uczni. obowiązuje strój wieczorowy.  <gco 
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Min. Dymitr Ghika w Warszawie. 
Prayjaiė polsko-r0mtfsta, 

Dymitr Ghika, šternik polityki 7a- 

granicznej Rumunji, bawi w Warsza- 

wie. 

Nie jest to zaprawdę wizyta kurtu- 

azyjna lub przyjazd, spowodowany 

chęcią zobaczenia nieznanego kraju. 

Połskę i Rumunję łączą tak silne wę- 

zły przyjaźni i taka wspólneta intere- 

sów międzynarodowej natury, iż sa- 

me wzgłędy kurtuazyjne lub tenden- 

<je wzajemnego poznawania się nie 

odgrywają poważniejszej roli. Dzie- 

siątek lat upłynął od chwili, gdy zdro- 

obu 

  

wy instynkt samozachowawczy 

narodów i państw wskazał jedną dro- 

gę: drogę wzajemnego. porozumienia 

się i ścisłej współpracy. W archiwach 

dyplomatycznych obu państw przysz- 

ły historyk będzie mógł przestudjo- 

wać, jak to porozumienie i ta współ- 

praca z biegiem lat narastała, jak kry 
stańizowała się w formie paktów i 

traktatów. obejmujących coraz szer- 

sze dziedziny, 

i gospodarczą, 

bo prócz politycznej 

również kulturalną, 

mniejszościową. 

To też dziś złączone są oba pań- 

stwa silnemi węzłami szczegółowo o0- 

pracowanych umów. 

nadto eoś więcej. Nietylko dokumen- 

ty, opracowane w kancelarjach dy- 

plomatycznych — ale również i ży- 

wotny interes, prący do manifestowa- 

Ale łączy je po- 

nia wspólnoty politycznej wśród skom 

plikowanych niepomiernie fluktuacyj 

polityki zagranicznej obecnej doby. 

Minister Ghika przy jechał do War- 

. szawy w przededniu bardzo ważnych 

ebrad, zapowiedzianych na najbliższe 

tygodnie na forum międynarodowych 

parlatorjów. Termin konferencji roz 

brojeniowej jest coraz bliższy, a współ 

na platforma połsko - rumuńska na 

tej konferencji — koniecznością, któ” 

rej wagi nie zapoznaje ani społeczeń- 

stwo polskie ani rumuńskie. Pakt 

© nieagresji, który ma być zawarty z 

Sowietami, obejmuje zarówno intere- 

sy żywotne Polski jak i Rumunji, a 

dla tego państwa jest o tyle jeszcze 

bardziej skomplikowanem zagadnie- 

wiem. że kwestja przynależności Besa- 

  

rabji wciąż jest rony Moskwy 

poddawana pod dyskusję. Również i 

lansowana ostatnio koncepcja „fede- 

racji naddunajskiej* stanowi przed- 

miot bardzo czujnych obserwacyj za- 

równo ze strony polskiej jak i rumuń- 

skiej. Wreszcie między obu sojuszni- 

kami jest mnóstwo spraw sąsiedzkie- 

go porozumienia (np. sprawy ekono- 

miczne, likwidacyjne itd.), których о- 
mówienie jest bardzo pożądane. 

Oto — w ogólnych zarysach — 

konkretne zagadnienia i ważkie pro- 

blematy. o których minister Ghika ma 

właśnie sposobność mówić z decydu- 

polityki jącemi czynnikami naszej 

państwowej, Że rozmowy te owiane 

są duchem przyjaźni i zgody — czy 

trzeba jeszcze podkreślać? 

Dzieje ostatnich lat dziesięciu da- 

1у chyba dowód, jak cenną i w pozy- 

tywne rezultaty płodną jest ta przy- 

jaźń, która złączyła oba państwa. W 

niejednej chwili zaostrzenia  štosun- 

ków międzynarodowych. w niejed- 

nym momencie odporu wobec zaku- 

sów wrogów zarówno naszych jak i 

państwa rumuńskiego -— przekonać 

się mogły obie strony, jak dodatni był 

wpływ związania się ścisłemi węzły 

przyjaźni. 

To też i teraz. gdy Świat stanął do 

zapasów ze zmorą kryzysu gospodar- 

czego, a równocześnie tak zasadnicze 

sprawy, jak rozbrojenie, ugody repa- 

racyjne i t. d. zbliżają się do rozstrzyg- 

nięcia na forum międzynarodowem — 

scementowana tak silnie od 10 lat 

przyjaźń polsko - rumuńska stanowi 

  

Powitanie 

WARSZAWA _8.. Pat. — Dziś 
przybył do Warszawy min. spr. zagr 
Rumunji hr. Dymitr Ghika w towa- 
rzystwie posła połskiego w Bukaresz- 
cie p. Szembeka oraz sekretarza p. 
Magheru. Od granicy rumuńskiej to 
warzyszyli p. ministrowi poseł rumuń 
ski w. Warszawie p. Bilciurescu oraz 
przedstawiciel protokółu dypłomaty- 
cznego p. radca Sośnicki. 

Na powitanie gościa rumuńskiego 
zgromadził się na dworcu przedsta- 
wiciele władz cywilnych i wojsko- 
wych, m. in. minister spraw zagra- 
nicznych p. Zaleski, wicemin. Beck, 

członkowie poselstwa rumuńskiego w 
Warszawie poseł jugosłowiański p. La 
zarewicz, wyżsi urędnicy  Minister- 
stwa Spraw Zagranicznych z min. 
Schaetzlem i szetem protokółu dyplo- 
matycznego Romerem, radca kance- 

larji cywilnej prezydenta Mościcki. 
przedstawiciele lzby Przemysłowo- 
Handlowej Połsko-Rumuńskiej, p. ser 
Iwanowski, oficerowie komendy mia: 
sta, przedst ciele porozumienia pra 
sowego połsko-rumuńskiego. 

Wysiadającego z wagonu p. min 

  

  

  

ważki ezynnik, z którym liczyć się 

muszą zarówno przyjaciele jak i wro- 

gowie obu państw. 

Minister Ghika będzie miał raz je- 

stwierdzenia szcze sposobność do 

przyjaźni, jaką żywi Połska względem 

swej sojuszniczki Rumunji. 

na dworcu. 

Ghika powitał p. minister spraw za- 
granicznych Załeski, przedstawiając 
mu obecnych na dworcu dygnitarzy. 
Po powitaniu i po krótkiej rozmowie 
min. Gbika wi towarzystwie min. Za- 
leskiego odjechał do przygotowanych 
dlań apartamentów w hotela Europej. 
skim. 

s 

Min. Dymitr J. Ghika urodził się w dnia 
21 stycznia 1875 roku w Konstantynopolu, 
gdzie ojciec jego generał Ghika był przedsta 
wicielem Rumunji. 
min. Ghika wydział prawny uniwersytetu 
w Paryżu i paryską szkołę nauk politycz- 

nych, poczem wszedł natychmiast do służby 
dyplomatycznej, obejmując stanowisko at- 
tachć posełstwa. 

Podczas wojny bałkańskiej był min. Ghi- 
ka posłem Rumunji w Bułgarji, a podczas 
wojny śwłatowej — posłem w Rzymie. 

Od listopada 1919 r. do lutego 1922 roku 
pełnił min. Ghika odpowiedzialne obowiązki 
pełnomocnego przedstawie Rumunji na 
konterencji pokojowej w Paryżu, poczem de 
roku 1928 — piastował stanowisko sekreta- 
rza generalnego rumuńskiego ministerstwa 
spraw zagranicznych. 

W lut: 1928 rr znalazł się po raz *dru- 
gi ma płacówce legacyjnej w Rzymie, pozo 
stając na tem stanowisku do kwietnia 1931 
roku, kiedy to objął stanowisko ministra 
spraw zagranicznych. 

  

    

Pierwsze wizyty. — Na grobie Nieznanege Żołnierza. — 
Śniadanie na Zamku. 

WARSZAWA. 8. I. (Pat), — Ba 
wiący w Warszawie minister spraw 
zagranicznych Rumunji Ghika złożył 
w dniu 8 b. m. przed południem wi- 
zytę p. ministrowi spraw zagranicz- 
nych Zaleskiemu. a następnie p. pre- 
zesowi Rady Ministrów Prystorowi. 
O godzinie 12 min.-30 Ghika złożył 
wieniec na grobie Nieznanego Żołnie- 
rza. 

Obok pomnika księcia Poniatow- 
skiego stanęła kompanja honorowa 
36 p. p. ze sztandarem z dowódcą pul- 
ku ppłk. Csadkiem na czele. Na cho- 
dnikach zgromadziła się licznie pub- 
liczność. Pan min. przeszedł przed 
frontem kompanji honorowej, kieru- 
jąc się do mogiły Nieznanego Žotnie- 
rza, na której złożył piękny wieniec z 
szarfami o karwach narodowych ru- 

= 

    

    

munskich. 
Po wpisaniu się do księgi pamiąt- 

kowej, żegnany hymnem rumuńskim, 
nim. Ghika w towarzystwie posła ru- 
muńskiego w Warszawie odjechał do 

Zamku na audjencję u Pana Prezy- 

denta Rzplitej. 
O godzinie 1 min. 30 po południu 

Pan Prezydent podejmował ministra 
Ghike śniadaniem, w którem pozatem 

wzięli udział p. prezes Rady Ministrów 

Prystor, min.: Zaleski, Janta-Połczyń- 

ski, podsekretarz stanu w MSZ Beck. 
inin. pełnomocny Rumunji Biłciures- 
cu, prezes sejmowej komisji spraw 
zagranicznych pos. Radziwiłł, prezes 
senackiej komisji spraw zagranicznych 
sen. Lubomirski, min. Patek, min. 
Szembek i inni. 

Przyjęcie u pp. Zaleskich. 

WARSZAWA 8. I. Pat. — W dniu 
8 stycznia o godzinie 8-ej wiecz w 2- 
partamentach ministrostwa Zaleskich 
odbył się obiad na cześć przybyłego 
min. spraw zagranicznych Rumunji 
księcia Ghiki i jego otoczenia. 

W obiedzie wzięli udział, poza g0- 
spodarzami i księciem Ghiką, prezes 
Rady Ministrów Prystor, marszałek 
Senatą Raczkiewicz, ministrowie Jar - 
ta-Połczyński. Hubicki, szef Sztabu 
Głównego gen. Gąsiorowski, poseł ru- 
muński w Warszawie minister Bii- 
ciurescu, p. Davidescu, p. Magheru, 

  

podsekretarz stanu w MSZ Beck. pre- 
zes sejmowej komisji spraw. zagr. 
sen. Zdzisław «Lubomirski, minister 
Patek, poseł Rzeczypospolitej w Bu- 
kareszcie minister Szembek, minister 

Muehlstein, šzef 
spraw zagr. Szumlakowski, dyr. pro- 
tokółu Romer, min. Schaetzel oraz 

wyżsi urzędnicy M.S.Z. 
W czasie obiadu min. Zaleski wy- 

głosił przemówienie, na które odpe- 
wiedział Ghika. Po obiedzie w salo- 
nach ministrostwa Zaleskich odbył się 
raut. к 

Licząc lat 18 ukończył , 

gabinetu ministra 

   

Na Dalekim Wschodzie. 
Nota St. Zjedn. do Japonii i Chin. 
Rząd St. Zjedn. nie może uznać istniejącej obecnie sytuacji. 

WASZYNGTON. P.A.T. Stilmson przesłał rządem Chin i Japonii 

notę, stwierdzającą m. In., że ze względu na obecną Sytuację oraz 

na swoje prawa i zobowiązania rząd Stanów Zjedneczonych nie 

może uznać legalności istniejącej obecnie sytuacji. 

Rząd Stanów Zjednoczonych nie zamierza również uznać jakiego- 

kolwiek traktatu lub układu, megących naruszyć prawa, wynikające 

z traktatu Stanów Zjednoczonych, lub prawa obywateli Stanów 

Zjednoczonych w Chinach, łącznie z prawami, dotyczącemi suweren- 

ności i niezaleźności lub integrainości terytorjum administracyjnego 

Chin, w których międzynarodowa polityka nosi zwykie nazwę „poll- 

tyki otwartych drzwi". 

W dalszym ciągu nota zaznacza, IŻ rząd Stanów Zjednoczonych 

nie zamierza uznać jakiejkolwiek sytuacji lub układu, któreby mogły 

być zawarte przy użyciu środków sprzecznych z zobowiązaniami 

lub konwencjami, wynikającemi z paktu paryskiego, w którym Chiny 

I Japonia uczystniczyły narówni ze Stanam| Zjednoczonemi. Odpis 

noty przesłany został zainteresowanym ""carstwom. 

Japenla przed nikim nie ustąpi. 
MOSKWA 8.1. Pat. — Z Tokjo do- 

noszą, że wezomaj w japońskiem mi- 
nisterstwie spraw wojskowych odbyte 

się posiedzenie Rady wojennej, która 
wniosła szereg reżolucyj w sprawie 

mandżurskiej. Zajęcie Czin-Czou zo- 
stalo przyjęte przychylnie. Rada opo- 
wiedziała się seentralizewaniem w je- 

dnem ręku wszystkieh japońskieh 
władz na terytorjum Mandźurji. Ak- 
eja japońska w Mandżarji nie powin- 
na pociągnąć za sobą interwencji 
czynników postronnych. Dłatego też 
rząd japoński must przeprowadzić swą 
politykę, nie oglądająe się na jakie- 
kolwiek mieszanie się strony trzeciej 

Zamach bembowy na cesarza Japonii. 
TOKIO. P.A.T. Na cesarza Japonji dokonano zamachu bombo- 

wego. Mianowicie, jakiś obobnik rzucił bombę w kierunku powozu, 

którym cesarz powracał z przegłądu wojska. Bomba wybuchła 

wpobliżu powozu, który jechał za powozem cesarza. 

Sprawca aamachu Koreańczyk Rihosno został dziach nie było. 

Ofiar w lu- 

natychmiast aresztowany. Odnaleziono przy nim drugą kombę. 

Zamachowca działał z polecenia rządu koreańskiego. 

TOKJO RH. Pat — Wedle infor- 
macyj biura Rentera, śledztwo miała 
jakoby wykazać, iż sprawea zamacha 
na cesarza otrzymał od prowizorycz- 

nego rządu koreańskiego w Szan: 
ju dwie bomby oraz kwotę pieniężną 
w wysokości 3500 yenów. 

  

Dym sia rząda iepońskiego. 
TOKJO 8.1. Pat. — Premjer Ditakai złożył dymisję gabincin. 

Inukai pełni nadali swe obowiązki. 

TOKJO 8.l. Pat. — Dymisja ga- 
binetu nie została jeszcze ani przyjęła 
ani odrzucona. W każdym razie ee- 

sarz polecił premjerowi Inukai peł- 
nienie swych funkcyj do czasu pow- 
zięcia odpowiednich decyzyj.     

Anglicy stają w obronie swych interesów. 
MOSKWA 8.E. Pat. Ageneja 

Shimbun Rengo donosi z Czin-Czunu, 
że po konfereneji, odbytej z Lampso- 
nem, posłem angielskim w Chinach, 
Czang-Sue-Liang mianował naczelni- 
kami staeji w Mukdenie i Gonance 
Anglików. W ten sposób Angliey ma- 
ją nadzieję zakezpieezyć dochody i 
zapewnić niewtrącanie się Japończy- 

ków do zarządu kołei. 
Angielscy urzędnicy kolejowi 

zwrócili się do władz japońskich z 
prośbą, by wojska japońskie nie posa- 
wały się dalej na południe do Sui-Czu 
nu. Władze brytyjskie prygotowują 
się do wysłania swych oddziałów da 
Wan-Czu, Wan-Binu i Czap-Li eelem 
ochrony swych interesów. 

Japończycy buduią aerodromy. 
MOSKWA, 8. 6 (Pat). — Według Infor- 
еу] charbińskiej prasy chłńskiej, władze 

japońskie na niektórych zajętych przez sie- 

bie panktach na mukdeńsko-pekińskiej linji 
kelejowej przystępują do budowy aerodro- 
nów. z 

Po zgonie min. Maginot. 

Ustapienie Brianda ? 
PARYŻ. P.A.T. Ze wegledu na niezadawslający stan zdrowia, 

wymagający starannego plelęgnowania, minister Briand poiniormo- 

wał w piątek po południu premiera Lavale, że mniema, iż jego 

obowiązkiem jest złożyć porttel spraw zagranicznych do dyspozycji 

premjera, aby mogła nastąpić neminacja newego ministra spraw 

zagranicznych. 

Pogrzeb min. Maginet. 
PARYŻ 8.[. Pat. — Pogrzeb zmar łego min. Maginot odhędzie się w nie- 

dzielę o gedz. 10-ej. 

Kondsiencja Marspałka Piłsudskiego. 
WARSZAWA 8.1. Pat. — Z rach 

śmierci ministra wojny Francji p. 
Marszałek Piłsudski wysłał na ręce 

prezesa Rady Ministrów w Paryżu 

depeszę następującą: : 
„Głęboko dotknięty Śmiercią mi- 

nistra wojny Maginot, posyłam na rę- 
ce Pana serdeczne wyrazy współczu- 
cia w imieniu własnem i wojska pol- 
skiego”. 

Marszałek Polski 

a (—) 4. Piłsudski, 

min. spraw wojsk. 

W odpowiedzi na tę depeszę pre- 
zes Rady Ministrów Pierre Laval na- 
desłał na ręce p. Marszałka Piłsuds- 
kiego depeszę treści następującej: 

„Zwracam się do Waszej Ekscelen 
eji z pełnemi wzruszenia podzięko- 
waniami rządu franeuskiego i proszę. 
by Pan raczył być moim tłumaozera 
wobec armji polskiej za udział, jaki 
bierze wraz z nami w żałobie która 
mas dotyka. 

Konferencja prasowa 
w Kopenhadze. 

Pel. od wł. kor. z Warszawy. 
Dnia ti bm. odbędzie się w Ko- 

penhadze otwarcie konferencji 

fów oficjalnych biur prasowych. 

Na konferencję ft. zwełaną przez 

rząd duński na prośbę Ligi Narodów 

zosłały zaproszone wszystkie państwa 

które wezmą udział w konferencji ro: 

brojeniowej. 

Sze- 

Głównym przedmiotem obrad kon 

ferencji będzie sprawa przeciwdzin- 

łania fałszywym informacjom prasc- 

wym, mogącym przyczynić się do za- 

kłócesBia pokoju i dobrych stosunków 

między narodami. Również omówiona 

będzie rola prasy w czasie Konferen- 

cji rezbrojeniowej. 

e 'Japon]a grozi. 
TOKJO, 8. I. (Pat). — Biuro Reutera do- 

wiadaje się z kół urzędowych, że Japonja 
nosi się z zamiarem przedsięwzięcia bardzief 
stanowczych środków w razie, gdyby trwał 
madal bojkot antyjapoński. Japonja ezułaby 

się w tym wypadku zmuszoną wysłać de 
Chin marynarzy japońskich, a nawet zastoso 
wać blokadę głównych portów ehińskieh. Wi 
kołach urzędowych japońskieh aświadczają, 
iż kupey japońscy ponoszą wskutek bojko- 
tu olbrzymie straty. 

Pogłoski prasy sowieckiej. 
MOSKWA, 8. I. (Pat). — Dzisiejsza „Pra- 

wda“ pod tyt.: „Lampson proponuje podział 
zdobyczy: Mandżurja — Japonji, zaś Chiny 
północne dla Anglji“, podaje wiadomość o 
artykule japońskiej gazety „Dzidzi* z Tok- 
jo. Dziennik ten, opierając się na doniesie- 
niach swego mukdeńskiego korespondenta, 
twierdzią że Czang-Sue-Liang  ewakuowaž 
Czin-Czou wskutek obietnicy posła Lampso- 
na, że Stany Zjednoczone oraz Anglja oka- 
żą mu pomoc w przyszłości. Politykę Lam- 
psona, tłumaczy redakcja „Dzidzi“ chęcią 
wykorzystania przez Anglję zamieszek w 
Mandżurji i uczynienia z Chin północnych 
stery swych wpływów. Wkońcu pismo pod- 
kreśla fakt, że agielskie poselstwo w Peki- 
nie wysłało w swoim czasie dużo oficerów 
angielskich do rejonu Luan-Czu, gdzie po 
opuszczeniu Czin-Czou skoncentrowały się 
oddziały chińskie. 

Plenum Sejmu. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy 

Na 12 bm. o godz. 4 ppoł. zostało 
zwołane . posiedzenie plenarne Sejmu 
pierwsze po ferjach świątecznych. 

Na porządku dziennym figuruje 
sprawozdanie komisji prawniczej o 
rządowym projekcie ustawy zmienia- 
jącej niektóre przepisy kodeksu po- 
stępowania karnego oraz pierwsze 
czytanie 7 rządowych projektów u- 
staw. ” 

Wzrost bezrobocia we Francji. 
PARYŻ, 8. I. (Pat). — Opublikowama dzić 

urzędowa statystyka bezrobocia za estatni 
tydzień wykazuje wzrost ilości zarejestrowa- 
nych i pobierających zasiłki o 15 tysięcy 
kezrebotnych w porównaniu z ubiegłym ty“ 
gyodniem. 

5 665009 bezrekotnych 
w Niemczech. 

BERLIN, 8. I. (Pat). — Wedłag wykaz» 
urzędu pośrednietwa praey ilość bezrobot- 
nych w Niemczech w dniu 31 grudnia 1931 
reku wynosiła 5.666 tys., t. zn. o 316 tys. 
więcej niż w połowie grudnia. 

Zamach na koasula włoskiego 
PARYŻ, 8. 1. (Pat). — Nawprost gmachn 

konsulatu włoskiego student włoski Richł 
dal do konsula 4 strzały rewelwerowe. Je- 
den ze strzałów zranił konsula w prawe udo.. 
Sprawea zamachu rzucił się do ucieczki, da- 
jąe do ścigających go policjantów dwa osiu- 

inie strzały, które jednak chybiły, Sprawem 
zamachu został ujęty i odprowadzony dė. 
žomisarjatu, gdzie ograniczył się do oświad: 
«zenia, iż powodem zamachu było to, że ków: 
suł zabrania mu udzielania lekeyj. Stan kon- 
sula nie zdaje się być groźny. mej 

Hitlerowcy grożą krwawą 
zamstą. 

LIPSK, 8. I. (Pat). — Hitlerowcy rozesła- 

li mieszkańcom wschodniej dzielnicy Lip- 

ska dużą ilość listów z pogróżkami, Ulotki 

stwierdzają między innemi, że niedługo jaż, 

mimo gwałtu i terroru, nadejdzie dzień osta- 

tecznego porachunku. Biada wówczas wszy” 

stkim gnębicielom i zdrajcom narodu nie- 

mieckiego. Z chwilą dojścia Hitlera do włt- 
dzy głowy ich potoczą się po ulicach mitst 

+ wsi. 

Ulotka, grożąca bezwzględną 

przeciwnikach politycznych, wywołała wśród 

Jadności robotniczej wielkie poruszenie. Po- 

bicja prowadzi w tej sprawie energiczne śłe- 

dztwo. 

zemstą na 

W Indiach. 
Dalsze aresztowania. 

BOMBAY, 8. I. (Pat). — Przewodniczący 

drugiej sesji nadzwyczajnej kongresa Chek- 
sey został areeztowany za wygłoszenie pfze- 

mówienia na zebraniu członków kongresu, 

edhytem mimo zakazu. * 

NOWE DELHI 8. I. (Pat). — Detych- 

czasowy przewodniczący kangresu Ansart 
został aresztowany. ;    



KUR JE R 

Wiadomości Akademickie. 
Od Redakcji „Wiadomości Akademickich”. 

RBozruchy antyżydowskie w I trymestrze 
spełniły swoją rolę o tyle, że odwróciły pow 
szechaą uwagę od najwaźniejszej obecnie 
kwestji ekonomicznej i skierowały ją na 
drugorzędne tory walk rasowych i narodo- 

ści Stanowiły one również przesz- 

  

  

    

   

    

   

   T z kiedy już moż- 
e żadne wystąpienia uli- na mieć nadzi 2 

pozytywnej pracy, konty- czne nie znkłócą 

Z za kulis akcji 0. w. 
Rewelącje o tajnych 

Społeczeństwo wileńskie zbyt łat- 
wo przeszło nad antyżydowską hecą 
obwiepołu do t. zw. „porządku dzien- 
nego”. Nic w icm dziwnego, gdyż do 
wiadomości publicznej dotarły wyłącz 
nie fakty, które się dały zaobserwo- 
wać z przejawów zewnętrznych całej 
ruchawki. Sprężyny wprowadzające 
w ruch cały mechanizm akcji —= zo- 

stały nadal w ukryciu. Tymczasem 
obwiepol wykorzystując nieświado- 
mość społeczeństwa puścił w obieg z 
furją i wściekłością szereg brukowych 
artykułów, w swej prasie, zmierzając 
do poderwania opinji obecnego prezc. 
sa Bratniej Pomocy U. S. B., Henryka 
Dembińskiego, który nie poszedł na 
czele szałonego tłumu, lecz jak przy- 
stało prawdziwemu prezesowi tego 
rodzaju organizacji zachował spokój 
i takt. Efekt ruchawki przeszedł 
wszelkie, bo nawet obwiepolskie о- 
czekiwania. I Bóg wie do czegoby 
doszło, gdyby t. zw. „przywódcy* 
młodzieży wszechpolskiej nie potra 
cili głów w najbardziej „dogodnym'* 
momencie. Wygrali podczas pogrze- 
bu, wygrali podczas szarży policji na 
płacu Katedrałnym. zohydzając bez- 
czelnie postępowanie władz wobec 
rozhisteryzowanego tłumu, który za- 
agitowany, nie chciał wykonać zarzą - 
dzeń tychże. 

13 listopada jednak nerwy odmó- 
wiły „wodzom* posłuszeństwa. Za- 
częto paktować. Tegoż samego dnia 
J. M. Rektor miał udzielić pozwole- 
nia Kołu Medyków na zorganizowa- 
nie w Ognisku Akad. Konferencji po- 
rozumiewawczej -organizacyj ideo- 
wych i kół naukowych, lecz pozwole- 
nie cofnął ze względu na podniecenie 
umysłów. Pomimo to  inicjatorzy 
chcieli wbrew zakazowi urządzić wiec 
w Mensie, ale Kurator Bratniej Pomo 
cy zagroził, że w razie zwołania takie- 
go nielegalnego wiecu Męnsę zam- 
knie. Chwycono się tedy innego spo- 
sobu. Zwołano ,„prywalnie* zaproszo- 
nych przedstawicieli różnych organi- 
zacyj do lokału Tow. Farmaceutycz- 
nego „Lechja“' рг ul. Bakszta. 
Wśród około 80-u zebranych, -przy- 
gniatającą większość stanowili mło- 
dzieńcy z mieczykami obwiepolu w 
klapach. Przy wejściu ustawiono ..po- 
sterunki“. 

O godz. 18-ej konferencję otwo- 
rzył prezes Koła Medyków Kuncewicz 
Na wstępie przez okazanie legityma- 

„eyj i indeksów sprawdzono tożsa- 
imość wszystkich obecnych. Protokó- 
łów posiedzenia ani nazwisk wniosko 

dawców nie notowano, ponieważ na 
wniosek stud. wydz. pr. Zygm. Bra- 
nickiego uznano posiedzenie za tajne, 
a obecnych związano słowem honor: 
(bardzo rychło złamanem przez sa- 
mych organizatorów zebrania), źe nie 

    

    

   

nuujemy ją w kierunku zakreślonym na po- 
czątku roku akademickiego. 

Równocześnie, jako ostatnie echo roz- 
ruchów, sądząc że okres  roznamiętnienia 
już minął, pozwalamy sobie wydrukować 
artykuł, odsłaniający istotne obłicze całej 
akcji, jej wyraźny charakter partyjny, wni- 
kający za kulisy obrad sztabowych obozu 
kierującego ruchami części młodzieży akade- 
mickiej. 

P. na terenie U. S. B. 
zebraniach obwiepolu. 
z posiedzenia nazewnątrz nie wynio- 
są. Wśród szalonego podniecenia roz- 
ważać zaczęto znane aż nadto dobrze 
postulaty — numerus clausus, boj- 
kot towarzyski i gospodarczy Žydėw, 
kampanję przeciwko nieprzyjaznej 
prasie etc: 

Wbrew głosom przedstawicieli Br. 
Pomocy Tad. Wolskiego, Wine. Pie- 
karca i Włodzim. Suroża, przedstawi- 
ciela Zrzesz. Kół Naukowych, Roma- 
na Zakrzewskiego i kilku innych. 
przeszła przygniatającą większością 
uchwała, aby studentów Żydów siłą 
nie dopuścić do wykładów. Gdy je- 
den z obecnych zaznaczył, že jest to: 
akt przemocy i zapytał: „A co zrobi- 
my, jeżeli władze zaczną nas rozpra- 
szać?* — jeden z przedstawicieli Mł 
Wszechpolskiej ryknął tubalnym gło- 
sem: — „To zrobimy rewolucję*! 

Niemniej wojowniczo brzmiały 
przemówienia Kocięckiego, Dybow 
skiego i Ważyńskiego. Przewodniczą- 
cy Kuncewicz apelował, aby wezwać 
inne środowiska do „czynnej współ- 
pracy*'nad „realizowaniem* wysu- 
niętych postulatów. Następnie w re- 
zultacie posiedzenia wybrano „komi- 
tet jedności akademickiej*, w które- 
go skład weszli pp. Kazimierz Ellert, 
Dybowski, Ważyński, Kocięcki, Zyg. 
Branicki, Czeladzin, Wągrowski, Sku- 
piński i inni. 

Niebawem, bo już w najbliż. nie- 
dzielę 15 listopada, obradował w tej 
że „Lechji'* wymieniony „komitet je 
dności akademickiej“. Przewodniczą- 
cym wybrano Ellerta. Na wstępie Wa. 
żyński złożył wniosek aby ogłosić ja- 
wność obrad. Wniosek ten poparł Su- 
roż, ale Branicki ostro zaoponował, 
żądając uchwalenia konspiracyjności 
obrad. Motywował swoje żądanie teni. 
że członków komitetu, w razie ujaw- 
nienia obrad spotkać może „los więź- 
niów brzeskich“, t. j. w najlepszym 
wypadku zostaną „porozsytani do 
miast prowincjonalnych zdala od śro- 
dowisk akademickich*. Wniosek je- 
go uchwalono. W pewnym momencie 
obrad nadbiegła pewna dama, zwra- 
cając się do przewodniczącego Eller 
ta, z ostrzeżeniem, że „lada chwila 
może wkroczyć policja i otoczyć 
gmach*. Niebawem też posiedzenie 
zakończono wyborem zapowiedzia- 
'nych na pierwszem zebraniu komi- 

syj 
Trzecie b. krótkie zebranie odby- 

ło się w prywatnem mieszkaniu prze- 
wodniczącego Ellerta, przy ul. Zam- 
kowej 8, w dn. 16 listopada. Obecny 
był też na niem po raz pierwszy les 
der znanej obwiepolskiej korporacji 
„Polesii** „promotor iuvenum* p. Ma- 
rek Litwiński. Komitet wybrał depu- 
tację do J. M. Rektora, mającą prze- 
ałożyć mu „kategoryczne żądanie po- 

Z kulturalnego życia 
żydowskiego. 

Powieść żydowska jest najmniej 
rozwiniętą gałęzią literacką, zwłasz- 
cza powieść współczesna, odźwiercia- 
dlająca życie, w tem naczeniu reali- 
styczna, czuła na zagadnienia bież: 
cej doby. Ostatnio bełetrystyka wy- 
kazuje pewne ożywienie, przyczem 
warto podnieść, że w dążeniu do bez- 

- pośredniego związku z życiem wpro- 
wadza tematy społeczne (Reisfeder', 
a mnąwet życie partyjne (Grosman), 
zwłaszcza pod wpływem ostrej kryty - 
ki lewicy literackiej. 

Prawdziwem zdarzeniem w beletry- 
styce żydowskiej jest trylogja Szalo- 
ma Asza p. t. „Przed potopem”, któ- 
rej pierwsza część ukazała się w roku 
1929. Składają się na nią: 1) Peters: 
burg, 2) Warszawa, 3) Moskwa. Sza- 
łom Asz, Świeiny nowelista i narra- 
tor, próbował już swych sił w powie- 
ści. Jego „Mery i „Matka“ odznacza- 
ły się pogłębieniem psychołogicznem 
i prawdą życia, lecz wykazywały błę- 
dy architektury. Słusznie stwierdza o 
„nich Sz. Niger. że Asz nie dawał so- 
bie w całej pełni rady z większym ma 
terjałem i zawodził w konstrukcji. 
zdobywając się na świetne momenty 
powieściowe a raczej nowelistyczne, 
któremi, włada po mistrzowsku. 

Ostatnie dziełoAsza oznacza ewo- 
łucję w jego rozwoju. Mimo swych 
rozmiarów jest trylogja niemal bez 
skaz. konstrukcyjnych. Akcja rozwi- 
ja się kolejno w trzech metropoljach, 
Petersburgu, Warszawie i Moskwie, 
na chwilę zaś zawadza o Wilno. O- 
sią powieści jest osoba głównego bo- 
hatera Zacharjąsza Mirkina. Poznaje 
my środowisko żydowskie w przed- 
wojennym Petersburgu, znajdujące 
odbicie głównie w dwu rodzinach, 
magnata Mirkina i adwokata Halper- 
na.  Arystokratyczno - plutokratycz- 

  

  

na elita posiada mniej zalet aniżeli 
wad które Asz ukazuje w pełnem świet 
le. Można dom. ć się, że degenera- 

cja żydowskiego środowiska w Peter 
sburgu wynika przedewszystkiem z 
odcięcia od społeczeństwa żydowskie 
go, zamieszkującego „obszar zasied- 
lenia'* t. j. Ukrainę, Białoruś, Litwę i 
Polskę. 

Tam tež zdąża Zacharjasz Mirkin, 
poszukujący treści duchowej w cięż- 
kiej walce z sobą, w której zwyciężyć 
mają dobre strony jego złożonego cha 
rakteru. Po krótkim pobycie w Wil. 
nie znajduje w Warszawie to za czem 
tęskni i czego szuka. Jak w Peters. 
burgu tak i w Warszawie poznajemy 
całe rodziny żydowskie, które dają 
przekrój społeczeństwa. Na pierw- 
szym planie znajduje się rodzina Huv- 
wiezów. , Poznajemy nietylko typy 
w głębokiem ujęciu indywidualisty- 
cznem, lecz poglądy i kierunki ideo- 
we i politycne, właściwe społeczeń- 
stwu żydowskiemu. 

Więc ojciec Hurwicz, epigon has- 
kali t. j. oświecenia i asymilacji, wzru 
szający nieraz podobieństwem swem 
do Meiselsów i Kramsztyków, niepo- 
wrotnie oddalający się w przeszłość 
typ z drugiej połowy XIX wieku, 
matka Rachel Leja, prześliczna po- 
stać, uosabiająca społeczne macie- 
rzyństwo, jak to trafnie określa Ni- 
ger, która łączy głębię uczuć z żeła:- 
ną energją — matce i macierzyństwu 
oddaje hołd Asz z subtelnością i głę- 
bią, którą. w literaturze polskiej spo- 
tykamy u Kadena Bandrowskiego —- 
dwie córki Zośka i Helenka, djame - 
tralnie różne, dwaj synowie, z któ- 
rych starszy odsiaduje więzienie za 
diałalność rewolicyjną, a młodszy. 
niedorostek, jest prekursorem bolsze- 
wizmu. 

  

   

zwolenia na wiec w sałi Śniadeckich 
J. M .Rektor tego pozwolenia odmó- 
wił. Wtedy postanowiono kontynuo- 
wać dążenie w obranym przez się kie- 
runku już drogą bardziej legalną, co 
wyraziło się na zorganizowanych 
przez Zarz. Br. Pom., znanych ogól: 
nie konferencjach porozūmiewaw“ 
czych w Ognisku Akad. 

Forsowano tam tę sumą demago 
gję co i na posiedzeniach Komitetu 
Młodzież, Wszechpolska w różnych po 
staciach, bądź bezpośrednio, bądź 
przez opanowane przez się. jak Koło 
Medyków czy „Lechja* z p. Wene- 
rem na czele, i t. p. organizacje, prze 
ciwstawiła się zaciekle, zgłoszonym 
przez Br. Pomoc i Koła Naukowe 

„wnioskom, w najbardziej rzeczowy i 
praktyczny sposób wytworzoną sytu- 
ację rozwiązującym. Wobec jednak 
takiego nieprzejednanego stanowiska 
obwiepolu, przewodniczący konferen- 
cyj zmuszony był trzecie zkolei posie- 
dzenie zamknąć bez rezultafu. 

* * * 

Z poza uchylonego w powyższym 
rewelacyjnym artykule rąbka zasło- 
ny przed kulisami destrukcyjnej ro- 
boty endecji, widnieje właściwe, choć 
jeszcze niezupełne, oblicze samych tyl 
ko jej elewów na terenie akademic- 
kim. Można sobie wyobrazić, co się 
dzieje tam, w głębiach partyjnych 
„ostępów*, skoro to cośmy ukazali 
jest takie „frapujące”. Niestety narzę 
dzia w znacznej części odpowiadają 
rękom, które niemi kierują. A że kie- 
rują, to się z tem nawet nie kryją. 

Dla nikogo nie są też tajne cełe 
zręcznie maskującego się „wysokiego 
sanhedrynu* partyjnego O. W. P. 
Sprowokowanie władz do na jostrzej- 
szych wystąpień, aż do użycia broni 
palnej włącznie, co ze względu na 
wytworzony uprzednio w masach na- 
strój antysemicki, dążyło do wywoła - 
nia zaburzeń na największą skalę. 
Spowodowanie następnie groźnych 
rozruchów na terenie całej Polski, za 
wzorem Hiszpanji, przy pomocy mło- 
dzieży uniwersyteckiej, doprowadze 
nie do jak najwyższego zaognienia 
sytuacji w kraju, choćby jak najwięk- 
szym kosztem państwa, jego spokoju 
wewnątrz, a wszystko dla obaleniu 
znienawidzonych_ przez się rządów 
Twórcy i Obrońcy Niepodległości Oj- 
czyzny. Pereat patria — fiat ende- 
cja! 

S. Z. KI. 

Czwartki Akademickie. 
Czwartki Akademickie, które po dužo 

zapowiadającej Wesołej Immatrykulacji, ule 
gły niestety w I trymestrze zawieszeniu na 
dłuższy okres, zostają wznowione od saniego 
początku obecnego trymestru i o iłe znowu 
nie zajdą jakieś nadzwyczajne wypadki, bę- 
dą odtąd funkcjonowały regułarnie co ty- 
dzień. 

Pierwszy czwartek w dniu 14 b. m. wy- 
pełni Żywa Gazetka. Motto: „Niejaki Kolm 
z Łodzi przesłał 100 zł”. Nasi ępny czwartek 
dyskusyjny 21 b. m. poświęcony będzie za- 
gadnieniom kryzysu ekonomicznego, a zwła- 
szcza wpływowi wielkich trustów przemysło- 
wych na rozwój zagadnień polityczno-spo- 
łecznych. Zagajenie p. t. Logika pana Bal- 
tazara, króla miedzi, wygłosi kol. Henryk 
Dembiński. 28 b. m. odbędzie się czwartek 
p. t. Zastrzyk Zachodu, poświęcony wraże- 
niom z tegorocznej podróży po Czechosło- 

Niemczech, Szwajcarji i Francji, ob- 
itującym w materjał ilustracyjny do zagad- 

nienia kryzysu demokratycznej kultury libe- 
ralno-kapitalistycznej Zachodniej Europy. 

   

Powodując się wewnętrznym gło- 
sem, sercem i rozumem, wchodzi Mir- 
kin w lud, w masę robotniczą, by pra- 
cować nad jej podniesieniem i produ- 

“ ktywizacją. Zacharjasz Mirkin „chce 
być zwykłym budowniczym, nosić ce- 
gły, dźwigać ciężary,. snuć przędzi- 
wo“. „Główną rzeczą jest tkać, stać 
wiernie przy warsztacie przędzalni- 
czym, bo ostatecznie wszyscy tkamy 
jedną suknię* — mówi Mirkin. 

Jesteśmy bezpośrednio *przed po- 
żogą Światową, w którą wprowadza 
nas trzeci tom, Moskwa. Już wszysto 
drży w posadach i wróży nieuchronna 
katastrofę. Zacharjasz Mirkin zacho- 
wuje równowagę ducha, głęboki. hu- 7 
manitarmy optymizm. Wiara i na 
dzieja przyświecają Mirkinowi. Jest 
on w znacznym stopniu autorem i 

wypowiada pogłądy samego Азха. 

Tryłogja Petersburg, Warszawa, 
Moskwa jest wiełką powieścią społecz 
no - psychołogiczną i stanowi mo- 
ment zytówy w dotychczasowej li- 
terackicj twórezości $zaloma Asza. 

      

Wilno wniosło już „niejeden pier- 
wiastek do literatury żydowskiej. Jed 
nym. z ułubionych tematów. żywy 
dziś jeszcze w pamięci Wilna, jest e- 
pizod z czasów walki v caratem, pro- 
wadzonej przez „Bund. Niebawem 
minie 30 łat od chwili stracenia Żyda 
szewca Hirsza Łekieria. który doko- 
nał zamachu na generał - gubernato- 
ra von WoHfa w roku 1902. W ulicz- 
kach żydowskich w Wilnic można 
dziś jeszcze usłyszeć piosenki o Hir- 
szu Lekiercie, w tradycji ustnej krą - 
żą opowiadania o męczenniku, które- 
go grób został zadepłany przez roty 
rosyjskich żołdaków. : 

Na tem tle osnuty jest 
„Kejtn* — kajdany, H. Łewika, któ- 
ry nie poraz pierwszy wprowadza pc- 
stać Lekierta do literatury. Przed kil- 
ku laty rada miejska w Wilnie uczci- 
ła pamięć szewca — rewołucjonisty u- 
chwałą, w myśl której jedna z ulic ma 
nosić jego nazwisko. S 
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Po wizycie Hitlera u Brueninga. 
Czterokrotna okazja do objęcia władzy. 

| .Wynurzenia dr. Goebbelsa. 
BERLIN 8.I. Pat. — Przywódca 

narodowych socjalistów dr. Goebbels 
wygłosił w Hamburgu mowę, w której 
wskazując na piopozycję, ażeby na- 
rodowi socjaliści zgodzili się na prze- 
dłużenie prezydentury Hindenburga, 
m. in. oświadczył, że zdaniem stron- 
nictwa należałoby rozpisać nowe wy- 
bory do Reichstagu i utworzyć na 
miejsce gabinetu Brueninga nowy 
rząd narodowy. Mówca oświadczył, 
że w pierwszem półroczu bieżącego 

  

roku narodowi socjaliści będą mieli 
prawdopodobnie 4-krotnie okazję do 
objęcia władzy, a mianowicie okazję 
do tego da konferencja reparacyjna, 
rozbrojeniowa, wybory prezydenta 
Rzeszy i wybory do sejmu pruskiego. 
Goebbels podkreślił, že stronnictwo 
narodowo-socjalistyczne w żadnym 

"wypadku nie pozwoli sobie wydrzeć 
szans, jakie mu dadzą wybory pre- 
zydenta i wybory w Prusach. S 

Kosek se SZ     

    

Biskup Chomyszyn o współpracy 
polsko-ukralńskiej. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dziś w jednem z pism lwowskich 
ukazał się wywiad, udzielony przez 

biskupa stanisławowskiego obrządku 

grecko-katolickiego ks. Chomyszyna, 
w którym porusza on ważne zagadnie 

nia współpracy polsko-ukraińskiej. 

W wywiadzie tym m. in. biskup 

Chomyszyn powiada, że uważa iż jest 
obecnie sprzyjająca atmosfera dla 

spokojnego, rzeczowego omówienia 
kwestji współdziałania i współżycia 

pomiędzy obu narodami. Czas naj- 
wyższy, aby problem ten rozwikłać. 

Tak jak teraz dalej być nie może. W 

pracy nad doprowadzeniem do skut- 

ku porozumienia  bisk. Chomyszyn 

nie ustaje. Dalej podkreśla on, że po 
wydaniu listu pasterskiego, ze 

strony polskiej nastąpiła zmiana 
frontu, którą nazywa odprężeniem. Ze 
strony polskiej zaprzestano używać 

pewnych określeń, które Ukraińców 
bardzo bolały i obražaly. 

Kwestję pisemnego paktu polsko - 
ukraińskiego bisk. Chomyszyn uważa 
za niedorzeczność. Ugody pisanej, u- 
gody mierzonej na punkty i paragra- 
fy nie będzie. Może być tylko prakty- 

ka codziennego współżycia. . Trzeba 
odnowiić stosunki, trzeba na wspól- 

nym terenie żyć i pracować. Wierzę, 

że społeczeństwo polskie, jeśli pozna 

walory naszego społeczeństwa oceni 
je należycie. Paktów żadnych nie po- 
trzeba. 

    Z 

Depesze gratulacyjne do J. E. ks biskupa 
" Bandurskiego. 

J.E. ks. Biskup dr. Władysław Ban- 
durski, przy sposobności 25-lecia sa- 
kry biskupiej otrzymał następujące 
depesze: 

Warszawa. 
Jego Ekscelencja ks. Biskup 

Bandurski, Wilno. 
Sercem miłującem i słowem pło- 

miennem budziłeś, Ekscelencjo, w 
dniach niewoli sumienia polskie, pra- 
cując tajemnie z narażeniem życia na 

ziemiach Chełmszczyzny i Podlasia: 
a w okresie wałk wyzwoleńczych ża- 
palałeś serca bohaterskich  bojowni- 
ków o wolność Narodu i swoim przy- 
kładem zachęcałeś do wytrwania, łą- 
cząc wspomnienia dawne z nową 
drogą Odrodzonej Polski. Przesyłam 
Ci, Ekscelencjo, gorące i serdeczne 
życzenia długich lat owocnej pracy. 

I. Mościeki. 
(—) Prezydent Rzplitej. 
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W. Wilnie, które gości wciąż uczo- 
nych i literatów żydowskich z całej 
Europy, a nawet z za oceanu, bawił 
niedawno Chaim Nachman Bialik. 

Jest on na horyzoncie literackim i 
życia kulturalnego żydowstwa jedna 
z największych gwiazd. W każdym 
razie posiada więcej niż wielbicieli 
swego talentu: rozporządza wysokim 
autorytetem nauczyciela, wychowaw- 

cy i rzecznika ideałów narodowych. 
Urodzony w roku 1872 w zapadłej 

wiosce wołyńskiej, z największym 
trudem przebijał się do Światła i świa 
ta. Ciężka droga, którą odbywa każ- 
dy, wznoszący się z nizin własnym wy. 
siłkiem, wolą i wytrwałością, była 
dla żydowskiego chłopca tem trud- 
niejsza. Z ortodoksyjno - religijnej 
atmosfery, pozbawionej już podów- 
czas, po okresie bujnej twórczości fi- 
lozoficzno - mistycznej pierwiastków 
ożywczych, przez chederową szkołę i 
jeszybot w Wołkowysku, kieruje sie 
bardzo pracowity i wybitnie uzdolnio 
ny chłopak ku świeckiemu ruchowi 
kulturalnemu, t. zw. haskali. Rozwi- 
nięta w większych środowiskach 
dowskich wschodniej Europy. miai: 
podówczas haskata, czyli oświecenie 
żydowskie. duchowych kierowników 
tej miary, co działający w Odesie 
Achad Haam, głęboki myśliciel, któ- 
ry wywarł decydujący wpływ na 

współczesne mu i następne pokolenie 
żydowskie. 

Achad Haam był w znacznej mie- 
rze odkrywcą tałentu Bialika, jego 
mistrzem  łiterackim, / protektorem, 
który w uczuciu swym znalazł póź- 
niej współpracownika. Wyjrzawsy 
raz poza krąg interesów: wsi czy ma 
łego miasteczka, wyłamał się Bialik 
z żelaznej obręczy, która zdawało się 
zamknie go, jak tyłu innych, uczyni 
zeń kupca leśnego, którym miał zo- 
słać po dziadku, odetnie od postępu i 
wiedzy. 

Bialik jest poetą hebraiskim, uży- 
wającym niemal zawsze. języka heb- 
rajskiego. W ciężkiej kwestji języko- 

        

    

        

wej, 
centralnej 
się zwalczające obozy, 
jidyszystów, jest Bialik reprezentan- 
tem kierunku pro-hebrajskiego, który 
propaguje renesans języka hebrajskie 
go jako narodowego. Jest jednak bar- 

dzielącej Żydów wschodniej i 
Europy na dwa zaciekle 

hebraistów i 

dzo charakterystyczne, że po pogro- 
mie w Kiszyniewie, rzucił Bialik zna- 
ną swą pieśń, obrzmiałą bólem i mę- 
ką po strasznym ciosie w języku „„ji- 
dysz“ t. j. żydowskim, jako bardziej 
popularnym, i dopiero sam później 
przełożył ten utwór na język hebraj- 

ski. ` 
Język ten zna Bialik jak może nikt 

inny ze współczesnych. Pierwszorzęd 
ny znawca całej spuścizny starohe- 
brajskiej i literatury rabbinicznej, po: 
siadł Bialik tajemnice języka, jak nu- 
rek wydobywa zeń najpiękniejsze 
perły, oczyszcza z nalotów i odnowio- 
ne wprowadza w czynny słownik. 
Stwarza nietylko naukową terminolo- 
gję, znajduje wyrazy na określenie 
subtelnych stanów emocjonalnych, 
maluje przyrodę, roztaczając w nie- 
których swych wierszach obraz pełen 
barw i dźwięków. Ze znawstwem filo- 

loga sięga do aramejszcyzny, wydoby- 
wając z niej tworzywo językowe. 

Wraz z językiem wskrzesza Bia- 
lik ducha i treść literatury staroheh- 
rajskiej, która przetrwała w beth-ha- 
midraszach czyli bożnicach i jeszybo- 
tach czyli szkołach duchownych. A- 
poteozuje w poematach ,„Hamatmid* 

„Zdąrzający ku górze”, „Im jejsz 
et nafszocha ladaat* — „Jeśli prag- 
niesz wiedzieć”, „Ał saf beth-hami 1- 
rasz“ — „Na progu bożnicy” i innych. 
W podniosłych poematach epickich. 
jak „Mgilas huejsz“ — „Płomienny 
zwój” i „Mejsej midbor* — „Umarli 
pustyni”, kreśli cierpienia tułaczego 
narodu, jego ciężkie przejścia, wspo- 
mina chwile wielkiej przeszłości, da 
je wyraz mesjanistycznej wierze w 
niespożyte siły, krzepi wizją lepszej 
przyszłości. Z żywiołową siłą, zaczer- 
pniętą z uczucia, karci Bialik błędy 

  

  

Konferencja gabinetu 
z ambasadorami 

BERLIN 8.1. Pat. — Gabinet Rze- 
szy odbył wczoraj posiedzenie, w któ- 

«rem uczestniczyli ambasadorowie nie 
mieccy z Paryża, Londynu i Rzymu. 
W posiedzeniu tem wziął udział kan- 
clerz Bruening, który na naradę przy- 
był bezpośrednio po ukończeniu kon- 
ferencji z Hitlerem. * 

Konferencje Hitiera z Hugen- 
bergiem I Brueningiem. 

BERLIN, 8. I. (Pat). — Na sobotę zapo- 
wiedziane jest spotkanie Hitlera z przewod- 
niczącym niemiecko-narodowych Hugenher- 
giem. Tegoż dnia o godz. 2 w południe kan- 
cłerz przyjmie Hitiera, który zadeklaruje mu 
swe stanowisko ostateczne w sprawie pro- 
pozyeyj, postawionych narodowym socjali- 
stom. 

= 

EROR TEST 

Popierajcie Ligę Morską 
LA m 

Warszawa. 
Jego Ekscelencja ks. Biskup 

Bandurski, Wilno. 

W 25-tą rocznicę sakry biskupiej, 
zechce Wasza Fkscelencja przyjąć 
moje najgorętsze i najserdeczniejsze 
życzenia dalszych. jak najdłuższych 
lat pełnej poświęcenia i zasług służ- 
by pasterskiej. 

(-—) Marszałek Jozef Pilsudski.- 

Warszawa. 
Jego Ekscelencja ks. Biskup 

Bandurski, Wilno. 

Raczy Wasza Ekscelencja przyjąć 
najgorętsze życzenia, jakie składam 
w: imieniu własnem i oficerów gabi- 

netu Ministra Spraw Wojskowych, w 
dniu 25-lecia Jego sakry biskupiej. 

Szef gabinetu Ministra 
(—) Sokołowski 

major dyplomowany. 

  

Detroit. 
Ksiądz Biskup 
Bandurski, Wilno. 

Z okazji Jubileuszu łączymy się 
z całym narodem połskim w złożeniu 
hołdu i czci Jednemu z najwięcej za- 
służonych synów Połski. Mamy rów- 
nież zaszczyt zawiadomić, że ostatni 
nasz zjazd jednogłośnie zamianował 
Jego Ekscelencję Kapełanem Honoro- 
wym naszej organizacji. Mamy nadzie 
ję, że Jego Ekscełencja nie odmówi 
nam tego zaszczytu, za co zgóry dzię- 
kujemy. Oby Bóg zachował Jego Ek- 
scelencję jak najdłuższe lata w zdro- 
wiu i powodzeniu. 

Stowarzyszenie Weteranów 
Armji Połskiej w Ameryce 

(—) Dziob  (—) Mrozowski 
prezes sekretarz 

Chicago. 
Ekscelencja ks. Biskup 

W. Bandurski, ul. Napóleona 8 
Wilno. 

Czcigodnemu ks. Biskupowi, Pa- 
trjocie i Wielce Zasłużonemu Synowi 
Polski z okazji jubiłeuszu kapłańskie- 
go wyrażamy słowa hołdu i uznania, 
wraz z serdecznemi gratulacjami i 
wszelkiej pomyślności z nowym 1932 
rokiem. 

(—) Emilja Napieralska. 
Prezeska Zw. Polek w Ameryce. 

swego narodu, smaga go nieraz bez 
„ wyrozumiałości, moralizuje jak kaz- 
nodzieja, wreszcie krzepi i koi. 

Obok elementu epickiego przeja- 
wia się u Bialika pierwiastek lirycz- 
ny, zwłaszcza w pieśniach ludowych 
(Szirei Om). Jest rzeczą znamienną 
dla Bialika, że zwraca się on głów- 
nie ku przeszłości i nawet aktualne 
tematy zabarwia tym zasadniczym 
pierwiastkiem. To stanowi o innej ce- 
sze jego twórczości. 

Tematy społeczne prawie wogóle 
nie znajdują u niego oddźwięku. To 
samo momenty osobiste, chociaż pier- 

wiastek ten dość wyraźnie zabarwia 
utworu iBalika. Jest on jednakże pod 
dniesiony do poziomu ogólno-żydow- 
skiego, ponieważ koleje życia Bialika 
w latach młodzieńczych są odbiciem 
losów całych mas, jakby soczewka 
makrokosmu żydowskiego. 
Rawnickim zebrał Bialik i wydał w 

Bialika jest 7 tomów poezyj. Wraz z 
Rawnickim zebrał iBalik i wydał w 
dziele „Sefer Hoagada* legendy i przy- 
powieści, rozrzucone po talmudzie i 
literaturze talmudycznej. Nadto wy- 
dał i skomentował poezję średniowie 
czną z epoki hiszpańskiej, dziedziny 
dotąd bardzo mało znanej (Ibn Gabi- 
rol i Rabi Jehuda Halewi). W czaso- 
pismach rozsiane są liczne jego arty- 
kuły, rozprawy i szkice. Na wzmiaan- 
kę zasługują wiersze dla dzieci i mła- 
dzieży i opowieści prozą poetycką, o- 
parte na motywach biblijnych. 

Bialik dał szereg świetnych prze- 
kładów: Śchillera (Wilhelm Tell), Cer. 
vantesa (Don Kichot), Anskiego (D: 
buk), Szolem Alejchem'a, Rejzina. Dzi- 
ła Bialika przekładane były wielo- 
krotnie na języki: rosyjski (Żabotyń- 
ski), niemiecki (F. Miller), francuski 
(dr. Słuszcz), angielski (dr. Blochi, 
polski (Hirschhorn) i węgierski (dr. 
Patay). 

   

   

Adoli Hirschberg. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 212% 
Konferencje graniczne. 

W ostatnich daniach na pograniczu 
polsko - litewskiem i połsko-sowiec 
kiem odbyły się trzy konferencje gr: 
niczne poświęcone sprawom - łokaj- 
nym. 

W konferencjach tych wzięli udział 
przedstawiciele władz powiatowych 
ttewskich, delegatów sowieckich i ko 
misji wojskowo-administracyjnej ze 
strony polskiej. 

Konferencja polsko-litewska  od- 
była się w rejonie Marcinkańców. 
"Tematem narad przedstawicieli władz 
polskich i litewskich była sprawa sa- 
anowolnego przesunięcia wiech gre 
nicznych przez policjantów litewski 
postrzelenie obywateła polsk. przez 
pijanego strażnika Htewskiego oraz 
zatrzymanie 2 obywateli Polaków, 
którzy na. podstawie przepustek gra- 
micznych udawali się przed trzema 
tygodniami na teren litewski. 

W wyniku trzechgodzinnych na- 
ad przedstawiciele władz litewskich 
zobowiązali się ustawić na poprzed- 
niem miejscu wiechy graniczne i zwoł 
nić zatrzymanych rolników. to zaś 
«io sprawy postrzelenia rolnika pols- 
kiego, to w kwestji tej władze litew- 
skie przeprowadzą dochodzenie w ce- 
Эи ustalenia czy w istocie strażnik H- 

  

   

    

tewski bezpodstawnie użył broni. 
Pozatem odbyły się dwie konfe- 

rencje graniczne  połsko-sowieckie. 
Pierwsza narada miała miejsce na od- 
cinku granicznym Dzisna, gdzie roz- 
patrzono КИКа spraw spornych doty- 
czących zatrzymania 6 koni należą- 
cych do rolników polskich i wydania 
zabłąkanych trzech strażników sowie- 
ckich i 2 żołnierzy KOP. Druga kon- 
ferencja również z przedstawicielami 
władz sowieckich i dełegata z Mińska 
odbyła się na odcinku Domaniewicze 
Tematem rozmów była sprawa prze 
sunięcia 2 słupów granicznych, które 
znajdują się tuż koło wsi Michłunów- 
ka i granicznego zaścianka Piotrowo. 
Delegaci sowieccy proponowali komi- 
sji polskiej by słupy nieco odsunąć 
od sowieckiej wsi Michłunówki, wza- 
mian ofiarowali przesunięcie swoich 
słupów na sąsiednim odcinku Sucho- 
dowszczyzna. W sprawie tej nic kon- 
kretnego nie przedsięwzięto i słupy 
graniczne pozostały na poprzedniem 
miejscu. _Pozatem delegaci omówili 
sprawę wydawania bez zwoływania 
konferencyj zbłąkanych koni i wo- 
góle żywego inwentarza należącego 
do włościan zamieszkałych po obu stro 

nach granicy. * 

  

Krwawe starcie gajowych 
z włościanami. 

Onegdaj wieczorem mieszkańcy wsi Łap- 
miee gm. wiśniewskiej udali się do lasu na- 
feżącego do Wł. Zaleszezyūskiego na niele- 
sgalny wyrąb drzewostanu. Gdy po dwugo- 
«dzinnej rabunkowej gospodarce w lesie wło- 
sśełanie naładowałi sanie drzewem i już za- 
smierzali opuścić łas, nagie zjawiło się 3 le- 
ników, którzy zażądali od włościan zwró- 
<cenia drzewa. Włościanie zwróciliby niele- 
sgalnie zabrane drzewo, gdyby nie buntowa- 
anie Aleksandra Łubnisa, który począł nawo- 

ływać włościan do rozbrejenia leśników i do 
stawiania oporu. Podburzeni włościanie rzu- 
cili się na leśników. Wywiązała się krótka, 
lecz rozpaczliwa walka.  Włościanie mieli 
przewagę ze względu na większość, pobili 
więc do utraty przytomności leśników i usi- 
łowali zabrać im broń. Podczas szamotania 
się padły strzały Od kuli elężko zranieni z0- 
stali: A. Łubnis, główny sprawca podburza- 
nia, W, Lisionek i Fr. Pochacz których wraz 
z leśnikami odwieziono do szpitala. (e). 

Ucieczka włamywacza z aresztu 
po uprzedniem wyłamaniu krat. 

Przed dwoma dniami w wyniku dłuż- 
szych poszukiwań został aresztowany nieja- 
Mi Hieronim Ananicz pochodzący ze wsi Ko- 
aki, gminy Szarkowszczyzna. Ananicz po- 
sszukiwany był przez władze Śledeże Za Sze- 
«eg włamań i kradzieży dokonanych na te 
enie gminy brasławskiej. 

Aresztowanego włamywacza osadzono w 
areszcie gminnym w Brasławiu, skąd nocy 
ubiegłej po uprzedniem wyłamaniu krat 
zbiegł w nieznanym kierunku. Za zbiegłym 
włamywaczem wszczęto pościg, który nie 
doprowadził narazie do pozytywnych wy- 
ników. (e). 

Okrutna matka 
wyrzuciła swoje dziecko psom na pożarcie. 

W dniu wczorajszym z polecenia władz 
śledczych aresztowano mieszkankę wsi Jur- 
sżyszki gminy rakowskiej Helenę Dubrowi- 
<«zównę lat 35, pod zarzutem popełnienia 
okrutnego czynu Dubrowiczówna w tych 
«łniach powiła dziecko, które wyrzuciła na 
podwórko psom na pożarcie. Głodne psy 

odgryzły dziecku obie nogi oraz prawą rą- 
czkę. Dubrowiczówna wykazuje oznaki cho- 
rohy umysłowej. Wobec tego, że zachodzi 
podejrzenie, iż chorobę ona symuluje, zosta- 
nie przesłana do kliniki psychjatrycznej na 

obserwację. (e). 

Katastrofa samochodowa wpobližu Potukni. 
W dniu wczorajszym na drodze Połuk- 

mia—Ropieje gm. rudziskiej samochód cię- 
sżarowy jadący z Wilna do Ejszyszek zderzył 
*się z furmanką włościańską, w której znaj- 
«łował się Paszkiewicz K. z żoną (wieś Raj- 
stele gm. rudomińskiej). 

Skutkiem zderzenia wóz został roztrza- 

skany, koń ciężko zraniony, zaś znajdują- 
cy się w wozie Paszkiewiczowię wyrzuceni 
zostali do rowu, dzięki czemu uniknęli ka- 
lectwa. Kierowca samochodu zbiegł. Konia 
na prośbę właściciela zastrzelono, gdyż miał 
połamane nogi. (e). 

Nowa Wiiejka. 
Podziękowanie. 

W imieniu Ochronki im. Ks. Bisk. Ban- 
<durskiego w Nowej Wilejce składamy tą 
<drogą wszystkim tym, którzy udzielają nam 
pomocy i środków na utrzymanie i prowa- 
<lzenie Ochronki, a w szczególności tym, 
(którzy z okazji Bożego Narodzenia złożyli 
<ofiary, jak: 

P. p. Borysostwu Afanasjewom za zło- 
żone zł. 50, Piotrowi Kowalewowi zł. 20, 
Zakł. Przem. A. Mozer i S-wie zł. 100, za 
arządzenie w dniu 26 grudnia zabawy ta- 

"mecznej, która dała zysku zł. 165, Pracowni- 
Жот Zakł. Przem. A. Mozer i S-wie za złożo- 
ne na urządzenie choinki w Ochronce zł. 45, 
<Obywatelstwu za”dary w naturze oraz za zło- 
żone na listę p. Trościankowej zł. 35, oraz 
a3 p. uł. wil. za bezpłatne udzielenie orkiest 
sy podczas zabawy, dalej Magistratowi za 
=wolnienie z opłat od biletów wstępu — 
masze najserdeczniejsze „Bóg zapłać”. 

Dary te umożliwiają nam udzielanie o- 
spieki i wyżywianie około 40 dzieci wdów i 
«sierot, do czego najwięcej przyczyniają się 
Zakł. Przem. A. Mozer i S-wie w N. Wilej- 
e. 

   

  

    

Zarząd Koła Zw. Pracy Ob. Kobiet 
w Nowej Wilejce. 

Podbrodzie 
Uniwersytet Ludowy. 

Wyrażone przed kilkoma dniami życze- 
enie, aby idea tworzenia Uniwersytetów Lu- 
«dowych zyskała na popularności, spełnia się 
srychlej, niż przewidywaliśmy, bo oto w dniu 
45-go stycznia w lokalu szkoły powszechnej 
m* Marsz. Józefa Piłsudskiego odbyło się 
©twarcie ośrodka U. Ł. w Podbrodziu sta- 
waniem Związku Młodzieży Wiejskiej z. Wi- 
Aenskiėj. 

Słuchacze U. L. rekrutujący się z człon- 
%ów okolicznych KMW. w liczbie około 40 
przybyli jeszcze poprzedniego dnia celem 
źłożenia egzaminów. O godz. 13 dnia 6 b. r.. 
Zjawili się przedstawiciele władz, wojska. 
»raz społeczeństwa, przybył także wójt gm. 
wodbrodżkiej p. J. Łozowski, Do zebranych 
słuchaczy przemawiali: z-ca starosty pan W. 
Ješman. podkreślające znaczenie U. L. dla 
pracy państwowo-twórczej; w imieniu in- 

  

  

spektora szkolnego p. Sulżycki, instr. ośw. 
pozaszk., nawiązując do organizacji U. L. 
zagranicą; burmistrz m. Podbrodzia p. Ka- 
jetan Rożnowski, życząc najlepszych wyni- 
ków pracy i zapewniając o poparciu. W 
imieniu Zw. Mł. W. p. Antoni Świackiewicz, 
rozwijając zasady organizacyjne dowodził, 
że U. L. jest placówką, która umożliwia 
wymianę myśli i wzajemne porozumienie się 

inteligencji — mózgu organizmu państwowe- 
go oraz jego organów — szerokich warstw 
ludności dla wspólnej pracy zmierzającej do 
uzyskania zastępów dobrych obywateli 
wreszcie przemawiał p. E. Stubiedo ref. K. 
O. S. W. 

Ilustrowane przy pomocy tablie pogłądo- 
wych i przezroczy wykłady trwały do godz. 
19-ej, wywołując żywe zainteresowanie słu- 
chaczy poruszanemi zagadnieniami. 

Święciany. 
Ofiary na bezrobotnych. 

Złożyli ofiary na rzecz bezrobotnych za- 
miast wizyt Świątecznych i Noworocznych: 

1. Urzędnicy Starostwa Święciańskiego— 
ZŁ 42: 

2. Pracownicy Wydziału Powiatowego Sej 
miku Święciańskiego zł. 26; 

3. Pracownicy Magistratu m. Święcian 
zł. 14,75; 

4. Urzędnicy Skarbowi pow. Święciań- 
skiego zł. 14; 

5. Pracownicy Komunaln. Kasy Oszczędn. 
pow. Święciańskiego zł. 12: 

6. Urzędnicy Szpitała Państw. w Świę- 
cianach zł. 8,50; 

7. Urzędnicy Urzędu Ziemskiego w Świę- 
cianach zł. 5,50; 

8. Nauczyciele 
Święcianach zł. 17; 

9. Komendant P. K. U. Święciany zł. 13; 
10. Funkcjonarjusze Komendy Policji Pań 

stwowej w Święcianach zł. 17; 
11. Związek drobnych kupców w Świę- 

cianach zł. 15; 
12. Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Po- 

wszechnych zł. 4; 
13. Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet 

w Święcianach zł. 10; 
14. Przemysłowcy, handlarze i rzemieśl- 

niey zł. 44,70; 
Razem zotych 213,45. 
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WIESĆI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

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

Nowogródek. 
Recepcja noworoczna. 

_ "Tradyayjny zwyczaj składania życzeń 
Xaworocznych dla sterników nawy państwo- 
«wej na ręce p. Wojewody jako przedstawi- 
m". aa pe dniu Nowego 1932 roku zgro- 
“na w recepcyjacj Nowogródzkiego 
tirzedu Wołewódzkiego zgórą słu przedsta- 

wicieli organizacyj społecznych, duchowień- 
stwa wszelkich wyznań, urzędów i instytu- 
cyj państwoych, oraz przedstawicieli repre- 
zentujących wszelkie warstwy i narodowości 
z terenu województwa nowogródzkiego. 

Życzania przyjmował p. o. Wojewody p. 
wice-wojewoda Godlewski, który następnie 
wygłosił następujące przemówienie: 

- „Z nowym 1932 rokim rozpoczynamy ra- 
dośnie czternasty rok naszej państwowości 

KURIE T 

Dziś tj. 9 stycznia o godz. 11-ej 
przed południem w lokalu przy ulicy 
Zawalnej 1 rozpoczną się obrady zja- 
zdu kierowników sekretarjatów  po- 
wiatowych BBWR z terenu wojewódz- 
twa wileńskiego. 

W zjeździe tym weźmie udział 
prezydjun: Rady Wojewódzkiej BB 
WR z p. prezesem senatorem Witol- 
dem Abramowiczem na czele, który 

W=PECSPOŃOSCK 1 

d kierowników sekretariatów 
powiatowych B. B. W. R. 

prewodniczyć będzie obradom i wy- 
głosi referat na temat sytuacji poHty- 
cznej i gospodarczej w państwie. 

Drugi zkolei referat na temat 
spraw organizacyjnych wygłosi kie- 
rownik sekretarjatu wojewódzkiego 
pos. Stanisław Dobosz, poczem nastą- 
pią sprawozdania z miejsć kierowni- 
ków organizacyjnych z terenu powia- 
tów. (v). 

Zebranie sekcji Kulturalno - Oświatowej Rady 
Wolewódzkiej B. B. W. R. 

Dziś o godz. 6-ej w. w lokalu przy 
ul. Zawalnej 1 odbędzie się zebranie 
organizacyjne sekcji kulturalno-oświa 
towej Rady Wojewódzkiej BBWR. 

Obradom przewodniczyć będzie 
powołany w swoim czasie przez wła- 

dze naczelne Bloku przewodniczący 
tej sekcji p. Mieczysław  Matuszkie- 
wicz. = 

W zebraniu weźmie również u- 
dział prezydjaum Rady Wojewódkiej 
BBWR. (v) 

i naszego niepodległego bytu w Odrodzonej 
Polsce. Źródło naszej radości jest w tem, że 
po podsumowaniu wyników pracy w ubieg- 
łych czternastu latach niepodległości stwier- 
dzamy, że wyniki tej pracy są . wielkie a 
wspaniały dorobek powinien nas napawać 
jaknajlepszą nadzieją na przyszłość. 

Lecz na tą radosną treść obecnej chwili 

pada jakgdyby ponury cień przeżywanego 
przez cały świat i Polskę kryzysu gospodar 
czego. Cień ten zabrał nam nawet cechują- 
cy nas zdrowy optymizm: wielu z pośród 
nas jest bezradnych i jakby opanowanych 

  

     

  

ię z tego wyczuć powszechny brak 
świadomości, że kryzys w Polsce nie wynikł 
z tych samych, co w innych krajach, przy- 
czyn. Kryzys w Polsce nie jest wynikiem 
niedostałku materjalnego kraju, gdyż Polska 
ma nawet nadmiar dóbr i bogactw — lecz 
źródło przesilenia tkwi w nas samych, wyni- 
ka bowiem z naszej nieporadności organiza- 
cyjnej przez nieumiejętne dysponowanie 
środkami materjalnemi i zasobami jakie po- 
siadamy, by się przeciwstawić złu, że wre- 
szcie nie posiadamy tej potrzebnej nam wia- 
ry we własne siły, brak nam świadomości. 
że zbiorową wolą i czynem Narodu możemy 

się oprzeć literalnie wszystkiemu, co nam 

zagraża, mając wielokrotne przykłady histor 

ji naszego naródu a zwłaszcza z pamiętnych 
lat 1914, 1918 i 1920... Czyny wspomnianych 
lat są niezbitym dowodem wartości i żywot- 
ności naszego narodu na czele z jego genju- 
szem Marszałkiem Józefem Piłsudskim — 
który nam przewodzi. 

Nowy Rok rozpoczynamy więc hasłem 

budzenia świadomości co do swej wartości, 

budzenia wiary ze własne siły, łączenia się 
z zwarty front jedności. Mobilizujmy wszy 

stkie siły duchowe i morałne, mobilizujmy 

wolę, mając przed oczyma jako najlepszy 

wzór wszystkich cnót obywatelskich posłać 

żyjącego wśród nas Mocarza Czynu Marszał 

ka Józefa Piłsudskiego — a to da nam gwa- 

rancję, że z łatwością osiągniemy upragnio- 

ny dobrobyt Najjaśniejszej Rzeczypospoli- 
tej i Jej obywateli”. 

Przemówienie p. Wice-wojewody Godlew- 

skiego, pięknie pomyślane, głęboko ujęte, 

odbiegało daleko od wszelkiego szablonu. 

Nacechowane nutą niezachwianej wiary 

w wielką przyszłość Narodu, zrobiło na zeb- 

raną elitę miejscowego społeczeństwa jak 

najlepsze wrażenie, pogłębiając respekt dla 

władz państwowych i żywy sentyment dla 

ich przedstawicieh. | ‚ 

Tych parę chwil spędzonych w Sali Kon 

ferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego wywar- 

ło silne wrażnie na wszystkich i pozostawiło 

bardzo miłe wspomnienie. R. 

Elszyszki. > 
My chcemy śniegu! 

Pierwsze dni stycznia upłynęły pod zna- 

kiem nieznacznego mrozu i odwilży, Resztki 

śniegu leżące w rowach przydrożnych i we 

wgłębieniach ziemi powoli tają. Szaro i 
smutno jest wszędzie, zwłaszcza w sereu nar- 
ciarza-amatora, który już w grudniu przygo- 
tował się nale życie do uprawiania królew- 
skiego sportu. Narty zrobione własnym wy- 
siłkiem oczekują gotowe, buty zdają się sa- 
me zachęcać do włożenia na nogi, smary wy- 
sychają, a kostjum pokrywa się pyłem. Cięż 
kie westchnienia wybiegają codziennie z 
piersi narciarza, który po przebudzeniu się 
spogląda ciekawym wzrokiem w okno, czy 
też noc nie przyniosła w darze tak bardzo 
pożądanego Śniegu. Lecz codziennie nowy 
zawód. Dachy zawsze nagie, szare, brudne, 
takie jak wczoraj. ы 

Nie wolno upadač na duchu. Przeciež to 
dopiero początek stycznia. Narciarz wierzy 
głęboko, że jutro, pojutrze, za trzy, za pięć 
dni a śnieg napewno spadnie. 

W oczekiwaniu więc na śnieg należy jesz- 
cze raz gruntownie przejrzeć sprzęt nar- 
ciarski, usunąć wywołane pośpiechem błę- 
dy i być gotowym na wyruszenie w teren. 
Podobnych wyczekujących. na śnieg narcia- 
rzy jest wielu, nawet w małych miastecz- 
kach i wsiach rozrzuconych po naszych kre- 
sowych ziemiach można ich znaleźć. Ta mi- 
ła gałęź sportu. znalazła wszędzie godne przy- 
jęcie. 

Nic też dziwnego, że Oddziały Związku 
Strzeleckiego, jak również Koła Młodzieży 
Wiejskiej, jako: jedyne żywotne organizacje, 

skupiające w swoich szeregach chętną pracy 

i oświaty młodzież, pomyślały o szkoleniu 

swoich członków zarówno na kursach do- 

"mowego wyrobu nart, oraz na kursach jaz- 

dy na nartach. 5 5 - 
Doceniając znaczenie sportu narciarskie- 

go gminne komitety P. W. i W. F. uchwa- 

liły pewne sumy na zakup nart, a oprócz 

tego zainteresowały się postępem ruchu nar- 

ciarskiego, jaki daje się zauważyć w dwóch 

ostatnich latach na naszych terenach, Nawet 

takie m. Ejszyszki, gdzie przed trzema laty 

nie widziano wogóle nigdy nart, dziś mają 

kilka par, a dzięki przychylnemu ustosun- 

kowaniu się p. wójta Janikowskiego zaku- 

piono jeszcze 6 par z funduszów gminnych 

dla tut. Oddziału. Zw._Strz. > 

Należy również złożyć w tem miejscu 

podziękowanie p. komendantowi powiatowe- 

mu Strzelca por. Baranowi za propagowanie 

sportu narciarskiego. przez zaopatrywanie 

Oddziałów w narty, i za pomoc przy za- 

kładaniu wytwórni domowego wyrobu nart. 

"Druskieniki. 
Ujęcie kłusowników. 

W lasach druskienickich aresztowano w 
ostatnich dniach około 10 kłusowników, któ- 
rzy urządzali nielegalne polowania na zwie- 
rzynę. : 

Podczas obławy dwóch kłusowników zra- 
niońó, gdyż stawiali czynny opór i nie po- 
zwałali się ująć. Są to Edward Farański i 
Jan Ruzdo. 

  

Kino dźwiękowe 

P 0 g 0 n kowo-špiewny 

w Nowogródku 

Film polski dźwię- 

W rol. główn. Nowa Ney, Zbyszko Sawan i Junosza Stępowski. 

Wkrótce „GENERAŁ GRACK*. 

SERCE NA ULICY 
  

  

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

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

oraz futra i okrycia damskie i męskie. 

  

Lida. 
Zamknięcie fabryki „Ardal*”. 

Z dniem 24 grudnia zawiesiła pra- 
eę na czas nieograniczony największa 
fabryka w Lidzie t. zw. Przemysł Gu- 
mowy Ardal, naskutek czego wymó- 
wiono pracę 86 mężczyznom i 270 ko- 
bietom. Przyczyną przerwania pracy 
ma być nadmierna ilość wyproduko- 
wanego towaru, brak rynku zbytu 0- 
raz niemożność uzyskania kredytu. 
Zwolnieni robotnicy, którzy byli u- 
bezpieczeni, będą mogli otrymać ża- 
siłki z Państw. Funduszu Bezrobocia, 
nieubezpieczeni, których jest około 50 
z Kom. Pom. Bezrobotnym. Zaległe 
pieniądze za ostatnie dwa tygodnie 
pracy zwolnieni robotnicy mają otrzy 
mać w dniach 9 i 16 stycznia. 

„Wojna z Żonami* na scenie Ogniska 
Kolejowego. 

Nowo zorganizowany Zespół Amatorski 
przy Ognisku Kolejowym w Lidzie w skład 
którego weszły najlepsze siły z innych tut. 
zespołów, ma w opracowaniu francuską 
trzyaktową komedję Lewella p. t. „Wojna 
z żonami”. Sztuka powyższa wystawioną z0- 
stanie w dniu 17 b. m. na scenie Ogniska 
Kolejowego. Jak się dowiadujemy Zespół 
niniejszy będzie niejako ośrodkiem wokół 
którego ma zawiązać się w niedalekiej przy- 
szłości stały Miejski Zespół teatralny. Kie- 
rownikiem i zarazem reżyserem wspomnia- 
nego Zespołu jest znany artysta dawniej- 
szych rosyjskich i polskich teatrów na Kre- 
sach naszych p. Jurago Karol. 

Zorganizowanie Okręgowej Kasy Cho- 
rych w Lidzie. 

Z dniem 1 stycznia 1732 r. została zorga 
nizowana Okręgowa Kasa Chorych w Lidzie, 
która obejmuje swoją działalnością nastę- 
pujące powiaty: lidzki, szczuczyński, woło- 
żyński i nowogródzki. 

8730 

Kasa Samopómocy Związku Oficerów 
4 Rezerwy. 

Na ostatniem zebraniu Lidzkiego Kola 
Związku Oficerów Rezerwy postanowiono u- 
tworzyć Kasę Samapomocy Związku Ofice- 
rów Rezerwy w Lidzie. W związku z po- 
wyższem wyłoniono komisję do opracowa- 
nia statutu w skład której weszli nast. of. 
rez.: Gierasimowicz, inż. Janikowski i Bo- 
żek. > 

a 
Zagadkowy napad na gajowego. 

Gajowemu lasów państwowych w gmi- 
nie raduńskiej powiatu lidzkiego Grzegorzo- 
wi Zytkiewiczowi zadano podczas spożywa- 
nia kolacji o godzinie 17-ej ciężkie uszkodze- 
nie ciała przez ukłucie go ostrem' narzę- 
dziem w bok przez okno przy którem sie- 
dział, 

Wypadek powyższy wywołał różne ko- 
mentarze wśród okolicznej ludności. 

Wieczór towarzyski w Związku Of. 

Rezerwy. 

Lidzkie Koło Związku Oficerów Rezerwy 
urządza w dniu 10 stycznia 1932 r. o godz. 
20-ej w. Kole Polek. wieczorek towarzyski 
dła członków swojego Koła i ich rodzin, 
który ma na celu nawiązanie bliższego kon- 
taktu pomiędzy członkami Koła. Będzie to 
pierwszy wieczór towarzyski w nowym ro- 
ku na gruncie lidzkim. 

M-ur. 

SPROSTOWANIE OMYŁKI DRUKU. 

Do artykułu p. t. „Na schyłku miesiąca 
przeciwgruźliczego* w N-rze 5 z dnia 8 b. m. 
wkradł się przykry błąd zniekształcający 
brzmienie nazwiska wielce zasłużonego na- 
czelnego lekarza i kierownika placówek Wiił. 
T-wa Przeciwgruźliczego d-ra Antoniego Bo- 
rowskiego. | 

Odnośny zatem zniekształcony ustęp ar- 
tykułu winien brzmieć: „Naczelne kierow- 
nictwo Poradni, jak i zresztą pozostałych 
placówek T-wa Przeciwgruźliczego spoczy- 
wa bez przerwy w ręku d-ra Antoniego Bo- 
rowskiego*. > 

3 

Śmiertelny skok z mostu w_-nurty : 
Wilenki. || | 

Wezoraj 6 godzinie dwunastej w nocy 
na moście Zarzecznym=przy ulicy Sofjanej 
rozegrał się wstrząsający wypadek samohbój- 
stwa. - 

W pewnej chwili na most wbiegł jakiś 
osobnik, który wskoczył na porąez. mostu i 
z.okrzykiem „Nie chcę więcej żyć* rzucił się 
w nurty wzburzonej naskutek ostatnich od- 
wilžy Wilenki. Cala scena odegrała się z tak 
błyskawiczną szybkością, że stojący wpobli- 
żu połicjant oraz obecni na moście przechod 
nie nie zdążyli samobójcy powstrzymać. 
Tymczasem prąd Wiłenki poniósł samobójce, 
na ratunek którego rzucił się policjant oraz 

    

     

Dziś: Marcjanny 

   | Sobota | Jutro: Agatona 

9 | Wschód słońca —g. 7 m.42 

Styczeń | zachód „ —g, I5m.10 
Spestrzsżenia Zakładu Neteorologji U. 8. B 

w Wimie z dnia 8 I — 19:2 reku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 747 
Temperatura średnia —- 2° С 

3 uajwyśsza: -|- 5° С 

. majniższa: —- 1° С. 

Cpad w milimetrach: — 
Wiatr przeważający: połudn.-zach. 

Tendencja barom.: wzrost, nast. stan stały. 

"Uwagi: pochmurno. 

  

KOŚCIELNA. 
— Nabożeństwo w  kośc. św. Ignacego. 

W niedzielę dnia 10 b. m. z okazji święta 

Rodziny Wojskowej odbędzie się nabożeń- 
stwo w kościele garnizonowym (św. Igna- 
cego) „o godzinie 11. Podezas nabożeństwa 
chór Rodziny Wojskowej wykona szereg pie 
śni. Członkinie proszone są o jak najliczniej 
sze przybycie. 

MIEJSKA. 
— Wyszukiwanie pracy dła bezrobotnych. 

Jak się dowiadujemy naskutek interwencji 
bezrobotnych u władz nadzorczych między 
przedstawicielami opieki społecznej . Urzę- 
du Wojewódzkiego i Magistratu odbyła się 
przed kilku dniami konferencja w sprawie 
przyjścia z pomocą bezrobotnym w pierw- 
szym rzędzie przez wynalezienie im cho- 
ciaż perjodycznej pracy. W związku z temi 
zabiegami istnieje nadzieja, że część bezro- 
"botnych uda się zatrudnić na robotach miej- 
skich prowadzonych przez Magistrat, 

— Tranzlokacja biura wypłat bezrobot- 
nym. Biuro wypłat i wydawania bonów bez- 
robotnym, które mieści się obecnie przy ul. 
Łukiskiej 8 wkrótce ma być przeniesione na 
ul. Antokolską 91. Jest to decyzja Magistra- 
tu, powzięta naskutek żądania władz wo- 
jewódzkich, które pragną uniknąć w cent- 
rum miasta większego skupienia bezrobot- 
nych, co w dużym stopniu przyczynia się 
do tamowania ruchu. Obecnie w najbliż- 
szych dniach Magistrat przystępuje do grun- 

-townego remontu i przystosowania nowego 
lokalu do petrzeb tej instytucji. 

ADMINISTRACYJNA. 
— Konfereneja w sprawie ruchu kołowe- 

go. W dniu 8 b. m. odbyło się pod przewod- 
nictwem Starosty Grodzkiego p. Kowalskie- 
go zebranie komisji w sprawach ustalenia 
i unormowanią ruchu kołowego w naszem 
mieście. 

Radzono nad ustaleniem ulic, któremi 
ruch kołowy ma się odbywać w jedną tylko 
stronę, dalej ulic, gdzie szybkość samacho- 
dów ma być zmniejszona ze względu ną bło- 
to, omawfano sprawę usunięcia  szyldów, 
wystających ponad ulicę, podcięcia gałęzi 
drzew. hamujących ruch, ustalenia przystan- 
ków autobusowych, postojów dorożek. 

Po ukończeniu *konferencji członkowie 
komisji udali się samochodami na objazd 
miasta, celem zbadania na miejscu  wszeł- 
kich spraw, będących w związku z ruchem 
kołowym. Na podstawie wyników obrad dzi- 
siejszych i rezultatów badań komisyjnych 
będzie opracowany szczegółowy plan nowych 
zarządzeń co do ruchu kołowego i podany 
będzie w swoim czasie do wiadomości publi- 
cznej. т 

GOSPODARCZA. 
— 11 b. m. rozpocznie się lotna kontrola 

władz skarbowych. Władze skarbowe prolon 
gowały termin rozpoczęcia lotnej kontroli 
na terenie miasta mającej na celu sprawdze- 
nie, które z zakładów przemysłowych wzglę 
dnie handlowych nie wykupiły patentów na 
rok 1932. Kontrola taka nieodwołalnie roz: 
pocznie się z dniem 11 Ь ; 

  

ZO 

A WOJSKOWA. 
— Dodatkowe posiedzenie komisji pobo- 

rowej. We środę 20 b. m. w lokalu przy ul. 
Bazyljańskiej 2 odbędzie się dodatkowe po- 
Siedzenie Komisji Poborowej. Wszyscy męż- 
czyźni, którzy dotychczas nie uregulowali 
swego stosunki do wojska winni skorzystać 
z tej okazji, gdyż w roku bieżącym odbędzie 
się zaledwie kilka dodatkowych Komisyj. 

Z Z KQLEL 
— Zakaz chodzenia po torach kóleiw 

wych. W związku z mnożącemi się ostatnio 
nieszczęśliwemi wypadkami na kolei spowo- 
dowanemi chodzeniem publiczności po torach 
kolejowych Wileńska Dyrekcja P. K. P. po- 
leciła podległemu personelowi roztoczyć 
specjalną kontrolę nad linją kolejową. W 
wypadku stwierdzenia przebywania osób 
niepowołanych w obrębie torów kolejowych 
winni pociągani będą do surowej odpowie- 
dzialności karnej. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Sobótka w Ognisku Akademiekiem. 

Dnia 9 stycznia rb. odbędzie się zabawa ta- 
neczna w salonach Ogniska Akademickiego 
(ul. Wilka 24). 

Początek o godz. 9 wiecz. 
Do tańca przygrywać będzie. trio akade- 

mickie. Bufet na miejscu. Wejście za oka- 
zaniem legitymacji akademickiej — goście 
za zaproszeniami. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Sekeja Robót Rodz. Wojskowej przyj- 

muje zapisy na kurs robót ręcznych. Nauka 
haftów artystycznych, haft na siatce, toreb- 
ki ręczne i t. d, Opłata miesięczna dla żon 
wojskowych 2 zł. dla pań cywiłnych 5 zł. 
Zapisy w sekretarjacie Rodz. Wojsk. (Mickie 
wicza 13) w poniedziałki i czwartki od godz. _ 
17 do godz. 19-ej. 

— Sekeja Współżycia Towarzyskiego Ro- 
dziny. Wojsk. zawiadamia, że od dnia 15 
stycznia 1932 r. rozpoczyna lekcje gimna- | 
styki plastycznej i tańców charakterystycz- 
nych, prowadzone przez p. Sawinę-Dolską. 
Zapisy dla żon wojskowych i pań cywilnych 
w sekretarjacie Rodz. Wojsk. (Mickiewicza 
2 w poniedziałki i czwartki od godz. 17— 

-ej. 
Opłata miesięczna b. niska. 

jeden z przechodniów. : 
Wpobližu mostu przy ogrodzie Bernar- 

dyńskim udało się wyłowić samobójcę i wy- 
ciągnąć go na brzeg. . Dzięki natychmiasto- 
wym zabiegom ratowniczym udało się go 
uratować. 

Jak się później okazało był to 21-letni 
Z. Bukrabo (ulica Sadowa Nr. 17) portjer 
hotelu Łódź. Wobec tego, że uratowany Sa- 
mobójea znajdował się w stanie silnego opił 
stwa przewieziono go do czasu zupełnego 
wytrzeźwienia do aresztu centralnego. Przy- 
czyny samobójstwa narazie nie A 3 

е e). 

    

KRONIKA 
SPRAWY RZEMIESLNICZE. 

— Resursa Rzemiešlnicza zaprasza na 
Sobótkę, która odbędzie się dnia 9 b. m. 
Chór pod kierownictwem pana W. Mołodec- 
kiego odtworzy między iunymi 1-noaktową 
komedję ze śpiewami i tańcami „Werbel 
domowy', którą w Świetnem wykonaniu, a 
barwnych kostjumach jest chlubą tego ze- 
społu. 

   

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Ostatnie dzieło prof. ks. Wiłanowskie- 

go na posiedzeniu Żyd. Instytutu Naukowego 
W tych dniach w Żyd. Instytucie Nauko- 
wym na posiedzeniu naukowem magister p. 
Kon wygłosił referat poświęcony wydanemu 
ostatnio dziełu prof. U. S. B. ks. Bolesława 
Wilanowskiego p. t. „Rozwój historyczny 
procesualnego prawa kanonicznego”. Refe 
rent obszernie przedstawił tezy prof. Wilu- 
nowskiego, dotyczące wpływu prawa żydow- 
skiego na kościelne prawo  procesualne w 
pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Na po- 
siedzenie licznie przybyła palestra żydowska 

— Wileńskie Koło Związku Bibijotekarzy 
Polskich. W czwartek dnia 21 stycznia b.r. 
odbędzie się w Uniwersyteckiej Bibljotece 
Publicznej o godz. 7 i pół wiecz, w razie 
braku kompletu o godzinę później zwyczajne 
doroczne Walne Zebranie z porządkiem 
dziennym: 

1) Odczytanie protokołów z wstatniego 
dorocznego Walnego i Nadzwyczajnego Ze- 
brania. 

2) Sprawozdanie Zarządu, ‚ 

3) Sprawozdanie i wnioski Komisji Re- 
wizyjnej. 2 

4) Wybory nowego Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej. 

5) Wybory delegata Koła do Rady Zw. 
BP. * 

6) Wnioski Komisji dła spraw bezrobo- 
cia w sprawie wysokości opodatkowania się 
na rzecz bezobotnych bibljotekarzy. 

7) Wolne wnioski i interpelacje. 

— Baczność Pedoficerowie Rezerwy. W 
dniu 10 stycznia 1932 r. o godz. 16 w lokalu 
Związku (Żeligowskiego 4) odbędzie się Zeb 
ranie Informacyjne na którem zostanie wy- 
głoszony odczyt z dziedziny Wojskowej, o- 
raz będą poruszane sprawy Związkowe. | 

Zarząd uprasza członków o liczne przy- 
bycie. 

   

  

: ZABAWY. 
W sali Zw. Zaw. Drukarzy (Bakszta 8-1). 

Odbędzie się Zabawa Taneczna dnia 9-go 
stycznia 1932 r. ‹ 

Bufet o własnym Zarządzie. 
Do tańca przygrywa orkiestra Jazz-band, 
Początek o godz. 9 wiecz, Ž 
— Dancing towarzyski, Dziś, 9 stycznia 

w cukierni B. Sztralla (rėg Tatarskiej) od- 
będzie się Dancing za zaproszeniami, Do- 
chód przeznaczony na Schronisko Sierot im. 
Marszałka J. Piłsudskiego i na Wojew. Ko- 
mitet . Pomocy Bezrobotnym. : ' 

Początek od godz. 23-ej. 
Wstęp 2 zł, — akądemickj 1 zł, 

TEATR | MUZYKA 
DZISIEJSZA .PREMJERA NA POHULANCE. 

— „Burza w szklance wody*. Dziś w so- 
botę dnia 9-go stycznia o godz. 8-ej wiecz. 
po raz pierwszy w Wilnie ukaże się głośna 
komedja, świetnego pisarza niemieckiego 'B. 
Franka p. t. „Burza w szklance wody*, Bru- 
no Frank jest doskonałym znawcą życia, któ 
ry poprzez satyrę i tryskający humorem ko- 
mizm potrafi zakląć w opisywanem przez 
siebie środowisku ludzi i niebywałą ży- 
wołność i realizm. „Burza w szklance wody“ 
jest najnowszem dziełem tego ciekawego au- 
tora i skupia w sobie wszelkie najlepsze ce 
chy jego nieprzeciętnego talentu. & 

Jutro w niedzielę dnia 10 stycznia o go- 
dzinie 8-ej wiecz.-po raz drugi „Burzę w 
szklance wody'*, № 

— Ostatnie dni „Tak si; zdobywa ko- 
biety“ w Teatrze Lutnia, ай „az da. 
9-g0 z a o godz, 8-0] więcz. przezabaw- 
na  komedja 
schodząca już z repertuaru. 

Jutro w niedzielę dnia 10-go stycznia o 
godz. 8-ej wiecz. przedostatni raz „Tak się 
zdobywa kobiety", 

_POPOŁUDNIÓWKI. 
— Bajka dla dzieci „Królewna Śnieżkać 

w Lutni. Dziś dnia 9-go stycznia o godz. 
"4-ej p.p. po raz drugi odhędzie się przed- 
stawienie dla dzieci przemiłej i wesołej baś- 
ni p. t. „Królewna Śnieżka” urozmaiconej 
śpiewami i tańcami, z ilustracją muzyczną 
p. Wł Szczepańskiego. Ceny b. niskie. 

W niedzielę dnia 10 stycznia o godz. 
12-ej w poł. „Królewna Śnieżka”, 

— Ostatnie przedstawienia Rewji Sylwe- 
strowej na Pohulance, Jutro w niedzielę 
dn. 10-go stycznia o god. 4-ej p.p. jedyny 
raz jako popołudniówka po cenach zniżonych 
odbędzie się pełna humoru i nieoczekiwa- 
nych atrakcyj Rewja Syłwestrowa. W naj- 
bliższych dniach Rewja schodzi z afisza, a 
więc jest to ostatni termin spędzenia miło 
i wesolo paru chwil na Pohulance. 

— Premjera w Lutni „Hulia di Bulla“, 
W. pierwszych dniach przyszłego tygodnia 
odbędzie się w Lutni premjera tryskającej 
beztroskim humorem komedji F. Arnolda i 
E. Bacha p. t. „Hulla di Bulla“. Režyserja 
spoczywa w doświadczonych rękach K. Wyr- 
wicza. Próby dobiegają końca. 

— Wileńskie Tow. Filharmoniczne. Jako 
jedną z najciekawszych atrakcyj koncerto- 
wych Wil. Tow. Filh. urządza w najbliższy 
wtorek w sali Konserwatorjum Wielki Kon- 
cert pierwszego polskiego Kwartetu z udzia- 
łem znanej w naszem mieście skrzypaczki 
Ireny Dubickiej, oraz świetnego zespołu w 
skład którego wchodzą Z. Adamska, M. Flie- 
derbaum i T. Szaleski. Bilety do nabycia w 
Biurze „Orbis*, Mickiewicza 12-a. 

RADIJO 
SOBOTA, dnia 9 stycznia 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Poranek szkol 
ny. 14.10: Progr. dzienny. 14.15: Muzyka z 
płyt. 15.15: Kom. 15.25: .Progr. wyd. perjod. 
15.45: Koncert życzeń (płyty). 16.20: Radjo 
kronika. 16.40: Codzienny odtinek powieścio- | 
wy. 16.50: Koncert "życzeń płyty). 17.102 

„Tak się zdobyw£ kokjety“ 
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„Akademicy polscy zagranicą* — odczyt. 
17.35 Koncert i aud. dla dzieci. 18.50: Kom. 
Wil. Tow. Org. i Kół Rołn. 19.00: Tygodnik 
litewski. 19.20: „O współczesnej literaturze 
amerykańskiej" — felj. 19.40: Progr. na nie- 
dziełę. 19.45: Pras. dzien. radj. 20.00: „Na 
widnokręgu. 20.15: Koncert. 21.55: „Na „Pu 
laskim“ do Polski“ — felj. 22.10: Koncert 
Chopinowski. 22.40: Kom. i muzyka tanecz- 
na. 23.00: Aud. literacka nowele K. Maku- 
szyńskiego. 23.3: Muzyka taneczna z płyt. 

NOWINKI RADJOWE. 
BY USNĄĆ Z UŚMIECHEM NA TWARZY... 

Na zakończenie sobetniego programu 
dziennego, a więc o godz. 23-ej nadajemy 
audycję za której wesołość ręczy swojem 
nazwiskiem — autor, Korneł Makuszyński. 
Słuchowisko to składać się będzie z dwóch 
nowel naszego świetnego humorysty: „Obra- 
żona niewinność* i „Pragnę miłości”. 

Radjohonizacja i reżyserja H. Hohendliń- 
gerówny. у 

ZYGMUNT PROTASSEWICZ PRZED 
MIKROFONEM. 

Dzisiaj dnia 9 stycznia o godz. 20.15— 
20.45 wystąpi przed naszym mikrofonem p. 
Zygmunt Protassewicz, baryton, który od- 
śpiewa utwory Mascagniego, Tostiego, Rach- 
maninowa, Moniuszki i Galla. 

Akompanjować będzie Walentyna Czu- 
chowska. 

   

    

KONCERT Z. RABCEWICZOWEJ. 

Zwracamy uwagę radjosłuchaczy na dzi- 
siejszy koncert Chopinowski o godz. 22,10. 
Utalentowana pianistka p. Zofja Rabcewi- 
czowa oprócz poloneza D-moll wykona słyn- 
ną sonatę Chopina z marszem pogrzebowym, 
dzieło niezrównanej fantazji i połotu myśli 
muzycznej. 

R ° ° ° za 
Dancingi i dobroczynność. 

Bardzo jest trudno wydobyć z ludzi choć 

trochę grosza na palące potrzeby najbied- 

niejszych. Zarobki, wskutek wzajemnych boj 
kotów, stają się coraz mniejsze. Jedyny.spo- 
sób, jak dotąd, skuteczny w wydobywaniu 

zapomóg, to tańce i zabawy, gdyż każdy 

chętniej daje datek, jeżeli sam się trochę 

rozerwie. Przeszkadzać temu, odstraszać lu- 

dzi od chodzenia na wileńskie dancingi, po- 

równująe je do jakichś paryskich nor z mu- 

L iii ii S 

ZIEMIA CUDÓW EE Ku Miejskie | BE 
Qd poniedziałku 4.1. 

Godz. 

rzynami i prostytutkami, jak to robi „Sło- 

wo”, bardzo jest niespołecznie i niefilantro- 

pijnie. 

3 Gdyby autor tej niesmacznej notatki 

mógł odwiedzać dancingi paryskie w innej 
dzielnicy niż ulica Błomet, dowiedziałby się 

że up. na Champs: Elysees, na rue Rivoli i w 

wielu innych arystokratycznych dzielnicach, 

zabawiają się, tak jak na całym świecie, w 
ten sposób, że istotnie, każdy z ulicy, kto 
zapłaci, może wejść, tańczyć z kim: chce, nie 

prezentując się nawet, że są tancerze loka- 
łu, i to czasami są książęta i hrabianki ro- 
syjskie. 

Nikomu do głowy nie przychodzi tem się 

gorszyć, bo we wszystkich takich lokalach, 
przychodzą całe towarzystwa razem i tań- 
czą między sobą. Jest nawet większa gwa- 

rancja trzeźwości niż w domach prywatnych 
Nikomu to. chyba nie przeszkadza urządzać 
choćby najwspanialsze przyjęcia w hrabiow 
skich pałacach, jeśli mu się powodzi w inte- 
resach, a także wstrzymać się od bywania 
na kawiarnianych dancingach jeśli mu się 
niepodobają. 

Wreszcie w Wilnie odbywają się te za- 
bawy za zaproszeniami, więc cała złośliwość 
nie podobają. 

Ale przeszkadzać w zbieraniu grosza dla 
biednych... to zbyt już arystokratyczne, 

Gospodynie zabaw fllantropijnych. 

Wiersze w prezencie. 
Dlaczegoby nie wprowadzić takiego zwy- 

czaju żeby na upominki np. świąteczne i 
wszelkie imieninowe ofiarowywać poezje? 
Tak mało jej mamy w życiu. Osobiście, ku- 
pować książkę z rymowanemi czyjemiś wra- 
żeniami mogą tylko młodzi, zakochani, lub 
starzy literaci, a tyle jest odpowiednich to- 
mów poezji na upominek, pamiątkę wrażeń 
odebranych, których odblask znaleźć może- 

  

my w nastrojowych. wierszach naszych po- 
etów. 

Oto leżą przed nami dwie, wydane przez 
„Lux*, 41 i 36 stronicowe książeczki: Je- 
sienna Miłość i Wi cieniu Modrzewia p. Eu- 
genji Kobylińskiej (Masiejewskiej). - 

Pełno w nich uczucia, słodkiej zadumy, 
miłości, nietylko jesiennej, ale i bardzo wio- 

4—6—8—10 

K_ U R J E R 

sennej, i świeżej, chociaż przymglonej tu- 
tejszym smętkiem i rezygnacją. Rozkocha- 
nie w przyrodzie i zapraszanie jej do współ- 
udziału we wzruszeniach sercowych. Кох- 
lewna tęsknota, szukanie kogoś kto odszedł, 
łub kogo niema wcałe, tylko jest sen i zie- 
łone ścieżki, rzeka, liście kolorowe, mgła i 
chmury. Poetka żyje nie z ludźmi, nie ma 
styczności z żelazo-betonowemi wrażeniami 
współczesnych poetów, nie szuka wymyślnej 
formy, sobie śpiewa nie komu, i wiersze jej 
są pełne prostoty i wdzięku. 

„.„Wirowały w błękicie łabędzie, 
kąpiąc skrzydła w słonecznej ulewie... | 
Lecz to sen... A potem co będzie, 

„Gdy zbudzimy się, ciemny Modrzewiu? 

Wiem! Kruk w chmurze na deszcz załopoce 
I łez ziemi nie zdoła nikt otrzeć... 
„Teraz olchy nad rzeką się złocą, 
Uśmiechają się usta najsłodsze. 

Taki jest Łabędzi Sen i dużo takich snów 
i marzeń jest w tych zbiorkach. H-ro. 

Istotnie tak być nie powinno. 
Od p. d-ra Prokowskiego otrzymuje- 

my poniższe z prośbą o zamieszczenie: 
W numerze 3 (2245) „Kurjera „Wileńskie- 

go” jedna z nauczycielek uważała za właś- 
ałwe napisać zgryźliwą notatkę z powodu 
choinki dla dzieci, urządzenej przez Magi- 
strat miasta Wilna. Każdemu obywatelowi 
przysługuje prawo nawet swoją własną żółć 
upowszechnić, ale nawet przy takiej intencji 
obowiązuje dokładność w odtwarzaniu rze- 
czywistości, a przynajmniej większa, niż to 
spotykamy u dzieci. 

Z tej notatki najwyraźniej wyłania się 
cel przedstawienia w  najgo m świetle 
tradycyjnej imprezy świątec: którą sa- 
morząd urządził dla najbiedni ych dzie- 
ci Dła bliżej niewtajemniczonych czytelni- 
ków, wydawać się może to święte oburzenie 
uzasadnionem, zwłaszcza, że aż w prasie 
informuje się o tem całe społeczeństwo. 

Twierdzę stanowczo, że cała treść notat- 
ki nie odpowiada prawdzie. Prawdą indywi- 
duałną autorki jest tylko jej niezadowole- 
nie, z jakichś bli nie znanych ani mnie, 
ani nikomu z organizatorów choinki, powo- 
dów. Rzeczywistość rzeczywisła, a nie urojo- 
na, przedstawiała się jak następuje: 

Każda z 37-miu 
obrębie samego miasta miała odpowiedni 
kontyngent miejsc dla biorących udział w 
choince. Zwrócono się do kierownictwa szkół 
aby zechciało przyprowadzić najbiedniejs 
dzieci, w cełu otrzymania paczek i obejrze- 
nia filmu. Paczek tych była określona ilość 

    

  

  

   

  

   

      

    

  

  

1 W rolach В Koncertowa orkiestra pod batutą A асс Anette Bereon i Lee Mathot. "77m: sanickiego 
m. Sutrobramska 5. | Początek o godz. 4. 6, 6 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkon 30 er.. pattor 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do IQ wiecz. 

Dźwięk. Kino-Teatr - Bziśl Gwiazda gwiazd, Greta Garba w swojej najnowszej kreacji, wielkim 
niezrównana dramacie płemiennej miłości p. t. | 

zkół powszechnych w 

W roł. gł. męskich: Lewis Stone oraz Robert Montgomery. 

WZI Ł'E Ń SR T 

5.129 i taką liczbę dzieci niemi obdarowano. 
zieci nie były głodne, gdyż przybyły po 

śniadaniu szkolnem, które się wydają w 
okresie feryj świątecznych z funduszów sa- 
morządu. Każda paczka zawierała 18 cukier- 
ków i 15 pierników, a nie 2—3, jak to, po- 
dała autorka. Film wyświetlał ..„Wesele Kra- 
kowskie“, a nie „Lowickic“, jak ło się „Wy- 
dawalo“ nauczycielce, Amerykańska  ko- 
medja, która ubawiła dzieci, niewątpliwie, 
nie była układaną przez pedagogów, ale z 
jej wpływem demoralizującym możnaby so- 
bie śmiało dać radę. Wybrano w każdym 
razie to, co można było dostać, a cała im- 
preza kosztowała 2.700 zł. 

Uważam, że znacznie większe pole. dla 
oddziaływania moralnego na dzieci nada- 

ę nawet przy organizacji choinki, 
zwłaszcza, jeżeli zwrócimy uwagę na to. że 
było kilkonaścioro dzieci, które jawnie oszu 
kiwały rozdające paczki panie i pobierały 
te paczki dwukrotnie. Pozatem, co najmniej 
6 osób z personelu nauczycielskiego, pr 
prowadzało większą ilość dzieci niż prze- 
widywał kontyngent. A nawet jeden z nau- 

i to głośno dzieciom: 

zy to orga- 
e zwrócić u- 

      

   

  

  

  

  

  

   

  

    

  

          

wagę, ż 

choinki jest uciążliwą pracą. Wszystkie big- 
jenistki szkolne i kilka pań pracowniczek 
Magistratu, razem 16 osób w ciągu 4-ch dni 
pracowało nad przygotowaniem paczek. Są- 
dzę, że przeczytanie wspomnianej notatki 
nie może być uważane za podziękowanie za 
bądź co bądź dobre intencje. Natomiast jest 
jednym z licznych dowodów tej 7 
za pracę społeczną wdzięczności oczekiwać 
nie należy. Sądzę, kto, jak kto ale „naliczy- 
ciełka” winna o tem wszystkiem wiedzieć i 
nie informować myłnie opinji publicznej li 
tyłko z tego powodu, że istotnie pogoda by- 
ła w tych dniach zła, co niewątpłiwie wpły- 
nęło na zgryźliwy nastrój autorki notatk 

D-r Brokowski. 
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WAGI dziesiętne i stołowe > 
PARNIKI i gniotowniki do kanofli Ž 
ŠIEKACZE, szarpscie i śrótowoiki o 

poleca 

SIECZKARNIE ręczne i konne З 
Е 

ZYGMUNT NAGRODZKIE 
5 Wilno, ul. Zawałna 11-a. 5 
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Nr. 6 (2248) 

Z OSTATNIEJ CHWILI 
Lloyd George przeciwko długom 

i reparacjom. 
LONDYN S.L. Pat. — „Daily He- 

rald* podaje dziś wywiad z Lloyd Ge- 
orgem, który wezoraj rano powrócił 
do Anglji. Zapytany o sytuację mię- 
dzynarodową, Lloyd George oświad- 
czył, że trzeba zupełnie skreślić wszy- 
stkie długi wojenne i reparacje, aby 

dojść do równowagi gospodarczej 
świata. Długi wojenne i reparaeje są, 
zdaniem Lloyd George'a, tak ze sobą 
związane, że tyfko przez całkowite, o- 
bustronne skreślenie ich moźna osi: 
gnąć skutek pażądany. 

  

  

Centrolew przed sądem. 
Ostatnie słows oskarżonych. 

(Teł. od własn. koresp. z Warszawy), 

Dziś w procesie Centrolewu od rana mó- 
wił w dalszym ciągu oskarżony  Pragier. 
Przewodniczący kilkakrotnie musiał zwracać 
mu uwagę na niewłaściwość formy i tematu, 
upominając, że to nie wiec, ani wykład pro- 
fesorski. Oskarżony co chwilę czynił wycie- 
czki osobiste pod adresem oskarżycieli pub- 
licznych. 

Drugi zkolei przemawiał oskarżony Cioł- 
kosz trzymając się bardziej tematu. Mówił 
o Polsce odrodzonej, o zasługach dla niej 
pos. Liebermana, o Mussolinim i znanym in- 
cydencie Mastka w czasie pobytu w Krako- 
wie Grandiego, o II Międzynarodówce i Van- 
derveldzie. Przemówienie swoje zakończył 
słowami: „Gwardja umiera, ale się nie pod- 
daje“. 

  

Oskaržony Mastek do winy sie nie przyz- 
naje tak samo jak Ciołkosz. Twierdzi, że 
wszystko polega na przekręceniu jego słów, 
na niesumienności łudzkiej, na niechęci niek- 
tórych ludzi do niego. Kraków wybrano jako 
miejsce Kongresu poto, aby wszystko od- 
było się w jak największym spokoju, bo to 
jet miasto spokojne. : 

Czwarty przemawiał osk. Bagiński. Mó- 
wił o Wyzwoleniu i roli, jaką odegrał w po- 
czątkach istnienia Sejmu polskiego, o ce- 
lach jakie mu przyświecały, o Legjonach i 
jego w nich udziale. Mówił powściągliwie 
i niedługo. 

Nm 2 

Akuszerka 

j ai 

  

    № 

      

   dr. D. Zeliomita 
(cher. skórno-weneryczne) 

  

Ostatnim nrówcą był Wiłos. Poruszył om 
dzieje r. 1920, wsporainał również o rołi 
Marszałka Piłsudskiego w tym okresie. W 
końcu poświęcił swoje przemówienie obecnejj 
sytuacji, wyrażając przekonanie, że tyłko na 
ludzie można oprzeć przyszłość Polski. 

    

Komunikat Starosty 
Grodzkiego 

w Sprawie załania suteren. 

    

   

W z zku z notatkami, które ukazały 
się w ni h pismach wileńskich w dniu 
8 styc: r. b. podaję do wiadomości ce» 
następuje: 

1) W dniu 7 stycznia motopompy Straży 
Ogniowej Wileńskiej mie brały udziału w 
wypompowywaniu wody z rzekomo  zala- 
nych mieszkań w żadnym punkcie m. Wilna 

2) W dniu tyza zanotowano wypadek za- 
lania spływającą z gór wodą podwórka SS 
Magdalenek przy zbiegu ulic: Senatorskiej 
i Bystrzyckiej. Podwórko to znajduje się po- 
niżej poziomu uhńcy i chodnika. Została rów- 
nież częściowo zalama piwnica (nie zaś sute- 
rena), przy ulicy Fiłareckiej 12. Wodę z piw 
nicy usunął gospodarz. Jedyny wypadek za- 
lania sutereny miał miejsce na ulicy Tyzei 
hauzowskiej i fam jednak mieszkańcy sa: 
usunęli wodę. 

Sturasta Grodzki. 

   

  

£ 

kiegztanie 2 3 polol 
a wygodami tanio 

  

Н _ POWRÓCIŁ do wynajęcia 
przyjmuje od9 de 7 wisc;, | ul Mickiewicza Nr. 24. | Informacje w Związku 
dfica Kasztanowa 7, mx5 Te. 2-37. Właścicieli Nieruchomości 

.Z.P. Nr. 69. 854% ka 1-6. 

LEK. DENT. Gasos, 

  

HELIOS 
Wilenska 38, tel. 9-25 

$twiąk. Kine-Teatr Fihm cudi 

Bollywsóć | 
MA. 

| Dźwiękowa Klno 

GJIN© 
wl, Wielka 47, tel. 15-41 

| Dziś! Sensacja dnial 
Największy sukces 
Europy i Ameryki 

i czarująca 

Bźawięk. Kine-Textr 

PAŃ 
uła Wisłka 42 Na |-szy seans ceny 

NATCHNIENIE 
Film objawienie! 

Największy film wszystkich czasów p. t. 

Czegoś podobnego świat jeszcze nie widział 

Dziś przebój dźwiękowy! Radość 

Romans Księżniczki 
MAUREEN O'SULLIVAN. Świetne tempol 

zniżene. — 

NAD PROGRAM: Najnowsze atrakcje dźwiękowe. 3 
Na |-ezy sesns ceny zniżone. Seansy e g. 4,6,Bi 10,15. W niedzie- 

lę eg.2-ej. Wkrótce. najwspanialszy film sezonu „Księżna Tarakanowa'* — gigantyczne arcydzieło dźwiękowe. 

TRADER HQGRN 
Nejnoweze dziełe twórcy „Pogamina* i „Białych cieni* W, S. Van Dyke. 

4 „TFzader Horn" jest największą chlubą kultury i sztuki. 
NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. — Dla młodzieży dozwolone. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 6 i 1015, w dnie świąt. o godz. Ż-ej. 

W roisch 
głównych Harry Garey i Ddw. Booth 

Na |-szy saans ceny zniżone. 

życia! Sztuka kochania! 
W rolach głównych ulubieniec kobiet 

Charles Farrell 
Koncert gry! Mistrzowska režyseja: Nad pro- 

gram: Tagodnik dźwiękow. Peczątek o godz. 4, 6, 8 i 10.70, w dnie św. o 2. Na |-szy seans ceny zniżone. 

Sekretarka osobista 
pięknych melodjach i. arcyzabawnych sytuacjach. W rol. główn. MARY GLORY : wytworny. Jean Murat. 
NAD PROGRAM: Najnowsze atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. l-ej, 

— — — — W krótce: Przebój dźwiękowy „„Dawid Golder“. 

Raiysej= Wiihslaa Thiela Miz 
zyka słynnego kempozytora Pawła 
Abrahama. Wspaniały film o prze- 

  

Dziśl Zupełnie 
nie udźwiękowionel 
szy film wszystkich 

Sźwięk. Kino-Testr 

STYLOWI 
ałiea Wielka 36 

Dźwiękowe kino 

Światowid 
sł. Miokłowicza 9. 

Dzisł 
Wielki połski 
džwiekowiec p.t. 

piękna rewia „Muzy! 

Kina Wolejcwa. DZIŚ! 
^ Genjalne arcydzielo OGNISKO LZ 

(okok śwsraa koiejow.) 

Dźwiękowe Kins 

LUX 
Mickiew. 11, tel. 15-61 

JANET GAYNOR   

  

FRANCISZEK PIETKIEWICZ 
  

Aibert Steinruck i A. Sziettew. 

CHARLES FARREL 
w ostainiej swej krea: 

nowe wyda- 
Najpiekniej- 
czasów p t 

ka Różnych Narodów”. 

Kurjer carski 
W rolach słórwał |WĄN MOŻŻUCHIN i Natalja Kowanko. 

Początek seansów © godz. 2, 4, 6, 8 1 10-15. Ceny od 40 groszy. NASTĘPNY PROGRAM: €.K. Feidmarszałek. 

NIEBEZPIECZRY RAJ (czyli Zwycięsiue) 
Piękny dramat podług głośne powieści Conrada Korzeniowskiego. Film zrozumiały dla wszystkich Polska mowa! 
Pełski śpiew! W rol. gł. MARJA MALICKA, ulobienicc Wilna ADRMM BRODZISZ i Bogusłew Samborski oraz 

Prześliczne śpiewy i tancei — 

Potężny epokowy dramat 
z rosyjsk życia w 18 akt. 
(Całość w jednym seansie) 

— Melodyjna caloščl 

W rołach głównych: najnowsza rewelacja fil- 

T ść Potężny dramat w 9-iu aktach z życia nowoczesnego wiel- 

ASFAL kiege miasta. 

5 mowa czarująca urocza BETTY AMAN, Gustaw Froehlich 
NASTĘPNY PROGRAM: „Błały Mendaryn' z piękną Florence Vłdor. 

Początek seansów o g. J-ej, w niedziele i święta o godz. 4-ej po poł. 

cji 

ea 

Pe zainstalowaniu aparatury dźwiękowej pierwszorzędnej marki otwarcie kina dźwiękowego I 
Dziś! Zachwycający miłosny film śpiewno-dźwiękowy! Film tysiąca radości! Najułubieńsza para kochanków 

, MOJE SŁONECZKO 

niż długie powolne konanie z wycieńczenia i wśród 

Piczątekia godz ka, 
w dnie świąteczne o godz. |-ej, 

Ceny miejsc od 40 gr. 

  

DBAJCIE © SWOJE ZDROWIE! 

„SLWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA” 
(z marką „Kogut*) są stosowane 
przy. chorobach: żołądka, ki- 
szek, obstrukcji | kamieni 

żółciowych. 

„SZWAJCARSKIE GÓRSKIE ZIOŁA* 
są Baturslnym łagodnym środkiem -przeczysz- 
czającym. ułatwiającym funkcje organėw tra- 
wienia i działającym przeciwko otyłości. 

usuwa zmarszczki, bre- 

= = pz i "a 

Be. SETAWINOT 
cheroby wenerycznne, 
skóre i moezopiciowe 

Wiełka 19, 

: POWRÓCIŁ 

„ul. Wileńska Nr. 18 
przyjm. od 10—7. 
  

« do 1000 dei. 
ped zastaw posiadłości 
pierwszorzędnej miejskiej 
w Wilnie w centram mia- 

sta, Procenta zgery. 

0 DUGOWSKI| 

POSZUKUJE SIĘ 

Sprzedeją po 2 zł za pudełko 
apteki i składy apteczne 

KURJER WILEŃSKI 
Bpółka z ogranicz. odpowiedz. 

KAORAAMA rin TAR 
ZNICZ: 

%ILNO, Ś-TE JAŃSKA I, TEL. 3-48 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dła urzędów 
państwowych. samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szomia, aficze i wszel- 
kiego redeajn roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE   

W. Z. P. Nr. 18 

  

Szczegóły: Biuro Rekla- 
mewe, Garbacska [, tel. 82 

OKAZYJNIE 
palte, futra, ubrania, ebu- 

wie, pianina i wiele in- 

2d wodz. 9—1 į 2—7 

ORIIROŻEŃIE 
Oryginalna maść 

(z kogutkiam) 

„MROZOL“ 
leczy i goi ranki po- 
wstale od odmroženia. 

  

mych pozestałych z licy- 

tacji rzeczy sprzedaje 

ie Lombard, uł. Bi- В ЗЫ upiski tanie Lembard, uł. Bi 

i składy apteczne   
  

Pracownia OBUWIA i 

M. DRZEWIŃSKI į 
Bonifraterska 6 

PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE i 

oraz teperacje kałoszy i śniegowców. 

  
    

   

  

    

  

Słynne było tak zwane „sprzedawanie* więźnia 

  

  AAA AAKAMA 
: 3 

Poszukuję posady i 

rządcy domu; 
į 

tylko za mieszkanie 1 
w domach rządowych lub prywatnych, Ź 
oraz w hotelach, pesindam dobre ówia- 3 
dectwa. Łaskawe oferty preszę nad- 3 
syłać do Adm. „K. W.“ pod Nr. 6872 3 

FYYYYYYYYTYYYYYYTYYYYYYYYYYYPYTYYYYYTYYYYYYYY YYYY 3 

zmuszał do ich jedzenia. 

skupia 4, tel. 14-16 (od Э, 

de 2 pp. i od 5 de 7 w) 

  

ZIELAM 
LEKCYJ 

«z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6-ež 

, włącznie, mogę być 

też pomocą w па- 
ukach w reku szkola. 
za minimalną cenę. 
Zgłoszenia proszę 
kierować do Admin, 
„Kurjera Wilensk.“ 

pod Nr. 6334. 

A O P A t) 

talie eldtycne 
dzwonki sygnalizacy|-- 
NE, ustawienie aparatów 

radjowych i telefonów 
wykonywa koneasjonowa- 

ny eleltsoraontez 

ST. PIÓREWICZ 
ul. Oflarna Nr. 4, m. 9, 

  

Drukowana 
w odciskų 

„Kusjera Wileńskiego” 

powieść 
Tatetsza Akai К6 

ПМ О 
jest do nabycia w wy- 
daniu bsiążkowem w 
księgarniach wiłeńsk. 

w dobrym stanie. w ruch- 
liwej miejscowości przy 
ulicy jerezelimskiej Nr, f4t 
(dawniej Nr. 46). o warun= 
kach dowiedzieć się na 

miejscu u właściciela, 

    

drewniany 
do sprze- 
danie, 

  

Ci. którzy dopiero przyby- 

Sołowki—wyspa tortur 
i smierci. 

(Wspomnienia z kalergi sowieckiej), 

PRACE NA ŁĄDZIE. 

Aby wycisnąć ze skazańców możliwie najwięk- 
sze dla siebie korzyści władze Sołowek  wysyłały 
zmaczną ilość więźniów na roboty lądowe przeprowa- 
dzane przez różne instytucje państwowe. Najwięcej 
pracowało na Uchcie przy budowie szosy wpobliżu 
granicy finlandzkiej, a posłano tu więźniów dlatego 

"że nikt z wolnych mieszkańców Rosji pracować nie 
ehciał, dzięki najfatalniejszym warunkom atmosfe- 
rycznym i terenowym. 

Pracowano tu często po pas w błocie, o głodzie 
a chłodzie, bez dostatecznego ubrania i wypoczynku, 
któryby chociaż na parę godzin mógł pokrzepić siły. 
'To też budowa tej szosy tyle pochłonęła ofiar w lu- 
tipiach, że, bez przesady, możnaby ją bylo po obu 
stronach ułożyć trupami. A jeżeli na jesieni i wracał 
Któryś, to wracał ze skurczonemi od szkorbutu noga- 
mi, ze zńiszczonem ostatecznie zdrowiem i najczęściej 
długo już mie włóczył się po tym Świecie. Były to 
wszstko ofiary naczelnika eksploatacyjno - handlo- 
wego oddziała katorgi Franka, który bez żadnych 
srupułów wyganiał na te roboty więźniów. 

Nie też dziwnego, że wśród więźniów odsyła- 
nych na Uchtę zdarzały się bardzo częste wypadki 

" sauidbójstwa, bo czyż nie lepszą jest Śmierć odrazu 

#°
 

  
  

najokropniejszych cierpień?! 
Któż potrafi opisać ile strasznych tragedyj roze- 

grało się w lasach i błotach Karelji! Władze admini- 
siracyjne katorgi, chcąc zabezpieczyć się przed ucie- 
czkami więźniów zmuszały wszystkich wysyłanych 
na ląd do podpisania wzajemnego poręczenia. podda- 
jąc najwymyślniejszym torturom wszystkich pozosta- 
tych wrazie ucieczki któregokolwiek z nich. Każdy 
więc więzień, wyruszający na ląd, był wówczas dozo- 
rowany nietylko przez strażników, ale i przez współ- 
towarzyszy niedoli, którzy w obawie o własną skórę 
każdy jego krok śledzili. Przy takich warunkach oczy. 
wiście mogła być tylko mowa o wspólnej masowej u- 
cieczce całych grup. Ale grupy szybciej wyłapywano 
i zbiegów całemi dziesiątkami rozstrzelikano. Szcze- 
gólnie krwawemi zgłoskami zapisał się w pamięci wię- 
źniów, pracuących w lasach, dozorca Barysznikow. 

  

  

  

Niema nie cięższego, niż praca przymusowa, któ- 
ra budzi wstręt i zabiera dużo Sił i energji, wydając 
mały efekt. Jeżeli więźniowie pracowali nieraz wy- 
dajnie, to nie dlatego, aby chcieli to robić sumiennie. 
lecz dlatego tylko, że się bali kary, a jeszcze bardziej 
jej następstw — wycieńczenia. które pociągało za so 
bą powolną śmierć. 

Nienawidziliśmy pracy przymusowej, i z niecier- 
pliwością czekaliśmy by się skończyła, aby prędzej 
odejść od niej, pomimo iż wołnego od pracy czasu nie 
mieliśmy gdzie spędzić. To też gwizdek elektrowni 
jako sygnał porzuczenia pracy. zawsze przyjemnie 
głaskał nasze uszy. 

Taki stosunek administracji Sołowek był tyłko do 
biednych więźniów. Bogatych natomiast, którzy mo- 
gli dobrze zapłacić, traktowano nieco odmiennie.   

Drukarnia „Enięx”, Wilno, ml. Šta Jańska 1, telefon 3-40. 

(tak się to wśród nas nazywało), a polegało ono na 
lem, że jeżeli rodzinka dobrze naczelnikowi Sołowek 
zapłaciła, zwalniał więźnia na wołną stopę. 

Najwięcej było takich „kupionych z m. Kiem. 
gdzie katorga miała własny magazyn uniwersalny 
(w którym oczywiście można było kupować tylko „po 
kartoczkam'') i restaurację. 

Mieszkali w mieście zatem ze swemi rodzinami 
(które wówczas do nich przyjeżdżały) i pracowali 
w urzędach, lub przędsiębiorstwach państwowych 
przeważnie zaś na tartakach, rozrzuconych wzdłuż ko- 
lei murmańskiej, często w odległości kilkudziesięciu 
nawet kilometrów od Kiemi. Pensje ich pobierała ka 

torga, oddając im tylko 25 proc. zarobku. Urządzali 
się w ten sposób bogacze i Żydzi, którzy pracowali 
w instytucjach handlowych. 

Ta „sprzedaż* protegowanych rzekomo „specja- 
listów, czyż to nie czynienie szyderstwa z sowieckiej 
sprawiedliwości? Gdy nądzarze setkami i tysiącami 
ginęli podczas robót, na które żaden wołny obywate! 
nigdyby się nie zgodził, bogacze, pomimo, iż byli też 
skazańcami, ale mogli się opłacić, żyli sobie na wolnej 
stopie z rodzinami i nierzadko w najzupełniejszym 
dostatku. 

     

ODŻYWIANIE. 
Pierwszą i najważniejszą przyczyną -— z całego 

szeregu innych — znacznej śmiertelności wśród więź. 
niów było złe odżywianie. Ilościowo zadawalniała 
ono maksimum trzecią część normalnych potrzeb każ. 
dego człowieka, jakościowo zaś było tak wstrętne. 
że co$ gorszego trudno sobie wyobrazić. Żupy da- 
wane na obiad ze zgniłej ryby i suszonych owoców, 
ło coś tak obrzydliwego, że tylko kilkudniowy głód 

  

  

wali, zanim się przyzwyczaili do sołowieckich pokar= 
mów, conajmniej tydzień, albo i parę musieli głodo- 
wać, pożywiając się jedynie chlebem i wodą. 

Racje żywnościowe dzieliły się na trzy kategorjez 
zasadniczą, podług której dawano 600 gr. chleba, re» 
botniczą — 800 gr. chleba, zwiększoną — 1 kig. chle- 
ba i t. zw. polarną (podbiegunową). podług której 
eprócz 1 klę. chleba dawiano jeszcze 200 gr. tłuszczu 
i 100 gr. spirytusu dziennie. Tę ostatnią dostawali 
tylko więźniowie i dozorcy przewożący pocztę na ląd 
podczas zimy oraz dozorcy, šeigający uciekających 
więźniów. 

Oprócz chleba dawano na ebiad zupę, ogólnie 
zwaną w Sołowkach „bałanda”. słoną, brudną i stale 
gotowaną ze zgniłej ryby;. wieczorem dawano 4—% 
łyżek stołowych kaszy pszennej lub soczewicy. Tyi- 
ko racja zwiększona miała nieeo lepszą zupę gotowa- 
aą z makaronów i koniny, dostawał zaś ją pracują: 
ey w lasach, w cegielni, rybacy i kopacze torfu. 

Jedyną możliwą była tylko racja polarna, które 
razem ze spirytusem dawała dziennie 3800 kal., resz- 
ta zaś mogła zadowolnić zaledwie trzecią część fizjo: 
logicznych petrzeb organizmu Iudzkiego. Ale racja po= 
larna, którą otrzymywało najwyżej 20—30 osób, wy- 
magała bardzo ciężkiej pracy stałego narażania 7у» 
cia, gdyż np. łaką nieznaczną odległość, jak od So- 
łowek do Kiemi (60 Hm.) przebywałi ori przy nadzwy 
czajnych wysiłkach wśród łodów podbiegunowych 
w najlepszych wypadkacii w ciągu 5—6 dni, a zdarza- 
ło się, że i po 16 dni błąkali się pe morzu. Amatorów 
więc, nawet pomimo głodu, było niewiełe, chyba jeżeli 
ktoś chciał raz wreszcie skończyć z tem podłem ży- 

е (D. C. Nj ciem. 
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