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25-lecie sakry biskupiej 
J. E. Biskupa Bandurskiego. 

Nagłe niezdrowie naszego drogiego 

Pasterza nie pozwoliło narazie Wilnu 

obchodzić tak jak zamierzało tego 

dnia uroczystego. Liczne (przeszła 

300) zrzeszenia delegacyj rozmaitych 

zrzeszeń, zapowiedzi przyjazdów po- 

szczególnych osób, przygotowania Ko- 

mitetu do obchodu, który w myśl ży- 

czenia Jubilata miał być najskrom- 

niejszy, ałe wiedzieliśmy wszyscy, jak 

będzie serdeczny i szczery, wszystko 

to musi być odłożone do tej radosnej 

chwili, gdy strudzony pracą nad siły 

Pasterz wstanie z łóżka i będzie mógł 

uczestniczyć w hołdzie oddanym Jego 

niespożytej zasłudze. 
   

  

Miejmy nadzieję, że to się stanie 

niedługo, gdyż w.zdrowiiu J. E. Bisku- 

pa nastąpiło polepszenie, jednak. zna- 

jąc Jego zawsze gotową ofiarność do 

* posług religijnych. społecznych i pa- 

trjotycznych, otoczenie pilnie baczyć 

powinno, by znów sił swych nie na- 

dużył. 

Ba Pasterz nasz, opiekun bied- 

nych, przewodnik duchowy skautów 

i żołnierzy, nieustępliwie stojący na 

szańcu wiary, przeciwstawiający się 

bijącym w nasz okręt narodowy bu- 

rzom, rozpętanym przez wszystko zło 
świata, ten Legjonowy Biskup, przez 

najgłębsze wżycie się w naukę Chry- 

stusa, przez wcielenie się w istotne za. 

sady Chrystusowe, stał się żywym 

sztandarem miłości i wiary, które je- 

dynie tak pojęte jak On je w życie 

wciela, mogą dać nadzieję ocalenia 
z chaosu zdarzeń, gromadzących się 
w naszej chmurnej przyszłości. 

W czasach zamętu pojęć i orjenta- 

cyj, w czasach walk partyjnych i nie- 

ufności wzajemnej, w chwilach gdy 

podstawy bytu ekonomicznego chwie. 

ja się jak łódź na głębinach, gdzież 

skołatane społeczeństwo może znaleźć 

ostoję i punkt oparcia, jeśli nie w ta- 

kich ludziach wyjątkowych jak J. E. 

Biskup Bandurski? 

Każdy najbardziej sceptycznie. u- 

sposobiony człowiek, każdy bezna- 

dzie jnie patrzący: w zamroczoną przy- 

szłość, gdy spojrzy na tę sziachetnaą 

postać, na to mądre i myślące czoła. 

na ten wzrok patrzący jakby wdal 

i widzący więcej, niż. nam jest dane 

dojrzeć, gdy zwłaszcza usłyszy słowo 

serdeczne, bliskie każdemu Polako- 

wi, dobrotiwe każdemu człowiekowi, 

wstrząsające sumieniami i pobndza   

   qce do czynów dla ogółu, każdy mu- 

si się poczuć podniesionym na duchu 

i gotowym do walki o lepsze pier- 

wiastki w społeczeństwie. Słowo J. E. 

Biskupa Bandurskiego przenika i bu- 

dzi. do czynu. 

nazwali 

Go dawno słuchacze. A miał ich tyle 

Złotoustym kaznodzieją 

> 

tysięcy! Od rodzinnego Sokala nad 
Bugiem, po przez Lwów, Kraków, 
Wiedeń, wszystkie obozy jeńców Po- 
laków w Csot i w Plan na Węgrzech, 
w Styrji, Karyntji Krainie, w skupi- 
skach wychodźeów wojennych, w о- 
kopach ukochanych przez Niego Le- 
gjonów, na wołyńskim froncie, w 
stołecznej i wolnej Warszawie, w 
Wilnie, na tylu wzruszających uro- 
czystościach. narodowych, szkolnych. 
żołnierskich, społecznych, 

granicznym wreszcie, 
w pasie 

gdzie w cza- 
sach niepewnych losów Wileńszczyz- 

ny zagrzewał do wytrwania żołnierzy 
stojących na straży honoru Polski. 

Od krańca do krańca Najjaśniejszej 

Rzeczypospolitej rozlegał się od lat 
50 głos Jego silny, dźwięczny, i nie 
padło z ust Jego ani jedno słowo nie- 
sprawiedliwe, ani jedno, któreby nie 

było Chrystusowe, polskie i miłosier- 

ne, pełne tego społecznego miłowania 

w Chrystusie i ukochania Ojczyzny, 

jakiem jest cała wielka dusza tego 

Kapłana przepełniona. 

Dziś, gdy okoliczności przeszko- 

dziły złożyć Mu winny hołd zbioro- 

wy, i odłożyć to musimy do czasu Je- 

go wyzdrowienia, tylko temi krótkie- 

mi słowy chcemy przypomnieć Mu 

Jak bardzośmy Go tutaj pokochali, 
jak bardzo stał się naszym, jak po- 

stać Jego w natchnieniu przemówień 

złączyła się na wieki z obrazem Naj- 

świętszej Panny / Ostrobramskiej, 

u której ołtarza tylekroć wznosił -mo- 

dły za pomyślność kraju. Obyź dłu- 

gie łata w zdrowiu czynić to mógł 

nasz drogi Pasterz, tego Mu z całego 
serea życzymy, 

  

Broszura c Bisk. Bandurskim. | 

Przypominamy naszym czytelnikom, że 

© działalności i życiu J. E. Biskupa Bandur- 

skiego wyszła staraniem Komitetu obchodu 

popularna broszura pióra p. Heleny Romer, 

zawierająca szczegóły o Jego działalności. 

ZIŚ od g. 5 

  

DANCING — CZARNA KAW 

Minister Ghika w Warszawie. 
Śniadanie w ambasadzie francuskiej. — Wizyta u Marszałka 

Piłsudskiego. 

WARSZAWA 9. I. Pat. — W dniu 
9 bm. o godzinie 13 w ambasadzie 
francuskiej p. ambasador Laroche po- 
dejmował na prywatnem śniadaniu 
ministra spraw zagranicznych Rumu- 
nji Ghikę. 

O godzinie 17-ej minister Ghika 
złożył wizytę p. Marszałkowi Piłsud- 

skiemu w Bełwederze. Pan Marszałek 
podejmował '/ dostojnego gościa  her- 
batką, na której m. in. byłi obecni mi- 
nister Zaleski, podsekretarz stanu w 
MSZ Beck, poseł rumuński w Warsza- 
wie Bilciurescu, poseł Rzplitej w Buka 
reszcie Szembek. ' Rozmowa trwała 
przeszło godzinę. 

OŚWIADCZENIE MIN. SPR. ZAGRAN. RUMUNII. 

WARSZAWA, 9. 1. (Pat). W sobo- 
tę w południe minister spraw zagrani- 
cznych Rumunji książe Dymitr Ghi- 

ka przyjął w swych apartamentach w 

hotelu Europejskim przedstawicieli, 

prasy zagranicznej i polskiej, wobec 

których złożył następujące oświadcze- 

nie: 

„Jestem rad, iż bezpośredni kon- 

takt z prasą na ziemi polskiej daje mi 
okazję stwierdzenia raz jeszcze wobec 
opinji publicznej tego kraju gorących 
uczuć przyjaźni, jakie naród rumuń- 
ski żywi dla narodu polskiego. Uczu- 
cia te są wzmocnione przez węzły so- 
juszu, jaki rządy obu krajów uznają 
w ich wzajemnych stosunkach, zarów 
no jak i w swej ogólnej polityce, w 
duchu jak największego zaufania i lo 
jalności, dbając o jak najlepszą i jak 
najpożyteczniejszą współpracę. Wizy - 
ta moja w Warszawie w charakterze 
mistra spraw zagranicznych Rumunji 
ma właśnie na celu potwierdzenie te- 
go stanu stosunków .polsko-rumuń- 
skich i przyjaźni, jaka je ożywia. 
Miałem szczęście poznać J. E. min. 
aleskiego kiedy byłem posłem we Wło 
szech, podczas oficjalnej wizyty min. 
spraw zagran. Polski w Rzymie. Se- 
sja jesienna Ligi Narodów w 1930 ro- 
ku dała mi okazję do cennych rozmów 
z ministrem Zaleskim, którego długo- 

letni pobyt na czele Ministerstwa 

  

   

  

  

Spraw Zagranicznych, zarówno jak i 
właściwe mu zalety, uznane przez 
wszystkich — jasność poglądów, roz- 
waga i giętkość, która nie wyklucza 
stanowczości, stanowią pewną gwa- 
raneję ciągłości postępowania w sen- 
sie obrony interesów Polski i naszego 
sojuszu, nie mającego charakteru pro- 
wokacyjnego i nie zawierającego żad- 
nych odchyleń. 

Przed dniem konferencji rozbro- 
jeniowej jest bardziej niż kiedykol- 
wiek bądź konieczne zacieśnienie kon 
taktu przyjaźni i oparcie się na soju- 
szach. Jest to celem mojej wizyty i 
pragnę powiedzieć wobec przedstawi- 
cieli prasy polskiej i obcej, iż gorące 
przyjęcie, z jakiem spotkałem się i 

które głęboko odczułem, dowodzi ni*- 
zależnie od mojej osoby dalszego za- 
cieśnienia naszych stosunków. 

Wizyta moja w Warszawie zbiega 
się z nawiązaniem w Rydze kontakta, 

zgodnie z życzeniem. wyrażonein 
przez ZSRR. w sprawie ewentualnego 
zawarcia paktu o nieagresji pomiędzy 
Rumunją a Sowietami. Dotychezaso- 
we stosunki obu państw określone by- 
ły przez protokół Litwinowa z 1929 1. 
podpisany w Moskwie przez ministra 
Bazilę, w sprawie wcześniejszego 
wprowadzenia w życie paktu Kello 
ga. Dziś. równolegle do rokowań, 
prowadzonych między Warszawą a 
Moskwą o zawarcie paktu o nieagres;i 

i w związku z paktem który parafo- 
wany został w Paryżu przez sekreta- 
rza generalnego Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Berthelota i ambasa- 
dora ZSRR. Dowgalewskiego, rumuń- 
ski charge d'affaires w Rydze Stur- 
dza i p. Stomoniakow znajdują się w 
kontakcie, dążąc do zawarcia podoh- 
nego współrzędnego paktu o nieagre- 
sji. Powstrzymując się od jakichkol- 
wiek przewidywań co do wyników 
kontaktu, nawiązanego w Rydze, zwa- 
żywszy, że w interesie ZSRR leży za: 
warcie całej serji paktów ze wszyst- 
kimi jego sąsiadami przed konferen- 
cją genewską, być może, że rokowa- 
nią ryskie doprowadzą do konkretne- 
go rezultatu, który na piśmie potwier- 
dzi ponownie stan pokoju, jaki okre- 
ślił już protokół Litwinowa. Otó wszy 
stko, co mogę powiedzieć w tej spra- 
wie, zachowując maximum ostrożnoś- 
ci i spokoju umysłu. 

Poza kwestjami o charakterze о- 
gólno-politycznym i europejskim po- 
między Polską a Rumunją niema do 
przedyskutowania specjalnych zagad 
nień.Dla zaradzenia kryzysowi gospo- 
darczemu istnieją przed nami per- 
spektywy rozszerzenia wymiany pra- 
duktów. zwiększenia tranzytu oraz 
dostaw, które zasdugują tem bardziej 
na rozważenie wobec tego, że oba na- 
rody nie są jedynie zaprzyjaźnione i 
złączone sojuszem, lecz są także są- 
siadami, co ze względów geograficz- 

nych dodaje jeszcze jeden czynnik 
owccnej współpracy. Kończę. pod- 
kreślają, jak na początku, tę prostą, 
pozbawioną wszelknch zygzaków dro- 

gę, którą postępują ramię przy ramie- + 
niu, bez fanfaronady, lecz i bez nie- 
bezpiecznych zaniedbań obrony na- 
rodowej, oba narody ożywione najsz- 
czerszem pragnieniem przyczynienia 
się przez to właśnie do utrzymania 

pokoju. 

  

   

Przed konferencją reparacyiną. 
Niemcy stanowczo odmawiają 

płacenia odszkodowań wojennych. 
LONDYN, 9.1 (PAT). W miarodajnych kołach politycznych Lon- 

cynu wieikie wrażenie wywołała ctrzymana wczoraj późnym wie- 
czorem wiadomość z Berlina, że kancierz Bruening oficjalnie zawla- 
domił ambasadorów francji i W. Brytanji w Berlinie, aby uprzedziłi 
swe rządy, że Niemcy nie zgodzą się na żaden kompromis repara- 

cyjny w postaci moratorjum, lecz żądać będą całkowitego anulowa- 

nia odszkodowań wojennych. Wśród miarodajnych kół brytyjskich 
panuje obawa, że stanowisko, zajęte przez rząd niemiecki, wególe 

uniemożliwi odbycie konferencji reparacyjnej. 

B)RLIN 9.1. Pat. — Tutejsze koła 
polityczne potwierdzają wiadomość, 
podaną przez Reutera, iż kanclerz Bru 
ening odbył wczoraj z ambasadorem 
angielskim w Berlinie  Rumboldtem 

  

konferencję, podczas której kanclerz 
Bruening podkreślił, że Niemcy nie 
posiadają Środków do płacenia repa- 

   

   

Ostateczne zamknięcie Związku Polaków 
na Łotwie. 

DYNEBURG 9. I. Pat. — Letgalski 
sąd okręgowy dziś przy drzwiach zam 
kniętych rozpatrywał odkładaną już 
kilkakrotnie sprawę zawieszenia Zw. 
Polaków na Łotwie. Po krótkiej na- 

radzie sąd wydał wyrok, na mocy 
którego Związek ten zostaje ostatecz- 
nie zamknięty. Ogłoszenie eałkowitego 
tekstu wyroku nastąpi 23 stycznia, 

Protest Litwy 
przeciwko zamknięciu szkół 

KOWNO 9. I. Pat. — Pisma litew- 
skie podają, iż rząd litewski ma za- 
miar złożyć protest w Lidze Narodów 

litewskich w Wileńszczyźnie. 

z powodu zamknięcia 10 szkół litew- 
skich na Wileńszczyźnie. 

Tajemnicze narady w Berlinie. 
Ponowna konferencja Brueninga i Hitlera. 

BERLIN. 9. 1. (Pat). Kanelerz 

1 Bruening odbyt w dniu 9 b. m. w po- 

 łudnie ponowną konfereneję z przy- 
|wódeą „narodowych soejalistów Hitle- 

'rem. Rozmowa trwała przeszło go- 

j dzinę. Uczestniezyłi w niej także przy- 
Dosłać można w każdej księgarni, cena je- | wėdea naro lowych  soejalistów dr. 

den złoły. ź 
Frick oraz minister Treviranus. 

Około godziny 3 po poł. Hitler roz. 

począł naradę z przewodniezącym 

stronnietwa | niemieeko-narodowego 

Hugenbergiem. Odpowiedž w spra- 

wie swej decyzji Hitler zakomunikuje 

kanelerzowi wieczorem. 

Jutro w poładnie kanełerz Bruc- 

ning ma przyjąć Hugenberga. 

Propozycja angielska 
w sprawie odroczenia konierencji 

lozańskiej. 

LONDYN 9.1. Pat. Rząd an- 
gielski zaproponował przesunięcie ter<94 
minu konferencji w Lozannie na dzień 
25 stycznia. Rząd angielski motywuje 
swoją propozycję zmianami, które 79- 
szły w wewnętrznej polityce Francji. 
Rządy niektórych państw nie dały je- 
: : odpowiedzi na demarche rządu 
angielskiego. 

Odpowiedź Rzeszy. 
BERLIN 9. J, Pat. — Biuro Conti donosi, 

że rząd niemiecki, stosownie do życzenia 
rządu brytyjskiego, zgodził się sa dzień 25 
stycznia r. b. jako dzień rozpoczęcia konfe- 
rencji reparacyjnej. 

        

CHROŃCIE WASZE OCZY 

WASZ NAJCENNEJSZY SKARB 

STOSUJCIE ŻARÓWKI 

PHTUPS ARGENIA 
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LOTERYJKA DLA PAŃ 

  

v. IADOMOŚCI z KOWNA 
SZEF POLICJI LITEWSKIEJ © A 
ANTYPAŃSTWOWEJ NA LITWIE 

Świeżo zatwierdzony szef litewskiej licji Statkus udzielił „Liet. Aidas owi“ R 
T na temat akcji antypaństwowej na 

Na pytanie czy siłne są grupy politycz- 
ne, które działają przeciwko bezpieczeństwu 
państwa, odpowiedział p. Statkus, że jedną 
z najżywotniejszych grup swego rodzaju sta- 
nowi litewska partja komunistyczna, Wszełą- 
ko żywotność ta utrzymuje się za pieniądze 
trzeciej międzynarodówki za pośrednictwem 
komunisty Angaretisa. Grupa komunistyczna 
nie stanowi dła bezpieczeństwa państwa nie 
groźnego, gdyż policja nie daje się jej moc- 
niej zorganizować. Pozatem po 17 grudnia 
1926 r. teren pracy komunistycznej na Lit- 
wie jest bardzo niewdzięczny. Partja komu- 
nistyczna na Litwie doszła do bankructwa 
i szuka obecnie nowych dróg. Ostatnio pró- 
bowała ona agitować wśród zgrupowanych 
przy pismach „Trzeci front* i „Viltys* osób. 
Aspiracje te zlikwidowano. Międzynarodów- 
ka dba bardzo o import na Litwę książek 
o treści agitacyjnej, oddziałujących pośre- 
dnio. Łatwo jednak będzie temu przeciw- 
działać. 

Jeżeli chodzi o KAK, to chociaż człon- 
kowie jego po likwidacji zdołali wydać je- 
szcze jedną proklamację, w której zapewnia 
ja, że KAR nie jest zlikwidowany, to jednak 
ich „niezlikwidowanie“ na tej odezwie się 
skończyło. Wtedy z pomocą KAK przybył 
Gabrys, który wydał szapirografowaną ode- 
zwę p. t. „zagraniczny KAK Nr. 1*, Niewieł- 
ka liczba egzemplarzy tej odezwy została z 
zagranicy nadesłana. 

Je chodzi o pleczkajtisowców warto- 
by całkiem o nich zapomnieć i mówić jako 
o przeszłości. 

Zapytany o sprawę rozwi%iętego podob- 
no, dzenia całego szeregu osób przez a- 
gentów policji kryminalnej, odpowiedzi 
p. Statkus, że nie odpowiada to rzeczywis- 
tości, gdyż nawet w wypadkach, gdy zacho- 
dziłaby potrzeba śledzenia pewnych jedno- 
stek, policja bardzo rzadko do tego sie u- 

cieka. (Wilbij. 

NOWE ARESZTY KOMUNISTÓW. 
Jak podaje „Lietuvos Aidas“ Nr. 3, po 

za centralnego komitetir 
cznej Bilewieza, aresztowała 

1 ze n. Franciszka 
jkusa, Galtikasa ), Szałpetern 

Prokopjowa, Połańską i Wicasa. (Wilbi;. 

SĄD ODRZUCIŁ SKARGĘ KS. MATULEWI- 
CZIUSA. 

odrzucił skargę kn- 
usa w sprawie uchv- 

    

   

    

  

  

  

  

        

  

jeszcze 
    

  

   

  

wyroku, skazującego go na 1 rok wie- 

  

Konferencja gospodarcza 
w Minist Przem, i Handlu. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dziś w Ministerstwie Przemysłu + 
Handlu odbyła się konferencja z u- 
działem przedstawicieli przemysłu, 
handlu i rolnictwa, celem omówienia 
sytuacji handlowej. Min. Zarzycki zo- 
brazował zarządzenia rządu w dzie- 

żinie wywozu z kraju, a dyr. Depar- 
tamentu Sokołowski szczegółowo zre- 

„ferował politykę rządu polskiego w 
dziedzinie handlu. 

Po referatach wywiązała się oży- 
wiona i długa dyskusja, w której za- 
bierali głos cbecni wybitni przedsta- 
wiciele naszego życia gospodarczego. 

Zniesienie 13-tu powiatów. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Na ostatniem posiedzeniu Rady 
Ministrów uchwalono rozporządzenie. 
dotyczące zniesienia 13-tu powiatów, 
mianowicie w województwie lubet- 
skiem, łódzkiem, lwowskiem, stanisla- 

wowskiem i poznańskiem. Razem 2 
przeprowadzonemi poprzednio zmia- 
nami w dotychczasowym podziale ad- 
ministrasyjnym państwa zniesionych 
zostało 20 powiatów. Zmiany te mają 
na celu wyrównanie powiatów pod 
względem stanu gospodarczego oraa 
osiągnięcia pewnych oszczędności w 
budżecie państwa i usprawnienia ad- 
ministracji. 
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Pierwszorzędna kuchnia! 

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

MII Koncert znanego kwartetu I! 
Ceny umiarkowane! 
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„Droga do samowystarczalności 
gospodarczej Wileńszczyzny. 
Jest rzeczą bardzo znamienną- i 

wielce pouczającą, iż mimo przewłe: 
kającego się kryzysu gospodarczego, 
coraz mniej widoczne są przejawy de- 
presji w nastrojach naszego  społe- 
czeństwa. 

Jeśli jaż mamy specjalnie mówić 
o Wileńszczyźnie, to stwierdzić wy- 
padnie, iż dojrzało tu całkowicie u- 
świadomienie, że kryzysu się nie prze- 
gada ani nie przepłacze, lecz zakasać 
należy rękawy do wałki z nim, jako 
z nieubłaganym, wrogim ludzkości ży - 
wiołema doby dzisiejszej, który dobro- 
wolnie z placu nie ustąpi. 

Nie wszyscy jednak zdajemy so- 
bie sprawę, iż w zakresie oporu prze- 

sowi gospodarczemu, który 
że bez przerwy trzyma nasz 

kraj w swych kleszczach od czasu 
wojny światowej dokonaliśmy b. wie- 
le, a nawet nad podziw wiele. Siły na- 
szego społeczeństwa w tej walce rzec 
można, iż się już na tyle zahartowały. 
że niema obaw, by górę miała wzi: 
depresja nad wolą oporu wolą — peł- 
nego kiedyś w przyszłości zwycięstwa: 

Zbiegiem już nie lat, a miesięcy i 
tygodni osiągamy coraz większe wv- 

niki w zakresie propagandy gospodar. 
czej, która idzie równomiernie z roa- 
pudową i krzepnięciem pracy obywa- 
Łiskiej we wszystkich dziedzinach ży- 
Cia. 

Pierwsze chlubne wyniki tych 
skonsolidowanych wysiłków  społe- 
czeństwa Wileńszczyzny mieliśmy w 
r. 1928 w pokazie Targów Północnych 
i Wystawy Regjonalnej, które zgro- 
madziły olbrzymi materjał orjentacyj 
ny i statystyczny, otwierający pole de 

pracy nad gruntowniejszym poziia- 
niem rzeczywistego stanu i potrzeb re. 
gjonu wileńskiego. 

Ten wielki pokaz dorobku gospo- 
darczego, społecznego, zulturalnego i 
państwowego na naszych ziemiceł: 
zbliżył do siebie, idące poprzednio !u- 
zem organizacje i ugruntował zrozu- 
mienie solidarnej pracy wszystkich 
czynników dla dobra regjonu. 

W.międzyczasie widzimy złanie się 
ze sobą w jedną całość organizacyjną 
stowarzyszeń rolniczych, wzmożone 
prace samorządów, wreszcie powsta- 
nie naczelnych instytucyj, reprezen- 
tujących w"mysl wytycznych rządu 
interesa handłu i przemysłu oraz rze- 
miosła. i 

Dziš mimo znacznie zmniejszonych 
możliwości pomocy rządowej dla ziem 
naszych nie idziemy naprzód pó o- 
macku i dysponujemy rzeczowemi 
materjałami, ułatwiającemi nam wal- 
kę z kryzysem. 

Wileńszczyzna łącznie z ciążące- 
mi do niej ze względów politycznych 
i gospodarczych województwami po- 
siada ustalone postulaty i program 
pracy społeczno-gospodarczej. 

Jednym z najważniejszych postu- 
łatów jest sprawa wykorzystania 
właściwości naszego terenu i tą drogą 
podniesienia wydajności rolnictwa, co 

  

  

   

        

  

  

   

uznane jest przez sfery miarodajne za, 
konieczność państwową. 

Należyte światło na to palące za- 
gadnienie rzuca artykuł włodarza Zie- 
mi Wileńskiej p. Wojewody Zygmun- 
ta Beczkowicza, zamieszczony w 
2-m tomie monumentalnego wydaw- 
nictwa ,„Drogi* p. t. „Pięć lat na fron: 
cie gospodarczym *. 

Po obszernem opartem na datach i 
cyfrach omówieniu sytuacji gospodar. 
czej ziem Północno- Wschodnich przed 
wojną i po wojnie autor wskazuje w 

swej pracy środki przy pomocy któ- 
rych można i powinno się między iu- 
nemi zrealizować postulat wyzyskania 
naszych właściwości naturalnych dla 
podniesienia stanu gospodarczego. 

Jedną z tych niedocenionych i nie- 
wykorzystanych możliwości jest „spra 
wa Iniarska“. 

„ Len tedy jest czołowem zagadnie- 
niem gospodarczem regjonu i obok la- 
su  słanowi jego podstawowe 
bogactwo naturalne. Skoro przeto dziś 
nasze wszystkie organizacje gospodar- 
cze znalazły wspólny język dla poro- 
zumienia się co do tego z czynnikami 
rządowemi, to nie pozostaje nic innego 
jak wzmożenie solidarncgo wysiłku w 
kierunku podniesienia produkcji Inu 
i wykorzystania go, jako rośliny prze 
mysłowej przez powołanie do życia 
warsztatów przetwórczych, wzorowej 
organizacji skupu i sprzedaży oraz po- 
głębienia rynku wewnętrznego. 

Przy obecnych skomplikowanych 
stosunkach gospodarczych winien się 
zarysować wyraźny plan postępowa- 
nia. 

„Nie może to — mówi p. Wojewo- 
da Beczkowicz — być plan tylko teo- 
retyczny, musi on uwzględniać w naj- 
szerszem tego słowa znaczeniu obec- 
ną konjunkturę gospodarczą, kłaść na 
cisk na rozwój opłacających się gałę- 
zi gospodarstwa rolnego, przewidzieć 
organizację zbytu i eliminować zbęd- 
ne pośrednictwo". 

Plan taki rzecz oczywista musi być 
uzgodniony w szczegółach z ogólnym 
planem gospodarczym państwa. 

Ziemia Wileńska spełni dostatecz- 
nie swą rolę w ogólnym planie gospo- 
darczym Rzeczypospolitej, o ile zdo- 
będzie się na ujawnienie wielkich za- 
sobów materjalnych i niewyzyska- 
nych sił naturalnych. 

W artykule tym niejako celowo 
pomijamy cały kompleks inych zaga- 
dnień natury gospodarczej, by wy- 
raźnie skierować uwagę zainteresowa 
nych sfer na len i drzewo, po przez 
które wiedzie prosta droga do Samo- 
wystarczalności naszego regjonu, a co 
za tem idzie do podniesienia jego do- 
brobytu i wykreślenia mu właściwej 
roli wobec dokonywującej się prze- 
budowy gospodarczej państwa. 

Tem otwieramy cykl artykułów, 
mających za zadanie omówienie ak- 

  

  

tualnych zadań gospodarczych regjo- ' 
nu wileńskiego. 

B. W. Ś. 

Centrolew przed sądem. 
Ostatnie słowo osk. Kiernika i Putka. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dziś w procesie Centrolewu przemawiali 
jako ostatni osk. Kiernik i Putek. | 3 

Kiernik z poczatku przemawi 
i dopiero przy końcu, polemi 
życiełami publicznymi zaczął kr. 6 k. 

7 i siał mu I akrotnie 

rzemówieniu swem 0s- 
ie, że jego nazwis- 

liście oskarżonych, twier- 

  

    

    

   

      

  

  

   

  

tylko swoje obowiązki poselskie, jako czło- 
nek Piasta, które to stronnictwo zawsze by- 

Pisarze rosyjscy 
Wychodzą obecnie po francuska 

dwa ciekawe dzieła: Pamiętnik-Dzien- 
nik pani Lew-Tołstoj a jednocześnie 
zestawienie tego co pisze żona wiel- 
kiego Rosjanina z tem, co on sam 

o swem pożyciu domowem pisał on- 
giś, znajdujemy w książce p. Halpe- 
rina-Kamińskiego, p. t«. „Tragedja 
Tołstoja i jego żony”. Z tego zestawie- 
mia tekstów, tych szczerych wyznań, 
z tej wzajemnej nieustannej kontroli 
uczuć i czynów, z tej ciągłej analizy 
stosunków i myśli, wyrósł obraz dwu- 
stronny. niezwykle ciekawy. O tym 
samym momencie psychologicznym, 
o tym samym fakcie wspólnego życia 
dwojga kochających się i unieszcze- 
śliwiających się małżonków, mamy 
ich wersje, jakże często sprzeczne, 
jak z innego Świata pisane! 

  

    

Zaczęło się, jak to bywa... idyllą; 
w cztery miesiące po ślubie młoda 
hrabina pisze: „Wyznaję, że Lowocz- 
ka dla mnie jedyną racją bytu, 
wszystkiem na świecie, kocham go 
okruinie, nie i nikt prócz niego mnie 
nie obchodzi”. ; 

A na potwierdzenie tego czytamy 
u Tołstoja w 1865 r.: „Poczuliśmy nie- 
dawno, że nasza miłość jest czemś 
strasznem i klęklišmy do pacierza...“. 
W pół roku jednak żona pisze: „Je- 
stem mężatką od dziesięciu miesięcy: 
zupełnie się rozczarowałam, szarpie 
mną straszna boleść, nasze stosunki 

  

   

  

    

  

    

  

ło lojalne względem państwa. Zakończył swe 
zemówienie tak jak i Witos oświadcze- 

że tyłko na ludzie można oprzeć przy 
ć państwa. 

ż Putkowi sędzia odebrał głos, gdyż mowa 
jego miała charakter wybitnie demonstracji 
wiecowej i odnosiło się wrażenie, że on 
świadomie wkroczył na tę drogę by zakoń- 

czyć proces demonstracją. 
Wyrok będzie ogłoszony we środę w po- 

łudnie. 

  

  

wczoraj i dzisiaj 
są okropne, Lowa jest nieznośny, ży- 
jemy w nieszczęściu. 

I tak miało się dziać przez lat 50. 
Kochali się i nie rozumieli, szarpali 
wzajemnie, oboje mieli słuszność, ża- 
dne nie mogło i nie chciało ustąpić. 
Matka 15 dzieci wydzierała mężowi 
i ojcu tych dzieci majątek i dochody 
z pracy literackiej, a mąż odbierał jej 
co mógł. by zadowolić swe przekona- 

nia humanitarnego anarchisty. 
Gdyby hr. Tołstoj była głupiutką 

bezwolną istotą, zajęta rodzeniem 
dzieci i kuchnią, albo światowemi roz- 
rywkami, toby tam może lepiej się 
działo w tem małżeństwie genjusza. 
ojca 13 pociech. Ale hr. Tołstoj była 
bardzo inteligentna, trzeźwa anality- 
czka, ubóstwiała męża, uznawała i 
głęboko ceniła niezwykły jego u- 
mysł i talent. Pomocą mu była 
w jego pracy, już chyba dobrym tego 
dowodem jest fakt, że 7 razy prze- 
pisała wielką powieść (piórem) Woj- 
na i Pokój, nieprzerwanie rodząc dzie 
ci, zajmując się interesami, domem 
i gospodarstwem, oraz pilnując tych 
nieszczęsnych dochodów autorskich 
męża, o które największe były awan- 
tury, gdy je ni z tego ni z owego od- 
stąpił wspaniałomyślny ojciec tak licz 
nej rodziny, na rzecz jakichś huma- 
nitarnych poczynań. 

Ma poczucie odpowiedzialności za 
zrodzone potomstwo, czego zupełny 
brak objawia się u genjalnego autora 
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Pogrzeb Šš. p. posła Waryń- 
skiego. 

WARSZAWA, 9. 1. (Pat). W dniu 
9 b. m. o godzinie 8 min. 30 rano od- 
był się pogrzeb Tadeusza Waryńskie- 
go, posła na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej. Po mszy świętej w kaplicy 
św. Karoła Boromeusza nastąpiło wy- 
prowadzenie zwłok na cmentarz Po- 
wązkowski. W kondukcie pogrzebo- 
wym wzięłi udział, poza najbliższą ro- 
dziną zmarłego, minister pracy i opie- 
ki społecznej dr. Hubicki, minister W. 
R. i O. P. Jędrzejewicz, wicemarsza- 

łek Sejmu p. Car, wicemarszałek Se- 
natu p. Bogucki, prezes klubu BBWR 
Sławek, szef gabinetu wojskowego p. 
Prezydenta Rzeczypospolitej płk. Gło- 
gowski, posłowie i senatorowie, urzęd- 
nicy M-stwa W. R. i O. P. oraz przyja- 
ciele i koledzy zmarłego.  Kondukt 
prowadził kapelan p. Prezydenta Rze. 
czypospolitej ks. Bojanek. Chór ope- 
ry warszawskiej odśpiewał nad trum- 
ną zmarłego szereg pieśni religijnych. 

Kondolencja Prezydenta 
Rzplitej 

z powodu zgonu min. Maginot 

WARSZAWA, 9. 1. (Pat). W związ- 
ku ze Śmiercią francuskiego ministra 
wojny Maginot wystosował p. Prezy- 
dent Rzeczypospolitej do Prczydentu 
Francji następującą depeszę: 

Proszę Waszą Itkscelencję o przy- 
jęcie mych najgłębszych wyrazów 
współczucia z powodu żałoby. która 
dótknęła Francję wraz ze siratą je- 
dnego z najwybitniejszych mężów 
stanu w osobie ministra Maginot. 

(7 Ignacy Mościcki. 

    

W odpowiedzi na powyższą depe- 
szę otrzymał p. Prezydent Rzeczype- 
spolitej depeszę treści następującej: 

Wyrazy współczucia, które Wasza 
Ekscelencja był łaskaw przysłać mi 
z okazji śmierci ministra Maginot, zo: 
staną przyjęte z największą wdzięcz 
nością przez moją ojczyznę. Proszę 
Waszą Ekscelencję o przyjęcie z mej 
strony wyrazów gorącego podzięko 

wania. 
(—( Doumer. 

PRZ - З 

Wieńce na trumnie min. 
Maginot 

w imieniu Marsz. Piłsudskiego i Armji 
PARYŻ 9. 1. Pat. — W dniu 9 bm. 

przed południem ambasador Chłapo- 
wski w towarzystwie płk. Błeszyńskie 
go i majora Łubieńskiego złożył dwa 
wieńce na trumnie zmarłego ministra 
Maginot: jeden w imieniu Marszałka 
Piłsudskiego, drugi — imieniem armji 
polskiej, Pierwszy wieniec składa się 
z białego bzu oraz białych i purpuro- 
wych róż, na tle liści palmowych, prze 
pasanych wstęgą o barwach polskich, 
na której widnieje napis: „Au mini- 
stre Maginot ministre łe marechal Pił 
sudski'. _ Drugi wieniec od armji 
polskiej — zdobią również - palmy, 
białe bzy, gwoździki oraz białe i pur- 
purowe róże. Na biało - amaranto- 
wych wstęgach widnieje napis: „Au 
ministre Maginot Karmee polonaise'. 

Kondolencja p. premjera 
Prystora 

z powopu zgonu ministra Hamangiu 

WARSZAWA, 9. 1. (Pat). W związ- 
ku ze śmiercią rumuńskiego ministra 
sprawiedliwości Hamangiu p. prezes 
Rady Ministrów Aleksander Prystor 
wystosował depeszę następującej treś- 
c 

  

Do J. E. p. Profesora Mikołaja 
Jorgi, prezesa Rady Ministrów. Buka- 
reszt. Proszę Waszą Ekscelencję, by 
zechciał przyjąć najwyższe - wyrazy 
współczucia z powodu zgonu jednego 
z wybitnych członków rządu rumuń- 
skiego, w którego żałobie biorę szcze- 
ry udział wraz z całym rządem pol- 
skim. 

(—) Aleksander Prystor. 

w sposób naiwno-cyniczny. Gdy mały 
Iwaśka, synek zrodzony z 60-letniego 
ojca i czterdziesto cztero letniej mat. 
ki, choruje czegoś, bo go już nie mo 
że matka karmić, pisze do niej nie 
ohecny w tym czasie ojciec dziecię- 
cia: „Nie troszcz się duszeńka o Iwa- 
śka, Bóg nam go zesłał, to i nakarmi* 
Cóżby się stało z Iwaśką, żeby pani 
Tołstoj miała podobna do męża po- 
godę ducha i ufność w pomoc Bożą 
bez ud 

  

  

   
nie gdy odrzucił wszystkie 

dochody z wydawnictwa swych dz 
marzy o wielkich kuchniach ludó- 
wych, gdzieby się darmo karmiło ka- 
ždego, ktoby w imię Boże przyszedł, 
i wymaga od żony, by mu dostarezy- 
ła pieniędzy na ten wzniosły cel, z 
dochodów tych dóbr ziemskich, któ- 
remi tak się brzydzi! Przy śmierci 
dziecka, pisze, że to jest „objawienie 
się Boga i że czuje Jego błiskoś 
dodając, że Sonia (żona), nie mot 
tak się zapatrywać, gdyż jej cierpie 
nia, prawie fizyczne, zacierają jej du- 
chową stronę zdarzenia*! Wieczna 
niezgoda tych dwojga kochających 
się, niepospołitych łudzi, bo i ona ze 
swym zmysłem krytycznym, realnym, 
była nieprzeciętna, ałe zupełnie. bie- 
gunowo różna od niego, wieczne nie- 
porozumienie zbyt silne, by mogło ich 
zharmonizować, daje się wytłumaczyć 
tym frazesem w liście Tołstoja do żo- 
ny: „Cierpię oddawna z.powodu roz- 
bieżności między mojemi czynsmi i 
mojemi przekonaniami”. A. ona wyzna 
je: „Mówią młodym dziewczętom, że 
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Herbatka towarzyska u pp. 
Premjerostwa Prystorów. 
W niedzielę, dnia 10 b. m. o godz. 

17 odbędzie się u pp. premjerostwa 
Prystorów herbatka towarzyska, na 
którą zaproszeni zostali przedstawi- 
ciele świata politycznego, artystycz- 
nego, literackiego, oraz sfer towarzy- 
skich. 

Nowy zastęp bezrobotnych. 
BERLIN 9.1. Pat. — Berliński przemysł 

metalurgiczny wypowiedział pracę 4 tys pra- 
ceowników. W samym koncernie AEG wy- 
powiedzenie otrzymało 1.160 pracowników 
Zakłady Borsiga wymówiły pracę 800 pra- 
cownikom. 

  

  

Nr. 7 (2249, 

W niedzielę dnia 10 stycznia 1932 r. o godz. 7 wieczór w 30-9m dniu 
po śmierci 

Dr. med. Pauliny Brodzkiej 
odbędzie się Uroczyste nabożeństwo w synagodze „Taharat- Hakodesz“ 
(Zawalaa 35), na ktėre zaprasza się przyjaciół i zaajomych 

9019 

  

Rodzina 

Zarząd 1-wa „Toz'u* 
Zarząd Zw. Lekarzy-Żydów 
Komitet matek przy ii Stacji Opieki 
nad matką i dzieckiem (dawn. „Toz”) 

   

Po dćmarche Stanów Zjednoczonych. 
Zastrzeżenia Anglji. 

LONDYN, 9. 1. (Pat). W związku 
z demarche Stanów Zjednoczonych u 
rządu japońskiego i chińskiego w mia 
rodajnych kołach rządowych angiel- 
skich zwracają uwagę na tę okolicz- 
ność, że sytuacja W. Brytanii nie jest 
identyczna z sytuacją Stanów Zjedno- 
czonych, jako nie należących do Ligi 
Narodów. 

  

Podczas ostatniej sesji Rady Ligi 

Narodów dełegaci japońscy poinfor- 

mowali delegatów angielskich, że ja- 

kakolwiek byłaby polityka Japonji w 

Mandżurji, Japonja nie sprzeniewie- 

rzy się swej zasadzie polityki otwar- 

tych drzwi w Chinach i w Mandżuwji. 

Tylko za pośrednictwem Ligi Narodów. 
PARYŻ 9. I. Pat— Naskutek pro- 

testu Stanów Zjednoczonych, złożone- 
go w Tokio, zaczęły obiegać pogłoski 
jakoby Francja i Anglja zdecydowały 
przyłączyć się do demarche rządu St. 
Zjednoczonych. W związku z tem a- 
gencja Havasa dowiaduje się, że 

   wzmiankowane pogłoski są nieścisłe, 
albowiem Francja nie może zmienić 
zajmowanego. dotychczas stanowiska. 
polegającego na tem że wszelka akcja 
w sprawie Mandżurji, o ile to dotyczy 
Francji, nie może się odbywać inaczej 
niż za pośrednictwem Ligi Narodów. 

  

Briand ostatecznie zrzekł się 
teki ministra spraw zagranicznych. 

PARYŻ, 9. 1. (Pat). Prasa podaje 
ze źródeł oficjalnych, że prezes Radv 

* Ministrów Laval jest w posiadaniu 
listu, w którym minister spraw zagra- 
nicznych Briand prosi go o dymisję. 
Premjer Laval nie zamierza ogłaszać 
tego listu przed upływem kilku dni. 

Jak się zdaje decyzję swą Briand 
zakomunikował prezesowi rady mini. 
strów podczas rozmowy, jaką obaj mę 
żowie stanu prowadzili wczoraj w 
ministerstwie spraw zagranicznych. 
Laval, zawiadamiając Brianda o 
swym zamiarze, rozszerzenia gabine- 
tu, wyraził życzenie korzystania na- 

dal z jego cennej współpracy. Briand 
tłumacząc się złym stanem zdrowia, 
zawiadamia Lavala o bezwzględnym 
zamiarze wycofania się z gabinetu od- 
rzucając tem samem ewentualne pro- 
pozycje, jakie mu byłyby czynione. 

Laval w dalszym ciągu starał się 
odwieść od jego postanowienia, lecz 
nie osiągnąwszy jego zgody, zapropo 
nował mu objęcie stanowiska ministra 
bez teki. Min. Briand formalnie pro- 
pozycji tej nie odrzucił, zastrzegając 
sobie późniejszą odpowiedź w tej 
sprawie. : 

Wrażenie w Lidze Narodów. 
    

  

WA 9. L Pat. — Wiadomość o 
dymisji Brianda zrobiła w kołach Ligi Na- 
rodów wielkie wrażenie. Wysiłki Brianda 
w kierunku wzmocnienia Ligi Narod. jakie 
czynił w ciągu  7lat, podczas których re- 
prczentował Francję w Genewie, zjednały 
mu w kołach Ligi wielką popularność i 
szacunek. . Symbolizował on niejako ideę 
współpracy międzynarodowej. Zainteresowa- 

„nie kwestją następcy po Briandzie jest w 

Genewie tem większe, że przedstawiciel 
Francji ma przewodniczyć sa styczniowej 
sesji Rady. Przewidują, że premjer Laval. 

jako minister spraw zagranicznych przyje 
dzie do Genewy, tem bardziej, że bliskość 
Lozanny od Genewy umożliwi mu jednocze- 
śmie udział w pracy konferencji reparacyj- 
nej oraz w pracach Ligi, Przewidują też, że 
Paul-Boncour, który ma być jednym z głó 
wnych delegatów Francji na konferencję 
rozbrojeniową, mógłby zastępować Lavala w 
Radzie Ligi. Z chwilą ustąpienia Brianda 
najstarszym członkiem Rady jest minister 
Zaleski, który zasiada w niej bez przerwy 
od przeszło lat 5. 

W Indjach. 
Konferencja vice-króla z politykami. 

NOWE DELHI 9.1. Pat. —  Wicekról 

łord Wiillington rozmawiał dziś z szeregiem 

hinduskich osobistości politycznych. Odby- 

te konferencje usprawiedliwiają pogląd, że 

wszystkie hinduskie partje polityczne, oczy- 

wiście z wyjątkiem partji kongresowej, pra- 

gną wziąć udział w pracach komitetów mie- 

szanych konferencji Okrągłego Stołu, gdy 

tylko przybędą do Indyj wszyscy człónkowie 

wzmiankowanych komitetów. 

| Wylew rzek w Kurlandji. 
RYGA 9. 1. Pat. — W związku z panu- 

jącą od kilku dni odwilżą, połączoną z du- 
demi opadami, w Kurlandji rzeki wystąpiły 
z brzegów. Na rzece Roji woda podmyła 

przyczółek mostowy i w kilku miejscach u- 
szkodziła tor, wobee czego komunikaeja na 
linji Talsen-Windawa została przerwana. 

w obronie czystości rasy. 
BERLIN 9.1. Pat. — Komenda naczelna 

narodowo-socjalistycznych  eddziałów oeh- 
ronnych wydała rozkaz, w myśl którego czł. 
oddziałów zawierać wołno związki małżeń- 

nych władz partyjnych. Rozkaz podkreśla 
programowe dążenie partji do utrzymania 
w szeregach swych czystości rasy północ 

no-germańskiej, 

Wojska japońskie zajmują 
miasto za miastem. 

MOSKWA, 9. 1. (Pat). Jak donoszą 
korespondcnci sowieccy, wojska ja- 
pońskie zajęły Czang-Chai-Guan. 

MOSKWA, 9. 1. (Pat). Japońska 
agencja Shimbun Rango potwierdza 
wiadomość o zajęciu przez wojska ja- 
poūskie Sui-Czunu na południu od 
Czin-Czou, jak również miast I-Czeu 
i Czin-Si. 

Zmiany rządu japońskiego 
nie będzie. 

TOKIO, 9. 1. (Pat). Dotychczasowy 
gabinet pozostaje nadał u steru rządu. 

gGZOTYCZNA 

Dodatnie sałdo naszego 
bilansu handiowego 

za rok 1931. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Bilans handlu zagranicznego: Pol- 
ski w roku 1931 zamknięty został do- 
datniem saldem wynoszącem 412.155 

tys. złotych. 
W całym ubiegłym roku przywie- 

ziono do Poiski 2.970.639 ton towa- 
rów wartości 1.466.829 tys. zi. wywie- 
ziono do Polski 2.930.639 ton towa- 
1.878.484 tysięcy złotych. 

Pierwsze wyniki powszech- 
nego spisu ludności. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Według prowizorycznych obliczeń 
wyników ostatniego powszechnego spi 
su ludności Warszawa liczy 1.175 ty- 
sięcy mieszkańców. W przeciągu os- 
tatnich 10-ciu lat łudność m. War- 
szawy wzrosła o 240 tys. osób czyłi 
o 26 proc. Stolica Polski jest więc pod 
względem ilości mieszkańców 7-mem 
miastem w Europie. 

Również znane są wyniki spisu we 
Lwowie, w którym mieszka 315 tys. 
osób, w tem zapisanych zostało z ję- 
zykiem ojczystym polskim 207 tys. 
osób, z innym językiem 108 tys. 

Dojście do władzy Hitlera 
początkiem wojny domowej. 

BERLIN 9. I. Pat. — Na zgroma- 
dzeniu republikańskiego Reichsbanne- 
ru jeden z mówców dr. Miiller oświa- 
dczył, że partje republikańskie głoso- 
wać będą za przedłużeniem prezyden- 
tury Hindenburga, upatrując w tem 
jedyny sposób uniknięcia wojny do-. 
mowej w Niemczech. Jeżeli Hitler— 
oświadczył mówca, — w drodze le- 

galnej, czy też nielegalnej dojdzie do 
władzy, oznaczać to będzie wybuch 

wojny domowej. 

    

  

skie tylko po uzyskaniu zezwolenia naczel- 

  

trzeba kochać, być wierną i oddana 
mężowi. A do czegóż ja doszłam be- 
dąc tem wszystkiem? Całe moje ży 
było tylko cierpieniem i upokorze- 
niem. 

'Tak cierpieli i męczyli się ludzie 
dawnego ustroju, zobaczmyż jak się 
dzisiejsi literaci rosyjscy cieszą. Oto 
w Gazecie Literackiej, oficjalnym or- 
ganie Federacji Pisarzy Sowieckieh 
drukuje Bezimienski swe wrażenia z 
kampanji Brygady Pisarzy, wysłanej 
do Dniepro-Petrowska( dawniej ЕкКа- 
terinosław), by odą i sonetem. hym- 
nem i epigramalem, podniecać pra- 
cę fabryczną tysięcy robotników. 
„Gazeta Prawda wzięła się ostro do 
tych kuźni dnieprzańskich. które nie 
dostarczyły obowiązujących 125 tys. 
tonn metalu na termin oznaczony. 

'Teraz dopiero zawrzała praca! (o- 
dzień mamy odwiedziny setek towa- 
rzyszy. którzy nam opowiadają o za- 
niedbaniach, o sabotażu. o złym du 
chu tych łub owych, a my zaraz two- 
rzymy oddziały z tych robotników u- 
świadomionych i wysyłamy ich w 
grożone miejsca, by  przyśpies 
tempo pracy. Jedni dążą do koopera- 
tyw. inni sprawują nocną kontrolę. 
My (t. j. tych pięciu literatów wysła- 
nych dla dopingowania robociarzvi, 
jesteśmy wszędzie, wygłaszamy mo- 
wy, biegamy do warsztatów, robimy 
inspekcje, gawędzimy z towarzyszami 
A przytem ja nie zapominam, że 
stem poetą. Wychodzę z zasady, 
niema odpowiedzialności zbiorowej: 
tyłko indywidualna, walczę wrodzoną 

    

   
  

   

bronią: poezją. Oto majster Gukow 
zostawił piec Bessemer półtora godzi- 
ny bez pracy, wypuszczam na niego 
epigramat! Administracja kryje dach 
podczas deszczu i sprawia szkody na 
tysiąc rubli, epigramat! Ale gdy tam- 
ci, Wołkow i Karpin reperowali ma- 
szynę w 110 stopniach  rozpalenia: 
oda na ich cześć! Warsztaty 15 i 10 
rywalizują w szybkości wytwórczej 

oda! 
Czy wy rozumiecie znaczenie tu- 

kiej akcji? Domy, mury fabryk. wo- 
zy, maszyny, drzwi zaklejone takiemi 
wiadomościami, wezwaniami, naga- 
nami, pochwałami. Nie może nikt ku- 

pić najmniejszej rzeczy w koopera*:- 
wie, żeby nie przeczytał o sobie 
lub znajomym wierszyka uszczypł:- 
wego lub pochwalającego. A jak np. 
wisi ogłoszenie, że na takiej a takiej 
ulicy miieszka dobrowolny bezrobot- 
ny, to tłum się zbiera i płonie ws*v- 
dem. 

Ja zawsze wierszem piszę moje u- 
wagi, mają powodzenie nadzwyczaj- 
ne: np. są narzekania na brak masła. 
Ja piszę krótki wierszyk: „Jak bę- 
dziemy mieli dość stali, będziemy 
mieli masto“. (Jakie to proste, praw- 
da?) Czasami nasze wierszyki tak się 
podobają, że robotnicy dorabiają mu- 
zykę i śpiewają je, a wtedy czuję po- 
trójną, poczwórną radość, moje poe- 
zje tworzą stal! A kraj stali potrze- 
buje! To jest twórczość! 

Robotnik Gukoff po naszej naga- 
nie literackiej zaprzysiągł: „Padnę, 
ale będę pracował bez wytchnienia 

by zmyć tę plamę”, a inny kupujący 
butelkę mleka, gdy spostrzegł przy- 
klejony do flaszki epigramacik odno- 

szący się do jego niedbalstwa, z krzy- 
kiem wściekłości rozbił butelkę! Mo- 
żemy dumnie stwierdzić, że nasze po- 
ezje, nasze czysto literackie starania 
przyczyniły się do wzmożenia produ- 

kcji stali. 
Melduję Federacji i towarzyszoni, 

że od tygodnia jak tu jestem, napi- 
sałem 27 poematów i epigramatów 
i 46 apelów, ukażą się w dodatku ga- 

zety lokalnej ,Napastnik*. Tak, trze- 
ba się połączyć Literaci! Kraj ma 
wszelkie nad nami prawa, nie daro- 
wałby nam naszej nieczynności. Kraj 

potrzebuje stali, a wiersze mogą stal 

fabrykować. Może ta poezja nie jest 

bardzo literacka, ale jest czynem i z 

tego jestem szczęśliwy. : 
I oto, otoczony wygodami w pięk- 

nej rezydencji Jasnej Polany, męczył 
się całe życie hrabia Lew Tołstoj w 
niezgodzie ze swem sumieniem, a po- 
eta dokuczający niezbyt sytym robo- 
ciarzom swojemi wierszykami na bu- 
telkach od mleka, czuje się szczęśliwy 
i w zgodzie z wewnętrznem uczuciera. 
Coprawda nad pismami i uczuciami 
Tołstoja nie wisiała rączka G. P. U 
Ten nowy obraz poezji czerpiemy z 
relacji Zinowjewa Lwowskiego w 474 
nr. Nouvelles Litteraires. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Straszna Śmierć pod kołami pociągu. 

Wstrząsający wypapek na przejeździe koiejowym 
Nowa Świerznia. 

W dniu wezorajszysa ва llnji kolejowej 
Stołpce - Horodziej miał miejsce wstrząsa- 
jacy wypadek, ofiarę którego padł miesz- 
kaniec Stołpeów Sz. Menakier. 

Menakier wracał z pobliskiego miaste- 
czka do Stołpców. W chwili kiedy zbliżył 
się ze swoją bryczką do przejazdu koleje 
wego Nowa Świerznia, nadchodził pocixg 
peśpieszny zdążający ze Stołpców w kierun- 
ku Warszawy. Mimo to Menakier usiłował 
przejechać przejazd kolejowy przed przejs- 

   

ciem pociągu. Skutki tej lekkomyślnośei by- 
ły fatalne. Pociąg z całą szybkością wpadł 
na furmankę, wóz został roztrzaskany, koń 
zabity na miejseu, zaś Menakier trafił pod 
koła pociągu i został rozszarpany na kawał- 
ki. Na torze po przejściu pociągu znalezio- 
no jedynie eześci ciała nieszczęśliwego. 

Pierwiastkowe dochodzenie ustaliło, iż 
Menakier padł ofiarą własnej nieostrożności 

(e) 

Katastrofa samochodowa na drodze 
wiino — Lida. 

Zderzenie się samochodu prywatnego z półciężarówką. 
%Y dniu wezorajszym ua drodze Wilno-Lida 
%oło zaścianka Zadoroże wydarzyła się ka- 
łastrofa samochodowa, która tyłko dzięki 
szezęśliwemu zbiegowi okołiczności nie po- 
<tiagnęia za sobą ofiar ludzkich. 

Samochód prywatny należący do Jana 
Pawłowskiego zam. w majątku Pawłow gm 
janowskiej zdążał z Wiłua w kierunku Lidy. 

Wpobliżu zaścianka Zadoroże samochód 
prowadzony przez małżonkę Pawłowskiego 
Wiktorję zderzył się z innym samochodem 
gółciężarowym. Zderzenie było tak silne, iż 

samochód Pawłowskiego wywrócił się i sto- 
czył do pobliskiego rowu wraz z 4 pasaże- 
rami (oprócz pp. Pawłowskich w wozie 
znajdowało się młode małżeństwo pp. Nie- 
dziełscy z Janowa), Wprost eudem pasaże- 
rowie samochodu uniknęli ciężkiego pokale- 
ezenia i odnieśli tylko nieznaczne uszkodze- 
nia ciała, Samochód został połamany. Na- 
tomiast szofer samochodu półciężarowego 
odniósł złamanie lewego obojezyka i pada- 
jąe z samochoda ułegł ogólnemu potłuczeniu 
eiała. fe) 

Mołodeczno. 
Doniosły projekt w Okręgowem 

T-wie Organizacyj i Kółek 
IRolniczych w Mołodecznie. 
Młody powiat mołodeczański w przeci- 

ieństwie do swej macierzy — Wilejki pow. 
d pierwszych dni swego „niepodległego 

istnienia składał liczne dowody wybitnej ru- 
<hliwości-oraz poważnego zasobu sił żywot- 
mych, co się wyraziło w formie wciąż roz- 
"wijających się pomimo złej konjunktury or- 
ganizacyj gospodarczo-społecznych, jak: Zw. 
*Osadników, Związek Ziemian i Okręgowe To 
iwarzystwo Organizacyj i Kółek Rolniczych; 

- ostatnio na posiedzeniu Rady Nadzorczej 
*О. Т. ©. 1 K. R. odbytem pod przewodnict- 
-wem starosty powiatowego p. Erazma Ste- 
ifanusa — p. prezes Jan Plłecki wniósł pro- 
„jękt stworzenia w Mołodecznie jako punk- 
«ie węzłowym dla 2 knij kolejowych i kilku 
tras automobilowych — dużej parowej me- 
schanicznej mleczarni spółdzielczej z siecią 
:zbiornic śmietany rozrzuconych  wpoblizn 
zarteryj komunikacyjnych. 

Powyższy projekt został na temże zebra- 
min rozwinięty i uzupełniony dłuższem prze 
=nówieniem członka Rady Nadzorczej p. © 
"Odyńca, który uzasadnił konieczność sana: 
= częściowej reorganizacji małych spółdziel- 
mi mleczaskich, prowadzonych dotąd prze- 
-ważnie nie fachowo, bez  uwzgłędnienia 
-współczesnych  mełodprodukcji i wyrabia- 
jących poślednie gatunki masła, P. Czesław 
Odyniec nawoływał zebranych do zrozumię- 
mia konieczności mechanizacji przemysłu 
«nleczarskiego i wprowadzenia doń czynni- 
ków ściśle fachowych niezbędnych dla osiąg- 
smięcia maksymalnej wydajności i jakości 
"produkcji rolnej. 

Po krótkiej dyskusji wybrano Komisję 
*£achowców w osobach: pp. Tadeusza Karpo- 
-wicza, Jana Pileckiego, Czesława Odyńńca, 
„Jana Puciaty, Sztyłlera Brunona i Alfonsa 
ZŻukiela, którzy mają szczegółowo zaznajomić 
"sic z powyższym projektem i po zbadaniu 
warunków pro i contra oraz sporządzeniu 
"kosztorysu — przedłożyć takowy walnemu 
-zjazdowi delegatów kółek rolniczych, któ- 
-ry poweźmie ostateczną, w tej ważnej dla 
powiatu sprawie, decyzję. 

Nieśwież. 
„Ąkeja odczytowa Bezpartyjnego Bloku 

W dniu30 grudnia u. r. poseł Szymanow- 
=ski wygłosił w Nieświeżu w sali posiedzeń 

"Sejmiku, dla urzędników i funkcjonarjuszy 
spaństwowych referat pod tytułem „Dlacze 

o większość Sejmu przeszła do porządku 
«dziennego nad wnioskiem Zw. Parlam. Pol- 
sskich Socjalistów o.-przywrócenie 15 proc. 
»dodatku“. 

W referacie poseł Szymanowski uzasad- 
-mił konieczność dokonanego przez rząd w 

«maju u. r. cofnięcia 15 proc dodatku wzglę- 

»qdami budżetowemi, wykazał, że spadek kosz- 
«łów utrzymania wynosił w listopadzie r. +. 
przeszło 15 proc. w porównaniu z kwiet- 

niem 1928 r., kiedy dodatek został uchwal- 

=ny, a przez to cofnięcie dodatku odbiło się 
w formie znacznie łagodniejszej na budże 

  

   

  

  

    

"kach poszczególnych rodzin urzędniczych. 
porównał sytuację urzędników z sytuacją 

Gnnych sfer społeczeństwa, gdzie; jak na- 
"przykład w rolnictwie, dochody spadły nie' 
© 15 proc., a nawet o 50 proc., i wreszcie 
zilustrował stan rzeczy w innych państwach 
«europjskich, podkreślając te przykłady, gdzie 
jak w Firilandji, uposażenia urzędnicze ob- 

«cięte zostały dwukrotnie, przy równoczes- 
«nem wzroście kosztów utrzymania, a w 
ZNiemczech nawet trzykrotnie. 

WIESĆ(I Z WOJEW. 

  

   

Šwieciany. 
Echa fiapadu tabunkowego. 
W swoim czasie donosiliśmy w „Kurjerze 

Wileńskim* o zuchwałym napadzie rabunko- 
wym w Święcianach, Późno wieczorem 40 
mieszkania miejscowgo fabrykanta Zajdela 
przedostało się dwóch zamaskowanych i u- 
zbrojonych napastników, którzy steroryzo- 
wawszy obeeną wówczas w domu Zajdelową 
zażądali od niej wydania 3.000  dołarów. 
Rabunek nie powiódł się, bowiem służąca 
podniosła alarm co zmusiło bandytów do 
sałwowania się ucieczką. Podezas niezwłocz- 
nie wszezętego pościgu, napastników M. Cej- 
kińskiego i M. Ligumskiego ujęto. Przeciw- 
ko nim wdrożone zostało śledztwo w try- 
bie doraźnym i w najbliższym czasie napast 
niey miełi już stanąć przed sądem. 

Jednakże w ciągu ostatnich dni zaszedł 
szereg mowych okoliczności wikłających 
sprawę t znacznie łagodzących winę napast- 
ników. Wobec tego dalsze dochodzenie prze- 
eiwko napastnikom przekazane zostało sę- 
dziemu śledczemu, a tem samem Cejkiński i 

Ligumski nie staną przed sądem doraźnym, 
łecz będą sądzeni przez zwykły sąd okre- 

Sowy. (el 

Brasław. 
Opłatek strzeleeki. 

Z inicjatywy Zarządu Oddziału Z. Ś. w 
Brasławiu zorganizowano w dniu 25 grudnia 
1931 r. tradycyjny opłatek strzelecki. Uroczy 
stość zaszczycili swoją obecnością p. Zeli- 
sław Januszkiewicz, starosta brasławski, p. 
ppłk. Jan Michnowicz, dowódca 19 Baonu 
KOP. w Słobódce, członkowie powiatowego 
Zarządu Z. S$. na czele z wice-prezesem 
Edwardem Szczerbickim, Inspektorem szkol 
nym, i zaproszeni goście z pośród miejsco- 
wej inteligencji i rodziców członków Z. S. 

Wszystkich uczestników było ponad % o- 
sób. 

Zawdzięczając pomysłowości p. Stopy 
Michała, referenta wychowania obywatelskie- 
go, uroczystość opłatka zamieniła się w wiel- 
kie widowisko ludowe. Piękne przemówie- 
nia p. inspektora szkołnego, p. starosty i p. 
pułkownika uzupełniły program święta strze- 
leckiego. Oddział Z. S. w Braslawiu zdał 

przed społeczeństwem egzamin, że usilnie 

pracuje nad wychowaniem młodego pokole- 

nia wszczepiając w młode serca wielkie ide- 

ały społeczno-ludzkie, wskazane przez Ko- 
mendanta — Józefa Piłsudskiego, I-go Mar- 

szałka Połski, 
Nieocenione usługi przy organizacji о- 

płatka oddali: pp. Jadwiga Kasperska, Sto- 

powa Czesława, Bejnar Tadeusz, prezes Od- 

działu, kpt. Józef Kasperski, pow. Komen- 

dant Z. S. i Stopa Michał, referent wycho- 
wania obywatelskiego. 

Strzelec. 

Z pogranicza. 
Aresztowanie herszta niebez- 
piecznej bandy koniokradów. 

Na terenie gm. ołkienieckiej od niejakie- 
go czasu poczęły ginąć konie. Ostatnio w 
kilka wsiach położonych niedaleko granicy 

w fajemniezy sposób zaginęły konie. Prze- 

prowadzone dochodzenie ustaliło, iż spraweą 
tej kradzieży jest niejaki Wacław Linkunas, 
który dobrawszy sobie do kompanii dwóch 
złodziei kradł ze stajen konie włościanom. 
Wczoraj Linkunasa wraz z jego kompanami 
ujęto na graniey podczas przeprowadzania 
do Litwy 2 koni. 

NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego” mieści się 

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

  

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku   

  

  

Nowogródek. 
śDfiary na rzecz najbiedniejszych 
miasta Nowogródka, zamiast życzeń 

świątecznych i noworocznych. 
. Zainicjowana zbiórka ofiar na biednych 

smiasta, którzy nie korzystają z pomocy Ko- 
rmitetu do Spraw Bezrobocia, dała sekcji 
szbiórkowej 219 zł. 16 gr. 

Złożyły ofiary następujące osoby: 
Urząd Województwa: P. Wice Wojewoda 

"Franciszek Godlewski 15-zł., p. nacz. Osiń- 

"ski 3 zł, p. Żukowska 1 et, p. inż. Tarnow- 
ski 1 zi, p. inž. Nidenial 1 zł., p, inspektor. 
"Saromba 1 zl, p. inė. Žmigrodzki 1 zt., p. 
Žnž Smolsk! 1 ci. p. inž. Tymiński 5 zł., kpt. 
SSeweryn 2 zł. 50 gr. p. inż. Ubysz, 5 zł, 

  

dźwiękowo- 
GENERAŁ GRACK ico 

W rołach głównych: JOHN BARRYMORE i MARION NIXON 
Wkrótce „TANCERKA CYLLY". 

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

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

oraz futra i okrycia damskie i męskie. 
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p. inż. Romański 3 zł. p. A. Kołosowska 
2 zł, p. apl. sąd. Filceron 2 zł., p. apl. Lank 
Sąd Okręgowy: p. Prezes Sądu Okręgowego 
H. Muraszko 5 zł., p. prokurator Zdanowicz 
3 zł., p. Wiice-Prokurator Bitner 1*zł. 50 gr., 
p. Podprokurator Bohdan 1 zł, p. Sędzia 
S. O. Lange 1 zł, p. Sędzia S. O. Bułhak 
1 zł. 50 gr., p. Sędzia S O. Żołnierkiewicz 
2 zł., p. aul. sąd. Filceron 2 zł., p. apl. Lank- 
wisz 2 zł., p. apl. Rogalewiczowa 2 zł., p. apl. 
sąd. Krant I zł., p. kom. Birula 2 zł., p. kom. 
Hładki 2 zł, p. Jakóbczyk t zł, p. sekretarz 
Naczelny Suwalski 50 gr., bezimiennie 16 gr. 

Starostwo Powiatowe: p. Starosta Jerzy 
Hryniewski 5 zł, p. zast, Starosty Drew- 
nikowski 1 zł, p. Buniewicz Jerzy 1 zł, p. 
Woronowicz 1 zi, p. Ankėwna 50 gr., p. 
St. Kubas 1 zl., p. Łucki 1 zł, p. Karwacki 
50 gr. p. Siwocho 50 gr.. p. Kolowski 50 gr.. 

K“U“R-1 E R 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie proszę o zamieszczenie na ła- 
mach swego poczytnego pisma, co nastę- 

puje. я 
Przed paru laty wyemigrowalem do Bra- 

zylji, gdzie do dziś dnia zamieszkuję, w 
Porto Alegre w stanie Rio Grande Do Sul. 

W) kraju pozostawiłem majętność ziem- 
ską pod opieką plenipotentki mojej p. Marn 
Aleksandrowiczowej, która z polecenia mego 
wydzierżawiła go p. Mieczysławowi Gietwa- 
nowskiemu zamieszkałemu w maj. Zelwisz- 
ki, gm. Podbrzezie. 

Ze zdziwieniem dowiaduję się, obecnie 
że okoliczni mieszkańcy i sąsiedzi uważają 
mnie za zmarłego, — (widocznie z tego po- 
wodu iż obecnie zarządziłem ziemię sprze- 
dać). 

Otóż stwierdzam, że cieszę się dobrem 
zdrowiem i umierać narazie nie mam abso- 
lutnie żadnej chęci, wszełkie zaś plotki i 
wersje rozsiewane przez pewne osoby w tym 
kierunku uważam za fałszywe i bezpodstaw- 
ne, głoszone w celach i zamiarach mi nie- 
wiadomych. 

Łączę wyrazy szacunku 

Hieronim Aleksandrowicz. 
Porto Alegre, 12 grudnia 1931 r. 

SPORE 
MECZ PING - PONGOWY 

Žaks — Makabi 5:5. 
We środę w małej sali gimnastycznej 

Żaksu, odbył się mecz ping-pongowy pomię- 
dzy Makabi — Žaks. Po ładnej i dość inte- 
resującej grze wynik osiągnięto remisowy. 
Zaznaczyć należy, że akademicy żydowscy 
przez cały czas prowadzili, i od porażki ura- 
towało „nmakabistów* jedynie ostatnie spot- 
kanie w dublu, które wygrała Makabi, wo- 
bec czego wynik meczu ostatniego brzmi 
(5:5). 

  

   

SKŁAD REPREZENTACYJ POLSKICH NA 
OLIMPJADĘ ZIMOWĄ. 

W posiedziałek wyjeżdżają z Polski na 
olimpjadę zimową następujący zawodnicy: 

Drużyna hokejowa:  Stogowski, Sachs, 
Sabiński, Materski, Mauer, Krygier, Kowal- 
ski, Nowak, Ludwiczak, Sokołowski i Mar- 
chewczyk, jako kierownik prawdopodobnie 

pojedzie doktór Polakiewicz. 
Narciarze: Bron. Czech, Skupień, Motyka 

oraz bracia Marusorze, jako kierownik po- 
jedzie inż. Schile. . 

MECZ BOKSERSKI. 

W. początkach lutego odbędzie się mię- 
dzyklubowy mecz bokserski. Ze względu na 
dużą ilość młodych, lecz utalentowanych 
pięściarzy którzy wezmą udział we wspomnia 
nych zawodach, mecz ten już teraz budzi 
w kołach sportowych zrozumiałe zaintere- 
sowanie. 

L-wiez. 

ZAWODY W DAVOS. 

SUKCES NEHRINGOWEJ. 

Wezoraj 8 b. m. odbył się w Davos poza 
ramami mistrzostw w jeździe szybkiej na 
łodzie bieg na 3 tysiące metrów o sagrodę 
miasta Davos. Na starcie stanęło 12 panów 
i jedna zawodniezka polska mistrzyni świa- 
ta Zofja Nehringowa. Pierwsze miejsce w 
biegu zajął słynny zawodnik tiński Tumberg 
Sensaeją dnia był znakomity czas, osiągnie- 
ty w biegu przez polską zawodniczkę —- 
wynoszący 6 m. 39,2 s. Wynik ten będzie 
pierwszym ofiejalnym rekordem światowym 
na tym dystansie. Wynikiem powyższym 
Nehringowa pobiła swój własny nieoficjalny 
rekord światowy, który wynosił 6 m. 52,8. 

p. J. Machoń 50 gr., p. Buczyłko 50 gr., 
p. Białek 50 gr. 

Komenda Wojewódzka, Urząd Śledczy * 
Rezerwa P. P.: p. Podinsp. W. Hejmanow- 
ski 3 zł, p. nadkom. A. Topolnicki 2 zł., 
p. komisarz Kuroczycki 2 zł, p. Kom. D. 
Weigetner 2 zł, p. kom. R. Wiszniewski 
2 zł, p. kom. A. Łabiak 2 zł., p. kom. F. 
Daglis 2 zł, p podkom. J. Witwicki 2 zł, 
p. asp. R. Masłowski 1 zł, przod, Mieleniew- 
ski J.. Waąsowski J. po 1 zł., starsz. post. 
Szahidewicz N. 50 gr. st. przod. Radziszew- 
ski J. 1 zł.. post. Rusiecki M., Murawski A. 
st. przod. Zagański F., prz. Skierski W 
p. Gabrzyniewski po 50 gr., p. Pachołkówna 
1 zł.. poster. Stefaniszyn 50 gr. post. Ci- 

sło 1 zł. przod. Pitulski, post. Niechwiado- 
wicz, przod. podpis nieczytelny, st. post. 
Kozłowski. st. post. Dymkowski po 50 gr. 
st. post. Miałszygrosz 3 zł., przod. sł. sl. J. 
Detz, Borysewicz Witold, Celenowicz St., nie- 

czytełqy podpis, p. Kawcewicz pó 50 Br. 
p. Szaciuk, p. J. Oleniewski, p. J. Okińczyć. 
p. Kalinowski, p. ]. Bitner, p. Jankowski, p. 
nieczytelny, p. Kozicki po 50 gr., post. Buj- 
do, post.Poniatowski, st. post. Korewo J., 
post. Siedlecki W.. post. Nowodworski A., 
przod. Wysocki A. po 50 gr., st. post. Krzy- 
żowski K.. przod. Czarnowski St. po 1 zł, 
post. Juźwiński А., p. Cieszyński M., p. Szy- 
mański D.. Kozłowski D., p. Czerniel R. 
p. Pachoński J.. p. Żak R., p. Brewur K.. 
Batog F.. po 50 gr. 

Pow. Komenda Uzupełnień: pp. por. Her- 
cog Ludwik 3 zł, T, D. 50 gr., plut.Zawadz- 
ki 50 gr. p. Żyjewski 1 zł. p. Herman, nr. 
Kisiel Władysław po 50 gr.. sł. sierż. Bru- 
dzyński 1 zł. kpt. J. Wikont 2 zł. p. Roga- 
czewski 50 gr. 

Magistrat miasta: p. inż. Ludwik Wolnik 
burmistrz 4 zł., p. Szwaranowicz, sekretarz 
2 zł. p. Cukierman buchalter. p. Djakowicz 
W. p. Kamiński Fr., p. Leszkiewicz L., p. 
Dawidowicz Wł. p. Kubasowa J., p. Pigłow- 
ska Ir. po 1 zł., p. Szumska T. 50 gr.. p. Kar- 
czewski, Catewicz W., Bohdanowicz A. pa 
1 zł. p. Kamieniecki E.. Lityński Karol p» 
1 zł. p. Pilichowski Stefan 2 zł. 

Naczelnik Urzędu Pocztowego p. Przy- 
bylski Izydor 2 zł. 

Naczełnik Urzędu Skarbowego p. Cieśle- 
wicz St. 2 zł. 

Sejmik Powiatowy: p. Brodowicz Ś.. p. 
Iwiniecki A. po 1 zł. p. Mackiewicz W.. р 
Stanek J. po 2 zł, p. Łukiński Stanisław 
5 zł. p. Jan Kolada, p. Henryk Augustowski 
po f zł. p. Wiilniewczyc Stanisław. p. Nau- 
mowicz $. po 5 gr. p. Hrystjanowicz A.. 
p. Szejna T. po 50 gr. p. Wiliczkowski B.. 
p. Sokół W. po 1 zł.. p. Wołyniec D. 50 gr. 
p. Pacholska Janina 1 zł. p. Wojtowicz M.. 
p. Spasiuk T. po 50 gr.. Sładkowski P.. p. 
Julj. Hołkiński, p. J. Kraskowski, p. Cze- 
czot Stefan, p. Kubas St. kpt. Majcher L.. 
p. Gruda F. po 1 21. p. Piątkowski Stanisław 
1 zł. 50 ar. 

Ks. Dr. 1. Węckowicz dziekan 5 zł, Ks. 
Pref. Mysakowski 3 zł. p. Romer Michał 
Prezes Zw. Ziemian 5 zł. p. inż. Borys Fie- 

dorow 5 zł. bezimiennie 4 z 
Wyżej wymienionym ofiarodawcom Sek- 

cja Zbiórkowa przy Miejskiej Komisji Opie- 
ki Społecznej składa serdeczne podziękowa- 
nie za tak wydatne poparcie akcji przyjśca 
z pomocą najbardziej potrzebującym. 

„Jasełka polskich harczerzy*. 

W niedziełę, dnia 10 b. m. odegra zespół 
3-ciej drużyny harcerzy im. Marszałka РФ 
sudskiego sen—jawę w czterech odsłonach 
pod tyt.: „Jasełka polskich harcerzy”, ihu- 
strowane muzycznie. 

Początek o godz. 15-tej dla młodzieży, o 
godzinie zaś 21-ej dla dorosłych. 
Wstęp na popołudniówkę od 30 groszy do 

1 złotego, na wieczorne przedstawienie od 
50 groszy, do 2 złotych. : R. 
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Obrady zjazdu kierowników 
. sekretarjatów pow. BBWR. 

Wczoraj stosownie. do zapowiedzi 
odbył się zjazd Kierowników sekre- 
tarjatów powiatowych BBWR z tere- 
nu Województwa Wileńskiego. 

Zebranie zagaił kierownik sekre- 
tarjatu wojewódzkiego p. poseł Sta- 
nisław Dobosz poczem na pierwsze 
miejsce porządku dziennego przesu- 
nięto sprawozdania z miejsc, które 
wyglosili kierownicy sekretarjatów 
powiatowych. 

W obradach wziął udział prezes 
Rady Wojewódzkiej p. senator Abra- 
mowicz, który wygłosił referat na te- 
mat: „adania BBWR". Drugi zkolei 
referat na temat ściśle organizacyjny 
wygłosił poseł Dobosz. Wytoniona na- 

stępnie dyskusja miała przebieg J. 

rzeczowy. 
Obszerniejsze sprawozdanie z bra 

ku miejsca odkładamy do najbliższe- 
go numeru. : 

Posiedzenie sekcji kulturalnej 
Tegoż dnia wieczorem odbyło się 

posiedzenie Sekcji Kulturalnej Rady 
Wojewódzkiej BBWR, w którem wzię 
ło udział kilkadziesiąt osób z pośród 
szołowych działaczy oświatowych w 
Wilnie. 

Po obszerniejszym referacie prze 
wodniczącego sekcji p. wizytatora K. 
O. S. Mieczysława Matuszkiewicza od- 
była się dyskusja. 

Ucieczka aresztowanego z pod 
eskorty. 

Wczoraj do więzienia był eskortowany 
przez policjanta niebezpieczny złodziej i 
włamywacz notowany przez policję kryminał 
ną Waeław Giedrojć. W pewnej chwili, ko- 
rzystając z dużego ruchu na uliey, Giedro, 
zerwał z rąk kajdanki i rzucił się do uciecz- 
ki, 

Zarządzony pościg nie doprowadził do 
ujęcia zbiega, bowiem poliejant nie mógł u- 

Zamiast więzienia 
W swoim czasie donosiliśmy w „Kurje- 

rze Wileńskim* o ohydnem przestępstwie 
Kuny Grynszpanówny, która usiłowała miol- 
kiem zamordować śpiącego 5-cioletniego 
ehłopea Lewidańskiego — syna właściciela 
mieszkania, u którego mieszkała w charak- 
terze sublokatorki. Oprócz tego przy pomo- 
cy kwasu Siarczanego Grynszpanówna znisz- 
czyła meble Lewidańskich. _ Niedoszłą za- 
bójczynię osadzono w więzieniu na Łukisz- 
kach. Ciężko poranione dziecko po dłuższej 
kuracji wyzdrowiało. 

czasem aresztowana zaczęła ostatnio 
zdradzać oznaki choroby umysłowej. Wobec 
przypuszczeń, że Grynszpanówna chorobę 

  

  

żyć broni ze wzgłędu na licznych przechod- 
niów, których życie zostałoby w ten sposób 
narażone na niebezpieczeūstwo, 

Okoliczność tę wykorzystał sprytnie wła- 
mywaez, który przeskoczywszy parkan prze- 
dostał się do bramy. przejściowej i stamtąd 
gdzieś znikł. 

Za zbiegłym włamywaczem zarządzono 
poszukiwania, (e) 

— dom warjatów. 
umysłową symuluje chcąc w ten sposób ujść 
przed odpowiedzialnością sądową, władze 
śledcze skierowały ją do szpitala psychjat 
rycznego, cełem zbadania rzeczywistego sta- 
nu oskarżonej. W, wyniku dłuższej obser- 
wacji lekarzy psychjatrów na czele z prof. 
U. S. B. d-rem Rauzem ustalono, że Gryn- 
szpanówna nie jest normalną i przestępstwo 
swoje popełniła w stanie zamroczenia psy- 
chicznego. 

Wobec takiego wyniku ekspertyzy Śledz- 
two sądowe przeciwko Grynszpanównie zo- 
stanie umorzone i niedoszła morderczyni 
zamiast więzienia — zostanie skierowana do 

domu warjatów. (e) 
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Dziś: Agatona 

Niedziela | Jutro: Honoraty i Hygina. 

10 | 
Styczeń 

      

  

Wscjijel słońca —g. 7 m.4l 

Zachód  „ —g. I5m.12 

Spestrzeżenia Zakładu Meteorołogii U. 8. B. 
w Wllmie z dnia 9 ! — 1932 reku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 755 
Temperatura średnia 0: > 

o najwyżeza: -|- 29 C 

- najniższa: 0.6; 

Cpad w milimetrach: ślad 

Wiatr przeważający: zachodni. 

Tendencja barom.: wzrost. 

Uwagi: zachmurzenie zmien. przelotny šnieg 

  

    

MIEJSKA. 

= sArbon“ w opałach. Jak juź w swoim 
czasie podawłiliśmy, do dnia 10 b. m. miała 
być uregulowana komunikacja autobusowa 
na terenie miasta. W związku z tem w dniu 
wczorajszym na powyższy temat przedstawi- 
ciele „Arbonu* odbyli dłuższą konferencję z 
reprezentantami samorządu. O ile jednak 
komunikacja nie zostanie unormowana w ter- 
minie wskazanym przez Magistrat T-wo „Ac- 
bon* ukarane zostanie rygorem przewidzia- 
nym w umowie. 

— Wstrzymanie kredytów budowlanych. 
Komitet Rozbudowy m. Wilna naskutek cał 
kowitego wyczerpania kredytów wstrzymał 
ostatecznie akcję wydawania pożyczek. Jak 
informujemy się u źródeł miarodajnych, wszy 
stkie zabiegi Magistratu i Komitetu Rozbudo- 
wy o utrzymanie kredytów nie doprowadziły 
do pozytywnego rezultatu i w związku z tem 
niema nadziei, by Komitet mógł w najbliż- 
szym czasie akcję tę wznowić. 

— Rewizja gospodarki elektrowni miej- 
skiej. Jak się dowiadujemy w ciągu bieża- 
cego tygodnia zostaną zakończone definityw- 
nie prace miejskiej Komisji Rewizyjnej, pro- 
wadzone od szeregu tygodni nad stanem go- 
spodarki elektrowni miejskiej. Wyniki z do- 
konanej rewizji w formie obszernego proto- 
kółu podane zostaną do wiadomości Magi- 
stratu, który zapozna się z niemi na specjal- 
nie zwołanem posiedzeniu. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Kursy Rozpowszechnienia Średniego 

Wykształeenia (koncesjonowane przez Ku- 
ratorjum OSW) w Wilnie przy ul. Biskupiej 
4 — 6. 

Kursy te o systemie półrocznym koń- 
cząe pierwszy okres swej pracy, przyjmu- 
ja zgłoszenia kandydatów codziennie od g. 
4.30 do 7 wiecz. Lekcje są prowadzone przez 
znanych profesorów szkół średnich. 

W. obszernym lokalu posiadają kursy do 
dyspozycji uczniów bogatą bibljotekę, ga- 
binet fizyczny i chemiczny, pracownię przy- 
rodniczą oraz wszelkie pomoce naukowe. Za- 
rząd kursów licząc się z ogólnym kryzysem 
udziela jak najdalej idących ulg przy do- 
godnych warunkach opłaty. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Z Koła Prawników Stud. U. S. B. Se- 

kretarjat Koła Prawników podaje do wiado- 
mości co następuje: 

Z dniem 11 I. 32 r. zostaje uruchomiony 
cykl odczytów Koła Prawników w ponie- 
działki odbywać się będą odczyty na tematy 
naukowe ogółne w piątki — tak zw. „kry- 
zysowe* w których będą poruszane tematy 
z dziedziny obecnego kryzysu gospodarcze- 
go względnie tematy samopomocowe. Odczy 
ty będą się odbywały w lokalu Koła (Zam- 
kowa 11) o godz. 20. Pierwszym odczytem 
11 I. br. będzie odczyt dyskusyjny Koł. Mgr. 

   

  

KRONIKA 
Dembińskiego p. t. „Przegląd Teoryj o Państ 
wie*, Wstęp wolny. 

Z dniem 11 stycznia br. zostaje urucho- 
miona stała czytelnia w lokalu Koła. Kie- 
rownik Czytelni Koł. Łopatecki między godz. 
15 m. 15 a godz. 20 będzie wydawał człon- 
kom Koła wszelkie pomoce naukowe do wy- 
korzystania na miejscu. W tych godzinach 
obowiązuje bezwzględna cisza. 

Biblotekarz Koła wzywa wszystkich człon 
ków do natychmiastowego zwrotu książek 
przeterminowanych pod rygorami wstrzy- 
mania prawa wypożyczania. 

Sekretarjat wzywa wszystkich członków 
do jak najszybszego uregulowania składek 
członkowskich pod rygorami wstrzymania 
wszelkich świadczeń Koła. 

W lutym odbędzie się doroczny turniej 
krasomówczy. Zapisy i wszelkie informacje 
udziela sekretarjat Kola w godz. urzędowa- 
nia. 

— Bal Ogólnoakademicki, Wobec licz- 
nych zabyłań, skięrąwywanych od dłuższego 

czasu ustnie i listognie do Zarządu Bratnia 
Pomoc Polskiej Młodz. ASadem, U. S. B. 
czy w bieżącym karnawale odbędzie Się cie- 
szący się zawsze niesłabnącem powodzeniem 
Doroczny Bal Ogólnoakademicki, możemy * 
podzielić się miłą wiadomością z przyjaciół- 
mi i sympatykami młodzieży akademickiej, 
iż przygotowania do tradycyjnego i zawsze 
najmilszego bału w karnawale, jakim jest 
bezsprzecznie Bal Ogólnoakademicki, są w 
pełnym toku, oraz że Bał ten odbędzie si 
w dniu 1-go lutego 1932 r. w salosach Ka- 
syna Oficerskiego. 

— Obiady ulgowe. Zarząd Bratniej Po- 
mocy Pol. Miodz. Akadem, U. S. B. zawiada- 
mia Koł Kol. że podania o obiady ulgowe 
można składać jeszcze w dniu 11 b m. do 
godz. 15 w Sekretarjacie Bratniej Pomocy. 

— Podania o przyjęcie do Komu Akad*- 
mtiiekiego, Zarząd Bratniej Pom. Pol. Młodz. 
Akademi, U. S. B. zawiadamia Kol Kol. ze 
starszych lat, że mogą składać podania o 
przyjęcie do Domu Akademickiego jeszcze 
do dnia 13 b. m. 

— Ruch w Mensie Akademickiej. Po u- 
kończeniu remontu Mensy wydawane są co- 
dziennie śniadania od godz. 7 do 10 rano, 
obiady od godz. 12 min. 30 do godz. 16 i 
kolacje od godz. 19 do 21 min. 45. 

Kwadrans akademicki obowiązuje. 
— Transmisja Radjowa z Mensy Akade 

miekiej, W niedzielę dnia 17 b. m. o godz. 
15 min. 15 prześle Radjo Wiłeńskie na fa- 
lach eteru gwar. śmiech i radość — z Men- 
sy Akademickiej, 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Wzrost bezrobocia. Podług ostatnich 
danych bezrobocie na terenie m. Wilna w po- 
równaniu z tygodniem poprz. uległo nie- 
znacznej zwyżce. Obecnie zarejestrowanych 
jest ogółem 5227 bezrobotnych, w tem zgó- 
rą 1000 pracowników umysłowych. 

   

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Odezyt inż. Adolpha. Dnia 13 stycznia 

r. b. w salach Stowarzyszenia Techników 
Polskich w Wilnie (Wileńska 33) inž. Wła- 
dyslaw Adolph wygłosi odczyt na temet: 
„Kryzys współczesny a sprawa społeczna”. 

Wstęp wolny. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
Związek Pracowników Handlowych 

Przem. i Biurowych Rzeczypospolitej Poł- 
skiej — Oddział w Wilnie został przenie- 
siony z lokału przy ul. Śniadeckich 1 do ło- 
kału przy ul. Ad. Mickiewicza 19 m. 12 
(wejście z ogródka). 

Podziękowanie. Zarz. Zrz. Woj. Związku 
"ku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Wilnie 
składa tą drogą serdeczne podziękowania p. 

3 

Anieli Sztrallowej, p. Krassowskiemu, p. 
Rudnickiemi i p.Januszkiewiczowi za of:a- 
rowane na choinkę słodycze Ochronce Dzien- 
nej im. Ks. B-pa Wł, Bandurskiego w Wii: 

nie. 5 

ZABAWY. 
— Załotna Temida. Temida jak Temida. 

Szelma zawsze z zawiązanemi oczami, z mie- 
czem i wagami co myśli, co czuje, jaki wy- 
rok wyda? Trudno dociec. Ale jak każda 
istota skryta ma chwile szczerości, tak też i 
naszą Temis, Zdradziła się. Zawiązawszy 
frywolnym węzłem opaskę na oczach dała 
znak. Chce tańczyć, chce szaleć.  Załoty, 
pieszczoty i głów zawroty nie są i Jej obce. 
Wszak jest niewiastą. Przy dźwiękach siar- 
czystego mazura, powłóczystego tanga, płyn- 
nego walea, i wściekłej rumby zaprasza na 
swój bal. Fraki, usuńcie swoje braki, wy- 
krochmalłcie koszule (tyłko nie humory) i 
spójrzcie na Temis trochę czule. Można też 
w stroju smokinga zdobywać białogłowy. 

16 stycznia w kasynie ma być wesoło. 

KOMUNIKATY. 
— Z T-wa Muzycznego „Luinia*, Wzno- 

wione po dłuższej przerwie próby chóru 
T-wa „Łutnia* odbywać się będą w ponie- 
działki i czwartki od godz. 7-ej wieczór. Sta- 
nowisko kierownicze Chóru objął uzdolnio- 
ny muzyk z Warszawy p. Wacław Kaszte- 
łan. 

Zapisy kandydatów na członków Chóra 
przyjmuje Sekretarjat T-wa w poniedziałki. 
i czwartki od godz. 8 do 9 wieczór. 

— Ćwiczenia minerskie. W poniedziałek 
dnia 11 stycznia w. godzinach . przedpołud- 
niowych odbędą się w okolicach Pośpieszki 
wojskowe ćwiczenia  nrinerskie, przyczem 
słychać będzie wybuchy. Władze uprzedzają 
6 tem mieszkańców, ażeby wybuchy nie da- 
ły powodów do jakichkolwiek niepokojów. 

RÓŻNE. 
-— Choroby zakaźne. Miejskie władze sa- 

nitarne zanotowały następujące wypadki za- 
słabnięć na choroby zakaźne: ospa wietrzna 

is brzuszny 3, płonica 4, błonica 2, odra 
52, róża 4, krztusiec 1, grypa 1, gružlica *1 
(w tej liczbie 4 zgony), jaglica 6, świnka 28. 

Ogółem w minionym tygodniu chorowała 

114 osób, przyczem 4 zmarły. 
— Sprawa opłat za ubezpieczenie od nie- 

szczęśliwych wypadków t. zw. „wozaków*. 
— W! bardzo żywo obchodzącej przemysł 

drzewny sprawie opłat za ubezpieczenie od 
nieszczęśliwych wypaków t. zw. „wozaków*, 
czyłi włościan z własnemi zaprzęgami za- 
jętych przy wywożeniu drzewa z lasów — 
nastąpił ostatnio korzystny zwrot. 

— Jak wiadomo znanym wyrokiem Naj- 

wyższego Trybunału Administracyjnego spra 

wa ta została definitywnie załatwioną w 

myśl dezyderatów przemysłu drzewnego to 

jest w tym sensie, że wozacy nie są robot- 

nikami w zrozumieniu ustawy © 

ubezpieczeniu od wypadków i wobec tego 
ubezpieczeniu nie podlegają. 

— Jednak nie zważając na to, Zakład 

Ubezpieczeń od Wypadków we Lwowie za 

pośrednictwem władz admipistracyjnych i 

samorządowych ściągał od przedsiębiorstw 

przemysłu drzewnego składki za ubezpie- 

czenie przypadające także od sum wypła- 

conych wozakom, powołując się na to, iż 

wniesienie odwołania nie wstrzymuje obo- 

wiązku opłaty. 
W sprawie tej Izba Przemysłowo - 

Handlowa w Wilnie jeszcze we wrześniu ro- 

ku ubiegłego zwróciła się do Ministerstwa 

Pracy i Opieki Społecznej, wskazując na 

ciężką sytuację, która wytwarza się w związ- 

ku z tą taktyką Zakładu — dla przemysłu 

drzewnego, który i bez tego jest obciążony 

opłatami z tytułu ubezpieczeń społecznych. 

— Obecnie Izba otrzymała od Minister- 

stwa zawiadomienie, iż Zakładowi Ubezpie- 

czeń od Wypadków we Lwowie zostało wy- 

dane zarządzenie, by na indywidualne wnios 

ki zainteresowanych firm, należności egzek- 

wowane od firm drzewnych zostały zmniej- 

szone o sumy opłat od wozaków, a to w 

tych wypadkach gdy przeciw nieprawomoc 

nym i aa orzeczeniom Zakładu zostały 

wniesione odwołania do władz orzekają- 

cych w toku instancji w terminie ustawo- 

wym. 
° — Właściwie umotywowane prośby za- 

interesowanych firm, winny być „kierówane 

bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń od 

Wypadków (Centrali lub oddziałów), 

TEATR | MUZYKA 
— „Burza w szklanee wody* w Teatrze 

na Pohulanee. Dziś w niedzielę dnia 10-go 

stycznia o godz. 8-ej wiecz. po raz drugi u 

każe się pełna dowcipu i humoru komedja 

„Burzą w szklance wody”, która na wcz0- 

rajszej premjerze doznałą pwącyjnega Przy” 

jęcia przez publiczność. „Burza w szklangė- 

wody“ nie jest banalną komedją salonową 

— obok komicznych sytuacyj — zahacza 

pewne głębsze zagadnienia, k óre dadzą Stę 

łatwo odnaleźć wśród ciekawej intrygi. Nad 

wszystkiem dominuje beztroski humor. Ob- 

sada premjerowa. Reżyser Dyr. M. Szpakie- 

wilž. ze 
Ceny normalne. 
Jutro w poniedziałek dnia 11-go stycznia 

© godz. 8-ej wiecz. Rewja Sylwestrowa Do 
cenach o 50 proc. niższych. 

— Ostatnie dni „Tak się zdobywa kobie- 
ty“ w Lutni. Dziś w niedzielę dnia 11-go 
stycznia o godz. 8-ej wiecz. przedostatni raz 
pikantna i wesoła komedja Ludwika Ver- 
neuila „Tak się zdobywa kobiety". 

Jutro w poniedziałek, dna 11-go stycznia 
o godz. 8-ej wiecz. po raz ostatni w sezonie 
po cenach o 50 proc. niższych „Tak się zdo- 
bywa kobiety“. 

PORANEK DLA DZIECI W LUTNI. 

— „kKrółowa Śnieżka*, W niedzielę dn'a 
10 stycznia o godz. 12-ej w poł. odbędzie sie 
przedstawienie specjalnie dła najmłodszej 
publiczności Wilna, która niezawodnie przy- 
będzie najliczniej podziwiać Królewnę Śnież- 
kę i najgoręcej przeżywać będzie tę czarow- 
ną baśń wraz z królewną na scenie. Ceny b 
niskie. 

POPOŁUDNIÓWKA NA POHULANCE. 

— Ostatnie przedstawienie Rewji Syl- 
westrowej. Dziś w niedzielę dnia 10-go stycz- 
nia o godz. 4-ej pp. po raz pierwszy i je- 
dyny jako popołudniówka — dana będzie 
Rewja Sylwestrowa, która jest najweselszą 
i najodpowiedniejszą rozrywką na sezon kar- 
nawałowy. Tembardziej należy korzystać z 
okazji, ponieważ Rewja schodzi już z reper- 
tuaru na okres całoroczny, a dzisiejsze przed 
stawienie jest przedostatniem w b. sezonie. 
Ceny zniżone. 

W Lutni popołudniówki nie będzie. 

— Najbliższa premjera w Teatrze Lutnia. 
We środę przyszłego tygodnia odbędzie 

się premjera pełnej humoru komeji „Huila 

      

  

      

-di Bulla“. 
— Kwartet warszawski. We wtorek 12 

bm. najświetniejszy kwartet złożony z Ire- 
ny Dubiskiej, M. Fliederbrauna, M.' Sza- 
leskiego i Zofji Adamskiej wykona w sali 
Konserwatorjum Muzycznego tul. Wielka 47) 
kwartety Heydna, Schuberta i Respighiego, 
Kwartet warszawski posiada już ustaloną 
sławę to też spodziewać się należy że 7a- 
dowoli wymagania melomanów wileński: 
Bilety sprzedaje biuro „Orbis“ Mickiewi- 
сха 11-ą, 

BBS ADNE AWOWEZZYAWCZYE 
° ..° ° 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

   

     



RADJO 
NIEDZIELA, dnia 10 styeznia 1932 r. 
10.003 Tr. nabożeństwa. 11.58: Sygnał 

czasu. 12.15: Tr. ze Lwowa uroczystej aka- 
demji ku czci bisk. Bandurskiego. 13.30: Ko- 
łędy. 14.00: Aud. rolnicze. 15.55: Aud. dla 
dzieci. 16.20: Muzyka z płyt. 16.40: „Energja 
wodna i jej wyzyskanie u nas i gdzieindziej" 
— odczyt. 16.55: Tr. Spiewu kanarków z 
„Wystawy ptactwa". 17.15: „Zawisza Czarny” 
— odczyt. 17.30: „Życie i dzieło ks. bisk, Wł. 
Bandurskiego'* — odczyt.- 17.45: Koncert. 
19.00: 1) Litewska audycja literacka, 2) pio- 
senki litewskie. 19.20: „Poradnia wychowaw 
cza Nr. 5“. 19.40: Progr. na poniedziałek. 
19.45: Słuchowisko. 20.15: Koncert. 21.55: 
Kwadr. liter. 22.10: Koncert solisty. 22.40: 
Kom. i muzyka taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 11 stycznia 1932 r. 

    

    
11.58: Sygnał czasu. 14.10: Progr. dzienny. 

14.1 Muzyka z płyt. 15.15: Kom. 15.25: 
„Asnyk i po wizm* — odczyt. 15.45: Aud.        

  

dla dzieci. 16 Lekcja francuskiego. 16.40: 
Codzienny odcinek powieściowy. 16.5: Mu- 
zyka z płyt. 17.10: „Kobieta na dalekiej pół- 
nocy* — odczyt. 17.35: Muzyka lekka. 18.50: 
Wil. Kom. sportowy. 19.00: i › 
kształca „Dziady* mickie 
czyt. 19.20: Płyta gramofonowa. 19. Prze 
chadzki po mieście. 19.35: Progr. na wtorek 
i rozm. 19.45: Pras. dzien. radj. 2.00: „Ro- 
mantyzm w muzyce XIX w.* — odczyt 
20.15: „Halka“ — opera w 4 aktach St. Mo. 
niuszki. 22.00: Tr. rewji. 

WTOREK, dnia 12 stycznia 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Program dzie 
any. 14.15: Muzyka z plyt gramofonowych 
15.15: Komunikaty. 15. „W nowych о- 
siedlach zagranicą i u nas* — odczyt. 1 
Audycja dla dzieci. 15.20: „O organiza 
postępach ochrony przyrody w Polsce“ — 

    

    

      

Q©d poniedziałku 11 b. m. 

George O'Brien 
w emocjonującym filmie 

Kia Miejskie 
SALA MIEJSKA 

=. Bstrobramska $. | Początek o godz. 4. 

Dźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tei. 9-26 

Dziś! ostatni 

NATCHNI 

odczyt. 16.40: Codzienny odcinek powieścio- 
wy. 16.50: Muzyka z płyt. 17.10: „Kultura 
ludowa, szlachecka. proletarjacka i burżua- 
zyjna“ — odczyt. 17.35: Koncert symfonicz- 
ny. 18.50: Radjowa gazetka rzemieślnicza. 
19.00: „Mickiewicz odpolszczony (o „Panu 
Tadeuszu*)* — odczyt litewski. 19.20: „Ze 
Świata radjowego* — pogad. 19.40: Pro- 
gram na środę. 19.45: Pras. dzien. radjowy. 
20.00: Skrzynka techniczna. 20.15: Koncert 
muzyki lekkiej. 21.05: Recital śpiewączy He- 
leny Zubowiczowej (sopran). 21.25: Stucho- 
wisko „Nawrócony* — nowela. 22.10: D. « 
koncertu muzyki lekkiej. 22.50: Kom. 23.00: 
Koncert symfoniczny. 

  

     

NOWINKI RADJOWE. 
WYSTĘP MARJI MODRAKOWSKIEJ. 
Dzisiaj o godz. 18,40 nadany zostanie ze 

studja warszawskiego recitał Śpiewaczy p. 
Marjt Modrakowskiej, artystki doskonale zna- 
nej Wilnu z szeregu występów. P. Modrikow- 
ska odśpiewa przy akompanjamencie prot. 
L. Ursteina sześć pieśni Chopina. 

    

  

  

POPULARNY KONCERT SYMFONICZNY. 

Niedzielny poranek symfoniczny _(począ- 
tek o godzinie 12,15) transmitowany z Fi!- 
harmonji Warszawskiej składać się będzie z 
utworów Czajkowskiego. Przy pulpicie ka- 
pelmistrzowskim stanie jeden z najlepszych 
dyrygentów polskich p. Adam Dołżycki. 

  

DŁA DZIECI. 

Autorką poniedziałkowej audycji dla 
dziatwy jest p. Wanda Kluczyńska, która na- 
pisała poetyczną legendę o „Złotych niciach'*. 
Usłyszą ją najmłodsi radjoamatorzy o godzi. 
nie 15,45. 

  

  

„ZWYCI ĘSTWO” 

KU R J E R 

TROCHĘ BELETRYSTYKL 
W radjowym „odcinku powiešciowym“ 

(poniedziałek godzina 16,40) odczytany zo- 
stanie fragment noweli p. t. „Ksiądz Filip", 
pióra Marji Dąbrowskiej, autorki zajmującej 
wybitne stanowisko we współczesnej prozie 
polskiej, 

OFIARY. 
Do Komitetu Obywatelskiego  Niesienia 

Pomocy Ofiarom Powodzi wpłynęły nastę- 
pujące ofiary: 

Konsystorz prawosławny — ZŁ 102,70 
Członkowie Stowarzyszenia Techników, 

Stowarżyszenia Urzędników Państwowych i 
Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych w 
Wilnie przekazali Wojewódzkiemu Komits- 
towi do Spraw Bezrobocia sumę zł. 46.20. 
zebraną przy spotkaniu Nowego Roku w sa- 
tl Techników. 

NEGEW MPPIEREE RODNE TOORA OZOCZE 

Wzrost wkładów oszczędno- 
ściowych w P. K. O 

w m-cu grudniu 1931 r. 
Ostatni miesiąc roku 1931 przysosi PKO. 

bardzo wysoki przyrost kapitału oszczęd- 
nościowego oraz liczby  oszczędzających. 
Przyrost wkładów oszczędnościowych wraz 
z dopisanemi odsetkami za rok 1931, wyno- 
sił za miesiąc grudzień 1931 r. kwotę 24,8 
moljonėw zł. 

Ogólny stan wkładów oszezędnościowych 
na dzień 31 grudnia 1931 r. wynosił w PKO. 
zł. 300.852.680,36, łącznie zaś z wkładami 
pochodzącem: z waloryzacji — złotych 
332.235.501,61. 

Liczba czynnych książeczek oszczędnoś- 
ciowych P. K. O. wzrosła w ciągu m-ca 
grudnia o dalszych 12.733 książe i 
nosiła na koniec 1931 r. 721.844 
łącznie zaś z książeczkami pochodzącemi z 
waloryzacji — 761.350. 

  

    
   

  

Godz. +4—6—8—10 

Flota 

na usługach wojny. 

morska 

Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego 
6, 6 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkan 30 gr., parter 60 4: Kasa czynne od 3.30 do 10 wiecz. 

Gwiazda gwiazd, 
niezrównana Greta Garbo 

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

NAD PROGRAM: Najnowsze atrakcje dźwiękowe. 
Na |-szy seans ceny zniżone Seansy o g. 4, 6,8i 10.15. W niedzielę ofę. Ż-ej. 

w swojej najnowszej kreacji, wielkim 
dramacie płomiennej miłości p. t. 

  

JUTRO WIELKA PREMIERA! 

Ksieżniczka Tarakanowa 
Dzieje Rywalki Carowej KATARZYNY Il 

Dźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wiłeńska 38. tel. 8-26 

W rol. gł. 
prześliczna Edy ta 

5 NAD PROGRAM: Dodatki dzwiękowe. Na |-szy seans ceny zniżone. Początek. 

słynny 

amant Jehanne 

Gigantyczne dźwiękowe arcydzieło 
wszechświatowej sławy. Najnowszy 

inajpołezniejisy ihn seżonuł 

f kochanki księcia ORŁOWA. 
Qiaf Fiord : Rudolf Klnjn-Rogge, "ozoea" a zadanie о 

  

o g. 4,6, Bi 10. 
  $twięk. Kine-Teatr | Ostatnie 2dniiFilm 

Hollygood 
Biskiow. 22, tal. 15-28 

Największy film wszystkich czesów p. t. 

Czegoś podobnego świat jeszcze nie widział 

cudlifiim blade is 

"„Trader 

TRADER HORN 
Najnowsze dzieło twórcy +Poganina*.i „Białych cieni*-W. $. Van Dyke. 

Hofn“ jest najwększą chlubą kultury i sztuki. 
NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. — Dla rałodzieży dozwolone. 

Początek seansów © godz. 4, 6, 8 i 10/15. w dnie świąt, o godz. Ż+ej. Na I-szy saans ceny zniżone. 

Szzoteck Herr) Garey 1 Dów. Booth 

  

tźwiękowe Kino | 

с@елме 
515 Wiglka 47, tel. 15-4! 

i czarująca 

Dziś przebój dźwiękowy! Radość życia! Sztuka kochanial 

Romans Księżniczki 
MAUREEN O'SULLIVAN. Świetne tempo! Koncert gry! 

gram: Tagodnik dźwięków. Początek o godz. 4, 6, 8i 10.20, w dnie ów. o 2. 

W rolach głównych ulubieniec kobiet 

Charies Farrell 
Mistrzowska reżyseja. Nad pro- 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

w I DSFRON=S="K 1 

Zajścia listopadowe przed sądem. 
Trzej oskarzeni Żydzi 

Onegdaj III-ci wydział karny Sądu Okrę- 
gowego pod przewodnictwem wiceprezesa p. 

W. Brzozowskiego i przy udziale pp. sędziów 
Cz. Sienkiewicza i J. Zaniewskiego rozpattry- 
wał kolejną sprawę z pośród wielu podob- 
nych, a wynikłych na tle przeżywanych przei 
dwoma miesiącami zajść studenckich, któce 
następnie przeniosły się na ulice naszego 

d, 

   Na ławie oskarżonych tym razem znaleži 
się trzej Żydzi, a więc Lejba Gurwicz—piu- 
karz, lat 26, Dawid Galpern—monter, lat 29 
i Szloma Sawicz, z zawodu kelner, liczący 
lat 25 

Wszyscy oni postawieni zostali przez u- 
rząd prokuratorski w stan oskarżenia w art. 
122 K. K. 

Jak wynika z aktu oskarżenia, w dniu 11 
listopada ub. roku około godziny 8 rano ze- 
brał się przy ml. Zawalnej tłum Żydów, a 
jeden z uczestników zbiegowiska, jak się oks- 
zało Galpern, rzucił się na przechodzącego 
wówczas Moi: zmarę i uderzył go kilka- 
krotnie śróbokrętem, krzycząc: ,...to za krew 
naszych braci, przelaną w dniu wczoraj- 
szym”. 

Szmara padł, a wtedy tłum począł bić 10 
laskami. 

Nadbiegli funkcjonarjusze policji zatrzy- 
mali Galperna i Sawicza. W drodze do ko- 
misarjatu zastąpił drogę niejaki. Qurwicz, 
przeszkadzając w interwencji władzy, a wobec 
tego został i on zatrzymany. 

Oskarżeni przyznali się do winy, twier 
dząc, że to Szmara napadł na Galperna i bił 
go. 

Sąd zbadał poszkodowanego Szmarę, któ- 
ry jako prawosłowny z powodu obchodzo- 
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Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 

Wacław Leśniewski, zam. w Wilnie przy ul. 3-go Maja | 

Nr. 13 m. 6, na zasadzie air. 1030 U. P. C. obwieszcza, 
iż w dn. 13 stycznia 1932r. o godz. IOQ-eirano w Wil- 

nie przy ul. Betlejemskiej 21-a, odbędzie się sprzedaż 
z licytacji publicznej majątku ruchomego, należącego 
do Wiktora Skipera składającego się z domu mieszkal- 
nego, znajdującego się na ziemi dzierżawnej podlega- 

1 kosztami. 

1867/V1 

skazani na więzienie. 
nych świąt Bożego Narodzenia zjawił się do 
Sądu we fraku i nieco zamroczony. 

Przedstawił on przebieg zajścia, oświad- 
czając, iż Galpern operował narzędziem slu- 
sarskiem, którem skaleczył go w dwu miejs- 
cach i wybił ząb. 

Świadek Łukaszewicz st. post. i komendant 
patrolu interwenjującego w zajściu zeznaje, 
że kiedy znalazł się na miejscu burdy, Gal- 
pern trzymał szmarę, a Szmara Galperna i 
obaj krzyczeli, że sią pobici. Kto kogo bit 
istotnie nie widział. Nie widział też, by 
Szmara był skrwawiony. 

Przewodniczący ustala, że świadek spo- 
rządził protokół, z którego wynik. iż spraw- 
cami awantury byli oskarżeni i na tej zasa- 
dzie pociągnięci oni zostali do odpowiedzial- 
ności. 

Świadek oświadcza, że wówczas był zd-- 
nerwowany i może nie pamięta co pisał. 

Sąd postanowił, wobec rażącej sprzecznos- 
ci zeznań z protokółem zameldow. o zajś- 
ciu, przesłać sprawę prokuratorowi celem 
przeprowadzenia śledztwa w tej. kwestji. 

Zeznania dwóch innych policjantów, któ- 
rzy interwenjowali w tej sprawie potwierdzi- 
ły naogół to co oświadczył poszkodowany 
Szmara. 

  

     

  

Nr. 7 (2249) 

sprawcami awantury. Prosili o uniewinnie- 
nie podsądnych. 

Sąd uznał, iż oskarżenie zostało dowie- 
dzione w całej rozciągłości i skazał każdego 
z oskarżonych na zamkmięcie w domu po- 
prawy przez 1 I pół roku z ograniczeniem w 
prawach stanu, 

Obrona zapowiedziała odwołanie się od 
wyroku do wyższej tastancji. sKa-er. 

Li GO ANTEK 2 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZWŁOKI NOWORODRÓW. 

W, dniu 8 bm. około składu w podwórzu 
domu Nr. 49 przy uł. Kałwaryjskiej znale- 
ziono zwłoki dwóch noworodków płci mę- 
skiej w wieku około 6 miesięcy. Zwłoki prze 
słano do kostnicy szpitala św. Jakóba. 

KRADZIEŻE. 

Ze spółdziełni kolejowej przy ulicy Ra- 
duńskiej 28 w nocy z.dmia 7 na 8 bm. nie- 
znani sprawcy skradłi konserwy rybne, her- 
batę, wyroby tytoniowe oraz bieliznę łącz 
nej wartości 1718 zł. 34 gr. 

Z niezamknriętego zakładu akumułatoc- 
kiego Girdy Michała (Zamkowa 20) skra- 
dziono w .dniu 7 bm. manometr, słuchawki 
i lampy radjowe łącznej wartości 300 zł. 
Dochodzenie ustabło iż kradzieży dokonał 
Narkiewicz Aleksander (Garbarska 11). Za- 

mano go wraz ze skradzionemi przed- 
miotami,. 

    

   

OSTRZEŻENIE! 
;g Pewne firmy w Wilnie rozlewają swoje mało- żeń 

wartościowe piwo w używane butelki „Patent“ Przyjęcia 12 - 2 i 5—7. 
ŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU > : 

i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. Pianina A 
Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 

simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU 
Reprezentacja: Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. tap. 

jącego rozbiórce, oszacowanego na sumę 900 złotych, 
па zaspokojenie pretensji Chrześcijańskiego Banku 
Spółdzielczego na Antokolu w sumie 700 zł. z %% 

Świadkowie odwodowi nic konkretnego do 
sprawy nie wnieśli. 

W rozprawie stron podprokurator p. ka: 
wecki domagał ukarania podsądnych zgod 
nie z aktem os nia, zaś obrońcy. oskar- 
żonych adw. Czernichow i adw. Rudnicki do- 
wodzili, iż całe zajście było burdą uliczną, į 
nie musi być kwalifikowane z art. 122 k. k. 
a wres. ich klijenci byli ofiarami nia 

Witaminy 

  

  

  

8938 

    

Dr. Med. Em, Cholem 
urolog choroby nerek, 
pęcherza i dróg moczo- 
wych Jagiellońska © m. 19, 

10-63. 

  

wynajmuję — Mickiewicze 
37—32, Wiejście z ulicy 
Ciasnej, p. Estko. 7702 

MIESZKANIE 
3 pok. z kuchnią 

  

ze wszelkiemi wygodami 
do wynajęcia 

róg ul Miłosiernej 
Sofjaniki 3. 

  

Instalacje elektryczne 
dzwonki sygnalizacy|- 
ne, ustawienie aparatów. 
radjowych i telefonów 
wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

ST. PIÓREWICZ 
ul. Ofiarna Nr. 4, m. 3. 

Dr. GINSBERG 
"ehoroby skėrnė, wene 
ryczne i moczopłciowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 i 4—5. 

tel. 567. 6677 

Dr. SZYRWINOT | 
  

  

drewniany 
choroby wenerycznne, do sprze» 
skórne i moczopłciowe dania, 
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Nowa czekolada PLUTOS 

MLRCZNA- WITAMINOWA 
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Komornik Sądowy W. Leśniewski. 

Sżwięk. Kino-Tesir 

PAŃ Wkrótce: Największy sukces 
‹ dzwiękowej produkcji filmowej „DAWID GOLDER" 

udiea Wielka 42 

Ostatnie 2 dni! Najwspanialszy dzwiękowiec o przepięknych melodjach i arcyzabawnych sytuacjach 

„SERRETARKA UGSQBISTA 
według słynnej powieści Ireny Niemirowsky. 
W roli. tytułowej genjalny Harry Baur, 

który swoją wspaniałą kreacją wzruszył -eerca publiczności całego świata 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-go rewiru 

Wacław Leśniewski, zam, w Wilnie przy uł. 3-go Maja 

13, na zasadzie art. 1030 U.P.C. obwieszcza, żw dniu 
11 stycznia 1932 r., o godz. I0-tej rano w Wilnie, przy 
ul. Niemiec! 16 odbędzie się sprzedaż z licytacji pu- 
bkeng Lu ruckomMėgdi uasleżąceko do Motizy      

Dziś! 
Najpiękniejsze 100 05 
dzwiękowe arcydzieło 

Dźwięk. Kino-Teatr 

УОВ 
ufica Wielka 36 

  

С. K. Fałszywy Feldmarszałek 
Przepiękny film w 14 akt. z życia wojskowego tryskający humorem, czarującym melod 
muzyką, W rol. gł : Król humoru RODA-RODA FELICJA MALTEN i VLASTA BURJA 
w jez. czeskim. Nast. program: Najpiękn. f lm sezonu! 6 miesięcy rekord. wyświetlania w Warszawie „MARADU'" 

yjnym śpiewem i przepiękną 
N. Uwaga: Rozmowy i śpiewy 

Zittlera, składającego się z różnych materjałów, ocza- 
cowanych na sumę 2000 zł. na zaspokojenie pretensji 

firmy H. Landsberk w sumie 1850 zł. z %% i koeztami. 

1866/V1 Komorvik Sądowy W. Leśniewski. 

  

  

Dziśl 
W iełki polski 
dżwiękowiec p. t. 

pip Ap 

Światowid 
Dziś Dramat białej ko- 
biety w chińskiej dzielnicy 
miljonowego miasta p. t. 
W rołach 
głównych 

Kino Kolejowe 

0GNISKO 
(obok dwsrca kolejow.)   stałem napięciu, 

Wallace Beery, Eloreace, Pidor, Waraer Olanet, 
Początek”seansów o godz. 5 w niedzielę i święta o 4 pp. 

NIEBEZPIECZNY RAJ (czyli Zwycięstwo) 
Piękny dramat podług głośnej powieści Conrada Korzeniowskiego. Fiłm zrozumiały dla wszystkich Polska mowa! 
Połski śpiew! W rol. gł. MARJA MALICKA, ulubieniec Wilia ADAM BRODZISZ i Bogusław Samborski oraz 
piękna rewja „Muzyka Różnych Narodów'*. — — 

„BIAŁY MANDARYN'" 
treść i tajemniczość 

akcji utrzymuje nerwy widzów w 

Prześliczne śpiewy i tańcel — — 

Em cjonująca 

Melodyjna całość! 

| Pracownia OBUWIA 

2 i M. DRZEWIŃSKI 
Bonifraterska 6 

PRZYJMUJE OBSTAŁUNKI i REPERACJE 

araz reperacje kaloszy i śniegowców.       
A CZA E AIA ių ASTA "Сн 

„KÓWALSKINA 

  

  

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Mickiew. 11, tel. 15-51 

JANET GAYNOR i 
CNHARLES FARREL 
w ostatniej swej kreacji 

  

FRANCISZEK PIETKIEWICZ 8) 

Sołowki—wyspa tortur 
a * = 

i śmierci. 
( Wspommienia z katorgi sowieckiej), 

UCIECZKI WIĘŻNIÓW. 

Zima zbliżała się ku końcowi. Niebawem miało 
nastąpić krótkie 2'/. miesięczne lato sołowieckie, z bia 
łemi nocami, z przeraźliwie krzyczącemi czajkami 
i otwarciem nawigacji na Sołowki. 

Podezas pracy, lub też wychodząc z baraku aby 
odetchnąć nieco świeższem powietrzem,  patrzałea 
w stronę Sołowek i zadawałem sobie pytanie: „Czy 
długo jeszcze wytrzymam w tem piekle i czy wogóle 
warto wreszcie żyć”? 

Jako rezultat okropnego życia takie pytania coraz 
częściej powstawały w umyśle tem bardziej, że z wy- 
cieńczenia i głodu zachorowałem na szkorbut, który 
narówni z gruźlicą i tyfusem był biczem sołowieckich 
więźniów, bowiem pochłaniał ofiary w olbrzymich 
ilościach. 

_„ Na kilka dni przed odjazdem na Sołowki zarzę- 
dzono nagle apel, rewizje i ostre pogotowie. 

Domyślaliśmy się, że zaszło coś poważnego, ale 
<o, nikt narazie nie wiedział. Dopiero nazajutrz 
wszystko, się wyjaśniło. Oto czterech byłych oficerów 
armji carskiej Sazonow, Bezsonow, Małsagow i polski 
podporucznik E. Malbrodzki (mieszka obecnie w War- 
szawie i pracuje w Min. Spr. Wewn.) rozbroili podczas 
pracy dwóch żołnierzy i zbiegli. Uciekając przed wysło- 
neimi w pogoni oddziałami żołnierzy i specjalnie utrzy- 
mywanego w celu łapania zbiegów komsomołu Karelji 
po dokonaniu szeregu napadów na urzędy sowieckie 
“ii 
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> Wydawnietwd „Kurjer Wileński" S-ka x 

  

ogr. odp. 

Po zainstalowaniu aparatury dźwiękowej pierwszorzędnej marki Otwarcie kina dźwiękowego ! 
Dziśł Zachwycający miłosny film śpiewno-dźwiękowy! Fiłm tysiąca radości! Najułubieńsza para kochanków 

MOJE SŁONECZKO 
ipo półtoramiesięcznem błąkaniu się po błotach 
Karelji, jak później dowiedzieliśmy się, przekroczyli 
granicę finlandzką. 

Próby ucieczek z Sołowek zdarzały się dość częst» 
lecz wobec dobrze zorganizowanych oddziałów poś 
gowych i ciężkich warunków terenowych rządko się 
udawały. częściej uciekali kryminaliści z prae 
lądowych. lecz zazwyczaj źle zorganizowani, zdani 
na łaskę trafu, ucieczkę przypłacali życiem, albo zła- 
pani dostawali dodatkowo parę lat, co dla konir- 
rewolucjonistów kończyło się zwykłe gorzej, bo roz- 
strzelaniem. 

W r. 1926 została dokonana odważna (bo na łódce 
zabranej z przed siedziby zarządu katorgi) i gwał- 
towna, lecz nieudana ucieczka pod dowództwem by- 
łego oficera Rysowa. Wycieńczeni z głodu zbiegowie 
już na lądzie zostali ujęci i po kilkumiesięcznej gości- 
nie w karcerach Siekirki w liczbie 6 osób wkońcu roz- 
strzelani. 

* 
Były kapitan marynarki (nazwiska już nie pamię- 

tam) z wyspy Anser, odległej od lądu o 38 klm. roz- 
począł również ucieczkę na łodzi, lecz po oddaleniu się 
16 klm. od Sołowek został zauważony przez latarnię 
morską, schwytany i rozstrzelany w r. 1927. 

a wiosnę 1928 r. czterech Inguszów z Kaukazu 
(nazwisk ich nie pamiętam) uzbrojonych w butelki, 
napełnione dla ciężaru wodą, znienacka napadło na 
wartę i po jej rozbrojeniu też usiłowało zbiec. Wskutek 
nieznajomości terenu długo błąkali się oni po morzu, 
gdzie wkońcu wszyscy zginęli wśród gór lodowych. 

Najdłuższa, bo aż dwa miesiące trwająca, byfa 
ucieczka (w r. 1926) zorganizowana przez Drahuna. 
Porwawczy na Brzozowej Toni łódkę, grupa jego 
szczęśliwie odjechała od wyspy, zaskoczena jednak 
na morzu przez burzę została wyrzucona zpowrotem 
na brzeg Sołowek. W ciągu półtora miesiąca wymykali 
się tropiącym ich oddziałom dozorców i żołnierzy, do- 

  

   

  

Początek o godz. 4-ej, 

w dnie świąteczne o godz. |-ej. 

Ceny miejsc .od 40 pr. 

e ALL 

BOLE GŁOWY: 
FABRYKA CHEMICZNO- TARMACEU TYCZ. 

-AP. KOWALSKI WARSZAWA. 

     

  

póki znów nie zdobyli łodzi. Lecz szczęście i tym 
razem nie sprzyjało Drahunowi, gdyż przez burzę po- 
nownie zostali wyrzuceni na wyspę Anser. Nie wie- 
dząc gdzie się znajdują, zapytali o to jednego z miesz- 
kańców czem się zdradzili i po kilku dniach zostali 
ujęci. Po strasznych torturach, którym zostali poddani, 
celem wykrycia tych, którzy pomagali im podczas 
ucieczki dając żywność, wszyscy zostali rozstrzelani. 

Były też wypadki i prowokowania ucieczek przez 
władze katorgi. Mając zgóry rożkaz zgładzenia nie- 
pożądanych osobników, których z braku podstaw nie 
można było oficjalnie skazać na śmierć, albo zabijali 
łakich skazańców podstępnie w nocy, albo prowo- 
kowali ucieczkę. 

W r. 1926 w Sawatjewo pomocnik naczelnika 
II odziału katorgi Surkow, mając rozkaz zgładzenia 
byłych wyższych oficerów armji carskiej Akermana, 
Ostentakena, Szerrera, Grygałowskiego, Czernyszewa 
i Wasiljewa sprowokował ucieczkę. Wszystkim pięciu, 
po ukończonej pracy biurowej, Surkow wydał prze- 
pustki na spacer do lasu, a gdy ci oddalili się i spo- 
kojnie łapali wędkami ryby nad rzeką, z rozkazu 
naczelnika katorgi Ejchmansa, pod zarzutem próby 
ucieczki, zostali zamordowani. Trzeba nadmienić, że 
Grygałowski był zupełnie chory na szkorbut, a Wa- 
siljew — na wypadanie kiszki prostej, wobec czego 
gdyby nawet i chcieli uciekać, to ze swym stanem 
zdrowia uciekać nie mogli. 

Ostatnią za moich czasów prowokacją ucieczki 
było zabójstwo lekarza S$. Wysockiego, którego wy: 
wieziono na ląd i na 4 dni przed ukończeniem termina 
zamordowano też jakoby za chęć ucieczki. Prawie 
równocześnie z nim zamordowano i Želtouchowa. 
Więzień zaś Kurajew, który chciał wykryć to ohydne 
morderstwo został ukarany kilkumiesięcznym  „izo- 

latorem*, у 

  

  

(Dries no) 

r. D. Zeldowicz 

  

Wielka 19, 
od godz. 3—1 i 3—7 
  

Dr. Medycyny 

A. CYMBLER 
Choroby skórne, wene- 
ryczne | mioczopłciowe 

Mickiewicza 12 
róg Tatarskiej, tel. 15-64. 
Przyjmuje od 9-2i5'/-7w. 

M Kenigskerq 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moezoplei we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon .10-90, 

od g dz. 9—12 1 4—8 

Dr J Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 i 4—8 
ZW. 8400 

Akuszerka 

Mara LATEM 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz, 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

Akuszerka 

Śmiałewska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. 3 
tamże gabinet kosmetscz- 

usuwa zmarszczki, Ka. 
dźwki, kurzajki i wągty. 
W. Z. P. 48. 8323 

Akuszerka 

Maria пИ 
Przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 22, m. 9 
W. Z. Nr. 3093 

    

  

(chor. skórno-weneryczne) 

POowRÓCIŁ 
uł Mickiewicza Nr. 

Tel. 2-77, 

Ud roku 1853 istnieje 

Wiienkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, I ia, 
stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

dogodnych warankach | 
| I NA RATY. | 

24. 

NADESZŁY NOWSŚCI. 
8324   

w dobrym stanie. w rtich. 
liwej miejscowości przy 
alicy jerozolimskiej Nr. 12 
(dawniej Nr. 46), o waren. 
kach dowiedzieć się na 

dają siły i zdrowieł 

tabliczka 1 złoty   

  

DO SPRZEDANIA. 
dom „osobniak* w ogro-- 
dzie w centrum miasta. 
z wolnem komfortowem. 
mieszkaniem i jeszcze in- 
nemi budynkami. Wyjąt- 
kowa okazje, gdyż plac 
około 560 sążni, położony 
w _ najlepszej dzielnicy 
Wilna ma wielką przysz- 
łość. Bliżeza wiadomość 
dla zainteresowanych (nie 
pośredników) u Dyzektore. 
Syndykatu Rolaiczego 

Zawalna 9. 2 

gubiony kwit lombar— 
dowy (ul. Biskupia 4) 

Ne. 103371 unieważnia się. 

Osoba lat Średnich 
poszukuje posady 

de objęcia gospodarstwa. 
przy samotnym lub sa- 
motnych. Łaskawe zawia- 
domienia nadsyłać do re. 
dakcji „KW“ pod J. S. 

Drukewana 
w odeinżu : 

„Kurjera Wileūskiego“ | 

powiešč | 
Tadzusza Šksis Lego | 

P. t 

„Lyti ti DAP 
jest do pabycia w wy- 

Į daniu książkowem w 

  

  

miejscu u właściciela, 

  

  „księgarniach wileńsk.   

  

PROSZEK 

)„KOGUTEK 
| O£A DOROSŁYCH | 

USUWA NAJUPORCZYWSZY 

BOL GŁOWY 
OSTRZEŻENIE./4zy apowz У AMCENTOWAC VW iero ŚĆ SA. 
ORYGINALNYCH PROSZKI 
GĄSECKIEGO, ZNANYCH ODAĄT TRZYDZIESTU 
1 WYSTRZEGAĆ SIĘ NAŚLAOCYWWCTW, UROR= 
CZYWIE POLECANYEN, W KĄ 60 

NASZEGO GDAKOWALYKI, 

    

WĘGIEL 
SóRNOŚLĄSKI  GIESCHE* 

poleca firma 2 

КНЕЗОМЕ TOWARZYSTWO WĘGLOWE 
Wilno, ul. Piwna 7 mi. 4. Tel. 3-77 

  

  

AAAKAAAAAAAAAAAAŠAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AA 

Poszukuję posady 

w domach rządowych lub prywatnych, 
oraz w hotelach, posiadam debre świa- 
deetwa. 
syłać do Adm. „K. W." ped Nr. 6872 

rządcy domu 

! 

Ё 
Ё 
| tylso za mieszkanie 

Łaskawe oferty proszę nad- 

„i 
YYYYYYVYYYYYYYYYYFYWTYYVYTYVYFYYYYYYYYYVYYVYVY' 

EAN 

    

  

NE 

  

KURJER WILEŃSKI 
Spólka z ogranicz. odpowiedz. 

DRUKARNI ATRALGATORMA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 

Dzieła książkowe, dru* 
ki, książki dla urzędów 
państwowych. samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TABIO — SOLIDNIE     N
A
 

2 „A 
Redaktor odpowiedziajńy . Witold Kiszkis.     

     
 


