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Płonący Wschód 
ud szeregu miesięcy uwaga całe 

go świata skierowana jest na Daleki 

Wschód, gdzie rozegrywają się powsze 

chnie znane wypadki wojenne. 

W zbrojnym konflikcie chińsko - 

japońskim rozróżniać ściśle 

„dwa momenty: wojskowy i polityczny. 

Każdemu z nich poświęcimy nieco u- 

wagi. 

należy 

Niemal codzień depesze przynoszą 

wiadomości о porażce wojsk chiń- 

skich, o zajęciu — dokenanem lub 

zamierzonem — przez odziały japoń- 

skie takiego czy innego miasta, stacji, 

punktu strategicznego. Przewaga woj- 

skowa Japonji jest dla 

wszystkich, tak jak była widoczna za 

czasów wojny rosyjsko - japońskiej 

w 1904-5 r., kiedy Rosjanie ponosili 

klęskę za klęską. Objaw zastanawia- 

jący. zwłaszcza skoro się uwzględni 

stosunek sił: 60 miljonowa Japonja 

przeciwko 150-miljonowej Rosji lub 

400 - miljonowym Chinom. Potwier- 

uznaną powszechnie 

widoczna 

dza to jedynie 

prawdę, że żołnierz japoński nieskoń - 

czenie góruje nad swym chińskim ko- 

legą bitnošeią, patrjotyzmem, cnota- 

  

mi wojennemi, a przedewszystkiem u- 

zbrojeniem. Armja japońska zaopa- 

trzona jest we wszystkie najnowocze- 

šniejsze rodzaje broni. Rozporządza 

potężną flotyllą morską, rzeczną i po- 

wietrzną. W akcji przeciwko Chińczy 

kom biorą udział samoloty, tanki, po- 

ciągi i auta pancerne. Artylerja ja- 

pońska jest znakomita. Piechota wy- 

ćwiczona przez najlepszych instruk- 

torów zagranicznych. Armję japońską 

ożywia duch, zapał i wiara w zwycię- 

stwo. Dowóz środków żywności i a- 

munieji funkcjonuje bez zarzutu. 

Służba łączności i służba sanitarna zo- 

rganizowane są wzorowo. Ojczyzna 

nie szczędzi żołnierzom japońskim 

dowodów serdecznej pamięci. Cały 

czas idą na front mandżurski wagony 

z ciepłą odzieżą, upominkami, przy- 

  

  

   

smakami, paczkami. Żołnierz japoń- 

ski wie za co walczy i ginie. 

Zupełnem przeciwieństwem tego 

niemal idealnego stanu rzeczy jest 

wojsko chińskie. 

trudno naweł nazywać wojskiem te 

źle 

Właściwie mówiąc, 

wielotysięczne, zdemoralizowane, 

uzbrojone bandy, które walczą bez 

przekonania, w opłakanych warun- 

kach moralnych i fizycznych. Może 

w jednem tylko Chińczycy mają nad 

przeciwnikiem przewagę, a mianowi- 

, cie w wytrzymałości na chłody. Przy- 

wykli do łagodnego klimatu wyśpia- 

rze naogół źle znoszą mimo ciepłe- 

go ubrania — ostry klimat mandżur- 

ski, co nie pozostaje bez wpływu na 

intensywnoćś wojennych działań. 

W każdym jednak razie jest nie- 

zaprzeczonym aksjomatem, że Chiń- 

czycy, mimo swej bardzo znacznej nie 

raz przewagi liczebnej, nie mogą do- 
trzymać pola oddziałom japońskim i 

gdyby nie chińska skłonność do odwro 

tu, obok wrodzonej japońskiej humani 

tarności, bitwy i potyczki rychło za- 

mieniłyby się w zwykłe rzezie. 

O ile chodzi przeto o wyłącznie 

  

militarny punkt widzenia, opanowa- 

nie Mąandżurji i Mongolji byłoby dla 

Japonji jedynie kwestją czasu i to cza 

su bardzo niedługiego. Wchodzą tu 

w grę jednak czynniki inne. Mam na 

myśli moment polityczny, któremu 

też pragnę zkolei poświęcić trochę 

miejsca. 

Na drogę dzisiejszych poczynań 
wojennych w Mandżurji pchnęły Ja- 
ponję bodaj wyłącznie wzgłędy poli- 

tyczne. Wypadki mandżurskie są ty- 

powym przejawem ekspansji polity- 

cznej. Naród japoński dusi się wprost 

ną swych ciasnych wyspach. Nad- 

miar ludności nie może już oddawna 

odpływać drogą emigracji do innych 

krajów ze względu na ostre zarządze- 

nia i niezwykle niskie kwoty imigra- 

cyjne państw, obcych, że wspomnimy 

tylko Amerykę. Zresztą do Chin emi- 

gracja japońska kierować się nie mo- 

że z powodu przeludnienia tego ol- 

brzymiego kraju. Syberja na teren ko 

lonizacyjny dla: Japończyków się nie 

nadaje, ze względu na ostry klimat. Z 

konieczności więc ekspansja japoń- 

ska kierować się musi na obszary, po- 

łożone najbliżej, leżące, że się tak wy- 

razimy., w zasięgu ręki japońskiej. Na 

leżą do nich wyspy, jak Sachalin, For 

jak Korea, 

  

  

moza, Filipiny, półwyspy. 

Czefu i pomniejsze, wreszcie teren lą- 

dowy. jak Mandżurja. Wszystkie te 

terytorja Japończycy stopniowo opa- 

nowują. VW 1895 r. odebrali od Chin 

ogromną i bogatą Formozę, w 1%04-5 

roku zdobyłi na Rosji południową 

część Sachalinu, teren przylegający 

do portu Dajren oraz zapewnik sobie 

Koreę. Dziś zmierzają konsekwent- 

nie do podboju Mandżurji. 

Komitet Wykonawczy Ill-ej Mię- 

dzynarodówki opublikował ostatnio 

w Moskwie niezwykle interesujący 

dokument. Jest to „Memorjał w spra- 

wie pozytywnej polityki w Mandżu- 

rji, przedłożony 25 lipca 1927 r. ce- 

sarzowi Japonji przez premiera Ta 

naka". Trudno oczywiście stwierdzić 

czy dokument ten jest autentyczny 

i czy nie został spreparowany przez 

węszących wszędzie  „niebezpieczeń- 

stwo kapitafistycznego imperjalizmu' 

komunistów w. celu skompromitowa- 

nia znienawidzonej Japonji, której 

militarne sukcesy na polach Mandżu- 

rji sferach moskiewskich 

duże zaniepokojenie. Tak czy ina- 

czej, zawarte w owym memorjale my- 

budzą w 

śli mają bardzo wiele cech prawdo- * 
podobieństwa i kto wie czy istotnie 

nie zbiegają się pod niejednym wzglę- 

dem z istotnemi planami polityków 

japońskich. 

Wzmiankowany memorjał 

gdyż obejmuje 15 

Podamy tu 

przeto główne myśli autora tego cie- 

jest 

bardzo obszerny, 

stron drobnego druku. 

kawego dokumentu: 

Opanowanie przez Japonję Mand- 

żurji winno zakończyć rozwój nowe- 

go japońskiego imperjum lądowe- 

go. Polityka japońska w stosunku do 

Mandżurji nie była dotychczas zde- 

cydowana, ze względu na ogranicze- 

nia paktu waszyngtońskiego. Japonja 

winna wyzyskać Mandżarję jako pod- 

stawę operacyjną dalszych działań, 

których celem będzie penetracja po- 

kojowa do Chin, pod pretekstem in- 

teresów handlowych. Po opanowaniu 

Mandżurji i Chin, przejdzie Japonja 

do podboju Indyj, Archipelagu Zun- 

dajskiego, Azji Centralnej (?) i Małej 

(2). Po zdobyciu Mandżurji, Mon- 

golji i Chin, cała Azja legnie u stóp 

Japonji. Rozbudowa sieci kolejowej 

na zdobytych terenach ma pierwszo- 

rzędne znaczenie, szczególnie w wy- 

padku wojny z ZSRR i St. Zjedn. Am. 

Półn. Morze Japońskie będzie stano- 

wiło ośrodek obrony Japonji przed 

wrogami. Zabezpieczenie regularnych 

transportów żywności i surowców po- 

zwoli Japonji nie obawiać się ani flo- 

ty amerykańskiej, ani też armji ro- 

skiej czy chińskiej. Japonja po- 

winna czynnie się zająć zapewnieniem 

rozwoju północnej Mandżurji. W 

związku z tem należy się liczyć z mo- 

żliwością zbrojnego konfliktu z ZSRR. 

Japonja odegra wtedy rolę, jaką już 

odegrała w wojnie z Rosją w 1904—5 

roku. Kolej wschodnio-chińska przej- 

dzie.w ręce japońskie, tak jak to 

miało miejsce z koleją południowo- 

mandżurską. Japończycy zdobędą Gi- 

rin, tak jak zdobyli Dajren (ros. Dal- 

nijj. Starcie orężne z Rosją jest nie- 
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uniknione, gdyż Japonja musi opa- 

nować bogactwa północnej Mandżu- 

rji. Dopóki ta podwodna, groźna ska- 

ła nie zostanie wysadzona w powie- 

trze,okręt japoński nie będzie mógł 

szybko posuwać się naprzód. Ekspań- 

sja japońska na wschód i południe 

doprowadzi do konfliktu ze St. Zjedn. 

Am. Półn. O ile Japonja zechce roz- 

ciągnąć swą kontrolę nad Chinami, 

będzie musiała wpierw zmiażdżyć St. 

Zjedn., tak jak zmiażdżyła w 1904 r. 

Rosję. Ze strony Chin opór Japonji 

ńie grozi. Przejawienie się narodo- 

wych i rewolucyjnych sił w narodzie 

chińskim jest muzyką dalekiej przy- 

szłości. Realizacja planów militar- 

nych, przemysłowych i komunikacyj- 

nych w. Mandżurji i Mongolji położy 

kres z jednej strony penetracji chiń- 

skiej, z drugiej zaś — rosyjskiej. To, 

właśnie stanowi klucz japońskiej po- 

lityki kontynentalnej. 

Takie są główne tezy i postulaty 

memorjału. Powtarzamy, że za jego 

autentyczność bynajmniej ręczyć nie 

można. Tem niemniej, liczyć się istot- 

nie należy z możliwością konfliktu 

zbrojnego Japonji z Rosją i Stanami 

Zjedn. Am. Półn. Oba te mocarstwa 

oddawna już podejrzliwie śledzą za 

ekspansją japońską i starają się jej— 

w obawie o swe wpływy i interesy— 

przeszkodzić. Termin zbrojnego kon- 

fliktu zależy jedynie od intensywności 

postępów japońskich. 

T. J—ski. 

Japonia potwierdza dawne oświadczenie 
o polityce drzwi otwartych. 

TOKIO. 11.1. (Pat.) Podają z mia- 
rodajnych źródeł, że nota angielska, 
żądająca od Japonji potwierdzenia 
oświadczeń politycznych, dotyczących 
polityki drzwi otwartych w Mandżu- 
rji, przekazana została przez ambasa- 
dora. japońskiego w Londynie mini- 

sterstwu spraw zagranicznych w To- 
kjo. Zapewniają tu, że ambasador ja. 
poński w Londynie upoważniony jest 
przez swój rząd do potwierdzenia po- 
przednich oświadczeń Japonji na te- 
mat powyższy. 

  

Zarządzenie ministra oświaty 
w sprawie przenoszenia i zwalniania nauczycieli. 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Minister Oświaty wydał zarządze- 
nie normujące zasady przenoszenia 
nauezycieli do innych miejse, w stan 
spoczynku oraz zwalniania ze słażby. 
Minister polecił kuratorom aby prze- 
noszenie, względnie zwalnianie nau- 
czycieli stosowali po skrupulatnem 
zbadaniu okoliczności, a wnioski żehy 

  

przedkładali Ministerstwu szezegóło- 
wo i należycie uzasadnione. 

Zarządzenie te ma zapobiee nie- 
właściwym przenoszeniom lub zwal- 
nianiom nauczyeieli, którzy mogą z 
całym pożytkiem dla skory praco- 
wać. 

e 

Prezydentura Hindenburga 
nie zostanie przedłużona w drodze parlamentarnej. 

BERLIN 11. I. Pat. — W godzinaeA 
wieezornych ogłoszony został komu- 
nikat w sprawie zapowiedzianej roz- 
mowy między przywódeą partji nie 
mieeko-narodowej Hugenbergiem a 
przywódcą stronnictwa narodowo-so- 
cjalistycznego Hitlerem, która odbyła 
się w poniedziałek w godzinach popo- 
łudniowych. Rozmowa ta trwała do 
wieezora. W-g wiadomości z kół opczy 
cji narodowej, konferencja Hitlera z 

Haugenbergiem doprowadziła do poro- 
zumienia. Obaj przywódcy partyj ma 
ją zawiadomić kanelerza pisemnie. że 
odrzucają projekt przedłużenia pre- 
zydentury Hindenburga w drodze par- 
lamentarnej. W kołach dobrze poin- 
formowanych wskazują. że odpowiedź 
ta nie zamyka możliwości przeprowa- 
dzenia na szerszej podstawie poncw- 
nego wyhoru prezydenta Hindenbur- 
ga w głosowaniu powszechnem. 

Po oświadczeniu Brueninga. 
Rząd francuski nie powziął jeszcze żadnej decyzji. 

PARYŻ. 11.1. (Pat.) Półurzędowa 
oznajmiają, iż rząd francuski nie po- 
wziął jeszcze żadnej decyzji co do sta- 
nowiska, jakie zajmie wobec oświad- 
czenia kanclerza Brueninga, iż Rze- 

przestaje płacić odszkodowania. 
Rada Ministrów obradować będzie 
nad tą sprawą prawdopodobnie we 
wtorek. › 

Już dzisiaj można powiedzieć, że 
sfery miarodajne nie mają zamiaru u- 
ciec się do orzeczenia Międzynaroda 
wego Trybunału Rozjemczego w Ha- 
dze, przewidzianego na wypadek po- 
gwałczenia zobowiązań, jakiego dopu- 
ściłyby się Niemcy. Rzeczoznawcy 

zwracają uwagę, iż Francja nie jest 
zupełnie bezbronna, może ona bo- 
wiem wprowadzić specjalną opłatę 
na artykuły, sprowadzane z Niemiec 
i sumy otrzymane w ten sposób zasi- 
liłyby specjalny fundusz reparacyjny. 

Pozatem wiadomo, iż rząd Lava- 
la upoważnił Bank Francuski w czer- 
wcu ub. r. do wzięcia udziału w sze- 
rokiej akcji kredytowej na korzyść 
Reichsbanku. Udzielenie pożyczk, od- 
nawiane już kilkakrotnie, upływa z 
końcem lutego r. b. Rząd franeuski 
zastanowi się wówczas, czy zajdzie 
potrzeba odnowienia jej. 

  

Rozruchy bezrobotnych w Nadrenji. 
ESSEN, 11. 1. (Pat). — W okręgu i mie- 

śrie Moers (Nadrenja) bezrobotni usiłowali 
wywołać rozruchy. Na kilku ulicach zbudo- 

wali oni karykady, z których  oestrzeliwafi 
policję. Po dłuższej walce polieji udało się 
zlikwidować demonstracje. 

Po zamknięciu Związku Polaków na Łotwie. 
RYGA 1t I. Pat. — Premjer Skujenieks 

udzielił korespondentowi Pat w Rydze nastę- 
pującego wywiad: 

Na zapytanie, jak p premjer ocenia wy- 
tworzoną sytuację po ogłoszeniu ostatniego 
wyroku w sprawie zamkn Związku Po- 
laków, premjer odpowiedział: Nie mogę panu 
powiedzieć ściśle o motywach wyroku, gdyż 

w tej chwili nie posiadam ich, Wiem jedynie 
że sąd opierał się na motywach formalnych 
bowiem statut Związku, pomimo że został 
zatwierdzony przez ministerstwo spraw we- 
wnętrznych, jest niezgodny i sprzeczny z us- 
lawami, obowiązującemi na Łotwie Pozatem 
sąd na mocy materjału dowodowego stwier- 

dził przekroczenie statutu 

Czy według p premjera wyrok wydany 
w tej formie, —zapytał następnie korespon- 

dent — nie stanie na przeszkodzie do utrzy- 
mania dobrych słosunków między Łotwą a 

ą? Nigdy nie dopuszczałem myśli, — 0- 
premier -- aby sprawa ta mogła 

ś wpływ na kształtowanie się sto 

  

  

    

    

  

sunków między Polską a Łotwą. W imieniu 
nietylko swojem, ale i rządu oświadczam pa 
nu, że chciałbym utrzymać z Polską, jak naj 
lepsze i najserdec zniejsze stosunki i nied 
puszczam m ażeby ta sprawa mogła 1e- 
mu przesz . 

Jak należy rozumieć oświadczenie pos- 
salda z dnia 24 grudnia w War- 
— pyta dalej korespondent PAT — 

najmniejszych zamiarów pozba 
ości polskiej na Łotwie praw, 

z których korzystają inne mniejszości naro- 
dowe. Obecne zarządzenia rządowe które ma- 
ją na celu w pierwszym rzędzie oszczędnoś- 
ci w wydatkowaniu sum państwowych i 

które dotknęły wszystkie mniejszości w rów- 
nym stopniu, dotkną i mniejszość polską. 
W myśł ustaw obowiązujących Połakom przy- 

sługuje prawo zło: a podania z prośbą, o 
zezwolenie na otwarcie nowego związku w 
czem zakończył wywiad premier — ze 

strony rządu nie będę czynione żadne trud- 
ności 
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Pierwszorzędna kuchnia! 
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DZIŚ o godz. 9-ej wiecz. OTWARCIE 
PIERWSZORZĘDNEJ 
KAFE-RESTAURACJI y „LAZAR“ 
Codziennie o godz. 2—4 po „3 i od godz. 9.ej wieczór do godz. 2 е) м nocy 

KONCERT KWARTETU, DAŃCING familijno- 
towarzyski 

2 NOWOCZESNE URZĄDZENIE! — BUFET OBFICIE ZAOPATRZONY! — 

NIEMIECKA 35 
Telefon 8-71 

  

T-wo Miejskich i kia GE Komuni- 
kacyj Autobusowych S. A. Oddział w Wilnie 

Podaje do wiadomości. że rzeczy pozostawione przez pasażerów w autobusach 
znnjdują się w przechowaniu T-wa i mogą być odebrane w Biurze Dyrekcji, ul. Jagielloń 
ska 8, m. 15, w godz. 9—11, 
ne zostaną na przetargu publicznym. 

nieodebrane w przeciągu 6 miesięcy przedmioty. rozprzeda 

Zażalenia na obsługę autobusów kierować należy na pismie do Dyrekcji, ul. Jagiel- 
lońska 8, m. 15, z adnotacją na kopercie „zażalenie”. 

Depesza od min. Ghika. 
WARSZAWA 11. I. Pat. — Ru- 

muński minister spraw zagranicznych 
książę Ghika, opuszczając granice Pol 
ski przesłał z Zalucza na ręce mini-| 
stra spraw zagranicznych Zaleskiego 
depeszę następującą: 

Opuszczając ziemię polską, pragnę 
ponowić wobec Waszej Ekscelencii 
moje gorące podziękowania .za serde- 
czne przyjęcie, jakie mi zgotowano w 
Warszawie.  Wywożę o niem cenne 
wspomnienie i pragnę przytem wyra- 
zić mroją głęboką wdzięczność, pra- 
sząc zarazem, by Jego Ekscelencja ze- 
chciał być rzecznikiem mych uczuć 
wobec Jego Eksceleneji Prezydenta 
Rzeczypospolitej i innych przedstawi- 
cieli władz i przyjął dla siebie wyrazy 
mych najbardziej serdecznych i odda- 
nych uczuć. (—) Ghika. 

W dniu jubileuszu 
ks. biskupa Bandurskiego. 

WARSZAWA 11. I. Pat. — Pan 
marszałek Sejmu przesłał dzisiaj na 
ręce ks. biskupa Bandurskiego nastę- 
pującą depeszę: 

Ekscelencjo! Proszę przyjąć w 25 
rocznicę swej sakry biskupiej moje 
najserdeczniejsze wyrazy czci dla swej 
dotychczasowej działalności, tak peł- 
nej poświęcenia i tak krzepiącej w 
najcięższych chwilach narodu  pols- 
kiego, wraz z życzeniami jak najdłuż- 
szej pracy. Marsz. Sejmu (—) dr. Świ- 
talski. 

Pan Marszałek Senatu wystosował 
do ks. biskupa Bandurskiego nastę- 
pującą depeszę: 

Ekscelencjo! Nie mogąc złoż 
sobiście życzeń Waszej Ekscelencji w 
dniu jubileuszu sakry biskupiej, poz: 
walam sobie przesłać wyrazy głębe- 
kiej czej i najgorętsze życzenia długich 
lat dalszej, zawsze tak ofiarnej pracy. 
Marszałek Senatu (—) Raczkiewicz. 

Rada Ministrów. 

WARSZAWA 11.1. — Pat. W po- 
niedziałek dnia 11 b..m. pod przewod- 
nietwem p. premjera Prystora odbyło 
się posiedzenie Rady Ministrów. Na 
posiedzeniu tem Rada Ministrów prze 
dyskutowała i uchwabiła projekty u- 
sław o ustroju sądów, o ustroju samo- 
rządów, o ustroju szkolnictwa, o nie- 
państwowych szkołach, zakładach na- 

ukowych i wychowawczych, oraz o 
utworzeniu państwowego przedsiębior 

„Polski Monopol Tytoniowy“. 
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Briand nie rezygnuje. 
PARYŻ. 11.1. (Pat) W najbliż: 

szem otoczeniu Brianda zapewniają o 
poprawieniu się jego stanu zdrowia 
o tyłe, że będzie mógł prowadzić da- 
lej sprawy zagraniczne Francji. Do- 
dają również, że nie złożył on swej 
dymisji, a tekę oddał premjerowi do 
dyspozycji na wypadek dymisji całe- 
go gabinetu. 

 Narady prezydenta policji 
berlińskiej w Paryżu. 

PARYŻ. 11.1. (Pat.) Prezydent po- 
Heji Berlina Grzesinsky przybył dziś 
do Paryża w nocy incognito. Grzesii- 
sky zamierza przeprowadzić szereg 
konferencyj z wybitnemi osobistościa 
mi, stolicy. i 

/JADOMOŚCIz KOWNA 
SPRAWA PRZYSZŁYCH ZAJĘĆ 

WOLDEMARASA. 

Jak podaje „Auszra* (Nr. 4), prof. Wol- 

demaras, ktėry, jak wiadomo, powrėcil z Pa- 
ryża do Kowna, mieszka obecnie w hoteliz 
Versailie i szuka pracy. Wobee dająceo się 
odczuć w uniwersytecie braku historyków, 
możliwą jest rzeczą, że Wołdemaras zostanie 
zaproszony na wykładowcę jako specjalista 
w tej dziedzinie. W swoim czasie Woldemaras 
złożył senatowi uniwersytetu prośbę o nomi- 
nację na profesora. Prośba ta była jednak od- 
rzucona. 

„Lietuvos Żinios* (Nr 4) podają jako 
szczegół charakterystyczny, że Wołdemaras 
nie odebrał swych rzeczy, złożonych przed 
zesłaniem do Płotel w składach Banku Li- 
tewskiego. Obecnie Bank Litewski oficjalnie 
zaproponował Woldemarasowi odebranie rze- 

czy. (Wiibi; 

NOWE REWELACJE O EKSPRALACIE 
OLSZEWSKIM, 

„Lietuvos Žinios“ Nr 1) zamieszczają no- 
we rewelacje z przeszłości eks-prałata Ołszew- 
skiego: w 1921 roku prałat Olszewski poro- 
zumiał się z notarjuszem Lynartasem i paru 
inżynierami w sprawie elektryfikacji Litwy 
i założył spółkę akcyjną „Galybė“, Projekto- 
wano przekopać pętlicę birsztańską i zbudo- 
wać potężną st hydroelektryczną. Rozpo- 
częto sprzet akcyj. Ściągnięto z tego ty- 
tuułu dwa i pół milj. auksinów i złożono ie 
w banku międzynarodowym. Koncesję miano 
uzyskać na 50 lat. Wobec wpływów prałata 
SRO e w sejmie ustawa o koncesji była 

Т ach przyjęta jecz do 
2 Sero, BY SĘ RE z R skan- 

ja łała. 
ię + następnie do A- 

meryki w cełu sgliozania na rzecz spółki 
„Galybė“. Po powrocie z Ameryki prałat Ol- 
szewski przedłożył zarządowi 
chunek z tytułu kosztów podróży w wyso- 
kości 74 tys. litów. Zarząd rachunek ten za- 
twierdził i prałatowi 74 tys. It. wypłacił. 
W rezultacie więc zbieranie dolarów w Ame 
ryce wyszło na korzy: edynie samema kwv- 
starzowi. Tymczasem o pieniądze złożone w 
banku międzynarodowym nikt się nie trosz- 
€zył. Dopiero w 1924 roku bank zawiadomił 
spółkę uGałybe”, żę złożone miljony stopnia- 
ły wskutek inflacji do minimalnej sumy, 
Rzecz prosta, o elektryfik. kraju mowy już 
nie było. Dały się jednak słyszeć głosy, do- 
magające się zwrotu pieniędzy ża nabyte ak- 
cje. Przeprowadzona rewizja wykryła w spół- 
ce „Galybe* nadużycia i przesłała odnośne 

о у prokuratorowi. Całą sprawą zajął 
ę sędzia Śledczy Dowgird, który w najbliź- 

szych dniach śledztwo ukończy i sprawę zno- 
wu przekaże prokuratorowi. (Wilbi) 

      

    

    

   
   

      

  

   

Z Biatorusi Sowiackiei. 
Wyrok šmierci. 

Z Mińska donoszą iż w piątek 8 hb. m. 
stracony został wyrokiem sądu sowieckiego 
Jankiel Brun, veł 'Linkański, b. działacz ko- 
munistyczny, działający na ziemiach wsehtod 
nieh w latach 1925—27. Stracony został za 
zdradzenie tajemnie państwowych emisar- 
juszom państw kapitalistyeznych. 

Czarna lista lekarzy. 
BERLIN, 11. (Pat). „Montag-Morgan“ da- 

mosi, że w ostatnim tygodniu umyślna ko- 
misja  narodowo-soejalistycznych lekarzy 
zwiedziła szpitale berlińskie, układająe ezar- 
ne listy lekarzy, którzy w chwili objęcia 
władzy przez narodowych socjalistów mają 
być usunięci. 

E E UR e iki 

Helena Romer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój. Warszawa 

Swoi Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho- 
miński. Wslno. 

Książka o Nich. Romans. 
Chomiūski. Wilno. 

Wilja u Państwa Mickiewiczów. 
(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi 

= leńska. = 
Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie 

Wilna w 1919 r.) Scena Wileńska. 

AR 
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Organizacja BBWR w Wileńszczyźnie 
 zmacnia swe podstawy. ’ 

' Sprawozdanie ze zjazdu kierowników Sekretarjatów 

Powiatowych, odbytego w Wilnie w dniu 9-go stycznia b. r. 

Zamieszczony w noworocznym nu. 
mierze naszego pisma wywiad z kie- 
rownikiem  Sekretarjatu Wojewódz- 
kiego w Wilnie p. posłem Stanisła - 
wem Doboszem dał ogólny zarys roz- 
woju organizacyjnego Błoku w Wileń 
szczyźnie i wyłuszczył najbliższe za- 

dania. 
Otóż w Ślad za tem zamieszczamy 

obszerniejszą relację ż toku prac or: 
ganizacy jnych na tym terenie, do któ- 
rej przysporzył nam materjału prze 
bieg niezwykłe ciekawego zjazdu kie- 
rowników  Sekretarjatów  Powiato- 

    

„ wych, odbyty w Wilnie w ubiegłą so- 
botę. 

W obradach zjazdu poza delega- 
tami z terenu wzięli m. in. udział z 
ramienia prezydjum Rady Wojewódz- 
kiej p. prezes senator Witołd Abra- 

 mowicz, p. wiceprezes poseł Broni- 
sław Wędziagolski, organizator zjaz- 
du p. poseł Dobosz oraz przedstawi- 
ciele organizacji wileńskiej pp. Hem- 
ryk Jensz, wizytator Mieczysław Ma- 
tuszkiewiez, dr. Adolf Hirszberg i red. 
Bolesław Wit Święcicki. 

Zagajając obrady poseł Dobosz 
podniósł znaczenie zwołanego zjazdu. 
komunikując jednocześnie, iż zjazd 

"len zapaczątkowuje nową epokę w 
rozwoju Obozu Marszałka Piłsudskie- 
go w Wileńszczyźnie. Zjazdy takie 
wchodząc .w plan pracy wewnętrzno- 
organizacyjnej odbywać się odtąd. bę- 

  

  

    

dą co,3 miesiące, mając za zadanie . 

zacieśnienie kontakiu władz Bloku z 
terenem i umacnianie komórek orga- 
nizacyjnych w swych podstawach. 

W programie tego pierwszego zj: 
zdu było: referat polityczny prezes: 
senatora Abramowicza, organizacyjny 
posła Dobosza, sprawozdania z miejsc 
oraz wolne wnioski. Na wniosek prze- 
wodniczącego posła Dobosza * wysu: 
nięto na czoło porządku dziennego 

* sprawozdania z miejsc, poczem prze- 
wodniczący udzielił głosu sekretarze- 
wi Rady Grodzkiej w Wilnie dr. Adol- 
fowi Hirschbergowi. 

Działalność w obrębie Wilna. 

Dr. Hirschberg informuje na wstę- 
pie, iż Rada Grodzka w Wilnie ma 

, charakter tymczasowy, mając przed 
sobą zadanie przeprowadzenia: grun- 
townej reorganizacji "terenu działa- 
mia. у В 

. Od -chwili swego powstania (w 
pierwszej połowie 1931 r.) Rada od- 
była cztery walne zebrania przy u- 
dzialę posła wileńskiego dr. Stefana 

  

   

Prokowskiego i kierownika organi- 
zacyjnego posła Dobosza, ponadta 
przy udzale wyżej wymienionych po- 
słów odbyło się kilka zebrań Kot. 
Poziom wszystkich zebrań był bardzo 
wysoki, uchwały zaś o znaczeniu do- 

niosłem jak n. p. zorganizowanie hoł- 

«lu ś. p. prezesowi Tadeuszowi Hołów 

ce, oraz obywatelskie stanowisko w 

związku z minionemi rozruchami stu- 

* denckiemi przeciwko Żydom. 

„Obecnie w stadjum organiza 
nem znajdują się miejskie Koła d 

"nicowe i środowiskowe. W myśl za- 

sad wytyczonych przez władze na- 

 czelne Bloku zwracana jest uwaga na 

jakość, a nie ilość członków. Na rze- 

czywistych członków przyjmowani sa 

tylko ci obywatele bez różnicy naro- 

dowości i wyznania, którzy pracują 
społecznie i dają rękojmię, iż wezmą 
aktywny udział w pracach BBWR. 

Rada. Grodzka "postawiła sobie za 

zadanie ustabilizowanie budżetu, .0- 

partego na składkach członkowskich. 
zycy jnych j politycz- 

nych przejawia jedynie działalność I. 
zw. „Obóz Wielkiej Polski*, dążąc 

huligańskiemi metodami do podrywa - 
nia autorytetu władz, co uwidoczniło 

  

  

     

  

  

        

  

„wiadczył. iż reorganizacja 

się tak jaskrawo w czasie awantur 
garści studentów obwiepolaków prze- 
ciwko Żydom. Organizacje lewicowe, 
jak PPS. istnieją jedynie w rejestrze 
związków i stowarzyszeń, nie odgr 
wając najmniejszej roli. straciw 
nawet całkowity posłuch w kilku 
związkach zawodowych, które prze- 
szły pod faktyczne kierownictwo B 
ВОАН 

W powiecie wileńsko-trockim. 
Relacje zdaje kierownik Sekretar- 

jatu Powiatowego p. inż. Bolesław 
Polkowski. Otóż niedawno organiza- 
cję pówiatową dotknął cios przez 
zgon prezesa Rady Powiatowej Ś. p. 
Michała Niedka. 

Nie licząc się z pozostałościami or- 

gainzacyjnemi z okresów wyborów. 

  

   

zaczęto pracę od podstaw, t. j. od 
gruntownej organizacji Komitetów 
Gminnych i Kół. Za wielki sukces u- 
znać należy, iż nowa sieć organizac 
na objęła szereg nieopanowany 
przedtem całkowicie miejscowości, a 
wśród nich choćby taką Nówą-Wilej- 
kę, miejscowość wybitnie przemysło 
wą, gdzie łatwo znajdowała zawsze 
stronników PPS. i inne partje lewi- 
cowe. Inż. Polkowski następnie oś 

komórek 
organizacyjnych na terenie powiatu 
nie jest jeszcze całkowicie przeprowa- 
dzona; lecz mowy niema, by zlikwi- 
dowane .partje 
choćby w najmniejszym stopniu od- 
zyskać swój stan posiadania. Zjazd 
powiatowy, zamierza zwołać Rada na 
miesiąc kwiecień r. b. 

W powiecie brasławskim. 

Kierownik Sekrefarjatu Powiato- 
wego p. Wacław Rytel sprawozdanie 

     

  

-swe zaczyna od scharakteryzowania 
położenia tego najdalej na północ wy- 
suniętego powiatu, który najbardzi 
bodaj ucierpiał w okresie wojny, a 
w ostatnich latach parokrotnie do- 
tknięty był: klęską nieuradzaju i na 
Wiosnę r. b. powodzią. E 

© Ludność widząc . wysiłki obozu 
Marszałka Piłsudskiego i rządu w kie- 
runku poprawy jej bytu twardo stoi 
na gruncie ideologji BBWR. potwier- 
dziwszy to w wynikach minionych 
wyborów. 

   

  

Na czele organizacji powiatowej 
stoi znany działacz społeczny p. poseł 
Witold Kwinto, który gorliwie opie- 
kuje się swoim terenem. Od czasu zor- 
ganizowania Rady Powiatowej w po- 
wiecie zorganizowano 18 Kół. W skład 
Rady wchodzi 8 organizacyj z pośród 
których najintensywniej pracuje Zwią 

  

zek Polskiego Nauczycielstwa. Nieste- 

  

ty nie można pochwalić się, by posia- 
dające dobre warunki takie organiza- 
cje, jak Federacja Związków Obroń- 
ców Ojczyzny czy Związek Pracy O- 
bywatelskiej Kobiet miały za sobą z 
roku ubiegłego ładniejsze wyniki dzia. 
łalności. Organizacje te będą wkrót 
zasilone nowym elenientem kierowni- 
czym i niewątpliwie nadrobią okres 
źle wykorzystany. 

Partje opozycyjne nie mają zorga- 
nizowanych zwolenników. Z przyk- 
rością stwierdzić wypadnie, iż jedynie 
kilku księży katolickich od czasu do 
czasu nadużywa ambony «dla pora- 
chunków z niemiłemi sobie organi- 
zacjami, a ostatnio w związku z głoś- 
nym projektem prawa małżeńskiego 

K i  Kodyfikacyjnej. występuje 
nie przeciwko rządowi. 
jwięcej aktualną sprawą w po- 

wiecie jest sprawa zmiany granie 
gmin wiejskich. Ogromne wrażenie 
wywarła wiadomość, iż miast 15 gmin 

ma pozostać tylko 10, 
Licząc się z wrażeniem, jakie ten 

  

   

   

    

opozycyjne mogły: 

"uniemożliwiającej 

KUR JE R WI LB NSS KI 

przyszłości. 
- Najważniejsze sprawy najbliższej 

Przemówienie min. Zaleskiego na śniadaniu i 
Klubu Korespondentów Zagranicznych. 

WARSZAWA 11.1. Pat. — W po- 
niedziałek 11 stycznia w Resursie Ku- 
pieckiej odbyło się śniadanie, wyda- 
ne przez Klub Korespondentów Za- 
granicznych w Warszawie na cześć p. 
ministra spraw zagranicznych Zales- 
kiego. W śniadaniu tem, w którem «:- 
czestniczyło około 80 osób, oprócz 
korespondentów zagranicznych oraz 
prezesów organizacyj dziennikarskich 
w Polsce, wzięli między innymi udział 
ministrowie Jan Piłsudski, Janta -Poł. 
czyński, Jędrzejewicz, Boerner, Kuehn 
podsekretarz. stanu Beck, Starzyński, 
marszałkowie Izb Świtalski i Raczkie 
wiez, prezesi komisyj spraw: zagrani- 
cznych Radziwiłł i Lubomirski, liczni 
ministr. pełnomocni obcych państw 
z ambasadorem 'Dżóćwad-Bey'em na 
czele. prezydent miasta -Słomiński -0- 
raz wyżsi urzędnicy MSZ -i resortów 
gospodarczych. į ) 

Podezas šniadania imieniem dzien 

  

  

nikarzy zagranicznych. wygłosił -prze- 
mówienie prezes -Klubu red. Emanuel 

Birnbaum. SEGA 
‚ W odpowiedzi na to przemówie- 
nie zabrał głos'miin. Zaleski, który po- 
wiedział między innemi: : 

„Nie przeciwstawiaibym sie porównaniu 
toli dziennikarza do roli: apostolskiej. Prze- 
tiwnie, sądzę, że obecnie bardziej niż kie- 
dykolwiek takie cele powinna sobie wytknać 
prasa światowa. «Jeżeli: do. poszczególnych 
zagadnień społecznych czy politycznych u- 
stosunkowanie się prasy na eałym Śwlecie 
będzie rzetełne, uczeiwe i z dobrą woła, to 
niezawodnie dzięki przemożnemu wpływowi 
na opinję publiczną, proces pogodzenia się 
zwasnionej łudzkości i ugruntowania poko- 

    

ja zostanie przyśpięszony. 

Bez stworzenia atmosmery spokoju. trwa- 
łości i zaufania pokój międzynarodowy po- 
zostanie czezem słowem. Wobec powszech 
nego kryzysu gospodarczego, w przededniu 
konferencji rozbrojeniowej należy zastano- 
wić się poważnie nad kwestja kryzysu za- 
ufania i znaleźć realne środki naprawy obec- 
nego- planu rzeczy. Na konferencji rozbroje- 
niowej delegacja polska dążyć będzie do 
zwiększenia gwarancyj bezpieczeństwa mię- 
dzynarodowego pizez wzmożenie kontroli, 

nadużywanie wzajemne- 
go zaufania oraz przez zapewnienie nałeży- 

  

    tego posłuchu postanowieniom zobowiązań 
międzynarodowych. Pragnęłibyśmy, aby do 
współpracy przystąpiły wszystkie państwa, 
bez względu na różnice ustrojowe i dotych 
czasowe ich ustosunkowanie się do Ligi Na- 
rodów. Uszanowane być muszą również pe- 
wne odrębności ustrojowe, polityczne i ad 
ministracyjne. 

Koniereneję rozbrojeniową, jak panos 
wiadomo, poprzedzą inne ważne narady mi 
dzynarodowe. Mam tu na myśli zbliżające sis 
obrady w Lezannie oraz sesję Rady -Lig: 
Narodów. - 

Konferencja reparacyjna w Lozannie, 
zwołana z wiązku z wynikami prac Komite- 
tu ekspertów, odbędzie się przypuszczalnie 

  

    

  

projekt wywarł na szerokich masach 

ludności w gminach zagrożonych lik 
widacjąs Sekretarjat Powiatowy B. R 
W. R. zebrał rzeczowe dane, na pod- 
stawie których uda się niewątpłiwie 
parę przynajmniej gmin uratować. 
Głównie chodzi tu o zachowanie gmi- 
ny pliskiej i smołweńskiej, gdzie zmia 
na granie odbiłaby się bardzo na inte- 
resach ludności, gminy te wykazało 
nikły deficyt, który przy lepszej kon- 

. junkturze da się łatwo usunąć. 

Zabiegi idą w tym kierunku, by 
te gminy nieco nawet rozszerzyć. 

Dalszy ciąg sprawozdań, z terenu 
powiatów oszmiańskiego, mołode- 
czańskiego, postawskiego, wilejskie- 
go, dziśnieńskiego i święciańskiego 
oraz streszczenie referatów, wygłoszo- 
nych jak wspomnieliśmy na wstępie 
przez senatora Abramowicza i posła 
Dobosza, damy w następnym nume- 
rze. bos. 

w końcu bieżącego miesiąca. Komitet ek- 
spertów, powołany dó życia na podstawie 
postanowień planu Younga, wypowiedział, 
jak wiadomo, opinję, że Rzesza Niemiecka 
nie może dokonać transferu części warun- 
kowej annuitefu płatnego z planu Younga 
w roku, który zacznie się 1 lipca. Raport 
komitetu ekspertów zwraca również uwagę 
na współzależność gospodarczą wszystkiech 
narodów. Raport podkreśla ścisły wzajemny 
związek między t. zw. długami państwowe- 
mi, które obejmują zarówno reparacje, jak 
i inne długi wojenne. Zdaniem ekspertów, 
jedynym sposobem rozbudzenia | zaufania, 
bez którego niemożliwe jest wybrnięcie z 
kryzysu i utrzymanie trwałego pokoju, może 
być potraktowanie obu tych kategoryj dłu- 
gów jako ze sobą związanych. Muszę jednak 
zaznaczyć, że wobec nowej sytuacji, wyt- 
worzonej w ostatnich dniach przez oświad- 
czenie kanelerza Brueninga, nie możemy 
przewidzieć jeszcze, jaki obrót sprawy te 
przyjmą. 

Równocześnie z konferencją rozbrojenio- 
wą zasiadać będzie Rada Ligi Narodów. 
7 natury rzeczy obrady Rady Ligi, które — 

„że się tak wyrażę — dotyczą całego szere- 
gu spraw bieżących, nie mogą w porówna 
niu z wymienióńemi wyżej konferencjami 
©' charakterze nadzwyczajnym wzbudzić 
większego zainteresowania. 

Z kwestyj, bezpośrednio interesujących 
Polskę, na porządku dziennym Rady znaj- 

dzie się parę spraw gdańskich. Nie -zagłę- 

blając się w szezegóły, stwierdzę tylko, że 
czynniki, które posiadają obecnie w Gdań- 
sku dominujący wpływ na życie polityczne, 
nie wykazują poszanowania dla statutu wo- 

Inego miasta, będącego podstawa jego istnie- 
nia. : > 

Poza temi trzema konferencjami mię- 
dzynarodowemi przypuszczam, że zaintere- 
sowania panów ida obecnie w kierunku per- 
traktacyj, które toczą się obecnie o pakt 

nieagresji z ZSRR, rokowania te bowiem 

budzą duże zaciekawienie i wywołują II- 
czne komentarze. Zainteresowanie to jest 
zupełnie zrozumiałe, gdy się zwažy, že sto- 
sunek wzajemny obu tych państw odegry 
wa ważną rolę w losaeh Europy powojen- 
nej. Od czasu zawarcia traktatu ryskiego, 
który stanowi podstawę stosunków polsko- 
sowieckich, wzajemne stosunki obu państw 
rozwijają się w sposób normalny. W kaž- 
dym trudnym momencie znajdowały oba 
rządy właściwą drogę wyjścia z trudności 
dzięki dobrej woli i dążeniu obopółnemu do 
ustalenia zasad normalnego  Sąsiedzkiego 
współżycia. Nie jest pożądane dla atmosfery 
rokowań mówienie o nich w trakcie ich 
trwania. Dlatego też ograniczyłem się dotad 
w wypowiedzeniach się w tej sprawie da 
ogólnych jedynie oświadczeń, i ponieważ ro- 
kowania nie są jeszeze ukończone, nie chcę 
dzisiaj eo do nich szerzej wypowiadać się. 
Chcę tyłko dać wyraz swemu zadowoleniu, 
że równoległe do rokowań między rządem 
polskim a związkowym zaczynają się już 
analegiczne negocjacje rządu estońskiego, 
fińskiego, łotewskiego i rumuńskiego, roz- 
budowa bowiem systemu pokojowego w tej 
części Europy, w myśl zasad ustalonych 
przez pakt Kelloga, a tak szczęśliwie kon- 
tynuowana przez :t. zw. protokół Litwinowa, 
mieć będzie zupełną wartość dopiero wtedy, 
gdy zostaną zawarte pakty nieagresji mie- 
dzy ZSRR a wszystkiemi państwami, grani- 
czącemi ze Związkiem na zachodzie. Z ta- 

kiem przeświadczeniem prowadzi rząd pol- 
ski obecnie rokowania w Moskwie. 

Oto wkrótce i z konieczności w niepel- 
nem ujęćiu: rzut oka na najważniejsze spra- 

wy, stojące przed nami w najbliższej przy- 

szłości. — Mój szanowny przedmówea za- 

pewnił, że dziennikarze zagraniczni w War- 
szawie uważają się za współpracowników w 
trudnem dziele budówy pokoju  międzyna 
rodowego. Nie pozostaje mi więc nie innego, 
jak, nawiązując do tych słów. p. Prezesa, 
wznieść toast za pomyślność realizacji tych 
ideałów, które nam wspólnie przyświecają”. 

Nowogródek w niebezpieczeństwie 
olbrzymiej pożogi. 

Centrum miasta w płomieniach. 
Nowogródek (tel. wł. godz. 12-ta 

w nocy). Dziś wieczorem koło godzi- 
ny 10-ej z nieznanych narazie powo- 
dów wybuchł pożar w stajni. Tawrye- 
kiego, mieszcz. się obok jego posesji 
położonej przy ul. Piłsudskiego tuż 
przy rynku. Ogień po strawieniu sze- 
py przerzucił się następnie na sąsied- 
ni budynek murowany, który stoi w 
płomieniach. Wobee znacznego skt - 
pienia w tem miejscu różnych bu- 
dynków drewnianych i szop zachodzi 
obawa znacznego rozszerzenia się po- / 
żogi. Straż ogniowa czyni nadluudzkie 
wysiłki, by pożar złokalizować. Mo- 
topompa wyczerpała już wszystkie 
okoliczne studnie i obecnie wodę do- 
starcza elektrownia. Zagrożony zo- 
stał gmach, w którym mieści się Wo- 
jewódzka Komenda Policji Państwo- 
wej. Gmach ten całkoiwcie ewakuowa 
no. Zagrożony został również lokal 
Urzędu Śledczego. 

Ponieważ w miejscu tem mieści się 
szereg blisko siebie położonych bu- 
dynków, zachodzi obawą, że pożar 
może znacznie się rozszerzyć i objąć 
płomieniami cały rynek.. . 

W gaszeniu pożaru bierze czyn- 
ny udział cała łudność m. Nowogród. 
KAS, : GA 

Nowogródek. (Godz. 2-ga w nocy). 
Dzięki nadludzkim wysiłkom miejsco- 
wej straży i oddziałów straży ognio- 
wych przybyłych z Koreliecz, Kusze- 
lewa i Nowojelni poża został zlokali- 

* zowany i nie zagraża już miastu. Jest 
nadzieja, że wkrótce ogień zostanie 
całkowicie ugaszony. : 

Spłonęły dotychczas calkowicie: 
stajnia, w której powstał pożar, są- 
siedni budynek murowany i cały sze- 
reg gęsto tu ustawionych zabudowań 
drewnianych. 

Postrzelenie kupca zbożowego. 
NOWOGRÓDEK, (Tel. wł.) — Dziś w no- 

€y został tu postrzelony przez Matusewicza 
zmany i ogólnie szanowany kupiec zbożowy 
Zyskind. Kula utkwiła ofierze w gardle. W 

stanie ciężkim rannego przewieziono do Wił 
na, gdzie zostanie poddany operacji. 

Powodem tego wypadku był stan niet- 
rzeźwy Matusewicza. 

Prace komisji 
budżetowej. 
Budżet M. S. Z. 

WARSZAWA, 11. L. (Pat). — Po przer 
wie świątecznej sejmowa kom budżetowa 
rozpoczęła w dniu 11 b. m. pracę o godzi. 
nie 10 rano nad budżetem Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych. 

ł 
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Glos zabr 
Beck, oświadc 
dzynarodowego znaczenia zmusiło naszych 

przedstawicicli do pracy sze: 
sywnej. Wywołuje to konsekwencje budże- 

     

    

   

  

    ię w wydatkach na pod- 
owe i telegramy. Nasze placówk: 

zagraniczne musiały równi tanąć do pra- 
cy w obronie naszych rynków zbytu. Nasza 
służba konsularna, której głównem  zada- 
niem jest opieka nad obywatelami Rzeczy- 
pospolitej Polskiej zagranicą, sprostać mu- 
si również w roku ohecnym szczególnie cięż- 
kim zadaniom. We Francji.nasza akcja zdo- 
łała przenieść znaczny procent emigrantów 

z ośrodków fabrycznych czy kopalnianych 
do pracy na rołi i złagodzić znacznie - los 
obywateli, pracujących na tamtejszym tere- 
nie. Ž 

Jednakże trzeba było zrobić wysiłek osz- 
czędnościowy większy nawet. niż na to wska 

    

Styl prasy polskiej w Bolszewii. 
Od tego się zaczyna; iż w ZSRR. 

wogóle niema prasy niezależnej, a za 
tem i polskiej. Z pośród kilku, reda- 
gowanych w języku polskim perjody- 
ków Komitetu Centralnego Kamuni- 
stycznej Partji Bolszewickiej Biało- 
rusi (K. P. (b) B.) największą od kil- 
ku lat rolę odgrywa. wychodząca „2 

"razy w pięciodniówce miūska „Or- 

ka. 

Bezstronnie przyznać trzeba, 
gazeta ta, jako organ partyjny reda- 

gowana jest świetnie i planowo, a i 

również pod względem technicznym 
«wykonana jest bez zarzutu: 

Gdybyśnmiy na moment mogli przy- 
anknąć Oczy na cele, którym ta ty- 
powa gazeta bolszewicka służy, to 

"moglibyśmy postawić ją za: wzór -ga- 
zetom ludowym u-nas. Byłby to zre- 

„szłą wzór niedościgniony, gdyż żad- 
"na partja polityczna w Polsce, nawet 
; potężny BBWR, w setnej części nie 
dysponuje takimi środkami, jak ona. 
Na usługach „Orki*, tak, jak całej 
prasy w Sowietach jest aparat pań- 

"stwowy i najmniejsze nawet komórki 
organizacji partyjnej. W środowi- 
skach polskich, dła których jest wy- 
"dawana —jest obowiązującą lekturą 
codzienną i biada temu, kto jej nie 
ezyta i z nią się nie liczy. 

Wszędzie istnieją wyznaczani przez 
„partję komunistyczną t. zw. „kores- 
pondenci“, rekrutujący się z pośród 

      

100-procentowych „działaczy, któ 
rych opieszałość w informowaniu, za- 
równo o przejawach „akcji kontre- 
wolucyjnej, jak i o „postępie budow- 

nictwa socjalistycznego” (na wsi: „ko 
lektywizacji“) tępiona jest przez sądy 
narówni ze wszystkiemi innemi prze- 
stępstwami przeciwpaństwowenii. 

Gazeta zatem odzwierciedla w peł- 
"ni tempo roboty i życia partyjnego 
we wszystkich jego przejawach. 

Przeglądając gazety sowieckie, w 
danym konkretnym wypadku „Orkę”, 
można mieć złudzenie, iż w zakordo- 
nowej Białejrusi życie jest jednym 
hymnem na cześć pracy, która doko 
nuje cudów. ,„Orka'* przytem w znacz- 
niejszym jeszcze stopniu, niż wycho- 
dzące tamże w Mińsku gazety-w ję 
zyku białoruskim, jak np. „Zwiezda* 
czy „Sowieckaja Biełaruś* robi pozor- 
ne wrażenie gazety niezałeżnej, w któ 
rej całkowicie dopuszczona jest kry- 
tyka działalności już nietylko jedno- 
stek, lecz i całych komórek partyj- 
nych. Po głębszem dopiero wczytaniu 
się w treść owych, „samokrytycznych 
rewelacyj' przekonujemy się, iż są 
to pospolite delatorskie informacje. 
ułatwiające następnie rolę organom 

  

. Czeki. 
Po tym niezbędnym wstępie przyj 

rzyjmyż się poziomowi literackiemu 
„Orki', która nołens volens szerokim 
masom polskim na Białejrusi Sowiec- 

kiej zastępuje wraz z niełicznemi tam 
innemi drukami bołszewickiemi w ję- 
zyku polskim, niedostępną z kraju li- 
teraturę polską i uważana jest za pio- 
niera „nowej kultury polskiej. 

Pominąwszy już to, iż jako organ 
partyjny o charakterze informacy jno- 
propagandowym  ;„wzbogaca* mowę 
naszą rewełacyjną terminologją i naj- 
fantastyczniejszemi pod słońcem skró 
tami o brzmieniu rosyjskiem. nieda- 
jącemi się przetransponować na ję: 
zyk polski, poziom jej literacki. czyli 
w danym razie poprostu stył niegod- 
ny jest najniższego poziomu brukow- 
ców, naszych, drukowanych współcze- 
Śnie na urągowisko polskiej mowie 
w Warszawie, Łodzi czy Lwowie. 

ze  połskie brukowce—żargo- 
w typie „Osłatnick Wiadomo- 

' „b-cio groszówek*, mogłyby 
doprawdy służyć wzorem mowy pol- 
skićj dla redaktórów bolszewickich w 

Mińsku. 
Poziom językowy, jak i stył eza- 

sópism polskich w B. 5. R. R. tak 
niezwykle rażąco odbiega od techni 
cznego ich obłicza, iż poprostu, nie 
pozostaje nic innego, jak przypisać 
ten stan rzeczy: konsckwetnym bol- 
szewickim tendencjom całkowiiego z 
czasem roztopienia mowy. polskiej w 
mowie prołetarjacko-rosyjskiej. Toć 

    

   

    

jest niedopomyślenia, by tak utalento- 
wani dziennikarze, jakimi są niewąt- 
pliwie. czołowi redaktorzy „Orki” i 
innych czasopism polskich za kordo- 
nem nie dawali sobie rady z koniecz- 
nością zachowania w druku czystości 

mowy ojczystej, na temat której mają 
czelność deklamować na szpaltach 
swych gadzinowych organów. 

Ą oto „kwiatki” „nowego stylu 
polskiego“ w Sowietach: 

„Na Įroncie industrializacji“. 

Proszę posłuchać co się tam dzieje: 
„Urałmaszstroj buduje bluming* "= 
Czynne cechy Urałmaszstroju upor- 
czywie zwalczają dziecięcą chorobę u- 

ruchomienia*. 

    

Roi się poprostu „na froncie indu- 
strializacji: od wynalazców i wyna- 
lazków: * 

1 tak: „Nowy sposób wyrobu 
drożdży z metasu*. Po długich do- 
świadczeniach starszy laborant fabrų- 

Proletarjusz> w Mińsku t. Łoż- 
niański i majster drożdży  Arockier 

znaleźli nowy sposób wyrobu. Prze- 

waga nowego sposobu polega na eko- 
nomji opału, kwasu siarczanego i me- 

lasu i skróceniu procesu na 24 godzi- 

Ma 

— „Pracownik Instytutu Przemy- 

słu inżynier! Cyparewicz skonstruow! 
specjalny przyrząd dla spajania tor- 

fu frezowanego*. : 

„Sekcja papiernicza Instytutu 

Przemysłu robi obecnie ciekawe pro- 
by nad wykorzystaniem odpadów fa- 
bryk zapałek i fornieru dla wyrob: 

papieru”. : 

— „Instytut naukowo-došwiadezal- 

ny zakończył roboty nad chemiczną 

przeróbką fosforytu i kredy na pre- 

cypitaty — wysokojakościowij nawóz 

sztuczny. Przewaga polega na tymie 

  

"nadzwyczajnych . 

kreda bialoruska zastępuje wapno m 

90—9%5 procentach... Baza surowcowa 

dla fabryki?) 0 wydajności 40,00% 

tonn nowego nawozu zabezpieczona”. 

Czy taka fabryka ma powstać, 

gdzie i kiedy niewiadomo, Przejdź- 

myż zatem: „na front kolektywizacji 
to przekonamy się, iż „na froncie in- 
dustrializacji* w ostateczności nie jest 

jeszcze” tak źle. Tam nas tylko 

oszałamiają informacje 0 nowych 
wynalazkach | i 

wynikach produkcji, rodak nasz 

w Sowietach do tego „przywykszy”, 

wszystkiego już doświadczył i najwy 

myślniejsze łamańce i przekładańce 
drukowane chcąc nie chąc, jako stra- 

wę codzienną pochłania. Tu ce inne- 

go, bo otóż: „Partja osiągnęła wielkie 

zdobycze na odcinku socjalistycznej 

przebudowy wsi. Kwestja kto ko- 

go (?) rozstrzygnięta została nietylko 

w przemyśle, ale również w gospodar. 

ce rolnej"... я 

«.,Wróg klasowy nie jest jeszcze 
dobity. Obumierający kułak przeciw- 
stawia się jeszcze dalszemu rozwojowi 

naszego budownietwa. Na pomoc ku- 
łakowi dąży jego agient naszej .partji 
-- prawicowy oportunista, który na 

poszczególnych odcinkach probuje 

zerwać kampanje dostaw”. | i 

Kułakom udaje się krzewić takie 
np.,„idee równości”. 

„Wydać dla nieuspolecznionych 
krów po 60 pudów siana, 60. pudów 
słomy i 15 pudów płew, a dla owiec 
po 40 pudów siana". 

Podział urodzajów w jednym z ko 
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Echa polskie z daleka. 
Ze znaczkami chiūskiemi, pokrytemi wie- 

łu stemplami, przywędrowały do nas życze- 
nia inż. Grochowskiego działacza w Man- 
džurji i gazeta.. tytuł: Listy Charbińskie. 
Druk niezły, alfabet bez ę £ 4, ale treść 
Szczerze polska. Na wstępie słowo powi- 

tania od konsula R. P. Jamesa Doułgasa, 
życzącego powodzenia prasie połskiej na tak 
Dalekm Wschodzie i zwracający uwagę na 
stan rzeczy w Chinach, przypominający. wed- 
łe autora, Polskę przed pierwszym rozbio- 
rem. Poczem następują artykuły w sprawie 
wyjazdów młodzieży polskiej z Charbina na 
wyższe uczelnie w kraju, przyczem ostrzega 
się rodziców przed nadmiernemi kosztami i 
nikłym rezultatem, wobec wzrastającego bez- 
robocia inteligencji w Polsce. 

Dowiadujemy się z kroniki miejscowej że 
czynnem jest Tow. Dobroczynności, Zwią- 
zek Młodzieży Polskiej, że Koło Rodziców 
zbiera się, by radzić o losach szkół i dzieci. 
że się odbyła Akademja ku czci Tadeusza 
Hołówki, gdzie przedstawiciele wszystkich 
polskich organizacyj i dchowieństwo kato- 
lickie brali udział, z p. konsulem Dougla- 
sem i jego małżonką na czełe. W Gospodzie 
Polskiej grywa teatr amatorski cieszący się 
powodzeniem, 11 listopada uroczysta Aka- 
demja Niepodległościówa zgromadziła Poł- 
skie społeczeństwo miejscowe, Koło Wscho- 
doznawcze utworzyło Muzeum etnografiez- 

no-historyczne. W' drugim numerze opisana 
jest szczegółowo Gospoda Polska, skupia- 
jąca żywioł polski przedstawieniami, bibljo- 
teką, odczytami, harcerstwem; w scy tam 
znajdują jakby eksteryttorjalny. kawałek Pol- 
ski, bawią się i zbierają na narady o życiu 
narodowem w tej dalekiej obczyźnie. Przyj- 
mowano tam herbatką pana Konsuła, i na- 
liczyliśmy 120 polskich nazwisk w liczbie 
gości. Jest ogłoszony korkurs na. opis.Char- 
bina, zajmujące studjum o Połakach w Chi- 
nach w XVII w. z kt, się dowiadujemy że 
misjonarzami byli Polacv — jezuici: Woj 
ciech Męciński, Andrzej Rudomina z Litwy, 
Mikołaj Smogulecki z Wielkopolski i Michał 
Boim, ze znanej rodziny patrycjuszów Iwow- 
skich, węgierskiego pochodzenia, przybyłych 
do Polski ze Stefanem Batorym. Obaj ostat- 
ni zostawili ciękawe opisy Chin i dzieła na- 
ukowe.” ю 

“O. Smogulecki šwietny matematyk i astro- 
nom, tak potrafił zaimponować swą wiedzą 

Chińczykom, że od cesarza Szy-Tsu otrzymał 
swobodę działania na całe Chiny, gdzie sku- 
tecznie apostołował, aż padł ofiarą swego 
poświęcenia i trudów. O.' Michał Boim, znaw 

ce- języka. chińskiego i: lekarz, pośredniczył 
między dynastją cesarza Yung-Lie a Repu- 
"bliką Wenecką, jadąc przez Smyrnę, gdzie 

miewa kazania, konferuje z Papieżem Ino- 

centym X, a w powrotnej drodze umiera w 

1659 r. w zapadłej wiosce chińskiej... Po- 

-zostawił dzieła o lecznietwie chińskiem i fi- 
lozofji Konfucjusza. 

Kończąc to krótkie sprawozdanie o pol- 

skiem piśmie w Charbinie zaznaczmy, że w 

3 numerze znajduje się artykuł о  еКзсе- 

sach uniwersyteckich p. t. „Nie tędy droga 

szanowni Panowie", zwrócony do tych, „ca 

chowając się za plecami niezrównoważonej 

młodzieży, namawiają ją do czynów hań- 

biących imię Polaka". a te „warcholskie wy- 
stąpienia młodzieży akademickiej sprawiły, 
że krew polska niewinnie przelana ciąży na 

sumieniu polityków”. 
Zdając sobie sprawę jak ważnem jest dla 

dość licznego odłamu społeczeństwa polskie- 

go, zamieszkałego w Charbinie, możność wy- 

powiadania się i skupiania w odpowiednim 

organie, życzymy nowopowstałemu” pismu 

jak najlepszej przyszłości. 

      

    

   
    

  

   
  

      

Popierajcie Ligę Morską 
2. TOS OZ 

zywały warunki pracy.Z przeszło 56 miljo- 
nowej kwoty, jaką wskazuje wykonanie bud- 

żetu w roku 1925, schodzimy do 4 miljonów. 

Do oszczędności racjonalnych zaliczyć na- 

Jeży zmniejszenie ilości płacówek konsular- 

nych, dalej redukcję etatów, wynoszącą о- 

gółem 122 etatów i 44 etaty nieobsadzone. 

Odrębny dział oszczędności stanowi zniżka 

uposażeń w- dziedzinie wydatków reprezen- 

tacyjnych, dochodząca do 40 proc. Koniecz- 

ności skarbowe kazały nam posunąć. się @а- 

lej, dokonano dalszych oszczędności, oszczęd 

ności za cenę zmniejszenia użytecznej pra- 

cy. Jest to już ofiara Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych dla p. ministra skarbu, któ- 

ry w roku bieżącym okazał się jednym z 

największych naszych dyplomatów, podno- 

sząc prestige naszego państwa nazewnątrz. 

Po premówieniu wice-ministra Becka za- 

brał głos referent budżetowy. Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych pos. Walewski (BB). 

Budżet Ministerstwa wynosi tyłko 44.567 ty- 

sięcy, czyli o 6 i pół miljona mniej, niż bud- 

żet w roku 1931-32. 
Po przemówieniu referenta zabierali głos 

pos. Czapiński, pos. Zieliński (K1. Nar.), pos. 

Oleśnicki (Ukr)., i inni, poczem odpowiadał 

na postawione w dyskusji zarzuty wice-mi- 

nister Beck. 
W. głosowaniu przyjęto wnioski oszczęd- 

nościowe referenta. 
Po przerwie przystąpiono do budżetu Mi- 

nisterstwa Sprawiedliwości, który referował 
pos. Seidler. W dyskusji przemawiał min. 

Michałowski. — O godzinie 11 wieczorem 

obrady komisji jeszcze trwały. 

lektgwów przechodził pod hasłem 

„równości chrześcijańskiej” — „Ku- 

łaczka około — Kułaka (chyba Kuła- 

kowa, albo Kułakówna, prz. aut.) 

i inne łaziki otrzymali z dochodu i 

urodzaju na równi z innemi kolek- 

tywnikami'. 1 o zgrozo:„Kiedy sztur- 

mowcy wskazali na to, że trzeba oczy- 

ścić kolektyw z elementów kulackich 

poszczególni kolektywnicy twierdzili, 

że „wogóle my wszyscy jesteśmy rów- 

ni“. 8 ” 5 

Co do tego „uspołecznienia krów 

otwiec i chłopa” oraz ich „równości' 

wobec komunistów, to rzecz całkiem 

wyjaśniona, lecz. jakże zachęcająca 

wygląda tytuł artykułu „Orki” z któ- 

rego zacytowałem powyższe rewela- 

cje: 
„Kolektywnicy — połacy to opora 

partji klasy robotniczej w walce z szo- 
winistyczno - kułackiemi elementami 

wsi polskiej” — i podtytuł: „sunąw- 

szy resztki jedności narodowej wzmoe 

nimy kolektyw międzynarodowy”. 

A teraz inne soczyste tytuły: „Ho- 

dowli bydła — bolszewicka uwaga*; 

„Zlikwidować wyrwy w hodowli by- 

dła w kolektywach polskich. Zdema- 

skować i wygnać ż kołektywów wro- 
gów klasowych, usiłujących zerwać 
plany kompłetowanła'i budownictwa”. 

Zarząd pewnego kolektywu nie 
troszczy się o to „żeby młodzież bydla 

miała ciepłe i przestronne pomieszcze- 
nie na zimę”; inny znów „zrywa u- 

kompletowanie stada it po dziś dzień 
ferma ma tylko 9 macior", a przewi- 

„dziane było 24. Zato „Kolektyw 13  
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WIEŚCII OBRAZKIZKRA. 
ASA la6 wypadek na jeziorze 

Czeremcha. 
Nienotowany wypadek zdarzył się w ubie 

та niedziełę podczas saneczkowania na gó- 
rze Stromej położonej wpobłiżu wsi Fanisz- 
44 gm. załeskiej. Mianowieie podezas zjeż- 
"dżania z tej góry sanie skręciły w bok i 
wpadły na łód jeziora Czerėmeha. Niegruba 

tafla lodu pod ciężarem sań załamała się i 

«szworo chłopców wraz z saniami wpadło do 

-wody. Na powstały alarm i krzyk tonących 

zprzybiegi z pomocą dwaj żołnierze, którzy 

przy pomocy dwóch chłopców zarządzili ak- 
eję ratunkową. Po ehwili wyciągnięto nie- 
przytomnych Antoniego Lapnickiego miesz- 
kańea wsi Faniszki, Bolesława Turkawkę z 
tejże wsi i Adama Ludwikowskiego z zaś- 
eianka Dubno. Czwarty Stanisław Czapli - 
ski udusił się pod lodem i wydobyto go już 
nieżywego. Nieprzytomnych i zmarzniętych 

ehłopców niezwłocznie autem odw ieziono do 
szpitala. (ej 

Konfiskata broni na terenie Wileńszczyzny. 
Naskutek zarządzenia władz administra- 

vyjnych, organa policji państwowej przepro- 
wadziły na terenie województwa wileńskiego 
szereg rewizyj u osób podejrzanych o po- 
siadanie i przechowywanie broni bez odpo- 
wiedniege na to pozwołenia ze strony władz 
śmiarodajnych: 

W wyniku licznych rewizyj skonfiskowa- 

   

  

no 30 karabinów rosyjskich, traneuskich i 
niemieckich, 19 rewołwerów, 8 szabel, 17 du- 
beltówek, 24 bagnety i t. d. 

Ponadto skonfiskowane 
naboi. 

Osoby, które bezprawnie posiadały broń, 
poeiągnięte zostaną do odpowiedzialności są- 

dowej. (e). 

większą ilość 

Stare Boruny. 
Wigilja strzelecka | 

Staraniem Zarządu Oddziału Zw. Strze- 
ieckiego w Starych Borunach w dniu 6 sty- 
«znia 1932 roku odbyła się wigiłja Strzelec- 
ka. Na program uroczystości złożyło się: 

1) Przemówienie prezesa Zarządu p. Gam 
rata, przemówienie pow. referenta wych. ob 
p. 'Keczmera Stanisława odśpiewano kilka 

kolend i piosenek strzeleckich i legjonowych 

<a na zakończenie odbyła się zabawa tanecz- 
mna. P. Keczmer St. w swem przemówieniu 
wodkreślił dobitnie znaczenie organizacji Zw. 
Strzeleckiego dla państwa i dla społeczeń- 
stwa. 

Uroczystość wypadła nadspodziewanie 

przez co młodzież bardziej została zachęco- 
sa do pracy, w jakiej musi się borykać z 

<dość poważnym konkurentem „St. Mł. Pol.*. 
Przykrym i niezrozumiałym jednak obja- 

st fakt nieprzybycia na powyższą u- 
ć księdza proboszcza parafji bo- 

ruńskiej oraz przedstawiciela samorządu 

<gminnego, którzy byli proszeni. Podobne u- 

-stosunkowanie się do poczynań młodzieży 

«wytwarza w niej pojęcie niepożądane, któ- 

«rych konsekwescję ponosi organizacja. 
2 Obec 

Postawy. 
Zabójstwo, czy samobójstwo? 

Koło wsi Juszkowszczyzna gm. kobyłnie- 

%kiej znaleziono w lesie zwłoki Dominika 

*Szuścickiego łat 35 mieszkańca folwarku 

Walewicze, gm. kobylnickiej. Szuścieki ma 

„przestrzełoną pierró, wpobliżu zaś znaleziono 

*karabin obcięty. Jest przypuszezenie, że $. 

>p. Szuścieki popelnit samobėjstwo. 

Landwarów. 
Samobójstwo. 

Przebywająca crasowo w Landwarowie 
st9-letnia Irena Kurezyńska wypiła w eelach 

    

  

  

  

     
   

WIESĆI Z WOJEW. 

samobójczych eseneji octowej i: przewiezio- 
na do szpitala w Trokach zmarła w noey 
na 11 b. m. Przyczyną samobójstwa był za- 
wód miłosny. 

ai letni Ignacy Stacino w zaść. Zielonka, 
gierwiackiej pow. wil.-troc. przybijająe 

klatkę dla gołębi u szezytu domu spadł z 

drabiny i zabił się. 

Brasław. 
Samobójstwo kaprala. 

Z Brasławia donoszą, iż w dniu wezorai 

szym w Słobódce popełnił samobójstwo wy: 
strzałem z karabinu kaprał K. O. P. Fr. Za- 

jączkowski. Przybyły lekarz wojskowy 

stwierdził już tylko zgon. Na miejsce przy- 
była komisja śledczo wojskowa która bada 
przyczyny samobójstwa, 

Z pogranicza. 
Postrzelenie zbiegów. 

Na odełnku granicznym  Domaniewicze 
w noc z 9 na 10 b. m. patrol K. O. P, zau- 

ważył dwóch podejrzanych osobników, któ- 

rzy nielegalnie usiłowali przedostać się na 

teren Rosji Sowieckiej. Na wezwanie żoł- 

nierzy K. O. P. osobniey poczęli uciekać. Je- 

den z nich począł ostrzeliwać się z rewol- 

weru, Wobec tego patrol również użył bro- 

ni raniąe obu zbiegów. Rannymi okazali się 

zbiegli z aresztu gminnego Aleksander Mar 

cinionek i Adam Suczyk znani koniokradzi 

i rabusie. Obu odesłano do szpitala. 

Przerwanie prac kolejowych 

na linji Woropajewo — Druja 
Wobec nastania mrozów przerwane z0- 

stały roboty przy budowie kolei Woropajewo 

--Druja. Z robót tych zwolniono 385 robot- 

ników. W związku z tem w ostatnim ty- 

godniu znacznie powiększyły się zastępy bez- 

robotnych. Na terenie województwa zarejest- 

rowano 5800 bezrobotnych. 

    

NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

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

  

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku   

GENERAŁ GRACK ""sievty 
W rolach głównych: JOHN BARRYMORE I MARION NIXON 

Wkrótce „TANCERKA CYLLY”. 

dźwiękowo- 

  
  

  

  

Lida. 
SZwałczanic tajnego gorzelnietwa w 

powiecie lidzkim. 

Głowią się władze Państwowego Mono- 

spolu Spirytusowego, czemu tak stale zmniej 

za się konsumcja tych „szlachetnych“ na- 

spojów produkowanych przez wytwórnię P. 

. 58. Nawet wypuszczenie na rynek tak ta- 

ej wódki jak „z ziełoną kartką” (kosztu- 
je zaledwie 4,30 zł. litr) na którą P. M. S. 
majwięcej liczył, nie przyniosła oczekiwa- 

mych rezultatów. Wprawdzie może to dla- 

   

  
  

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. 8730 

  

tego że jest ona za słaba „w mocy” i niez- 
byt smaczna. Jednem słowem, biorąc rzecz 
zewnętrznie ma się wrażenie, że ludziska 
przestają być trunkowi a w rzeczy samej, 
dawniej gdy jakiś wiejski młodzian się że- 
nił albo nadobna dziewoja wychodziła za 
mąż, to obowiązkowo musiano zakupić 100 
butelek wódeczności, a dziś?.. dziś kupują 

tylko zaprawki do wódki. 
Sądzicie państwo, że to z powodu kryzy- 

su”... Nie, wódkę oni sami produkują! Nie 

chcą być gołosłownym, podaję fakty, które 
niezbicie potwierdzą, że tak jest a nie ina- 

czej. 
Inspektor kontroli Skarbowej na pow. 

EEB EEE PSS ——————— ŻA 

sdwunmniesięcznika Mikwidacji wyrwy w 

socjalistycznej hodowli bydła po .sztur 

amowemu wziął się do kompletowania 
+ ucieplania fermy hodowli cieląt". 

"Ta radosna nowina kończy się ta: 

fkim charakterystycznym dla stylu bol 

-szewickiego wezwaniem: „Kołektywy 

„polskie B. S. R. R. winny pójść za na- 

„szym przykładem, zaopatrzyć na zi- 
„mę stado socjalistyczne w ciepłe po- 

mieszczenie”. 
Każda tego rodzaju wzmianka z 

«reguły niejako podpisana jest przez 
«odnośnego korespondenta. 

Ostatnio polska „Orka” narówni z 
nnemi czasopismami wychedzącemi 

w Mińsku propaguje konkurs „prasy 

„dołowej” ogłoszony. przez naczelny OT 
gan sowiecki „Prawdę”. Dzieje się to 
-w imię szerzenia t. zw. „samokrytyki“ 

suprawianej głównie za pośrednictwem 
sgazet ściennych w kołektywach i w 
„warsztatach fabrycznych. 

„Konkurs ten — czytam w „Orce” 

= dnia 25 grudnia ub. r. —winien wą- 
„kuć dziesiątki, setki, tysiące korespon- 

„dentów wiejskich, stojących na wyso- 
kości nowych zadań ruchu kołektywi- 
„stycznego. Bez tego niemożliwa będzie 

_ .pomyślna walka o zasadnicze zadanie 
„ konkursu .— organizacyjno-gospoda:- 
«cze utrwalenie kolektywów, zakupu 
zbożowe, hodowię bydła, technika «+ 
sgronomiczna i t. d.“. 

Innemi słowy „konkurs* ten ma za 
zadanie zmobilizowanie sił partyjnych 
«do ostatecznej wałki o wprowadzenie 
-w życie „pięciołetniego planu gospo- 
distopad* w rejonie narowlańskim, 
-Po myłorzeniu przez К. С. К. P. B. 

darczego*, który wkroczył w czwarty 

rok swej realizacji. 

„Prasa dołowa* — spełni wówczas 
swe zadanie o ile wytępi „kułaków* i 

„oportunistów". Idzie o to, żeby owi 

„korespondenci“ przešcigali się w de- 
nuncjowaniu wszystkich opornych i 

biernych względem obecnego kursu 
politycznego, wytkniętego w sześciu 
słynnych warunkach Stalina. Jak z 
tego wszystkiego widzimy: prasa 50- 
wiecka, oparta na takiej „dołowej or- 
ganizacji korespondentów* staje się 
najpotężniejszym współczynnikiem 
rozwoju potęgi państwa proletarjac- 
kiego, które wyraźnie przygotowuje 
się do podboju świata. 

W świetle tego naczelnego jej za- 
dania, tak bardzo nas rażący styl jej 
jest dopiero zrozumiałym i konsek- 
wentnym. 

Każdy numer takiej „Orki*, czy 
„Trybuny Radzieckiej wydawanej w 

Moskwie, przynosi dziesiątki, jak już 

nie setki nowych słów. które wyry 

wają korzenie z mowy polskiej, gro- 

żąc jej zagładą w regjonach państwa 
sowieckiego. I to jest bodaj straszniej- 
sze od mąk fizycznych, w których gi- 
ną codziennie w czeluściach G. P.-U. 
najodporniejsi duchowo nasi rodacy. 
Dzieci ich, wychowywane w szkole 
sowieckiej w olbrzymiej przynajmniej 
większości nigdy nie poznają praw- 
dziwej mowy ojczystej, gdyż pęd žv- 

  

"cia bolszewickiego nie dopuści do jej: 
zrozumienia i odczucia. 

B. W. Święcicki. 

Prawa autorskie zastrzeżone. 

'Kiźmicza 

K U R J E A 

U. 
Hdzki „p. Giechanowicz, mając doskonały 
węch wyczuł na. odległość, że nasi. poczciwi 

kmiotkowie z powodu . świąt uruchomili swo- 
je „wytwórnie” spirytuso wobec czego u- 
dał się na ich poszukiwanie. Nie omylit' sis 
bowiem w jedną noc nakrył aż trzy takie 
„fabryczki” i. to w pełnym ruchu, a miano- 
wicie: We wsi Krzyżówka gminy iwiejskiej 
przyłapano na pędzeniu wódki, Witolda 
Mulicę i Wacława Ardziewicza, obaj tamt 

mieszkań Zabrano aparat i samogonkę, 
ykantów* sporządzono. protokół 

zyźnie gminy iwiej. 
skiej nakryto na gorącym uczynku pędzenia 
wódki tamt. mieszkańców, Jana Mieszczani- 
sa, Piotra Herbacza i Antoniego Mołicę. W 
czasie dokonywania rewizji w domu Miesz- 
czanisa zebral się tłum wieśniaków,. którzy 
notabene byk pijani i podsycani przez te- 
goż usiłowali rewidujących pobić, lecz dzie- 
ki przytomności Komendanta posterusku P. 
P. z Iwja przod. Pity, który z bronią w rę 
ku zimusił nacierających do cofniecia się — 
wyszłi cało. Mieszczanis wykrzykiwał pod 
adresem władz podburzające 'zdania, ži Cu 
spisano mu osobny protokół. Zabrano dość 
dużych rozmiarów aparat i gotową wódkę 

oraz sporządzono protokół. 
ie na pograniczu powiatu lidzkie- 

go i wołożyńskiego, w lesie należącym do 

mieszkańca. wsi Wiikszniany gminy  juraci- 

skiej Wincentego A wykrył inspek- 

      

   

  

   

    

  
  

  

   

   

  

  

  

   
  

  

tor Ciechanowicz gorzelnię urucho- 

mioną na więks Skalę, której kierowni- 

kiem i gorzełanym był zawodowy: „majster“ 

Szymon Kiźmicza, poszukiwany przez poli- 
cję i władze skarbowe jako wędrowny go 

rzelany. Skonfiskowano aparat i wódkę a 

aresztowano i osadzono w wię- 

wieniu ldzkiem. W czasie likwidowania w. 
w. gorzelni dzielnie pisał posterunkowy 
z Posterunku P. P. Iwje Konstanty Głębecki, 

któremu należy przypisać Iwią część zasług 

przy wykryciu tajnych gorzelni. 

Z Muzyki 
(Wieczory uczniowskie Konserwator- 
jum Wileńskiego. — Popis klasy ope 

rowej. — Koneert D. Smirnowa). 

      

W bieżącym roku szkolnym Kon- 
serwatorjum Wileńskie zorganizowa- 
ło dwa wieczory muzyczne swoich u- 
czniów: jeden dla kursu niższego i 
średniego i drugi dla kursu średniego 
i wyższego. Tym sposobem ucząca się 
młodzież muzyczna miała sposobność 
oswojenia się z estradą i spróbow 
nia swoich sił wobec szerszej publicz 
ności; było to też jeszcze jednym do- 
kumentem solidnej pracy naszej u- 
czelni muzycznej: właśnie nauką mu- 
zyki w początkowiem stadjum musi 
być aparta na podstawach mocnych, 
by iść dalej drogą normalnego postę- 

pu. : ` 

Wieczór szkolny kursów wyższych 
dał już miejscami produkcje artysty- 
cznie dojrzałe. Na wyróżnienie tu za- 
sługuje — jak zwykle — klasa for- 
tepianu, której adepci: pp. Szyłań- 
ska, Załkind, Kleckinówna (kl. p. Kre 
wer), Żeromska (kl. p. Kaduszkiewi- 
czowej), Polaczkówna i Ziembicki (kl. 
p. Tymińskiej) ujawniali bądź dobrą 
szkołę, bądź muzykalność i daleko po- 
suniętą sprawność techniczną. 

1 w klasie skrzypiec można było 
zanotować bardzo dobre wyniki kla- 
sy p. Ledóchowskiej i p. Kontorowi- 
cza (uczniowie: Frydman, Bańkówna, 
Szmidowówna). Rzadkością był wy- 
stęp solowy ucznia klasy kontrabasu 
(kl. p. Zamsztejgmana) p. Wojtkiewi- 
cza. Kwalifikacje techniczne i dość 
daleko posunięte studja tego zdolne- 
go adepta każą się spodziewać, że bę- 
dzie to pierwszorzędny  kotrabasi- 
sta orkiestrowy. 

Pozatem programu obu wieczorów 
uczniowskich Konserwatorjum dopeł 
niały popisy klas śpiewu solowego, 
wiolonczeli i instrumentów dętych. 

W tymże okresie przedświątec 
nym odbył się publiczny pokaz klasy 
operowej pp. Krużanki i Igdal z Żyd. 
Instytutu Muzycznego. Powtórzono 
tym razem akt 3-ci ze „Strasznego 
Dworu*, oraz dano po jednym akcie 
z op. „Aida* i „Faust*. Widowisko 
przygotowane było bardzo starannie 
i dało dodatnie wrażenie zespołowej 
pracy uczniów pod rutynowaną reż! 
serją. Oczywiście — przeżyć artyst 
cznych to widowisko dać nie mogło: 
za dużo bowiem w samem założeniu 
formy operowej jest sztuczności i 
szablonu, ażeby młodzi adepci mogli 
te pierwiastki z wykonania swego u- 
sunąć. Nie udaje się to nieraz i wiel- 
kim skądinąd artystom. 

   

  

  

  

W tygodniu ubiegłym wystąpił / 
koncertem własnym słynny ongiś 
śpiewak operowy, Dymitr Smirnow. 
Piękny niegdyś głos jego nieco już 
zmatowiał. Te jednak czynniki, które 
Smirnowowi pozostały w jego talen- 
cie, wystarczają jeszcze w zupełności, 
aby dać interpretację zajmującą i 
stojącą na wysokim poziomie artysty 
cznym: doskonała umiejętność ope- 
rowania instrumentem głosowym w 
stosowaniu da wymaganej  dyna- 
miki i kolorytu, czystość intonacji i 
dużo szczerego. liryzmu składają się 
na tę całość. wykonania Smirnowa. 
którą on umie okrasić właściwym so 
bie wdziękiem. To mu przyznajemy 
bezstronnie. Tem bardziej musimy - 
jak już nieraz —- zaznaczyć fatalną 
jednostronność repertuaru Smirnowa: 
najpopularniejsze aryjki, najbardziej 
zbanalizowane piosenki. słowem de- 
zinwoltura Smirnowa w tym kierun- 
ku idzie w parze ze zbytnią nieco non 
szalancją w zachowaniu się jego na 
estradzie (śpiewanie z nut, poufałe 
rozmówki z publicznością). Powaž- 
na estrada koncertowa wymaga od- 
powiednich form zachowania się. Do 
takiego stylu solisty stosował Się i «- 
kompanjator swoją abnegancką po- 

wierzchownością. 
: Zastępca. 

W_ 1. E ŃS.K 1 

Wyniki | Powszechnego Spisu Ludności 
Irość ludności w m. Wilnie. 

- Według prowizorycznych obliczeń 
Centralnego Biura Spisowego m. Wil- 
na liczba ludności stale zamieszkałej 
w Wilnie bez wojska skoszarowanego 

wynosi: 194,878 osób a „liczba ludności 
faktycznie: obecnej o północy z dnia 
8 na 9 grudnia 196.378 osób. 8 

W wojew. wileńskiem. 

Wojew: ódzki. komisarz spisowy po- 
daje do wiadomości prówizoryczne 
dane, uzyskane z ogólnego podsumo- 
rania wyniku II powszechnego spisu 

ludności na terenie województwa wi- 
leńskiego, z wyjątkiem m. Wilna. Da- 
ne te mogą jeszcze ulec.pewnym zmia- 
nom po ostatecznem podsumowaniu 

wyników spisu. 
Cyfra ludności, zamieszkałej na te- 

renie województwa wileńskiego iz 
wyjątkiem "m. Wilna), wynosi 
1.038.490 osób. Cyfra ludności obec- 
nej na terenie województwa wileń- 
skiego (z wyjątkiem m. Wilna) w dniu 
spisu wynosi 1.075.607 osób. 

  

Ofiary kryzysu gospodarczego. 
W ubiegłym miesiącu na terenie woje- 

wództwa zanotowano 17 wypadków samobój- 
stwa z czego 9 śmiertelnych. Przeważnie 
życie odbierali rolnicy i bezrobotni. 

W ostatnich dniach znowu: zanotowano 
6 wypadków samobójstwa, a mianowieie: 
Mieszkaniec folwarku Falewicze gm. kobyl- 
nieckiej Dominik Szuścieki wystrzałem z ka 
rabinu odebrał sobie życie. Powodem tego 
tragicznego kroku były ciężkie waruńki i 
niemożliwość opłacenia długów zaciągnie- 
tych na podniesienie rolnictwa. Marjan Szu- 
bartow mieszkaniec wsi Łukasińce gm. ko- 
złowskiej odebrał życie przez powieszenie 
się. Powód sytuacja bez wyjścia wobec na- 
gromadzonych długów i zaprotestowanych 
weksli. Adam Zaniewicz sklepikarz w osa- 
dzie Temaszwieze gm. jaźnieńskiej poderznął 
sobie gradło nożem kuchennym i po godzi- 

nie w strasznych męczarniach zmarł, 
wód — upadłość handhi i niewypłacalność. 
Bezrobotny Jan Kuklik mieszkaniec wsi Ber 
nartowo gm. słobódzkiej z zamiarem samo 
bójczym usiłował utopić się w jeziorze Ha- 
Finka. Dzięki natychmiastowej akcji ratun- 
kowej niedoszłego samobójeę zdołano ura- 
tować. Witold Ludwiczonek ze wsi Uziem- 
bły gm. derewnickiej wobec złicytowania 
mu gospodarstwa usiłował popełnić samo- 
bójstwo przez wypicie większej dozy Spiry- 
tusu skażonego. Ludwiczonka w Stanie 
ciężkim umieszezono w szpitału. Platow Т. 
(Wilno, Zacisze 1) będąc od dłuższego eza- 
su bez praey i żyjąc w skrajnej nędzy po- 
stanowił popełnić samobójstwo. Jakoż wezo- 
raj powiesił się w mieszkaniu. Domownicy 
jednak obcięłi sznur i zdołali go uratować. 

Sensacyjne aresztowanie komunisty 
na dworcu. wileńskim. 

Władze bezpieczeństwa. publicznego are 
sztowaty na dworeu kolejowym nadzwyczaj- 
nego łącznika K. P. Z. B., który z ważnemi 
pełnomoenietwami i instrukejami przybył do 
Wilna. O przyjeździe agenta komunistycz- 
nego powiadomione zostały władze śledcze, 
które zarządziły na „gościa* ząsadzkę. 

W chwili opuszezania wagonu komuni- 
sta zosfał otoczony przez funkejonarjuszy 
šledezych i aresztowany: W chwili areszto- 

wania komunista błyskawicznym ruchem się- 
gnął do kieszeni, skąd wydobył zwitek pa- 
pieru i niemal w oczach policjantów połk- 
nął. Sprytnego agenta komunistycznego nie- 
zwłocznie autem dostarczono do wydzłału 
śledczego: 

W walizie agenta znaleziono również cen- 
ne dokumenty. Wywrotowea przekazano do 
dyspozycji władz śledczo-sadowych. (e). < 

Naładowana towarem fura spadła 
z 15 metrowej wysokości do Wilenki. 

Podróżny cudem uratowany od śmierci. 
W dniu wezorajszym w godz. popołud- 

niowych na t, zw. „Czareim Skręcie* wpo- 
błiżu Belmontu miał miejsce tragiczny wy: 
padek, który dzięki szezęśliwemu zbiegowi 
okoliczności nie pociągnął za sobą ofiar w 
ludziach. 

Drogą wiodącą przez „Czarci Skręt* je- 
chała z młynu Kinkulkina do Wilna fura 
naładowana towarem. Na zakręcie wskutek 
ślizgawiecy fura poślizgnęła się i wraz koń- 
mi spadła z 15-metrowej wysokości do Wi- 
lenki. Fura została roztrzaskana, konie bar- 

dzo pokaleczone, zaś furman Daszkiewicz 
ciężko ranny. Na szczęście Wilenka w tym 
miejscu jest dość płytką, dzięki czemu cięż 
ko ranny Daszkiewicz nie utonął. 

Drugi handlarz jadący na furze podczas 
upadku zaczepił ubraniem o drzewo i za- 
wisł na kiłkumetrowej wysokości nad prze- 
paścią, unikając w ten sposób rozbicia się. 

Przejezdni włościanie zdjęli go z drzewa 
i udzielili pierwszej pomocy ciężko rannemu 
Daszkiewiezowi. (e) 

Krwawa bójka przy ul. Wielkiej 34. 
Przedwczoraj o godzinie 4 nad ranem, 

przy ul. Wielkiej Nr. 34 podczas odbywają- 
cej się w jednem z mieszkań tego domu za- 
bawy, wynikła sprzeczka, która wkrótce za- 
mienila się w krwawą bójkę. 

Podczas bójki, zlikwidowanej przez po- 
licję, poturhbowano 10 osób. Nożami zostali 
ranni Ludwik Makarewicz (Subocz 82) i 
Aleksander Wasilewski (Subocz 116). Obu 
przewieziono do pogotowia ratunkowego. (c) 

Aresztowanie zbiegłego włamywacza. 
W niedzielnym numerze „Kurjera Wileń- 

skiego* donosiliśmy o zuchwałej ucieczee 
niebezpiecznego włamywacza Wacława Gie- 
drojcia, który zbiegł w sobotę z pod eskor- 
ty policylnej. Za zbiegłym włamywaczera 
zarządzono poszukiwania, które w miedziełę 

doprowadziły do ujęcia zbiega. Aresztowane 
go Giedrojcia skutego w kajdanki przesłano 
do dyspozycji władz sądowych, z polecenia 
których osadzony został w więzieniu na Łu- 
kiszkach. (e). 

Ujęcie 5-ciu młodocianych złodziei. 
Onegdaj agenci policji śledczej zlikwido- 

wali bandę rynkowych złodziei składającą 
się z 5 młodocianych przestępców. 

Złodziejaszków ujęto w melinie, którą u- 

rządzili oni w opuszczonej posesji miejskiej, 
Zostali oni aresztowani podczas libacji. 

Młodocianych złodziei zamknięto w aresz- 
cie centralnym. <a 
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KOŚCIELNA. 
— Odsłonięcie pomnika Ant. Wiwulskie 

go w kościele Serea Jezusowego: W dniu 
wczorajszym w obecności licznie zebranego 
duchowieństwa oraz przedstawicieli władz 
w kościele Serca Jezusowego dokonano uro- 
czystego aktu odsłonięcia popiersia Antonie- 

go Wiwulskiego znanego twórcy w Wilnie 
pomnika Trzech Krzyży oraz kościoła. Serca 
Jezusowego. 

„OSOBISTA. 
— P. wojewoda Z. Beezkowicz wyjechał 

dnia 10 b. m. na kilka dni do Warszawy w 
sprawach służbowych. Zastępuje p. woje- 
wodę p. naczelnik Włodzimierz Hryhorowicz 
(pod nieobecność bawiącego na urlopie P. 
wicewojewody M. Jankowskiego). 

— Radea W. Piotrowicz po przebytej 
chorobie przystąpił do wykonywania obo- 
wiązków wojewódzkiego kómisarza -spiso- 
wego i kierownika oddziału wyznań religij- 
nych. е » 

MIEJSKA. 
— Prezydnet Folejewski powrócił z ut- 

lopu wypoczynkowego i z dhiem wezoraj- 
szym objął urzędowanie. * - 

— Kłopoty Magistratu w związku z likwi 
daeją pożyczki, angielskiej. Wczoraj wieczo 
rem odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Ko-- 
misji do likwidacji pożyczki angielskiej. Po- 
siedzenie to. zwołane została naskutek rosz- 
czeń Britisch Overseas Bank, który pośred- 
nicząc pomiędzy wierzycielami a Magistra- 
tem m. Wilna zażądał z tego tytutu natych- 
miastowegó wpłacenia 1777: funtów szterlin- 

  

  

gów. Ponieważ Magistrat nie posiada odpo- 
wiednich kredytów, raptowne uregulowanie 
tej sumy nastręcza samorządowi wiele trud- 
ności. W związku z tem sprawa ta wywołała 
na posiedzeniu wczorajszem długą dyskusję. 
ostatecznie jednak wynalezione zostało źródło 
pokrycia tego wydatku. 

— Przygotowania do poboru podatku woj 
skowego. Referat wojsskowy Magistratu m. 
Wina przystąpił do układania list płatników 
podatku wojskowego, biorąc pod uwagę męż- 
czyzn urodzonych w latach 1904—1909. W 
pierwszej połowie marca pełna lista platni- 
ków zostanie przesłana Izbie Skarbowej oraz 
wydziałowi podatkowemu Magistratu dla wy- 
mierzenia podatku za lata 1930 i 1931. 

— Magistrat chce dostosować podatki do 
możliwości finansowych płatników. Na osta- 
tnich budżetowych posiedzeniach Magistratu 
poddano dyskusji stronę dochodową nowego 
preliminarza budżetowego, przyczem rozpa- 
trzono wpływy z tytułu podatków komunał 

„nych. Jak się dowiadujemy Magistrat idzie 
obecnie po linji dostosowania wymiaru po- 
datków do możliwości finansowych płatni- 
ków. 

Zgodnie z nadesłanemi instrukcjami władz 
nadzorczych nowy budżet musi być reałnv, 
i w tym też kierunku Magistrat czyni najdalej 
idące wysiłki 

— bŁotne inspekcje. Z dniem - wczoraj 
szym na terenie miasta rozpoczęły się lotne 
lustracje. Kontrolerzy Izby Skarbowej spraw- 
dzają, czy wszyscy właściciele przedsiębiorstw 

* handlowo-przemysłowych wykupili świadec 
twa na rok 1932. Na opieszałych płatników 
nakładane będą kary. 

— Sprawa dzierżawy teatrów wileńskich 
Z dniem 1 lutego upływa ostani termin wy- 
powiedzenia umowy na dalsze prowadzenie 
„w Wilnie. teatrów miejskich przez Związek 
Artystów Scen Polskich. Zgodnie z umową 
do dnia 1 lutego jedna ze stron musi uprze- 

-dzić stronę drigą o ile nie życzy dalszego 
przedłużenia umowy. 

W związku z powyższem dowiadujemy się 
że w dniach najbliższych odbędzie się po- 
iedzėnie magistratu poświęcone omówieniu 

*-tej sprawy. 
Zaznaczyć należy, że o ile do dnia 1 lu- 

_ tego żadna ze stron nie zrobi w tym wzglę- 
dzie żadnych zastrzeżeń, umowa automatycz- 
nie“ Ak gię na dalsze 3 lata. 

— Troska Magistratu o doprowadzenie 
ala do estetycznego wygłądu. Wydział 
budowlany Magistratu w najbliższych dniach 
przystępuje do szczegółowej lustracji wszyst- 
kich posesyj na terenie miasta.. Lustracja ta 

Po-- 
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ma na celu przeprowadzenie skrupulatnycie 
badań nad wyglądem zewnętrznym. domów 
oraż -klatek schodowych. W' wypadku stwier- 
dzenia jakichkolwiek braków Komisja poleci 
właścicielom przeprowadzenie remontu, przy- 
czem roboty muszą być podjęte z początkiem 
wiosny. 

ła ta akcja ma na. celu doprowadzenie 
miasta do należytego wygladu. pod względem 
estetycznym. 

— Otwarcie abardd miejskiego. dak. się 
dowiadujemy, Magistrali m. Wilna czyni sta- 
rania, by otwarcie lombardu miejskiego na- 
stąpiło najpóźniej z dniem 1 marca r. b. 
Obsadzenie stanowiska dyr. ma nastąpić 
w końcu bieżącego miesiąca. 

LITERACKA. 
— Jutrzejsza Środa Literacka, pierwsza 

   

    

-po przerwie świątecznej, będzie swoistą at- 
rakcją muzyczną. Wespół z Oddziałem Wi- 
leńskim Pol. Towarzystwa Muzyki Współ- 
czesnej Związek Literatów organizuje wie- 
czór muzyki kameralnej w pierwszorzędnem 
wykonaniu. Usłyszymy nieznane w Wilnie 
dzieła: Tad. Jareckiego, Maklakiewicza, Koda- 
ły'ego,” Honneggera i Hindemitha. Poszcze- 
gólne utwory omawiać, będzie p. SAM 
Węsławski. 

Początek o godz. 8.30 wiecz. w lokalu 
ZZLP, Ostrobramska 9. Wstęp dla członków 

zwyczajnych i członków-sympatyków bezpłat- 
ny, dla wprowadzonych gości 2 zł. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Czwartek. akademicki w Ognisku. Każ- 

de epokowe zdarzenie staje się kanwą, na któ- 
rej wyszywa się puszysty wzór plotek, dowci 
pów i zakulisowych anegdot. Ubiegłe wypadki 
„żydowskie obfitowały w takie kaczki dzien- 

nikarskie, białe kruki, wróble. w garści i ka- 
narki na dachu. Ponieważ jednak zawsze 
ziarnko prawdy we wszystkiem się znajdzie, 
jedna przynajmniej z pogłosek powtarzanych 
na ucho okazała się prawdziwą: to istotnie 
niejaki Kohn z Łodzi przesłał redaktorowi 
Akademickiej Żywej Gazetki 100 zł. na cele 
propagandowe. -Dłatego najbliższa Żywa Ga- 
zetka która odbędzie się w „Ognisku Akade- 
mickiem* przy ul. Wielkiej 24 we czwartek 
dnia 14 stycznia b. r. (początek o godzinie 20: 
jest zapowiadana na zielonych afiszach, jako 
Żywa Gazetka) w miyśł hasła: „Swój do swe- 
go po swoje”. Ž 

— Z Kola Prawników St. U.S. B. Dzi- 
siaj, dnia. 12 I. b. r. w Kole Prawników (Zane- 
kowa 11) odbędzie się posiedzenie sekcji ba- 
dawczo-naukowej z referatem Hipolita Łtu- 
czyńskiego p. t.: „Ustrój Rosji Sowieckiej”. 
Początek o godzinie 20-ej punktualnie, Wstęp 
wolny. 

ierownik sklepu skryptów Koła Praw- 
ników urzęduje w poniedziałki i soboty о4 
13 do 14 godz. i we wtorki w godz. 18—19. 

— Z Koła Polonistów. Zebranie S. T. O. 
dziś, we wtorek o godz. 19.15. Na porządku 
dziennym referat Jerzego Zagórskiego p. t. 
„Radjon sam pierze”, 

  

  

  

  

GOSPODARCZA. 
— Rękawiezki wileńskie na rynkach za 

granicznych. W ciągu roku ubiegłego wileń- 
ski przemysł rękawiczniczy  wyeksportował 
zagranicę do państw bałtyckich, skandynaw- 
skich i Anglji szereg transportów z rękawicz- 
kami na ogólną sumę 150.000 złotych. 

i 

Z KOLEI. 
— 60 nieszczęśliwych wypadków na te- 

renie dyrekcji P. K. P. Wilno. Podług ostat- 
nio dokonanych zestawień w ciągu roku 1931 
naskutek chodzenia publiczności po torach 
kolejowych 60 osób poniosło śmierć, trafia- 
jąc pod koła przejeżdżających pociągów. 

a: ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Odezyty w Žw. Podof. Rez. Dnia 10 

stycznia r. b. w lokalu Związku Podoficerów 
Rezerwy przy ul. Żeligowskiego 4, p. mjr. 
Zaucha Komendant P. W. i W. F. m. Wiłna 
wygłosił odczyt n. t. „Bitwa pod Kirchhot- 
mem*. Odczyt ten badzo popularnie ujęty, 
zgromadził licznie podoficerów rez., którzy 
owacyjnie dziękowali prelegentowi za jego 
trud mający na celu przygotowanie wojsko- 
we członków O. Z. P. R. Pan mjr. Zaucha 
przyrzekł wygłoszenie szeregu dalszych od- 
czytów z dziedziny wojskowej, o terminach 
których nastąpią osobne powiadomienia. 

Po odczycie zebrani członkowie poruszyli 
i omówili szereg spraw z dziędziny R: 
cyjnej Związku, 

— Odezyty w K. P. W. Staraniem Ža 
du Ogniska Kolejowego Przysposobienia Woj- 
skowego st. Wilno w dniu 8 stycznia r b. 
odbył się we własnej sali Ogniska (ul. Kołe- 
jowa Nr. 19) odczyt na temat „Przysposobie- 
nie Wojskowe w Niemczech*. Odczyt miał 
p. Tymoteusz Kowalewicz, członek akademic- 
kiej korporacji „Cresovia*. W sposób barw- 
ny, a zarazem treściwy prelegent przedstawił 
stan przysposobienia wojskowego w Niem- 
czech, gdzie prawie każdy kolejarz jest człon- 
kiem tej organizacji. Odczyt p: Kowalewicza 
przez licznie zgromadzoną publiczność przy- 
jętu: został rzęsistemi oklaskami. Na odczycie 
byli obecni prezes Okręgu K, P. W. Wilno 
p. Puchalski i prezes Ogniska K. P. W. Wilno 
p. inż. Żemojtel.- 

Prowadząc zapaczątkowaną akcję kultu 

ralno-oświatową Ognisko K. P. W. nadal or- 

ganizuje odczyty dlą szerszych warstw spo- 
łeczeństwa i jutro, t. z. we wtorek o godzinie 
18-ej odbędzie się odczyt ha temat „Epoka 
Jagiellońska", a w dn. 15 stycznia 1932 roku 
też o godzinie 18-ej na temat „U podstaw 

dzisiejszej Polski* wygłosi p. T. Kowalewicz. 
Wstęp na odczyt bezpłatny. 

° — Komunikat Związku Pań Domu. Dn. 
15 b. m, o godzinie 19-ėj w sali. gimnazjum 
Lelewela odbędzie się 3 Zebranie Zw. Pań 
Domu. | 0 

Program następujący: 
Część I. Odczyt p. t. „Współczeshe miesz- 

kanie'* wygłosi 'profesor: Cezarja Ehrenkreut- 
zowa. .- 

2. Odczyt p. t. „Najważniejsze zagadniehie 
chwili obecnej” WYSIOAE prof. a > Li- 
manowski. 

Część II. 1) Dyskusja. 2) dzialanie porad 
przez poszczególne Sekcje. 

*_ Dla członków wstęp wolny, dla nieczłon- 
ków 50 gr. >Sekžčiarjai wydaje - legitymacje 
na miejscu: 7 

— Zarząd Wileńskiego "T-wa Artystów 
Plastyków podaje do wiadomości, że doro- 
czne wane zgromadzenie członków T-wa od- 
będzie się w dniu 24 stycznia r. b. w lokalu 
Szkoły Rysunkowej im. Fr. Smuglewicza 
(Św, Anny 13) o godzinie 17. w razie braki 
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quorum zebranie odbędzie się w tymże Iokalu 
i dniu o godzinie 18-ej — bez względu na 
ilość obecnych. Porządek dzienny: 1) Spra- 
wozdanie za rok ubiegły; 2] Sprawa wystaw 
w Wilnie i Warszawie i 3) Wybory Zarządu. 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie 
1 Posiedzenie Naukowe odbędzie się we śro- 
dę dnia 13 stycznia 1932 r. o godz. 20-ej w 
sali własnej przy ulicy Zamkowej Nr. 24, 
z następującym porządkiem dziennym: 

1) Odczytanie protokółu ostatniego posie 
dzenia. 

2) Prof. Dr. K. Opoczyński: Najnowsze 
poglądy na istotę raka. ® 

RÓŻNE. 
— Podziękowanie. Komisja Oświaty Po. 

zaszkolnej Sejmiku Wiileńsko-Trockiego 
składa podziękowanie p. Nagrodzkiemu Zy 
gmuntowi w Wilnie za wysoce obywatelski 
czyn, a mianowicie za ofiarowanie dla b'- 
błjotek oświatowych tutejszego powiatu 121 
książeczek autorów blisko związanych z Wi 
leńszczyzną. Wydawnietwa Ludowego — Z. 
Nagrodzkiego. Książki te będą wykorzysta 
ne w publicznych bibljotekach gminnych, 
bibljoteczkach ruchomych Powiat. Centr. 
Biblj. Ruch. Sejmiku Wileńsko-Trockiego : 
w świetlicach dla dorosłych. 

  

— Chorohy zakaźne. Wydział zdrowia 
Urzędu Wojewódzkiego w ciągu ubiegłego 
tygodnia na terenie Wieńszczyzny zanotował 
następujące choroby zakaźne: tyfus brzuszny 
3 osoby, tyfus plamisty 16, paratyfus 9, bło- 
niea 5, płonica 16, odra 82, róża 1, krztusiec 

1, zimnica 3, gruźlica 10 (3 zgony), jaglica 
64, świnka 19. 

Razem zanotowano 226 wypadków zasłab. 
nięć na chroby zakaźne, w tem 3 zgony. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutnt* Dziś we wiło- 

rek dnia 12-go b. m. o godz. 8-ej w. przed- 
stawienie Związkowe, 

— Teatr Miejski na Pohalance — ostat- 
nie przedstawienie Rewji Syłwestrowej, Dziś 
we wtorek dnia 12-go b. m. o godz. 8-ej m. 
15 w. ukaże się po raz ostatni Rewja Sył 
westrowa w wykonaniu całego zespołu Tea- 
trów Miejskich. 

Jutro o godz. 8-ej w. „Burza w szklan- 
ce wody“ arcyzabawna sztuka B. Franka, 
która wywołuje na widowni huragany Śrmie- 
chu. 

— Jutrzejsza premjera w Teatrze „Lut- 
nia*, Jutro we środę dnia 13-go b. m. o 8. 
8-ej w. odbędzie się premjera arcyzabawnej 
tarsy Arnolda i Bacha „Hulla di Bulla*. Peł 
na humoru sztuka ta, cieszyła się rekordo- 
wem powodzeniem w Polsce oraz zagranicą. 
Opracowana na scenę wiłeńską przez „reży- 
sera K. Wyrwicz-Wichrowskiego. Żywa ak- 
cja oraz komiczne djalogi i sytuacje zapew- 
niają sztuce tej długotrwałe powodzenie. W 
rolach głównych: pp. Brenoczy, Detkowska, 
Kamińska, Lubowska, Marecka, Sławińska, 
Bielecki, Brusikiewicz, Dejunowicz, Domas- 
ski, Ciecierski, Jaśkiewicz, Skolimowski, Pu- 
chniewski, Wyrwicz-Wichrowski, Wyrzykow- 
ski, Wołłejko oraz Zastrzeżyński. 

— Wiłleńskie Tow. Filharmoniezne. Dziś 
o godz. 20.15 w sali Konserwatorjum Muzycz- 
nego (ul. Końska 11) świetny zespół kwartetu 
warszawskiego złożonego z pierwszorzędnych 
talnetów z udziałem Ireny Dubiskiej, Zafji 
Adonuskiej, M. Fliederbauma i M. Haleskego 
da jedyny swój koncert, na którego progarm 
składają się kwartety Heydna, Respighiego 
i Schuberta. Biłety sprzedaje biuro „Orbis“. 

    

ESAMI RESTA 

Ku Miejskie George 0'B 
w emocjonującym 

Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 więcz. 

Od poniedziałko 11 b. m. 

rien 
filmie „ZWYCI ĘSTWO” 

KU RJ E R 

RADJO 
WTOREK, dnia 12 stycznia 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 14.80: Program dzie 
nny. 14.15: Muzyka z płyt gramofonowych 
15.15: Komunikaty. 15.25: „W nowych о- 
siedlach zagranicą # u nas* — odczyt. 15.30: 
Audycja dla dzieci. 15.20: „O organizacji 1 
postępach ochrony przyrody w Polsce" — 
odczyt. 16.40: Codzienny odcinek powieścio- 
wy. 16.50: Muzyka z płyt. 17.10: „Kultura 
ludowa, szlachecka, proletarjacka i burżua- 
zyjna* — odezyt. 17.36: Koncert symfonicz- 
ny. 1850: Radjowa gazetka rzemieślnicza. 
19.00: „Mickiewicz odpołszczony (o „Panu 
Tadeuszu*)* — odczyt litewski. 19.20: „Ze 
Świata radjowego* — pogad. 19404 Pro- 
gram na środę. 19.45: Pras. dzien. radjowy. 
2000: Skrzynka techniczna. 20.15: Koncert 
muzyki lekkiej. 21.05: Recital śpiewaczy He- 
leny Zubowiczowej (sopran). 21.25: Słucho- 
wisko „Nawrócony* — nowela. 22.10: D. = 

  

WSE LE N SR I 

koncertu muzyki lekkiej. 22.50: Kom. .23.00: 
Koncert symfoniczny. 

ŚRODA, DNIA 13 STYCZNIA 1932 R. 
11.58: Sygnał czasu. 14.10: Program dzien- 

ny. 14.15: Muzyka z płyt. 15.15: Komunikaty. 
15.25: „Mała skrzyneczka”. 15.45: Končert 
dla młodzieży (płyży). 16.15: Kom. sporto- 
wy. 16.20: „Kamień mądro: odczyt. 16.40: 
Codzienny odcinek powieściowy. 16.55: Lek- 
cja angielskiego. 17.10: „U wrót przyszłości” 
odczyt. 17.35: Koncert. 18.50: Chwiłka strze- 
leck 19.60: „Przegląd prasy litewskiej'. 
19.15: Muzyka z płyt. 19.20: „S. F. L. L.“ — 
(organizacja studentów państw bałtyckich: 
Litwa, Łotwa, Estonja i Finlandja) — fel- 
jeton. 19.45: Program na czwartek i rozmai- 
tości. 20.00: „Czy opera naprawdę się prze- 

      

  

   

  

  

  

  

Godz. 4—6—8—10 

Flota 

na usługach wojny. 

morska 

Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego 
Ceny miejsc: balken 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 
  

DZIŚ! Gigantyczne Eźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Fit któ dł Wileńska 38, tel. 6-26 ilm, o którym długo 

| dozwolony. NAD PR 

arcydzieło wszechświatowej sławy 

W rolach głównych: 

dźwiękowe KSIĘŻNICZKA TARAKANOWA 
Rywalka carowej Katarzyny Ii-ej i kochanki księcia Orłowa. 

mówić i pamiętać będzie Wilno. 
OGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

prześliczna Edyta Jehanne, słynny nmant Olaf Fjord i Rudolf Kiejn Rogge. 
Wobec wysokiej wartości artystycznej film dla młodzieży 
Na |-szy seana ceny zniżone. Początek o g. 4, 6, 8 i 10. 

  

Sżwięk. Kine-Taztr DZIŚ eensacja dźwiękowa! Film, który wzruszył miljony! Niebywałe dźwiękowe efekty! Największe arcydzieło 

Hollywoed |- Натопет Kovarr 
Wickiow 22 tel 15-28 

w filmie 
pt. 

Dia młodzieży dozwołone. 
Na |-szy saans ceny zniżone. 

W rolsch pozost: May Mc Avoy, 
Betty Bronson i Carmel Myers. 

NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. Film, który kosztował miljon dol, 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąt. o godz. 2-ej. 
  

DZIŚ PRDMJER Bźwiękowa Klno A! PRZEBÓJ DŹWIĘKOWY 

GCGEUING 
4, Wialka 47, tel. 15-41 

Bżwięk. Kine-Teatr 

PA 
Wielka 42. 

David 
NAD PROGRA 

  

Dziś Dramat białej 
biety w chińskiej dziel: 
miljcdowego miasta 

Kino Kolejowe 

0GNISKO 

m= BLĘEDNE O6NIEZZ— 
NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. ы 

Początek o godz. 4, 6, Bi 10.20, w dnie św. o 2. Na |-szy seans ceny zniżone. 

Dziś Inauguracyjna premjera! Największy dźwiękowy film sezonu 1931/32 r. Film, 

Golder 
który wstrząsnął światemi 

Film ten osnuty na tłe słynnej powieści ireny Niemi- 
rowskiej. W roli głównej genialny Harry Baur. 
UWAGA! Ze względu na wysoki artyzm tego filmu wstęp alę tylko na początek seansów i podczas demonstrowania nadprogremu. 

M: Atrakcje dźwiękowe. 

ko- 
nicy 
p. t. 

Początek seansów punktualnie o godz. 4, 6, 8 i 1015 

„BIAŁY MANDARYN" 

  

W rolach : Badefonui "= ан ztównych Wallace Beery, Florence Vidor, Warner Olanot, Emeeionuincs treść i tajemniczość (obok dworca kolejow.) stałem napięciu. Początek seansów o godz. 5 w niedzielę i święta o 4 pp. 

Dźwięk. Kino-Taztr Dziśl Przepiękny film z życia wojskow, Najpiękniejsze 100 % 
dzwiękowe arcydzieło SEELOWY 

ulica Wieika 36 

C. K. Feldmarszałek 
Rozmowy iśpiewy w jez. czeskim. NAD PPOGRAM: Po każdym seansie występy znan. artystów warszawskich z „Bendy” Wiełka rewja karnawałową. Śpiewy cygańskich romansów, monologi, kuplety, tańce charakterys- tyczne i hiszpańskie. NASTĘPNY PROGRAM: Światowy szlagier „MARADU” 

W rol gł: Król humoru RODA- 
RODA i VŁASTA BURJAN. 

  

Dźwiękowe kino 

Światowid 
mi. lokiowicza 8. 

DZIŚ w wielkim programie gigsntyczne arcydzieło WIKTORA HUGO nanowo nagrane jako potęż. dźwięk. p.t. 

Dzwonnik z Notre Dame 
Film kolosalny przewyższający największe arcydzieła ekranu. ANONSI Już wkrótce wielkie przeboje: Arką No- 

ego (dźwiękowy) i Wiątr od morza 
  

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Mickiew. 11, tel, 15-61 

DZIŚ król humoru 
i śmiechu, ulubie- 

niec Wilaa       w wspaniałej 
kom. dźwięk. uster Keaton Człowiek, który kręci 

NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 
Początek seansów o godz. 4-ej, w dnie ówiąteczne o godz. l-ej, Ceny miejsc od 40 gr. 
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Poszukuję 

  

posady 

rządcy domu; 
tylko za mieszkanie 

w domach rządowych lub prywatnych, 
oraz w hotelach, posiadam dobre świa- 

Łaskawe oferty proszę nad- 
syłać do Adm. „K. W.“ pod Nr. 6872 
dectwa. 

AŁAŁAAAŻAŁ AA ŁŁAŁAAAA ` 

  

W awrigzku Z urządiė 

  

obniżenia cen 

WĘGLA i KO 
z pierwszorzędnych kopa! 

Przedsię 
Handł.- Prze: 

  

orstwo 
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CENY WĘGLA ZNIŽONE! 
iem wiasnych skladėw 

połączonych torem ko ejowym maw możność 

ń 
GÓRNOSLĄSKICH koncernu „PROGRESŚSU 

"M. BEULL, Wt 
BIURG — Jagiellońska 3, tel. 8-11 

OKAZYJNIE 
palta, futre, ubranie, obu- 

wie, pianina i wiełe in- 

nych pozostałych z licy- 

tacji rzeczy sprzed aje 

tanio Lombard, uf. Bi- 

skupia 4, tel. 14-10 (od 9 

do Ž pp. i od 5 do 7 w.) 

  

® # ке z Teperuję Pianina zi 
wynajmuję — Mickiewicza 
37—32, Wiejście z ulicy 
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FRANCISZEK PIETKIEWICZ Е 9) 

Sołowki-wyspa tortur 
i śmierci. 

(Wspomnienia г katorgi sowieckiej), 

PODRÓŻ Z KIEMI NA SOŁOWKI. 

26 maja 1925 roku z rozpoczęciem nawigacji, na 
Sołowki przybył do Kiemi pierwszy parostatek. 

Dziwna jest natura człowieka — gdy jest mu 
gdzieś źle, pomimo, iż rozumie, że zmiana miejsca nie 
zmieni sytuacji życiowej, za wszelką cenę pragnie jed- 
nak zmienić to miejsce swojej udręki. Tak było 
iz nami. Wszystko jedno dokąd, byle nie tu. byle po- 
rzucić to piekło... a może tam gdzieindziej będzie le- 

iej. 
> Nic też dziwnego, że każdy z nas więźniów serde- 
cznie się cieszył, gdy usłyszał gwizdek „Newy*, sygna 
lizującej swoje przybycie. 

Przygotowania do wyjazdu trwały kilka dni. 
Wreszcie przyszedł upragniony, a zarazem budzący 
niepokój dzień odjazdu. Na pokładzie „Newy” Zgro- 
madzono przeszto 100 więżniów, zaś na holowanej bar 
ce „Klara Cetkin* przeszło 400. 

Wraz z najbliższym swym współtowarzyszem nie- 
doli Taturem, z którym serdecznie się zaprzyjaźniłem., 
znalazłem się na pokładzie barki. (Tatur w 1927 r. po 
odbyciu Sołowek został skazany na zesłanie do Ar- 
changielska, skąd zmyłiwszy czujność policji sowiec- 

‚ kiej zbiegł do Polski. Mieszka obecnie koło wsi Juszc- 
wicze w pow. nieświeskim). 

Jakby jedną myślą wiedzeni zbliżyłiśmy się obaj 

Boczn'ca własna-Kijowska 8, tel. 599 
zz REGI? icz 

    

Ciasnej. p. Estko 7702 

do brzegu barki i wzrok swój skienowawszy w stronę 
wysp Sołowieckich, zamilkliśmy. Dręczące pytania 
zawirowały w naszym mózgu, na które narazie odpo- 
wiedzi nie mieliśmy. 

— (o tam -— wskazując w stronę Sołowek —- bę- 
dzie z nami? — przerwał milczenie Tatur. 

— Któż zgadnąć potrafi... — odrzekłem: 
— Czyżby i tam miało być tak źle jak tutaj?.. 
— Nie sądzę, żeby choć trochę lepiej. 
— A jednak mówią, że tam jakoby można niec» 

lepiej się urządzić. — Wreszcie po namyśłe dodał: —- 
W każdym bądź razie długo nie pociągnę... jeżeli wy- 
trzymam pracę, głód, chłód i uchronię się od chorób -— 
to zjedzą mnie wszy... Całe masy wytrząsam ich co- 
dzień z bielizny... 

Po przerwie, która znowu pomiędzy nami zale- 
gła, wyciągnął nagle rękę i rzekł twardym głosem: 

— Dajmy sobie słowo, że jeżeli jeden z nas tam 
umrze, drugi pochowa go po chrześcijańsku i nie po- 
zwoli zakopać jego ciało jak psa gdzieś w rowie. 

W mocnym uścisku zwarły się nasze dłonie i mil- 
czącą złożyliśmy sobie przysięgę. 

A gdy dłonie nasze znów się rozwarły, zakręciły 
mu się łzy w oczach i popłynęła smutna skarga na nie- 
szczęsny los żony i dzieci, których musiał wśród: boł- 
szewików pozostawić i którzy, kto wie, może z głodu 
wśród najstraszniejszej nędzy dziś umierają. Zapom- 
niał biedak, że i sam był na łasce losu w warunkach 
może stokroć gorszych, bo nawet nie miał wolności. 

Wkrótce znaleźliśmy pod pokładem barki dokąd 
więźniów przeważnie zepchnięto. W okropnej cias- 

  

  

nocie i zaduchu próbowałem skupić rozpraszające się 
myśli i przynajmniej wmawianiem w siebie. że będzie 
lepiej, uspokoić roztrzęsione nerwy. Próba wybicia 
z myśli teraźniejszości zawiodła; wszystko co widzia- 

  

  

żyła?* — feljeton. 20.16: Muzyka  tekka. 
21.35: Kwadrans literacki. 21.50: Koncert ka- 
meralny. 22.35: Komunikaty. 22.45: Muzyka 
z płyt. 2300: Muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
SŁUCHOWISKO POGODNE. 

Doskonała humoreska Bolesława Prusa p.t. 
„Nawrócony*, malująca niezwykłe przygody 
skąpca na ziemi i w piekle, została zradjo- 
fonizowana prze p. Tadeusza Byrskiego i na- 
dana zostanie dzisiaj o godz. 21,25 w wykona- 
niu zespołu dramatycznego Rozgłośni Wileń- 
skiej. 

MUZYKA LEKKA i POWAŻNA. 
Solistkami wieczornego koncertu muzyki 

popularnej będą panie Zofja Plejewska (50- 
pran) i Marja Ciecierska (fortepian). W pro- 
gramie: szereg aryj z popularnych operetek 
oraz cztery nowoczesne tańce w układzie koa- 
certowym. Następnie gdy już zaspokojone zo 
staną życzenia amatorów muzyki lekkiej, o 
godz. 23 dla «miłośników muzyki poważnej 
nadany zostanie koncert symfoniczny z płyt, 

i wykonane zostaną dwa arcydzieła Beetho- 
vena: VIII symfonji i koncert fortepianowy 
Es-dur. Wykonanie tych utworów poprzedzi 
słowo wstępne Witolda Hulewicza. 

AAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS AAA AASAA AAA AAA, 

Witaminy dają siły i zdrowieł 

Nowa czekolada PLUTOS 

2 MLECZNA-WITAMINO & А 
6938 tabliczka 1 złoty 

"YYYYYPYYYYYYYYYPYYYVYYVYYVYVYYVYVYYVYYTYVYYYVY 

Ogłoszenie o przetargu. 
Sekcja Pomocy Wileńskiegó Wojew 

Komitetu do Spraw Bezrobocia niniejszem podaje do 
ofertowym i ust- wiadomości publicznej o przetargu 

nym na dostawę następujących artykułów 
czych: 

1) Mąki żytniej (razowej) . . . . . 3 
2) Słoniny niesolonej średniej grubości 

niępczerasfanej . « (40 0200 3, 
3) Kaszy greczanej grubej. RS 
4) Kaszy jęczmiennej (pęsak) . . . 
5) Fatol białej. . 2, . 2 1 
6) Tłuszcz roślinny . . r 

Jak sie odbyta „choinka“ dla 
dzieci robotniczych ? 

Zorganizowana w dniu 6 b. m. Choinka 
w sali Klubu Przemysłowo-Handlowego przez 
Radę Główną Zjednoczenia Roboczych Związ- 
ków Zawodowych Ziem Północno-Wschod- 
nich wypadła niezwykle inponująco. 

Na cele tej Choinki Rada „Zjednoczenia“ 
otrzymała 200 zł. z Komitetu Wojewódzkiego 
dla Spraw Bezrobocia, Spółdzielni „Roh-Bud*" 
100 zł. Sekretarj, Wojew. BBWR. 50 zł. 

Pozatem organizatorzy zebrali około 150 
zl. w drodze ofiar od związków robotniczych 
i szeregu znanych działaczy opiekujących się 
ruchem robotniczym, 

Na całość złożyły się: zabawy dziecięce, w 
trakcie których przygrywała orkiestra dęta 
Rob. Zw. Budowlanego i orkiestra mandoli- 
nistów R. K. S. Sily. 

" Następnie recytowała bajki artystka Tea- 
trów Miejskich p. Irena Ładosiówna oraz ro- 
lę św. Mikołaja odtworzył dyr. Bronisław 
Borski, Z występem tego artysty związane 
było rozdawnictwo podarunków w postaci 
książeczek, jako nagrody za dowcipne odpo- 
wiedzi na pytania św. Mikołaja, 

  

Kulminacyjnym punktem okazało się jed- 
nak rozdawnictwo paczek z łakociami diu 
dziatwy, 

Ogółem obdarzono 700 @: 5 

Cała zabawa trwała od godziny 12 m. 40 
do 5 w. Dzieciom towarz yli rodzice tak 
iż wielka sala Kubu Przemys: 
go wypełniona była po brzegi. Dało się wy- 
czuć w czasie tej zabawy nastrój ogólnego za- 
dowolenia. Choinka wniosła promień świa- 

tła. v. 

    

Od roku 1833 ietnleje 

Wilenkin 6dzkiego туетое 

      

Dr. Medycyny 

A. CYMBLER 
Choroby 

i 

Mickiewicza 12 
ul. TATARSKA 20 i róg Tatarskieį, tel. 15-64, 

Nr. 8 (2250) = 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. 

B. Jocheł (uł. Zawałna 40) podczas pracy 
w warsztacie Słusarskim trafił ręką w tryby 
maszysy. Ręka została zmiażdłona. Banne- 
go przewieziono do szpitała żydowskiego. 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADER PODCZAS 
SANECZKOWANIA SIĘ. 

Wezoraj na wzgórzach w pobliżu ul. Sto- 
larskiej podczas saneczkowania zdarzył się 
nieszezęśliwy wypadek. Sanie z dziećmi zjeż- 
dżające z góry wpadły na słup telefoniczny. 
Skutkiem zderzenia troje dzieci odniosło 
ciężkie obrażenia eiała, zaś Halina Rudawa 
pozatem ułegła wstrząsowi mózgu. W sta- 
nie beznadziejnym odwieziono ją do szpi. 
tala dziecięcego na Antokolu. te) 

NIE SAMOBÓJSTWO, LECZ NIESZCZĘŚLI- 
WY WYPADEK. 

Przeprowadzone dochodzenie ustaliła, że 
Daniszewski Michał, instruktor rolny z Osz- 
miany, nie usiłował popełnić samobójstwa, 
lecz przechodząc przez jezdnię znalazł się 
w takiej pozycji, iż nie zdążył przejść przed 
przeježdžującym autobusem na drugą stro- 
nę. Wiobec tego rzucił się na bruk wzduż 
jezdni, sądząc, że spód karoserji autobusu 
nie dosięgnie go Wskutek rzucenia się na 
bruk Daniszewski doznał ogólnego potłucze- 
nia. Daniszewskiego ulokowano w szpitalu 
żydowskim. Dalsze dochodzenie w toku. 

ESTA TSS 

Pepiersjee Przemys! Krajowy 

  

(soba lat Średnich 
poszukuje posady 

dó obięciórgośkodaiwa. 
przy samotnym lub sa- 
metnych. Łaskawe zawia- 
domienia nadsyłać do re- 
dakcji „KW.“ pod J. S. 

skėrne, wene- 
moczopłciowe 

  

Wyprzedaż artykuółw 
sportowych 

Produkty powyżeze z dostawą na składy Sekcji 
Pomocy w Wilnie terminowo do dnia +0 stycznia 
1932 roku. 

Osoby zainteresowane w przetargu winny zło- 
żyć oferty w zalakowanych kopertach do Sekcji Po- 

Zawalna | do dnia 15 stycznia b. r. godz. 12 
w poł. oraz zgłosić się do przetargu ustnego w nie- 
dzielę dnia 17 stycznia b. r. o godz. I2 w poł. 

lub Wadjum wymagane 

przy ustnym przetargu. 

PROSZEK 

ЭТЕ 
DLA DOROSŁYCH 

RZEŻENIE 2ezy к 
AKCENTOWAC I WYRAŽNIE 
ORYGINALNYCH PROSZKÓW z.KOGUTKIEM 
4 SECHIEGO, ZWANYCH OD ŁAT TRZYDZIESTU 

WIE NALEŻY 
"ADAC TYLAO 

+ WYSTRZEGAĆ SIĘ NAŚLACOWNICTW, UBOR= 
CZYWIE BOŁECANYCH, W PODOBNEM DO 

NASZEGO OPAKOWANIU. 
a 

w gotówce 500 zł., 
weksle gwarantowane przez Bank muszą być złożone 

  

  

PRZYJMUJE UBSTALUNKI i REPERA 
oraz reperacje kaloszy i śniegowców.   

į Pracownia OBUWIA 

M. DRZEWIŃSKI 
| Bonifraterska 6 

CJE 

  

Pojutrze ciagalonie 
3 klasy 24 Loterji Państw. 

Polska Loterja Państwowa daje naj- 
większe szanse wygrania, bo połowa 

losów wygrywa 
Losu dla posiadacza losu klasy poprzedn 10 zł. 

30 zł. 

„LICHTLOS“ „Wiino, 

17 

  

   

  

@ dla nowonabywcy . . . . . 

Kolektura 
Lot. Państw. 

  

Kupujcie i popierajc 

wyroby fabryk krajowych! 

  

NIEDROGO, 

ma dogodnych warmntach 
I NA RATY. 

NADESZŁY KOWOŚCI. ; 
8324 

jadalne, sy ptalne i ga- | 

i 

  

ODKAROŻENIE 
Oryginalna maść 

(z kogutkiem)- 

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

Sprzedają apteki 
i składy apteczne 

Potrzebna 

do kawiarni 
od zaraz 

kasjerka, 
kelnerka 

i bufetowa 
Ofiarns Nr. 2. 9045 

MŁODA 
dobrze zbudowana panna 

poszukuje posady, 
najchętniej modelki. 

Zgłoszenia do Administr. 
pod „L. S.“ 

Zu kola Mlodziežy 
Wiejskiej w Leonisz- 

kach, zawiadamia, iż urzą- 
dzona dnia 6.1. b.r. w m. 
Korwie gm. mejszagolsk, 
kwesta dała zł. 24 gr 25, 
którą to kwotę Zarząd 
przeznacza na kupno radja 
Przewodniczący Koła 

Jankowski 

  

  

  

Z in 8 stycznia br. 
g ą foksterjer 

biały, prawa strona czar- 
no-bronzowa, wabi się 
„Laluś”. Łaskawego zna- 
lazcę proszę o odprowa- 
dzenie za wynagrodze- 
niem — ul. Mickiewicza 
5—11. 9046 

spożyw- Przyjmuje od 9-2 i5!/+-7w 

10.750 kg. Meble | br. wolfson 
7.200 „ Choroby weneryczne, 

o ž binetowe, kredensy, NEC 
1860 , stoły, szaty, łóżka it.d. ul. Wileńska 7. 

142 Wykwintne, Mocne, telefon 1057 7 
od godz. 9—| į 4—8 

8434 

Lekarz-Dentysta 

B. Leskies- Kłok 
Wilno, Wileńska 15 m. I 

przyjm. od 10—2 i 4—7, 
8771 

Lekarz-Dentysta 

M. Goldbarg 
ul. Wielka 26 

Choroby zębów i jamy 
ustnej 

Godz. przyjęć od 9—7 w. 
8415 

Akuszerka 

Marja LAKTOTÓWA 
priyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W.Z.P. Nr. 69. 8520 

      

Akuszerka 

Marja Breda. 
przyjmuje od 9 r. dc 7 w 
przeprowadziła się 

ul. Miekiewicza 22, m. 9 
W. Z. Nr. 3693 

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul, Zamkową 3, m. 3 
temże gabinet kosmetycz- 
Dy, usuwa zmarszczki, bro: 
AE kurzajki i wągry 
W. Z. P. 48. 8323 
  

ginął pies, duża ciemna 
wilczyca. wąska obroża 

Wołają na nią: „Ruta“. 
Uprasza się o odprow. 
lub zaw: Św. Jakobska 

6 m. 4, za wynagrodz. 
  

gub. weksel na zł. 300 
płatny 15.1V 32, wyst. 

na imię Witolda Houwalt 
na zlecenie Marji Ho- 
uwaltowej, unieważnia się 

9044 
  

Z” dow. osob. wyd. 
na imię Cyra Rubin, 

zam. w Dołhinowie przy 

Z = kwity lombar- 
dowe (ul. Biskupia 4) 

Nr. 101842 i I: 1844, unie- 

w SKŁADZIE BRONI 

Wileńska 10 
8769 

M. Alperowicz 
Cukiernia, kawiarnia 

i piekarnia —Wileńska 20, 
posiada stale świeże pie: 
czywa: 8416 

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

Fperanta Iokcj 
indywid. lub w grupach. 
Ul. 3-go Maja 7, m. 11. 
Porozumieć się w godz. 

UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6-eż 
włącznie, mogę być 
tez pomocą w na” 
ukach w roku szkoln. 
za minimalną cenę, 
Zgłoszenia proszę 
kierować do Admin, 
„Kurjera Wilensk.“ 

pod Nr. 6334, 

[aiLal[=I >= TT Ta) 
NOWOOTWORZONA 
POLSKA 

przy ul. Wiletkisj 29 

Poleca: codz. świeże 
mleko, masło, sery, jaja, 
mleko zsiadłe, wędliny, 
iinne chłodne zakąski, 
napoje chłodzące oraz 

obiady domowe 
smaczne i zdrowe 

      

  
  

  
łem dokoła, czego w każdej chwili mogłem się do- 
tknąć i każdym zmysłem odczuć, nie pozwalało skie- 
rować myśli na inne, spokojniejsze tory. Zacząłem 
dusić się, jakiś ni to strach, ni to rozpacz, porwały za 
gardło, doprowadziły stan duszy do obłędu. Mały 
krok, a porwę siebie czy najbliższego sąsiada za łeb 
i zacznę tłuc o Ścianę, ryczeć jak dziki, schwytany do 
klatki zwierz, z gołemi rękami rzucę się na bagnetv 
straży — niech zrobią co chcą, byle już z tem skoń- 
czyć, byłe raz wyrwać się z tego strasznego piekła. 

A gdy wreszcie przyszło opamiętanie, padłem 
w swym ciemnym kącie na dno barki na kolana 
i wzniósłłszy oczy ku Niebu, z najdalszych głębin ser- 
ca i duszy wzniosłem cichy jęk do Boga: „ojcze, daj 
sił do przezwyciężenia tych okropności, wyrwij z tego 
piekła, uchroń od szalejącej rozpusty, w której czło- 
wiek stał się podobny zwierzęciu. Ona to wspólnie 
z rozpaczą sprzysięgła się, by zabić w nas najmniejsze 
już odrobiny poczucia człowieczeństwa. Czyż mam tu 
nędznie zginąć nie ujrzawszy więcej wołności? Czyż 
Cię cierpienia i krew niewinnych ofiar nigdy nie wzru- 
szą? Za co tak strasznie karzesz, Litošciwy Paniel?“ 

Szum morskich fal, uderzających o barkę, wtóro- 
wał cichej modlitwie. Rozejrzałem się — nie jeden się 
modliłem. Zbielałe usta kilku nędzarzy również się 
poruszały, a/ wzniesione ich ku górze oczy mówiły, że 
też zanoszą modły do Wszechmocnego. Zrozumiałem 
— tak tylko On jest dziś ucieczką i pomocą naszą. 

Jakiś więzień oparłszy się plecami o żelazny pręt 
okrętu i smutnie zwiesiwszy głowę, mamrotał coś nie- 
zruzumiałego. Może wspominał dawne, lepsze czasy. 
gdy jako bogaty kupiec lub inny zamożny obywatel 
potężnego państwa, w komforcie i dostatku płynął kie- 
dyś okrętem, a szumiące fale morza i miękka pościeł 
łoża kołysały go upojnie do snu. Może wspominał ro- 

  

ul. Warszawskiej. 

  
  

    od 78 gr. ważnia się. 

dzinny dom i tych, których kochał. Może.. Lecz wszy- 
stko minęło, wszystko przepadło. 

Podniósł oczy i rzuciwszy spójrzenie po ciem- 
nej klatce, utkiwł nieruchomo swój wzrok wi kącie 
barki, pełnej wstrętnych wyziewów gnijących ciał i ła- 
chamanów. Dwie duże, brylantowe łzy stoczyły mu 
się po pooranych policzkach i cicho zawisły na siwych 
włosach nieogolonego oddawna zarostu. 

Rozpacz — to najstraszniejsza rzecz dla więźnia, 
Ileż to więźniów, nie mających już sił do walki, z roz- 
paczy popełniło samobójstwo, lub zabijało dozorców 
i, licząc tylko na szczęśliwy traf, uciekało, co się naj- 
częściej jednak kończyło ujęciem i po torturach w 
„izolatorach* lub t. zw. „kamiennych mieszkach* - — 
rozstrzelaniem. ! 

Nie protest też, jak to sobie wówczas tłumaczyłiś- 
my, a tylko strach przed dalszemi okropnošciami žy+ 
cią zmuszał więźniów do ciężkich głodówek, a upor- 

czywa, 61 dni trwającą głodówka i śmierć z wyczerpa- 
nia Gruzina Korankozaszwili, byla nie bohaterskim 
protestem a tylko czynem rozpaczy. 

Powietrze pod pokładem stało się niemożliwe do 
zniesienia. Szczelnie zamknięte pudło uniemożliwiało 

jakąkolwiek wentylację i zaczęliśmy się formalnie du- 
sić. Bliżej stojący zamkniętego otworu wiodącego nn 
pokład, zaczęli walić w niego czem kto mógł, wrzesz- 
cząc by otworzono drzwi i wpuszczono choć trochę 
świeżego powietrza. Po długich krzykach i błaganiach 
wreszcie drzwi otworzono i lżej odetchnęliśmy, a kil- 
ku więźniów bliskich omdlenia wyprowadzono naweż 
na pokład, na którym niemniej ciasno było jak i pod 
pokładem. : 

" Wyszedłem również na pokład, by nieco odete 
chnąć świeżem powietrzem. 

(D. C. N.) 

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkia.


