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Problem indyjski. 
Nagłe aresztowanie Gandhiego 

znowu zwróciło uwagę całego świata, 

zaabsorbowaną dotychczas rozwojem 

wypadków w dalekiej Mandżurji na 

półwysep hindostański. 

W kompleksie zagadnień, zwią- 

zanych z Dalekim Wschodem i wogó- 

le z Azją, wyraźnie predestynowaną 

do stania się centralną osią polityki 

globalnej, problem indyjski odegry- 

wa pierwszorzędną rolę. Na ten te- 

mat istnieje cała przebogata literatu- 

ra w różnych językach. Niepodobna 

go przeto wyczerpać w ramach krót- 

kiego artykułu. Zadowolimy się więc 

pobieżnym przynajmniej rzutem oka 

na wypadki. które aresztowanie Gan- 

dhiego poprzedziły i niejako przygo- 

towały. : 

Gdy 29 sierpnia r. ub. Gandhi о- 

puścił Indje, udając się ną zaprosze- 

nie rządu angielskiego do Londynu, 

: by wziąć udział w Konferencji Okrą- 

głego Stołu, zdawało się powszechnie. 

że w naprężonej sytuacji nastąpiło 

bardzo poważne odprężenie. Podróż 

Gandhiego uważano za wielki i rze- 

telny sukces polityki angielskiej. 

Wprawdzie świadome stanu rzeczy 

czynniki nie łudziły się. że jątrząca 

     

  

się w ciele: wielkobrytyjskiem rana 

indyjska żniknie, niby za dotknię- 

ciem czarodziejskiej różdżki. Osta- 

tecznie bowiem Mahatma Gandhi nie 

reprezentował całej, zsolidaryzowane į 

300- tonriljonowej rzeszy  hindus 

kiego narodu. -W każdym jednak ra- 

zie moralny autorytet półnagiego de- 

legata narodowego kongresu panin- 

dyjskiego był olbrzymi i dojście z 

Gandhim do porozumienia już nie by- 

łoby tą  hinduską przysłowiową 

„szkłanką mleka dla zgłodniałego 

iwa a tyłko bardzo realnym sukce- 

sem, bardzo wyraźnym krokiem na- 

przód na drodze uspokojenia fermen- 

tujących Indyj. 

W dniu 11 września Gandhi przy- 

był do Marsylji i udzielił tam wywia- 

du prasowego, w którym zastrzegał 

się wprawdzie przeciwko polityce 

gwałtów i czynnych wystąpień anty- 

angielskich, lecz wyraźnie deklaro- 

wał swe wysiłki w kierunku odzyska 

nia przez lndje niepodległości. Dzi- 

siaj Indje nie są nawet dominjonem. 

Łatwo więc zrozumieć jak daleka je- 

szcze droga do niezawisłości, a w kon- 

                            

ło na czynniki angielskie podziałać 

otwarte wyznanie apostoła Indyj. 

Że swemi pogłądami nie krył się 

rzecz prosta, Gandhi i w Londynie. 

Czynione przez Anglików honory i o- 

wacje Mahatmie 

wygłosić przemówienia na temat nie- 

podległości ojczyzny. Miało to miej- 

sce 12 września. W trzy dni potem, 

już na Konferencji Okrągłego Stołu 

zabiera Gandhi głos ponownie. Mó- 

wi, że przybył, by współdziałać w mia 

rę możności na drodze porozumienia, 

nie: przeszkodziły 

że nie zamierza przyczyniać rządowi 

angielskiemu trudności, 

pożyteczny dla prac Konferencji. Jed- 

nak kongres panindyjski wyraźnie i 

stanowczo mu polecił, by nie spusz- 

czał ani na chwilę, z oka głównega 

celu, a mianowicie niepodległości In- 
dyj. Należy narodowi indyjskiemu 

w związku z tem zapewnić kontrolę 

nad własną armją, finansami, polity- 

ką zagraniczną, sprawami gospodar- 

częmi, tranzakcjami finansowemi rzą- 
du brytyjskiego w Indjach etc. etc. 
Łączność Indyj z Wielką Brytanją 

może być utrzymana nadal, lecz je- 

dynie na zasadach absolutnej równoś- 
ci obu kontrahentów, Każda strona 

miałaby przytem prawo w każdej 
chawili łączność taką zerwać. 

że chce być 

Deklaracja Gandhiego pozornie 

„ wał jednak za wygraną. 

została przyjęta przez sfery angiel- 

skie życzłiwie. 

ko, gdyż przyjęcie postulatów Mahat- 

my byłoby dla rządu angielskiego 

równoznaczne z utratą „perły koro- 

ny brytyjskiej” — zlotodajnych. In- 

dyj. W ten sposób od samego począt- 

ku między stanowiskiem Gandhiego 

a.punktem widzenia rządowych sfer 

angielskich 

rozbieżność, lekko tylko maskowana 

podkreślaniem przez Gandhiego- na 

każdym kroku swej dobrej woli i 

wstrętu do środków gwałtownych, 

czarem obejścia Mahatmy, no i — the 

Pozornie jednak tyl- 

  

least not the lest —— uprzejmošcią 

Anglików, okazywaną przez cały czas 

egzołycznemu gościowi. 

Znając z jednej strony nieustęp- 

liwość nacjonalistów hinduskich, któ- 

rych Gandhi reprezentował, z dru- 

giej zaś — niechęć konserwatystycz- 

nego gabinetu Mac Donalda do wyco- 

fania się z zajętych w sprawie indyj- 

skiej pozycyj, już wtedy, we wrześ- 

niu bezstronny” obserwator mógł się 

usposobić sceptycznie do realnych wi- 

doków powodzenia Konferencj 

rągłego Stołu. Rząd angielski nie da- 

Nie mogąc 

dojść do porozumienia z delegatem 

kongresu panindyjskiego, wszedł w 

układy z przedstawicielami innych, 

mniej licznych i mniej popularnych 

grup hinduskich, które nie wysuwały 

żądań tak kategorycznych i tak mak- 

symalistycznych. jak nacjonaliści w 

  

osobie Gandhiego. Tą drogą udało się: 

też rządowi osiągnąć wspólną płasz- 

ezyznę porozumienia. 

Rzecz prosta, było to jednak po- 

częściowe, połowiczne. 

paljatywę, której 

rząd angielski chwycił się skwapli- 

rozumienie 

Stanowiło raczej 

wie, by mieć przynajmniej jakiś po- 

zór udania się Konferencji Okragle- 

go Stołu i punkt wyjścia dla dalszych 
swych w stosunku do fermentujących 

Indyj posunięć. 13 listopada Mac 

Donałd wygłosił na Konferencji Ok- 

rągłego Stołu odpowiednie przemó- 

wienie, dając wyraz ubolewaniu z po- 

wodu niepowodzenia i zapewniająe 

obecnych o dobrej woli rządu angiel- 

skiego. Był to oczywiście utarty w 

dyplomacji y. pod 

którym kryło się wyraźne rozczaro- 

wanie i niezadowolenie. Fakt ten u- 
widocznił się jeszcze silniej przez 

gwałtowne wystąpienie Gandhiego, 

który tegoż samego dnia wygłosił 

wielką mowę, oskarżając rząd о spo- 

wodowanie bankructwa Konferencji 

Okrągłego Stołu, przez stosowanie 

podstępnej zasady „divide et impera*. 

Gandhi nie widział jaż wobec tego 

możliwości dalszej współpracy z rzą- 

dem w kierunku porozumienia i za- 

powiedział swój rychly odjazd do In- 

dyj. Było to zupełnie naturalne: 

rząd angielski na postulaty Gandhie- 

go nie przystał, dążeń kongresu pan- 

indyjskiego nie uwzględnił, więc mu- 

On, Gan- 

i w dal- 

  

zwroł retorycz 

si ponosić konsekwencje. 

dhi, odjeżdża do ojczyzny 

szym ciągu stosuje taktykę „no - co- 

operation* (biernego oporu), by zmu- 

sić wreszcie Anglję do ustępstw. 

To ostatnie nie było jednak zada- 

niem łatwem, zwłaszcza, że w ostat- 

niej chwili w łonie konserwatystów 

angielskich zaznaczyła się silna pre- 

sja żywiołów skrajnych na Mae Do- 

nalda nieustępliwości. 

Skrajne żywioły konserwatywne z 

Churchillem i- lordem Lloydem na 

czele stanęły na stanowisku ogranicze- 

nia się jedynie do zaleceń t. zw. ra- 

portu Simona, przewidującego nada- 

prowinejom in- 

„w kierunku 

nie poszczególnym 

dyjskim tyłko pewnych uprawnień a- 

utonomieznych. Konserwatyści nie- 

tyłko o niepodległości Indyj, lecz i o 

zaznaczyła się głęboka. 

projektach statutu dominjonalnego 

słyszeć nie chcieli, grożąc, że parla- 

ment nie przyjmie żadnej odpowie- 

dzialności za ewentualne poczynione 

przez Mae. Donalda obietnice. . 

Oczywiście w takich warunkach 

złudzenia największych nawet opty- 

mistów musiały prysnąć Zwłaszcza 

po odczytaniu w dniu 1 grudnia de- 

klaracji rządowej przez Mac Donal-“ 

da. Deklaracja ta nie dawała Indjom 

nic, poza gołosłownemi obiecankami 

oktrojowania konstytucji nie zadawal- 

niającej w najmniejszym stopniu żą- 

dań hinduskich. Nie przeto dziwne- 

go, że tego samego dnia Gandhi w 

  

wywiadze prasowym dał wyraz swe- 

pesymistycznemu po- 

glądowi na sprawę porozumienia an- 

gielsko . hinduskiego: „exposć bry- 

tyjskiego premjera mija się Zz wolnos- 

rząd — 

mu nawskroś 

ciowemi dążeniami Indyj, 

wbrew obietnicom Mac Donalda —. 

udzielił gubernatorowi Bengału nad- 

zwyczajnych pełnomocnictw * dla tę- 

pienia aktów teroru, Indje są zupeł- 

nie rozczarowane, sytuacja się ogrom- 

nie zaostrzyła, 

oporu jest rzeczą nieuniknioną*. 

wznowienie biernego 

Kwestję postawiono więc na o- 

Wypadki potoczyły sie 

w  szyhkiem tempie. 28 grudnia 

Gandhi powrócił do Bombaju i wy- 

głosił znamienne przemówienie, wzy- 

wając rodaków. do gotowości ofiar, 

gdyż walka zdaje się nieunikniona. 

W 6 dni potem Gandhi został areszto- 

wany. 

strzu noża. 

Aresztowanie Gandhiego i wszy- 

stkich najwybitniejszych  nacjonali- 

stów hinduskich, jak Vallabhai - Pa- 

tela, Jamaharlala - Nehru i in., obok 

jednoczesnego 

panindyjskiego i wszystkich jego or- 

instytucje nielegalne 

Anglji prze- 

ganizacyj za 

świadczy dobitnie, że w 

ważył wpływ skrajnych konserwaty- 

słów. Konsekwencje tego ryzykow- 

nego kroku już się z całą jaskrawoś- 

cią ujawniły: 

bojkot 

Iłumne demonstracje, starcia uliczne, 

w stosunku do 

wznowienie biernego 0- 

poru. towarów angielskich, 

strajki. akty teroru 

Anglików i t. d. Polała się już znowu: 

krew ludzka. W kotle 

znowu zakipiało. 

indyjskim 

Trudno oczywiście przewidzieć, 

jak się potoczą wypadki dalej. Dwie 

albo 

Gan- 

są w tym wzgłędzie możliwości: 

rząd angielski ustąpi, zwolni 

dhiego i nacjonalistów hinduskich i 

pogodzi się z mryślą o koniecznych u- 

stępstwach. albo też zachowa stano- 

wisko nieprzejednane, utrzymująe 

słan dotychczasowy. W każdym ra- 

zie dopuszczenie do tak gwaltowae- 

go zaostrzenia stosunków angielsko - 

hinduskich zdziwić musi nawet naj- 

większego sympatyka systemu poli- 

tyki angielskiej w stosunku do wiel- 
ich kolonij, zwłaszcza dziś 

i, gdy cały świat, z Anglją w 

szym rzędzie, zmaga się z cięż- 

kim kryzysem gospodarczym i gdy: 

  

   
   

„ stwarzanie trudności politycznych sy- 

tuację jedynie komplikuje. 

T. J—ski. 

Aresztowanie rodziny 
Gandhiego. 

LONDYN, 12. 1. (A. T. E) — Represje 
władz angielskich w Indjach zwracają się 
również przeciwko kobietom. Wczoraj are- 
sztowane żonę Gandhiego i córkę przewod- 
niezącego kongresu hinduskiego Patela. Zo- 
stały one aresztowane za przeprowadzenie 
w okręgu Surat agitacji za nieplaceniem ро- 
datków. Również aresztowane w Ahmeda 
Badzie p. Nehru. 

Zwolennicy kongresu w Bombaju mają 
zamiar wszcząć akeję bojkotu urzędów po- 
cztowych, oraz zorganizować własną służbę 
pocztówą. Gubernator Bombaju sir Frede- 
rin Sykes zaprosił głównych przedstawieieli 
kupców i przemysłoweów, celem omówienia 
sytuacji, wytworzonej przez akcję bojkoto- 
wą kongresu. 

ogłoszenia kongresu. 

Prez dentura Rindenburga nie zostane przedłużona. 
Bruening zachwiany? 

BERLIN. 12.I. (Pat) „Deutsche 
Allgemeine Ztg.“ notuje pogloskę, ja- 
koby w związku z niepowodzeniem 
rokowań rządu Rzeszy z opozycją na- 
rodową © przedłużeniu prezydentury 

Hindenburga, stanowisko kanclerza 
Brueninga miało zostać zachwiane. 
Pogłoski te — podkreśla dziennik — 
traktować należy z największem za- 
strzeżeniem. 

Odpowiedź Hugenberga. 
BERLIN. 12.1. (Pat.) Przewodni- 

czący partji niemiecko-narodowej Hu 
genberg przesłał kancierzowi Bruenin 

„ gowi list następującej treści: 

Szanowny Panie Kanelerzu! Posta- 
wił mi Pan wczoraj pytanie, jakie 
partja niemiecko-narodowa zajmuje 
stanowisko wobec pańskiego projek- 
tu parlamentarnego przedłużenia рге- 
zydentury generał-feldmarszałka Hiu- 
denburga. Pan, Panie Kanelerzu, nie 
mógłhy wysunąć tego pytania, gdyby 
Pan nie był pewny przytem zgody 
centrum i partji soejal-demokratycz- 
nej. Są toe właśnie stronnictwa, które 
w swoim ezaste wybór prezydenta 
Hindenburga zwalezaly jak najost- 
rzej. Opierając się na tych stronnic- 
twach zwraca się Pan teraz do nas, 
którzyśmy w swoim czasie wybór za- 
iniejowali i przeprowadzili. 

Uzasadnia: Pan postępowanie swo- 
je wzgłędami połityki zagranicznej, : 
mianowieie koniecznością wzmocnie- 
nia stabilizacji rządu w Niemczech. 
Równocześnie jednak osłabia Pan 
sam tę stabilizację dotkliwie przez 
utrzymywanie w Rzeszy i na Prusach 
„rządów, które nie mają za sobą więk- 

  

     

Rzeszy cieszy się w narodzie, 

Szości narodu. Uzasadnia Pan dałej 
konieczność swego kroku skutkami 
zewnętrzno-politycznemi, jakieby mia 
ło zgodne zamanifestowanie zaufania 
dia prezydenta Rzeszy. W przeciwień- 
stwie do tego jesteśmy zdania, że sta- 
nowisko Niemiec w polityce zagra- 
nicznej najbardziej wzmocniłoby u- 
stąpienie obecnego rządu, któremu 
przeszłość utrudnia danie wiarogod- 
nego wobee zagranicy wyrazu zmie- 
nionej woli narodu niemieckiego. 

Pan, Panie Kanclerzu, dąży do po- 
nownego wyboru prezydenta w dro- 
dze uchwały parlamentu. Według 
konstytucji wybór prezydenta doko- 
nywany jest bezpośrednio przez na- 
ród. Przeniesienie tego prawa na Re- 
ichstag jest tem mniej obeenie uza- 
sadnione, že Reichstag nie jest już 
wyrazicielem prawdziwej opinji naro- 
du. Jako dawni zwołenniey otaczane-| 
go przez nas zawsze czcią generał- 
feldmarszałka, uważamy się za upra- 

© wnionych do zrobienia uwagi. że spe- 
sób wciągania go do partyjnych i par- 
lamentarnych dyskusyj nie odpowia- 
da konstytucyjnemu stanowisku i wy- 
sekiemu szacunkowi, jakim prezydent 

Tem 

bardziej godnym ubolewania jest fakt 
publicznego traktowania tej sprawy. 

Akt wyboru w drodze parlamen- 
tarnej stanowiłby manifestację zaufa- 
nia nie tyle dia prezydenta Rzeszy, ile 
dła zwalczanej przez nas polityki, a 
zwłaszcza polityki zagranicznej obec- 
nege rządu. Wobec tego muszę panu 
obeenie ostatecznie donieść, że apro- 
bata lub poparcie pańskich zamiarów 
nie może dla nas wchodzić w rachube. 

Prez. Hindenburg przeciwko 
koncepcji. 

BERLIN 12. I. Pat. — Ogłoszony 
° został przez biuro Wolffa komu- 
nikat, w-g którego prezydent Hinden- 
burg po wysłuchaniu sprawozdania 
kanelerza Brueninga wyraził Футте- 
nie, aby zaniechano dalszych prób 
rozwiązania sprawy przedłużenia 
mandatu prezydenta Rzeszy w drodze 
parlamentarnej. 

Jaka będzie odpowiedź 
Hitlera. 

BERLIN, 12. 1. (Pat). — Listy Hugen- 
berga i Hitlera de kanclerza Brueninga zgod- 
ne mają być w odrzuceniu projektu przedłu- 
żenia prezydentury Hindenburga w drodze 
parlamentarnej. Natomiast w sprawie prze- 
prowadzenia powszechnych wyborów sta- 
nowiska Hugenberga i Hitlera są rozbieżne. 

Sprawa ponownego wyboru Hindenburga 
przez naród nie była poruszana. Stanowisko 
niemieeko-narodowych wobec projektu pze- 
dłużenia prezydentury zależeć będzie od 
przyszłego rozwoju stosunków, natomiast 
odpowiedź Hitlera poruszać ma możność 
wysunięcia kandydatury Hitlera w nowych 
wyborach na prezydenta Rzeszy, W: ten spo- 
sób stanowisko Hitlera daje możność kan- 
€lerzowi Brueningowi nawiązania dalszych 
rokewań z narodowymi socjalistami. 

Dymisja gabinetu Lavala. | 
PARYŻ.. 12.1. (Pat.) Po 45-mina- 

towej naradzie z Briandem premier 
Lavał oświadczył dziennikarzom, że 
rozmowa miała charakter bardzo przy 
jazny i potwierdziła zgodność pogla- 
dów obu mężów stanu we wszystkich 
kwestjach. Premjer Lavał udał się na- 
stępnie de prezydenta Doumera i zło- 
żył mu sprawozdanie o rezultacie 
swych narad. Po wizycie u prezydenta 
ta odbyło się posiedzenie Rady Mini- 
strów, na. którem premjer Laval wy- 
głosił krótkie exposć © sytuacji mię- 
dzynarodowej, podkreślająe, że w 

przeddzień doniosłych zgromadzeń i 
konfereneyj powstaje konieczność po- 
wołania do kierownietwa sprawami 
publicznemi przedstawicieli jak naj- 
większej liczby stronnictw. Rada Mi- 
nistrów zaaprobowała jednogłośnie 
oświadezenie Lavala, pragnąc zaś po- 
zostawić mu całkowitą swobodą dzia- 
łania ministrowie złożyli swe teki do 
jego dyspozycji. Zbiorowe pismo 
wszystkich ministrów. w którem о<- 
dają oni swe teki do dyspozycji pre- 
mjera zaniesione zostało po posiedze- 
niu Rady Ministrów do gmachu Mi- 

    

  

  

OGŁOSZENIE. 
Wobec wyczerpania się pierwszego nakładu Kalendarza „Al- 

manach Kurjera Wileńskiego" 
drugi nakład. 

w tych dniach zostanie wydany 

Czytelnicy „Kurjera Wileńskiego" mogą nabyć kalendarz tylko 

za zł. 1'50, z przesłaniem poczt. za zł. 2— 

Administracja „Kurjera Wileńskiego. 
  
  

Dlaczego Niemcy nie mogą płacić 
odszkodowań. 

Oświadczenie ministra finansów Rzeszy. 
BERLIN. 12.1. (Pat.) Minister fi- 

nansów Rzeszy Dietrich udzielił agen- 
cji United Press wywiadu na temat 
stanowiska Niemiee w sprawie od- 
szkodowań. Minister Dietrich oświad- 
czył między innemi, że polityka celna 
wszystkich państw uniemożliwiła 
Niemcom wykonanie płanu Younga. 
Jeżeli Niemcy nie mogą ich płacżć, 
nie świadczy to o ich złej woli, lecz 

tylko o niezdolności finansowej i go- 
spodarczej. Do tego dołącza się i la 
okoliczność, że Niemcy muszą zwró- 
cić swe długi prywatne. Zdaniem mi- 
nistra Dietricha, zdołność płatnicza 
Niemiec uległaby zmianie, gdyby u- 
padły barjery celne. Wówczas han- 
del zagraniczny Rzeszy Niemieckiej 
mógłby wzrosnąć o kilka miljardów 
marek. 

Hitlerowskie „listy żelazne”. 
BERLIN, 12. 4. (Pat). Prasa pubłikaje 

dokument wydany przez okręgową organi- 
zację Hitlera w Unterwesterwald. Dokument 
ten jest wydany pewnej Żydówee, obywatel- 
ce finlandzkiej, niejakiej Bade 1 miał jej 
zapewnić nietykałność na wypadek rożru- 
chów. Za wydanie tej przepostki organizacja 
Hitlera miała otrzymać 5 tysięcy mk. Po 

napaści na Bade, dokonanej przez hitierow- 
skie oddziały szturmowe, zwróciła się 
ana do organizacji hitlerowskiej z prośbą 
© wydanie takiej przepustki za cenę 3 ty- 
sięey mk. Pozostałe 2 tysiące miała ona do- 
płacić po wydaniu jej tego niezwykłego do 
kumentu, 

Odpowiedž |apońska na notę St. Zjedn. 
wysłana będzie w piątek. 

TOKIO, 12. 1. (Pat). Odpowiedź japońska 
na notę Stanów Zjednoczonych będzie wy- 

słana prawdopodobnie w piątek. Ton jej ma 
być, jak zapewniają uspakajający. 

Straty w szeregach japońskich. 
TOKIO, 12. 1. (Pat). Z pośród kompanji 

japońskiej, zaatakowanej wczoraj w Hsin 
Min-Tunie przez bandytów chińskieh, zabi- 

„dych została 4 oficerów i 38 żołnierzy. Z kom 

panjt japońskiej, która strzegła elektrowni 
w Pa-Peo-Hao, zostało pa wysadzenia elek- 
trowni przez bandytów tylko 16 Iudzt. 

nisterstwa Spraw Zagranicznych, 
gdzie Briand, który nie brał ndziału 
w posiedzeniu, położył pod niem swój 
podpis. 

PARYŻ 12. I. Pat. — Premjer La- 
val wręczył prezydentowi republiki 
zbiorową dymisję gabinetu. Prawdo- 
podobnie Laval otrzyma jutro wiecze- 
rem misję utworzenia nowego rządu. 

PARYŻ. 12.1. (Pat.) Agencja Ha- 
vasa dowiaduje się, że dymisja całeg:r 
gabinetu nastąpiłaby jedynie w tym 
wypadku, gdyby Herriot zgodzł się 
współpracować z Lavalem. W prze-- 
ciwnym wypadku Laval zatrzymałby 
większość swych dotychczasowych 
współpracowników. 

Herriot ministrem spraw 
zagranicznych? 

PARYŻ, 12. I. (Pat). — Po otwarciu te- 
gorocznej zwyczajnej sesji parlamentu i pe 
zakończeniu głosowania w sprawie wyboru 
prezydjum Izby Deputowanych premier ].2- 
vał odbył krótkie rozmowy z szeregiem wy- 
bitniejszych posłów, m. in. z prezesem partji 
radykalnej Herriotem oraz przywódcą partjź 
soejalistycznej Blumem. 

W: kuluarach lzby zapewniają, że podczas 
Tozmowy ala z Blumem premjer oświad- 
czył przywódcy partji socjalistycznej, że je- 
ši mu nie proponuje wstąpienia do nowege 
gabinetu unji narodowej, który zamierza ut- 
worzyć, to czysi to jedynie z tego względu, 

że, jak mu wiadomo, socjaliści, związani po- 
stanowieniami ostatniego ich kongresu par- 
tyjnego, nie mogliby mu przyrzec swego po- 

parcia. Lava] miał dodać, że ma natomiast 
madzieję pozyskania partji radykałów. W 
tym celu zmierza ofiarować tekę « ministrą 
spraw zagranicznych Herriotowi. 

Akademia ku czci 
bisk. Bandurskiego w Toruniu. 

TORUŃ 12. I. Pat. — W dniu 12 
bm. w sali gimnazjum im. Kopernika 
w Toruniu odbyła się akademja jubi- 
leuszowa ku czci J. E. ks. biskupa 
Bandurskiego, zorganizowana  stara- 
miem Związku Pracy Obywatelskiej 
Kobiet. Wielką salę wypełnili delegaci 
władz cywilnych i wojskowych oraz 
publiczność. Akademję zagaił ks. pra- 
łat Sienkiewicz, poczem odczyt p. t. 
„Ks. biskup Bandurski jako wierny 
sługa Chrystusa i Polski** wygłosiła dr. 
Anna Groeffnerowa. Drugą część akś- 
demji wypełniły deklamacje oraz u- 
twory muzyczne. 

  

   

  

   

  

Zrzeszenie odbudowy 
ekonomicznej. 

WASZYNGTON 12. I. Pat. — W « 
nacie przyjęty został 63 głosami prze- 
ciw 8 projekt ustawy Hoovera, propo- 
nujący utworzenie finansowego zrze- 
szenia odbudowy ekonomicznej z ka- 
pitałem 2 miljardy dolarów. 

  

4 

 



2 

Organizacja BBWR w Wileńszczyźnie 
wzmacnia swe podstawy. 

Sprawozdanie ze zjazdu kierowników sekretarjatów 
powiatowych, odbytego w Wilnie w dniu 9 stycznia b. r. 

(Dokończenie), 

Zkolei p. poseł Stanisław Dobosz 
udzielił głosu p. Sali, zastępującemu 
nieobecnego na zjeździe kierownika 
Sekretarjatu Powiatowego na powiat 
oszmiański p. Konecznego. 

W POWIECIE OSZMIAŃSKIM. 

Ludność w tym powiecie z pełnem 
zaufaniem odnosi się do B. B. W. K. 
Dowodem tego służy fakt, iż frekwen: 
cja interesantów z terenu w Sekre- 
łarjacie Powiatowym stale wzrasta, 
„dochodząc przeciętnie do 100 osób w 
miesiącu. W ostatnim kwartale ub. r 
w Sekretarjacie napisano bezpłatnie 
wieśniakom przeszło 300 podań. Rada 
powiatowa widząc wyniki tego rodza- 
ju akcji zdecydowała się uruchomić 
porady lotne i tak np. w czasie poby- 
tu przedstawicieli Sekretarjatu w 
Dziewieniszkach załatwiono okło 200 
petentów i w Graużyszkach około 100. 
Na zebraniach reorganizacyjnych B. 
B. W. R. w siedzibach gmin ludność 
z całą powagą dyskutuje nad zagad- 
nieniami chwili. Uchwalone na b. 
zjeździe gospodarczym w Oszmianie 
postulaty znajdują wszędzie jak naj- 
szerszy oddźwięk i zrozumienie. Hasło 
samowysłarczalności — rzec można— 
przyświeca wszystkim bieżącym po- 
czynaniom obywatelskim w tym po- 
wiecie. Najaktualniejszy udział w re- 
alizaeji programu BBWR — bierze na 
uczycielstwo szkół / powszechnych. 
Strzelec pracuje naogół nieźle, uczest- 
nicząc w pracy na odcinku oświaty 
rolniczej. 

W POWIECIE MOŁODECZAŃSKIM. 

Kierownik Sekretarjatu p. Stani- 
sław Łukaszewicz wskazuje w pierw- 
szym rzędzie da moment współpra- 
cy BBWR. z samorządami. W tym 
zakresie wyniki dążeń organizacji są 
niezłe, zwłaszcza, iż na całym terenie 
samorządy starają się wzorem 
planowej pracy obywatelskiej. Nieba- 
wem Sekretarjat zakończy reorgani 
zację Komitetów gminnych. Pozostały 
jeszcze tylko Połoczany, gdzie jeszcze 
nie zdążono zmontować na nowyc 
zasadach organizacyjnych Komitetu 
gminnego. Kontakt z organizacjami 

          

  

    

coraz więcej się zagieśnia, najsłabiej 
stosunkowo przejawiają się prace 
Związku Inwalidów oraz Osadników, 
w których pożądane są zmiany na kie- 
rowniczych stanowiskach. Federacja 
7. O. O. dzięki wysiłkom jej b. pre 
zesa, p. starosty Tramecourta rozbu- 
dowała się wspaniale, łecz z chwilą, 
gdy p. Tramecourt opuścił „powiat, 
tempo pracy osłabło. 

Przy Sekretarjacie powiatowyra 
działa biura porad. Ludność najwię- 
cej żali się na działalność organów 
skarbowych. Stronnictwa opozycyjne 
nie posiadają w powiecie swych ofi- 
cjalnych agend. 

W POWIECIE POSTAWSKIM. 

Powiat ten, oświadcza kierownik 
Sekretarjatu powiatowego В .В .М. В. 
p. Marjan Polit cechuje brak ludzi do 
pracy społecznej. Obarczone nią są 
ofiarniejsze jednostki, które jedno- 
cześnie reprezentują swe organizacj 
na odcinkach działalności Ohożu Mar 
szałka Piłsudskiego. 

W drugiem półroczu ub. r. odbyły 
się na terenie powiatu 4 sprawozdaw 
cze zebrania poselskie, 9 organizacyj- 
nych i jedno w sprawie brzeskiej. 
Z organizacyj współdziałających z 
Blokiem najintensywniej działa Fede- 
racja, co zawdzięczać należy jej nie- 
strudzonemu prezesowi p. wicestaro- 
ście Kazimierzowi  Protasewiczowi, 
Zw. Osadników, Zw. Pracy Obywa- 
telskiej Kobiet niestety działają słabo 

PLA 

Z zagadnień 
Szkoła i jej sprawy są często oma. 

wiane. Zajmują się niemi prócz ta: 
chowców t. j. nauczycieli, ich zrze- 
szeń i prasy pedagogicznej, szersze ko 
ła, przedewszystkiem rodzice i prasa 
codzienna. Już kilkakrotnie dyskus- 
ja na różne tematy szkolne przybiera- 
ła charakter bardzo ożywiony, a na- 
wet kilka dzienników przeprowadzała 
w iej kwestji ankiety. 

Ale akcja ta, w której przejawia 
się troska społeczeństwa 0 szkołę, 
jest dorywcza i przypadkowa. Najczę- 
ściej wiąże się ona z pewnemi jaskra - 
wemi wypadkami, które powodują 
wszczęcie dyskusji. Np. w okresie kla - 
syłikacji, na tle ujemnych ocen, częś- 
ciej zaś jeszcze podczas egzaminów 
dojrzałości zachodzą tragiczne wyda- 
rzenia. Z tej okazji wypływa kwestja 
szkołna, pojawia się krytyka. oświet- 
lenie bołączek, projekty reform, po- 
«zem przechodzi się nad sprawą do 
porządku. Trwalsze zainteresowania 
okazują-sfery rodzicielskie, zwłaszcza 
zaś organizacje szkolne rodziców. 

Poza przypadkowością, głosy © 
szkole cechuje fragmentyczność. Z 
rozległego zagadnienia, obejmującego 
wszystko od przedszkola do wszechni 
cy, wyrywa się raz to, raz owo. Dziś 

  

        

     

„może to być szkoła powszechna, ju- 
1ro zawodowa, innym zaś razem semi- 
narjum nauczycielskie, lub oświata 
pozaszkolna. I tu najczęściej nie o- 

Wśród ziemian i duchowieństwa 
naliczyć nożna kilku firmowych en- 
deków, lecz zadnej akcji nazewnątrz 
z ich strony zauważyć się nie dajc. 
Ludność w większości biaioruską ce- 
chuje lojalność względem państwa, u 
jeśli narzeka to chyba tylko na wój- . 
tów, z których doborem mamy w po- 
wiecie od lat szeregu prawdziwą 

biedę. 

/ POWIECIE WILEJSKIM. 

Rada Powiatowa BBWR. powsta- 
ła jeszcze w maju r. ub. Reorganizacja 
Kół gminnych prawie już zakończona 
Zebrań odbyło się ogółem 18. 

W Bloku reprezentowane są wszy- 
stkie organizacje społeczne z: terenu 
powiatu z wyjątkiem żydowskich. 
Najpokaźniej rozwinięty jest Związek 
Strzelecki. posiadając 56 żywotnych 
oddziałów. 

W Wilejce jednakowóż — mówi 
wślad za tem wieloletni kierownik 
organizacyjny Bloku p. Ludwik Żo- 
łądkiewicz — brak ludzi do pracy 
społecznej jest dotkliwy. Ci, co uwa- 
żają się za elitę tamtejszego społe- 
czeństwa, jak np. dyrektor gimnaz- 
jum, sędziowe, wcale nie biorą udzia- 
łu w pracy obywatelskiej. 

Ten brak odpowiednio wyrobione- 
go elementu przewodniego odbija się 
na rozwoju szeregu organizacyj, cze- 
go znów przykładem mogą służyć ta- 
kie Kasy Stefczyka, Związek Org. i 
Kółek Rolniczych i Zw. Osadników 

Rada powiatowa wzięła sobie za 
zadanie wzmożenie wysiłków w kie- 
runku ożywienia pracy na wszystkich 
odcinkach życia, zwłaszcza, iż wszyst- 
kie poczynania Bloku znajdują po- 
słuch i respekt w szerokich masach 
ludności. 

W POWIECIE ŚWIĘCIAŃSKIM. 

Ludność w: naszym pow iecie, jak 
wiadomo, mówi sprawozdaw. ca p. Ma- 
rjan Święcicki, jest b. zróżniczkowa- 

na pod względem narodowościowym. 
Teren ten wymaga szczególnie pieczo- 
łowitej opieki ze strony władz Bloku. 
Sekretarjat powiatowy stale absorbo 
wany jest dziesiątkami spraw, które 
wymagają natychmiastowego załatwie 
nia. 

Tu i ówdzie widzimy żywszą dzia- 
łalność wśród Litwinów, zwłaszcza 
tam, gdzie istnieją placówki „Rytasa” 
nieufnie ustosunkowane do władz po! 
skich. Litwini jednak w masie są ło: 
jalni i bezwzględnie zasługują na ży- 
czliwy stosunek do nich. BBWR po- 
siada swe komórki we wszystkich o0- 
środkach powiatu i w szeregach swych 
posiada doborowy element działaczy 
bez różnicy narodowości i wyznania. 
Wśród ludności rozwinięte jest czy- 
telnictwo gazet i czasopism. Przewa- 
żnie prenumerowany jest „Kurjer 
Wilenski“, zaś „Gospodarza Kreso- 
wego* abonują różne organizacje ogó- 
łem 250 egzemplarzy. 

Z pośród związków i stowa     
Zw. Młodzieży Wiejskiej, pos adający 
50 kilka kół i około 1500 czynnych 
członków. 

Z pośród sfer inteligenckich naj- 
mniejszy udział w pracy biorą zie- 
mianie, zaś najbardziej rozpolity 
wanym elementem są niestety księża. 
Oczywiście nie wszyscy, lecz aktyw- 
ność połityczna kilku z nich jest wręcz 
szkodliwa. Poza gronem księży ende- 
cja i chadecja posiadają zakonspiro- 

   

   
  

„wanych zwolenników wśród niektó- 
rych elementów urzędniczych. Naze- 
wnątrz  „reprezentuje* opozycyjna 
prawicę święciański rejent. 

Lewicowe stronnietwa 

szkolnictwa. 
garnia dyskusja całej gałęzi szkołnej, 
lecz skupia się na pewnych momen 
tach organizacyjnych, metodycznych. 
egzaminacyjnych i t. d., na t. zw. bo- 
lączkach i niedomaganiach. Takie dy- 
skusyjne głosy nietylkó nie osiągają 
swego celu, lecz nie stwarzają właści- 
wego obrazu za gadnień szkolnych i 
nie rozbudzają opinji publicznej w 
sposób celowy, odpowiadający istot- 
nym potrzebom szkolnictwa. 

Tylko rozpatrywanie całości zagad 
nień może oddziałać dodatnio i nadać 
im korzystniejszy bieg. Nasz system 
szkolny i nauczania kryje w sobie isto. 
tnie wiele kwestyj. bolączek. niedoma - 
gań i wad. Nie lokalne słabostki trzeba 
wywlekać, lecz ukazać w całości ele- 
menty zasadnicze. Postaramy się uczy- 
nić to, uwzględniając kilka pryncypjal 
nych założeń, na których powinien — 
naszem zdaniem -— polegać systemat 
nauczania i wychowania. 

POWSZECHNOŚĆ NAUCZANIA 
ELEMENTARNEGO. 

Od dłuższego czasu krążą pogłos- 
ki, że zamierzone są zmiany w zakre: 
sie obowiązującego dotąd 7-letniego 
nauczania w szkole powszechnej. Po 
głoski te wzbudzają niepokój w spo- 
łeczeństwie, które zżyłó się z ideą 
tak pojętego powszechnego obowią- 
zku szkolnego. Powinien on być nie- 
tylko utrzymany, ale umocniony. Po- 

posiada ja 
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Projekt ustawy 0 ustroju samorządów. 
Tel. od wł. kor. z 

Rada Ministrów uchwaliła projekt 
ustawy o ustroju samorządów, która 
niebawem zostanie przesłana do Sej- 
mu. Projekt m. in. ujednostajnia 
skład organizacyjny gmin miejskich, 
sposób powołania członków zarządu 
it. p. Na uwagę zasługuje przepis zno- 

Warszawy. 
szący prezydja rad miejskich. Na po- 
siedzeniach rad miejskich przewodni- 
czyć będzie burmistrz z wyjątkiem 
Warszawy, Wilna, Poznania, Krako- 
wa, Lwowa i Łodzi, gdzie przewodni- 
czyć będą prezesi wybierani przez 
rady. 

Plenarne posiedzenie Sejmu. 
Sprawa nowelizacji K. P. K 

WARSZAWA. 12.1. (Pat.) Otwiera 
jac posiedzenie, marszałek Sejmu 
Świtalski uczcił w przemówieniu pa- 
mięć zmarłego isagicznie posła Wa- 
ryńskiego. lzba przemówiesia wysłu 
chała stojąc. Następnie uznano man- 
dat Ś. p. posła Waryńskiego za wy- 
gasły. Zkolei Ślubowanie poselskie 
złożył pos. Średnicki (BB.). 

Izba przystąpiła do sprawozdania 
‚ komisji prawniczej o rządowym pro- 
jekcie ustawy, zmieniającej niektóre 
przepisy kodeksu postępowania kar- 
nego, o wniosku Ch. D. i wniosku Str. 
Ludowego w tej sprawie. 

Sprawozdawca pos. Paschałski 
wskazał, że Ministerstwo Sprawiedli- 
wości, przedstawiając ten projekt, u 
zasadnia go tem, że obowiązujące no- 
we przepisy postępowania karnego w 
niektórych punktach okazały się nie- 
zgodne z warunkami życia i potrz-- 
bami wymiaru sprawiedliwości. Cz 
ściowa nowelizacja tych przepisów 
stanowi konieczność państwową, w 0- 
becnym bowiem stanie rzeczy, tok 
prac sądów karnych jest silnie zaha- 
mowany, koszty postępowania zaś 
przekraczają koszty możliwości skar- 
bu. Nowela zmierza do usprawnienia 
działalności sądów karnych, normu- 
jąc bardziej reskrypcyjnie zakres i 
tryb powołania dowodu ze świadków 
w sądach okręgowych i apelacyjnym. 

Po omówieniu dalszych zmian, re- 
ferent zaznacza, że co się tyczy trybu 
badania osób duchownych, to komi- 
sja poszła dalej, niż projekt rządowy 
i zwolniła te osoby całkowicie od skła- 
dania przysięgi, podczas gdy projekt 

rządowy zwalnia je tyłko wówczas. 
gdy strona zażąda zaprzysiężenia. 

W dyskusji pos. Babski (Str. Lud.) 
staje w obronie poprawek swego kłu- 
bu. Zarzuca, że Ministerstwo Sprawie- 
dliwości przystępuje w zbyt szybkiem 
tempie do nowelizowania kodeksów, 
dopatruje się zahamowania prac są- 
dów w licznych procesach politycz- 
nych i prasowych, uskarża się na rze- 
kome wprowadzenie polityki do są- 
dów oraz na fakt, że większość po- 
prawek Stron. Lud. nie została przez 
komisję uwzględniona. W sprawie 
przysięgi duchownych mówca nie po. 
dzieła stanowiska komisji prawniczej 
Pos. Bitner (Ch. D.) oświadcza, # 
klub jego odnosi się do tej nowcii 
z dużym sceptyzmem. Mówca broni 
wniosków Ch. D. 

Po pośle Nowodworskim przema- 
wiałi pos. Świątkowski (PPS), pos. 
Bilak z Kl. Ukr., pos. Sommerstein z 
Klubu Żydowskiego, pos. Krysa (Str. 
Lud.) i pos. Trąmpczyński z Klubu 
Narodowego. 

Zkołei zabrał głos delegat departa- 
mentu prawniczego M-stwa Sprawie- 
dliwości prokurator Sądu Najwyższe- 
go Gumiński. Odpowiadając na zapy- 
tanie mówców opozycyjnych, czy no- 
weła omawiana jest potrzebna, proku 
rator oświadczył że podstawą do no- 
welizacji mogą być tylko warunki ży- 
ciowe. Znane są obecne warunki ©- 

swego „reprezentanta* w osobie b. 
posła Antoniego Szapiela, posiada ją- 
cego istotnie garść swych zwołenni- 
ków jedynie na terenie gminy łyn- 
tupskiej. 

W powiecie upadła ostatnio jedy- 
na placówka P. P. S. w N.-Święcia- 
nach. bos. 

    

   

wszechne nauczanie jest fundamen- 
tem bytu społeczeństwa i warunkiem - 
jego rozwoju. Upowszechnianie wiedzy 

jest upowszechnianiem państwa. jego 
siły i zdolności życiowych. Nie może- 
my nietyłko cofnąć rozwoju oświaty 
powszechnej, lecz dopuścić to wyprze 
dzenia nas przez sąsiadów i całą Eu- 
ropę. Żadne trudności finansow 
choćby chroniczne, nie mogą słu 
za argument przeciwny. 

Prawda, że jednolite przepisy na 
terenie całej Rzeczypospolitej, bardzo 

   

     

zróżnicowanej gospodarczo, nie są 
właściwe. Obszary awansowane,. o 

winny rozpoczynać powszechne nau- 
czanie od 6-go roku życia. tereny 0- 
późnione w rozwoju,. których mło- 
dzież również osiąga później dojrza- 
łość do elementarnej nauki, mogłyby 

rozpoczynać ją od 7-go łub nawet 5- 

go roku życia dzieci. Ilość łat nauki 
nie może być jednak inna w szkołe 

  

      

na Śląsku i na Wołyniu. Zresztą 
skrócenie czasu nauki . pociągnęłoby 
za sobą likwidację mnóstwa szkół 
powszechnych na wsi, gdzie szkoła 5-, 
cio lub 6-cioletnia nie miałaby ko 
niecznej dla swego istnienia liczby u- 
czniów, przewidzianej przepisami 
ko minimum dla kreowania szkoły. 

Inna rzecz ,że szkoła powszechna 
wymaga zróżnicowania .w obrębie 
swej siedmioletniej pracy, dotąd poj- 
mowanej jednostajnie, chociaż rozpo- 
czyna pracę z dziećmi siedmioletnie- 
mi, a wypuszcza je w świat w wieku 
lat czternastu. Zadaniem szkoły jest 
coś więcej aniżeli elementarne wyk- 

  

  

  

konomiczne i skutki ich powinny do- 
tknąć wszystkich obywatełi. a więc 
także oskarżonych, tem bardziej, że- 
koszty spadają już na prawomocnie 
skazanych. Ta myśl przewodnia kie- 
rewała Ministerstwem Sprawiedliwo$- 
ci. 

Następnie w dłuższym wywodzie 
mówca odpowiada szczegółowo na 
stawiane w czasie dyskusji zapytania 
i zarzuty oraz daje wyczerpujące wy 
jaśnienia. 

Po końcowem przemówieniu re- 
ferenta Paschalskiego przystąpiono 
do głosowania: Odrzucono wnioski 
mniejszości i projekt ustawy przyję- 
to w drugiem i trzeciem czytaniu w 
brzmieniu komisyjnem. 

Po odesłaniu do komisji szeregu 
rządowych projektów ustaw posiedze- 
nie zamknięto. Następne odbędzie się 
w piątek 15 bm. o godzinie t6-ej. 

Z komisji budżetowej. 
Budżet Min. P. i T. 

WARSZAWA, 12. 1. (Pat). Sejmowa ko- 
misja bu owa przystąpiła w dnju 12 b. 
m. o godzinie 1l-ej rano do rozpatrywania 
budżetu Ministerstwa Poczt i Telegrafów. 
Referent poseł Gliński (BB), podniósł, że 
Ministerstwo wychodzi obronną ręką z kry- 
zysu, gdyż daje się odczuć stały wzrost li- 
stów i wszełkich przesyłek. Jednakże w 
związku z podniesieniem taryfy pocztowej 
daje się zauważyć szmugiel pocztowy, jak 
również fałszowanie znaczków. Sprawozdaw- 
ca wylicza główne roboty Ministerstwa, za 
znaczając, że ważnem wydarzeniem było 
kończenie kabla dalekobieżnego Warszaw; 
Cieszyn. Za kiłka dni nastąpi otwarcie pier- 
wszej połowy połączeń Warszawa—Genewa 

aryż—Wiedeń—Praga czeska. Mówca 
proponuje następujące zmiany w prelimina- 
rzu: w samem Ministerstwie wydatki w kwo- 
cie 1700 tysięcy zniżyć do kwoty 1601190 zł. 
w  przedsiębiorstwach zwięks się o 635 
tysięcy złotych, natomiast zmniejsza się w 
innych pozycjach o 3645 tysięcy. 

Pos. Kornecki (Kl. Nar.) uważa dochody 
Ministerstwa za niereałne. Mówca domaga się 
informacyj o budowach, prowadzonych przez 
Ministerstwo, krytykując jego gospodarkę, 
jak również gospodarkę: Państwowej Wyt- 
wórni Tełefonów. Zkolei zabrał głos pos. 
Rozmarin (Kl Żyd.) omawiając sprawę pod- 

wyższki taryfy pocztowej. 

Minister Boerner, odpowiadając stwier- 
dza, że budżet Ministerstwa jest realny. 

Po przemówieniu p. ministra referent pos. 
Gliński prosi © przyjęcie budżetu Minister- 
stwa wraz z poprawkami. Budżet w 2-m c: 
taniu pzyjęto. Następne posiedzenie kom 
budżetowej odbędzie się w dn. 13 b. m. o 
godzinie 10 min. 30. 

Z senackiej komisji spraw 
zagranicznych. 

Dyskusja nad exposć min. Zaleskiego. 

WARSZAWA, 12. 1. (Pat). — Na wtorko- 
wem posiedzeniu senackiej komi spraw 
zagranicznych przystąpioso do dyskusji nad 
expose ministra Załeskiego, w obecności mi- 
nistra i szefa gabinetu p. Szumlakowskiego. 

Sen. Loewenherz (BB) podniósł plano- 
wość, spokój i aktywność zagranicznej poli- 
tyki polskiej i jej niewzruszoną wołę utrzy- 

mania pokoju na zasadzie istniejących trak- 
tatów. alor wskazał na inicjatywę pol- 
ską w sprawie zorganizowania bloku rolni- 

ych r Europy Wschodniej, oraz na 
fakt wielkiej doniosłości, jakim była wizy 
ta ministra Zaleskiego w Londynie. Mówią: 
o sytuacji gospodarczej, mówca podkreślił 
że w przyszłym przetargu międzynarodowym 
R: regul niu stosunków natury gospo- 

i fina ansowej Polska nie może być 
traktowana równi lub Baza! gorzej, ani- 
żeli te państwa które olbrzymie 

ich. Nie- 
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dopus: dobry p atnik był go- 
rzej traktowany, aniżeli zły. Polskie wnioski, 
zmier: > do t. zw. rozbrojenia moralnego, 
wskazują drogę, po której należy iść przy 
regulowaniu spraw politycznych i gospodar- 
czych. zakończeniu sen. Loewenherz pro- 
sił ministra skiego, by w miarę możno-     
ści chciał udzielić wyjaśnień w następujących 

ształcenie, Już tu musi być dany pe- 
wien słopień wiedzy oraz przygoto- 
wanie do życia. Obecnemu programo- 
wi szkoły powszechnej nie jest to 
wprawdzie obce, lecz nie znajduje 
dość jasnego wyrazu ani w samym 
programie, ani przedewszystkiem w 
organizacji szkoły. Ministerstwo za- 
inicjowało wprawdzie już przed kil. 
ku laty nowy kierunek w tej dziedzi- 
nie, lecz dotąd brak konkretyzacji 
tych poczynań. 

ZDOLNI NAPRZÓD! 

Jedną z kardynalnych wad jest, 
że w obowiązującym systemie szkoł- 
nym może wiele zdolności i talentów 
iść na marne i z pewnością marnuje 
się. Organizacja nauczania i kształce - 
nia byłaby idealna, gdyby ułatwiała 
drogę wzwyż jednostkom zdolnym 
które tkwią w masie i tak częsta w 
niej pozostają. Czy nie znamy sami 
choć kilka osobników, którzy nie ma- 
jąc sprzyjających warunków, kończą 
swą naukę n. p. w szkołach zawodao 
wych, poza któremi już nie kontynuu- 
ja swego wykształcenia? Rzadko bai- 
dzo zdarza się, że łudzie tacy, wśród 
pracy zawodowej, obarczeni coraz 
większemi obowiązkami, znajdują 
dość sił i wytrwania, by przemóc tru- 
dności i dobić się do progów wyższej 
uczelni. 

Szkolnictwo zawodowe wszełkich 
typów powinno być tak zorganizowa- 
ne, by droga do nauki i wiedzy stała 
otworem dla wszystkich zdolnych do 
jej odbycia. Wyzwolenie sił dzieci A 
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Nowe formy Unji Kościelnej w Polsce. 
Pod powyższym tytułem ukazała 

się książka (Słonim, 1932, nakładem 
grupy ziemian, stronic 111) streszcza- 
jąca dyskusję unijną, przeprowadzoną 
na łamach „Słowa* w ciągu paru 1at 
ostatnich. 

Z prawdziwą radością powitałem 
tę książkę, bowiem byłem pierwszym, 
który zapoczątkował w końcu 1926 r. 
tę dyskusję w „Słowie artykułem pt. 
э hrześcijanie wszystkich krajów łą- 

  

Temat to zbyt ważny i zbyt donio- 
sły w swych skutkach dla państwa i 
Kościoła, by miały ginąć w rocznikach 
pism pogłądy ludzi, którzy sprawę u- 
nijną studjowali, znają ją z życia bie 
żącego i mają coś do powiedzenia. 

„Nowe formy Unji Kościelnej w 
Polsce* są książką zbiorową: czterna- 
stu autorów bierze udział w tej długiej 
dyskusji i nadaje przez swą zbioro- 
wość charakter tej książce. Jest to 
niejako demonstracja przeciwko uje- 
mnym metodom przeszczepiania ob- 
rządku bizantyjskiego na gruncie pań- 
stwa polskiego. 

Różnolitość poglądów występuje 
wyraźnie, bo dyskutują katolicy i pra- 
wosławni, laicy i duchowni, a jednek 
w większości artykułów przewija się 
jedna m; to obawa, że akcja unij- 
na w postaci obrządku synodalnego 
rosyjskiego przenosi nacjonalizm ro- 
syjski na grunt zupełnie obcy, bo pol. 
ski i białoruski. 

Sytuacja wygląda zupełnie para- 
doksalnie: zwolennicy współczesnej 
akcji unijnej zarzucają jej przeciwni- 
kom traktowanie spraw religijnych z 
punktu widzenia nacjonalizmu polskie 
go, gdy tymczasem sami, widocznie 
niešwiadoinie, propagują nacjonalizm 
rosyjski, który wsącza się przez śpiew 
kościelny cerkiewno- słowiański, przez 
kazania rosyjskie i przez obrzędy 
synodalne do serc i umysłów polskie- 
go i bialoruskiego chłopa. 

Z prac zamieszczonych w tej zbio- 
rowej książce na czoło się wysuwają 
artykuły p. Romana Skirmuntta, re 
daktora Stanisława Mackiewicza i dr. 
W: alerjana Charkiewicza. Senator Skir 
muntt pisze dobitnie, ż „rusyfikacja 
Kościoła Katolickiego na terenie krwa- 
wych wielowiekowych zmagań kultu- 
ry zachodniej z wschodnią wygląda 
na niebezpieczną kapitulację. Z punk 
tu widzenia państwowego jest ciosem. 
przed którym społeczeństwo bronić się 
winno”. A redaktor Mackiewicz jesz 
cze abi j stwierdza, że „w naszych 
warunkach nie "powstał żaden nowy 
nacjonalizm bez oparcia się 0 zakry- 
stję. Ukraina galicyjska nie powsta- 
łaby bez unji, tak samo jak nacjona- 
lizm litewski to przedewszystkiem 
dzieło zakrystji, dzieło młodszegó kle- 

      

  

  

sprawach: 1) W ostatnich dniach padały w 
Niemczech oświadczenia niiarodajne, które 
wywołały zrozumiałe zaniepokojenie w ca- 
lym kraju. 2) Ze względu na wagę zagadnie- 
nia sen. Loewenherz prosi ministra, by 
w miarę możności udzielił wyjaśnień o sta- 
nie rokowań o pakt nieagresji. 3) Ze wzglę- 
du na powszechne wzburzenie, jakie wywo- 
łały krwawe napady w Prusach Wischodnich 
na bezbronnych ludzi, którzy zamierzali 
przy: ić do założenia polskich szkół, pro- 
simy p. ministra o wyjaśnienia. 4) Kryzys 
bezrobocia nie omija i Francji. Idzie nam 
a los robotników polskich we Francji. 

Następnie zabierali głos sen. Kozicki (Kl. 
Nar.), Dębski (P. P. S), Korfanty (Ch. D.), 
i Wielowieyski: (B. B). Ž 

Posiedzenie komisji zakończyło się o go- 
dzinie 15. Dalszy ciąg dyskusji odroczono. 

Preliminarz budżetowy M.S.W. 
(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). 

W najbliższą sobotę w komisji budżeto- 
wej Sejmu rozpatrywany będzie preliminarz 
budżetowy Min. Spraw Wewnętrznych na 
rok 1932 Przy rozpatrywaniu tego bud- 
żetu zabrać ma głos minister spraw wew- 
nętrznych p. Pieracki, który przedstawi cało- 
kształt spraw swego resortu oraz poruszy 
aktualne zagadnienia polityczne, 

Nie jest wykluczone, że p. minister omó- 
wi również sprawę stosunków polsko-ukra- 
ińskich w związku z ostatniemi pogłoskami 

o rozmowach, jakie toczą się w tej sprawie 

we Lwowie. 

    

    

    

    

      

  

      

  

    

  

cych w dołach społecznych, wniesie 
społeczeństwu kapitał w formie naj. 
bardziej twórczej z wszystkich zna- 
nych. 

Nie należy wypełniać życia mies- 

notami, tylko dlatego, że przypadkiem 

odbyły one — nieraz z największym 

trudem — proces naukowy w szko- 

łach, które ustawowo i zwyczajowo 

torują drogę do stanowisk i urzędów. 

Wiemy dobrze, że ten przeciętny ma» 

terjał zajmuje wiele miejsca i dociera 

nawet do stanowisk naukowych, za- 

siada na katedrach uniwersyteckich, 
z zrozumiałą 68 dla rozwoju na- 

uki. 
System popierający naturalny о- 

bieg zdolności, jest jednym z pierw- 

szych warunków pożytecznej organi - 

zacji szkolnictwa. 

Selekcja umysłowa, która się tą 

drogą dokona, nietylko nie jest sprze- 

czna z zasadą powszechności oświaty 
i wiedzy, lecz stanowiłaby jej konsek- 

wentne uzupełnienie i wykończenie. 

Tak pojęta elitarność nie może—5*- 

dzimy — wywołać znikąd żadnych za. 

strzeżeń. Któż stanie w obronie tezy, 

że struktura szkolna, przejęta z trzech 

systemów państwowych, utworzona 
w innych czasach, odmiennych zupeł- 

nie warunkach i różnych z naszeini 
celach, jest dobra, szczęśliwa, ba, na- 
wet opatrznościowa? Nietylko treść, 
ale i forma-szkoły musi być żywa i 
plastyczna, a nie skamieniała. 

ZREWIDOWAĆ GIMNAZJA. 

Zdawałoby się, że „okiem w gtu- 

  

ru litewskiego". Zdaniem autora no- 
wy obrządek zgóry dyskontuje niechęć 
ludu do Polski, na naszym zaś tere- 
nie jest największym kamieniem obra- 
zy, rzuconym w Cerkiew Prawosław- 
ną. I wnioskuje redaktor Mackiewicz, 
że „Rząd Polski tak przedmajowy, 
jak i pomajowy nie posiada żadnej 
polityki wyznaniowej. 

D-r. Charkiewicz podchodzi do za- 
gadnienia unji kościelnej zarówno cd 
strony historycznej, jak i emocjonal- 
nej. Żąda założenia w Wilnie ośrod- 
ka nowoczesnych badań unijnych. 
które w niejednem mogłyby naprosto- 
wać fałszywe metody „nawracania 
prawosławnych, a przez to pozwoliły- 
by unikać niebezpieczeństw politycz- 
nych dla państwa i Kościoła. 

Cerkiew  Prawosławna-w przeci- 
wieństwie do Kościoła Katolickiego - - 
zawsze była narodowym związkiem re- 
ligijnym, narodową instytucją rosyj- 
ską, bułgarską, serbską i t. p. Pew- 
szechny Kościół Katolicki nie znał do 
niedawna swoich odłamów narodo- 
wych. Jego uniwersalizm był naj- 
wspanialszą cechą. 

Próby stworzenia w Kościele Ka- 
tolickim obrządku bizantyjskiego czy 
synodalno-rosyjskiego są kapitulacją 

  

na rzecz kościoła narodowego. Jakie 
tendencje ożywiają rosyjskich. kato- 
lików, możemy się dowiedzieć z arty- 
kułu ks. d-ra D. Kołpińskiego, który 
w książce „Kościół Katolicki w Rosji'* 
obszernie pisze o konieczności wzmoc- 
nienia tego kościoła w Rosji duchem 
i kulturą rosyjską, a to w tym celu, 
aby idea katolicka mógła się pomyśl- 
nie szerzyć na wschodzie rosyjskim. 

Tymczasem posłucha jmy co mówi 
ks. Jan Chollet, arcybiskup w Cam- 
brai, w książce pod tytułem „Nacjo- 
nalizm a katolicyzm“': kto chce nacjo- 
nalizować naukę, ten ją paczy tak 
„jak się paczy ideę religijną nacjona 
lizując ją. Jest to błędem ludów 
wschodnich, ze chcą zamykać religję 
w granicach państwa. Nie rozumieją 
człowieka bez religji i w tem mają 
słuszność. Lecz nie pojmują również 

państwa bez „swojej własnej” religji 
i „swoich własnych” obrządków”. 

I dostojny Arcybiskup francuski 
wnioskuje: „Ten sposób. nacjonalizo- 
wania religji stoi w wyraźnem prze- 
ciwieństwie do idei katolickiej, będą 
cej wyrazem religji Chrystusowej, jak 
również do uniwersalizmu, który jest 
źródłem religji naturalnej" 

Świadectwo i i až nadto 
wymowne. W 2 
WERK APO EKO RO CEWPZERE 

  

  

  

     

   

CHROŃCIE 
WASZE OCZY 

STOG>Cia ZARÓWEI 
PHILIPS ARGENTA 

ERAT TOTO GO TAORAG 

Czy wiecie, że... |“ 
—.W| ambulatorjum dentystycznem 00. 

Franciszkanów w Wiedniu wyrwano w cią- 
gu r. 1930 60.000 zębów pacjentom. 
.— Związek urzędniczek angielskich ot- 

worzył w Londynie świetlicę dla bezrobot- 
nych stenotypistek: 

— Po mošcie nad wodospadem Niagary 
przechodzi rocznie 10 miljonėw ludzi. 

— Złote rybki mogą żyć około 50 lat w 
sztucznym basenie. 

— W! ubiegłym roku urząd patentowy w 
Niemczech wydał 70.000 patentów na rozmai 
te wynalazki. 

— Los Angelos liczy (U. S, A). 516.106 
samochodów, czyłi 1 auto przypada na 2 
mieszkańców, Detroit zaś 423.102 auta, czyłi 
jedno auto na 4 miesrkańców. 

— 70 poc. kursujących w Czechosłowa- 
cji aut osobowych wyszło z fabryk krajo- 
wych, co oznacza wzrost e 8 proc. w prów- 
naniu z rokiem 1928. 

— 11 b. m. stanęło do łotu na linji New- 
York — Miami (U. S. A.) 40 samolotów pi 
lotowanych przez lotników amatorów, przy- 
czem długość trasy w linji powietrznej wy- 

i 1200 mil ang. 

    

    

    

  — Najwyższy komin fabryczny w Euro- 
pie posiada elektrownia miejska w Lipsku, 
liczy on 137 + pół metra wysokości. 

wie* społeczeństwa powinna być 
szkoła powszechna. A jednak—-poza 
sferami nauczycielskiemi — nie ©- 
mocjonuje ona, ani jej zagadnienia, 
ani w części tak jak szkoła średnia. 
Ma ona obok krytyków, swych przy- 
sięgłych chwałców i apotologetów, któ 
rzy jakiekolwiek zmiany w jej kon- 
strukcji uważają za niedopuszczalne 
i piętnują jako nowatorstwo. 

Tymczasem żadna może — poza 
zawodową—szkoła nie jest opatrzo- 
na tylu znakami zapytania i tak ułom- 
na jak gimnazjum w swej dzisiejszej 
postaci. Osiem roczników, z których 
najmłodszy tkwi jeszcze nadobre w 
dzieciństwie, a najstarszy poczyna 
wyrastać z okresu młodzieńczego, 
tkwi w jednym tygłu, podlega oddzia- 
ływaniu jednego aparatu naukowego 
i wychowawczego i karmi się <fedno- 
litym programem, Szkoła średnia 
kojarzy dziś część tego, co należy do 
szkoły powszechnej, — u.dołu, w kla- 
sach pierwszej i drugiej. to co jest 
właściwym przedmiotem średniego 
wykształcenia — w kłasach czwartej, 
piątej i szóstej a po części trzecłej i 
siódmej, i elementy wyższego. wy- 
kształcenia i nauki w znaczeniu uni- 
wersyteckiem— klasa ósma i po części 
siódma. Skojarzenie jest fikcją cało- 
Ści, która załamuje się w życiu na ka- 
ždym kroku, zarówno w nauce, jak 
metodyce i pedagogji, jak wreszcie 
w wychowaniu. 

Dr. Adolf Hirschberg. 

(C. d. n.) i  
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- WIEŚCIIOBRAZKIZKRAJU. 
Straszliwy czyn szaleńca. 

Umysłowo chory Jan Górka, mieszkaniee 
wsi Cejkinie gm. Łoździeje w silnym ataku 
<szału porwał widły i przebił niemi matkę 
„Jadwigę, która po kitku minutach nie odzy- 
<kawszy przytomności zmarła. Po dokonaniu 
fłej chydnej zbrodni szaleniec usiłował wy- 
fbiee na dziedziniec, tecz zosłał zatrzymany 
przez brata Dominika. Szałeniee z turja rzu- 
<rił się na brata i widłami ugodził go w gło- 
wę a następnie zmasukrował twarz. Zalany 
krwią Dominik Górka wypadł na podwórze 

  

i począł wzywać pomocy. W trakcie tego 
szaleniee eałą siłą uderzył widłami w gło- 
wę brata rozbijając mu czaszkę. Na krzyk 
mordowanego zbiegło się kilku włościan, 
którzy rzueili się na szaleńca z zamiarem 
rozbrojenia go, lecz ten z nadludzką wprost 
siłą powalił na ziemię kilka osób oraz zra- 
nił ciężko dwóch parobków a następnie nie 
zatrzymany przez nikogo zbiegł do lasu. Po- 
wiadomieno polieję, która zarządziła na sza- 
łeńca obławę, i wkrótce go zatrzymała, (e). 

Wilki rozszarpały człowieka. 
W dniu 10 b. m. w lesie wpobližu wsi 

Harnieńce gm. dziśnieńskiej znaleziono ob- 
gryzione zwłoki mieszkańca sąsiedniej wsi 

powiczowo Edwurda Łukaszewieza, który 
zdołano ustalić wracając od krewnych 

    

z gościny w stanie pijanym w drodze 
usnął. W ezasie snu został napadnięty przez 
wilki, które udusiły Łukaszewieza, a następ- 
nie zwłoki ogryzły. (e). 

Landwarów. 
Jasełka i opłałek harcerski. 

W okresie Świątecznym miejscowi har- 
erze wykazali dużą żywotność w swoich wy 
stąpieniach zewnętrznych i pracy wewnętrz- 

saej. 
W” dniach 26 i 27 grudnia u. r. harcer- 

«stwo miejscowe, wspólnie ze Strażą Pożarną 
i- Wincentynkami wystawiło nselka“ ks. 
"Wieczorka, nie szczędząc nakładu pracy i 
-wydatków. Widowisko wypadło nadzwyczaj 
pięknie i było prawdziwie artystyczną at- 
rakcją świąteczną Landwarowian. 

Z pośród przedstawień odbywanych w 
HLandwarowie „Jasełka* wyróżniły się bo- 

szactwem i pięknym doborem. kostjumów, 
"które choć drogo kosztowały znalazły się w 
'Landwarowie. Tak więe w tym momencie 
Sak i artystycznej grze amatorów wyraźnie 

widać było wprawną rękę artystycznej reży- 
sserji p. Toni Trepiakowej 

Czysty dochód wynosił 230 zł. 
podzielony między organizacje. 

Dnia 6 stycznia odbył się uroczysty opła- 
*ek harcerski drużyny żeńskiej i mę: R 

=w którym oprócz młodzieży harcerskiej wzię- 
Ki udział ks. prefekt i kierownik miejscowej 

szkoły, przyjaciełe harcerstwa, wizytatorka i 

wizytator harcerski z Wilna, W czasie opłat- 

ka odbyło się uroczyste przyrzeczenie kilku 

marcerek i kiłku harcerzy. W czasie wieczoru 

młodzież zabawiła gości wesołemi występami 

artystycznemi, a Św. Mikołaj obdarował 

grzeczne „dzieci” dowcipnemi darami. Zaba- 

-wa choć bez tańców. to jednak była. wesołą 

* trwała kilka godzin. 

Widze. 
Spółdziełczość. 

Na początku, czy też później, albo w 

pełni rozwoju jakiejś spółdzielni musi się 

-=zdarzyć malwersacja, defraudacja, czy inne 

jakieś oszukaństwo, przy której udziałowcy 
traca swoje wkłady oraz nazawsze zaufanie 
<ło wszelkich spółek. Zwykle potem sprawa 
dzie do sądu, winowajcy płacą karę, albo . 

różnie bywa, a spółdzielnia albo upada, albo 

się dźwiga bardzo powoli i z wielkim tru- 

«dem. Narzeka się później na głupotę, ciemno 

saę, upór chłopski i nieufność, że wolą „ży- 

«dów paść" aniżeli należeć do „swego skle- 
„pu* jako udziałowiec. 

Taka np. spółdziełnia „Lud'* w Widzach. 

"Teraźniejszy kierownik — talent poprostu! 

   

  

       
i został 

  

     

    

«Co za uprzejmość względem klijenteli, szyb- * 

©kość załatwiania, sumienność, jaką się .wo- 

-góle rzadko spotyka nawet w większych 

«miastach. Ruch — zwyczajny sobie. Pytam 

-gię wiejskich — czemu nie bierzecie udziału 

-w spółdzielni — przecież tak prowadzonego 

-sklepu to poprostu nie spotkać. I dla was 

wygoda. 

A my z początku jak to zaczynało się 

"o należeli, popłaciłi co się należało, no a 

"tam pokręcili coś z temi pieniędzmi i tyle 

my ich widzielti“. 

Zwykła historja. Inna rzecz, że się spół- 

<dzielnia rozwija dzięki teraźniejszemu sprz 

<ławcy, o ileż jednak rozwój byłby bard 

Gntensywny, gdyby nie było tak „tradycyjne- 

sgo" poczatku. G. 

  

  

"Założenie oddziału Straży Pożarnej. 

W dniu 20 grudsia 31 r. przybył do Stry- 

"tung p. Rutkowski zastępca naczelnika stra- 

ży pożarnej z komendantem oraz p. wójtem 

-gminy widzkiej, celem znłożenia w tejże wsi 

<Dddziału Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Organizacyjne zebranie odbyło się w 10- 

<kału Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej 

-gdzie p. Rutkowski licznie zchranej ludno: 

pi przedstawił korzyści, jakie wypływaja 

= posiadania wyszkołonej straży w razie 

-pożaru. Komendant PP. i wójt gminy dodali 

<%akże słowa zachęty nadmieninjąc, iż taka 

-straż tem bardziej na miejscu jest potrzebna 

-gdyż Stryłungi są jedna 7 największych wsi. 

    

   

    

Umiejetn gaszenia nożaru, znajomość 

«musztry — każdemu wyjdą na pożytek. 

Członków zapisało się 28. G. 

Parę uwag. 

We wsi Smilginiszki gm. Widze u Wojcie 

«cha Staszkiela przebywa syn jego Aleksan- 

-der. który często dostaje napadów szału. Ww 

<rzasie tych napadów rzucn sie na ojca i ro- 

dzeństwo z zamiarem zamordowania ich. 

"Dotychczas tak szczęśliwie się składało że 

-zawsze zdołano go obezwładnić przy pomo- 

siadów, zanim miał możność dokona- 

nia swego zamiaru. Na wsi, jak to na wsi. 

żeby doprowadzić do uspokojenia furjata 

związują go i biją ile tyłko sił wystarczy, aż 

<lelikwent zupełnie osłabnie. Pom jąc to, 

że i sam chory, który nic przecież nie jest 

inien, tak swoistą metodą leczony wiele 

erpi, jest on niebezpieczny dla otoczenia, 

> może w stanie niepoczytalnym doko- 

nać mordu, gdy się tego najmniej spodzie 

wać będzie moż: 

- Czyta się — tam obłąkany oderżnął 

"komuś głowę, tu znowu pokaleczył kogo — 

spotyka się szaleńców na ulicach miast ł w 

najlepszym razie wtedy zabiera się do za- 

*dadu kiedy popełni jakie przestępstwo. Nie- 

«ma co się tak bardzo dziwić, kiedy tyle spo- 

<tyka słę morderstw ponełnionych przez lu- 

dzi normalnych. Ale jakoś trudno czekać 

-na to dokonanie, żeby dopiero po fakcie 

rreagować. a. 

Święciany. 
Posełskie zebrania sprawozdaw 

Wi dniu 7 b. m. w Swirze, pow. święciań- 
=skiego, odbyło sie zebranie sprawozdawcze 

poselskie przy udziale przeszło 200 osób. 

Przewodniczył kierownik miejscowej szkoły 

powszechnej p. łuchniewicz. Po złożeniu 

=prawozdania przez posła Fryderyka Krasic- 

*%iego w dyskusjłt poruszono szereg Spraw 

-aktualnych m. in. sprawę konwersji pożyczek 
«oraz przyśpieszenia tempa komasacji i mel- 

joracji. Zebrani uchwalili jednogłóśnie wy- 
razić podziękowanie Bezpartyjnemu Bloko- 
“I. 

  

    

    

    

   

      

BW OE 
W dniu 8 b. m. w Szemłetowszczyźnie od- 

było się zebranie sprawozdawcze poselskie, 

na którem przewodniczył wójt gminy Runo- 

-wicz. Sprawozdask: złożył pos. Fryderyk 

Krasicki, poczem w dyskusji zabierali głos 

Wagoda i Andruiekiewicy. Należy podkre- 

  

Ślić że jest to pierwszy wiec poselski w Sze- 
mietowszczyźnie od czasu powstania Państwa 
Polskiego. Obecni w liczbie około 300 osób 
uchwalili rezołucję wyrażenia podziękowa- 
nia Bezpartyjnemu Blokowi. 

SZ: 

W dniu 4 b. m. pod przewodnictwem 
wójta gminy komajskiej Dziewgucia odbyło 
się zebranie sprawozdawcze poselskie w 
Komajach przy udziale 150. osób. W dysku- 
sji nad sprawozdaniem pos. Fryderyka Kra- 
sickiego zabierali głos Paszkowski, Bałaban 
oraz Dziewguć. Zapadła jednomyślna uchwa 
ła wyrażenia uznania Bezpartyjnemu Bloko- 
wi. 

Mołodeczno. 
Herbatka na bezrobotnych w Chołehle 

W dniu 9 b. m. mieszkańcy miasteczka 
Chołchło gm. gródeckiej, z okazji powrotu 
byłego ks. proboszcza prawosławnego, urzą- 
dzili herbatkę z tańcami, podczas której 
przeprowadzono zbiórkę na bezrobotnych. 

Przybywających przedstawicieli starosty, 
przywitał miejscowy mieszkaniec p. Pohudo 
wierszem, napisanym w języku białoruskim, 
poczem goście udali się do lokalu zabawy. 

Podczas herbatki zostało wygłoszone 
przez miejscowych mieszkańców szereg prze 
mówień, z których przebijała radość z po- 
wodu powrotu wielce lubianego proboszcza, 
oraz wdzięczność dla p. wojewody i p. sta- 
rosty za przyczynienie się do jego powrotu. 
Po wzniesieniu toastu na rzecz Rzeczypos- 
politej, Jej Prezydenta i Pierwszego Marszał- 
ka Polski Józefa Piłsudskiego, została od- 
„AO pieśń „Jeszcze Polska nie zginę- 
CER 

Przebieg całego wieczoru utrzymany w 
bardzo miłym tonie, pozostawił na długo 
niezatarte wspomnienia, a połącznie zaba- 
yw ze zbiórką na bezrobotnych, dokładnie 
charakteryzuje organizatoów, jako ludzi 
społecznie wyrobionych i dobrych obywate- 
li państwa. 

Pawan. 

Wilejka. 
Refleksje w noc Sylwestrową. 

W. Klubie urzędników „Ognisko Polskie” 

urządzono w noc Sylwestrową okazałą za- 

bawę. Ponad 60 osób w nader wesołym na- 

stroju bawiło się do rana. Na co dochód 

przeznaczono nie wiem. To jednak odczu- 

wam, że w tym czasie, wiele, wiele bezro- 

botnych i ich dzieci kołacji nie jadło i ta 

okoliczność odebrała mi humor i chęć pójś- 

cia na ten bal. Czy z uwagi na ciężką sy- 

tuację finansową państwa i nędzę tylu ty- 

sięcy bezrobotnej biedoty nie możnaby się 

w tym karnawale powstrzymać od tych hucz 

nych zabaw aby poprostu nie ranić serc i 

nie sprawiać nienawiści do otoczenia i do 

własnego życia u tych biednych i głodnych 

zastępów, tak od życia źle obdarowanych? 

Jestem ciekawy, czy też życie wyrówna 

kiedykolwiek te nierówności społeczne, czy 

też je jeszcze bardziej pogłębi. 

Walde. 

Choinka strzelecka. 

Po raz pierwszy dopiedo odbyła się w Wi- 

lejce tak okazała choinka, urządzona w dniu 

Nowego Roku przez Związek Strzelecki w 
świetlicy tejże nazwy dla szarej braci strze- 
leckiej i sympatyków oraz przyjaciół tej 
organizacji. Rozmiary nader obszernej świet 
licy okazały się za małe i niemogły objąć 
wszystkich. Ponad 100 osób zasiadło do sto- 
łów, przełamano się opłatkiem, przy okazji 
którego wygłoszono kilka krótkich przemó- 
wien. Zabierali głos: starościna p. T. Neuge- 

bauerowa, zast. starosty p. K. Dokurno, 
insp. szkolny p. M. Iwanowski, zast. insp. 
szkołn. p. P. Piałucha, prezes zarządu Z. $. 
p. L. Żołądkiewicz ref. W. Ob. Z. S. K. Bryja 
i inni. Strzelczynie deklamowały a wspólnie 
śpiewano kolendy i piosenki Choinka ślicz- 
nie przybrana jaśniała w rogu sali mnogoś- 
cią świateł. Po herbatce bawiono się w gry 
towarzyskie, pląsy i tańce. 

Wieczór przeszedł w tak miłym nastro- 
ju, jakiego jeszcze nasi strzelcy oraz mili 
i zacni goście dawno nie pamiętają. 

Walde. 

Sporty zimowe. 

Zima tegoroczna nie sprzyja uprawianiu 
sportów zimowych. Jeszcze w grudniu r. z. 
dokonano w Wilejce uroczystego otwarcia 
toru łyżwiarskiego z nadzieją częstego uży- 
wania przyjemnej ślizgawki, tymczasem dziś 
ryby się na tym torze ślizgają. Łyżwy posz- 
ły na piec, a saneczki też schowano, bo 
deszcz pada dzień po dniu. 

Narty, o, te mają tutaj coraz lepsze 
wzięcie. Nawet w takiej szkole powszech- 
nej 12 uczniów zaopatrzyło się w takowe. 
13-tu zaś innych zachęconych przez jedne- 
go z nauczycieli, przyniosło do szkoły od- 
powiedni materjał i pod kierunkiem instru- 
ktora robót wyrabiają sobie narty sami. Ale 
to mało. Rzesza dzieci chce jeździć na nar- 
tach i zazdrosnem okiem spogląda na tych, 
którzy tego zdrowego sportu używają. Ta 
okoliczność skłoniła wspomnianego nauczy- 
ciela do zorganizowania w szkole kursu nar- 
ciarskiego, co mu przyszło b. łatwo, gdyż 
umiejętność jazdy na nartach posiada a Po- 

wiatowa Komenda P. W. w Wilejce uprzej- 

mie wypożyczyła na dłuższy czas 16 par 

nart. 
Zapisało się na kurs 32 uczniów i ucze- 

nic starszych oddziałów. Pracowano na 

dwie zmiany, Kilka lekcyj dało wspaniałe 

rezultaty. Nawet dziewczynki z natury bo- 

jaźliwsze zjeżdżały już z dość znacznych 

pochyłości. 

Tymczasem klapa. Deszcz! Narty się su- 

szą a wody Wilji wzbierają niczem na wios- 

nę. Rybacy nad Wilją mieszkający znów z 

trwogą spoglądają na rzekę, czy czasem nie 

przyjdzie im, podobnie jak z wiosną ub. r. 

wynosić się ze swych siedzib przed wodą i 

rybami, które jak stwierdzono, nietylko się 

swych prześladowców nie boją, ale owszem 

same oknami do ich mieszkań umieją wpły- 

nąč. Walde. ' 

Olkieniki. 
Samobójstwo rolnika w gminie 

olkieniekiej. 

Mieszkaniec wsi Gienuńce gm. ołkienie- 
kiej Michał Ziminowicz wystrzałem z dubeł- 
tówki w skroń odebrał sobie życie. Powo- 
dem tego rozpaczliwego kroku była ciężka 
sytuaeja materjalna i znaczne zadłużenie go- 
spodarstwa. Ziminowicz był wzorowym rol- 
nikiem i cieszył się ogólną sympatją sąsia- 
dów włościan. a (e). 

Smorgonie. 
Podpalenie z zemsty. 

Nocy ubiegłej we wst Węcławinięta gm. 
smorgońskiej na szkodę W. Jermaka spło- 
nęły zabudowania gospodarcze. Sam Jermak 
ledwe zdołał się uratować z płonącącego do 
mu. Jak ustaliło dochodzenie, pożar pow- 
stał skutkiem zbrodniczego podpalenia, któ- 
rego dopuścił się sąsiad Wacław Sużycki. 
Podpalacz stanie przed sądem doraźnym (c) 

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

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

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku 

GENERAŁ 

  
W rolach głównych: JOHN BARRYMORE i MARION NIXON 

Wkrótce. „TANCERKA CYLLY". 

Film dźwiękowo- 
śpiewny GRAC 

  
  

Echa pożaru w Nowogródku. 
Straty i powody. 

Jak ustaliły ergana bezpieczeństwa, wezo- 
rajszy pożar w Nowogródku powstał w za- 
budowaniach Dawida Tawryckiego, wsku- 
tek wadliwego urządzenia komina w wę- 
dzarni. Mimo usilnej akcji ratunkowej о- 
gień pochłonął budynek masarni, stodołę, 
przyległy dom mieszkalny murowany pię- 

trowy oraz część domu Błocha Nachama, w 
którym to domu na pierwszem piętrze mieś- 
city się biura i magazyny wojewódzkiej ko- 
mendy P. P. Zawartość magazynów i biur 
zdołano na czas ewakuować. Pożar trwał do 
rana. i 

  

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

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

oraz futra i okrycia damskie i męskie. 
  

Lida. 
Demonstracja bezrobotnych. 

Bezrobotni w liczbie około 150 urządzili 
awanturę w lokalu magistratu, uniemożli- 
wiając normalny tok pracy. Wezwana przez 
burmistrza policja przywróciła porządek, 
odprowadzająe kilku agitatorów do komi- 
sarjatu eelem pociągnięcia ich do odpowie- 
dzialności. 

Zebranie ezłonków Z. P. N. Ogniska 

m. Lidy. 
Odbyło się nadzwyczajne zebranie Człon- 

ków Zw. Nauczycielstwa Polskiego m. Lidy, 
na którem omówiono szereg spraw bieżących 

8730 

  

związanych z X Walnym Zjazdem czł. Od- 

działu Powiatowego Z. N. P. w Lidzie, 

Dwa dodatkowe referaty na X. Wal- 

nym Zjeździe Nauczycielsk. w Lidzie. 

Przed kilku dn. podawaliśmy program X 
Zjazdu Nauczycielstwa w Lidzie. Obecnie 
dowiadujemy się iż w pierwszym dniu Zjaz- 
du oprócz dwu referatów del. Okręgu Wi 
leńskiego i p. Bożka będzie referat p. insp. 
szkolnego St. Rogowskiego pod tytułem: „Do 
robek 10-cio letniej pracy nauczycielstwa na 
terenie powiatu lidzkiego* i w drugim dniu 
Zjazdu zastępcy insp. szkolnego p. M. Wit- 
kowskiego p. t. „Omówienie pragmatyki na- 
uczycielskiej““. 

Pożar przy ul. Wileńskiej 
w sklepie galanterji skórzanej Kacenelenbogena. 

W noey z 11 na 12 b. m. w sklepie wa- 
lizek i galanterji skórzanej Kacenelenboge- 
ma przy ul. Wileńskiej 28 wybuchł pożar. 
Zanim zdołano zaałarmować straż pożarną 
sklep stał już w płomieniach. Po przybyciu 
straży ogniowej niezwłocznie przystąpiono . 
do lokalizacji pożaru. Ponieważ do wnętrza 
nie można było się dostać wyłamano okno 

wystawowe i po dwugodzinnej uciążliwej ak- 
cji ratunkowej pożar zdołano umiejscowić. 
Pastwą płomieni padło mnóstwo walizek, to- 
rebek, książek skórzanych, puligaresów | t. p. 
wartości około 10 tys. złotych. 

W wyniku przeprowadzonego dochodze 
nia zdołano ustalić, iż przyczyną pożaru by- 
ło krótkie spięcie od wystawy reklamowej. 

Echa zajść listopadowych. 
Dochodzenie przeciwko dwóm studentom. 

Dowiadujemy się, że w tych dniach u- 
kończone zostało dochodzenie policyjne prze 
ciwko dwom studentom U. S. B. Solcowi i 
Feldmanowi. 

Dochodzenie przeciwko nim wytoczone 
zostało w związku z pamiętnemi zajściami 
w dniu 11 listopada 1931 roku przy gmachu 

prosektorjum U. S. B. przy ulicy Słowac- 
kiego. 

Akta dochedzenia policyjnego przeslano 
do dyspozycji władz prokuratorskich. 

O ile zapadnie decyzja kontynuowania 
dalszego śledztwa akta sprawy przesłane zo- 
staną do dyspozycji sędziego Śledczego, ce- 
lem przeprowadzenia dochodzenia sądowego. 

Ekscesy listopadowe przed sądem okręgowym. 
Oskarżony o bicie szyb — uniewinniony. 

Wydział karny Sądu Okręgowego w skła- 
dzie wiceprezesa p. W. Brzozowskiego i pp. 
sędziów Cz. Sienkiewicza i M. Szpakowskie- 
go rozpoznawał w dn. 11 b. m. znowu sprawę 
wynikłą na tle ekscesów listopadowych. 

Na ławie oskarżonych znalazł się Broni- 
sław Basiul, szewc, liczący lat 19. 

Akt oskarżenia zarzucał mu, iż dnia 10 
listopada, biorąc udział w publicznem zbie- 
gowisku antyżydowskiem, wybił szybę w jed- 
nym z magazynów przy ul. Wileńskiej. 

Oskarżony nie przyznał się do winy, a 
jego obrońca, mec. Engiel prosił o zbadanie 
kilku świadków odwodowych. 

Sąd przychylając się do tego wniosku jed- 
nocześnie przystąpił do przeprowadzenia 
przewodu sądowego. 

Zbadano wiełu świadków grupujących sie 
z pośród funkcjonarjuszów policji, poszko- 
dowanych właścicieli sklepów przy ul Wileń- 
skiej oraz trzech świadków odwodowych. 

O ile świadkowie, powołani przez urząd 
prokuratorski, opisując przebieg ekscesów, 
mających miejsce w krytycznym dniu 10-g0 

      

listopada, wskazują na oskarżonego, jako 
tego, który brał udział w zbiorowisku i wyb'ł 
szybę, to świadkowie wskazani przez obronę 
zgodnie zeznają, że osk. Basiuł do godz. 4 
wiecz. był w mieszkaniu, a następnie wyszedł 
na miasto i przechodził przez ulicę Wileńską; 
kiedy panował tu zupełny spokój. 
W rozprawie stron, podprokurator p. Dow 

bór, opierając się na zeznaniach świadków 
oskarżenia, a poddając w wątpliwość zezna- 
nia świadków odwodowych, domagał się uka- 
rania oskarżonego z art. 122 K. K. 

Natomiast mec. Engiel, zestawiając zezna- 
nia wszystkich świadków dowodził, iż oskar- 
żenie jest bezzasadne z tych względów, że 
awantury tego dnia miały miejsce o godz. 5 
po poł. a Basiul był zatrzymany o godzinie K 
wiecz., przytem nie posiadał laski. Uwidacz. 
niając wszystkie argumenty wykluczające wi- 
nę oskarżonego, prosił o jego uniewinnieniz 

Sąd, po naradzie, uznając wywody obroń- 
cy za przekonywujące osk. Basiuła uniewinni). 

Ka—er. 

Preces o zabójstwo 
w czasie libacji w piwiarni. 

Przed Iil-im wydziałem karnym sądu 
okręgowego rozpatrywana była sprawa Wac- 
ława Przychodzkiego, oskarżonego o zabój- 
stwo towarzysza libacji Jana Stankiewicza 
w przystępie silnego wrzuszenia duchowego. 

Zajście to, głośne w swoim czasie ro- 
zegrało się w dn. 17 grudnia 1929 r. w pi- 
wiarni Motela Berensztejna przy ul. Вату!- 
jańskiej Nr. 4. 

Około godz. 6 wiecz. do tej to piwiarni 
przyszedł Przychodzki w towarzystwie We- 
róniki Ałabisz i zajął ustronny gabinecik. 
Niebawem przybył tu jego znajomy Stan- 
kiewicz również w towarzystwie. swej przy- 
jaciółki Wandy Krakowskiej i wspólnie i 
w najlepszej zgodzie rozpoczęli libację. 

Po pewnym czasie, najwidoczniej pod 
wpływem wypitej wódki i piwa, w gabine- 
cie stawało się coraz gwarniej, aż wreszcie 
posłyszano stamtąd odgłosy awantury, prze- 
wracania sprzętów i bicia szkła. 

Kiedy gospodarz Berensztejn i inni goś- 
cie wskoczyli do pokoju zajętego przez po- 
waśnione towarzystwo, zastano tu śród ogól 
nego spustoszenia bijącach się zapamiętale 
mężczyzn. 

W wyniku interwencji Stankiewicza i je- 

go towarzyszkę wypchnięto za drzwi, zaś 

Przychodzkiego unieruchomiono na miejscu. 

Po kilku minutach, kiedy zdawało się, że 

awantura jest zlikwidowana, Przychodzkie- 

go wypuszczono, ten chwycił wielki nóż z 

bufetu i wybiegł na ulicę krzycząc: „zarznę 

  

Stankiewicz, wbrew przewidywaniom, stał 

pod piwiarnią. Na niego więc natarł roz- 

wścieczony Przychodzki i począł zadawać 
mu ciosy nożem. 

Stankiewicz próbował ukryć się w są- 
siednim domu lecz w bramie dopadł go po- 
nownie Przychodzki i wymierzył kilka 
pchnięć, wskutek których Stankiewicz padł 
na ziemię zbroczony krwią i niebawem 
zmarł wobec przecięcia tętnicy w prawem 

udzie. 
Zbiegłego Przychodzkiego wkrótce ujęto. 
Tłumaczył się on, iż nie chciał zabić 

Stankiewicza, lecz działał we własnej obro- 

nie. 

Kiedy sprawa ta znalazła się przed 54- 
dem w pierwszym terminie, obrona zakwe- 
stjonowała poczytalność oskarżonego, a sąd 
postanowił poddać go badaniu psychjatrycz- 
nemu. 

Po kilkomiesięcznej ohserwacji, uznano, 
iż aczkołwiek Przychodzki nie jest zupełnie 
normalny, to jednak zdawał sobie sprawę 

ze swego czynu. 
W. związku z tem orzeczeniem, sąd okrę- 

gowy wczoraj przystąpił do merytorycznego 

rozpoznania sprawy. 
Po zbadaniu świadków zajścia i wysłu- 

chania orzeczeń biegłych psychjatrów dr. dr. 

Malinowskiego i Podwińskiego sąd dał głos 

rzecznikom stron. 
Prokurator p. Dowhór wnosił o uznanie 

oskarżonego za winnego przestępstwa zgod- 

nie z aktem oskarżenia. zaś obrońca pod- 

sądnego mec. Kufikowski prosił o jego unie- 
winnienie wskazując na splot nieszczęśli- 
wych okoliczności. В 

Sąd uznal, iž osk. Przychodzki jest wi- 

nien zadania w afekcie b. ciężkiego uszko- 
dzenia ciała wskutek czego Stankiewicz po- 
niósł Śmierć i skazał go na 1 rok domu po- 
prawy. Ka-er. 
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KRONIKA 
Dziś: Weroniki. 

Jutro: Feliksa. 

  

Wschód słońca - g. 7 m.38 

Zachód » —. 15 16 

Spostrzeženis Zakladu Metoorslssti М. $. В 

w Wlinio z dnia 121 — 1912 reku 
Ctónienie średnie w milimetrach: 770 

Temperature średnia — 5 C 

а najwyższa: — 3 C 

majniżeza — 7° С. » 
Opad w miłimetrach: — 

Wiatr przeważejący: połudn. 

Tendencja barom.: spadek. 

Uwagi: pogodnie. 

MIEJSKA. 

— 200 bezrobotnych zatrudnia Magistrat. 
Magistrat m. Wilna miesięcznie wydatkuje 
10.000 złotych na akcję zatrudniania bezro- 
botnych, mniejwięcej tyle samo udziela w 
formie dotacji Ministerstwo Pracy i Opieki 
Społecznej. Z kredytów tych na robotach 
miejskich Magistrat zatrudnia ogółem 200 
robotników. 

— Magistrat troszezy się © bezrobotnych. 
Onegdaj w Magistracie interwenjowała dele- 
gacja bezrobotnych, zatrudnianych w swoim 
czasie na robotach kanalizacyjnych. Wobec 
upłynięcia okresu korzystania z zasiłków, 
delegacja zwróciła się z prośbą ponownego 
zatrudnienia. . 

Wiceprezydent Czyż, który w imieniu 
Magistratu przyjął delegację oświadczył, iż 
Magistrat nieustannie czynił i czyni stara- 
nia o wynalezienie funduszów na walkę z 
bezrobociem. wszystkie jednak starania spa- 
liły na panewce i w chwili. obecnej Ma- 
gistrat nie jest w stanie zwiększyć ilości 
zatrudnianych robotników, przy pierwszej 
jednak możliwości dołoży wszelkich starań, 
by dawni róbotnicy kanalizacyjni znowu zna- 

leźli pracę na robotach miejskich. 

LITERACKA. 
— Kwartet Dubiskiej na Dzisiejszej Śro- 

dzie Literackiej wykona następujące utwory: 
Tad. Jareckiego—S. Kwartet op.; J. Makla- 

kiewicza — Tryptyk na wiolonczelę i fort.; 
A. Honeggera — Sonatinę na dwoje skrzy- 

piec; Żółtana Kodaly'ego — Seresadę na dwo 

je skrzypiec i altówkę — oraz K. Szyma- 
nowskiego — Burleskę z I Kwartetu. Ko- 
mentarze wygłosi p. St. Węsławski. Świetny 

zespół tworzą: Irena Dubiska (1 skrz.), M. 

Fliederbaum (II skrz.), M. Szaleski (alt) i 

Z. Adamska (wioloncz.). Wieczór urządza 

Zw. Literatów wraz z Pol. Tow. Muzyki 

Współczesnej. Goście i muzykalna młodzież 
mile widziani, 

Początek o godz. 8.30 wiecz. w siedzi- 

bie Zw. Literatów Ostrobramska 9. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Akademiekie Koło Muzyczne. Podaje 

się do wiadomości członków A. K. M. że 

w niedzielę dnia 17-go b. m. rozpoczną się 

próby w Ognisku Akademickiem (ul. Wiel- 

ka 24). 
Sekcja mandołlinistów — 10-ta min. 30 — 

12-ta. 

Sekcja orkiestrowa — 12-ta — 14-ta. 

— Podziękowanie. Zarząd Stowarzyszenia 

Bratnia Pomoc Polskiej Młodzieży Akade- 

mickiej U. S. B. w Wilsnie składa tą drogą 

serdeczne podziękowanie p mag. W. Ostrow 

skiemu za bezinteresowne ofiarowanie 2-050- 

bowego pokoju dla niezamożnych studentów 

U. S. B. až do końca bież. roku akad. 

— Sekeja pośrednictwa pracy Bratniej 

Pomocy Pol. Młodz. Akadem. U. S. B. po- 

leca rutynowane siły korepetytorskie, biuro- 

we i inne. Zgłoszenia w Sekcji Pośrednie- 

twa Pracy w godz. 13—15. 19—21 lub tele- 

fonicznie 7-70. 

  

SPRAWY SZKOLNE. 

— Shelleyśs Institute, Ostatni dzień za- 

pisów (na półrocze) na kursa języka an- 

gielskiego, francuskiego i niemieckiego dnia 

14-go stycznia. 

Kancelarja przyjmuje od godziny 7-ej do 

8-ej wieczorem adres: Skopówka 11 m. 10. 

(plac Napoleona). 

GOSPODARCZA. 
— Zmniejszenie się kosztów utrzymania. 

Podług prowizorycznych obliczeń biura sta- 

tystycznego w ciągu miesiąca grudnia kosz- 

ty utrzymania w Wilnie spadły o blisko 0,7 

procent w porównaniu do listopada. Na 

zmniejszenie się kosztów utrzymania w pier 

wszym rzędzie wpłynęła dalsza zniżka nie- 

których produktów żywnościowych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— wWileńskie Towarzystwo Filozoficzne. 

Na posiedzeniu naukowem, które odbędzie 

się we czwartek dnia 14 stycznia b. r.o go- 

dzinie 8 wiecz. w Seminarjum Fiłozoficznem 

Uniwersytetu prof. dr. Tadeusz Czeżowski 

przedstawi komunikaty: 

1) Projekt organizacji VIII Międzynaro- 

dowego Kongresu Filozoficznego w Pradze. 

2) W spawie klasyfikacji uczuć. 

Wstęp dla członków Towarzystwa i wpro- 

wadzonych gości. 

— Zebranie T-stwa Bibljofilów. W pią- 

tek dnia 15 stycznia, o godzinie 8 wiecz. od- 

będzie się w lokalu Bibljoteki Państwowej 

im. Wróblewskich w pałacu po Tyszkiewi- 

czowskim przy ul. Zygmuntowskiej 2 (róg 

Arsenalskiej, wejście frontowe) Zebranie o- 

gólne członków T-stwa z referatem p. d-ra 

Jana Krus go p. tyt. „Estetyka i hi- 

gjena książ „ ilustrowanym przezroczami. 

W drugiej części zebrania odbędzie się po- 

kaz drzeworytów japońskich również z ob- 

jaśnieniami p. d-ra J. Kruszyńskiego. Wpro- 

wadzeni goście mile widziani. 

— Odczyt inż. Adopłha. Dzisiaj, o godz. 

8 wieczorem w salach Stowarzyszenia Tech- 

ników Polskich w Wilnie (ul. Wileńska 33) 

inż. Władysław Adolph wygłosi odczyt na 

temat: „Kryzys współczesny, a sprawa spo- 

łeczna”. 
Wstęp wolny. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 

— Zryczałtowanie podatku od rzemiosła. 

Onegdaj wieczorem odbyło się posiedzenie 

Zarządu  Wiileńskiej Izby Rzemieślniczej. 

Przedmiotem obrad była sprawa zryczałto- 

wania podatku obortowego od rzemiosła. W 

sprawie. tej ma wejść niezadługo w życie 

projekt nowej ustawy, która obecnie jest 

w trakcie opracowywania. Do istniejącego 

projektu Izba Rzemieślnicza w Wilnie wnio- 

sła szereg poprawek, które oczywiście mają 

narazie znaczenie doradcze. 

    

  

RÓŻNE. 
— Podziękowanie. pp. Oficerom Garnizo- 

nu Wileńskiego za złożone 135 złotych, p. 

Piotrowi Godlewskiemu za pierniki, oraz 

wszystkim łaskawym ofiarodawcom, którzy 

i w tym roku z okazji Świąt pamiętali o 
dzieciach Schroniska im. Marszałka J. Pił- 

sudskiego, serdeczne „Bóg Zapłać” składa 

й „. Zarząd. 

ZABAWY. 
— Bal ogólnoakademicki. 1-go lutego 

w Kasynie Garnizonowen: zapomnijcie o 
wszystkiem. Bawić się będzie całe Wilno. 
Wilno — przyjaciół akademika, ciało pro- 
fesorskie U B. i za wszystkich ezton- 

1 y akademickiej pod 
protektoratem p. mar Wydysława Racz- 
kiewicza i Jego Magnificencji Rektora prof. 
dr. Aleksandra Januszkiewicza. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni* — dzisiejsza 

premjera „Hulia di Bulla“. Dziś we środę 
dn. 13 b. m. o godzinie 8-ej w. odbędzie się 
premjera doskonałej farsy Arnolda i Bacha 
„Hulla di Bulla*, w opracowaniu reżyser- 
skiem oraz z udziałem Karola Wyrwicza- 
Wichrowskiego. Treścią tej niezwkie dowcip- 
nej szłuki, cieszącej się ogromnem powodze- 
niem na wszystkich scenach europejskich, są 
arcykomiczne przygody wschodniego władcy 
w jednej z wielkich stolic europejskich. W ro- 
łach główńiych ujrzymy: pp. Brenoczy, Det- 

   

    
    

     

- kowską, Kamińską, Lubowską, Marecką, Sła-   

wińską, Bieleckiego, Brusikiewicza, Ciecier- 

skiego, Dejunowicza, Domańskiego, Jaskiewi- 
cza, Szkolimowskiego, Puchniewskiego, Wy- 

    rzykowskiego, Wyrwicza, Wołłejkę oraz Za- 
strzeżyńskiego. Zainteresowanie _ premjerą 
znaczne. 

Jutro i dni następnych „Hulla di Bulla“ 
— Teatr Miejski na Pohulance — „Bu- 

rza w Szklanee wody*. Dziś we środę dnia 
13 b. m. o godzinie 8-ej w. ujrzymy świetną 
komedję B. Franka „Burza w szklance wody'* 
w reżyserji dyr. M. Szpakiewicza. Osią akcń 
jest komiczny kundelek „Duduś*, którego 
przygody wywołują arcykomiczne komplika- 
cje wśród osób działających. W rolach głów- 
nych świetne pole do popisu znaleźli pp. Sta- 
nisławska, Szurszewska, Zielińska,  Gliūski, 

Loedl, Łubiakowski, oraz Wasilewski. 
— Gościnne występy Teatru Miejskiego z 

Grodna w Teatrze na Pohulance. W nadcho- 
dzącą sobotę dnia 16-go b. m. i w niedzielę 

17:g0 b. m. odbędą się w Teatrze na Pohu- 
lance gościnne występy Teatru Miejskiego z 
Grodna. W interpretacji artystów Teatru Gro- 
dzieńskiego ukażą się następujące sztuki: 
„Rywale* Andersona i Stallingsa oraz „Dziew- 
czę z Chin* M. Lengyet'a. Afisz zapowiada na 
sobotę „wieczór i niedzielę po południu „Ry- 
wali” w przeróbce Jerzego Kossowskiego. 

RADJO 
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: „Mala skrzyneczka“. 15.45: Koncert 
dla młodzieży (płyty). 16.15: Kom. sporto- 
wy. 16.20: „Kamień mądrości" odczyt. 16.40: 

   

   

. Codzienny odcinek powieściowy. 16.55: Lek- 
cja angielskiego. 17.10: „U wrót przyszłóści** 
odczyt. 17.35: Koncert. 18.50: Chwiłka strze- 
lecka. 19.00: „Przegląd prasy litewskiej". 
19.157 Muzyka z plyt. 19.20: „S. F. L. L.“ — 
(organizacja studentów państw bałtyckich: 
Litwa, Łotwa, Estonja i Finłandja) — fel- 

jeton. 19.45: Program na czwartek i rozmai- 
tości. 20.00: „Czy opera naprawdę się prze- 
žyla?“ — feljeton. 20.15: Muzyka lekka. 
21.35: Kwadrans literacki. 21.50: Koncert ka- 
meralny, 22.35: Komunikaty. 22.45: Muzyka 
z płyt. 23.00: Muzyka taneczna. 

CZWARTEK, DNIA 14 STYCZNIA 1931 R. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 
12.15: „Co dają związki hodowlane* — od- 
czyt. 12.35: Poranek szkolny. 15.00: Pro- 
gram dzienny. 15.05: Komunikaty. 15.25: 
„Wśród książek* — pogadanka. 15.50: Aud. 

dła dzieci. 16.02: Audycja dla dzieci. 16.20: 
Lekcja francuskiego. 16.40: Codzienny od- 
cinek powieściowy. 16.50: Muzyka z płyt. 
1710: „Zmienne losy pomnika Mickiewicza 

w Wilnie" — odczyt. 17.35: Koncert kameral- 

ny. 18.50: Kóm. Akad. Koła Misyjnego. 

19.00: „Skrzynka pocztowa Nr. 184". 19.20: 

Muzyka z płyt. 19.30: Program na piątek i 

rozmaitości. 19.45: Prasowy dziennik radjo- 

wy. 20.00: „Perpetuum mobile" — feljeton. 

20.15: Pogadanka muzyczna. 20.30: Koncert 

jugosłowiański z Belgradu, Zagrzebia i Lu- 

blany. 22.00: „Powojenne nowele gwary war- 

szawskiej“ — feljeton. 22.15: Kom, i muzyka 

taneczna. > 

NOWINKI RADJOWE. 
MŁODZIEŻ AKADEMICKA U NASZYCH 

SĄSIADÓW. 

W feljetonie pod tajemniczym tytułem: 

„S. E. L. L“ p. Henryk Zabielski opowie 

dzisiaj o godz. 19.20 o celach i działalności 

Związku Studentów Państw Bałtyckich,” w 

którym zrzeszeni są przedstawiciele młodzie- 

ży akademickiej Łotwy, Litwy, Estonji i 

Finlandji. 
MOZART i MENDELSOHN. 

Warszawski kwartet smyczkowy (Kamiń- 

ski. Tursch, Gornowski i Neuteich) jeden z 

najlepszych polskich zaspołów kameralnych 

wykona w środę wieczorem ostatni kwartet 

F-dur Mozarta i młodzieńczy kwartet Es- 

dur Mendelsohna. Będzie to ciekawe zesta- 

wiesie — ostatniego dzieła wielkiego klasyka 

i dzieła początkującego pseudoklasyka. (go- 

dzina 21.50). 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
POŻAR W SCHRONISKU IM. MARSZAŁKA 

PIŁSUDSKIEGO. 

W dniu wczorajszym straż pożarna za- 

alarmowana została wiadomością o wybuchu 

pożaru w lokalu schroniska im. Marszałka 

Piłsudskiego na Antokolu. 
Na miejsee pożaru natychmiast wy jechało 

pogotowie straży pożarnej które pożar nie- 

zwłocznie ugasiło. Straty są nieznaczne. 

Ogień powstał prawdopodobnie naskutek 

zaprószenia ognia. 

POŻAR STRAGANU NA PLACU 
ŁUKISKIM. 

Drugi zkołei pożar powstał w godzinach 

wieczornych w jednym ze straganów na pla- 

cu Łukiskim Zaalarmowana straż ogniowa 

pożar ugasiła. Ogień powstał naskutek za- 

prószenia ognia i zniszczył część nagroma- 

dzonych w straganie towarów. Straty są 

znaczne. (e). 

  

DEI INSANE 

Popierajcie Ligę Morską 
(RKS SNORAS 

Rozmaitošci. 
Naįsilnieįszą truciznę 

odkryto niedawno w południowej Afryce 
w Transvaalu. Chemik Green przeprowadził 

badania nad trucizną wydziełaną przez ros- 

nącą dziko roślinę Adenia i stwierdził, iż 

jad jej działa 5000 razy silniej, niż strychni- 

nina. Już setna część miligrama tej tucizny 

wystarcza do zabicia człowieka, przyczem w 

organizmie nie pozostawia ona po sobie ża- 

dnych śladów. Odkrycie właściwości trują- 

cych Adenji nastąpiło przypadkowo podczas 

robót prowadzonych nad wytyczeniem trasy 

kolejowej: pewien robotnik zgryzł i wyssał 

listek Adenji, w kilka minut potem padł 

trupem.  
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Centralna komisja dla spraw 
finansowo-rolniczych. 

WARSZAWA. 12.I. (Pat) W celu 
przyśpieszenia ustawowego opracowa 
nia wniosków zmierzających do uz- 
drowienia stosunków finansowych w 
rolnictwie, p. prezes Rady Ministrów 
powołał specjalną „Centralną Komi- 
sję* dla spraw finansowo-rólniczych 
w następującym składzie: przedstawi- 
ciele Ministerstwa Skarbu, Rolnictwa, 
Reform Rolnych, Pracy, Sprawiedii- 
wości i Spraw Zagranicznych, oraz 
Pp. sen. Wielowieyski, pos. Karwac- 
ki, minister Matuszewski, sen. prof. 

Ohanowicz, pos. Hyla, dyrektor Pań- 
stwowego Banku Rolnego Staniszew- 
ski, wiceprezes Banku Gospodarstwa 
Krajowego  Maciszewski, dyrektor 
Banku Polskiego Barański, prezes 
Wieniawski i pos. Hołyński. Na prze- 
wodniczącego Komisji powołał pan 
premjer prezesa Państwowego Banku 
Rolnego Seweryna Ludkiewicza. Pier- 
wsze posiedzenie Centralnej Komisji 
dla Spraw  Finansowo-Rolniczych 
przy prezesie Rady Ministrów odbę- 
dzie się we środę 13 stycznia. 

W związku z powyższem i wobec 
pojawienia się bałamutnych plotek a 

- zamierzeniach rządu, Polska Agencja 
Telegraficzna jest upoważniona do 
stwierdzenia, że rząd wyklucza wsze!- 
kie zamierzenia, któreby mogły ozna- 
czać moratorjum lub tem bardziej a- 
nulowanie jakichkolwiek zobowią- 
zań. 

Manifestacje bezrobotnych 
i komunistów. 

PARYŻ, 12, 1. (Pat). — Na placu koto Iz- 
by Deputowanych oraz na płacu Zgody za- 
trzymano i skierowane do postęrunków po- 
licji 25060 bezrobotnych i komunistów, bio- 
rących udział w manifestaeji. Pozatem za- 
trzymano w innych punktaeh miasta i na 
przedmieściach 500 innych manifestantów. 

Kim Miejskie | George O'Brien 
w emocjonującym filmie В: 

Winna jest.. niedyskrecja 
angielska? 

BERLIN. 12.1. (Pat.) „Vossische Ztg.* w 

depeszy swego korespondenta z Londynu do- 
nosi, że w tamtejszych kołach poinformowu- 
nych ze strony  miarodajnej potwierdzają 
przypuszczenia, podane przez dzisiejszą po- 
ranną prasę angielską, w/g których treść roz- 
mowy kanclerza Brueninga z ambasadorem 
Rumboldem przedostała się do wiadomości 
publicznej dzięki niedyskrecji ze strony angiel 
skiej. 

Rząd angieski od kilku już tygodni do- 
magał się od rządu Rzeszy, aby niezwłocznie 
po ustaleniu niemieckich linij wytycznych w 
sprawie reparaeyj zakomnikował Londynowi 
sprecyzowane stanowisko Niemiec. Kanlerz 
Bruening po uzgodnieniu w łonie gabinetu 
Rzszy poglądów co do wystąpienia Niemiec 

na konferencji lozańskiej i po uzyskaniu od- 
nośnych informacyj od ambasadorów  nio- 
miekich z Pary Lodynu i Rzymu zaprosił 
do siebie amb. ora Rumbolda, udzielaja : 

žą iadomości. Ambasador Rum- 
bold żądane informacje zakomunikował Lon- 
dynowi, skąd — jak oświadcza „Vossisch2 
Ztg: —przez niewyjaśniony jeszcze proceder, 
rzekomo za pośrednictwem strony trzeciej, 
dostały się one do Reutera, Dzięki temu wła- 
śnie staje się wytłumaczone, że agencja Re- 
utera jako pierwsza i jedyna miała możność 
rozpowszechnienia tej wiadomości w Niern- 
czech. 

Wydarzenie to — podkreśla korespondent 
„Vossische Ztg.', powołując się na źródło 

poinformowane — podziałało w angielskim 
urzędzie spraw zagranicznych jak bomba. 
Rząd angielski stara się to przedstawienie 
przebiegu sprawy zakomunikować również i 
pozostałym mocarstwom obcym i przekonany 
jest. że Niemcy zupełnie nie brały udziały 
w opublikowaniu wynurzeń Brueninga. 

  

   

    

  

   
   

  

     

  

Wyroby drzewne do Francji. 
PARYŻ, 12. I. (Pat). Oficjalnie podają do 

wiadomości, że skutkiem wyczerpania częś- 
ciowych kontyngentów na pierwszy trymestr 

dopuszczone będą do wwozu do-Francji wy- 
roby drzewne z Polski, wysłane jedynie 
przed 15 stycznia b. r. 

Remarque na indeksie. 
BERLIN, 12. 1. (Pat). — Rząd brunświeki 

wydał dzenie, załecające usunięcie 
ze szkół i bibijotek szkolnych znanej powie- 
ści Remarque'a „Na zachodzie bez zmian*. 

ledziałku 11 b. m. 

„ny fundusz rezerwow 

„ZWYCIĘSTWO” 
oncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego 

Początek o godz. 4. 6, B i 10 wiecz. Ceny miejsc: balken 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

KUR JE R WwILENSKI 

Zderzenie pociągu z furmanką. 
3 osoby poniosły śmierć. 

Wezoraj wieczorem o godz. 20 min. 30 
pociąg zdążający z Baranowicz do Wilna na 
kilka kilometrów przed przystankiem Mi- 
nojty przed Lidą zderzył się z furmanką na 
przejeździe koło Bielice. 

Zderzenie było tak silne, że wóz został 
rozbity na drzazgi. Po zatrzymaniu pociągu 
słażha kolejowa wraz z kiłku pasażerami 
udała się na miejsce tego tragicznego wy- 
padku. Okazało się, że karambol pociągu z 
furmanką był straszny, na torze bowiem zna- 
leziono zabite 3 osoby, w tem 2 mężczyzn i 
1 kobietę. Ponieważ pociągu nie udało się 

odrazu zatrzymać — ciągnął on na przest- 
rzeni przeszło pół kiłometra ciała ludzkie za 
mieniająe je w formalną miazgę. 

Pasażerowie wydobywali z pod kół okrwa 
wione strzępy ubrań ludzkich i połamane 
części wozu, jak to resztę uprzęży, deski i 
t. d. Traf chciał, że oflary były w ludziach 
koń natomiast wyszedł eało, W koła paro- 
wozu trafił dyszel, który wydobyto. 

Zachodzie przypuszczenie że jadący na 
furmance ludzie byłi pijani. 

Z Minojtów natychmiast została wysła- 
na na miejsce wypadku drezyna, 

SPORT. 
Powstanie w Polsce plerwszej zawodowej drużyny 

piłkarskiej. 
Z Krakowa nadeszła sensacyjna wiado- 

mość o utworzeniu pierwszej zawodowej 
drużyny w Polsce. Do nowopowstałego khi- 
bu p. n. „Polska“ zgłosiło akces 15 najlep- 
Szyeh piłkarzy polskich, wśród których fi- 
guruje 11 nazwisk reprezentantów Polski. 

Ze względów zrozumiałych nazwiska gra- 
czy, którzy zgłosili swój akces do drużyny 
zawodowej nie mogą narazie być ujawnione. 
Warte jednak zaznaczyć, że akces zgłosili 
gracze z całej Polski, a nie jedynie z okrę- 
gu krakowskiego. 

Ze źródeł dobrze poinformowanych do- 
wiadujemy się, iż przedstawiciele nowopow- 
stałego klubu zawodowców zwrócą się do 
P. Z. P. N-u z prośbą o zalegalizowanie pro- 
fesjonalizmu 1 utworzenie odpowiedniego 
Związku. 

Pencje poszczególnych graczy będą się 
wahały w granieach od 400 do 500 złotych 
miesięcznie. Jednocześnie zostanie utworzo- 

1 zapomogowy. 

Zespół zawodowy będzie rozgrywał spot- 
kania w głównych ośrodkach piłkarstwa poł- 
skiego. Kierownicy klubu zakontraktowali 
już podobno 7 spotkań z drużynami zagra- 
nieznemi. Pozatem projektowane jest wiel- 
kie turnee w centrach zawodowego piłkar- 
stwa Środkowo-europejskiego. 

Warto zaznaczyć, że zaprowadzenie pro- 
fesjonalizmu pokrzyżuje plany „łigoweów*, 

  

Godz. 4—6—8—10 

Flota morska 

na usługach wójny. 

którzy się głowią nad wynalezieniem odpo- 
wiedniego systemu mistrzowstw. 

  

PORAŻKA ŻYDOWSKICH BOKSERÓW 
WILEŃSKICH W BIAŁYMSTOKU. 

Ubiegłej niedzieli w Białymstoku bawiła 
drużyna bokserska Ż. A. K. S-u, która w ro- 
zegranem spotkaniu z tamtejszym klubem 
klubem żydowskim odniosła porażkę w sto- 
sunku 10:6. 

MECZ BOKSERSKI 
Warszawa — Wiino. 

W” niedzielę dnia 24 stycznia 1932 r. od- 
będzie się w sali teatru ludowego przy ul. 
Ludwisarskiej 4 Mecz bokserski Warszawa— 
Wilno, 

Warszawę reprezentuje Kłub Sportowy 
Polonja — mistrz drużynowy okręgu war- 
szawskiego, posiadający zawodników tej mia 
ry jak Kazimierski niejednokrotny reprezen- 
tant Połski, Gos, który znokautował For- 
lańskiego, Mizerski zremisował z mistrzem 
Niemi 

    

    
Startuje 7 wag. Początek o godz. 18-tej. 

Przedsprzedaż biletów w kawiarni Spółko- 
wej, przy uł. Mickiewicza Nr, 4. 

Sala posiada 1160 miejsc numerowanych. 

SUKCES POLAKA. 
NOWY-YORK, i2. 1. (Pat). Bokser polski 

Edward Ran w drugiej rundzie pokonał 
knoek-outem znanego boksera Mac Namara. 

  

Dźwiękowe kino 

Światowid 
tl Mickiewicza 9. 

| DZIŚ w wielkim programie gigontycz- 
ne arcydzieło WIKTORA HUGO na- 
nowo nagrane jako potęż. dźwięk. p.t. 

W roli głównej mistrz 
maski, niezrównany 

Gęstość zaludnienia w po- 
wiatach woj. wileńskiego. 
Wojewódzki Komisarz spisowy 

podaje do wiadomości, że według 
prowizorycznych, mogących ulec przy 
ostatecznem  powliczaniu pewnym 
zmianom, obliczeń, ludność zamiesz- 

kała w poszczególnych powiatach 
województwa wileńskiego, według 
wyników drugiego powszechnego spi- 
su ludności, wynosi: 

Powiat brasławski 142727 osób. 
dziśnieński 158231 
mołodeczański 92693 
oszmiański 104728 
postawski 99763 ,, 
święciański 135984 

„  wilejski 131763 
5 wil.-trocki 212601 

Wrażenia z choinki 
rzemieślniczej. 

Dnia 6 stycznia b. r. w Małej 
skiej, przy ul. Końskiej 
Łazarewicza, prezesa Zarządu Centraln. 
Zrzeszenia Młodzieży Rzemieślniczej Woj 
Wileńskiego, specjalnie w tym celu powołany 
Komitet urządził przy łaskawem i życziiwem 
poparciu p wojewody, prezydenta lzby Rze- 
mieślniczej, oraz Zarządów Cechów Choinke 

dla Dzieci Bezrobotnych i Niezamožnyci 
Rzemieślników m. Wilna. Wymienioną uro- 
czystość zaszczycili swoją obecnością p. wo- 
jewoda Beczkowicz z małżonką, p starosta 
grodzki Kowalski i p. inspektor Policji Pań. 
stwowej Izydorczyk. 

Zebranym dzieciom w liczbie około 80:) 
wydano podwieczorki, obdar c ponadto 
każde z nich woreczkiem z łakociami i upo- 
minkiem (szaliki, pończoszki). 

Pod bardzo wytrawnem i niestrudzoneni 
kierownictwem p. Mołodeckiego odegrane zo- 
stały, „„Jasełką* (Betlejem Polskie Rydlaj, po- 
czem wyjątkowo zharmonizowany chór Re- 
sursy Rzemieślniczej odśpiewał z powodze- 

niem szereg utworów muzycznych. W uzna- 
niu zasługi p. Mołodeckiego, jako reżysera 
i kierownika chóru pan wojewoda udał się 
osobiście za kulisy, składając p. Mołodeckie- 
mu specjalne. powinszowania z powodu tak 
dodatnich rezultatów jego pracy. 

Prawdziwy zachwyt wśród zebranych 1:2 

  

ali Miej 
z inicjatywy p. Jara       

      

   

  

   

   

Lon Chaney. 

Na. 9 (2251) = 

sali dzieci wywołały popisy taneczne także 
dzieci ubranych w kostjumy krakowskie. 
Popisy te naprawdę wypadły bardzo mile i 
poprawnie, a to dzięki pracy położonej w tym 
kierunku przez p. Bastomską. 

Po skończonem przedstawieniu zebrane 
dzieci bawiły się jeszcze dosyć długo w różne 
gry i zabawy ubrane w efektowne, różnoko- 
lorowe czapeczki papierowe, przygotowane 
dla nich przez Panie z Komitetu pod kierow- 
nictwem p Zofji Wołłejkówny. 

Z esób, które specjalnie przyczyniły ię 
do zorganizawania całej tej i 
powyżej wymienionemi wyr 

Р Jakubowską 
ką, Tarasewiczow obolewską i Simonaj- 
cównę. oraz pp. Tarasewicza, Oszurkę, Kró- 

likowskiego, Niedka i Sokołowskieg: 
Ponadto należy specjalnie podkreślić o 
ność szeregu firm cukierniczych, piekars. 
i wędliniarskich, oraz Cechów Chrześ 
skich m Wilna, które nie poźałowały ofi 

nych dzieci swej braci rzemieślinczej 
p druki dla Komitetu (bilety wstępu 

it p.| wykonano bezpłatnie w drukarni р 

Lichtmachera. Jeden z obecnych 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 

— „Biełaruski kałendar*, wyd. przez Bia- 
łoruski Religijno-Społeczny Związek. Jest t> 
właściwie p białoruska wydana graż- 
danką książka unjonistyczna obejmująca hi- 
storyczny rozwój Unji, jej upadek, wreszcie 
akcję unjonistyczną obecną. Ks zdobią 
odbitki fotografji bisk. Czarneckiego Goras 
zdjęć z obecnej akcji uhjonistycznej. Wyda 

nie prezentuje dobrze, tylko szkoda że 
pominięto dział Ł chi. J. D. 

— Numer 2-gi tygodnika „Kobieta Współ- 
€zesna* — ładnie ilustrowany, przynosi nana 
wiele interesujących artykułów, treść numie- 

ru podajemy niżej 

Artykuł wstępny p. t. „Prawo małżeńskie 
przed stu laty” — Dr. H. Więckowskiej. 
„Tego niema } sowych“ — 
podp. J. 5., — Romana 

Rosnera, teatrėw“ — Dr. H. Silbergowej 

       
    

   
    

  

     

    

     

  

   
   

   

  

   

  

   

  

   

        

„Wśród książek” — M. Czapskiej i -„„Pamięcz 

Ireny Kosmowskiej* — H. R. В. 
W dziale literackim czytamy: „Podstęp 

sprawiedliwości” — Zdzisław Broncel, . 
gilja świata”. — Heleny  Boguszewskiej, 

„Pierwszy pocałunek przed wojną” — Ł 4. 
i „Septimus“ — -Wiliam J. Locke w tłómua   
czeniu Janiny Zawisza-Krasuckiej. 

W dodatku „Mój Dom* — o hodowiz 
kwiatów, czytelnictwo, wskazówki do upro- 

szczenia haftów | przepisy kuchenne. 

Dzwonnik z Notre Dame 
Film kołosalny przewyższający 
największe arcydzieła ekranu. 

ANONS! już wkrótce wielkie przeboje: Arką Noego (dźwiękowy) i Wiątr od morza 

  

Dźwięk. Kino-Teatr | DZIŚ! 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 8-26 

Gigantyczne dźwiękowe 
arcydzieło wszechświatowej sławy KSIĘŻNICZKA TARAKANOWA 

Rywałka carowej Katarzyny ti-ej i kochanki > Orłowa. 

W rolach głównych: prześliczna Edyta Jehanne, słynny amant Ołaf 
Fiłm, o którym długo mówić i pamiętać będzie Wilno, 

jord i Rudolf Kiejn Rogge. 
Wobec wysokiej wartości artystycznej film dla młodzieży 

dozwolony. NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. Na I-szy eeans ceny zniżone. Początek o g. 4, 6, B i 10. 

Nieodwolalnie tylko 

dziś i jutro 
dzwiękowe arcydzieło 

Dźwięk. Kino-Teatr 

STYLOWY 
utca Wielka 36 

C. K. Feldmarszałe 
Rozmowy iśpiewy w jez. czeskim. NAD PPOGRAM: Po każdym seansie występy zńan. artystów warszawskich 

z „Bandy” Wielka rewja karnawalową. 
tyczne i hiszpańskie. NASTĘPNY PROGRAM: Światowy szłagier „MARADU*' 

  

Śpiewy cygańskich rom. 

Przepiękny film z życia wojskow. 
W roł gł: Król. humoru RODA— 
RODA i VLASTA BURJAN. 

sów, monologi, kupłety, tańce charskterys- 

  

Sźwięk. Kine-Teatr DZIŚ sensacja dźwiękowal Film, który wzruszył miljony! Niebywałe dźwiękowe ełektyl. Największe arcydzieło 

Hollywood 
Mawiew. 22, tal. 15-28 

„damonem Novare 
NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. Film, który kosztował miljon doł. Dla młodzieży: dozwolene. 

Początek scansów o godz. 4, 6, 6. i 10'15, w dnie świąt. o godz, Ż-ej. 

w filmie 
p. t. BEN HU 

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

Na |-szy saans ceay zniżone, 

  

Bźwiękowe Kino DZiŚl Najnowszy 100% prze- 
bój dźwiękowyi Film najnow- 
szej produkcji Paramountu Błędne ognie 

addon śbiatódej sławy 
tancerki Argentyny. 

Fiłm ten jest przebojem pro- 

CGUING 
«i, Wielka 47, tel. 15.41 

dukcji hiszpańzkiej o przebogatej wystawie i wspaniałych motywach śpiewnych. Akcja filmu odbywa 

się w Hiszpanii. — NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy Foxa i rysunkowy Elejszera. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Na |-czy seans ceny zniżone. 
  

Bawięk. Kins-Teatr DZIŚ! 

PAŃ 
uitsa Wielka 42 

D avid Golder 
na salę tylko na początek seaneów i podczas demonetrowania nadprograrou. 

NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 

Największy dźwiękowy film sezoau 1931/32 r. Film, który wstrząsnął ówiatemi 
Film ten osnuty na tle ełynnej powieści Ireny Niemi- 
rowskiej. W roli głównej genjalny Harry r. 
UWAGA! Ze względu na wysoki artyzm tego filmu wstęp 

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

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
(ebok dworca kolejow.) 

Dzi$ Dramat białej ko- 
biety w chińskiej dzielnicy 
miljonowego miasta p. t. 
W rolach 
głównych Wallace Beery, Florence Vidor, Warner Olanet, 

stałem napięcia. Początek seansów o godz. 5 w niedzielę i święta o 4 pp. 

„BIAŁY MANDARYN'" 
Emocjonująca treść i tajemniczość 
akcji utrzymuje nerwy widzów w 

  

  

Ogłoszenie. 

Parmięłaj 

   
Ichliomentol 

8397—3      

jest wedle zdania znakomitych lekarzy naj- 
lepszem dotychczas znanem nacieraniem 
przeciw nerwobółom, reumatyzmowi, gość- 

cowi i t« p dolegliwościom. 
Jedna próba wystarczy, aby się przekonać 

i © wartości tego środka. 

|ICHTIOMENTOL 
4 jest wszędzie do nabycia po 3 zł. za fłakon. 

| Główny skład wysyłkowy 
na Polskę i Gdańsk 

Laboratorjum chem. aptekarza 

Mra. Szymona Edelmana 
we Lwowie, Teatralna 16.   

Magistrat miasta Wiłna podaje do ogól- 

nej wiadomości, że dnia 15 i 19 stycznia 

r.b © godz. ll ej rano w domu Nr. 16-а 

przy ul. Szeptyckiego odbędzie się sprze- 

daž z licytacji 3-ch autobusów firmy „Che- 

wrolet“, oszacowanych 1500 zł., należących 
do p. p. Hryniewskiego Al., Grynsztejna i 
Szerepieja, Przegalińskiego i Paszkiewicza, 

na pokrvcie zaległości podatkowych. 

MAGISTRAT. 

BLR S NST RTN PRESS 

Pamiętajcie o głodnych! 
ASZUPEZTYWA TNS TAKE ZO   

  

FRANCISZEK PIETKIEWICZ 10) 

Sołowki-wyspa tortur 
i śmierci. 

(Wsporznienia z katorgi sowieckiej). 

Fale morza lekko kołysały się wzbijając pianę do- 

okoła barki i zagłuszając szmer prowadzących rozmo- 
wy. Po rozejrzeniu się po powierzchni morza zoba- 
czyłem na prawo kilka górzystych wysepek, zgroma - 
dzonych tuż jedna przy drugiej, z nikłą roślinnością 
i gdzie niegdzie biełejącym śniegiem, pomimo, iż by- 

„ły to już pierwsze dni czerwca. 
— To wyspy Kuzowe powiedział jeden z wię- 

źniów, wskazując ręką na długi łańcuch wysepek. 
— A tam w oddali Orla wyspa, z migającem na 

niej światłem łatarni morskiej, do której na początku 
1925 r. po dwudniowem błąkaniu się po morzu. przy - 
hiła uciekająca grupa więźniów sołowieckich na czele 

"z Gruzinem Uhława. Z bronią w ręku wyruszyli na 
„łodzi z wyspy Muksulma, lecz zaskoczeni przez bu- 
rzę, udali się do stróża latarni z prośbą, by dał im coś 
zjeść, a gdy odmówił, zabili go i zdemolowali latarnię. 
Światło zgasło i to wydało miejsce ich pobytu. Na wy- 
spę przybył ścigający ich oddział i po zaciętej walce. 
w której po obu stronach padło kiłka trupów, zbiegów 

ujęto. | 3 : 3 
: Po upływie pół godziny ujrzeliśmy wreszcie i So- 
łowki. Zdala wyglądały jakby jakieś miasto, wybudo- 
wane na brzegu wyspy, z wysoko sięgającemi wieża - 
mi cerkiewnemi, dużemi zabudowaniami i szczególnie 

     

wyróżnia jącym się ogromem swej wieży soborem pre- 

obrażeńskim. 
Przed kilku laty był to klasztor prawosławny, 

w którym mieściło się przeszło 1000, stale tu mieszka- 
jących mnichów; z ogromnym majątkiem i bogatą 
przeszłością historyczną. Obecnie miejsce zesłania 
„wrogów* proletarjatu, okropnie odnowione i przebu- 
dowane przez bolszewików, z ogromnemi mogiłami 
na byłym cmentarzu, a w każdej z nich spoczywało 
od 300—400 ofiar rozstrzelań, szkorbutu, gruźlicy, 

tyfusu i tortur. 

— Na tej górce — ciągnął dalej nasz rozmówca, 
który już po raz trzeci jechał z prac lądowych na So- 
łowki — mieści się Siekirka, latarnia morska z czu- 
wającym stale na niej więźniem, który ma donosić 

włładzom 0 zbiegach. 
Tymczasem powoli zbliżaliśmy się do otaczonej 

grubym murem przystani. Koło brzegu stał na kotwi- 
cy większy statek, dawniej własność mnichów, ochrz- 
czony obecnie imieniem wybitnego działacza G. P. U, 
i założyciela Sołowek „Gleb Boki*; na prawo z drugiej 
strony zatoki, zawsze gotowy do ruchu statek ,„Bolin- 
der* i łódź motorowa „Czasowoj*. Służyły one prze: 
ważnie do Ścigania uciekających więźniów; a w odle- 
głości kilkudziesięciu kroków poza dwupiętrowym 
byłym hotelem, w którym mieści się obecnie główny za 
rząd katorgi, na brzegu kapitalnie zbudowanego do- 
ku, nowiuteńki statek zbudowany przez więźniów. 

Po wyjściu na brzeg i ustawieniu się w czwórki. 
pomaszerowaliśmy do Kremla. Na lewo ujrzeliśmy 
drugi b. hotel, obecnie zajmowany przez dozarców. 

Partja więźniów została zatrzymana koło bramy 
potężnego muru sołowieckiego, na którego szczyt pod- 

    

    < & 
LAR 

CHOROBY PLUC 
GRUŽLICA PLUC jest nieublaganą i corocznie, 

nie robiąc różnicy dla płci, wieku i stanu, kosi 

miljony ludzi. Przy zwalczaniu chorób płuc- 

nych, bronchitu, grypy, uporczywego, mę- 

czącego kaszlu i t.p. — stosują p. p Lekarze 

„Balsam Thlocołan — Age" 
„który, ułatwiając wydzielanie się plwociny, 

wzmacnia organiam i samopoczucie chorego 

oraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszel. 

Używa się za poradą lekarza. 

Sprzedają apteki Wydz Z.P.Nr 15. 

  

Lekcje języków francuskiego i niemieckiego 
specjalnie do MATURY udziela nauczyciel z długo- 

letnią praktyką pedagogiczńą. Sukces zapewniony 

Adres: Szopenowska 3, m |. od 8—10 i7—10 wiecz. 
  

rar AI    KET СО    

STANISŁAW PIÓREWICZ 
UL. OFIARNA M 4, m. 9. 

  

dzwonki sygnalizacyjne. 

5 KONCRSIONOWANY ELEKTROMONTER 

WYKONY WA: łnstałacje elektryczne 
według wymagań technicznych, oraz 

G
M
A
 

   
USTAWIA: aparaty radjowe i telefony. ž 

„GA AA LO A AAA A T LA   

Dr. med. J. KAGAN 
' Chor. skėrne i weneryczne 

Baranowicze, 
ul. Szosowa 73, tel 2-33 

Dr. В. SZEPS 
Specjalista oto-lsryngolog 
Choroby i operacie uszu. 

nosa i gardła. 

Baranowicze, 
ul.*Pilsudskiego 3, tel *2 

  

  

Ceatr.b.uro sprzedaży 
wyrobów polskich fabryk 
OBUWIA GUMOWEGO 

sp. z ogr. odp. 

Oddział w Baranowiczach 
Ułańska Nr. 16. 

BUTI IASS 
W folwarku MARKUCIE- 
SWISTOPOL m. WILNO 

Sprzedają się 

PARCELE 
na dogodnych warunkach. 
Zgłoszenia u właścicielki 
tegoż majątku. 9095 

  

Wytwórmta aparatów radjow. 

KULT-RADJO 
Wilno, uł. Wileńska Nr. 26 
tel. 15-35, poleca: gwa- 
rantowanej jakości odbior- 

niki, aparaty anodowe. 
8449 

Mistrz cechowy 
H. SZESKIN 

przerabia kapelusze 
damskie i męskie. 

Końska | 

ortepian gabinetowy 
w stanie b. dobrym 

okazyjnie b tanio eprze- 
dam—ul. Sawicz li, m. 2 

  

  

Dr. med. J. Genzel 
Choroby nerwowe. 

Przyjmuje od godz. 9—10 
i od 3—4 po poł 

Rudnicka 7, m 7, 

Dr J. Kernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 3 
przyjmuje od 9—! i 4-8 

ZWB, 8400 

8525 

  

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła slę 

na ul. Zamkową 3, m. 3 
tamże gabinet kosmetycz 
py, usuwa zmarszczki, bro- 
dkwki, kurzajki i wągry 
W. Z. P. 48. 8323 
  

Akuszerka 

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

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

  

Kupię używaną 

maszynę 

do pisania 
w dobrym stanie, tylko 
mały Remington (Porta- 
ble) Oferty do Red. kcji 

sKurjera Wileńskiego" 
  

zcałkowitem urządzeniem 
od zaraz z powodu wy- 
jazdu. Dowiedzieć się: ul. 
Żydowska 13, m. 26.   Sprzepam pralnię |   

Zakład Fryzjerski 
I. PINES 

Ostrobramska 25 

Sałon damski i męski 

Uwaga Fryzjerzyt 
Z powodv wyjazdu sprze- 
daje się dobrze urządzo— 
ny salon fryzjerski męski 

i daroski. Cena dostępna. 
Adree w admin. „K.W.* 

Pusu tę porady 
do dziecka. 

  

Łaskawe oferty proszę 
kierować do Administr. 
„K, Wil.“ pod „Panna“ 

9061 
  

-. Drodzik-ps.czelajz 
z 20-letnią praktyką, obez- 
nany we wszystkich gałę— 
ziach ogrodnictwa. Pose- 
dę mogę objąć od | lute- 
go r. b. Oferty składać: 
do Administracji „K. W.* 
pod „Ogrodnik“ 962 

UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich przed— 
miotów do klasy 6-c3 
włącznie, mogę być 
też pomocą w na” 
ukach w roku szkoln.. 
za minimalną cenę.. 
Zgłoszenia proszę: 
kierować de Admim. 
„Kurjera Wileńsk.* 

pod Nr. 6334. 

  

  

czas budowy przed 300—400 laty wciągnięto olbrzy- 

mie kamienie wagi do 600 pudów. W jaki'sposób to 
robiono w ówczesne czasy, nie mogą zrozumieć nawet 

wybitni znawcy dawnej techniki. 
Po rewizji, trwającej wraz z rejestracją kilka go- 

dzin, wpuszczono nas wreszcie do bramy, przez którą 
z workami na plecach i pakunkami w rękach, w bez- 

ładnej grupie pó defiladzie przed stojącym w bramie 
patrolem, weszliśmy w obręb więzienia. 

KREML — I. ODDZIAŁ KATORGI. 
Wskutek przydziału, trafiłem . do 13 kompanji 

(roty), która wraz z 11-tą mieściła się w byłym sobo- 

rze preobrażeńskim. Ogromny gmach odrazu podzia- 

łał przytłaczająco i zaczął dusić swym ponurym ogro- 

mem. Wilgoć i ciemność, stałe tu zalegająca, już po 
2-3 miesiącach odbierały zdrowie i czyniły z jego mie- 
szkańców kandydatów do mogiłek, aczkolwiek było 

tu znacznie wolniej niż w Kiemi, zarówno pod wzgl. 

mieszkaniowym, jak i swobody ruchów, bowiem po 
pracy można było spacerować po Kremlu. 

Nazajutrz po apelu o godz. 7 rano rozpoczęto fór- 
mować grupy do pracy. Cała ła procedura w języku 

katorgi nazywała się „rozwodem i odbywała się przy 

akompan jamencie najordynarniejszych rosyjskich po- 

ła janek. 
Trafiłem do grupy, w której było dwóch lekarzy, 

słudent politechniki, były profesor uniwersytetu, kil- 
ku włościan i 5 czy 6-ciu kryminalistów. Mieliśmy pra- 
eować przy budowie kolei. . a L 

Kolej sołowiecką, stanowiącą nerw życia katorgi, 

rozpoczęto budować w drugim roku po utworzeniu ka- 

torgi na Sołowkach. Pierwszymi budowniczymi jej 

byli księża prawosławni, którzy aby stale być razem, 

      

Wydawnictwo „Karjer Wileńs| |" S-ka z ogr. odp. Drukarnia „Zaiex”, Wilno, mi. 53а Зайзка + ;, telefon 3-40.   
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IT T IT TEST TTT E O IRON EEST 

utworzyli grupę z 50 osób, stale pracujących na kolei. 
Obecnie kolej sołowiecka (wąskotorowa) ma około 20 
kilometrów długości i łączy z portem najbardziej waż- 
ne punkty, jak cegielnię, kopalnie tortu, tartak, elek- 
trownię i częściowo teren prac leśnych. Ostatnio nawuł 

złożony został przez inż. Czychaczewa projekt urzą- 

dzenia kolejki dokoła całej wyspy. chociaż Sołowki 
za wyjątkiem karłowatych lasów, żadnych bogactw 
naturalnych nie posiadają. Plan ten oczywiście nie-- 

trudno będzie zrealizować, gdyż robocizna nic nie 

kosztuje. 

Rozdzieliwszy się na dwie grupy, z których jedna 

miała umocowywać podkłady, druga układać szyny,. 

zbytnio do pracy nie Śpieszyliśmy się, chociażby dla- 

tego tyłko, że nie było dozorców. Wówczas zarządza- 

jący pracą dziesiętnik (współwięzień) widząc, że szyb- 

ko się ona nie posunie, a chcąci nam dać możność 
szybszego jej ukończenia i samemu prędzej się zwoł- 
nić, zaproponował pracę na akord. Chętnie zgodziliś- 
my się, i praca szybko zaczęła posuwać się naprzód. 
Ale nie ws y mogli i umieli pracować fizycznie. 
Oto gruby lekarz Winogradow. przy každem džwig- 

nięciu szyny sapie jak tułski samowar i co chwilę po- 

wtarza, że chyba padnie trupem; a ledwo włóczący. no- 

gami profesor Koch, spogląda ze smutkiem i powiada 
że więcej wypuścił w Świat inżynierów niż miał wło-- 
sów na głowie. Najgorzej jednak i najbardziej nie- 
dbale pracowali kryminaliści. słusznie oskarżani przez 
administrację o częste symulacje. Co gorsze jednak, 
że symulowali nietylko względem administracji, lecz 
i względem swoich współtowarzyszy niedoli, nie kry- 

mrinalistów. : 
(D. C. №) m 

  

  

Radaktor odpowiedziainy Witold Kiszkis,


