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Imerykański plan ratowania rolnictwa 
Bezradni są ekonomiści, gdy usi- 

łują znaleźć wyjście ze Światowego 
kryzysu rolnego. Udoskonalona tech- 
nika i postępy kultury rolniczej wy- 
olbrzymiły rozmiary produkcji i po- 
ciągnęły za sobą trwałe obniżanie się 
pcziomu cen. Jednocześnie piętrzyły 
się i pleśniały zapasy zbóż osiągając 
w roku 1932-33 cyfrę 351 miljonów 
kwintali (bez Z- S. S. R.). Konkuru- 
jące państwa eksportowe nagwałt wy 
zbywają się swoich zapasów sprzeda- 
jąc je poniżej kosztów własnych. W 
tych warunkach rentowność gospo- 
darki rolnej stała się marzeniem ścię 
tej głowy. Gdy w roku 1928-29 cena 
pszenicy w Chicago wynosiła 4,40 do- 
larów za q (100 kg.) — w roku 1980, 

1931 płacono już tylko 2,91 dol. za tę 
samą ilość, a w grudniu r. ub. cena 
pszenicy zjechała do 1,77 doł. za q. 
W tym samym mniejwięcej stosunku 
obniżyły się ceny żyta. Sytuacja sta- 
wała się tem trudniejsza że szereg 
wielkich krajów europ. zazwyczaj 
importujących zboże dzięki odpo- 
wiedniej polityce rolnej — miało ostat 
nie bardzo duże zbiory i w rezultacie 
znacznie zredukowało swoje zakupy. 

Wobec nadprodukcji rolnej eko- 
nemiści wskazują dwa wyjścia zasad 
nicze: 1) planowo zorganizować pro- 
dukeję rolną i zmniejszyć jej rozmia- 
ry, 2) powiększyć konsumpcję przez 
ściąganie ludności wiejskiej do 
miast w drodze stopniowego uprze- 
mysławiania kraju. Oczywiście to dru 
gie wyjście proponuje się dla krajów 
o strukturze wybitnie rolniczej. Pierw 
sze wyjście jest bardziej epatujące, a 
to ze względu na próbę stosowania. 
planowej gospodarki rolnej w Rosji 
Sowieckiej, a ostatnio wobec przyję: 
cia przez Komisję Kongresu Stanów 
Zjednoczonych nowego planu wyjś- 
cia z kryzysu rolnego t. zw. Domezsiie 
Alłotment Plan*, Zasługuje on na spe 
cjalną uwagę, gdyż są szanse za tem, 
że zostanie uchwalony przez parla- 
ment i zatwierdzony przez prezydenta 

Roosevelta. 

Zasadniczą cechą nowego projek- 
tu przeciwkryżysowego jest odmien- : 

ne ujęcie kwestji rozmiarów produk 
cji. Gdy wszystkie dotychczasowe pla 
my pomocy rolnictwu biły przede- 
wszystkiem na podniesienie cen krajo 
wych wytworów rolnictwa ponad po- 
ziom cen światowych — „Domest:e 
Aliotment Plan“ ma na celu dosteso- 
wać produkeję do konsumeji. 

Na podstawie cyfr statystycznych 
zostałoby ustalone krajowe zapotrze- 
bowanie na cały szereg artykułów rol 
niczych (w pierwszym rzędzie byłaby 
brana pod uwagę pszenica, bawełna, 
tytoń, a ewentualnie także trzoda 
chlewna). Następnie, po możliwie do- 
kładnem obliczaniu rozmiarów kon- 
sumpcji danego artykułu, zostałaby 
ustalona pewna nieprzekraczalna kwo 
ła produkcji, którą  podzielon>- 
by pomiędzy poszczególne warsztaty 
rolne na podstawie rozmiarów ich pro 
dukcji w poprzednim roku. Propor- 
cjonalnie do udziału w produkcji, rol 
nik będzie otrzymywał przy sprzeda-„ 
ży na rynek wewnętrzny premje w 
wysokości zbliżonej do wysokości cła 
przywozowego na dany artykuł. Mu- 
si jednak dowieść przy tem, że sprze 
dawane zboże jest właśnie przezniicza 
ne na konsumcję wewnętrzną według 

planu. W: tym celu mają być wysta- 
wiane specjalne świadectwa. 

Do projektu dyskutowanego w Ko 
niisji Rolnej Kongresu dodano po- 

prawkę, w myśl której zostałby uchwa 
łkny podatek od produkcji w wyso- 
kości projektowanej premji. Przy 
sprzedaży zaś zboża objętego planem 
rolnik otrzymałby zwrot wpłaconego 
podatku na daną ilość zboża. 

Najciekawszą jednak cechą tego 
piojektu jest ta okoliczność, iż udział 
poszezególnych rolników w tym pla- 
nie produkcji jest zupełnie dobrowol- 
ny. Każdorazowe wprowadzenie w ży 
cie planu produkcji do danego arty- 

kuła musiałoby podlegać głosowaniu 
w formie referendum, obejmującego 

wszystkich zainteresowanych produ- 

centów. Ktoby zaś nie chciał być 
członkiem tego pseudokartelu rolni- 
kćw — może nim nie być i produko- 
wać tyle, na ile go będzie stać. Co in- 
nego że straci prawo. otrzymywania 
premij zbożowych. Wchodząc do tego 
„kartełu* każdy rolnik musi podpi- 
sać specjalną umowę, na mocy której 
zobowiązuje się wypełniać zarządze 

  

nia co do rozmiarów produkcji. Dla 
z:akcentowania tej dobrowolności 
pełny tytuł omawianego planu brzmi: 
„Voluntary Domestic Allotment Plan“ 

Przy ocenie powyžszego projektu 
musimy uwzględnić dwa punkty wi- 
dzenia: jeden — to punkt widzenia 
obecnej sytuacji rolnictwa w Stanach 
drugi — to zagadnienie co dA rolni- 

  

kom amerykańskim wprowadzenie te 
go planu w życie. Jednocześnie musi 
nas jeszcze interesować, jakie skutki 
może mieć realizacja tego planu dla 
rolników całego świata, a pośrednio 
dla rolników w Polsce. 

Dotychczasowa akcja amerykań- 
skiego Federal Farm Board, zmierza- 
jaca do zahamowania zniżkowej ten- 
dencji cen — pochłonęła olbrzymie su 
my oddane mu do dyspozycji przez 
Reconstrukction Finance — Согрога- 
tion. Najskromniejsze obliczenia ko- 
sztów t. zw. interwencji zbożowej prze 
wyższają 3 miljardy złotych, co nawet 
w Ameryce stanowi dużą sumę. Re- 
zultaty tej akcji są dla wszystkich, a 
dla rolników w szczególności, ujemne. 
Ciągłe głoszenie, że ceny się podnio- 
są i częściowe skupywanie zbóż przez 
spichrze Farm Boardu — oddziały- 
wało na psychikę rolników w ten spo- 
sób że obszar zasiewu zamiast zmniej 
szać się, wciąż się rozszerzał. W! re- 
zułtacie zapasy Farm Boardu zwięk- 
szały się, ceny padały, a Reconsiruc- 
tion Finance Corporation musiał wy- 
trząsać nowe kredyty. Dziś wszyscy 
ekonomiści amerykańscy twierdzą 
zgodnie, że „tak dalej być nie może”. 

Stąd nacisk opinji w kierunku uchwa 
„lania, ustaw. zmierzających do. wyjś- 
cia z kryzysu rolnego. 

Czy „Domestic AHotment Plau'* 
pomoże Ameryce zwalczyć kryzys rol 
niczy? Zdaje się, że niebardzo. Prze- 
dewszystkiem plan zorganizowania 
miljonów rolników w rodzaj „karte- 
lu* jest połączony z tylu trudnościa- 
mi technicznemi tyleby kosztował, że 
w połączeniu z obszernemi możliwoś- 
ciami korupcji — w warunkach ustro 
jowych Stanów Zjednoczonych wyda 
je się nierealny: 

Tem niemniej istnieje jedna zasud 
nicza okoliczność, która każe ocenić 
plan pozytywnie z punktu widzenia 
interesów rolnictwa światowego 
Okolicznością tą jest zamierzone 
zmniejszenie rozmiarów produkcji 
rolniczej o 20 procent. Z punktu wi- 
dzenia interesów rolnictwa światowe 
go każde ograniczenie produkcji as- 
tykułów rolniczych w Stanach Zje- 
dnoczonych jest pożądane. Stopnia- 
łyby wówczas zapasy Farm Boardu, 
które wciąż budzą obawy producen- 
tów europejskich. Wyobraźmy tylko 
sobie coby to był za krach, gdyby tax 
Farm Board zechciał rzucić swoje za- 
pasy na rynki europejskie za wszel- 
ką niską cenę 

Projekt powyższy należy uznać za 
mniej: szkodliwy dla rolników całego 
świata, niż inne powszechnie znane. 
W każdym bądź razie nie wskazuje 
оп wyjścia z kryzysu kosztem bliż- 
szych ezy dalszych sąsiadów. A to — 
jak ma Amervkę — je:t bardzo wiele. 

ng. 

Za mumer dowodowy 15 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołamowy. Administracja zastrzega sobie przwe zmiany iermina druku ogłoszeń. 

  

Wojewoda Jaszczołł został mianowany wojewodą wileńskim. 
Życiorys nowego wojewody 
wileńskiego p. Władysława 

Jaszczotta. 
Wł. Jaszczołt urodził się 11 XI. 1883 r, w 

Brześciu n. Bugiem, gdzie ojciec jego praco 

wał jako inżynier - architekt. Tam spędził 

okres dizeciństwa i pierwsze lata młodzień- 

cze. Po' ukończeniu ówczesnego progimnaz- 

jum, celem dalszego kształcenia się wyjeż- 

dża do Siedlec. Tu bierze udział w roku 

1902 w wystąpieniach młodzieży o wykład 

religii w języku polskim. Jest prezesem licz 

mej organizacji uczniowskiej — Kół Samo- 

kształcenia (rok 1902 — 1903). Po ukończe- 

niu gimnazjum siedleckiego w roku 1904 

wstępuje na uniwersytet warszawski, wydział 

przyrodniczy. Wydalony w związku z pro- 

wadzoną akcją —'rok 1905 — o szkołę pol- 

ską z uniwersytetu i miasta Warszawy, udaje 

się do Krakowa, na Wszechnicę Jagiellońską 

następnie do Moskwy, gdzie w roku 1911 

kończy wydział prawny uniwerystetu mos- 

kiewskiego. W) tym samym roku wstępuje 

do adwokatury wileńskiej, pracując jedno- 

cześnie w Wileńskim Banku Ziemskim. W 

okresie wojny światowej bierze wydatny u- 

dział w pracach społecznych. Uczestniczy w 

zorganizowaniu i jest członkiem zarządu To 

warzystwa Pomocy Wiięźniom — Słowianom, 

Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny, pra- 

cuje w organizacjach sportowych i t. d. 

Podczas okupacji niemieckiej bierze czyn- 

my udział w pracach o charakterze politycz 

mym i oświatowym na terenie Wileńszczyz 

ny. Imicjuje opiekę nad dziatwą uliczną w 

t. zw. „Kłubie Uliczników*. Pracuje w szkoł 

nictwie powszechnem. Jest członkiem zarzą 

du i współdziała w organizowamiu Komile- 

tu Edukacyjnego, którego zadaniem było po 

kryć siecią szkół Kresy Wschodnie. Z ra- | 
mienia Komitetu Polskiego dojeżdża do Kow 

na i Suwałk dla nawiązania kontaktu z miej 

scowem społeczeństwem i współdziała w zor 

ganizowaniu nauczycielstwa polskiego. 

Wreszcie jest on jednym z członków or 

ganizacji: politycznej „Kłub Narodowy", dzia 

łalność której rozciąga się ma okres oku- 

pacyj i piedwsze lata odrodzonej państwo- 

wości polskiej. W| roku 1917, w chwili two 
rzenia sądownictwa polskiego, opuszcza Wil 

no, udająć się do Włarszawy, by objąć sta 

nowisko podprokuratora w Sądzie Okręgo- 

wym w Siedlcach. W tym okresie na terenie 

Warszawy współdziała z nielicznem gronem 

osób w akcji, mającej za zadanie powołanie 
do Życia Towarzystwa Obrony Kresów 

Wkchodnich, zaś w roku 1918 przechodzi z 
prokuratury okręgowej z Siedlec do Wźłar- 

szawy. W: roku 1920, w czasie inwazji bol- 

sezwickiej, wstępuje na ochotnika do szere 

gów, poczem wraca do sądownictwa. W roku 

1922, przeniesiony z sądownictwa do Mini- 
sterstwa Spraw Włewnętrznych, obejmuje sta 

nowiskó naczelnika wydziału bezpieczeń: 

stwa, w roku 1924 — dyrektora departamen 

tu. W. lipcu 1926 roku mianowany wojewo- 

dą łódzkim i stamtąd przechodzi obecnie do. 

Wilna. 

WARSZAWA, (Pat). Zapowiedzia 
ne zmiany na stanowiskach wojewo- 
dów zostały dziś dokonane. Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej zwolnił dziś 
p. WŁADYSŁWA JASZCZOŁTA ZE 
STANOWISKA WOJEWODY ŁÓDZ- 
KIEGO I ZAMIANOWAŁ GO WOJE- 
WODĄ WILEŃSKIM. 

Na opróżnione w ten sposób sta- 
nowisko wojewody łódzkiego powo- 
łuny został p. Aleksander Hauke-No- 
wak, dotyehczasowy dyrektor depar- 
tamentu politycznego M. S. W. Jedno 
cześnie p. Prezydent Rzeczypospolitej 
zwolnił dr. Józefa Rożnieckiego ze 
stanowiska wojewody Iwowskiego, po 
wierzając to stanowisko Wiadysławo 
wi Zygmantowi Belinie-Prażmowskie 
mu, prezydentowi miasta Krakows. 
Gdwołany ze Lwowa wojewoda dr. 

Eożniecki mianowany został wojewo 

  

dą lubelskim. Dotychczasowy wojewo 
da lubelski p. Bolesław Jerzy Swidziń 
ski przeszedł do centrali M, S. Z i oh 
jął stanowisko głównego inspektora 

ministerjalnego i szefa biura  prasa- 
wego w IV stopniu służbowym. 

  

   Jak już donosiliśmy w pierwszych 
dniach lutego przybywa do Wilna 
nowomianowany wojewoda wileński 
p. Jaszczołt. Dotychczasowy wojewo- 
da wileūski Beczkowicz opuszcza 
Wilno dnia 6 lutego i udaje się do 
Warszawy gdzie w M. Sp. Zagr: zapo- 
zna się z pewnemi sprawami poczem 
uda się do Rygi celem objęcia nowej 
płacówki dyplomatycznej. 

Wyjazd p. Beczkowicza do Rygi 
nasłąpi dnia 14 lutego rb. 

    

  

Galsworthy zmarł. 
LONDYN (Pat). W stanie zdrowia 

Galsworthy'ego nastąpiło gwałtowne 
pogorszenie. Lekarze nie rokują na- 
dziei utrzymania go przy życiu. 

LONDYN, (Pat). Dziś e godzinie 
9.15 rano Galsworthy zmarł. 

Przyjęcia dla min. Becka. 
GENEWA (Pat). Minister Beck po 

dejmowany był dziś śniadaniem przez 
delegata Włoch i przewodniczącego о- 
becnej sesji Rady Ligi barona Aloisy- 
ego. Wieczorem ministra Becka podej 
mował obiadem zastępca sekretarza 
Ligi Narodów p. Avenol. 

Radca Poniński opuścił 
Moskwę. 

MOSKWA. (Pat). Opuścił Moskwę 
ca poselstwa polskiego w Moskwie p. 
po 7-letnim pobycie na placówce rad- 
Alfred Poniński. 

  
  

SKŁAD NOWEGO RZĄDU FRANCUSKIEGO. 
PARYŻ, (Pat). Rokowania między 

Daladier a przedstawicielami socjali- 
stycznej grupy parlamentarnej w spra 
wie mdziału socjalistów w rządzie roz 
biły się. 

PARYŻ, (Pat). Dziś o godzinie 3,15 
Daladier zakomunikował prasie, że 
narazie przerywa swe rozmowy do go 
dziny 9-ej rano. Dotychczas brak in- 
formacyj eo do kilku tek. Skład no- 
wego gabinetu przedstawia się pro- 
wizorycznić jak następuje: 

Prezes rady ministrów i minister 
wojny — DALADIER. 

Minister sprawiedliwości — Sen. 
PENANCIER. 

Spraw zagranicznych — PAUL- 
BONCOUR. 

" Spraw wewnętrznych — CHAU- 
TEMPS, 

Finansów — GEORGES BONNET 

Budżetu — LAMOUREUX, 

Oświaty — DE MONZIE. 
Marynarki GEORGES LEY- 

GUES. 
Kolonij — SARRAUT. 

Handiu'— PAGANON, . 
Rolnictwa — QUEUILLE, ; 
Robot publieznych — Sen. PA“ 

GANON. ‚ 2 
Poczt i telegrafow — LAURENT 

EYNAC. 
Pensyj i rent — MIELLET. 

у (a Sen. SERE. IEC EO 
Ministrem lotnietwa został PIER- 

RE COT, Т 
zdrowia publieznego — DANIE- 

LOU, 
marynarki handlowej — FROT, 
pensyj i rent — MIELLET. 
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Rozwiązanie władz Z. U.P. (l. 
Komisarzem mianowano 

B. Nakoniecznikoffa. 
WARSZAWA (Pat). Minister opie. 

ki społecznej zarządził rozwiązanie 

władz Zakładu Ubezpieczeń Pracowni 
ków Umysłowych w Warszawie t. j. 
tymezasowej komisji zarządzającej i 
tymezasowej komisji rentowej. Komi 
sarzem został mianowany Bolesław 
Nakonieeznikeff, dotychczasowy prze 
wodniezący komisji zarządzającej. 

6-miesięczny okres zasiłkowy 
WARSZAWA (Pat). Minister opie 

ki społecznej zatwierdził wniosęk ko 
misarza rządowego ZUPU. w Warsza 
wie w sprawie skreślenia par. 47 sta 
tutu tego zakładu, skutkiem czego ok 
res zasiłkowy dla bezrobotnych pra- 
townikow umysłowych sprowadzony 
zestaje do okresu, przewidzianego w 
rozporządzeniu Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej z dn. 24 listopada 1927 r. 
o ubezpieczeniu pracowników umys- 
łowych, t. jį. do 6 miesięcy. 

Jednocześnie p. minister opieka 

społecznej zatwierdził wniosek ZUPU 
w Warszawie w sprawie udzielenia 
działowi ubezpieczenia na wypadek 
braku pracy pożyczki z działu ubez- 
pieczenia emerytalnego. W związku 

z tem w najbliższych dniach zostanie 
wypłacone bezrobotnym  pracowni- 

kom umysłowym zaległe świadczeniu 
za grudzień z. r. 

100 zasiłków bezrobotnym. 

WARSZAWA (Pat). Dnia 31 bm. 
komisarz rządowy zakładu ubezpie- 
czeń pracowników umysłowych w 
Warszawie, Nakoniecznikoff, zarzą- 

dził wypłacenie 100 proc. zasiłków 
bezrobotnym pracownikom umysło- 

wym. Jak wiadomo bezrobotni ci - 
trzymali dnia 16 I. tylko 40 proc. za- 
siłku. Kasy chorych zostały zawiado 
mione telegraficznie o decyzji komisa 
rza rządowego i od dnia 1 lutego 
wypłacają zasiłek w pełnej wysokoś 
ei. 

WARSZAWA (Pat). Zakład Ubez- 
pieczeń Pracowników Umysłowych w 

Warszawie podaje do wiadomości, że 
ci pozostający bez pracy którzy otrzy 
mali na poczet przyznanych im za- 
siłków zaliczkę w wysokości 40 proc. 
winni celem uzyskania dopłaty do 100 
proc. zasiłku zgłaszać się do właści- 
wych kas chorych do referatu zdro: 
wia ZUPU, przedstawiając legitymac 
ję państwowego urzędu pośrednictwa 
pracy oraz decyzję zakładu: Wypłata 
pozostałych różnic zasiłków odbędrie 
się począwszy od 6 lutego rb. 

SI ZZO CRAZY EE COETZEE 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
„ WARSZAWA. (Pat). Londyn 30,30—30,15; 

Nowy York 8,923 —— 8,903; Paryż 34,85 i pół. 
— 34,77; S$zwajcarja 172,75 — 172,32; Wiło- 
chy 45,68 — 45,46; Berlin w obrotach niecf. 
212,15. 

PAPIERY PROCENTOWIE: Pożyczka in- 
westycyjna 103,90 — 102,75; Seryjna 108; 
Konwersyjna 41,50; 6 proc. dolarowa 57,25— 
57. 4 proc. dolarowa 56,50 — 56,75; Stabiliz. 
55,50 — 56,13; 8 proc. obl. kom. BGK. 93; 
7 proc. ziemskie dolarowe 40; 4 i pół ziem- 
skie 37; Tendencja przeważnie słabsza. 

AKCJE: Bank Polski 81 — 81,50 —- 81; 
Tendencja utrzymana. 

„stowarzyszeń i organizacyj 

Posekretarze stanu: przy radzie 
ministrów — La Chambre, dla spraw 

Oblicze polityczne 
PARYŻ. (Pat). Nowy gabinet Da 

ladiera składa się z 18 ministrów i 5 
jpodsekretarzy stanu. 16 członków o 
becnego gabinetu wchodziło w skład 
rządu Boncoura, a czterech w skład 
poprzednich gabinetów, wreszcie 3 
członków nowego gabinetu zajmuje po 
raz pierwszy stanowisko ministrów. 

W nowym gabinecie zasiada 19 de 
putowanych, z których 1t należy do 
radykałów Społecznych, 1 do grupy 
republikańsko społecznej, 1 socjalista, 
2 członków lewicy radykalnej, 2 człon 
ków lewicy niezależnej, 2 nie należa 
'cych do żadnej partji politycznej, 

Z 4 senatorów, wchodzących w 
skład gabinetu, 3 należy do grupy le- 
wicy demokratyczńej, zaś senator 
Paul 'Boncour nie należy do żadnej 
partji politycznej. 

Wiedług zawodów skład gabinetu 
jest następujący: 10 adwokatów, 6 do 
«entów uniwersyteckich, 4 publicy 
stów, 1 lekarz, 1 inżynier, 1 przemy 
słowiec, 1 oficer marynarki, I referen 
<darz w radzie stanu, 1 dyrektor kon 
«cernu deiennikarskiego. 

gospodarki narodowej — Patenotre, 
oświaty — Ducos, wojny — Hulin. 

nowego gabinetu. 
Należy zaznaczyć, że obecny gabi 

net posiada tylko 5 podsekretarzy sta 
nu, podczas gdy gabinet Paul Bonco 
ura miał ich 12. 

Pierwsze posiedzenie Rady Minist 
rów odbędzie się jutro przedpołudniem 
W piątek nowy gabinet przedstawi się 
w parłamencie. 

Wiadomość o ostatecznem utworze 
niu nowego rządu bez socjalistów wy 
wołała w kułuarach Izby deputową 
nych zdziwienie nawet wśród czł 
ków większości rządowej. Ogólnie za 
słanawiano się jakie stanow. zajmą 
socjaliści, wśród których wczorajsze 
wypadki wywołały żywy oddźwięk, 
oraz jaką postawę zajmie nowy gabi- 
net wobec partyj centrowych, wreszcie 
czy w chwili przedstawiania się nowe 
go rządu w Izbie socjaliści odmówią 
mu swego poparcia lub powstrzymają 
się od głosowania. Z drugiej strony 
fakt, że w skład nowego rządu nie 
wszedł żaden czołnek partyj umiarko 
wanych komentują w ten sposób, że 
socjaliści będą mogli prówidzić prz 
KAPA jeszeze przez jakiś czas po! 
tykę popierania rządu. 

P. Premjer w kuchni dia bezrobotnych. 
  

  

W! Włarszawie przy ulicy Wspólnej 44 od 
było się uroczyste poświęcenie otwartej nie 
dawno kuchni dla bezrobotnych. Na czele jej 
stoi p. premjerowa Prystorowa, 

Na zdjęciu widzimy p. premjera w kuchni 
kosztującego potrawy dla bezrobotnych. 
Kuchnia wydaje dziennie przeszło 100 obiu- 
dów darmo. 

z LLU Aki 

Akademja ku czci Prezydenta 
Mh Rzpliteį. 

WARSZAWA (Pat). W dniu 31 sty 
cznia o godzinie 20 w Teatrze Wie!- 
kim odbyła się uroczysta akaderaja 
ku czci Pana Prezydenta Rzeczypos- 
politej Ignacego Mościckiego, z oka- 
zj: Jego imienin, zorganizowana prżez 
komitet, wyłoniony z pośród organi- 
zacyj młodzieży, Na akademję przy- 
byli: min, opieki społecznej p. dr. Hu 
bieki, posekretarz stanu w ministerst 
wie spraw wewnętrznych Korsak, wi 
cemarszałek Sejmu Car, wicemarsz+- 
łek Senatu Bogucki, przedstawiciele 
władz państwowych, liczni delegaci 

i społecz- 
nych oraz młodzież. Na scenie na sta 
lugach ustawiono przybrany kwiata- 
mi portret p. Prezydenta, Po obu stro 

„ nach ustawiły się. poczty sztandarowe 
Strzelca, Federacji PZÓO oraz org»- 
nizacyj młodzieży. 

Akademję zagaił imieniem komite 
tu organizacyjnego p. Dziekoński, 
wznosząc na zakończenie okrzyk na. 
cześć dostojnego Solenizanta. W tym. 
momencie orkiestra odegrała hymn 
państwowy. ` 

Następnie wygłosił przemówienie 
poseł Puzyński i red. Stanisław E- 
wert, który przemówienie swe zakoń 
czył słowami: 

W Głowach Państwa obywatele 
chcą oglądać wcielenie najpiękniej- 
szych cech własnego plemienia. Chcą 
widzieć ich mądrymi i łaskawymi, bli | 
skimi sobie, a wyniesionymi przez sie 
be zarazem, chcą oglądać w nich ca- 
ły majestat i całą wzniosłość, całą gro 
ze i całą łaskawość Ojczyzny. Takim 
Prezydentem jest Najdostojniejszy OQ- 
bywatel Rzeczypospolitej Prezydent I 
gnacy Mościcki. ; 

Drugą część programu wypełniły 
popisy wokalno-muzyczne, 

  

   



Niezgrabny adwokat. 
Odgłosy niedoszłej sprzedaży gobeiinów. 
W niedzielnym numerze zamieści 

liśmy wiadomość o nabyciu przez 
Kurję Metropolitalną nieruchomości 
przy uł. Wileńskiej 30 za cenę 320 Iy- 
sięcy złotych. Wobec głoszonej konie 
czności sprzedania gobelinów cełem 
uzyskania środków na remont kate- 
dry wiadomość ta nabiera szczególn: 
go wyrazu. Bo prosimy zważyć: 

Remont katedry ma kosztować 0- 

koło 800.000 zł.. Niezbędne są pienią 

dze na prowadzenie rozpoczętych ro 

bót. Za gobeliny można uzyskać obec 

nie tylko 70—100.000 zł., czyli małą 

część ich rzeczywistej wartości (pomi 

jamy już inne względy). Kurja jednak 

wykazuje gotowość pozbawienia ka- 

tedry i Wilna tak wielkiej historycz- 

nej i artystycznej wartości, ponieważ 

brak jakoby innych środków, a pomoc 

rządu i społeczeństwa jest niedostate 
czna. Niemniej jednak Kurja jest w 
stanie nabyć kamienicę za 320.000 zł. 
dla seminarjum, które przecież nie od 
dziś istnieje, i nie słychać było dotąd, 
aby znosiło jakieś tak straszliwe nie- 

wygody, że zachodzi konieczność 
zmiany lokalu. Trzeba przecież mieć 
na względzie, że i przystosowanie na 
bytej kamienicy do potrzeb seminar- 
jum będzie wymagać znacznych środ- 

ków. 
„Dziennik Wilenski“ 

sobie stylem pragnący 

              

    

właściwym 
imiputować 

   

  

nam „walkę z duchowieństwem kato- 

lickiem*, myłi się twierdząc, że semi 
n-rjum jest instytucją samodzielną 
pod względem majątkowym, a kru;a 
tylko go prawnie zastępuje. Dyspozy 
tcrem całego majątku instytucyj Kc - 
ścielnych, podlegających władzy dj '- 
cezjalnej, jest wyłącznie Kurja z za- 
strzeżeniem praw przysługujących 
Watykanowi. I nie o to rzecz idzie 
dla której z tych instytucyj dokony- 
wa ona tranzakcyj. Istotnem jest po- 
siadanie potrzebnych na to środków. 
Weźmy przykład anałogiczny. Mia- 
sto Wilno posiada własne gmachy 
szkolne, ale nie korzystająca z nich 
szkoła, mająca własny budżet, tylko 
też samo miasto może ten gmach 

sprzedać: 

Jeżeli Kurja mogła uruchomić ja 
kieś kapitały i uzyskać pożyczkę na 
rzecz kupna domu dla seminarjum, to 
raogła to samo zrobić na cel remontu 
fkrtedry. Chodzi o to co jest w tej 
chwili ważniejsze. Nam się wydaj:, 
że groźniejszy jest stan katedry, niż 
stan seminarjum, który dotąd jakoś 
żadnych obaw nie wzbudzał. Zresztą 
ari tego wydatku, ani wydatku na ku 
pno i wewnętrzną przeróbkę domu 
przy ul. Magdaleny 4 dla własnych 
potrzeb niktby zapewne Kurji nie wy 
mawiał gdyby nie czynione zapewnie 
nia, że nie posiada ona żadnych fun- 
duszów na remont katedry, a wobcee 
braku ofiarności ze strony rządu i spo 
łeczeństwa zmuszona jest uciec się do 
tak ostatecznych środków, jak ewcn 
tualna sprzedaż gobelinów za bezcen. 
Te są przecież fakty, którym i „Dzien 
nik Wileński* nie potrafi zaprzeczyć. 

Pomijamy już (krążące po mieście 
wietści, bo ich nie zdołaliśmy spraw- 
dzić, jakoby w ostatnich dniach wy- 
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o godzinie 6-ej wieczorem 

UROCZYSTE OTWARCIE 

asygnowano na przeróbki wewnętrz- 
ne nabytego dawniej przez Kurję do- 
mu przy ul. Magdaleny, kilkadziesiąt 
tysięcy złotych. Może nas spotkać za 
rzut, że zaglądamy do cudziej kiesze- 
ni. Zarzut ten byłby słuszny, gdybv 
kurja nie odwoływałaby się do ofiar 
ności publicznej na remont katedry. 
Ponieważ jednak środków będących 
w jej bezpośredniej dyspozycji przed 
tem nie wyczerpała, nie może nara 
nikt tego zarzutu stawiać. 

Argument „Dziennika Wil, że 

nowónabytą nieruchomość chcieli ku 
rić Litwini jest już całkiem niezgrab 
ny Co to ma wogóle do rzeczy? Więc 
zdaniem „Dziennika Wil.“ Kurja przy 
pisuje sobie obowiązek zapobiegania 
„wykupywaniu przez Litwinów nie- 
a: z rąk polskich? Imputt - 
jąc Kurji tego rodzaju motywy „Dzien 
„SN Wil.* wyrządza jej niedźwiedzi? 
przyskige. Zreszią sam fakt rzeko- 
mych zabiegów o kupno domu przez 
L'twinów okazał się nieprawdziwy. 

Nie potrzebujemy szukać „„odskocz 
ni do walki z duchowieństwem kato 
ckiem* bo tej walki nie prowadzimy, 
u rzeczowa krytyka czynności admi- 
nustracyjnych władz kościelnych, o i- 
1: one dotyczą interesów wychodzą - 
cych poza sferę wewnętrzno-kościel- 
ną, jest naszem prawem a nawet czę” 
sto obowiązkiem. Nie my taką kryty 
ką zaszkodzić możemy duchowieńsi- 
wu miejscowemu, lecz „Dziennik Wi- 
leński* swoją niedołężną obroną do- 
konanej przez Kurję tranzakcji. 

    

K. U. R-.J"'E. R W: SEE ENG KAL 

Po utworzeniu rządu Hitlera. 
Zapowiedź ostrych represy| wobec komunistów 

IBERLIN. (Pat).aNrodowo-socjali- 
styczny „Angriff“, powotując się na ko 
ła miarodajne, donosi, że rząd Rzeszy, 
wobec zamordowania ostatniej nocy— 
sierżanta policji oraz komendanta sztu 
rmówki hitlerowskiej, wyda przeciw- 

ko partji komunistycznej jak najo- 
strzejsze zarządzenia. Gabinet Rzeszy 
na dzisiejszem posiedzeniu popołudnio 
wem miał powziąć już odpowiednią u- 
chwałę, która niezwłocznie będzie 
wprowadzona w życie. 

Ex-kaizer Wilhelm szykuje się 
do drogi... 

BERLIN, (Pat). Donoszą z Amster 
damu: „Hat Volk* podaje, że były ce- 
sarz Wilhelm w tych dniach nabył 
4 wielkie samochody typu „Mercedes * 

Książe Henryk mekiemburski na je- 
dnym z wozów odjechał dnia 21 b. m. 
do Berlina, zabierając ze sobą bagaże 
ckscesarza. 

„Jego Cesarska Mość” zaprzecza. 
LONDYN. (Pat). „Eveining Standard* za- 

mieszcza następujące oświadczenie, ofrzyma- 

ne telefonicznie z zamku w Doorn, od byłe- 
go cesarza Wilhelma za pośrednictwem jego 
marszałka dworu, 

„Jego Cesarska Mość nie wypowiada żad 
nego zdania na temat cbeecnego rządu w 
Niemczech. Jego Cesarska Mość upoważnia 
mnie do zaprzeczenia jakoby nosi łsię en z 
zamiarem opuszczenia Doorn w chwili obec 

mej oraz do oświadczenia, że opowiadania a 
samochodach, naładowanych bagażem i przy 
gotowanych eelem przewiezienia bagażu dc 
Niemiec, są wymysłem, pozbawionym pod- 
staw“. 

Dziennik jednak twierdzi, že kronprine, 
który chwiłowo bawi w Deorn, postanowił 
mimo przeziębienia dzisiaj odjechać do Ber 
lina. 

Krew sie leje... 
BERLIN, (Pat). Wiele miast prowinejo- 

nalnych było ubiegłej nocy widownią krwa- 
wych zaburzeń w związku z manifestacjami 
narodowych socjalistów na rzecz rządu НЫ 
lera, 

W Halle, Disseldoriie, Krėlewcu, Man- 
nheim i w in. doszło w czasie capstrzyków 
©ddziałów szturmowych do starć między na 
rodówymi secjalistami a komunistami ub 
członkami republikańskiego Reichsbanneru. 

W; ezasie hójek wywiązała się ostra strze 
lanina. Wielu uczestników demonstracyj cd 

. Polieja dokonała licznych ares: 

  

    

towań. W| kilku miejscowościach narodowi 
sccjaliści zniszczyli lokale, do których uczę- 
szezali komuniści. 

W. miejscowości Hirschberg oddział sztur 
mowców wybhił szyby w lokalu dziennika soc 
jalno-demakratycznego „Velksztg.“. 

W Hamburgu, gdzie ubiegłej doby pow- 
tórzyły się zaburzenia, w czasie których usi 

Tewano wznieść barykady, policja zabroniła 
demonstracyj komunistycznych, zapowiedzia 
nych na dzisiaj. Podczas rozwiązywania po- 
chodu komunistycznego we Wirocławiu de- 
monstranci zaatakGwali policję, która robi- 

  

  

Zakończenie dyskusji 
nad projektem ustawy o szkołach akadem. 

WARSZAWA (Pat). Sejmowa ko- 
misja oświatowa w dniu 31 bm. za- 
kończyła dyskusję ogólną nad projek 
tem rządowym ustawy o szkołach a- 
kademickich. W odpowiedzi na posta 
wione w dyskusji pytania oraz zarzu 
ty mówców opozycyjnych przema- 
wiał min. Jędrzejewicz. Minister m. 
in. stwierdził, że w krytyce opozycji 
powoływano się na głosy profesorów. 
Czy można głosy profesorów — zapy 
tuje minister — uważać za najzupeł- 
n:ej objektywne? Przecież oni są stro 

ną zainteresowaną i mają nieufność 
de rządu. Mówiąc o młodzieży p. mi- 
nister oświadcza: „pos. Bielicki twier 
dził, że to drobiazg, gdy student stu- 
denta wyrzuca z wykładów: Ja twier 
dzę. że to jest łamanie podstaw pra- 
wa słudentów słuchania wykłedów. 
To ostatnie świadczy, jak bardzo róż 

nimy się w poglądach*. 
Po przemówieniu referenta posła 

Czumy, w głosowaniu komisja odrzu- 

ciła wniosek prezydjum Kl. Nar, do- 
magający się odrzucenia ustawy: 

  

  

Rada Ligi 
GENEWA. (Pat. Wyznaczone po- 

czątkowo na dzisiaj a następnie odwo 
łane posiedzenie Rady Ligi Narodów 
odbędzie się jutro popołudniu. Na po 
rządku obrad figurują sprawy mniej 
szościowe i gdańskie m. in. nominacja 

Narodów. 
Wysokiego Komisarza Ligi w Gdańs 
ku. Obecnie już uchodzi za rzecz pew 
ną, że prowizoryczny Wysoki Komi 
sarz Rosting mianowany zostanie defi 
nitywnie na to stanowisko. 

m 

Z frontu boliwijsko - paragwajskiego. 
PARYŻ, (Pat). — Według komunikatu pa 

ragwajskiego ministerstwa wojny, samoloty 
Koliwijskie zbombardowały szpital w fsla- 
poy. 7 osób zabitych i 14 rannych. Na ©4- 
cinku Corrales walki toczą się nadał, — Od 
parto szereg ataków boliwijskich na Nana- 
wę. Na odcinku Herrera nieprzyjaciel cofa 
się. 

PARYŻ, (Pat). — Według informaeyj bo- 
liwijskiego sztabu generalnego, artylerja zdo 
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"KAWIARNI | 
w „POLONJI” 

MICKIEWICZA T. 
NOWA ORKIESTRA 

WILNO 
— „DANCING“ — 

TELEFON 5-93 
CENY ZWYKŁE KAWIARNIANE 

JUTRO PORANEK MUZYCZNY Z „DANCINGIEM* OD GODZ. 12-ej DO 2-ej 

  

Problem wychowania obywatelsko- 
państwowego. 

Wiele się dzisiaj słyszy, mówi, a 
nawet pisze na temat wychowania na 
szej młodzieży w duchu państwowym. 
W trosce o rozwiązanie tego proble- 
mu opanowała niejeden umysł jakaś 
gorączka i mieszanina pojęć i poglą- 
dów. Niejednemu zdaje się, że to pro- 
blem całkiem nowy, nieznany jeszcze 
szkole połskiej, burzący istniejący pa 
ządek rzeczy, groźny, jakoby dotych- 

czas nie wychowywało się młodzieży 
wyraźnie w duchu państwowym: 
Uważam, że na tym punkcie zaistnia- 
ło poważne nieporozumienie; — wy- 
tworzyło się jakby błędne koło niedo- 
powiedzeń lub niejasności, nienfnoś- 
ci oraz nieufasadnionych obaw i kry- 
tyk. Faktem jest, że na skutek więcej 
subjektywnego interpretowania  za- 
ssierzeń władz . szkolnych oraz 
nieumiejętnych lub zgoła nieprzy- 
gctowanych metod, stosowanych w 
realizowaniu tych najpiękniejszych 
haseł i cełów nowożytnej szkoły, 
przez poszczególne jednostki kierow- 
micze i zakłady — sprawa rozwiąza- 
nia problemu wychowania państwo- 
wego wiele na tem ucierpiała. Podzie- 
liły się zdania co do środków, metod, 
celowości stosowania par force kie- 
rumku z góry podyktowanego. Równo 
cześnie dało to asumpt do walki po- 
lemicznej, prowadzonej zasadniczo 
pod kątem widzenia tego lub inneg> 
obozu, czy odłamu politycznego. Na- 

      

demiar tego, temu lub owemu wyda- 
je się, iż problem ten, to czysty wy- 
mysł obecnego Rządu, względnie jego 
obozu, który ma na celu li tylko psuć 
krew opozycji i robić jej naprze- 
kór. 

Tymczasem sprawa ta przedsia- 
wia się jasno i prosto, albowiem daie 
ka jest od tendencyj partyjnych, za: 
łożeń lub przesłanek wrogich szkole 
polskiej, a tem bardziej sprzecznych 
duchowi czasu i narodu polskiego. 
Uczciwe zrozumienie intencyj Rządu 
właściwe ujęcie myśli przewodniej i 
ducha tej idei, jaka przyświeca ster- 
nikom nawy państwowej — wystar- 
czy aby mógł się dokonać lub przynaj 
mniej zarysować psychiczny przełom 
w praktycznem rozwiązaniu tego za- 
gadnięcia na terenie szkoły i w 
społecznem, — a w szczególności w 
umysłach opornych, wrogich lub ne- 
gatywnych reformie szkoły polskiej i 
tek postawionemu problemowi wy- 
chowania. Bez wątpienia od dokład- 
nego zrozumienia i właściwego prze- 
prowadzenia tez, badań i celów wycho 
wawczych nietylko przez powołane 
do tego rzesze nauczycielstwa polski 
ge, ale też i przez samo społeczeństwo, 
zależy przyszłość naszej ojczyzny i 
oczywiście dobro jej obywateli. Spra 
wę tę należy postawić jasno i opierać 
na gruncie rzeczywistym, bliskim ser- 
cu młodzieży i tym wszystkim, którzy 

  

łała odeprzeć siłny atak Paragwajczyków na 
fort Corrales. Jednocześnie sztab gerenalny 
domentuej pogłskę o powołaniu nowych ro- 
czników do wojska oraz wiadomość o zben: 
bardowaniu przez Boliwijczyków szpitala w 
Islapoy. 

SPORT 
CZY TO JEST SPORT? 

Pałącą polemikę na łamach amerykań- 
skiej prasy sportowej rozpętał trener un 
sytetu w Michigan niejaki Mann, który za- 
rzucił pływakom japońskim, iż zdobyli laury 
na igrzyskach elimpijskieh*w Los Angeles 
przez specjalne dopingowanie, a mianowicie 

tlenem. 

   

Doping ten miał polegać na tem, że Ja- 
pończycy posiłkując się specjalnemi tleno- 
wemi preparatami, wzmagali obieg krwi oraz 
podnosiH wytrzymałość serea i mięśni. 

W. Polsce o dopingowaniu tlenem usłysze 
liśmy po raz pierwszy w związku ze starta- 
mi Bocheńskiego w Gandawie i Brurelli. Jaż 
wówczas krażyły pogłoski, iż belgijsey pły- 
wacy zwycięstwo nad Bocheńskim zawdzię- 
czają raczej tlencwemu dopingomi, niż swyra 
walerom sportowym. Obecne enuncjacje Maa 
na zdają się potwierdzać powyższe pogłoski 

Do głosu trenera uniwersytetu w Mich*- 
gan przyłącza się znany pływacki znawca P. 
Kingbuth, obecny trener uniwersytetu w Ga 
te potwierdzający słuszność zarzutów swego 

kolegi. 

O dopiugowaniu sportowców krążyły da 
tychczas niewyraźne pogłoski. Teraz sprawa 
ta jest poruszena niejako oficjalnie. O ile 
powyższe okaże się prawdą, będzie to poteż- 
nym €iosem, godzącym w podstawy ideołogji 
sportu, samych zaś zawodników zdegraduże 
do roli bezmyślnych wyścigowców. Sport, 
mający na celu harmonijne wyrobienie psy- 
chiezno — fizyczne ezłowieka, winien otrzę 
snąć się ze wszystkich maeherek totałizator- 

sko — rekordowych. 

Doping — to nie jest sport. wpj. 

Tą drogą składamy podziękowanie wszystkim, którzy wzięli 
udział w POOR w Lidzie 

ała 
  hr. ZOFJI KRASICKIEJ 

Syn, synowa i wnuczka. 

Ё 
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ir. 2 3) „Odsieczy Wileńskiej 
ukaże się w sobotę 4-g0 b. m. 

Czołowym tematem: sprawa gobelinów katedralnych w oświetleniu 

najwybitniejszych przedstawicieli życia artystycznego. 

Eu 

ją pojmują zdrowo, objektywnie i u- 
czciwie. Takie postawienie sprawy le- 
ży w interesie dobra szkoły i społe- 
czeństwa i przyczynia się do usunięc 
wątpliwości i błędów, jakie popełnia 
się w teorji i w praktyce. 

Jesteśmy Świadkami dziwnych 
wewnętrznych czyli duchowych prze- 
jawów i zmian, jakie przechodzi dzi- 
siejsze społeczeństwo i młodzież. Za- 
'kradła się bierność i nieufność do zja 
wisk i eksperymentów życiowych i do 
otoczenia. Ten stan rzeczy nie jest 
bez echa, jeśli chodzi o pracę wycho 
wawczą wśród młodzieży, albowiem 
ta, wyrastając w atmosferze ustawicz 
nych zmagań się, tworzenia się no- 
wych prądów, haseł i kierunków oraz 
systemów w życiu politycznem i gospo 
darczem narodów łub państw, czuje 

i reaguje po swojemu: Wiemy, że mło 
dzież nietylko czyta gazety, ale równo 
cześnie „myśli, słyszy, co się naokoło 
mówi, w domu rodzinnym, w szko- 

le u sąsiada, na ulicy, u kolegi, przej 
muje się pewnemi zagadnieniami i 
zjawiskami i wypowiada swój sąd, 
krytykuje i uczy się życia. To wszyst- 

iera na nią pewien wpływ. By 
, że szkoła głosi swoje, dom 

swoje, a młodzież myśli albo robi tęż 
swoje. Dzieje się to dzięki obecnej 
konjunkturze, psychozie powojennej, 
nastrojowi w społeczeństwie i jego roz 
biciu oraz skutkiem szybkich posu- 
nięć na szachownicy życia społeczne - 
go i politycznego. W związku z tem 
nłodzież ulega pewnej dezorjentacji, 

zatraca swój sąd właściwy, wyrabia 
sobie błędne i fałszywe pojęcia G sto- 

   

  

   

  

sunkach panujących w Połsce, a zwła 
szcza o tych ludziach w Polsce, któ- 
rzy bezsprzecznie dobrze zasłużyli się 
ojczyźnie, a którzy stają się przed- 
miotem bezprzykładnej i niesamowi 
tej napaści 'w prasie, na zebraniach i 
w Środowisku, w którem młodzież 

przebywa. 
Proszę sobie wyobrazić, co dzieje 

się wtedy w umysłach i w duszy spo- 
łeczeństwa politycznie mniej wyrobio 
nego, a tem bardziej w umysłach nie 
doświadczonej i zapelnej młodzieży 
Przychodzi nowy prąd, nowa fala i 
każe zmiatać z nawierzchni życia to 
wszystko, co jest już mocno zakorze- 
nione w duszy pokolenia. Jasnem jesł 
iż w takiej atmosferze wyrasta nieuf- 
ność niekiedy nawet przedwczesne 
rozczarowanie, nienawiść do otocze- 
nia, a w najlepszym wypadku bier- 
ność, która w końcu wyraża się w 
formie bezideowości absolutnej mło- 
dzieży. Kierunek wychowawczy, któ- 
ry się dzisiaj w szkole polskiej forsu- 
je względnie nadaje, ma bezwzględ- 
nie swoją rację i uzasadnienie ora: 
swoją ideę i ideologję, ale realizowa- 
nie go sposobem gwałtownym przez 
ludzi nieprzygotowanych i pedagog: 
cznie nietaktownych wywiera wręcz 
przeciwny skutek, że znaczny odsetek 
dzisiejszej załodzieży ze szkół Śred 
nich, po opuszczeniu szkoły albo po 
maturze Ignie z przekonania i znaj- 
duje się w przeciwnym obozie, wbrew 
temu co sobie szkoła życzyła, aniżeli 
zdawałoby się napozór. Jest to obja v 

znamienny, wielce pouczający, którw 
mówi sam za siebie, jako paradoksa!- 

    

  

    

ła użytek z broni palnej, Jeden z demonstran 
tów został zabity, a kilka ciężko rannych. 
Prezydjum polieji zabroniło urządzania wszeł 
kieh zgromadzeń i pochodów partji komani 
stycznej oraz innych organizacyj do niej 
zbliżonych. 

Jlość ofiar ostatnich zaburzeń w Berli- 
nie wynosi 2 osoby zabite, 12 rannych. Are 

sztowano przeszło 100 osób. 
BERLIN, (Pat). — Późnym wieczorem 

grupa narodowych socjalistów. która brała 
udział w manifestacjach na placu Wilhelma. 
w drodze powrotnej przez Charlottenburg ky 
ła cstrzeliwana przez komunistów, ukrytych 
w kilku domach. Sierżant, dowodzący ©d- 
«działem policji, przydzielony dla ochrony hit 
lerowców, otrzymał postrzał w pierś i zmarł 
w czasie transportowania do szpitala. Policja 
niezwłocznie zamknęła okolice  kordonem, 
przeszukując wszystkie domy.  Dotychczis 
nie ujęte żadnego z zamachowców. Krwawe 
bójki, połączone ze strzelaniną, miały miej- 
see również w Oranienburgu pod Berlinem, 
gdzie ustawicznie dochodziłe wczoraj do 
starć między demorstrującymi hitlerowcami 
szturmewcami a komunistami. 

BERLIN, (Pat). — W krwawem starciu 
między komunistami a naredowymi socja!!- 
stami, które miało miejsce ubiegłej nocy w 
zielnicy Charlottenburg, zastrzelony został 

cbek sierżanta pelicji również jeden z kom 
batantów miejscowej szturmówki narodowo 
soejalistycznej. Pozatem dwie osoby odniosły 
ciężkie rany. Okazuje się, że na strzały komu 
nistów naradowoi socjaliści odpowiedzieli ró 
wneż salwą rewolwerową. 

LIPSK. (Pat). Mimo zakazu policyjnego 
komuniści usiłowali urządzić w Lipsku de 
moenstracyjne pochody uliczne. W godzinach 
wieczorowych tłumy bezrobotnych poczęły 
gromadzić się w centrum miasta, skąd więk- 
szemi grupami, wśród antyfaszystowskich o 
krzyków przeciwrządówych, przeszli przez 
główne ulice miasta. Koło starego rynku dosz 
ło do starcia 7 polieja, która rozpędziła do 
monstrantėw, aresztując kilku prowodyrów. 
Z prowincji doncszą również © lieznych de- 
monstraej. „które jednak miały przebieg 
spokojny. 

        

Deklaracja socjal- 
demokratów. 

BERLIN (Pat). W gmachu Reichs- 
tagu odbyło się dziś wspólne posiedze 
nie zarządu oraz komitetu centralne- 
go partji socjalno-demokratycznej, w 
'której wzięli udział delegaci organiza 
cyj republikańskich Żelaznego Fron- 
tu, członkowie frakcji socjalistycznój 
Reichstagu i sejmu pruskiego oraz za 
wodowych związków robotniczych. 

Przewodniczący frakeji parlamen. 
ternej Breitscheid nazwał rząd Hitle- 
ra najbardziej reakcyjnym, jaki kie- 
dykolwiek istniał w Niemczech. Być 
może, że zwolennicy Hitlera z czasem 
oekną się, zrozumia wszy, że pozostaje 
on w ścisłym sojuszu i zależności od 
reprezentantów wielkiego kapitału i 
junkrów. Masy robotnicze gotowe są 
do wałki przeciw wszelkim dążeniom 
antykonstytucyjnym. Opozycja socjai 
10-demokratyczna wobec nowego ga 
binetu Rzeszy jest sama przez się zro 
«umiała. Partja socjalno-demokraty- 
czna sama zadecyduje o swej taktyce 

i nie pozwoli sobie dyktować posu- 
nięć przez przeciwników: Walka 2- 
hozu robotniczego przeciwko faszy?- 
mowi weszła w nowy okres i partja 
sccjalno-demokratyczna życzyłaby so 
bie, ażeby odtąd zapanowały dobre 
stosunki z partją komunistyczną. Mo- 
żliwość tego — zakończył Breischeid 

  

  

   

    

  

— zależy od zachowania się komuni- 
słów. 

Pierwszy krok Hitlera. 
BERLIN. (Pat). Kanclerz Hitler wystoso- 

wał dziś do kanelerza Austrji Dolfussa tele- 
gram następującej treści: 

Powołany przez prezydenta Rzeszy na kie 
równika rządu niemieckiego, śpieszę złożyć 
najserdeczniejsze życzenia Panu Kanelerzo- 
wi, pomyślności dla bratniego narodu nie- 
mieckiego w Austrji. 
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Bałtycka orjentacja Polski. 
(Odczyt b. min. Kwiatkowskiego) 

W dn. 29 ub. m. w auli Uniwersy- 
tctu Warszawskiego na zaproszenie Li 
gi Morskiej i Kolonjalnej wygłosił r 
min. inż. Kwiatkowski odczyt który 
zgromadził licznych słuchaczy z pp. 
ministr. Zarzyckim, Schaetzslem, rek 
torem Ujejskim, oraz przedstawicie- 
lami sfer gospodarczych na czełe. 

  

Polska mówił p. min- Kwiatkowski 
nie może prowadzić gospodarki jedno 
stronnej, ani wyłącznie agrarnej, jak 
ongiś, ani wyłącznie ada. fa 
brycznej. Rozwój naszego przemysłu 
i handlu symbolizują dwie dzielnice: 
Sląsk i Pomorze — okręg przemysto- 
wy i baza naszego handlu światowego 
Linja Katowice — Poznań — Gdynia 
to uczciwy i prosty program podnie- 
sienia z niedoli 30-miljonowej masy 
ludzkiej tak, by mogła ona korzystać 
z praw cywilizacji XX wieku — to 
zarazem sprawa egzystencji. 

W wielkiej mierze załeży od aktu- 
alnej propagandy  rewizjonistycznej, 
czy na tej linji zamiast zgodnej współ 

pracy dwóch ras, dwóch narodów : 
państw powstanie nigdy niegasnący 
wulkan, wieczne zarzewie wojny. W 
takim wypadku, jakkolwiek 99 proce. 
obywateli paskich, pragnie żyć i pra- 
cować w spokoju, to wszelka próba 
spekulacji na różnice partyjne i t. p. 
spotka się z odparciem całego społe- 
czeństwa, jednolitego i zdeterminowa 
nego. 

W rozważaniach gospodarczych i 
historycznych podkreśla min. Kwiat- 
kowski egoizm i wyłączność Gdańska, 
rozbudowę Gdyni i zestawia dwie cha 
raktery styczne cyfry: Nasz handel 
inorski na Bałłyku wynosi 12 miljo- 
nów tenn towaru handel Prus 
Wschodnich z Rzeszą 1/10 część tego. 
Cóż tedy ma większe znaczenie? 

    

  

Posłannictwo dziejowe Polski, iej 
rola wśród narodów słowiańskich wy 
magająca byśmy wybrzeże morskie 
właśnie wyzyskali jak najaktywniej 
przez rozbudowę miast, portów, umoe 
nienia swego autorytetu prawnego, do 
nadania wreszcie handlowi charaktc- 
ru drogowskazu z którego wypływa 

ityczne nastawienie całego pań: 
(m). 

  

o — 

Sprawa zezwoleń na dodat- 
kowe zajęcia pracowników 

państwowych. 
W ostatnich dniach ministerstwo spraw 

wewnętrznych i skarbu wydały okólnik przy 
pominający, że urzędnicy oraz niżsi fur:cjo- 
narjusze pa stwowi megą za zgodą władz 

zwierzchnich otrzymać zezwolenie na wyko 

nywanie ubocznych zajęć dodatkowych 

Jedno z pism warszawskich potraklowa! о 
te okólniki, jako mające na celu przyjście # 
pomocą małterjalną rzeszom pracowników 
państwowych, które po dokonanych reduk- 
cjach uposażeń znalazły się w ciężkich wa 
runkach materjalnych. 

Recz tymczasem przedstawia się zupełnie 
inaczej. Jak wię dowiaduje Ajencja „Iskra“. 

okólniki te pozostają w związku ze zmiana” 
mi w pragmatyce służbowej i mają na cełu 
przypomnienie pewnych postanowień tej US- 
tawy. Art. 29 pragmatyki służbowej mówi, 
że urzędnikom nie wolno przyjąć zajęcia ubo 
cznego „przynoszącego im jakąkolwiek ko 
rzyść materjlaną, bez zezwołenia władzy na 
czelnej lub przez nią upoważnionej. Osta!- 
nie okėlniki nie wprowadzają nic nowego * 

są tylko formalnem wyjaśnieniem przepisów 
pragmatyki służbowej. 

W” związku z tą sprawą informują nas. że 
pośród funkcjonarjuszów państwowych 72 
koma tylko ilość korzysta z zajęć ubocznych 
— na pracę tę bowiem nie pozwalają jej га 
równo zajęcia służbowe, jak obecne warunki 
na rynku pracy. (Iskra). 

   

    

Restanracja- Dancing „ŁAZAR* 
WIŁNO, NIEMIECKA 35, Tel. 8-71 

zawiadamia Szanowną Klijentelę, że z dniem |-go lutego r. b. został 

  

my. Gdzie leży przyczyna tego stanu 
rzeczy? Oczywiście jest w tem przyczy 
na głębsza, która jak wspomniałem 
wyżej ma podkład psychologiczny 

Wiemy, że młodzież dzisiejsza jest 

przeważnie bezideowa, hie zna już pra 

cy i walki czynnej, niepodległościowej 

bo posiada to,co jej ojcowie zdobyli 

swoim trudem i znojem, ofiarną 

służbą na polach bitew lub w pracy 

    

organizacyjnej — to jest Niepodlegią 
Ojczyznę. Z tego też powodu młodzież 

  

  

szuka samorzutnie nowych dróg, real 

nych, przemawiających do przekona- 

mia w sposób praktyczny. A tym na 
bliższym celem i ideałem, oczywiś- 

cie w tych dzisiejszych warunkach, 

będzie zdobycie posady i środków ma 

terjalnych. Inne zagadnienia i kwest- 

   
  

, je są na drugim planie. Pomijam -tu- 

taj stronę patrjotyczną, bo ta jest 02- 

dobą młodzieży, ale ta przejawia się 

głównie w dobie wypadków większej 

wagi. Jedynie wyczyny a i 
sport interesują najwiecej 
mlodziež, jako pole popisu i rozry 

ka. 
Sprawa wychowania obywatelsko- 

państwowego, w tych rozmiarach i ra 
mach, jak tego pragną i wymagają 
Władze Szkolne i jak pojmuje każdy 

nauczyciel czy pedagog państwowiec 

napotyka nieraz na mimowolny opór 
ze-strony tych, którzy pragną jak naj- 

lepiej realizować ten program, bo są 
narażeni zwykle na wiele przykroś- 
c' i przeciwieńs.w ze strony czynni- 
ków SPOZA SZKORYCH Następnie niepe- 
wrość nauczyciela, co do jutrzejszego 

dnia i wzgląd na jego przyszłość, a w 

    

          

miu, w imię najwyższego dobra 

całkowicie zmieniony PROGRAM ARTYSTYCZNY. Codziea. dancing towarzyski 

szczególności troska i dobro własne” 
go chleba i rodzinę, zmuszają nieje” 
dnego do bardzo oględnego postęp?” 
wania z młodzieżą i nieraz do dypł”” 
matycznych wybiegów i chodzenia ko 
ło tego problemu w rękawiczkach. 

Sedno sprawy atoli leży w należy” 

  

tem  ustosunkowaniu się samej 

młodzieży do problemu tego 74: 

gadnienia, a w szczególności 

układu stosunków między nau 

czycielem, a młodzieżą, między d>- 

inem rodzinnym, a szkołą. — Sprawę 

tego rodzaju według mego zdania na” 
lcży traktować zawsze ze stanowiska 

pe dagogicznego i psychologicznego A 
najmniej politycznego. 

Wciska się w umysły młode różne 

ideje w pierwszym rzędzie pragnie się 
wytworzyć z nich dzielnych ludzi pań 
sewowo-twórczych obywateli. tak 

pr zynajmniej pojmuje wok rolę każ 
dy. dobry i aktywny ped agog i wsz 
siko to jest jasne, konieczne i celowe. 
Błędów historji, która jest miernikiem 
naszych słabych i dobrych stron cha- 

rakteru indywidualnėgo i spoleczne89 

= popełniać nam nie wolno pod żad 
nym pozorem, gdyż byłoby to zbrod- 
nią w oczach przyszłych pokoleń: Gdy 

szkoła polska wykona program ten 

w myśl zleceń władz, nakreślonych % 

najszłachetniejszem tego słowa znacze 
dO: 

bra Ojczyzny odrodzonej, dokona sy- 

zyfowej pracy i wielkiego dzieła. Do- 

kena bowiem zmiany struktury na 
wewntąrz i zewnątrz ustroju Państ- 
wa, jego obywateli, stworzy nowy tyj 
cbywatela doskonałego. Rozumie się 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Napad rabunkowy na urząd pocztowy. 
Dnia 30 bm. koło godziny 8 wieczo 

rem do urzędu pocztowego w Wyso- 

kiem Litewskiem wtargnęło kilku uz 

brojonych bandytów. W urzędzie 

znajdowały się wówczas dwie interc- 

santki i urzędnicy. Po steroryzowa- 

miu wszystkich rewolwerami i rozka- 

zie położenia się na ziemi, bandyci 

depadłi kasy i zrabowawszy znajda- 

jące się w miej pieniądze zbiegli. 

Po zaalarmowaniu policji zarzą- 

dzono natychmiastowy pościg. Niko- 

go dotychczas jeszeze nie ujęto. Jak 

należy przypuszczać bandyci licząc 

na to, że przed 1-szym mają być wię 

ksze sumy pieniężne, spodziewali się 

cbfitego połowu. Zawiedli się jefinak, 

bowiem w kasie bylo tylko koto ty- 

siąca złotych. Drugą ciekawą okołicz- 

nością jest również to, że napadu do 

kenali jacyś przyjezdni „występówi- 

cze gdyż akcent języka polskiego. 

w którym ze sobą porozumiewali się, 

bardzo się różnił od akcentu miejsco- 

wej ludności. 

a z 2 

Mickuny. 
DOM LUDOWY. 

Uwaga społecznie ruchliwych mickunia 

ków w dniu 29 stycznia rb. skupiła się nad 

zagadnieniem uruchomienia Domu Ludowe 

go w Mickunach. Ponieważ dom własny już 

jest, więc najważniejsze załatwione, nal:ży 

przeprowadzić tylko wewnętrzny remont 2 

uwzględnieniem i teatralnej, zebraniowej 

4 t. d. Najwažniejszem zagadnieniem jest 

ne zgromadzenie, na którem ma się dok: 

    

      
w powyższym dniu wyborów Zarządu i Ko- 

misji Rewizyjnej A 
wyborów, 

      

Nastaje © 
głosujemy... 

Zarząd wygląda j 
, Wincenty Goch 

dowski wicepreze 
sekretarz. — B 
— Henryk Jasieński członek zarządu. — 
toni Matarewicz członek zarządu. 

Komisja Rewizyjna» 
Anna Jasieńska, Michał Achramowicz, Ei- 

jasz Sadowski. 

     
  

- prezes. — Feliks 
— Antoni Jankowski - 

isława Komocka skarbnik. 
— An- 

  

   

   
  

  

        

Wybór jest dobry, przekonani jesteśmy, 
że st i społecznicy wkrótce 
zrealizu ją e Domu Ludowego 

Hajoi 

Święciany. 
- ZAKOŃCZENIE KURSU INSTRUKTORÓW 

GAZOWYCH. 

W, dniu28 bm. w Święcianach zakończył 

<ię kurs instruktorów obrony przeciwg: 
wej II kat. organizowany przez Powiatowy 

Komitet LOPP. Komisja egzaminacyjna pad 

przewodnictwem p. starosty sprawdziła po- 

ziom wykształcenia instruktorów. W wyniku 
egzaminu wydano 28 świadectw instruktor- 
skich, w tem 3 z wynikiem bardzo dobrym. 
19 z dobrym i 6 z dostatecznym. 

ZJAZD DELEGATÓW. KÓŁ Z. M. W. 

WI dniu 29 bm. w Święcianach odbył się 
doroczny zjazd powiatowy delegatów Kół 
Związku Młodzieży Wiejskiej z Wileńskiej 
Na zjazd przybyło przeszło 110 delegatów 
2 poszczególnych miejscowości pow. św.ęciań 
skiego. 

Jak wynika ze sprawozdania rocznego 
praca Związku Mł. Wiejskiej na terenie po- 
wiatu robi znaczne postępy i drobek tej pra 
<y, szczególnie w dziale przysposobienia rol 
miczego jest bardzo znaczny. Dział pracy kul 
turalno — oświatowej (przedstawienia ama- 
torskie, odczyty, tworzenie bibljoteczek, wyk 
łady uniwersytetów ludowych) przedstawia 
się również bardzo okazale i postęp z każdym 
rokiem daje się wyraźnie wyczuć. 

UJĘCIE KOMUNISTÓW. 

Ostatnie mieszkańcem powiatu święciań- 
«kiego zaczęła się dawać we znaki plaga wł! 

ków, które nocami podchodzą de 
«siedli ludzkich porywając żywy inwentarz 
Qnegdaj w biały dzień na terenie gm. łyn- 
tupskiej rczszarpały konia, który znajdował 
się w pobliżu lasu. 

W) związku z rozuchwaleniem się drapież 
mików w najbliższych dniach na terenie po- 
-wiatu ma być zorganizowanych kilka więk- 
szych polowań z obławami. 

_ Wołożyn. 
TYFUS. 

W. ostatnich tygodniach władze sanitarne 
«twierdziły na terenie powiatu wołożyńskiego 
«ały szereg zachorowań na tyfus plamisty. 
Przebieg epidemji jest stosunkowo łagodny: 
ma 53 wypadki zachorowań zanotowano je- 
<den zaledwie wypadek śmierci. Wydano niez 
bwędne zarządzenie dla stłumienia epidemji. 

URZĄD P. I T. W NOWYM LOKALU. 
Mieszczący cię dotąd w nieodpowiednim, 

iasnym i zimnym lokalu Urząd P. 
nie przeniesiony został do nowe 

go murowanego gmachu piętrowego na ryn- 
ku, w centrum miasta, w dogodnym dla pub 
liczności punkcie. Nowy lokal robi wrażen e 

  

  

     

  

            

b. dodatnie. Orjentacyjne tablice przy wejściu 
"wskazują interesantom drogę do działów pov 
eztowego i telegraficznego.' Wewnątrz lokal 

Urzędu ma wygląd estetyczny i higj 

  

niczny 

  

Odpowiednie napisy na tabliczkach emaljowa 

mych ułatwiają publiczno szybkie załat 

wianie spraw w poszczególnych okienkach 

Urządzenie nowego lokalu przeprowadził tak 

starannie kierownik Urzędu p. Wasilewski. 

REDUTA. 

Wi tych dniach bawił w Wołożynie z g 
cinnym występem zespół Reduty. Wystaw.» 

no pełną humoru sztukę sceniczną pod tyt.: 

„Dobra Wfiróżka* Molnara. Przedstaw 

ściągnęło do szczupłej stosunkowo sali a 

wojskowego około 400 osób. Publiczność go- 

rąco oklaskiwała grę dobrze zgranego zespo 

łu artystycznego. 

Oszmiana. 
PODZIEKOWANIE, 

Zarząd Ogniska Zw. Naucz. Polskiego w 
Graużyszkach miniejszem wyraża p. p. A. i D. 
Strugaczom serdeczne podziękowan. 
chetne i: obywatelskie ustosunkowanie się do 
poczynań społeczno — oświatowych na te- 
renie tut. gminy, a mianowicie za ulgowe ła 
dowanie akumulotora do latarni „Ornak“ 
przy pomocy której członkowie tut. Ogni=*" 
prowadzą akcję oświatową. 

Przewodn, Jan Koneczny. Sekr. St. Keczaner. 

Z pogranicza. 
UCIECZKA 120 WIĘŹNIÓW SOWIECKICH. 

Ze Stołpeów denoszą, iż z więzienia reje- 
nowego w Smiłowiezach więźniowie w iłoś 
ci około 120 osób po rozbrojeniu strażników 
i zaopatrzeniu się w broń zbiegli w okolicz- 
ne lasy. Wśród zbiegłych z więzienia było ki! 
kumastu zatrzymanych na graniey polskiej 
za sprawy polityczne. 

UJĘIECIE KOMUNISTÓW. 
Z pogranieza donoszą, iż na odeinku Zanie 

wicze patrcl KOP. natknął się onegdaj na 
dwóch osobników, którzy nielegalnie przedo 
stawali się na teren polski. 

Osebnicy na widok patrolu KOP. oddał: 
do niego kiłka strzałów rewolwerowych, po- 

czem ukryć się zamierzali na terytorjum so- 
wieckem. Dzęk jednak szybkej pogoni osob- 
ników zatrzymano. Okazali się nimi dwaj 
młedzi ludzie, którzy zamierzali do Polski 
dostać się celem... odwiedzenia swoich krew 
nych zamieszkałych w pow. brzeskim. 7a- 
pytani dlacezgo wzięli ze sobą broń i użyłi 
jej wobec żołnierzy polskich — odpowiedzie 
li, iż zdawało się im, że są to żołnierze so- 
wiecey. (Gdy osobnicy strzelali o jakieś 15 
kroków za niemi znajdował się patrołowy 
strażnik sowiecki). Mimo tych naiwnych wyk 
rętnych odpowiedzi zatrzymanych skierowa- 
no do dyspozycji władz śledczych, gdzie usta 
lono, że są to wybitni wywrotowcy, naleža- 
ey do Komitetu Wykonawczego K. Z. B. S. 
Przy zatrzymanych znalezieno fałszywe pasz 
porty i gotówkę w walucie amerykańskiej. 

SPRYTNE MISTYFIKACJE. WYWIADU 
SOWIECKIEGO. 

Wywiad sowiecki wynajduje ustawieznie 
nowe sztuczki i sposoby wysyłania agitato- 
rów na teren polski. Onegdaj w rejonie wsi 
Turezynowo kolo Niehniewiez zatrzymana 
pewną kcbietę, która podała się za siostrę 
jednego z dziennikarzy angielskich, znajdu 
jącego się w Moskwie jako stałego kores- 
pondenta jednego z najpoczytniejszych pism 
londyńskieh. Zatrzymana  oświadezyła, iż 
współpracowała z bratem i dzięki jej artyku 
łom i informacjom w pismach angielskich i 
amerykańskich © stosunkach sowieckich z0- 
stała wysiedlona z granie ZSRR. 

Oczywiście władze nasze nie zbyt uwie- 
rzyły oświadczeniom zatrzymanej, lecz wszy 
stkie złożone informacje jaknajdokładniej 
zbadały. Zebrane dane okazały się fałszywe, 
mimo, iż współpracownik wymienionego pis 
ma przez zatrzymaną istotnie ma siostre, któ 
ra przez krótki czas bawiła za paszportem 
turystycznym w Moskwie i interesowała się 
bardzo życiem politycznem i gospodarezem 
Sowietów, wskutek ezego przedwcześnie zm” 
szona była opuścić granice ZSRR. 

Zatrzymana natomiast okazała się agent- 
ką komunistyczną, wysłaną do Polski w ee- 
lach agitacyjnych i dla niewbudzenia żadnych 
podejrzeń podała się za ową Angielkę, sia 
strę dziennikarza. 

    
  

  

    
  

  

   

          

    

  

"jest to praca bardzo ciężka i trudna 
z uwagi na to, iż pewna i znaczna 
część społeczeństwa jest odmiennego 
zdania co do skutków tej reformy, al- 
bo też neguje z natury wszystkiemu, 
<o trąci pozorną nowością, ogranicza 

sivobodę ruchu i myśli wolnej — nau 
«czyciela i młodzi 

W tem żvciu szarem, codziennem 
spotykamy się ze zjawiskami wzaje- 
mnego odbierania sobie zasług,, czei, 

riegacji i brakiem poszanowania pra- 
<y i ludzi. Jest to wielkie zło, które na 
leży 'wykorzenić u źródła. Należy 5- 
kiełznać nature, tę wybujałą indywi- 
dualność, środkami  dostosowanemi 
do jej potrzeb i praw. Należy kieru- 
nek wychowawczy zapoczątkować 
nietylko u dołu ale z góry i prowadzić 
gn sposobem pedagogicznym, przemy- 
ślanym i wzbudzającym każdem po- 
cięgnięciem zaufanie, -przekonanie i 
pewność, co do taktyki i śr 
Muszą zgóry iść przykłady rozumne 
go i celowego traktowania spraw pań 
stwowych, a w szczególności spraw 

wychowania i tego wszystkiego co ze 
szkołą i jej życiem jest związane. 
Winno zniknąć raz na zawsze uczu- 
cie niepewności, nieprzemyślahego za 
rządzenia lub postępowania, które ro. 
dzą w Odrodzonej Ojczyźnie u nieje- 

adnego jej najlepszego obywatela uczu 
cia zwątpienia i krzywdy lub zawodu. 
Każdy dobry przykład a tem bardziej 

cy z góry, więcej znaczy i wart, 
niż setki różnych okólników lub prze 
mówień i referatów. 

Rozumiem to w ten sposób, iż mu 
szą iść przykłady tego rodzaju. które 

        

  

  

  

      

   

wzbudzają podziw dla władzy, ufność 
poczucie sprawiedliwości, objektyw- 
ności i bezstronności, wpływają na po 
szanowanie prawa i przekonań oby- 
wateli.i są opatie na lepszem sądze- 
miu ludzi ze strony dodatniej i poźy- 
tywnej. Winno dążyć się do tego, aby 
walkę tę ograniczyć wyłącznie do wal 
ki o programy i ideje, a nie wałkę i io 
bezwzględną, nie przebierającą w środ 

kach, z ludźmi. Wtedy zmieni się ©- 
bliecze społeczeństwa, którego w : 
odbije się w każdej dziedzinie 
społecznego i politycznego, a w szez 
gólności na gruncie pracy wychowaw- 
czej każdego pedagoga — w szkole : 
w domu. Musi się więc cenić trud 
człowieka i dążyć do wytworzenia po 
godnej atmosfery przy każdym warsz 
tacie pracy. Nie pomogą tutaj najsu- 
rowsze przepisy, czy zarządzenia, je- 
żeli nie są one wypływem potrzeby 
życiowej społeczeństwa względnie 
wyższej racji stanu, jeżeli nie wynika 
ja z ducha czasu lub wzbudzają nie- 
chęć lub pomruk społeczeństwa. W: 
ne zadania państwowe a w sze 
ności zadania wychowawcze narod:: 
stają się łatwiejsze do przepro» ё 
nia, jeżeli mają nałeżyte uzasadnie- 
nie, a wykonawcy mają za sobą bez 
pieczeństwo, pewność bytu, wolność 
ruchu i działania, zaufanie i uznanio 
za swój trud. 

  

  

          

   

   

  

   

WŁ. Markiewiez. 

PUR 

KU BJ ER 

Z Warszawskiego Zoo. 

  

Na zdjęciu naszem widzimy ulubie 
bywalców Warszawskiego Ogrodu Zoologi 
nego szympansicę. Lucię na przechadze po- 

rannej po ogrodzie ze swoją opiekunką. 

      

  

   

W.I LEN SK SE 

Nieuchwytna szajka złodziei 
grasuje w pociągu pośpiesznym. 

Władze policyjne zaalarmowane zostały 
cstatnio szeregiem kradizeży dokonanych w 
pociągu pośpiesznym Nr. 3388 w drodze z 

Wilna do Warszawy. Między in. w pociagu 
tym ckradziono naczelnika wydziału bezpie 
ezeństwa wileńskiego Urzędu wojewódzkiego 
p. T. Bruniewskiego. 17 

Po tej kradzieży wileński wydziat šlėl- 
czy wydelegował do Warszawy jednego z naj 
ddolniejszych swych wywiadowców, celem 
nawiązania kontaktu z warszawską polieja 
śledczą, która prowadziła dochodzenie, 

Wywiadowea wileński ustałił w pierw 
Szym rzędzie nazwiska innych pasażerów, ktń 

rzy olkywali tym samym pociągiem podróż 
z Wiarsza de Wiilna i dzięki wskazówkom 
dwóch pasażerów udało mu się ustalić ryso 

pis dwóch osobników, którzy „zwieli* z na- 
ciągu na stacji Małkinia, przed którą doko- 
nanc, kradzieży i eo do których powzięła 
podejrzenie, że oni właśnie byli spraweam* 
kradzieży. 

Po zebraniu tych danych wywiadowea wy 
jechał do Warszawy, nawiązał kontakt ze 
stołecznym urzędem Śledezym, i jeszcze noty 
przeprowadzone cbławę wśród znanych no- 
lieji warszawskiej zawodowych złodziei kole 
jowyeh. Wi wyniku obławy aresztowane 1% 
«sób, między któremi znaleźli się również 

znani złodziejaszkowie Wojciech i Adam 
Wójcikowie. 

Rysopis Wójcików zgadzał się z rysopi- 
sem osobników, którzy zniknęli z pociągu w 

  

  

    

pobliżu Małkini. Wojcików aresztowano. 
Narazie zaprzeczali twierdząc, iż nie ma 

ją „zielonego pojęcia* o dokonanej kradzie- 
ży. Przyparci jednak do muru przyznali się. 
iż w owym dniu jechali tym samym pocią 
giem, w którym dokonano kradzieży. Ulat- 
wiło to dalsze dochadzenie i w parę dni póź 
niej skradzione p. Bruniewskiemu wartoście 
we rzeczy zwrócono. 

Aresziowanie Wojeikėw nie doprowadziło 
jednak do całkowitego zlikwidowania szajki, 
kcwiem kradzieże w tym pociągu powtórzy- 
ły się. 

\Мехога] w godzinach porannych po na- 
dejściu pociągu pośpiesznego z  Warszą- 
wy de Wilna, policja zaalarmowana została 
wiadomością 6 Gkradzeniu w tym pociagu 
kupca wileńskiego Maksa Żełańskiego zam. 
prz yulicy Niemieckiej 39. 

Kradzieży dokonano w identyczny spo 
sób jak i na szkodę p. Bruniewskiego. 

Żelański w drodze zdrzemnął, a gdy oba 
<ził się zauważył „iż z przedziału zaginęło mu 
tutro oraz wykradziono z kieszeni złoty ze- 
garek. Podróżny, który siedział z nim w prze 
dziale znikł. 

Zachcdzi przypuszezenie, iż złodziej użył 
tym raem środka nasennego. 

Wszezęty przez okradzionego alarm i po 
szukiwania w pędzącym pociągu oraz re- 
wizja wysiadających w Wilnie podróżnych 
nie dały rezultatu, Policja ma niełada o- 
rzech do zgryzienia, fe] 

Maszyna piekielna na torze kolejowym. 
COŚ DLA SHERLOC HOLMESA. 

Cóż to był za wspaniały splot tajemnie 
i zagadek! Spiet, który się prosił wprost 

ped cięcie genjalnego detektywa, a la Sher- 
ioc Holmes. Wyjašniany powoli, stopniowe, 
z temperamentem rdzenno tutejszym, zawik- 
lala się jeszcze hardziej i uwikłała w swe mi- 
sterne sieci, jak to orzekł wczoraj sąd Bogu 
ducha winnego technika Edwarda Nowickie 
go. Gdzie jest winowajca, gdzie jest prawdzi 
wy, autentyczny potworny zbrodniarz? Szu- 
kaj... 

PODMINOWANY LOKOMOTYWA. 

W. mglisty poranek dnia 26 czerwea 1931 
roku pe tcrze kolejowym między stacjanei 
Nową — Wiłejką a eBzdanami szli dwaj ro 
botniey. Jeden z nieh zauważył pod szyna 
małe jasne pudełko z dychty, które wzięte w 
ręce, chowało się w obu dłoniach — 
Podniesione z ziemi odezwaol się niepoko- 
jącem cykaniem zegarka kieszonkowego. 

Przerażeni robotnicy sprowadziły policję 

POREZRI PONY TC PEACE PORZAROOREZERE 

Z działalności Związku Rolników 
z Wyższem Wykształceniem 

w Wilnie. 
W początkach grudnia r. ub. pow 

siał w Wilnie Związek Rolników 7 
Wyższem Wykształceniem, zrzesza- 
jąc narazie około 40 członków z woje 
wództw wileńskiego i nowogródzkie- 
go. Sekretarjat zwiazku mieści się 
przy ulicy Zakretowej 2 w Zakładzie 
Uprawy Roli i Roślin. 

Jedną z planowanych działalnoś- 
ci związku, jest wygłaszanie refera- 
tów dyskusyjnych na tematy rolnicze. 
Mają one odbywać się conajmniej raz 
na miesiąc, w pierwszą sobotę każde- 
go miesiąca, w lokalu Wileńskiego To 
warzystwa Organizacyj i Kółek Rol- 
niczych, przy ul. Mickiewicza 20. 

Dotychczas zostały wygłoszone 
przez p. inž. S. Symonowicza dwa re- 
feraty, na temat „Zadłużenie drob- 
nych gospodarstw rolnych w woje- 
wództwach wileńskiem i nowogródz- 
kiem*. Prelegent stwierdził, że prze- 
ciętne zadłużenie na ha ogólnej po- 
wierzchni drobnych gospodarstw za- 
dłużonych waha się od 113—872 zło- 
tych, roczne ratówki długu od 15 — 
140 złotych. Przyczem dochód czysty 
na ha ziemi użytkowej — służący do 
oprocentowania kapitałów własnych 
i obcych zaangażowanych w rolnict- 
wie, wynosi 15 zł. a w niektórych nie- 
licznych wypadkach 12 złotych. 

Do zwiększenia ciężaru długów w 
rolnictwie, w znacznym stopniu przy- 
czyniają się następujące czynniki: 1) 
wzrost siły nabywczej pieniądza opar 
tego na złocie, lub kruszcu szlachet- 
nym — w stosunku do innych dóbr. 
Stąd pewien spadek cenności płodów 
rolnych w stosunku do kapitału pro- 
dukcyjnego wypożyczonego: 2) zna- 

czna różnica cen sztucznie wywołana 
między produktami rolnemi, a wytwo 
rami przemysłu i t. p. „nożyce cen*. 
Silnie zorganizowane jednostki kapi- 
tałowe o charakterze karteli, mono- 

poli i t: p. narzucają społeczeństwu ce 
ny dowolne, zwłaszcza za najbardziej 

żądane produkty, wytwory i usługi. 
Niezorganizowani producenci rolnicy 
na gruncie kosztów produkcji i wśród 

wolnej konkureneji podaży i popytu. 
kształtują ceny płodów rolnych: 3) 
sztuczne utrzymywanie wysokiej sto- 
py procentowej w warunkach „nożyc 

cen“. 
Zdaniem prelegenta powszechne 

odciażenie rolnietwa z długu może na 

stąpić przez zrealizowanie następują- 
evch momentów: 1) przez zmnie 
nia stopy procentowej do wysokości 
opartej na dochodowości gospodarstw 
rolnych; ustalenie takiej wysokości 
stopy procentowej może nastąp 
tomatycznie przez zwarcie „nożi 

cen*. spowodowane obniżką cen na 
wytwory przemysłowe i t. p.; 2) przez 
wpływ czynników państwowych na 
zastosowanie daleko idących ulg w 
spłacie zaległych i bieżących ratówek 
umorzeniowych, w stosunku do gospo 
darstw. których ciężary długów nie 
przekraczają połowy ogólnej wartości 
majątku. W stosunku zaś do gospo- 
darstw, których ciężary długu sięga- 
ją ponad połowę ogólnej wartości ma 
jątku, likwidacja tych ciężarów po- 
winna być pozostawiona stronom za- 
interesowanym. 

    

   
   

    

Był te, jak pamiętamy okres gorąey. Jakaś 
nieuchwytna tajemnieza ręka podrzucała pod 
pociągi kłody, rzucała bomhy, raziła siekie- 
ra i t. p. 

Rzut doświadczonego oka wystarczyło, by 
stwierdzić, że robotnicy znaleźli maszyne 
piekielną, skonstruowaną tak, że musiała wy 
huchnąć pod ciśnieniem pociągu. Jednak 
przeszedł po niej parowóz a wybuch nie 
nastąpił. 

MASZYNA PIEKIELNA. 

Pudełke rozmiarów 18x11x8 em. zrebione 
było z dychty. Z jednej strony był mały ok- 
rągły otwór, przez który można było doj 
rzeć cyferblatt zegarka niklowego, kieszon- 
kowego formatu. W: pudełku znajdowała sie 
haterja anodowa i trytol, potężny Środek 
wybuchowy w ilości 1140 gramów. Na dych 
cie i trytolu widoczne były śłady atramentu 
i cełówka. W. szkale zegarka koło godz. 4 by- 
ła wywiercona dziura, przez którą wchodził 
drut, połączony z zapłonem i baterją. Strza?- 
ka doszła i zatrzymała się już o ten drut. 
Był to pierwszy obwód. Całkowite zamknię- 
cie przewodu i wybuch miał nastąpić po na 
ciśnięciu szyny przez pociąg. Maszyna pie- 
kielna byla skonstruowank źle. Wybuchn 

nie byto. Mechanik nieznany na szezešcie hył 
patalachem. 

GDZIE ZBRODNIARZ. 

Pytanie to postawiła sobie polieja, prasa 
i całe zaniepokojone społeczeństwo, Zaczęto 
go szukać. Z początku podejrzenie padło na 
niejakiego Sosnowskiego. Badano go. Zatrzy 
mano. Były nawet pewne poszlaki, jednak z 
braku dowodów winy wypuszczono. Wtem 
szezęšliwy traf, wprost niewiarygodny w 
swej prostocie zbieg ckoliezności dał w reee 

polieji bohatera opisywanej sprawy. 

SAMOWAREM PO GŁOWIE. 

45-letni Edward Nowieki (ul. Wielka 1) 
krewny firmy handlowej „Nowieki i syn* 
na ul. Wiełkiej, technik meljoraeyjny miał 
w dniu 6 sierpnia przykry zatarg z żoną. 
Był od 9-eiu miesięcy bez pracy. Zasiłek z 
funduszu bezrobocia skończył się. Biedra 
stała na progu mieszkania, Trzeba było coś 
robić. Nowieki postanowił uruchomić węl- 
rowne laboratorjum fotograficzne. „Nie Бу- 
fo wtedy jeszeze konkurencji — mówił wezo 
raj w sądzie — teraz już pełno „fotografów 
wędrownych*. 

Nowieki wiedział że żona za dobrych czasów 
kiedy zarabiał po 420-600 zł. mies. zaosze/ę 
dziła eoś na czarną godzinę. Poszperał w 
szafie i znalazł 600 złotych. Żona była obu 
rzona do głębi samowolą męża. Sehwyciła 
w potężne ręce gorący samowar i rzuciła go 
w głowę męża. Samowar ocalał, lecz na gło 

wie zjawiła się krwawiąca dziura. 

FERALNA KUSICIELKA. 

Nowicki z raną w sercu i.z naklejonym 
przez lekarza Pogotowia Ratunkowego pas- 
kiem na głowie, poszedł do sklepu fotogra- 
fieznego, nabył aparat fotograficzny @@ а- 
matorów oraz lupę do określania czasu naš- 
wietlenia, i ezemprędzej zapragnął spróbo- 
wać szczęścia jako fotograf. W' ogrodzie 
Bernardyńskim sfotografował łabędzie, uwie 
czmit okbietę piorącą bieliznę na brzegu Wi 
Lit, trzy razy „pstryknął* aleję drzew, wresz 
cie pobiegł na plażę do golasków. 

Nie znalazł tam nikogo, Wracał. Koło 
szpitala wojskowego spotkał „ją*. Sypnęła 
mu takie cko, że wrósł w ziemię. Wbiegła 
do gmachu szpitala. Nowicki przyczaił się 
w pobliżu i, czekając na powrót nieznajo- 
mej kusicielki, zaczął przygotowywać apa- 
rat do zdjęcia, Wyjął przedtem lupę i przy- 

  

łożył do oka, by odczytać czas naświetla- 
nia. 

MARSZ DO KOMISARJATU. 

Chorąży Sobieski zdaleka już zauważył 
dziwnego jegomościa przyglądającego sie ch 
jektom wojskowym przez dziwną lupę. Poa 
skoczył do niegć i zakrył mu ręką lupę. 

— (o pan tu robi? 
— Cheę fotografować. 
— A ezy ma pozwolenie, A czy wie, że 

chiektrów wojskowych fotografować nie wol 
ne?! Marsz do komisarjatu! 

Policja przyjrzała się Nowiekiemu, przyj 
rzała się aparatowi i wysłuchała prostych 
wyjaśnień zatrzymanego. Wywołane zdjęcia 
nie dały nie. Łabędzie, haba, piorąca bieliz- 
nę, dziecko... 

Nowieki wydał się podejrzany. 

REWIZJA W MIESZKANIU. 

Dckonane w mieszkaniu Nowickiego re- 
wizji. Znaleziono kawałek dychty. Była wpra 
wdzie grubsza ed dychty, z której zrobiono 
pudelko do maszyny piekielnej, ale miała 
identyczny otwór w identycznem miejscu. 
Znaleziono gwoździe, podobne do gwoździ 
użytych do pudełka do maszyny. Resztki !a 
boratoryjne, pilnik, drueiki, ołówek, cztery 
notesy. Dla ludzi, obeznanych ze sprawą ma 
szyny piekielnej i przejętych nią podobień- 
stwa te rzuciły się cqrazu w oczy. Znalezione 
czerwony atrament, bor, którym można by 
ło zrobić otwór w szukle. Wykryto „pismo 
Poselstwa Sowieckiego, z którego wynika. 
że Newieki ubiegał się © posadę we Wniesz 
torgu. 

Materjału tego wystarczyło do skierowa 
nia sprawy Nowiekiego, jako podejrzanego 
0 dokonanie zamachu na pociąg, na drogę 
sądewą. Przedtem jednak Nowieki przesie- 
dział w więzieniu 6 miesięcy, w którym to 
czasie nie dckonano żadnego zamachu na ko 
lei, Ta okoliczność wzmeeniła jeszeze bar- 
dziej podejrzenie. 

SĄD BADA. 

Na rozprawę sprowadzono 21 świadków. 
Nowieikemu dano obrońcę z urzędu, mze. 
Zasztewt - Sukiennieką. Biedak nie miał 
pieniędzy na opłacenie adwokata, a w prze- 
widywaniu kara surowa koło 10 lał! Na fo- 
telu prekuratorskim zasiadł prok. Kaweeki. 

Newieki nie przyznał się do winy. Wyra 
żał zdziwienie, że wogóle został wciągnięty 
w tę sprawę. 

Spokojnie rzeczowo opowiedział wszyst- 
ko. Jest technikiem. Ma trochę narzędzi. Qł- 
wór w dycehcie feralnej powstał po wycię- 
ciu z niej krążka, potrzebnego dla zrob'e- 
nia eylindra do klatki dla kanarków. Rohił 
takie klatki i sprzedawał. Z cylindrem -— 
karmnikiem też sprzedał. Potem, po aresz- 
tewaniu, by udowodnić swą niewinność о5- 
łosił, że daje 100 złotych za dostarczenie mu 
tej klatki. Plakaty tej treści rozwiesił po ea 
łem Wilnie. Napróżno jednak, 

Orzeczenie biegłyeh porwało niei, które 
tak misternie oplatywały Nowiekiego. Po- 
między maszyną piekielną a dowodami rze: 
ezonemi nie wykryto żadnego związku. Eks-- 
pertyza przy pomoey promieni ultrafioleio- 
wych ustaliła, że atrament na trytolu, a at- 
rament Nowiekiego są innych gatunków. 

PROKURATOR ZRZEKŁ SIĘ OSKARŻENIA. 

Po zbadaniu kilku świadków prokurator 
zrzekł się cskarżenia. Obrońca wobec tego 
zrzekł się świadków odwodowych. Sąd po 
krótkiej naradzie Nowickiego uniewinnił, za 
sądzając koszta postępowania sądowego na 
rachunek skarbu państwa. Włod. 

Sukces narciarzy polskich na Węgrzech. 

  

Jak już domosiliśmy, narciarze nasi od- 
nieśli duży sukces w zawodach o mistrzostwo 
Węgier. * 

Na zdjęciu zawodnicy polscy. Stoją od 
strony lewej: Górski, Marusarz, Kolesar, Ran: 
za, Legierski, Skupień. 

Dziś ma zapaść decyzja w sprawie 
oferty Saurera. 

Zgodnie z zapowiedzią do Magi- 
stratu wpłynęła oferta Saurera na ob- 
jęcie w Wilnie komunikacji miejskiej 
Oferta ta będzie przedmiotem obrał 

   

dzisiejszego posiedzenia Magistratu, 
poczem z odpowiednim wnioskiem 
skierowana zostanie na plenum Rady 

Miejskiej. 

Filmy wileńskie. 
GANDHI. 

  

Wybitny wileński kupiec, człowiek han- 

dlowo nieposzlakowany i o przeszłości fi- 

nansowo uoważnej użądził swym wierzycie- 

lom Indje. 

Czy wiecie co to znaczy urządzić Imdje. 

Jeżeli w mieście wybuchnie Bomba (j), że z 

weksli przypuśćmy kupca K. jest Bramapu- 

tra, że można je spalić jak w Benares, że 

żadna Bajadera na nie mie poleci i że są 

płatne chyba w Kalkucie, że poprostu kupiec 

K. jest goły jak Gandhi, a bezbronny jak 

Rabindranath Tagore — to znaczy, że kup'ec 

K. urządził swym wierzyciełom Indje. 

Żeby nie wyjść ze stylu kupiec K., już 

jako Indus (Indus to znaczy goły jak święty 

turecki) linję Gan- 

dhiego i deprowadzić Ywoją figurę do linj" 

odpowiednio wyschmżętej. 

Kupiec K., który niegdyś miał sklep to- 

wąrów pierwszego użytku i mieszanego ga- 

tunku, był bogaty i płacił wszystkie weksle. 

Tak było w okresie dobrej konjunktury. 

Aż oto nastąpiła zła passa. Był to czas, 

gdy gasły w kraju wysokie piece jeden po 

drugim. Nastąpiły dnie-gorące i duszne, nad 

któremi wisiało groźne oko złej konjunktu- 

ry. W długich kanałach ulic i jeziorach pla 

ców tłum kłębił się. Kobiety płakały. Męż- 

czyźni chodzili smutni i groźni ulicami. 

Kupiec K. zbankrutował. 

Byłoby wszystko pięknie (cienpien'a ogól 

ne są mniej bolesne od: specjalnych), gdyby 

nie to, że bankructwo K. biło w kieszeń lu- 

dzi podłych i nielitoścwych. 

Nie nie pomogły konferencje przy okrąg- 

łym i przy nieokrągłym stole. 

Kupiec K. bardzo cierpiał od kredytorów. 

Wkońcu mapisał taki tekst: „Nie dajecie 

mi panowie spokoju, nie pozwalacie mi się 

beztrosko pogrążyć w mój dzielnicowy fol- 

Klor. Postępujecie jak przedstawiciele Anglji 

w stolicach państewek Indyjskich. Na znak 

niemego protestu ogłaszam bierny spór. — 

Od jutra wieczór, godzina 8 min. 15 rozpo- 

czynam ostentacyjną głodówkę w imię skre 

ślenia 'pretensyj. Dopóki nie zrzeknie się 

należności i praw, mie do ust 

mic prócz czystej wody sodowej. W czasie 

gołdówki proszę mi nie przerywać spokoju”. 

Odbił ten list na maszynie w kilkunastu 

egzemplarzach i rozesłał do wszystkich głów 

nych wierzycieli. 

WĄ trzy dni potem do mieszkania kupca 

K. dobija się policja. Łomot powoduje ustą- 

pienie zamków. Wysłannicy władz wchodzą 

do pokoju sypialnego. Pan K. siedzi na pod 

łodze. Zwykle głodówka odbywa się pod 

kloszem szklanym. Kupiec K., mały kloszyk 

do sera włożył na łysiejącą czaszkę. W' ręku 

trzyma gałązkę i przegląda obrazki w dziecin 

nem abecadle, pod literą K., gdzie właśnie 

jest rysunek pełnopierśnej kozy. 

Już kupiec K. nie kontynuuje swej gło- 

dówki. Znajduje się obeonie w wytwornem 

samatorjum dla umysłowo chorych pod War 

szawą. Wi Pruszkowie. — Podobno tam tań- 

czy taniec brzucha. i. S 

Pamiętaj o bezrobotnym! 
S ALTO I TOS A ARTS 

RADIJO 
WILNO. 

ŚRODA, dnia 1 lutego 1933 r. 
11,30: Przegląd prasy. Kom. meteor. Czas 

12,10 Muzyka z płyt. 13,20: Kom. meteo. 
14,40: Program dzienny. 14,45: „Wialce arty- 
styczne* (płyty). 15,15: Giełda rolnicza. -— 
15,25: Chwilka strzelecka. 15,35: Audycja dia - 
dzieci. 16,00: Utwory Ryszarda Straussa (pły- 
ty). 16,40: „Prezydent Rzplitej prof. Ignacy 
Mościcki, jako badacz, uczony i wynalazca** 
— odczyt. 17,00: Audycja dla nauczycieli mu 
zyki. 17,30: Komunikaty. 17,35: Przechadzki 
po: mieście. 17,55: Program na czwartek — 
17,00, Muzyka lekka. Wiad. bieżące. D. + 
muzyki lekkiej. 18,40: Przegląd litewski, —- 
18,55: Komunikaty. 19,00: Codz. odc. pow. 
19,10: Rozmait. 19,15: „Nieznane szczegóły z 
życia Słowackiego" — odczyt. 19,30: „Życie 
literackie" — felj. 19,46: Prasowy dziennik 
rądjowy. 20,00: Muzyka lekka, 21,00: Wiad. . 
sportowe. Dod. do pras. dz. radj. 21,10: Re- 
cital špiewaczy A. Guglieleetti. 22,00: Na-wid 
nokręgu. 22,15: Muzyka taneczna. 22,55: Хо- 
mumnikt meteor. 23,00: Muzyka taneczna. 

WARSZAWA. 
ŚRODA, dnia 1 lutego 1933 r. 

16,00: Koncert solistów z płyt gramofono- 
wych. 17,40: „Zagadnienie rodziny na Mie- 
dzynarodowej Konferencji służby społecznej 
we Frankfurcie“. 19,20. „Skrzynka Pocztowa 

Rolnicza”. 20,00: „Jakle to było: ładne* — 
przegląd starych i nowych melodyj i piose- 
nek. 

  Z 

postanowił wytrzymać 

wezmę 

    

NOWINKI RADJOWE. 
IMIENINY P. PREZYDENTA. 

Dzisiaj jako w dniu Imienin P. Prezydeu 
ta Rzeczypospolitej nadany zostanie w radja 
z Warszawy odczyt prof. Wojciecha Świę- 
tosławskiego p. t. „Prezydent Rzeczypospołi 
tej prof. Ignacy Mościcki jako badacz, uc70 
ny i wynalazca* (godz. 16,40). 

Z ŻYCIA J. SŁOWACKI. 

O godz. 19,15 dr. Zenon Kosidowski wy- 
głosi przed mikrofonem wileńskim odczyt p. 
t. „Nieznane szczegóły z życia Słowackiego. 
Prelegent omówi pobyt wielkiego Poety w 
r. 1848, upamiętniony zatargiem z policja 
pruską, o czem zachowały się ciekawe doku 
menty w poznańskiem archiwum państwe- 
wem. 

RECITAL ŚPIEWACZY. 

Znakomita włoska: śpiewaczka koloraturo 
wa Anna Marja Gigielmetti wystąpi w rad 
jo dzisiej o godz. 21,10. W! programie naj- 
celniejsze i popisowe arje z oper Mozarta, 
Belliniego, Rossiniego, Cimarosy,  Donizet- 
liego i innych. 

Proces Towarzystwa Szkoły 
Białoruskiej. 

Dziś sąd okręgowy będzie rozpatrywał 
sprawę zarządu Towarzystwa Szkoły Białoru 
skiej w Wilnie, składającego się z prezesa 
Feliksa Steckiewicza, Crzegorza Szyrmana, 
Pietkiewicza, Ceracha, Skurko i Sawowicza, 
a oskarżonego z artykułu 102. Towarzystwo 
miało podobno pod pozorem działalności kul 
turalno-oświatowej ułatwiać partji komuni- 
stycznej pracę na terenie szkoły. Dzisiejszy 
proces rzuci właśnie światło na całokształt 
sprawy. 

  

włod.
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Spostrzsženia Zakladu Meteorologji U.S.B. 

w Wiłmie z dnia 31/| — 1933 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrzch: 756 
Temperatura średnia ZO 

2 najwyższa — 3° С. 
- najniższa — 6° С. 

Opad: — 
Wistr: południowy. 
Tendencja: spadek. 
Uwagi: chmurno, przelutny śnieg. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu dzi- 
siejszym 1 lutego według PIM. 

Naogół pochmurno z możliwością opadów. 
Rano mglisto. Nocą lekki mróz, dniem 0d- 

wilż. Słabe wiatry południowe. 

KOŚCIELNA 
— W kościele wojskowym na Antokolu. 

Dzięki ruchliwej pracy kapelana ks. Jana 
Żywieckiego, do wojskowego kościoła p:zy 
szpit. wojsk. O. W. Wilno na Antokolu, 
wczoraj zostały zainsiałowane b. ładne sty- 
lowe ławki w liczbie 14 sztuk. Ławki zosta- 
ły fachowo i artystycznie wykonane w z2- 
kładach OO. Salezjanów według projektu p. 
inż. J. Borowskiego. 

Przy tej sposobności powiadamia się, że 
na intencję ofiarodawców i dobrodz'ejów 
tego kościoła zostanie odprawione uroczyste 
nabożeństwo w dniu 3 lutego br. o godz, 7 
i pół przed ołtarzem P. Jezusa. 

    

OSOBISTA 
— Dyrektor Kołei Państwowych inż. Ka- 

zimierz Fałkowski wyjechał w sprawach służ 
bowych do Warszawy, gdzie zabawi około 
trzech dni, 

MIEJSKA. 

— 3000 dużych mieszkań musi ulec 
parcelacji. Wg. obliczeń Kom. Rozbu- 
3000 mieszkań dużych (5-ciopokojo- 
wych i większych) a jednocześnie da- 
je się odczuwać głód na mieszkania 
małe, W związku z tem polityka miesz 
kaniowa Wilna podług opinji czynni 
ków fachowych winna iść w kierunku 
dostarczenia miastu jak największej 
ilości mieszkań małych kulturalnie u- 
rządzonych. W tym też kierunku zmie 
rza Komitet Rozbudowy, składając 
memorjał do władz centralnych a 
przydzielenie Wilnu odpłowiedniego 
kontygensu kredytów. Podług obli- 
czeń Komitetu realizacja planu prze- 
budowy mieszkaniowej pociągnie za 
sobą koszta zgórą 10 miljonów zło- 
tych, to też realizacja całego planu ma 
kyć uskuteczniona w przeciągu lat 10. 

Obecnie na rok bieżący Komitet 
Rozbudowy stara się o kredyt w wy- 
sokości 750.000 złotych. 

— Komitet Wojewódzki proponuje Magi- 
stratowi wznowienie robót nad regulacja 
brzegėw Wilji. W związku z bliską ewentual 
nością groźby powodzi wiosennej Wojewódz 
ki Komitet Bezrobocia z uwagi na to, że re- 
gulacja brzegów nie zost: jeszcze usku 
teczniona w rozmiarach projektowanych 
zwrócił się do Magistratu z propozycją 7a- 
trudnienia na własny koszt na robotach tych 
100 bezrobotnych. 

W. sprawie tej Magistrat ma w najbliż- 
szych dniach powziąć konkretną decyzję. 

tu LITERACKA 
— Dzisiejsze Środa Literacka wypełnio 

na będzie przekładami poetów polskich na 
język rosyjski, w opracowaniu p. D. Bocha- 
ma, który wygłosi na wstępie referat infor- 
macyjny na ten temat. W dalszym c'ągu wie 
czoru usłyszymy poezje Mickiewicza, Krasiń 
skiego, Słowackiego. Włyspiańskiego i inn. 
w tłumaczeniu p. Bochana recytowane przez 
artystów dłamatycznych. 

Początek o godz. 20,30. Wistęp dla: gości 
1 zł. 

   

  

SPRAWY AKADEMICKIE 
— Ze Związku Polskiej Młodzieży Demo: 

kratyeznej USB. Dnia 1 lutego r. b. o godz. 
19-ej w lokalu ZPMD (ul. Zamkowa 3—3) 
odbędzie się zebranie dyskusyjne z refera- 
tem Władysława Głuchowskiego na tema*: 

  

klerykalizm w ruchu polityczno-społecznym. 
Obecność wszystkich członków związku nie- 

zbędna. Goście mile widziani. 

— Akadem. Koło Polsko-Łotewskie. W 
dniu 29 I. br. z inicjatywy grona akademików 
zainteresowanych w zbliżeniu polsko-bałtyc- 
kiem powstało akademickie koło polsko-ło- 
tewskie. Już od dłuższego czasu dało się wy- 

czuć dążenie wśród akademików wileńskich 
do ściślejszej współpracy z młodzieżą akade- 
micką państw bałtyckich. Dowodem tego by 
ło założenie w bm. akademickiego koła pol- 
sko-estońskiego. Zarząd koła przyjmuje dal 
sze zgłoszenia członków. 1) Dom Akad. pokój 
207 kol. Mazowiecki; 2) Mickiewicza 19 m. 

24 kol. Krasowski codziennie od 4 do 6. Ze- 
branie informacyjne odbędzie się dnia 5 Ii 

— o 5 pp. Mickiewicza 19 m. 24. Jednoczeš- 
nie koł. Mazowiecki wygłosi referat pt. „Pol- 
ska a państwa bałtyckie". 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
, — Zarząd Koła Wileńskiego Zw. Ofic. 

Rez. zawiadamia swych członków, iż we Śro- 

dę dnia 1 lutego rb., odbędzie sę w kład p 

kpt. Koniga na temat „Działalność innych 

broni w ramach walki piechoty*. — Następ 

ne wykłady odbędą się dnia 8 lutego „Mar- 

sze i postoje* wygłosi p. kpt. Konig, dnia 15 
lutego rb. „Ćwiczenia aplikacyjne na temat 

— marsz ubezpieczeniowy” — przeprowadzi 

p. kpt. Konig i dnai 25 lutego odczyt „Bój 

pod Lidą* wygłosi p por. kubian'i — 

Początek wykładów i odczytów o godz. 18 

min. 30. 
— Walne zebranie T-wa Św. Wiineentego 

a Paulo. W czwartek dnia 2 lutego rb. o g. 

4 po poł. odbędzie się w Sali parafjalnej po 
Bernardyńskiej przy ulicy Św. Anny 10 Do- 
roczne Walne Zebranie Sprawozdawcze T-wa 
Św. Wiincentego a Paulo w Wiilnie. 

Obecność wszystkich członków obowiązku 
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sympatycy mile widziani. 
— Do wiadomości nauczycieli połonistów 

wszystkich szkół średnich w Wilire. Zebranie 
Koła Polonistów odbędzie się dnia 3 łuteyo 

tek) o godzinie 19,30 w Gimnazjum im. 
Elimy Orzeszkowej. 

Na porządku dziennym referat kol. Kuż 
iara p. t. „Metodyka wypracowań pisem- 

nych*. 
— V Waialny Zjazd Oddziału Pow. Wiłleń- 

sko-Trockiego Związku Naucz. Polsk, odbe- 
dzie się w dniu 2 lutego br. o godzinie ® 

  

   

  

„w Sali Techników przy ulicy Wileńskiej 33. 
Zarazem odwołuje się podany poprrzed 

nio adres miejsca Zjazdu, który miał się od 
być w Małej Sali Miejskiej przy ulicy Koń 
skiej. ` 

że Ze Zw. Kaniowczyków i Żeligowezy- 
ków w dniu 5 lutego br. o godzimie 11 rano 
w lokalu Federacji PZOO. (ulica Żeligow- 
skiego Nr. 4) odbędzie si ędoroczne Walne 
Zebranie Związku Kaniowczyków i* Żeligow 
czyków. 

W) razie niedojścia do skutku Walneg' 
Zebrania w oznaczonym czasie, następne 
Zebranie odbędzie się o godzine 12 w pał. 
bez względu na ilość obecnych. 

— Z T-wa Przyjaciół Zw. Strzeleckiego. 
Dnia 12 grudnia 1932 r. odbyło się ogólne 
zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół 
Związku Strzeleckiego, na którem ustępulą 
cy Zarząd złożył sprawozdanie ze swej dzia 
łalności i z zużytkowanych funduszów w r 
1932. Suma wpływów wyniosła zł. 6.221.85 
z czego na cele i potrzeby Związku Strzelec 
kiego wydano zł. 8084 gr. 45, saldo na dizeń 
9 grudnia 1932 r. wynosiło zł. 137, gr. 10. 

Na dzień 1 stycznia 1933 r. ogólna liczba 
członków obejmowała 700 osób. х 

Na skutek przyjętego protokółu Komisįi 
Rewizyjnej — ustępującemu Zarządowi udzie 
lono jednogłośnie absolutorjum. 

Bo nowego Zarządu zo tali wybrani: pp. 
E. Ratyński, L. Maculewicz, W; Rytel, ajr. 
St. Chudyba, prof. Dr. M. Eiger, M. Puchał 
ski, St, Starościak, G. M. Szulc, Al. Trocki. 

owy Zarząd postanowił prace swoje pod 
jąć przedewszystkiem w kierunku oświato 
wo - kulturalnem. 

Dla powiększenia środków na ten cel w 
dniu 1 lutego r. b. o godz. 21 odbędzie się 
„Czarna Kawa* w Kasynie Garnizonowem“. 

— Staraniem Oddziału Kulturalno - Oš- 
wiatowego ZIWIRP. dnia 1 lutego br. o ge 
dzinie 6 (18) w lokalu Związku Inwalidów 
Wojennych przy ul. Ostrobramskiej Nr. 27 
odbędzie się odczyt p. A. Bielińskiego, pre- 

  

   

   

  

zesa Legjonu Młodych na temat „Bogactwa . 
Polski*. Ze względu na aktualność tematu 
obecność wszystkich członków Związku ko- 
nieczna. Wstęp dla członków, ich rodziu 
wprowadzonych gości bezpałtmy'. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 
— Piekarze wciąż konferują. W| ponie- 

działek, dnia 30 stycznia r. b. odbyło się w 

PIERŚCIONEK. 
(Tłumaczenie z japońskiego). 

Był to wieczór. Wieczór spokojny, 
lecz pełen odgłos w rozmaitych na- 
woływań przekupniów, dźwięków trą 

bek rowerowych, stukania stóp dzie- 
cinnych po bruku, trzaskań drzwiami 
które się gdzieś otwierały, lub zamy- 
kały. ' ‘ 

Powietrze było zimne, ale świeże 

i zdrowe. 
I przyszedł wieczór..- 
Yoko nie wraca... 
Yusaku położył się na  plecaca 

w swoim pokoju i spogląda już od go 
dziny w sufit. Węgiel w piecyku za- 
mienił się już dawno w popiół, zimno 

ogarniało coraz bardziej atmosferę 

mieszkania. 
Jednakże Yusaku jest nieczuły na 

zimno. Robi wrażenie, jak gdyby spał 
z oczami szeroko rozwartemi. 

Gdzie jest Yoko? Co robi? Co się 
z nią dzieje w tym momencie? 

Yusoku opanowała myśl ta zupeł- 
nie. Im więcej myśli, tem bardziej 
jest zdenerwowany. Dziwny niepokój 
go ogarnia: 

Wyszła natychmiast po śniadaniu. 
Było wtedy wpół do drugiej lub naj- 
dalej druga. 

— Gdzie idziesz? — zapytał ją bez 
żadnej zresztą ukrytej myśli. 

— Idę do głównej ulicy. Powrócę 
niedługo — odpowiedziała. 

Powinna przecież niedługo powró 
cić, miała przy sobie tylko półtorej 
yenny całego majątku. Co można po- 

cząć z półtora jenny? Gdzie można 
iść? Zresztą była w swoim codzien- 
nem kimonie. Inne dawne były już 
zastawione. Coprawda było to kimo- 
no na ulicę. A jednak nie powinna 
hyła pójść daleko, nie powinna była 
tak się spóźniać. Tak, ale ileż to go- 
dzin jak już wyszła? — Yusaku skrzy 
wił się i mruknął: „ti.-.** Lampka elek 
tryczna zapaliła się jak gdyby w od- 
powiedzi. Pokój napełnił się świa- 
tłem. A Yoko, która nie wraca. 

Yusaku po ukończeniu szkoły han 
dlowej pracował w jednym z małyca 
banków. Po pewnym czasie ożenił się 
z Yoko. Życie płynęło szczęśliwie. 
Gdy nagle, bank zamknął swe okien- 
ka, dotknięty przez kryzys i następ 
nie, po wielkim skandalu został wchło 
nięty przez inną firmę. Wielu urzęd: 
ników straciło wówczas swe miejsca 
Yusaku był pomiędzy nimi. Stało się 
to w trzy lata po ich ślubie. 

Cały rok upłynął na poszukiwaniu 
pracy: Napróżno. Skromne oszczędnuś 
ci znikły szybko. Z musu, Yoko czę- 
sto bywała gościem w zakładach za- 
stawniczych. Ale obecnie, nie było 
już czego zastawiać, Tak przyszedł 
26 grudnia i koniec roku się zbliża. 
Wielkie szczęście, że nie mają dzie 

Ale Yoko, gdzie ona jest, co robi? 
Jest już tak późno, 

Czy poszła daleko, czy może na 
zawsze? Może uciekła przed nędzą 
do swych rodziców na wieś? Yusaku 
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Inspektoracie Pracy pod przewodnictwem p. 
Inspektora inż. Wrześniowskiego, konferen- 
cja porozumiewawcza piekarzy wileńskich, w 
sprawie zawarcia nowej umowy zbiorowej. 

Konferencja żadnych rezultatów pozytyw- 
mych mie dała. Jedynie strony zobowiązały 
się do przedłużenia ważności umowy z dnia 
7 lipca 1932 r. do dnia 15 lutego 1933 r. Na- 
tomiast w tym czasie na terenie związku Pie 
karzy będą prowadzone pertraktacje między 
pracodawcami a pracownikami, w celu jak- 
najszybszego ustalenia nowej umowy zbioro- 
wej. 

Życzyć należy żeby ten konflikt został jak 
najprędzej zlikwidowany. 

— Resursa Rzemieślnicza w Wilnie za- 
prasza rzemieślników i sympaty i 
ła na zabawę taneczną z wyst 

mitych sił z Rewji Wileńskiej, która odbe 
dzie się w dniu 1 lutego br. w salach Resur 
sy (ul. Bakszta Nr. 2). 

Do tańca przy ać będze pierwszorzęd 
na orkiestra. ^ 

Początek 0 godz. 20. Bufet obficie zaopa 
trzony. 

RÓŻNE. 
— Podziękowanie. Rąda Wojewódzka 

Związku Osadników w Wiille składa najser- 
deczniejsze podziękowanie Dowódcy 6 p. p. 
Leg. p. pułkownikowi Stefanowi Biestkowi 
za bezpłatne udzielenie orkiestry na zabawę. 
urządzoną na rzecz niezamożnych wychowan 
ków Ogniska Związku Osadników. 

— Działalność Ośrodka Zdrowia. Mims 
ogólnego kryzysu i wypływających stąd trud 
ności wileński Ośrodek Zdrowia rozwija się 
z każdym rokiem coraz pomyślniej. Jak wy 
nika z opracowanego ostatnio sprawozdania 
w roku ubiegłym czynne były następujace 
stacje i poradnie: stacja opieki nad dzieckiem 
zdrowem, stacja opieki n ckiem kiło- 
wem, poradnia dla matek 'ciężarnych, porad- 
nie: przeciwgruźlicza, przeciwjaglicza, skór 
no - weneryczna i sportowa, Ponadto czynne 
były gabinety: lamp kwarcowych, gabinet 
rentgeniczny, kuchnia mleczna * biura sani 
tarne. Personel skałdał się z33 osób, w tem 
15 lekarzy. 

W; ciągu roku ogółem udzielono 61133 po 
rad i zabiegów lekarskich, prześwietleń pro- 
mieniami Rentgena dokonano 1305, naświet 
leń lampą kwarcową 1032, Pielęgniarki oś 
rodka dokonały 6116 wyjazdów domowych 
higieniczno - społecznych. Kuchnia mleczna 
wydała dla niemowląt 67857 litrów mleka i 
mieszanek . 

Zaznaczyć należy, że większość porad u- 
dzielono bezpłatnie i że działalność Ośrod 
ka w porównaniu z rokiem 1931 wzrosła © 
zgó ą 15 procent. Kierownictwo Ośrodka Zdr 
wia spoczywa w rękach d-ra Wasilewskiego. 

ZABAWY 
— Zabawa taneczna w sali Małej Miej- 

skiej Końska 1 odbędzie się w sobotę dnia 
4 lutego na: rzecz Kolonij Letnnich Rodzimy 
Policyjnej. Wstęp 2 zł. Bilety można nahy' 
przy wejściu, Początek o godz. 21. 

TEATR I MUZYKA 
-— Teatr Wiełik na Pohulance, Premjera 

„Księcia Józefa Poniatowskiego*. Dziś, w 
środę dnia 1 lutego jako w dzień Imienin 
Prezydenta Rzeczypospolitej premjera histo- 
rycznej sztuki D-ra Józefa Pollaka „K 
Jozef Poniatowsiki“, x udziałem naj 
szych sił zespołu pp.: H. Biernackiej, W. 
Preissa (rola tytułowa), M. Szpakiewiczowej. 
S .Grolickiego, W. Neubelta, na czele całego 
zespołu. 

Sztuka zalecana przez Kuratorjum Szkol 
ne dla młodzieży. 

— Czwartkowa popołudniówka. We czwar 
tek dniia 2 lutego o godz. 4 po poł. historycz 
ne widowisko „Książe Józef Poniatowsk.*. 
Ceny zniżone. Wycieczki zbiorowe młodzieży 
otrzymują specjalne zniżki. 

— Mademoiselle. We czwartek dnia 2 
lutego o godz. 8 wiecz. dana będzie świetna 
sztuka współczesna „Mademoiselle. We 

czwartek dnia 2 lutego o godz. 8 wiecz. daną 
będzie świetna sztuka współczesna „Made 
moiselle“, w doskonałem wykonaniu zaspołu 
z „ Niedźwiecką, I. Jasińską, S$, Grolickim i 
WI Neubeltem oraz Jadwigą Zmijewską 0d- 
twórczynią roli głównej. 

— Teatr muzyczny „Łutnia*. „Róże z 
Florydy*. Dziś ujrzymy najnowszą operetke 
L. Falla „Róże z Florydy", osnutą na We“ 

przeżyć emigracji rosyjskiej zagranicą. Rolę 
główną kreuje J. Kulczycka w otoczeniu naj 
wybitniejszych sił zespołu. W akcie 2-im 
międzynarodowy konkurs piękności. Znóżki. 
ważne. 

— Rewja na jutrzejszem przedstawieniu 
popołudniowem w Wilnie. Ciesząca się o! 
brzymiem powodzeniem wielka rewja „Vo 
Yo“ ukažė się na jutrzejszem przedstawie- 
niu popołudniowem po cenach zniżonych. 
Podczas rewji rozlosowane będą pomiędzy 
widzów cenne upominki, dostarczone przez 
firmy wileńskie. Zainteresowanie olbrzyme. 
Ceny miepsc zniżone. 

   

  

   

          

  

        

    

odrzucił bez wahania tę hipotezę. Nie, 
Yoko nie należy do takich. Ma on ca- 
łe zaufanie do miłości swej żony. 

A maże bandyci porwali ją po dro 
dze? Nie. — Ten dziecinny pomysł 
Yusaku odrzuca również bez namy- 
słu: A więc co robi i gdzie jest? 

Nagle Yusaku przypomina sobie 
słowo, jakie wypowiedziała po śnia- 
daniu, przed wypiciem herbaty, naw- 
pół do siebie, nawpół na głos, koń- 
czące gazetę. 

— Na Guinzie. Będzie zapewnie 
dzisiaj dużo ludzi... 

Dzisiaj odbywa się sprzedaż no- 
woroczna. Zapewne tam poszła. 

Wielkie bulwary w Tokio. Yusaku 
na tę myśl ogarnia zły humor. Nie- 
cierpliwi się i oburza, potem zasmuca 
się. Wyobraża sobie swoją żonę po-- 
pychaną, szarpaną przez ten  hala- 
śliwy i arogancki tłum, swoją Yoko z 
półtora jenny całego majątku. Obraz 
ten stoi mu dokładnie przed oczyma 

> To niema znaczenia. Tego roku 
wystarczy mi samo przyglądanie się. 
-— Napewno myśli o tem nieustannie. 
Jak na swój wiek, — 24 lata, Yoko 
jest jeszcze bardzo naiwnem dziec- 
kiem. Ostry gwóźdź zagłębia się w 
mózgu Yusaku czuje całe upokorz+- 

  

nie, jakie stwarza nędza. —- Cierpi... 
— Poco tam idziesz? 
Skoczył na nogi, wstrząśnięl: 

przez timbre tego głosu. Dźwięczał on 
rozpaczliwie. „„Passali** — to dzien- 
nik wieczorny, który wsunięto mu j:0- 
de drzwi. Podniósł go i zaczął czytac 
mając nadzieję, że lektura pozwoli 
mu zapomnieć o dręczących go my- 
šlach- 
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Suszkiewicz w więzieniu, irkiewicz szuka pracy. 
- Niestety zapowiedzianego na dziś wyroku 

w sprawie Suszkiewicza, oskarżonego o po- 
drobienie aktu cesji z podpisem Jakóba Irkie 
wicza, podać dziś nie możemy, ponieważ sąd 
odroczył sprawę do dnia 4 lutego br. w celu 
sprowadzenia dwóch świadków. Suszkiewicz 

Jeszcze jedna kartka 
„Kurjer“ pisał już przed kilku tygodniami 

że policja wileńska ujęła znanego niebieskie 
go ptaka Cederbauma, podającego się za „re 
daktora* nieistniejącego pisma. Projektował 
on nawiązać w Wilnie kontakt z różnem 
sferami licząc na łatwy żer. 

Został jednak zdemaskowany i przebywa 
obecnie na Łukiszkach. 

Dla charakterystyki tego oszusta podaje 
my kilka szczegółów z jego „działalnoś 
w Łodzi i. Warszawie, © czem policja stołe. 
ne nieomieszkałą w tych dniach zapozn 
swych kolegów z Wilna. Przed trzema laty 
Cederbaum będąc posłuchiwany w policji śled 
czej ściągnął ze stołu kilka blankietów rewi 
zyjnych i gdy został zwolmiony na wołną 
stopę, wykorzystał je w odpowiedni sposób. 
Zgłosił się mianowicie do pewnego kupca w 
Pabjanicach i okazując nakaz rewizji i aresż 
towania przedstawił się jako komisarz polic- 
ji. O randze rewidującego było ponadto 
zaznaczone w nakazie: Przemysłowiec zor- 
jentował się jednak, że ma przed sobą 0571 
sta, bowiem Cederbaum w rozmowie wspom 
niał o łapówce. 

Aresztowano go wówczas i odesłano do 
Łodzi. W drodze Cederbaum zdołał przeko 
nać eskortującego policjanta, że mimo wszy 
stko jest oficerem Śledczym i aresztowanie 
jego nastąpiło - naskutek nieporozumie 

  

  

  

    

  

  

Dziš premjerai! 
Najbardziej wstrząsający 
i przejmujący realizmem 
film, który obecnie świę- 
ci triumfy we wszyst- 
kich metropoljach świata 

£źwięk. Kine-Teatr 

odpowiadający z więzienia, powędrował za 
kratki, b. poseł Adamiuk odjechał do rodzin- 
nych pieleszy, a Jakób Irkiewicz, bezrobotny, 
stanął prawdopodobnie znowu w kolejce w 
PUP-ie. 9500 złotych czeka na prawego właś- 

ciciela. Włod. 

z życia Cederbauma. 
W Łodzi oszust spoił łatwowiernego policjan 
ta, a bezczelność swą posunął tak dalece, ż= 

zabrał swej ofierze zegarek i zapałcił 
rachunek w restauracji. Ulokowawszy r 
mego w hotelu. Cederbaum przebrał się w 
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go mundur i wyszedł ma miasto. Tu został 
poznany i aresztowany. (c). 

MA WILEŃSKIM BRUKU 
NAPAD ZŁODZIEJASZKÓW NA KOMISA- 

RZA POLICJI. 

Wezoraj w godzinach wieczorowych prze 
chodnie ulicy Zawalnej wpobliżu rynku 
drzewnego byli świadkami następującego zajś 
cia. 

Do przejeżdżającej ulicą furmanki mie- 
szkańca pobliskiej wsi Józefa Nacza pod- 
biegł złodziejaszek i $kradł mu z sań skrzyn 
kę z jajami — usiołwał zbiec. 

Kradzież zauważył przechodzący kierow 

nik 4 hrygady wydziału śledczego podkomi- 
sarz Gliński i złodziejaszka ujął. 

Złodziej nie rjeniując się, iż został za- 
trzymany przez funkcjonarjusza P. P., gdyż 
kom. Gliński ubrany był po cywilnemu, ude 
rzył go nagle z całej siły w rękę i przy pe 
mocy wspólnika, który napadł komisarza z 

Nr. 26 (2567) 

tyłu zdołał wyrwać się z rąk i rzucić do u- 
<cieczki. 

Na alarm pkom, Gliūsikego nadbieglo 
dwóch wywiadoweów. Wdrożono pościg. Prze 
prowadzono obławę w szeregu melin złodziej 
skich i obu zołdziejaszków zatrzymano. Skra 
dzione jaja zwrócono poszkodowanemu. 

Złodziei osadzono narazie w areszcie cen 
trałnym. (e) 

ŻONA OKRADŁA MĘŻA, 

Mieszkańcy ulicy Żydowskiej znajdują „ię 
yrażeniem następu jącego wypadku. 

an B. zam. przy ulicy Żydowskiej 
13 powrócił przed paru dniami do domu, zna 
lazł mieszkanie w nieładzie. Szafy były о* 
warte, cz rzeczy zabrano. 

Po biższem przyjrzeniu się p. B. skon- 
statowat, že zaginęły wszystkie rzeczy żo.:» 
i.. 350 rubli w złocie, które przechowywał 
w szafie, o czem wiedziała żona. 

Zaginięcie pieniędzy wskazało poszkoda 
wamemu iż sprawczynią kradzieży jest włas 
na żona. 

Zameldował o wypadku policji. Wszczęb 
dochodzenie, w wyniku którego żomę jego 
zatrzymano. Zaginione 35 Orubli w 

    

    

złoc e 
znaleziono i zwrócono poszkodowanemu. 

Dalsze dochodzenie wykazało również, iż 
kradzieży tej dokonała przy pomocy nieja- 
kej Anieli B. zamieszkałej w Mejszagole. 

Dalsze dochodzenie w tej spawie trwa. 

Humor. 
MITOLOGJA W CHICAGO. 

WI 341 szkole powszechnej w Chicago od- 
bywa się repetycja z mitologji greckiej. 

— Jak się nazywał bóg podziemi — pyta 
nauczyciel. 

— Al Capone! — brzmi jednogłośna odpo 
wiedź. (New-Yorkerj. 

  

    

   

Teizina gprawa Klary Dedne 
Niezwykle emocjonujący dramat kobiety brutalnie potraktowanej przez los. 

włłea Wielka 42. W rolach głównych: Najcudowniejsze bo- 
żyszcze ekranu, mistrzyni 

NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 
muzyki i gry Wynne Gibson i chluba wszyst. 

kich ekranów Pat Obrien 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15 Ceny znacznie zniżone. 

  

DZIŚL 
NA SCENIE: Gościnne występy zn artystów 
teatrów „Morskie Oko“ i „Qui pro Quo*': 

Aleksander SUCHCICK 
piosenek charakterystycznych. 

NA EKRANIE: Sobowtór MARLENY DIETRICH — nowa gwiazda TATULAH BANKKEAD i GARY COOPER 

SZATAN ZAZDROŚCI 

Rówdsk. Kina-Teatr 

EELIOS 
Włeśska 38, tel. $-26 

w przeboju 

światowym 

Hanka 
Polski Chevalier, 

ulub. płci pięknej, 
Śpiew! 

Runowiecka 3 
Stanistaw BELSKI 727217 

Aktuelja! Humor! — 

Film ten osiągnął największy sukces na 
ekr. Ameryki i Europy. Ceny przystępne 
Początek sensów o godz. 4, 6, 8.i 10:20 

  

„Słwiękowa Kino | 

CASINO 
WI utka 47, tel. 15-41. | 

DZIŚ 2 godziny przygód niebezpieczeństw! Pierwszy dźwięk., 
nakręcony całkowicie w ostepach dżungli 
czarnych liliputów i małpoludów, niezrównana rewja lampartów, Jwów, hipopotamów, krokodyli, nosorožcėw, 

żyraf i słoni. Jest to film dla wszystkich. Znakomity kontrast cywilizacji i prymitywu. 

afrykańskiej p. t. COŃNGORILL Poemat 
o kraju 

NAD PROGRAM: Najnowszy tygodnik dźwiękowy Foxa. Początek o g. Ż:ej. Ceny od 20 gr. 
  

Ufwięk. Kino - Teatr 

Acliywood 
4 aklew. 22, tel. 15-28 

w obrazie 
p. t. 

Р 

Początek o godz. 4, 

DZIŚ! Perła humoru i wesołości z udz. znanego wszystkim z film. ©. K. Feldmarszałek i On i jego siostra 

Viasta Burjana 
NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 

ÓD KURATELĄ 
6, 8 i 10.20, w dnie świąteczne o g 2-ej 

  

  

Ratujcie zdrowie! 

nia najrozmaitszych chorób, zanieczyszcza 
i tworzy złą przemianę materji. 

dobrym środkiem  przeczyszczającym; 

i pobudzają apetyt. 

głowy, wyrzuty i liszaje. 

wyleczonych.   

   
światowe po- 

wagi lekarskie stwierdziły, że 75% chorób por 
wstaje z powodu obstrukcji. 

Chory żołądek jest główną przyczyną powsta- 

SŁYNNE OD 50 LAT W CAŁYM ŚWIECIE 
ZIOŁA Z GÓR HARCU Dr. LAUERA 

jak to stwierdzili prof. Berlińskiego Uniwersytetu 
Dr. Martin, Dr. Hochflaetter i wielu innych wybit- 
nych lekarzy, są idealnym środkiem dla uzdrowie- 
nia żołądka, usuwają obstrukcję (zatwardzenie), 

ułatw: 
funkcję organów trawienia, wzmacniają organizm 

Zloła z gór Harcu Dr. Lauera usuwają cier- 
pienia wątroby, nerek, kamieni żółciowych, 
pienia hemoroidalne, reumatyzm i artretyzm, bółe 

Zioła z gór Harcu Dr. Lauera zostały na- 
grodzone na wystawach lekarskich najwyższem 
odznaczeniem i złotemi medałami w Badenie, Ber- 
linie, Wiedniu, Paryżu, Londynie i w.in. miastach. 
Tysiące podziękowań otrzymał Dr. Lauer od osób 

CENA 1/, pudełka zł: 1.50. podw. pud. zł. 2.50. 
Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych. 

krew 

Ur. Zeldowic2 
Choroby skórne, wener., 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr.Zeldowiczowa 
'Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 

Mickiewicza 24, tel. 277 

Sprzedaje się 

  

   

cier- Mara   

  

z powodu wyjazdu 
przy Ostrobraskiej 13 
O warunk. na miejscu 

8 klas.         

  

Przerzuca machinalnie kartk: Kro 
nika wypadków... Nagle serce prze- 
staje mu bić. „Cztery kobiety uresz- 
towane za kradzież podczas sprzedaż: 
noworocznej“. 

Czyta... Naturalnie znajduje nazwi 
sko Yoko. Niepokoi się jednak. 

— Ale Yoko... Nie, nigdy.... 
Stara się ušmiechnąč, žeby sabič 

tę myśl. Jednakże jego niepokój nie 
zmniejsza się. Co ona robi?.- 

Nagle drzwi otwierają się. 
— Oto jestem — mówi, wch 1 

do pokoju, małżonka Yusaki. 

— Jest już późno... ale Ty mi na- 
pewno wybaczysz... Czy jesteś głod- 

... Och, przebacz mi. Tak jest dzi- 
siaj zimno... 

Widać było, że biegła. Policzki 
miała zaczerwienione. Głos dźwięcz- 
ny i wesoły. Ałe głos ten rozgniewał 
jeszcze więcej Yusaku, który milczy. 
Nie ma ochoty odpowiadać. Zauważył 
wielki pakunek który Yoko trzyma 
obydwoma rękoma. wielki pakunek 
z zakupami. , ) 

Yoko, udające, że nie widzi jego 
zdziwienia. położyła pakunek mię- 
dzy siebie i Yusaku i zaczęła go roz- 
pakowywać, mówiąc wesoło: 

— Ja, robiłam zakupy. 
Yusaku zdumiony nie może wyk- 

rzlusić słowa. Yoko wyciąga coraz to 
inne małe paczki i paczuszki. 

— Patrz, to na sobotę. A to szyn- 
ka, którą tak lubisz. A to... ciastka 

  

  

  

  

  

„na Nowy Rok. A tu patrz, materjał na 
kimono dla ciebie. 

— Oh, Yoko! -— wykrzyknął Yu- 
saku głosem. dziwnie zmienionym. 
Twarz jego była okropna. Barwy sza 

rej i wstrząsały nim jakby konwulsje- 
Chwytał on kurczowo za ręce Yoko. 

— Skąd wzięłaś pieniądze na to 
wszystko? : 

Yusaku zauważył po tych sło- 
wach, jak cień gniewu przesunął się 
po twarzy małżonki. Ale nie traciła 
ona spokoju pełnego godności. Pa- 
trząc Yusaku prosto w oczy, wypowi: 
działa głosem szybkim i stanowczym. 

— Nie staraj się zaraz dowiedzieć 
skąd mam te pieniądze. To mi się nie 
podoba. Miej do mnie zaufanie. Po- 
czekaj trochę! Nie pytaj narazie o nie! 

— Ale dlaczego? 
Yusaku szepce drżącemi warga 

mi, — rozgorączkowany i zwburzony 
do ostatecznych granie. 

Yoko spogląda gdzieś i... milczy. 
— Ah, tak — krzyczy Yusaku. Za- 

wiązuje zpowrotem cały pakunek, 
bierze go pod pachę i wylatuje jak 
szalońy na ulicę. 

Była już noc. Zimny wiatr grudnio 

gwizdał na drutach  telegraficz 
nych i telefonicznych. Lampy przed 
domami były białe i zimne. 

— Gdzie ty chcesz iść? — wołała 
za swym małżonkiem Yoko. : 

Yusaku zdawał się nic nie słyszeć. 
Było bardzo zimno. Zęby mu szczę 

kały mimowoli. Miał ochotę krzyczeć 
i płakać jak dziecko: Leciał jak war- 
jat. 

Oto most. Wiatr dął, wył ponad 
czarną wodą. Yusaku dosięgnął środ- 
ka mostu i przechylił się przez poręcz. 

— Kochany! — zaczekaj trochę. 
"Tak cię o to proszę... Oh! —krzyczała 
Yoko biegnąc za nim. 

wy 

  

Książka to najlepszy przyjaciel czło- 
wieka, bo mu świadczy wiele dobrodziejstw, 
a nie wymaga wzajemności. 

Bibljoteka Nowości 
Wilno, ul. Jagiellońska 16, m. 

zaopatrzona w znaczny dobór Ostatnich no- 
wości i dzieł klasycznych. 

Czynna od godz. 11 do 18-ej. Warunki dostępne. 

Każdy czytelnik otrzymuje, jako premjum, 
ładnie oprawioną książkę. 

  

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wileńska 7, tel. 10-67 
od godz. 5—1 i 4—8 

Akuszerka 

  

ulica Kasztanowa 7, m, * 

  

Specjalność: ma- 
tematyka, fizyka, chemia, 
polski. Mickiewicza 19-31 

  

nadii-lelegrafiia 
poszukuje posady. 

Oferty do Administr. 
„Kurjera  Wileńsk.* 

pod „Rtelegr“. 

1. S. MILL. 

  

Pogotowie 
pończosznicze 

sprzedaż i reperacja 
pończoch i trykotaży 

ul. Wileńska 30 

Mieszkanie 
4 pokoje z kuchnią. 
suche, ciepłe, słon. 
Jagiellońska 9— 18 

    

Gruntowna i szybka 

nauka 
obcych języków 
aystemem konwersacyj.n“ 
francuski, niemiecki, wło* 

LAKNETOWŁ 

  

. W. Z. P. Nr 69. 852: ski towanie Mieczarnia - Stołówka - do matury | egzominów 
zcałem urządzeniem Udzielam z matematyki, fizyki i che- 

korepetycji w zakresie | mji. Lekcyj udzielają byli 
prof. lingwista i matema- 
tyk. Zgłoszenia: Trocka   

   

  

Za późno! Ciężki pakunek wpał 
do czarnej wody z głuchym pluskiem: 
Yusaku nachylił się raz jeszcze i spoj- 
rzał na ponurą rzekę. Łzy mu ciekły 
po policzkach: Uczuł pewną ulgę i je- 

dnocześnie dziwny smutek. 
— Ty! 

To Yoko krzyczy przy jego uchu 
głosem. ostrym, jakiego Yusaku je- 
szcze u niej nigdy nie, słyszał. 

Zobaczył nagle nową, obcą mu zu- 
pełnie Yoko, która drżała ze zdumie- 
nia, gniewu, pogardy... Biała była jak 
kreda. 

— Żegnam! żegnam! — krzyczała 
w gwałtownym wietrze pozwól mi 0- 
puścić cię. Nie mogę cię więcej ko- 
chać. Nie znałam nigdy większego ego 
isty, tak zimnego, tak wstrętnego, jak 
ty!... jak!... 

Zaczęła płakać, dusząc się jak gdy 
by żelazna kula dławiła jej gardło. 
Wyciągała do niego ręce, jak gdyby 
chciała by je uściskał ostatni raz. 

Jej ręce... Yusaku patrzy na nie, 
ale gdzież jest jej pierścionek z dja- 
mentem, który tak lubiła i z krótym 
nigdy się nie rozstawała. Jeszcze tego 
ranka błyszczał na jej lewej ręce. 
Pierścionek ten znikł, * ; 

Yusaku odezut, že serce mu omdle- 
wa- Ah, biedny mężu, jakiś ty szalonył 
Xusaku spogląda na swą żonę jakby 
Ja widział po raz pierwszy. Nigdy nie 
wydawała mu się godniejszą szacun- 
ku, szlachetniejszą, jak obecnie. Miał 
ochotę ucałować ją... 

A huragan wył... 

   

  

(S. K.) 

ij 

į MWydawnietwo „Kurjer Wileński* $-ka z ogr. odp. 

    
Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

15—14, od 4—6 po poł: - 
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