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Sprawa 

  

    

a przemysł włókienniczy. 
Od paru łat sprawa lniarska jest bezpie 

przedmiotem ożywionej wymiany 
zdań, a nawet zaciekłych sporów. 
„Len czy bawełna*? „Len i konopie 
zamiast juty* są to hasła, pod któr: 
mi rozwijało się i krzepło zagadnienie 
Iniarskie, utrwalając nietylko w sze- 
rokich sferach społeczeństwa prze- 
świadczenie o konieczności rozwoju 

    

   produkcji i używania surowców włó- 
kienniczych krajowych, ale i osiąga- 
jąc cały szereg realnych zdobyczy. 

Dwa osłatnie lata były okresem 
zmniejszania się uprawy lnu i kono- 
pi. okresem znacznych.i dotkliwych 
strat = plantatorów tych obu roślin. 
Nie broniona przez cła, nie chroniona 
przez premje produkcja włókna mu- 
siała upadać, 

Stan ten zaniepokoił czynniki rzą- 
dowe i już przed dwoma laty p. prein- 
jer Aleksander Prystor i czynniki wej- 
skowe poleciły sprawę Iniarską i zwią 
zaną z nią sprawę importu zagranic:- 
nych surowców włókienniczych -pod- 
dać dokładnym badaniom. Prace ro-- 
poczęte w 1931 r. w komisji lniarskiej 
przy Frezydjum Rady Ministrów by- 

ły pierwszym krokiem, który  za- 
kreślił wytyczne, w jakim kierunku 
sprawa Iniarska MAKE W 
Polsce rozwijać. Po całorocżnych de- 

batach Komitet Ekonomiczny Mini- 
strów dnia 19 marca 1932 r. powział 
zasadniczą » uchwałę zynajacą się 
od słów: „Zastępowanie w jak naj- 
szerszym zakresie importowanych su- 
rówców włókienniczych jest najważ 
niejszą sprawą gospodarczą państwo- 
w4 Polski“. Ad iP: 

Od uchwały tej mineło 12 miesię- 
cy. Gdy spojrzymy wstecz możemy 
się przekonać, że mimo szeregu prze 
szkód i wysiłków stawianych przez 
czynniki zainteresowane przerobem 
surowców egzotycznych wiele już 
zdziałano. 

Przedewszystkiem naocznie wszy- 
scy zostali przekonani, że len i kono- 

pie mogą zastąpić bawełnę i jutę za- 
równo pod względem  techniczhym 
jak i kalkulacyjnym. Większa moc 
i trwałość wyrobów 'z surowca kra- 
jowego pozwoliły na przejście przy 
wszelkich dostawach rządowych z 
juty i bawełny na len i konopie. T*a- 
'niny lniane przed paru laty niedo- 
stępne nawet dla zamożnych nabyw- 

    

    

    

  

   

  

"ców, w niektórych wypadkach spad- 
ły w cenie o 30 do 50 proc., zwięk- 

szając w, tea sposób konkurencyjność 
"swą w stosunku. do bawełny i juty. 
Zmniejszenie cen na: wyroby lniane 
szło w parze ze zwiększeniem rento- 

wności przemysłu Iniarskiego przę- 

dzalniczo-tkackiego. 

Głównymi odbiorcami tkanin / 
krajowego lnu i konopi prócz wojska 
były: monopoł solny, który zamówił 
do chwiłi obecnej już 1.600.000 wor 
ków lnianych, więzienmictwo, które 

całkowicie przeszło na używanie tka- 
nin Inianych. Kasy Chorych, szpitale, 
Czerwony Krzyż i t. d. w mniejszem 
lub. większem tempie przechodzą na 
używanie tkanin lnianych, przekony 

wując się o zapomnianych ich zale- 
tach. S 

17 grudnia 1932 r. Rada Ministrów 
w wyniku uchwał powziętych 19 mar- 
ca r. ub. powołała specjalną między 
ministerjamą komisję w sprawie 
zwiększenia spożycia krajowych su- 
rowców włókienniczych. Prace tej 
komisji odbywające się w Minister- 
stwie Rolnictwa z udziałem zaproszo- 
nych rzeczoznawców zbliżają się ku 
końcowi. Miały one na cełu wyjaśnie- 
nie wszystkich możliwości zego 
kraju, a więc rolnictwa i przemysłu 
w dziedzinie produkcji i przerobu 
krajowych surowców włókienniczych. 
Komisja ta wyjaśniła, że w dziedzinie 
produkcji surewców włókienniczych 
roślinnych posiadamy nieograniezone 
nzożliwości i że skoro tylko zostana 
stworzone dła zbytu tych surowców 
odpowiednie warunki produkcja ich 
w bardzo krótkim czasie może sie 
zwiększyć i całkowicie pokryć nasze 
zapotrzebowanie w dziedzinie włó- 

kna. 
Z debat na szeregu konferencyj 

wynikło, że klucz zagadnienia leży 

w zbycie i dlatego też Komisja zapro- 

pomowała cały szereg zarządzeń ma: 
jących na celu zagwarantowanie zby- 
tu wewmątrz kraju dla Inu i konopi. 

Staje się komiecznem ustalenie zasa- 
dy, że potrzeby Ministerstw, wszel- 
kich instytucyj samorządowych, u- 

  

    

  

  

niowo-spolecznych, mono- 

polów i przędsiębiorstw państwo- 
wych, w zakresie tkanin pokrywane 
pędzie z krajowego lnu i konopi. 

Zdajemy sobie sprawę, że postulat 
ten przemysł nastawiony na egzo- 

tyczne surowce będzie wszelkiemi si- 
łami zwalczać, Przemysł ten' bardzo 
sobie ceni zamówienia ądowe, sa- 

morządowe, monopołów i przedsię- 
biorstw państwowych. Musimy jed- 
nak z całą stanowczością podkreślić, 

zły stan polskiego przemysłu włó- 

kienniczego w pierwszej linji wynika 
z tego. że surowcem  przerabianym 

przez ten przemysł jest włókno kra: 
jów egzotycznych i Ameryki Półn.. 
które "dostarczając do; nas włókno, 
nie albo prawie nie od nas nie kupują. 
Oparcie naszego. przemysłu, chociaż 
częściowo, o własny surowiec uzdro- 
wi przemysł włókienniczy, gdyż zaku- 
pując włókno w kraju przemysł znaj- 
dzie tamże nabywców na swoje wy- 
roby. 

Sfery przemysłowe podnoszą nie- 

racjonalność zastępowania su rowców 

zagranicznej  krajowemi wobec niż- 

szej ceny surowców zagranicznych. 

Sfery przemysłowe 'twierdzą,że jest 

absurdem ekonomicznym zastępowa- 

nie tańszej juty i bawełny droższemi 

Inem i konopiami. Ale trzeba pamię- 

iać, że okres wolnego kształtowania 

się een minął, a cena wyrażona w ta- 

kiej lub innej walucie jest wynikiem, 

względnie wypadkową całego szeregu 

zarządzeń. Ponieważ celem zdobycia 

waluty sprzedajemy 5 

towardw. cksportowanych po cenie 

nižszej nietylko od cen rynkowych w 

kraju, ale nawet poniżej kosztów wła- 

snej produkcji, niskie ceny towarów 

importowanych są cenami jedynie 

pozornie niższemi, gdyż kosztują kraj 

nasz w rezultacie znacznie drożej od 

droższych pozornie surowców krajo- 

wych. < 

Tych „tanich surowców włókien- 

niczych sprowadziliśmy w ciągu ubie- 

głych 12 lat za zgórą 4.000.000.000 zł. 

Z punktu widzenia rolnictwa, gdy- 

byśmy: mogli z korzyścią sprzedawać 

zagranicę zboże, cukier, wytwory рго- 

dukcji zwierzęcej, sprawa produkcji 

włókna mie byłaby tak ostrą, ale z 

chwilą gdy wydajemy olbrzymie sumy 

na premjowanie detieytowych ekspor- 

tów, a rolnictwo nasze chyli się ku 

wyraźnemu upadkowi. konieczne 

jest w tak krytycznej chwili sięgnię- 

cie do naipodstawowszych sił gospo- 

darczych kraju. 

Ale nietylko w Polsce widzimy dą- 

żenie do tworzenia bazy surowcowej 

dla przemysłu włókienniczego. Fran- 

cja od szeregu łał w ten lub inny spo- 

sób premjuje. uprawę Inu, Niemcy 
wysunęły w ostatniej chwili hasło 

zwiększenia zasiewów Inu do 100.000 

ha.rozpowszechnia się uprawa W An- 

glji, gdzie król Jerzy dojąc dobry 

przykład swym ziomkom zadyspono- 

wał zasianie w swych dobrach 100 

akrów Jnem. Konopie popierają Wło- 

si i Jugosławja, a uprawa bawełny na 

szeroką skale jest propagowaną w 

tumunji. 
Rosja Sowiecka mając własną ba- 

wełne w Turkiestamie i na Kaukazie 

i rozszerzając uprawę ma Ukrainie 

zwiększa zasiew lnu w porównaniu z 

okresem przedwojennym o 150 proc. 

Opierające się przed przejści 

przerób surowców krajowych baweł- 

niany i jutowy przemysły włókienni- 

cze wysuwają jako argument, że kon- 

junktura się zmieni, przyjdą znów lep 

sze czasy i znów powrócimy do ba 

wełny. Gdyby nawet Ameryka wza- 

mian za nasz len, lub węgiel zaofia- 

rowała mam bawełnę, przy tego ro- 

dzaju negocjacjach by nie być stroną 

hitą i gospodarczo zwyciężoną musi- 

my wykazać, że nie nam chodzi a 

amerykańcką bawełnę, gdyż bez miej 

damy sobie radę. Musimy liczyć jedy- 

nie i wyłącznie na siebie. 

Wskaźnik produkcji włókienniczej 

świata, w ciągu ubiegłych ośmiu lat 

zmienił się bardzo nieznacznie, nato- 

miast nastąpiły bardzo poważne prze” 

sunięcia wskaźników wytwórczości 

w poszczególnych krajach. W r. 1932 
w porównaniu z r. 1928, wytwórczość 
włókiennicza ogólna wyniosła około 
95 proc., wskaźnik wytwórczości w 
Niemczech wymiósł 80 proc., wskaź 

nik W. Brytanji 85 proc., Francji 60 

proc., St, Zjedn. Ameryki 75 proc. 

natomiast w Japonji 110 proc. a w 

      

  

      

  

  

  

   

    

  

  

większą część: 

  

PARYŽ. (Pat) „Le Journal“ da- 
nosi, iž Įord Tyrreli w czusie swojeį 
półgodzinnej rozmowy z ministrem 
Paul-Koncourem złożył w imieniu rzą 
du angielskiego projekt paktu 4 mo- 
carstw. Z treścią tego paktu minister 
Paul-Bonceur jeszcze tego samego 
dnia wieczorem zapoznał premjera 
Daladier. Według „Le Journala*, no- 
wy projekt angielski jakoby zbliżony 
jest do planu rozbrojenia, złożonego 
dwa tygodnie temu w Genewie przez 
Mac Donalda, Projekt ten zawicra je- 
dnak szereg zmian, przedewszystkiem 
w stęsunku do art. 3 projektu Mae 
Donalda, dotyczącego spraw rozbroje 
niowych. 

LONDYN. (Pat.) W związku z no- 
wemi propozycjami  augiełskienti, 
przedstawionemi w Paryżu i stąne- 
wiącemi korektę planu Mussoliniego, 
w Londynie twierdzą, że nowy pł:m 
Mae Donalda odbiega bardzo od pla- 
nu Mussoliniego. 

Podczas gdy plan Mussoliniego 
stanowił najzupełniej zdefinjowany 
pakt 4 mocarstw celem podjęcia re- 
wizji traktatów pokojowych. plan 
Mae Donalda ma być nietyłe projek- 

Stanowiska Polski wobec 
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tem, ile raczej protokółem konsulta. 
tywnymt 4 mocarstw, z zastrzeżeniem 

przyciągania d6 tej konsultacji in- 
nych państw w tych wypadkach, gdy 
przedmiot konsultacji tych państw 
dotyczy, Pakt ciężkości tego proto- 
kółu konsultatywnego połega więc 
nietyle na rewizji traktatów, lecz 
przedewszystkiem na kwestįi rozbro- 
jenia i na kwestji siadjum przejścio- 
wego Niemiee na drodze do równo- - 
uprawnienia w zbrajeniach. 

Pian Mae Donalda eo do form 
przypominać ma umowę o wzajem- 
uem zaufaniu, podpisaną w Lozannie 
po załatwieniu sprawy odszkodowań 
między Anglią i Francją. W każdym 
jednak razie, nowy plan opiera się— 
tak samo jak plam Mussoliniego — 
na współpracy Anglji, Włoch, Fraa- 
ей 4 Niemiec. 

PARYŻ. (Pat.) Jak informuje pra- 
sa, w dniu jutrzejszym w godzinach 

rannych edkędzie się posiedzenie rzą- 
„du traneuskiego, na kiórem mają za- 

   

      

paść decyzje co do stanowiska Frau-- 
cji w stosunku de projektu paktu 4 
mocarstw. 

„planu 4-ch mocarstw”. 
Oświadczenie Min. Becka ambasaderowi W. Brytanii. 
PARYŻ. 1.4. Londyński korespou- 

dent Agencji Havasa dowiaduje się, 
iż do Londynu nadeszło streszczenie 
deklaracji, jaką min. Beck mia! złożyć 
ambasadorowi W. Brytanji w War- 
szawie, sir. W. F. Erskine'owi. 

Min. Beck miał wskazać na wstę- 
pić, że ponieważ jego kraj nie został: 
poiniormowany” © rozinowach,. jakie 
odkyły się między Mae Donaldem i 
Mussolipnim, mógłby on powstrzymać 
się od komentowania projckiu paktu 
czterech mocarstw. Biorąc pod uwii- 

gę to zastrzeżenie, min. Beck miał 
oświadczyć formalnie, iż rząd polski 
uważa ten projekt za sprzeczny z - 

chem i treścią paktu Ligi Narodów. 

  

     

Tendeneja, zmierzająca do zasię 
nięeia opinji Polski i innych mocarstw 
zainteresowanych w utrzymaniu obee- 
nego stanu rzeczy w Europie, już po 
takcie dokonanym, w przekonaniu 
min. Beeka byłaby sprzeczną z iogiką 
sytuacji, ponieważ Polska w sze%e- 
gólności jest bezpośrednio zaintereso - 
wana we wszystkich zagadnieniach, 
poruszanych w rzeezonym projekcie. 

Z tych powodów i z innych wzg!ę- 
dów, co do których rząd polski za- 
strzega sobie prawo przedstawienia 

"ich we właściwym czasie, Polska — 
miał podkreślić mtn, Beck — oświac-   

eza zgóry, iż nić będzie się uważać 

  

twierdza 

za związaną przez jakiekołwiek rezo- 
htcje, pochodzące od grupy mocarstw, 

uiworzenej na podstawie propozycji 
rzyinskiej. 

  

Przyp. red.: „Gazela Polska“ po- 
godność z rzeczywistością 

powyższej wersji o oświadczeniu M n. 

        
    

Belchiag: Redakch 78, Admówieach ©. Redsktec naczelny przyjuaje od geda. 2—2 ppeł Sekreiarz redakcji przyjaeje od godz, 1—3 ppol, Admiaistracja czyzaa od godz. 9—2 poł Rękogaców kedakcja mie zwiaca 
Ipsiu Wydswnyze przyjwaje ed godz. 1 -— 3 ppoł, Ogłoszenia są przyjmowane: ed gada, 93 | 7—9 wiecz. Konie czelowe P. K. O. Nr. 20.750.  Drukarmia Е 

  

niarską Skorygowany plan Mussoliniego. 
Oświadczenie ambasadora 

© Francji. 
PARYŻ. (Pat.) Ambasador w Rzv- 

mie de Jouvenel złożył przedstawici 
lowi Havasa doniosłe oświadczenie 
na temat stanowiska Mussoliniego w. 
bec paktu 4 mocarstw, kładąc szcze- 
gólny nacisk na koniecznoś poinfor- 
mowania opinji publicznej dla prze- 
rwania pogłosek, siejących niepokój. 

De Jouvenel oświadczył, że opu- 
blikowany pakt nie jest tym, kióry wy 
nikał z obrad rzymskich, a którego 
tekst nie jest jeszcze definitywnie u- 
stałony. W pojęciu Mussoliniego pakt 
'działałby w ramach Ligi, a zawarty 
więdzy 4 mocarstwami, będącemi sta- 
łemi członkami Rady Ligi, nie zmie- 
rzałby do stanowienia o losach żad- 
nego narodu bez jego zgody. Nie mo- 
że więc być mowy o żadnym dyrek - 
torjacie 4 mocarstw, narzucających 
Swą wolę Światu. Celem paktu jest 
uzyskanie porozumienia pomiędzy t 
członkami stałymi Rady Ligi dla u- 
łatwienia prac w Genewie i doprowa- 
dzenia do konkreinych rezuliatów na 
konferencji rozbrojeniowej. Na wy- 
padek rozbicia się konferencji roz- 

brojeniowej stanowiłby pakt rze 
wiste towa ubezpieczeniowe 
przeciwko zelkim zakusóm rewizji 
traktatów przy pomocy sify. Leży 
więc w interesie ogólnym, by żadna 
z 4 mocarstw nie uchylało się od tego 
porozumienia. 

De Jouvenel zakończył stwierdz=- 
niem, że Mussolini nra głęboką na- 
dzieję, iż Franeja, wierna polityce Li- 
gi Narodów, uzna cełowość tego pak- 
tu, wzmacniającego organizm insty- 
tucji genewskiej . 

    

       
   

wo 

    

Berliner Tageblatt „respektuje wolę narodu”. 
BERLIN, (Pat). „Berliner Tageblatt” za- 

mieszeza na naczelnem miejseu cświadezenie 
kierownika wydawnietwa Karola Wettera, 
wyjaśniające zmianę kierunku pisma w związ 
ku z ostatniemi wydarzeniami w Niemczech, 
Deklaracja stwierdza, że rewołueja narodo- 
wa spowodowała wielkie zmiany w życiu 

wewntęrznem Niemiec oraz zmusiła wydaw 
nietwa do zajęcia stanowiska względem panu 
jącego dziś regimu. Zgodnic z zasadami de- 
mokracji pismo respektuje wolę narodu, 
która znalazła swój wyraz w związku z wy- 
darzeniami ostatnich dni. 

- Akcja antyżydowska. 
BERLIN, (Pat). Napisy. farbami 

olejnemi na szybach sklepów żydow- 
skich pozostały w ciągu dnia dzisiej- 
szego na miejseu. Napisy głoszą: „Je- 
„stem Żydem, nie kupujcie u Żydów”. 
Pod napisami umieszczono rysunki 
profilów żydowskich, gwiazdy Syjonu 

    

Indjach 160 proc. w porównaniu › 
rokiem 1928. Następuje stałe przest: 
wanie się przemysłu włókienniczego 
w kierunku baz surowcowych. 

Polska znajduje się w warunkach 
niezmiernie sprzyjających dla upra- 

wy roślin włókienniczych. Należy pt 
miętać, że z punktu widzenia teore- 
tycznego produkeja lnu dostarcza kil- 
kakrotnie więcej kilogramów włókna, 
niż produkcja hektara bawełny (1 ha 
Inu w Belgji dostarcza przeciętnie 700 
kg. włókna, u nas około 400 kg., nato- 
miast przeciętny plon t ha bawełny 
w Ameryce wynosi 178 kg. z 1 ha). 
Racjonalnie prowadzona uprawa ko- 
nopi również jest w stanie zdystamso- 
wać produkcję juty, gdyż dać może / 
ha 1.500 kg. włókna. 

Liczby powyższe mówią nam. jak 

   

  

duże. możliwości posiadamy w pro- 
dukcji włókma. Niemniej jednakże 
ważnem zagadnieniem jest przerób 
włókna na przędzę.  Wyparcie lnu 
przez bawełnę nastąpiło przedewszyst 
kiem na skutek własności włókna ba- 
welnianego dającego się z łatwością 
prząść. Przy przędzeniu mu musimy 
zatrudnić kilkakrotnie więcej robot- 
nika niż przy przędzeniu bawełny. 

Oparcie spożycia i przemysłu na- 
szego kraju. o len i konopie jest w sta- 
nie zlikwidować nietylko bezrobocie 
przemysłu włókienniczego lecz poza 
tem ulży niemniej ważnemu zagadnie- 
niu, zlikwiduje przymusowe niereja- 
strowane i nieopłacane z kas rządo- 
wych lecz niemniej straszne bezrobo- 
cie naszej wsi. 

  

   

7. Jagmin. 

i swastyki. Jeżeli w środę podjęty bę- 
"dzie znowu bojkot antyżydowski, na 
wszystkich żydowskich - przedsiębior- 
stwach mają być umieszczone napisy 
"„Żyd”, a na sklepach niemieckich — 
„Przedsiębiorstwo niemieckie. 

"BERLIN, (Pat). Kierownik kliniki uni 
wersytetu w Benn prof, Kantorowicz został 
dziś aresztowany. Powody tego zarządzenia 
nie są znane. - 

BERLIN, (Pat). Sąd doraźny we Frankfur 
eie nad Menem skazał na jeden rok więzie- 
nia kupea wędrownego Loewensieina za roz 
powszechnianie pogłosek, że w Wormacji na 
rodewi socjaliści powiesili jednego Żyda. We 

| dług zeznań świadków — jak donosi biuro 
Conti — wspomniany Żyd po aresztowaniu 
ge popełnił w gmachu wiormackiego ratusza 
samobójstwo przez powieszenie się, 

Osobliwości trzeciej Rzeszy. 
KTO JEST „MARKSISTĄ”? 

Biuro informacyjne samorządu m. Ber!: 
na ogłosiło następującą definicję „marksi- 

sty”. 
Za „marksistów”” należy uważać: 1) człon 

ków partji komunistycznej, oraz byłych jej 
funkcjonarjuszy, 2) członków partji socjal- 
demoikratycznej oraz tych urzędników, tej 
partjł i'syndykatów, którzy swojemi postęp 
kami ż słowami wykazali, że są opozycyjnie 
usposobieni. Natomiast wszyscy socjal-demo 
kraci, skłonni do pozyskania ich dla „spra- 
wy narodowej” (hitleryzmu) nie powinni być 
objęci tym mianem, 

Wob:c zupełnej kapitulacji socjal-damo- 
kracji niemieckiej. przed hitleryzmem, wszyć- 
cy jej członkowie przestaną prawdopodobnie 
być „marksistami”. 
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WIADOMOŠCI Zz KO WNA 
OBAWY O KLAJPEDĘ. 

Danziger Landeszeitung w koresp. z Klaj 
pedy podaje treść odczytu, wygłoszonego w 
Kownie przez kierownika wydziału: wschod- 
niego litewskiego ministerst spraw zagra 
nicznych. Dailide, oma ącego sprawę ut- 

worzenia związku państw bałtyckich, Daili- 
de jest zdania, że związek taki byłby pożyte- 
czny, lecz mógłby dojść.do skutku tylko w 
tym wypadku, o y Łotwa i Estonja wy- 
kazały więcej zrozumienia dla podstawowego 
zagadnienia polityki litewskiej, mianowicie 
dla sprawy Wilna, gdyż sprawa ta jest dia 
Litwy ważniejsza, niż wszelkie |Iworzenie 
związku bez jasnego celu. 

rr 

  

     

    

    

   

  

    

     

   

  

a zapytanie, jakie wpływy może mieć 
sprawę K 
odpowied 
rewizji trak je 
nież niekezpieczeństws podniesienia kwestji 
Kłajpedy, Kwestja ta weszł w _stadjun 
jeszcze niebezpieczniejsze z wiłą, gdy z0- 

anie podniesiona sprawa Pomorza, będąca 
' cbėcnie przedmiotem dyskusji ® loniė 
państw zwycięskich. 

   

  

  

   

Lieyd Gzorge o sytuacji. 

BERLIN. (Pat.) „Boerseń Kurier* 
ł rtykuł Lloyd George'a; oma- 

wiai aczenie planu Mussoliniego 
dla łego rozwoju polityki, eu- 
ropejskiej. Lloyd George uważa, że 
hegemonja Francji w Europie należy 
do przeszłości. Polityk Poincare- 
Tardieu ma się ku 
Hitlera jest uz 
rewizja granic wschodnich. Gdyby d0- 
szło do konfliktu zbrojnego w Euro- 
pie — pisze Lloyd George Anglja 
nie stanie przy Franeji przeciwko 
Niemcom ani w wojnie próweneyjnej, 
ani w obronie sprzymierzeńców Fraa 
cji we. Wschodniej Europie. Francja 
doskonale rozumie niebezpieczeń 
grożące jej ze strony płanu A 
niego. 

      

   

  

    

    

  

  

  

    

  

  

  

  

    

W NIEMCZECH. | 
WOJNA RADJOWA. 

Od.tygodnia słuchacze radja w. Nianczeca 
nie mają możności słuchania audycyj z Pol- 
ski i z Sowietów. Jedna z niemieckich stacyj 
nadawczych o tej samej mocy potrafiła unie 
możliwić odbiór tych audycyj w. całej Rzeszy. 
Środek ten jest retorsją na stacowisko Pol- 
ski £ Sowietów wobec hitleryzmu. - 

„ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY”. 

Prof. August Levy-Mayer, konserwałor Pi- 
nakoteki monachijskiej został aresztowany 
celem „Gekrony” jego własnej osoby. 

Skąd pochodzi swastyka? 
Oznaka hitleryzmu swastyka, jest daw- 

nym symbolem, który został przyjęty przez 
chrześćjan, jako symbol krzyża. Pochodzz- 
nie tego znaku. nie jest pewne. Znajdują ga 
w Japounji, w Chinach, w Indjach, w II-ciem 
stuleciu przed Chrystusem. Był on znany 
również w Afryce, w Brazylji i nad brzega- 
mi Missisipi, Nie spotyka się go jedynie u lu 
dów. semickich i w Austradji, 

W Europie rozpowszechniła się swastyka 
w okrosie bronzu. Ma ona związek z ówczęs 
nym stanem obyczajów i wierzeń. Spotyka 
się ją+na wszelkiego rodzaju przedmiotach 
używanych przy ceremonjach pogrzebowych. 

Swastyka byla kiedyś instrumentem do 
zapalania ognia, Ma Kształt krzyża z zała- 
manemi końcami. Przypuszcza się, że symbo- 
lizowała ona ogień, pochodzący ze słońca. 
Nadawano jej również znaczznie symbolu 
piorunu, t. j. boga w gniewie. W! buddyźmie 
swastyka jest znakiem mądrości i szczęścia. 

Wreszcie zaczęto ją uważać za symbol 

rasy i cywilizacji aryjskiej, Stąd użytą zo- 
stała, jako znak sztandarowy antysemity«- 
mu. Hitleryzm przejął swastykę nie tylko w 
tym ostatnim sensie, łecz również jako sym 
bol czystości rasy, jako sżtandar biorji „ra- 
syzmu”. 

Nagrodzenie Winawera. 
WARSZAWA, (Pat). Sąd konkursowy na- 

grodę diramatyczną im. Reynela na zebrania 

Związku Autorów Dramatycznych w dniu 

dzisiejszym przyznał naznaczoną na rok 

1933 w wysokości 1000 zł. p. Brunonowi Wi- 

nawerowi. 

  

   

  

  

  

  

Manifestacje antyniemieckie w. Londynie. 
LONDYN, (Pat). Wczoraj i dzisiaj odhy- 

wały się w Lendynie manifestacje antynie- 

mieckie, Wczoraj w dzielnicy żydowskiej 
Whitechapell Gdbył się wielki wiec żydów z 
udziałem 5 tysięcy osób, na którym wygłoszo 

ne szereg ostrych przemówień, protestują- 
eych przeciwko prześladowaniu Żydów w 
Niemczech. Uehwalono następnie stosowną 
rezolucję, która będzie doręczona władzom 
niemieckim, 

"ganizowane przez 

W dniu 2 bm, cibyły się pochody ze sztam 
darami i transparantami przez miasto, zor- 

komunistów i niezależ- 
nyeh socjałistów. Pochody ie udały się do 
Hyde Parku, gdzie odbyła się wiełka demon- 
stracja.  Wezasie tej demonstracji mówey 
wypowiadali się przeciwko Hitlerowi i jega 
rządom, Wi demonstracji brało udział prze- 
szło 10 tysięcy osób. 

Spalenie kwatery komunistycznej 
w Dublinie. 

DUBLIN, (Pat). Formalne oblężenie głów 
nej kwatery komunistycznej przez grupy lu- 
dności dublińskiej zakończyło się jej zdoby- 
ciem i zdemołowaniem oraz ucieczką mene- 
rów komunistycznych pod osłoną  polieji. 
Aczkołwiek akcja ta napotkała na zdecydo- 

wane przeciwdziałanie władz policyjnych te 
jednak policja okazała się bezsilną przeciw- 
kio nieoczekiwanym atakom zorganizowanego 
tłumu na siedzibę komunistyczną. Łokal z0- 
stał spalony, a czerwone sztandary i kitera- 
tura komunistyczna zniszczona. 

* zk = ” 
rowienie Niemie i
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Delegacja polska na konfe- 
rencję Międzynarodowego 
Instytutu Roln. w Rzymie, 
„Jak się dowiaduje Ajencja „Tskra*, 

w dniu 5 b. m. wyjeżdża do Rzymu na 
«dna konferencję Międzynarodo- 
wego Instytutu Rolniczego delegacja 
pod przewodnictwem radcy ekonomi- 
czńego ministerstwa spraw zagranicz 
nych, p. Antoniego Romana. 

W skład delegacji wchodzą pp.: 
radca min. spr. zagr. Zbigniew Belina- 
Prażmowski, oraz radca mn. rolnic- 
twa i reform rolnych p. Eugenjusz 
Wiszniewski. Z ramienia organizacyj 
rolniczych w konferencji rzymskiej 
weźmie udział (prezes Związku Izb 
i Organizacyj Rolniczych, p. Kazi- 
mierz Fudakowski. 

Delegacja ia zostaje wysłana z ra 
mienia sekretarjatu Błoku Państw 
Rolniczych środkowej i wschodniej 
Europy, stworzonego przez konferen- 
cję warszawską w roku 1930. Celem 
obecnej konferencji rzymskiej jest 
opracowanie pewnych  dezyderatów, 
oraz apiaji i sugestji Międzynarodo- 
wego Instytutu Rolniczego, jako ma- 
terjału przygotowawczego do świato 
wej konfereneji gosjodarczej i mo- 
netarnej. która odbędziesię w Lon- 

dynie. 

Zjazd spółdzielczy. 
W niedzielę odbył się w Wilnie 

nadzwyczajny zjazd Związku Spół- 
dzielni Polskich wraz z dorocznym 
zjazdem Związku Spółdz. Polsk. z te- 
renu wojew. wileńskiego i nowogródz 
ikiego. Zjazd zgromadził około - 190 
delegatów. Przewodniczył dyrektor 
€entrali Związku p. Józef Szmidt z 
Warszawy. Na zjeździe obecni byli 
przedstawiciele władz, naczelnicy Sza 
niawski i Hajdukiewicz, reprezentan- 
ci organizacyj gospodarczych, b. mi- 
nister Staniewicz i inni. Reprezento 
wane były również władze wojewódz 
kie nowogródzkie, Zjazd załatwił sze- 
reg spraw organizacyjnych, wysłuchał 
absolutorjum, - uchwałił preliminarz 
sprawozdania zarządu, udzielając mu 
ratu p. dyr. Mazurkiewicza o sytua- 
budżetowy. wysłuchał wreszcie refe- 
cji spółdzielczości na tle ogólnego kr; 
zysu rolniczego. Przebieg dyskusji wy 
kazał, iż spółdzielnie kredytowe To-- 
wijają się nieźle, natomiast spółdziel- 

"nie rolniczo-handlowe załedwie wege 
tują. Bardzo pomyślny rozwój aka 

zują spółdzielnie mleczarskie, ćo wska 
zuje, że ta dziedzina produkcji rol- 
niczej ma najlepsze szanse, Wreszcie 
spółdzielnie typu miejskiego, rzemieśl 
niczo-handłowe _ wykazują także 

wzrost. 
. Dokonano między innemi wybo- 

rów. Radcą z ramienia Związku Spół- 

   
  

dzielni Polskich do Izby Rolniczej w . 
Wiłnie wybrany został p. Kalikst Pił- 
Ssudski, prezes spółdzićlni mleczar- 
skiej z Mosamza, zaś radcą z ramienia 
Związku Spółdz. Polsk. do Izby Prz.- 
Handlowej w Wiilnie wybrano dyrek - 
tora oddziału Związku p. Władysła- 
wa Mazurkiewicza z Wilna. 

Po południu odbyło się posiedze- 
nie Oddziału Mieczarskiego Związku. 
na ktėrem dyskutowano nad zagad- 
nieniem zbytu masła. Uznano za ko- 
nieczne ułatwienie zbytu pewnej ilo- 
ści masła zagranicą, przy: zastosowa- 
niu premij: eksportowych, z równo- 
czesnem obostrzeniem w stosunku do 
pfodukcji margaryny. 

Dzień ratowania Byzyliki. - 
Wczorajszy dzień przeszedł w Wił- 

nie pod znakiem Ratowania Bazyliki 
Wileńskiej. Od samego rana na pla- 
cach, skwerach przed kościołami przy 
grywały orkiestry wojskowe.. Na uli- 
each miasta panował ożywiony. ruch. 
Jak dało się zauważyć, apel Komitetu 
"nie przębrzmiał bez echa, budząc w 
znanem z. ofiarności społeczeństwie 
wiłeńskiem gorący oddźwięk. Trudno 
dziś jeszcze mówić o wynikach zbiór- 
ki, sądząc jednak powierzchownie 3 
wysiłek inicjatorów nie PRZ na 
marne. 

   

BY. BOJ В 

Rozpoczęcie Roku Świętego w Rzymie. 
CITTA DEL VATICAŃO, (Pai). 

Papież dokonał w dniu 1 kwietnia ot- 

warcia wielkich wrót Bazyliki Św, Pio 

tra, która to ceremonja stanowi roz- 

poczęcie Roku 

cdbyła się w obecność zych 

przedstawicieli duchowieństwa i z1- 

konów oraz ołbrzymich tłumów piel- 

sgrzymów, przybyłych z całych Wioci 

i zagranicy, Obecni byli także b 

król grecki Jerzy z członkami sw 

Świętego, Ceremonia 

     najwi; 

    
  

  

   

  

    rodziny, ksi-żniczka belei'sk 

rja, korpus dyplomatyczny i s 

stawiciele władz wioskich oraz dwo- 

ru. Jednocześnie odbyły się analogi- 

czne ceremonje w bazylikach Św. Pa- 

wła, Santa Miaria Maggiore i Św. Ja- 

na Laterańskiego, gdzie aktu otwar- 

cia wrót dokonali kardynałowie 

remonja odbyła się przy dźwiekach 

dzwonów 

mskich. 

Ue- 
  

   
wszystkich kościołów rzy- 

  

Nowe lotnisko szybowcowe. 

  

W ubiegłę sobotę odbyły się w godzinach 
popołudniowych pierwsze loty szybowców na 
nowem lotnisku szybowcowem w Słarej Mi- 
łośnie, Teren loti szybowcowego w Sta- 
rej Miłośnie jest nym z najlepszych w 

    

    

  

Poste; albówiem posiada: liczne: 'pagórki o 
łagodnym & ku. Lotnisko to otwarte zo- 
stało z inicjatywy Towarzystwa „Start”, 

nazem zdjęciu . widzimy szybowiec 
z pilotem p. 
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Nakazuje oszczędność ! 
Koszule zefirowe od zł 450, kołnierzyki od 45 gr. 
skarpetki od 45 gr., „Shawls“ szale od zł. 1.95. 

Mogą dziś [Panowie nabyć 

w Składnicy FRANCISZKA FRLICZKI 
WILNO, ZAMKOWA 9. 

Zamach na policjanta przypłacił życiem, 
Z Mołodeczna donoszą: W gminie poła- 

czańskiej, w ckolicach zaścianka Horodziło- 
wa post. Karpicz, patrołując w sobotę wie- 
czór po godzinie Żi-ej, spotkał. nieznanego” 
osobnika, Kiedy zażądał od niego wylegity- 
mowania się, osobnik ów strzelił z nagana do 
posterunkowege, lecz chybił. Wówczas post. 

Karpicz celnym wystrzałem z karabinu po- 
łożył bandytę trupem na miejseu, Tożsamoś 
ci bandyty narazie nie ustalono. Na miejsce 
zajścia wyjechał komendant powiatowy po- 
lieji z Moicdeczna i kierownik tamiejszego 
wydziału śledczego, 

  

  

  

Wstrząsająca katastrofa na przejeździe keiejowym 
Wczoraj nad ranem, pomiędzy stacjami 

Wilno—Landwarów, na przejeździe kolejo- 
wym, wpobliżu Penar, zdążający pełnym bie 
giem w kierunku dworca kolejowego, pociąg; 
cschowy wpadł na furmankę powożo- 

ną, jak to ustalito dochodzenie policyjne, 
przez mieszkańca sąsiedniej wsi Mareinkań- 
ce W. Cekiasz, Skutki zderzenia były tatalne 

  

Furmanka została roztrzaskana na drobńe 
kawałki, koń zabity, zaś weźnicę Cekisa pod 
jęło z ioru kolejowego z prawie eałkowieie 
odciętą głową. Śmierć nastąpiła momentalnie. 

Maszynista, gdy zauważył wypadek, 
trzymał pociąg, celem udzielenia pierws 
pomocy poszkcdowanemu, Cekis nie potrze 
bewał już jednak pimioey, (e) 

    

   

   

   

Wykrycie tajnej gorzelni. 

  

Wczoraj śledcz. w 
lesie wpobl 
niańskiej, 

Właścicieli 
kiego oraz 

wywiadowcy wydz. 
żu wsi Osz 
wykryli potajemną 

gorzełni, w osobach B. 
Bronisława Tylengo 

  

ce, gminy rukoj- 
gorzelnię. 

Gulbic- 

    

ców t:j samej wsi zatrzymano. Aparaty do 
pędzenia samogonu skonfiskowano. 

Zatrzymanych konkurentów monopolu 
spirytusowego sprowadzono do Wilna. 

Ładny „opiekun” 
Do roku 1929 przebywała w  ochron- 

wezoraį niejska Gerywtia Kąsztełanówna 
lat 17, i złożyła następujące zeznanie: 

Do roku 1929 przebywała ona w ochron- 
ce Św, Stefana w Wilnie. Wi końcu tege ro- 
ku zabrał ją z cehronki opiekun, stały. mie- 

  

SPORE 
Mistrzostwa bokserskie Wilna. 

Knockouty Wojtkiewicza i Bagińskiego — Porażki Miry- 
“ nowskiego I Łukmina. 

Drugi dzień mistrzostw  pięściar- 
skich był jednocześnie rewją najlep- 
szych bokserów Wilna. Zainteresowa- 
nie finałowemi spotkaniami spowodo- 
wało bardziej liczne stawienie się pu- 
bliczności, niż w sobotę, która ohok 
znanych i cenionych pięściarzy mogła 
zauważyć, iż młodzi starają się szybko 
dojść do poziomu misrzów. 

Walki odbywały się w grupach: 
junjorów i senjorów. Junjorzy wypadli 
naogół słabo — no, trudno: p. Kłocz- 
kowski przebywa w Grodnie. Walczyli 
z emperamentem, cios mieli nawet 
względnie wyrobiony, ale praca nóg po 
prostu nie istniała, Zandler, który tak 
dobrze zaprezentwał się w I-ym kroku 
bokserskim, na mistrzostwach wypadł 
blado. Prątkiewicz, Urbanowicz i Stan 
kiewicz mają dbre zadatki ale i nic 
więcej. Wartościowym materjałem jest 
Dakiniewicz, mogący w przyszłości 
stać się pewnym punktem w reprezen- 
tacji Wilna. 

-Senjorzy wypadłi lepiej Oczywiście 
przy ich ocenie należy stosować surow- 
sze wymagania, niź w stosunku do jun 
jorów. Nastąpił zmierzch dawnych mi- 
strzów, z których jedynie Wojtkiewicz 
oparł się zwycięskiemiyt pochodowi mło 
dych. 

Waga musza. Bagiński szybko za- 
łatwia się z Żebrowskim: prawy prosty 
w szczękę i Żebrowski już w 1-ej run- 
dzie jest k. o. 

Dobrze zapwiadający się Warski 
stoczył w wadze koguciej walkę z Zy- 
kiem. Na początku Warski operuje ser 
jamid przeważa, lecz Zyk paroma cio- 
sami w żołądek wyrównywa sytuację. 
Dalsze rundy przynoszą przewagę ZYy- 
ka, lepszego technicznie, lecz walczą- 

  

_eego nieczysto. 
Waga piórkowa. Talko—Łukniin w. 

I-ej rundzie wałka zupełnie wyrówna 

  

„PERSWADOWALI“. 
   

Ledwie karczmy nie rozwalą 
a cha, chi chi, hejże hola!” 

  
с 

— Gdzież mnie Państwo prowadzi 
cie w te majestatyczne mury, kędy 
zda się, że duchy zlatują się na nowe 
Dziady; wszak tu wznieść trzeba u- 
mysł i seret (sursum corda), by legen- 
dzie romantyzmu polskiego złożyć 
cześć należną? 3 

— Nie pytaj szlachelny  cudzo- 
ziemcze, i niech wszystko co ludzkie 
stanie ci się obojętne, wchodzimy bo- 
wiem w siedlisko anielic i szatanów, 
które w zgodnym splecione uścisku 
wodzić cię będą na pokuszenie do bia- 
łego świtania, 

— O jakiż żar mnie już ogarnia! 
I żarliwa ochota, na widok tak ape- 
tycznego żarcia, gęsto mozstawione- 
go... czy to jest cela Konrada? 
 — Nie, zgubiła się jakoś w tłoku 

nowych komnat i komnatek, ubika- 
cyjek i ćhłodniczków. ochędoźbnych. 
Nie budžmy dostojności, . dzisiejszy 
wieczór jest poświęcony szczerej о- 

chocie, płochości i lubym- szaleńsi- 
wom... patrz szlachetny cudzoziem- 
cze, napisy głoszą: „precz z nosami 
na kwintę“, wygnano stąd zarówno 
obłudę, jak i niesmaczne żarty. Niech 
śledzienniki stracą tu nadzieję, by mo- 
gli kopcić gorgońskie kaganki. 
°° — Czy mogę służyć państwu ma- 
jonezem? A może koniaczku? A mo- 
że... imdyka, a może... 

" — Przyjacielu, czy wszystkie Wil- 
nianki są tak piękne, tak uprzejme 

  

_ jak te hurysy? 

— Prawie. prawie. a jeśli nie są, 
to starają się być: więc zwiedzajmy 
dałej: oto sala wzniosłych sympozjo - 
nów literackich wilnian i popisów 
sprowadzanych genjuszów, bywa tu 
od 200 do 20 osób zależnie od płci, 
wieku i sławy prelegenta. Galerja ob- 
sazów, która zdobi ściany, to hydra 
pamiątek, chwil niezapomnianych, 
możesz oglądać naszych najsławniej- 
szych en face i z profilu, we wszysi- 
kich „częściach nie obrażających do- 
brych obyczajów*. Ławy, co? Twar- 
de? A dola literata miękka myślisz" 
A w piekle za swe zbytki będzie mu 
jeszcze twardziej... i tym kto ich wsze- 
tecznych namów słuchał, lepiej więc 
odcierpieć za życia. 

— Jakiż gwar dolatuje nas z tych 
czeluści, kędy pód łbem niedźwic- 
dzim kłębią się giętkie ciała, obleczo- 
ne w najmodniejsze suknie, i wybu- 
chają zgiełkliwe akordy? 

— O, to właśnie jest ostatnia no- 
wość żywego Wilna; ruszyły młode 
niedźwiadki za staremi,  wymiotły 
żwawemi łapami karaluchy siedzące 
za piecem, proszkiem perskim wypło- 
szyły insekta, nie wonne, a kąsające 
niewidocznie w nocy, hady i a. 
żmijowatość wymiotły, i hasają tera 
w przewietrzonej atmosferze. Jakoś 
tego było Wilna potrzeba, już zanadto 
załatywało... kryminałem gorgońskim, 
ubranym w płaszczyk troski o dóbco 
ogółu, mależał się ludziom świeższy 
powiew: 

— Przyjemna jakaś salka, 
  

żyw 

na. W drugiej Talkorozpoczyna atak, 
lecz w defenzywie punkty zbiera Łuk- 
min. W ostatniej rundzie Tałko, nie 
mając nie do stracenia rozpoczyna sze 
reg ataków, które przynoszą mu nie- 
znaczne, lecz pewne zwycięstwo na ° 

punkty. 
W wadze lekkiej. Znamierowski 

spotkał się z Bielawskim. Znamierow- 
ski znacznie lepszy technicznie, lecz 
nie potrafił wykorzystać swej przewa- 
gi. Zwycięża pewnie na punkty, cho- 
ciaż był wyraźnie nieusposobiony. 

Waga półśrednia przyniosła najcie- 
kawszą walkę dnia: Matiukowa z Miry. 
nowskim. Początkowo starcie jest wy- 
równane: Mirynowski więcej punktuje, 
lecz ciosy Matiukowa wydają się sku- 
Łeczniejsze. Matiukof nie kryje i daje 
zbierać punkty Mirynowskiemu, lecz 
kilkoma upperentami zamracza prze- 
ciwnika. Ostatnia runda to wałka lep- 
szej techniki z większą siłą. Zwycię- 
stwo Matiukofa; być może zasłużone, 
lecz nieżbyt przekonywujące. 

Waga Średnia: Wojtkiewicz Ma 
ziuta. Wojtkiewicz, spokojny. i ironicz- 

nie uśmiechnięty poluje na k. 0. co tež 

udaje mu się w 3-ej rundzie. Szkoda. 
iż sympatyczny „Jurek“ nie miał god- 
nego siebie przeciwnika. 

_ Spotkanie Zawadzkiego z Sadow- 

skim w wadze półciężkiej było najsłab- 

szą walką wieczoru. W 1-ej rundzie 

nieznaczną przewagę miał Zawadzki. 

Obaj zawodnicy. silnie krwawią, są 

kompletnie wyczerpani i z ulgą witają 
gong. Zwycięstwo przyznano Zawadz- 
kiemu. ‚ * 

W wadze ciężkiej mistrzostwo za- 
chował Konard z powodu braku prze- 

ciwnika. 
Przedboje sędziował p. Kłoczkow- 

ski, finały- zaś delegowany.przez , 

    

cem przypomina kabaret; ito a 

ny; ale shuchajmy. kto są wykonaw- 

cy    
— Pan Wyrwicz. 10-letni jubilat. 

p. Bohdziewicz paryski filmiarz i p. 

Konter, widmowy Pierrot, będa śpie- 
wali aktualności. Zaczyna NE: 

WSTĘP DO BAJEK A LA KRASICKI. 

Był gość, co będąc w Wilnie, nie był na 

Zawalnej; 

Był teatr przepełniony, był budżet normaln 

Był endek, co w Józefa jeździł do Warszawy; 

Bał Jamontt gadatliwy, Śleńdziński niemrawy; 

Redaktorzy, co sobie flaków nie wypruli; 

Magistrat, co nagrodę literacką buli; 

Był malarz, który 

  

agodził; 

Był bruk jak lustro gładki; Arbon, co nie 

smrodził; 

Student, co transparentów nigdy nie rozwij 

Radjo bez gramofonu; Obst, który nie pi 

A cóżto jest za bajka? Wszystko to być moż 

Prawda; jednakże ja to między bajki wł 

  

Jakiż to rybak dosyć niemłody 

jakaż to przy nim dziewica — 

bada uważnie trockie niewody 

i łapciami się zachwyca. 

Z chat „wypożycza” barwne kilimy 

i suszy ogony końskie 

niechaj ją zato dziś uwieńczymy 

ludowym wiankiem smorgońskim. 

(MARJA PRUFFEROWA). 

* 

To prawie święty: 

Lux ex Oriente — 

Wspaniały władca 

i wszechnakładca. 

„szybką poprawą fórmy tak 

11, a 1 p: p: Leg. — 

"bramkę dnia, 

z każdym malarzem się” 

    

  

B. p. Nałęcz. W oba wieczory sędzi»- 
wanie stało na wysokim poziomie. 

w. p. j. 

OTWARCTE SEZONU PIŁKARSKIEGO 

W. WILNIE. 

Barwne koszulki piłkarzy ukazały się już 
na boisku. Piłka nożna znów wystąpiła na 
sportową arenę, by przez szereg miesięe" 
emoc jono swych zwołenników. W: b 
cym sezonie możemy” oczekiwać: ciekaw 
meczów z ligowemi drużynami, gdyż tako- 
we z'powodu podziału igi na 2 grupy, będa 
miały większą ilość wolnych terminów, ©» 
umożliwi drużynom Ligowym zorganizowa- 
nie z niemi meczów towarzyskich. 

W Wilnie sezon piłkarski rozpoczęły dr:: 
Makabi i Ogniska oraz 1 p. p. 1 

S-u. graczach widać jeszcze zimową 

pauzę, nieopanowanie i niecelowość strzal 
OTAZ niedostateczna fizyczna: kondycja wy 
stępują wyraźnie, jednak nal:ży liczyć się > 

początek ro7- 
grywek o mistrzostwo kl. A, zastanie naszych 
piłkarzy w znacznie lepszej formie, Co dv 
wyników to brzmią one: Makabi—Ognisko 

ŻAKS, 7:1. 

  

    

          Žž 
ż 

   
   

     

  

w. p. j- 

"PROPAGANDA ŻAKS-u NA RZECZ POS-u. 

Jutro we wtorek kierownik Ośrodka Wy 
„chowania Fizycznego kpt, Ostrowski w loka- 
lu ŻAKS-u przy ul. Zawalnej 21 o godz. ® 
wiecz. wygłosi odczyt n, t. POS-u, 

Zaznac należy # ŻAKS. ostatnio wyku-     
: zuje dużo inicjatywy w kierunku propagindy 

  

Państw. Odznaki Sportowej. Przy klubie tym 

powstała specjalna sekcja POS-u, która roz- 

winęła: już szeroką działalność. 

MECZE PIŁKARSKIE W KRAKOWIE 

KRAKÓW| (Pat). W niedzielę na b: 

Cracovii odbyły się pierwsze zawody ligow 

o mistrzostwo między Ć a benjam 

kiem Ligi Podgórzem. zwyciężyła Craco 

3:0 (2:0). W pierwszej polowi 
ga Cracovii, która już w trze 
zyskała pierwszą bramkę dzięk bramkarzo 

wi Podgórza Kubińskiemu, który sam sobie 

wypędził piłkę do bramki. W. 8-ej minuc'e 
Krnok podwyższa wynik 2:0. Po przerw 
gra wyrównała się. Podgórze coraz bardz 

zagrażało bramce Cracovii, jednak ataki Pod 

górza nie mogą wykazać się cyfrowo. Wr: 

cie do głosu prz ychodzi Crasovia, uzysku 

kilka kornerów, a z jednego z nich w 30-ej 

nrinucie zdobył Malczyk trz i osłatnią 

Sędziował Sznajder dobrze. 

    

   

   
   

  

   

  

      

    

Publiczności 3 tysiące. 
   

Powieść, poezje, 

Prawdy, herezje, 

Piakat czy obraz, 

Dante, Dekobra. 

Burczyk, Hulewicz, 

nawet Charkiewicz. 

Poezja barska, 

księga "kucharska. 

Listy, Norwida 

wszystko nam. wyda 
bajecznie miły | 

LUDWIK OTYŁY. 

  

(L. CHOMIŃSKII. 

Po knajpach žeglowal i nie był Parysem 

obrazy malował z łacińskim podpisem 

że domini anno malował tę pannę 

z irysem, cyprysem i lisem. 
I tworzył artysta Renesans prawdziwy: 

Da Vinci zmartwychwstał, Rafaeł jak żywy 

1 sam Morelowski wyciągnął stąd wnioski 

że Tycjan jest zeń redivivus. 

Tak płodząc obrazki ubrane i gołe 

i słysząc oklaski Marjana dokoła: 

Nasz dziekan zamarzył 

O laurach Michała Anioła. 

Pochwycił młot śmiało i tłucze po skałach 

Lecz rafa z Rafała na drodze mu stała 

Więc owoc roboty zawiesił jak votum 

W  kościełe świętego Rafała. 

(L. ŠENDZINSKI). 

Z gistedtowej altany pan reżyser zdyszany 

do Spółkowej wjpadł z miną strapioną: 

Lutnię wziąłem w me ręce i z Śmiałowskim 

nią kręcę 

i z Tatrzańskim tu gram oraz z żoną. 

Szkaniee wsi Mierszcie, gminy rudomińskiej, 
Józćt Uzdowiez. Niedawno, opiekun jej, ko 
rzystająe z okazji, gły żeny nie była w do- 
mu, napadł ją i zgw. . Gd tego czasu zmu 
sił ją dwukrotnie do włegłóści, Gdy e tem do 
wiedziała się żona opiekuna, zagroziła jej, 

nie mówiła i nie odważyła 
d pelieją, grożąc, że 

        

   

  

Polieja wszezęła dochcdzenie. (0). 

Obfity połów ryb. 
Z powiatu brasławskiego donoszą, iż v 

związku z. ruszeniem lodów na wszystkich 
jeziorach w ostatnim tygodniu z: 
wielki i obfity połów ryb. W samy p 
cie brasławskim z » w ciągu ub. tygod- 
nia wyłowiono zgó! 1000 klg. szczupaków, 

oraz mnóstwo innej ryby. 
obfity połów rybacy mieli w rze- 

kach Dziśnie, Wilji oraz jeziorach 
trockich. Z jezior tych do Wilna sprowa 
dzono ostatnio przeszło 1500 klg. tyłko żywej 

ryby. 
W związku z tak „obfitym połowem ceny 

na ryby mimo zbliżających się świat żydow- 
skich i Wiełkiego Postu wykazały tendencję 
zniżkową. 

os Is IS OIS E DT. 

Pustelnik w Pieninach. 

   
     
   
     

  

   

  

     

    

          
     
       

       

  

że i w Polsce 

     
Nie w: y wiedzą także, 

znajdują liczne pustetnie, w których s: 
oddają się służbie "Bo: spę-    

i noce na rozmyślawiach. 
BR z posągiem Matki Boskiej znaj 

M okolicy nad 
enku. Jest to 

  

y 
Dunajė em, I 
grol 

Wesołą miałbym gdyby nie 

kryzys 

fizys. straszny 

oraz upiór ien zły 2 Pohulanki. 

amant chce koniecznie 

dramat, 

Bo lam Szpakiewicz- 
mieć 

by nas ostrzye jak durne baranki. 

Więc lak w sercu mi smutnie, gdy popatrze 

na Lutnię, 

łezka w oku i kole coś w boku. 

  

Napiszę do gazetek: dwóch Wino operetek 

z baletami niech żąda w tym rokul... 

(KAROL W'YRWICZ-WICHROWSKI, 

Tam na górze muz wybranek 

role gra bez przerwy. 

Zygmunt-Alfred, Król-kochanek 

lutnię wziął Osterwy. 

A na dole znów beztroski 

psuje mu okrulnie: 

pan Śmiałowski po Rychłowskim 

także dostał „Lutnię”. 

(ALFRED SZYMAŃSKĄ). 

Wesoło żegluj, żegłuj wesoło 

od Rudnickiego do Sztrała 
a gdy noc jasne gwiazdy zapala 

w Bristolu rozchmurzysz czało. 

Niech cię Kwiatkowski Kazio przytuli 

i Jamont pić dopomoże. 

Nim ranne słońca zabłysną zorze, 

Ty maluj, nalej i tulaj. 

W nocnym lokału najlepszej sorty 

z najlepszej sorty elitą 

dłub sobie freski i rób akwaforty, 

duszę krzepiąc akwawitą. 

(HOPPEN;. 

Tel. 6-46. 
  ER IEEE ROOT OCOEDE 

m: PLOTKARZA. 

  

wiersze reklamow= 
podwójna. 

Walentego 
do listów, dowiedział 

k i nazwa tych „nola- 
: lak był 

    

    

  

   

  

    

    

     

  

Wtedy Mieki 

Dla Polaków łak Polski 

  

  

  

      

    

      

  
  

  

Aż dotąd sprawy państwa, serc czułych 
sekreta 

Strzegł w Fstach cudzoziemiec, Anglik, lub 
We 

Zwierzyć się Polakowi szlachetność wam 
radzi 

Wszak kto kraju nie zdradzał, sekretu me 
zdradzi. 

lama owszem. niczego 

iżona do tej, która 
wieszać w sklepee 

iic jednak we dom» n 

  

choć wierszyk był 
any na laku. Wprost 
ssie represyj Rosjanie za 
w tem sensu rewolucyjne 

Ledwie udało się rzecz wyperswadowa 
- Ludwik Scłski — statystą był w - 
anym przez siebie „Stefanie Batoryx 

e" Goetla. Poco? — Aby lepiej dop'i 
adku wóród statystów na scenie! 

6ko konia tuczy* — twierdzi tei! 
aktor. 

honorarjum, 

   

   

się 

    

    
    

skie 

niezwykły 

   

        

   

  

— Jadzia Andrzejewska, now: 
scen warszawskich, „narwała się 
Narodowym, gdzie gra w „Kean 
rzynem. Oto najmłodsza ulubie 

ności teatralnej spóźniła się na © 
mut! Antrakt przedłuża publiczno: 
lisy zdenerwowaun= 

Wfreszcie Jadzia wpada na sc 
— IKean — Węgrzyn chwyt 

i woła 

     

  

   

  

  

Co począć?! 
A Whgrzyn dalej rabiė: 
— Pubkeznosė kocha cię, brzdąku jeden. 

  

wióc trzeba szanować publiczność!... Przeproś 

publicznoś. a teraz grajl... 
Sala odpowiedziała oklaska i dobrodn 

  

sznym śmiechem, Jadzia w bek e już za 
opanowała się i zapłakanym jeszcze 

głosem zaczyna mówić tekst. — Jakohv, sil 

nie wzruszona, grała tego wieczoru lepiej 

niż kiedykołwiek... 

— Skandał literaeki w > wywoła- 
l znakomity Karol Czapek i mniej zna akomi- 
ty Josef Kodięzęk.- napastując w tysodn 
„Przitomność krytykę czeską za miern 

ignorancję, prywatne porachunki i t. d. Wy- 

Ho to wieczory Gyakišikie, podział opin 

znów „i t. du:: — Tymczasem Wlasta 

Bun (tak, tem sami — prosze pana) wysta- 
m w swym teatrze sztukę Czecha Alberta 
p.t. „Pozostanie to między nami'.., — sztu- 

kę Ain ktėrą krytvika kod | Ale nio 

0 to chodzi. Okazała się paniusia, która stwier 

dziła, że sztukę prawie całą jak jest. mapisa 

Ja ona. a teate Buriana ia odrzncł Ale R 

o to chodzi. Burian powiedział wtedy, 
o tem nie wie, że to sprawa kierownika lie 

rackiego teatru: którym jest. Josef" Kodi- 

czek. I o to nie chodzi. Rzecz natomiast w 

tem, že Kodiczek + „Albert“ — to jedna 059- 

ba.. 
Wtedy 

—- Konrad Wieidt „ożenił się z restaura- 
eją”, czyli z nanią Preqer — B. r ńosag -— 
restauracja. Jakkołwiek wiem, że informacją 
tą przyprawiam o prźykre rozczarowanie wiel 
bicieli dobrego ongiś arysty, to j'dnak pod- 
kreśkć trzeba, że kryzys. trudności material 
ne. poniekąd. brak pewności na starość, cya 
tej opieki, a także konserwy na codzień, każ 

  

    

  

  

  

   

        

  

   

  

rozpętała się „chryja“.. 

      

  

  

    

demu zbrzydną, trudno, żyć trzeba. stabdi 
zacja, mimo wszystko, peaplaiss wikt i opie 
runėk, to, jednak... wałory. 

Zrozumiane? Tak, nie jest roman- 
sem, jak powiedziała pówna hrabina. mi. 

—=o0$o=— 

Ofiary orkanu. 

NOWIY "YORK, ' (Pat). Ze stanów 
nawiedzonych / organem donoszą, że 
zatitych zostało przeszło 60 osób. W 
zniszczonych przez tornado wsiach 
zmajdują się setki rannych. Najwięcej 
ofiar naliczono w stanie Missi 

  

  

        

A POTEM EPIŁOG: 

Jurku, nie rusz tego kwiatka. 

Kwiatek pije -— rzekła matka. 

Jurek nie słuchał eo malka kazała, 

Upił się z kwiatkiem i głowa bolała... 

  

PIEŚŃ O GOBELINACH. 

Hej Wilnianie posłuchajcie 1--2—3 

i gazetki poczytajcie 1-—-2—3 

tam wesołe są nowinki, są nowinki 
sprzedajemy gobefinki! 1—2- 

  

Zebrała się na naradę społeczeństwa kupa 

by wysłać protesl do arcybiskupa. 

Rzecze Hulewicz, człowiek niegłupi 

Te gobeliny nie są biskupie. 

Potwierdził Lorentz: oto jest lupa 

widać wyraźnie: nie są biskupa! 

Wyskoczył Studnicki, omal nie upadł 

„droga do dywanów po. naszych trupach * 

Odpowie Glaser biskupi pubu, 

gdy je biskup sprzeda, pan ich nie kupi 

Krzyknął Mackiewicz i nogą tupa; 

Na to nie pozwoli regjonalna grupa 

Limanowski wrzaśnie: Wilno to szalupa! 

Gobelinów krajem jest Gwadełupa. 

  

Obradowali tak społem i w kupie 

wiełcy i mali, mądre i głupie 

i uchwalili w lej wielkiej kupie 

sprzedać trzy domy arcybiskupie. 

Wszyscy się śmieli, wszyscy brawo 

bili, gwarząc, popijając, dobrze się 

bawili. Ё 
GOŚCIE.



  

  ŻYCIE SWIECIANSKI 
„Wykonanie budżetów szkolnych 

Szkolnictwo powszechne w powie- 
ańskim egzystuje i roz «ie święc 

się w sp 
rza się ni 

go ludno 

niepolsk ie į 
zumienia 
rokich 

        

   

      

   
oświaty wśród 522- 
aczych — tamują 

ny bieg życia szkolnego. 
Nauczycielstwo często zmuszone jest 
używać największej energji nie ua 

le. lecz na pokonanie 

  

    

  

       

j państwowości. Samorządy gmin- 
ne i inne instytucje dobra publicznego 
wykonują pracę przeważnie mechani 
cznie, natomiast szkoły i związane х 
niemi poczynania oświatowe starają 
się rozumowo propagować i reprezen: 
tować inieres państwowy. Zagadnie- 

mie to jest tu traktowane na płaszc: 
*žnie jak najdałej idącej tolerancji. 

      

    

  

arb państwa ponosi wydadki, 

związane z uposażeniem nauczy ; 
koszta pomocy naukowych i organizo 
wania bibljotek, Wszystkie inne 

czowe potrzeby szkół — według usta- 

Wy z dnia 17 lutego 1922 r. O zakła- 
daniu i wirzymywaniu publieznyca 

szkół powszechnych — pokrywają s 

morządy gminne w porozumieniu z 

samorządami powiatowemi. Wszyst- 
kie pieniężne świadczeńia samorzą- 

dów na rzecz szkoluistwa  po- 

wszechnego można podzielić na 
trzy kalegorje: 

1. Pozycje budżeiowe, pozosłające 

$ do zużytkowania i kompetencji samo- 
rządów: komorne, opał, woźni, re- 

mont budynków szkolnych, umeblo 

wanie. 

2. Sumy budżetowe, wypłacone po 
szczególnym kierownikom szkół, do 

mdywidualnego zużytkowania dla po- 

trzeb tychże szkół. Tu należą: świat- 
ło, czysto caneslaryjne, kursa anal 
fabetów, zapomogi dlu warsztatów, 
portrety i t. d. 

      

  

    

  

a 

      

   

3, Dodatek mieszkaniowy. W Dzien 
niku Ustaw Nr. 29 z dnia 31 marca 
1931 r. zostało ogłoszone rozporządze- 
nie wykonawcze do rozporządzenia 
Pana Prezydenta Rzeczypospol 
makładającego na gminy obowiązek 
dostarczania mieszkań dla nauczycie- 
1i. Jeśli mieszkania w naturze nie są 
dostarczane gminy są obowiązane pła- 

«cić dodatek mieszkaniowy (dla naucz 
„żamóinego 15 zł., dla naucz. z ródzina 
28 zł. 67 gr.). 

Najmniej stosunkowo kłopołów 
mają kierownicy szkół z pozycjami 
budżetowemi, wymienionemi w pun- 
kcie 1. Coprawda gospodarze lokali 
szkolnych przychodzą ciągle do kie- 
rowników z zapytaniami, kiedy otrzy 
mają pieniądze, woźni żalą się, że nie 
mają 7 czego żyć,.a ławki, pamięta 
jące czasy Katarzyny II, skrzypią n'e- 
niiłosiernie, to jednak najwięcej kl: 
potów spada na samorządy, gdyż re- 
alizacja tych pozycyj leży w ich kom. 
petencji. 

| Ogólnie możemy podać, że reali- 
+ zacja pozycyj budżetowych, wyszcze- 
|. gólnionych w punkcie I, w roku bu- 

| džetowym 1932/33, nie przekroczyła 
dotychczas w większości gmin 50 

chociaż rok budżetowy kończy się za 

kilka dni. 

Reulizacja pozycyj budżetowych, 
wyszczególnionych w punkcie 2 i 8 
slanowi istne piekło udręki kierow- 
"ników „szkół, Niezliczoną ilošč. razy 
"kierownicy szkół chodzą do Urzędów 

- Gminnych, upominając się o realiza 
«cję zaległych sun. 

      

    

  

  

  

dzić kancelarję, u- 
trzymywać czystość, mieć świałł: i 
fundusze na najniezbędniejsze wydat- 
ki.w prowadzeniu oświaty pozaszkól- 
nej, wynająć tnieszkanie, a tu tym 
czasem brak pieniędzy. Jeśli nauczy - 
ciel czy kierownik ceł sumiennie 
spelnić obowiąz! lużbowe i zawo 
dowe, musi ponosić wydałki z wids- 

nej kieszeni, Samorządy gminne a w 
szczególności powiatowy wiele obie- 

ą, ale wykonanie obiecanek pozo- 

Trzeba prowa   

      

  

     
  

   

  

Nauczycielskie organizacje zawodowe. 

  

   

staje dotychczas najczęściej w grani- 
cach t. zw. „dobrych chęci*, Są gmi- 
ny w tut, powiecie, które doły 
sumy, podpada jące pozycjom wyszcze 
gólnionym w punkcie 2. zrealizowały 
zaledwie w 5 proc. (np. ё 
ska), a dodalek mieszkaniowy, zalega 
cd 4—8 miesięcy. Rozumiemy dobrze 
trudną sytuację samorządów, wozu- 

miemy skutki kryzysu, ałe nie może- 
dzić się z tem, że w wykona: 

7 ' szkolnictwo jest spy- 
iej na plan ostatni. 

  

  

    

    

   

    

  

ed sobą szereg listów 
h z kilku gmin, 

wykonania budżetów 
rawozdań tych wiej 

iejność. Dobrze ujął lo 

jed naucz 

Mam tu pr 
i statystycznych dany     

    

dotyczących 
szkolny: 
jakaś bezna 

zagadnienie 
> 
wiecie w wykonaniu budżetów 
nych liczą na kieszeń nauezj 

  
          

    

Bi: 

   

    

   1EN Ž 

‚ № numerze kwietiniowym 
Swiecianskie; po zamkn 
roku budżeiowego 1932/38 — damy 
statystyczne zestawienie wykonanych 
sum budżetowych z poszczególnych 
gmin. Dziś ograniczamy się do tych 
uwag ogólnych, e może pobudzą 
stemików samorządów do intensyw- 
niejszej działalności w tej dziedzinie 

Witański. 

  

   
      

   

  

   

  

  

  

  

       

   

ROD OBI CER 

Z Ekwadoru. 

        

   

zmy grupę miej- 
h do plemienia Ota 

opoń 
anowią m. innemi 

  

   

  

alo, przybrany 
Ozdobę tych Indjan s 

gie warkocze. 

związek Rezerwistów na terenie 
pow. Święciańskiego. 

Organizacją byłych wojskowych, 
zrzeszającą wszystkich rezerwistów 

icy stopni wojskowych, jest 
k Rezerwistow, Powiat świę- 

ciański posiada tę organizację od paź 
dziernika 1930 roku. Mająć w sw 
statucie zadanie z jednej sti 
wzajemnej pomocy, z drugiej zaś 
ksztącania swoich członków 

kierunku ogólnego uświadomienia Э- 

bywatelskiego i: rozszerzenia Świato- 

poglądu, tak i pogłębienia wiedzy woj 

skowej i podtrzymania ducha wojsko - 

wego w rezerwistach — organizacja 

zła żywy oddźwięk w nastrojach 

j ludności, co można stwier 

chociażby przyrostem członków. 

Charakterystycznelni będą następują- 

ce cyfry: Stn liczebny Związku w da. 

1 kwietnia 1931 r. wynosił 620 czł, 

a jaż w dniu I marca b. r. 1230 człon- 

ków. ' Z. * = 

Struktura organizacyjna Związku 

przedstawia się, jak następuje: w po 

wiecie jest rozrzucona sieć Kół Zwią- 

zku w ogólnej liczbie — 22. Prezesi 

Kół Związku łącznie z prezydjum sta- 

nowią Zarząd Powiatowy, ma czełe 

którego od chwili założenia Związku 

stoi wicestarosta święciański p. Wat- 

ław Jeśman. 

    

        

   
   

     

    

Działalność. kulluralno-oświatow? 

prowadzą Koła w świetlicach „przy 

poszczególnych Kołach. Swietlic Zwią 

zek posiada:18, w tej liczbie 9 włas; 

nych i 9 wspólnych z pokrewnemi 

organizacjami. 

Odczyty i pogadanki na tematy 

ogólno-kształcące, wojskowe, z dzie- 

dziny akeji (przeciwlotniczej i przeciw 

gazowej i t. d. są prowadzone przez 

członków Związku do tego przygoto- 

wanych przy wybitnej pomocy, w wic- 

kszości miejscowości, nauczycielstwa. 

W okresie od dnia 1 listopada 

1931 r. do dnia 1 marca 1933 roku 

wygłoszono odczytów 88, zaś poga 

nek połączonych ze zbiórką šwietli- 

cową — 208. Brzedstawieh amato:- 

skich w tymże czasie w poszczegól- 

nych Kołach Związku urządzono 63. 

Organizowanie uroczystości o cha 
rakterze ogólno-społecznym w prze- 
ważnej ilości wypadów należy do po- 
szczególnych Kół Związku, czem Z» 
zek wytwarza pewną zażyłość w sto- 
sunkach z miejscowem społeczeńs!- 

wem. 
Mit YTWIAWEWEPUERONSICROSZRICZNZCH 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

  

  

  

   

  

     

      

(Sztic historyczny). 

Prėby stworzenia organizacji nau- 
«©zycielskiej na terenie tut. powiatu 
sięgają roku szkolnego 1919/20. W ro- 
ku tym zaczęło się organizować na 
Wileńszczyźnie szkolniciwo polski 

- 6t wojsk połskich i naj 
bolszewicki przerwały napoczętą p 
'eę organizacyjną na КИКа dobryc 

miesięcy. Wznowiono ją powtórn 
w r. 1921, gdy w dniu 8 października 
zwołano zjazd mauczycielstwa z cał=- 
go powiatu do Święcian: Na zjeździe 
tym utworzono Oddział Stowarzys 
nia Nauczycielstwa Polskiego. 
rzyszenie Nauczycielstwa Polskiego—- 
była to organizacja, utworzona na te- 
renie Wileńszczyzny jeszcze za © 
sów okupacji niemieckiej. Organiza- 
cja ta nie ma nie wspólnego z podo- 
bnie brzmiącą nazwą drugiej, istnie- 
jącej w dzisiejszych czasach, organi= 

zacji nauczycielskiej. 
Do Zarządu Stowarzyszenia we- 

  

      

   

  

   
   

   

   

    

szli wówczas: Areimowiez Wł. jako 
przewodniczący, Krasowska £, — se- 

kretarka, Hryniewicz, Brzeziński, Ma- 
ciusowicz, Jakowicki i inni — jako 
członkowie. Powstało wówczas szere 
Ognisk na terenie powiaiu (Święcie 
ny, Nowo-Święciany, Perszukszta, 
Korkorzyszki, Ignalino, Hoduciszki, 
Świr, Kobylnik), Działalność ich obej- 
mowała dziedzinę samokształcenia i 

akcję oświaty pozaszkolnej, w nich 
ogniskowało się życie towarzyskie 
członków. Pracę samokszłałceniową 
prowadzono w obrębie konferencyj 
rejonówych. W dziedzinie oświaty 

pozaszkolnej czyniło podówczaś nau- 
czycielstwo ogromne wysiłki w kie 
runku tępienia analfabetyzmu na kur 
sach wieczorowych -— bardzo  licz- 
nych i o bardzo dużej frekwencji. 
Organizowanie zespołów i przedsta- 
wień . amatorskich, zabaw towarzys- 
kich dla młodzieży — to formy oświa- 

  

     
         

  

  

   

   

  
Ml m. 

  

Wychowanie fizyczne odgrywa ró- 
wnież niemałą rolę w życiu organiza- 

cji. Sport, jako jeden z an:ków 
szlachetnego współzawodnictwa, jest 

tym bodźcem do wyścigu pracy, o któ 

rym wspomina w znańym aforyzmie 
Naczelny Wódz Józef Piłusdski. Zdo- 

bywanie odznak strzeleckich i pań- 
stwowych odznak sportowych jest wi- 

docznym rezułtalem tej dziedziny 

pracy Związku. 

Związek niejednokrotnie organi - 

zuje wycieczki wgłąb kraju, celem 

zapoznania członków z bogactwem 

Ojczyzny. Np..w miesiącu ub. r. udał 

się do Gdyni umumdurowany oddział 

Związku w liczbie 38 osób na czele 

  

  

  

  

  

  

z prezesem Związku Powiatowego p.. 

Jeśmanćm. W drodze powrotnej Od- 

dział ten zwiedził stolicę Polski. War- 

szawę, zapoznając się z jej zabytka- 

mi, Oprócz powyższego delegowane 

były w tymże samym celu oddziały 

do Białogestoku i Wiłne. S 

W dziedzinie samopomocy kole- 

żeńskiej Związęk również nie zanied- 

buje swych obowiązków statutowych. 

Zatrudnichie bezrobotnych na terenie 

powiatu jest jedną z pierwszych tro sk 

Й «i Powiatowego. Rezultaty tych 

pomimo wyjątkowo: n 

  

    

  

     

  

        jających okoliczności, daf ` 

ująć: zatrudnionych około 40 о56 

Ротайпа рошоё чпа!ет)Мпа_ х - 

wo biednym członkom organizacj 

jest również udzielana w roku uł, 

na Święta Bożego” Narodzenia: około 

50-osób; znajdujących się. w.najń kraj 

niejszej nędzy, zostało zaopatrzony: h 

w artykuły spożywcze (ziemniaki, 

maka, tłuszcze, cukier i t. d.). w licz 

bie zaopatrzońych były wdowy i się: 

roty po rezerwistach wojsk polskich. 

W_3-ch miejscowościach powiatu 

członkowie Związku mają zapewnio- 

ną bezpłaliią eweryl: zniżkową pomoc 

lekarską. Pomoc prawna „majduje się 

w siedzibie powiatu w Świ anach. 

Oprócz tego w 7-miu wiekszych 

ośrodkach na terenie powiatu człon- 

kowie korzystają z. bezpłatnego plsa- 

nia podań urzędowych. 

Możńa oczekiwać dalszego rozwo- 

ju organizacji, jak również poglebis- 

nia jej pracy, gdyż uświadomienie re” 

zerwistów wzrasta dość znacznie 1 

Koła Związku mają stały dopływ no- 

wych członków, życzących dać coś z 

siebie dla dobra społecznego i che 

cych -jednocześnie micć w potrzeł 

pomoc i oparcie moralne i materja!- 

ne w Związku, Jednem z p rodnieh 

haseł Związku. jest — „w 

sila“. : ; 

      

     

     `     

   

    

ty, które dopełniały a kursową. 
Wypada zauważyć, že nie było w o 
wych czasach jakiejś jednolitej akcji 
kierown j'w dziedzinie oświaty po 
zaszkolnej, lecz były to najszlachw:- 
niejsze porywy jednostek, płynące że 
zrozumienia potrzeb tej p 

  

    

       

      

    
Powstaje udziało 

wa Księgarnia nauczycielska. Oddział 
Stowarzyszenia wydaje * miesięcznik 
„Hejnał”, pojęty. jako organ prowin- 
cjonalnej inteligencji pracującej. #‹ 
staje utworzony w tym czasie Zarząd 

Powiatowy Związku Młodzieży Wiej- 
skiej, w którym członkowie Stowarzy- 

szenia biorą czynny udz 
szkolnym 1923/24 Stowarzyszenie za- 
miera zarówno w centrali wileńskiej, 
jak też i na prowincji. Praca przygo- 
towawcza nauczveielstwa do egzami- 
nów kwalifikacyjnych, groza tych 0g- 
zaminów, połączona z konsekwencja- 
mi masowych redukcyj, osłabienie ży- 
wolności 'centrali Stowarzyszenia —- 
powodują obniżenie tętna życia orga- 
nizacy jnego w Ogniskach. W tych oko 

  

   
nie się powięk 

  

    

  

  

  

    
  

  

  

Wi BAA S5K AI 

KRONIKA 
ŚWIĘCIANY 

KONFERENCJA REJONOWA. 
Dnia 11 marca rb. w lokalu szkoły pow- 

szcechnej odbyła się konferencja rejen 
stwa. Obradom przewodniczył p. 

J. Wiójciak. Lekcję w oddziale 1 według no- 
o programu — przeprowadza p. Pilaw 

i wyłoniła się ożywiona dysku- 
6 ajnowszych czasopism 

ówna. 

  

         

        

    

  

   

      

Na szej konferencji zawiązała © 
Liga i Kolonjalna. Do L, M. i K 
zgłosiło się nw członków 30 osób. B. 

MIŁA UROCZYSTOŚĆ. 

   

      
     

Poświęcenia 
e chrzesłn': 

owy, Hulew'uz 
sokonał ks. 
pp. Mydlarz, 
St, burn 

zast,     
     

  

  

zena pod- 
a i wbiaiem gweć 

тома. Urocz 
pisaniem aktu p 
dzi pamiatko: h. 

Sztandar został zakupiony z funduszów 

własnych szkoły. B. 

HODUCISZKI 
DOŻYWIANIE DZIATWY SZKOLNEJ. 

awdzięczając pomocy pieniężnej Urzędu 
i iejscowego społeczeńst 

  

  

  

     

  

   

    

gotowanie 
ło si i 

a oprócz łego mieko, kawę. k 

DZIWNE KOMBINACJE. 
Dnia 3 marca r. b. odbył się w 
iny hoduciskiej ustny q» rg ne 

nie instalacji elektrycznej w budynkach Ur.ę 
du Gminy. Do przetargu staneli: p. Frydlan- 
der -— właściciel elektrowni i bezrobotni elek 
tromonterzy p. p. Wolodžko i Kowzan. P 
Frydlander złożył kosztorys na kwotę 660 zł 

  

Jrzędzie 

    

G     
   

  

a p. p. Wolodžko i Kowzan na 580 zł. Prze- 
rozpoczął p. wójt od kosztorysu p. p. 
'K. W cżasie przetargu ci ostatni obui- 

    

    

      

    

pracę. 
jednak było ich zdziwienie, gdy za 

ę wyszedł p. wójt i oświadczył że za 
ie instalacji otrzymuje p. Frydlande 

„enie p, p. W. K, że sądz 
targu oni powinni otrzymać 

eli sprawa staje na tym punk- 
jeszcze ceny — 
nie do gadania 

  

  

     

  

tę pracę i j 
cie, to gotowi są obn'żyć   

sko m. wójta jest bardzo dziwne 
į rozchodzilo się o gwarancję solidneg » 

wykonania, to o. p. W. i sK. podejmowali sie 
całą instalację, wykonać z 'pierwszorzędnych 
własnych matenjałów 4 godzili się.na гохга- 
chanek po przy, 
chowca--Z jednej strony. przedsiębiorca 
możny właściejel-ełektrowni, a z drugiej 
my tyiko.. bezrobotni. Zamożny wł 
elektrowni nieprawnie otrzymuje pracę, a be 
robotni muszą iść na bruk, Komentarze chv- 
ba zbyteczne! Widz. 

NOWO-ŚWIĘCIANY 
DO CZEGO. 4 POCZEKALNIA 

    

    

        

  

A 
KOLEJOWA? 

Dnia 12 marca rb, o god 
łem pociągiem. ze, Staro-Świę 
Święcian. Włstąpiłem do poczekalni, gdzie 
miałem zaczekać na pociąg idący z. Wilna 
na Turmonty. W! poczekalni zastałem kilka 
osób. () godz. 15 jakaś niewiasta ogłosiln: 
„Proszę się wynosić—zamykam poczekalnię. 

Na m.je pytanie, dlaczego to czyni, odpo- 

  

    

          

   

  

Z okazji Święta Wiosny odbyły się w Pa- 
ryżu najrozmaitsze obchody ludowe, Z okaz 
ji tej urządzono m. innemi wyścig dwóch 
rowerzystów z których jeden j ał na jed- 

  

   

    

licznościach przechodzi Oddział Sto- 
warzyszenia do Zw. Nauqz. Polsk. 
Szkół Powszechnych —— organizacji, 

która zaczyna załaczać na terenie lut. 
powiatu coraz szersze kręgi. Na wios- 
nę 1924 roku odbył się w Święcianach 
pierwszy zjazd delegatów Ognisk 
Z. P. N. S. P. Dokonano wyboru pier- 
wszego Zarządu Powiatowego. Prze- 
wodniczącym został wybrany naucz. 
Łukaszewicz. Cały dorobek Stowarzy- 
szenia przechodzi na rz Związku. 

Po upadku „Hejnału” trybuną pra 
sową nauczycielstwa stajesię „Życie 
Swiecianskie“ i „Nauczyciel Obywa- 

tel* — dodatek do tygodnika „Ziemia 
Wileńska 

Omnawiając okres pracy Związku 
w mroku szk. 1924/25 należy wspom- 
nieć o isiniejącem wówczas» stypen- 
djum im. insp. szkol. ś. p. Miłoszeń- 
skiego, na które złożył się uchwalony 
przez członków 1 proc. poborów. Ze 
stypendjum tego utrzymywano w gim 
nazjum 6 najbiedniejszych uczniów. 

W roku 1925 Oddział Powiatowy 
Związku wypożycza dla Seminarjum 
Nauczycielskiego w Święcianach 2000 
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LUDZIE I ZDARZENIA. 

Zwycięzca i 
Nad stanem zdrowolności najszer- 

szych warstw Hdności w powiecie czu- 
wają lekarze rejonowi. Zdrówotność 

miasteczek i wsi i ich higjeniczna stro 
na pozostają dotychczas na bardzo ni- 
skim poziomie, gdyż lekarze rejonowi 
najczęściej wykonują zajęcia tylko 
określone ustawowo (badanie dzieci 
szkolnych, udzielanie pomx W przy- 
chodniach ie nie s 
rając się dotrzeć do źródła powstaw: 
nia chorób t. j. do rzeczywistych V 
runków, wśród kit stalo 
przebywa. Lekarze w zasadzie tylko 
leczą, ale nie starają się chorobom 
zapobiegać. 

Dzieci zajagliczone, gruźliczne i i. 
p. po zbadaniu w ją znowu do nie- 
chlujnych mieszkań, w którch prawie 
zawsze na te same choroby choruje 
reszta rodzeństwa. Skutek jest ten, że 
leczenie pozostaje na martwym punk- 
cie: S 

- Wyjście z tego stanu rzeczy jest 
mojem zdaniem jedno: należy zorga- 
nizować szeroko zakrojoną akcję u- 

  

  

   

  

   

    

  

       

  

    
   

  

    

  

   

  

  

    

   

  

  

  

zdrowienia poszczególnych środo - 
wisk, powołać do tej akcji miejscowe 
siły inteligenckie, klóreby się zajęły 

   higjeną mieszkań erokich mas, hi 
gjeną kuchni, higjeną chowania dzie- 
ci it. d. Na czele organizacyj, do u- 
zdrowienia naj 1 warstw. po- 
winni stać lekarze rejonowi, jako jed- 
nostki najbardziej kompełenine w tej 

dziedz'nie. ; 

W gminie daugieliskiej hyła już 
zorganizowana praca w sensie wyżej 
nakreślonych wywodów. Powiadam-- 
„była”, ale jej już niema, Kto winien? 
--—Odpowiedzą fakty, które przyta- 
czam poniżej. 

wiedziała mi, że nie ma obowiązku siedzieć 
w poczekalni przez cały dzień. 

Do nadejścia pociągu zostało niecałe 3 ge 
dziny; Poszedłem na zwiedzanie Nowo-Świę- 
cian, Idąc — zadał*m sobie w duchu pyła- 
nia: „Do; czego właściwie służy poczekalnia 
kolejowa? — gdzie sie ma podziač podróżny, 
który nie ma w .miasteczku znajomych, a 
może władze kolejowe odpowiedzą na to py- 
może władze kolejowe odpowiedzą na te py- 
tanie? 

    

   

    

  

Podróżny. 

DUKSZTY 
Z PRACY KOŁA REZERWISTÓW 

I BYŁYCH WOJSKOWYCH. 

Zebrania Koła odbywają. się raz na: mie- 
siąc, Koło liczy 84 członków. ..Z tego. 25 
ztonków -nalsży: do oddziału konnego. Człon 

kowie-rekrutująwsię z miasteczka Dukszty i 
aikoficznych . osiedli. Dzięki slaraniom por. 
тей, Zana została założona przy Kołe 
twórnianart. Pan Zan. dostarcza -materjału 
na marty bezpłatnie, to też narty kosztują 
tylko 15 zł. Sport narciarski zaczyna się ro?- 

ać na tut. terenie wśród najszerszych 
warstw ludności z 

Od każdej sprzedanej pary nart jest po- 
trącany na rzecz Koła 1 zł. Reszta dochodów 

idzie na pokrycie kosztów produkcji. 
W ubiegłym roku zakupiono z własnych 

funduszów 10 kompletów * przepisowyca 
ubrań i 20 czapek. bów. 

    

  

   
  

              

nym z pf>rwszych modeli rowerów, jakie się 
ukazały na rynku, a drugi na rowerze typn 
najuowoczešniejszego: 

    

zł. ha odremontowanie lokalu do dziś 
zajmowanego przez Seminarjum. Pe- 
życzka ta została uchwalona przez 
członków Związku w późniejszych la- 
tach, jako „,bezzwrotna”, "W: szeregi 

Związku wchodzi nauczycielstwo Se- 
minarjum biorąc udział w pracach 
Zarządu Powiatowego. Rok 1926/27 
przynosi z sobą ściślejsze zorganiżo- 
wanie się nauczycielstwa; Przewodni- 
czącym jest w tym czasie Ordyniee, 

  

  

sekretarzem — Brzozeeki, skarbni- 
kiem — Brzeziński Adolf. 

Ogniska: Hoduciszki, Žukojnie, 
Święciany przejawiają żywą działal- 
ność organizacyjną. Tworzą się bib- 
łjoteki, wre praca samokształceniowa. 
Siedzibą Oddziału Powiatowego | w 
tym czasie są Nowo-Święciany, gdyż 
Zarząd był'wybrany z pośród nauczy- 
cieli, pracujących ma prowincji . 
punkt Nowo-Święciany był najdogod- 
niejszym. 

  

    

(Dok. nastąpi). 
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zwyciežona. 
W roku 1930 objęła stanowisko 

lekarza rejonowego w Daugieliszkach 
p. dr. Moskwina. Do rejonu należały 
trzy gminy: daugieliska, kołtyniańska 
i duksztańska, W rejonie znajdował: 
się około 30 tys. ludnc Lekar 
zwozumiała, że z tak wielką rzeszą 

sama nie będzie mogła dać rady, to też 
założyła następujące organizacje, któ- 
re skupiły miejscowe siły inteligenc- 
kie i stały się ogniskami pracy nad 
zdrowotn ludności trzech wyżej 
wymienionych gmin: 

      

   

    

     

    

    

1. Stacja Opieki nad matką i dziec- 
kiem. Do organizacji należało 237 
członków. 263 członków rekrutowało 
się z wiosek i 24 z miasteczka Daugie- 
liszki. - Organizacja utrzymywała się 
wasnemi siłami. Władze powiatowe 
ofiarowały tylko wagi osobowe. 

2. Przychodnia przeeiwrgazlieza. 
W. ciągu: ubiegego roku "wyłeczono 
118 osób z terenu trzech gmin, nałe- 
żących do rejonu daug.eliskiego. 

Ponadto była prezeską i kierowni- 
czką „Koła Gospodyń: Wiejskich” (36 
członków) i „Związku Pracy Obywa- 
telskiej Kobiet** (30 cz.). Na terenie 
tych dwóch ostainich organizacyj pro 
pagowała zasady racjonalnej kuchni, 
higjeny ciała, higieny mieszkań i t. d. 
W roku 1932 zorganizowała „konkurs 
czystości mieszkań, w kiórych wzięło. 
udział 7 wsi. Konkursem zaintereso- 

          

„ wał się w swoim czasie (czerwiec 1932 
r.) p. wojewoda Beczkovjicz, bawiący: 
w: naszych słronąch i zwiedził dwą 
osiedła, biorące udział w konkurs 
t. j. wieś Mak$ymańce:i Nowy Kątek. 

Zdawałobv się, że ma pomoc pani 
Moskwinie powinni podążyć wszyscy 
uświadomieni obywatele, a tem bar- 
dzie ludzie, 4rzymający ster spraw 
publicznych. Ale stało się inaczej, zu- 
pełnie przeciwnie i w konsekwenci 
praca nakreślona ją napoczęta z takim 
rozmachem została unicestwiona. Za- 
częło się od rzeczy zupełnie błahy :1 
i nie zasługujących na uwagę, gdyby 
te rzeczy nie sprowadziły fałalnych 
skutków. 

Wójtowie gmin są obowiązani po- 
wiadomić przez sołtysów poszczegól - 
ne szkoły o mających się odbyć wiz 
tącjnch lekarskich. Wójt gminy dau- 
gieliskiej p. Adamowicz pomimo kił- 
kakrotnych prošb lekanki tego nie 
uczynił, tak, że zmuszona. ona była 
złożyć skargę 'do Starostwa. W odpo- 
wiedzi na tę skargę p. Adamowież nd- 
mówił jej furmanki do. najbliższej 
szkoły gminy kołtyniańskiej, P. Mosk- 
wina złożyła nową skragę, gdyż mie. 
mogła z powodu tego wykonywać о- 
bowiążków służbowych. W lokalu U- 
rzędu Gminy p. wójt wobec. kobiety- 
lekarki zachował się arogancko, uży: 
wając obraźliwych słów, ta ostatnia. 
wzburzona nazwała p. wójta: „cha- 
mem''. Sprawa opara się 6 'prokuri= 
tora, Prokurator przekazał sprawę d> 
Sądu Grodzkiego. Sad Grodzki skar- 
gę p. wójła uchylił — p. Moskwina 
została uniewinniona, gdyż okazało 
się, że p. Adamowicz więcej obraziś ją, 
niż ona jego. ё 

Pan Adamowicz, jako że jest czło- 
wiek ambitny, postnowił za wszelką 
cenę pozbyć się p. Moskwiny. Przed 
stawia całą sprawę Radzie Gminnej 
oczywiście... w odpowiedniem oświet- 
leniu — kładąc nacisk na tó, że rejon 
lekarski w Daugieliszkach jest wogó- 
le niepotrzebny. Pod naciskiem p. wój 
ta Rada Gminna uchwała zniesienie - 
rejonu lekarskiego w tym ośrodku. 
Wydział Powiatowy uchwałę Rady. 
Gminnej zatwierdza, przenosząc jed- 
nocześnie rejon lekarski pismem z dn. 
13.VI1.32 r. 1; 1-5 do Ignalina. Pani 
Moskwina jest mężatką, a będąc zwią 
zana z rodziną, która musiała pozo- 
stać w Daugieliszkach, zrzeka się wo- 
góle stanowiska lekarza rejonowego. 
Organizacje, prowadzone przez nią, 

    

   

        

  

  

  

    

też przestały egzystować. 

Gmina daugieliska nie nałeży obe-- 
cnie do żadnego rejonu lekarskiego. 
P. wójt wynajął lekarza prywatnego, 
płacąc mu 80 zł. miesięcznie. Lekarz 
ten przyjmuje trzy razy tygodniowo. 
Ponieważ pensię otrzymuje bardzo 
małą, więc „obdziera* niemiłosiernie 
swoich klijentów, którzy są zmusze- 
ni zwracać się do niego o pomoc. 
Przykłady: Michał Malinowski, ze wsi 
Grygiszki, za udzielenie opatrunku 
skaleczonego ciała musiał zapłacić 25 
zł. W tejże samej wsi zachorowała 
wieśniaczka Kryczałowa przy poro- 
dzie. Wezwano lekarza. Lekarz dał 
dwa proszki do wypicia i zażądał 25 
zł, Gdy drugi raz wezwano tego le- 
karza — z polecenie akuszerki — nie 
stawił się wogóle. Kryczałowa musiała 
jechać do szpitała do Święcian. W 
drodze powiła dziecko. Sama w szpi- 
tału zmarła. Tak się przedstawia о- 
becnie sprawa opieki lekarskiej w 
gminie daugieliskiej. 3 

Zaznaczyć nałeży, że miejscowi u- 
rzędnicy nie mogą otrzymać pomocy 
lekarskiej na karty porady, co wy- 
wołuje dość duże rożgoryczenie, ' 

W całej opisanej powyżej sprawie 
uderza jedrió: stawianie prywatnych 
ambicyj i ambicyjek ponad dobro pu- 
bliczne. Fakty są wymowne: Wójt 
gminy daugieliskiej, p. Adamowicz, 
smutne wydał o sobie świadectwo. 

: Obserwator. 

  

     

  

   



  

Dwie rozprawy. 
8 września nb. r. została umieszczona w 

„„Kurjerze* notatka p. t. „Ks. Jan Mysakowski 
a do Kobrynia*. Treścią tej notat- 

i poczuł się dotknięty ks. J. Węckiewicz, 
dziekan nowogródzki i wniósł skargę do Sądu 
z art. 255 K. K. Dnia 30 marca b. r. odbyła 
się w Sądzie Okręgowym w Nowogródku roz- 
prawa przeciwko p. Anatolemu Mikułce za 
to, /7 będąc redaktorem odpowiedzialnym 
'umiescłh wspomnianą notatkę. Ks. J. Węekie- 
wicz zaskarżył za wydrukowanie mastęp. 
zdania: „W ciągu kiłku ostatnich lat, zwłasz- 
cza od czasu objęcia parafji przez ks. dziek. 
Węckiewicza nie może w Nowogródku za- 
grzać miejsca żaden ksiądz bardziej współ- 
czający z ludem i rozumiejący jego potrzeby. 

" Red. Mikułko do winy nie pjrzyznal ме 
1 oświadcza: 1. umieszczając wspomnianą no- 
tatkę nie miał zamiaru ubliżać ks. Węckiew 
czowi, nie ma w niej przestępstwa z art. 
K. K. (kara do 2 lat), jest zaskarżeniem za- 
skoczony, bo ks. Węckiewicz nie przysłał do 

redakcji żadnego oświadczenia i sprostowa- 
nia. | 

2. Że zaskarżony zwrot został przekręco 
przez ks. dz. Węckiewicza w akcie oskarżenia, 

gdzie podał ż» „od czasu objęcia przez niego 
parafji nie może zagrzać miejsca żaden 
ksiądz”, podczas gdy faktyczne brzmienie te- 
go zwrotu było że „w ciągu kilku ostatnich 
lat a zwłaszczą od czasu objęcia parafji przez 
ks. dz. W. nie może zagrzać miejsca żaden 

„ ksiądz” i t. d. Częste fakty więc przenoszenia 
księży były i przed ks. dz. Węckiewiczem. 

3. Że nazwisko dziekana Węckiewicza 1- 
użyte zostało dla określenia czasokresu w któ 
rym zmiany na stanowiskach księży były 
ezęstotliwe. 

4. Że nie można wyrwanego z notatki 
zdania traktować oddzielnie od całości. 

Po tem wyjaśnieniu następuje badanie 
świadków oskarżonego, którzy stwierdzają, 
że istotnie w Nowogródku w ciągu kilku 
ostatnich lat i za ks. Włęckiewicza zmiany 
na stanowiskach księży były częste. Przyczem 
stosunek ks, Węckiewicza do niektórych 
księży pozostawiał b. wiele de życzenia. 

Jeden z» świadków zeznaje, że w czas'e 
rozmowy z ks. Mysakowskim, ten ostatni w: 
raził się że dostarczony mu został jedy: 
urywek notatki i gdyby znał całość stosunek 
do sprawy jego byłby inny. 

*- Red. Mikułko zwraca uwagę na ' to, 
prywatny: list ks. Mysakowskiego do ks. V 
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kiewicza (załączony przez tego ostatniego do 
sprawy) pisany przed przeczytaniem prz*z 
ks. Mysakowskiego całej notatki — różni się 
pod pewnym względem od zeznania w dro 
dze rekwizycji, gdzie ks, Mysakowski stwier 
dza „że jaki był powód jege przeniesienia 
nie wie i że stosunki jego z ks. Węckiewi- 
czem były poprawne (poprawny—chyba to 
nie ba o mocne wyrażenie jeśli chodzi » 
określenie stosunku — red.). 

Po zeznaniu świadków abrał głos mec. 
Ambroszkiewicz występ w imieniu ks 
Węckiewicza (miał być adwokat Pawluć? 
red.). Przemówienie adw. Ambroszkiewicza 
streściło się do strzelenia kilku fajwerków 
o bezbożnictwie, złości i t. d. co merytory- 
cznie ze sprawą nic wspólnego nie miało. 

Występujący w cbronie oskarżonego mec. 
Gumener w swoj*j przemowie zaznaczył, że 
chyba z braku rzeczowych argumentów adw 
Ambroszkiewicz posługu, się podobnem sta 
wianiem sprawy, Nie widzę mówił adw, Gi- 
mener y zakończeniu swej dość dlug.ei 
przemow 
tatki żadnych cech MS z art. 
proszę o uniewinnienie oskarżonego, 

W ostatniem słowie red. Mikułko zazna- 
cza, že fantazyjna przemowa adw. Ambros"- 
kiewicza nie ma żadnych (pods a 0: 74 
tem idzie nie może mi naczenia dla meri- 

Po twilerd u jeszcze -raz, 
anego mu obrażenia czej ks. dz. 

Węckiewicza nie miał na celu zwraca się da 
sądu z prośbą o uniewinnienie. 

Po półgodzinnej przerwie Sąd ogłasza wv 
rok, skazujący red. Mikułkę na pokrycie ko- 
sztów i na 7 dni aresztu z zawieszeniem ka 
ry na 2 lata. W motywacji Sąd podał iż mi- 
mo stwierdzenia prz dków faktu czę- 
stych zmian księ: s. Węckiewicz wspom- 
nianą nołatką zosi at obražony. 

Skazany zapowiedział apelację. 

   
   

  

  

      

  

   

   
   

  

   

  

   

  

    

  

     

   

            

Przy sposobności komunikujemy, że na 
odbytej onegdaj rozprawie w sprawie nie 
zamieszczenia sprostowania nadl, Puzinow- 

skiego na artykuł „Rabunkowa gospodarka w 
nadleśnictwie nowogródzkiem” Sąd po zezna 
niu Mikułki, żż wspomniane sprostowa- 
nie napisane było w tonie obraźliwym — 
postanowił tego ostatniego uniewinnić, zali- 
czająe koszta sądowe na rachunek państwa 

  

  

Przekazy do Rosji i Litwy oraz wszelkie in. operacje 
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Ferje świąteczne 
w szksłach, 

W roku bieżącym ferje świąteczne w szko- 
łąch rozpoczną się w dniu 12 b. m. i trwać 
będą do 18 kwietnia. 

Handsł w okresie 
przedświątecznym. 

W. przyszłym tygodniu w zwązku z akre- 
sem. pirzedswiątecznym, sklepy otwarte będą 
do godz. 9-ej wiecz. W. niedzielę palmową 
sklepy będą czynne między godz. f-szą u 
6-stą. 

Kostka kamienna w Wilnie. 
Przed kiłku dniami do Magistratu m. Wal 

та zgłosił się przedstawiciel syndykatit €<- 
mentowni Polskich w Wźrszawie z propozy- 
cją dostarczenia miastu większej ilości ce- 
mentu dlą budowy jezdni z kostki kamiennej: 

Ponieważ nropozycja šyndykatu jest dla 
miasta dęgodną, Magistrat w najbliższych 

"dniach postanowił zwołać specjalne posie- 
dzenie dla ostatecznego ustosunkowar ią 
w tej sprawie, 

Naprawa dróg W wojew. 
wileńskiem. 

Dowiadujemy się, iż wydziały powiatowe 
ślarostw województwa wileūskiego przystę- 
pują w drugiej połowie kwietnia r. b. do 
gruntownej naprawy dróg i szos. W roku 
bieżącym zostanie naprawionych kilkanaście 
dróg i szos na przestrzeni kilkudziesięciu 
klm. Przy robotach tych zostani» zatrudnio- 
nych około 300 robotników, 

  

    

   

Inwestycje na kalejzch. 
Dowiadujemy się, iż Wileńska Dyrekcja 

Kolejowa otrzymała kredyty na inwestycje 
kolejowe. W! związku z tem w b. m. będą 
sporządzone plany robót kolejowych na ka 
jach, roboty zaś rozpoczną się w pierwszych 
dniach maja r. b. Roboty te będą prowadzon* 
na linjach kolejowych: Wilno—Grodno—Bia 

    

  łystok, Wilno—Lida, Wilno—Šwieciany -- 
Turmonty i na innych główniejszych, 

Ofiary na loterię na bezro- 
betnych. 

Mimo usilnych starań, komisja loteryjn« 
Wbpjewódzkiego Komitetu do spraw bezrobo- 
cia nie zdąž zakończyć prac organizacyj- 
nych w ub, mie ącu tak, iż loterja na bezco- 
botnych rozpocznie się w b. miesiącu, Na 
apeł komisji, wystosowany do kupiectwa w 
leńskiego, pierwsza odpowiedziała firma W 

cław Kowalski, ofiarując na loterję na bezto 
botnych 12 ładnych krawatów — drugim zko- 
łei ofiarodawcą był — sklep żołnierski 3 p. 
a. ©., który przysłał perfumy i mydła. 

Tylko jeden odczyt dla 
kobiet 

odbędzie się dziś o g. 8.30 w sali konserwa 

torjum przy ul. Końskiej. 

7" 

RESTAURACJA 
„ZACISZE“ 

w Nowogrėdku — „„Maly Zamek“ 

Loksl ponętny i miły. 
kwintna. Bufet oblicie 
w zimne i gorące zakąski. 

Zespół muzyczny. 

Ceny niskie 

  

  

je 

     

Kuchnia wy- 
zaopatrzony 

Gabinet. 

Ceny niskie 

  

Wa Tab: Eg Ń Nr. 87 (2628). 
  

TEATR | MUZYKA 
W WILNIE 

— Dz'siejszy „Tani poniedziałek” w Tea- 
trze na Pehulanec — będzie Ol lniem przed 
stawieniem fenom "na „Pocałunek 
przed lustrem”. z wi- 

leńską publi artysta scen 
warszawskich St. Ceny propagan 
dowe, od 20 gr. 

  

    
Daczynski, 

—jutro nieodwołalnie premiera „Czerwo 
nej limuzyny”. Świetna sztuka Tadeusza Ło 
palewskiego „Czerwona limuzyna”, której 
premjera z powodu choroby jednego z arty- 
stów, została odłożona z sobety 1 kwietnia — 
zostanie odegrana po raz pierwszy w Wil- 
mie i Polsce — jutro, wtorek 4 kwietnia o 
godz. 8-*j w, w Teatrze na Pohulance. Bilety 
które były zakupione na tę premjerę — waż 
ne są oczywiście na wtorek 4 kwietnia. We 
środę, czwartek i piątek, po raz drugi, trzeci 
i czwarty „Czerwona limuzyna”. 

    

   

— Teatr muzyczny „Lutnia”, Występy 
Elny Gistedt. — „Pociąg wiosenny” po ce- 
nach zniżonych. Dziś po cenach zniżonych 
nowa rewja wiosenna tu obrazach, ża- 
wierająca ostatnie now osenki, skecze, 
monologi, tańce i ewolucje. W wykonaniu 
tej barwnej i wielc: urozmaiconej rewji bie 
rze udział pół artystyczny z Elną Gistedt 
na czele, Zniżki ważne. Ceny zniżone. 

  

   

    

     
   

   

— Przedstawienie propagandowe „Weso- 
łej wdówki”. W: środę najbliższą ukaże się po 
po cenach propagandowych melodyjna ope- 
retka l.ehara „Wesoła wdówka” z Elną Gi- 
stedt .w roli tytułowej. Ceny propagandowe. 

— Najbli 
częły się przy. 

    

za premjera w „Lutni“, Rozpo- 
gotowania do wystawienia ope 

» i „Orfeusz w piskle”. 

Poranków muzycznych 
- mie będzie 

      

Dowiadujemy się, że w roku bieżącym Ma 
gistrat wileński utrzyma nadal w mocy ze- 

„urządzani: 1 szłoroczną uchwałę, zakazującą 
poranków muzycznych w ogro 
nardyskim, wychodząc z założeni 
misjskie muszą być zawsze udostępnione dla 
publiczności jącej odpoczynku na 

świeżem powietrzu. 
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RESTAURACJA { 
„OGNISKO 

w Nowogródku 
wydnje: Śniadanie, obłady i kalacje. 

Przygrywa orkiestra salonowa. 

Fiwnica zsopstrz. we wszelki: trunki 

Ceny znacznie zniżene. 
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RADJO 
WILNO. 
dnia 1933 r. 

meteor.Czas. 
Kom. meteor. 

kwietnia 

  

PONIEDZIAŁEK, 

11.40: Przegląd prasy.Kom. 
3 Muzyka z plyt. 1 

14.40: Program dzienny, 1 Muzyka popu- 
larna (płyty). 1 Giełda rolnieza. 15.25: 
Audycja dla dzieci. 15.35: Kwadrans Beetho- 

. 16.10: Pogad. muz . 16.25: 
ncuskiego. 16.40: „Gospodarstwo 

zył. 17.00: Pieśni estońskie w 
yk. Georg. Vi'nsmagi (baryton). 17.25; Ko- 

munikaty. 17.30: Koncert. 17.55: Program na 
wtorek; 18.00: „Grunwald i! Beresteczko” 
odczyt dla maturz, 18.20: Wiad. bieżące. 
18.25: Muzyka taneczna (płyty). 18.40: Powo- 
jenma pol narodowa. 18.55: Rozmaitości. 
19.00: Codzienny odcinek powieściowy. 19.10: 

    
    

   

       

  

   

     

   

Rozmaitości, 1945: - Wil. „kom. _- sportowy. 
19.30: „Na widnokręgu”. 19.45: Prasowy dz. 
radį. 20.00: Skrzynka techniczna. 20.45: 
„Noc miłości” — fantazja operowo-operetko- 
wa Whlentinowa, Wiad. sport. D. c. operet: 
ki. Dod. do pras. dz. radj. D. c. operetki. 
22.45: Muzyka. 22.55: Kom, meteor. 23.00: 

Muzyka taneczna, 

WARSZAWA. 
PONIEDZIAŁEK, dnia 3 kwietnia 1933 r. 

15.35: Skrzynka pocztowa. 15.50: Płyty. 

17.00: Koncert muzyki węgierskiej. 19.20: 

„Skrzynka pocztowo-rolnicza”, 

NOWINKI RADJOWE. 
NOC MIŁOŚCI. 

Jak zwykle w programie poniedziałka- 

wym znajduje się o godz. 20,15 audycja poš- 

więcona muzyce lekkiej, transmitow. z War 

szawy. Program jej wypełni melodyjna ope- 

retka Walentinowa „Noc miłości”, w wyko 
naniu pierwszorzędnych sił wokalnych. 

  

WŁADYSŁAW JEWSIEWICKI. 

Mustafa Kemal Pasza i europeizacja Turcji. 
(Ciąg dalszy). 

Na prośbę Kemala ogłasza ofi- 
cjalnie  fetwę, przekonawszy się 
o słuszności jego sprawy, w któ- 
rej znosi. władzę sułtana i zara- 
zem kalifa, gdyż jest on we władzy 
niewiernych. Wiszelkie jego rozporzą- 

dzenia nie mają mocy bo są dykto- 
wane przez koalicję i dla tego też nie 
powinne obowiązywać prawowiec- 
nych muzułman. To wzmocniło sta- 
nowisko Kemala. Ludność masami 
garnęła się pod jego sztandary, by u- 
wolnić sułtana z niewoli giaurów. 

Momentem rozpoczęcia wojny by- 
ło zajęcie przez Greków miasta Smyr- 

ny z połecenia Antanty, i wymordo- 

wania mieszkańców Turków. 
Wielkie zdumienie ogarnęło koa 

licję, doskonale bawiącą się w Kon- 

stantynopolu, gdy dowiedziano sie, 

że Kemal Pasza zorganizował armię 
zamiast jej zdemobilizowania jak mu 

było polecone, i gotów rozpocząć wal 
"kę na życie i śmierć. Dziwnem był» 

dla nich, że Turcja już dogorywająca 
potrafiła się podnieść, by zrzucić jaż- 
uno, które jej nakładały państwa eu- 

- ropejskie. Tembardziej dziwnem, że 

znalazł się człowiek, który podjął sie 

wałki rozpaczliwej przeciwko wszysi- 

kim nawet własnemu władcy sułłano - 

wi, Chory człowiek nad Bosforem. 

jak przyzwyczaiła się Europa nazy- 

wać żartobliwie Turcję, raptem po- 
iac BREPSĖN, gwałtowi.     
   

zadanemu traktatem wersalskim pod- 
pisanym przez własnego monarchę. 

Mustafa Kemal Pasza zwołuje te- 
raz rząd narodowy do miasta Siwasi 

później do Amgory, ogłaszając ją za 

stolicę Wysokiego Zgrómadzenia Na- 
rodowego, jedynego przedstawiciełst- 
wa marodu tureckiego. Władza RR 
na została przekreślona. 

Samodzielna Turcja stała na prze- 
szkodzie wielkim mocarstwom do zu- 
pełnego opanowania Bliskiego Wscho 
du pod względem politycznym i eko- 
nomicznym. Z tych też powodów ni: 
dają za wygranę i podbudzają Grecję 
do wałki z Kemalem, nie chcąc wy- 

syłać swych wojsk przeciw buntownu- 
kom, jak nazywali armję kemalistów. 
Mając daleko idące przyrzeczenia 
Lloyd George'a Grecja wysłała swe 
wojsko do Małej Azji. Nadzwyczaj 
ciężkie było położenie Mustafa Kemal 
Paszy. Wycieńczony kraj 10-letnią woj 
ną, brak amunicji i zaopatrzenia, A 
nadewszystko znikąd pomocy,- 
czasem gdy na przeciwko stał ` 
wróg poparty przez Anglję z armją 
urządzoną na wzór nowoczesny i z 
angielską amunicją. Wobec takiej sy- 
tuacji zawiera Kemal Pasza sojusz 7 

Rosją Bolszewicką, która mu chętnie 

udzieliła pomocy w postaci pieniędzy 

i broni. 
Walka z Grecją trwała przez 4 lata 

  

  

t j. do końca r. 1922 i skończyła się 

  

zupełnem zwycięstwem Kemałe. 

Wódz ten zdołał skupić około siebie 

wszystkie siły narodu tureckiego, zre- 

organizować armję i administrację. 

zbudzić do czynu te walory swego na: 

rodu, na których budowała się ongiś 
potęga jego — to waleczność i reli- 
gijność. Było to wielkie bohaterstwo 

narodu w tej nierównej walce i po- 

zostanie klasycznym przykładem nie- 

zwyciężonych sił patrjotyzmu i po: 

święcenia. 

Zwycięstwo Kemala było zarazem 

kapitulacją koncepcyj politycznych 

Lloyd George'a. Teraz już chodziło 

o to w jakiby sposób zaspokoić pre- 

'tensje nacjonalistów tureckich. Doszło 
do rewizji traktatu sewrskiego w lo- 
zannie gdzie Turcja będąc reprezen- 
towana przez Ismed Paszę, który byl 
prawą ręką Kemala w wojnie jak rów 
nież jest nim w rządach stojąc na cze- 

le gabinetu ministrów odniosła rów- 

nież i dyplomatyczne zwycięstw”. 

Odzyskała Thrację z Adrjanopolem. 
otrzymując prawo do nazwy państwa 
europejskiego. Kemal Pasza zgodził 
się na utracenie krajów, jak Syr 
Arabję i innych, by mieć państwo 7 
warte w ramach etnicznych tureckich. 
Wzmocniło to, oczywiście, w silnym 
stopniu kraj pozwalając na bardziej 
intensywną konsolidację wewnętrzną 

Turcji. х 

W październiku 1928 r. rozpoezę- 
ła się ewakuacja Konstantynopola 

przez aljatnów. W całem państwie 

witanho Mustafa Kemal Paszę jako 
zbawcę i bohatera i nadano mu tytuł 
Gazi t. j. bojownik przeciwko niewier 
nym. 

A więc Gazi Mustafa Kemał Pasza. 

  

     

nute na autentycznych przeżyc. ” 

Пгп]югша 21Ч1С7“ Wilno, Biekupia 4, tel. 3-40 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZBIEGŁA MU ŻONA, 

Antoni Kizdejko SlGcmianka 3 zameldo- 
wał połieji 6 ucieczec jego żeny Zofji, która 
zabrała z demu eszczędności w kwocie 189 ° 
zł. fe) 

KRWAWA BÓJKA. 

Wezoraj w godzinach wieczorowych, przy 
uliey Subocz wynikła krwawą bójka pomię- 
dzy kitku podhumerzonymi osobnikami. 
wyniku bójki, którą zlikwidowała polieja, zo 
stało dwóch rannych. 

Zawezwane na miejsce pogotowie ratun- 
kowe przewiozło jednego w sianie dość ро- 
ważnym do szpitaia żydowskiego, Drugiego 
opatrzono na miejseu, Ttrzech uczęstników 
bójki zatrzymano i sprowadzono do aresztu 
centralnego. (ep. 

NIEWIASTY Z TEMPERAMENTEM, 

Wezoraj wynikła bójka pomiędzy kobi:- 
tami przy ulicy Ponarskiej, Podczas bójki je 
dna z kobiet, a mianowicie niejaka Marja 
Łutkowska ugodzona została eegłą w głowe. 

   

  

wskutek czege odniosła dość poważne ohra- 

żenie. Poszkodowaną dcestarczono de ambu- 
latorjum pogotowia ratunkowego. [GA 

OBŁAWA POLICYJNA, 

Ubiegłej nocy funkcjomarjusze policji 
Śledczej przeprowadzili obiawę na lerenie 
wszystkich komisarjatów miasta. W wyniku 
obławy zatrzymano szereg 

przestępców krym.nalnych. 
poszukiwanych 

(e). 

CZŁONKOM KOMITETU 
GMINY ŻYDOWSKIEJ 

POGRZEBOWEGO 
(ROZ KARA DO 5     

LAT ARESZTU. 
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dują si oni obecnie pod 
kułów 168 i 268 K. K. 

Artykuł 168 brzmi 
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złośliwie zebu czy też innej 

ceremon karze do dwóch 
lat aresztu. 

Artykul 268, traktujący o sporządzeniu п 
mowy podstępaej 1 # u wygórowanych 
świadczeń prz } 
lub aresztu. 1 
selsacją sądową. 

о— 

Tratit pod samachėd 
W dniu 31 marca 0 godz, = m. 

szosie Nowogródek-Nowojeli 

500 mir, od й5 
79300 prowadzona: 1 
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DZIŚ! Najwięk. 

i najpiękniejszy 

Dźwięk. kino REWJA 
Sala Miejska 

ul. Ostrobramska 5 

BALKON 
30 groszy 
na wszystkie seanse 

przebój sezonvl 

KINO-TEATR 

WwiR 
UL. WIELKA Nr. 25 

filmowe 
Tel. 15-41   

Senssc. NAD PROGRAM 

Specjalny film z procesu 

Wizja lokalna na miejscu zbrodni. 

Dzjś wspaniały program podwójny! 
święcenia w walce o wolność ojczyzny, 

Dziś urocza premiera! 
Pierwszy Super Szlagier Produkcji 

Węgierskiej p. t. 

pulsujące werwą i 

NAD PROGRAM: 

Niepotrzebna 
Rity Gorgonowej 

Początek o g. 5—7—9, w sobo! 

temperamentem  madziarskim. 

Urozmaicone dodatki dźwiękowe 

l) Z GNIA .NA DZIEN“ — epokowy film polski. 
Groza zmagań i zawieruchy wojennej w 

wi. Walter; Marja GorczyńSka, Jerzy Kobusz, Gzwęcka i inni 2) „CZARNY ORZEŁ”, mrożący w żyłach 
krew film sensacyjny z życia carskiej Rosji. PanowanieKurzytarzyny Wielkiej. Walki sotni Knzackiej z baandytami 

wedierska miłość 
Czarująca, urocza, kusząco ponętna ROZSI BARSONI i dziarski humorem Tibor Halmay. Wspaniałe arcydzieło : 

  

сс | У REWJA 
RAN Sała Miejska 

ul Ostrobramska 5 

PARTER 

od 49 ar. 
tę i niedzielę od 3-ej | na wszystkie seanse 

Dzieje miłości i po-- 
gł.: Adam Brodzisz rol. 

Film owiany czarem Węgierskiej muzyki. 

i najnowszy tygodnik dźwiękowy Foxa, 
  

DZIŚ! Arcydo- 

wcipna komed. 

Dźwięk. Kno-feair | 

HELIOS. 
Wileńska 38, tel. 9-26 | 

Największą sensacją sezonu 

będzie wspaniałe arcydzieło oe- 

ROMEO i JULCIA 
80 gr. na pozostałe od 90 gr. 

Smiech w Piekl 

cyjn 
Początek seansów o godz. 4, 

ti 

W rol. gł.: Zuła Pogorzelska, Adoif Dymsza, 
Konrad Tem, Antoni Fertner i inni. Rewela- 

y scenarjusz! Balkon 49 gr. Parter na | s. 
6,8 1 1020, w šobolė i niedzielę 04-2-cf 

Oryginalnatrešči Fenomensl- 
na gral Mistrzowska reżyserja! PA N 

wkrótce w kinie 

  

Ceny znacznie zniżone I DZIŚ! 2 przeboje w jednym programie l 

PAN COHNiKELLY w HOLLYWOOD 
Tel. 5-28 

2) 9-letnie cudowne dziecko 
fenomen XX wieku ekranu, 

Dźwięk. Kino-Teatr Dzis! 

LUX 
Mickiew. 11, tel. 15-61 

Dziš! 
Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
Mickiewicza 9 

  

$) Spróbujcie — = e, a przekonacie się, 

WYTWÓRNI 

i 
SĄ STARE — 

LEŻAŁE — 

WILNO 

MOCME i ZDROWE 
—) ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE (— 

    

MECHANICZNE WARSZTATY STOLARSKIE 

K. GIESAJTIS 
Wilno, ul. Nowogródzka 18. 

Przyjmują zamówienia na rob. stolarskie budow. 
okien, drzwi futrynowan. 

roboty. Warsztat 
drzewa. Firma istn. 

Wysokie Zgromadzenie Narodowe 
pomne na zasługi oddane krajowi na- 
dało mu godność pierwszego prezy - 
denta republiki tureckiej. Na czele 
narodowego rządu stanął jak wiemy, 
Ismet Pasza. 

Życie polityczne Turcji współczes 
nej przedstawia się w zupełnie od- 
mienny sposób, miżbyśmy mogli 1» 
sobie wyobrazić. Wytłumaczenie tej 

osobliwości znajdziemy w tych na 

prawdę wyjątkowych warunkach, 
którym Turcja zawdzięcza swe ocale- 
nie i niepodległość. Narodowcy Ol 
zali się nietylko dobrymi żołnierzu- 
mi, lecz również i dobrymi mężami 
stanu. Postanowili nie wypuszczać 
z rąk swych władzy aż dzieło ich nie 
zapuści głęboko korzeni. Zdaniem ke- 
małistów jedyną formą rządu, która 
zdoła zapewnić dobrobyt krajowi i 
warunki rozwoju, jest forma republi- 
kańska o charakterze demokratycz- 
nym. Stąd należy wyplenić resztki ab- 
solutyzmu i konserwatyzmu. Niektó- 
rzy uczeni jak np. Ernest Renan w 
swej znakomitej mowie „Isłam i ni 
uka* wygłoszonej w Sorbonie mówią, 
że Islam okazał się złym wychowaw- 
cą | narodu, bo utrzy mywal go w fata- 

bezczynności i utrudniał 
ep zdobyczom cywilizaeji. Zda- 

nie to jednak spotkało się z silnym 
sprzeciwem. Wnioski należy szybko 
wyciągać. Należy kulturę Islamu za- 
stąpić we wszystkich przejawach ży 
cia kulturą europejską, zbudowaną 
na pierwiastkach kultury prototurec- 
kiej. Turcy  zwalcz ekspansęją 
europejską mogą jej środkami, więc 
muszą jak najśpieszniej przyswoić 
wszystkie jej zdobycze. Głową isłamu 

    

   

    

    

Rewelacja 
obecnego sezonuł 
zachwytu dla tego fenomenalnego filmu. 
Emocjonujące wyścigi konne. NAD PROGRAM! NIEZNO ŚNE BĘBNY arcyw, komedja dźwiękowa w 2-ch 

akt. z udziałem znanych komików Flip Flap. 

Egzotyczne 55 

arcydzieło dźwiękowe A LĄTWA RODU MANDARYNÓW 

Dramat miłości i zemsty 2 i 

polski w-g H. Sienkiewicza a JANKO MUZ YKANT Sa K. Krukowski. 
Ceny miejsc na wszystkie seansy od 30 gr. 

Wł. Osmołowski 

orsz wszelkie inne 
posiada własną suszarnię 
od 1918 r. Ceny nainiższe. 

JACKIE CCOPER : 

TOMMY BQ 
Akcja toczy się na tle 

W roli głów 

urocza Chinka Anna May Won! 

REKLAMA JEST 

TANIE MEB 
Najtaniej umeblujesz mieszkani 

w firmie 
: 

  

i urocza gwiazda Madge Ewans. 

  

ZA OGŁOSZENIA PŁACI SIĘ RAZ TYLKO 

KLIJENTELĘ ZYSKUJE SIĘ NA ZAWSZE 

OGŁASZAJCIE SIĘ W „KURJERZE WILEŃSKIM* 

  

w, SŁONICZA 
W. Pohulanka 5. 

Meble miękkie, twarde fotele od 6 zł., 

dziecinne mebelki, oraz najrozmaitsza 

galanterja— wielki wybórkoszy podróżn. 
Nagr. złotemi med. na Targach Północnych. 

BA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA E 

Najlepsza i najzabawniejsza K O MED JA, tryskajaca niebywałym dotąd szczerym humorem. . 

czaruje i olśni mistrzow- 
ką grą i mimiką w filmie DONOVAN 

nej ulubieniec publiczności CLARK GABLE 
Ceły świat pełen jest 

przepysznej przyrody. Malownicze widoki! 

CENY ZNIŻONE od 30 gr. 

gi Warner Oland. Pozrtem przepiękny film 
M. Malicka, A. Dymsza 

        DŹWIGNIĄ HANDLU! 
  

        
m | Oz. GINSBERG 

choroby skórne, wena 
ryczne i moezopłelowe 

Wilenska 3 tel. 567. 
od godz, 8—1 1 4—8. 

Akuszerka 

Marja Laknerova 
przyjinuje od 9 do 7 R 
ufies Kasztanowa 7. m.5. 

W.-Z.P. Nr. 69 

LE 
ie, nabywając 

KOTRYNA 

a więc największą przeszkodą reform 

była osoba kalifa. Kemal Pasza idzie 

na dość ryzykowne posunięcia i wy- 

siedla kalifa z granic państwa wraz 

z wszystkimi członkami domu panu- 

jącego. Pozbyła się w ten sposób Tur- 
cja na zawsze głównych przywódców 
ewentualnych zamieszek lub nawet 
wojen domowych, chociaż z drugiej 
strony straciła znaczenie swe w świe- 

cie muzułmańskim. Nawiasem mó- 

wiąc, jest to jeden z najsilniejszych 
argumentów przeciw obecnemu rzą 

dowi. 

Anormalne zjawisko jakiem były 
kapitulacje, hańbiące Turcję, zniknę- 
ło. Obecnie już każdy obywatel bez 

względu na narodowość podlega ju- 
rysdykcji władz sądowych tureckich. 

Państwa w państwie przestały istnieć. 

Sądownictwo zostało całkowicie zre- 

formowane na wzór europejskiego 
przez wprowadzenie cywilnego ko- 

deksu szwajcarskiego. 

Podobnie jak i sądy, szkolnictwa 
zostało wyjęte z pod opieki ducho- 
wieństwa. Oświata zosłała otoczona 
szczególną opieką rządu, który po- 
krył kraj siecią szkół, zwalczając e- 

nergicznie analfabetyzm. Prócz szkół 

początkowych i średnich zakładów. 

sbworzono szereg seminarjów jak żeń- 

skich tak i męskich, które rok rocznie, 

zwiększają zastęp kwalifikowanych 

nauczycieli, idących niekiedy z samo- 

zaparciem się na głębokie prowincje 

niosąc tam zarzewie oświaty. Założo- 

no pozatem tu i ówdzie po miastach 
szkoły zawodowe specjalne, jak gór- 
nicze, handlowe; przemysłu jedwabni- 

czego i t. du W Konstantynopolu jest 
uniwersytet dostępny dla wszystkich 

obywateli Turcji obojga płci, który” 
dostarcza państwu „przyszłych mężów 
stanu, polityków i dyplomatów. Os- 
tatnio powstał umiwersytat w Ango- 
rze, lecz niema jeszcze wszystkich wy- 
działów. 

Bodajże najważniejszą reformą 
Kemala, która pozwoliła zbliżyć się: 
Turcji do zachodu była zmiana pi- 
sowni, Dawny alfabet arabski zupeł- 
nie nieprzydatny do języka turecki 
go, dostosowany do języków semic 
kich, zastąpiony został obecnie przez 
łaciński. „Dzięki tej reformie, — mó- 
wił Chan Szapszał we wspomnianym 
już na początku wstępnym wykładzie 
—— pismo tureckie, które było prawie 
zupełnie pozbawione w swem daw- 
niejszem upostaciowaniu dźwięków 
samogłoskowych, a tem samem nasu- 
wające niezwykłe trudności w czyta- 
niu nawet rodowitym Turkom, nie 
mówiąc już o Europejczykach — sta- 
ła się obeenie dostępną dła wszyst- 
kich. Dawniej trzeba było szeregu łat, 
by można było nauczyć się czytać. 
Obecnie wystarczy jednego miesiąca 
by dziecko mogło nauczyć się czytać 
mechanicznie, Na skutek pozbawienia 
słów z samogłosek trzeba było domy- 
ślać się tak, że w ten sposób napisane 
oddzielne słowo, ma się rozumieć, nie 

mogło być odczytane 
przez żadnego uczonego Turka, przez 
żadnego mędrca, albowiem tutaj trze- 

ba było nie czytać, lecz zgadywać, do- 

myślać się*. Jednocześnie z ałfabetem 
łacińskim przyjęliTurey i europejski 
sposób. pisania cyfr arabskich, gdyż 
przedtem pisali inaczej. Reforma ta 
bezsprzecznie ma dla Turcji kolosal- 
ne znaczenie. (D. c. n.) 

      

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 
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