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Trzeci gabinet Lavala. Po wyroku. 
Po dwa i pół miesiące trwającym 

procesie przeciwko przywódcom Cen- 

trolewu, dnia 13 b. m. Sąd wydał wy- 

rok, mocą którego wszyscy oskarżeni 

z wyjątkiem tyłko Sawickiego, uznani 

zostali za winnych przestępstwa prze- 

widzianego w art. 102 cz. I K. K. i 

skazani na osadzenie w więzieniu. 

Na postawione zgodnie z treścią w. w. 

art. K. K. pytania: „Czy oskarżeni, 

jako członkowie pozaparlamentarne- 

go Centrolewu, dążyli do obalenia 

rządu” i „Czy zdążając do tego cełu 

posługiwali się środkami nielegalne- 

mi“ Sąd odpowiedział „tak, a na po- 

twierdzenie tego przytacza, że uznał 

za ustalone: 

1) że 

sami przywódcy —- Centrolew poza- 

jak to przyznają zresztą   

parlamentarny został zorganizowany 

celemr obalenia systemu rządzenia w 

Polsce w osobie sprawujących władzę 

członków rządu; 

2) że wyznaczone na dzień 14-go 

września 1930 roku demonstracje 

jak to również przyznają przywódcy 

  

Centrolewu —— były jednym z etapów 

walki do celu tego zmierzających; 

3) że w zamierzeniach przywód- 

ców Centrolewu podczas tych demon- 

stracyj przemoc fizyczna w stosunku 

do funkcjonarjuszów władz bezpie- 

czeństwa świadomie i celowo miała 

być stosowana; 

  

4) że zastosowanie przemocy w 

rozmiarach zamierzonych na dzień 

14 września 1930 roku, wobec celu, 

stosowana, 

  

w jakim ona miała być 

zawierało znamiona czynu. zbrodni- 

czego w cz. III K. K. zakazanego; 

5) że kierownicy Centrolewu przez 

samo wyznaczenie w tym celu tych 

demonstracyj ujawnili swój występny 

zamiar. 

Gdy Urząd Prokuratorski pociąg- 

nął ową jedenastkę do odpowiedzial- 

ności sądowej i wreszcie w dniu 26 

października zasiadła ona na lawie 

oskarżonych, opinja- publiczna, stwier 

dzić to należy z całą objektywnością, 

nie była jednolita co do słuszności ta- 

kiego zarządzenia. Aczkolwiek u wię- 

kszości społeczeństwa przeważała о- 

pinja, że zarządzenie jest słuszne, a 

każde przestępstwo, bez względu na 

to kto je popełnił powinno być nale- 

życie ukarane, — rozlegały się też 

głosy fakt ten potępiające. Uważano, 

że posadzenie na ławie przestępców 

ludzi „tak bardzo dla Ojczyzny zasłu- 

żonych to skandal', że oskarżenie jest 

tylko 

przekonań' i „chęcią jeszcze wieksze- 

go pognębienia tych co się pod but 

dyktatury nie chcą nagiąć” i t.d.it. d. 

Oczywiście najbardziej „używała 

prasa opozycyjna wszystkich odcieni 

i kierunków, stłarająca się przekonać 

opinję publiczną, że ani Kongres kra- 

kowski, ani demonstracje 14 wrze- 
śnia nie zmierzały do obalenia prze- 

mocą rządu w Polsce, a tem samem 

„aktem zemsty za Śmiałość 

    

i wywołania niepokojów, mogących 

w czemkolwiek państwu zaszkodzić. i 

W ten też mniej więcej sposób 

starali się całą sprawę przedstawić 

zarówno oskarżeni, jak i ich obrońcy. 

Opinja jednak Sądu po objektyw- 

nem zbadaniu nagromadzonych ma- 

terjałów i wysłuchaniu świadków 
stron obu była inna. Wszystko prze- 

mawiało przeciwko oskarżonym i dla- 

tego bez względu na to kim oni byli 

musiał zapaść wyrok skazujący. 

Skazani zostali ludzie o głośńych 

jak niektórzy, 

zajmujący w swoim czasie wysokie 

państwowe stanowiska. I właśnie to, 

że sąd nie wstrzymał się od potępie- 

nią ich, świadczy o jego ołbrzymiej 

objektywności i głębokiem poczuciu 

odpowiedzialności. Bo wyrok ten gło- 
si nietylko oskarżonym. ale i wszyst- 

nazwiskach i nawet, 

kim obywatelom państwa, że im wyż- 

sze kto zajmuje stanowisko, i im dłuż- 

Sza służba publiczna — tem większa 

jest jego odpowiedzialność i tem kary- 

godniejszy jest jego czyn, uchybiają- 

cy obowiązkom wobec tego państwa. 

Żadna pozycja w społeczeństwie, a 

nawet żadne zasługi w przeszłości nie 

mogą usprawiedliwić działalności o- 

” brażającej obowiązujące normy praw- 

ne. Wyjątków w tem niema i być nie 

powinno. 

Wczorajsze orzeczenie sądu karze 

za pogwałcenie prawa i, o ironjo, ka- 

rze właśnie 10-ciu z pośród tych, któ- 

rzy słowo „prawo* we wszystkich je- 

go odmianach najgłośniej dziś w Pol- 

sce wymawia ją. 

W obronie rzekomo poniewiera- 

nej „praworządnošci“ chwytano się 

wszelkich sposobów, nie gardzono ża- 

dnemi środkami, aż do podburzania 

mas i prowokowania krwawych starć 

włącznie, by tyłko obalić obecne rzą- 

dy i znów powrócić do władzy. Czy- 

niąc to starano się wmówić w naród 

że to walka o „prawo*, walka o „„de- 

mokrację“. walka z „poniewieraniem 

praw cdlowieka“. Tak jak za daw- 

nych zaborczych czasów knowano i 

spiskowano przeciwko własnemu rzą- 

dowi, na szkodę własnego państwa. 

Z ciężkiem sercem musieli sędzio- 

wie podpisywać środówy wyrok, tem 

bardziej, że zapadał on za przygoto- 

„zamachu na 

drodze praw zasadniczych ustrój pań- 

stwowy“ przeciwko Polakom niejed- 

wania do ustalony w 

nokrotnie obdarzanym zaufaniem na- 

rodu i powoływanym w temże pań- 

stwie na: wvsokie i. odpowiedzialne 

Sąd jednak musiał być 

sprawiedliwy i żadne względy ubocz- 

ne nie mogły zaważyć na jego opinii. 

stanowiska. 

Niezależny areopag sędziów, dla 

którego ani motywy polityczne ani 

żadne inne, oprócz prawnych, znacze- 

nia mieć nie mogą uznał, że działal- 

oskarżonych była przestępna. 

Ale i tu sąd starał się być sprawie- 

ność 

dliwy, bowiem niejednakowej u wszy- 

stkich dopatrzył się winy i, w zależ- 

ności od jej stopnia, różne wymierzył 

kary, a nawet jednego uniewinnił. 

Wyrok jest ciężki, ale i ciężkie jest 

przestępstwo skazanych wobec pań- 

stwa, które w obecnej trudnej sytu- 

acji gospodarczej i niepokojów zew- 

nętrznych, czujniej niż kiedyindziej 

musi stać na straży ładu i spokoju 0- 

raz swej siły wewnętrznej. Aczkol- 

wiek nie jest on jeszcze ostateczny, 

ma jednak duże znaczenie moralne i 

sądzić należy. że znacznie się przyczy- 

  

ni do ostrzeżenia opinji długo bałamu- 

conej szkodliwą dla państwa dema- 

gogją nie przebierających w środkach 

menerów partyjnych. 

Jotwiez. 

L o | 

Otwarcie gmachu Muzeum 
Narodowego. 

WARSZAWA, 14, I. (Pat). W dn. 
14 b. m. w południe odbyło się w obec- 
ności p. Prezydenta Rzeczypospolitej 
otwarcie nowego gmachu Muzeum N. 
rodowego przy alei 3 Maja, mieszczą- 
cego narazie z dwóch pawilonach 
dział sztuki zdobniczej. 

  

Aktu poświęcenia dokonał ks. kar- 
dynał Kakowski, który następnie wy- 
głosił przemówienie. 

W dwóch pawilonach Muzeum zna- 
lazły pomieszczenie zbiory z dziedziny 
sztuki zdobniczej z różnych epok aż 
do pierwszej połowy ubiegłego wieku 
włącznie. Zbiory, rozmieszczone w zgó 
rą 20 salach, przedstawiają się oka- 
zale. Materjały zostały ułożone w po- 
rządku chronologicznym. co znakomi- 
cie ułatwia orjentację i wzmaga zain- 
teresowanie się publiczności zbiorami. 
Sale pierwszego piętra zawierają wlaš- 
ciwe zbiory, rozmieszczone według ro- 
dzajów zabytków Sale drugiego pię- 
tra zawierają zbiory rycin. 

Tekę min. spraw zagranicznych objął Laval. 
PARYŻ, 14-1. (Pat). O godz. 12 w nocy ukonstytuowany został 

trzeci gabinet Piotra Lavala. Prezesurę Rady Ministrów i tekę spraw 

zagranicznych objął Laval, 

sterstwo spraw wewnętrznych — 

ministerstwo wojny — Tardieu, mini- 

Cathala, ministerstwo rolnictwa — 

Fould. Wszyscy pozostali ministrowie zachowali swe dotychcza- 

sowe stanowiska. 

Oświadczenie Lavala. 
PARYŻ. 14.1. (Pat.) Laval po przed- 

stawieniu swych współpracowników 
w nowym gabinecie prezydentowi re- 
publiki Doumerowi, . oświadczył 
przedstawicielom prasy, że w czasie 
swej wizyty u Brianda nalegał usilnie 
na to, ażeby popierał on w dalszym 
ciągu rząd swym autorytetem i do- 

świadczeniem! w sposób, jaki będzie 
dla siebie uważał za możliwy. Premjer 
dodał, że w dniu dzisiejszym będzie 
w tej sprawie rozmawiał z Briandem. 
Nakoniec Laval oznajmił, że nowy 
rząd przedstawi się Izbom w najbliż- 
szy wtorek. 

Oficjalny komunikat. 
PARYŻ. 14.1. (Ра!.) Natychmiast 

po ogłoszeniu listy nowego gabinetu 
ukazał się następujący komunikat: 

Powzięte przez pana prezydenta 
republiki postanowienie powierzenia 
p. Lavalowi misji utworzenia nowego 
gabinetu nie było żadną niespodzianką 
dla sfer politycznych, gdyż było ono 
tam brane w rachubę już od chwili 
złożenia przez premjera zbiorowej dy- 
misji gabinetu. Wskutek szezególnycn 
okoliczności, które wywołały kryzys 
ministerjalny, chóciaż Izba Deputo- 

    

wanych nie wyraziła votum nieufnc- 
ści ustępującemu gabinetowi, p. La- 
val postarał się utrzymać w swym ca- 
łokształcie skład gabinetu, którego 
premjerem był aż do chwili śmierci 
Maginota. Było to bowiem rzeczą wa- 
żną, aby kryzys ministerjalny zlikwi- 
dowany został możliwie w jak naj- 
szybszym czasie bez względu na po- 
wagę sytuacji oraz pilne i ważne za- 
dania, jakie ma przed sobą rząd fran- 
cuski do rozwiązania, zwłaszcza w 

dziedzinie polityki zagranicznej. 
  

Pierwsze posiedzenie komisji 
finansowo-rolnej. 
(Telef. od własn. kor. z Warszawy). 

Dnia 13 b. m. odbyło się w pre- 

zydjum Rady Ministrów pod przewo- 

dnictwem prezesa Banku Rolnego 
Ludkiewicza pierwsze posiedzenie ko 

misji powołanej 

przez p. premjera Prystora dla roz- 

ważenia środków zmierzających do 

rolnie- 

finansowo-rolnej 

poprawy sytuacji finasowej 

twa. 

W konferencji wizęli udział wice- 

ministrowie Stamirowski, Koc, Za- 

wadzki, Sieczkowski i Radwan, mini- 

ster Matuszewski, dyr. dep. Roze, Dre: 

cki, Baczyński, prezes Wielowieyskię 

pp. Lechnicki i Martin, dyr. dyr. Ban- 

ku Rolnego Staniszewski, B. G. K. 

Maciszewski, Banku Rolnego Barań- 

ski, posłowie Hołyński i Chula oraz 

prof. Ochanowicz. 

Po wysłuchaniu referatów przed- 

stawicieli Min. Rołnictwa, Pracy i 0- 

pieki Społecznej oraz Banku Polskie- 

go Konferencja zastanawiała się nad 

stroną organizacyjną całej akcji. Usta 

lono. że: komisja finansowo-rolnicza 

funkcjonująca w prezydjum Rady Mi. 

nistrów będzie miała charakter orga- 

koordynacyjnej w stosunku 

do prac poszczególnych specjalnych 

komisyj, które rozpoczęły lub roz- 

poczną niebawem działalność na te- 

: ministerstw. 

nizacji 

renie poszczególnych 

Chodzi tu o komisje dla spraw po- 

datkowych i finansowych, 

  

komisji: 

pracy i komisję rolną. 

W najbliž 

stalony regulamin prac komisji finan- 

sowo-rolnej oraz zostanie sprecyzėo- 

  

ym cząsie zostanie u- 

wany szczegółowo zakres działania 

poszczególnych komisyj specjalnych. 

Ujęcie czterech tererystów ukraińskich. 
(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). 

Prasa czeska podaje sensacyjną wiado- 
miść o aresztowaniu w miejscowości Żyliny 
na Słowaczyźnie 4-ch członków ukraińskiej 
organizacji terorystycznej, którzy dokonali 
krwawego zamachu na ambulans pecztowy 
w Małopolsce Wschodniej, poczem zbiegli na 
stronę czeską. 

Policja czeska aresztowała ueznia gim- 

  

KIELCE, 14. (Pat). — W nocy z 12 na 13 
stycznia dokonano włamania do urzędu po- 
cztowego w Gniewochowie pow. kozienickie- 
go. Złodzieje z: z szuflady znaczków 
pocztowych na ogólną sumę 162 tysiące, 

      

nazjum w Drohobyczu Kuezaka, który wy- 
dał znajdujących się w Libereu innyeh swo- 
ich towarzyszy Włodzimierza Tereczkę, Wło- 
dzimierza Mitulkę oraz brata swego Józefa 
Kuczaka. 

Aresztowani zamierzali udać się do Nie- 
miec, lecz ujęcie przez policję pokrzyżowa- 
ło ieh plany. 

Znaczna kradzież w urzędzie pocztowym. 
"szereg drobnych przesyłek i 87 zł. w gotów- 
ce. Ponadto wynieśli przed urząd kufer że- 
lazny, w którym znajdowało się 1050 zł. i 
znaczki pocztowe, nie zdołali go jednak ot- 
worzyć, porzucili go i zbiegli. 

Szczegóły konferencji rozbrolenicwej. 
LONDYN 14.1. Pat. — Korespon- 

dent PAT dowiaduje się, že przewo- 

dniczący konferencji rozbrojeniowej 
Henderson ustalił już szereg detali te- 
chnicznych procedury konferencji. 
Konferencja rozpocznie się ogólną dy 
skusją polityczną. Pod: koniec jej do- 
konany będzie wybór 5 komisyj: woj- 
skowej, morskiej, napowietrznej, fi- 

Wykrycie spisku 
BERLIN, 14. 1. (Pat). —. Według donie- 

sień prasy, policja meklemburska wpadła na 
trop szeroko zakrojonej akeji hitlerowskiej, 

I tu... 
LONDYN, 14. I. (Pat) — Wieczorny 

dziennik „Star* podaje rewelacyjną wiado- 
mość © tem, iż ujawnienie demarche Brue- 
ninga wobec ambasadora angielskiego w 
Berlinie dokonało się przez przechwycenie 
efiejalnej rozmowy telefonicznej, w której 
ambasada angielska podała do Fereing 
Office treść rozmowy Brueninga. Dziennik 
twierdzi, że przechwycenie rozmowy doko- 

nansowej i politycznej. Po ukończe- 
niu ogólnej dyskusji sesji plenarne; 
konferencja rozpocznie żmudną pra- 
cę, pełną fachowych szczegółów, któ. 
ra według przewidywań ma potrwać 
około 3 miesięcy. Ponowne zwołanie 
konferencji płenarnej nastąpiłoby wo- 
bec tego nie wcześniej, niż w końcu 
maja. 

hitlerowskiego. 
prewadzoneį wšrėd polieji krujowej i. zmie- 
rzajgecį do utworzenia jaczejek narodowo- 

soejalistyeznyeh. 3 

Hitler. 
nano z polecenia Hitlera. Dziennik podkre- 
šia, że Hitlerowi zależało na tem, aby w ten 
spesób przycisnąć Brueninga do muru. „Star* 
kończy słowami: To, eo miałoby może zu- 
pełnie dobry efekt w Lozannie, ułatwiający 
Niemeom korzystny kompromis, związała 
oheenie ręce delegacji niemieckiej, ponie- 
waż ujawnienie nastąpiło o trzy tygodnie za 
weześnie. 

Nowi ministrowie. - 
PARYŻ, 14. 1. (Pat). — Minister Cathala, 

który objął w nowym gabinecie tekę mini- 
sterstwa spraw wewnętrznych, zajmował sta- 
nowisko podsekretarza stanu w tem mini- 
sterstwie w poprzednim gabinecie, zaś 
Fould, obeeny minister rołnietwa, pełnił 
w poprzednim gabinecie funkeje podsekre- 
tarza stanu w tem ministerstwie. 

Głosy prasy. 
PARYŻ, 14. 1. (Pat). — Utworzenie no- 

wego rządu Lavala wywołało tylko nieliczne 
i krótkie komentarze. Wszystkie dzienniki, 
które popierały poprzednio gabinet Lavala, 
wyrażają radość z powodu prędkiego roz- 
wiązania przesilenia, żałując równocześnie, że 
Lavalowi nie udało się stworzyć szerszych 
podstaw większości, opierającej rząd w 
przeddzień wielkich konferencyj międzynaro 
dowych. Obecność Lavala i Tardieu w mi- 
nisterstwie spraw zagranicznych i wojny 
jest komentowana jako charakterystyczna 
dla nowej kombinacji. 

Ustąpienie Brianda, wywołane koniecznoś- 
cią dłuższego wypoczynku z powodu choro- 
by, wzbudza jednogłośny żal dzienników, 
popierających rząd, które wyrażają nadzi: 
ję, iż Briand mimo to nie odmówi swej 
współpracy nowemu rządowi w fomie, jaką 
sam bliżej określi. 

Obawy w Berlinie. 

BERLIN 14.1. Pat. —- Niemieckie 
koła polityczne oczekują od nowego 
gabinetu Lavala wzmocnienia kursu 
antyniemieckiego. Laval jako mini- 
ster spraw zagranicznych Francji zaj- 
mie, zdaniem wspomnianych kół, nie- 

ustępliwe stanowisko 'w sprawie re- 
paracyj. Powierzenie teki ministra 
wojny Tardieu oznacza, iż Francja nie 
będzie skłonna do ustępstw w kwestji 
rozbrojenia. Według opinji niemiec- 
kiej, zarówno Laval, jak i Tardieu 
wzmocnili swą pozycję w gabinecie 
francuskim. Ustąpienie Brianda ko- 
mentowane jęst w Niemczech jako 

" zgoła nie dobrowolne. 

Przyjęcie na Zamku. 

WARSZAWA 14. I. Pat. — Dnia 
14 stycznia o godzinie 8-ej wieczorem 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej podej 
mował obiadem na Zamku korpus dy- 
plomatyczny. W obiedzie wzięli u- 
dział: korpus dypłomatyczny in cor- 
pore z nuncjuszem na czele, prezes 
Rady Ministrów Prystor, marszałko- 
wie Sejmu i Senatu, minister Zaleski, 
podsekretarz stanu w MSZ Beck oraz 
szereg wybitnych osobistości. WY przy- 
jęciu wzięła również udział pani mar- 
szałkowa Piłsudska. 

  

Komitet Ekonomiczny 
Ministrów. 

WARSZAWA 14.1. Pat. -— W dn. 
14 b. m. odbyło sie pod przewodnic- 
twem p. premjera Prystora posiedze- 
nie Komitetu Ekonomicznego Mini- 

strów, na którem rozpatrywano bie- 
żące sprawy gospodarcze. Między in. 
Komitet Ekonomiczny wysłuchał spra 
wozdania o przebiegu międzynarode- 
wej konferencji rolnej przedstawicie- 

li rządów państw środkowej i połu- 
dniowo-wschodniej Europy, która od- 
była się w dniach od 10 do 13 grudnia 
ub. r. w Sofji i przyjął do wiadomości 
uchwały  powzięte przez tę konfe- 
rencję. 

Delegacja polska na konteren- 
cię reparacyjną w Lozannie. 

Na czele delegacji polskiej na kon- 
ferencję reparacyjną w Lozannie sta- 
nie prezes Mrozowski, który reprezen 
tował już rząd połski na szeregu kon- 
ferencyj międzynarodowych. Skład 
delegacji ustalony będzie w najbliż- 
szymy czasie. 

Termin konferencji reparacyjnej 
wyznaczony został na 18 b. m., moż- 
liwe jednak, że ulegnie on odrocze- 
niu. 
  

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 
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Odznaczenia. 

WARSZAWA, 14. 1. (Pat). Dzisiej- 
szy .,Monitor Połski* zawiera zarządze 
nia o nadaniu Złotego Krzyża Zasłu- 
gi znakomitemu poecie Kazimierzowi 
Tetmajerowi, za zasługi na polu lite- 
ratury ojczystej, oraz artyście drama- 
tycznemu p. Józefowi Chimielińskiemu. 
za zasługi na polu sztuki scenicznej. 

„Czy mamy się zbroić?'" 

Odpowiedź min. Zaleskiego. 

PARYŻ, 14. 1. (Pat). Czasopismo 
„Les Annales“ zamieściło w numerze 
z dnia 15. 1. odpowiedź niektórych 
wybitnych osobistości zagranicznych 
na pytanie: „Czy mamy się zbroić?* 
Minister spraw zagranicznych Zaleski, 
który m. in. daje również odpowiedź 
na to pytanie, zaznacza m. in. „Jest 
obowiązkiem międzynarodowym szu- 
kać praktycznych i skutecznych środ- 
ków na zagwarantowanie bezpieczeń- 
stwa,, z drugiej zaś strony zapobieże- 
nie wszystkiemu, co mogłoby przyczy 
nić się szerzenia nieufności i podej- 
rzliwości w stosunkach międzynarodo- 
wych. Proponuję więc ze swej strony 
zalecenia, wysunięte przez rząd Polski 
na ostatniem Zgromadzeniu Ligi Na- 
rodów, a mianowicie realizację rozbro 
jenia moralnego i zorganizowanie sy- 
stemu wzajemnej pomocy przeciwko 
ewentualnemu napastnikowi. Stworzy- 
łoby to — mojem zdaniem — najłep- 
szą gwarancję sukcesu przyszłej kon- 
ferencji rozbrojeniowej. 

Podwyższenie opłat 
manipulacyjnych 

przy odprawie celnej. 

WARSZAWA, 14. 1. (Pat). — Wobec 
zmniejszenia się w ostatnim czasie wpływów 
z opłat celnych rząd wprowadził częściowe 
podwyższenie opłat manipulacyjnych, pobie- 
ranych przy odprawie celnej. Z chwiłą wzro- 
sfu dochodów opłaty manipulacyjne zosta- 
ną zbliżone do normy dotychczasowej. Prze- 
widuje się, że podwyższone opłaty obowiązy- 
wać będą do dnia 1 kwietnia 1932 r: Nie 
jest jednak wykluczone wcześniejsze odwoła- 
nie rozporządzenia, skoro tylko stan docho- 
dów celnych na to odwołanie pozwoli. Roz- 
porządzenie, podwyższające opłaty manipu- 
lacyjne, ogłoszone zostało w numerze 2-ginm. 
Dziennika Ustaw R. P. z dnia i3 stycznia 
1932 r. Weszło ono w życie następnego dnia 
po ogłoszeniu i obowiązuje aż do odwołania. 

  

Kto wygrał? 

WARSZAWA, 14. 1. (Pat). 14 b. m 
w pierwszym dniu ciągnienia Loterji 
daństwowej główniejsze wygrane pa- 

dły na następujące numery: 

100 tysięcy złotych wygrał Nr. 
37.989, 15 есу — 159.256, 5 tysię- 
cy — 24.694, 2 tysiące — 154.741. 

  

  

Po niemiecku... 

       
BERLIN, 14. 1. (Pat). — Dyrektor wy- 

działu zagranicznego ministerstwa gospo- 
darki Rzeszy dr. Posse wygłosił wczoraj 
przez radjo odczyt na temat niemieckiej po- 
lityki handlowej. P. Rosse podkrelił, że w 
roku bieżącym oczeki należy pogorsze- 
nia bilansu handłu zagranicznego w Niem- 
czech w porównaniu z rekerdowemi cyframi 
z września i października r. ub. 

O ile państwa zagraniczne zechcą przez 
zamknięcie rynków dla eksportu  niemiec- 
kiego zmusić Rzeszę Niemicką do zmiany 
dotychczasowej polityki, Niemcy rzuconą s0- 
bie rękawicę podejmą. Rzesza Niemiecka nie 
będzie mogła pozos obojętna wobec tega, 
iż inne państwa zamykają swe granice przed 
towarami niemieckiemi, podczas gdy Niem- 
cy nie stawiają żadnych ograniczeń impoar- 
tówi zagranicznemu. 

Finlandja chce wódki. 
HELSINGFORS, 14. 1. (Pat). — Osta- 

teezny rezultat liczbowy referendum ludo- 
wego w sprawie prohibicji przedstawia się 
następująco: za utrzymaniem ustawodaw- 
stwa prohihiecyjnego oddano 217.208 głosów, 
za jego zniesieniem — 546.332 głosy. 

    

   

  

DOBRE ŚWIATŁO 
ZDROWE OCZY 

STOSEFCHŁ ŁARÓWKI 

PMILIPS ARGENTA   

  

  

  

OGŁOSZENIE. 
Wobec wyczerpania się pierwszego nakładu Kalendarza „Ał- 

manach Kurjera Wileńskiego" w tych dniach zostanie wydany 
drugi nakład. 

Czytelnicy „Kurjera Wileńskiego" mogą nabyć kalendarz tylko 

za zł. "50, z przesłańiem poczt. za zł. 2-— 

Administracja „Kurjera Wileńskiego”. 
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Bezrobocie w Wilnie w šwietle cyfr. 
ze specjalny „Kurjera Wileńskiego" w Państwowym 

Urzędzie Pośrednictwa Pracy. 

Pragnąc należycie oświetlić kwe- 
stję bezrobocia, rozpoczynamy niniej- 
szem szereg artykułów, które dadzą 
dokładne odźwierciadlenie obecnej 
sytuacji w tym względzie. Jako pierw - 
Szy z tego cyklu artykuł zamieszcza- 
my wywiad z kierownikiem P.U.P.P. 
p. Józefem Baranowskim. 

Rozmowę z p. kierownikiem PUPP 
rozpoczynamy od dość ogólnikowego 

pytania: 

— Jak się przedsiawia obecnie SY- 
tuacja na wileńskim rynku pracy? 

— Sytuacja ta — odpowiada p. 
Baranowski—o ile chodzi o Wileńsz- 
ezyznę, została pogłębiona ostatnio 
jeszcze bardziej ze względu na okres 
„sezonu martwego i w związku z 
tem zawieszeniem prawie że wszyst 
kich robót budowlanych, drogowych 
i innych sezonowych, które to robo- 
ty, ze względu na charakter bezro- 
bocia u nas, dostarczają pracy dla sze- 
rokich mas pracowniczych. 

— lu jest faktycznie bezrobot- 
nych według rejestru PUPP? 

— Rejestr bezrobotnych jest za- 
zwyczaj płynny. obecnie cechuje g0 
nieznaczna tendencja zwyżkowa. W 
dniu dzisiejszym (t. j. wywiadu) ilość 
zarejestrowanych bezrobotnych za- 
myka się okrągłą liczbą 5500 w tem 

1040 kobiet. 

_ ‹ — łu bezrobotnych przypada na 
poszczególne grupy zawodowe? 

— Najbardziej dotknięci bezrobo- 

ciem są robotnicy niewykwalifikowa- 
ni, których liczba obejmuje 2345 osób. 
oraz pracownicy umysłowi — 1155 
osób. Z innych grup robotników wy- 
kwalifikowanych 795 przypada na 

przemysł drzewny, skórny, spożyw- 
czy, papierniczo-drukarski, 745 na 
przemysł budowlany oraz 460 na gru- 
py zawodowe metalową, hutniczą i 
włókienniczą. 

— Czem należy tłumaczyć tę nie- 
zwykle dużą przewagę bezrobotnych 
określonych mianem robotników nie- 
wykw. alifikow anych? 

  

      

— Wypływa to ze stanu słabego 
uprzemysłowienia Wileńszczyzny, spo 
wodowanego niepomyślnym układem 
warunków politycznych oraz odległo- 
ścią od centrów przemysłowych i о- 
becnych punktów eksportu. Ten stan 
wytwarza, że bezrobącie na terenie 
województwa jest uzależnione w więk 
szości od ruchu budowlanego i innych 
robót sezonowych, posiadając, jak za- 
znaczyłem już na wstępie charakter 
sezonowy. 

W zależności od skali prowadzo- 
nvch tego rodzaju robót odpowiednio 
kształtują się rozmiary bezroboęia. 
Ten stan rzeczy uniemożliwia zupeł- 
nie rozwiązanie zagadnienia bezrobo- 
cia nawet w okresie sprzyjających kon 
junktur i zwykle punktem kulmina- 
cyjnym napięcia bezrobocia jest właś. 
nie sezon martwy. 

— A jak objaśnia pan kierownik 
wzrost bezrobocia wśród pracowników 
umysłowych? 

— Oczy wiście ogólnie krytyczną 
syłuacją na rynku pracy. Tę stosun- 
kowo dużą ilość bezrobotnych spowo- 
dowały redukcje, zarówno w instytu- 
cjach państwowych, samorządowych 

  

"i dosłownie we wszystkich zakładach 
handlowo-przemysłowych. 

— Jak się przedstawia kwestja 
świadezeń na rzecz bezrobotnych? 

— Z pośród ogólnej liczby bezro- 
botnych pewna część ich korzysta ze 
świadczeń ustawowych, udzielanych 
dła robotników 'cznych przez Za- 
rząd Obwodowy F 'unduszu Bezrohc- 
«ia w Wilnie, oraz dla pracowników 

umysłowych przez Zakład Ubezpie- 
czeń Pracowników Umysłowych w 
Warszawie za pośrednictwem miejs 
<owej Kasy Chorych. 

— Ilu bezrobotnym i na jaką su- 
mę wypłacił iłków Zarząd Obwodo 

      

wy Funduszu Bezrobocia w poszcze- 
gólnych miesiącach r. ub.? 

Rozmówca nasz w odpowiedzi dy- 
ktuje następujące dane. W styczniu 
korzystało z zasiłków 1418 osób, na 
sumę 110.747 zł. 53 gr., w łutym —- 
1749 osób — 103.939 zł. 68 gr.; w 
marcu — 2362 os. — 163.940 zł. 31 gr. 
w kwietniu — 2409 os. — 157,970 zł. 
96 gr.; w maju — 1915 0s. -- 152,29%5 
25 gr.; w czerwcu — 1141 os. - 
66,682 zł. 36 gr.: w lipcu — 501 os. — 
32,038 zł. 52 gr.; w sierpniu — 347 os. 
— 160.229 * 68 gr.; we wrześniu —- 
384 os. — 19.411 zł. 17 gr.; w paź- 
dzierniku — 586 os. — 42.661 zł. 31 gr 
w listopadzie — 762 os. — 44.822 zł. 
97 gr. oraz w grudniu około 950 os. 
— 72.000 zł. 

— A z zasiłku Z. U. P. U.? 

-- Dokładnych cyfr nie posiada- 
my, lecz wiem. iż przeciętnie korzysta 
z ustawowej pomocy tej instytucji o- 
koło 600 osób. 

— (o może pan powiedzieć o о- 
beenym zakresie pomocy poza temi 
normalnemi. Świadezeniami, wypły - 
wającemi z czynności ustawowych 
T. USB? 

— Oprócz stosowanej pomocy ze 
strony Wojewódzkiego Komitetu de 
Spraw Bezrobócia, powołanego do ży- 
cia przed kilkoma miesiącami z inic- 
jatywy p. wojewody, Ministerstwo 
Pracy i Opieki Społecznej przekazuje 
Urzędowi Wojewódzkiemu pewne 
kwoty na zwalczanie bezrobocia. W 
zależości od rozmiarów tych sum P. 
U. P. P. kieruje na 5-dniowe okresy 
pracy w miesiącu odpowiednią ilość 
bezrobotnych dając pierwszeństwo ży 
wicielom rodzin. 

Z: uwagi na to, że akcja Komitetu 
do Spraw Bezrobocia ma ściśle okre- 
ślony czas niesienia pomocy bezrobot 
nym, t. j. do miesiąca kwietnia r. b. 
kredyty zaś Min. Pracy i Op. Społ. 
ciągle ulegają zmniejszeniu, przeto ©- 
kazywana w tej formie pomoc nosi 
charakter wybitnie przejściowy. Z po 
wyższych względów na wymienioną po 

moc liczyć nie można i należy wzmóc 
starania w kierunku wyszukania moż. 
liwości zatrudnienia bezrobotnych dro 
gą uruchomienia warsztatów pracy na 
miejscu. 

— W związku z koniecznością roz 
szerzenia pojemności rynku pracy na 
jakie odcinki życia przemysłowego w 
tym względzie liczyć można? 

    

— Wskaźnikiem są tutaj najlicz 
niejsze gruby bezrobotnych, zatrud- 
nionych przy robotach budowlanych 
i innych sezonowych. Z tych wzgłę- 
dów musimy kłaść większy nacisk w 
tym kierunku, by tego rodzaju roboty 
rozpoczęły się w czasie gdy warunki 
atmosferyczne będą pozwalały na ich 
prowadzenie. 

Ułatwienie w otrzymywaniu od- 
nośnych kredytów oraz uproszczenie w 

załatwianiu formalności z tem zwią- 
zanych pobudzi niewątpliwie prywat- 
ną inicjatywę. 

Niech wolno mi będzie wyrazić po 
gląd iż dla skoordynowania akcji za- 
trudniania bezrobotnych, ależy akcje 
tę skoncentrować w Państwowym U- 
rzędzie Pośrednictwa Pracy, co da mo 
żność należytego regulowania rynku 
pracy .i przestrzegania ostatnio wyda- 
nych zarządzeń władz centralnych 
w kierunku zwalczania bezrobocia. 

S. 

pi me] 

Poprawa sytuacji. 

ŁÓDŹ, 14. 1. (Pat). Naskutek wpro- 
wadzenia ceł na surowce włókiennicze 
oraz w związku ze zbliżającym się se- 
zonem letnim, na rynku włókienni- 
czym w. Łodzi tendencja na przędzę 
bawełnianą znacznie się wzmocniła. 
co spowodowało zwyżkę cen. 

  

Historyczne tradycje Ameryki. 
Nieraz może europejskie dzieci 

pomyślały sobie, że amerykańska 
młodzież szkolna ma o wiele mniej 
kłopotu, niż one z naukę historji swe- 
go kraju. Cóż to bowiem znaczy w 
porównaniu do tych nieskończonych 
dziejów Grecji, Rzymskiego Państwa, 
Średniowiecza i poszczególnych dzie- 
jów narodowych, jakieś 439 lat, jeśli 
liczyć od przybycia karawelli Krzysz- 
tofa Kolumba w 1492 r. do brzegów 
olbrzymiego lądu, o którym myśleli 
jego towarzysze, że to są Indje „та- 
<chodnie*. Wszak od tej chwili nie za- 
częła się, właściwie mówiąc, historja 
odpowiednia dla młodzieży, Chybabx 
nikt nie chciał jej pouczać jak to bia- 
ła i chrześcijańska rasa, bardzo kato 
iickiego państwa Hiszpanji i Portu- 

   

   

galji. zaczęła gnębić ogniem i mie- 
«zem. „cywilizować” torturami i wy- 
rzynaniem w pień kolorowych bliž- 
nich zaoceanicznych, o których łago- 
dnym, szlachetnym charakterze, ry- 
<erskości, bezinieresowności i prawo- 
ści, świadczą wszyscy podróżnicy i 
duchowni. którzy badali te szczepy 
nie jako krwawi konkwistadorzy. ale 
dla ciekawości łub z pobudek religij- 
nych. Należy przypuszczać, że nie u- 
czą tam po szkołach jakiemi sposo- 
bami Kartez, Pizzaro i inni kapita- 
ni hiszpańsko-portugalscy, a niebu- 
wem awanturnicy całej starej Euro- 

  

py przybyli do Nowego Świata, zdo- 
bywali bronią palną, podstępem, oszu 
stwem tereny, i brali w niewolę całe 
szczepy czerwonoskórych, którzy wal- 
cząc do upadłego swemi łukami i ma- 
czugami, cofali się, cofali. Uciekali 
wgłąb kraju. lub umierali w niewoli, 
bo w przeciwieństwie do negrów. nie. 
bawem przywożonych tłumnie z Af 
ryki do płantacyj, dumni autochtoni 
umierali setkami w niewoli, ale nie 
ugięli się przed zwycięzcami. Tak zni- 
kły z powierzchni ziemi mężne rasy 
Inkasów, Tolteków, Azteków, Carai- 
hów i pomniejsze. 

Teraz prócz wiełkich przestrzeni 
t. zw. Gran Chaco w Połud. Ameryce. 
biała rasa wyniszczyła skutecznie 
Indjan chorobami, ałkoholem i mor- 
dowaniem ich przy każdej sposobno- 
ści. Łaskawie pozostawili troszkę 
(250 tys.) w rezerwatach Stanów i 
jakieś 5 milj. w Meksyku. Pokazują 
ieh jak ciekawe zabytkowe zwierzę- 
ta, zanikające w zmienionej atmosfe- 
rze. Rasa biała, importowana za Oce- 

an, rozmnożyła się tam i rozpano- 
szyła, niczem kartofle przywiezione 
do Europy stamtąd, tylko o wiele 
szkodliwiej dla tubylców. 

Historyczne tradycje Amerykanów 
nie są więc piękniejsze, niż państw 
europejskich, może nawet gorsze. Ale 

KU R J ER W.L L E N.-S KI 

NA DALEKIM WSCHODZIE. 
Mandżurja pierwszą linią obrony. 

MOSKWA. 14.1. (Pat.) Dowództwo 
wojsk kwantańskich zwróciło się do 
japońskiego sztabu generalnego z me- 
morjałem, w którym wypowiada się 
za utrzymaniem w Mandżurji wojsk 

japońskich. Wniosek dowództwa 
kwantuńskiego opiera się na poglą- 
dzie, że Mandżurja stanowi obecnie 
dla Japonji pierwszą linję obrony. 

Przygotowania do marszu wgłąb Mongojji. 
MOSKWA, 14. I. (Pat), — Korespondenei 

sowiecey donoszą z Szanghaju, że wojska 
japońskie czynią przygotowania do marszu 

  

wgłąb Mongolji wewnętrznej. Celem tej ak- 
cji jest obeenie stolica prowincji Zeche m. 
Czende, leżące wpobliżu Luanche. 

  

Wybory Prezydenta Rzpiitej 
w komisji konstytucyjnej Sejmu. 

WARSZAWA. 14.1. (Pat.) Czwartkowe po- 
siedzenie komisji konstytucyjnej Sejmu zaję. 

ła dyskusja nad referatem posła Cara o wy- 
borze Prezydenta Rzeczypospolitej. Na po- 
siedzeniu komisji obecny był marszałek Sej- 

Świtalski. 
carski (BB) twierdzi, że Bok dąży 

silnej władzy rządzącej, gdyż 
bez urzeczywistnienia tego naczełnego po- 
stulału nie zapewnimy sobie niepodległosci 
i nie spełnimy dziejowych zadań, jakie ciążą 
ną naszej generacji. Postulat silnej władzy 

  

             
     

  

lecz również i z przeobrażeń, 
cych się obecnie we „wszystkich 

społeczeństwach. Mówca wypowiada się prze- 
ciwko dotychczasowej zasądzie wyboru Pre. 
zydenta przez parlament. W konkluzji za- 
znacza, że jest zwolennikiem przekształcenia 
parlamentu politycznego w sryndykaHzowaną 
Izbę zawodową Zinianę taką musi 

dzić zorganizowanie społeczeństwa na zasa- 
dzie syndykalistycznej. 

Pos. Mackiewicz (BB) w referacie skreślił 
historję prezydentów HI republiki francu- 
skiej, wyjaśniając w długim wywodzie swą 
opinję, że parlament w istocie swej unie- 
możliwia indywidualnościom wiełkim dostęp 
na stanowisko prezydenta republik. W kon- 
klu wierdza, że projekt BB rawiera pew- 
ne fragmenty kształtujących się nowych 
doktryn ustrojowych, poczem- oświadcza. za 
Thiersem: monarchie — voila un regime 
qui nous divise le moir : 

Następny mówca pos Komarnieki (Klub 
Narodowyj wypowiada się przeciwko wybo- 
rowi prezydenta przez naród. 

Posłanka Waśniewska (BB) oświadcza, *e 
i lekceważyć czynników emocjonu- 

iu narodów. Pos. Duch (BB; 

   

   

  

  

   

  

    
    

      

  

poprze- ° 

proponuje następujące uzupełnienie kolegjum 
Zgromadzenia Narodowego w razie, gdy 
wybór prezydenta nie dojdzie do skutku dro- 
gą plebiscytu, lecz będzie się musiał odbyć 

drogą wyboru przez Zgromadzenie Narodowe. 
Uzupełnienie to brzmi: .,Przez przedstawi- 
cieli samorządu terytorjalnego, samorządu 
gospodarczego, kulturalnego i ewentualnie 
najwyższych władz państwowych, t. j. rządu 
i władz sądowych. 

Pos. Podoski (BB) oświadcza, że pos. Ko- 
marnicki stanął na stanowisku, iż instytucja, 
której niema w innem ustawodawstwie, dys- 
kwalifikuje się już przez to samo. Jest to 
cecha ludzi, którzy wzrośli w okresie nie 
woli. Pos. Komarnickiemu — oświadcza 
mówca — wystarcza, jeżeli na stoleu pre- 
zydjalnym zasiadać będzie „przeciętny Po- 
lak*. Dążymy, by zasiadał na nim człowiek 
najgodniejszy. W konkluzji mówca propo- 
nuje wprowadzenie tytulatury: „Naczelnik 
Państwa' zamiast ..Prezydent*. 

Pos. Fichna (BB) odnosi się krytycznie 
do tezy wicemarszałka Cara i opowiada się 
za systemem amerykańskim elektorskim. 

Poseł Radziwiłł (BB) odrzuca kategorycz- 
nie obecny system wyboru Prezydenta przez 
ciała ustawodawcze, gdyż chce uniezależnić 
głowę państwa od 'wpływów parlamentu, co 
do czego panuje w klubie BB jednomyśl- 
ność. 

Pos. Car polemizuje z przedmówcami przy 
czem stwierdza z radością, że Klub Narodo- 
wy przerwał klauzulę milczenia i wziął czyn- 
ny udział w dyskusji. Mówca podkreśla, że 
państwa młode, które brały swe wzory we 
Francji, po doświadczeniach życiowych ucie- 
kają od parlamentarnego wyboru prezydenta. 

Następne posiedzenie komisji konstytucyj- 
nej Sejmu odbędzie się w czwartek 21 b. m. 

  

Sukcesy Japończyków. 

PEKIN 14. I. Pat. — Wprowadzo- 
no tu stan wojenny skutkiem rozru- 
chów, przypisywanych Japończykom. 
Do Tien-Tsinu przybyły posiłki japoń- 
skie. Pomimo protestu rządu angiel- 
skiego Japonja objęła kontrolę nad 
linją kolejową Pekin — Mukden. Na 
odcinku pomiędzy Mukdenem a Mu- 
rem Chińskim personeł chiński zastą- 
piony został przez Japończyków. 

Zbombardowanie miasta 
Binsiań. 

MOSKWA 14.1. Pat. — Japońska 
eskadra lotnicza zbombardowała mia- 
sto Binsiań, leżące na północo-wschód 
od Charbinu. Zabitych zostało 20 osób. 

Trudności finansowe rządu 
nankińskiego. 

MOSKWA, 14. I. (Pat). — Minister skar- 
bu rządu nankińskiego podał się do kuj 
Za jego przykładem poszedł również 
minister. Powodem ustąpienia obu mają być 
duże trudności finansowe rządu nankieńskie 
go. 

WSZW SOA ACY HA ARZRZTERZNSE 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

EEEZEREZTEOZECNO TO OWCE RCA 

Obrady Komitetu Ratowania 
Bazyliki. , 

w dniu. 13 b. m. pod przewodnic- 
twem ks. biskupa Michalkiewicza ob- 
radował komitet wykonawczy rato- 
wania Bazyliki wileńskiej. Omawiano 

sprawy finansowe w związku z roz- 
poczętą już akcją zbierania ofiar i 
rozesłaniem ilst składkowych. Na- 
stępnie postanowiono odłożyć do po- 
łowy marca termin otwarcia” wysta- 
wy poświęconej pracom i odkryciom 
w Bazylice, a to z uwagi na koniecz- 
ność starannego przygotowania eks- 
ponatów. 

  

Reforma szkolnictwa polskiego. 
projektu ustawy o ustroju szkolnictwa. Szczegóły 

Ajencja „Iskra“ dowiaduje się o za- 
sadniczych tezach projektu nowej u- 
stawy o ustroju szkolnictwa, uchwalo 
nego w dniu Н-ут b. m. na posie- 
dzeniu Rady Ministrów, że projekt ten, 
jak głosi jego wstęp, ma na celu wpro- 
wadzenie takich zasad ustroju szkol- 
nietwa, które mają państwu ułatwić 
organizację wychowania i kształcenia 
ogółu na świadomych swoich obowiąz - 
ków i twórczych obywateli aaa 
spolitej. 

Nowy ustrój szkolnictwa zmierza 
więc do należytego powiązania syste- 
mu nauczania w różnych stopniach 
szkół, aby w tej drodze ułatwić szero- 
kiemu ogółowi młodzieży bez wzgłędu 
na środowisko społeczne, z.którego po 
chodzi, rozwój przyrodzonych zdol- 
ności. ° 

Ustawa rozróżnia dwa zasadnicze 
typy szkół: — szkoły państwowe, u- 
trzymywane wyłącznie przez państwo. 
względnie szkoły publiczne, utrzymy 
wane przez państwo wspólnie z samo- 
rządem terytorjalnym łub gospodar- 
czym, oraz —- szkoły niepaństwowe. 
Podstawę organizacyjną i pr 
wą ustroju szkołnictwa stanow 
dzie 7-miołetnia szkoła pow. 
której nauka jest obowiązkowa. Pro- 
gramy szkolne będą tak ułożone, abv 
umożliwiały młodzieży — odpowied- 
nio uzdolnionej — przejście ze szkół 
niższych do w ych. 

Obowiązek szkolny zaczyna się z 
początkiem roku szkołnego w tym ro- 
ku kalendarzowym, w którym dziecko 
ukończy 7 lat życia. Dła dzieci w wie 
ku od 3 łat do czasu rozpoczęcia obo- 
wiązku szkolnego — organizuje się 
przedszkola. 

Projekt ustawy przewiduje, że obo 
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pamięć o nich i jeśh tak można się 

wyrazić uczucia dumy narodowej się- 
gają. bliżej. W iwie od wojny „Tn 
dependance* (niezależności), rozpo 
czyna się własna historja Jankesów. 
Wtedy to bowiem, po utworzeniu 
między 1607-1730 trzynastu kolonij 
angielskich załudnionych przeważnie 

    

  

przez. emigrantów 2 Anglji, całe 
to wielkie terytorjum obejmujące 

kwadr. zbuntowało się 
przeciw „macierzy* angielskiej i ogło- 
siło Niepodległość, w 1776 roku. 

Armja angielska doskonale zaopa 
trzona liczyła 30 tys. łudzi,. powstań 
cy, pod wodzą popularnego Washine- 
tona byli licznie le nie mieli u 
zbrojenia. ani organizacji militarnej. 
Po dwuletnich w: h, w których 
brali udział ochotn jak np. Koś- 
ciuszko i Pułaski, król francuski Lud. 
wik XVI chcąc pognębić Anglję, w; 
syła 5 tys. liczącą armję pod dowódz- 
twem hr. Rochambeau na ratunek 
insurgentom. Jest coś dziwnie pikant 
nego w tem popieraniu przez absolui- 
nego monarchę, buntowników zaoce- 
anowych, przeciw ich koronowanemu 
władcy europejskiemu, tem bardziej. 
że przywódcami tego wojska byli sa- 
mi hrabiowie i baronowie, albo ksią- 
żęta francuscy, którym ta awanturni- 
czo-heroiczna wyprawe bardzo się 
podobała. Przez rok cały Rochambcau 
siedzi na ciasnej wyspie, ku wieł- 
kiej irytacji zapalczywych baronów, 
a lord Cornwallis rozłożył się obo- 

20.670 klm. 

      

  

   

chna w 
° 

wiązek szkołny wypełnia się przez po- 
bieranie nauki bądź w publicznej szko 
le powszechnej, bądź w innej szkole, 
bądź w domu. W programie szkoły 
„powszechnej projekt rozróżnia trzy 
szczeble: 1) obejmuje elementarny za- 
kres wykształcenia ogólnego, 2) jest 
rozszerzeniem i pogłębieniem szczebla 
pierwszego, 3) ma za zadanie przy- 
sposobienie młodzieży pod względem 
społecznym, obywatelskim i gospodar- 
czym. W zależności od tego, ile szcze- 
bli programowych realizuje dana szko- 
ła powszechna, projekt rozróżnia pod 
względem organizacyjnym trzy stop- 
nie szkół powszechnych. 

  

Ustawa przewiduje dałej obowią- 
zek dokształcania, obejmujący wszy- 
stkich tych, którzy po ukończeniu obo- 
wiązku szkolnego nie uczęszczają do 
żadnej szkoły wyższego typu. Obowiąz 
kowi dokształcania podlega młodzież 
do 18-40 roku życia włącznie. 

   

Następnie projekt przeprowadzi 
reformę szkolnictwa średniego. Szko 
ła średnia ogólnokształcąca ma za za- 
danie — według brzmienia nowej u- 
stawy —— dać młodzieży podstawy pel- 
nego rozwoju kulturalnego, przygoto - 
wać ją do wzięcia czynnego udziału 
w życiu społecznem, oraz przygoto 
wać ją do słudjów w szkołach wyż- 
szych. 

Szkoła średnia ogólnokształcą ii 

ma kurs sześcioletni i składać się bę 
dzie z czterole!tniego gimnazjum | 
dwuletniego liceum. Okres Ilgi (lice 
um) stanowić będzie właściwe przy 
gotowanie do stud jów wyższych, pod- 
czas gdy program gimnazjum, opiera - 

cy się na drugiai szczeblu programu 

      

   

1000 kil. 
wioski Yorktown. 
zem о od nich koło małej 

Wreszcie przybywa. oczekiwana 
wiełka flota trancuska, dowodzona 
przez hrabiego de Grasse z nowym 

asem  markizów i diuków oraz 
miljon dwieście tys. franków złotem 
na pomoc. Porozumienie pomiędzy 
wodzami francuskimi a Washing 
tonem następuje, koncentracja wojsk 
i floty wykonana sprawnie. Anglicy 
pobici na morzu przez de (u i 
eskadrę de Barrasa a na lądzie przez 
Rochambeau i Washingtona koło 
Yorktown. Tam też poddają się sro- 
motnie i tracą swe  9.420,670 klni. 

   

      

   

Zjednoczone wywiesza ją 15- 

‚ ay sztandar, Niepodległość 
ich jest faktem dokonanym. Dzięki 
Francji, powtarzają Francuzi od tego 
czasu. 3 

Małe miasteczko Yorktown. koło 
zatoki Chesapeake, staje się history- 
cznem miejscem, kołebką wolności 
Słanów. To też w _ październiku 
ubiegłego roku śŚwięcili tam Jan- 
kesi wielkie i po amerykańsku pojęte 
fety. Oczywiście zaproszono 7 wszel- 

kiemi honorami Francję, której po- 

mocy zawdzięczano tyłe. Dła ścisło- 

ści wybrano przeważnie potomków 
owych arystokratów z przed lat 150, 
tak, że najdemokratyczniejszą, burżu- 
azyjną Republikę reprezentowali w 
państwie dolara, tytułowani panowie 
o starych nazwiskach. 

  

Generał Per- : 

szkoly powszechnej uwzględnia wy- 
kształcenie ogólne, oraz praktyczne 
potrzeby życia. 

Reforma szkolnictwa poświęca na 
wstępie dużo uwagi kwestji szkolnie- 
twa zawodowego, ujmując ten pro- 
gram, jako zadanie przygotowania 
wykwalifikowanych zawodowo pra- 
ceowników, którzy po zakończeniu 
szkoły wchodzą do określonych dzic- 
dzin pracy w życiu gospodarczem. 
Projekt ustawy przewiduje szereg 
stopni szkolnictwa zawodowego, dzie- 
ląc szkolnictwo zawodowe na właści- 
we szkoły i kursy zowodowe. 

Inne rozdziały projektu dotyczą 
kształcenia kandydatów na nauczy- 
cieli,i a więc kandydatek na wycho- 
wawczynie przedszkoli, kandydatów 
na nauczycieli szkół powszechnych, 
nauczycieli szkół zawodowych i t. d., 
określając, w jakich typach szkół od- 
bywa się to kształcenie. 

Co do szkół wyższych, ustawa u- 
trzymuje dotychczasowy podział na 
akademickie i nieakademickie. W 
szkołach wyższych studjować będą 
mogli w charakterze studentów zwy- 
czajnych absolwenci liceów ogėlno- 
kształcących, liceum dla wychowaw- 
czyń przedszkoli i liceów podobnycii, 
oraz szkół zawodowych stopnia lice- 
alnego, którzy wykażą się świadec!- 
wem, kwalifikującem do studjów w 
szkołach wyższych, jakoteż osoby, 
które uzyskały takież świadectwa na 
podstawie egzaminu. Organizacja 
*zkoln= Twa, przewidziana w omawie- 
nym projekcie ustawy wprowadzona 

ma być w życie w ciągu 6-ciu lat. 

(Iskra). 

shing ze strony amerykańskiej, a Pe- 
tain od Francuzów, świadczyli sobie 
grzeczności w najlepszym gatunku. 
wspominając wzajemne pomoce, w 
1778 i 1919 roku. Estrady zbudowane 
na sto tys. widzów, okazały się o wie- 

le za małe, setki tys. ludzi koczowało 
i przez pięć dni patrzało, słuchało i 
cieszyło się historycznem wspomnie- 
niem. Konkursy sportowe, bankiety 
i żywe pantominy, każda część progra 
mu zaczynała się modlitwą katolic- 
kiego lub protestanckiego kapłana. 
Najpiękniejszem widowiskiem była 
rekonstrukcja zupełnie wierna armji 
francuskiej z czasów Ludwika XVI, 
a obok, zbratana armja Washingtona: 
przejściem pomiędzy zwycięzcami 
szła pognębiona armja angielska, i 
wódz jej oddawał szpadę. gen. Ro 
chambeau. Ten gestem pełnym kur- 
tuazji wskazywał na Washingtona, a 
ten, rywalizując w szlachetności, nie 
brał jej od zwyciężonego Cornvallisa. 
Tak bowiem było wtedy. Amerykanie 
szaleli z zachwytu na ten widok roz- 
czulający! A jeszcze więcej. gdy po 
zasłonięciu części terenu, ukazał się 
potem obraz bankietu, a za stołem, 
w pięknej zgodzie, siedzieli wszyscy: 
zwycięzcy i zwyciężeni. w kinowem, 
miłem happy end. Rozumie się, że 

. wznosili wzajemnie chwalące się to- 
asty, muzyki grały hymny: amery- 
kański, francuski i angielski, a kaž- 
dego słuchała publiczność stojąc i z 
odkrytemi głowami. 

Nr. 11 (2253, 

Na kredyt czy za gotówkę? 

Wywiad u prezesa Zarządu Spół- 
dzielni Spożywców w Wilnie p. dyr. 
Godeckiego: 

Dłaczego spółdzielnia spożywców  sprze- 
daje w sklepach tylko za gotówkę? 

Kardynalną zasadą ruchu spółdzielczego 
spożywców jest sprzedaż za gotówkę i po ce- 
nach rynkowych. Cena rynkowa pozwała wyt 
rzymać konkurencję handlu prywatnego. 
Nadwyżki, jakie są osiągane przy końcu ro- 
ku, stosownie do wymagań statutu, są dzie- 
lone pomiędzy spożywców _ proporcjonalnie 
do czynionych zakupów. Przy zachowaniu 
tej zasady spółdzielnia może skutecznie wal- 
czyć z trudnościami handłowemi, jakie istnie- 
ją na rynku Członkowie natomiast za to, że 
kupują w spółdzielni, otrzymują przy końcu 
roku zwroty od zakupów, które wynoszą sto- 
sunkowo pokaźną kwotę, a są niczem innem, 
jak tylko pewną formą oszczędności. Sprze- 
daż za gotówkę zmusza zarówno członków 
jak i spółdzielnię do racjonałnej gospodarki. 

A jakie korzyści p. Prezesie mają ezlon- 
kowie z tego, że kupują za gotówkę? 

Przedewszystkiem przestają * ludzie żyć 
nad stan. Wydają tyłko tyłe, na ile pozwala 
ich budżet dochodów. Kupując za gotówkę 
nie wydajemy pieniędzy na rzeczy niepotrze- 
bne i bezwartościowe, Człowiek, który korzy- 
sta z kredytu, staje się poprostu niewolni- 

  

  

  

  

kiem swych wierzycieli. Znamy liczne fakty, 
gdzie ludzie ze sfer pracowników  umysło- 
wych, pobi 1 miesięczne uposażenie, 

  

są zadłużeni do wysokości 6-miesięcznych po 
borów. Znamy fakt, gdzie stosunkowo dobrze 
zarabiający pracownik jest winien rozmaitym 
dostawcóm za towary sumę, równającą się 
poborom za 3 lata Ze strony spożywcy jest 

Inošė, która w pewnych momen- 
У h może stać się dla niego kata 

strofą. Nieprzewidziane jakieś nieszczęście 
lub choroba w domu pogrąża takiego czło- 
wieka w otchłań nędzy. Kupcy, udzielające 
kredytu, poprostu demoralizują ogół konsu- 
mentów. W rezultacie obydwaj tracą. Konsu 
ment słaje się niewypłacalny, kupiec ryzyko 
kredytu odbija sobie na innej ofierze. Kre- 
dyt w ręku kupców jest niczem innem, jak 
środkiem stwarzania niezdrowej sztucznej 

Spółdzielczość spożywców broni 
interesów zrzeszonych spożywców i dlatego 
nie może popierać kredytu, który jest prze- 
dewszystkiem szkodiiwy dla. konsumenta. 
Kredyt t. zw. konsumcyjny, to jest na arty- 
kuły spożywcze, musi być stanowczo wyru- 
gowany z gospodarstwa domowego. W pew- 
nych wypadkach jest dopuszczalny kredyt 
gotówkowy, którego udziełać winny kasy sa- 
mopomocy lub Kasy Słefczyka.. Pieniądze z 
tego kredytu winny być użyte na inwestycję 
np.: kupno mebli, narzędzi pracy i t. p. 

Jakie niebezpieczeństwo grozi samej spół- 
dzielni. przez udzielanie kredytu? 

Odpowiedź na to krótka: kredyt może 
zupełnie zrujnować spółdzielnię. Ludzie na 
kredyt chętnie biorą, z trudem go jednak od 
dają. Zadłużenia w sklepach w dużym pro- 
cencie są prawie nieściągalne. W* rezultacie 
w sklepie niema ani pieniądzy, ani towaru. 
Tam, gdzie udziela się kredytu, z konieczno- 
ści musi być wyższa kalkulacja na towarach, 
przez którą kupiec chce powetować sobie 
straty na wątpliwych dłużnikach. My zaś u- 
ważamy, że niema potrzeby, aby za niesoli- 
dność jednego odbiorcy musiał ponosić kon- 
sekwencje drugi odbiorca. Spółdzielnia jest 
instytucją społeczną i gospodarczą i dlatego 
nie wolno jej lekkomyślnie rozdawać na kre 
dyty pieniędzy członkowskich. Sprzedając 
tylko za gotówkę w sklepach powszechnej 
spółdzielni, jesteśmy w stanie wziąć pełną 
gwarancję za kapitały społeczne i udziałowe 
złożone w naszej spółdzielni: Przy zasadzie 
sprzedaży tylko za gotówkę jesteśmy pewni, 
że zdołamy pozyskać na członków i naszych 
odbiorców szerokie masy spożywców, zwłasz- 
cza tych, którzy chcą się wyzwolić z pod de- 
moralizującego kredyżu i kupowania na raty. 

Dalsze plany pracy spółdziełni? 

Narazie otworzyliśmy dwa sklepy, jeden 
pzy ulicy Kałwaryjskiej i drugi przy ulicy 
więtojańskiej. Początki pracy zapowiadają 

się pomyślnie. Sądzimy więc, że praca nasza 
będzie przyjęta przychylnie przez ogół spo- 
żywców wileńskich. Zapisy na członków 
przyjmowane są w sklepach. Praca nasza 
musi być prowadzona uważnie, gdyż obecna 
konjunktura gospodarcza nie pozwala na żad 
ne eksperymenty. 

W roku 1932 prawdopodobnie uruchomi- 
my jeszcze kilka punktów sprzedaży tak aby 
wszyscy członkowie mogli się zaopatrywać w 
naszych sklepach. Obok akcji gospodarzcej 
spółdzielnia nasza zamierza przeprowadzić 
planową akcję w kierunku jednania człon- 
ków. Opierając się na zdrowych zasadach 
społecznych i gospodarczych przekonani jes- 
teśmy, że obok Łodzi, Poznania, Częstocho- 
wy spółdzielczość w Wilnie będzie mogła 
pochwalić się poważniejszym dorobkiem. Or- 
ganizacyjnie jesteśmy związani ze „Społem 
— Związkiem Spółdzielni Spożywców w War 
szawie, który wraz ze spółdzielniami zrze- 
szonemi reprezentuje 400.000 członków i 300 
miljonów zł. obrotu rocznego. 

Dziękując prezesowi za wyczerpujący wy- 
wiad wyrażam nadzieję, że kobiety, jako gos 
podynie domów, przedewszystkiem zapiszą 
się na członków i wszełkie zakupy będą do- 
konywać w Powszechnej Spółdzielni Spo- 
żywców. 

Zofja G. 

  

   

      

Polacy może pomyśleli (jeśli jacy 
tam byli), że o Kościuszce i Pułaskim 
zapomniano w tym dniu święta Nie- 
podległości, do której się i oni przy- 
czynili. No ale trudno, polskiej armji 
tam nie wysłaliśmy. Po bankiecie na- 
stąpiła defilada wojsk współczesnych 
i niezliczonych milicyj każdego stanu, 
w historycznych strojach, bardzo ko- 
lorowych. Dodajmy, że w porcie stała 
fregata ,„Konstytucja*, z czasów Lud- 
wika XVI, ta sama, z temi samemi ar- 
matami i kulami, która walczyła on- 
giś o wolność tego lądu. 

Wszystkie te militarne manifesta- 
cje dowodzą. że Amerykanie nie są hy 
najmniej pacyfistami, zresztą dość 
spojrzeć na ich właściwą historję, by 
się przekonać o tem. Od 155 lat wy- 
powiedzieli wojnę tyłko dziesięć ra- 
zy: Anglji (1775-1783 i w 1812— 
1814), Francji (tak, i jej też), (1899—- 
1900), Trypolitanji (1804—1805), Mek- 
sykowi (18461848 i 1914), Japonji 
(1853), Hiszpanji (1898), Niemcom 
(1917—1919), a wreszcie pomiędzy 
sobą walczyły stany: Południowe, 
zwolennicy niewołnictwa z Północne- 
mi, które chciały zniesienia handła 
i niewoli czarnych. To trwało od 1861 
do 1864 i zakończyło się zwycięztwem 
humanitarnej Północy. 

Hei. Romer.
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WIEŚCIIOBRAZKIZKRAJU. - 
Napad rabunkowy na kupca. 

Trzech napastników ujęto. 
W dniu wczorajszym na powracającego 

w miasteczka Osarowca kuped Rubina Cypki- 

ma, zam. w Rukójniach, gminy rudomińskiej, 
słokonane napadu rabunkowego. Wpobliżu 

wsi Miechałany (gmins szumska) napadło na 
<€ypkina trzech osobników, którzy kijami 

zkili go do utraty przytomności, poczem >ra- 
howali futro i dwanaście. złotych gotówki. 

Nieprzytomnego kupca znaleźli na drodze 

  

   

przejeżdżająey włościanie, którzy powiadomi 
li o wypadku policję. 

Dzięki wdrożonemu natychmiast  Śledz- 
twu, udało się policji wkrótce wpaść na šla- 
dy rabusiów, których tejże nocy aresztowa 
no. Okazali się nimi mieszkańcy wsi Mich- 

: Aleksander Bieżko, Władysław Pietru 
t Władysław Walinowicz. Wszyst- 

kich trzech napastników osadzono w aresz- 
cie do dyspozycji władz sądowo-śledczych. 

   

Wykolejenie się dwóch wagonów 
pociągu towarowego. 

Nieszczęśliwych wypadków z ludźmi nie było. 
Na linji kolejowej Brasław wpobliżu mo- 

stu kołejowego Reczki wydarzyła się kata- 
strefa z pociągiem towarowym. Wskutek 
zerwania obręczy dwa wagony towarowe 

wykołeiły o KR KSC Pod ciężarem wa- 
sgonów most załamał się i runął do głębokie- 

  

     

  

   

Samobójstwo p 
Wie wsi Mordasy, gminy chocieńczyckiej 

«odebrał sobie życie przez powieszenie się rol 
mik Mikełaj Szachraj, którego znałeziono wi- 
szącego na strychu swego domu. Powodów 

amobójstwa nzrazie nie ustalono. Krewni 
«denata twierdzą, że powodem rozpaczliwe- 
   

go rowu. Na szezęście obeszło się bez ofiar 
ludzkieh. Na miejsce wypadku wyjechała ko 
misja połicyjno-śledcza oraz specjalna bryga- 
da  techniczno-kolejowa, która przystąpiła 
do podniesienia wagonów. Wyniki dochodze- 
nia nie są jeszeze znane. (e). 

rzed licytacją. 
go kroku była ciężka sytuacja materjalna. 
Szachraj cstatnio znacznie się zadłużył i nie 
mógł wywiązać się z zobowiązań pieniężnych 
wobec ezego groziła mu licytacja dobytku 
gospodarczego. (e) 

  

Szajka złodziei drutu telefonicznego. 
Od pewnego czasu na linji Podświle — 

©Wokszyce grasuje nieuchwyt szajka która 
w sprytny sposób niszczy linje telefoniczne 
mależące do oddziałów wojskowych. Onegdaj 
xznowu władze bezpieczeństwa zostały zaalar- 
amowane, iż w pobliżu wsi Iwanowszczyzna 

   

  

gm. dokszyckiej nieznani sprawcy zniszczyli 
linję telefoniczną na przestrzeni przeszło 130 
mtr. Sabotažyšci po zniszczeniu linji zabrali 
również drut ze sobą. Zarzadzono energicz- 

ne poszukiwania. (e) 

  

Szemetowszczyzna. 
Zjazd B. B. W. R. 

Dnia 8 b. m. w Szemetowszczyźnie odbył 
się Zjazd członków i sympatyków BBWR. 
> terenu tejże gminy, na który przybyło z 
każdej wsi po kiłku delegatów, w ogólnej 
Riczbie przeszło 300 osób. 

Otworyt i zagaił Zjazd p. Z. Łagoda, wi- 
żając w imiesiu zgromadzonych gości p. pos- 
За F. Krasickiego, który też przybył na 
Zjazd. 

Po ukonstytuowaniu się prezydjum, w 
«skład którego jako przewodniczący został 
„jednogłośnie wybrany miejscowy wójt gmi- 
„ny p. St. Runowicz, p. poseł Krasicki w 
dłuższem przemówieniu zobrazował pracę 

=Sejmu oraz pracę rządu nad podniesieniem 
dobrobytu i kultury gospodarczej w państwie 

sa w szczególności rozwinął podjętą przez 

irząd walkę z kryzysem gospodarczym. 

Przemówienie to zostąło wysłuchane z 
wielką uwagą. 

Następnie zostały powzięte 
srezolucje: 

1. Zjazd stwierdza, iż polityka Klubu 
"BBWR. dąży drogą racjonalnego podniesie- 
snie dobrobytu państwa jak całego społe- 
«czeństwa przeto wyraża całkowite zaufanie 
klubowi BBWR. i życzy dalszej owocnej 
;pracy dla dobra ogólnego w rozmaitych dzie- 
„dzinach życia państwowego. 

2. Zgromadzeni proszą p. posła F. Kra- 
ssickiego, ażeby za pośrednictwem klubu po- 
=selskiego BBWR. prosił u odnośnych władz, 
«© zwolnienie od opłat zaliczkowych, za tech- 

następujące 

-sniczne wykonanie pomiarów, przy scaleniu 
sgruntów poszczególnych wsi z terenu gm. 
Szemietowszczyzna, a to z powodu nader. 
«ciężkich warunków materjalnych, miejsco- 
wej ludności. Ściągnięcie zaliczek wpłynie u- 
„jemnie na bieg racjonalnej komasacji wsi 
«co da w rezultacie to, że żadna wieś nie bę- 
«dzie w stanie skomasować się. 

3. Zjazd stwierdza, iż istniejące przepisy, 
-co do opłat wjazdowych na targi i za świa- 
«dectwa pochodzenia zwierząt domowych, wy 

magają koniecznie poddania rewizji i poczy 
mienia w nich zmian w kierunku obniżenia 

Na tem pierwszy zjazd członków i sympa 
tyków B.B.W.R. zakończono, poczem p. po- 
<zeł F. Krasicki udzielił osobom  zaintere- 
ssowanym rozmaitych porad. 

Pożądanem byłoby, ażeby nasi wybrań- 

cy, częściej odwiedzali swoich wyborców, ce- 
jem wymiany zdań i nawiązania kontaktu z 
sżyciem kmiotków, od których mogą otrzy- 
mać bogaty materjał dla swoich — prac po- 
selskich. 

Nie można przemilczeć tego faktu iż na 
szjazd przybył 90-cioletni staruszek wiejski 
©. Andruszkiewicz powstaniec 1863 r. który 
«dobitnie i rzeczowo przedstawił położenie go 
=spodarcze wsi obecne i dawne. L. Ł. 

Wilejka. 
Koncert B. Rokickiego. 

Dyrygent orkiestry wojskowej (dętej) 10 
"Baonu K. O. P. z Kraśnego p. B. Rokicki 
-wystąpił w dniu 3 stycznia r. b. w świetlicy 
strzeleckiej w Wiilejce z koncertem w sile 
28 ludzi. 

Na program składało się 12 utworów mu- 
zycznych, wśród których cztery utwory kom- 
pozycji własnej p. B. Rokickiego, a mianowi 
<zie: Noc syłwestrowa, poemat symfoniczny, 

cz. T i cz. II, oraz arja „w po- 

rezeščiem". Pozntem byly kompo- 

ud nad Wisłą” Koseckiego, „Duch 
— Grosmana“, Wilhelm Tell-Ro- 

*sinieigo, ..Poczta w lesie, romans — Szefera 
i inne. 

Całość wypadła bez zarzutu, pomimo, że 
wiele punktów było trudnych do wykona- 
mia, zwłaszcza części sołowe 1-szy kornet. 
Koncert trwał przeszło dwie godziny, każ- 
<dy numer oklaskiwano rzęsiście. Powszechną 
uwigę zwrócono na obie części poematu sym 
fonicznego 1-sza Brygada, bo też istotnie ut- 

   

   

    

    

   

    

=wór ten zasługuje w całej pełni na to, aby 

zainteresowały się nim bliżej sfery mu- 
szyczne. 

Kompozytor p. B. Rokicki w skromności 
«swojej a może i z braku środków nie chce 

swych utworów ogłosić drukiem. Pomimo to 
rokujemy p. Rokickiemu dobrą przyszłość. 
Po wyczerpaniu programu publiczność nie 
chciała opuścić sali i musiano jeszcze dwa 
numery zagrać nad program. Trzeba dodać, 
że wiele spóźnionych gości poszło do domu, 
gdyż miejsc na sali zabrakło. 

Walde. 

Choinka Z. S. dla ubogiej dziatwy 
pozaszkolnej. 

Związek Strzelecki w Wilejce rozwija о- 
statniemi czasy zakrojoną na szeroką skalę 
akcję charytatywną, dowodem czego choćby 
urządzona w dniu 6 stycznia w Świetlicy 
Z. $. choinka dla ubogiej dzitawy pozaszkol- 
nej, Na choinkę przybyło z rodzicami i bez 
aż 102 dzieci w wieku pozaszkolnym prze- 
ważnie. 

Wszystkie dzieci otrzymały podarki w 
postaci pełnych torebek ciastek, pierników, 
cukierków i jabłek, oraz dzieci najbiedniej- 
sze materjał na bieliznę i ubranka, względ- 
nie gotowe wyroby. Biedne matki z rozrzew- 
nieniem dziękowały za te niespodzianki. 
Dla wielu. zwłaszcza prawosławnych, była 
to prawdziwa gwiazdka. Fundusze na zakup 
darów powstały przeważnie ze składek lu- 
dzi dobrej woli i ze zbiórki w naturze doko- 
nanej przez obywateli z T-wa Przyjaciół 
Z. 8. Walde. 

Zahacie. 
Kolejarze organizują się. 

Dnia 10 stycznia b. r. o godzinie 10 rano 
odbyło się w Zahaciu walne zebranie w og- 
nisku kolejowem, z udziałem przedstawicie- 
la Okręgu Wilno i przy obecności 120 człon 
ków. 

Na porządku dziennym zebrania były spra 
wy wyborów zarządu i członków komisji 
Rewizyjnej, zorganizowanie przysposobienia 
wojskowego w Zahaciu, Ziabkach i Podświ- 

lu. Prezesem został wybrany p. Miakowski 
zawiadowca stacji Zahacie, wice-prezesem 
p. Szachowicz, zawiadowca odcinka drogo- 
wego w Ziabkach. Członków ćwiczących jest 
w Ziabkach 38, kierownikiem zaś ćwiczeń 
jest plutonowy W. Pawłowski. 

Bieniakonie. 
Pożar. 

Wieczorem dnia 10 b. m. o godz. 21 w 
m-ku Bieniakonie pow. lidzkiego wybuchł 
pożar w zabudowaniach Woźnicy Stanisła- 
wa. Pastwą płomieni padła stodoła ze zbio- 
rami. Straty wynoszą 1000 zł. Przyczyna po- 
żaru nie ustalona. M-ur. 

Z pogranicza. 
Ujęcie przemytników. 

Na odcinku granicznym Turmonty pa- 
trol K. O. P. zauważył kilku osobników, któ 
rzy nielegalnie przedostali się przez grani- 
cę z saniami naładowanemi cukrem. Na wez- 
wanie żołnierzy osobnicy rzucili się do u- 
cieczki pozostawiając na pastwę losu sanie. 
Za uciekającymi patrol oddał strzały raniąc 
jednego ze zbiegów. Rannym okazał się zna- 
ny i poszukiwany przemytnik M. Mikołaj- 
czyk. Dwaj inni na widok rannego towa- 
rzysza zatrzymali się i oddali się w ręce 

żołnierzy. 

Zamknięcie fabryk. 
W ostatnich dniach unierucho- 

mionych zostało w Białymstoku 10 
fabryk, skutkiem czego utraciło pra- 
cę około 400 robotników. 

Tyfus plamisty. 
Rzekomo stłumiona epidemja tyfusu pła- 

mistego w Wileńszczyźnie ponownie wybu- 
chła nieoczekiwanie w pow. dziśnieńskim. 
Podług danyeh władz sanitarnyeh w ciagu 
ubiegłych dni na terenie tego powiatu zano- 

Skazany wywrotowiec manifestuje na ulicy. 
Sąd ukarał go dodatkowo. 

Dn. 29 września ub r. sąd apelacyjny roz- 
poznawał sprawę Szulima Zyrmana, które- 
sgo w rezultacie za działalność wywrotową 

art. 102 cz. 1 K. K.) skazał na zamknięcie 
"w ciężkiem więzieniu. 

Po rozprawie przodownik  Szepiłło i 
postł Jasiński skazanego Żyrmana przepro- 
wadzali z gmachu sądów do więzienia na 

ch. 

y wszyscy znałećli się na ul. Mickie- 
wicza, Żyrman położył się na środku jezdni 
a wobec zebranej licznie publiczności począł 
"wznosić okrzyki w rodzaju: „precz z rzą- 
-dem faszystowskim*, „percz z białym tero- 
rem", „precz z policją“ i t. p. 

Dopiero przy pomocy iunycr policjantów 
<awanturującego sżę komunisłę zdołano do- 
wrowadzić do więzienia. a jego samego po- 

  

     

  

  

cigąnięto do odpowiedzialności sądowej 2 
art: 129 p. 1 i 2 K. K. 

Żyrman więc znalazł się ponownie przed 
sądem okręgowym w osobach wiceprezesa 
p. W. Brzozowskiego i pp. sędziów Cz. Sien- 
kiewicza i M. Szpakowskiego. 

Oskaržyciel, podprokurator p. Odyniec 
domagał się ukarania zatwardziałego wy- 

wrotowca, zaś obrońca oskarżonego adw. 
Frydman wnosił o uniewinnienie jego kli- 
jenta, względnie o ukaranie za zakłócenie 
spokoju publicznego, 

Sąd uznając, iż oskarżony winien jest do- 
konania zarzuconego mu czynu, skzał go 
na 2 lata ciężkiego więzienia, którą to karę 
skazany będzie musiał odbyć niezależnie od 
poprzednio wymierzonej za działalność ko- 
munistyczną. Ka-er. 

  

towano 17 wypadków żasłabnięć na tyfus 
płamisty. Władze sanitarne niezwłocznie 
przedsięwzięły najostrzejsze środki zapobie- 
gaweze. Choryeh natychmiast izołowanó, zaś 
mieszkania ieh poddano dezyntekcji. 

Również zanotowano kilka wypadków tej 
niebezpiecznej choroby w pow. mołodeczań- 
skim, gdzie także przedsięwzięto Środki о- 

WIESĆI Z WOJEW. 

chronne. W| innyeh powiatach zasłabnięć 
na tyfus plamisty nie nołowano. 

Oprócz tyfusu płamistego statystyka eho- 
rób zakaźnych w Wileńszczyźnie przedsta- 
wia się następująco: Tyfus brzuszny 7, pło- 
niea 8, błoniea 3, odra 52, róża 4, krztusiec 
1, gruźlica 16 (6 zgonów), jagłica 55, świn- 
ka 9, ospa wietrzna 9, grypa 13. 

NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wiieńskiego* mieści się 

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

Kino dźwiękowa 

Pogoń 
w Nowogródku 

GENERAŁ GRACK ""sieuay 

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

  

LIDA, Suwalska 58, tel. 50 (obok kino teatru Nirwana) 

  

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

oraz futra i okrycia damskie I! męskie. 8730 
    

Przez miłość—do zbrodni! 
Poeci eałego Świata, ci najwięksi piewey 

miłości, pisząc o niej tomy wzniosłych po- 
ematów, widzieli w niej tylko. ideał dusz 
i sere ludzkich, natomiast żaden z nich nie 

wspomina do jakich tragedyj niejednokrotnie 
dochodzi przez tę właśnie miłość. Wpraw- 
dzie mówią, że miłość ma ciernie i różę, lecz 
biorąc fakt ten życiowo widzimy, że na ga- 

łązce jest częstokroć tylko jedna róża a kol- 
ców bardzo dużo. Że tak bywa w życiu 
z tą miłością a nie inaczej posłuży poniższa 
sprawa, której prolog rozegrał się na polu 
koło wsi Siwiea gminy iwienieckiej powiatu 
wołożyńskiego, a epilog w Wileńskim Są- 
dzie Okr. Wydział Zamiejscowy w Lidzie, 
w dniu 13 b. m. 

Mieszkaniee w. w. wsi. Michał Kołaczyk 
lat 26 kochał się do szaleństwa w pięknej i 
młodej mężatce Emilji Zieńko, pochodzącej 
również z tej samej wsi. Miłość ich była 
wzajemna. Przez dwa lata trwała ta piękna 
sielanka, mimo że maż pięknej Emilji był 
tuż pod bokiem, i byłaby może trwała jesz- 
cze dalej, gdyby nie ludzkie języki. Pewne- 
go dnia doszło do wiadomości Zieńki, że 
żona jego utrzymuje z Kołaczykiem bliższe 
stosunki, wobec czego zażądał od niej wy- 
jaśnienia, Zieńkowa przyznała się, że kocha 
Kołaczyka. Zieńko wówczas zaznaczył jej, 
że jeśli nie wyrzeknie się miłości do Koła- 
ezyka, to ją wypędzi z domu. 

Ponieważ Kołaczyk był biednym wyrob- 
nikiem i Złeńkowa nie widziała z nim popra 
wy bytu — zastosowała się do życzenia mę- 
ża i z Kołaczykiem zerwała. Nie pomogły 

prośby ani groźby ze strony Kołaczyka. Roz- 
pił się ehłop t pracować nie mógł, a do lu- 
dzi mówił, że życie skończy w więzieniu. 

Do tragedji doszło w dniu 27 lipca 1931 
roku. Gdy Zieńkowa zajęta była zbieraniem 
koniczyny z pola, przyszedł do niej Koła- 
czyk i chodząc za nią błagał, by do niego 
powróciła, ale Zieńkowa kategorycznie od- 
rzuciła jego prośby. Wówczas Kołaczyk bły- 
skawieznym ruchem wycignął z pod mary- 
narki krótki obcięty karabin francuski i od- 
dał do Zieńkowej dwa strzały. Zieńkowa zwa 
liła się martwa na ziemię. Kołaczyk wolnym 
krokiem oddalił się w stronę m. Iwieńce z 
karabinem w ręku, a do spotkanych po dro- 
dze małżeństwa Nowików powiedział, że za- 
bił Zieńkową ponieważ odrzuciła jego mi- 
łość. 

Na wszczęty alarm Kołaczyka zatrzymali 
żołnierze z K. O. P.-u i oddali w ręce poli- 
cji. Osadzono go w więzieniu iwezoraj sta- 
nął on przed sądem. Z płaczem przyznał się 
do zabójstwa Zieńkowej a w ostatnim słowie 
powiedział, że mu wszystko jedno jaki wy- 
rok zapednie, gdyż i tak mu życie teraz nie- 
miłe. Po przeprowadzeniu rozprawy Sąd w 
składzie prezesa Bukowskiego oraz sędziów, 
Lwowa i Landfisza ogłosił wyrok, mocą 
którego Kołaczyk skazany zosał na osadze- 
nie w więzieniu eiężkiem na przeciąg lat 
sześciu. 

Oskarżał prokurator Szemioth, bronił z 
urzędu adw. Wismont. Skazany przyjął wy- 
rok spokojnie. M-ur. 

  

Lida. 
Wielki bal maskowy lotników 

na rzecz bezrobotnych. 

W. dniu 16 stycznia b. r. w sali Ogniska 
Kolejowego w Lidzie odbędzie się Wielki 
Bal Maskowy urządzony staraniem Podofi- 
cerów 5-go pułku Lotniczego, z którego cał- 
kowity dochód przeznaczony zostaje na rzecz 
bezrobotnych. Jest to jeszcze jeden dowód, 
jak wojsko odczuwa nędzę bezrobot. i sta- 
ra się wszelkiemi sposobami przyjść im z 
pomocą. Szłachetna ta inicjatywa winna być 
poparta przez społeczeństwo lidzkie, a w 
tym wypadku pdzez młodzież, która mamy 
nadzieję, że gremjalnie zjawi się na tym 
wesoło zapowiadającym sie balu, by mile 
ubawić się do białego rana. Lotnicy nasi 
przeznaczanją dwie cenne i pomysłowe nag- 
rody za najładniejsze kostjumy. 

A więc maski i maseczki szykujcie się! 

Organizacyjne zebranie Stowarzysze- 
nia Rezerwistów i byłych wojskowych 

Koła Lida. 

W: dniu 17 stycznia b. r. o godz. 12 w lo- 
kalu przy ulicy 3-go Maja Nr. 45 odbędzie 

się Organizacyjne Zebranie Stow. Rezerwi- 
stów i b. Wojskowych Koła Lida. 

Utworzenie Powiatowej Komisji Od- 
bioru artykułów spożywczych, jako 

podatków w naturze. 

W. związku z zarządzeniami w sprawie 
opłacania zaległych podatków, miast gotów- 
ką — w naturze, utworzona została w Li- 
dzie. Powiatowa Komisja Odbioru wszelkich 
z tego tytułu napływających od płatników 
artykułów. W skład tej Komisji weszli: prze- 
wodniczący, starosta lidzki p. Bogatkowski 
Henryk, członkowie p. p. Okiński Walery 
nacz. Urzędu Skarb., Zadurski burmistrz m. 
Lidy, Janikowski Aleksander inż. agr. powia 
towy z O. T. O. i K. R., Górski Mieczysław 
sekr. z O. T. O. i K. R., ponadto w skład 
Komisji weszło czterech zastępców. Ы, 

Pierwsze wpływy podatków 
w naturze. 

W dniu wczorajszym Powiatowa Komisja 
Odbioru, przyjęła pierwsze wpływy podatku 
w naturze w postaci 1400 klgr. żyta. Spodzie 
wany jest większy napływ grochu, zboża, 
drzewa i t. p. Za dostarczone artykuły pła- 
cone są ceny większe o 10 proc. od cen ryn- 
kowych. 

Najbliższy repertuar teatrów 
miejskich Z.A.S.P. w Wilnie. 

Po kilku utworach, o treści lżej- 

szej, acz nieszablonowej, kierownic- 
two Teatrów nawiązuje linję reper- 
tuaru do swych początkowych zapo- 
wiedzi. W najbliższym repertuarze 
przesunie się na scenie Teatru na Po- 
hulance szereg utworów ciekawych i 

pierwszorzędnej wartości artystycznej 
W rocznicę dziesięciolecia śmierci G. 
Zapolskiej ujrzymy „Pannę Maliszew- 
ską”, następnie jedną z mocnych 
sztuk, ściśle związaną z zagadnienia- 
mi dnia dzisiejszego „Mam lat 26“ 
Mihaly'ego; J. Szaniawskiego najnow 
szy utwór „Fortepian*; W. Szekspira 
„Wieczór Trzech Króli*; misterjum 
współczesne Ewy Szelburg Zarębiny 
„Ecce Homo“. „Don Carlos“ — Szil- 
Jera w kapitalnem thumaczeniu K. JI 
łakowiczówny: „Car Lenin'—Fran- 

cois Porchć — ciekawa, objektywnie 
ujmująca postać Lenina. Ścena „Lut 
ni* wystąpi po beztroskiej farsie 

„Hulla di Bulla* z doskonała kome- 
dją „Ta ktėrej szukamy“ — Hirsch- 

felda o pogodnym, miłym i głębszym 
nastroju; następnie bawić będzie naj- 
nowsza komedja A. Grzymały Siedlec- 
kiego „Ich synowa' i beztroska humo- 
reska Labicha „Słomkowy kapelusz* 

Szereg utworów wystawionych w 
tym sezonie jak „Horsztyński*, „Ró 
ža“, „Panna Mężatka*, ;Geldhab'. 

„Dzień paździemikowy*, w połącze- 
niu z zapowiedzianemi. stanowi po- 
ważny bilans jednego sezonu, co w 

połączeniu z wysiłkiem artystycznem, 
zawsze cechującą starannością gry i 
wystawy, chlubnie świadczy o ambi- 
cjach kierownictwa i miasto nasze 
pod względem teatralnym stawia w 
rzędzie pierwszych. 

Zakończenie prac Miejskiej 
Komisji Spisowej. 

W dniu 12 stycznia b. r. w sali 
Posiedzeń Rady Miejskiej zebrała się 
po raz ostatni Miejska Komisja Spiso- 

wa celem wysłuchania sprawozdań 
Naczelnego Komisarza Spisowego T 
Nagurskiego i Wojsokwego Naczelne- 
go Komisarza Spisowego kpt. Tymań- 
skiego z przebiegu II Powszechnego 
Spisu Ludności na terenie m. Wilna. 

W wyniku sprawozdań i dyskusji 
dało się stwierdzić, iż Spis w Wilnie 
naogół się udał, a w szczególności wy- 
różnił się element społeczny biorący 
udział w pracy w charakterze komi- 
sarzy spisowych, swą ofiarną, bezin- 
teresowną i solidną pracą. Komisarze 
spisowi doznali niemał wszędzie przy- 
chylnego przyjęcia i pomocy ze strony 
mieszkańców miasta, so również 
wpłynęło dodatnio na wynik spisu. 
Mimo wielkiej różnolitości narodowo- 
Ściowej komisarzy spisowych na o- 
gólną ilość 1703 z językiem ojczy- 
stym niepolskim 443 nie stwierdzono 
żadnych nadużyć w rubryce języka 
ojczystego z wyjątkiem jednego wv- 

padku. 

Miejska Komisja Spisowa powoła- 
na została celem propagandy idei spi- 
su wśród ludności miasta oraz cele:n 

werbunku i szkolenia komisarzy spi- 
sowych. Stesunek ludności do spisu, 
ilość zwerbowanych komisarzy okrę- 

gowych (1586 na 923 okręgi) oraz 
wyszkolenie komisarzy wskazują, iż 
prace Komisji nie poszły na marne. 

Naczelny Komisarz Spisowy imie- 
niem Władz Spisowych podziękował 
Komisji za jej ofiarną i owocną pracę, 
poczem przewodniczący prof. M. Gut- 
kowski stwierdził rozwiązanie się Ko- 
misji wobec wypełnienia jej zadań. 

Dobry przykład. 

Mamy do zanotowania postępek wiełee 
obywatelski, godny zewszechmiar naślado- 
wania. 

Qto, absołwenci wydziału lekarskiego U. 
S. B. z roku 1931-32 jednomyślną uchwałą 
wszystkieh uezestników kursu, w uwzględ- 
nieniu ciężkiego kryzysu gospodarczego po- 
stanowili nie urządzać tradyeyjnej herbatki 
pożegnalnej, lecz zamiast niej złożyli sumę 
stu sledemdziedięciu złotych (170 zł.) na 
bezrobotnych do rąk Wojewódzkiego Komi- 
tetu do Spraw Bezrobocia w Wilnie. 

Arbon nie może uregulować. 
komunikacji. 

Mimo, że już dwa tygodnie upłynęły od 
chwili objęcia komunikacji miejskiej przez 
Arbon — kwestja kursowania autobusów do 
chwili obecnej nie została uregulowana. 
Przedewszystkiem Arbon nie wywiązał się 
dotychczas ze swcich zobowiązań w spra- 
wie uruchomienia przewidzianej przez umo- 
wę ilości wozów, nadomiar jednak złego i 
ta niewiełka ilość autobusów, jaka obsługu- 
je obecnie miasto (31), — kursuje bezplłano- 
wo, stwarzając w komunikacji miejskiej 
prawdziwy chaos. Na przystankach nadał 
gromadzą się tłumy publiczności, wyczeku- 
jąe nieraz po pół godziny na ukazanie się 
wozu, by naraz przybyły aż dwa łub by u- 
słyszeć od konduktora, że wolnych miejsce 
niema. Nie też dziwnego, że utyskiwania na 
Arbon są coraz głośniejsze. Pozatem istnieje 
jeszcze i szereg innych usterek, którym win- 
na jest Dyrekcja. 

    

Na wszystkie te uchybienia Magistrat już 
kilkakrotnie zwracał uwagę dyrekcji Arbo- 
nu. W. dniu wczorajszym w sprawie tej 
przedstawiciele Arbonu odbyli dłuższą konfe- 
rencję z szefem sekcji technicznej Magistratu 
wieeprezydentem Czyżem. Jak się dowiadu- 
jemy w wyniku zabiegów Arbonu, Magistrat 
prolongował- termin uregułowania komuni- 
kacji na trzy miesiące t. j. do dnia 1 kwiet- 
nia (gwałtu niema, pośpieim) a więc stan 
dotychczasowy będzie nadal trwał. 

  

Podług zapewnień dyrekcji Arbonu w 
najbliższych dniach ma nadejść do Wiłna 
około 10 wozów, które zostaną natychmiast 
uruchomione. Wątpić jednak w to należy, 
ho zapewnienia w tym wzgłędzie i przedtem 
już były, ałe ich nie dotrzymano, ce z przy- 
krością musimy stwierdzić. 

Pożar przy ulicy Zawalnej. 
Wezoraj w godzinach porannych wybuchł 

pożar w domu Nr. 52 przy uł, Zawałnej. O- 
gień szybko objał dach domu, zagražając 
całemu budynkowi i przerzuceniem się na 
sąsiednie domy. Powiadomiona straż ognio- 
wa, niezwłocznie przybyła na miejsce wy- 
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> MIEJSKA. 

— 150 bezrobotnych znalazło pracę na 

robotach miejskich. W początkach bieżącego 

tygodnia Magistrat m, Wilna zatrudnił przy 

budowie parku sportowego na Górze Boufał- 

łowej 150 bezrobotnych. Jak się dowiadu- 

jemy, zakończenie robót spodziewane jest 

najpóźniej w maju r. b. Park będzie służył 

dla celów wychowania fizycznego młodzieży 

i dzieci. 
— Liezba taksówek w Wilnie maleje. 

Ciężki kryzys gospodarczy odbił się w spo- 

sób fatalny na zarobkach właścicieli doro- 

żek samochodowych, gdyż frekwencja jeż- 

dżących spadła obecnie do minimum. Pod 

tym względem rok 1931 był bezwzględnie 

najbardziej ciężkim. W związku z tem wie- 

    

lu właścicieli pozbywa się swych taksówek 

co powoduje, że ilość dorożek samochodo- 

wych stale w Wilnie maleje. Obecnie na te- 

renie miasta kursuje 81 taksówek. W roku 

zaś 1930 było ich 111. W ten sposób w cią- 

gu roku ubiegłego zlikwidcwano 30. taksów- 

ki. Jak się informujemy tendencja zniżko- 

wa w tym kierunku utrzymuje się nadal. 

— Troski Magistratu. W związku ze sta- 

raniami Magistratu o zatrudnienie jak naj- 

większej ilości bezrobotnych i przyczynienie 

się w ten sposób do częściowego chociażby 

rozwiązania zagadnienia bezrobocia, odbyła 

się wczoraj konferencja naczelników wszyst- 

kich wydziałów technicznych Magistratu m. 

Wilna z udziałem wiceprezydenta Czyża. Te- 
matem narad była sprawa opracowania pro- 
jektu robót inwestycyjnych, któryby pozwo- 
lil zatrudnić większą ilość bezrobotnych. Wi 
sprawie tej jednak konterencja wyników 
konkretnych nie dała, jak również nie zo- 
stała narazie rozwiązana druga sprawa po- 
ruszona na tej konferencji — sprawa zmia 
ny nawierzchni jeźdni. Ustalono jedynie. że 
zaopatrzenie miasta w nowoczesne jaźdnie 
obliczane jest na przeciąg lat 10. O typie 

jeźdńi zadecyduje konferncja rzeczoznaw- 

ców z udziałem wybitnego „speca* z War- 

szawy, który swój przyjazd zapowiedział na 

dzień 20 b. m. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Koło Etnologiczne Studentów U. S. B. 

Dnia 18 stycznia b. r. w poniedziałek o go- 
dzinie 16 w Zakładzie Etnologji USB. (Zam- 
kowali) odbędzie się zebranie naukowe z 
referatem kol. St. Stankiewicza na temat: 
„Kultura duchowa ludu białoruskiego w 
twórczości Elizy Orzeszkowej”. Wstęp wol- 
ny. — Goście mile widziani. 

— Zarząd Koła Prawników St. U. $. В. 
zawiadamia, iż projektowane jest wydanie 
skryptu z Procedury Cywilnej. Wydanie 
skryptu jest uzależnione od ilości subskry- 
bentów. Zapisy przyjmuje kol. Oskierko 
student IV roku Prawa w sali I-ej podczas 
wykałdów. 

W godzinach od 15—20 w lokalu Koła 
są do nabycia „Alma Mater Vilsensis* cena 
4 zł. dla akademików. „Reorganizacja Stud- 
jów Wyższych* Inż. Sławińskiego — cena 
50 gr. „Stosunki Ekonomiczne w Rosji So- 
wieckiej' prof. Tenenbauma  —<ena 1 zł. 
15 gr. „Wilcze zęby“ 1, 2. 3. numer — cena 

10 gr. każdy. 
— Sobótka w Ognisku Akademiekiem. 

W. sobotę dnia 15 stycznia r. b. odbędzie się 
zabawa taneczna w salonach Ogniska Aka- 
demickiego (ul. Wielka 24). Początek o g. 
9 wiecz. Do tańca przygrywać będzie trio 
akademickie. 

Wejście dla akademików za okazaniem le 
gitymacji — dla gości za kartą wstępu. Dla 
akademików wstęp 1 zł., dla gości 2 zł. 50 gr. 

— Otwarcie bibljoteki Bratniej Pomocy 
Polskiej Młodzieży Akademickiej U. S. B. 
Dzis t. j. dnia 15 b. m. zostaje uruchomiona 
Bibljoteka Bratniej Pomocy. Bibljoteka czyn 
na jest w poniedziałki, czwartki i piątki od 
godz. 19—21. Korzystać z Bibljoteki mogą 
członkowie Bratniej Pomocy. 

Zarząd Bibljoteki swraca się z apelem 
do Koł. Kol. aby zwrócili nieoddane dotych- 
czas książki wypożyczone w latach poprzed- 
nich. 

SPRAWY SZKOLNE. 
—- Państwowa Szkoła Teehniezna w Wil- 

nie. Dyrekcja Szkoły komunikuje, że w pią- 
tek dnia 15 stycznia o godz. 18 w lokalu 
szkolnym (warsztaty) odbędzie się zebranie 
rodziców i opiekunów uczniów Państwowej 
Szkoły Technicznej w Wilnie, na którem Dy- 
rektor Szkoły poinformuje rodziców o „Pra- 
cy pedagogicznej i wychowawczej na terenie 
Szkoły”. 

Informacja ta będzie połączona z dysku- 
sją. 

Z POCZTY. 
— Bezwzgłędne tępienie nadużyć poezto- 

wyeh. W związku z akcją władz pocztowych 
zmierzającą do udaremnienia  uszczuplania 

padku i przystąpiła do akcji ratunkowej. Po 
dwugodzinnych wysiłkach ogień  ugaszono. 
Spaliła się połowa dachu oraz sufit trzeciego 
piętra. Straty znaczne. Jak ustaliło docho- 
dzenie pożar wybuchł naskutek złego urzą- 
dzenia przewodów kominowych. (e) 

RONIKA 
poczty przez niesumienne jednostki, używa- 
jące do przesyłek pocztowych znaczków bądź 
fałszywych, bądź już używanych, Dyrekcja 
Poczt i Telegrafów w Winie kieruje w naj- 

bliższym czasie przeszło 100 spraw tego ro- 
dzaju na drogę sądową celem pociągnięcia 
winnych do odpowiedzialności karnej. 

Dalsza akcja zwalczania tego rodzaju na- 

dużyć będzie prowadzona z całą bezwzględ- 
nością. 

— Spis abonentów sieci telefonicznej. 
Spis abonentów państwowych i koncesjona 
wanych sieci telefonicznych w Polsce z wy- 
jątkiem m. st. Warszawy na rok 1932 wydany 
zostanie przez Ministerstwo Poczt i Telegra- 
fów we własnym zakresie działania. 

W związku z tem wszystkie urzędy (agen- 
cje) p.-t. przystąpiły o opracewywania ma- 
terjałów potrzebnych do wydania spisu 

Każdy abonent, posiadający jedną stację 
główną, ma prawo do jednorazowego bez- 
płatnego zamieszczenia jego nazwiska w spi- 

sie. wiska abonentów będą zamieszczone 
Ww s pod literą i w brzmieniu, które sami 

abonenci oznaczą, natomiast gdy abonent żą- 
danych wskazówek nie udzieli, pod tą literą 
iw tem brzmieniu, które Zarząd Poczt i Tel. 

uzna za stosowne. 
Tekst danych, dotyczących abonenta, zamie- 
szczanych bezpłatnie w spisie może zawierać 
tylko następujące określenia: 

a) dla osoby prywatnej: Nr telefonu, na- 
zwisko i jedno imię abonenta, jego tytuł ua- 
ukowy lub zawodowy oraz miejsce zamiesz- 
kania, t. j. nazwę ulicy i Nr domu; 

b) dla firmy: Nr. telefonu, nazwę i adres 
firmy. 

Wszełkie inne bardziej szczegółowe okre- 
łenia podlegają opłacie w wysokości 5 zł. za 
każde dodatkowe 40 liter lub ich część (38 40 
i 73 taryfy telefonicznej). 

Pozatem abonenci mogą być zamieszczeni 
w spisie kiłkakrotnie pod różnemi oznacze- 
niami za osobną opłatą po 5 zł. za każde 
40 liter (nie licząc jednego bezpłatnego za- 
mieszczenia). 

Powyższe opłaty byłyby pobrane przy 
wpłacie najbliższej należności abonentowej. 

W interesie samych abonentów leży, aby 
adresy ich figurowały w spisie abonentów 
prawidłowo. Wszyscy zatem zainteresowani 
abonenci muszą najpóźniej do dnia 20 b. r. 
podać miejscowemu urzędowi (agencj:) 
poczt.-telegr. na piśmie tekst nazwy telefonu 
celem zamieszczenia w spisie abonentów. 

Dotyczące sprawy abonentów miasta Wil- 
na załatwia kancelarja Urzędu Telegraficz- 
nego, ul. Św. Jańska 13 w godz. od 8—t3 
(telefon Nr. 405). 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Apel Kom. Wojew. L. O. P. P. Wi 

związku z koniecznością zamknięcia ksiąg 
rachunkowych Komitetu za rok 1931 Zarząd 
Komitetu Wojewódzkiego Wileńskiego L. O. 
P. P. najuprzejmiej prosi o jak najprędszy 
zwrot rozesłanych do właścicieli domów list 
ofiar na L. O. P. P. za miesiące listopad i 
grudzień 1931 r. 

Listy wraz z zebraną gotówką przyjmowa 
ne są codziennie w godzinach urzędowych 
w lokalu Biura Komitetu L. O. P. P. przy 
ul. Marji Magdaleny Nr. 4 m. 1. 

— Komunikat „Rodziny Wojskowej”. Sek 
cja Kulturalno-Ošwiatowa Rodziny Wojsko- 
wej, podaje niniejszem do wiadomości, że 
w najbliższym czasie rozpoczną się lekcje 
angielskiego i stenografji. Zapisy przyjmuje 
Sek. Kul.-Ośw. w poniedziałki i czwartki 
od godz. 6 do 7-ej p. p. w sekretarjacie Ro- 
dziny Wojsk. Mickiewicza 18. $ 

    

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Klub Włóczęgów. W piątek dnia 15 

b. m. w lokalu przy ulicy Przejazd 12 odbę- 
dzie się pierwsze poświąteczne zebranie Klubu 
Włóczęgów Senjorów. Początek o godzinie 19 
dla członków, a o godzinie 20 dla stałych i 
zaproszonych gości. Na porządku dziennym 
referat p. ministra prof. Witołda Staniewicza 
p. t. Akcja Zwalczania Bezrobocia na Wileń- 
szczyźnie. $ 

Prócz tego odbędzie się w godzinach mię- 
dzy 19 a 20 dyskusja nad artykułem p. T. 
Nagurskiego, umieszczonym w świątecznym 
numerze „Kurjera Wileńskiego". 

— Zarząd Ogniska K. P. W. w Wilnie. 
(ul. Kolejowa Nr. 19) jutro w piątek dnia 
15 stycznia 1932 r. o godzinie 18-ej organi- 
zuje odczyt na temat „U podstaw dzisiej 
szej Polski“. 

Odczyt wygłosi p. T . Kowalewicz. Ze 
względu na poruszane zagadnienia — spo- 
dziewane jest liczne stawienie się wileńskie- 
go społeczeństwa kolejowego. 

Wstęp wolny dla wszystkich. Niezależ- 
nie od tego w każdą niedzielę o godz. 17-ej 
mają się odbywać tamże pogadanki dla 

członków na temat „Ideologja K. P. W.* 
Pierwsza pogadanka odbędzie się 17 stycznia 

r. b. 

— Z Tow. Przyjaciół Nauk. W piątek 
dnia 15 b. m. o godz. 20 w Seminarjum Ar- 
cheologji Klasycznej (ulica Zamkowa 11, II 
podwórze) odbędzie się posiedzenie Sekcji 
Historji Sztuki w Wydziale I Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk z następującym porządkiem 
obrad: 

1) Ks. Dr, Piotr Śledziewski: Theatrum 
czyli misterja religijne w kościołach wileń- 
skich XVII wieku (studjum do ikonograficz- 
nego zrozumienia stiuków w kościele św. 
Piotra i Pawła na Antokolu). 

2) Komunikaty Przewodniczącego. 
3) Wolne wnioski. 

— Związek Kulturalno-Oświatowy Tata- 
rów Rzeczypospolitej Polskiej powiadamia 
członków związku, że odczyty wyznaczone 
na dn. 15 i 23 stycznia 1932 r. zostały odwo- 

b 
ży
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łane, natomiast odbędą się w Iokalųu ZŽw. 
(zauł. $-to Michalski, dnia 5 I piętro) o godz. 
6 po poł. następujące odczyty: 

17 stycznia 1032 r. — prof. Józef Wie- 
rzyński. Tatarzy Litewscy w literaturze poł- 
skiej. 

31 stycznia 1932 r. — Władysław Zim- 
nicki. Odrodzenie Turcji. 

Wstęp na odczyty wolny i bezpłatny. Goś- 
cie są miłe widziani. W dnie przeznaczone 
dla odczytów będzie otwarta od g. 6—8 po p. 
wypożyczalnia Bibljoteki Związku. 

RÓŻNE. 
— Odra. W! ostatnich dniach na terenie m. 
Wilna wybuchła epidemja odry. Zanotowano 
w ciągu niespełna tygodnia aż 39 wypad- 
ków zasłabnięć na te chorobę. Władze miej- 
skie zarządziły Środki ochronne. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohułanee — „Burza 

w szkałnce wody*. Dziś w piątek dnia 15-g0 
stycznia o godz. 8-ej w. komedja B. Franka 
p. t. „Burza w szklance wody”. 

— „Hulla di Bulla“ w Teatrze „Latnia“. 
Dziś w piątek dnia 15-go stycznia o godz. 
8-mej w. arcyzabawna farsa „Hulła di 
Bulla“, wywołująca wśród widzów huraga- 
ny śmiechu aż do łez. 

— Wesoła popołudniówka niedzielna w 
Teatrze Lutnia. W niedzielę dnia 17-go o 
godz. 4-ej pp. jedyny raz po cenach o 50 proe 
niższych — odbędzie się przedstawienie 
špiewno-muzyczne „Rewellersy“, z  udz 
łem pp. Rewkowskiego, Konstantynowic: 
Świętochowskiego, Stefańskiego, oraz  Wan- 
dy Biszewskiej. 

   

— Gościnne występy Teatru Miejskiego 
z Grodna w Teatrze na Pohulance. „Rywałe* 
W sobotę dnia 16-go0 b. m. o godz. S-ej w. 
gościnny występ Teatru Miejskiego z Grodna 
z rewelacyjną sztuką Andersona i 
gaa „Rywale* w opracowaniu i reż 
znanego literata Jerzego Kossowskiego, w 
której udział biorą pp.: Ustarbowska, dyr. 
Krokowski, Łodziński, (role tytułowe), dyr. 
Opaliński, Winkler, Smoczyński, Nowosiel- 

ski, Dzwonkowski, Puszyński, i in. w oto- 
czeniu statystów. Pomysłowe dekoracje Ja- 
na Hawryłkiewicza. Zniżki ważne. 

— Niedzielna popołudniówka „Rywali* 
na Pohulance. W niedzielę dnia 17-g0 b. m. 
vo godz. 4-ej pp. po raz drugi i ostatni od- 
będzie się przedstawienie popołudniowe sztu 
ki „Rywale* po cenach zniżonych. 

— Wilłeńskie Tow. Filharmoniezne. Ju- 
tro w sałi Konserwatorjum wystąpi laureat 
konkursu im. Chopina Stanisław Szpinalski, 

    

uczeń Paderewskiego, z nadzwycząj uroz- 
maiconym programem. Szpinalski powrócił 
z dłuższego tournee zagranicą i w Wilnie 
da jeden raz swój recital fortepjanowy. Bi- 
lety do nabycia w biurze „Orbis* Mickie- 
wicza 11-a. 

RADJO 
PIĄTEK, dnia 15 stycznia 1932 roku. 

11.58; Sygnał czasu. 14.10: Program dzien- 
ny. 14. Muzyka lekka i taneczna, 15.15: 
Kom. 15.25: „Renesans i humanizm w Poł- 
sce" odczyt. 15.45: Koncert dla młodzieży 
(płytyj. 16.20: „Inwalidzi w Polsce“ odczyt. 
16.40: Codzienny odcinek powiešciowy. 16.55: 
Lekcja angielskiego. 17.10: „„O połskiej ko- 
medji rybałtowskiej* odczyt. 17.35: Muzyka 
lekka. 18.50: Kom. LOPP-u. 19.00: Połakom 
na Kowienszezyžnie! 19.15: „Przegłąd prasy 
rolniczej krajowej i zagranicznej”. 19.25: 
„Ciotka Albinowa mówi”. 19.40: Program na 

sobotę. 19.45: Prasowy dziennik radjowy. 
26.00: Pogad. muz. 20.15: Koncert symfo- 
niczny. 22.40: Kom. i muzyka taneczna. 

SIA 1932 roku. 

      

SOBOTA, dnia 16-g0 STYC 

11.58. Sygnał czasu, 12 Poranek szkoł- 
ny. 14.10: Program dzienny. 14.15: Muzyka 
z płyt. 15.15: Wiadomošci wojskowe. 15.25: 
Przegląd awn. perjod. 15.45: Koncert 
życzeń (płyty). 16.20: Radjokronika. 16.40: 
Codzienny odcinek pov iowy. 16. Mu- 
zyka z płyt. 17.10: „Niezwykłe własności ciał 
przy bardzo niskich temperaturach* — od- 
czyt. 17.35: Koncert młodych talentów. 18.05: 
Słuchowisko i koncert dla dzieci. 18.50: Ko- 
munikat Tow. Org. i Kół Roln. 19.00: Tygod- 
nik litewski. 19.20: Kwadrans akademicki. 
19.35: Program na niedzielę i rozm. 19.45: 
Pras. dzien. radj. 20.00: „Na widnokręgu”. 
20.15: Muzyka lekka. 21.55: „Kult kwiatów 
w Japonji* — felj. 22.10: Koncert chopi-* 
nowski. 22.45: Kom. 23.05: „Akuku* — о4- 
cinek z dociankami. 23.35: Muzyka tanecz- 
na z płyt. 

NOWINKI RADJOWE. 
MUZYKA KLASYCZNA i WSPÓŁCZESNA. 

Dzisiejszym  Kkoneertem  symfonicznym, 
który transmitowany będzie z Filharmonji 
Warszawskiej będzie dyrygował Grzegorz 
Fitelberg. Program otwiera uwertura z ope- 
ry Glucka: „Ifigenja w Aulidzie.* Następnie 
młody i wiełce utalentowany wiolinista Ste- 
fan Frenkieł odegra z towarzyszeniem or- 
kiestry koncert skrzypcowy D-dur Mozarta 
oraz „Małą suitę na skrzypee* własnej kom 
pozycji. Na zakończenie usłyszymy poemat 
symfoniczny Straussa „Don Kiszat*. Począ- 
tek koneertu jak zwykle o godz. 8 m. 15 wie 

  

    
      

  

  

    

    

KU R J E R 

€zorem. W przerwie koneertu symfoniezne- 
go nadany zostanie ciekawy feljeton literac- 
ki. 

KINA i FILMY 

CZARNA MELANCHOLJA. 

Takiego tytułu filmu jeszcze nie było Nie 
wiadomo też czy będzie. Narazie jest to 
tytuł moich refleksyj po wyjściu ze „Styło- 
wego” (przedtem byłem na tym filmie 2 razy 
w kinie „Hollywood*) z seansu „C. K. Feld- 
marszałek"?! Aeż to świetna komedja, jedna 
z najlepszych komedyj charakterystycznych, 
arcydzieło doskonałego ujęcia danego Środo- 
wiska z jego komicznej strony, perła humo- 
ru, chef-d'oeuvre reżyserji, szc: staranno- 
ści w doborze wykonawców (Vlasta Burian, 
ach — Vlasta Bur...!), w odtworzeniu naj- 
drobniejszych nawet, akcesorjów, wzór о- 
pracowania historycznego tematu, wszystko 
doskonale zgrane, dowcipne, nie pamiętam 
kiedym tak się śmiał. A typy, co za typy! 
I znów ci wykonawcy, tacy dobrani, tak świe- 
tnie wyreżyserowani, co za mistrzowskie о- 
pracowanie tematu — uf — już mi brak 
tchul.. Gdzież tu miejsce na czarną mełan- 
cholję? 

Tak. Jest. Właśnie jest. Nie w środku, 
ale zaraz potem. A dlatego, że to wszystko 
takie jest jak wyżej 

29209 REDY 

     

  

  

  

„.Bo mi na myśl przyszła nasza rodzinia 
kinematograf ja... 

— РЕр 

Ahal Tera; panstwo mnie zrozumieli!? 

Zaglębilem się w ponure rozmyślania. 
Jest o czem. Bo i co my właści mamy? 
Kicz za kiczem. Ciężkie, głupie, jeżeli moż- 
liwy scenarjusz, niechlujnie zrobione. Żan- 

darmi, katorżnicy, policjanci, prostytutki, 
hreczkosieje paniczyki. Tu trup, tam dwa, 
frak, auto,przeszarżowane wnętrze, Szablon 

banał, nua, ohyda, wiecznie to samo, złość, 
złość i jeszcze raz złość, a potem czarna 
melancholja i niewiadomo jaka odpowiedź 
na dręczące pytanie — czy u nas zawsze bę- 

dą same Szapiry, Waszyńscy, Lejtesy Roseny 
e tutti quanti, a nigdy ani jednego Lamacsa! 

  

  

  

   

Przyzwyczailiśmy się patrzeć na Czechów 
cowołwiek zgóry. Et, taki tam „chłopski n 
ród*. Nie to co my, panie dobrodzieju, tysiąc 
at kultury, ho, ho! A tu psiakość taka siuc. 
pryza. Pierwszy dźwiękowiec, gadany wpra- 
wdzie, ale jak9! Nie przewlekłe i nudne pap- 
lanie jak w „U zionej”, ale każde słowo 
na wagę, znakomicie uzupełnia obraz, nie iry- 
tuje i nuży jak w tamtym. Technicznie też 
na wysokim poziomie. 

A u nas? Co u nas? Zobaczymy kiedyś 

   
  

  

   

WROBE Nos № В 

coś podobnego? Coś tam dochodzi nas że 
stolicy o komedji ze scenarjuszem Wieniawy, 
może to początek nowej ery? Słaba nadzieja. 

Tak rozmyślałem wracając z ostatniego 
seansu w środę. W czwartek rano, znalaz- 
łem w redakcji nadesłaną z jednej z war- 
szawskich „wytwórni* wzmiankę „z uprzejmą 
prośbą o umieszczenie”, „w nadziei że Sza- 
nowni Panowie...* etc. Dowiedziałem się 2 
tego, że robi się newa... t edja, jedna z 
wielu w naszej kinematografji.  Scenarjusz 
wprawdzie, wielkiego pisarza, ale mieliśmy 
już liczne przykłady Temat  legjonowy 

Oznacza to, że znów będą niechłujnie zro 
bione akcesorja (legjoniści w mundurach W. 
P. z 1931 r...), typy bez najmniejszego podo- 
bieństwa do prawdziwych, nędzota, bałagan, 
karykatura, a nadomiar złego... wszystko ga- 

  

    

   

  

  

  

dane i — pani Smosarskalli 

Czy nie może ogarnąć czarna melancho- 
Ija? (sk) 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 

— „Kurs Przwa eywilnego i handlowego*. 
ułożył Jan Gumiński, Prokurator Sądu Naj- 
wyższego. Wydanie 3-cie. Cena w oprawie 
3 zł Nakład Fundac eczystej im. H. J. 
Chankowskiego. Warszawa, rok 1932. 

Pod powyższym tytułem wyszło nowe 
3-cie wydanie pracy p. Gumińskiego, któ- 

Ogólne wiadomości o prawie. 
ywilne, osobowe, rzeczowe, własnoś- 

ci, użytkowania, shtžebnošci, wieczysto 
czynszowe, hipoteczne, o zobowiązaniach. 

ogólny. Umowy losowe. 

   

      

  

   

  

     

    

unki istotne do zawarcia mz 
żeństwa. Przeszkody, nie dopuszczające do 
awarcia małżeństwa. Uroczystości małżeń- 

skie. Małżeństwo różnowierców. Wzajemne 
prawa i obowiązki między małżonkami. U- 
stanie związku małżeńskiego. Związek ro- 
dziciełski i rodzinny. Opieka i kuratela. Pra- 
wo cywilne formalne (procedurę). Prawo 
handlowe. O handlu i handlujących. Spółki 
handlowe. Umowy i instytucje handlowe. 
Weksle. Czeki. Giełdy. Rejestrowy zastaw 
rolniczy. Zwalezanie nieuczciwej konkurencji 
Zapobieganie upadłości. Izby przemysłowo - 
handlowe. Ochronę: praw, wynalazków, wzo- 

rów i znaków towarowych. O upadłości i 
bankructwie. Zarząd: kuratorów, syndyków 
tymczasowych i os nych. Rehabilitację. 
Bankructwo handlowe. Wzory: wykazów hi- 
potecznych, testamentów, umów przedślub- 
nych, czeków, pr: ów, weksli: własnych 
i .trasowanych, akceptów. 

Podręcznik powyższy służy dla szkół i 
użytku prywatnego. 

  

      

  

— Marja Dunin-Kozicka, „Ania z Lechi- 
ekleh Pór*, Młodość, Warszawa 1932. Nakł. 
Doma Książki, Technika pisarska autorki 
przypomina powieści z przed pół wieku, 
zwłaszcza ta francuzczyzna gęsto używana 
przez ziemiaństwo kresowe przy każdej spo- 
sobności, razi anachronizmem. Kłębi się w tej 
opowieści od osób, które zjawiają się i zni- 
kają na rozkaz piszącej, jak na ekranie, nie 
skoordynowane ze sobą. Przejścia rodzin zie- 
miańskich na Ukrainie, napady rozjuszone- 
go chłopstwa, szlachetni zbawcy, z icona 
w ochronie Ania, tajemni i nic nie mówią- 
ca o swej przeszłości, przybrani rodzice, od- 
nalezienie rodziny, happy end Jedynie zaj- 
mujące są opisy tragicznych miesięcy uste- 
powania z Ukrainy i obraz Klasztoru, w któ- 
rym kwitr francuzczyzna, zastarzałe for- 
my nauki i życia oraz gruźlica u dziewczynek, 
nie dość dobrze odżywianych i zaniedbanycn 
pod względem higjeny Obraz widać wzięty z 
życia. Autorka ma zdolności naracyjne, ale 
kompozycyjnych brak jej zupełnie, Tenden- 
cja wzniosła i szlachetna. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
CZŁOWIEK ZAMIENIONY W ŻYWĄ 

POCHODNIĘ. 

Wczoraj z rana w domu Nr. 15 przy ul 
Legjonowej miał miejsce wstrząsający wy- 
padek. W jadalnym pokoju mieszkańca te- 
go domu Ławrynowicza wskutek bliskiego 
sąsiedztwa żelaznego piecyka zapaliło się 
drzewko świąteczne. Suche gałęzie w oka 
mgnieniu objęte zostały płomieniami, przy- 
czem ogień zaczął obejmować i sprzęty. Za- 
palenie się choinki zauważył Ławrynowicz, 
który usiłował pożar ugasić. Podezas tej ak- 
eji Ławrynewicz doznał poważnych popa- 
rzeń. Ogień objął jego ubranie zamienia- 
jące go w żywą pochodnię. Krzyki Ławryno- 
wieza zwabiły sąsiadów, którzy uratowali go 
i ogień ugasili. (e) 

W. UBRANIU ŻEBRAKA SAMOBÓJCY 
ZNALEZI $ 

Wezoraj w mieszkaniu przy ulicy Ste- 
fańskiej nr. 39 odebrał sobie życie przez po- 
wieszenie się zawodowy żebrak Józef Kanon. 
Przyczyny samobójstwa narazie nie ustałono. 
Charakterystycznem jest, iż w ubraniu de 
nata trudniącego się ostatnio zawodowem 
żebractwem znaleziono 127 zł. Zwłoki samo- 
bėjey zabezpieczono do decyzji władz lekar- 

sko-sądowych. te) 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. 

Czapukiewicz Jadwiga, lat 8, zam. we wsi 
Bołtupie Nr. się po lodzie 
wpobližu tej w upadła i doznała wstrząsu 
mózgu. "Pogotowie odwiozło ją do szpitala 
dziecięcego na Antokolu w stanie ciężkim. 

      

  

       

  

          

   

    

Nr. 11 (2253) 

ETEPSKA ZABAWA. 

Matusiewicz Stanisław w czasie zabawy 
w dziedzińcu domu Nr. 31 przy ul. Ponar- 
skiej obłał przez nieostrożność rozcieńczo- 
nym kwasem siarczanym Masiewicza Stani- 
sława, lat 9, którego pogotowie odwiozło do 
kliniki Św. Jakóba przy ul. Tyzenhauzow- 
skiej. 

UJĘCIE ZŁODZIEJEK. 

Policja przytrzymała zawodowe złodziej- 
ki Petrunelę Bełun (Kałrbadzka 14) i Alek- 
sandrę Sazonową (Tyzenhauzowska 41), wy- 
śledziwszy, iż dokonały one szeregu kra- 
dzieży m. in. kradzieży garderoby przy ul. 
Archanielskiej 12 na szkodę H. Sawicz, da- 
lej kradzieży kołdry i kapy z mieszkania 
przy ul. Smoleńskiej Nr. 3 na szkodę G. 
Gierulskiego, wreszcie kradzieży garderoby 
i bielizny damskiej z mieszkania przy ulicy 
Św. Jacka 2 na szkodę Lei Mel. 

KRADZIEŻ. 

Lichtowi Szewełowi (Kałwaryjska 6) skra- 
dziono butelki od piwa wart. 500 zł. Spraw- 
cę kradzieży Monkiewicza Chaima, bez stałe- 
go miejsca zamieszkania, zatrzymano. Bute- 
lek narazie nie odnaleziono. 

Sprostowanie. 
m numerze „Kurjera Wil 

w artykule p. t. „JI Powszechny Spis Ludno- 
ści w Wilnie* wkradła się niedokładność, 
Podano mylnie, że komisarzy spisowych Ka- 
raimów był 1 oraz Litwin 1. Winno być: 
Karaimów 3, Litwin 1, Niemiec 1. 

    

    

  

   

We wczoraj 

  

   

    

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną!! 

  

  

    

    

Humor. 
RYSOPIS. 

— Pana żona zginęła? Czy może pan dać 
jej rysopis? 

— Fryzura garsonki, nos upudrowany, 
mały kapelusik. 

(Everybody Weekly). 

SPOSÓR. 

— Pozwalasz twemu mężowi 
klucze od mieszkania? 

— Chciałem mu sprawić przyjemność: 
pokazuje je tak chętnie znajomym, a zresz- 
tą — nie pasują do zamku. 

zabierać 

(Bihne'. 

i Restauracja „E U R 0 P 

  FAA 

Od poniedziałku 11 b. m. Godz 4—6—8—10 

George O'Brien  ZWYCIĘS T WOO л 
w emocjonującym filmie na usługach wojny. 

Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego 
„Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: bałken 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

DZIŚ! Gigantyczne dźwiękowe DZIS!, Giemneme eko KSIĘŻNICZKA TARAKANOWA 
Rywalka caroweį Katarzyny il-ej i kochanki księcia Orłowa. 

W rolach głównych: prześliczna Edyta Jehanne, <lvnny amant Ołaf Fjord i Rudoif Kiejn Rogge. 
Film, o którym długo mówić i pamiętać będzie Wilno. Wobec wysokiej wartości artystycznej film dła młodzieży 
dozwołony. NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. Na |-szy seans ceny zniżone. Początek o g. 4, 6, 8 i 10. 

Ku Miejskie 
m. Ostrobramska 5. 
  

Bźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wiłeńska 38, tel. 9-26 
  

DZIŚ sensacja dźwiękowa! Film, który wzruszył miljony! Niebywałe dźwiękowe efekty! Największe arcydzieło 

Ramonem Novarr z Bioie! BEN HUR W rolach pozost: May Mc Avoy, 
z p. t. Betty Bronson i Carmel Myers. 

NAD PROGRAM: Atrakcje džwiekowe. Film, ktėry kosztowal miljon dol. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 1015, w dnie świąt. o godz. Ż-ej. Na |-szy saana ceny zniżone. 
Dła młodzieży dozwolone. 

Uwaga! Dla śrup nozni szkół powszechoych i gimnazjum wstęp 40 gr. 

tancerki Argentyny. 

Riwiękowe Kino DZIŚ! Najnowszy 100% prze- Г 
p bój dźwiękowył Film najnow- dne ognie 

Film ten jest przebojem pro- 
dukcji hiszpańskiej o przebogatej wystawie i wspaniałych motywach śpiewnych. Akcja filmu odbywa 
szej produkcji Paramountu 

się w Hiszpanji. — NAD PROGRAM: Dodatek dźwiękowy Foxa i rysunkowy Elejszera. 
al. Wielka 47, tel. 15-41 Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. 

Sźwięk. Kine-Teatr 

Hollywood 
Biskiew 22, tel. 15-28 

    
    
  

z udziałem światowej sławy 

  

Największy dźwiękowy film eezonu 1931/32 r. Film, który wstrząsnął światem! 
Golder Film ten osnuty na tle słynnej powieści Ireny Niemirowskiej. W roli 

głównej genjalny Harry Baur. UWAGA! Ze względu na wysoki artyzm 
tego filmu wstęp na salę tylko na początek seansów i podczas demonstro- 

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

Bźwiąk. Kine-Tsatr | DZIŚ! 

PA N David 
užios Wielka 42 

NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 
WKRÓTCE: Przebój dźwiękowy „„Afryka mówi" 

* : . = 

Niedyskretna kobieta „47410. m k alny problem wspėlžycia 

nowoczesnego stadła małżeńskiego W rolach głównych: Jenny Jugo, Georg Aleksander, Kurt Vespermann 
i Marja Pąudur. Początek seansów o godz. 5 w niedzielę i święta o 4 pp. 

NASTĘPNY FHROGRAM: Lekcja miłości z uroczą Clarą Bow w roli głównej. 

Zawiadomienie. 
Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. Ill Grodno 

zawiadamia, że w dniu 25 stycznia 1932 r. o godzi- 
nie 10 odbędzie się w Grodnie przetarg nieograniczo- 
ny na budowę 3-ch stajen drewnianych w koszarach 
Tuskulańskich'na 40 koni każda, remont gmachu D. 
O. War. i remont dachów na bud. Nr. 24, 30, 27 i 32 
koszar Poniatowskiego w Wilnie. 

Szczegółowe ogłoszenie ukaże się w „Polsce 

  

DZIŚ i dni następnych 

Świetny program p.t 

Kino Kolejowe 

0GNISKO 
(obok dworca kolejow.) 
  

  

  

«Dominikańska 1 
  

Otwarcie z dniem 15.1. r. b. o godz. 21-ej. 
Lokal odrestaurowany, wprowadzono wszelkie dogodności w-g najnowszych 
wymagań, uruchomiono kuchenkę parową, z której to śniadanie z dodaniem 
szklanki piwa lub jednego kieliszka wódki kosztować będzie tylko 75 gr. 

Śniadanie wydawać się będzie od godz. 9-ej rano. 
Muzyka kwintet pod kierown p. Uzłowskiego. Cały programi pierwszorzędny. 
Taniec, orsz śplewaczka światowej sławy Władysł. Poraj-Porecka. 

A Z dniem IAL r. b. zaangażoweliśmy słynny zespół Zbrojnej” i „Przeglądzie Technicznym* w Warszawie. 
nons baletu p. Karczewskiego skadającego się z 9 osób. Okr. Urząd Budown. Nr. Ill 

Dancing towarzyski 09 niedziela, popołudniówki, czarna kawa, z upominkami dla Pań, loteryjka. rodno 

1876/V1 L: dz. 825/Bud.     

RDW” 

FRANCISZEK PIETKIEWICZ 11) bec srożącej się zimy i obawy zamarznięcia łamaczy 

  

  

Zabawne perypetje mał- | 

TYYYYYVYYYYYYYYYTYYYYY 

  

DBAJCIE O SWOJE ZDROWIE! 

„SZWAJCARSKIE GORZKJE ZIOŁA” 
(z marką „Kogut“) są stosowane 
przy chorobach: żołądka, ki- 

obstrukcji i kamieni 
Ma żółciowych. 

„SZWAJCARSKIE GÓRSKIE ZIOŁA” 
są naturalnym łagodnym środkiem przeczysz- 
czającym. ułatwiającym funkcje organów tra- 
włenia i działającym przeciwko otyłości. 

Sprzedają po 2 zł. za pudełko 
apteki i ekłady apteczne 

W. Z. P. Nr. 10 

u szek, 

Е Poszukuję posady 

rządcy domu 
tylko za mieszkanie 

w domach rządowych lub prywatnych, 
oraz w hotelach, posiadam dobre świa- 
dectwa. Łaskawe oferty proszę nad- 
syłać do Adm. „K. W.* pod Nr. 6872 

  

Ogłoszenie. 

  

  

  

WYYYYYYYTYVYVY 

Państwowa Szkoła Techniczna w Wilnie 
podaje do wiadomości rodziców, iż w dniu 
15.1. b. r. (piątek) o godz. I8 ej odbędzie 
się zebranie rodziców, na którem Dyrek- 
tor Szkoły poinformuje rodziców o „pracy 
pedagogicznej i wychowawczej” na terenie 
Szkoły. 

Informacja ta będzie połączona z dys- 
kusją. 

Państw. Szkoła Techniczna 
w Wilnie. 

Gdy setki więźniów okaleczono, zamrożono lui 

  

    

PODZIĘKOWANIE. 
Wszystkim moim był odbiorcom Zarzecza składam serdeczne podziękowanie 

i komunikuję, że z dniem dzisiejszym 

D. H. - « Stanisław Bieliński 
został przeniesiony do nowego lokalu 

przy Ul. MICKIEWICZA 24, tel. 18-98 (vis š vis wl. Dąbrowskiego) 
Polecam najprzedniejsze i najświeższe kolonjalno-gastronomiczne, cukierni- 
cze i owocowe towary po cenach najniższych. Zamówienia przyjmuje 
telefonicznie, dostawa do domów gratis. 

Z poważaniem STANISŁAW BIELIŃSKI. 

  

Ua roku 1843 istnioje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, e i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka li d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO,| 

ra digodnych warmnkach | 
I NA RATY. | 

NĄDESZŁY NOWOŚCI. | 
8324 

  

  

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

ziora. 

Dr. Medycyny 

A. CYMBLER 
Choroby skórne, wene: 
ryczne i moczopłciowe 

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

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

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

Akuszerka 

MAJA LAKNE[OWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

  

  

  

Nowo-otworzony 

zakład fotograficzny 
„Foto-Studja“, Trocka 5, 
m 4, podaje do wiado- 
mości, że do dnia | lute- 
go r.b. každy obstalujący 
6 pocztówek, otrzymuje 

| portret artyst darmo. 

Reprezentacja Okocim- 
skiego Browaru — Wilno, 
ulica Piłsudskiego Nr. 17, 
telefon Nr. !1-61, poleca 
swoje znakomite PIWA 
jak marcowe, eksportowe 
i porter. 7855     

  

įPoszukuję posady 
kucharki 

lub 

służącej 
Posiadam dobre świadec- 
twa. Łaskawe oferty nad- 
sylač: ul. Nieėwisska 14, 

m. 12, Rałowicz. 10000 
  

Fryzjer męski 
A. Chołow 

ul. Miekiewicza 41 
Dla orzędników i student. 
zn. 3005. Robota solidna. 
Spee. wykon. manicure, 

7686 

Zakład Fryzjerski 
„SŚmitkin*, Niemiecka 26. 
Salon męski, manicure. 

Wykonanie solidne. 
8070 

  

Zakład Fryzjerski 
5. Szustera 

ul. Nowogródzka Nr. 89% 
Salon męski i damski. 
Wykonanie solidne. 

Ceny zniżone. 8410 

Zaklad Krawiecki 
F. WALTERA 

ulica Dominikańska 8—4. 
Wykonanie solidne. 

Ceny dostępne. 8776 

znanej firmy 
Pianino w b. dobrym 
stanie sprzedam z okazji 
b. tanio Wileńska 17—2 

  

  

  

Niektórzy pracowali tylko „dla oka*, zwala- 

ołowki-wysp 
i śmierci. 

(Wspomnienia z katergi sowieckiej), 

„UDARNIKI* 

Zaledwie powróciliśmy od pracy i zasiedliśmy do 
obiadu, gdy wśród najwstrętniejszych łajań usłyszeli 
śmy rozkaz szykowania się znów do pracy. 

Prace na Sołowkach były zwyczajne i nadzwy- 
czajne. Oprócz zwyczajnego 10-godzinnego dnia pra- 
cy musiał więzień odrabiać roboty nadzwyczajne. na: 
zywane „udarniki“. Na te prace brano przedewszyst- 
kiem nowoprzybyłych więźniów, których zmuszano 
pracować po 1 i pół i 2 doby bez przerwy. A nazywa- 
ło się to „wziać nowicżkow w oborot*, trwało zaś od 
2 tygodni do miesiąca. Lecz nietylko nowoprzybyłych 
więźniów zapędzano do prac nadzwyczajnych. Przy 
„udarnikach'*. pracowali też i więźniowie, którzy dłu- 
żej tu byli. Najbardziej jednak zapisały się prace 
przy wyładowywaniu „Małygina* i wydobywaniu z lo- 
dów barki „Klara Cetkin*, oraz nadzwyczajne prace 
leśne. ь ы 

Gdy okazało się, że nie wystarczy zapasów żyw- 
ności na r. 1925, GPU: posłało prowjant na dwóch 
łamaczach łodów z najsilniejszym ' z nich „Małygi- 
nem*. Lód był już jednak gruby i „Małygin** musiał 
zatrzymać się w odległości 5 kłm. od Sołowek. Wo- 

4 Wydawnictwa „Kurjer Wileński" S-ka a ogt. odp, 

  

wśród lodów,. zarządzono szybkie ich wyładowanie. 

Zmobilizowano cały Kreml, nie licząc się ani 
z orzeczeniami komisji lekarskiej, ani stanem zdro- 
wia, ani ubraniem, Wszystkich wypędzono. 

Pracując bez przerwy w ciągu dnia i nocy więź- 
niowie upadali ze zmęczenia. Śnieżne wichry przeszy- 
wały do kości ledwo szmatami przykrytych, zziębnię- 
tych i głodnych nieszczęśników, obutych w wydane 
łapcie, przez które przesiąkała woda. Statki zostały 
wyładowane, ale paręset więźniów zmarło z przezię- 
bienia i odmroziło nogi. Pracując bez przerwy 
w ciągu dwóch dób, z wycieńczenia spadłem ze statku 
i trafiłem do wody (dookoła statku lód obrąbano) i po- 
mimo, iż cały byłem przemoczony, a pozatem odmro- 
ziłem nogi, od dalszej pracy nie zostałem zwolniony. 

  

Drugą większą pracą nadzwyczajną, w której 
brałem też udział, było wydobywanie następnej zimy 
ugrzęzłej wśród lodów barki ,„Klara Cetkin*. Zam- 
rożoną w odległości 1 i pół klm. od wyspy „Klarę * 
z rozkazu zastępcy naczelnika eksploatacyjnego od- 
działu J. Barkowa, postanowiono odprowadzić do du 
ku. Działo się to w styczniu. Codziennie po sio 
osób piłowało półtorametrowy lód dookoła barki, to- 
rując wolną przestrzeń wodną.  Pracowano wówczas 
łącznie z pracą zwyczajną po 20 godzin dziennie i ża- 
den. inspektor pracy nie stanął w naszej obronie. 
Zmarznięci, przemęczeni więźniowie, po kilku dniach 
wędrowali do' szpitala z zapaleniem płuc, a stamtąd. 
wobec braku doglądu często i na cmentarz. 

Najcięższe i najstraszniejsze jednak były t. zw. 
„lesnyje udarniki“, : 

$ 

  

pomerdowano w lasach sołowieckich i ku końcowi zi- 
my brakowało „lesorubów', wówczas z pracujących 
w warsztatach formowano partje na „lesozagotowki“. 
Tylko wichury północne i nieliczni pozostali przy ży- 
ciu więźniowie wiedzą o strasznych tragedjach „leso 
rubėw“. Tam żywi zazdrościli zmarłym. 

Następnego dnia pracowałem w odległości trzech 
kilometrów od Kremla, na brzegu jeziora Pert, jedne- 
go z tych bardzo licznych, których na Sołowkach jest 
około 600. Największe z nich jest jezioro Święte. 
Z przeciwiegłego brzegu jego Otwiera się śliczny wi 
dok na północną część Kremla oraz bramę potężnego 
muru sołowieckiego. 

Kilka jezior sołowieckich połączyli mnisi kanała 
mi. Najokazalszy z nich łączy jezioro Czerwone 
z Wielkiemi i położony jest w uroczej miejscowości 
między górą z prawej strony i ślicznem jeziorem o wy- 
sokich brzegach, z lewej. Pozatem znajduje się tu dru- 
gi kanał sołowiecki ze starym wysokim mostem. 

Pracując w tych miejscowościach często zwiedza- 
łem ten stary zapomniany mostek, by zostawszy w sa- 
motności, zapomnieć choć na chwilę 0 smutnej rze- 
czywistości. Rozmyśłając o przyszłości, marząc o da- 
lekiej Ojczyźnie, tutaj wzmacniałem swe siły do dal- 
szych zmagań o byt i... zwycięstwo. : 

Jezioro Pert było końcowym punktem. dokąd 
drogą wodną przywożono drzewo z terenu prac leś 
nych i gdzie ładowano je na pociągi. Praca nasza by- 
ła wyjątkowo ciężka, gdyż odbywała się w wodzic, 
a że oszczędzaliśmy obuwie, musieliśmy pracować bo- 
so. Stojąc po kolana w wodzie, jedną za drugą wycia- 
galiśmy bele, grzęznąc przyten w bagnistem dnie je- 

  

  

(AEA INEZA NSI ITS TT 

Drukarnia „Eniax“, Wilno, ml. $-tu Jańską 1, telefon 3-40. 

  

  

  

  

jąc całkowity ciężar pracy na sumienniejszych, a sta 
ry Estończyk, zlekka trzymając linę i symulując wy- 
siłek, tylko pokrzykiwał „raz, dwa, wziali, raz, dwa, 

wziali*. Motorówki podwoziły tratwy, na które, pod- 
pędzane przez dozorców i dziesiętników, rzucało się 
mrowisko ludzi. Inne partje więźniów ładowały drze- 
wo na platformy, na których odwożono je na składy 
Kremla. Z pozostałego drzewa, którego nie zdążały za 
brać nieliczne sołowieckie pociągi, momentalnie wy- 
rastały na brzegu jeziora olbrzymie piramidy. Obok 
chodził znienawidzony przez więźniów za swą okrut- 
ność, naczelnik prac leśnych w Sołowkach, kulawy 
Sielecki, godnie piastujący ten urząd już przeszło rok 
i wciąż poganiał dozorców i dziesiętników. 

Nieco na prawo, w wąskiej zatoce, również nad 
wydobywaniem z wody drzewa pracowała grupa ko- 
biet, złożona z 50 osób. 

Było to zbiorowisko różnego rodzaju kobiet, po- 

cząwszy od byłych hrabianek do najgorszego gatunku 
prostytutek. Nie przygotowane do tak ciężkiej pracy, 
nie mające do niej ani sił fizycznych, ani zdolności, 
bez żadnego sensu tłukły się jedna o drugą, wypełnia- 
jąc tak 10-godzinny dzień przymusowej pracy. Prze- 
marźnięte, przemoczone w zimnej północnej wodzie, 
słysząc naganę i łajaninę za złą pracę, były bliskie 
rozpaczy. 

Po gwizdku elektrowni, z rozkoszą porzuciliśmy 
pracę i ruszyliśmy na obiad. Partja mężczyzn szła na 
przodzie, kobiety ztyłu, a sześciu dozorców po bokach 
i za nami zamykało ten smutny pochód. 

  

fedaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


