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Litwa etnograficzna była zawsze 

krajem wybitnie rolniczym i takim 

do dziś pozostała. 81 proc. ogółu lud- 

ności zatrudnione jest w rolnictwie i 

w zawodach z niem związanych 

(wśród ludności. litewskiej odsetek 

ten sięga 85). Jeżeli wziąć pod uwa- 

gę, że cała niemal ludność żydowska 

zajmuje się przemysłem i handlem, 

a wśród zawodów wyzwolonych spo- 

ry procent zajmują jeszcze Rosjanie i 

Niemcy, okaże się, że interesy gospo- 

darcze narodowości panującej skon- 

eentrowane są niemal całkowicie w 

rolnietwie poza nikłym odsetkiem za- 

jętych w służbie publicznej (urzędnicy 

Ten układ narodowościo- 

      

    

    

                

     

        

    

"1 wojskoi. 

wo-zawodowy przesądza oczywiście 

kierunek gospodarczej polityki rządu 

litewskiego, który, zgodnie ze swoje- 

mi nacjonalistycznemi założeniami, 

dąży do gospodarczego i kulturalnego 

wzmocnienia elementu rdzennie litew- 

skiego. 

Interes narodowy jest więć i w 

dziedzinie gospodarczej najważniejszą 

_ przesłanką wewnętrznej polityki li- 

- tewskiej. 
Rołnik litewski korzysta z wielo- 

stronnej i intensywnej pomocy agend 

rządowych w swej działalności go- 

spodarczej. Nie można też powiedzieć 

aby jakieś pewne kategorje rolników 

były specjalnie wyróżniane w sensie 

_ dodatnim lub ujemnym. Większy rol- 

nik nie jest zasadniczo upośledzony w 

porównaniu z drobnym. Różniczko- 

wanie pomocy rolnictwu zauważyć 

się daje-głównie w działalności kredy- 

towej banków litewskich, zwłaszcza 

tych, któremi kierują osobistości po- 

_ lityczne. W Litwie niema dziś wiel- 

kich latyfundjów, a właściciele t. zw. 

gospodarstw kulturalnych muszą nie 

zasypiać gruszek w popiele, aby spro- 

stać zadaniom przyjętym na siebie 

wobec urzędów rolnych. Z drugiej 

strony te ostatnie nie mają racji utru- 

dniać sytuacji tych gospodarstw, bo- 

wiem psułyby własną robotę. Rząd 

utrzymuje owych gospo- 

darstw kulturalnych, kierując się 

własnym interesem, a nie interesem 

ich posiadaczy. Chodzi tu o zacho- 

wanie ośrodków o wyższych formach 

kultury rolniczej, 

wzorem dla innych, oraz o selekcję 

produkcji siewnej i hodowlanej. Szy- 

kany i przyczepki, stosowane niekie- 

dy dawniej przez urzędników, spra- 

wujących nadzór nad takiemi gospo- 

darstwami, względem ich posiadaczy 

— Polaków, są dziś zjawiskiem wyjąt 

kowem. 

Naogół dzisiejszą politykę rolną 

Litwy nie można nazwać radykalną, 

istnienie 

mogących służyć 

«o wynika z tych zasadniczych, 

е społecznie umiarkowanych tenden- 

cyj rządu tłautininków, na które 

wskazałem w poprzednim artykule. 

Potrzeby producenta rolnego, jako 

traktowane rzeczowo i 

przychylnie, a sprawy eksportu i ryn- 

takiego są 

ków zbytu stanowią przedmiot stałej 

troski odpowiednich  organizacyj, 

wśród których poważną rolę odegry- 

wa Kowieńska Izba Rolnicza. 

Bardzo ciekawą cechą organiza- 

cyjnej działalności litewskich sfer rol- 

niczych jest dążenie do skoneentro- 

wania i standaryzacji poszczególnych 

gałęzi produkeji. Robi się to za pomo- 

cą organizacyj handlowych przeważ- 

nie o charakterze spółdzielczym, któ- 

re, korzystając z finansowej pomocy 

rządu i udogodnień kredytowych, sku- 

piają w sobie całe gałęzie produkcji, 

stając się generalnymi pośrednikami 

zbytu. Produkcją zbożową zajmuje 

(się organizacja p. w. „Lietukis“, mięs- 

no-hodowianą — ..Maistas*, mleczar- 

Każda z nich 

ma na cełu zapewnienie rolnikowi 

zbytu na jego produkty po jak naj. 

wyższych cenach. Nie zawsze idzie z 

tem gładko i nie każda z tych organi- 

zacyj jednakowo pomyślnie wywiązu- 

je się ze swoich zadań. Coraz silniej 

ską — „Pienocentras''.. 

zaznaczające się w Litwie — od ro- 

ku dopiero — objawy wszechświato- 

wego kryzysu (spadek cen i obcych 

walut, barjery celne) komplikują dzia- 

łalność tych organizacyj i ostatnio po- 

padły już one w poważne trudności fi- 

nansowe, którym rząd, zmuszony 0- 

statnio do silnych restrykcyj budżeto- 

wych, zaradzić w tym stopniu co po- 

przednio nie może. Niemniej jednak 

pozostają te organizacje dotąd głów- 

nymi odbioreami wskazanych wyżej 

rodzajów produkcji rołnej, szczegól- 

nie bekonów i mleka. 

Pewność posiadania zbytu bardzo 

zachęcająco wpływa na wzmożenie 

produkcji, nawet pomimo znacznego 

w ostatnich miesiącach spadku cen. 

Miarą tej zachęty jest nadzwyczajne 

rozpowszechnienie się w Litwie ho- 

dowli bekonów pod wpływem ob- 

wieszczenia .„Maistasa', że będzie ku- 

powało każdą ilość ich po cenie 90— 

105 litów za 50 klg. Ale są to już cza- 

sy minione i obecnie rozporządzenie 

rządowe w styczniu określiło cenę za 

50 klg. na 70—-55 litėw, zaležnie od 

gatunku. Mimo to jeszcze w grudniu 

eksport tygodniowy bekonów z Lit- 

wy nie o wiele był mniejszy od wy- 

wozu ich z Polski (11 tys. sztuk i 14 

tys. sztuk). 

Rozrzucone po całym kraju go- 

rzelnie stwarzają poważny rynek 

zbytu dla ziemniaków. Pragnąc nad- 

to usamodzielnić się od zagranicy i 

zachęcić do plantowania okopowych, 

rząd wybudował cukrownię pod Mar- 

jampolem i skupuje dla niej buraki 

po 4 lity za 50 klg. franko stacja. 

Dziś poła buraczane spotkać można w 

Litwie nietyłko na południu ale i w 

powiatach centralnych, na wysokości 

Święcian i Brasławia. Cukier wyrabia 

ny w Litwie sprzedawany jest po 1,10 

lita za kilo. Rząd podobno dokłada 

do tego interesu ale odbija straty po- 

średnio na podniesieniu dobrobytu i 

zdolności płatniczej rolnika, bowiem 

1 ha buraków cukrowych przynosi 

mu 400 litów netto. 

Innym sposobem pomocy rolnict- 

wu są kredyty meljoraeyjne i utrzy- 

manie dróg. Kredyt 

jest tani (jeżełi się nie mylę, 4-procen- 

meljoracyjny 

towy) i latwy do uzyskania w grani- 

cach budžetowo preliminowanych. 

Zajętych przy meljoracjach robotni- 

ków agronom powiatowy opłaca bez- 

pośrednio w każdą sobotę. Termin 

spłaty pożyczki — 15 lat. Prócz tego 

rząd przeprowadza na niemałą skalę 

odwadnianie błot i obniżanie poziomu 

jezior za pomocą całego systemu ka- 

nałów i rowów. W kraju o tak wieł- 

kiej ilości błot jak Litwa akcja ta jest 

bardzo pożyteczna i podnosi kulturę 

okolicznych gospodarstw. 

Drogi publiczne są bez zarzutu. 

Utrzymywane są za pomocą powin- 

ności naturalnej ludności. Każdy właś 

ciciel ziemski ma wyznaczony odci- 

nek drogi publicznej — stosownie do 

rozmiaru swego warsztatu rolnego — 

i obowiązany jest reperować go w ter- 

minach wskazanych pod nadzorem 

władz drogowych. Były z tego powo- 

du duże narzekania, ale po pewnym 

czasie rolnicy przyszli do przekonania 

że system ten jest dla nich dogodniej- 

szy niż płacenie podatku drogowego. 

Podatki państwowe i samorządo- 

we uregulowane są w sposób do które- 

go ludność przywykła za czasów pa- 

Po tamtej stronie. 
Polityka gospodarcza. 

nowania rosyjskiego, t. zn. terminy 

płatności są nieliczne i zgóry wiado- 

me. Rolnictwo jest naogół mało ob- 

ciążone podatkami, dochodowego 

wcałe nie płaci, (wysoki jest on nato- 

miast w przemyśle i handlu) a ziemski 

i samorządowy (gminny) nie są dot- 

kliwe. Jedynie więksi właściciele za- 

płacili jednorazowo olbrzymi podatek 

majątkowy w postaci wywłaszczo- 

nych od nich ponad 80, względnie 150 

ha. nadwyżek oraz przestrzeni leś- 

nych. Dopiero odniedawna zaczął się 

rząd litewski zastanawiać nad kwestją 

odszkodowań za wywłaszczone grun- 

ta. Przyczyną tej troski jest, jak się 

zdaje, chęć uzyskania kredytów w 

międzynarodowym banku rolnym 

który niechętnie wchodzi w pertrak- 

tacje z państwami o nieuregulowa- 

nych stosunkach własności rolnej. 

Opracowywany przez rząd projekt 

przewiduje jakoby odszkodowanie za 

hektar wywłaszczonego gruntu w wy- 

sokości od 80 do 300 litów, zależnie 

od gatunku ziemi. Jest to oczywiście 

szacunek bardzo niski, daleki od real- 

nej wartości ziemi w chwili jej wy- 

Wśród 

nych właścicieli ziemskich panuje zre- 

sztą duży sceptycyzm co do efektyw- 

ności owych przyszłych spłat odszko- 

dowaniowych. 

właszezania. zainteresowa- 

W roku ubiegłym zaznaczyły się 

w Litwie ostrzejsze objawy ogólnego 

kryzysu gospodarczego. Dotknęły one 

również rolnietwo, głównie wskutek 

spadku cen i trudności eksportowych. 

Do tego czasu Litwa zdawała się być 

na uboczu od wielkich fal kryzyso- 

wych. 

stała ona już wciągnięta w chaotycz- 

ny wir anarchji gospodarczej Europy. 

Jeżeli jednak, nie wdając się w pro 

rokowanie co do przyszłości, podda- 

Nie ulega wątpliwości, że zo- 

my ocenie stan doniedawna istnieją 

cy w rolnictwie, wypadnie stwierdzić, 

że polityka rządu litewskiego w tei 

dziedzinie w ciągu ostatnich 5-ciu lat 

była polityką racjonalną i skuteczną. 

jak to 

objaśnić. zdania: 
„poprostu zdrowy chłopski rozum*. 

Zastanawiałem się nad tem, 

należy Słyszałem 

Myślę, że jest to odpowiedź zbyt upro- 

szczona, choć niepozbawiona słusz- 

ności 

Litwa jest typowem państwem 

młodo-kapitalistycznem. Niema w 

niej dużych sprzeczności interesów, a 

terytorjum jest gospodarczo jednolite. 

Rządzą niem ludzie na tejże ziemi wy- 

rośli i doskonale znający jej potrzeby 

i warunki gospodarcze. Związek po- 

między biurokracją litewską a wsią, 

w której przeważnie się urodzili, jest 

jeszcze bardzo żywy i bezpośredni, a 

jednolitość terytorjum czyni zbędnem 

różniczkowanie wydawanych z Kow- - 

na norm polityki gospodarczej. Sfe- 

ry rolnicze litewskie zajmują w kraju 

dominujące stanowisko i z łatwością 

poradzić sobie mogą z takiemi ten- 

dencjami innych gałęzi życia gospo- 

darczego, któreby rolnictwu szły na 

szkodę. Stąd polityka gospodareza 

ostatnich lat 5-ciu Litwy jest przede- 

wszystkiem polityką interesu narodo- 

wego, odpowiadającego interesom 

80-ciu zgórą procent jej ludności. 

Można ją także określić, jako suwe- 

renną, celową i konsekwentną polity- 

kę interesu lokalnego. 

TESTIS. 

BEZ EOOZEPOAORE POZ ROODCREOŃ, 

Prof. Kulczycki 
zwołuje Sąd Obywatelski. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
Z kół N. P. R. donoszą, że. prot. 

Ludwik Kulczycki sprawę swoją skie- 
rował do sądu obywatelskiego. Cieka- 
we jest, kto zechce zasiadać w tyn 

sądzie. 

   
   
T-wo Miejskich i 

sr SAUL ROZENTAL | 
Radca izby Przemysłowo-Handlowej w Wiłnie 

zmarł w Łodzi w dniu 18 stycznia b. r., o czem z żalem zawiadamia 

ZARZĄD IZBY PRZEM.-HANDL. W WILNIE 

Międzymiastowych 
Komunikacyjį Autobusowych Sp. Akc. 

Oddział w Wilnie, 

podaje do łaskawej wiadomości, iż w dniu 24 b. m. o godz. 12:30 
w południe odbędzie się na Placu Katedralnym w Wilnie uroczy- 
ste poświęcenie autobusów T-wa Miejskich i Międzymiastowych Ko- 

munikacyj Autobusowych Sp. Akc:, przy udziale przedstawicieli 
władz oraz miejscowego społeczeństwa. 

Równocześnie podaje się do. uprzejmej wiadomości, iż w dniu 
24 b. m. między godz. 12—14 tabor kursujących po mieście auto- 
busów będzie zmniejszony, przyczem mogą być przewidziane nie- 
znaczne opóźnienia kursów. 

Dyrekcja poczyni ze swej strony wszystko, by w godzinach 
wymienionych zapewnić publiczności możliwą wygodę w komunikacji. 

PARYŻ, 21-XI. (Pat). Agencja Havasa podaje, że rząd angielski 

oznajmił, iż konferencja lozańska będzie cdroczona. Decyzja ta zo- 

stała powzięta w pełnem porozumieniu z rządem francuskim. 

Z tego względu i rokowania wstępne, prowadzone między pań- 

stwami wierzycielskiemi a Niemcami, nie mogą być ukończone do 

tego terminu. 

Niemcy muszą płacić. 
Oświadczenie radykałów francuskich. 

PARYŻ, 21. 1. (Pat) — Komitet 
wykonawczy radykalnej partji odbył 
wczoraj płenarne posiedzenie pod 
przewodnictwem prezesa stronnictwa 
Herriota. Po długiej dyskusji przy ję- 
ta została rezołueja, która będzie wnie 
siona na dzisiejszem posiedzeniu Iz- 
by Deputowanych. Tekst tej rezolu. 
cji brzmi: 

„Komitet wykonawczy partji ra- 
dykalnej, uważając, że organizacja 
pokoju ma za podstawę poważanie 
dla umów, zawartych między mocar- 
stwami, przypomina, że francuski 
dług reparacyjny nie może być uwa- 
żany za haracz, narzucony przemocą, 
gdyż wypływa z zobowiązań i jest re- 
zultatem umowy międzynarodowej, 

SEBASZE WEGZEDTZCE ZE TOZZ CER OWOTZOAZON NP OOZZZZRRZONNEZA 

Tezy naprawy ustroju Rzplitej. 
złożone przez prof. Makowskiego w komisji konstytucy[nef. 

  WARSZAWA, 21. 1. (Pati. — Na 
czwartkowem posiedzeniu sejmowej 
komisji konstytucyjnej przewodni- 
czący pos. Makowski, otwierając po 
siedzenie, złożył oświadczenie, w któ- 
rem zaznaczył m. in.: 

Uważam za swój obowiązek pod- 
kreślić, że zadaniem komisji jest rze- 
czowe i wszechstronne opracowanie 
zasad naprawy ustroju. że nie chodzi 
o uchylanie się od odpowiedzialności 
czy to przez indeferentyzm, czy przez 
pozory poprawy, ale o wzięcie na sie- 
bie rzeczywistej odpowiedzialności 
za przyszły byt Rzeczypospolitej, któ- 
ry zależy w znacznej mierze od tego, 
jak potrafimy rozwiązać sprawę jej 
ustroju. Wkońcu referent wysunął 

następujące tezy: 
1) Sejm składa się z posłów, wy- 

branych w głosowaniu powszechnem. 
2) Liczba posłów zostaje zmniej- 

szona w stosunku do obecnej kczby 
jednak nie poniżej 360. 

3) Prawe wybierania ma każdy 
obywatel bez różnicy płci, który w 
dniu ogłoszenia wyborów ukończył 
lat 24, używa w pełni praw i zamiesz- 
kuje w okręgu wyborczym przynaj- 
mniej od przedednia ogłoszenia wy- 

Ostateczne ustalenie 

  

  

  

borów w Dzienniku Ustaw. Prawo 
głosowania może być wykonywane 
tylko osobiście. Głosowanie odbywa 
się tajnie. 

4) Prawe wybierałności ma każ- 
dy obywatel. mający prawo wybiera- 
nia do Sejmu, niezależnie od miejsca 
zamieszkania, o ile ukończy lat 30. 

5) Ordynacja wyborcza do Sejmu, 
uchwalona w drodze ustawodawczej: 
a) wskazuje, jakie osoby pozbawione 
są prawa wybierania i wybieralności 
z powodu braku dostatecznych przy- 
miotów moralnych, względnie umy- 
słowych, b) jakie osoby ze wzgłędu 
na spełniane przez nie fankeje pubii- 
czne lub wykonywany zawód nie mo- 
gą korzystać z prawa głosowania, 
wzgłędnie nie mogą w oznaczonych 
okręgach ubiegać się o mandat posel- 
ski, e) normuje podział państwa na 
okręgi wyboreze oraz określa, na ja- 
kich zasadach i w jaki sposób mogą 
się odbywać wyhory. 

6) Niezaprotestowane wybory w 
terminie określonym w ordynacji wy- 
borczej uważane są za ważne. O waż- 
ności wyborów zaprotestowanych roz 
strzyga Sąd Najwyższy. 

strefy nadgranicznej. 
Okólnik min. spr. wewn. do wojewodów. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Minister spraw wewnętrznych ro- 
zesłał do województw: wileńskiego, 
białostockiego, poleskiego, nowogródz- 
kiego i tarnopolskiego okólnik, w któ- 
rym poleca niezwłoczne przystąpienie 
do ostatecznego ustalenia strefy nad- 
granicznej. W tym celu mają być po- 
wołane komisje pod przewodnictwem 
wojewodów z udziałem przedstawicie- 
li KOP, policji i administracji pań- 
stwowej oraz przedstawicieli władz 
wojskowych i celnych. Komisje szcze- 
gółowo i ostatecznie ustalą granice 
strefy nadgranicznej najdalej do dnia 
1 marca r. b. i prześlą sprawozdania 

z dokonanych prac do Min. Spraw 
Wewn. 

Okólnik wskazuje że przy ustala- 
niu szerokości strefy nadgranicznej 
należy przedewszystkiem kierować się 

potrzebami należytej ochrony granic i 
względami bezpieczeństwa, przyczem 
należy też brać pod uwagę interesy 
ludności. Dłatego też kamisje powinny 
zasięgać opinji magistratów i gmin 
wiejskich. 

Szerokość strefy nadgranicznej nie 
powinna przekraczać 2 klm., i tyłko 
w wypadkach gdy specjalne względy 
bezpieczeństwa tego wymagać będą 
może być ona rozszerzona do 6-ciu 
kilometrów. 

Po ustaleniu i podaniu do wiado- 
mości publicznej jaka jest strefa nad- 
graniczna M .S. W. przystąpi do wy- 
dania rozporządzeń, pozostających w 
związku z zauważonem w ostatnich 
czasach masowem nielegalnem przekra 
czaniem granicy. 

Skazanie „Gazety War- 
szawskieį“ 

za oszczerstwa przeciwko 
Wacławowi Sieroszewskiemu. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dziś w sądzie okręgowym w War- 
szawie odbyła się sprawa Wacława 
Sieroszewskiego contra .,Gazeta War- 
szawska*. Rozprawie przewodniczył 
sędzia Komorowski przy udziale sę- 
dziów Leszczyńskiego i Kwiatkowskie- 
go. Oskarżał prok. Kawczak. 

Sieroszewski oskarżył „„Gazetę War- 
szawską'* o zniesławienie przez zamie- 
szczenie notatki, pomawiającej go © 
to, iż zadenuncjował w czasie wojny 
europejskiej wobec władz  austrjac- 
kich niejakiego Machajskiego. W cha- 
rakterze świadków wystąpili prezes 
Sławek i d-rowa Dłuska. 

Po wysłuchaniu stron sąd uznał wi- 
nę „Gazety Warszawskiej'* za udowod- 
nioną i skazał redaktora odpow. „G. 
W.' na 1 miesiąc więzienia. 
FST PTO ROZOWE RZEOAEZZERERE | 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

Konferencja w Lozannie zostanie odroczona. 
zawartej dobrowolnie. Komitet partji 
radykalnej oświadeza, że Francja nie 
może przystać na jednostronne odrzu- 
cenie umowy*. 

Stanowisko Brueninga. 
BERLIN, 21. 1. (Pat). — Według 

doniesień prasy niemieckiej kanclerz 
Bruening wypowiedział się nietyłko 
przeciw odroczeniu konferencji repa- 
racyjnej lecz również przeciw odro- 
czeniu konferencji reparacyjnej do H- 
stopada. ‹ 

Odroczenie konferencji 
dowodem zaostrzenia sytuacji 

międzynarodowej. 
RZYM, 21. 1. (Pat). — Wiadomość 

Reutera o możliwości ponownego о- 
dłożenia konferencji lozańskiej - wy- 
wołała duże wrażenie w kołach połi- 
tycznych, które widzą w tem nowe za- 
ostrzenie sytuacji międzynarodowej. 

Dzisiejsze pienum Sejmu. 
Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Dzisiejsze piątkowe posiedzenie płe 
narne Sejmu rozpocznie się o godz. 
4 ppoł. Porządek dzienny jest bardze 
obszerny, figuruje jednak szereg dro- 
bnych spraw, które jak się należy 
spodziewać, dyskusji nie wywołają. 

Głównym momentem dzisiejszego 
plenum będzie pierwsze czytanie rzą- 
dowych projektów ustaw: o ustroju 
szkolnietwa oraz e częściowej zmianie 
ustroju samorządu terytorjalnego. Nie 
jest wykluczone, że przy tej okazjk 
zabiorą głos ministrowie odpowiedniełe 
resortów a mianowicie min. Jędrze- 
jewiez i min. Pieracki. 

Wnioski opozycji 
na komisji prawniczej. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Sejmowa komisja prawnicza zbie- 
rze się dziś w piątek, celem rozpa- 
trzenia następujący wniosków: kłubu 
PPS, Str. Lud., NPR i Ch. Dem. w 
sprawie utworzenia Komisji nadzwy- 
czajnej dla zbadania sprawy znęca- 
nia się nad więźniami brzeskimi; wnio 
sku Klubu Str. Lud. w sprawie nadu- 
życia raportów policyjnych dła od- 
działania na tok spraw sądowych; 
wniosku PPS w sprawie uchylenia roa 
porządzenia ministra sprawiedliwości 
o nowelizacji regulaminu więziennego, 
wreszcie wniosku PPS w sprawie u- 
chylenia rozporządzenia wporwadza- 
jącego Sądy doraźne. 

  

Min. Ghika przyjeżdża 
do Paryża. 

PARYŻ, 21. 1. (Pat). Przyjazd su- 
muńskiego ministra spraw zagraniez- 
nych Ghiki oczekiwany jest dzisiaj. 
Minister zamierza pozostać w Paryżu 
do 30 stycznia. 

Litwinow spotka się 
z Brueningiem. 

BERLIN, 21. 1. (Pat). — Według 
doniesień prasy sowieckiej, komisave 
spraw zagranicznych Litwinow ma w 
przejeździe na konferencję rozbrojc- 
niową w Genewie zatrzymać się w Ber 
linie i spotkać się z kanclerzem Brue- 
ningiem. 

   



              

-na rzeczy w sprawie 

„uważała ją za swoją   

2 

NOWA ORGANIZACJA SZKOLNICTWA 
POLSKIEGO. 

Rszmowa z ministrem wyznań religijnych i oświecenia 
publicznego, p. Januszem Jędrzejewiczem. 

Wobec wielkiego zainteresowania, 
jakie wzbudza uchwalony osłatnio 
przez Radę Ministrów projekt ustawy 
o nowym ustroju szkolnictwa, zwró- 
cit sie przedstawiciel Ajencji „Iskra 
do ministra Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego p. Janus: 
Jędrzejewicza z prośbą o kilka w; 

jaśnień na ten temat. 
— A więc przedewszystkiem czas 

trwania nauki w szkole powszechnej. 
- pytamy. ; 

— Projekt rządowy realizuje dłu- 
goletnie usiłowania tak czynników 
państwowych jak i nauczycielstwa. Po 
raz pierwszy od czasu wkrzeszenia 
państwa polskiego stwierdza ustawo- 
wo zasadę 7-letniego obowiązku szkoł- 
nego i 7-letniej szkoły powszechnej. 

- Trudno wobec tego rzeczywi- 
z p ożiinióć rozmaite wieści, obie 

gające... # 
— Nieporozumienia plynąč mogiy 

7 pomieszania trzech spraw. Po. pier- 
wsze: -sprawa trwania . obowiązku 
szkolnego i lat nauki w szkołe ро- 
w R Bi po wtóre: sprawa roli tej- 
że szkoły jako podbudowy — $; 
Średniej, po trzecie: sprawa n 
mało znana i doceniana w społecz 
stwie, sprawa szkół t. zw. niżej zor- 
ganizowanych. 

   

  

  

    

     

   

— Bardzo proszę o bliższe wyjaś- 
nienia... 

— Postaram się dać je w sposób 
możliwie krótki, choć to rzecz nie 
łatwa... Nie cała szkoła powszechna, 

lecz 6 jej lat stanowić ma podbudowę 
szkoły Średniej, a 7-my rok ma być 
dia tych, nawiasem mówiąe 90 proe.. 
Którzy po nim już w żadnej szkole 
kształcić się nie będą. 

Jasne jest, że program tej 7-mej 
klasy musi być specjałnie skonstruc- 
wany ze względu na tych. którzy 
wprost z niej idą w życie, jasne jest 

że, że poprzedzające 6 lat naucza 
nia niuszą stanowić pewną całość 

programową. 

Dołącza się do tego sprawa szkół 
„niżej zorganizowanych. Są to szko- 
ły, gdzie w jednej izbie uczy się:kiłka 
roczników, łączonych w oddziały. któ. 
re jużto nierównocześnie przychodzą 
do szkoły, jużto wspólnie odbywają 
naukę. W 1929/30 roku 66,2 proc. u- 
czących się dzieci polskich uczęszcza- 
ło do tych szkół, zaś t. zw. „jednokla- 
sowych* szkół (o jednej izbie i jed- 
nym nauczycielu) mamy przeszło 11 
tysięcy. czyli przeszło 47 proc. Spra 
wy bieżąte. nieraz pilne, wciąż od- 
suwały wdal gruntowne uporządko- 
wanie tego działu szkolnictwa. W tej 
przedewszystkiem dziedzinie ustrojo- 
wa ustwa musi zaprowadzić ład i jas 
ne stosunki. I tu dochodzimy do sed- 

tak nieraz myl- 
nie rozumianych czebli programo- 
wych. Pełna szkoła 7-klasowa będzie 
ohejmowała 3 szczeble programowe: 
4-letni, dający pewną podstawową ca- 
łość, — 2-leni rozszerzający i pogłę- 
biający szczebel pierwszy, oraz 3-ci. 
jednoroczny. o którym już przedtem 
mówiłein. Szkoły zaś „niżej zorgani- 
zoówane* będą się dzieliły na 2 stop- 
nie, według tego, czy będą realizowa- 
ły pierwszy szczebel programowy 
wraz z pewnemi elementami drugie- 
go i trzeciego, czy też pierwszy i dru- 
gi wraz z elementami trzeciego. 

W ostatnich czasach pojawiły 
się różnorodne opinje co do lat nauki 
koniecznych dla szkoły średniej ogól- 

    

   
     

  

    

  

   

  

jak 

  

Zdaje mi się. że sprawę ię,   

  

dotąd. potraktowano nieco zewnętrz- 
nie... Otóż stwierdzam, że projekt 
obecny stara się zyskać czas, koniecz- 
ny dla zrealizowania słusznych wy- 
magań szkoły średniej, a szkole po- 

wszechnej oddaje to, co się jej słusz- 
nie—przedewszystkiem ze względów 
natury społecznej-—nałeży, a miano- 
wicie dzisiejsza I i II kiasę gimnazjał- 
ną, oddawna pokrywającą się progra 
mowo z 5-tą i 6-tą kłasą szkoły po- 

wszechnej. 

  

A jak się przedstawia zamie- 
rzony w projekcie ustawy podział 
szkoły średniej na dwa stopnie? 

Po klasie V-ej i VlI-ej dzisiei- 
szej szkoły średniej około 4 proc. ucz- 
niów opuszcza ją, przerywając w Śro- 
dku swoje studjum ogólnok: sztalos ące. 
Nie są to koniecznie uczniowie nie 
zdolni. ale uczniowie innych zdolno- 
ści, niż te, którch w wyższem gim- 
nazjum trzeba, a także uczniowie, 
pozbawieni odpowiednich środków 
maierjalnych. Ten powód tak u nas. 
jak i w całej Europie prowadzi do 
podziału szkoły Średniej na dwa stop- 
nie. z których każdy daje pewną ca- 
łość programową i pewne prawa. 

szy stanowi podbudowę także dla 
odpowiednich szkół zawodowych. 
gdzie już dzisiaj bez sześciu klas gim- 
nazjalnych uczniów się nie przyjmuje. 
Łączy się ta sprawa z tak ważnem 
zagadnieniem podniesienia znaczenia 
szkół zawodowych i-skierowania tam 
młodzieży o odpowiednich  zdolnoś- 
ciach, celem zmniejszenia pędu ku 
uniwersytetom. Dlatego jest inteneja 
projektu, by do szkół zawodowych 
nie szli wykelejeńcy z gimnazjum. 
Uczniom zaś ze ół zawodowych 

opartych o 4-letnie gimnazjum czyli 
i stopień szkoły średniej, projekt 

usławy daje wstęp do szkół wyższych 
odpowiedniego typu. 

Ale sprawa uporządkowania, pod- 
niesienia i zaopatrzenia w odpowied. 
nie uprawnienia. szkolnictwa zawodo- 
wego, tak ważna dla zmiany nasta- 

wienia psychicznego społeczeństwa i 
rozwoju gospodarczego państwa, wy 
maga osobnego, szczegółowego omić - 
wienia — kończy minister Jędrzeje- 
wicz 

BAEZETONK O ааОСА TY RPAOSZOAÓB 

Zjazd dyrektorów kolei. 

WARSZAWA 21. I. Pat. — Dnia 
21 b. m. odbył się w Warszawie zjazd 
dyrektorów kolei pod przewodnictwem 
p. ministra komunikacji inż. Kiihna. 
Obrady zjazdu otworzył p. minister 
przemówieniem, w którem wskazał 
na konieczność prowadzenia jak naj- 

  

  

  

  

    

    

    

  

   

  

bardziej oględnej i oszezędnej gospo- 
darki w dziedzinie zasobów, której ta 
sprawie zjazd został poświęcony. Po- 
zatem p. minister stwierdził koniecz- 
ność upłynnienia kapitałów, uwięzio- 
nych w dość dużych zapasach oraz w 
wyrównaniu zapasów poszczególnych 
dyrekc - 

W dyskusji brali udzial dyrektorzy 
deparłamentów ministerstwa. dyrek- 
torzy kolei oraz naczelnicy wydziałów 
zasobów poszczególnych dyrekcyj. W 
obradach uczestniczył również podse- 
kretarz stanu minister komunikacji 
inż. Czapski, główny inspektor ko- 
munikacji oraz naczelnicy samodziel- 
nych wydziałów. 

Dookoła sensacyjnej sprawy 
Dunikowskiego. 

PARYŻ 21. I . Pat. — W związku ze 
sprawą inż. Dunikewskiego pozostaje skar- 
ga niedawno wniesiona przez markiza d'Ar- 
canguel o odszkodowanie przeciwko hr. So- 
bańskiemu, b. posłowi Rzeczypospolitej Pol- 
skiej w Madrycie. Hr. Sobański był jednym 
z pierwszych, który finansewał wynalazek 
Dunikowskiego i przedstawił sprawę mar- 
kizowi dArcaguel, który ze swej strony 
dalej finansował. Wczoraj hr. Sobański wy- 
toczył skargę przeciwke Dunikowskiemu. 

  

  

  

Popierejele Przemysł Krajowy 

K GR GE R Ww 

Na Dalekim 
Rozkaz aresztowania 

WIEDEŃ, 21. 1. (Pat). Dzienniki 
wiedeńskie donoszą z Nankinu: Rząd 
chiński w Nankinie wydał rozkaz arc- 
sztowania byłego cesarza chińskiego 
Pu-Ji, który jak wiadomo, miał być 
przed niedawnym czasem prokiamo- 

ЕЧ 

Wschodzie. 
b. cesarza chińskiego. 

wany przez Japonję cesarzem Mand- 
żurji. Wydano również nakaz aresz- 
towania nowego gubernatora w Char- 
binie i szeregu generałów chińskich 
w Mandżurji za udział w spisku. 

Eskadra japońska w Szanghaju. 

TOKIO, 21. 1. (Pat). W związku z 
zaniepokojeniem wśród ludności ja- 
pońskiej w Szanghaju wysłano tam 

krążownik, 4 torpedowce i kilka 
mniejszych jednostek morskich, oraz 
samolot wojskowy. 

Oświadczenie min. Yoszizawy w kwestji mandżurskiej. 

  

TOKIO, 21. 1. (Pat). — Na dzisi 
szem posiedzeniu Izby minister spraw 
zagranicznych  Yoszizawa wygłosił 
przemówienie, w którem podkreślił, 
że Japonja nie posiada żadnych am: 
bicyj terytorjalnych w stosunku do 
Mandżurji i przestrzegać będzie za- 
sad polityki otwartych drzwi. Mówca 
wyraził następnie zadowolenie z po- 

Emigracja rosyjska w 
MOSKWA 21. I. Pat. — Z Mukdenu do- 

noszą, że utworzono tam stowarzyszenie Ro- 

sjan z Mandžurji i Mongolji. Stowarzysze- 
nie to postawiło sobie za cel zjednoczenie 
wszystkich organizacyj emigrantów rosyjs- 
kich na tym terenie. Organizacja ta za- 

        

wodu bezstronnego stanowiska rządu 
sowieckiego i jego powstrzymywania 
się od wszelkiej interwencji. Minister 
pokłada duże nadzieje w konferencji 
rozbrojeniowej, która — jego zda 
niem — opracuje sprawiedliwy, ra- 
cjonalny i wykonalny plan rozbroje- 
nia, mogący przyczynić się do utrwa- 
lenia pokoju w całym świecie. 

Mandżurji I Mongolji. 
mierza ściśle współpracować z władzami } 
pońskiemi oraz z nowym rządem mandżur- 
skim. Według doniesień, przy rządzie muk- 
deńskim utworzeny podebno został specjalny 
departament dlą spraw emigracji rosyjskiej. 

  

      

  

Rozwiązanie parlamentu japońskiego. 
TOKJO, 21. (Pat). Pariament 

japoński został rozwiązany. Na ostat- 
niem posiedzeniu -premjer, minister 
spraw zagranicznych i minister finan- 

sów, wygłosili dłuższe expose о polity - 
ce rządowej, pragnąc nie dopuścić do 
złożenia wniosku nieufnóści przez ©- 
pozycję. Minister finansów zaatako- 
wał politykę finansową i gospodarczą 

   

swego poprzednika, która jego zda- 
niem spowodowała ogólną depresję i 
edpływ złota z kraju, podczas gdy 0 
beeny rząd szedł po lińji, mającćj na 
celu ogólne uzdrowienie. Natychmiast 
po tem przemówieniu odczytane zosta 
ło orędzie ces ie 0 rozwiązania 
parłamentu. 

  

  

Social-demokraci aprobują stanowisko 
Brueninga 

w Sprawie odmowy 

BERLIN, 21. 1. (Pat). Przewodni- 
czący frakcji socjaldemokratycznej 
Breitscheid wygłosił wczoraj w Bruu- 
Śświku przemówienie, w którem z na- 
ciskiem eświadczył, że stronnietwo 
jego aprobuje stanowisko kanclerza 
Brueninga, odmawiającego płacenia 
przez Niemey reparacyj w przyszłości 
Soejaldemokraci — oświadczył Breit- 
schcid — prowadzili politykę wypeł- 
niania traktatów nie w przekonania, 
iż są one słuszne, lecz ponieważ w 

  

płacenia reparatyį. 

tymi okresie nie było innej drogi dla 
praktycznej polityki wogółe. Breii- 
scheid ostrzega naród niemiecki przed 
stosowaniem haseł hitlerowskich 

. Niemcy muszą dążyć do uwolnienia 
się od zobowiązań reparacyjnych w 
drodze porczumicnia z mocarstwami 
wierzycielskieini. 

W sprawie wyboru prezydenta 
Rzeszy Breitscheid zaznaczył, że stron 
nietwo jego narazie nie chce się wy- 
powiedzieć w tej sprawie. 

Zbrojenia Niemiec i Włoch. 
PARYŻ 21. I. Pat. — Na wezorajszem po- 

siedzeniu komisji spraw zagranieznych Izby 

wysłuchane wyjaśnień generałów Burgeoisa 
i Eccarda w sprawie połajemaych a 
niemieckieh oraz €o do stanu sił zbrojnych 
Italji. Wyjaśnienia dotyczyły głównie masko- 

wanego o niemi S działalności 

      

towarzystw przysposobienia wojskowego, 
fabrykacji broni w Niemczech i w krajach 
z niemi sąsiadujących. Pedane zostały poza- 
tem eyfry obrazujące stan liczebny armji 
włoskiej. Sprawozdawcy przedstawili m. in. 
szybki rozwój lotnictwa i hydrolotnictwa 
włoskiego. 

Biok państw naddunajskich. 
BUDAPESZT, 21. 1. (Pat). Dzien- 

niki donoszą, że w czasie pobytu hr. 
Bethlena w Rzymie omawiano z Mus- 
solinim kwestje o doniosłem znacze- 
niu. Mianowicie, na podstawie mał- 

żeństwa arcyksięcia Ottona z jedną 
z córek króla włoskiego mają być je- 
szcze bardziej zacieśnione stosunki 

iersko-włoskie. W związku z bli- 

Parafowanie paktu 
Finlandią a 

MOSKWA, 21. 1. (Pat). — Wy- 
dział prasowy łudowego komisarjatu 
spraw zagranicznych podał do wiada 
mości korespondentów zagranicznych 
że dziś nastąpiło parafowanie pakiu 

     

  

skičm zacieśnieniem stosunków: 1 mią- 
dzy Rzymem i Wiedniem z jednej stro 
ny, z drugiej między Budapesztem a 
Bukaresztem utworzony będzie go- 
spodarczo uzupełniający się i politycz 
nie harmonizujący twór federatywny. 
który pod kierunkiem Włoch zabez- 
pieczy równowagę w obszarze naddut- 
najskim. 

a nieagresji między 
Sowietami. 
o nieagresji między Finlandją, a ZZSR 
Ze strony sowieckiej pakt parafował 
poseł pełnomocny ZSSR w Finlandji 
Majskij. 

   

Biskupi kościoła Anglikańskiego 
za zniesieniem spłat reparacyinych. 

LONDYN 21.1. Pat, — Około 15 biskupów 
Kościoła Anglikańskiego i liczni przwódcy 
kościołów wolnych wydali odezwę do chrze- 

an wszystkich narodów, nawołującą do 

  

wywarcia wpływu na rzecz anulowania 
spłat odszkodowawczych i długów między- 
narodowych. 

$ 1…‹1;0… odpowiednią Pożycję 

Plenum Senatu. 
Przyjęcie szeregu ustaw. 

WARSZAWA 21. I. — Otwierając posie- 
dzenie Senatu p. marszałek Raczkiewicz wy- 
głosił przemówienie, poświęcone pamięci 
zmarłego sen. Wiiszniewskiego. Przemówie- 
nia tego Izba wysłuchała stojąc. Senat stwier 
dził wygaśnięcie mandatu $. p. sen. Wisz- 
niewskiego. 

Następnie przyjęto projekt ustawy w 
sprawie zmian w kodeksie karnym wojsko- 
wym, w sprawie zmiany rozporządzenia Ra- 
dy Ministrów w przedmiocie wprowadzenia 
w życie na obszarze R, P. ustawy wojsko- 
wego postępowania karnego oraz projekt 
ustawy w sprawie zmiany ustawy wojsko- 
wego postępowania karnego. 

Sen, Szarski zreferował następnie projekt 
ustawy 6 dodatkowych kredytach za lata 
1929-30 i 1930 - 31, wskazując że przekro- 
czenia w przeważnej części dotyczą spraw 
uposażeniowych. 

Sen. Głąbiński (Kl. Nar.) twierdzi, że 
wzrost wydatków w tym okresie został spo- 
wodowany spensjonowaniem przedwczesnem 
funkcjonarjuszów z przyczyn rzekomo nie- 
rzeczowych. 

Wieeminister Starzyński, odpowiadając 
sen. Głąbińskiemu, wskazuje, że przekrocze- 
nia wspomniane dotyczą tyłko uposażeń, wy- 
nikających z ustawy. Przekroczenia te wy- 
nikły z dwóch powodów: 1) preliminowano 
wydatki na emerytury za nisko, a 2) był 
wzrost świadczeń emerytalnych — naskuiek 
wzrosłu stawek i wskutek tego. że coraz 
więcej osób przechodziło na emeryturę w 
wyższych stopniach i coraz więcej takich 
którym zaliczano lata służby dawnej. 

Po. przemówieniu wiceministra 
skiego projekt ustawy przyjęto. 

astępnie sen. Roman złożył sprawozda- 
nie o ujawnianiu hipotecznem zezwoleń na 
parcelację gruntów. Komisja wprow: adziła „o 
tego projektu szereg poprawek, a 
żeby należności nowonaby! ły 
szeństwo także przed należnościami 

bu, czy samorządu. Po przemówieniu vice- 
ministra Sieczkowskiego i replice sen. Roma- 
na projekt ustawy uchwalono z części 
mi poprawkami, zaproponowanemi przez ko- 
misję. 

Po referacie sen. Jundziłła uchwalono bez 
dyskusji projekt ustawy o wykonaniu kon- 
wencji, dotyczącej procedury cywilnej, pod- 
15апе] w Hadze. 

a zakończenie sen. Perzyński zreterował 
ustawy, zmieniającej niektóre prze- 

pisy postępowania karnego. 
Projekt ustawy przyjęto bez zmian w 

brzmieniu sejmowem. 

Z komisji budżetowej Sejmu. 
Budżet Ministerstwa Oświaty. 
WARSZAWA 21. I. Pat. — Na czwartko- 

wem przedpołudniowem posiedzeniu komisji 
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budżetowej mu w dalszej dysku nad 
budżetem Ministerstwa Oświaty przemawiał 
pierwszy pos. Mincberg z BB, kt w    
ził ubolewania, że tylko 201 tysięcy zł. prze- 
znacza się na cele żydowskie. O ile chodzi 
o ekscesy antyżydowskie studentów, to mów- 
ca stwierdza z zadowoleniem, że władze 
potrafiły w sposób zdecydowany unicestwić 
tę 'niecną robotę.. Apeluje jednak do mini- 
stra o uniemożliwienie na przyszłość podob- 
nych wykroczeń. 

Pos. Połakiewicz z BB. uważa, że zasada 
konstytucji, wyrażona w art. 119, że nauka 

szkołach państwowych i samorządow 
jest bezpłatna, nie wytrzymała pról 

ustawodawcy leżało, że chodzi 

o bezpłatność * szkolnictwa powszechnego. 
Zasada be ASIA nauczania we w: 

      

    
     

  

    

  

     

  

wyinterpre- 
e zasada bez- 

tylko szkolni- 
tować ant. 119 konstytucji tak 
płatności nauczynia dotyczy 
ctwa powszechnego. 

Zkolei przemawiał pos. Wetykanowicz 
(Ukr.). który omawia sprawę szkolnictwa u- 
kraińskiego. W konkłnzji mówca wysuwa 
szereg postulatów co do usunięcia utrakwi- 

szkół, kreowania uniwersytetu uk 
iego, reaktywowania gimnazjum ukra- 

ińskiego w Tarnopolu. 
Pes. Czapiński (PPS) ostro atakuje kler, 

zapytując, czy prawdą jest, że Jezuici d 
łają na Kresach naszych z ramienia komisji 
„Pro Russia”, używając języka rosyjskiego. 
Mówca omawia zkolei system wychowania 
państwowego. > 

W. dalszym ciągu dyskusji pes. Sommer- 
stein omawia dalej stan szkolnictwa he- 
brajskiego oraz zawodowego szkolnictwa ży- 
dowskiego. Następnie porusza sprawę wnio- 
sku Klubu Narodowego w sprawie 
maż nume przyczem sk 
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    y zupełnie i nie wszędzie 

ady na wysokości zadania. 
Zkolei sen. Bogusławski, jako jeden z 

członków grupy prawosławnej na terenie 
Sejmu i Senatu wita z zadowoleniem oświa- 
dczenie p. ministra Jędrzejewicza, że prace 

nad uregulowniem stosunków kościoła pra- 
wosławnego i zwołaniem soboru postępują 
naprzód. 

Pos. Stefan Dąbrowski (Kl. Nar.) połe- 

i i min. Jędrzeje- 
ji ` ów au dowskich. 
Dyskusja przeciągnęła się do późnych 

godzin wieczornych. 
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WIADOMOŚCI z KOWNA 
DELEGACJA LITWY DO GENEWY. 

W sobotę wyjedża do Genewy na sesję 
Rady Ligi Narodów delegacja litewska w 
składzie następującym: Min. spraw zagr. dr. 
Zaunius, poseł litewski w Paryżu p. K 
mas i sekretarz delegacji p. Grauzinis. De- 
legatem Litwy na konferecnji rozbrojeniowej 
będzie p. Klimas. 

WYBÓR BURMISTRZA KOWIEŃ- 
SKIEGO. 

Jak podaje „Siegodnia* (Nr 20), na ze- 
braniu kowieńskiej Rady Miejskiej odbytera 
w dniu 18 b. m. odbyły się wybory b 
mistrza. Burmistrzem został inż. Graurok: 
Uzyskał on 19 głosów, podczas gdy na Wil 
szysa padło 16 głosów. Trzeci kandydat Dig- 
rys kandydaturę swą przedtem już wycofał. 

Nowy burmistrz inż. Antoni (Graurokas 
urodził się w pow. szawełskim w 1880 roku. 
Ukończył on w Petersburgu w 1910 roku 
Instytut Technologiczny i pracował w gazo- 
wni. W 1920 roku inż. Graurokas powrócił 
na Litwę, gdzie zajął posadę w Ministerstwie 
Komunikacji. Ostatnio inż. Graurokas zajmo 
wał stanowisko dyrektora kolei wąskoto: 
wych. 

ZATWIERDZENIE NOWEGO PREZYD. 
m. KOWNA. , 

Obrany w ub. poniedziałek prezydentem 
m. Kowna p. Graurokas został na tem sia- 
nowisku zatwierdzony przez Min. 
Wewn. 

Zamiast inż, Graurokasa, który został о- 
brany burmistrzem, jako radny frakcji li 
tewskiej wejdzie na jego: miejsce do Rady 

kiej kolejny kandydat listy frakcji Dy- 
rektor D-tu Ministerstwa Oświaty Danilau- 
skas 

KPINY „LIETUVOS ŽINIOS“ > „DZIESIĘ- 
CIORGA PRZYKAZAŃ WILEŃSKICH*. 

„Lietuvos Żinios* (Nr 12) we wzmiance 
p. t. „Arcydzieło piszą w Sprawie umieszczo- 
nych przez „Musu Vilnius“ „X-ga przykazań 
wilenskich“ co następuje: Tym razem dzies 
cioro przykazan głosi nie Pan Bóg 
Mataczius. Najciekawsze jest prz, 
IXte z komentarzami. Głósi ono by nie bo: 
żądać i-nie żenić się z kobietami polskiemi, 

gdyż są one źródłem wszełkich pokus i do- 
prowadzić mogą do nieprzestrzegani a przyka- 
zań wileńskich. „Strzeżcie się więc czarów 

Polek, szanowni” obywatele” ironizu je 

„Lietuvos Žinios“. 

LICZBA SZKÓŁ NIŻSZYCH I ŚREDNICH 
NA LITWIE. 

Jak podaje „Lietuvos Aidas“ (Nr. 12), w 
bieżącym roku szkołnym istnieją na Litwie 
74 szkoły niższe, z czego 46 ogólno-kształcą- 
cych i 28 specjalnych. Ze szkół ogólnokształ- 
cących 30 szkół otrzymuje rząd, zaś 16 or- 
ganizacje prywatne, w tem 3 szkoły litew- 
skie, 1 łotewska, 2 niemieckie i 10 żydow- 
skich. Specjalnych szkół niższych jest 7, u- 
trzymywanych przez rząd (szkoły rzemieśl 
nicze) i 18 prywatnych: 12 litewskich i 1 ży- 
dowska. Pozatem obok specjalnych szkół 
niższych nalicza się jeszcze 8 różnych kur- 
sów We wszystkich szkołach ni h uczy 
się 5.861 uczniów, przyczem w szkołach i na 
kursach spęcjalnych pobiera naukę 1401 ucz. 
niów (849 chłopców + -552. dziewcząt). 

Szkół średnich jest 54, w tem 22 rzą- 
dowe i 32 prywatne. Z prywatnych jest 11 

szkół litewskich, 16 żydowskich, 3. połskie, 
1 rosyjska i 1 niemiecka. Ogółem w szko- 
łach średnich uczy się 15.464 uczniów (8.164 
chłopców i 7.300 dziewcząt). W' ósmej kla- 
sie uczy się 1.636 uczniów. Seminarjów na- 
uczycielskich jest 9, w tem.5 rządowych i 4 
prywatne oraz 1 kursy. Uczy się w nich 
1041 uczniów (705 dziewcząt i 336 chłopców). 

Na IV-tym kursie jest 279 uczniów. 
We wszystkich wzmiankowanych szko 

łach pobiera naukę 22.366 uczniów, w tem 
11.696 chłopców i 10.670 dziewczynek. Wed- 
ług narodowości w szkołach tych uczy się 
15.886 Litwinów 471 proc), 4.771 Żydów 
(21,3 proc), 693 Połaków (3 proc), 452 
Niemców (2 proc.), 390 Rosjan (1,25 proc.) 
i 93 innej narodowości. 

   

  

    

        

  

    

  

  

      

   

    

  

   

          

   
   

    

Kronika telegraiiczna. 
— Wezoraj odkopano ciało czwartego 

robotnika zasypanego podczas kalawrofy w 
kopalni Karsten — Centrum, 

— Wypowiedzenia traktatu handlowego 
z Niemeami domagają się związki rolników 
duńskich, liczące 100 tys. członków. Ma być 
to odpowiedź rządu duńskiego na podnie- 
sienia cła na masło. 

— Przedstawicielem Chin w Komisji Li- 
gi Narodów komitet wykonawczy rządu nan- 
kińskiego mianował Wellingtona Koo. 

— Pragnie pobić rekor prot. Piecarda 
w locie do stratosfery znany węgierski 
sportsmen hr. Teodor Lichy. W, tym celu 
zawarł on umowę z inż. wiedeńskim Brau- 
nem, i lot ma być wkrótce podjęty. 

— Dwóch sensacyjnych aresztowań doko- 
nano w Tallinie. DR BREE ka- 

    

     

  

      

        

iem 3987 ko- 

ajkę, na cze- 

wspólnika za fałszywym cze. 
r ten zorganizował 

  

  
le której miał dokonać poważnych 
oszustw w bankach talii Drugim a- 
resztowanym jest Dyrektor Politechniki 
tallińskiej, który roztrwonił 15 tys. koron. 

> „ Gabriela Zapolska. 
(W dziesiątą rocznicę zgonu). 

/ 
Góżby to było, gdyby ta znakomi- 

ła autorka dramatyczna. ta sensacyj- 
na i społecznie, (więcej niż artystycz- 
niej) nastawiona powieściopisarka, ta 
cięta publicystka, była francuską zna- 
komitością narodową? Ileż mono- i 
bibljografij, ileż studjów psycholo- 
gicznychby o niej napisali wdzięczni 
rodacy. Jak przenikliwieby badano 
ilu, kiedy i dlaczego miała tylu aman- 
łów i jakie pozostawiła o sobie me- 
muary czy niedokończone dzieła i 
corespondence amoureuse? W Polsce, 
popiół zapomnienia pokrywa tę po- 

słać tak jaskrawą w życiu; sztuki jej, 
zawsze niestety dziwnie aktualne, 
skandalicznie nieprzestarzałe, rzadko 

ukazują się na repertuarze. O niej sa- 
mej niewiele się wie... ot... słabe echa 
jakiegoś ciągłego skandalu, jakiejś hi. 
sterycznej erotyki... jakichś mężczyzn. 
co szaleli za nią, i innych, za którymi 
ona szalała... Bo wszystko było pód 
szyte szaleństwem w jej życiu. 

  

  

  

  

  Najobszerniej ciorys napisa 
ła o Zapolskiej P. Anna Kallas, Iwo- 
wianka, opierając się na zeznaniach 
zmarłej, która, jak twierdzi autorka, 

przyjaciółkę... 
Jeśli tam wszystko jest prawdą, cóż 
ło za tragiczne życie! Tem tragicz- 
niejsze, im większy talent był w tej 
kobiecie, opętanej w sposób niepoję- 
ty u tak wybitnej indywidualności 

    

chucią. tyranją płci, jakimś już nie- 
samowitym. biegiem za samcem, któ- 
rego tak brutalnie, jaskrawo. a głę- 
boko prawdziwie opisała. 

Zaczęło się od tego, że jej ojciec. 
bogaty ziemianin, Piotrowski z Ukra- 
iny. kończ: seminarzysta, zacie 
nięty przez znajomych na przedsta. 
wienie baletowe w Petersburgu, za- 
kochał się bez pamięci od pierwszego 
wejrzenia, w baletnicy, i swe szczere 
powołanie kapłańskie rzucił pod atła- 
sowe pantofełki i tiulowe spodniczki 
tancerki. Małżeństwo, jakie z tego w; - 
nikło, dało takiej parze więcej zgrozy 
niż szczęścia, odosobnienie towarzy- 

skie, i atmosferę niezwykle ciężką w 
domu. Jako epizod; przytacza Zapo!- 
ska, że jej i siostrze, kazał ojciec u- 
bierać się w komeżki i służyć mu do 

„, którą odprawiał cichaczem w 

  

  

      
у— 

>   

  

   pałacowej, co w matce bu- 
dziło histeryczny lęk przed święto- 
kradztwem. 

W. takiej atmosferze wzrosła .. 
cała ta rodzina została z czasem na 
bruku. W Warszawie, piękne panny, 
Ukrainki ogniste i arystokratyczne, 
wyszły zamąż. Gabrjela za. oficera 
Snieżkę... Znalazła się wśród huzarów 
czy innych kawalergardów rosyj- 
skich, przyjaciół męża, i potoczyła się 
po pochyłości, która szła równolegle 
do wznoszącej się linji talentu. Po- 

  

znała, jak może żadna kobieta piszą- 
, dno nędzy ludzkich namiętności 

zaspokoiła wszystkie ciekawości, nie 
odmówiła sobie niczego, żadnego męż- 
czyzny jakiego zapragnęła. A prag- 
nęła nienasycenie i brała ich jak 
cheiala. Byli bezwolhi webe jej pło 
nących oczu, wściekłego temperamen- 
tu. hister uroku, talentu. iśniąeci 
inteligencji i zdobywezości. 

   

Chciwie chłonęła życie i brała z 
niego bez wyboru. garściami, łematv 
do swych książek i sztuk, które włe- 
dy gdy wchodziły na £ dzienny 
były stałym skandalem, jak i jej pry- 
watne życie będące taką prowokacją. 
że nie bardzo wiedziano co poczać 7c 
sławną artystką i autorką, na różnych 
uroczystościach  „okolicznościowych. 
'Fen wszechstronny. ołbrzymi talent. 
płynący jak ciągłe rwąca, bujna rze 
ka, tworzący książki, sztuki teatral- 

ne i artykuły w błyskawicznem tem“ 
pie. wydał z siebie jszcze i zdolności 
sa Pracowała we francuskich 

trach z powodzeniem. kilka lat 
smd w Paryżu na intensywnej 
pracy artystyczno-literackiej i licz: 
nych związkach z rozmaitemi znako- 

mitościami ze świata artystycznego. 

      

          

        

  

W Polsce ukazywała się przygod- 
nie na deskach teatralnych. pozosla- 
ła w pamięci jako duż; *eh możliwości 
as (np. rola matki w Hanusi 
Hauptmana i Rollisonowej w Dzia- 

dach), ale bodaj że żaden dyrektor 
nie mógł wytrzymać z jej charakte- 
rem. 

  

Dzieła jej były tłumaczone i gry 
wane zagranicą. Ciekawe szczegóły 
podaje o tem p. Szarlitt w „Kurjerze 
Krak. lllustr.* jak w czasie wojny 
właśnie dzięki zerwaniu dyplomaty- 
cznych stosunków z Rosją, grywano 
w 1916 r.,na 36 scenach niemieckich 
przez rok cały jej sztuki jak to: Tam- 
ten (Die Warschauer Cytadelle). Ca- 
rewicza, Żabusię i Sybir. Te cztery 
sztuki, wychwałane przez kr 

* niemieckieh (Adolf Kerr i Fe 
ten), nie schodziły z afiszów berliń- 
skich i wiedeńskich rok cały, „zro- 

dzone z bólu. wściekłości i oburzenia 
(jak piała krytyka) były bodaj jedy- 
ną wiadomo o losie Połaków w 
zaborze ros) „jskim jaka kiedybądź do- 
tarła do szerszych warstw naszych 
najbliższych sąsiadów. 

Lehar z Carewicza zrobił opereł 
kę, która obiegła świat, Mascani 
cheiał z tego tekstu pisać operę. 
den autor dramatyczny „polski nie o- 
siągnął takiego sukcesu. Teraz zdo- 
bywa tak obce seeny Nałkowska. 

  

  

  

   

    

   

A į KURS zamiasł 
32 w 

  

dostalki, am się ada die u 
chodzącej młodości. wdzięków i po: 
wodzenia u mężczyzn. Pisała niezmor- 
dowanie, bez ustanku. obojętna na 
wojnę, łosy Polski. politykę, zamuro- 
wana jak salamandra w ogniu swych 
zmysłowych namiętności. oddana na 
pastwę młodego doktora Rusina. w 
którym się zakochała ostatnią, star- 

czą miłością chorej, samotnej kobie- 
ty, zagrożonej ślepotą i nędzą... Nie 

  

zdobyła sobie przyjaciół w gronie ad- 
miratorów, ścigała ich beznadziejnie, 
a oni. mając ciągle zatarty obraz 
świetnego pisarza, widokiem histe- 
rycznej kobiety. odsuwali się tem 
szybciej, im szybciej opuszczały ja 
wdzięki i zdrowie. Opisy (wedł. p. 
Kallas) ostatnich chwil życia Gabr- 
jeli Zapolskiej, są sensacyjnym гох- 
działem z którejś z jej powieści, jak- 
by sobie sama tę całą sytuację napi- 
sała i wymyśliła najtragiczniej. naj- 
brutalniej. 

Mimo całą sławę, mimo zadowo- 
lenie, jakie z pewnością dawała jej 
twórczość, mimo że i ten tłum kocha- 
jących się w niej mężczyzn, musiał 
dawać jej wiecznie płonącej namię!- 
ności, jakieś zadowolenie. jej žycio- 
rys robi przerażające wrażenie ponie- 
wierki człowieczeństwa. A obok tega 

rósł i rozwijał się krzyk jej dzieł, 
wołających ó ratunek da takich wła- 
śnie opętańców płci i chuci! Krzyk 
skargi. i wołanie o pomoc społeczna. 

ściekłe oskarżenia, pretensje, rzuca- 
nie w oczy winnych (byli to zawsze 
mężczyźni), ich brudnych czynów, 
szamotanie się w pętlach szaleństwa, 
histerji, więzów społecznych. 

„Są zagadnienia społeczne w dzie- 
łach Zapolskiej, które i dzisiaj nic 
nie straciły na swej sile i prawdzie. 
Do takich należy Panna Maliczew- 
ska, poniekąd Żabusia, Skiz.i žydow- 
skie sztuki: Jojne Firułkes i Małka 
Szwarcenkopf, powieści „To, o czem 
się nie mówi”, i parę pisanych pod 
wpływem małżeństwa z malarzem 

  

  

  

        

    

    

Janowskim z zagadnień szłuki. Ale 
inne, aktualno-towarzyskie, tak świe- 

tne na czasie, że się w nich jak w 
zwierciadle odnajdywało znajomych 
na każdej stroniey, taki .,Wodzirej'* 
wprost doskonały film zwyczajów i 
fasonów arystokracji lwowskiej, taka 
„Janka, z niespotykanym w innych 
powieściach subtelnym stosunkiem 
kobiety do mężczyzn i serdeczneim 
uczuciem społecznem. Takie „Szaleń- 
stwo”, wszystkie te okropne histe- 
ryczki, duszące się wiecznie w spaz- 
mach i atakach, zadręczające siebie 
i innych... 

  

  

Doprawdy, może wtedy było ta- 
kich kobiet dużo, ale się jakoś z tem 
kryły naogół. Dziś wprost nie można 
sobie wyobrazić, że byli mężczyźni 
co wytrzymywali te rozkosze! Dziś 
żadne pary ludzkie tak siebie nie drę- 
ezą: rozstają się, każde w swoją idzie 
drogę. jest jakoś uczciwiej, zdrowiej, 
jaśniej, tamto bagno jest daleko za 
nami. Tamtego poniewierania się 
wzajemnego niema. Cóż dziś sobie ro- 
bi kobieta z mężczyzny, kiedy często 
potrafi lepiej od niego zarobić? Nie- 
wiele, może też i dlatego, pewna ty- 

powa nienawiść słabości objawia się 
u mężczyzn w prasie i literaturze, ni- 
by wycie głodnych szakali czy lisów 
do zielonych winogron... W tamtej 
nieszczęsnej epoce spadały dojrzałe 
w ich ziewające pyski. 

   

  

Hel. Romer. 

  

   



  

"stwa publiczne 

  

№ 17 12259) K U R JE R МОВЕ МОБ 

WIEŠCI!OBRAZKIZKRAJU. 
Aresztowania wśród członków litew- 
skich t-w „Rytas” i św. Kazimierza. 

Aresztowano 31 osobę. 
Od trzech dni władze bezpieczeń 

go na terenie gminy 
kołtyniańskiej pow. Święciańskiege, 
gminy gierwiackiej pow. wileńsko- 
trockiego i gm. Wieżajny, Łoździeje, 
pow. suwalskiego dokonywują rewi- 
zyj i aresztowań wśród członków to 
warzystwa „Rytas“ i św. Kazimierza. 

Powodem tej ukcji jest fakt iż niektó- 
rzy członkowie tych towarzystw pod 
pozorem prowadzenia działalności 
kułiuralno-oświatowej zajmowali się 
sprawami antypaństwowemi. Czło:r- 
kowie wspomniasych towarzystw 1- 

kontakt z Kownem 

  

        

    

  

     

Ч ywali šeist: 
skad otrzymywsli wskazówki eo do 
konspiracyjnej roboty. 

IY wyniku trzydniowych rewizyj 
znałeziono mnóstwo dokumentów, 
druków i bibuły kompromitującej. W 
związku z tem z rozporządzenia władz 
sądowyeh nastąpiły liczne areszty 
wśród działaczy tych towarzystw. W 
pow. śiwęciańskima aresztowano 11 0- 
s pod zarzutem antypaństwowej 

ałziałalności. W pow. wiłeńsko-troc 
kim aresztowano 7 osób, zaś w pow. 
suwalskim 9 osób, oraz 4 oschy przy- 
byłe z Litwy. Osoby te organizowały 
konspiracyjne oddziały przeciwpot- 

skie. 
Wśród kompromitujących doku- 

  

      

mentów znaleziono mnóstwo kores- 
spondeneji tajnej oraz wskazówki rzą 
du kowieńskiego jak miejscowi dzia- 
łacze litewscy mają postępować wo- 
bec władz polskich. Pozatem znale. 
ziono caly szereg niedozwolonej lite- 
ratury, map i książek litewskich po- 

chodzących z Kowna. 

  

W związku z tem władze zamknęły 
kiika oddziałów Towarzystwa 
tas* i św. Kazimierza w pow. Święciań 
skim, wileńsko-trockim i suwałskiir. 
zaś wszystkie akta tych oddziałów 
przekazano władzom  śŚledczo-sądo- 

wym. 

  

* * * 

W związku z ujawnieniem anty- 
państwowej działalności wśród dzia- 
łaczy litewskiego towarzystwa „Ry- 
tas“ i św. Kazimierza oraz areszto- 
waniem kilkunastu członków tych to- 
warzystw dowiadujemy się, iż na 
wieść o tem z Wilna oraz z pow. wi: 
leńsko-trockiego i święciańskiego zbie 
gło na teren Litwy kilku wybitnych 
działaczy litewskich. W zarządzonym 
pościgu zdołano ująć wczoraj w rejo- 
nie Łyngmian 2 osobników, którzy 
usiłowali zbiee do Litwy. Są te człon- 

  

kowie litewskiego towarzystwa „. 

tas“, 

Katastrofa samolotowa podDerewnem 
Onegdaj wpobliżu Derewna wskutek de- 

fektu motoru opadł na pola samolot woj- 
skowy lecący od Białej Podlaskiej do Lidy. 
W ezasie lotu piłot zauważył, że mcetor szwan 
kuje, próby skierowania samołotu na bar- 
dziej odpowiednie do lądowania miejsce mi- 

rsłłków obsługi nie odniosły skutku. 

a opadła ze znacznej wysokeści na    

nierówny teren, ce w konsekweneji pociąg- 
nęło za sobą uszkodzenie podwozia. Lotniey, 
którzy ulegli katastrofie, a byli to dwaj po- 
dofieerowie poważniejszych obrażeń nie do- 
znali, Powiadomione o wypadku władze woj- 
skowe skierowały do Derewna komisję, któ 
ra na miejscu zbada okoliczności powyższe- 
go wypadku. (e) 

Szepieiswo. 
Przedewszystkiem samodzielność... 

i hwytem tu i ow- 
y prowadzonej 

arszych i doświadczo- 

sńych ludzi, z całą stanowczością należy za- 
-znaczyć prace samodzielne młodzieży, które 
zostają wywołane dzięki sziachetnemu współ- 
szawodnictwiu, potrzeby duchowej kształce- 

ię i bogacenia języka ojczystego Mło- 
nasza, która wyszła ze szkół powszech 

nych czuję potrzebę dabzego rozwoju umy- 
słowego i duchowego 

   

        

Przygłądaj. 
«zie wszelki 

  

    

    

  

Ostatnio początek pracy młodzieży na 
majbardziej wysuniętym cypłu Polski, t. j. 
w Dziśnieńszczyźnie, w miejscowości tak sa- 
«mo głuchej pod każdym względem jak i in- 
<ne, jest godny podziwu. Młodzież samodziel 
mie przygotowała sztukę sceniczną pod tyt.: 
-„Na wędrówkę” i odegrała naogół jak na 
amatorów zadawalająco. A działo się 10 
również na deskach scenicznych, które zbu- 
„sdowała własnym wysiłkiem, bez niczyjej po- 
mocy. 

Sztuka wzbudziła ogólny zachwyt i zado- 
wolenie wśród rodziców. którzy oglądali 

amoże po raz pierwszy coś podobnego i wśród 
młodzieży przybyłej z innych wiosek; a by 

*ło publiczsości jak na pierwszy raz za dużo 
bo około 100 osób. 

Zaznaczyć nakży, że przybyło również 
kilka osób inteligencji cełem ujrzenia samo- 
<dzielnej pracy. Ze smutkiem muszę stwier- 
"dzić, że miejscowe ziemiaństwo nie raczyło 
poprzeć tej imprezy, a było również zapro- 
*szone. 

Wieczór pozostanie długo w pamięci ro- 
sdziców i młodzieży tej nmuejscowości. 

K. S. 

    

    

  

  

Parafianów. 
Uniwersytet Ludowy. 

W dniu 17-go st    znia 1932 r. nastąpiło 
otwarcie ośrodka U ersytetu Ludowego 

Związku Młodzicży Wiejskiej ziemi Wiil. w 
Parafjanowie. W sobotę 16 stycznia 1932 r. 

się zapisy i egzamina oraz wieczorem 
2 a taneczna. Zaś w dniu otwarcia z 
brało się przeszło 70 słuchaczy z okolic 
nych KMW. oraz miejscowego oddz, 

   
    

    

         

      

    

    

      

          

     

Polsk. 
zwijając cele 

dy organiz. podkreślają aczenie 
oświatowo - społecznej, oraz skła 

  

   
      

        

    

    w Krypulach i Sitcu Wielkiem pod batu 
naucz. Woronowa wykonały pieśni: „Jeszcze 
Polsk ie zginęła”, „Trzeba z żywymi na- 

przó „Marsz strzełecki* oraz kilka pio- 
senek ludowych (ne i 

    

         

   
   

  

   

      Podlaską, żonę kier. szkoły. Całość 
a poczynionych w spr: 

.. przez miejscowe nauc 

(kier ły Z. Podlaski, 3 
Dua. Małachowski, Grygłew 
padła bardzo dobrze, co pozw: 

ać, że i nadal praca będzie należycie po- 
prowadzona 

ady, wygłoszone 
a, Kier. Z. M .W. 

Insp. kuli. - ośw. 

    

przez A. Świac- 
oraz p. St Dziu- 

Centr. Zw. Osadn. 
przeciągnęły się do godz. 20-e młodzież 
jednak pomimo zmęczenia wysłuchała ich 
z dużem zainteresowaniem. 

Na specjalne podkreślenie zasługuje u- 
stosunko nie się do tej pracy Urzędu Gmi- 
ny Parafjanowskiej, który w tak trudnych 

-czasach uchws й na prowadzenie 
. L. zapomogę w kwocie 250 zł. 

Święciany. 
Zjazd Związku Młodzieży Wiejskiej. 

WI dniu 17 b. m. w Święcianach odbył się 
«oroczny zja: wiązku Młodzieży Wiejskiej 
ziemi wileńs a zjeździe były reprezen- 
iowane 52 koła związku z terenu powia- 
tu święciańskiego. Przybyło około 200 delega- 

     

  

   

  

          

     
   

  

     

  

d rozpoczął się nabożeństwem w koś 
«ciele parafjalnym, dokąd delegacje udały się 
ze sztandarami. Po nabożeństwie i przemar- 
szu do lokalu oddziału powłatowego p. Mar- 

i ъ cki, witając przybyłych na zjazd 
przedstawicieli władz, organizacyj, oraz goś- 
ci na czele z p. starostą Stefanem Mydla- 
rzem, zagaił zjazd. P. Starosta zabrał głos, 
witając przybyłych delegatów i nawołując 
do wytężonej pracy na polu kulturalno - 
oświatowem. Następnie przemawiali p. pos. 
Fryderyk Krastcki z ramienia Bezpartyjnego 

  

   

Bloku i p. J. Wójcik w imieniu Zw. Nau- 
czycielstwa Polskiego. W dałszym progra 
mie zjazdu wygłoszono ret. —przez SŚkin- 
dera — sprawy organizacyj Kół i p. Koz- 
łowskiego — przysposobienie rolnicze. 

Po wysłuchaniu referatów przystąpiono 
do wyborów władz Oddz. W skałd zarządu 
weszli: p. p. ęcicki, Wójcik, Sulżycki, 
Skinder, Kozłowski, Duchaowicz i Brzozecki. 
Wśród zebranej młodzieży: dało się wyraźnie 
wyczuć bardzo znaczne zainteresowanie pra- 
cą Związku, a to szczególnie podczas dys- 
kusji nad referatem organizacyjnym, kiedy 
członkowie poszczególnych Kół bardzo chęt- 
nie zabierali głos. Po zakończeniu zjazdu 
odbyć się ma trzydniowy kurs przodowni- 

  

   

ków. (Pat.). 

Wilejka. 
Burza w szklance wody. 

Ponieważ notatka zamieszczona w 
М/." z dn. 13 bm. o zabawie w noc S 

    

westrową wywołała na terenie Wiilejki do- 

słownie burzę w szklance wody przez nie- 
właściwą interpretację — śpieszę obrażonym 
osobom wyjaśnić, że daleki byłem od jakich- 
kolwiek osobisty napaści. Wypowiedzia- 
tem jedynie w sposób nie  uwłaczający ni- 
komu swój pogląd, do czego jak każdy oby- 
watel mam pełne prawo. Usprawiedliwia tę 

ciowo ta okoliczność, że zabawa w 
jak twierdzą uczestnicy, nie była 

nią w gruncie rzeczy (?), natomiast było to 
tylko skromne tradycyjne powitanie Nowe- 
go Roku. Wszelkie atoli w związku z po- 
wyższem czynione manifestacje i epitety po- 
kątnie przez zagorzałych „klubowców*” 
powiadane są wiele nie na miejscu, gdy 
„Klubem“ jako takim nikt tu walczy: 
myśli. Owszem, potrzeba tej instytucji, sz 
gólnie w plotkarskiej Wilejce, powszechnie 
jest uznawana. 

      

  

   

  

    

w. 

Kraśne nad Uszą. 
Opieka nad hiedną dziatwą. 

Robaszkie- 
  

Zawdzięczając in 
wiczowej został zaw w m. Kraśnem 
nad Uszą Komitet urządze gwiazdki i nie- 
sienia pomocy dla biednej dziatwy, stara- 
niem którego zebrano w gotówce do 600 zł. 
za tę kwotę zakupiono oraz rozdano dla 
biednej dziatwy odzież zimową w postaci 
ciepłych ubranek, płaszczyków, sweterków 
i innych niespodzianek. Celem zdobycia fun- 
duszów aniem Komitetu odegrano w dniu 
8 grudnia r. ub. komedyjkę p. t. „Czar mun 
duru*, a następnie w dniu 13 grudnia r. ub. 
urządzono loterję fantową i szereg innych 

imprez. 
Ten wspaniały i nieoceniony pomysł spra 

wił wiełką radość biednej dziatwi 

Powyższe należy zawdzięczać staraniom 
i pomysłowi Komitetu. w s którego wesz 
ły panie: majorowa Pilwińska, kapitanowa 
Robaszkiewiczowa, kapitan. Marksowa, por. 

    

        

   
    

  

   

          

     
Wojciechow: por. cilew. a р 
Gregorowiczowa, chorąż.  Bartosewiczow            

sierż. Małyszko sierż. 
Szczawińska, sierż. Bogaczow 
wa, si - Kazimierczykowa, si 
Pietrasewiczówna, 

Komitet w powyżs 
dalszym ciągu nie u 
wia jak najdalej idą 

5 
erż. Dusio- 
Olińska i 

  

    

      

   zym składzie how 

aje w pracy i przeja- 
i żywotność. 

      

K. K. 

Uniwersytet Ludowy. 
zku Młodzieży Wiejskiej 

Ziemi Wileńskiej odbyło się w dniu 10-g0 
stycznia 1932 r. otwarcie ośrodka U. L. w 

szkole rolniczej w Opsie; ze względu na do- 
skonałe warunki techniczne i żywy udział 
nauczycielstwa szkół powszechnych oraz per- 
sonelu szkoły rolniczej (pp. Wysłouch, Bu- 
cewicz, Godziszewski) prace rokują jak naj- 

lepsze nadzieje. 
O godz. 14-ej po odśpiewaniu ..Jesze 

Polska nie zginęła” rozpoczął przemówienie 
p. Edward Szczerbicki, Inspektor Szkolny, 
charakteryzując znaczenie U. L. jako pla 
cówki oświatowo-społecznej, poczem p. 
Siła - Nowicz zastępca staro: jako przed- 
stawicieł władzy oraz w imieniu: Federacji 
Zw. POO. podkreślił dodatnie wyniki pracy 
K. M. W., wyrażając życzenia pomyślnego 
rozwoju; p. Bernard Wysłouch, dyrektor 
szkoły, zaznaczył gotowość udzielania wszel 
kich pomocy pod względem technicznym i 
naukowym; pozatem przemawiali pp. Dracz 
inspektor K. O. S. W. oraz Swiackiewicz 
kier. Z. M. W. rozwijając zasady organ. 
oraz system pracy ośrodka U. L. 

Wygłoszone po otwarciu 2 

      

   

  

   

    

wykłady; 

„Cuda życia codziennego* oraz „Co i jak 
czytać* utrzymane były na wysokim pozio- 
mie; duże zainteresowanie wzbudziły wy- 
świetlane jednocześnie przezrocza oraz de- 
monstowane tablice 

Od godz. 20-22 odbyło się posiedzenie 
Rady Pedagogicznej ośrodka U. L. 

Motadeczno. 
Stowarzyszenie Rezerwistów i byłych 

Wojskowych. 
W dniu 17 bm. odbyło się w sali Sej- 

miku mołodeczańskiego doroczne walne ze- 
branie Stowarzyszenia Rezerwistów i b. Woj- 
skowych R. P. w Mołodecznie. Na porządku 
dziennym między innemi był: bardzo cieka- 
wy referat naukowy, wygłoszony przez ofi- 
cera 86 p p. w Mołoecznie p. kpt. Karola 
Wróbła. Referat poparty wiadomościami czy- 
sło fachowemi, odźwierciadlający stosunek 
armji czynnej do Rezerwy, wywołał wiel- 
kie wrażenie na słuchaczach, którzy zrozu- 
mieli doniosłe znaczenie Stowar: enia tak 
pod względem społecznym jak i fachowym. 

Przy wyborach do Zarządu, przez akla- 
mację postanowiono prosić o pozostanie 0- 

            

becnego Zarządu in corpore. Prezesem jest 
p. Sędzia Józef Zadora Paszkowski. Obecny 

Kuszelewo. 
Kurs dla gospodyń wiejskich. 

11 bm. rozpoczął się w Kuszelewie kurs 
dla gospodyń wiejskich, który ma na celu 
zaznajomienie praktyczne kobiet, z racjona!- 
ną gospodarką domową. Kurs, który poprze- 
dnio był prowadzony we. Wsielubiu, gdzie 
liczna frekwencja słuchaczek świadczyła © 
szerokiem zainteresowaniu wykładami, bę- 
dzie trwał trzy miesiące. : Is. 

Opłatek dla biednych dzieci. 
Kuszelewskie Koło Obywatelskiej Pracy 

Kobiet zorganizowało w dniu 14 bm. gv 
zdkę'dlła biednych dzieci, która zgromadzi 
w .sali przeszło 190 osób. Tradycyjny św. 
Mikołaj obdarzył ładnemi prezentami 3t naj 
biedniejszych dzieci, które otrzymały od nie 
go wraz z podarunkami wiele radości. Przy 
choince i ach szybko upłynął czas 
miłej dzieci spędziła dzięki 
raniom Koła, jeden bardzo piękny i ra 
ny wieczór. - Is, 

    

  

   

  

       
      

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Cddział Nowogródzki „Kuriera Wileńskiego" mieści się 

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

| Kino dźwiękowa 

| Bogeń 
į wKowogrėdku | 

GENERAŁ 

  

Fiim dźwiękowo- | 
śpiewny GRAC 

| W rolach główaych : JOHN BARRYMORE i MARION NIXON 
Wkrótce „TANCERKA CYLLY". 

  

JAKÓB WINER i S-ka 
LIDA, Suwalska 58, tel. 30 (obok kino-teatru Nirwana) 

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

oraz futra i okrycia damskie i męskie. 

  

Lachowicze. 
Z pośmiertnej karty. 

Jak wzmiankowała o tem już pras 
zmarł w ub. m. ks. dziekan i proboszcz 
chowicki, Leonard Kawecki. 

Oceniając jego liczne zasługi na polu pra- 
cy społecznej i pasterskiej, dorzucamy ze 
swojej strony kilka słów do wspomnień 
pośmiertnych. Ks. Kawecki kśztałcił się w 
Petersburgu, w seminarjum duchownem. Po 
otrzymaniu święceń kapłańskich osiada w 
Darewie, i tam rozpoczyna swoją pierwszą 
pracę. W tym czasie rozpoczyna się budo 
kościoła w Lachowiczach, a ks. Kawec 
jest jednym z tych, który najbardziej przy- 
czynili się do wzniesienia świątyni, w któ- 
rej następnie zostaje proboszczem. W czasie 
wojny światowej nie opuszcza powierzonej 
sobie placówki, lecz pozostaje na straży swo- 
ich parafjan. Nie zwracając uwagi na liczne 
niebezpieczeństwa, których była pełna prze- 
chodząca tam linja frontu, dociera wszędzie 

gdziekolwiek tylko ktoś pragnie pomocy. 

dzięki czemu omal nie traci życia dostaw- 

szy się w strefę gazów, podczas jednej z 

takich wypraw. 
Po ukończeniu wojny rzuca się w wir 

pracy społecznej. 
Jest długoletnim członkiem Sejmiku ba- 

ranowickiego, prezesem Banku w Lachowi- 

czach, a później jego współpracow: 
W. 1931 roku święci 25-ciolecie 

kapłaństwa i zostaje odznaczony za «u 

ną pracę, najwyższem odznaczeniem cy 
nem, krzyżem „Polonia Restituta”, który 
otrzymuje na kilka tygodni przed śmiercią 

Nieubłagana śmierć przecina pasmo jego 
życia w 48 roku. Strata tak nieocenionej 
jednostki odbija się głębokiem echem wśród 
społeczeństwa. Pogrzeb jest żywiołową. spon 
taniczną wprost manifestacją pośmiertną, 
która zgromadza przedewszystkiem liczne 
rzesze duchowieństwa na czele z ks. h's- 
kupem Z. Łozińskim, przedstawicieli władz 
samorządowych i wojskowych w osobach: 

Grzmot-Skotnickiego i generała Ja- 
go. Uroczyste nabożeństwo * żałobr 

a,    

      

   

    

   

      

8730 

  

w którem bierze udział orkiestra 78 pp. żę 
madziło niezliczone rzesze ludu, bez różni 
cy wyznań. Miłość, którą uzyskał u ludzi 
$. p. ks. Leonard Kawecki, jest najlepszym 
dowodem jego szlachetności i nieskazirelno- 
ści charakteru. Dzisiaj, łącząc się tymi któ- 
rzy pozostali w nieutulonym żalu po stracie 
tak nieocenionej jednostki, dorzucamy do 
wieńca jego wspomnień pośmiertnych i na- 
sze westchnienie. 

Cześć jego pamięci! is. 

Baranowicze. 
Akcja odczytowa Bezparty jnego Bloku 

    

  

W| niedzielę dnia 17 bm. odbył się w 
sali kina „Apollo* odczyt zorganizowany 
przez Radę Powiatową BBWR w Baranowi- 
czach. Tematem odczytu było: „Sołowki— 
wyspa tortur i śmierci* prelekcję wygłosił 
Franciszek Pietkiewicz, b. więzień wysp so- 
łowieckich, wzbudzając olbrzymie zainte- 
resowanie wśród licznie przybyłej publiczno- 
ści. 

Rewelacje, z jakiemi wystąpił p. Piet- 
kiewicz są znakomitym odczynnikiem na 
agitację komunistyczną uprawianą dość in- 
tensywnie na naszym terenie, dlatego też 
tę akcję Bezpartyjnego Bloku uważać mu- 
simy za bardzo szczęśliwie pomyślaną. R. 

Gralewo. 
Choinka dla dzieci kolejarzy. 

Zarząd „Ogniska Kolejowego* w Graje- 
wie urządził w dniu 3-go stycznia rb. cho- 
inkę dla dzieci kolejarzy i sierot po koleja- 
rzach w lokalu własnym, którym rozdano to 
rebki z bakałją, zaś najbiedniejszym w iloś- 
ci 14-tu wydano materjał na ciepłą odzież. 

Podczas zabawy przygrywała muzyka i 
urozmaicona ona była różnemi niespodzian- 
kami, wykonanemi przez członków „Stowa- 
rzyszenia Młodzieży Polskiej" w Grajewie, 
na czele której stoi emerytka po kolejarzu p. 
Galiūska Kamila. 

  

Špieszcie ujrzeč 

gigant film dźwiękowy 

mówiony po polsku 

      Afryka mów w kinie 

„PAN“ 

. Kostka czy asfalt? 
Dyskusja w izbie Przemysłowo-Handliowej. 

Onegdaj w lokalu Izby Przemys- 
łowo - Handlowej odbyło się zebranie 
poświęcone omówieniu aktualnej «- 
becnie sprawy zmiany w Wilnie na- 
wierzchni jezdni. Zebranie zostało za- 
aranżowane przez wydział przem 
słowy Izby w celu poddania dyskusji 
projektu lansowanego przez sfery prze 
mysłowców drzewnych budowy w Wil 
nie jezdni z kostki drzewnej. Zebraniu 
przewodniczył p. Bohdanowicz, sekre- 
łarzował inż. Wojewódzki. Z ramie- 
nia Izby z dłuższym referatem wysta- 
pił p. Guchman. starając się udowod- 
nić wyższość kostki drzewnej nad in- 
nemi rodzajami jezdni, a w pierwszym 
rzędzie nad asfaltem. Referent podkre- 
! wysoką wartość materjału drzew- 
nego w Wiłeńszczyźnie, nadającego 
się, jak nie można lepiej do tego ro- 
dzaju nawierzchni. P. Guchman powo- 
ływał się na Londyn. gdzie większość 
bruków wyłożona jest z kostki drzew- 
nej, przyczem gros materjału drzew- 
nego sprowadzono właśnie z Wileń- 
szczyzny. 

Zkalei głos zabrał szef sekcji tech- 
nicznej Magistratu  wice-prezydent 
Czyż, zaznajamiając obecnych z jego 
indywidualnym punktem widzenia. 
który. jak zaznaczył ukształtował się 
na podstawie skrupulatnych badań o- 
raz opinij zasięganych od magistratu 
m. Warszawy. Jak wynika z przemó- 
wienia viceprezydenta Czyża, jest on 
zwolennikiem asfaltów. Obszernie uza- 
sadniając swój pogląd p. Czyż zazna- 
czył, że uważa jezdnie z kostki drze- 
wnej za mniej wartościowe od asfalto- 
wej nawierzchni. Przedewszystkiem 
kostka jest droższa w budowie i ek- 
sploatacji oraz mniej trwała od asfal- 
tu. W dalszym ciągu swego referatu 
wiee-prezydent Czyż podkreślił. że sa- 

   

      

morząd, w zasadzie nie mając nic prze 
ciwko budowie próbnych jezdni sta- 
nowczo sprzeciwia się eksperymento- 
waniu na koszt miasta. Projekt bu- 
dowy próbnych odcinków z kostki 
drzewnej, wysunięty przez przedsta- 
wicieli przemysłowców drzewnych 
może mieć miejsce a nawet jest pożą- 
dany. ale tylko na koszt projektodaw- 
ców. W konkluzji wice-prezydent 
Czyż podkreślił, że zarówno on, jak 
i cały Magistrat oceniają ważność о- 
mawianej sprawy i w związku z tem 
zwołana zostanie w najbliższym cza- 
sie konferencja rzeczoznawców, która 

   

„ definitywnie wypowie się co do typu 
nowoczesnej jezdni najbardziej nada- 
jącego się dla Wilna. 

W toku dyskusji, jaka wywiązała 
się w dalszym ciągu zebrania, głos za- 
bierali: przedstawiciel Dyrekcji Lasów 
Państwowych. podkreślając wartość 
materjału drzewnego. w jaki obfituje 
Wileńszczyzna i w związku z tem wy- 

powiada się za kostką drzewną. Inż. 
Wańkowicz w krótkich słowach wy- 
powiedział się za nawierzchnią asfal- 

łową. Reszta mówców wypowiadała 
się za i przeciw. Ogólnie górowało 

jednak zdanie. że ponieważ jeden i 

drugi typ omawianych jezdni ma swe 

dobre i złe strony. decydującym czyn- 

nikiem przy wyborze jezdni musi być 

kalkulacja kosztów budowy. 

Tak dyskutowano i mówiono w Iz- 

bie Przemysłowo-Handlowej. My ze 

swej strony możemy jedynie wyrazić 
obawę, by w potoku słów. konferen- 
cyj i zebrań nie utonął cały plan. Już 
w roku ubiegłym część ulic miała o- 

trzymać nową nawierzchnię, obietni- 

ce jednak zawiodły, a czas najwyższy, 
by cała ta sprawa ruszyła z martwego 

punktu. 
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Niesłychane praktyki rzeźników. 
Mamy do zanotowania następują- 

cy fakt, oświetlający nader swoiste 
stosunki panujące wśród rzeźników. 
Jeden z handlowców mięsem uzyskał 
obstalunek z Włoch, na dostawę kiłka 
wagonów mięsa wołowego. W dn. 19 
b. m. pośrednik ów skupił na rzeźni 
wileńskiej pół wagonu mięsa, jednak - 
że ładunku uzupełnić nie mógł z po- 
wodu opozycji miejscowych rzeźni- 
ków. Ci osłatni zagrozili pośredniko- 
wi bojkotem handlowym w razie do- 
konania tranzakcji eksportowej, gdyż 
mogłoby to spowodować zwyżkę cen 
żywea. Kupiec nie dał się jednakże po 
ezątkowo odstraszyć i kontynuował 

zakupy. Wówezas zagrożono mu ni 
mniej ni więcej tyłko Śmiercią. Po- 
gróżki były widocznie dość przekony- 
wujące, gdyż kupiec nietylko zrzekł 
się dalszych zakupów, lecz niezwłocz- 
nie sprzedał rzeźni zakupione mięso i 
rozwiązał umowę wywozową. 3 

Zapytujemy, ezy władze bezpieczeń 
stwa nie zechciałyby zainteresować 
się tym oburzającym faktem, stano- 
wiącym wyraźny sabotaż akeji pań- 
stwowej, zmierzającej do popierania 
eksportu produktów hodowlanych, na 
wet drogą premiowania tego ekspor- 

tu. 

  

Aresztowanie fałszywego aspiranta 
policji. 

Oszust w roli oficera policji i bliskiego krewnego 
wiceprezesa lzby Skarbowej. . 

W dniu wezorajszym w wyniku długo- 
trwałych obserwacyj agenci wydziału śled- 
ezego aresztowali sprytnego eszusta Piotra 
Bogatkiewicza zamieszkałego przy ulicy Nies- 
wieskiej Nr 20, który podawał się za aspi- 
ranta policji śledczej oraz bliskiego krew- 
nego wiceprezesa Izby Skarbowej w Wilnie. 

Zatrzymany Bogatkiewicz od dłuższego 
już ezasu oszukiwał właściciela  piwiarni 
przy zaułku Deminikańskim Nr 2 Michała 
Motaka. Będąc częstym gościem w piwiarni, 
Bogatkiewicz teroryzował Motaka, jedząc u 
niego i pijąc, a nawet częstująe kolegów, i 
płacąc za to wszystko... obietnicami okazania 
mu jakichś przysług, zanulowania jakichś 
sporządzonych przez policję protokółów i 
t d. i t od. 

Cheąe przekonać Motaka, Bogatkiewicz 

używał wobec niego rozmaitych forteli. Mię- 
dzy innemi podesłał do niego swego znajo- 
mego, który pedająe się za urzędnika Urzę- 
du skarbowego sporządził na Motaka proto- 
kół za rzekomo niespowiednio wykupiony 
przez niego patent. Kiedy „zdurniały na- 
czysto* Motak opowiedział to „komisarzo- 
wi*, ten uspokoił go i połecił sporządzić 
wytrawną kolację, na którą zaproszony zo- 
stał równieź rzekomy kontroler patentów. 
Kosztowałe to Motaka drogo. 

Ale wszystko ma swój koniee więe i 
sprawki rzekomego aspirania wyszły na jaw. 
Zainteresowała się jego osobą policja i w 
dniu wczorajszym pomysłowy oszust został 
aresztowany przez swoich „podwładnych* i 
osadzeny w areszcie centralaym, (e) 

Podejrzany „repatriant" 
po dziesiącioletniej tułaczce po Rosji, Persji i Afganistanie 

trafił za kraty więzienia antokciskiego. 
W tych dniach ukończone zostało docho- 

dzenie preweneyjne przeciwke niejakiemu 
E. Szykierowi mieszkańcowi m. Wilna, któ 
ry po li-letniej nieobecności powórcił do 
Wilna, by trafić do wojskowego więzienia 
śledczego na Antokolu. 

Szezegóły tej sprawy przedstawiają się 
następujące: Podczas wojny polsko-sewiee- 
kiej Szykier wstąpił do szeregów 85 p. p. 
i został wysłany na iront. Podczas starcia 
„pod Mołodecznem zaginął, a jak się później 

  

(okazało został wzięty do niewoli bolszewie- 
kiej. Według jego słów po pewnym czasie 
zbiegł on z Rosji sowieckiej i trafił do 

Afera pieniężna 
"W tych” dniach zdemaskowana została 

pomysłowa afera prowadzona na szkodę 
skarbu państwa na terenie Wileńskiej Dy- 
rekcji Kolejowej. 

Urzędnik 8 st. sł. asesor w wydziale ad- 
„ministracyjnym PKP Stępniak prowadził re- 
ferat opłat za naukę w szkołach za dzieci 
przeowników kolejowych. 

Do zadań referenta sależało we właści- 
wym czasie sporządzać listę uezących się 
w poszczególnych szkołach dzieci kclejarzy 
i wypłacać sumy należne z tego tytułu u- 
czelniom. 

Otóż Stępniak na listach tych zamiesz- 
ezał rozmyślnie również szereg fikeyjnych 
nazwisk, a później na zasadzie już stabry- 

Persji gdzie powodziło mu się weale nieźle. 
Z Persji przedostał się do Afganistanu i wal- 
czył wraz z powstańcami przeciwko Amauul- 
lahowi. Ostatnio zatęsknił jednak do kraju 
i etrzymawszy w konsulacie polskim pasz- 
port powrócił. 

Po przybyciu jednak do Wilna wpłynęła 
w stosunku do niego skarga, iż w swoim eza- 
sie zdezerterował z wojska, a w Rosji so- 
wieckiej prowadził robotę antypołską. Na 
podstawie tych doniesień został aresztowany 
i w razie jeśli śledztwo sądówe potwierdzi 
jego winę stanie przed sądem wojskowym. 

5 (e 

w Dyr. P. K. P. 
kowanego przez siebie pisma pieniądze nie- 
słusznie wpłacone odbierał i przywłaszczał. 

Manipulacje te wyszły na jaw dzięki te- 
mu, że dyrekcja jednej ze szkół, nie eze- 
kająe na urzędnika, sama odesłała nienale- 
żne jej pieniądze. W czasie załatwiania tej 
sprawy trafiono na nadużycia. 

Stępniak, po zorjentowaniu się w sytu- 
aeji, zniszczył ednośne doki:menty, utrud- 
niająe ustalenie wysokości nadużyć. 

Śledztwo wdrożone w tej sprawie dotąd 
ujawniło, iż defraudacje sięgają 7000 Zi, 
jednakże nie jest to suma ostateczna. 

Pomysłowego Stępniaka władze bezpie- 
czeństwa osadziły pod kluczem. 

Energiezne śledztwo trwa. K. 

  

KRONIKA 
ее Dziš: Wincentego. 

Jutro: Rajmunda 

Wschód słońca -g. 7 m.29 

Zachód „ —g. 1[5m.33 

Spostrzeżanie Zakładu Metoarciech 0. 5. 
w Wlinie z dnia 21 | — 1932 reke, 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 778 

  

Tempezstura średnia oC: 

2 najwyżeza: —- ° С 

z kajaižszai 0 

Opad w milimetrach: 0,1 

Wiatr przeważzjący: połudn.-zach. 

Tendeneja barom.: b. słaby wzrost. 

Uwegi: pochm., dždža. 

MIEJSKA. 

— Stale obiecują. Przed kilku dniami do- 

nosiliśmy o pismie, jakie wystosował Magist- 

rat do Arbonu w związku z fatałnemi nie- 

domaganiami w komunikacji miejskiej. W 

związku z tem w dniu wczorajszym sekcja 

techniczna Magistratu otrzymała odpowiedź, 

w której Arbon tłumaczy się: trudnościami, 

na jakie skazany jest prze gbiorca w pierw- 

szych miesiącach po objęciu komunikacji w 

mieście. Odpowiadając na zarzuty postawione 

przez Magistrat dyrekcja Arbonu zapewnia, 

że będzie się starała w najbliższym czasie 

wszystkie braki i niedokładności. 

Jak wykazuje jednak dotychczasowa prak- 

tyka Dyrekcja Arbonu dużo obiecuje, ale 

zdaje się mało jest zdolna do wykonania 

swych obietnic, tak, że prawie można być 

pewnym, iż i te przyrzeczenia pozostaną tylko 

czczym dźwiękiem. : 

Odpowiedž Arbonu bedzie przedmiotem 

rozważań Magistratu na jednem z najbliż 

ch posiedzeń. Troche energji nie zaszko 

dziłoby. 

   

   

    

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Koło Prawników Studentów U. S. B. 

Referat odezytowy. Dziś w lokalu Koła (Zam 

kowa 11) 21 b. m. o godz. 20-ej odbędzie się 

zwyczajne zebranie dyskusyjne p. t. Piątek 

Kryzysowy na porządku dziennym Barjery 

Celne i Kryzys Walutowy. 

Wstęp wolny. 
Sekcja krasomówcza. Dnia 11 lutego br. 

staraniem Koła Prawników Stud. 0. 5. В. 

odbędzie się III Doroczny Turniej Kraso- 

mówczy. Zapisy przyjmuje i informacyj u- 

dziela Sekretarjat Koła w godzinach ad 

13 — 14. 

Czytelnia. Ostatnio nadeszły i są do przej 

rzenia w Czytelni Koła następujące pisma: 

„Gazeta Sądowa“ Nr. 3, „Gazeta Admini- 

stracji i Policji Państwowej, „Polska Gospo- 

darcza* Nr. 3 i „Dziennik Ustaw R. P.* Nr. 3. 

Sekretarjat. Komisja Balotująca Koła przy 

jęła na ostatnim posiedzeniu 16 nowych 

członków. Nowoprzyjęci proszeni są o zgło- 

szenie się w dniach najbliższych do sekre- 

tarjatu celem opłacenia składek i odebrania 

legitymacyj. 

Salo zachowa. W. niedzielę dnia 24 

b. m. o godz. 13 odbędzie się w lokalu Koła 

zebranie organizacyjne Sekcji Szachistów 

Na porządku dziennym będzie poruszona 

między innemi sprawa turnieju szachowego 
o mistrzostwo Koła na rok 1932 . Informacyj 
udziela i zapisy przyjmuje Kierownik Sekcji 
Kol. Kułakowski od godz. 14 — 15 w lokalu 
Koła. 

— Komenda Legjonu Młodych powiada- 
mia, iż w dniu 24 bm. o godz 17 w nowym 
lokalu ul. Królewska 5 m. 10 odbędzie się 
zebranie dyskusyjne z ref. kol. L. Stachór- 
skiego p. t. „Kwestja mniejszości narodo- 
wych w Polsce*. Goście i sympatycy wpro- 
wadzeni są miłe widziani. 

GOSPODARCZA. 
— IW-ta zaliczka kwartalna na poczet 

podatku przemysłowego od obrotu za r. 1931. 
W sprawie terminu płatności IV-ej zaliczki 
kwartalnej na poczet podatku przemysłowego 
od obrotu za rok 1931 Ministerstwo Skarbu 
wydało Izbom Skarbowym polecenie ściąga- 
nia jej w terminie do dnia 15 stycznia b. r 
opierając się na dotychczasowem brzmieniu 
ustawy o p. p. p. 

Aczkolwiek od 1 stycznia b. r. obowiązuje 
nowela do tej ustawy, przesuwająca ten tar- 
min do dnia 15 marca, to Ministerstwo Skar- 
bu interpretuje postanowienia tej noweli w 
ten sposób, że nie dotyczą one podatku opła- 
canego od obrotu za rok 1931. Izby Przemy- 
słowo-Handlowe stoją nadal na odmiennem 

stanowisku i zamierzają wystąpić w tej spra- 
wie z akcją protestacy jn: 

Kwestja ściągania IV-ej zaliczki kwartai- 
nej jest o tyle bardziej aktualną, że, zda- 
niem Izby Przemysłowo-Handlowej w Wilnie 
pobór tej zaliczki wogółe nie powinien mieć 
miejsca. Wysokość czterech zaliczek na poda- 
tek przemysłowy wynosi 80 proc. sumy po- 
datku wymierzonego za rok ubiegły. Ponie- 
waż spadek obrotów, wywołany ogólnem 
przesileniem gospodrczem, wynosi dla terenu 
Izby P-H. w Wilnie około 30 proc., przeto 
uiszczenie IV-ej zaliczki w normalnej wyso- 
kości stanowiłoby już przekroczenie przewi- 
dywanego ostatecznie wymiaru podatku prze 
mysłowego od obrotu za rok 1931. 

W związku z powyższem Izba Przemysio- 
wo-Handlowa w Wilnie interwenjowała w 
Ministerstwa Skarbu co do zaniechania wo- 
góle ściągania IV-ej zaliczki kwartalnej na 
terenie Izby i ściągnięcia pozostałej jeszcze 
do uiszczenia kwoty już po dokonaniu osła- 
tecznych wymiarów podatku zo rak 1931. 

Decyzja co do tej sprawy dotychczas jesz- 
cze nie nastąpiła, a definitywnego ustosun- 
kowania się Ministerstwa Skarbu do tego 
problemu oczekiwać należy z końcem bie- 
żącego tygodnia. 

W każdym razie płatnikom podatku prze- 
mysłowego, przysługuje prawo wnoszenia do 
Urzędów Skarbowych indywidualnych podań 
o zmniejszenie wysokości IV-ej zaliczki lub 
jej całkowite zawieszenie w wypadkach, gdy 
obrót przedsiębiorstw nie osiąga 80 proc. 
norm zeszłorocznych. 

— Kslęgi handiowe. Stowarzyszenie Kup- 
ców i Przemysłowców Chrześcijan w Wilnie 
komunikuje, że, w myśl noweli do ustawy © 
podatku przemysłowym, przedsiębiorstwa, 
prowadzące prawidłowe książki htndlowe, 
będą korzystały z ulgowch stawek podatko- 
wych. 

W myśl tejże ustawy — minister Skarbu 
w porozumieniu z ministrem Przemysłu i 
Handlu i po wysłuchaniu opinji izb prze- 
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mysłowo-handłowych ustali w rozporządzę- 

niu: 
1. Bliżesze określenie pojęcia prawidło- 

wych ksiąg handłowych w rozumieniu ninie j- 

szej ustawy oraz zasady w przedmiocie ich 

prowadzenia, badania i oceny. 

2. Kategorje lub rodzaje mniejszych przed- 

siębiorstw i zasady uproszczonej księgowości, 

posiadającej moc dowodową, przewidzianą w 

niniejszym art. i której prowadzenie przez 

tych podatników będzie uzasadniało zwolnie- 

nie od podatku lub stosowanie stawek, prze- 

widzianych dła prowadzących prawidłowo 

księgi handlowe. 

Równocześnie komunikuje się, że w ubieg- 

łym miesiącu odyło się w Izbie Przemysłowo- 

Handlowej Warszawskiej ostateczne  posie- 

dzenie Sądu Konkursowego w sprawie upro- 

szczonej księgowości. 

Według otrzymanych przez Stowarzysze- 

nie Kupców i Przemysłowców Chrześcijan 

w Wilnie informacyj praca nagrodzona ma 

być wkrótce udostępniona szerokiemu ogó- 

łowi. Ponieważ w Sądzie Konkursowym brali 

też udział przedstawiciele Władz Skarbowych, 

są wszelkie dane, że właśnie praca nagrodz. 

będzie mogła być uznaną za wzorowy typ 

uproszczonej księgowości, posiadającej moc 

dowodową dla Władz Skarbowych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Koło Matematyczno - Fizyczne U. S. B. 

urządza w dniu 24 stycznia r. b. drugi zko- 

lei odczyt z cyklu historji astronomii p. t. 

Kopernik i Kepler, który wygłosi dr. Szeli- 

gowski. 
Odczyt odbędzie się w lokalu Seminarjum 

Matematycznego (ul. Zamkowa 11) o godz. 

12-tej. Wstęp wolny. Goście mile widziani. 

— Baezność Podoficerowie Rezerwy! Dnia 

24 stycznia r. b. o godz. 16-tej w lokału Fe- 

deracji P. Z. O. O. (Żeligowskiego 4) odbę- 
dzie się Zebranie Informacyjne, na którem 

zostanie wygłoszony odczyt z dziedziny woj- 

skowej przez prelegenta z T-wa Wiedzy Woj- 

skowej, ponadto będą poruszane aktualne 

sprawy Związkowe. 

— 60-te zebranie Klubu Włóczęgów od- 

będzie się dnia 22-go b. m. w tokalu przy 

ul. Przejazd 12 (Antokol) o godz. 20-ej. Na 

porządku dziennym referat p. Redaktora 

Okulicza p. t. „Moje wrażenia z Litwy“ 
Stali 4 zaproszeni goście mile widziani. 

Przed tym referatem o godz. 19-ej zebra 

nie członków Klubu i dalszy ciąg dyskusji 

nad artykułem kol. T. N. umieszczony w no- 

worocznym „Kur. Wileńskim". 

— Odezyt w Inst. N.-Bad. Europy Wsch. 

W sobotę dnia 23-go stycznia r. b. w lokalu 

Instytutu Naukowo-Badawczego Europy 

Wschodniej w Wilnie uł. Zygmuntowska 2 

© godzinie 17-ej znakomity poeta i uczo- 

ny ukraiński prof. Bohdan Łepko wygłosi 

dwa odczyty na temat 1) O literaturze u- 

kraińskiej, 2) Taras Szewczenko. 

Wstęp dla szerszej publiczności wolny. 

Ku Miejskie 
SALA MIEJSKA 

m. Ostrobramska 3. 
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W rolach głównych: Jane Novak i słynny malec Willi. 

Początek o godz. 4. 6, 6 i 10 wiecz. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Szteperzy porzucili pracę. W dniu 

wczorajszym o godz. 11-ej przerwsna zosta- 

ła praca we wszystkich warsztatach szteper- 

skich w Wilnie. Przerwanie pracy nastąpiło 

naskutek uchwały Zarządu cechu szteper- 

skiego, powziętej przed kilku dniami. Uchwa 
ła ta wypływa z nieprzychylnej konjunktu- 

ry gospodarczej, która ma na celu w ten 

sposób osiągnąć pozytywne korzyści mater- 
jalne dla członków cechu. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Rabin Grozieński kandydatem na 

gminnego rabina Warszawy. Rabin wileński 

Chaim Eizer Grodzieński otrzymał list od 

żydowskiej gminy warszawskiej z propozyc- 

ją wystawienia swej kandydatury na głów- 

nego gminnego rabma w Warszawie. Stano- 

wisko to wakuje już od 50 lat. Obecnie gmi- 

na warszawska zdecydowała się stanowisko 

to ponownie obsadzić i zaproponowała je 

rabinowi Grodzieńskiemu. 

RÓŻNE. 
— Nowa emisja Obligacyj Wileńskiego 

Basku Ziemskiego, W dniu 17 lutego odbę 

dzie się w Wilnie zwyczajne wałne zgroma- 

dzenie akcjonarjuszów Banku, na którem 

poza rozpatrzeniem sprawozdania z działal- 

ności Banku w roku ubiegłym ma być zgło- 

szony wniosek władz o wypuszczenie nowej 
emisji obligacyj Banku. (Iskra). 

— Tydzień ochrony zwierząt i przyrody. 

W celach propagandy iedei ochrony zwie- 

rząt i przyrody Towarzystwo Opieki nad 
zwierzętami w Wilnie urządza w dniach od 

25 do 31 stycznia b. r. włącznie „Tydzień pro 
pagandowy“. Na program tygodnia złoży się 
film z życia Skautów Holenderskich pod ty- 
tułem „Co zwierzęta mają do powiedzenia” 

w 6-ciu częściach połączony z krótkim refe- 
ratem. Film będzie wyświetlany w Sali Miej- 

  

  

  

skiej w godzinach południowych t. j. od go- 
dziny 12 do 14 m. 30 z zezwolenia Władz 
administracyjnych i szkolnych. 

ZABAWY. 

— Komitet Domu św. Antoniego, zgodnie 
z wieloletnią trady urządza w ostatni 

wtorek karnawału, to jest 9-go lutego, w sa- 

lach Georges'a zabawę taneczną, zakończają- 
cą o północy tańce karnawałowe. 

Zaproszenia zawczasu nabywać 
u pp. Gospodyń. 

— Zapusty. W. dniu 6 lutego w cukierni 
B. Sztralla (róg Tatarskiej)  Dancing-Zapu- 
sty na rzecz T-wa Pomocy Żołnierzowi Poł- 
skiemu. 

Wstęp za zaproszeniami 3 zł. — akade- 
mieki 2 zł. 

Początek o godz. 23-ej. ' 
— Koncert - Zabawa. Stowarzyszenie b. 

Wychow. Gimnazjów przy kościele św. Katz 
rzyny w Petersburgu organizuje w dniu 2 
stycznia Koncert na rzecz dożywiania bied- 
nych dzieci. Koncert odbędzie się w sali Gim- 

  

  

można 

  

   

niedziaiku 18 b. m. 

IENIE WI 

KUR JER Ww 

nazjum Leleweła o g. 20.30. 
W: koncercie wezmą udzial p. p.; Susz- 

czewiczowa, Czuchowska, J. Sumorokowa, M. 

M. Winczyna, Wi Biszewska, H. Hohendlin- 
gerówna, H. Wierzbicka, L. Ołszewska, oraz 
panowie W. Jodko, K. Wyrwicz - Wichrow- 

ski, J. Rewkowski, R. Mroszczyk, E. Ołszew- 

ski, M. Beynar. 
Po koncercie zabawa taneczna dla mło- 

dzieży. 
— Karnawałowa zabawa taneczna i rewja 

Związek Artystów Sztuki Kinematograficz- 

nej w Wilnie urządza 23 i w niedzielę 24 

b. m. w lokalu związku Karnawałowe Wie- 

czory taneczne z rewją i niespodziankami. 

Początek rewji w sibotę o godz. 21, zaś w 

niedzielę o godz. 20. Po rewji tańce do rana. 

Bufet na miejscu. Stroje wieczorowe. Wstęp 

3 zł., akademicki 2 zł. za zaproszeniami, któ- 

re można otrzymać w lokału Związku, Mickie 

wicza 11—1 (Klub Myśliwski). codziennie od 

godz. 17 — 20. 
— „Carna kawa* w Kasynie garnizono- 

wem. Na rzecz Wojewódzkiego Komitetu do 

spraw bezrobocia oraz na cele kulturalno - 

oświatowe Związku Strzeleckiego urządza 

Wileńskie Towarzystwo Przyjaciół tegoż 

Związku „czarną kawę”, która odbędzie się 

nieodwołalnie dnia 30 stycznia b. r. (sobo- 

ta) w sałonach Kasyna garnizonowego przy 

ul. Mickiewicza 13 o godz. 21. Przygrywać 

będą orkiestry wojskowe, bufet będzie zna- 

komicie zaopatrzony. 
Wstęp kosztować będzie tylko 3 zł. 

TEATR | MUZYKA 
— Dzisiejszy występ gościnny operetki 

warszawskiej „Czar walea*. Dziś w piątek 

dnia 22-go b. m. © godz. $ m. 30 w. w Te- 

atrze na Pohulance odbędzie się pierwszy 
występ świetnego zespołu operetki warsza- 

wskiej. W bogatem obramowaniu dekoracyj- 

nem ukaże się nadwyraz melodyjna i cie- 

ktowna operetka Oskara Straussa „Czar wal- 

ca“, która w Warszawie odniosła wielki 

sukces artystyczny. Wśród grona wykonaw- 

ców ujrzymy najwybitniejsze siły operetko- 

we stolicy: T. Mankiewiczównę (art. opery 

warszawskiejj, I. Radwanównę, M. Bańkow- 

ską, I. Taszczyk, W. Ostrowskiego, A. Ja- 

xa-Szymańskiego, K. Dembowskiego, Wi 

Szczawii ego, J. Redo, B. Horskiego, W: 

Julicza i in, W| wykonaniu tej barwnej ope- 

retki bierze udział chór, zespół girls, oraz 

własna orkiestra. Reżyserja spoczywa w rę- 

kach W. Julicza. Kierownictwo muzyczne 

operetki M. Kochanowskiego i W. Siroty. 

Dekoracje i urządzenie sceny W. Jewnie- 

wicezowej. Bilety do nabycia w kasie za- 

mawiań od 11-е} 40 & рр., ой godz. 5-ej 

w kasie Teatru na Pohułance. Jutro, dnia 

23-go b. m. o godz. 8-ej m. 30 w. operetka 

„Czar walca”. 
— „Hulia di Bulla“ — w Teatrze Lutnia. 

Dziś w piątek, dnia 22-go stycznia o godz. 

  

  

      

  

8-ej w. — pełna humoru i nieoczekiwanych 

powikłań farsa „Hulla di Bulla* — wywołu- 

Godz. 4—6—8—10 

ZIENIA 
Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego 

Ceny miejec: bałken 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do (0 wiecz. 

I L EAN S KI 

jąca salwy zdrowego Śmiechu, dzięki weso- 

łej treści i świetnej grze aktorskiej. Reży- 

serja K. Wyrwicza. Piękne dekoracje skom- 

ponował W. Makojnik. 
Jutro, w sobotę dnia 23-go bm. o godz. 20 

w. po raz 8-my „Hulla di Bulla*, która ba- 

wi do łez. 
— „Burza w szklanee wody* — dla mło- 

dzieży. Wi sobotę dnia 23-go bm. o godz. 4 

pp. odbędzie się przedstawienie zabawnej 

komedji „Burza w szklance wody”. Ze wzglę 

du na wysoce wartościową treść, sztuka ta 

została polecona młodzieży, przez Kurator- 

jum Szkolne. Ceny miejsc zniżone. Bilety 

nabywać można bezpośrednio w kasie Te- 

atru Lutnia. 

PORANEK DLA DZIECI 
—Bajka „Królewna Śnieżka* w Lutni. 

W niedzielę dnia 24-g0 bm. o godz. 12-ej 

w poł ku uciesze dziatwy odbędzie się wi- 

dowisko uroczej baśni „Królewna Śnieżka” 

która wzbudzi zachwyt wśród najmłodszych 

widzów. 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE 
— Rewja Syłwestrowa w Teatrze na Po- 

hulance. W) niedzielę dnia 24-go bm. o godz. 

4-ej po poł. po raz ostatni w Teatrze na Po- 

hulance odegrana zostanie wesoła pełna śmie 

chu i werwy —Rewja Syłwestrowa, skła- 

dająca się z szeregu nowych, pomysłowych 
i dowcipnych numerów. 

Ceny zniżone. 
— Operetka „Krółowa noey* na przedsta- 

wieniu popołudniewem w Lūtni. W nadcho 

dzącą niedzielę, dnia 24-g0 bm. o godz. 

  

   

4-ej p. p. odbędzie się w Teatrze Łutnia wy-, 
   stęp zespołu operetki warszawskiej. Wysta- 

wioną zostanie jedyny raz po cenach zniżo- 

nych, pełna humoru werwy i zabawnych 
tuacyj — operetka W. Kołla „Krółowa no- 

cy”, w wykonaniu najwybitniejszych sił zes- 
połu operetkowego. 

RADJO 
PIĄTEK, dnia 22 stycznia 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Progr. dzien- 
ny. 14.15: Muzyka z płyt. 15.15: Kom. 15.25: 

„Powstanie styczniowe w powieści polskiej” 

— odczyt. 15.45: Audycja dla chorych.16.20: 

Odczyt. 16.40: Codzienny odcinek powieścio- 

wy. 16.50: Lekcja angielskiego. 17.10: „Bis- 

mark a Polska w r. 1863“ — odczyt. 17.38: 

Koncert Popularny. 18 Kom. LOPP. 

19.00: Polakom na Kowieńszczyźnie. 19.15: 

„Przegląd prasy rolniczej krajowej i zagra- 

nicznej”. 19.25: „Kłopoty Oszmiańczuka”* — 

feljeton. 19.40: Progr. na sobotę. 19.45: Pras 

dzien. radj. 20.00: Pogad. i koncert symfo- 

niczny z Filharm. 22.40: Kom. i muzyka ta- 

neczna. 23.00: Audycja w związku z roczni- 

са powstania styczniowego: „Wierna Rzeka” 

—- Stefana Żeromskiego. 23.30: Muzyka ta- 

neczna z płyt. 

SOBOTA, dnia 23 stycznia 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Poranek szk. 

13.40: Progr. dzienny. 14.45: Koncert życzeń 
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Poszukuję posady 

(płytył. 15.15: Kom. 15.25: Przegł. Wydaw. 

perjod. 15.45: Koncert dla młodzieży (płytyj. 

16.15: Radjokronika. 16.40: Codzienny odci- 

nek powieściowy. 16.50: Koncert życzeń (pły 

ty) 171 zlakiem rozwoju teletechniki i 

tełewizji odczyt. 17.35: Koncert. 18.05: 

Aud. dla dzieci: „Bał u wróżki”, 18.30: Mu- 

zyka. 18.50: Kom. Wil. Tow. Org. i Kół. Roln. 

19.00: Tygodnik litewski. 19.20: Kwadrans 

akademicki. 19.35: Progr. na niedzielę i rozm 

19.45: Pras. dzien. radj., feljeton i koncert. 

21.55: „Filatelistyka“ — feljeton. 22.10: Kon- 

cert chopinowski. 22.40: Kom. i muz. tan. 

NOWINKI RADJOWE. 

DZISIEJSZY KONCERT SYMFONICZNY. 
Dzisiejszym koncertem symfon. transmi- 

towanym z Filharmonji Warszawskiej, dyry- 

gować będzie Oscar Fried. Jego popisowym 

utworem dyrygenckim jest „Symfonja Fan- 

tastyczna* Berlioza. Pierwsze to dzieło mu- 

zyki programowej, * sensacja symfoniczna 7 

przed stu laty, do dzisiejszego dnia jest atu- 

tem francuskiej muzyki. Symfonja Berlioza 

przedstawia halucynacje młodzieńca, któ- 

ry chcąc się otruć zażył opium. Dawka po- 

grążyła go tylko w letarg, w którym ma wi- 

dzenie. Widzi ukochaną na balu, słyszy 

śpiew pastuszków na polu przed burzą, 

wreszcie w Śnie zabija ukochaną, za co zo- 

staje stracony, a w piekle uczestniczy w 

orgji czarownic. Wśród nich jedną jest pani 

jego serca. 
Następnie koncerty fortepianowe Mozar- 

ta (Es dur) i Prokofjewa (C dur) odegra zna 

komity pianista Leopold Munzer ze Lwowa. 

SŁUCHOWISKO. 

Wi 69 rocznicę Powstania Styczniowego 

nadaje Rozgłośnia Wileńska słuchowisko pió- 

ra H. Hohendligerówny, osnute na tle frag- 

mentów „Wiernej Rzeki* Stefana Żerom- 

skiego. Audycja ta przypomina jeden z naj- 

tragiczniejszych momentów z historji naro- 

du naszego, tak wytrwale prowadzącego wal 

kę z zaborcą, wałkę uwieńczoną zwycię- 

stwem wolności (goz. 23]. 

SPORT 
ZAWODY SZERMIERCZE. 

o mistrzostwo OK III odbędą się dnia 

31 stycznia r. b. w sali okreg. ośrodka W. F. 

w Wilnie. AS 

ZAKOŃCZENIE KURSU NARCIARSKIEGO. 

Dnia 20 stycznia r. b. zakończony został 

dwutygodniowy kurs przodowników — паг- 

ciarskich dla kadry zawodowej P. W. ń dla 

nauczycieli z okręgu Kuratorjum Warszaw- 

skiego i Wileńskiego. 

Pomimo braku Śniegu na Wileńszczyź- 

nie, uporano się jednak z ią przeszkodą, 

zgarniając garstkami śnieg w lasach Poś- 

pieszki i znosząc go na teren gdzie odbywa- 

ły się zajęcia praktyczne, była też nawet i 

skocznia narciarska. 

      

włoski (konwersacja). 

Nr. 17 (2259) 

Instruktoramt ma Rursie był: d-ca ka- 

dry sawodowej p. kpt. Łucki Jerzy ‚ słynny 

narciarz, b. trener grupy olimpijskiej, a dla 

nauczycieli p. kpt. Herhold. 

ZE WZGLĘDU NA BRAK ŚNIEGU 

Kurs dla nauczycieli Kuratorjum szkoł- 

nego nie odbędzie się. 

KUSOCIŃSKI OTRZYMAŁ WIELKĄ 

HONOROWĄ NAGRODĘ SPORTOWĄ. 

WARSZAWA 21. £ Pat. — W ezwartek 

odhyło się posiedzenie komisji nadaweześ 

wielkiej honorowej nagrody sportowej. De 

nagrody zgłoszeni zostali za rok 1831 na- 

stępujący kandydaci: Janusz Kusoelński,. 

Kiszkurno mistrz świała i Europy w strze- 

laniu do rzutków i dwakretny mistrz Polski, 

Matuszczak, mistrz świata w strzelaniu z ka- 

rabinu wojskowego, Sawieki, mistrz światu. 

w łueznietwie, oraz esada wioślarska w 

czwórce wyścigowej Warszawskiego Klubu 

Wioślarek, która odniosła dwa zwycięstwa. 

"w Angiji. Po przeprowadzenia szczegółowej 

dyskusjł nad wszystkiemi kandydaturami 

przewodniczący ppłk, Engel zarządził gło- 

sowanie, w którego wyniku wiełką honorowy: 

nagrodę sportową za rok 1931 przyznano 

Januszowi Kusoeińskiemau. 

Giełda warszawska z dała 21 I b. r. 

WALUTY + DEWSZY: 
Bolary . . . . . . 891)/, —8,283!/, — ,89 . 

Balgja ‚ . - 194,35 —184,06—1:4,04. 
Gdańsk .. . . . 17410 174,58 143,67 

Holandja . . .. 859,03—859.90 —328, 10 

Londyu „‚ » 35,90—31,03- 3),/3> 

Nowy York kabel . . . 8.923—8,943 - 8,903. 
Paryż 41. 2 1 85.11—35,20—35,02 

Praga .. . . 26.311, 26,48 26,35 

Szwajca-ja . —. . „17425 173,68—178,82 
Włochy . . - 45,106—45,33 44,87 
Berlin w obr.nieofiejatn. . . э - . . #© 

PAPIERY FROCENTOWE 

3% pożyczka budowł. - . . - 32.25 - 34 60 

4% pożyczka inwestyć. « . + - - - 83.06 

Ta sama seryjna is 90,00 

5% pożyczka Konwersyjna . + - - „40,00 

405 dolarowa > ‚ . . 4300—41,06 

7% SŚtabilizacyjna . - - . - 51,75—52,25 

+1/,% L. Z. zlamskłe .  - - - 41,00 

8% L.Z. B.G K.! B.R., sbł.B.G R. 9400 
Te same 7% . - - * + 83,36 

6%, warezawskie . . . 64.00 - 62.5 —62.96 

AKCJE: 

B. Polski sc 24 5 в . 107,00 — 101,06 

Sole potasowe SETY . 16 

POŻYCZKI POLSKIE w NOWYM YORKU: 

+ 804 

Dolarowa ss asies . 53,06 

Dillonowska GAĆ deze oce 104.00 

Stabilizacyjna . « -« +» « » * * * „5100 

Warszawska - ‹ . о 4) 4 440 + „38,00 

Šlaska 2 a S z OBO 

Dolar w obretach prywatnych: : 

6.9'90 ® žądaniu, 8,9175 w placeniu 

: (Ei ii Akuszerka 

Języki Obce | wowsztwoszwa | ar [AMNENNA 
MLECZARNIA. przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 

Przygotcwywanie 
ze wszystkich przedmiot. 

do matury 
i egzaminów szkół Śr. 
Lekcyj udzielają b prof. 
gimn. i studenci U. S. B. 
specjalną met. koncetrac. 

do Redakcji 

ulica Kasztanowa 7, m. 5. przy ul. Wielklej 23 
W. Z. P. Nr. 69. 8526 

Poleca: codz. świeża 
mleko, masło, sery, 

ny Akuszerka 

Šakių Gazos | uj Dina 
  rządcy domu 

tylko za mieszkanie 
w domach rządowych lub prywatnych, 

oraz w hotelach, posiadam dobre świa- 

dectwa. Łaskawe oferty proszę nad- 

DZIŚ! Największa sens. Ameryki i Europy. 
Miłość amerykańska, miłość europejskka. 

= = 

Najnow. arcydz twórcy „X-27* i „Marocco*. Tragedia amerykańska 

na tle słynnej powieści T. Dreizera. W rol. Syiria Sidney ai Phiips Rolmes 

głównych bohaterka obrazu „Ulice Wielk.* 

NAD PROGRAM Dodatki dzwiękowe. Na | seans ceny zniżone. Seansy o g. 4, 6, Bi 10,15 w niedz. od g. 2-ej, 

Bźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38. tel. 9-26 

  

   

  

   
iinne chłodne zakąski 
napoje chłodzące ora: 

obiady domowe 

  

Sświęk. Kine-Teztr DZA ŚI 

„Boilywood 
оо 22. tel. 15-28 

Ulubieńcy Publiczności Emil Jannings  Oiga Czechowa! 

ULUBIENIEC BOGÓW 
Na | seans ceny zniżone. Seansy o 4, 6, 8 i 10,15 

w arcydziele 
dzwiękowem 

reż. E. Pommera 
NAD PROGRAM: 

Dodatki dźwiękowe 
w niedzielę od g. Ž-ej 

  

Giwiękowe Kino 

C6/INS 
«|, Wielka 47, tel. 15-41 

DZIŚ! Sensacyjny 
100% film śpiewno- 

dźwiękowy p t. 
Wspaniała operetka o przepięknej muzyce. 

Przepych wystawy! 
Początek seansów o godz. 4, 6, В i 1015, w dnie świąt. o g. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. 

Tańce! Muzykal piewi > 

Bomba nad Monte Carlo 
W rolach głównych: Sari Maritza i Hars Albers. 

"NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

  

Szwięx. Kine-Tzatr 

PAN 
юа Wielka 42 | 

100% dźwięk. mówiony po polsku. 
Po raz pierwszy gigantyczny film dźwię- 
kowy — połska wersja dźwiękowa 

Cudo-technika 

Afryka mówi 
dzieje się na obszarach „Czarnego lądu" od Atlantyku do Indyjskiego ocenu. Fauna i flora dżungli Afryki czylii 

przemówiła w tym filmie. 
NAD PROGRAM: Najnowsze atrakcje dźwiękowe. 

Zadziwiające momenty! 

Przepiękne arcydzieło, które 
przewyższa wszelkie oczekiwa- 
nia bywałców kinowych. Rzecz 

Nepięcieł Dla młodzieży dozwolone. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 1030 

  

DZIŚ i dni nast. 

film 

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
(ebok dworca kelejow.) 

wspaniały PIEŚŃ ŻYWIOŁÓW 
Wspaniałe dekoracje! 

prześliczna Lupe Veiez i znakomity Louis Wołfielm. Początek seansów o godz. 5 w niedzielę i święta o 4 pp. 

NASTĘPNY PROGRAM: Żegnaj Mascotte z Liljaną Herwej i igo Symem w roli głównej. 

Pierwszorzędna obsadal Ciekawa trešči 

Nadzwyczajny dramat erotyczno- 
miłosny w 10 aktach. Akcja dra- 
metu rozegrywa się w Hiszpanii. 

W rolach głównych piękny Gary Cooper, 

    

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

dzwonki sygnałizacyjne. 

syłać do Adm. „K. W.* pod Nr. 6872 

Ai i ii iii 

KONCRSJONOWANY BLEKTROMONTER 

wYKONY WA: Instalacje elektrycžne 

według wymageń technicznych, oraz 

  

USTAWIA: aparaty radjowe i telefony. 

GO g O i A 
  

Zgłoszenia 
„Kurjera Wil.“ pod W. K. 

UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich przed: 
miotów do klasy 6-ej 
włącznie, mogę być 
też pomocą w na- 
ukach w roku szkoln. 
za minimalną cenę, 

Zgłoszenia proszę 
kierować do Admin, 
„Kurjera Wilensk.“ 

pod Nr. 6334, 

  

  

BonHraterska 6 

oraz reperacje kaloszy i śniegowców.   

Pracownia OBUWIA 

M. DRZEWIŃSKI 

PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE   
  

DZIŚ Dźwięk. Kino-Teatr 100% dźwiękowe 

STYLOWY 
ulica Wiełka 36 

Największe i najpiękniejsze 
bezkonkurencyjne 

arcydzieło po raz |-szy w Wilnie p.t. 
W rolach głównych najpiękniejsza nowa gwiazda Rose Hobart i Charles Bickford. — 

realizacja kosztowała 12 miljonów dolarów. 
NASTĘPNY PROGRAM: 

Marad 
Potężny dramat wschodu w 14-tu aktach. praw- 
dziwy wybuch wulkanu, konflikt uczuć żywioł 
zwierząt i ludzi. Przepych, erotyka i sensacja. 

UWAGA: Wspeniała 
6-ty miesiąc rekordowego powodzenia i wyświetlania w Warszawie 
Nowe 10% dźwiękowe arcydzieło „KULT CIAŁA 

  

Dźwiękowe kino DZIŚ! 

Światowid 
m. Mioklewicza 8. 

Najnowszy film świata 
wybitny dźwiękowiec, pierwszy 
raz w Wilnie w wersji dźwięk. ARKA NOEGO 

W rolach głównych: George O'Brien i Dolores Cosielio. Dla młodzieży dozwolone. 

Groza wojny. Potop. Zemsta bru- 
talnego Rosjanina. Kobieta szpieg. 
Konflikt miłości i obowiązku, 

OGŁOSZENIA 
sezonowe i przedświąteczne w „KURJE- 

RZE WILEŃSKIM" i we wszystkich in- 

nych dziennikach zamieszcza najtaniej 

VY
VY
YY
YJ
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J. DYSZKIEWICZ 
ulica Wielka 14, 

[FYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY EJ 

Wi, Agencja Rei lamowa 

tel. 12-34. 

Esporanta lekdje, 
indywid. lub w grupach 
Ul. 3-go Maja 7, m. 11. 
Porozumieć się w godz. 
9—11 i 3—5. 8626 

Pracownia OBUWIA 
przyjmuje obstalunki i re- 
peracje po cenach b. przy- 
stępnych ul. Gimnazjał- 
na 4—6. Janiewicz P. 

    

Uwaga Fryzjerzy! 
Z powodu wyjazdu sprze- 

daje się dobrze urządzo- 

ny salon fryzjerski męski 
i damski. Cena dostępna. 
Adres w admin. „K.W.*     

amaczne i zdrewe 
od 70 gr. 

„R A o it 

Do odgłąpienia 
sklep mięsa I wędiin 
na dogodnych warun- 
kach z mieszkaniem. 
Dowiedzieć się w ad- 
ministracji „Kurjera 

Wileńskiego” 

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

MŁODA 
dobrze zbudowana panna 

poszukuje posady, 
najchętniej modelki. 

Zgłoszenia do Administr. 
pod „I. S.“ 

    

  

przyjmuje od 9 r. da 7 w. 

przeprowadziła się 
ul. Mickiewicza 22, m. © 

w. Z. Nr. 3093 

Akuszerka 

Śmiałowska 
zeprowadziła si 

GE Zamkową 3. a 
tamże gabinet kosmetycz= 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry> 
W. Z. P. 48. 8323 

Ogrodeil-psctelar2 
z 20-letnią praktyką, obez= 
nany we wszystkich gałę- 
ziach ogrodnietwa. Posa- 
dę mogę objąć od | lute- 
go r b. Oferty składać: 
do Administracji „K. W." 
pod „Ogrodnik* 9062 

      

Nowootwarta 

JADŁODAJNIA 
I PIWIARNIA 
Skopówka Nr. 6 

Ceny dostępne. 
! Obiady od 80 gr. do I zł. 

„Centroopał'” 
poleca 

węgiel | drzewo opał. 
po cenach konkurencyjn. 
Biuro: Wilno. Zamkowa 18 

telefon 17-90 

  

  
FRANCISZEK PIETKIEWICZ 13) 

Sołowki-wyspa tortur 
i śmierci. 

(Wspomnienia z katorgi sowieckiej). 

Drugą zkolei grupę według liczebności stanowili 

zamożni włościanie („kułaki*). W latach 1925—26 

przysyłano tu istotnie zamożnych włościan, przeważ- 

nie z Kaukazu północnego, Donu i Kubani, później 

zaś, z rozpoczęciem gwałtownej kolektywizacji, przy- 

syłano włościan zupełnie biednych przeważnie za 0d- 

mowę wstąpienia do kołchozu, lub agitację przeciwko 

niemu. 
Najmniej liczni byli kryminaliści, których w roku 

1925 było zaledwie dwa tysiące na ogólną liczbę dzie- 

sięciu tysięcy więźniów. 

Połowa kryminalistów pochodziła z więzienia 

mińskiego i orszańskiego, którym za głodówkę 

w 1925 r. więzienie zostało zamienione na katorgę. 

Drugą połowę stanowili kryminaliści zawodowi, ostat- 

nio osadzeni w Sołowkach tylko za swą przeszłość 

kryminalną. Ujęto ich podczas masowych obław 

w większych miastach Rosji. Bezwzględne sowieckie 

sądownictwo nie liczyło się z tem, że niektórzy z nich 

dawno już porzucili swoje „rzemiosto“ i zajmowali się 

uczciwą pracą. Wystarczało to, że byli karani za kra- 

dzież i wobec silnie rozwiniętych w Rosji w 1. 1925—26 

kradzieży i rabunków, na mocy art. 49 K. K. zostali 

zesłani na Sołowki. а 

Ostatnią grupę najbardziej w sobie zamknięłą 

stanowili więźniowie polityczni. 

\ Wydawnictwo „Kurjer Wileūski“ S-ka z ogr. odp. 

  

Anons! Już wkrótce „Wiatr od morza” P.g powieści St. Żeromskiego. 

EKT TIESTO 

Jakkołwiek posądzonych o kontrrewołucję nie 
można uważać za kryminalistów, jednak administra- 

cja sołowiecka uważała za więźniów politycznych 
tylko członków, lub byłych członków różnych partyj 
kierunku opozycyjńego, jak socjal-rewolucjonistów, 
socjal-demokratów oraz członków licznych narodo- 
wych partyj gruzińskich. Politycznym więźniom przy: 
sługiwało prawo niepracowania na ogólnych robo- 
tach (chyba ktoś sam chciał), lepsze odżywianie, osob 
ne, przeznaczone tylko dla skazańców politycznych 
i znacznie lepsze mieszkanie oraz możność pracy 

umysłowej w duchu niebolszewickim. 

| Poza wyżej wymieńionemi grupami więźniów, 
była jeszcze jedna grupa, której słów parę należy 
poświęcić. To grupa więźniów dzieci. Pierwszemi 
dziećmi na Sołowkach byli skauci rosyjscy. 

Najbardziej wartościowa część młodzieży rosyj- 
skiej, nie zadawalniając się materjalistycznem naszpi- 
kowywaniem jej ideałami komunizmu, szuka niwych, 

iepszych dróg. Nie widząc w komsomole ziszczenia 

swych dążeń, odnawia rosyjski skauting. Ale i wśród 
młodych niezepsutych dusz znajeźli się zdrajcy, któ- 

rzy donieśli o wszystkiem władzom — w rezultacie 

czego nastąpiły areszty i trzechletnie zesłanie na So- 

łowki. Prezes związku skautów, po otrzymaniu wia- 

domości o wykryciu organizacji zbiegł do Chin, a jego 

zastępca Sołoniewicz (który zresztą w chwili aresz - 

towania żadnych funkcyj nie pełnił), dostał 5 lat ka- 
torgi i na czele 32 skautów znalazł się na Białem 

morzu. 

   

Oprócz niełetnich skautów, byli w Sołowkach 

i nieletni kryminaliści zawodowi. Pamiętam jednego 

z nich trzynastoletniego Triapicznikowa, który dogo-   

у 
л
У
У
 

ТТ
 

  

rywał w szpitalu na gruźlicę, przeklinając władze 

życie i świat cały... 

Do przymusowych mieszkańców Sołowek należeli 

pozatem mnisi byłego klasztoru sołowieckiego w licz- 

bie 50 osób. O ile więźniowie radzi byli w każdej 

chwili opuścić Sołowki i uciec od nich jak najdalej, 

mnisi, żyli tu dobrowolnie i pracowali w różnych 

warsztatach więziennych, przeważnie jednak, jako 

znawcy morza, pracowali w rybackich „artielach”, 

lub przy łapaniu fok. 

   

Po skasowaniu klasztoru nieliczna ta garstka 

mnichów nie zgodziła się opuścić Sołowek i zacho- 

wała swój dawny tryb życia. 

W początku 1928 r. w drugiej kompanji kwaran- 

tannowej Kiemi spotkałem znanego białoruskiego dra- 

maturga Franciszka Olechnowicza, pracującego wów- 

czas w obozie asenizacyjnym. Został skazany na 10 lat 

katorgi za „związek z międzynarodową burżuazją 

i za... szpiegostwo na rzecz Polski (!!!) Ci, którzy 

znają p. Olechnowicza, niech sami osądzą sprawied- 

liwość rządów bolszewickich. 

Męki cielesne, o których pobieżnie już „wyżej 

wspomniałem, niczem jednak były z przygnębieniem 

moralnem, jakie dręczyło skazańców. 

Administracja katorgi doskonale zdawała sobie 

sprawę, że trzymani tu są najczęściej ludzie bez żad- 

nych podstaw, ot tak poprostu przez zemstę. Wiedziała 

też, że żadne męki cielsne nie zdołają zgnębić tych 

hardych „burżujów* przymierających dziś głodeun. 

odzianych w nędzne łachmany. Dlatego też starano sią 

przynajmniej najbardziej dokuczyć im moralnie. 

Drukarnia „Znicz“, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-407" R 

  

  

Gwałcono więc parwo na każdym kroku, i da- 

wano do zrozumienia w każdem słowie, że posłani 

oni są tutaj na zagładę. Ale nie mogło i to upokorzyć 

więźniów, a tacy ludzie, jak Korakozaszwili, Kar- 

dan, o. Fiodorow i ks. Trojgo swemi szlachetnemi 

czynami budząc u władz z jednej strony jeszcze więk= 

szą nienawiść mimowoli zmuszali i do szacunku. 

Wreszcie by jeszcze bardziej pognębić więźniów i jak 

najwięcej obrzydzić życie — przywieziono dwuty- 

sięczną zgraję kryminalistów, narkomanów, żebra- 

ków i prostytutek. Wszystko co było najgorszego i naj- 

podlejszego zebrano w Moskwie i w innych większych 

miastach i przywieziono do Sołowek pod mianem. 

„osobaho uczotu'. 

Zebrawszy w ten sposób opryszków i homosek- 

sualistów, narkomanów i trucicieli, sutenerów i ich 

przyjaciółki z otwartemi objawami najohydniejszych 

chorób wenerycznych, zmieszano ich z politycznymi 

więźniami. Ta akcja zniszczenia duszy i ciała więźniów 

za pomocą rozpasania i chorób wenerycznych najle+ 

piej odźwierciadla się w słowach dowódcy komendy 

dozorców Doroszenki, który na zapytanie poco przy- 

wieziono tych chorych na syfilis powiedział: „Niech 

tu dechną i zarażają syfilisem „kaerów” (skrócona 

nazwa kontrrewolucjonistów). 

Chociaż z przywiezionych dwóch tysięcy „osoba» 

ho uczotu“ po roku pozostało zaledwie paręset osób 

(reszta poumierała), wspólne jednak pożycie z nimi 

j masowo ich śmierć swoje zrobiły: wiełu pozarażało 

się, wielu odebrało sobie życie, a wszyscy duchowo się: 

załamali i podobni raczej stali się do bydła niż: 

do ludzi. 

(D. c. n.) 

Bedaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


