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Czyżby małżeństwa 
sowieckie? 

( Dokończenie). 

Teraz sprawa druga — rozwody. 

Otóż według ustawy sowieckiej. z r. 

1926 małżeństwo = w sposób na- 

stępujący: 

„Art. 17. m ustaje ze śmiercią 

jednego z małżonków, jak również wskutek 

uznania go w trybie notarjalnym lub sądo- 

wym za zmarłego. : : 

Art. 18. Za życia małżonków małżeństwo 

może ustać tak skutkiem ich wzajemnego ze- 

zwolenia jak i skutkiem jednostronnego żą- 

dania któregokołwiek z nich. 

Art. 19. Ustanie małżeństwa zarówno za- 

rejestrowanego jak i niezarejestrowanego, lecz 

1akiego, którego istnienie ustalił sąd zgodnie 

z art. 12 niniejszego kodeksu, może być za 
życia małżonków zarejestrowane w organach 

zapisu akt stanu cywilnego (rozwód). 

Art, 111. Zapisu ustania małżeństw (roz- 

wodów) dla mieszkańców wsi i tych miast, 

gdzie utworzono wiejskie rudy (sowietyj spo- 

rządza się w gminnych komitetach wykona- 

wczych i rejonowych biurach zapisu akt sta- 

nu cywilnego. 

Art. 138. Zawiadomienie o ustaniu mał- 

żeństwa czyni się w formie piśmiennej lub 

ustnej przed organami zapisu akt stanu cy- 

«wilnego według miejsca zamieszkania które- 

gokolwiek z małżonków”. 

Z artykułów tu przytoczonych w 

pełnem ich brzmieniu widać, czem 

jest małżeństwo według ustawy .so- 

wieckiej. Podobnie jak .czyni się wpis 

do rejestru handlowego o założeniu 

jakiejś firmy handlowej, a potem się 

zeń ową firmę wykreśla, tak samo 

w Sowietach rejestruje się fakt poży- 

<ia z sobą dwojga osób płci odmien- 

uej, a potem po ustaniu tegoż poży- 

cia, zawiadamia się o tem odpowiedni 

urząd ustnie lub na piśmie. W Sowie- 

tach małżeństwo nie jest nawet ja- 
kimś kontraktem bilateralnym, gdyż 

© ustaniu wspólnego ze sobą pożycia 

np. z powodu opuszczenia jednej stro- 

ny przez drugą, sama tylko strona o- 

puszczająca może o zerwaniu małżeń- 

stwa w danym wypadku powiadomić 

odpowiedni urząd, w myśl art. 140: 

„jeśli zawiadomienie o ustaniu mał- 

żeństwa czyni jeden z małżonków, 

kopję wpisu o nastąpieniu rozwiąza- 

nia małżeństwa doręcza się drugiemu 

małżonkowi według adresu, wskaza- 

nego przez zawiadamiającego*'. 

Podobnie jak do zaistnienia mał- 

żeństwa nie jest konieczną nawet je- 

go rejestracja, a tylko pożycie fak- 

tyczne, tak samo i do uznania, że 

małżeństwo już więcej nie istnieje, 

nie potrzeba nawet i rejestracji jego 

ustania. Wystarczy sam fakt zaprze- 

stania wspólnego pożycia, stosownie 

do art. 20: „„w braku zarejestrowania 

rozwodu, fakt ustania małżeństwa 

może być również ustalony przez 

sąd“. 

Tak wygląda owo wprost kapital- 

ne zagadnienie rozwodu w sowieckiej 

1926. 

(separacji) 

ustawie małżeńskiej z r. 

W kwestji rozłącznia 

małżonków czy ich rozwodu projekt 

naszej Komisji Kodyfikacyjnej stano- 

wi co następuje: 
„Art, 54. Małżonkowie 

nie mający wspólnego 

w wieku powyżej 

dwudziestu pięciu lat, 

małoletniego potomsiwa i zdolni do działań 

po trzy- 
   

prawnych, »ólną zgodą. 

łetniem trwaniu małżeństwa, wystąpić do są- ystąp 

du o rozłączenie (separację) bez podania po- 

mogą za w 

wodów. 

Art. 55. S. 

osobiście i łącznie na posiedzenie, 

ad wezwie małżonków do sla- 

"wienia się 

a po wyjaśnieniu im prawnych skutków    
zenia, 

  

szonego żądania rozłą postawi 

mu z osobna pylnie, czy trwa przy tem žą- 

daniu. 

Art. 56 

pierwotne żądanie, sąd postanowi ich rozlą 

czenie na rok jeden i orzeknie po wysłucha- 

Jeśli małżonkowie potwierdzą swe 
  

  

niu wniosku małżonków, w sprawie ich za- 

mieszkania oraz ciężarów utrzymania. 

Art. 5 

wie ponownie, w 

potwierdzą swe żądanie rozłączenia, sąd wy- 

rzecze ich rozłączenie na czas nieograniczo- 

ny, nie uznając winy żadnego z małżonków. 

Art. 58. Na żądanie jednego z małżonków 

   Jeżeli po upływie roku małżonko- 

sposób wyżej przepisany, 

sąd wyrzecze rozłączenie, jeżeli uzna że wzgląd 

na dobro. małoletnich dzieci nie stoi temu 

na przeszkodzie oraz jeżeli stwierdzi trwały 

rozkład pożycia małżonków z powodu: 

a) że współmałżonek dopuścił się cudzo- 

łóstwa, chyba że powód je tołerował lub 

przebaczył, albo że. upłynęły trzy lata od zaj. 

ścia cudzołóstwa, albo minęło sześć „miesięcy, 

odkąd fukt cudzołóstwa doszedł do wiado- 

mošci powoda; 

b) że współmałżonek winien jest nastą- 

wania na życie powoda lub jego dziecka, albo 

że winien jest ciężkiej wobec małżonka obel- 

gi, zniewagi lub potwarzy, chyba że ten mu 
winę przebaczyl, albo że upłyneło trzy lata 

od jej popełnienia. lub przeszło „sześć miesię- 

cy od dowiedzenia się o niej powoda; 

cj że współmałżonek został sądownie po- 

zbawiony władzy” rodzicielskiej; 

d) że współmałżonek odmawia środków 

utrzymania rodziny; 

e) że współmałżonek opuścił wspólne za- 

mieszkanie bez słusznych powodów od roku 

albo nawet ze słusznego powodu od pięciu 

lat, a przez sąd do powrotu wezwany czy to 

wprost czy, gdyby to było niemożliwe, przez 

ogłoszenie publiczne, w ciągu sześciu mie- 

sięcy wezwaniu zadość nie uczynił i nie wy. 

kazał się przeszkodą siły wyższej, uniemożli- 

wiającą mu powrót w oznaczonym czasie; 

f) że współmałżonek uległ karze pozba- 

wienia wołności ponad lat pięć lub dopuścił 

się przestępstwa hańbiącego; 5 

g) że: współmałżonek prowadzi życie hu- 

laszcze lub rozwięzłe, albo nakłania powoda 

lub. dzieci- do życia niemoralnego; 

h) że współmałżonek uprawia zajęcie hań- 

biące lub ciągnie zeń zyski; 

i) że współmałżonek nałogowo oddaje się 

pijaństwu Iub narkomanji; 

j) że współmałżonek cierpi na weneryczną 

chorobę zaraźliwą, dla współmałżonka lub po- 

tomstwa niebezpieczną; 

k] że-współmałżonek cierpi na chorobę 

umysłową, przez trzy lata ciągle trwającą; 

1) że współmałżonek. dotknięty jest nie- 

mocą płciową, bez wzgłędu na czas jej po- 

wstania, Nie można powoływać się na nie- 

moc osób, które przekroczyły 50 lat wieku 

oraz osób, które od 10 lat pozostają w zwią- 
zku małżeńskim; > 

m| że powód znajdował się przy zawarciu 

śłubu w błędzie jużto co da samej osoby 

współmałżonka łub jego stanu cywilnego, je- 

go obywatelstwa lub wyznania, jużto co do 

takich jego istotnych właściwości, które sta- 

nowią prawną przeszkodę do małżeństwa, al- 

ho które grożą zdrowiu powoda i jego przy- 

szłego potomstwa, albo * które uchodzą po- 

wszechnie za uchybiające czci małżonka; 

n| że powód był przymuszony do małżeń- 

stwa groźbą, rodzącą „słuszną obawę o życie, 

cześć łub zdrowie swoje lub osėb mu bli- 

skich; 

o) że współmałżonek odmawia dopełnie- 

nia uroczystości kościelnych wbrew swemu 

przyrzeczeniu, oświadczonemu przy akcie mał- 

żeństwa i stwierdzonemu w książce proto- 

kółów urzędnika stanu cywilnego. 

Art. 62. Małżonek 'rozłączony nie 

za życia dotychczasowego 

wstępować w nowy związek małżeński. 

Art. 77, Po upływie trzech lat od uznania 

małżeństwa za rozłączone 

jednego z małżonków, orzeknie zamianę roz- 

łączenia na rozwód, przez co małżeństwo u- 

słaje. Sąd może, na żądanie drugiego mał- 

żonka, odmówić zamiany na rozwód, jeżeli 

dobro małoletnich dzieci stoi temu 

na przeszkodzie. Sąd, na żąda 

może 

współmałżonka 

sad, na żądanie 

  

uzna, że 

  

ie strony roz- 

łączonej wyrokiem prawomocnym, może ze 

weałędu na okoliczności sprawy skrócić po- 

ży_termin Irzech lat według swego u- 

  

W ten sposób wygląda sprawa se- 

paracji i rozwodu w projekcie prawa 

małż: ńskiego nasz: j Komisji -Kodyfi    
kacyjnej. Porównanie artykułów na- 

szego projektu z odpowiedniemi arty- 

kułami 

skiej dobitnie świadczy, 

tu i tam 

sowieckiej ustawy małżeń- 

że koncepcja 
   

małżeństwa jest całkowicie 

inna. U nas jest to instytucja prawna, 

na straży której stoi państwo z po- 

mocą wszytkich swych organów, tam 

zaś jest małżeństwo jedynie współży- 

ciem ze sobą mężczyzny i kobiety, 

współżyciem zaczynanem i kończo- 

nem według własnego tylko widzimi- 

się. To jest właśnie ta zasadnicza róż- 

nica, która leży u podłoża naszego 

projektu prawa małżeńskiego. a usta- 

wy małżeńskiej sowieckiej. Kto tej 

j różnicy nie dostrzega, ten 

  

  

zasadnicze 

  

JÓZEF SERAFINOWICZ 
nieodżałowanej pamięci Skarbnik Klubu Włóczęgów Senjorów zmarł przed- 
wcześnie po ciężkich cierpieniach dnia 27 stycznia 1932 roku, 

o czem powiadamiają pogrążeni w żałobie 

Kiub włóczęgów Senjorów w Wilnie 
i Akademicki Klub włóczęgów Wiieńskich 

Na Dalekim Wsc 

  

Zaostrzenie sytuacji w Szanghaju. 
Ultimatum japońskie. 

LONDYN 27. I. Pat. — Sytuacja w 
Szaughaju zaczyna się zaostrzać. Kón 
sul japoński wystosował ultimatum do 

burmistrza miasta, które upływa ju- 
tro o godzinie 18-ej. W razie nieuzys- 
kania zadośćuczynienia Japonja zdecy 
dowana ma być na wkroezenie do 
miasta, co oznaczałoby zatarg grani- 
czący z możliwością wojny chińsko- 

japońskiej. 
W londyńskich kołach miarodaj- 

nych panuje z tego powodu wielki nie- 
pokój. Dziś otrzymano notę amery- 

kańską, w której Stimson domagac 
się ma odbycia konsultacji, przewi- 
dzianej w konwencji waszyngtońskiej 
9 mocarstw. Stanowisko Wiekiej Bry- 
tanji względem tego żądania nie zosta 
ło jeszcze wyjaśnione. Tymczasem je- 
dnak rząd brytyjski zarządził wzmoe- 
nienie załogi angielskiej w międzyna- 
rodowej dzielnicy Szanghaju, która 
wynosi chwiłowo 2 i pół tysiąca lu- 
dzi. Odpowiednie oddziały wojska zo- 
stały skierowane zwa A 

do Szanghaju. 

Kawalerja Japońska zajęła dzielnicę chińską 
Charbinu. 

BERLIN 27.П. Pat. — Według 
doniesień z Tokio, 26 bm. przed połu- 
dniem kawalerja japońska zajęła dzieł 
nicę chińską Charbinu. _ Oddział а-- 
poński rozbroił policję ehińską. Bez- 
pośrednio przed wkroczeniem Japoń- 

czyków w dzielnicy chińskiej Char- 
hinu wybuchły poważne rozruchy. U- 
lieami przeciągały tłumy, domagając 
się wypowiedzenia wojny Japonji. 
Chińskie oddziały wojskowe nie umia- 
ły opanować sytuaeji. 

Japonia nie ustąpi. 
MOSKWA 27.1. Pat. — Ageneja 

Shinbun Rengo donosi, iż rząd nan- 

kiński jest zdecydowany wypełnić 

wszystkie żądania, zawarte w nocie 

Rada Ministrów. 
WARSZAWA 27.1. Pat. — W dniu 

27 stycznia pod przewodnictwem p. 
premjera Prystora odbyło się posie- 
dzenie Rady Ministrów, na którem 
załatwiono szereg spraw bieżących. 

Zjazd wojewodów. 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Dnia 29 bm. odbędzie się w War- 
szawie pod przewodnictwem min. Pie- 
rackiego zjazd wojewodów, na którym 
omawiana będzie sprawa walki z bez- 
robociem. 

hodzie. 
japońskiego konsula generalnego w 

Szanghaju. 

Co się tyczy stanowiska Japonji, 

to według wiadomości, nadchodzących 

z Tokio, odbyło się tam nadzwyczaj- 

ne posiedzenie rady ministrów, na któ 
rem postanowiono postępować w spe 

sób dotychczasowy, dążąc do obrony 

fycia oraz interesów obywateli ja- 
pońskich. W razie gdyby kroki dyp- 

lomatyczne okazały się niewystarcza- 

jące, poleca się wojskowym władzom 

morskim podjęcie odpowiednich środ- 

ków. W tym też celu ministerstwo ma- 

rynarki postanowiło wysłać do Szan- 

ghaju flotylę torpedowców. 

TOKJO, (Pat). Z kół japońskiego mini- 

sterstwa marynarki oświadezona w związku 

z  odpłynięciem okrętów wojennych do 

Szanghaju, że cierpliwość Japonji zaczyna 

się wyczerpywać. Jeżełi Chiny ignorują wszeł 

kie ostrzeżenia, marynarka japońska będzie 

zmuszona wziąć na siebie ochrónę życia i 

mienia Japończyków w Szanghaju. 

Zaprzeczenie. 
LONDYN, (Pat). Oficjalnie zaprzeczają 

tu pogłosce, jakoby rząd Wielkiej Brytanji 
miał wysłać notę do rządu japońskiego. 

  

Przed konferencją rozbrojeniową. 
Mac Donald pojedzie do Paryża. 

LONDYN 27. I. Pat. —  „Times* 
donosi, że angielska delegacja rozbro- 
jeniowa wyjedzie do Genewy w końcu 
bieżącego tygodnia. Delegacja nie bę- 
dzie jednak obecna na otwarciu kon- 
ferencji w pełnym składzie. Premjer 
Mac Donald przybyć ma do Genewy 
niezwłocznie po otwarciu i wygłosić 
przemówienie. 

Na otwarciu konferencji obecny 

będzie ze strony Angli tyłko minister 
spraw zagranicznych Simon oraz mini, 
ster wony lord Hailsham. = Premjer 
Mac Donald wyjechać ma do Genewy 

około 5 lutego i po drodze zatrzymać 
się ma w Paryżu w celu odbycia zapo- 
wiedzianych rozmów z prem jerem I.a- 
valem w sprawie odszkodowań. Wo- 

bee tego do Genewy przybędzie Mac 
Donald około 8 lutego. 

"Min. Zaleski o parafowaniu paktu 
z Sowietami. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Przedstawiciel „Iskry* w Genewie 
otrzymał wywiad od p. min. Zales- 
kiego w sprawie parafowania paktu 
o nieagresji z Sowietami. 

P. min. Zaleski oświadczył co na- 
stępuje: Jestem bardzo zadowolony, 

że udało się nam wreszcie parafować 
pakt o nieagresji z Rosją. Pakt, jak to 
już miałem sposobność oświadczyć 
w komisji spraw zagranicznych Sej- 
mu, nie jest niczem innem jak rozsze 
rzeniem postanowień paktu Kelloga. 
Stanowi on zatem jeszcze jeden krok 
na drodze do pacyfikacji wschodu E- 
uropy. 

Przez doprowadzenie go do skutku 
po tak długich i trudnych pertrak- 

taejach Polska raz jeszcze dała dowód 
swej niezmienionej i szczerej dążnoś- 
ci do pracy nad umocnieniem i orga- 
nizacją ustroju światowego. 

Pakt będzie uzupełniony konwen- 

LS a] 

jest całkowitym analfabetą w dzie- 

dzinie prawa, z którym dyskusja po- 

ważna nie jest możliwą. Jeżeli zaś tę 

    

różnicę widzi, a mimo to w zwalcza- 

niu naszego projektu prawa małżeń- 

skiego posługuje się argumentem jego 

rzekomego podobieństwa z ustawą 

małżeńską sowiecką, ten jest demago- 

giem, nie cofającym się nawet przed 

kłamstwem, byle tylko osiągnąć swoje 

cele. Omega. 

cją o koneyłjacji, która ze swej stro- 
ny będzie znów nowym krokiem na 
drodze do pokojowego załatwiania 
sporów z naszym wschodnim sąsiadem 
Mam nadzieję, że pertraktacje o tę 
konevljację nie potrwają zbyt długo. 
Od ukończenia tych pertraktacyj i od 
podpisania analogicznych umów z 
Rosją przez innych jej zachodnich są- 
siadów będzie zależeć chwila ratyfi- 
kowania układu tego przez Polskę. 
Jestem pewny, że ustalenie jego de- 
finitywnego tekstu przez Polskę i So0- 
wieły stanowić będzie poważne uła- 
twienie dla pertraktacyj innych 
państw zainteresowanych z wyjąt- 
kiem Finlandji, która prawie jedno- 
cześnie z nami podpisała taki pakt 
z Rosją, z analogicznemi do nas za- 
strzeżeniami. 

  

Korzystam z okacji, aby wyrazić 
wdzięczność wszystkim moim współ- 
pracownikom z p. vice-ministrem Be- 
ckiem, posłem Patkiem i naczelni- 
kiem wydziału wschodniego min. peł- 
nom. Schaetzłem na czele, którzy nie 
szczędzili trudów dla doprowadzenia 
tych często żmudnych i skrupulatnych 
negocjacyj do pożądanego końca. 

  

Kronika telegraficzna. 
-- Słynny śpiewak rosyjski Szalapin w 

najbliższych dniach wraca do Moskwy. Po 
iu przez niego skruchy wobec. władz 

sowieckich pozwolono mu osiedlić się w 

Rosji.- 

  

   

Delegacja sowiecka w prze- 
jeździe przez Warszawę. 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 
Dziś wieczorem przez Warszawę 

przejechała w drodze z Moskwy do 
Genewy na konferencję rozbrejenio- 
wą delegacja sowiecka, składająca się 
z 306 osób, na czełe z komisarzem Li- 
twinowem i Łunaczarskim. 

Na dworeu w Warszawie, gdzie 
pociąg stoi około godziny spotkał de- 
legację poseł sowiecki w Warszawie p. 
Antonow-Owsiejenko. 

Dziennikarzom, którzy zebrali się 
na dworeu p. Litwinow odmówił 
wszelkich wywiadów. 

2 miijony petycyj z Anglji.Z 
GENEWA, (Pat). Przybyło tu z Anglji 8 

skrzyń, zawierających 2 miljony petycyj, 
skierowanych do komisji rozbrojeniowej. 
Petycje te złożone będą prezydentowi mię- 
dzynarodowej konierencji  rozbrojeniowej 
Hendersonowi przez miss Mary Dugman, 
przewodniczącą komitetu rozbrojeniowego 
międzynarodowych organizacyj kobiecych. 

Poprawa finansów 
angielskich. 

Wrażenie na giełdach. 

LONDYN 27. I. Pat. — Pod wraże 
niem dokonanej spłaty pożyczki 50 
miljonów funtów sterlingów przez 
Bank Angielski w Paryżu i Nowym 
Yorku dziś giełda kształtowała się ko- 
rzystnie. Dokonanie tej spłaty w for- 
mie uiszczenia ostatniej raty w wyso- 
kości 30 milj. funt. we frankach i do- 
larach bez naruszenia zapasów złota 
Banku Angielskiego zrobiło doskonałe 
wrażenie na całym świecie. 

Okazuje się, że Bank Angielski, 
który w lipcu zeszłego roku posiadał 
133.809.668 funt. zł, co przedstawia 
84 proc. ogólnej emisji, posiada obe- 
cnie 121.321.171 funt. zł., co stanowi 
30.66 proc. emisji. Emisja pozostała 
prawie że w tej samej wysokości, co 
w lipcu roku ubiegłego. 

Fakt ten, że emisja mimo spadku 
funta nie uległa prawie zmianie, do- 
wodzi, że funt zachował wewnątrz kra 
ju swą siłę nabywczą. v 

BEZROBOTNI PRAGNĄ PRACY 

POMOC DAJCIE IM RODACY! 

    

Plenum Sejmu i Senatu. 
Teł. od wł. kor. z Warszawy. 
Dnia 28 bm. o godz. 4 bp. odbę- 

dzie się plenarne posiedzenie Senatu 
dla załatwienia szeregu spraw, uch- 
walonych ostatnio przez Sejm. 

Dnia 29 bm. również o 4-ej odbę- 
dzie się plenum Sejmu. Na parządku 
dziennym znajdują się między” innemi 
sprawozdanie komisji praw niczej o 
wniosku Centrolewu w sprawie po- 
wołania specjalnej komisji dła zbada- 
nia zachowania się władz więziennych 
wobec osadzonych w Brześciu posłów; 
wniosek klubu PPS o uchyleniu no- 
wego regulaminu więziennego oraz 
klubu Stron. Lud. w sprawie naduży- 
wania raportów policyjnych w czasie 
przewodów sądowych. 

Z kemisji budżetowej. 
Dalsza dyskusja 

nad budżetem Min. Skarbu. 

WARSZAWA 27. I. Pat. — Sejmowa ko- 
misja budżetowa przystąpiła na środowem po- 
siedzeniu do dalszej dyskusji nad prelimina- 
rzem budżetowym Ministerstwa Skarbu. 

Referent pos. HOŁYŃSKI oświadcza, że 
zapowiadiny przez niego wniosek o skreśle- 
nie pół miljona zł, z monopolu loteryjnego 
zgłasza już obecnie. 

Pos ZAREMBA (PPS) twierdzi, że system 
gospodarki, panujący obecnie w Polsce, usz- 
czupli coraz bardziej dochód klas pracujących: 
które są zbyt obciążone podatkami. Mówca 
przyznaje słuszność prof Rybarskiemu, że- 
preliminarz budżetowy jest nierealny i zbyt 
uciążliwy dla warstw najbiedniejszych. Przeto 
domaga się zmniejszenia opodatkowania tych 
warstw i występuje w zakończeniu przeciwko 
podatkom pośrednim 

" Pos. POLAKIEWICZ (BB) zdaje sobie 
sprawę z tego, że w dzisiejszej gospodarczej 
sytuacji preliminowanie dochodów na pół ro- 
ku naprzód jest trudne i wątpliwe. Jednako- 
woż w pracach budżetowych winniśmy sta- 
rać się o zachowanie pewnych wytycznych, 
Pierwszą i najważniejszą rzeczą, która jest 
obowiązkiem rządu i Sejmu, jest to dążenie 
do utrzymania za wszedką cenę równowagi 
budżetowej. Mówca stoi na stanowisku, że roz 
piętość cen jest jednem z najgroźniejszych 
niebezpieczeństw naszej sytuacji gospodarczej 
Polityka przemysłu skartelizowanego powin- 
na nieodzownie ulec rewizji. Mówca apeluje 
zarówno do rządu, jak i do przemysłu, aby 
zniżono ceny takich artykułów jak nafta, o- 
dzież i skóry Dyskusja trwa. 

Mówca uważa za konieczne w dobie kry- 
zysu, aby wydatki samorządu także się skur- 
czyły, jak wydatki państwa. Rewizji powinno 
ulec ustawodawstwo, nakładające na społe- 
czeństwo daniny nietylko na rzecz państwa ale 
i samorządu. Mówiąc o konieczności rewizji 
ustawodawstwa, obciążającego skarb państwa 
poseł Polakiewicz zastrzegł, że nie ma na my- 
śli uposażeń urzędników, 

Zastanawiając się nad pytaniem, czy prace 
referentów i komisyj nad preliminarzem bu- 
dżetowym dały ten efekt, że z czystem su- 
mieniem można sobie powiedzieć, że budżet 
z Sejmu wyjdzie realny i zrównoważony, vi- 
cemarszałek podkreślił, że nie mógłby odpo- 
wiedzieć w sensie pozytywnym Nie ruszono 
wydatków na obronę ptństwa, bo w dzisiej-- 
szej sytuacji naruszenie tego budżetu jest nie- 
dopuszczalne. Jeżeli w pracach nad budże- 
tem nie osiągnięto należytych efektów oszczę— 
dnościowych, to byłoby to wynikiem tego, 
że wedle opinji BBWR preliminarz przez 
rząd był już opracowany jak najbardziej e- 
konomicznie. 

W dalszym ciągu przemawiali posłowie 
Maksymiljan MALINOWSKI ze Str. Lud., pos.. 
PUCHAŁKA (Ch D.), pos. GLIŃSKE (BB), 

. CHĄDZYŃSKI (NPR) i ostatni pos. 
TWERTY (I z Klubu  Narodowego:. 

Dalszy ciąg dyskūsji odbęlzie w dniu 28 
bież. mies. 

Rozstrzygnięcie sprawy 
Widzewskiej Manufaktury. 
ŁÓDŹ, (Pat). Wczoraj na wokandzie wy- 

działu handlowego Sądu Okręgowego znala- 
zła się sprawa Widzewskiej Manufaktury, 
która wniosła podanie o zarządzenie postę- 
powania upadłościowego, proponując wszy- 
stkim wierzycielom spłatę nałeżności w wy- 
sokości 50 proc. bez koszłów i procentów w 
ciągu dwóch lat od 1 stycznia 1933 roku po- 
cząwszy. Sąd przychylił się do podania Wi- 
dzewskiej Manufaktury. 

Sukces Polaka na Międzyna- 
rodowych zawodach łyżwiar- 

skich. 
OPAWA, (Pat). W międzynarodewych za- 

wodach łyżwiarskieh startował polski za- 
wódnik Kalbarczyk, który osiągnął tu szereg 
sukcesów. W biegu na 500 mtr. Kalbarczyk 
zajął drugie miejsce za mistrzem Austrji Ri- 
eglem, który dystns ten przejechał w ezasie 
47,4 sek. Czas Kalbarczyka 49.8 sek. Jest to 
nowy rekord Polski na tym dystansie. W 
biegu na 1500 m. Kalbarczyk również zajął 
drugie miejsce za Rieglem. Czas Riegla 2 m. 
30,6 s., ezas Kalbarczyka 2 m. 363 e, e0 
stanowi również nowy rekord Polski. 

ее 

Sytuacja w więzieniu 
w Dartmoor. 

LONDYN, (Pat). Stan sprawy w więzie- 
niu w Dartmoor jest w dałszym ciągu nie- 
pewny. Liczbę dozereów powiększono o 100 
osób i zaopatrzono ich w rewolwery. Na noe 
wojsko otacza więzienie kordonem. Okazuje 
się obecnie, że w czasie rozruchów niedzie!- 
nych więźniowie skradi z biura admint- 

stracji wiełki klucz, otwierający bramę wię- 
zieną. Wszelkie poszukiwania tego klucza 
pozosłały narazie bezowoene, dłatego też 
brama więzienia jest silnie strzeżona we 
dnie i w nocy. 
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WIADOMOŚCI AKADEMICKI 
Psychika konsumentów. 

Gdyby mnie zapytano, co uważam 

za największe zło wśród młodzieży 

akademickiej, powiedziałbym: podło- 

że psychiczne konsumpcyjne. 

Objawy. I. Absolutny brak samo- 

dzielnych kryterjów. Młodzież przyj- 

muje od starszych niesprawdzone, go- 

towe hasła, jak Naród, Ojczyzna it. p., 

których nie' stara się nawet skonkre- 

tyzować, wiąże z niemi pewną treść 

uczuciową i to jej wystarcza. Nie pra- 

cuje samodzielnie nad nowym pro- 

gramem społecznym, politycznym i 

gospodarczym. Wystarcza jej udeko- 

rowane hasłami bezdroże ideowe. 

П. Destrukcyjny typ myślenia. 

Konsument podchodzi do życia spo- 

łecznego, jak do obiadu ugotowanego 

przez kogo innego. Nie bierze odpo- 

wiedzialności za życie społeczne. 

Obchodzi go ono o tyle, o ile dotyczy 

jego interesów. Dlatego zasadniczy sto 

sunek jego do wszelkich zagadnień о- 

gólniejszych — to destrukcja. Jeszcze 

pół biedy, kiedy taki konsument znaj- 

duje się w opozycji. Gorzej jest, jeśli 

dostanie się do rządów. 

IM. Interes osobisty lub pewne 

przyzwyczajenia danej grupki społe 

cznej rozsadzają wtedy abstrakcyjny 

ideał ogólny. To jest głębsze podłoże 

wszelkich nadużyć finansowych. Wła- 

dzę traktuje się jako łup, sposobność 

do wybicia się, a nie jako trudną fun- 

kcję społeczną. Walka polityczna to 

czy się nie o prawo do pracy, ale o 

prawo do podziału dóbr. 

IV. Wszelka myśl społeczna jest 

bardzo silnie związana korzeniami z 

interesem grupki, do której dany o- 

sobnik należy. Społeczeństwo przed- 

stawia się takiemu konsumentowi, ja- 

ko arena, gdzie rozwydrzeni współza- 

   

wodnicy wydzierają sobie wzajemnie 

najlepsze kąski, nie zaś jako zharmo- 

nizowany warsztat pracy. 
Przyczyny leżą w wychowaniu. 

Paseistyczny System pedagogiczny, 

polegający na bezdusznem wkładaniu 

do młodocianych głów — wiadomości 

połączonem z mętnem i b. abstrak- 

cyjnem traktowaniem spraw społecz- 

nych, — literatura, która usypia i za- 

bija twórcze cechy człowieka — oto 

powody zasadnicze. 

Warunki sprzyjające. Nie możemy 

powiedzieć, żeby psychika konsu- 

mentów była wyłącznym udziałem 

jednego stronnictwa młodzieży aka- 

demickiej. Trzeba jednak przyznać, że 

młodzież narodowa nie czyni żadnych 

wysiłków w kierunku wyzbycia się 

jej. Przeciwnie żeruje na niej i kul- 

tywuje ją umyślnie. Bezprogramo- 

wość jest doskonałą plantacją haseł, 

nie wymagających myślenia. Łatwo 

jest wtedy kierować ruchami młodzic- 

ży z góry przez senjonrów bez wtajem- 

niczenia jej we własne cele. Destruk- 

cja przyczynia się do wzmożenia na- 

strojów opozycyjnych. O tem, co bę- 

dzie potem, na wypadek, gdyby do- 

szło do władzy, Stronnictwo Narodo- 

we nie myśli. Tak zwątpiło o swoich 

możliwościach pozytywnych, tak prze 

jęło się rolą wiecznego opozycjonisty. 

Nic dziwnego, że na tych drobnych 

odcinkach akademickiego życia, któ- 

re dostały się w jego ręce, nie potrafi 

opanować własnych ludzi i uchronić 

ich przed popełnianiem nadużyć. 

Wbrew nawoływaniom posła Sty- 

pułkowskiego — młodzież narodowa 

nie pójdzie w łud, jak ghandyści. Bo 

z czem? z jaką ideologją społeczną ? 

z kozą? s 

-——— 

Reorganizacja nauczania. 

„Wileze Zęby* NP. 5 (z 26 b. m.)— 

numer mniej frapujący i zdobywczy 

niż poprzednie, przynosi niezmiernie 

doniosły artykuł kol. Henryka Dem- 

bińskiego p. t. „Wobec zbłiżającej się 

reorganizacji studjów prawniczych”. 

Jest to narazie tylko jedna dziedzina, 

fragment przebudowy całego systemu 

nauczania i wychowania młodego po- 

kołenia. Przypominamy, że „Legjon 

Miodych“ na jednem z zebrań dysku- 

syjnych w grudniu (referaty kol. Za- 

górskiego i Krawca) ustalił zasadni- 

cze wytyczne reformy całego szkoł- 

nictwa. Opiera się ona na założeniu, 

że szkoła ma zasadniczo 4 zadania: 

t) danie obywatelom podkładu ogól- 

nego wykształcenia (jednolita szkoła 

powszechna); 2) dostarczenie społe- 

czeństwu fachowców ( rozbudowa 

szkolnictwa zawodowego i zatamowa- 

nie bezmyślnej fabrykacji „inteligen- 

tów* w szkołach średnich ogėlno- 

kształcących — oraz uzawodowienie 

szkół wyższych); 3) wytworzenie eli- 

ty intelektualnej (reforma systemu na- 

uczania w uniwersytecie w duchu 

przewagi seminarjów nad wykładami 

i egzaminami); 4) wychowanie nowe- 

go człowieka, zdolnego myśleć kate- 

gorjami społecznemi, typu psychicz- 

nego wytwórcy (zmiana obecnego pa- 

seistycznego systemu wychowawcze- 

go na twórczy). W celu pionowego u- 

porządkowania systemu szkolnego, 
zapobieżenia nadprodukcji bezrobot- 
nych absołwentów różnych szkół o- 

DEI RZETZZWE ZOZ WTCKKZ O CPEZAGÓĆ: 

Jutro premiera 
dawnooczekiwanego filmu 

p. t. 

raz niesłychanemu marnotrawstwu 

materjału ludzkiego — konieczne jest 

wprowadzenie selekcji wstępnej w 

miejsce dotychczasowej następczej, 

oraz regulacja napływu do poszcze- 

gólnych działów stosownie do wyma- 

gań ogólnego planu gospodarczego 0- 

raz zastosowanie w szerokiej mierze 

naukowych wyników psychotechniki. 

Uważalibyśmy, że „Wilcze Zęby” 

nie powinny się ograniczać do pro- 

jektu reorganizacji studjów prawnych, 

ale przeorać też i inne wydziały. 

Łamańce małżeńskie. 
*W tym samym numerze „Wilezych Zę- 

bów* natykamy się na artykuł o dyskusji 

w „Ognisku* na temat prawa małżeńskiego, 

który budzi zdumienie. W jaki sposób w piš- 

mie odznaczającem się naogół wysokim po- 

ziomem intelektualnym i dążeniem do grun- 

townego rozgryzienia wszystkich zagadnień 

— mogły się prześlizgnąć uproszczenia god- 

ne klerykalnych brukowców. 

Opracowany przez Komisję Kodyflkacyj- 

ną projekt prawa małżeńskiego jest zdaniem 

referenta i sprawozdawcy  stekiem niedo- 

rzeczności. Polemiki nie wszczynamy. Chcie 

libyśmy poprowadzić ją na jakiemś dalszem 

zebraniu. Ale przemycanie sugestji, że zasa- 

da trwałości małżeństwa i monogamji po- 

krywa się z prawnem obwarowaniem niero+ 

zerwnalności małżeństwa, że państwo ma obo- 

wiązek dostarczać kościołowi egzekutywy w 

stosunku do  nieposłusznych katolickiemu 

prawu małżeńskiemu b. katolików (nota be- 

ne — pojęcie b. katolika jest łamańcem in- 

telektualnym. Chodzi tu o nadanie kościo- 

łowi cech związku przymusowego), Żądanie 

kompetencji sądów kościelnych katolickich 

w sprawach nieważności małżeństw chrześci- 

jan — uważamy za niesumienność wobec ar- 

gumenłów. 
Nasuwa się spostrzeżenie co do poziomu 

„Wilczych Zębów": 1) ilekroć mówią o spra 

  

„CHAM 
Według słynnej powieści Elizy Orzeszkowej. 

Ze względu na duże zainteresowanie się szerszej publiczności 

film powyższy będzie wyświetlany w 2-ch kinach: 

„CASINO“ | 
(Wielka 47) 

  

„HOLLYWOOD" 
(Mickiewicza 22) 

  

  

20-lecie Pol. Tow. Krajoznawczego 
Znać swój kraj. Czyż jest dla oby- 

watela coś ważniejszego w poczyna- 
niach społecznych i wychowawczych? 
Czy nie łączą się z tem praktyczne 
wartości poznawania ludzi, ich wsze- 
chstronnych możliwości, łączność z 
rodakami, ocena wartości ziemi wła- 
snej, jej przeszłości i obietnic na przy- 
5210862 

Któż bardziej powinien był znać 
swój kraj rozdarty, jak my Polacy, 
kitórzyśmy musieli brać paszporty u 
obcych, by przejechać własne dzie- 
dziny rozerwane kordonami? A czy 
prócz garści „zapaleńców młodych”, 
którzy pod wodzą „królewiaka* A. 
Janowskiego i Žmujdzina K. Kulwie- 
cia, a potem Thugutta i Wisznickiego, 
przemierzali kraj tu i tam, czy dużo 
było ludzi pragnących wiedzieć jakie 
skarby kryją nasze zakątki? Zaiste 
niewielu. Odstraszały niedogodne spo- 
soby komunikacji, nieznajomość wa- 
runków miejscowych, brak przewod- 
mików i t. p. Przeciętny inteligent, nie 
mówiąc o sferach zamożniejszych, 
znał lepiej „bady* zagraniczne i Ri- 
vierę, niż Góry Świętokrzyskie, a na 
wet Tatry, cóż dopiero Wileńszczyz- 

nę. 

_ Jubileusz, który ma zamiar Tow. 
Krajoznawcze obchodzić uroczyście w 
tym roku, jest chyba jednym z naj- 
żywotniejszych. Bo chociaż liczba 
członków Tow. mogłaby być większa, 
to jednak bardzo wiele się zrobiło w 
kierunku zorganizowania nietylko 
technicznych ułatwień w zwiedzaniu 
kraju, ale i w dziedzinie zaintereso- 
wań szerszej publiczności, młodzieży 

szkolnej i organizacyj. 8 

Jak dałece wycieczki krajoznaw- 
cze działają wychowawczo i dodat- 
nio, pozwolę sobie zacytować pewien 
epizod z jednej ze szkół rolniczych 
ze wschodnio-północn. części Rzeczy- 
pospolitej. Młodzieniec objawiał tak 
notoryczne sympatje bolszewickie, że 

Rada szkolna chciała go wydalić, Dy- 
rektor, człek serdeczny i mądry, u- 
prosił o kilka miesięcy zwłoki i w po- 
rozumieniu z matką podejrzanego 
młodziane, wysłał go z wycieczką 
szkolną do Krakowa. Czytałam list 
tego chłopca po powrocie z wycieczki 
pisany do matki, która ze łzami rado- 
ści przyniosła go do dyrektora. „Te- 
raz ja wiem jaka ta Polska wielka, 
ważna, bogata, teraz ja inaczej myślę 
jak kiedy wyjeżdżałem. Jak tam pięk- 
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wach samopomocowych, kwestji żydowskiej, 
zagadnieniach gospodarczych, są rzeczowe i 
wartościowe, 2) ile razy stają się mniej lub 
więcej organem „Odrodzenia“. cechuje je 
pewne przytępienie, 

Życzymy zatem „Wiłczym Zębom* jak- 
najwięcej barwnych artykułów na tematy 
gospodarczo - akademickie. 

Nasze brawo 
p. Stypułkowskiemu. 

Odczyt posła Stypulkowskiego w Sali 
Śniadeckich w ub. niedziełę o „Honorze ń 
zadaniach akademika polskiego” wypadł b. 
korzystnie. Przy obecności około 250 osób, 
połowa biła oklaski, widocznie specjalnie 
organizowane, ponieważ straż zabraniała bić 
brawa w momentach niepożądanych. Mimo 

łak dobrze funkcjonującej klaki, kilkakrot- 

nie panowało paruminutowe kłopotliwe mil- 

czenie, wypełnione bezskutecznem oczekiwa- 

niem na reakcję sali. Zresztą odczyt wypadł 
błado i wskutek tego prerydjum raz poraz 
rzucało niespokojne spojrzenia na mówcę. 

Zato treść przemówienia, jeżeli zosta- 
wić na boku intencje mówcy i parę spec- 

jalnych fragmentów, nie pozostawia nic do 

życzenia. Takie powiedzenia jak: „Młodzież 

powinna samodzielnie myśleć” albo wspania 
ły panegiryk poświęcony działalności samo- 
pomocowej młodzieży narodowej* — może- 
my oklaskiwać z powodzeniem. 

Ostatnio przecież młodzież narodowa wy- 
stawiła sobie nowy pomnik działalności w 
„Politechnice Warszawskiej”. Pozatem o sa- 
modzielności myślenia Świadczą ciągłe od- 

czyty szanownych senjorów, posłów, redak- 

torów i t. p. Wołełibyśmy zawsze, żeby mło- 

de pokolenie wszechpolskie też trochę pra- 

cowało intelektualnie, bo zawsze jest przy- 

jemniej mieć do czynienia x kulturalniejszym 
przeciwnikiem. 

Uważamy, że zakaz dyskusji po tego ro- 

dzaju odczytach uniemożliwia młodzieży 
innych przekonań swobodę wymiany zdań na 
płaszczyźnie kulturalnej i dlatego może tyl- 
ko doprowadzić do niepożądanych „zwischen 
rufów" i t. p. zaburzeń. 

Logika pana Baltazara 
w „Ognisku*. 

Ubiegły czwariek w „Ognisku Akademic- 
kiem* pod powyższym tytułem wypełniony 
był referatem kol. Henryka Dembińskiego o 
kryzysie gnspadarrzym Rafarent wykazał ca 
łą beznadziejność i wszystkie sprzeczności 
obecnego ustroju gospodarczego, które pro- 
wadzą do coraz większego pogłębiania kry- 

zysu. Dyskusja nie wniosła nic nowego. Ze- 
brani rozeszli się pod wrażeniem negacji i 
bankructwa obecnego stanu rzeczy. Sądzimy, 
że wyjście pozytywne, które jest już tema- 

tem artykułów koł, Dembińskiego („Podno- 
simy kurtynę" Żagary Nr. 6) i ciągłej pracy 

ideowej „Legjonu” wypełni któryś z dalszych 

wieczorów czwartkowych. 

Dyskusja o piatiletce. 
Dnia 17 b. m. odbyt się w „Legjonie” 

referat koł. Kazimierza Bielińskiego p. t. 
„Plan pięcioletni Sowietów". Prełegent przed- 

  

   

stawił objektywnie wysiłek i wyniki Rosji: 

komunistycznej w kierunku rozbudowy prze- 

mysłowej oraz przekształcenia ustroju socjal- 

nego. Plan pięciołetni został, jak dotychczas, 
wykonany w niektórych dziedzinach prawie 
zupełnie, w innych nawet ponad przewidy- 
wania, Obecnie grozi Rosji brak kapitałów 
na dalszą rozbudowę, ale może je uzyskać 
drogą wywozu towarów gołowych z fabryk, 
wybudowanych w pierwszym okresie piati- 

letki. Tak czy inaczej Europie kapitalistycz 
nej grozi od wschodu większe niebezpieczeń- 
stwo gospodarcze, niż się to zdaje. Na ze- 

braniu obecny był m. in. pan wojew. Becz- 
kowicz. W dyskusji zabierali głos oprócz 
członków „Legjonu p. min. Witołd Stanie- 

wicz, kurator organizacji i p. pułk. Wenda, 
który podkreślił dodatnie znaczenie zainte- 
resowania się „Legjonu* zagadnieniami s0- 
wieckiemi, wobec których przeciętną opinię 

polską cechuje ignorancja, połączona z upor: 
czywą negacją. 

Dyskusja © mniejszościach 
narodowych. 

Dn. 24 b. m. koł. Stachurski z Warszawy 
wygłosił zagajenie dyskusji o mniejszościach 
narodowych. W dyskusji wyklarował się po- 
glad „Legjonu“ wileńskiego na tę kwestję: 

1. Probłem mniejszości narodowych ist- 
nieje tylko w nacjonalistycznej koncepcji 
państwa narodowego, 

2. Narodowość nie jest wspólnotą, która 
może sobie już przez to samo rościć prawa 

do tworzenia własnego państwa. 
3. W miejsce państw narodowych sławia- 

my ideał ponadnarodowego państwa zorga- 
nizowanej pracy. 

4. Nowa kultura pracy musi zastąpić do- 
tychczasowe mieszczańskie kultury narodowe 

W dyskusji brał udział z poza „Legjonu* 
kol. Dembiński. 

Przywrócenie wartości 
rzeczywistych. 

Referat pod tym tytułem wygłosi koł. 
Roman Kongieł na zebraniu w „Legjonie* 
(Królewska 5—10) dn. 31 b. m, o godz. 17-ej. 
"Temat z zakresu zagadnień społeczno-ustrojo- 
wych. 

    

  

  

    

  

nie w Krakowie, i Zamek, i groby 
Królów widziałem, i jakie tam są fa- 
bryki w Łodzi, teraz ja widzę, że dla 
Polski trzeba pracować”. Czy może 
być piękniejszy skutek poznania kra- 
ju? Prócz naukowej strony, wspoma- 
gania pamięci wspomnieniami z wy- 
cieczek w nauce geografji łub o za- 
sobach Polski, jakże miłą jest zawsze 
łączn jaka się wytwarza pomiędzy 
uczestnikami takich wycieczek. Ża- 
miany pocztówek, zapraszanie się 
wzajemne, pomoc koleżeńska w noc- 
legach i wyżywieniu. 

Kto słyszał te wesołe, pełne hu 
moru rozmowy, takiej przybyłej wy- 
cieczki, z miejscową organizacją, kra- 
joznawczą czy skautową, albo jakąś 
inną młodzieży szkołnej, ten doznał 
miłego pokrzepienia i wrażenia, że 
w taki oto sposób, najlepiej wzbudzać 
można sympatje wzajemne u różnych 
szczepów polskich w różnych dziełni- 
cach zamieszkujących. Tak małośmy 
się znalil... Któż » nas co wiedział o 
Pomorzu? O Śłąsku? O Kaszubach? 
Kto stamtąd znał Wilno, Wileńszczy- 
znę? Tatry i Podgórze Małopolski? 

To też praca na drodze samopoznania 
powinna zataczać coraz szersze kręgi 
i ogarnąć starsze i młodsze pokole- 
nie. 

Wystarczy przejrzeć sprawozdanie 
z Ogólnokrajowego Kongresu Krajo- 

    

ТОВ NS KI 

LONDYN 27. I. Pat. — Admirali- 
eja donosi, że łódź podwodna „M 2*, 
która pogrążyła się wczoraj rano o 
godz. 10.30, nie dała potem żadnego 
znaku życia. Kontrtorpedowiec i ło- 
dzie podwodne prowadzą energiczne 

poszukiwania, do których przyłączy- 
ła się następnie flotylla poławiaczy 
min. Inne łodzie podwodne, które we- 
spół z łodzią „M 2% wyszły na morze, 
powróciły do swej bazy po południu. 

Akcja ratunkowa. 
LONDYN, (Pat). O godzinie 13 m. 50 

admiralieja brytyjska poinformowała kore- 
spondenta PAT w Londynie, że wszełkle po- 

głoski prasy o znalezieniu jakoby miejsca 
na dnie morskiem, gdzie leży łódź podwod. 
na „M ?*, są nieprawdziwe. Dotąd na Ślad 
łodzi „M 2“ nie natrafiono. Poszukiwania 
trwają i są prowadzone przez 18 jednostek, 
w tem torpedowce, krążowniki, łodzie pod- 
wodne i specjalne barki do wyciągania cię- 
žarėw z dna morskiego. 

Ustalenie, gdzie się znajduje łódź „M 2%, 

jest bardzo utrudnione z powodu burzHwego 
morza, które nurkom utrudnia zejście na 
dno. Próby, czynione zapomęeą hydrofonów 
aby nawiązać kontakt słuchowy z zatopioną 
łodzią, nle dały rezultatów, z czego wyelą- 
gany jest wniosek, że maszyny łodzi „M 2% 

nie funkejonują. Obawa o żyele załogi roś- 
nie z godziny na godzinę. Ponadto łódź „M 
2% należała do jednej z największych i naj 
cięższych łodzi podwodnych, której wydo- 
bycie na powierzehnię morza według opinji 
fachowców. będzie bardzo trudne. 

nes p S S a i RECZNE 

32.120 tys. ludności w Polsce. 
(Telef. od własn. kor. z Warszawy) 

Według ostatecznych wyników 
rszechnego spisu ludności Połska 

liezy 32.120.020 mieszkańców. Przy- 
rost w elągu 10 lat wynosi 4.943.303 

osoby. Gęstość załadnienia na 1 klm. 

kwadr. powierzehni wynosi przeetę- 

tnie 83 mieszkańców. 

Alarmy niemieckie 
@ szykowaniu zamachu 

BERLIN 27.1. Pat. — Prasa nie- 
mieeka w alarmujących depeszach z 
Kłajpedy donosi o przygotowaniach 
nacjonalistów litewskich do zamachu 
na autonomię okręgu kłajpedzkiego. 
Litewskie koła nacjonalistyczne zu- 
pełnie jawnie przyznają, iż po zakoń- 
czeniu sesji genewskiej ma być do- 
konany zamach stanu, zmierzający do 

obalenia statutu Kłajpedy. Miarodaj- 

na autonomię Kłajpedy. 
ne sfery kłajpedzkie uważają za ko- 
nieczne zwrócenie się do Rady Ligi 
z apełem, ażeby pod groźbą represji 
skłoniła rząd litewski do respektowa- 
nia konwencji kłajpedzkiej. Dzienniki 
niemieckie apelują do rządu Rzeszy 

ażeby ze swej strony wywarł na rząd 

litewski nacisk w kierunku powstrzy- 

mania go od zamachu na autonomję 
Kłajpedy. 

Przesilenie rządowe w Austrii. 
WIEDEŃ 27. I. Pat. — W dniu 27 

bm. po południu gabinet dr. Burescha 
podał się do dymisji. 

Jako powód dymisji koła parła- 
mentarne wymieniają fermenty w ło- 

nie stronnictwa  chrześcijańsko-spo- 
łecznego, a następnie nieuregulowane 

stosunki w łonie większości rządowej. 

„Extrabłatt* w wydaniu nadzwyczaj- 
nem donosi: Dziś o godzinie 15 min. 
380 odbyło się posiedzenie rady mini- 
strów, na którem uchwalono ogólną 

dymisję gabinetu. Kanełerz Bureseh 
zawiadomił natychmiast prezydenta 
Miklasa o uchwale gabinetu. Prezy- 
dent Miklas przyjął dymisję gabinetn 
do wiadomości i powierzył dr. Bu- 
resehowi tymczasowe Sprawowanie 
agend rządowych. 

Prezydent powierzył dr. Burescho- 
wi misję tworzenia nowego gabineta 

parlamentarnego. Mają być natych- 
miast podjęte rokowania celem szyb- 
kiego zażegnania przesilenia. 

Akcja przeciw reparacjom. 
PARYŻ 27. I. Pat. — Wczoraj o- 

bradowała Międzynarodowa Izba Han 

dlowa pod przewodnictwem wicegu- 

bernatora Banku Angielskiego sir An- 

dersona. Na porządku dziennym była 

sprawa uregulowania kwestji repara- 

cyj i długów powojennych. Polskę 
reprezeńtował p. Janusz Żółtowski. 
Zebranie było zwołane na żądanie 

Niemiec: Izba wystąpiła z apelem do 
rządów i międzynarodowych sfer ce- 
lem poparcia tezy zniesienia repara- 

cyj. Dzięki bardzo silnej obronie dele- 

gatów francuskiego i belgijskiego i 

przy poparciu przedstawicieli Czecho- 
słowacji i Polski wniosek niemiecko- 
angielski upadł. 

Rozruchy komunistyczne 
w San Salwador. 

TEGUCIGALPA, (Pat).  Zaciekłe. walki 

między rządem a zbuntowanymi komunista- 

mi toczą się dalej. Według doniesień z San 

Salyadoru. walka, rozpoczęta przed dwoma 

dniami w okeliey Santana, trwa do dnia 

dzisiejszego. Powstańcy mieli zająć miasta 

La Libertad, Sonsonate i inne. Pomniejsze 

walki miały miejsce również wpobliżu stoll- 

cy. Wojska rządowe wzięły podobno do nie 

woli wiełu jeńeów. 

Krwawe stłumienie rozruchów. 

NOWY YORK, (Pat). Dzięki bardzo о5- 

trym środkom, zastosowanym przez władze 

wojskowe. udało się opanować w Salwado- 

rze rozruchy komunistyczne, które spowo 

dowały wiełe ofiar w ludziach. Między, in- 

neml rozstrzelano natychmiast 10 komuni- 

stów, zatrzymanych w koszarach w Sonsa- 

nato. 

Na półwyspie Pirenejskim. 
Uspokojenie. 

MADRYT, (Pat), Komunikat ministerstwa 
spraw wewnętrznych stwierdza, że w całym 

kraju panuje obeenie spokój. Wszędzie sy- 
tuneja powraca do normy. < 

Krwawe starcie manifestantów z policją. 
PATNA (Indje). (Pat). Tłum manitestan- 

tos, cheacy zožganizowač wlec w zakazanem 

miejscu celem uczezenia dnla niepodlegiošel 

obrzucil polieję kamienłaimi, Polieja zmuszo 
na była przypuścić szarżę do tłumu. Nie mo- 

gąe rozproszyć manitestantów, polleja dała , 
salwę do tłumu, skutkiem której zabitych 
zostało dwóch uczestników manifestacji о- 
raz kilku ranłonych. Dwóch policjantów zo- 
stało ciężko rannych. 

(KISS NAT TTK IRA ATIKA IAEA 

PRACY ŻĄDA 10.000 RĄK W WILNIE, KAŻDY ZŁOTY OFIAROWANY 

NA WALKĘ Z BEZROBOCIEM ZMNIEJSZA ILOŚĆ TYCH RĄK 

znawczego w Poznaniu w 1929 roku 
by się przekonać jak intensywnie idzie 
tam praca. Nazwiska A. Janowskie: 
go, senjora, pioniera ruchu turystycz- 
nego i krajoznawczego w Polsce, jego 
książeczki-przewodniki, znane są 0- 
gólnie, zasługi A. Patkowskiego i prof. 
J. Remera, który objął odniedawna 
redakcję „Ziemi*, nie potrzebują ko- 
mentarzy, spotykamy nazwiska Sta$- 
ki, Kołodziejczyka, dr. Ormickiego, I. 
Gintowt-Dziewałtowskiego w szeregu 
ciekawych referatów. 

Niemniej zajmujący, óraz wytwor- 
ny, ozdobiony licznemi fotograf jami 
i ilustracjami, ukazał się jubileuszo- 
wy numer „Ziemi*. Zwłaszcza opisy 
pierwszych wycieczek  krajoznaw- 
czych, kiedy to policja rosyjska wę- 
szyła wszędzie „niebłagonadiożność* 
i dopytywała się ze zdumieniem poco 
to fotografują jeziora i kościoły, po- 

dejrzewając stale o szpiegostwo, sła- 
nowią dokumenty epoki. Takie zało- 
żęnie Tow. Krajoznawczego w Cheł- 
mie, opisane przez K. Hoffmana, jest 
żywym, malowniczym obrazkiem ro- 
dzajowym. 

Numer rozpoczyna artykuł p. mar- 
szałka Raczkiewicza, prezesa Rady 
Głównej, w ciepłych słowach zachę- 
cający do scalenia wysiłków społecz- 
nych wogóle, a krajoznawczych w 
szczególności. A. Janowski pisze 

„Garść Wspomnień”, z wycieczek do 
Ogrodzieńca, na Kurpie i t. p. Kul- 
wieć daje przegłąd losów Tow. Krajo- 
znawczego, Hoffman „Wspomnienia, 
St Thugutt pisze o tem, jak się ro- 
biło pierwszy przewodnik, J. Remer 
objaśnia „Dlaczego zostałem konser. 
watorem?* dając przytem śliczne fo- 
togratje z Zatorskiego parku, Cieś- 
lewskiego „Staromiejskie teksty. 
Inicjacja w księgę starej Warszawy, 
ozdobione pięknemi rysunkami Noa- 
kowskiego i wiele innych artykułów 
rzucających świeży kwiat pełen słoń- 
ca, lub przygód, nowych wrażeń, 
olśnień na widok pierwszy raz ujrza- 
nej piękności ziemi rodzinnej. Na zo- 
kończenie podajemy wyjątek z zapo- 
wiedzi iZemi, przekształconej obecnie 
na miesięcznik: 

  

   

„Hołdując zdrowemu konserwatyzmowi, 
który jest konieczną pamięcią i ochroną zbio- 
rowości, obserwować będziemy tętno dzisiej- 
szego życia, a brać będziemy z niego te war 
tości, które dla naszych zadań i celów istotne 
imieć mogą znaczenie. Przegląd zatem wszel- 

kich spraw związanych z atkywnem krajo- 
znawstwem w znaczeniu kulturalnem znajdzie 

w naszem czasopiśmie swój wyraz w formie 
stałych wiadomości z różnych dziedzin i prze- 
jawów życia, Szanując i kochając ziemię, 
kraj, ludzi i ich twórczą pracę we wszystkich 
jej przejawach, oraz szerząc owo poszanowa - 
nie i miłośnictwo za pomocą poznania, „Zie- 
mia* pragnie być organem dla wszystkich, 
którzy przyjdą do niej z krajoznawczem za- 
wołaniem”. 

Nr. 22 (2264 

E. Zatonięcie angielskiej łodzi podwodnej „M 2". 
Skład załogi. 

LONDYN, fPatj. Łódź podwodna „M % 
posiada załogę złożoną z 2 ofieerów 1 48 
marynarzy. Łódź zaopatrzona jest w przy- 
rząd ratowniczy, pozwałający ezłonkom zało- 
gi na wypływanie pojedyńczo na powierz- 
ehnię wody. Łódź może pozostawać pogrą- 
żona w wodzie przez 48 godzin. 

Czyżby zaginiona łódź? 
LONDYN, (Pat). Admiralicja donosi, że 

0 godz. 0.40, w odległości 3 mil na zachód 
od Portiandhill postrzeżono przedmiot, ktė- 
ry według przypuszezeń może być lodzia 
podwodną „M 

Z dnia na dzień. 
Sytuacja w górnietwie. 

„Polska Zachodnia* donosi: 
Sprawę zarobków w hutnictwie šlą- 

skiem komisja pojednawcza i arbit 
żowa rozstrzygnęła w ten sposób, że 
stawki dotychczasowe pozostają w mo- 
«y do dnia 31 marca r b. Sprawa za- 
robków w górnictwie została narazie 
odroczona. i rozstrzygnięta zostanie w 
dniach najbliższych przez specjaną ko- 
misję pojednawczo- arbitrażową, powo 

łaną przez ministra pracy i opieki spo- 
łecznej 

W Zagłębiu Dąbrowskieim „nato- 
miast bezpośrednie pertraktacje gór- 
ników i przemysłowców nie dopro- 
wadziły do porozumienia. Przedstawi- 
ciele stron zaproszeni zostali na kon- 
ferencję do Min. Pracy Op. Społ. w 
Warszawie. Wrzenie wśród robotni- 
ków trwa w dalszym ciągu „Polonia“ 
donosi o możliwości strajku generał- 
nego. 

  

Kuźnia antagonizmów. 

„Kurjer Lwowski* zamieszcza z 
białą plamą (konfiskata?) rezolucję 
niedzielnego wiecu „Towarzystwa O- 
pieki nad Kresami*. Czytamy tam m. 
inn.: 

Domagamy się: 
aby nie upośsłedzano w niczem sta- 

nowiska polskiej łudności w stosunku 
do Żydów i ludności ruskiej, aby żadną 
miarą nie premjowano zbrodniczego 
najazdu ukraińskiego na Lwów i na 
ziemię Czerwieńską, przez przyznanie 
im rent inwalidzkich i koncesyj, gdyż, 
najazd ten nie może być usprawiedli- 
wiony żadnemi względami i nie zasłu- 
guje na nazwę „wojny” polsko-ukrė iń- 
skiej. Domagamy się również, aby sta- 
nowczo zaniechano w enuncjacjach rzą- 
dowych i w prasie polskiej nazwy 
„ukraiński — Ukrainy' na oznaczenie 
Rusinów i Ziemi Czerwieńskiej 

Komentarze zbyteczne. 

    

Gdy antysemita jest w zapale. 

Jak donoszą pisma, w Łodzi mia- 
ły miejsce drobne zamieszki na tle 
antysemickiem. Ofiarą „bojowników 
o polskość i katolickość* padł także... 
ksiądz katolicki, który został potur- 
bowany za obronę Żyda. 

„ „Gazeta Wągrowicka*, pismo — 
a jakże — „narodowe* podaje o a- 
wanturach przeciwżydowskich w Kra-. 
kowie, które się wyraziły jedynie w 
tem, że 

S o momencie na wchodzą- 
cych do Starego Teatru na „akademię 
palestyńską” Żydów posypały się zgni- 
łe jaja, 

a następnie tłum wznosił antyse- 
mickie okrzyki. Ta „żydowska bez- 
czelnošė“, tak „oburzyła* redaktorów 

pisemka, że wzmiankę o zajściu za- 
tytułowali: „Precz z Żydami do Pa- 

lestyny!“ 

Demonstracje komunistyczne 
przeciwko Hitlerowi. 

BERLIN, (Pat). „Beriłner Tagebłatt* do- 
wnosi z Diissełdorfu, że doszło tam wezoraj 
z okazji przybycia Hitlera do burzłiwych 
demonstracyj, zorganizowanych przez ko- 
munistów przed hołełem, w którym zamie- 
szkał przywódca narodowych  soejalistów 

Hitler. Policja pałkami gumowemi  maslałx 
rozpędzić tłuif demonstrantów, atakujących 
wejście do hotelu. 
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Przy sposobności należy trochę 

wspomnieć o wileńskim oddziale Tow. 
Krajoznawczego. Nie można powie- 

dzieć by się pochwały nasuwały pod 
pióro. Prócz grupki młodzieży szkol- 

nej kt. pod przewodem paru ideowych 
jednostek (p. Domańska), opracowują 
drobiazgi regjonalne do tyg. Orli Lot. 
Oddział Wileński nie rusza się wcałe. 
Zainicjowane wycieczki Touring Klu- 
bu nie były dobrze zorganizowane, 
czy też nie miały odpowiedniej rekła- 
my dość, że zakończyły swój krótki 
żywot. Jeśli się czemś w tej dziedzinie 
zajmują, to poszczególnemi objekta- 
mi, jak np. Naroczem, który ma po- 
wodzenie, ale zdaje się, że jeśli tak 
można się wyrazić samorodnie. Wi- 
leńszczyzna ma przepiękne zakątki, 
warte widzenia, odwiedzenia, poka- 
zania. Za mało się o nich pisze. 
Gdybyż o naszych jeziorach napisał 
ktoś „taką książkę jak o Czarnej Hań- 
czy i jeziorach Augustowskich napi- 
sała p. Wanda Miłaszewska, ozdabia- 
jąc swą wycieczkę cudnemi fotograf- 
jami Bułhaka. Taka książka przyspo- 
rzy Wigrom i Cz. Hańczy turystów, 

Hel. Romer. 
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Nr. 22 7264) KU R J E R 

WIEŚCII OBRAZKIZKRAJU. 
Tajemnica przydrożnego słupa Nr 80 

została wyjaśniona. 
Mordercy aresztowani. Wynajęty morderca przyznał się 

de winy. Zabójcy staną 
W dniu wezerujszym donosiliśmy © za- 

gadkowem zamordowaniu nieznanej kobie- 
ty, której zmasakrowane zwioki znaleziono 
na szosie Lebiedziewe - Blenica przy słupie 
przydrożnym Nr. 58. 

Wdrożone przez władze Sledezė dochodze 
nie, podczas którego połieja posługiwała się 
również znanym psem „Gniewem*, doprowu- 
dziła w reuorodwym evasie, ba załedwie w 
«iągu niespełna 18 godzia do wytropfenia i 
ujęcia mordercy, którym okazał się miesz- 
Kkaniec wsi Koty, gminy bienickiej, niejuki 
Jan Hajdukiewicz. 

Aresztowany morderca, wzięty w krzyżo- 
wy egień pytań I widząc dowody swej winy 
przyznał się do zdrodni. Ofiarą padła 57- 
ietnia mieszkanka wspomnianej wsi Koty A- 
nastazja Peźniak. Według oświadczenia Haj 

przed sądem doraźnym. 
dukiewieza popełnił on morderstwo za na- 
mową bliskiego krewnego zabitej Michała 
Poźniaka, który obiceał mu za tó sówite wy- 
nagrodzenie. Powodem zabójstwa Poźniako- 
wej były sprawy majątkowe, 

W związku z tem oświadezeniem aresz- 
towano również Poźniaka, który początko- 
wo wypierał się jakiegokołwiek bądź udzia- 
łu w bestjalsktem morderstwie, łecz gdy po- 
kazano mu dowody przyznał się, iż namó- 
wił  Hajdukiewieza do zbrodni, eheąc za- 
władnąć majątkiem zamordowanej. Za za- 
mordowanie Poźniakowej dał Hajdukiewi- 
ezowi jako zaliczkę 50 zł., zaś po dokonaniu 
morderstwa jeszcze 150 zł. 

Mordereów osadzono w więzienia wilej- 
sklem. Dalsze dochodzenie prowadzone jest 
w trybie doraźnym. e) 

Krwawa tragedia na tle wzgardzonej 
miłości. 

Odtrącony aderater usiłuje zamordować trzy osoby, 
poczem popełnia samobójstwo. 

We wsi Zaprzekopy peteżonej wpobliżu 
<Oikienik rozegrał się w dału wczorajszym 
"krwawy dramat. 

O godzinie 4 pe południu, mieszkaniec 
tej wsi Józef Dulko wdarł się do mieszka- 
mia swego sąsiada Macieja Molisa i trzema 
wystrzałami z rewołweru systemu „Hisz- 
pan* zranił śmiertelnie przebywającą w mie- 
szkania Mołlisa 17-łetnią Masię Kozłowską. 
Kule trafiły Kozłowyiią w brzuch, przedra- 
mię i rękę. Gdy ciężko ranna Kozłowska u- 
padła nieprzytomna na podłogę. Dulko z dy- 
miącym jeszeze rewołwerem w ręku wybiegł 
na podwórze, gdzie ponownie strzelił kilka 
Krotnie do Jana Mołlsa i Jana Kozłowskiego 
— brata ciężko zranionej dziewczyny. Na 
szczęście strzały ehybily. Kosiowski 1 Molis 
zdążyli ukryć się przed strzałami za jednym 

z budynków, dzięki czemu uniknęli śmierel 
Wystrzeltwszy prawie wszystkie kule, Dulko 
skierował ostatnią we własną skroń i padł 

elężko ranny na ziemię. 
Nieco później na miejsee wypadku przy- 

byli przedstawiciele władz śledezych oraz 
lekarz, który udziełlł Kozłowskiej i Dulce 
pierwszej pomocy, poczem przewieziono ich 
de szpitala w Olikenikach. Stan ieh jest 
prawie beznadziejny. 

W wynika pierwiastkowego dochodzenia 
ustalono, iż powedem tragedji była odmowa 

Kozłowskiej poślubienia Dułki. Również Ko- 
złowski i Molis byli przeciwni temu mał- 
żeństwu, eo też otwarcie powidzieli Dul- 
kowi. 

Wburzony tem Dulko postanowił zemścić 
się — reznitat wiadomy. te) 

Katastrofa autobusowa. 
15 osób rannych. 

Poważna katastrofa wydarzyła się ubieg- 
dej noey z autobusem pasażerskim p. Listo- 
žiua kursującym na linji Białystok - Go- 

niądz, 
Autobus przepełniony pasażerami zdążał 

aio Białegostoku. 
Nagle, w odtegłości 5 kiłonzetrów od mia- 

=leczka Knyszyn, na ostrym zakręcle koła 
autobusu, naskutek Ślizgawiey, poślizgnęły 
się i autobus wpadł de rowu. 

Skutki katastrofy były fatalne. Wóz żo- 

stał doszczętnie zdruzgotany, zaś pasażero- 
wie wszysey hez wyjątku odnieśli cięższe 
lub lżejsze rany. 

Ciężko rannych Paszko, Buriaka i Bo- 
ryszczana przewieziono do szpitala. 

Pozostałym pasażerom udzieliła pomo- 
cy przybyła na miejsce wypadku karetka 
pogotowia ratunkowego. * 

Ogółem zostało poszkodowanych 15 osób. 
Na miejsee wypadku przybyła komisja 

śledcza. te) 

Zuchwałe napady rabunkowe 
w pociągach 

7e Stołpców donoszą, iż onegdaj do wago 
uu pociąga sowieckiego kursającego między 
Moskwą a Warszawą na 55 klm. od staeji 
Niegorełoje wdarło się dwóch osobników, 
którzy pod groźbą lui rewołwerowych zra- 
bowali walizkę należącą do artystki Łań- 
skoj udającej się do Paryża. W walizee znaj 
dowała się cenna biżuterja artystki. Na za- 
rządzony alarm jednego ze Spraweów napa- 

sowieckich. 
du ujęto w czasie wyskakiwania z potiągu. 
Drugi napastnik z walizką zbiegł. 

Również na tej linji kolejowej przed 
stacją Niegorełoje obrabowana została w po- 
ciągu pewna bogata dama, którą znaleziono 
w przedziałe eoupe zupełnie nieprzytomną. 

Jak się okazało, złodzieje usypili ją. 
poczem okradli z €ennlejszych rzeczy 1 go- 
tówki. , 

Nieszczęśliwe postrzelenie podczas polowania. 
W lesie koło wsi Rasło gm. żodziskiej 

podczas połowania zdarzył się nieszczęśliwy 
wypadek. Mianowicie strzełec Michał Cento- 
wicz ze wsi Dożyszezn zamiast do zająca 

strzelił w głowę i twarz swemu koledze Fran 
eiszkowi Blałousowi raniąc go ciężko. Bia- 
łousa odwicziono niezwłocznie do szpitała. 
Policja wszezęła dochodzenie. (e) 

  

Z pogranicza, 
Skuteczna interwencja władz KOP-u. 

W) dmiu wczorajszym na odcinku granicz- 
mym Suchowszczyzna naskutek interwen- 
cji naszych władz kormnendant posterunku 
sowieckiego wydał komisji połskiej 5 koni 
wraz z włościaninem Ałeksandrem Tuchowi- 
<zem, który z końmi zbłądzi na teren s0- 
wiecki. Tuchowicz jest handlarzem koni i 

<zwierzęta te prowadził do strażnicy KOP. 

Koniokradzi-przemyinicy w potrzasku 
Na odeinku graniczaym Kołtynlany pat- 

wołe KOP. ułęły w pasie pogranicznym 3 

przemytników — konlokradów na czełe z 
osławionym Cyganem Nalewką. Koniokradzi 
usiłowalt przemyelć na teren litewski skra- 
dzione konie. 

Święciany. 
Odezyt o gruźlicy. 

W dniu 25 stycznia staraniem oddziału 
święciańskiego Związku Pracy Obywatelskiej 
Kobiet odbył się w Święcianach w lokalu 
przedszkola odczyt dr. med. Małafiejewa S. 
dyrektora miejscowego szpitala państwowe- 
go, na temat „Gruźlica i jej leczenie". Od- 
czyt zgromadził przeszło 150 osób i wywo- 
łał żywe zainteresowanie. 

  

  

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Kowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

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

  

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku 

6 1005/, film 
DZI dźwiękowy 

  

ŁIDA, Suwałska 58, tel. 90 

W roli głównef GRETA GARBO 

JAKÓB WINER i S-ka 

ANNA CHRYSTIE 
  

    (obok kino-teatru Nirwana) 

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

oraz futra i okrycia damskie I męskie. 

  

Lida. 
Łotniey znowu urządzają bal masko- 
«vy na rzecz walki z bezrobociem. 

Znowu należą słowa uznania dla naszych 

łotników podoficerów ra teh otiarną pracę 

nad przyjściem z pomocą biednej rzeszy 

bezrobotnych. 
Z ostatnio urządzonego maskowego balu 

łotnicy wnieśli do miejskiego Komitetu do 

«walki z bezrobociem w Lidzie 150 zł. Obec- 

mie jak się dowiadujemy Korpus Podofice- 

rów 5-go p. Lotniczego znowu urządza bal 

maskowy w dniu I-go lutego w sali kina 

„Edison“ z którego część dochodu przez- 

macza na rzecz bezrobotnych. Przy okazji 

chciałbym wspomnieć że żywię nadzieję iż 

Organizacje i Stowarzyszenia które zapo- 
wiedziały swe bale na najbliższe dni udzielą 
«oś ze swych dochodów na bezrobotnych. 

M-ur. 

    

    

  

Ze Związku Podoficerów Rezerwy 
Koła Lida. 

Tak się jakoś dziwnie składa, że nie 
Każda organizacja powstała na terenie mia- 
sta Lidy może dojść do swego wytycznego 
«elu. Powodem łego jest przedewszystkiem 
brak zainteresowania tak poszczególnych 
«członków każdej organizacji jak i szersze- 

8730 

  

go ogółu społeczeństwa, a następnie ta nad- 
mierna ilość najrozmaitszego rodzaju Związ- 
ków, związeczków, kół, kółeczek, sekcyj, pod 
sekcyj i innych organizacyj, które w więk- 
szej części istnieją tylko na papierze a w 
rpacy nie przejawiają żadnej żywotności. 
Dlaczego tak jest? Oto ludzie są przełado- 
wani nadmierną ilością składek a stąd znie- 
chęcenie do interesowania się niektóremi po 
ważnemi organizacjami mającemi wzniosłe 
i pożyteczne cele. 

Wieźmy naprzykład taką organizację jaką 
jest Związek Podoficerów Rezerwy. Powstał 
on tu już przed dwoma prawie laty a dziś 
ma zaledwie paru członków, mimo że na te- 
renie m. Lidy i powiatu mamy ponad dwu- 
stu podoficerów rezerwy. Agitowano, nawo- 
ływano, zapraszano specjalnemi pismami — 
nic nie pomogło. A przecież Związek Podo- 
ficerów Rezerwy B organizacja poważna; 
mająca na cełu gotowość obrony naszej Nie- 
podległości którą niejeden z podoficerów re- 
zerwy własną krwią drogo okupił. 

  

   

  

W ubiegłą niedzielę odbyło się tu zebra- 
nie członków Związku Podoficerów Rezer- 
wy Koła Lida na które przybyło zaledwie 
12-tu członków, aczkolwiek był to dzień wol- 
ny od pracy i przytem Zarząd Związku ro- 
zesłał do każdego z podoficerów rezerwy pi- 
semne zaproszenie. Jest to świadectwem, że 
pomiędzy podoflcerami rezerwy brak jest 
kompletnego zainteresowania. Zebranie za- 

gail 1 następnie mu przewodniczył prezes 
Koła p. Ferszt Jan. Po ustaleniu porządku 
dziennego przystąpiono do obrad i postano- 
wiono co następuje: 

1) WĄ sprawach organizacyjnych: zwró- 
cić się do Władz Samorządowych o udziele- 
nie subsydjum na wynajęcie lokalu dla 
Związku | na zakupienie niezbędnych sprzę- 
tów do prowadzenia ćwiczeń. 

2) W! sprawach składkowych uchwalono 
umorzyć zaległe składki członkowskie za rok 
1930 i 1931, natomiast bieżące: za: rok 1932 
wpłacać regularnie co miesiąc. Składki bę- 
dzie inkasował osobiście skarbnik związku. 

3) Zwołać Walne Zezbranie Związku w 
końcu miesiąca lutego. Zaprosić na zebranie 
Prezesa Okręgu Nowogródzkiego  Ogėlnego 
Związku. Podoficerów Rezerwy. 

Przyjazd Reduty Wileńskiej do Lidy. 
Na dzień 3-go lutego b. r. zapowiedziała 

swój przyjazd Reduta Wileńska ze sztuką 
„Radziwiłł Panie Kochanku“. Przedstawie- 
nie odbędzie na scenie kino - teatru „Nir- 
wana" o godzinie 8-ej wieczorem. 

      

„Chłopi* Rejmonta na ekranie kina 

Nirwana. , 

Od dnia 28-go b. m. wyświetlany hędzie 
doskonały polski film p. t. „Chłopi* Rejmon- 
ta. Wzbudza on duże zainteresowanie wśród 
naszej pubłiczności i będzie początkiem ca- 
łej serji polskich filmów które już Dyrekcja 
kina „Nirwana“ zamówiła. Rozwiązanie spół 
ki naszych możnowładców kinowych, jak 
widzimy będzie miało swe dobre stróny. 

Akeja odczytowa Bezpartyjnego Bloku 
W piątek dnia 29 b. m. urządza Rada 

Powiatowa BBWR. w Lidzie odczyt na te- 
mat: „Formy życia kulturalnego, ze Szcze- 
gólnem uwzględnieniem filmu". 

Odczyt wygłosi ref. kułtur. - ośw. Sekr. 
Woj. BBWAR., który przybędzie z Nowogród- 
ka. R. 

Słonim. 
Akeja odezytowa Bezparty jnego Bloku 

W] czwartek, dnia 28 b. m. przyjeżdża do 
Słonima refer.-kult. - ośw. aby wygłosić od- 
czyt na temat: „Formy ia kulturalnego, 
a sztuka kinematograficz: 

Odczyt mieć będzie charakter popularny 
i przeznaczony jest dła sfer robotniczych i 
rzemieślniczych. R. 

  

   

  

  

Śmietnik na grobach profeso- 
rów U. S. B. — to cmentarz Ste- 

fański. Bezrobotni czekają na 

pracę, przy jego uporządkowaniu. 

    

Reduta w Wilnie. 
Przybyli tu do nas onego czasu ze 

swą świeżą wiarą do sztuki i ofiar- 
nym zapałem, pod wodzą „zaadopto- 
wanego” przez Wilno p. Juljusza O- 
sterwy... Byli, grali, trwali, opraco- 
wali niejedno piękne, niejedno niesa- 
mowicie nowe, głowili się nad zagad- 
nieniami, które aż zanadto ciążyły 
czasami na sprawności zespołu, pro- 
mieniowałi dobrą wolą i kilku nie- 
przeciętnemi talentami. Potęjp się to 
rozchwiało, rozsypało, poumieszczało 
w różnych teatrach, ale jądro arty- 
stycznej „czołówki** pozostało. 

Obecnie sprawa Reduty tak się 
przedstawia: skończyły się hojne sub- 
wencje, trzeba sobie dawać samemu 
rady, i, trzymając stary sztandar re- 
dutowy, wędrować  „.polem-lasem', 
(kolejami i bryczkami), grywając na 
najgłębszych prowincjach, 

Kierownikiem i „ojcem ducho- 
wym' jest zawsze Osterwa, pomocą 

w kłopotach także, sam... nieboże... 
biega po scenie w damskiej pidżamie, 
o czem jedna warszawianka pisała 

nam z zachwytem, a jednocześnie kra- 
kowianka -przysłała swoją entuzjasty- 
czną recenzję o Dziadach i grze Oster- 

wy w roli księdza Piotral.. Zaiste, 
niemożliwe możliwości ma ten czło- 
wiek w swoim repertuarze. Piękne i 

bogate wartościowe zbiory Reduty, 
nabyte przeważnie z tych subwencyj, 
na które niejeden sarkał, spoczywają 
w Warszawie i stanowią własność ze- 

społu, co się dość komplikuje obec 

nym stanem rozproszenia. Bodaj naj- 

lepiejby było gdyby się te cenne „te- 

atralja“ znalazły w Muzeum Naro- 

dowem, jako dział polskiej sceny. 

Pod okiem Osterwy przygotowuje 

się w Warszawie sztuki i wyjeżdża z 

niemi na prowincję. Obecny zespół 

składa się z jedenastu osób, wśród 

których znajdujemy dawnych znajo- 

mych: dyr. Rychłowskiego (który о- 

pracował con amore rolę Radziwiłła 

Panie Kochanku), p-twa Zielińskich 

(kierujących zespołem), pp. Suchan- 

kówna, Mazanek, Orłowski, Arkawin 

i in. 
Zespół wystawia sztukę „Podróż 

niezwykła” i „Radziwiłł Panie Ko- 

chanku”, jedzie z tem na Święciany 

(30), Postawy. (31). Głębokie, (1.11), 
Mołodeczno, (2), Lidę, (3), Nowogró- 

dek (4), Baranowicze (5), Stołpce (6). 

Nieśwież (7), Słonim (8). 
W najbliższej przyszłości, Re- 

dutowcy mają zamiar wystawić w 

Warszawie sztukę „Anna i Monika“ p. 

Szczepkowskiej, gdzie panie Małyni- 

czówna, Mysłakowska i Grzywińska 

odegrają główne role, dekoracyjną 

stronę wziął na siebie Ład, reżyseru- 

je Osterwa. 
Tyle o naszym objazdowym tea- 

trze, wytrwale zwyciężającym odwie- 

czne trudności piętrzące się na dro- 

dze artystów—wagantów. 

Recenzje ze sztuk odkładamy do 

jutra. 

  

*"  Hro. 

PITSTOP aa 

MASZ NA STROJE I LAKOCIE? 

ZWALCZAJ GROSZEM 

BEZROBOCIE 

WILENSKI 

ODEZWA 
do właścicieli nieruchomości m. Wilna. 

Kryzys ekonomiczny falą przepływający przez Świat cały dotknął też 
i Polskę — to młode państwo zaledwie powstałe z gruzów powojennych. 
Miasto Wilno w sposób najbardziej ostry zostało tą klęską dotknięte. 

Społeczeństwo całe zaniepokojone wzrostem bezrobocia czyni wszel- 
kie wysiłki, by opanować nader niebezpieczny objaw. 

Obowiązek przyjścia z pomocą bezrobotnym ciąży zarówno na pań- 
stwie jak też na klasach posiadających. 

Jeżeli się nie uda opanować klęski bezrobocia, a chociażby drogą 
pomocy złagodzić dolę rzesz bezrobotnych, znajdujących się na skraju roz- 
paczy, oczekują nas nowe ciężary, które mogą doprowadzić własność nie- 
ruchomą do ruiny. 

Wileński Wojewódzki Komitet Pomocy Bezrobotnym wzywa byśmy 
w miarę sił i możności przyczynili się do zażegnania klęski bezrobocia. | 

Musimy dać wyraz dobrej woli, okazać nasze poczucie obywatelskie 
i pomimo ciężkiej sytuacji finansowej i już wielu ofiar poniesionych nasku- 
tek bezrobocia w postaci moratorjum mieszkaniowego i powiększonych cię- 
żarów podatkowych, stanąć w szeregu do walki z bezrobociem. 

Tego wymaga od nas opinja społeczeństwa i władz. 
Zarządy Stowarzyszeń i Związków Własności Nieruchomej miejskiej 

w Wilnie uznały za wskazane samoopodatkowanie się właścicieli domów 
na bezrobotnych m. Wilna w wysokości co miesiąc pół proc. od pobranego 
komornego do czasu złagodzenia najbardziej ostrego kryzysu bezrobocia 
t. jj do dnia 1-go maja r. b. 

Wpłaty należy uskuteczniać na rachunek PKO Nr. 180.610 w najbliż- 
szym urzędzie pocztowym. * 

Wzywamy do jak najrychlejszej wpłaty za bieżący miesiąc. 
Niech nikt nie uchyła się od tej koniecznej ofiary, ponieważ przeszło 

5 tysięcy bezrobotnych czeka natychmiastowej pomocy!!! 

Zarząd Właścieieli Średniej i Drobnej 

Nieruchomości M. Wilna i Wojew. 

Wileńskiego. 

Zarząd Właściciełi 

Wożewództwa Wileńskiego. Żydów m. Wilna i 

BETA S 
        

Zarząd Stow. Wlašeicieli 

Nieruchomości M. Wilna, 

Nieruchomości 

  

   

Tajemnica śmierci Borysa Suchowa 
znowu tematem dochodzenia połicyjnego. - 

W swoim czasie donosiiśmy o zagadko- 
wej Śmierci malarza Borysa Suehowa, który 
zmarł w połtklintce Htewskiej naskutek za- 
trucia sublimatem. 

Suehowa znaleziono zatratego po bezsen- 
nej nocy spędzonej na hulanee w towarzyst- 

wie przyjaciela i — przyjaciółki. | 
Po przewiezieniu zatrutego do szpitala 

Suchow oświadczył, że usiłował popełnić sa- 
mobójstwo, potem zaś eofnął poprzednie ze- 
znania i ezując zbliżającą się Śmierć, zażą- 
dał przybycia do szpitala przedstawiciela 
władz 'Śłedezych, któremu oświadczył, że 
padł ofiarą podstępnego zatrucia, 

Później Suehow znowu zmienił zeznania 
twierdząc, że popełnił samobójstwo. 

Ponieważ S. wkrótce zmarł powód Śmier- 
ci owiała mgła tajemniey. 

Sprzeczne zeznania jego jak równieź o- 
koliczności, przy których został zatruty, na- 
snwały rozmaite przypuszezenia. Jednakże 
dla braku dowodów i wobee ostatniego zez- 
nania sprawę umorzono. 

Obeenie, jak się dowiadujemy, sprawa ta 
została wznowiona, Wznowienie śledztwa 
nastąpiło naskutek skargi, która wpłynęła 
do polieji w tej sprawie. 

Treść skargi jest niezwykle sensaeyjna, 
lecz ze względu na toczące się Śledztwo na- 
razie nie możemy tego ogłosić. (e) 

Ucieczka z pod eskorty 
niebezpiecznego włamywacza. 

- Policja Śledeza miasta Wilna poszuktwa- 
ła już od dłuższego czasu niebezpiecznego 
włamywacza i złodzieja mieszkaniowego Tew 

kę Bojcha, który dokonał ostatnio. szeregu 
kradzieży. Przez dłuższy ezas Bojch spryt- 
nie ukrywał się, lecz wiedząe, że wywiadow- 
ey wileńscy nie dziś to jutro wytropią go i 
aresztują, postanowił zbiee do Litwy. 

Tym razem niebezpiecznemu włamywa- 

czowi” nie powiodło się, bowiem wpobližu 
granicy został zatrzymany i w dniu wezoraj- 
szym odesłany do Wilna. Ale w Wilnie miał 
więcej widocznie szezęścia, bowiem podczas 
odprowadzania go do wydziału śledczego 
zmylil ezujność eskorty i zbiegł, Mimo na- 
tyehiniastowego pościgu Bojeha dotychczas 
nie ujęto. Policja Śledcza poszukuje go w 
dalszym ciągu. (e) 

  

KRONIKA 
Dziś: Agnieszki. 

Jutro: Franciszka Salezego. 

  

Wschód słońca - g. 7 m.20 

Zachód »„ —c. /5m.45 

Spostrzeżenia Zakładu Mateerstogźł U. 8. B 
w Witnie z dnia 27 i -—— 1922 reka. | 
Ciśnienie średnie w milimetrach 772 

Temperatura średnia --2C 

a majwyżeza: + 2° С 

. najniższa: 0" G 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: zachodni. 

Tendencja barom.: lekki spadek. 

Uwagi: pochmurno. 

  

OSOBISTA. 
— Pan wojewoda Zygmunt Beezkowiez 

wyjechał dnia 27 b. m. wieczorem w Spra- 
wach służbowych do Warszawy. 

SPRAWY AKADEMICEIE. 
— Komenda Legjonu Młodych podaje do 

wiadomości, że Sekretarjat L. M. jest czyn- 
ny w poniedziałki, środy i soboty od godz. 
18 do 20. 

— Zarząd Koła Prawników Stud. USB. 
podaje do wiadomości, że doroczny Turniej 
Krasomówczy odbędzie się w dniu 11 łute- 

go b. r. 
Zapisy na Turniej przyjmuje i informacyj 

udziela kol. Łopatecki w godzinach czytelni 
od 15 do 20-ej. Lista kandydatów zamknię- 
ta będzie w dniu 6 lutego r. b. Casus turni 

jowy obejmuje przestępstwo na tle poje- 
dynku. 

— Z Bibljoteki Bratniej Pomocy. Kierow- 
nik Bibljoteki zawiadamia Kol. Kol., mogą 
składać ustnie lub pisemnie wszelkie życze- 
nia odnośnie czasopism i skryptów, jakich 
dotychczas Czytelnia Bratniej Pomocy i Bi- 
bljoteka nie posiada. Życzenia składać moż- 
na w czasie dyżurów Kierownika Bibljote- 
ki. 

— Z Koła Pałonistów. Kurs Dykeji. Dziś 
t. j. 28 bm. o godz. 15 min. 30 nastąpi 
wznowienie kursu dykcji pod łaskawem kie- 
rownictwem p. Dyr. Szpakiewicza. 
dykcji odbywać się będzie w sali Ogniska 
Akademickiego ul. Wielka 24. 

— Reteraty. W; niedzielę dnia 31 b. m. w 
lokalu Seminarjum Polonistycznego  odbę- 

   

  

  

   

  

„dzie się zebranie Sekcji Historyczno - Lite- 
rackiej z referatem Kol. Lenkówny pod ty- 

tułem: „Słowacki i jego dusza* (studjum 
psychoanalityczne Gebychowskiego). Począ- 
tek o godz. li-ej rano. Goście mile widziani. 

Wj sobotę dnia 30 stycznia rb. o godz. 
12-ej w lokalu Koła Polonistów odbędzie się 
zebranie Sekcji Literatury współczessej z 
referatem Kol. R. Rudzińskiego p. t. „Psy- 
choanaliza i jej zastosowanie do nauki o li- 

teraturze. 
Referat ten jest w ścisłym związku z re- 

feratem Kol. Lenkówny, który się odbędzie 
w najbliższą niedzielę. 

— Z Sekcji Pośrednietwa Pracy Bratniej 
Pomocy. Sekcja Pośrednictwa Bratniej Po- 
mocy prosi tą drogą Pana, który telefonował 
w dniu 25 bm. do Bratniej Pomocy w spra- 
wie korepetycji o ponowne podanie adresu. 

— Dalś wszyscy do Ogniska Akademickie- 

   

    

ge na „Czwartek*. Dzisiejszy „Czwartek A- 
kademicki“ p. t. „Zastrzyk Zachodu' 
cony wrażeniom z podróży Kol. 
Miłosza, Stefana Zagórskiego i Stefana Ję- 
drychowskiego z Wlilna do Paryża przez 
chosłowację, Południowe Niemcy, Szwajcarję 
i Alzację. Była to 5-tygodniowa wędrówka 
koleją, pieszo i łodzią urozmaicona złemi i 
dobremi kolejami losu. Tytuły poszczegól- 
nych rozdziałów brzmią: „Wszystkie drogi 
wiodą do Paryża”, „Szwejk po wojnie”. 
„Niemowlę w bagażniku”, „Po Renie bez far. 
tuszka”. „Wolność' w ementależe*, „Jabłko 

alzackie”, „Najbardziej prowincjonalne mia- 
steczko”, „Murzyn z Palais du peuple“. 

Początek o godz. 20. 

SPRAWY SZKOŁNE. 

—- Scena na Antokołu. Komitety Rodzi- 

eielskie Szkół powszechnych Nr. 15 i 29 na 

Antokołu, chcąc przyjść z pomocą w wycho 

waniu, jak również w dożywianiu i zaopa- 

trywaniu w odzież najbiedniejszej uczącej 

się dziatwy antokolskiej, postanowiły wspól- 

nemi siłami wybudować ruchomą scenę w 

sali gimnastycznej tych szkół. 
Niezwłocznie więc przystąpiono do zre- 

alizowania tej uchwały i w ciągu dwu ty- 

godni sala gimnastyczna ozdobiona została 

piękną sceną, a władze magistrackie widząc 

ło, również przyszły z pomocą ofiarowując 

kurtynę. : 

Scena ta wybudowana została w-g proj. 

i pod osobistem kierownictwem p. Ludwika 

Trojanowskiego, który swą bezinteresowną, 

a intensywną pracą wykazał swą chęć i zdol- 

ności nietyłko przy budowie sceny, lecz i 

przy dekoracji, dostosowanej do pierwszego 

występu zespołu amatorskiego zorganizowa- 

nego z pośród członków komitetu i chęt- 

nych osób postronnych pod kierownictwem 

i reżyserją p. Rymkiewiczowej. 

Wj dniu 24 stycznia odegrana została ko- 

medja w 3-ch aktach pod tytułem „Jego Ka- 

pral Mošė“. й 

Sala wypełniona była po brzegi publicz- 

nością, która oklaskiwała z entuzjazmem a- 

matorów sztuki, dodając im ochoty do dal- 

szej pracy na polu społecznem i kulluralno- 

oświatowem. 
Praca ta wydałaby lepsze owoce i przy- 

niosłaby więcej pożytku dla głodnych i ob- 

dartych dzieci szkoły antokolskiej, zwłasz- 

cza przy teraźniejszem kryzysie gospod 

czym, gdyby był ściślejszy z tem kon akt 

p. kierownika szkoły powszechnej Nr. 29, 

który niewiadomo z jakich powodów nie 

solidaryzuje się z pracami Komitetów. 

      

        

   

  

  

  

    

    

    

. С. 

— Dyrekeja Państwowej Szkoły Techni- 

eznej podaje do wiadomości, że zebranie 

rodziców uczniów Państwowej Szkoły Tech- 

nicznej w Wilnie (niedziela wywiadowcza) 

odbędzie się dnia 31 I. 1932 r. o godz. 12 

w gmachu Szkoły przy ul Holendernia 12. 

Obecność wszystkich rodziców względnie о- 

piekunów jest obowiązująca. 
— Troska o lokale szkolne. Przyrost 

dzieci w szkołach powszechnych zwiększa 
się stale z roku na rok. W przyszłym roku 
szkolnym przyrost ten będzie znów bardzo 
znaczny. W' związku z tem władze szkolne 
już obecnie podjęły kroki w celu dostarcze- 
nia nowemu kontyngentowi dzieci lokali do 
nauki. Ponieważ miasto nie rozporządza ©- 
becnie kredytami na budowę nowych gma- 
chów szkolnych, prowadzone są, jak się do- 
wiadujemy, pertraktacje o wynajęcie więk- 

3 

szych lokali, które zostaną niezwłocznie do- 
stosowane do potrzeb szkolnych. 

: Z POCZTY. 
— Święty Mikołaj w rodzinie poeztowej. 
W ubieglą niedzielę w Malej Sali Miejs- 

kiej staraniem Zarządu Świetlicy pocztowej 
urządzono dla 430 dzieci pocztowców Św. 
Mikołaja z nader urozmaiconym programem. 

Na wstępie odegrane zostały „Jasełka* 
według układu pracownika pocztowego A. 
Bikonta z muzyką S. Kożleckiego również 
pracownika pocztowego zawierające 3 od- 
słony i z towarzyszeniem symfonicznej or- 
kiestry pocztowców, znanej ze swych chlub- 
nych poprzednio występów. Wykonanie ja- 
ko też ujęcie tematu znanego w licznych о- 
pracowaniach innych autorów podobało się 
nietyłko rozbawionej dziatwie ale i star- 
szym, pod opieką których dzieci pozostawa- 
ły na sali. „Taniec. Krasnołudków* w wyko- 
naniu 3 dzieci w wieku do 4 lat jako też 
Krakowiak z figurami (bisowany) zatańczo- 
ny w 4 pary przez dzieci w wieku 8 — 12 
lat, zyskały ogólny pokłask. 

Dopiero po wielkiej pauzie i przy dźwię- 
kach pocztowej orkiestry dętej zjawił się 
św. Mikołaj, który po tradycyjnem przemó- 
wieniu do grzecznych i niegrzecznych dzieci 
rozdzielił woreczki z różnemi łakociami jak 
cukierki, orzechy, a nawet książeczki z obraz 

kami odpowiednio do wieku. 
Nic dziwnego, że 430 dzieci, wśród któ- 

rych nie znalazło się ani jedno niegrzeczne, 
robiło wiele miłego hałasu i rozbawione 
wróciły do domów — unosząc ze sobą naj- 
lepsze wspomnienia i wdzięczność organiza- 
torom tej pożądanej imprezy. 

Głównemu inicjatorowi tej imprezy, P. 
Prezesowi Dyrekcji Poczt i Telegrafów inż. 
Karolowi Żuchowiczowi. należą się słowa 
największego uznania za udzielenie swojego 
moralnego i finansowego poparcia, czem 
podtrzymał sobie nadal miano najlepszego 
opiekuna rodziny pocztowej. 

   

  

   

  

Lesz. 

> Z KOLEL 
— Dyrekeja Okręgowa Kolei Państwo- 

wych w Wiłnie podaje do publicznej wiado- 
mości, że w związku z odbudową mostu na 
szlaku Raczki-Suwałki z zezwolenia Mini- 
sterstwa Komunikacji po przejściu pociągu 
osobowego Nr. 1153 o godz. 12.15 zamyka 
się całkowicie na tym szlaku ruch pociągów 
do godz. 9 dnia 6 lutego. Wobec tego od- 
wołują się i nie będą w ruchu w dniu 4 lu- 
tego pociągi Nr. 1154 Suwałki-Raczki i Nr. 
1155 Raczki-Suwałki. 

GOSPODARCZA. 
Nakazy płatnicze na podatek lokalowy 

Wydział podatkowy Magistratu m. Wilna 
rozesłał już nakazy płatnicze na podatek od 
lokali na pierwszy kwartał r. b. W; naka- 
zach tych uwzględnia st przewidziana w 
nowej ustawie podwyżka podatku lokałowe 
go o 50 proc. od mieszkań zawierających 
ponad trzy izby. Podatek ten płatny jest bez 
odsetek i kar za zwłokę w ciągu lutego. 
Podwyżka idzie w całości na rzecz państ- 
wowego funduszu budowłanego i kwaterun- 
kowego, wobec czego wpływy z tego tytułu 
nie powiększą dochodów miasta. 

— Zaległe podatki a należności za dosta- 
wy Rządowe. Okólnikiem z dnia 18. VII. 
1931 r. L. dz. V. 13199/1 uregulowało -Mini- 
sterstwo Skarbu sprawę spłaty zagełości po- 
datkowych tych płatników, którzy posiadają 
należności od Skarbu Państwa za wykoną- 

ne roboty i dostawy dla instytucyj państwo- 
wych. | 

Wspomniany okólnik podaje dokładnie 
tryb postępowania w tukich wypadkach. . 

Szczegółowych informacyj w tych spra- 
wach udziela Izba Przemysłowo - Handlo- 
wa w Wiilnie, ul. Trocka 3, Dział Podatko- 
wy. 

Izba prosi zainteresowanych o komuniko 
wanie ewentualnych wypadków, w których 
wykonanie wspomnianego okólnika natrafi- 
łoby na trudności. 

-— Dodatek do państwowego podatku do- 
chodowego. Z dniem 1 b. m. obowiązuje us- 
tawa z dnia 22 października 1931 roku o 
kryzysowym dodatku do państwowego po- 
datku dochodowego. 

Od dochedów, ustalonych dla wymiaru 
państwowego podatku dochodowego według 
działu I ustawy o państwowym podatku do- 
chodowym ustanawia się nadzwyczajny do 
datek do państwowego podatku dochodowe- 
go, który wynosi: 

Przy dochodzie rocznym ponad 1.500 do 
3.600 zł. — 0,5 proc. 

Przy dochodzie rocznym ponad 3.600 do 
10.000 zł. — 1 proc. 

Przy dochodzie rocznym ponad 10.000 do 
36.0000 zł. — 2 proc. 

Przy dochodzie rocznym 
do 60.000 zł. — 2.5 proc. 

Przy dochodzie rocznym 
do 160.000 zł. — 3 proc. 

Przy dochodzie rocznym ponad 160.000 
zł. =— 4 proc. 

Dodatek ten pobiera *się, poczynając od 
dochodów, ustalonych dla wymiaru podat- 
ku na rok 1932 podatkowy. 

Obliczanie i pobór nadzwyczajnego do- 
datku kryzysowego uskutecznia się jedno- 
cześnie z obliczaniem i poborem właściwego 
podatku dochodowego. 

Od dochodów, od których pobiera się 
nadzwyczajny dodatek do państwowego po- 
datku dochodowego nie pobiera się w czasie 
obowiązywania niniejszej ustawy 10 proc. 
dodatku, opłacanego w myśl ustawy z dnia 
12 lutego 1931 roku o poborze 10 proc. do- 
datku do niektórych podatków i opłat stem- 
plowych. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Kurs Wychowania Obywatelskiego Z. 

P. O. K. Związek Pracy Obywatelskiej Ko- 
biet w Wilnie organizuje w dniach od 10 do 
14 lutego r. b. włącznie 5-dniowy Kurs Wy- 
chowania Obywatelskiego. 

Wykłady obejmują zagadnienia ustroju 
Państwa polskiego, warunków ekonomicz- 
nych, sprawy mniejszości narodowych, sa- 
morządowe, kobiece i prowadzenie pracy 
kulturalno-oświatowej. 

Sekretarjat Związku (Jagiellońska Nr. 3-5 
m. 3) udziela informacyj i przyjmuje zgło- 
szenia członkiń i sympatyczek codziennie 
od godz. 12 w poł. do 2 po poł. 

ZEBRANIA I OBCZYTY. 
— Odczyt Antropozofiezny. P. Aleksander 

Pozzo, współpracownik Goetheanum  (Dor- 
nach, Szwajcarja) wygłosi w sobotę 30 bm. 
o godz. 7-ej wiecz. w Sali Domu Rosyjskie- 
go (Mickiewicza 22) wykład na temat „Pod 
stawowe zagadnienia duszy człowieka współ 
czesnego”. 

Po wykładzie, wygłoszonym w języku ro- 
syjskim, prelegent ndpowie na ewent. zapy- 
tania. 

Wistęp od 20 gr. do 1 zł. 
— Zebranie w Klubie Myśli Państwowej. 

W. czwartek, dnia 28 b. m., o godz. 20-ej od- 
będzie się w lokalu Żydowskiego Klubu Myś- 
li Państwowej (Zawałna 28/30) zebranie Ko- 
ła Akademickiego z referatem p. p. Kazimie- 
rza Bielińskiego i Stefana Klaczyńskiego na 
temat „Demokracja polska a kwestja ży- 
dowska*. 

Po referacie dyskusja. 
Goście mile widziani. 
— Zebranie w Związku Pracy Obywatel- 

skiej Kobiet. Wi czwartek dnia 28 stycznia 
r. b o godz. 7-ej wiecz. w lokalu Związku, 
przy ul. Jagiellońskiej Nr. 3-5 m. 3, p. dr. 
Konserwator Stanisław Lorentz wygłosi od- 

cz, B t. „O Bazylice Wileńskiej". 
Wstęp dla członkiń bezpłatny, dla gości 

30 groszy. 
Imienne zaproszenia nie będą rozsyłane, | 

      

   

        

36.000 ponad 

ponad 60.000 

  

   

  

   

 



SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Wieezornica Rzemieślnicza, W dniu 

30-go stycznia r. b. w sali Miejskiej przy 
ul. Końskiej Nr. 3 odbędzie sie Wieczornica 
Rzemieślnicza, urożmaicona 1-aktową  ko- 
medyjką p. t. „Miecz Damoklesa* J. Niedo- 
pytalskiego, odegraną przez zespół amatorów 
Resursy Rzemieślniczej óraz działem koncer- 
towym podczas którego chór Res. Rzem. pod 
batutą p. Wacława Mołodeckiego odśpiewa 
szereg pieśni ludowych. 

Ochocze tańce aż do godz. 6-ej rano. 
Orkiestra smyczkowa. Tani i smaczny bufet 
na miejscu. Początek przedstawienia pun- 
ktualnie o godz. 10-ej wieczorem. 

Zaproszenia można otrzymać w Resur- 
sie Rzemieślniczej, ul. Niemiecka Nr. 25. 

KOMUNIKATY. 
— Prolongata terminu na zamknięcie pie- 

karń. Jak wiadomo naskutek orzeczenia ko- 
misji Starostwa Grodzkiego, 45 piekarń 
mieszczących się w suterenach miało ulec 
wkrótce zamknięciu. Obecnie dzięki tnter- 
wencji zainteresowanych czynników termin 
zamknięcia został przedłużony o 6 miesięcy. 

RÓŻNE. 
— Choroby zakaźne. Wydział Zdrowia 

Urzędu Wojewódzkiego w ciągu ubiegłego 
tygodnia na terenie Wileńszczyzny zanoto- 

  

   

  

wał następujące choroby zakaźne: tyfus 
brzuszny — 9, plamisty — 13, czerwonka-— 
1, płonica — 17, błonica — 12 (3 zgony), 
odra — 50, róża — 3, krztusiec — 2, gruž- 
lica — 30 (9 zgonów), jaglica — 61, ospa 
wietrzna — 13, świnka 5. grypa — 7. Ra- 
zem zanotowano 216 wypadków zasłabnięć 

na choroby zakaźne w tem 12 zgonów. 
— Ułatwienia dła ehorych na cukrzycę. 

Apteki sprzedają sacharynę chorym na cu- 
krzycę tylko za okazaniem recepty podpi- 
sanej przez lekarza. W związku z tem za- 
chodziła kwestja czy chory obowiązany jest 
w każdym wypadku przedstawić oryginał re- 
cepty, czy też aptekarz może zadowolić się 
odpisem jej w formie załącznika do po- 
przedniej dawki otrzymanej sacharyny. Po- 
nieważ żądanie recepty oryginalnej zmusza- 
łoby chorych do ponawiania wizyt u leka- 
rzy, co pociągnęłoby niepotrzebne koszty, 
władze wyjaśniły, że apteka może wydawać 
sacharynę nietylko za okazaniem recepty о- 
ryginalnej ale także za przedstawieniem jej 
odpisu. Stanowi to poważne ułatwienie dla 
chorych na cukrzycę. 

ZABAWY. 
— Dancing Towarzyski urządza się dnia 

1 lutego w cukierni B. Sztralla ul. Mickie- 
wicza róg Tatarskiejj staraniem Koła Przy- 
jaciół 1-ej Błękitnej Harcerskiej Drużyny 
Żeglarskiej w Wilnie na obozy letnie. 

Bufet obficie zaopatrzony. 
Ceny biletów zł. 2.50. 

zł. 1.50. 
— Sobótka Z. O. R. Zarząd Koła Wileń- 

skiego Związku Oficerów Reżerwy podaje 
do wiadomości, iż w dniu 30 stycznia r. b. 

odbędzie się 3-cia z rzędu Sobótka Z. O. R. 
w lokalu własnym ( uł. Wileńska 33 — 
Klub Techników) na którą zapraszamy wszy 
stkich członków wraz z rodzinami. 

Początek o godz. 20-ej. 
Obficie zaopatrzony bufet na miejscu. 

— Przebojowa „Kawa-Bridge*. Najwięk- 
szą atrakcją bieżącego karnawału będzie or- 
ganizowana w dniu 2 lutego r. b. przez Wo- 
jewódzki Komitet do walki z bezrobóciem 
„Kawa-Bridge“. Zmobilizowani żostali naj- 
lepsi artyści Teatrów Miejskich, którzy bez- 
interesownie, a z wielkim zapałem przygoto- 
wują na ten wieczór szereg niespodzianek 
dla publiczności w postaci chociażby no- 

Akademickie 

wych przebojów i „numerów*. Zabawa roz- 
pocznie się o godz. 6-ej wiecz, i trwać bę- 
dzie aż do... skutku. A skutkiem tej orygi- 
nalnie pomyślanej „Kawy* ma być zdobycie * 
środków finansowych na: pomoc dlą bezro- 
botnych...Z pewnością więc .program i cel 
imprezy ściągną w tym dniu do góriej sali 
hotelu Georges'a tłumy publiczności. 

Wstęp tylko 3 złote za* zaproszeniami,'-: 
które zawczasu: otrzymać można w biurze 
komitetu (Magdaleny 2, pokój Nr. 23), Na 
miejscu przygrywać będą dwie doborowe or- 
kiestry, a obficie zaopatrzony i bajecznie 
tani bufet będzie źródłem pokrzepienia. dla 
gości, którzy nadwątlą swoje, cennessiły w” 

tańcu lub przy bridgu! 
— Bal. Opieka Rodzicielska przy Państ- 

wowej Szkole Rzem. Przemysłowej w Wilnie 
urządza Bal dnia 1-go lutego w Klubie. Han- 
dlowo-Przemysłowym. ul. Mickiewicza 33: 
Spodziewana obecność Pana Wojewody z 

  

Panią Wojewodziną. Gospodarze honorowi: * 
   Starosta Grodzki p. Kowalski, Prezes' Sto- 

warzyszenia Techników Polskich w. Wilnie 
inž. Wł. Hajdukiewicz, Naczelnik Wydziału 
Szkół Zawodowych p. Ludwik Kuezewski, 
Dowódca 1 p. p. Leg. pułkownik Zygmunt 
Wenda, Inspektor Policji Państwowej w 
Wilnie. p. Leon Izydorczyk, p. Władysławo- = 
stwo Chojniecy, inż. Augustostwo Przygodz- 
cy, Prezydent Izby Rzemieślniczej p. Szy- 
mański, Dyrektorostwo Janostwo Skawińscy, 
rejentostwo Sewerynostwo Bohuszewiczowie 
p. Jeleńska, D-r. Sumorok. 

Początek .o godz. 22-ej. Wstęp 3 zł. dla 
pań i akademików 2 zł. Stroje bałowe nie 
obowiązują. 

Dochód przeznaczony na niezamożnych 
uczniów Szkoły, 

TEATR I MUZYKA 
— „Podróż niezwykła — na Pohułanee. 

Dziś we czwartek dnia 28-go b. m. o godz. 
B-ej wiecz ujrzymy po raz drugi współczes- 
ną, oryginalną sztukę Sutton Veno „Podróż 
niezwykła* w wykonaniu Zespołu Reduty. 
Niezwykle frapujące zagadnienie sztuki, ory- 
ginalne ujęcie sceniczne, artystyczna oprawa 
dekoracyjna oraz wysoki poziom gry aktor- 
skiej sprawiają, że sztuka ta cieszy się w 
Wilnie zesłużonem powodzeniem. 

Jutro o godz. 8-ej wiecz. pożegnalny wy- 
stęp Zespołu Reduty w sztuce „Podróż nie- 
zwykła”. Ceny specjalne. 

— Rewja Syiwestrowa w Teatrze Lutnia, 
po eenach zniżonych. Dziś we czwartek, dn. 
28-go b. m. o godz. B-ej wiecz. ujrzymy po 
raz ostatni w sezonie pełną humoru Rewję 
Sylwestrową w wykonaniu całego zespołu. 
Kto jeszcze nie widział tego arcywesołego, 
barwnego widowiska niech Śpieszy dziś do 
Teatru Lutnia. 

dutro, dnia 29-go b. m. „Ta, której szu- 
kamy“. 

— Popołudniowe Przedstawienia Zespołu 
Reduty w Lutni. Dziś dnia 28-go i jutro dn. 
29-go b. m. o godz. 5-ej pp. odbędą się w 

Lutni dwa przedstawienia po cenach naj- 
niższych (od 20 gr.), przeznaczone dla mło- 
dzieży szkolnej. Oba przedstawienia te wy- 
pełni doskonała komedja Kraszewskiego „Ra- 
dziwiłł, panie Kochanku* w wykonaniu Ze- 
społu Reduty w reżyserji i z udziałem dyr. 
Fr. Rychłowskiego, który odtworzy rolę ty- 
tułową. 

— Jutrzejsza premjera „Ta, której szu- 
kamy* w Teatrze Lutnia, Jutro, w piątek 
dnia 29-go b. m. o godz. 8-ej wiecz. ujrzy- 
my premjerę wytwornej komedji współczes- 
nej Hirschfelda p. t. „Ta, której szukamy”. 
Reżyseruje Stanisława Wysocka. Obsadę sta 
nowią p.: Dunin-Rychłowska, Jasińska-Det- 
kowska, Marecka. Szpakiewiczowa, Milecki, 
Puchniewski oraz Zastrzeżyński. Dekorator 

„Program dzienny. 1 

KU RJ E- R 

W. Mąkojnik przygotowuje nową, barwną 
oprawę dekoracyjną. 

— Doroczna Reduta Artystów Teatrów 
Miejskich. Wie: wtorek dnia 8-go' lutego br. 

- .edbędzie się w salach kasyna Garnizonowe- 
go .doroczna Reduta Artystów Teatrów Wi- 
leńskich. Zabawa ta ma już ustaloną opinję, 

"jako jedna z najlepszych i najwytworniej- 
szych'w karnawale. Organizatorzy dokłada- 
ją starań, aby i w.tym roku tradycji stało 
się zadość. Ceny biletów wejścia zniżone. 

=- Nadworne Trio Bełgijskie. Jutro, w 
piątek '6' godz. 8 wiećz. wystąpi w sali Kon- 
serwatorjum zaszczytnie wyróżniony świetny 
zespół kameralny, pozostający. pod protek- 
toratem Królowej Elżbiety, 

Zespół ten zaliczający się do najwybit- 
niejszych w: Europie, wykona: wartościowe 
utwory: Ravela, Brahmsa i Franck: 

Bilety w biurze podróży „Orbis*. 

CZWIARTEK, DNIA. 28. CTYCZNIA - 1932: R. 

11:58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 
12.15: Odczyt. 12.35: Poranek szkołny. 14.30: 

: Mikrofon w zakła- 
dzie stolarskim. 15.05: Komunikaty. 15.25: 
„Wśród książek. 50: Audycja dla dzieci. 
16.20: Lekcja francuskiego. 16.40: Codzienny 
odcinek -powieściowy. -16:50:.: Muzyka z płyt 
17.10: „Rola kulturalna Lwow — odczyt. 
17.35: Koneert kameralny. 18.50: Kom. Akad. 
Koła Misyjengo. 19.00: „Skrzynka pocztowa 
Nr. 186". 19.20: „Film jako czynnik wycho- 
wawczy“ — feljeton. 19.35: Program na pią- 
tek i rozmaitości. 19.45: Prasowy dziennik 
radjowy. 20.00: „Kilka słów o psychoanali- 
zie” — feljeton. 20.15: Muzyka lekka. 21.25: 
Słuchowisko. 22.10: Muzyka z płyt. 22.20: 
Komunikaty i muzyka taneczna. 

PIĄTEK, dnia 29 stycznia 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Program dz. 
14.16: Muzyka z płyt. 15.15: y. 
15.25: Odczył dla nauczycieli. 15.45: Kon- 
cert dla młodzieży (płytyj. 16.20: Odczyt. 
16.40: Codzienny odcinek powieściowy. 16.50: 
Kom. Tow. Opieki nad Zwierzętami. 16.55 
Lekcja angielskiego. 17.10: „Znakomity #- 
zyk Albert Michelson i jego odkrycia od- 
czył. 17.35: Koncert. 18.50: Kom. L. O. P. 
P-u. 1900: „Bilans polityczny Litwy za rok 
1031" 1015: „Przegłąd prasy rolniczej, kra- 
jowej i zagranicznej”. 19.25: „O reformie 
szkolnej” odczyt. 19.45: Prasowy dziennik 
radjowy. 20.00: Pogadanka muzyczna, 20.15: 
Koncert symfoniczny z Filharmonji. 22.40: 
Komunikaty i muzyka taneczna. 23.00: „Je- 
rzy 1 Ona“ — Panna Irena przy patefonie. 

NOWINKI RADIOWE. 
W PRACOWNI STOLARZA. 

Ponczające i ciekawe dla wsżystkich ra- 
djosłuchaczy są wywiady z ludźmi pracy, 
zainicjowane przez Rozgłośnię Wileńską. 
Dzisiaj o godz. 14.35 usłyszymy zkolei roz- 
mowę z wileńskim stołarzem, któremu zło- 
ży wizytę z mikrofonem w jego warsztacie 
p. Henryk Zabielski. : 

INTERESUJĄCY KONCERT KAMERALNY. 
O godz 17.35 transmitować będziemy ze 

studja warszawskiego koncert Trio Belgij- 
sklego. Wtykonany zostanie nasamprzód ut- 
wór Cezara Francka Trio fis-moll 2 nastę- 
pnie Trio Maurycego Ravela. 

Q REFORMIE SZKOLNICTWA. 
O godz. 19.25 dnia 29-go (piątek) przed 

mikrofonem Rozgłośni Warszawskiej stanie 
p. Minister W. R. i O. P. Janusz Jędrzeje- 
wicz, który wygłosi szereg doniosłych infor- 
macyj o najbilższych zamierzeniach rządu 
w dziedzinie reformy naszego szkołnictwa. 
Przemówienie p. Ministra będzie transmito- 
wane na wszystkie stacje polskie. 
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Chorzów i Mościce dostar- 
czają nawozy Sztuczne w 

werkach Inianych. в 
Na sezon wiosenny 1932 roku Państwowe 

Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie 
i Mościcach: będą dostarczały nawozy azo- 
towe niegryzące w workach lnianych 'i ju- 
towych, a nie wyłącznie w workach jūto- 
wych, jak to czyniły dotychczas. 

Jest to próba wprowadzenia worków Inia- 
nych do szerszego zastosowania w przemyś- 
łe nawozowym. Próba ma wykazać, czy roł- 
nicy mają zapotrzebowanie na lepsze, moc- 
niejsze worki, jakiemi są worki lniane; 
zdatne do wielokrotnego prania i częstsze- 
go używania. 

Od rolników zatem zależy, by worki lńia- 
ne, samodziałowo — муга owego 
Inu, znalazły pokup i wyparły z użycie 
Polsce worki jutowe, wyrabiane z surowca 
zagranicznego. W: ten sposób zostanie popar- 
te lniarstwo w Polsce, a liczne rzesze rolni- 
ków. uprawiających len, uzyskają bardza po- 
ważne źródło dochodu. 

Zwłaszcza rolnicy uprawiający len po- 
winni żądać nawozów azotowych niegryzą- 
cych w workach lnianych, okazując dbałość 
o własną kieszeń i o rozwój Iniarstwa w 
Polsce. Cena worka lnianego, pobierana przez 
Mościce i Chorzów, nie będzie wyższa w tym 
roku od ceny worka jutowego. 

  

        

  

Wśród wodzów Armii 
Czerwonej. 

Z dobrze poinformowanyeh kśł dowia- 
dujemy się o sytuacji, jaka panuje wśród 
naczelnych wodzów sowieckiej armji czer- 
wonej. Komisarz wojny Woroszyłow od XVI 
zjazdu partji komunistycznej poświęca się 
w zupełności życiu politycznemu i pracuje 
w ścisłym ko: cie ze Stalinem. Zarząd 
armji w rzeczywistości spoczywał w rękach 
Szaposznikowa, byłego oficera kadrowego. 
Doskonały, specjalista Szaposznikow okazał 
się jednak kiepskim administrat. W kołach 
wojskowych nastały tarcia a do sowietu re- 

    

wolucyjnego armji napływały bezustannie 
zażalenia, 

Zastępcą Woroszyłowa następnie  mia- 
nowany został Tuchaczewskij. Nowomiano- 
wany zastępca począł odznaczać się przedew 
szystkiem tem że pousuwał nie odpowiada- 
jących mu komendantów. Buranow usunię- 
ty został ze stanowiska dowódcy wojennej 
floty powietrznej ZSRR, a Muklewicz od- 
wołany ze stanowiska dowódcy sił morskich. 
Dowódcą floty powietrznej mianowany z0- 
stał Łotysz Alksins a dowódcą sił morskich 

Orłow 
Największemi wpływami pomiędzy do- 

wódcami armji czerwonej cieszy się obecnie 
Blucher, który na wypadek wojny upatrzo- 
my jest na: stanowisko dowódcy frontu na 
Dalekim Wschodzie. Jegorow w czasie e- 
wentualnćj wojny z Zachodem byłby dowód 
cą frontu sowiecko-polskiego a Jakim był- 
by naczelnym komendantem na froncie s0- 
wiecko-rumuńskim, zaś Ubrojewicz na fron- 
cie środkowo - azjatyckim. \ 

BROS PET RPES, 
Posesja p. Buthaka przy ulicy 

Mickiewicza, róg piacu Katedral- 

nego — to ozdoba miasta. Bez- 

robotni łatwo potrafią doprowa- 

dzić ją do porządku. 

ile ludzi padło ofiarą wielkiej 
wojny? 

Statystyka poległych i rannych podczas 
wojny światowej 1914/18 była już wielokrot- 
nie opracowywana i ogłaszana. Po raz pierw 
szy jednak z ogłoszonej przez czeską YMCA 
broszury, opartej na źródłowych danych sta- 
tystycznych, opracowanych przez Międzyn: 

rodowe Biuro Pracy, dowiadujemy się o cyf- 
rach zabitych z pośród ludności cywilnej w 
czasie wielkiej wojny. Otóż, jąk podaje bro- 
szura, cyfra zabitych żołnierzy wynosiła 
9.988.771, ciężko rannych żołnierzy—- 5.512, 
Iżej. rannych—14.002.039, zabitych cywilów 
18.000.000, sierot—900.000, wdów—5.000.000, 
uciekinierów i bezdomnych — 10.000.000. 
Tak w. straty. w ludziach, w/g ostat-. 

nich da . Straty materjalne, spowodowane 
przez wojnę reprezentują w/g obliczeń prez. 
Hoover'a, sumę 400 miljadów dolarów. 

NOWOŚC! WYDAWNICZE 
— Tablice ścienne de elementarza. powiast- 

kowego M. Falskiego. W wykonaniu prof. 
W. Skoczylasa. 18 tablic. barwnych 7870 cm. 
Książnica—Atlas, lLriwów 1932. 

Potrzeba tablic ściennych jako pomocy 
do nauki czytania i pisania była oddawna 
wysuwana przez szeroki ogół nauczycielski 
W wielu szkołach przy przerabianiu materja 

łu elementarza sporźądzono takie tablice sa- 
morzutnie i posługiwano się niemi, jakkol 
wiek często nie czyniły one zadość nawet 
bardzo skromnym wymaganiom dydaktycz- 
nym i artystycznym. 

Wydase obecnie tablice barwne do Ele- 
mentarza powiastkowego M. Falskiego ilu- 
strują tematy, wprowadzone w tym elemen- 
tarzu do poznawania wyrazów podstawowycn 

i nauki nowych dźwięków i liter. Pod wzglę- 
dem artystycznym tablice te, wykonane przez 
artystę-malarza prof. W. Skoczylasa, stoją 

na najwyższym poziomie. Dzięki temu nietył 
ko staną się te tablice niezrównaną pomocą 
przy nauce czytania i pisania, ożywią ją i 
urozmaicą, ale przyczynią się też ogromnie 
do kształcenia smaku estetycznego śród naj- 
szerszych warstw dzieci. 5 

Dodać należy, że tablice te uwzględniają 
w swych motywach wyłącznie cechy polskie- 
go krajobrazu. 

Tablice te, poza usługami natury czysio 
dydaktycznej, jakie oddadzą bezwątpienia ka- 
żdej szkole, stanowić mogą prawdziwą ozdo- 
bę sal szkolnych. 

— Wojskowy Instytut Naukowo - Wydaw 
niczy przystąpił do wydania „Rocznika Ofi- 
cerskiego na rok 1932“, 

Jak wielkie usługi daje to wydawnictwo 
w codziennem życiu armji o tem wiedzą 
wszyscy wojskowi. 

Wszystkie zagadnienia związane ze spra- 
wami personalnemi, przydziałami, odzna- 
czeniami i t. p. wyjaśnia w przeciągu paru 
minut skorowidz rocznika. 

dak się. dowiadujemy w prenumeracie 
„Rocznik Oficerski 19327 kosztować. będzie 
15 zł. za egzemplarz broszurowany i 20 zł. 
za egzemplarz oprawny. 

Nadmieniamy, iż po ukazaniu się „Rocz- 
nika Oficerskiego 1932%, co nastąpi w maju 
b. r. cena jego będzie wynosiła 25 zł. za bro- 
Szurowany egzemplarz i 30 zł. za oprawny. 

Z warunków powyższych korzystać mogą 
abonenci, którzy rozpoczną przedpłatę na 
„Rocznik Oficerski 1932% г dniem 1 lutego 

b. r. całkowita opłata należności musi na- 
stąpić z końcem kwietnia b. r. 

Adres administracji wydawnictwa: War- 
szawa, Plac Marsz. Piłsudskiego 3, „Rocznik 
Oficerski 1932* Wojskowego Instltutu Naukc- 
wo-Wydawniczego. Konto czekowe ®' РКО. 
Nr. 9.440. 

   

    

    

  

   
     

   

Nr. 20 (2264) 

GFIARY 
na rzecz bezrobotaych zamiast 

świątecznych i noworocznych: 
1) Pracownicy urzędu gminnego w. Duk- 

sztach — 8.50 zł. 
2) Pracownicy urzędu gm. i obywatełe 

m-ta w Hoduciszkach — 15,50 zł. 
3) Pracownicy urzędu gminnego w Kie- 

mieliszkach — 7,70 zł. 
4) Pracownicy urzędu gm. w 

— 3,00 zł | 
5) Pracow. urzędu gm. w Koltynianach— 

3.50 zł. 
6) Pracow, urzęda gm. w Łyntupach — 

6,00 zł. 
7) Pracow. urzędu gm. w Miełegianach — 

7,00 zł. 
8) Praców. urzędu gm. w Podbrodziu — 

1,00 zł. 
9) Pracow. 

— 8,50 zł. 
10jęPracow. urzędu gminiiego i inne 0s0- 

by w Świrze 15:87 zł 
11) Pracow. urządu gminnego w Szeme 

towszczyźnie 4,75 zł. 
12) Pracow: urzędu gminnego w Żukoj- 

niach — 10,00 zl. 
Razem zł. — 86,32. 
Pieniądze zostały przekazane Powiat. Ko- 

mitetowi do Spraw Bezrobocia w Święcia- 
nach. 

wizył 

urzędu gminy śŚwięciańskief 

Pracownicy Dyrekcji oraz urzędów pocz= 
towych technicznych położonych na tere- 
nie m. Wilna złożyłi z okazji imienin Pre- 
zesa Dyrekcji P. f T. inż. Karola Żuchowicze 
kwotę zł. 375 na rzecz bezrobotnych m. Wil- 

na. 

W związku z uchwałą VI kursu absoł- 
wenckiego wydziału lekarskiego: przesyłam» 
5 zł. na Wiojewódzki Komitet Pomocy Bezro-- 
botnym. ч 

Wanda Pilsūdska. 

NA WILEŃSKIM BRUKU. 
UJĘCIE PRZEMYTNICZKI NA DWORCU 

A KOLEJOWYM. 

Wi dniu wezorajszym agenci wydziału” 

Sledezego zatrzymałi na dworeu kolejowym. 
niejaką Sarę Borsztejn z Ignalina, przy któ-- 
rej ujawnione 80 kigr. pieprzu przemycone-- 
go do Połski przez granteę łotewską. Skonfi-- 

skowany przemyt: przesłano do dyspozycji: 

Urzędu Celnego. (0) 

ZAMACH SAMOBÓJCZY PRZY ULICY 
GARBARSKIEJ. 

W dnin wezorajszym przy ulicy Garbar-- 
skiej Nr. 4 usiłowała popełnić samobójstwa 
przez zatrucie się eseneją oetową niejaka: 
Stanisława KHmkówna. Zawezwane pogoto-- 
wie ratunkowe przewiozło Klimkównę w sta-- 
nie ciężkim do szpitala Sawicz. 

Przyczyny zamachu samobójczego — brak. 
pracy oraz zawód miłesny. t): 

ARESZTOWANIE KURJERA — 
KOMUNISTYCZNEGO. 

Przed dwoma dniami funkejonarjusze po-- 
lieji politycznej aresztowali na dworeu wi-- 
leńskim jakiegoś podejrzanego osobnika z: 
dwiema wypchanemi walizami, które jak się- 
te później okazało zawierały znaczną ilošė- 
bibuły komunistycznej. 

Ze znalezionych przy aresztowanyni do-- 
kamentów wynika, że jest to kurjer K. P. 
Z. B., który przybył do Wllna ze speejalne- 
mi instrukejami w związku ż rocznieą ko-- 
munistyczną trzech L. 

Kurjera komunistycznego esadzono ® а-- 
reszcie do dyspezyeji władz sądowo-śled-- 

czych. 8 (eb: 

©d poniedziałku KinoMiejskie 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

Dźwięk. Kino - Teatr 

„HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 > 

NAD PR 

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Dziś ost. dzieńi Ulub 

szej kreacji 

  

DZIŚ. ostatni dzień! 
wielkie arcydzieło „Króla reży- 
serów* CECIL B. de MILLE'A 

Riwiękowe Aino 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

JOHN GILBERT w swej najnow- 
dźwiękowej 

25 b. m. Godz 

OGRAM: MEKSYK w PIEŚNI. 

publiczn. 

p. t 

Nowe 

4—6—8—10 IWAN PETROWICZ i LIL DAGOWER w filmie p. t. 

NOCE BEZSENNE, NOCE SZALON 
Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balken 30gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

bziśi Greta Garbo "ori ROMANS wo: mewa Lówis Siono 

Koncertowa orkiestra 
pod bat. M. Salnickiego 

Wielka rewja kolorowa z tańcami i pieśniami. 
Seansy o g. 4, 6, Bi 10,15, w niedz. od g.2. 

Upiór Paryża 
kowa komedja p.t. ,,„W szponach kryzysu'. Na | seans ceny zniżone, Seansy o 4,6,8Bi 10,15 w niedzielę od g. 2. 

MADAME SZATAN 
W rolach głównych: KAY JOHNSON, REGINALD DENNY i LILIAN ROTH. Wielki bal na Zeppelinie 

W rolach pozostałych: LEILA HYAMF 
i LEVIS STONE. Kabarety paryskie | 
Tańce! Śpiewyl Nad program: Dźwię- 

DLA OSŁYCH 

OSTRZEŻENIE. Rzy kvawie nateźy 
AKCENTOWAĆ I WYRAŻNIE ŻĄDAĆ TYLKO 
PA PROSZKÓW Z.KOGUTKIEM" 
JĄ SECKIEGO,ZNANYCH OD ŁAT TRZYDZIESTU 
1 WYSTRZEGAĆ 
czywie POLECANYCH. W PODOBNEM OO 

NASZEGO OPAKOWANIU. 

SIĘ NAŚLADOWNICTW, UPOR- 

AB Ra : 
USUWA NAJUPORCZYWSZYE 

Ф° ACZ: a 

  

Dowynajęcia 
4 pokoje z kuchnią i wy- 
godami — Zygmuntowska 
4 m. 11 (Do Il rano i od 

4 po 6 po poł.) 

Mieszkanie 
do wynajęcia z 4-ch i 5:ciu 
pokoi i wezelkiemi nowo- 

czesnemi wygodami. 
Zwierzyn., Fabryczna 20 

Do wynajęcia 
2 pokoje z kuchnią w naj- 
lepszym punkcie miasta 
Ogłądać od 9 r. do 3 pp. 

  

  

  ulica Zamkowa 3, m. 3. 
    

Potrzebny 
pomocnik fryzjerski 

z ondalacją 
Zgłoszenia z 
warunków: Ilja, pow. wi- 

lejski, Urbanowski. 

Zakład Fryzjerski 
'damsko-męski p. f. 

„Emanuel“, Wileńska 10 
podaje do wiadom., że dla 
akadem. i ucząc. młodz. 
50% rabatu. 

Zakład Fryzjerski 
$. Uszajew, Sadowa 6. 

Salon męski i damski. 
Manicure i farb. włosów. 

  

  

Lekarz-Dentysta 

J.Reches 
Trocka 8 m. |. 

Połeca koronki porcelan.. 
Przyjmuje od 9—2 i 5—7' 

želarkową. 
podaniem 
  

Lekarz-Dentysta 
Wład. Pasiński 

przeprewadził się 
na ul. Jagiellońską 7—2 

Akuszerka 

Mata Likterowa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69. 852% 

  

8524 

Komajaci» 
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я Gigantyczna katastrofa w przestworzachi Niebywała wystawał 5.000 statystow! 
NAD PROGRAM: Atraksje dźwiękowe. Na l-szy seans ceny zniżone. Pocz. o g. 4, w dn e świąt o 2-ej 
UTRO PREMJERA! Konkursowy 100% śś podług powieści 

dźwiękowy film polski Elfzy Orzeszkowej 

Dziś E nei Grozaystówi Bunt ši REA Čzol lie dźwisk dy fran- ń a zołewy film dźwiękowy awangardy fran 
duszy ludzkiej przeciw cywilizacjił „CAIN (Kłość dził usk:) cuskiej Opowieść o białym człowieku, który 
opanowany żądzą czegoś nowego, szuka szczęścia uajednej z wysp, zaginionych wśród oceanu. Nad program: Naj- 
nowsze atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4, w dni świąt. o godz. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. 

Ceny przystępne. 8375 

MASZYNISTKA 
poszukuje posady, 
jak rowniež može byč 
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. 

CGUING 
al, Wielka 47, tel. 15-41 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

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

Pianino zagraniczne: 
do sprzedania śpiesznie 
Dominikańska 13 

  UWAGA! — NOWOŚĆ! 
STAŁY ZAROBEK 
mają u nas intel, panowie oraz panie od lat 24. 
Pierwszeństwo mają ci, którzy w akwizycji księ- 
garskiej już pracowałi. Zgłoeić się w g. 10—11. 

Mickiewicza 28—3. 

POKÓJ 
do wynajęcia 
umeblowany 

dla uczni lub samotnych 
ul. Połocka 9—9 

Dźwięk, Kino - Teatr 

PAN 
ulica Wielka 42 

  

Mistrz cechowy 
reperuje zegary tanio 

i solidnie z gwarancją 
Antokolska 23, 
Hawryłkiewicz. 

      KINO KOLEJOWE | Najwspan. film światowej LZ ia (Za murami kiasztoru) 8-akt głęb. wzrusz. dramat z życia 
0 G N IS K 0 | produkcji węgierskiej p.t. y ukojenia kobiety, która się poświęciła. Treg. dzieje wych. klasztornej 

1 i fat. pomyłki małżeńskiej, W roli gl. olšniew. piekna Gros Aklan i wybitny artysta Werner Pitschau. 
(obok dworcakolejow.) | Początek o godz. 5, w niedziele i šw. o g. 4-eį pp. NAS1 ĘPNY PROGRAM: NA SYBIR z Jadwigą Smosarską 

Wzruszająca miłość żołnierza do pięknej artystki Wspaniała | 
š dramat erotyczny p.t. U adł Aniėt technika dźwięk J Wielk p ied: dowej muzyki. į ” Boz « 22. Światowid | pet Upa y Oka wad ainas a koa metodo Roki | Wyroby fabryk krajowychł | Niissouie | ое Wileński | аса ан оа 

Mickiewicza 9 ANONSI już w tych doiach „„Wiatr od morza'' p-g powieści St. Żeromskiego. REIKIA TR ul Straszuna 13 pod „Maszynistka” | dam—ul. Sawicz 1, m. 2: 

BOBEERESUZEWTECA WZIAC NOOOIEBRZDÓZCCO 

Kupujcie i popierajcie 
    

  

  

Picie miody i wina po = gabinetowy” 
Najstarszej firmy w stanie b. dobrym DŽIĘKOWE KINO | DZIŚ! Prześliczny       

  

FRANCISZEK PIiETKIEWICZ 15) 

Sołowki—wyspa tortur 
u z . = 

i smierci. 
(Wspomnienia z katorgi sowieckiej), 

Dozorcy. 

Takie wyrzutki społeczeństwa, których nawet 
G. P. U, nie chciało trzymać w swem gronie, używały 
sobie na więźniach, jak się po rosyjsku mówi .,skolk: 
dusze ugodno“. Bito i maltretowano, znęcano 
w-najwyrafinowauszy sposėb, jakby każde takie cii 
pienie nieszczęśliwego więźnia sprawiało im najwi 
szą rozkosz. Zachęcało ich do tego i to jeszcze, że 
najbardziej „zasłużeni* otrzymywali specjalne po- 
chwały władz sowieckich, a nawet zyskiwali skrócenie 

terminu kary. Dzięki więc tak szata iemu pomy- 
slowi i wladze sowieckie byty „czyste“ i więžniowie 
dostawali „co się należało”. 

Sytuacja materjalna dozorców pod każdym wzgle- 
dem była inna niź więźniów. Żaden nie odczuł głodu. 
miał ciepłe ubranie, mieszkał wygodnie i oprócz doz0- 
rowania więźniów na robotach nie nie robił. Copra- 
wda, nawet dość często, mieli jeszcze jedną funkcj 
do pełnienia, ale nie sądzę, aby im to sprawiało ja 
większą przykrość. Dokonywali jako kaci, egzekucyj 
nad więźniami. ! 

I tu muszę zaznaczyć, że twórca katorgi soła- 

wieckiej Gleb Boki, był świełnym znaweą duszy 
ludzi upadłych. Skazani za przestępstwa funkcjo- 

    
   

  

  

  

   

    

     

  
Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

narjusze G. P. U. gdy się znaleźli na Sołowkach nie 
jako zwyczajni „katorżnicy*, lecz ludzie uprzywile- 
jowani, mający znośny byt i władzę nad innymi 
w obawie, aby się sytuacja nie zmieniła stawali się 
najobrzydliwszymi służalcami i katami, jedynie dla- 
tego. by się w jakikolwiek sposób przypodchłebić tym, 
którzy i ich los mieli w swem ręku. Stałym bodźcem 
do tego był pozatem widok okropnej nędzy nieszczęś 
ników, co przecież i ich w razie niełaski mogłoby 
spotkać. 

Charakterystycznym dla dozorców był jeszcze 
i ten fakt, że pomimo, iż mieli wszelkie ułatwienia 
do ucieczek, bo nawet i broń palną, bardzo rzadko 
ktoś z nich uciekał.. A przecież wiedział z nich każdy 
dobrze, że los w każdej chwili może się odwrócić, a 
wówczas... Zresztą i po ewentualnem odbyciu okresu 
zesłania, po powrocie do kraju czeka go nędza i szy- 
kany. Byli jednak wierni jak psy, a gdy ośmielił się 
ktoś zbiee gorliwie go tropiono, a w razie stawiania 
oporu bez pardonu zabijano. 

Najpoważniejszym czynnikiem bezpieczeństwa 
na Sołowkach był t. zw. „Sop*. (Sołowieckij oso- 
bnyj połk) wzmocniony w 1926 roku, wobec znacznego 
zwiększenia ilości więźniów przez t. zw. „Don“ (diwi- 
ziją osobogo naznaczenija) uzbrojony w kilka armat, 
karabiny maszynowe, dwa samoloty, kilka motoró- 
wek oraz stacje radjowe nadawczą i odbiorczą, połą- 
czone z takiemiż stacjami w Kiemi. 

By utrzymać te oddziały w jak największej dy- 
scyplinie i karności, by stłumić wszelkie współczucie 
dla katowanych więźniów, zarówno nadzór, jak i woj. 
sko trzymano w jak największem odosobnieniu od 
więźniów. Żołnierz na Sołowkach pod groźbą suro- 

   

  

  
wej kary miał zakaz wszczynania jakichkolwiek roz- 

mów z więźniami. Ten sam zakaz rozciągał się i na te- 

renie koszar. Z kobietami — więźniami tu sprząta- 

jącemi nie można było rozmawiać. Do wyjątków 

należeli tylko niektórzy wybitni fachowcy starej armii 

carskiej, którzy pracowali przy dywizji, jako instruk- 

torzy, albo przyjeżdżali na manewry dywizji. Żołnie - 

rzy nietylko ściśle izolowano od więźniów, lecz wszel- 

kiemi środkami starano się, wpoić w nich, że więzień 
sołowiecki jest największym wrogiem prołetarjatu, i 

że walczyć z nim trzeba najostrzejszemi środkami. 

Inteligentniejsi i bardziej krytyczni żołnierze 

wiedzieli jednak o tem bezczelnem kłamstwie i dlate 
go, aby nie patrzeć na nieludzkie znęcanie się nad więź 
niami, starali się przeprowadzić z wojsk sołowieckich 

do innych formacyj, pomimo, iż tu uposażenie mieli 

bardzo dobre. 

  

  

  

Podział administracyjny katorgi sołowieckiej. 

Pod względem administracyjnym dzieli się ka- 

torga sołowiecka na 7 oddziałów, z których Ii naj- 

większy odział mieści się w Kremlu. Poza Kremlem 

na przystani znajduje się zarząd główny katorgi, @ 

w mieście Kiem zarząd prac lądowych. Drugi oddział 
katorgi znajduje się w odległości 12 klm. od Kremla 
w miejscowości Sawatjewo z jednym naczelnikiem dła 

II i prawie obok położonego IV oddziału — Siekirki. 
III oddział ulokowany został na wyspie Muksulma, 

połączonej (jeszcze przez mnichów) z główną wyspą 

półkilometrowej długości kładką. W oddziale tym mie- 
ści się ogromny „sielchoz* — uprawiający hodowlę 
bydła i zatrudniający koło stu osób, oraz liczne ry- 
backie „artiele“ trudniące się połowem śledzi i fok. 

  

  

V i VI oddział znajdują się na dalszych wyspach;: 
V na wyspie Kond, VI zaś na wyspie Anzer. VII od- 
dział to Kiem, a VIII na Urału pod nazwą Wiszery” 
podlegał Sołowkom tylko nominalnie. W 1929 r. z. 
VIII oddziału utworzono odrębną katorgę uralską. 

Drugą charakterystyczną cechą katorgi sołowiec-. 
kiej był brak regulaminu. Zazwyczaj w każdej celi. 

zachodnio-europejhskiego więzienia wisi regulamin po- 

uczający więźnia jak ma zachowywać się, by nie być: 
ciężarem dla współtowarzyszy i dostosować się da wy-- 

magań administracji. 
W Sołowkach nic podobnego nie była. 

Cały system administracyjny był oparty na dzi-- 
kich zwyczajach i kaprysach oszalałych  czekistów. 
'Ten zwyczajowy system rządzenia, oddający całkowi- 
cie losy więźniów na łaskę administracji był właśnie 
legalizacją tortur. 

Po przybyciu na Sołowki i zorjentowaniu się: 
w sytuacji przyszedłem do przekonania, że ten tyłku» 
będzie żyć i może mieć nadzieję wyjścia cało, kto bę- 
dzie walczyć o egzystencję aktywnie i z zupełną bez- 

względnością. 

Po trzech tygodniach pobytu w 13 kompanji prze- 

dewszystkiem postanowiłem co prędzej wydostać się: 

z soboru. Nakazem tego były bóle w kolanach, jako 

skutek okropnej tu wilgoci. Ale przedewszystkiena» 

musiałem znaleźć stałą pracę, gdyż tak zwane ogólne: 

prace, prędko wyczerpywały organizm, | rozstrajaly 
nerwy, człowiek stale przerzucany był z miejsca na 
miejsce w zależności od zapotrzebowań, a co najgor- 

sza, nie dawało to prawa do mieszkania w lepszycia 
pod względem higjenicznym kompanjach. : 

(D. c. n.) 

    

  

   


