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Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, 

Zasady projektu konwencji 
rozbrojeniowej. | 

W przededniu otwarcia konferencji. 
Podstawą konferencji rozbrojenio 

wej były projekty francuski i angiel- 
ski. Projekt rosyjski o charakterze 
wybitnie agitacyjno-propagandowym 
został odrzucony. Poza ustaleniem o- 
gólnych zasad konwencji, powołana 
przez Ligę Narodów komisja przygo: 
towawcza do konferencji rozbrojenio- 
wej wypracowała t. zw. Acte Gćnćral 
d'Arbitrage. usialający system poko- 
jowego załatwiania sporów. Wszedł 
on w życie w 1929 r. i w tej chwili 
jest „już podpisany przez szereg 
państw łącznie z Anglją, Francją i 
Włochami. 

Projekt konwencji, która będzie 
przedmiotem obrad rozpoczynającej 
się 2-go lutego konferencji rozbroje- 
niowej, dzieli się na 6 części: perso- 

nalną, budżetową, wymiany informa- 
cyj, broni chemicznej i dyspozy 
ogólnej natury. 

  

Artykuł pierwszy ustala zasady 
stabilizacji zbrojeń. Zadaniem konfe- 
rencji będzie bowiem nie co innego, 
jak określenie dla każdego z państw 
normy jego sił wojskowych. Może 
być ona zredukowaną, może być jed- 
nak i podwyższoną. Jak z tego wy- 
nika, chodzi tu głównie o zahamowa- 
nie wyścigu zbrojeń i ustalenie trwa- 
łego ich poziomu. Część pierwsza, po- 
święcona sprawom _— personalnym, 
przewiduje ograniczenie stanów licz- 
bowych armji na podstawie t. zw. 
przeciętnych stanów dziennych. « Pa- 
nieważ w ciągu roku zmieniają się 
rozmaite stany liczbowe w poszcze- 
gólnych armjach ustałono następują- 
cą formułę, która w przybliżeniu wy- 
prowadza przeciętną roczną cyfrę 

wojska. Według tej formułv należy 
podzielić liczbę żołnierzy przez liczbę 
dni w roku i pomnożyć przez liczbę 
dni istotnie odbytej służby. System 
ten daje możność porównania między 
stanami różnych wojsk i tem samem 
ustalenia pewnych norm. Rachunko- 
wi temu podlegać będzie całość armji 
służby czynnej oraz takie formacje 
jak policja, straż celna, żandarmerja, 
straż graniczna i straż leśna, nato- 
miast poza wszełkiemi ograniczenia- 
mi pozostawiono wyszkoloną rezer- 
wę oraz organizację przysposobienia 
wojskowego. Ten ostatni punkt go- 
dzi specjalnie w Niemcy, które nie 
anają prawa na mocy Traktatu Wer- 
salskiego tworzyć rezerwy wojsk. 
Łącznie z ograniczeniem ilości żołnie- 
rzy projekt określa również czas 
trwania służby w wojsku i w rezer- 
wie. 

Część druga poświęcona jest ma- 
terjałom wojennym. Po długich deba- 
tach i przedyskutowaniu szeregu pro- 
jektów, przy których Niemcy starali 
się przeforsować sposób ograniczenia 
bezpośredniego na podobieństwo klau- 
zul wersalskich, przyjęto jednak sy- 
stem pośredni, a mianowicie określe- 
nia dopuszczalnej ogólnej sumy wy- 
datków na materjał wojenny lądowy. 
System ten posiada tę dobrą stronę, 
że uniemożliwia do pewnego stopnia 
doskonalenie techniczne środków wo- 
jennych. Odnośnie zbrojeń morskich 
przyjęto, ogólnie biorąc, zasady trak- 
tatu londyńskiego z 1930 r.. podają 
one między innemi maksymalny to- 

naż okrętów: dla linjowych 35 tys. 
tonn z działami do 406 mm.: dla 
transportowców samołotów 27 tys. 
tonn; dla łodzi podwodnych 2 tys. 

tonn z działami do 130 mm. 

Siły powietrzne państw  opierač 
się mają na chwilowej ilości samo- 
łotów i ogólnej ich sile motorowej. 
Celem utrudnienia wykorzystania lot- 
nictwa cywilnego dła potrzeb wojsko- 
wych, projekt zabrania państwom wy- 
dawania nakazów budowania samolo- 
tów w sposób, który ułatwiałby do- 
stosowanie ich do celów wojskowych, 
zatrudniania personelu przygotowa- 
nego do działań wojennych, wreszcie 
udzielania subsydjów  linjom lotni- 
czym, założonym dla celów wojsko- 
wych. Przepisy powyższe nie mają 
większej wartości, gdyż nie zapobie- 
gają obejścia ich w sposób łatwy do 
upozorowania. Ograniczenie wydaf- 
%ów na te cele zostało odrzucone. 

Część trzecia konwencji, najważ- 
niejsza bodaj ze wszystkich, omawia 
sprawy związane z zahamowaniem co- 
raz to bardziej rosnących budżetów 

  

   

  

wojskowych. Zagadnienie to, kryją- 
ce w sobie w razie właściwego posta 
wienia, radykałne ograniczenia zbro- 
jeń, nie zostało jednak rozwiązane po- 
myślnie. Bardzo poważne trudności 
wynikają przy porównywaniu budże- 
tów, obłiczanych w różnych walu- 
tach i według różnych cen materja- 
łów wojennych oraz kosztów utrzy- 
mania żołnierzy w poszczególnych 
krajach. Ponadto ujawnienie budżetu 
wojskowego w państwach, nie posia- 
dających kontroli parlamentarnej, 
jest również niemożliwe w razie ist- 
nienia złej woli w tym kierunku. Dla 
łatwiejszego porównania i określenia 
wysokości budżetów, konwencja po- 
stanawia zgrupowanie wszystkich wy- 

datków na cele wojskowe w jednym 
budżecie. Wydatki te w okresie czie- 
roletnim mogą podlegoć wahaniom, 
byleby ogółna suma tego okresu nie 
przewyższała przepisanej normy. 

rta część projektu nakłada 
obowiązek wzajemnego informawa- 
nia o stanie zbrojeń. Zakazy używa- 
nia pod warunkiem wzajemności ga- 
zów trujących oraz bezwzględny za- 
kaz słosowania środków wojny bak- 
terjologicznej znajdują się w części 
piątej. Cz sta i ostatnia precy- 
zuje zasady wykonania konwencji 
Według niej miałaby być powołana 
Stała Komisja Rozbrojeniowa, która 
czuwałaby nad wypełnianiem posta- 
nowień konwencji. Braliby w niej u- 
dział prawdopodobnie przedstawic 
państw, zasiadających w Radzie Ligi. 
Mieliby oni dużą niezależność, gdyż 
nie byliby uważani za delegató 
swych rządów. Rzeczą komisji będzie 
wypracowywanie raportów o stanie 
zbrojna ze strony innego państwa, re- 
stały jeszcze określone. Będą to pra- 
wdopodobinie komisje sprawdzające, 
wysyłane do zbadania stanu rzeczy na 
miejscu. W razie złamania przepisów 
konwencji, komisja zawiadomi nie- 
zwłocznie wszystkie państwa pozosta- 
łe, które porozumieją się wówczas co 
do środków represyjnych. 

Konwencja, zawarła na parę lat, 
może być poddana rewizji po ich u. 
pływie (lub wcześniej) naskutek: 
bądź to nieprzewidzianych wypad- 
ków w jednem z państw, jak napaść 
zbrojna ze strony innego państwa, 
wołucja wewnętrzna, bunt kolonjal- 
ny i Ł p., który zmusza dane pań- 
stwo do zawieszenia posłanowień 
konwencji, bądź też na wypadek 
niespodziewanych postępów  tech- 
niki. 

W końcowych postanowieniach 
zawiera konwencja artykuł o niez- 
miernie ważnem znaczeniu politycz- 
nem, mianowicie, że nie uchyła ona 
w niczem postanowień dawniejszych 
traktatów, które ograniczają zbroje- 
nia lądowe, morskie i powietrzne. Mo- 
wa tu jest o traktatach pokojowych, 
waszyngtońskim i londyńskim. Arty- 
kuł ten stoi w rażącej sprzeczności 
z tendencjami  rewizjonistycznemi 
Niemiec, to też zbłiżająca się konfe- 

rencja będzie napewno widownią za- 
ciekłej dyskusji. Jeżeli dzięki niej 
konwencja nie zostanie przyjęta, to 
jednak osiągnie prawdopodobnie ten 

dodatni skutek, że wyświetli źródła 
niebezpieczeństw dla pokoju, jak do- 
tąd zaciemnione umiejętną grą poli- 
tyczną. c. 

  

  

     
  

  

  

      

   

  

Pierwsze dni konferencji. 

GENEWA. 28.1. Już dziś można 
określić, jaki będzie przebieg pierw- 
szych dni konferencji rozbrojeniowej. 

Posiedzenia plenarne konferencj 
będą się odbywać w Batiment Eelec- 
toral, t. j. tam, gdzie odbywało się o- 
statnie Zgromadzenie Ligi Narodów. 
Komisje i podkomisje konferencji bę- 
dą obradowały w specjalnie na ten 
cel wzniesionym budynku. 

Przewidziane jest, że konferencja 
zostanie otwarta w dniu 2-im lutego 
r. b. o godz. 3-ej m. 30 po południu 
wielką mową jej przewodniczącego p. 
Hendersona. W mowie tej Henderson 
ma podobńo zamiar dać resumć i 

   

    

przegląd wszystkich prac  przygoło- 
wawczych do konferencji rozbroje- 
niowej, dokonanych od chwili istni>. 
nia Ligi Narodów. ; 

Tegoż dnia konferencja wybierze 

  

  

   

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

M 

Sprawy gdańskie w Lidze Narodów. 
Przyjęcie raportu i rezolucji. 

GENEWA. 29. (Pat.) Rada Ligi 
Naredów załatwiła na piątkowem pe- 

dzeniu sprawy gdańskie  przyję- 
tiem raportu i rezolucji, przedstawio- 
nych przez reprezentanta Wielki: j 
Brytanji. W sprawie port dattache 
rezoiucja wydana po przyjęciu opi- 
nji Trybunału Haskiego, stwierdza: 
„Rada sądzi, że wobec tego, że punkty 
prawne, co do któsych istniały różni- 
ee zdań pomiędzy stronami. są oebec- 
nie wyjaśnione przez opinję Trybuna- 
łu, kwestje praktyczne, poruszone w 
nocie rządu polskiego z 26 styeznia 
1832 r., pówinny być załatwione bez- 
pośrednio przez strony. Rada z zado- 
woleniem przyjmuje deklarację, uczy- 
nioną w tej sprawie przez prezydenta 
Senatu wełnego miasta w nocie z 28 
stycznia 1932 r. oraz deklarację u- 

  

czynioną przez przedstawiciela Pol- 
ski w nocie z tej samej daty. Rada cie- 
Szy się, że meże stwierdzić, że w ten 
sposób sprawa znajdzie się definityw- 
nie rozwiązana. Należy podkreślić go- 
towość Senatu przyznania okrętom 
wojennym polskim pewnych specjal- 
nych ułatwień, przystosowanych do 
okoliczności lokalnych*. W sprawie 
używania portu gdańskiego przez Pol 
skę raport przedstawiciela Wielkiej 
Brytanji strzeszeza dzieje tej sprawy, 
przypominając, że zdaniem rządu pol- 
skiego żądania zgłoszone przez Senat 
gdański w roka 1930 nie mogą stano- 
wić spora między Połską a w. m. 
Gdańskiem, gdyż stanowią one za- 
mach na suwerenność polityczną i g0- 
spodarczą państwa polskiego i na je- 
go prawa do swohkodnego rozwoju. 

Nowe kwestje prawne, które wysun.;- 
ły się w tej sprawie naskutek odwo- 
łania się obu stron do decyzji wyso- 
kiego komisarza, mają być dodatko- 
wo przestudjowane przez komitet 
prawników, by sprawa mogła być roz- 
patrzona na sesji majewej Rady Ligi. 

Propaganda ukraińska. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

„Iskra* donosi z Genewy: Akcja 
Ukraińców z Małopolski Wschodniej 
na terenie Genewy ma być znacznie 
rozszerzona. Do Genewy przybył os- 
tatnio b. emigrant ukraiński w Kana- 
dzie p. Makochin, rozporządzający 
dużemi funduszami propagandowemi 
i zamierza założyć tu biuro, które be- 
dzie wydawało specjalne propagan- 
dowe biuletyny ukraińskie 

Administracja czynną od godz. 9—3 ppoł. Rękopisów Redakcia nie zwraca. 
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Chadeckie projekty ustaw 
kryzysowych. 

Tel. od wł. kor. z 
Klub Ch. 

projekt szeregu ustaw kryzysowych. 

Warszawy. 
Dem. wniósł do Sejmu 

Projekt ten przewiduje: obniżenie 
stopy procentowej od wszystkich kre- 
dytów do 8 proc. rocznie. odroczenie 
rat pożyczkowych w bankach państ- 
wowych osobom prywatnym, umorze- 
nie zaległości podatkowych i składek 
ubezpieczeniowych powstałych przed - 
1 kwietnia 1930 r., całkowite wstrzy - 
manie pobierania podatku majątko- 
wego. Pozatem projekt przewiduje. 
że sprzedaż majątku na licytacji mo- 
że się odbyć tylko wówczas, gdy cena 
zaofiarowana na licytacji wynosi co- 
najmniej 70 proc. ceny szącunkowej. 
Wreszcie projekt. wprowadza mora- 
torjum do kwietnia roku przyszłego 
dla właścicieli gospodarstw rolnych, 
któryzy wykażą, że posiadają dosta- 
teczny majątek, a nie mogą spłacić 

    

długów z powodu ciężkiej sytuacji. 

Szanghaj w ogniu. 
W oczekiwaniu rozkazu wymarszu. 

MANILLA, (Pat.) 4 kontrorpedowce amerykańskie otrzymały 
rozkaz trzymania się w pogotowiu w przewidywaniu udania się 
do Szanghaju. 

Krwawe walki. 
SZANGHAJ. 29.1. (Pat.) Samoloty 

japońskie w dalszym ciagu bomba: 
dują Cza-Pei, gdzie szerzy się gwał- 
towny pożar. W chwili obecnej wałka 
nieco osłabła, gdyż obiestrony usiłuja 
wzmocnić swe pozycje. Japończycy 
oczekują przybycia 12 pancerników. 
Część 19-ej armji kantońskiej z re- 
jonu Nankinu oraz trzecia dywizja 
gwardji narodowej skierowane zosta- 
ły do Szanghaju. Bomba, zrzueona z 
samolotu japońskiego, spadła na jed- 
nej z ulie w dzielnicy międzynarodo- 
wej, wyrządzając znaczne szkody. 

SZANGHAJ. 29.1. (Pat.) Eskadra 
aeroplanów japońskich o 4 godz. ra- 
no rozpoczęła bombardować Chapei. 
Bombardowanie trwało do wschoda 
słońea. W regularnych odtępach sły- 
chać były straszne eksplozje. Japończy 
cy zajęli główną chińską kwaterę woj- 
skową w Chapei, ale Chińczykom u 
dało się odebrać zpowrotem dworzec, 
który utracili. Atak chiński był wzmo- 
eniony przez pociągi pancerne w chwi 
li, gdy siły japońskie zostały osłabio- 
ne przez skierowanie części wojsk, 

« 
WASZYNGTON. 29.1. (Pat) W/g 

doniesneń agencji Reutera, Japończy- 
cy i Chińczycy zawarli układ, wstrzy - 
mujący walki w Szanghaju, począw- 

okupujących dworzec, w kilku zagro- 
żenych kierunkach. 

SZANGHAJ. 29.1. (Pat.) Główno- 
dowodzący wojsk japońskich wydzł 
o godz. 4.25 rano rozkaz bombardc- 
wania z aeroplanów przedmieścia 
Szanghaju Sza-Pei. Panika trwa. Pół 
miljona mieszkańców Chińczyków 
zabarykadowało się w swyeh miesz- 
kaniach. Ogień karabinów maszyna 
wych japońskich zasypuje wszystki: 
ulice dzielnicy. ` 

NANKIN. 29.1. (Pat) Wezoraj w 
czasie walk w dzielnicy Sza-Pei w 
Szanghaju wojska chińskie miały 
zdobyć % japońskie samochody pan- 
eerne. W wyniku wałk zginęło lub od- 
niosło rany około 300 Chińczyków. 

SZANGHAJ. 29. L (Pat). Pożar, który wy- 
haehł'na przedmieściu Chapei, rozszerza się 
bardzo. prędko. przybierając  zastraszające 
rezmiary. Według cfiejalnych danyeh, stra- 

ty japońskie wynoszą 8 zabitych i 29 ran- 
nych. Straty chińskie nie są dokładnie zna- 

  

  

    

" ne. Zginęła wielka ilość hezhronnych miesz- 
kańców. Komunikacja między siłami, znajda 
jącemi się w Chapei, a koncesją międzynaro 
dewą została przerwana. 

Zawieszenie broni. 
Szy ed dnia 30 b. m. o godz. 12-ej, 
w/s czasu Greenwieh. Wiadomość tę 
potwierdzają ofiejalnie w Londynie. 

Nota chińska do Ligi Narodów. 
GENEWA. 29.1. (Pat.) Sytuacja w 

sprawie konfliktu chińsko-japońskie- 
go ułeyła w dniu dzisiejszym radykał- 
nej zmianie naskutek zajęcia Szang- 
haju(?) oraz otrzymania nowych inst- 
rukcyj przez delegację chińską. Wy- 
stosowała ona do sekretarza generai- 
nego notę, w której stwierdza, że 
konflikt doszedł do punktu, w któ- 
rym może nastąpić natychmiasto- 
we zerwanie między Chinami a Ja- 
ponją i domaga się formalnego zaste- 
sowania do tego konfliktu art. 10 i 15 
paktu Ligi. 

W myśl pierwszego z tych artyka- 
łów Rada Ligi Narodów ma wskazać 
Środki w eelu ochorony integralności 

terytorjalnej ezłonków Ligi przed na- 
paścią zewnętrzną. Art. 15 przewida- 
je, że dla decyzji Rady Ligi Narodów, 
powziętej w myśl tego artykuła, nie 
potrzeba zgody stron. Dotychczas, 
opierając się na art. 11, potrzebowała 
dła każdej decyzji zgody obu państw 
zainteresowanych. 

W/g ogólnego przekonania, panu- 
jącego w kuluarach Ligi, projekt de- 
kiaracji, mozolnie wypracowany w 
ciągu ostatnich dni, stał się bezprzed- 
miotowy i nałeży już do przeszłości. 
Rada Ligi Narodów znajduje się obec- 
nie w eałkowicie nowej sytuacji. jesz- 
cze trudniejszej niż dotychczas. 

NOZE WERDEN O WETO ZS ZZO Z TR ZEDO ZY OP 
Pamiętaj o 1-szym lutym r.b, bo inaczej pozhawisz 

siebie największej przyjemności karnawału, jaką Ci spra- 
wi XIII-ty Doroczny Bal Ogólnoakademicki w Salonach 
Oficerskiego Kasyna Garnizonowego. 

W PTRYSZAKA (60 X OOOIRA SIRPYTA BK OK ERD LITR IRL KE TSRS SAS NIN 

komisję weryfikacji pełnomocnictw. 
oraz komisję dla ustalenia regulami- 
nu konferencji. Obie te komisje pra- 
cować będą prawdopodobnie przez 
cały dzień 3-go lutego tak, że ponow- 
ne zebranie plenarne odbyłoby się do 
piero w dniu 4-ym lutego r. b. 

Nie wiadomo, czy w dniu tym jed- 
nak będzie już możliwe rozpoczęcie 
dyskusii generalnej, tem bardziej, że 
większość szefów . delegacyj rozmai* 
tych państw dopiero będzie mogło 
przybyć do Genewy w drugim tygod- 
niu trwania konferencji. (Iskra). 

Reprezentacja muzyczna 

z Wilna w Filharmonii 
Warszawskiej. 

Dn. 16.11. odbędzie się uroczysty 
Festyn muzyczny na upamiętnienie 
30-lecia założenia Filharm. Warszaw- 
skiej. Ze wszystkich centrów muzycz- 
nych Europy zaproszeni są goście. Do 
Komitetu obchodu z Wilna zaproszo- 
no na ezłonkó JE. biskupa dr. 
Bandurskiego, mec. A. Millera, prof. 
M. Józefowicza, dyr. A. Wyłeżyńskie- 
go. 

W Lidze Narodów. 
GENEWA. 29.5 (Pat.) W związku 

z wiadomościami, otrzymanemi z 
Szanghaju, posiedzenie Rady Ligi Na- 
rodów w Sparwie konfliktu chińsko- 
japońskiego, odroczono do jutra rx- 
no. Delegat chiński Yen otrzymał 
w ciągu nocy instrukcje domagania 
się od Rady Ligi Narodów energicz- 
nej akeji z powołaniem się na art. 15 
i 16 paktu Ligi Narodów. 

GENEWA. 29.1. (Pat.) Szwajear- 
ska Agencja Telegraficzna podaje: 
Ostatnie wiadomości, jakie nadeszły 
z Szanghaju, wywołały w kałach Ligi 
Narodów  przygnębiające wrażenie. 
Oburzenie na brutalna postępowanie 
Japończyków wzrasta z dnia na dzień. 
£ zadowoleniem witają naogół 
wzmiankowane koła fakt, że chińska 
delegacja zdecydowała się wreszcie 
powołać na art. 15 statutu Ligi, który 
umożliwia Radzie Ligi Narodów ener- 

giezne wystąpienie przeciwko Jape- 
nii. 

W piątek przed południem prze- 
wodniezący Rady PaułBancour od- 
był naradę z kordem Cecilem, delega- 
tami Niemiec i Itałji w eelu rozważe- 
nia stanowiska, jakie należy zająć 
wobee położenia w Azji Wschodniej. 
Na posiedzeniu Rady, które ma się 
odbyć w piątek po poładniu  Paul- 
Bancour złoży odpowiednie oświad- 
czenie w tej sprawie. 

St. Ziednoczone oczekują 
odpowiedzi Anglii. 

WASZYNGTON. 29.1. (Pat.) We- 
dług wiadomości, pochodzących z mia 
rodajnych źródeł, Stany Zjednoczone 
nie będą występowały odosobnione w 
sprawach, dotyczących  Szanghaja. 
Departament stanu miałby wedłag 
tych wiadomości oczekiwać do czasu 
zapoznania się ze stanowiskiem Wieł- 
kiej Brytanii. 

Stanowisko Wielkiej Brytanfi 
LONDYN. 29.I. (Pat.) W kołach 

rządowych Wielkiej Brytanji uważać 
mają zasadniczo myśl Ameryki za- 
jęcia się całokształtem sytuacji w 
Chinach za słuszną, ale uważają, że 
problem ten nie może być traktowany 
pod kątem widzenia akcjo przeciw- 
japońskiej, lecz tylko pod, kątem wi- 
dzenia kooperacji z Japonją. Biorąc 
przedewszystkiem za punkt wyjścia 
w danej chwili trąktaty, dotyczące 
specjalnie Dalekiego Wschodu, mia- 
nowicie .konwencję waszyngtońską, 
rząd brytyjski zaproponował w pią- 
tek po południu przez swego amba- 
sadora w Waszyngtonie rządowi ame- 
rykańskiemu, aby narazie jako pierw- 
szy i najbardziej przez chwilę wska- 
zany krok wystąpić wspólnie w ra- 
mach konwencji waszyngtońskiej, о- 
strzegając Japonję przed działaniem 
na własną rękę w obrębie dzielnicy 
międzynarodowej w Szanghaju oraz 
przed blokowaniem wolnego dostępu 
statków do rzeki Yang-Tse. Propozy- 
cja ta obecnie jest rozważana w Bia- 
łym Domu, gdzie odbywają się nara- 
dy pod przewodnictwem prezydenta 
Hoovera. W związku z sytuacją wyni- 
kłą w tej sprawie minister spraw za- 
granicznych Simon odłożył swój od- 
jazd do Genewy. 

LONDYN. 29.I. (Pat.) Utrzymując 
odpowiedź udzieloną Ameryce ściśle 

  

w ramach konwencji waszyngtońskiej 

Wielka Brytanja postanowiła zwró- 
cić swe propozycje, skierowane dziś 
do Ameryki, również do Francji i 
Włoch, wychodząc z założenia, że 
wspólny krok wobec Japonji nie po- 
winien ograniczać się tylko do Sta- 
nów Zjednoczonych i Wielkiej Bry- 
tanji, jak proponowano w Waszyng- 
tonie, lecz obejmować winien wszyst- 
kie 9 państw, będące kontrahentami 
konwencji waszyngtońskiej, które ze- 
chcą przyłączyć się do akcji. 

Odmowa władz sowieckich. 
TOKIO. 28.1. (Pat.) Konsul gene- 

rałny Japonji w Charbinie donosi, iż 
na podstawie instrukeyj z Moskwy 
władze: sowieckie odmówiły katego- 

ryeznie pozwolenia na transport wojsk 
japońskich koleją wschednio-chińska. 
Takiej samej odmowy udzielono 
Chińczykom. 

Opinja prasy. 
LONDYN. 29. I. (Pat). Dzienniki angiel- skie zaalarmowane Są sytuacją w Szanghaju, którą opisują w olbrzymich telegramach. W obszernym artykule wstępnym z wiełema za 

  strzełżeniami, że propozycje amerykańskie są w Londynie jak najżycztiwiej rozważane. „Times* wysuwa różnice, istniejące w oce- nie wypadków pomiędzy Londynem i Wa. szyngtonem i niedwuznacznie daje Amery- ce do zrozumienia, że posiada pełne zaufa- nie do interwencji rządu japońskiego. „Czytając między wierszami, należy przyz nać artykuł „Timesa* za bardzo kategorycz. ną odmową Wielkiej Brytanji w spółdziała- niu w jakiejkolwiek drastycznej akcji Ame- ryki przeciw Japonji, „Daiły Herald< pod- kreśla naprężenie, jakie powstało między Japonją a Stanami Z jednoczonemi. 
W Tekio istnieje przekonanie — pisze dziennik — że Ameryka zaproponowała W. Brytanji wspólną akcję wobee Japonji na wypadek zaistnienia pewnych faktów. Ja- pońskie MSZ. zaznacza, jak pisze „Daily He rald“, że o ile Ameryka podejmie tego ro- dzaju akeję, to Japonja natychmiast zerwie stosunki dyplomatyczne. 

Strajk chińskiej Izby 
Handlowej. 

SZANGHAJ, 29, I. (Pat). Chińska Izba Handlowa ogłosiła strajk generalny. Wszyst- kie banki chińskie zostały zamknięte. Jedne cześnie wstrzymano załatwiani. 
ea 
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Kształcenie nauczycielstwa. 
Szkolnictwo zawodowe. 

Wywiad ajencji „łskra* z ministrem Januszem Jędrzejewiczem. 

W uzupełnieniu ogłoszonego przed 
kilkoma dniami wywiadu z ministrem 
wyznań religijnych i oświecenia pub- 
licznego, p. J. Jędrzejewiczem, zwró 
cił się przedstawiciel Ajencji „Iskra“ 
raz jeszcze do min. Jędrzejewicza z 
prośbą o naszkicowanie sposobu roz- 
wiązania przez nowy projekt ustawy 
o ustroju szkolnictwa problemu 
kształcenia nauczycielstwa szkół po- 
wszechnych, oraz zagadnienia podnie- 
sienia szkolnictwa zawodowego. 

— Wśród wielu innych zagadnień, 
jakie w związku z zapowiedzianą re- 
formą ustroju szkolnego budzą za- 
interesowanie ogólne, są dwa, o któ- 
rych naświetlenie chciałbym prosić 
Pana Ministra. Chodzi o to, jak zo- 

- staną utworzone kadry przyszłych na- 
uczycieli szkół powszechnych i jak 
zostanie zorganizowane szkolnictwo 
zawodowe? 

— W postanowieniach projektu 
ustawy, dotyczących tego działu szkol- 
nictwa przewija się ta sama myśl. któ 
rą projekt i w innych działach stara 
się przeprowadzić, a mianowicie: od- 

. sunąć decyzję wpływającą na rodzaj 
przyszłego zawodu do czasu później. 
szego, czasu większej dojrzałości 
młodego człowieka, po drugie zaś, nie 
zamykać mu sztucznie po ukończeniu 
studjów dróg, wiodących w różnych 
kierunkach, skoro te studja na różne 
kierunki pozwalają... 

O ile zaś chodzi o kształcenie na- 
uczycieli szkół powszechnych, doła: 
cza się tu sprawa podwyższenia po- 
ziomu wykształcenia. Trzeba stwier- 
dzić, że wagę tych spraw nauczyciel- 
stwo nietylko rozumie, ale dawało już 
wyraz w bardzo żywym pędzie ku sa- 
mokształceniu i dokształcaniu. Otóż 
z tych względów płynie postanowie- 
nie projektu, że odtąd kształcenie 
przyszłych nauczycieli szkół powsze- 
chnych w dziedzinie ich zawodu ma 
się odbywać nie po szkole powszech- 
nej, lecz po czteroletniem gimnazjum 
i trwać ma trzy lata, podczas gdy dzi- 
siejsze seminarja nauczycielskie, opie- 
rające się o 7mioletnią szkołą powsz:*- 
chną, trwają lat 5, Po tem studjum, 
prócz zawodu nauczycielskiego i inne 
drogi mają stać otowrem. 

— W swych enuncjacjach publicz- 
nych pan minister położył nacisk na 
sprawę reorganizacji szkolnictwa za- 
wodowego. Jak się to zagadnienie 
przedstawia konkretnie? 

— Projekt stara się iść w kierun- 
ku uporządkowania, podniesienia i 
zwiększenia uprawnień, które dają 
szkoły zawodowe. 

Szkolnictwo zawodowe już z natu- 
ry swojej jest działem najwięcej zróż- 
niczkowanym. Nietylko więc nie mo- 
żna tej różnorodności hamować, ale 
przeciwnie, należy w ścisłem przysto- 
sowaniu do życia gospodarczego i da 
ogólnego programu gospodarczego 
państwa, rozwój ten popierać. 

Ale o jednem naležy przytem pa- 
miętać. W całej tej różnorodności 
szkolnictwa musi być myśl i porzą- 
dek. Musi ono być ujęte w takie for: 
my organizacyjne, by społeczeństwo 
orjentowało się nietylko w tem, co 
każda z tych szkół daje pod względem 
fachowym, ale także pod względem 
poziomu. Dzisiaj nieraz granice się 
zlewają i poziom, a więc i moralna 
podstawa uprawnień staje się nieu- 
chwytną.. Dlatego przy wybitnym u- 

dziale fachowców i sfer zainteresowa- 
nych podjęto pracę. Rezultat objawił 
się w projekcie ustawy w postano- 
wieniach, tyczących stopni szkół za- 
wodowych. Będą one — bez względu 
na różnorodność badań fachowych, 
a ze względu na osiągany poziom — 
szkołami niższemi, szkołami stopnia 
gimnazjalnego, oraz szkołami stopnia 
licealnego. 

Już w tem kryjesię częściowo to, 
co wymieniłem, jako punkt drugi na- 
szego zadania, a mianowicie podnie- 
sienie szkolnictwa zawodowego. W 
tym kierunku pójdzie też praca pro- 
gramowa. Wszystko to zmierza prze- 
dewszystkiem ku podniesieniu mo- 
ralnemu, ku wzrostowi szacunku w 
społeczeństwie dla szkół i tu wkra- 
czamy w motywy niektórych postano- 

wień. Chodzi np. o to, by 'chłopiec 
zdolny, który ukończył szkołę zawo- 
dową stopnia gimnazjalnego, nie miał 
po niej drogi do dalszych studjów 
zamkniętej, ale mógł się dalej ksztat- 
cić w szkole zawodowej stopnia lice- 
alnego. Chodzi o to, aby młody czło- 
wiek, który ukończy czteroletnie gim- 
nazjum, a potem szkołę zawodową 
stopnia licealnego, miał otwartą drogę 
do dalszego kształcenia się na pozio- 
mie szkół wyższych, odpowiadających 
jego studjum dotychczasowym. Ale 
nie o to chodzi, by młodzież szkół za- 
wodowych w całej swojej masie szła 
w tym kierunku. Pójdą tylko najzdol- 
niejsi i najdzielniejsi. Leży już w cha- 
rakterze szkół zawodowych, że z nich 
łatwiej, prędzej i chętniej przechodzi 
się w życie bez przedłużenia studjów. 

Ale samo podwyższenie praw szkół 
zawodowych podniesie ich powagę i 
pozycję w społeczeństwie, ułatwi skie- 
rowanie pędu młodzieży ku tym 
szkołom, zamiast ku uniwersytetom. 

Podniesienie szkolnictwa: zawodo” 
wego, to sprawa pierwszorzędnej wa- 
gi. Jest to bowiem sprawa rozwoju 
gospodarczego, wzmożenia nietylk ; 
naszych sił wewnętrznych, ale i od- 
porności nazewnątrz — kończy swoje 
wyjaśnienia minister Jędrzejewicz. 

(Iskra). 

Przemówienie min. Jędrzeje- 
wicza na komisji oświatowej 

Sejmu. 

WARSZAWA. 29. I. (Pat). Na piątkowem 
posiedzeniu sejjmowej komisji oświatowej 
pod przewodnictwem posłanki Jaworskiej 
pos. SMULIKOWSKI reterował projekt u- 
stawy o ustroju szkolnictwa. Po reteracie 
przemawiał minister JĘDRZEJEWICZ, о$- 
wiadczając, że przywiązuje wielką wagę do 
uchwalenia tego projektu. Następnie mini- 
ster omawia konferencję z delegatami orga- 
nizacyj nauczycielskich, przyznając jej obra 
dom wysoki poziom, i podkreśla znamienny 
fakt zgodności dełegatów w ustosunkowaniu 
się do uznanych wałorów ustawy i rozbież- 
ności w rozumieniu jej wad, Dyskusja, za- 
równo na konferencji, jak w społeczeństwie, 
dokoła projektu nosi charakterystyczną ee- 
chę dyletantyzmu społeczeństwa, skoro obra- 
ea się wokoło zagadnienia szkoły średniej 
ogólno-kształcącej, a omija szkolnictwo za- 
wodowe, którego ujęcie w ustroju szkołni- 
ctwa minister uważa za główną i zasadni- 
czą wartość projektu. 

W dalszym ciągu swego przemówienia mi 
nister zbija twierdzenie, że projekt ustroju 
szkół powszechnych utrudnia  kształce- 
nie młodzieży wiejskiej. W odpowiedzi na 
pogląd prot. Nawroczyńskiego, p. minister 
twierdzi, że życie przekreśliło wysuniętą 
ongiś przez ministra Łopuszańskiego zasadę 

lawy wychowawczej* — szkoły Śred- 
niej ogółno-kształcącej, wobec czego jedy- 
nie racjonalną rzeczą jest stworzenie gimnaz 
jum o jednolitym programie nauczania i wy- 
chowania. Nie zgadza się również minister 

  

Teatr a stiuki uśw.Piotra 
na Antokolu. 

Ksiądz kapelan Piotr Śledziewski, b. 
konserwator białostocki, z fachowych 
studjów historyk sztuki, którą, jak 
się okaże, oświetla nader ciekawie z 
punktu widzenia historji kultury, wy- 
głosił przed kilku dniami na posie- 
dzeniu Sekcji historji sztuki Wil. 
T-wa Przyj. Nauk bardzo cenny re- 
ferat o związku przedstawień religij- 
nych XVII wieku ze słynnemi rzeź- 
bami i płaskorzeźbami świątyni, fun- 
dowanej w drugiej połowie tego wie: 
ku przez hetmana Paca, u wrót Wil- 
na. 

Tytuł referatu brzmiał: „Theadel- 
trum czyli . isterja religijne w kościo- 
łach wileńskich XVII wieku. Studjum 
do ikonograficznego zrozumienia stiu- 
ków w kościełe św. Piotra i Pawła 
na Antokolu". 

Wartość szersza obchodząca żywo 
nietylko wilnian a tkwiąca w pracy 
ks, P. Śledziewskiego polega na tem, 
že rzuca on duży snop Światła na 
związki między wszelkiemi sztukami 
.pięknemi, jakie od paru dziesiątków 
„lat, zwłaszcza dzięki Emilowi Male 
zajmują naukowców i szczerych. 
wyższego rzędu miłośników sztuki. 

Na czem polego teza zasadnicza 
autora? Na nawiązaniu do spostrze- 
żeń znakomitych nczonych zagranicy, 
wykazujących, że w dobie baroku pa- 
sja do łączenia wszystkich sztuk 
pięknych w jedną całość była szcze- 
gólniej żywą. W związku z tem ksiądz 
referent, w swoim barwnym a bardzo 
udokumentowanym odczycie przed- 
stawił nam głębokie związki jakie w 

„widowisk popularnych, 

XVII wieku zachodziły między litera- 
turą i plastyką i jak one odbiły się 
na rzežbach  antokolskiej świątyni. 
Przez mnogość swoją stanowią one 
istny las pełen niezwykłego bogactwa 
formy, tem więcej ważnem jest prze- 
to, znaleźć klucz do zrozumienia ich 
ideowego podłoża. Klucz ten ks. Śle- 
dziewski zdaniem mojem wskazał 
bardzo szczęśliwie, dążąc po linji roz- 
patrywania najbardziej istotnych zja- 
wisk kuligry barokowej. Naležy do 
nich przedewszystkiem  teatralizacja 
życia. 

Pod wpływem zachodu i tenden- 
cyj epoki, pochwyconych i spożyt- 
kowanych dla budzenia religijności 
zwłaszcza przez zakon jezuitów —- 
Wilno XVII wieku, rozmiłowuje się 
jak i reszta Rzeczypospolitej w wi- 
dowiskach wszelkiego rodzaju, w 
przedstawieniach drogą tą tak sku- 
teczną, unaoczniających nam wszel- 
kie myśli naczelne czy to hasła chwili 
czy też wskazania wieczne. Dwór 
królewski walnie ten kierunek wspo- 
maga. Władysław IV buduje przy 
zamku wileńskim teatr. Wszechstron- 
nie utalentowany A. Locci działa z 
desek scenicznych na widza całym 
arsenałem najnowszych średków tech- 
nicznych i artystycznych, wśród któ 
rych efekty świetlne, kunsztem wyso- 
kim wyczarowane, grają wielką rolę. 
Rozwijają się pod kierunkiem koś- 
cielno-zakonnym różnorodne odmiany 

szerzących 
prawdy wiary na ulicach i płacach 
w budynkach szkolnych i šwiąty- 

KU RJ E. R W 

Pogrzeb ś.p. J. Święcickiego 
WARSZAWA. 29, I. (Pat), W dniu 29-go 

b. m. przed południem odbył się pogrzeb 
$. p. Juljana Święcickiego, literata, prezesa 
Związku Wieteranów 1863 r. oraz prezesa i 
członka wielu towarzystw społecznych i nau 
kowych. 

Sytuacja strajkowa w Łodzi. 
ŁÓDŹ. 29. I. (Pat). Sytuacja strajkowa“ 

tramwajów nie uległa w ciągu dnia wczoraj- 
szego żadnej zmianie. Wczoraj panował zu- 
pełny spokój. W związku framwajarzy od- 
bywały się zebrania informacyjne członków. 
W ciągu dnia wezorajszego nie podejmowa- 
no żadnych pertraktacyj ani z inspektorem 
pracy, ani z dyrekcją. Dyrekcja kolei ełe- 
ktrycznej w Łodzi wystosowała do wszyst- 
kich pracowników pismo z wezwaniem do 
zgłoszenia się do pracy do dnia 6 lutego, 
względnie oddanie kożuchów, torb oraz ek- 
wipunku. 

W ciągu dnia wczorajszego dyrekcja po- 
czyniła przygotowania do uruchomienia tram 
wajów i dziś ukazały się pierwsze wagony. 
W dniu wczorajszym w godzinach popołud- 
niowych rada okręgowa związku pracowni- 
ków instytucyj użyteczności publicznej „Pra 
ca* zwróciła się do zarządów pozestałych 
związków, t. j. do związku klasowego i 
chrześcijańskiego, prosząc je © przybycie na 
konferencję w Sprawie poparcia przez te 
związki strajkujących tramwajarzy i ogło- 
szenia protestacyjnego strajku w instytue- 
jach użyteczności pubłicznej. jak gazownia, 
elektrownia i t. d. Związek odpowiedział na 
propozycję odmownie. Kierownik związku 
oświadczył, że zarząd przyszedłby tylko w 
tym wypadku z pomocą, gdyby strajk był 
rpowadzony organizacyjnie. 

Na posiedzenie przybyli tyłko przedstawi- 
ciele chrześcijańskiego związku, Po dłuższej 
dyskusji przedstawiciel  chrześcijańskiego 
związku orświadezył, że tyłko w wypadku, 
gdy wszystkie związki wystąpią solidarnie, 
związek ten proklamuje strajk wśród człon 
ków, w przeciwnym razie do strajku nie przy 
stąpi. Wobec powyższego rada związku „Pra 
ea* postanowiła przeprowadzić strajk pro- 
testacyjny samodziełnie, wyznaczając ter- 

min na dzień 30 b. m. W ciągu dnia dzi- 
siejszego mają być poczynione odpowiednie 
przygotowania. Obsługę wagonów, które wy- 
ruszyły na miasto stanowią konduktorzy, 
oraz nowozaangażowani pracownicy. 

30 tramwajów na mieście. 
ŁÓDŹ. 29. I. (Pat). W' piątek rano wyje- 

chało na miasto 30 wozów tramwajowych. 
Jako motorniczy wyjechali kontrolerzy i in- 
spektorzy, zaś jako konduktorzy nowozaan- 
gażowani pracownicy. Ponieważ zaś 30 wo- 
zów nie mogło obsłużyć wszystkich pasaże- 
rów, dotąd nie wycofano kursujących po 
mieście autobusów. Spokój nigdzie nie zo- 
stał zakłócony. 

Skoro tylko wozy ukazały się na uli- 
cach. do remiz zaczęli zgłaszać się starzy 
tramwajarze, którzy wyłamali się ze strajku. 

Na ogólną liczbę 1500 strajkujących zgłosiło 
się narazie 60. 

Z komisji reform rolnych. 
Państwowy fundusz obrotowy. 

WARSZAWA. 29. I. (Pat). W dniu 29 
b. m. pod przewodnictwem posła Tebinki w 
obecności ministra KOZŁOWSKIEGO obra- 
dowała komisja reform rolnych nad rządo- 
wym projektem ustawy o państwowym fun- 
duszu obrotowym reformy rolnej. Referent 
projektu pos. HYLA podkreślił jego wielkie 
znaczenie dla przebudowy ustroju rolnego. 
Projekt ten uzależnia od ministra reform 
rolnych wpływy z kredytów inwestowanych 
przez skarb państwa na cełć przebudowy u- 
stroju rolnego. Administrować tym fundu- 
szem będzie Państwowy Bank Rolny, dzięki 
czemu uniknie się powołania nowego spec- 
jalnego urzędu. Po ożywionej dyskusji pro- 
jekt ten przyjęto w 2-m czytaniu. 

z zarzutem, iż kształcenie nauczycieli szkół 
powszechnych w ustawie odsunie element wiej 
ski od zawodu nauczyciełskiego, natomiast 
podkreśla konieczność podniesienia ogólnego 
i zawodowego kształcenia nauczycieli szkół 
powszechnych, 

Charakteryzując projekt ustawy, podno- 
sl w nim minister uwzględnienie jednolitości 
szkolnictwa, demokratyczny charakter, wy- 
tworzenie elity umysłowej, związanej z ży- 
ciem, przez rozbudowę szkolnictwa zawodo- 
wego, wreszcie ramowość ustawy, która u- 
możliwi dostosowanie jej do życia drogą 
rozporządzeń. Przemówienie minister zakoń- 
czył podkreśleniem faktu, że projekt ustawy 
nie zawiera momentów politycznych, skoro . 
zarówno w obozie prorządowym, jak i w 
szeregach opozycji znajdują się przeciwniey 
i zwolenniey tego projektu. 

Po przemówieniu ministra obrady zakoń- 
ezono. 

niach. Wszyscy garną się na teatra- 
lizowane procesje „triumfy, pompy, 
misterja, passje, oratorja“ i t. p. 
Łączą one żywe słowo i żywy gest 
aktorski z plastyką architektoniczną 
malarską i rzeźbiarską dekoracyj, z 
hukiem dział i wiwatów, trzaskiem 
i jarzeniem ogni sztucznych, z fanfa- 
rą i gędźbą, wspaniałością, grozą lub 
słodyczą muzyki. Teatralność i ope- 
rowość, cała orkiestracja już nietył- 
ko dźwięków, lecz wszystkich rodza- 
jów sztuk pięknych, pełna wystaw- 
ności wkracza w życie wszędzie, tak 
jak na miejsce renesansowego spo- 
koju i wytworności gestu, modną 
"staje się postawa i postura pełna du- 
my lub okazałości. Wiłeńskie .,The- 
atrum sancti Casimiri“ z r. 1604 daje 
wzór długo nieprzyćmiony, długo 
działający przez wspomnienie jego 
świetnych scen i obrazów. 

Dzięki kronice bernardynów wi- 
leńskich, którą autor zbadał dokład- 
nie i porównał z innemi dokumenta- 
mi epoki, dzięki zwłaszcza zapiskom 
O. Digona z r. 1668, otrzymaliśmy po- 
daną z prawdziwym literackim talen- 
tem rekonstrukcję innego rodzaju 
„theatrum' jakie zjawiało się wów- 
czas po kościołach Wilna. Typ drugi, 
nie przelotny lecz długo powtarzany 
ustałony przez całą instalację i ma- 
szynerję połączoną z rzeźbami, ru- 
chomemi personami dramatu. Wpro- 
wadzone do kościoła OO. bernardy 
nów misterjum tego rodzaju składało 
się z dwu części, „większej na cześć 
Najśw. Marji Panny i „mniejszej“, 
wyrażającej walkę i klęskę szatana. 

Opierając się na tych i wiełu jesz- 
cze innych, pełnych barwności przy- 
kładach, autor dopatrzył się wpływu 
podobnych widowisk na rzeźby anto- 
kolskie. Zdaniem mojem postawienie 
sprawy jest zupełnie słusznem. Po- 
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Roztam w Ch. D. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Poseł ks. Szydelski z klubu Ch. D. 
ostatecznie ustąpił i w dniu dzisiej- 
szym zawiadomił o swojej dymisji 
marszałka Sejmu. 

Krok ten ks. Szydelskiego spowo- 
dowany został polityką obecnego kie- 

rownika Ch. D. p. Korfantego, z któ- 
rą zarząd dzielnicowy Ch. Dem. Ma- 
łopolski wschodniej nie salidaryzuje 
się. Rada Dzielnicowa Ch. D. w Ma:'>- 
polsce wsch. do kt. należy ks. Szydeł- 
ski, zerwała z władzami naczeł .Ch. D. 

Plenarne posiedzenie Sejmu. 
Zmiany w ustawie o reformie rolnej. 

WIARSZAWIA. 29. I. (Pat). Piątkowe ple- 
narne posiedzenie Sejmu otworzył marszałek” 
Sejmu Świtalski o godzinie 16-tej. 

Po referacie pos. Rubla przyjęto w dru- 
giem i trzeciem czytaniu ustawę o przystą- 
pieniu Polski do konwencji między państwa- 
mi sukcesyjnemi w sprawie uregulowania 
wypłaty zaopatrzenia funkcjonarjnszów pro- 
winejonalnych gmin i powiatów. Chodzi o 
to w tej konwencji, by urzędnik austrjacki, 
który przed wojną uzyskał prawa emery- 
talne, a potem stał się obywatelem jednego 
z państw sukcesyjnych praw tych nie utra- 
dit. 

Zkolei pos. Lechnicki zreferowal ustawę 
o ułatwieniu spłat w rołnictwie. Według tej 
ustawy celem uzyskania środków na spłatę 
załegłości z tytułu podatków oraz uciążli- 
wych długów właściciele nieruchomości ziem 
skich będą upoważnieni do przeprowadza- 
nia parcelacji na oddłużenie, na podstawie 
zaświadczeń, stwierdzających potrzebę par- 
celacji. W związku z tem wskazane jest za- 
wieszenie działalności pewnych artykułów 
ustawy © reformie rolnej. Zawieszenie to 
działałoby na czas trwania kryzysu gospodar 
czego. Po referacie pos. Lechnickiego wy- 
wiązała się dyskusja. 

W dyskusji pos. MIKOŁAJCZYK ze Str. 
Lud. dowodzi, że w ustawie tej chodzi tyl- 
ko o to, aby ziemianie mieli ułatwioną do- 

browolną parcelację. 

Pos. FIAŁKOWSKI (Kl. Nar.) wnosi po- 
prawki, które zmierzają do tego by ustawa 
w drodze wyjątkowej zawiesiła i inne ka- 
gańcowe artykuły ustawy o reformie rolnej, 
dotyczące wolnego obrotu ziemią. Mówca 
domaga się zmiany nastawienia ogólnej poli- 
tyki rządu w stosunku do rolnictwa. 

Pos. NOWICKI (PPS) krytykuje tenden- 
cje projektodawców, którzy według niego 

dążą do tego, aby zrobić z parcelacji inte- 
res handłowy, gdyż lewica uważa, że parce- 
lacja jest potrzebna wyłącznie do naprawy 
ustroju rolnego. Według mówcy w tak sfor- 
mułowanej ustawie nabywcami ziemi nie bę- 
dą robotnicy rolni, ani małorolni, a nawet 
średni gospodarze, lecz istnieje możliwość, 
że wierzyciel będzie od ziemianina zabierał 
ziemię za długi. 

Zkolei zabrał głos referent pos. LECH- 
NICKI, który w dłuższem przemówieniu od- 
pierał wszelkie zarzuty opozycji. 

Ustawę przyjęto. 
Następnie przyjęto w brzmieniu komisji 

w 2-m i 3-m czytaniu projekt ustawy w 
sprawie umorzenia pożyczek na odbudowę, 

odrzi ас wniosek Str. Lud. w tej samej 
materji. 

Pos. IDZIKOWSKI zreferował projekt u- 
stawy. upoważniający ministra przemysłu i 
handlu do udzielenia prawa zabudowy i do 
zbywania oraz zmiany gruntów państwo- 
wych w Gdyni. Po referacie pos. BZOWSKIE 
GO (BB) przyjęto w 2-m i 3-m czytaniu rzą- 
dowy projekt ustawy, zmieniającej niektóre 
postanowienia rozporządzenia Prezydenta o 
żegludze i spławie na śródlądowych drogach 
wodnych. 

Zkolei nastąpiło sprawozdanie komisji 
prawniczej o wniosku posłów Str. Lud. w 
przedmiocie nadużywania raportów policyj- 
nych i oddziaływania na tok spraw sądo- 
wych w celu niedopuszczania do wyświet- 
lenia sprawy Brześcia. 

Po dyskusji Sejm większością 
wniosek Str. Lud. odrzucił. 

Następnie przystąpiono do wniosku PPS 
posłów chłopskich, NPR i Ch. D. o nadzwy- 

czajnej komisji dla zbadania sprawy znęca- 
nia się nad więźniami w Brześciu. 

Po dyskusji i ten wniosek opozycji odrzu- 
cono. 
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Zaostrzenie się sytuacji w Kłajpedzie. 
Pogłoski o zamachu stanu. 

RYGA. 29.1. (Pat.) ,„Rigasche Run- 
dschau“ donosi, iż w związku z za- 
ostrzeniem się sytuacji w Kłajpedzie 
w kraju tym zaczęły uporczywie krą. 
żyć pogłoski o rzekomem przygotowa- 
niu zamachu stanu celem obalenia 
obecnego dyrektorjatu. 

W Kownie sprawa ta jest rozwa- 
żana spokojniej. Panuje tu jednak 
przekonanie, że obecny Sejmik zosta- 
nie rozwiązany i zostaną rozpisane 

nowe wybory, przyczem spodziewany 
jest duży przyrost mandatów litew- 

skich. Partje niemieckie, które na o- 
statniem posiedeniu sejmiku, odparo- 
wały wszystkie zarzuty, stawiane dy- 
rektorjatowi, podkreśliły równocześ- 
nie swoją lojalność wobec państwa 
litewskiego. Walka o zachowanie au- 
tonomji kraju kłajpedzkiego nie mo- 
że być w żadnym razie komentowana 
jako niełojalność. 

Dymisja rządu estońskiego. 
TALLIN. 29.I. (Pat.) Gabinet Pa- 

etsa podał się do dymisji. Powodem 
tego kroku było połączenie się dwóch 
partyj rządowych z dwiema partjami 
opozycyjnemi, mianowicie agrarjuszy 
z młodymi fermerami i ludowców 

z partją pracy. Połączone stronnict- 
wa domagają się rekonstrukcji ga- 
binetu na nowej podstawie. Ustępują- 
cy gabinet, w którym zasiadoli przed- 
stawiciele agrarjuszy i socjalistów, u- 
tworzony był w łutym 1931 roku. 

Skład nowego rządu Burescha. 
WIEDEŃ. 29.1. (Pat.) Nowy gabinet 
ukonstytuował się w dniu 29 b. m. 
i o godz. 19.30 złożył ślubowanie w 
ręce prezydenta związkowego Mikla- 
sa. Skład nowego gabinetu jest nastę- 
pujący: kancierstwo i sprawy zagra- 
niczne — Buresch, wicekanelerstwo 
i sprawy wewnętrzne — Winckler, 

W spokoju 
MADRYT. 29.1. (Pat.) Rozwiąza- 

nie Zakonu Jezuitów zostało wykona- 
ne w największym spokoju i porząd- 
ku. Jezuici poczęli opuszczać swe sie- 
dziby, przyczem nigdzie nie zanoto- 

twierdzają to przykłady inne, znane 
z zagranicy, gdzie ruch cały wziął 
swój początek. Całość scen figural- 
nych i poszczególnych rzeźb rozrzu- 
conych z wielkim pomimo wszystko 
umiarem po wnętrzu kościoła św. 
Piotra i Pawła w Wilnie, stanowi sze- 
reg cyklów związanych ideą naczel- 
ną, wypływającą z nauki św. Augu- 
styna, a dających nam w rozlicznych 
odmianach, jakby zakamieniałe mi- 
sterja poszczególne. Misterjum św. 
Sebastjana, patrona łuczników i in- 
nych ludzi rycerskich, do których 
nadewszystko sam hetman Pac, fun- 
dator, nalež:4; misterjum vel theadel- 

"trum grzesznika jakim onže sam sie- 
bie na kamieniu grobowym, z pokory 
chrześcijańskiej a potomnym dla roz- 
wagi nazwał i t. d. Wyliczać te cykle 
pokolei w feljetonie bez ilustracji, 

jaką na odczycie dawały obrazy 
świetlne, niepodobna. W książce, ja- 
ka winna się ukazać a jaką reproduk- 
cje rzeźb zdobić będą, czytelnik z za- 
ciekawieniem rzecz całą lepiej pozna 
i oceni. Tu należy podnieść, że wo- 
bec komplikacji jaką stwarza mnogość 
tych dzieł sztuki oraz wobec zaginię- 
cia uczonego tekstu, jaki dla artystów 
pacowskich był podstawą — nie jest 
rzeczą decydującą przekonać się czy 
każdy fragment tej kompozycji da się 
dziś z całą precyzją objaśnić. O wiele 
ważniejszemi są tezy zasadnicze auto- 
ra, tłumaczące nam ideowe podłoże 
i związki głównych grup rzežbiar- 
skich. Niemniej ważnem nazwiemy 
trafne podkreślenie pokrewieństwa ta- 
kich pomysłów z tradycjami gotyku 
i wykazanie różnicy między barokiem 
a gotykiem w sposobie artystycznego 
rzeźb rozmieszczenia. Różnica wyka- 
zana przy pomocy przykładów wło- 
skich XVII w., wziętych zwłaszcza z 
dekoracji pałacu Barberinich mistrza 

skarb — Weidenhofer, oświata -= 
Czermak, sądownietwo — Schusch- 
nigg, rolnietwo — Dollfus, handel — 
Heinl, sprawy wojskowe — Vaugoin, 
opieka społeczna — Resch. Przyznane 
związkowi chłopskiemu stanowisko 
ministra bez teki będzie obsadzone 
w terminie późniejszym. 

I porządku. 
wano nawet najdrobniejszych iney- 
dentów. Niektórzy powrócili do 
swych radzin, inni opuścili Hiszpanję. 
Większość udała się do Belgji. 

Piotra z GCortony, polega na usunię- 
ciu zasady kolejności zbyt monoton- 
nej a zastąpieniu jej zasadą ośrod- 
ków patrzenia, z których widz szereg 
scen prawie że równocześnie może 
spostrzegać i wiązać. 

Od siebie mógłbym dodać jedynie, 
że szereg myśli głównych autora za- 
sługuje na szersze jeszcze rozwinięcie, 
które tylko wzmocnić może założenia 
Tak np. tam, gdzie autor przypomina 
wpływy pewnych tendencyj gotyku 
na barok, warto przypomnieć znacze- 
nie, jakie dla całego szeregu. analo- 
gicznych zjawisk artystyczno-plasty- 
cznych XV wieku miały np. zamiło- 
wania literackie i pomysły teatralne 
wychodzące z dworu burgundzkiego, 
słynnego z mecenasowania sztukom 
pięknym. Nasze wjazdy uroczyste kró- 
lów i procesje teatralizowane XVII w. 

posiadają niewątpliwie koneksje z 
koncepcjami teatralnemi jakiemi oz- 
dabiano wjazdy ksiąžęco-burgundz. 
kie, niderlandzkie i t. p. Wzajemny 
wpływ literatury i sztuki XV wieku 
wykazany przez Doutrepont i innych. 
Niewątpliwie zaważy dużo. Nie prze- 
rwał się w dobie renesansu, jak słu- 
sznie później zauważył ks. prefekt 
Falkowski, a wzrósł w XVII stuleciu. 
Że jeszcze w XVIII wieku dwór a 
zwłaszcza oświecony monarcha sam 
takie związki i wpływy popierał o 
tem świadczą upodobania Stanisława 
Augusta, poddającego literackie tre- 
Ści malarzom swego czasu, o czem 
wielkie dzieło najnowsze T. Mańkow- 
skiego mówi tak zajmująco. Stanis- 
ław August kształcił się u teatynów 
wileńskich, Włochów _ przeważnie. 
Kto wie, czy omiawiane tu tradycje 
Wilna nie wpłynęły w tej mierze na 
króla. Niemniej warto może zazna- 
czyć, że zdarzyło mi się zauważyć w 
Wilnie ostatnie osobliwe a niepośle- 
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Podziękowanie. 
Rodzinie Wojskowej, Stowarzysze- 

niu Św. Wincentego A Paulo w Nowo- 
Wiłejce oraz wszystkim któ zy oddali 
ost tnią posługę 6. p żonie mojej Marji 
Mrówkowej tą drogę składam serdecane 
Bóg zapłać. 

Henryk Mrówka z dziećmi. 

ELNA СОООНЫЙ 

Z dnia na dzień. 
Nowy kurs w Auglji. 

„Il. Kurj. Codz.“ notuje naster"*ce 
ciekawe objawy wzrostu nacjonaliz- 
mu w Anglji. 

Hasło, rzucone przez angielskiego następ- 
cę tronu „Buy british * — kupuj tylko angiel- 
skie towary — szerzy się w całej Anglji z 
właściwą temu - społeczeństwu dokładnością. 
Pewne oznaki wskazują jednak, że ten hun- 
dlowy nacjonalizm angielski coś tak, jakby 
się zapatrzył na Hitlera, wobec czego „Buy 
british* coraz bardziej przypomina niemiee- 
kie... „Deutschland erwache*. 

Na zarządzenie anglikańskich arcybisku- 
pów z Centerbury i Yorku do nabożeństw no- 
worocznych w dniu 1 stycznia b. r., dodano 
osobną modlitwę, niejako pokutną, z prośbą 
do Boga o przebaczenie, iż Anglja hołdowała 
„pysze narodowej, szukając zadowolenia w 
panowaniu nad innemi narodami, zamiast u- 
dzielać im pomocy* i t. d. 

Ustęp ten wywołał w opinji publicznej tak 
silną reakcję, że już w dniu następnym mu- 
siano go skreślić. 

Słusznie! 

W „Kurjerze Warszawskim” znaj- 
dujemy następujące słuszne uwagi: 

Gości, którzy tylko co pewien czas od- 
wiedzają Wilno, przykro razi pewien marazm 
w stosunku do kultu dla Mickiewicza. 

Sprawa budowy pomnika—w zawieszeniu. 
Mieszkanie twórcy „Dziadów* w domu 

red. Obsta — puste. Nikt się jednak nie zajął, 

by urządzić tam zbiornicę pamiątek, których 
niebrak w samej Wileńszczyźnie. 

W celi Konrada, do której się wchodzi 
ze wzruszeniem i pochyłeniem głowy, nic 
niema prócz kilkunastu fotografij na ścianach 
i jednego krzesła po Mickiewiczu. 

Czyż społeczeństwo połskie przez łat 12 
(Wilno odzyskaliśmy w r 1919) nie mogło 
się zdobyć na tak niewiele energji, aby za- 
pełnić te pomieszczenia. Jakże dziwnie musi 
uderzać ta grobowa pustka cudzoziemców, 
których przecież gorąco wzywamy do zwie- 
dzenia Polski, a więc i pełnego pamiątek pię- 
knego Wilna. Ta pustka szczególnie charak- 
teryzuje społeczeństwo. 

Mamy przecież w Wilnie spory zastęp 
młodzieży akademickiej. Jeśli ci, co wzięli 
na swe barki trud opieki nad puścizną Mie- 
kiewiczowską w Wilnie, nie czują się na si- 
łach do pracy, niechaj powołają młodzież. 
Nawet poważniejszych funduszów nie po- 
trzeba. 

Młodzieży wileńskiej niewątpliwie, w ra- 
zie potrzeby, pomoże młodzież z całej Polski, 

Zgen znanego Kkomunisty. 
Przed paru dniami zmarł w Moskwie 

Piotr Stuczka, rodem z Łotwy, w r. 191% 
szef rządu bolszewickiego w Rydze, a w 

ostatnich latach prezes najwyższego sądu 
bolszewickiego w Moskwie. Pozatem Stucz- 
ka był przedstawicielem komunistów łotew- 
skich w Kominternie i profesorem komuni- 
stycznej akademji. Zajmował się także teorją 
prawa sowieckiego i napisał kilka książek 
w tej dziedzinie, Przed swą karjerą w sze- 
regach bolszewickich w końcu ub. wieku 
Stuczka zajmował się w Rydze adwokaturą 
i redagował dziennik „Deenos Lapa". 

Niema nadziei. 
LONDYN. 29, I. (Pat). Admiralicja poda- 

je, iż niema obecnie żadnej nadziei na ura- 
towanie załogi łodzi podwodnej „M 2%. 

Kron'ka telegraf'czna. 
— „Giornałe ddtalla* stwierdza, iż pomi 

mo rozwiązania zakonu Jezuitów w Hisz- 
panji Watykan nie zamierza wyciągać z 
faktu tego dalekoidących konsekwencyj. Sto 
sunki dyplomatyczne są nadal utrzymywane 
i nuncjusz pozostaje w Madrycie. 

— Kardynał Kakowski złożył wizytę am- 
basadorowi Skrzyńskiemu. W piątek kardy- 
nał Kakowski będzie przyjęty przez Papieża, 

— Papież powołał specjałną komisję z 
udziałem techników w celu wykrycia win- 
nych i ustalenia odpowiedzialności za kata- 
strofę budowlaną w bibljotece watykańskiej, 

— W Dyneburgu powstaje nowa organi- 
zacja polska — towarzystwo gimnastyczne 
AŻ: Otwarcie nastąpi w połowie lutego 
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dnie resztki pokrewnej, teatralizują- 
cej sztuki plastycznej XVII w. jaką 
nam ks. Śledziewski w jej rozkwi- 
cie siedmnastowiecznym i różnych 
odmianach i poza Antokolem okazał. 
Mam na myśli ogromny zbiór deko- 
racyj jakby teatralno-żałobnych, ja- 
kie znajdują się na składzie w jed- 
nej z kaplic u bernardynów wileń- 
skich. Znamionują je wybitne cechy 
stylu Ludwika XVI-go w połączeniu 
z tradycjami baroku w zasadniczym 
pomyśle. Dość imponujące to świadki 
okazałych przedstawień, na jakie w 
XVII i XVIII wieku zamieniały się 
także nabożeństwa żałobne, przy po* 
mocy czarnych (zachowanych) zasłon 
na ogromne okna oraz olbrzymich 
obelisków również ocalałych i wy- 
krawanych na deskach a malowa- 
nych ni to rzeźb przedstawiających 
Postacie Żałoby. Mamy tu znów de- 
koracje teatralne i nawet drewnia- 
nych aktorów Theatrum doloris vel 
Castrum doloris, grodu żałości, na 
jaki cały kościół czasu pogrzebu za” 
mieniano. Małą resztę tej wspaniałej 
całości niepotrzebnie oddzielono i u- 
mieszczono w kaplicy innej, przy 
cmentarzu bernardyńskim. Byłoby 
arcyciekawem, gdyby w większej mie- 
rze niż się to podobno czasem zda- 
rza, cały ten przepych gigantycznych 
rekwizytów choć na krótko kiedy od- 
tworzono, rozstawiając wszystko na 
nowo w kościele, pod kierunkiem ar- 
tystycznym i w odpowiednim — о- 

mencie. я 

Podane tu uwagi pozwalają zorjen- 
tować się w tak cennej pracy ks. 
Śledziewskiego, owocu kilkuletnich 
studjów, rzucających ważne świa- 
tła na histori sztuki i kultury Wilaa. 

Dr. Marjan Morelowski. 
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WIEŚCII OBRAZKIZ KRAJU. 
Napad rabunkowy 

na drodze Porpliszcze — Głębokie. 
W. dniu wezorajszym późnym wieczorem 

na drodze Porpliszeze—Głębokie dokonany 
został napad rabunkowy na mieszkańca wsi 
Porpliszcze Szymona Iwańskiego. 

W. odległości 4 kilometrów od wspom- 
mianej wsi na powracającego z targu Iwań- 
skiego napadło dwóch oscbników, którzy 
zażądali od niego gotówki. Spotkawszy się z 
odmowną odpowiedzią jeden z nieznajo- 

myeh rzucił się na Iwańskiego i obalił go 
na ziemię, poczem drugi grożąc mu śmier- 
cią zrewidował kieszenie, zabierająe port- 
monetkę zawierającą 57 złotych. Po doko- 
naniu rabunku napastnicy zbiegli w  kie- 
runku Głębokiego. 

Powiadomiona policja wszczęła pościg, 
który nie doprowadził narazie do ujęcia 
sprawców. (e) 

Ujawnienie jaczejki komunistycznej 
w Dziśnieńskiem. 

Nakrycie masówki komunistycznej w iesie. 
Władze bezpieczeństwa puhłieznego uja- 

wniły w powiecie dziśnieńskim dobrze za- 
konspirowaną jaczejkę komunistyczną, któ- 
ra utrzymywała ścisły kontakt к komite- 
tem wykonawezym K. P, Z. B. Aresztowano 
w związku z tem 6 osób. 

Podczas rewizji przeprewadzonej w mie- 
szkaniach aresztowanych wywrotoweów uja- 
wnione obfity materjał dowodowy. 

Katastrofa 
W dniu wezorajszym na linji wąskoto- 

rowej Iwacewieze-Świętawoła wydarzyła się 
katastrofa pociągu mieszanego. Mianowicie 
pociąg mieszany Nr. 3652 na 4 klm. od Iwa 
<ewicz skutkiem narazie nieustałonej przy- 
<zyny na zakręcie przechylił się na bok, 
wobec czego dwa wagony naładowane drze- 
wem oraz wagon pocztowy uległy wykole- 
jeniu się. Wykolejone wagony spadły do 
pobliskiego rowu. Pociąg niezwłocznie zat- 
smrzymano. Z wykolejonego wagonu pocztowe- 

W tymże dniu w lesie wpobliżu wsi Osi- 
powicze gminy janowskiej polieja wytropiła 
masówkę komunistyczną która zebrała się 

lesie z okazji komunistycznej rocznicy trzech 
L. Aresztowano 9 wywrotowców i jedną ko- 
munistkę, których osadzone w areszcie. 
miejscu masówki znaleziono wiełką ilość 
teratury komunistycznej. 

kolejowa. 
go wyciągnięto nieprzytomnego urzędnika 
pocztowo-kolejowego Modzelewskiego, który 
dzięki szezešliwemu zbiegowi okoliczności 
odniósł nieznaczne tylko pokaleczenia. Z 
pasażerów nikt nie odniósł pokaleczenia, 
O wypadku powiadomiono władze kolejowe. 
Po upływie godziny, na miejsce wypadku 
przybyła komisja- śledczo-kolejowa, która 
prowadzi dochodzenie w Sprawie ustalenia 
przyczyny wykolejenia się, woganów 

    

  

  

Kurzeniec. 
Tragiczny wypadek. 

Onegdaj w miasteczku Kurzeniec przy 
«ul, Miadziołskiej zdarzył się nieszczęśliwy 
wypadek, który pociągnął za sobą ofiarę łu- 
«dzką, Mianowicie niejaki Kazimierz Piotrow 
Ski z Kulbiszyna gm. kurzenieckiej przecho- 
dząc ul. Miadziolską poślizgnął się i upadł 
tak nieszczęśliwie, iż roztrzaskał osobie eza- 
szkę i przed przybyciem lekarza zmarł nie 
©dzyskawszy przytomności Wypadek ten 
zdarzył się w obeeności licznych przechod- 
„miów. 

Rodzina Piotrowskiego występuje na dro- 
gę sądową z żądaniem od władz samorzą- 

adowych odszkodowania. (e). 

Święciany. 
Pożary. 

W| dniu 27 styeznia we wsi Kaznodzie- 
iiszki, gminy łyntupskiej, naskutek nieostroż- 
nego obchodzenia się z ogniem spłonął dom 
mieszkalny wraz ze wszystkiemi zabudowa- 
niami gospodarezemi, należący do Macieja 
Szymkowicza. Jak ustaliło dochodzenie, Szym 
kowicz poniósł straty na sumę 3.500 zł. z 
własnej nieostrożności, gdyż zaprószył 0- 
<gień od papierosa w stajni podczas doglą- 
dania konia. 

Takiż wypadek nieostrożnego obchodze- 
nia się z ogniem miał miejsce we wsi Łapu- 
my gminy komajskiej, Gdy właścicielka do- 
«mu Pauksztełowa, siedząe na piecu, zajęła 
się szyciem i zasnęła, od łampy naftowej 
zapalił się sufit, wskutek czego powstał po- 
żar. Przy pomoey miejscowej ludności pożar 
«ugaszono. Pauksztełowa poniosła straty się- 
-gające kwoty 600 zł. 

Zastrzełenie. 

Patroł graniezny KOP. w dniu 26 stycz- 
mia na drodze, wiodącej z Gawejkian do Ja- 

nopola napotkał jadącego wozem osobnika, 
który na parokrotne wezwanie do zatrzyma- 
nia się nie reagował i skręcając z drogi za- 
mierzał zbiec. Mimo oddania przez patrol 0- 
strzegawczych strzałów jadący nie zatrzymał 
się, wobec czego patrol oddał strzały, któ: 
remi jadący został zabity. Dochodzenie usta- 
liło, żejst to Michał Szałkin, lat 50, staro- 
obrzędowiec. Dalsze dochodzenia w toku. 

Zmiany w pożarnietwie. 
Dotychczasowy instruktor pożarnictwa 

na pow. Święciański p. Andrzejewski został 
przeniesiony do Brasławia. Na miejsce jego 

(Ter.) 

Z pogranicza. 
Walka Straży Granicznej z przemyt- 

nikami i przemytnictwem. 

W ciągu ostatnich trzech dni na pogra- 
niczu polsko-litewskiem w rejonie Kołtynian 
Kozaczyzny, Oran, Druskienik, Łoździej i 
Ważajn zatrzymano 11 przemytników, któ- 
rym odebrano 70 klg. tytoniu pochodzenia 
litewskiego, 26 klg. sacharyny, 3 zwoje jed- 
wabiu, kilkaset sztuk harmonijek, spirytu- 
su skażonego oraz kropłi Hoffmana. 

Na odcinku granicznym Łoździeje i ko- 
ło Kołtynian przemytników postrzelono, ko 
ło Kozaczyzny w trakcie ucieczki zastrzelo- 
no przemytnika, wpobliżu Druskienik rów 
nież. podczas ucieczki przemytnik utonął. 

Stan bezpieczeństwa na granicy 
znacznie polepszył się. 

Według rocznego sprawozdania organów 
KOP. na poszczególnfch odcinkach graniez- 
nych województwa wileńskiego stan bezpie- 
czeństwa polepszył się. W porównaniu z ro- 
kiem ubiegłym zanotowano znaczny spadek 
napadów rabunkowych w pasie granicznym, 
zmniejszenie się liczby kradzieży, zupełny 
zanik wystąpień band dywersyjnych i t. p. 

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego mieści się 

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

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku 

1009/, film 
DZIŚ ażwiekówy 

  W roli głównej GRETA GARBO 

ANNA CHRYSTIE 
  

  

  

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

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

oraz futra i okrycia damskie i męskie. 
  

Nowogródek. 
Z sali sądowej. 

Sąd Okręgowy w Nowogródku skazał m. 
pow. brzeskiego Jana Chilmińskiego i Alek- 
-s8andra Sajewieza na trzy lata domu popra- 
wy każdego za to że w nocy na 30 września 
1931 roku w lesie około wsi Opieczki pow. 
-stołpeckiego zapomoeą duszenia sznurkiem 
za gardło Pawła Czereszkę zabrali mu 30 
dolarów i 35 złotych wraz z portfelem. 

Oskarżeni zostali razem z poszkodowa- 
nym przerzuceni z Rosji Sowieckiej, gdzie 
-siedząc w areszeie dowiedzieli się że Cze- 
sreszko posiada pieniądze. 

* % & 

Mieszkaniee miasta Warszawy, Srul-Iz- 

"rael Zylber, syn Szłomy 1 Dwojny. mieszka- 
miee miasta Grodna, Jankieł-Jakób Aleksan- 
drowicz, syn Mowszy, i mieszkanka miasta 
Kałyszyn, pawiatu Mińsk-Mazowiecki, Syma 
"Trzybucka, córka Mendla i Rywki, przez 
"Sąd Okręgowy w Nowogródku zostali skaza. 
mi: Zyłber i Aleksandrowiez na 5 lat wię- 
zienia z Trzybucka na 3 L domu poprawy 
za to že od ezasu bliżej nieustalonego do 
«dnia 13 kwietnia 1931 roku w  Baranowi- 
-ezach, brali udział w spisku pod nazwą Ko- 
zmunistyczna Partja Zachodniej Białorusi, z 
wiedzą o tem iż spisek ten został zawiązany 
-w celu obalenia przy pomocy zamachu usta- 
"łonego w drodze praw zasadniczych ustroju 
Państwowego i oderwania od Połski woje- 
wództw Półnoeno Wschodnich dla przyłą- 
«ezenia ich do ZSSR 

. Propaganda sportu narciarskiego. 

Onegdaj Sekcja W. F, Pow. Kom. W. F. 
4 P. W. (p. Komis. Witwicki) wyświetlała w 
kinie „Pogoń* propagandowy film narciar- 
"ski, mający już swoją sławę: „Monte-Santo". 

Przed pierwszym seansem, wygłosił od- 
<czyt o narciarstwie ref. Kul.-Ośw; Sekr. Woj. 

° Вегр. ВюКи Współpracy z Rządem. 
W. organizacji tej tak  doniosłej pod 

"względem propagandowym imprezy, wzięli 
udział harcerze 3-ciej drużyny im. Marszał- 
ika Pilsudskiego. 

Film wywołał niezwykłe zainteresowanie 

1 
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wśród najszerszych warstw miejscowego spo- 
łeczeństwa. oraz uznanie dla Pow. Kom. W. 
F. i P. W., który: przez zorganizowanie tej 
imprezy, otworzy wielu jednostkom oczy na 
wartość sportu narciarskiego. 

Lida. 
Fabryka „Ardal* znów unierucho- 

miona. 

Z dniem 23 stycznia stanęła powtórnie 
największa fabryka w Lidzie t. zw. Prze- 
myst Gumowy „Ardal“, ze względu na brak 
rynku zbytu na wyprodukowany towar. Zo- 
stało pozbawionych pracy 45 mężczyzn i 
135 kobiet. 

Ceny na chleb i mąkę. 

| WI dniu 28 stycznia komisja do zbada- 
mia cen przy Starostwie w Lidzie ustaliła 
nowe ćeny na chleb i mąkę, obowiązujące - 
z dniem 29 stycznia: 

Mąka żytnia razowa za klg. w hurcie 
25 gr., w detalu 27 gr., mąka żytnia 65 proc. 
za klg. w hurcie 35 gr, w detalu 37 gr., 
chleb żytni razowy za klg. 27 gr., chleb 
żytni 65 proc. za klg. 35 gr. 

Pieczywo pszenne pozostaje w cenie bez 
zmian. Znižka cen nastąpila ze względu na 
obniżenie się ceny żyta do 21 i pół zł. za 
100 kig. 

Oprócz tego nastąpiła zniżka cen na wy- 
roby masarskie. Słonina sucha solona pierw 
szego gatunku 1.70 za klg., świeża 1.50, cie- 
lęcina 65 gr. Reszta wyrobów bez zmian. 

Ze Zw. Rzemieślników Żydów. 
Na odbytem walnem zebraniu Związku 

Rzemieślników Żydów w Lidzie, które się 
odbyło w dmiu 23 stycznia, dokonano wy- 
borów nowych władz Związku. Do zarządu 
weszli: Gutelewicz Szymon, Pupko Jakób, 
Nowoprėcki Wolf, Szmujlewicz Gersz, Gran- 
szpan Abram, Tojsztem Gdela i Szmul Icek. 
Oprócz tego dokonano wyborów komisji re- 
wizyjnej i uchwalono nowy budżet. Żywą 
dyskusję wywołała sprawa nadużyć, jakich 
miał się dopuścić poprzedni zarząd, o czem 
pisała prasa. 

Nowojelnia. 
Obchėd powstania styezniowego. 
W, dniu 24 b. m. w Nowojelni obchodzo- 

no uroczystość 69 rocznicy Powstania Sty- 
czniowego. 

Na uroczystość złożyły się' 
23 I. rb. o godz. 18 capstrzyk. Obecnie 

w pochodzie oddział K, P. W. z orkiestrą, 
straż pożarna kolejowa i straż pożarna miej- 
ska. Przy Urzędzie Pocztowo-Telegraf. pre- 
zes K. P. W. p. Kisielewski miał krótkie 
przemówienie okolicznościowe, wznosząc 
w końcu okrzyk na cześć Niepodległej Rze- 
czypospolitej, Jej Prezydenta prof. I. Mo- 
ściekiego i Marsz. J. Piłsudskiego. 

24. I. r. b. o godz. 11 wymarsz pochodu 
przez miasto, orkiestra K. P. W. dziatwa 
szkolna, sekcja pań K, P. Wi, oddział K. P. 
WL ze sztandarem, straż pożarna kolejowa, 
i straż pożarna miejska. Po skończonym 
pochodzie okolicznościowe przemówienie ze 
wzniesieniem wyżej przytoczonych  okrzy- 
ków miał znów prezes K. P. W. p. Kisielew- 
ski, poczem odbyła się defilada przed sztan- 
darem K. P. W. i obecnym: przedstawicieła- 
mi miejscowych organizacyj. Pochód rozwią 
zano o godz. 13. 

Q godz. 20 tegoż dnia odbyła się w miej- 

scowem Ognisku uroczysta akademja na 
cześć Powstania Sytczniowego i Jubileuszu 
25-lecia sakry biskupiej J. E. ks. Wł. Ban- 
durskiego. 

Przemówienie poświęcone pamięci pow- 
stania wygłosił kierownik miejscowej szko- 
ły p. Tabisz, następnie chór szkoły odśpie- 
wał 4 patrjotyczne piosenki, wreszcie pre- 
zes K. P. W|. p. Kisielewski zaznajomił ob- 
szerniej zebranych z biografją i czynami J. 

   

        

  

E. ks. bisk. Wł. Bandurskiego. W końcu 
członk miejscowego Oddziału Strzelca. 
odegrali 3-aktówkę p. t. „Stańko Powsta- 
niec*. W! przerwach przygrywała orkiestra 
dęta miejscowego K. P. W. 

Pomimo rozbudowy gmachu Ogniska w 
roku bieżącym blisko o 100 proc. Ściany je- 
go ledwo pomieściły zebranych na akademiji. 

Popierzjeie Przemysł Krajowy 
RECE POZ WEZT SEA ORZOTCZOSTEY OZROC RAW 

PROPAGANDA WALKI 
Z BEZROBOCIEM 

Pobudka. 

Sekcja Propagandowa Wojewódz- 
kiego Komitetu do Spraw Bezrobocia 
ogłosiła wśród kompozytorów wileń- 
skich konkurs na motyw muzyczny 
nadający się do wykonywania w lo- 
kalach publicznych, jako hasło przy- 
pominające społeczeństwu potrzebę 
pomocy bezrobotnym. W wyniku 
konkursu jury w osobach p. dyr. A. 
Wyleżyńskiego, R. Rubinsztejna, W. 
Hulewicza, A. Markowa i Karola 
Wyrwicza-Wichrowskiego, wyróżniło 
utwór znanego kompozytora p. Eu- 
genjusza Dziewulskiego. W najbliż- 
szym czasie usłyszymy tę pobudkę w 
wileńskich teatrach, kinach, kawiar- 
niach i przez radjo. 

„Dzień dla bezrobotnych. 

Uchwalono dla jak najsilniejszego 
skoncentrowania uwagi społeczeńst- 
wa na pałącej kwestji walki z klęską 
bezrobocia, zorganizować w pierw- 
szych dniach marca „Dzień dla Bezro- 
botnych*, w którym między innemi 
projektowane jest urządzenie wielkiej 
Loterji Fantowej, Wieczoru Artysty- 
czno-Literackiego, w formie Żywej 
Gazetki, oraz wydanie popularnej, i- 
lustrowanej Jednodniówki Satyrycz- 

nej. 
Współudział przyrzekły najwybit- 

niejsze siły literackie i artystyczne 
Wilna. 

Z działalności Izby P. - H. 
w Wilnie. 

Sprawa uproszczonej księgowości 
dla mniejszych przedsiębiorstw. 

Izba podaje do wiadomości sfer handlo- 

wych i przemysłowych co następuje: 
Ostatni ustęp art. 20 Ustawy z dnia 19.XII 

1931 roku w sprawie zmiany ustawy z dnia 
15.II 1925 roku 0 państwowym podatku 
przemysłowym (Dz. U. R. P. Nr. 12, poz. 881 

ex 1931) przewiduje między innemi, iż Mini- 

ster Skarbu w porozumieniu z Ministrem 

Przem. i Handlu i po wysłuchaniu opinji izb 
przem.-handl. ustali w rozporządzeniu kate- 

gorje lub rodzaje mniejszych przedsiębiorstw 

i zasady uproszczonej księgowości. 
Prowadzenie tego rodzaju ksiąg przede- 

wszystkiem uchroni płatników przed dowol- 
nością wymiarów a nadto da im możność ko- 

rzystania z całego szeregu ulg, przewdizia- 
nych w noweli do ustawy o państw. pod. 
przem., a mianowicie: 1) zwolnienia od po- 
datku od obrotu, przypadającego od tranzak- 
cyj eksportowych węgla i wszelkiego rodzaju 
półfabrykatów i gotowych wyrobów; 2) zwol- 
nienia od podatku tranzakcyj kupna-sprzeda- 
ży wszelkiego rodzaju zbóż i innych ziemio- 
płodów, dokonywanych na giełdach krajo- 
wych; 3) uznania komisowego charakteru 
przedsiębiorstw; 4) wyłączania z podstaw о- 
podatkowania kosztów przewozu i ubezpie- 
czenia towarów, wyłożonych za nabywcę, 
zwrotów towarów, bonifikacyj i skont oraz od 
stek prolongacyjnych przy tranzakcjach eks- 
portowych; 5) 1/s"'fJo-wej stawki od obrotów 
uzyskanych przy sprzedaży hurtowej przez 
przedsiębiorstwa handlowe oraz przedsiębior- 
stwa skupu zawodowego I, II i III kategorji 
świadectw przemysłowych tudzież przez sa- 
moistne przedsiębiorstwa wykonywania do 
staw; 6) */'fo-wej stawki od obrotów osiag- 
niętych przez wydawnictwa książek druko- 
wanych; 7) 1%/s'/a od obrotów uzyskanych 
przy sprzedaży detalicznej i drobnej w r. 
192 i 9Jofo od r. 1933; 8) 1%/ od obrotów 
przedsiębiorstw budowlanych oraz samoist- 
nych przedsiębiorstw robót; 9) 19/6 od obro- 
tów osiągniętych przez młyny i olejarnie. 

Poruszona sprawa ma szczególnie donio- 
słe znaczenie dla większości płatników repr=- 

zentowanego przez Izbę P.-H. w Wilnie te- 

renu, gdyż prowadzenie ksiąg handlowych 
według wymogów dotychczasowych jest po- 
nad siły tych płatników, 

Mając powyższe na uwadze Izba rozpisała 
specjalną ankietę z prośbą o wypowiedzenie 

się co do: 
1) kategoryj lub rodzajów mniejszych 

przedsiębiorstw, które byłyby uprawnione do 

prowadzenia uproszczonej księgowości, oraz 
2) zasad, jakim winny odpowiadać uprosz: 

czone księgi handlowe. || 
W związku z powyźszem została również 

zwołana na dz. 1-go lutego r. b. konferencja 
buchałterów zaprzysiężonych przy Izbie P.-H. 
w Wilnie. 

W_I DE Ń S_K I 

Transport gęsi i literatury 
komunistycznej 

wpadł w ręce władz śledczych. 
Onegdaj w ręce władz śledczych wpadł 

transport bibuły komunistycznej przyznaczo 
ny specjalnie dla okręgowego komitetu K. 

Późno wieczorem przed domem Żuka na 
ul. Zawałnej wpobliżu hał miejskich sta- 
nęło półeiężarowe auto widokiem swym wy- 
mownie świadczące iż przybyło z dalekiej 
drogi. W tym czasie przechodził tamtędy je- 
den z policjantów a że to „naród ciekawy*. 
zajrzał do auta i zauważył samotnie siedzącą 
kobietę, która na widok policjanta zaczęła 
zdradzać wielkie zdenerwowanie. To się po- 

liejantowi wydało podejrzanem, tem bardziej 
że oprócz gęsi, których hałas napełniał ulieę, 
znajdowały się w samochodzie jakieś skrzy- 
nie. Postanowił je zrewidować. Jakoż podej- 
rzenia policjanta okazały się słuzne. Skrzy- 
nie zawierały znaczną ilość bibuły wywro- 
towej w tem szereg luksusowych wydawnictw 
komunistycznych, przeznaczonych dla elity 
komunistycznej KPZB. L 

Wywrołową literaturę skonfiskowano. 
kolporterkę aresztowano i osadzono w wię- 

zieniu śledezem. 
Podstęp nie udał się. (e) 
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MIEJSKA. 

— Uliea Składowa ma otrzymać nazwę 

ul. im. Hirsza Likierta. W swoim czasie Ra- 

da Miejska po długich i gorących debatach 

powzięła uchwałę sadania którejś z ulic wi- 

leńskich nazwy ulicy im. Hirsza  Likierta. 

Komisja Gospodarcza. która z polecenia Ra- 

dy Miejskiej zajęła się tą sprawą po dłuż- 

szej dyskusji wybrała na przemianowanie 

ulicę Śkładową. Mimo jednak upłynięcia 

kilku miesięcy uchwała ta nie zosłała w 

życie wprowadzona i w związku z tem ugru- 

powania żydowskie na terenie Rady Miej- 

skiej wszczęły starania o jak najszybszą re- 

alizację tej uchwały. 

— Sekretarz Międzynar. Zw. Miast w Wil- 

nie. Bawi obecnie w Wilnie sekretarz mię- 

dzynarodowego Związku Miast p. Frankel, 

który w związku z piątym kongresem Związ 

ku, jaki ma się odbyć w dniu 25 maja r. b. 

w Londynie zbiera materjały do wielkiego 

o międzynarodowym charakterze dzieła, 

traktującego o wszystkich miastach wcho- 

dzących w skład Związku. W sprawie tej p. 

Frankiel odbył w dniu wczorajszym dłuższą 

konferencję z prezydentem miasta. W wy- 

niku tych narad Wilno zarezerwowało w 

omawianem dziele jedną stronę dużego for- 

matu. Wł ten sposób Wiilno staje się 15-tem 

z rzędu miastem polskiem, które znajdzie się 

na kartach tej olbrzymiej monografji. Zare- 

zerwowanie dla Wiilna jednej strony ob- 

ciąży miasto kosztem 1300 złotych. 

P. Frankel w dniu dzisiejszym opuszcza 

Wilno udając się do Warszawy skąd wyjeż- 

dża do Brukseli, gdzie mieści się siedziba 

Międzynarodowego Związku Miast. 

— Peryferje miasta szturmują Magistrat 

© bruki i chodniki. W okresie roztopów je- 

siennych peryferje miasta smutny przedsta- 

wiają widok. Ulice pozbawione bruków i 

chodników toną w błocie, a większość z 

nich pozbawiona w dodatku należytego oś- 

wietlenia, tonie pozatem w egipskich ciem- 

nošciach, W związku z tem Magistrat za- 

sypywany jest petycjami zbiorowo podpisy- 

wanemi przez mieszkańców poszczególnych 

ulic, w których zgodnie domagają się oni 

uregulowania zaniedbanych i zapomnianych 

ulic, Ostatnia tego rodzaju petycja wpłynę- 

ła od mieszkańców uł. Naszej i sąsiednich. 

Charakterystycznym tu jest fakt, że miesz- 

kańcy tych ułic składają do Magistratu swo- 

ją petycję już po raz czwarty i jak dotych- 
czas bezskutecznie. (a) 

a) 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— „Wieczór Śniadecezyków*. Dnia 2-go 

lutego b. r. o godz. 21 w lokalu Ogniska A- 

kademickiego odbędzie się taneczny „Wie- 

czór Śniadecczyków* na który ma zaszczyt 
prosić brać akademicką craz sympatyków 

Akademicka Korporacja „Śniadecja”. 
Wstęp 2 zł, — Akademicki 1.50 zł. 

— Związek Ak. Młodzieży Ludowej. Dn. 

31 b. m. (w niedzielę) o godz. 11 min. 30 

w lokalu przy ulicy Ofiarnej 2—4 (róg J. 

Jasińskiego) odbędzie się Zebranie wewnęt- 
rzno-organizacyjne z następującym porząd- 

kiem. 
1) Referat na temat 

ska“. 
2)Sprawy organizacyjne. 
Zebranie powyžsze ma charakter przy- 

gotowawczy do dyskusji na szerszem  „fo- 
rum“ w sprawie białoruskiej. 

— Czwartek Akademicki Koła Zagłębian 
i Ślązaków. Jak się dowadujemy na jed- 
nym z „Czwartków* w najbliższym czasie 
wystąpią Zagłębianie i Ślązacy z następują- 

cym programem; „Dąbrowa Górnicza w 
Czarnych Skrzydiach“ Kaden - Bandrowskie- 
go, a w rzeczywistości „Psychika Robotni- 
ka w Zagłębiu i na Śląsku”, piosenki regjo- 
nalne, „Bery i Bojki Śląskie* — w wyko- 
naniu „Karlickėw“ — studjujących na USB. 

— Z Koła Inflantczyków. Akademickie 
Koło Inflantczyków w Wilnie urządza 31 b. 
b. w lokalu Koła (ul. Uniwersytecka 6 m. 8) 
zebranie dyskusyjne z odczytem p. dr. Ba- 
ra p. t. „Polsko-Łotewskie stosunki w ostat- 
nich latach“. ‚ 

Początek o godz. 11. 
— Rekolekcje w Czarnym Borze dla ko- 

leżanek. Sekretarjat „Odrodzenia“ zawiada- 
mia, žė rekolekcje zamknięte w Czarnym 

Borze dla koleżanek odbędą się w dniach 
12, 13 i 14 lutego r. b. prowadzone przez ks. 
Meysztowicza. Wyjazd nastąpi 11 lutego 31 
r. rano. Zapisy do dnia 5 lutego r. b. 

— Bał Litwinów, Białorusinów i Ukra- 
ińców. Dnia 2 lutego r. b. w salonach Klubu 
Przemysłowo-Handlowego (Mickiewicza 33) 
odbędzie się Bał Zw. Litwinów, Białorusi- 

nów i Ukraińców. Wstęp 5 zł, akademicki 
2,50. Początek o godzinie 22. 

— Ze Zw. Polskiej ML Demokratycznej. 
Dnia 3 lutego r. b. w lokalu przy ulicy Zam- 
kowej Nr. 3 m. 3 odbędzie się zebranie dy- 
skusyjne z referatem kol. Klukowskiego p. 
t. „Projekt nowego prawa małżeńskiego w 
świetle naszej ideologji. Początek o godz. 19. 
Goście mile widziani. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Egzaminy wstępne. Dyrekcja Koedu- 

kacyjnego Gimnazjum im. T. Czackiego w 
Wiilnie zawiadamia, że egzaminy wstępne zo 
stały odłożone i rozpoczną się dnia 3 lutego 
o godz. 4 po poł. 

„Kwestja białoru- 

Z POCZTY. 
— Ostrzeżenie. W: ostatnich czasach urzę- 

dy pocztowe naskutek wzmożonej kontroli 
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zaobserwowały wielką ilość listów niedosta- 
tecznie opłaconych znaczkami pocztowemi. 

W związku z tem, Dyr. Poczt i Telegra- 
fów w Wilnie komunikuje, że w myśl obo- 
wiązującej ordynacji pocztowej listy i wo- 
góle wszelkiego rodzaju przesyłki pocztowe, 
niedostatecznie albo wcale nieopłacone, ob- 
ciążane są dopłatą w podwójnej wysokości 
brakującej taryfowej opłaty. którą w razie 
nieiuszczenia przez adresata ściągają urzędy 
pocztowe od nadawcy w trybie postępowa- 
nia przymusowego w administracji. 

Ponieważ koszta przymusowego ściągania 
nawet drobnej sumy są dość znaczne (od 5 
zł. za egzekucję), Dyrekcja P. i T. w Wil- 
nie przestrzega niniejszem nadawców prze- 
syłek listowych przed lekkomyślnem nieu- 
iszczaniem opłat pocztowych, gdyż masowe 
uchylanie się od opłat, bezwzgłędnego egzek 
wowania nawet drobnych należności. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Do Ogółu Czonków Komitetu Wileńs- 

kiego Pomocy Polskiej Młodzieży Akademie 
kiej. Prezydjum Wojewódzkiego Komitetu 
Wiileńskiego Pomocy Polskiej Młodzieży A- 
kademickiej zwraca się niniejszem do ogó- 
łu członków Komitetu o ułatwienie inkasen- 
towi Komitetu ściąganie zaległych i bieżących 
składek członkowskich i w tym celu regu- 
lowanie możliwie bez zwłoki wszelkich na- 
leżności z tytułu przynależności do Komite- 
tu w charakterze członka, bądź zwyczajne- 
go, bądź wspierającego. 

Mając przeświadczenie, iż przedewszyst- 
kiem tym, którzy zadeklarowali stałą pomoc 
niezamożnej młodzieży akademickiej w po- 
staci opłacania na rzecz Komitetu miesięcz- 
nych bądź rocznych składek członkowskich 
najbardziej leżą na sercu ciężkie warunki 
bytowania niezamożnej młodzieży akademic- 
kiej, Prezydjum Komitetu ufne jest, iż apel 
jego znajdzie szeroki posłuch wśród ogółu 
członków Komitetu. 

Do inkasowania składek upoważniony 
jest student U. S. B. p. Henryk Tomalczyk, 
zaopatrzosy w odnośne zaświadczenie. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Chrześcijański Uniwersytet  Robotni- 

ezy powiadamia, że w niedziełę dnia 31-go 
r. b. o godz. 1 ks. prof. dr. Walerjan Mey- 
sztowicz wygłosi w sali Chrz. Domu Ludo- 
wego przy ulicy Metropolitalnej Nr. 1 о- 
czyt p. t. „Rodzina i Wychowanie”. Wstęp 
wolny. 

— Koło Matematyczno-Fizyczne U. S. B. 
urządza trzeci zkolei odczyt z cyklu histo- 
rji asronomji. Odczyt p. t. Wiek XVIII i XIX 
w Astronomji wygłosi mgr. Wilhelmina Iwa. 
nowska w dniu 31 stycznia r. b. w sali Se- 
minarjum Matematycznego (ul. Zamkowa 
11). Początek o godz. 12, wstęp wolny, go- 

ście mile widziani. 
— Wileńskie T-wo  Wioślarskie powia- 

damia członków, iż Doroczne Walne Zgro- 

madzenie odbędzie się w dniu 31 stycznia 
o godz. 16 w lokalu Wileńskiego T-wa Kre- 
dytowego przy ulicy Jagiellońskiej. 

Udział członków jest konieczny. 
— Odczyt antropezoficzny. P. Aleksan- 

der Pozzo, współpracownik  Goetheanum 
(Dornach, Szwajcarja) wygłosi dziś t. j. 30 
o godz. 7 m. 30 wiecz. w sali Domu Rosyj- 

skiego (Mickiewicza 22, brama obok Bry- 

stolu) wykład na temat: „Podstawowe za- 
gadnienia duszy człowieka”. Po odczycie, 
wygłoszonym w języku rosyjskim, prelegent 
odpowie na ewentualne zapytania. 

Wejście 20 gr. — 1 zł. | 

KOMUNIKATY. 
— Nabożeństwo w meczecie. 1-go lutego 

w dniu imienin Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej Polskiej, o godz. 10 r. odbędzie się 
w meczecie nabożeństwo o czem Muftjat po- 
daje do wiadomości muzułman. 

      

  

    

RÓŻNE. 
— Film, „Co mają zwierzęta do powie- 

dzenia* będzie wyświetlany w niedzielę w 
dniu 31 stycznia 1932 r. od g. 12 do 15 w 
Kinie Miejskiem — na zakończenie Tygodnia 
propagandowego T-wa Opieki nad Zwierzę- 
tami w Wiilnie. 

Sprostowanie Starostwa Grodzkiego. 
Starosta Grodzki nadsyła następujące spro- 
stowanie, 

W Nr. 22 czasopisma „Kurjer Wileński" 
z datą 28 stycznia 1932 r. pod tytułem „Pro 
longata terminu na zamknięcie piekarń* po 
dana była wiadomość, że naskutek orzecze- 
nia Komisji Starostwa Grodzkiego, 45 pie- 
karń miało w Wilnie ulec zamknięciu. Wda- 
domość ta nie odpowiada prawdzie. Staro- 
stwo Grodzkie podobnego orzeczenia nie 
wydało, gdyż Komisja Sanitarno - Technicz- 
na dla lustracji piekarń istnieje jedynie przy 
Magistracie m. Wilna. 

ZABAWY, 
— Dancing Towarzyski odbędzie się w 

dniu 30 stycznia r. b. o godz. 23 w cukier- 
ni B. Sztralla (Mickiewicza 12) staraniem 
Centrali Opieki Rodzicielskich Średnich Zak- 
ładów Naukowych w Wilnie, dochód z któ- 
rego przeznacza się na kolonje. letnie dla 
chorych i niezamożnych uczniów. 

Bufet na miejscu obficie zaopatrzony. 
Wstęp 2 zł, akademicki 1 zł. 
— Czarna kawa w Instytucie N. B. E. 

W. Zarząd Bratniej Pomocy Słuchaczy Wy- 
ższej Szkoły Instytutu Naukowo Badawczego 
Europy Wschodniej w Wilnie zawiadamia. 
że w dniu 30 stycznia 1932 r. o godz. 22 w 
gmachu uczelni odbędzie się „Czarna kawa". 
Goście wprowadzeni mile widziani. 

— Clou Karnawałowe Wilna. Z ust do 
ust podawana jest wiadomość, że już pojut- 
rze t. j. 1 lutego r. b. w Salonach Oficerskie 

-go Kasyna Garnizonowego odbędzie się cie- 
szący się zawsze ogromnem powodzeniem 
XIII-ty Doroczny Bal Ogółno-Akademicki. 
Bal ten odbędzie się pod hasłem: „Niech 
żyje trzynastka”. Urok tego balu jest niep- 
rzezwyciężony i dlatego Śpieszy tam elita: 
towarzyska, akedemicka, wojskowa, intelek- 
tualna, urzędnicza i kryzysowa, Akademik 
sam jest biedny, pomimo to część dochodu 
przeznacza na rzecz jeszcze . biedniejszych 
bezrobotnych. Zaproszenia są do nabycia 
u p. p. Gospodyń ń w Bratniej Pomocy (ul. 
Wiielka 24). 

— Zabawy w Ognisku K. P. W. W dniu 
23 stycznia 1932 r. celem uzyskania środków 
na pracę kulturalno-oświatową odbyła się 
we własnej sali Ogniska Kol. Przysp. Woj. 
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ful. Kolejowa Nr. 19) towarzyska zabawa 
taneczna. Zabawa ze zwględu na cel ściąg- 
nęła sporo publiczności. Ponieważ zasoby 
Ogniska K. P. W. przeznaczone na cele kul- 
turalno-oświatowe są jeszcze nikłe, stara- 
niem Zarządu Ogniska K. P. W. zostaje zno- 
wu zorganizowana zabawa towarzyska w dn. 
30 stycznia r. b. na którą zaprasza członków 
i ich rodziny oraz sympatyków K. P, W. 

— Zabawa Towarzysko-Taneczna  orga- 
nizowana staraniem Komitetu  Rodziciel- 
skiego Szkoły Powszechnej I im. Szymona 
Konarskiego, połączona w atrakcjami przy 
łaskawym udziale p. K. Wyrwicz-Wichrow- 
skiego na czele zespołu rewjowego, odbę- 
dzie się w dniu 1-go lutego 1932 r. w wy- 
najętej na ten cel Sali (Klub Narodowy) 
przy ułicy Orzeszkowej Nr. 11. 

Początek o godz. 21. — Wstęp ściśle za 
zaporszeniami, które można otrzymać z bi- 
letami wstępu w Zarządzie Komitetu i u kie 
rownika szkoły ul. Żeligowskiego Nr. 1, w 
godzinach 11—13, oraz w dniu zabawy w 
kasie. 

Czysty dochód Komitet przeznacza dla 
dzieci bezrobotnych rodziców i najuboż- 
szych szkoły powszechnej Nr. 1. 

Ceny biletów 2 i 3 zł. — Strój dowolny. 
— X-ty Doroczny Bal Medyków U. S. B. 

dnia 7 lutego rb. odbędzie się w salonach 
Kasyna Garnizonowego. Zarząd Koła Medy- 
ków wraz z Komitetem Balowym dokłada 
wszelkich starań aby uświetnić ten ostatni 
Akademicki Bal karnawałowy. 10 proc. do- 
chodu przeznaczono na najbiedniejszych m. 
Wilna. 3 

Zaproszenia wydawane są w lokalu Kola 
Medyków (ul. Wielka 24) codziennie od 
19 do 21-ej. 

— Rumba — Bał maskowy odbędzie się 
dziś w Sali Klubu Handł. Przemysłowego (Mi 
ckiewicza 33). Wejście za rekomendacją 
członków klubu H. P. i członków Zarządu 
Sekcji Wioślarskiej ZTGS. 

Bilety przy wejściu. 
Mężczyznom w maskach wstęp niedoz- 

wolony. 

TEATR I MUZYKA 
— Dzisiejsza premjera „Mam lat 26“ — 

na Pohulanee. 
Dziś w sobotę dnia 30 stycznia o godz. 

8 wiecz. odbędzie się premjera głośnej sztu- 
ki Istvana Mihaly, cieszącej się ogromnem 
powodzeniem na scanach europejskich — 
„Man lat 26*. Niezwykle oryginalną tę, po- 
święconą naj zagadnieniom 
współczesności sztukę w; ! 
ław Radulski. Obsadę st 
siówna, Malinow Molska, 

Kamińska, Sławińska, Szurszewska, 

    

   

  

Lubowska, 
Zieliń- 

ska, Bielecki, Borski, Budzyński, Domański, 
Gliński, Jaśkiewicz, Loedl, Wasilewski, Wy- 
rzykowski, Wołłejko, Zastrzeżyński i inni. 
Ezereg numerów tanecznych w wykonaniu 

    

zespołu girls ożywia akcję. Pomysłowe de- 
koracje W. Makojnika. kostjumy z  wlas- 
nych pracowni oraz układ tańców Z. Kar- 
pińskiego stwarzają sztuce tej atmosferę ul- 
tranowoczesną z wyraźnemi akcentami spo- 
łecznemi. 

Jutro o godz. 8 wieczorem „Mam lat 26*. 
— „Ta, której szukamy* — w Teatrze 

Lutnia. 
Dziś w sobotę dnia 30 stycznia b. m. 

o godz. 8 wieczorem ukaże się po raz drugi 
pełna wdzięku i humoru komedja Hirschfel- 
da „Ta, której szukamy”, która odniosła 
prawdziwy sukces na wczorajszej premjerze. 
Składają się na to: zarówno dowcipna treść, 
pomysłowa reżyserja Stanisławy Wysockiej, 
jak również koncertowa gra obsady w 050- 
bach p. p.: Dunin-Rychłowskiej, Jasińskiej- 
Detkowskiej,  Mareckiej, Szpakiewiczowej, 
Milickiego, Puchniewskiego oraz Zastrzeżyń 
skiego. Wytworne dekoracje kompozycji W. 
Makojnika przyczyniają się niemało do po- 
wodzenia tej arcywesołej sztuki. 

Jutro o godz. 8 wiecz. „Ta, której szu- 

kamy“. 

NIEDZIELNE PRZEDSTAWIENIA 
POPOŁUDNIOWE. 

— Teatr na Pohulance. 
W nadchodzącą niedzielę dnia 31 b. m. 

o godz. 4 pp. ukaże się kapitalna komedja 
„Burza w szklance wody”. : 

— Teatr w Lutni. 
Wi nadchodzącą niedzielę dnia 31 stycz- 

nia ujrzymy o godz. 4 pp. po raz przed- 
ostatni w sezonie szampańską  farsę p. t. 

„Hulla di Bulla“. 
Ceny zniżone. 
— Doroczna Reduta Artystów Teatrów 

Miejskich. 
Doroczna Reduta Artystów Teatrów Wii- 

leńskich odbędzie się w poniedziałek 8-go lu 
tego b. r. w sałach kasyna Garnizonowego. 
Niewątpliwie zabawa ta, mająca opinję jed- 
nej z najweselszych i najwytworniejszych 
imprez karnawałowych, cieszyć się będzie i 
w tym roku zasłużonem powodzeniem. 

— Józef Turczyński w Wilnie. Po kilku- 
letniej przerwie będziemy mieli we czwartek 
4 lutego br. sposobność usłyszenia słynnego 

pianisty Józefa Turczyńskiego, który po dłuż 

szym pobycie zagranicą da swój recital w 

sali Konserwatorjum Muzycznego (ul. Koń- 

ska 1). W programie utwory Bacha-Busonie 

go, Betthoven, Dohnamyi, Władigerowa, Cho 
pina i in, . 

RADJO 
SOBOTA, dnia 30 STYCZNIA 1932 roku. 

11.58: Sygnal czasu. 12.10: Poranek szkol 
ny. 13.10: Kom. meteor. 13.40: Uniwersytet 
rolniczy. 14.35: Program dzienny. 14.40: Mu- 
zyka z płyt. 15.25: Przegląd wyd. perjod. 
15.45: Muzyka z płyt. 16.20: Radjokronika. 
16.40: Codzienny odcinek powieściowy. 16.50 
Muzyka z płyt. 17.10: „Rewolucja dawniej a 
dzisiaj” — odczyt. 17.35: Koncert i audycja 
dla dzieci. 18.50: Wil. Tow. Org. i Kół Roln. 
19.00: Przegląd litewski. 19.20: Kwadrans 
akademicki. 19.35: Program na niedzielę i 
rozm. 19.45: Pras. dzien. radj. 20.00: „Na 
widnokręgu* — felj. 20.15: Koncert muzyki 
lekkiej. 21.50: „Męki Tantala* — felj. 22.10: 
Koncert chopinowski. 22.40: Kom. i muzyka 
taneczna. 23.00: „Akuku““ — odcinek z do- 
cinkami. 23.30: Muzyka taneczna z płyt gra- 
mofonowych. 

NOWINKI RADJOWE. 
ODCZYT PROF ZDZIECHOWSKIEGO. 
Żyjemy w okresie wielkich kataklizmów 

gospodarczych i społecźnych, w których gu- 
bi się myśl człowieka. Dopiero w perspek- 
tywie historycznej w świetle doświaczeń fi- 
lozoficznych pozorna chaotyczność dzisiej- 
szego życia zbiorowego zaczyna rysować się 
jako łańcuch przyczyn i skutków, formują- 
cych kształt nowej rzeczywistości. W od- 
czycie p. t. „Rewolucja dawniej a dziś 
(godz. 17,10) prof. Marjan Zdziechowski z 
właściwą sobie wnikliwością umysłu i płas- 
tyką słowa naszkicuje radjosłuchaczom ob- 
raz powojennych przewrotów socjalnych z 
perspektywy dziejowej. (Trasm. na wszyst 
kie stacje). 

KONCERT CHOPINOWSKI. 
Na dzisiejszym koncercie, poświęconym 

twórczości Chopina, wystąpi doskonały pia- 
nista prof. Józef Turczyński, który wykona 
„deszczowe* preludjum, mazurka Cis-moll, 
nokturn Fis-dur i dwa walce. Początek kon- 
certu jak zwykle o godzinie 22,10 

OFIARY: 
Cech Fotografów Chrześcijan w- Wilnie 

złożył zł. 10 na rzecz bezrobotnych na rę- 
ce Wileńskiego Wojewódzkiego Komitetu da 
Spraw Bezrobocia. Е 
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LUTY, MARZEC i KWIECIEN 
KURJIER 

miesiące przeziębienia i grypy. 
Chrońncie Wasze zdrowie, nosząc nasze 

ZNIŻYLISMY CENĘ, 
aby nie przechowywać gumowego obuwia przez lato, tem samem udo- 
stępniając ich nabycie każdemu. 

Ww VLE NS “KT 

sniegowce. 

Całogumowe śniegowce 

czarne i bronzowe z błysk. 

zamkiem I gustownym 

kołnierzykiem 

            

dawniej 16.90 

obecnie 

12.90 

Nr. 24 (2266) 

  

Damskie šniegowce gabardynowe . . . . . . dawniej 9.90, obecnie 6.90 
całogumowe na niskim obcasie dawniej 12.90, obecnie 9,90 

. dawniej 8.90, obecnie 6.50 

2 35 

Pończochy wełniane z jedwabiem . . . . . 

Prosimy obejrzeć 
nasze wystawy. Wielka 10, tel. 10-20. & 

  

  

KinoMiejskie 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5. 

& = m Dramat w 12 aktach według słynnej sra pl r a b į a Ć a g į į 0 st r 0 powieści A. Dumasa. Koncertowa 
orkiestra po atutą M. Salnickiego. 

Początek o godz. 4. 6, В 1 10 wiecz. Ceny miejsc: balken 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wieez, 

Dźwięk. Kino - Teatr DZIŚ! Greta Garbo w Rasa R 0 M A N $ Wioli męskiej Lewis Stone 

H ELIOS ===== NAD PROGRAM: MEKSYK w PIEŚNI. Wielka rewja kolorowa z tańcami i pieśniami. 
Wiłeńska 38, tel. 9-26 Na |-szy seans ceny zniżone Seansy o g. 4, 6, Bi 10,15, w niedz. od g. 2. 

DŹWIĘKOWE KINO 
-— __ DZIŚ CASINO| DZŚ | | 

(Wielka 47). | Potężny 1009/6 polski film śpiewno-dźwiękowy! | 

  

swego towaru, cgłaszamy 

  

DŹWIĘKOWE KINO. 

HOLLYWOOD 
(Mickiewicza 22). 

  

GRAMOFONOWE. 

  

  

    

Największy przebój produkcji polskiej 
według słynnej powieści 

  

# 

  

ŚPIESZCIE WYKORZYSTAĆ OKAZJĘ!! 
Pragnąc zaznajomić szersze koła publiczności z bogatym wyborem i jakością 

PATEFONY, ROWERY, MASZYNY do SZYCIA 
RÓŻNE INSTRUMENTY MUZYCZNE oraz PŁYTY 

ae „UNIWERSAL“ as 

    

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V-go rewiru 

Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie przy ul. Wileż- 
skiej Nr. 25 m. 10, podaje do wiadomości publicznej, 

r że na ż danie Domu Bankowego T. Bunimowicz TANI TYDZIEŃ REKLAMOWY || żeni moz ye wę 
Rzeczyp. z dnia 17 marca 1928r.o Prawie Bankowem 
na zaspokojenie pretensyj tegoż Domu Bankowego 
w dniu 8 lutego 1932 r. od godz. IO-ej rano w Wil- 
nie, przy ul. Słowackiego Nr. 17 odbędzie się sprze- 
daż z licytacji należącego do Woropajewskich Zae 
kładów Przemysłowych Sp. Akc. majątku ruchomego,. 
składającego się z 23.800 metr kwadr. szkła okien- 
nego, oszacowanego na sumę 95.200 zł, znajdującego» 
się w zastawie tegoż Domu Bankowego T. Bunimo— 
wicz w Wilnie. 

Elizy Orzeszkowej ”* 

C H A M Polska mowa! — Polski śpiew! — Polska muzyka! 
W rolach głównych: 

i Krystyna Ankwicz : Mieczysław Cybulski 
Nad program: Urozmaicone atrakcje dźwiękowe. Ceny miejsc w obu kinach jednakowe. Pocz. og. 4,6, 8i 10.30, w dni świąt. o g. 2-ej. 
  

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

Dziś! Czarująco-rewelacyjne 100% dźwiękowe arcydzieło! Takiego czaru i piękna jeszcze Wilno nie oglądało 
4 m | й А. ż ięk k 14 akt. Muzyka Lehara. e-+ Z FOZKAZU KSIĘŻNICZKI uziai nA a A Nagis Labai 
  

Dźwiękowe Kino Dziśt Przebój dźwiękowy! Porywa- 
L U X jący dramat życiowy reżyserji zna- 

komitego CECIL B. de MILLE'A 
Mickiew. 11. tel. 15-61 

HENRY GARAT. Śpiew! Tańce! Nad program: 100% dźwięk. rysunk. komedja Flejszera p. t. Miłość Wožnego. 

JULJA FAYE 
D Y M A M į T > i CONRAD NAGEL. 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o g. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. Ceny miejsce od 40 gr. 
  

Dźwięk. Kino - Teatr | Dziś premiera! Gra zmysłów! Bunt 

PAN 
ulica Wielka 42. 

  

duszy ludzkiej przeciw cywilizacji! 35 
opanowany żądzą czegoś nowego, szuka szczęścia na jednej z wysp, zaginionych wśród oceanu. Nad program: Naj- 
nowsze atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4, w dni świąt. o godz. Ż.ej. Na |-szy seans ceny zniżone. 

Meśce Mady Christians "44 „Ciebie tylko kochałem"... 

CAIN“ (Włość dzikuski) Czołowy film dźwiękowy swangardy fran- 
cuskiej. Opowieść o białym człowieku, który 

Obwieszczenie. 
Komorn k Sądu Grodzkiego w Wilnie, V-go rewiru 

Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Wi- 
leńskiej Nr. 25, m. 10, podaje do wiadomości publicz- 
nej, że na żądanie Domu Bankowego T. Bunimowicz 
w Wilnie i na mocy art 47, 48 i 1i6 Rozp Prezyd. 
Rzeczyp. z dnia 17 marca 1928 r. o Prawie Bankowem 
na zaspokojenie pretensyj tegoż Domu Bankowego 
w dniu 9 lutego 1932 r. od godz. |IQ-ej rano przy st. 
Woropajewo, gm. Woropajewskiej, pow. postawskiego 
odbędzie się sprzedaż z licytacji należącego do Wo- 
ropajewskich Zakładów Przemysłowych, Sp. Akc. 
majątku ruchomego. składającego się z 4.860 metr. 
kwadr szkła okiennego, oszacowanego na sumę 19440 zł. 
znajdującego się w zastawie tegoż Domu Bankowego 
T. Bunimowicz w Wilnie. 

Komornik Sądowy I Mościcki. 
  

  

Pracownia OBUWIA 

  

Qd roku 1843 oele | 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

  

Komornik Sądowy J. Mościcki. 
  

PRALCE | 

„KOGUTEK 
| I 

"USUWA NAŚUPORCZYWSZY 

| BÓL GŁOWY: 
OSTRZEŻENIE. Pęzy kupie NALEŻY 
AKCENTOWAĆ / WYRAŹNIE ŻĄDAĆ TYLKO 
ORYGINALNYCH PROSZKÓW z.KOGUTKIEM" 
GĄSECKIFGO, ZNANYCH OD LAT TRZYDZIESTY 
» WYSTRZEGAĆ SIĘ NAŚLADOWNICTW,UPOR- 
CZYWIE POLECANYCH, W PODOBNEM DO 

NASZEGO OPAKOWANIU. 

  

na dogodaych warankach 
I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
8324 

Akuszerka | 
Kino-Teatr Dziś triumfalne zwycięstwo filmu polekiego! podług | nieśmiertelnej po- 

2 | Nadzwyczajne arcydzieło dźwiękowe WIATR OD MORZA wieści Stef. Żeromskiego M. DRZEWIŃSKI 

  

Marja Lataeiovė 
prayjmuje od 9 do 7 wiec1 Šwiatowid 

ul. Mickiewicza 9. w wykonaniu chóru Dana. — — — 

W roł. gł: MARJA MALICKA, EUGENJUSZ BODO, K. JUNOSZA-STĘFOWSKI i inni. Pieśni marynarzy 
Ceny miejsc nie podwyższone. — — — Dla młodzieży dozwolone, 
  

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(obok dworca kolejow.) 

produkcji węgierskiej p. t.   Najwspan. film światowej jp: (Za murami klasztoru) 8-akt głęb. wzrusz. dramat z życia Łzy ukcejenia kobiety, która się poświęciła. Trag. dzieje wych klasztornej i fat. pomyłki małżeńskiej, W roli gł. olśniew. piękna Gros Aklan i wybitny artysta Werner Pitschau. 
Początek o godz. 5, w niedziele i św. o g. 4-ej pp. NASTĘPNY PROGRAM: NA SYBIR z Jadwigą Smosarską 
  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V-go rewiru 

Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Wi- 
leńskiej Nr. 25 m. 10, podaje do wiadomości publicz- 
nej, że żądanie Domu Bankowego T. Bunimowicz 
w Wilnie i na mocy art. 47, 48 i 116 Rozp. Prezyd. 
Rzeczyp. o Prawie Hankowem w dniu 9 lutego 1932 r. 
od godz. 10-ej rano w osadzi» Hołubiei gminy Wo- 
ropojewskiej pow. postawskiego odbędzie się sprzedaż 
u licytacji należącego do Woropejewskich Zakładów 
Przemysłowych, Sp. Akc. majątku ruchomego, skła- 
dającego się z 156.040 metr. kwadr. szkła okiennego, 
oszacowanego na sumę 624160 zł., znajdującego się 
w zastawie tegoż Domu Bankowego T. Bunimowicz 
w Wilnie, 

Komornik Sądowy 1. Mościcki. 

Ogłoszenie. 
— Dyrekcja Państw. Szkoły Tech- 

nicznej podaje do wiadomości, że zebra 
mie rodziców uczniów Państwowej Szkoły 
Technicznej w Wilnie (niedziela wywiadow- 
cza) odbędzie się dnia 31.1.1932 r. o godz. 12 
w gmachu Szkoły przy ul. Holenderni 12. 
Obecność wszystkich rodziców względnie 
opiekunów jest obowiązująca. 

  

  
  

FRANCISZEK PIETKIEWICZ 17) 

Sołowki-wyspa tortur 
a a = 

i śmierci. 
(Wspomnienia z katorgi sowieckiej), 

61-DNIOWA GŁODÓWKA KORANKOZASZWILL I. 

Jak i inni Gruzini odmówił pójścia na roboty, 
a gdy zagrożono mu represjami, rzucił w twarz bol- 

szewikom, że są gnębicielami i katami jego ojczyzny 
i rozpoczął głodówkę. 

Akt demonstracji rozpoczą w Sawatjewo, skąd 
po kilku dniach został przewieziony na Siekirkę, 
'Tu przemocą starano się zmusić go do uległości, trzy- 
mał się jednak mocno i żadne groźby i znęcania nie 
potrafiły go złamać. Gdy podawano pokarm ciskał 
misą o podłogę, a gdy zjawiał się lekarz, by go zbadać, 
walił w niego wszystkiem, co miał pod ręką. Tak samo 
traktował administrację, która nie mogła sobie z nim 
poradzić. Wreszcie opuściły go siły i leżał nieruchomo 
na swej pryczy milczący i ponury, tyłko oczy świeciły 
w zapadłych dołach niby dwa rozżarzone węgle. 

Po kilkunastu dniach rozpoczęto karmić go 
sztucznie per rectum — wszystko jednak wyrzucał 
zpowrotem, a gdy zastosowano karmienie przez usta, 
wpychał palec do gardła i wymiotował. ь 

Po upływie 50-ciu dni osłabł do tego stopnia, 
że nie mógł już się ruszyć. Sądzono, że dłużej nie 
wytrzyma i zaproponowano mu pokarm. Koranko- 
zaszwilli wysłuchał propozycji, spojrzał na jadła 
i—splunął w twarz naczelnikowi oddziału. - 

TRZEWNECZNA Tr 

t Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

  

    

„SZWAJCARSKIE GÓRSKIE ZIOŁA* 
są naturałnym łagodnym środkiem przeczysz- 
czającym. ułatwiającym funkcje organów tra- 
wienia i działającym przeciwko otyłości. 

Sprzedają po 2 zł. za pudełko 
apteki i składy apteczne 

Czy jesteś już członkiem LOPP-u? 

  

Za 1600 dolarów 
sprzedaje się dom drew- 
niany i 1584 mtr. kwadr. 
wlasnej ziemi przy ulicy 
ul Antokolskiej, dowie- 
dzieč się: Zamkowa 20—2 

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

czesnemi wygodami. 
Zwierzyn. Fabryczna 20 

UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6-ej 
włącznie, mogę być 
też pomocą w na- 
ukach w roku szkołn. 

į za minimalną cenę, 
Zgłoszenia proszę 
kierować do Admin, 
„Kurjera Wilensk.“ 

pod Nr. 6334, 

DBAJCIE O SWOJE ZDROWIE! 

„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA © 
(z marką „Kogut“) są stosowane 
przy chorobach: żołądka, ki- 
szek, obstrukcji | kamieni 

żółciowych. 

W. Z. P. Nr. 10   
Z pięknego, silnego jak dąb mężczyzny pozostał 

tylko żółtą skórą pociągnięty szkielet. Pomimo 
strasznych boleści, które go męczyły, z ust nie wy: 
dobył się ani jeden jęk, leżał cichy i spokojny, i tylko 
mocno zaciśnięte zęby wskazywały, że walczy ze sobą. 

Wobec tak silnej woli władze więzienne były bez: 
radne, a gdy ni prośby ni groźby nie pomogły, 
zaczęto go w bezsilnej złości łajać najobrzydliwszemi 
„sołdackiemi* wyrazami. 

— Nie ruszajcie, dranie, mojej matki, bo ona 
dawno już w grobie. Dusza moja należy do Boga, 
serce do Ojczyzny, a wątłe moje ciało możecie nawet 
wy zeźreć, jeżeli żałujecie go robakom. 

Takie były jego ostatnie słowa, rzucone na łajania 
dozorcom, bowiem wkrótce zamilkł na wieki. Sześć- 
dziesiątego drugiego dnia od chwili rozpoczęcia gło- 
dówki zmarł, prawie do końca życia nie tracąc przy- 
tomności. Był to czyn, jakiego chyba żadne więzienie 
świata nie zna. 

Gdy zmarł, przyjaciele zwrócili się do władz 
z prośbą o wydanie ciała, by je przynajmniej przy- 
zwoicie pogrzebać—spotkali się jednak z kategoryczną 
odmową. Próba wykradzenia zwłok też się nie udała. 
Zakopano w jakiejś jamie i gdzie leży nikt nie wie. 

Przebieg głodówki Korankozaszwilli znam bardzo 
dokładnie, gdyż pracowałem podówczas w szpitalu 
jako felczer. Widziałem jak go sztucznie karmiono 
i jak wszelkiemi sposobami starano się go złamać. 
W ostatnich dniach jego życia sporządzono nawet 
odpowiedni protokół, czego z żadnym głodującym 
nigdy nie robiono, Akt zgonu Korankozaszwilli pod: 
spisali naczelny lekarz. szpitala Feldman, dr. Wino- 
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KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogranicz. odpowiedz. 

DAUKARNMA INTROLIGATORAA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL.3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych. samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE |           MM 

ulica Kasztanowa 7, m. 5 Student W. Z. P. Nr. 69. 8520 

U. $. B.; znajdujący 
się w krytycznem po- Akuszerka 
łożeniu poszukuje ° + 
lekcyj za skromnem Nara BELKA 
wynagrodzeniem. ! 

przyjmuje od 9 r. dc 7 w 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 22, m. 9 
W. Z. Nr. 3093 

Dr. Wolfson 
Choroby weneryczne, 

moczopłciowe 
i skórne 

ul. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 9—| i 4—8 

Specjalność niemiec- 
ki. Wiadomość: Do- 
minikańska 17, m. 5. 

Ill plektryczne 
zwonki sygnalizacyj- 

ne, ustawienie aparatów 
radjowych i telefonów 
wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

ST. PIÓREWICZ 

  

ul. Ofiarna Nr. 4, m. 9. 8434 

i AU A Akuszerka 
NOWOOTWORZONA Śmiałowska 
POLSKA 

przy ul. Wielkiej 29 
Poleca: codz. świeże 
mleko, masło, sery, jaja 
mleko zsiadłe, wędliny, 
i inne chłodne zakąski, 

przeprowadziła się 
na ul. Garbarską | m 16 

róg Mickiewicza | 
tamże gabinet kosmetycz 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry 
W. Z. P. 48. 8323 

  

napoje chłodzące ora. 

obiady domowe MB E a в 
smaczne i zdrewe Popieraicio 

od 70 gr. 
T) ii   Ligę Morskąi Rzeczną   

Uwaga Fryzjerzy? 
Z powodu wyjazdu sprze- 

daje się dobrze urządzo-- 
ny salon fryzjerski męskób 
i damski. Cena dostępsa. 
Adres w admin. „K.W.* 

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

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

Języki chce 
niemiecki, francuski 
włoski (konwersacja).. 

Przygotewywanie 
ze wszystkich przedmiot.. 

do matury 
I egzaminów szkół śr. 
Lekcyj udzielają b. proś. 
gimn. i studenci U. S$. R. 
specjalną met. koncetrac- 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kuzjera Wil." pod W.K.. 

  

gradow, dyżurny w szpitalu felczer Pienin i przed- 
stawiciel administracji więzienia. 

Drugiej podobnej głodowej demonstracji dokonał, 
również Gruzin, Kardau. Głodował 47 dni, lecz wkońcu 
załamał się i przyjął pokarm. Nic nie uzyskał, a stra- 
cił obie nogi, które wkrótce potem sparaliżowało. 

PRZED ZIMĄ. 
Krótkie lato podbiegunowe miało się ku końcowi. 

Zbliżała się jesień i zima, a wraz z niemi straszne 
prace leśne, na samo wspomnienie których blady 
strach wstrząsał ciałem każdego więźnia. Najpoważ- 
niejsze niebezpieczeństwo groziło przedewszystkiem 
tym, którzy byli jeszcze dość silni fizycznie. aczkał- 
wiek brano często i takich, którzy ledwo nogami włó- 
czyli. Muszę zaznaczyć, że każdy więzień zanim zo- 
stał przydzielony do grupy robotniczej, był badany 
przez komisję lekarską, ale robiono to tylko dla po: 
zoru, bowiem steroryzowani lekarze wydawali zawsze 
takie opinje, jakie dyktowały władze więzienne. 
Tu lekarz nie był troskliwym opiekunem zdrowia 
człowieka, tylko manekinem, robiącym to, co mu 
zgóry kazano. 

Na „komisji lekarskiej" otrzymałem kwalifikację 
jako zupełnie zdrów fizycznie, zdolny do najcięższych 
prac i zaliczony zostałem do t. zw. IV kategorji. 
Oczywiście, ta grupa była najliczniejsza. Do III kate- 
gorji — zdolnych do lżejszych prae i Il-giej zdolnych 
do prac lekkich bez ruchu, zaliczono tylko nieznaczny 
odsetek. 

Wobec takiej sytuacji postanowiłem za wszelką 
cenę dostaś się do jakiegoś zakładu, by mieć pracę 
stałą zwalniającą od robót leśnych, bowiem wiedzia- 

Drukarnia „Znicz*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40. 
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łem dobrze, że albo czeka mię tam śmierć, albo, co» 
gorsza, kalectwo. Pewne szanse w tym kierunku mia* 
łem bo — byłem studentem medycyny, a w szpitalu, 
pomimo iż inteligencji tu nie brakło, brak było me- 
dyków. Nie omyliłem się: dzięki wstawiennictwu d-ra 
Łapina zostałem przyjęty jako felczer. Kamień z serca 
spadł. Wraz ze mną przyjęto do szpitala i d-rów 
D. Winogradowa i S. Wysockiego. 

Sukces nasz był nielada, bo: uchroniliśmy się od 
prac leśnych (czem one są dła więźniów, nieco póź: 
niej opiszę), mieliśmy zapewnione nieco lepsze miesz 
kanie i powiększoną rację żywnościową (trudowoj, 
pajok), a nawet stałe przepustki za mury Kremla, 
Wprawdzie, pomimo przeludnienia, nie było w bara- 
kach sołowieckich tak ciasno jak w Kiemi i na podło 
dze nikt nie sypiał, niemniej jednak warunki higje- 
niczno-sanitarne były okropne. 

Za moich czasów było w Sołowkach 16 kom= 
panij (rot). W każdej z nich mieszkali: więźniowie 
zatrudnieni w jednem i tem samem miejscu przy tej 
samej pracy. Najlepsze pod względem sanitarnym 
były kompanje 1, 2, 4, 5, 6, 91 10. W szóstej mieszkali 
czyściciele sal, ustępów, śmietnisk i t. p. przeważnie 
osoby duchowne (księża, popi, rabin); w dziewiątej; 
mieszkali kanceliści. Najgorszą kompanją była jede- 
nasta t. zw. kompanja ujemnego elementu (rota otri* 
catielnago elemienta), składająca się przeważnie 
z kryminalistów. 

" Najliczniejszą i najstraszniejszą kompanją, do- 
której każdy z nas mógł łatwo trafić, ale przed którą 
bronił się jeszcze i ten który konał — była kompanja: 
siedemnasta. Tak nazywaliśmy tu — mogilki. 

(D. c. n.) 

* Redaktor odpowiedzialny Witoid Kiszkis. 

 


