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RECITAL FORTEPJANOWY JÓZEFA TURCZYŃSKIEGO 
prof akademij myzyczn. w Warszawie i Turynie 
  

Konferencja rozbrojeniowa. 
cje zbrojeń, a więc. i wydatków, będą 

nietyłko hasłem popularnem, ale w 

połączeniu z kwestją długów wojen- 

nych — główną dominantą debat, któ- 

ra może przynieść dodatnie wyniki 

konferencji, wbrew woli nawet nie- 

Konferencja rozbrojeniowa zakre- 

sem swej pracy wykracza poza ramy 

przeciętnych spotkań międzynarodo- 

wych. Wyniki jej, niezależnie od kie- 

runku, jaki przybiorą, będą miały 

wybitne znaczenie dla całego świata. 

Czego oczekują zatem od niej po- 

szczególne państwa i jakie chcą osiąg- 

nąć rezulaty? Podsumowanie ich da 

nam przypuszczalny nastrój politycz- 

ny, w jakim toczyć się będą obrady. 

ZSSR w odniesieniu 

do konwencji rozbrojeniowej zgodne 

Stanowisko 

jest z całokształtem jego polityki eu- 

ropejskiej. Z jednej strony zwalcza on 

wszełkie poczynania, zmierzające do 

uregułowania wzajemnych tarć mię- 

dzynarodowych i zaprowadzenia sto- 

sunków pokojowych, — z drugiej pro- 

wadzi sprężystą akcję propagandową 

w imię tychże haseł, składając jednak 

deklaracje niemożliwe do zrealizowa- 

nia. Typowym tego przykładem jest 

jego działalność na terenie Komisji 

Rozbrojeniowej. Podczas jej długolet- 

nich obrad Rosja przedstawiła dwa 

własne projekty. W założeniu pierw- 

szego leżało kompletne  rozbrojenie 

państw, drugi nawoływał do radykal- 

nej redukcji zbrojeń. Obydwa nie z0- 

stały przyjęte nawet jako materjał 

dyskusyjny, zbyt bowiem była rażąca 

ich prowokacyjna tendencja. 

Pomimo tej wyraźnej krytyki ro- 

syjskich idei rozbrojeniowych—-stoją 

one zresztą w jawnej sprzeczności z 

ich stanem faktycznym; —- Sowiety 

pozostały nadal w komisji przygoto- 

wawczej. Prawdopodobnie, będąc zgó- 

ry na to przygotowane, chciały zdy- 

skontować efekt odrzucenia ich. pro- 

jektów dla swej połityki wewnętrznej 

i zewnętrznej, dla określenia prac ko- 

misji jako „kłamstwa państw burżu- 

azyjnych“. Jest nadzieją, że i w czasie 

konferencji zmierzać będą swą takty- 

ką postępowania do wywołania za- 

mętu i obniżenia jej powagi. - 

W wypadku podpisania przez So- 

wiety konwencji. rozbrojeniowej, co 

wydaje się mało prawdopodobnem, 

położenie dla ich sąsiadów będzie na- 

dal niewyjaśnione, Powstanie bowiem 

   

kwestja dopilnowania wykonania po- 

Zgóry należy 

ustosunkować się do tej akcji pesy- 

mistycznie, wobec braku  jakiejkol- 

wiek kontroli na terenie Rosji sowiec- 

kiej, W wypadku przeciwnym, wy- 

tworzy się specyficzna sytuacja dla 

tych sąsiadów, którzy Śmiało będą 

mogli zażądać dla siebie zawieszenia 

postanowień konwencji. 

stłanowień konwencji. 

Niemcy mają inne cele na widoku. 

Żądają oni zrównania zbrojeń wbrew 

klauzułom Traktatu Wersalskiego, 

dotyczącym ograniczenia rezerwy, 

materjału wojennego systemem bez- 

pośrednim i t. p. Wyrównanie to po- 

ciągnęłoby za sobą albo wzmocnienie 

stosunkowe siły zbrojnej Niemiec, 

albo też rewizję traktatu pokojowego. 

Tak czy owak, korzyści stąd płynące 

byłyby zawsze po stronie Niemiec. 
Z projektem konwencji zwalczają one 
najintensywniej ograniczenia budżeto- 

we, środek krępujący chęci wyłama- 

nia się z przyjętych postanowień. Jest 

to zrozumiałe, gdy się uwzględni nie- 

dopatrzenie traktatu pokojowego w 

stosunku do Niemiec, który, nie 

uwzgłędniwszy tego zakazu, umożli- 

wił Niemcom doskonalenie swego apa- 

ratu wojennego. 

  

Identyczne ustosunkowanie Rzeszy 

Niemieckiej należy odnieść do ogra- 

niczenia i kontroli lotnictwa cywilne- 

go, które Niemcy rozbudowały z wy- 

ražnem przeznaczeniem wojennem. 

Wprost przeciwne stanowisko zaj- 

muje Polska, Francja i państwa Małej 

Ententy. Wychodzą one przedewszyst- 

że warunki bezpie-   kiem z założenia, 

czeństwą i wzajemnej pomocy są nie- 

dostateczne i nie sprzyjają zatem idei    

zupłnego rozbrojenia. Ta niepewność 

zmusza państwa do samoobrony. Moż- 

liwem jest natomiast uczynienie 

pierwszego i doniosłego kroku na tej 

drodze pod posłacią stabilizacji zbro- 

jeń na pewnym określonym poziomie. 

Ostateczny cel — zupełne rozbroje- 

nie — zostanie tem samem przygoto- 

wany, odsunięty jedynie do czasu za 

pewnienia wzajemnego 

stwa. 

bezpieczeń- 

Następnie, kwestja 

skowych traktatów pokojowych uwa- 

żana jest za szkodliwą ze względu na 

powiększenie zakresu wyścigu zbro- 

jeń, oraz zmianę położenia między- 

rewizji woj- 

  

narodowego wskutek osłabienia bez- 

pieczeństwa niektórych 

Wszystko to w sumie uniemożliwiło- 

by opracowanie konwencji rozbroje- 

niowej. 

państw. 

Wielka Brytanja podkreśla ten o- 

statni punkt widzenia. Główne zain- 

teresowanie jej obraca się jednak wo- 

kół spraw morskich. Sprawy te zosta- 

ły częściowo uregulowane pomiędzy 

* Anglją, Ameryką i Japonją traktatami 
  

waszyngtońskim i londyńskim. Nato- 

miast Francja i Włochy nie doszły 

do porozumienia i nie przyjęły pro- 
ponowanego parytetu floty. To też 

cały wysiłek Welkiej Brytanji skie- 
rowany będzie z jednej strony na u- 

  

trzymanie postanowień powyższych 

traktatów morskich, z drugiej niedo- 

puszczenie Francji i Włoch do rozbu- 

stopniu, 

morskiej potędze 

Anglji. W kwestji zbrojeń lądowych 

Anglja zgłaszała początkowo dość ra- 

dykalne wnioski, pod koniec jednak, 

uzyskawszy od Francji pewne konce- 

sje morskie, zbliża się do popierania 

jej stanowiska. 

dowy swych”flot w który 

mógłby zagrażać 

Stany Zjednoczone interesują się 

również głównie rozbrojeniem mor- 

skiem. Mogą one być niezależnie od 

tego, dzięki swemu korzystnemu poło-, 

żeniu politycznemu, powołane do ode- 

grania roli potężnego rozjemcy. 

Zwłaszcza, jeżeli uwzględni się zagad- 

nienie długów wojennych i reparacyj. 

W związku właśnie z niem niektóre 

stery amerykańskie wysuwają pro- 

jekt połączenia redukcji budżetów 

wojskowych z redukcją długów wo- 

jennych. Niewątpliwie projekt ten za- 

wiera w sobie ukryte dążenia do łat- 

wiejszego wyrównania, ustanowio- 

nych w traktacie londyńskim pozio- 

mów flot Stanów i Anglji, ponieważ 

Anglja osiągnęła już swoją normę. 

Natomiast Stany są dopiero na tej 

drodze, ograniczenia wiąc budżetów 

morskich doprowadzić mogą do obni- 

żenia parytetu flot na korzy Ame- 

ryki. 

  

Dla Włoch konferencja rozbroje- 

niowa jest terenem, na którym zechcą 

rozegrać bezkrwawą wojnę z Francją 

dla uzyskania z nią równości zbrojeń. 

Podzielając w zasadzie poglądy Fran- 

cji, nie cofają się przed popieraniem 

tezy niemieckiej, rewizji traktatów 

pokojowych, dla szachowania w ten 

sposób swej sąsiadki. Włochy mają 

nadzieję na zrealizowanie w tej dro- 

dze swego celu — równości, zbrojeń 

z Francją. 

Na podstawie tego krótkiego prze- 

glądu różnorodnych i sprzecznych dą- 

żeń trudno w. tej chwili czynić pro- 

gnozy co do wyników konferencji. 

Jedno jest pewne: w dobie świato- 

wego kryzysu gospodarczego reduk- 

chętnych dla niej czynników. c. 

  

Otwarcie konferencji. 
GENEWA, 2. 2. (Pat). Punktualnie 

o godz. 16.30 otwarta została konfe- 

rencja rozbrojeniowa. Wielka hala 
Rady tederalnej wypełniona była po 
brzegi. We wszystkich przejściach 
toczyli się członkowie delegacji i 
urzędnicy. Trybuny prasowe zajęte 
były do ostatniego miejsca. przed gma 
chem Ligi zebrał się liczny tłum, kłó- 
ry oczekiwał przyjazdu i odjazdu de- 
legatów. 

Pierwsze posiedzenie wypełniło 
przemówienie przewodniczącego Ar- 
tura Hendersona oraz mianowanie ko- 
misji werefikacji pełnomocnictw, ko- 
misji regulaminowej, oraz komisji pe - 
tycyjnej. Najważniejszą z tych komi- 
syj jest komisja  regulaminowa. 
Wszedł do niej generalny sekretarz 
delegacji połskiej p. Komarnicki. W 
komicji tej reprezentowane są wszyst- 
kie wielkie mocarstwa. 

Mowa Hendersona. 
GENEWA, 2. 2. (Pat). Na wstępie 

swego przemówienia przewodniczący 

Henderson oświadczył, iż musi wspo- 

mnieć o tragicznym fakcie, że właś- 

nie w chwili, gdy zbiera się konferem 

cja, której zadaniem jest przyjęcie no 

wych środków dla utrzymania poko- 

ju, istnieje na Dalekim Wschodzie sv- 

łuacja nadzwyczaj groźna. Mówca 

skierował apel do wszystkich sygna. 

tarjuszów paktu Ligi i paryskiego, aby 

czuwali nad ich poszanowaniem. 

Zdaniem Hendersona, zadanie kon- 

ferencji jest potrójne: 1) przeprowa- 

dzenie wydatnego zmniejszenia i ogra 

niczenia zbrojeń; 2) zapewnienie, że 

żadna kategorja zbrojeń nie będzie 

pominięta przez konwencje; 3) zapew- 

nienie ciągłości pracy nad rozbroje- 

  

niem przez zdecydowanie odbywania 

analogicznych konferencji w dość bli- 

skieh odstępach czasu. 

Wypowiedziawszy dalej opinję, że 

fałszywe jest mniemanie, aby zbroje- 

nia zapewniały bezpieczeństwo, Hen- 

derson zobrazował prace nad bezpie- 

czeństwem i rozbrojeniemwciągu 11 - 

tu ubiegłych lat. 

Streściwszy przygotowania do kon- 

ferencji, Henderson omówił związek 

między rozbrojeniem i kryzysem g0s- 

podarczym. Zdaniem Hendersona, cię- 

żar finansowy zbrojeń jest jedną z 

Obrady w dniu 
GENEWA, 3. 2. (Pat). Dzień 3-go 

b. m. wypełniony był posiedzeniem 
komisji, zajmującej się organiz 
konferencji rozbrojeniowej, w sze 
gólności komitetu regulaminowego. 
Komitet ten obradował pod osobistem 
przewodnictwem Hendersona. Zasiadł 
w nim sekretarz delegacji polskiej p. 
Komarnicki. Komitet zdecydował za- 
proponować utworzenie komisji ogól- 

  

   

  

głównych przyczyn k su, gdyż po 

woduje brak równowagi budżetowej 

Wydatki na zbrojenia 61 

wynoszą 4 miljardy dolarów 

  

państw. 

państw 

rocznie. 

W konkluzji Henderson  oświad- 

czył, że fiaseo konferencji miałoby 

skutki katastrofalne, i wezwał konte- 

rencję do rozpoczęcia pracy z przeko- 

naniem, że może dzięki ideom i de- 

cyzjom, które poweźmie, poprowadzić 

narody do ziemi obiecanej. 

W mowie, wygłoszonej przez Hen- 

dersona, zwraca przedewszystkiem u- 

wagę przesadna tendencja 

szeregu konwencyj wypracowanych w 
uważania 

latach ubiegłych, za czynniki, zwię- 

kszające bezpieczeństwo, podczas, gdy 

w rzeczywistości żadna z tych kon- 

wenceyj nie zawiera sankcyj natomiast 

do narodowych gwarancyj bezpieczeń 

stwa, jakiemi są ;armje, odnosi się 

przewodniczący konferencji z lekcewa 
żeniem. Pozatem w mowie swej Hen- 

derson wykazał tendencję rozszerzenia 

ram konferencji przez łączenie prob- 

lemu rozbrojenia z problemem kryzy- 

su gospodarczego. Wreszcie Hender- 

son, kładąc nacisk na kwestję równoś 

ści praw narodów w dziedzinie zbro- 

jeń, udzielił pewnego rodzaju popar- 

cia tezom niemieckim. 

wczorajszym. 
nej, w którejby zasiadali wszyscy sze- 
fowie delegacyj. Sprawa czterech ko- 
misyj technicznych (lądowej, mor- 
skiej, powietrznej i budżetowej) zo- 
stała przekazana do biura konferencji 
Cyfrę wiceprzewodniczących konie 
rencji ustalono na 14 zamiast pierwot- 
nie przewidzianej 10. Komitet regula- 
minowy zakończył swe prace. 

  

- Tardieu u min. Zaleskiego. 
GENEWA, 4%. 2. (Pat). Szef delega- 

cji francuskiej minister Wojny Tar- 
dieu złożył dziś wizytę ministrowi 

Spraw Zagranicznych Polski Zaleskie- 
mu. Rozmowa obu ministrów trwala 
przeszło godzinę. 

Polska z Małą Ententą. 
GENEWA, 3. 2. (Pat). Na wczoraj- 

szej konferencji ministrów Spraw Za- 
granicznych Małej Ententy w Mon- 
treux wszyscy trzej ministrowie, prze- 

jąc w imieniu swych krajów, mawiajś 

Pierwsze 

    

podkreślili z zadowoleniem zacieśnie- 
nie węzłów przyjaźni z Polską i za- 
znaczyli, że polityka polska i polity- 
ka Małej Ententy na konferencji roz- 
brojeniowej będą równoległe. 

wrażenia. 
Ogólny sceptycyzm. —Podejrzane indywidua. 

„Iskra** donosi z Genewy: Dopiero 
dziś można sobie zdać sprawę z wra- 
żenia, jakie wywołało otwarcie pow- 
szechnej konferencji rozbrojeniowej. 
Panuje wielkie rozczarowanie które 
odczuwają nawet ci, którzy od tej kon 
ferencji wiele się nie spodziewali. 

Wczorajsza mowa Hendersona wy- 

  

raźnie wskazuje, w jak stronniczym 
kierunku zamierza on prowadzić kon- 
ferencję. 5 

Konferencja rozpoczęła się w mo- 
mencie najmniej odpowiednim i już 
sam jej początek nastraja sceptycznie. 
Szczególnie sceptycznie nastrojeni są 
Farncuzi którzy podkreślają tezę, że 

   
   Początek 

WILENSKIE T-W0 FiLHARMONICZNE 
Sala Konserwatorjum (Wielka 47) 

  

o godz 8-e; wieczorem. 

Marszałek Piłsudski przybył de Wilna. 
W dniu 2 b. m. o godzinie 18-ej 

min. 15 pociągiem warszawskim przy- 

był do Wilna p. Marszałek Józet Pit- 

sudski. Panu Marszałkowi towarzy- 

szył pułk. dypl. Głabisz. 

Na dworzec na powitanie p. Mar- 

szałka przybyli: p. Wojewoda Beczko- 

wiez, dyrektor kolei inż. Falkowski, 

dowódca obszaru warownego pułk. 

dypl. Kowalski, dowódca brygady jaz- 

dy pułk. Przewłocki, dowódca 6 p. p. 

leg. pułk. Biestek, komendant miasta 

ppłk. Błocki. 

Opuszczając dworzec p. Marszałek 

Piłsudski rozmawiał w pokoju recep- 

eyjnym dworca kilka minut z przyby- 

łemi na powitanie osobistościami, po- 

czem odjechał w towarzystwie p. Wo- 

jewody de pałacu, gdzie zamieszkał. 

Pan Marszałek w czasie pobytu w 

Wilnie przeprowadzi szereg gier we- 

jennych z wyższymi wojskowymi. 

Przemówienie min. Pierackiego 
na senackiej komisi! skarb.-budżet. 

Senacka ko- 
przystąpiła w 

ych nad 
sterstwa 

ował sen. 

WARSZAWA. 3. II. (Pat). 
misja  skarbowo-budżetowa, 
dn. 3 b. m. do obrad przygotowawi 
preliminarzem budżetowym Mi 
Spraw Wewnętrznych, który 
DĄMBSKI (BB). 

W toku dyskusji, jaka zwinęła, za- 
brał m. in. głos p. minister. iw wewnętrz- 
nych PIERACKI, przedstawiając swój po- 
gląd na zadania i działalność Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych. Minister podkreślił 
wielotoroweść tego resortu, minister spraw 
wewnętrznych bowiem jest równocześnie mi- 
nistrem samorządów, zdrowia, aprowizacji I 
połieji. 

Analizując całokształt budżetu, minister 
podkreśla jego wybitnie oszczędnościowy cha 
rakter. Kompresja wynosi przeszło 16 proc. 
i została posunięta do granić ostatecznych. 
Że budżet ten jest mime to deść duży, tłu- 
maczy się to tem, że obsłu on w urzę- 
dach pierwszej i drugiej in: ji aż 6 re- 
sortów t. zw. zespolonych. 

Dotkliwie został obcięty btrdżet służby 
zdrowia, bo © 1/3. Budżet policji i KOP. 
zmniejszono w porównaniu z rokiem 183t/ 
32 o 24 miljony żł. Przechodząc do spraw 
policji państwowej, minister oświadczył, że 
kenkretne zarzuty skłonny jest zawsze roz- 
patrzyć i winnych pociągnąć do odpowiedzial 
ności, natomiast nie może reagować na nie- 

    

   

      

   
    

kania przy ul. Niemieckiej 26. 

albo konferencja będzie konferencją 
bezpieczeńsetwa i generalnej aproba- 
ty traktatów pokojowych albo wogóle 
się nie uda i szkoda na nią czasu i pie- 
niędzy. Nawet Niemcy, którzy pokła- 
dali wielkie nadzieje na konferencję 
nie mają żadnych złudzeń. 

Charakterystycznym —szczegółem 
jest, że Genewa obecnie przypomina 
w dużej mierze nastrój, jaki tam pano 
wał w latach wojny światowej, gdy 
grupowały się w tem mieście sploty 
najróżnorodniejszych intryg między- 
narodowych i olbrzymich sieci wywia 
dowczych wszystkich państw wojują- 
cych. Niemal wszystkie lokale nocne 
są przepełnione różnego rodzaju osob- 
nikami o zupełnie niedwuznacznych 
obliczach W tem dużo jest Niemców, 
trochę Rosjan i t. zw. neutralnych. co 
do których w wielu konkretnych wy- 
padkach wiadomo, że są agentami tej 
lub innej służby wywiadowczej. Sa- 
mym przebiegiem konferencji nikt się 
faktycznie nie interesuje. 

  

  

Imponujący zespół konfe- 
rencji rozbrojeniowej. 

GENEWA. 3. II. (Iskra). Z dotychczas 
ogłoszonej — niekompletnej jeszcze — li- 
sty delegatów okazuje się, że w konferencji 
rozbrojeniowej weźmie udział 6-ciu premje- 
rów, mianowicie: Anglji, Bułgarji,  Danji, 
Luksemburga i Norwegji; 20-tu ministrów 
spraw zagranicznych, mianowicie: Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej, Austrji, 
Belgji, Anglji, Danji, Hiszpanji,  Estonji, 
Finlandji, Włoch, Łotwy, Litwy, Holandji, 
Polski, Portugalji, Rumunji, Szwajcarji, 
Szwecji, Turcji, Jugosławii i Z. S R. R.; 6- 
ciu ministrów wojny — Niemiec, Belgji, 
Anglji, Danji, Francji i Włoch; 4-ch mini- 
strów marynarki—Hiszpanji, Anglji, Francji 
| Włoch; 3-ch ministrów lotnictwa—Anglji, 
Francji i Wiłoch; 7-miu innych ministrów 
różnych państw, 6 ambasadorów, około 70 
posłów i ministrów pełnomocnych, 6 szefów 
Sztabów _ jeneralnych — Belgji, Kanady, 
Francji, Łotwy, Portugalji i Rumunji, szefo 
wie sztabów marynarki francuskiej I portu- 
galskiej, oraz francuski szef sztabu lotnictwa, 
ponadto 40 jenerałów różnych państw i 15 
admirałów. й 

   

  

O czem z żalem zawiadamia 

poparte należytemi dowodami uogólnienia, 
czynione na podstawie drobnych lokałnych 
incydentów. 

Jeżeli chodzi o wzajemne stosunki między 
obywatelami kraju, rząd stoi na stanowisku, 
że w państwach demokratycznych wolno 
każdemu obywatełowi swobodnie myśleć i 
działać pod warunkiem, że to jego działanie 
nie wyrządzi szkody innym obywatelom 
oraz że poglądów swych będzie bronić ro- 
zumem, nie uciekając się do gwałtów. Wkzel- 
ką działalność, która jest sprzeczna z powyź- 
szemi ogólnemi założeniami, administracja 
obowiązana jest i będzie zwalczać za pomocą 
środków, będących do jej dyspozycji. W 
stosunku de mniejszości narodowych rząd 
nie ma w zasadzie powodów do zajmowa- 
nia innego stanowiska, aniżeli to, jakie sto- 
suje do ogółu obywateli państwa. To też 
rząd z jednej strony uważa za celowe i ko- 
nieczne zaspokajanie w granicach możliwoś- 
ei i słuszności etnicznych i kulturalnych po- 
trzeb społeczeństw mniejszościowych, z dru- 
giej — w sposób stanowczy zwalcza wszeł- 
kie objawy nielojalności względem państwa 
oraz próby godzenia w bezpieczeństwo i ład 
prawny. Uprawianie gwałtu i podstępu mu 
st spotkać się z najbardziej stanowczą re- 
akcją ze strony rządu. 

Posiedzenie komisji przeciągnęło się pa- 
za północ. 

    

B. P. | 

NAUM GORDON 
Założyciel I członek zarządu Spółki Akcyineį ,„M. Gordon w Wlinie“ 

zmarł w nocy z dn. 2-go na *-go lutego r. b. 

Eksportacja zwłok odbędzie się dziś 4 lutego o godz I2-ej z miesz- 

ZARZĄD    

Obrady komisyj. 

GENEWA, 3. 2. (Pat). W dniu 3 
b. m. przed południem na poufnem: 
posiedzeniu obradowały komisje we- 
ryfikacyjna i regulaminowa konferen- 
cji rozbrojeniowej. 

Obserwatorzy hitlerewscy 
jadą do Ganewy. 

BERLIN, 3. 2. (Pat). Z polecenia 
Hitlera wyjeżdżają w piątek w cha- 
rakterze obserwatorów na konferen- 
cję rozbrojeniową w Genewie dwaj 
narodowi socjaliści gen. von Epp i płk. 
Haselmayer. 

Powrót Pana Prezydenta. 

WARSZAWA, 3. 2. (Pat). W dniu 
3 b. m. powrócił do Warszawy Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej. 

Odznaczenie prof. Szymań- 
skiego. 

WARSZAWA, 3. 2, (Pat). Minister 
spraw wewnętrznych p. Pieracki ude- 
korował profesora Uwersytetu Stefa- 
na Batorego w Wilnie dr. Juljaną Szy- 
mańskiego, b. marszałka Senatu, krzy 
żem Komandorskim z gwiazdą orde- 
ru Odrodzenia Polski, nadanym prof. 
Szymańskiemu przez Pana Pręzyden- 
ta Rzeczypospolitej za zastugi na po- 
lu pracy spolecznej i narodowej. Przy 
akcie dekoracji obecni byłi podsekre- 
tarze stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych Nakoniecznikoff, Kłu- 
kowski i Korsak oraz wojewoda wi- 
leński Beczkowicz. 

  

- 

- Wpływy podatkowe, 

(Tel. od wlasn. koresp. z Warszawy ). 

Wpływy podatkowe w styczniu r. 
b. przekroczyły preliminowane na tem 
miesiąc wpływy budżetowe Minister- 
stwa Skarbu.
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Wiadomości Akademickie. 
"Chińskie cienie. 
Wyobraźmy sobie życie akademic- 

kiej środowiska wileńskiego. jako ek- 
ran. Dzieją się na nim różne ciekawe 
rzeczy, rozgrywa się akcja. Gospodar- 
kę samopomocową podnosi się na no- 
gi, przedsiębiorstwa akademickie Le- 
gaciszki, Mensę, Dom Akademicki po- 

rządkuje i czyni samowystarczalnemi. 
Spłaca się długi, pozostałe w spadku 
po poprzednikach i jednocześnie ob- 
niża ceny obiadów. 

W kołach naukowych odbywają 
się zebrania, dyskusje. Wywiązuje się 
polemika dokoła czwartków akade- 
mickich. Prasa studencka powoli pod- 
nosi się na poziom bodajże najwyższy 
w Polsce. 

. _ Nagle ekran zaciemnia się, obrazy 
„nikną. Z kątów wypełzły ciemne, bez- 
twarzowe syłwetki chińskich cieni. Są 
milczące, snują się poza właściwym 
«ekranem. Nie mają nic do powiedze- 

"nia. 
Toczy się rzeczowa dyskusja na 

temat „numerus clausus*? W tej swo- 
jej sztandarowej sprawie nie mają 
argumentów. Taki tasiemiec nie za- 
sługuje na poważne traktowanie —- 
oto jedyna odpowiedź. 

Przychodzi kwestja reformy stu- 
djów, kwestja paląca ze wzgłędu na 
widmo dyplomowanego bezrobocia? 
Milczenie. Wypędźmy Żydów, a znaj. 
dą się posady. 

Woła się o samorząd akademicki, 
jednolicie regulujący prawnie ustrój 
życia akademickiego. Oczywiście—to 
sanacja szykuje zamach na złotą wol- 
ność i związek narodowy p. m. a. 

Chińskie cienie nie wierzą absolut- 
nie, albo celowo udają, że nie wierzą 
w żaden bezstronny, pozytywny wy- 
siłek w pracy na terenie akademic- 
kim. Wszystko, co się robi, jest krę- 
tactwem partyjnem. Przenoszą włas- 
ną motywację działalności na wszyst- 
kich. 

Czemu w takim razie nie robią ta- 
kich samych krętactw partyjnych, 
„nie działają twórczo? Bo na ich sztan- 
„darze wypisana jest negacja. 

Wystawa statystyczna obrazuje 
'caly dorobek życia „akademickiego. 
Tam chińskich cieni nie będzie. Ma 
się rozumieć. Cóż mogliby wystawić: 
chyba smutne słupki wyników włas- 
ej bezczynności. 

Chińskie cienie przemiłczają wszy- 
stko. To już stała metoda. W swoim 
czasie puści się jaką kaczkę, albo zor- 
ganizuje ruchawkę i swego się do- 
koną. 

Od czasu do czasu przyjeżdża ja- 
kaś twarz, odznaczona występem w 
obronie „honoru* młodzieży akade- 
„miekiej i wtedy jest sposób na wszyst- 
kó. Byli przed wojną lekarze, dła któ- 
rych uniwersalnem lekarstwem był 
aloes. Takim ałoesem chińskich cieni 
jest magiczne słówko „narėd“. Wy- 
starczy je wymówić a sezam otwiera 
się. Już nie potrzeba myśleć. nie po- 
trzeba pracować. Wszystkie proble- 
„my zostały jdnem cesarskiem cięciein 
„rozwiązane. Chińskie cienie wpełzają 
znów w kąty ekranu na odpoczynek 

"przed decydującą rozgrywką. 
Bo raz na rok jest święto chińskich 

cieni. Wtedy wypełza z mroków, kar- 
na, zdyscyplinowana, miłcząca lub 
„krzycząca na dyskretny znak armja 
chińskich cieni z mieczykami w kia- 
pach i maszeruje przez małe drzwi Sa- 

„li Śniadeckich, by przejawić swą nie. 
'skrępowaną, głeboko przemyślaną 
wolę. 

MAM LAT 26. 
Dzisiejszy Czwartek Akademicki poświę- 

«ony jest dyskusji o sztuce Istuana Mihaly 
w. t. „Mam lat 26", która poruszyła całe mło- 
de Wilno. Nareszcie znaleźliśmy w teatrze 
<oś, ćo nas istotnie interesuje, boli, co odczu- 
wamy b. silnie i realnie. W powodzi typowo 
nudnych fars znałeźliśmy sztukę rzetelną. 

Młode pokołenie przyszłych bezrobotnych 
anagistrów ma prawo przeanalizować śmiało 
"wartości, wytworzone i pozostawione przez 
ojców. Dyskusję czwartkową zagai kol. Jerzy 
Zagórski. 

WILCZE ZĘBY. 
Numer ostatni „Wilczych Zębów” zawiera 

b. dobry artykuł koł. Henryka Dembińskiego 
p. t „Domagamy się samorządu akademic- 

kiego”. Treścią jęst walka o jednolite, prawne 
"unormowanie ustroju życia akademickiego. 
Czytelnik jest zazwyczaj bystrzejszy od anto- 
ra, Czytelnikowi nasuwają się dalej idące my. 

i Ustrój uniwersytetów pachnie średniowie- 
czyzną (tą gorsząj. Oparty jest na zasadzie 
zupełnego oderwania życia akademickiego od 
społeczeństwa i nieprzystosowania go do ży- 
cia. Uniwersytety stały się klasztorami kon- 
tempłującemi. A rezultaty widoczne: w jed- 

nem ręku dyplom, w drugiem świadectwo bez- 
robocia. 

Z tym artyknłem i doskonale redagowaną 
kroniką akademicką krajową i zagraniczną 
koliduje dziwnie art. Antoniego Gołubiewa 
p. t. „Pornografja czy wulgaryzm”. Skąd tego 
rodzaju pseudo-estetyczne rozważania znala- 
zły się w piśmie akademickiem? Czy redakcja 
„Wiczych Zębów* jest powołana do facho- 
wej oceny wartości teoretyczno-poznawczej 
artykułów na tematy estetyczne? Czy nie łe- 
piej byłoby przesłać artykuł do oceny redakcji 
zaprzyjaźnionych „Żagarów*? Cała ta dysku- 
sja o Rimbaudzie, uproszczonym do kaiego- 
ryj towarzyskich. pachnie trochę zaściankiem 

PRZYWRÓCENIE WARTOŚCI 
RZECZYWISTYCH. 

Dyskusja na ten temat, obracający się 
dokoła zagadnień kapitału i pracy, która od: 
była się w „Legjonie* po referacie kol. Ro- 
mana Kongla, doprowadziła do zgodnych kon- 
kluzyj: 

1) w ustroju liberalno-kapitalistycznym za 
traciliśmy zupełnie poczucie wartości rzeczy- 
wistej — wartości pracy. 

2) praca musi się stać podstawą przyszłe: 
go ustroju i ośrodkiem psychiki społecznej, 
o które będziemy walczyć. 

Wielu dyskutujących zainteresowała da- 
leka i b. szczegółowa sprawa zastąpienia obie- 
gu pieniężnego przez imienne książeczki 
pracy. 

  

   

  

DYSKUSJA O ART. KOL. 
DEMBIŃSKIEGO. 

W niedzielę dnia 7 b m. o godz, 17-ej od- 
będzie się „Legjonie* (Królewska 5 m. 10) 
dyskusja na temat artykułu kol. Henryka 
Dembińskiego p. t. „Podnosimy  kurtynę“ 
(„Žagary“ Nr. 6 i 7). Koreferat wygłosi kol. 
Stefan Jędrychowski, W dyskusji wezmą u- 
dział wszyscy członkowie Komendy Głównej 
„Legjonu Młodych*, którzy przybywają na 
ten dzień z Warszawy. 

RUCH „LEGJONU*. 
„Legjon Młodych* związek akademicki i 

pozaakademicki związek pracy da państwa 
ożywiony nowym ruchem ideowym, staje się 
coraz większą siłą atrakcyjną i zdobywa nowe 

tereny. W I trymestrze powstał „Legjon* aka- 
demicki w Poznaniu. W okresie feryj Bożego 
Narodzenia zostały otwarte obwody w Za- 
głębiu  Dąbrowsko-Śląskiem i w Słonimie. 

Obecnie czynią się przygotowania do powsta- 
nia obwodu w Łomży. 

NOWA INAUGURACJA W WILNIE. 

W niedziełę 7 b. m. odbędzie się inaugu- 
racja Koła „Legjonu Młodych* związku pra 
cy dła państwa i Instytucie Nauk Handlowo- 
(rospodarczych. Na program inauguracji zło- 
żą się przemówienia: dyrektora Instytutu, de- 

legata Komendy Głównej „Legjonu*, komen- 
danta Okręgu Wileńskiego, oraz przedstawi- 
cieła nowopowsta jącego koła, Początek o g. 12 
w lokalu w Łomży. 

UNIWERSYTET ROBOTNICZY. 
Obwód wiłeński „Legjonu Młodych* objął 

nową placówkę kulturałno-oświatową na te- 

renie robotniczym — uniwersytet robotniczy 
przy gospodarczych związkach zawodowych. 
Program obejmuje wykłady z dziedziny hi- 
słorji, ustroju społeczno-politycznego, ekono- 
mji, geografji politycznej i t. p. Kieruje akcją 
oświatową koł. Lucjan Krawiec. 

POSTANOWIENIE ORGANIZA- 
CYJNE. 

Komenda „Legjonu Młodych" podaje do 
wiadomości członków, że ze względu na waż- 
ność omawianych na zebraniach. dyskusyj- 
nych zagadnień i wzmożoną intensywność 
pracy ideowej w związku z Kongresem „Le 
gjonu* w marcu, wprowadza się przymus 
uczęszczania na zebrania dla członków i kan- 
dydatów pod skutkomi organizacyjnemi. 

DOM AKADEMICKI I WYSTAWA. 
Dowiadujemy się, że otwarcie Domu Aka 

demickiego i wystawy samopomocowej odbc 
dzie się w niedzielę 14 lutego. Spodziewany 
jest przyjazd z Warszawy przedstawicieli 
rządu, 

SZOPKA AKADEMICKA. 
Już w pierwszej połowie b. m. mają si: 

podobno rozpocząć w „Ognisku“ przedstawie- 

nia „Szopki Akademickiej*, Jest to szopka 
jubileuszowa, dziesiąta z rzędu. Kierownikiem 
literackim jest koł. Jerzy Zagórski, dekoracyj- 
nym kol. Sękalski, rzeźby kol. Godziszewski, 
ubierania lalek koł. Kalwejtówna, sekcji wo- 
kalnej kol, Zygmunt Kruszewski, ogólnym 
kol. Stefan Zagórski. 

Na czwartkowem plenum 
Sejmu. 

„WARSZAWA, 8. 2. (Pat). Porządek 
obrad plenarnego posiedzenia Sejmu 
w dnin 4 lutego o godzinie 15-ej po 
południu obejmuje sprawozdanie ko- 
misji budżetowej o preliminarzu bud- 
żetowym na rok 1932-33, ewentualnie 
rozprawę nad pierwszą częścią bud- 
żetu t. zn. budżetem Prezydenta Rze 
czypospolitej i nad drugą częścią „A 
i „B*, t. j. budżetem Sejmu i Senatu. 

  

  

  

   

   

- NIEZWYKŁE PRZYGODY JEDNEGO 
FELJETONU. 
(Zdarzenie prawdziwe). 

„Gdy ciągle jeszcze smętna autor- 
ka „Jesiennej miłości przeczytała we 
wtorek rano swój feljeton pod tytu- 
łem „Medice, cura te ipsum*, włosy 

stanęły jej na głowie. Zauważyła bo- 
wiem, że oprócz zwyczajnych choch- 
lików zecerskich jest tam coś więcej. 
Mianowicie, zamiast jej słów, że „kry- 
tycy mają pełne usta kwaśnego 
uśmiechu, stało tam jak wół -— 
„kapusty! Mało tego! Po słowach 
„Witołd Instrumentalny* umieszczo- 
no całe zdanie: „Gdzie na bagienku 
prowincjonalnem kwitnie ziółko Wa- 
lerjana", a w usta Euterpie włożono 
słowa: jagody—młody, pól-—-król i t. 
d., kiedy ta spokojna Muza zacyto- 
wała z książki „Kwiaty na łące” tylko 
niewinne „łez—bez*, Oprócz tego pod 
feljetonem X Muza dodała sw: oje: „wła - 
sne uwagi. * 

— O, bogowie — westchnęła prze- 
rażona poetka. Jeżeli ten odważny 
rycerz pióra napastuje mię ciągle bez 
żadnej mojej winy, cóż będzie, gdy 
zobaczy, że w feljetonie, podpisanym 
mojem nazwiskiem, określono go, ja- 
ko brzydko pachnącą walerjanę? 
Uprzejmy pan W. Ch. poinformował 

już czytelników, że autorka „W cieniu 
modrzewia i innych, szpetnie sponie- 
wieranych przez uczonego krytyka 
poezyj, przebywa często na Parnasie 
z Muzami. To też, bez Śniadania na- 
wet, pomknęła ona w kierunku tej 
sławnej góry zapytać boginie, kto 
znowu spłatał jej takiego figla? Nie- 
spokojny bowiem jest los literatki. 

Muzy właśnie zajadały ową nie- 
fortunną dla pana W. Ch. ambrozję 
i bardzo się przestraszyły wtargnię- 

K_U RJ E R 

Daleki Wschód w 
W I LE Ń S K I 

Ponowne bombardowanie Szanghaju 
_ i Nankinu. 

MOSKWA, 2-1i. (Pat). Radjostacja moskiewska podaje: Według 

ostatnich doniesień Japończycy wznowili w dniu 2 lutego bomhar- 

dowanie Szanghaju i Nankinu przez artylerję lotniczą. 

Marsz na Charbin. 
MOSKWA, 3. 2. (Pat). Agencja Tas3 

donosi z Pejponu, że sytuacja w Char- 
binie jest w dalszym ciągu naprężona. 

Wojska japońskie mimo oporu ze 
strony wojsk chińskich, posuwają się 
w kierunku Charbinu. Dowództwo 
wojsk japońskich zwróciło się do za- 
rządu sowieckiej kolei wschodnio- 
chińskiej o pozwołenie przetranspor- 
towania wojsk z Cicikaru. Wicepre- 

zes kołei odpowiedział, że decyzja w 
tej sprawie załeży od zarządu chiń- 
skiego, bez zgody którego nie może 

być udzielone pozwolenie na przetran 
sportowanie wojsk. 

TOKIO, 3. 2. (Pat). Wojska japoń- 
skie zbliżyły się w dniu 3 lutego wie- 
схогет do Charbinu, do którego jed- 
nak wkroczyć mają dopiero w dniu 4 
lutego o Świcie. 

Bombardowanie portów Woosung 
i Pooshan. 

SZANGHAJ, 3. 2. (Pat.). Konsul 
generalny japoński zakomunikował 
urzędowo konsulom generalnym ame- 
rykańskeimu i brytyjskiemu o zamia- 
rze Japonji zajęcia natychmiast fortu 
Woosung. Przybył tu krążownik ame- 
rykański „„Hudson*. 

SZANGHAJ, 2-Il. (Pat). Forty 
Woosung i Pooshan są obecnie 
gwałtownie bombardowane przez 

krążowniki i samoloty japoń- 

skie. 

Japonia nie cofnie się. 
Wielkie wzburzenie w Tokio. 

BERLIN, 3. 2. (Pat). Biuro Wolffa 
donosi z Tokio: Kroki Ameryki i Au. 
glji wobec rządu japońskiego w 5рга- 
wie wypadków w Szanghaju wywoła- 

„ły w Tokio wielkie wzburzenie. Rząd 
japoński uchwalił, bez względu na ja- 
kiekolwiek kroki ze strony obcych 

mocarstw, wytrwać przy dotychczaso- 
wej polityce zwłaszcza, iż opinja pu- 
bliczna, oburzona mieszaniem się ob- 
cych mocarstw do aktualnych zagad- 
nień japońskich, popiera stanowisko 

gabinetu. 

Ciekawa konferencja prasowa w Wileńskiej 
izbie Rzemieślniczej. 

W obliczu niebezpieczeństwa za- 
lewu rynku wileńskiego obuwiem za- 
granicznem, cechy i związki zawodo- 
we, wszystkich odłamów przemysłu 
skórzanego przed kiłkoma tygodniami 
powołały do życia pod patronatem 
Izby Rzemieślniczej specjalny Komitet 
dla propagandy konsumpcji obuwia 
krajowego i walki z importem obuwia 
zagranicznego. 

Aczkolwiek nasuwa nam się tutaj 
szereg gorzkich uwag z racji. tak dłu- 
giej bezradności i bezczynności pa 
wyższych sfer zainteresowanych lecz 
już samą wiadomość o ożywieniu się 
zagadnienia propagandy konsumpcji 
obuwia krajowego przyjmujemy z na- 
leżytem uznaniem a to w myśl starej 
zasady: „lepiej późno, niż nigdy". 

Na ożywienie tego palącego zagad- 
nienia oczywiście wpłynął fakt pow- 
stania w Wiilnie oddziału, wielkiej o 
rozmachu światowym firmy czecho- 
słowackiej „Bata”, która z właściwem 
jej aplompem rozpoczęła tu swoją 
działalność i za jednym zamachem 
rzec można niemalże całkowicie ,„do- 
rżnęła* wegetującą od lat wielu wi- 
leńską wytwórczość obuwiową, wpły- 
wając na redukcje dsiesiątek słabo 
zorganizowanych warsztatów i na nie- 
słychane zwężenie się meżliwości za - 
robkowych dla szerokich warstw 
szewcówie-robotników. 

Na zwołanej we wtorek dnia 2 
b. m. konferencji prasowej w Izbie 
Rzemieślniczej mieliśmy możność 
szczegółowego zapoznania się z roz- 
miarami niebezpieczeństwa grożące: 
go zarówno wileńskim wytwórcom i 
przetwórcom skóry, jak i innym rze- 
szom rzemieślniczo-robotniczym bran- 
ży obuwiowej. 

Konferencję z ramienia wspomnia- 
nego Komitetu zagaił prezes zjedno- 
czonych cechów i związków zawodo- 
wych Przemysłu Skórzanego p. N. 
Rudy apełem do prasy wileńskiej, by 
zechciała poprzeć akcję Komitetu. 

Podstawą dalszćcj długiej dyskusji 
był świetny, obficie ilustrowany da- 
nemi cyfrowemi referat p. 0. inspek- 

tora pracy p. Franciszka Umiastow- 
skiego, z którego wynika, iż wzmożo 
ny w ostatnich latach zalew obuwia 
zagranicznego (głównie owej firmy 

  

  

  

       

ciem poetki, ściganej przez krytyczne 
Erynje. A ona zawołała boleśnie: 

  

— Erato, grająca na cytrze, cóż: $ 
uczyniła? Przy twojej pomocy prze: 
poiłam swój feljeton lekkim urokiem. 
Miał on być wzorem, jak się pisze kry- 
tyki. Na Apollona! Któż mi tu umie- 

ścił słowo „kapusta”, „ziółko* oraz 
inne popłątał wyrazy? > 

Erato była zakłopotana. 

— Na świętą wyspę Dełos!—nic 
miej do imnie żału. Sama odniosłam 
twój utwór do najpoczytniejszego pi- 
sma w Wilnie, gdzie mię przyjęto z 
otwartemi ramionami. Takaż to 
wdzięczność ? 

— Ale dopiski! dopiski? 

— Ba! Mogło być ich więcej! Już 
po drodze kilku śmiertelników pro- 
ponowało mi „dosolić* twoje dzieło 
paru mocnemi wyrazami. Odrzuciłaru 
te propozycje, bowiem brzydko się 
wyrażali, o wiele gorzej, niż ziółko i 
kapusta. Kapusta to nic złego. 

— Nic złego w czasie obiadu, ale 
nie w feljetonie — odparła niezado- 

    

czeskiej ,„Bata') zachwiał w całej Poi- 
sce egzystencję około pół miljona osób 
z pośród szewców i pokrewnych im 
zawodów branży skórzanej. W Wilnie 
na ogólną ilość zatrudnionych w. tym 
przemyśle przeszło 3500 osób, 1000 
absolutnie dziś nie ma pracy, reszta 
zaś pracuje 4 dni w tygidniu, zara- 
biając od 2 do 4 zł. dziennie. Ostatnie 
tygodnie wyrzuciły nowe zastępy o0- 
buwników na bruk, stwarzając przed 
ich rodzinami widmo śmierci głodo- 
wej, gdyż, nad tą kategorją robotni- 
ków (pracujących jako chatupnicy' 
nie rozciągnięta jest opieka ustawowa 

Następny mówca, p. Ostrowski, 
przemawiający z ramienia chrześci 
jańskiego zawodowego związku szew- 

ców specjalnie omawia rozmiary bez- 
robocia wśród szewców. 

Dalej jako rzecznik przewagi ia. 
kościowej obuwia krajowego nad za- 
granicznem wystąpił — cechmistrz 
szewski p. Tarasewicz, który uzbro- 
iwszy się w materjał nawskroś rze 
czowy, istotnie wykazał jak na dłoni 
różnicę na korzyść naszej wytwórczo- 
ści. 

W zakresie walki z zalewem obu- 
wia importowanego informowali wy- 
czerpująco dyrektor Izby Rzemieślni- 
czej p. Jan Łazarewicz oraz pp. Ole- 

sza i Zabielski. 

Bezstronnie przyznać trzeba. iż 
organizatorzy Konferencji doskonale 
byli przygotowani do dyskusji i na 
wszystkie zapytania ze strony prasy 
dali wyczerpujące i jasno sprecyzo- 

wane wyjaśnienia. . 

Niesposób streścić w  krótkiem 
sprawozdaniu przebiegu tej ciekawej 
konferencji, pozostaje przeto życzyć 
jej organizatorom wytrwania w przed 
sięwziętej akcji, mającej na celu prze- 
konanie najszerszych sfer społeczeń- 
stwa krajowego o konieczności popie- 
rania wytwórczości rodzimej i roz- 
wianie sugestji o przewadze nad nią 
pod względem jakości i ceny wytwór- 
czości zagranicznej. 

Podkreślić należy, iż akcję tę pod- 
jęły solidarnie wszystkie klasy i war- 
stwy przemysłu skórzanego, bez: róż- 
nicy narodowości i wyznania. Oby ta 
nie był tyłko słomiany ogień. S. 

  

wolona autorka. — Nie, ja nie mam 

szczęścia! 
— Uspokój się. Słuchaj dalej. Za- 

niosłam do redakcji „Kwiaty na łące* 
wykradzione z kieszeni  Walerjana 
Charkiewicza, żeby wiedziano, że cy- 
taty są autentyczne. Wywołała ta 
książeczka kolosałne wrażenie. Wszy- 
scy obecni wpadli w szał radości, jak 
na igrzyskach pytyjskich. Najsmut. 
niejsze wiersze ze zbiorku czytali, ta 
rzając się ze śmiechu po podłodze. 
Nie wiem, którzy tam byli gośćmi z 

miasta, którzy członkami redakcji ale 

wszyscy uważali, że cytat jest za 
mało. Bardzo sympatyczna pani z 
Cerberkiem na smyczy wołała, żeby 

ich dać jak najwięcej. Żeby się w Wil- 
nie dowiedziano, jak się pisuje na 
męskim Parnasie. Książeczkę mi ode- 
brano gwałtem. Nie zobaczysz jej 
więcej. : 

— Ale.kto dodal „„kapustę” i inne 
rzeczy? Ach, Erato, jak mogłaś być 
tak nieostrożna|... -W redakcji trzeba 
się trzymać ostro! ||| 

— Czyż mogłam się z nimi doga- 
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Ostrzeliwanie parowca angielskiego. 
SZANGHAJ, BOA. (Pat). Parowiee 

angielski, przewożący z Tien-Tsinn 
żołnierzy angielskich, którzy ukoń- 
czyli tamtejszy okres służby, doniósł. 
że w chwili, gdy przepływał między 
krążownikami japońskiemi a fortera 

Woosung, u ujścia rzeki Wang-Hoo, 

był ostrzeliwany. Parowiec nie do- 
znał szwanku. Według wiadomości z 
chińskiej kwatery głównej, jeden z 
krążowników japońskich zatonął w 
porcie Woosung. 

Stan oblężenia w Nankinie. 
NANKIN, 3. 2. (Pat). Ogłoszono tu 

Stan oblężenia. Ministerstwo spraw 
zagranicznych komunikuje, że Chiny 
odpowiedziały już na notę angielską i 

amerykańską przyjmując wszystkie 
propozycje, zdążające do ustalenia po 
koju w Szanghaju. 

Zajścia na terenie koncesji międzynarodowej 
LONDYN, 2. 2. (Pat). O północy 

z poniedziałku na wtorek ostrzeliwa- 
ła japońska artylerja dzielnicę Cha- 

Pei. Po krótkiej kanonadzie nastąpił 
spokój. Nad ranem Japończycy ros- 
poczęli ostrzeliwanie z karabinów ina 
szynowych i ręcznych domów dziel- 

nicy Hongkiu. Wśród Chińczyków, 
którzy znajdowali się w podziemiach, 
wybuchła panika. Żołnierze japońscy 

ostrzelali także amerykańskich mary - 
narzy, którzy wznosili przed amery- 
kańskim kościołem metodystów na 

terenie koncesji międzynarodowej za- 
słony z worków piasku. Marynarze 
amerykańscy cotnęli się, Japończycy 

Interwencja 
GENEWA, 2. 2. (Pat). Otwierając 

nadzwyczajne posiedzenie Rady Ligi 
przewodniczący udzielił głosu repre- 
zentantowi W. Brytanji, który energi- 
cznym głosem odczytał deklarację rzą- 
du angielskiego: 

„Rząd W. Brytanji wyraża przeko- 
nanie, że jest niemożliwe pozwolić na 
dalsze trwanie obecnej sytuacji na 
Dalekim Wschodzie, gdzie toczy się 
regularna wojna, mimo, iż słowo to 
nie zostało wypowziedziane. Dlatego 
rządy W. Brytanii i Stanów Zjedno- 
czonych postanowiły uczynić nowy 
krok i poleciły swym ambasadorom 

zajęli ich pozycje i zdarłi flagę ame- 
rykańską z kościoła. 

Według doniesień chińskich, japoń- 
Ska piechota wylądowała na przed- 
mieściu Szanghaju i zajęła domy, znaj 
dujące się naprzeciw konsalatów an- 
gielskiego i St. Zjednoczonych. Strajk 
generałny w Szanghaju nie jest Ściśle 
przestrzegany. Większa część skle- 
pów żywnościowych jest zamknięta. 
Pewien dziennikarz kanadyjski znikł 
hez śladu. Cudzoziemey obawiają się, 
iż każdej chwili Japończycy moga 
podjąć otenzywę na dzielnicę Cha-Pei 
Istnieją obawy rozruchów komuni- 
stycznych wśród prołetarjatu chińskie 
go. 

mocarstw. 
w Tokio i Nankinie wezwać: 1) do za- 
przestania aktów gwałtu i przygoto- 
wań do kroków wojennych, 2) do ut- 
worzenia w Szanghaju strefy neutrał- 
nej, z której wojska japońskie i chiń- 
skie byłyby wycofane i które zajęłyby 
wojska międzynarodowe, 3) do natych 
miastowego rozpoczęcia rokowań i 
załatwienia konfliktu w drodze paka 
paryskiego i rezolucji Rady Ligi z dn, 
9 grudnia*. 

Reprczentanci Francji i Włoch 
oświadczyli, że ich rządy przyłączyły 
się do demarche, uczynionego przez 
rząd W. Brytanji. 

   

Demarche St. Zjednoczonych i Niemiec. 
WASZYNGTON, 3. 2. (Pat). Ame- 

rykańskie propozycje pokojowe, 
przedstawione wczoraj Chinom i Ja- 

ponji, zawierają te same punkty, co 
demarche angielskie, którego treść 
przedstawił dziś minister Simon Izbie 
Gmin. A 

BERLIN, 3. 2. (Pat). Rząd Rzeszy 
na podstawie informacyj o wspólnych 
krokach mocarstw zachodnich w kie- 

runku zażegnania konfliktu japoń- 
sko-chińskiego wystosował wczoraj 
do rządów chińskiego i japońskiego 
telegraficzne zawiadomienie, że przy- 

łącza się do kroków tych mocarstw 
Rząd Rzeszy kładzie głównie nacisk 
na konieczność wstrzymania dalszych 
kroków wojennych przez oba państwa 
wycofanie wojsk z Szanghaju i rozpo- 

częcie rokowań pokojowych. 

Odpowiedź Japonii. 
LONDYN, 3. 2. (Pat). Według pół- 

oticjalnych wiadomości; otrzymanych 
dziś rano, odpowiedź Japonji zawie- 
rać będzie zasadniczą zgodę z pewne- 
mi zastrzeżeniami na pierwsze cztery 
punkty, przedstawione Japonji przez 
W. Brytanję oraz bezwzgłędne odrzu- 
cenie piątego punktu. 

Na pierwszy punkt Japonja wyra- 
zić ma swoją zgodę pod warunkiem, 
że Chińczycy powstrzymają się rów- 
nież od wszelkich działań zaczepnych 
i aktów gwałtu. Na punkt drugi Ja- 
ponja odpowie, że nie może się zobo- 
wiązać do zaniechania przygotowań 
militarnych, o ile nie będzie przekona 
na o szczerości zamiarów Chin. Na 
punkt trzeci Japonja zaznaczy, że wy- 
cofanie marynarzy japońskich z tych 

Wyjazd mandżurskiej 
GENEWA, 3. 2. (Pat). Mandżurska 

komisja ankietowa odjechała dziś do 
Nowego Jorku, skąd możliwie najszyb 
ciej uda się na Daleki Wschód. Przed- 
stawiciel Stanów Zjednoczonych ucze- 

miejse, gdzie ludność japońska jest 
licznie osiadła, jest niemożliwe, o iłe . 

Chińczycy nie wycofają się na bez- 
pieczną odległość. Na punkt czwarty 
Japonja odpowie zgodą eo do ustano- 
wienia pasa neutralnego i zapowie- 
dzią uzupełnienia tego punktu propo- 
zycją trwałego porozumienia w Spra- 
wie niedopuszczenia wojsk chińskich 
do obrębu dzielnicy międzynarodowej 
na określoną odległość, podobnie jak 

to miało miejsce w protokėle bokser- 
skim, zawartym w Tien-Tsinie w roku 
1901. W sprawie punkta piątego Ja- 
ponja podkreśla, iż byłaby dla niej 
niemożliwa pod jakiemiś warunkami 
zgoda na udział jakiegoś obcego mo- 
carstwa w układzie Japonji z Chinami 
w sprawie zatarga mandżurskiego. 

komisji Ligi Narodów. 
stniczyć będzie w pracach komisji, 

której zadaniem ma być przedewszyst 
kiem zbadanie przyczyny ostatnich 
incydentów w Szanghaju. 

Rozkaz Mussoliniego. 
RZYM, 3. 2. (Pat). Mussolini na- 

kazał wysłanie do Szanghaju krążow- 
nika „Trentic““ i kontrtorpedowca 

„Espero“. 

W Szapei spokój. 
SZANGHAJ. 3. IL. (Pat). W dniu 31 bm. 

z rana na froncie w Szapei panował spokój. 
Rozlegały się jedynie pojedyńcze strzały. Na 
tomiast w południowo- zachodniej części Sza- 
pei wybuchł pożar. Donoszą, iż w czasie 

  

dać? Wszyscy. przepisywali sobie na 
pamiątkę wierszyki z polnego zbiorku 
twego krytyka i zupełnie stracili 
przytomność z tego powodu. Miły, wy- 
soki młodzieniec z przyległego pokoju 
zaraz zaczął Śpiewać: „Dziewczę lubę, 
kochaj mnie—ach!'* Straszny byt roz- 
gardjasz — trzeba prz; ć. Chcia- 
łam im nawet odebrać feljeton, ale 
nie dali. Przysięgli, że uszanują jego 
nietykalność, no i złamali przysięgę, 

jak widać. Nie wytrzymali! Może ze- 
cera uniosła fantazja? 

— Е, Ю ше zecera robota—rzekła 
przygnębiona poetka. Ale co widzę? 
Ktoś idzie do nas! 

— X Muza! Bardzo miły gość! Pro- 
simy! Może troszkę ambrozji. Krope- 
leczkę nektarku — zachęcała uprzej- 
mie Terpsichore. Dawnośmy pani nie 
widziały! 

— Trudno, moje Muzy. Literatura 
tak się „zawalerjaniła” , że mam dużo 

     

„pracy nad jej dezynfekcją — powie- 
działa X Muza, siadając na obłoku, 
jak na wygodnym pufie. 

— Więc cóż, droga siostro, spro- 

walk wczorajszych po stronie japońskiej by- 
ło podobno 1 zabity i 2 rannych, natomiast 
po stronie chińskiej było kilkunastu zabi. 
tych i rannych. 

        

wadza cię dzisiaj do nas? — 
nęła Polihymaja. 

— Feljetonowe zawikłania i mały 

niepokój sumienia. Uspokój się, Mo- 
drzewiowa płaczko! Ja to jestem au- 
torką dodatków w twoim feljetonie. 
Tak! Nie wytrzymałam! 

Modrzewiowa poetka załamała rę- 

ce w rozpaczy: 

-— No i co teraz będzie? 

-— Dziura w niebie napewno się 
nie zrobi!—pocieszyta strapioną ener- 

giczna Muza. — A wogóle możesz li- 
czyć na mnie w walce z jakimś jęzo- 
rem. 

zagad- 

X Muza uważała, że sprawa jest 
wyczerpana i wobec tego zebranie na 
Parnasie zamknięto. Co będzie dalej-— 
niewiadomo. Niechaj Apollo ma w o- 
piece autorkę „Jesiennej miłości*, 
gdyż w pojedynku literackim ona i 
jej przeciwnik będą — zdaje się — 
walczyli różną bronią. 

Eugenja Kobyliūska. 
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WIEŚCII OBRAZKIZKRAJU. 
Burza śnieżna nad województwem 

wileńskiem. 
Z poszczegółnych powiatów województwa 

"wileńskiego donoszą, iż w poniedziałek w 
uocy Szałała silna burza Śnieżna połączona 
z wielkiemi opadami. Silny wicher pozrywał 
linje telefoniezne, powywracał słupy i drze- 
wa przydrożne. Pozatem wichura zniosła w 
pow. dziśnieńskim, wiłejskim i mołodeczań- 
skim 9 strzech z domów włościańskich, zaś 
w święciańskiem zerwane zosłały przewody 
Aelefoniezne KOP. 

Drogi w nocy z poniedziałku na wtorek 
były pozasypywane zwałami śniegu eo utrud 

niało znacznie kominikację. W związku z 
opadnmi śnieżnemi po wsiach pojawiły się 

większe stada wilków, które porywają żywy 
inwentarz włościanom. Wczoraj urządzono 

dwie obławy na wilki w pow. święciań- 

skim i wilejskim. Zabito 4 wilki. 

  

Kuprłaniszki. 
O dregę do szkoły. 

dyskutować na te- 
2 m. Wilna 

w odpowiedniem 

Za późno już byłoby 
anat, czy budynek szkoły 
w Kuprjaniszkach został 
miejscu wzniesiony czy nie, Palącą natomiast 

est sprawa, że drogi, któremi dzieci 
6 do tej szkoły są nieodpo- 

Ścisłej zaś inówiąc niektóre dzieci 

drogi do szkoły wcale. I tak z ulicy 
Nowosiołki (rejon szkoły Nr. 32) odległej od 
szkoły nieco ęcej niż 1 klm. nie chodzi 

dlo tej szkoły żadne dziecko, gdyż niema drogi 
w dosłownem tego słowa znaczeniu. Dzieci 

ie chodzić muszą do innych szkół, odległych 
o 4 klm.; na poważnym odcinku chodzą po 
torze kolejowym, który z konieczności jest 
Bepszą drogą niż żadna. 

Podobnie jest z większością domów od 
północnej części traktu Lidzkiego (dawniej 
Równe Pole), Stąd wprawdzie sa miedze, ale 

jesieną, wiosną, a obecnie i zimą powinny 
być łodzie, zimą zaś narty. Podczas roztopów. 
nawet nieznacznych, lub trochę większych 
deszczów tworzy się na dłuższy czas dosłow 

nie rzeka uniemożliw: a dostanie się do 
szkoły. Dlatego też b. znaczna część dzieci 
z Równego Pola, odległego o 40 m. od szk. 
uczęszcza do innych szkół, odległych o 3 i 

j klm. Tak samo, a nawet jeszcze gorzej 

jest z Porubankiem. Wskutek tego szkoła 
w Kuprjaniszkach, mająca w swym obwodzie 
dzieci bez mała na pełną siedmioklasówkę, 

ko coś pośredniego między 4-ro a 5-cio- 
а. Zły stan dróg, względnie ich brak 

zieci do powtarzania oddziału, wy- 
wołuje szereg chorób, kończących się często 
śmiercią (w ostatnim roku zmarło troje ucz- 
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niów). 
Szkoła ma też bardzo trudną komunikację 

z miastem. Dojeżdżać trzeba polnemi i do tego 

«okólnemi dróżkami, na których utrudnia jaz 
dę jeśli nie piasek lub Śnieg to kałuże. Fur- 
mani dowożący węgiel do szkoły radzą sobie 
w ten sposób, że nie mogąc po tej drodze 
jechać z dużym: ładunkiem zmni 
pozostawiając (o ile go inni ludzie póz olą 

pozostawić) nadmiernie ciężar na  pastwę 
Зози. 

Jak z powyższego widać sprawa dostęp: 
«o szkoły przedstawia się bardzo źle, c 
beznadziejnie. Jest jedno łatwe w 
mianowicie utworzenie nowej drogi. 

    

     

  

  

  

Oczy- 
wiście nie tej, o której od kogoś słyszałem, 

# j. od szkoły wprost na radjostację, lecz 
drogi ed szkoły do traktu Lidzkiego koło 
<lomu p. Drożdży Jana. Długości będzie miała 
ta droga zaledwie około 300 m. a umożliwi 

  

* komunikację szkoły ze światem, ułatwi do- 
stęp podczas niesprzyjających warunków at- 
anosferycznych dzieciom z Równego Pola, u- 
możliwi dostęp z Nowosio Porubanka i 
Kropiwnicy, gdzie obecnie znajduje się klasa 
eksponowana szkoły w Kuprjaniszkach 

Przeprowadzenie drogi nie będzie kłopo!- 
Wiwe, gdyż oprócz, poła maj. Kuprjaniszki 
(własność Magistratuj przetnie ona pole tyłko 
jędnego gospodarza, któremu stratę tę można 
swynagrodzić kilkakrotnie przez przydzielenie 
wzamian odcinku „trakłu* rudomińskiego, 

  

"działu Zw. 

   

  

Ze znie- 
zado- 

zie zupełnie zbędny 
wielce 

który wtedy b 
sienia tego odcinka drogi będ: 
wołeni podróżujący tędy, gdy 
mi am stale tam m 

się nie „traktem 

zupełnie można: polną dróżkę od północnej 
i północno-wschodniej strony pola miejskiego, 
co wyrówna w zupełności stratę pola odda- 
nego pod nową drogę. Obejdzie się więc nie- 

ko bez wywłaszczeń, ale nawet zaoszczędzi 

się ziemi przez likwidację części s 

„traktu“ i polnej dróżki, 

  

    

  

lecz po polu, Znieść też 

        

        

  

  

  

  

które więcej 
przestrzeni niż droga  proponowa 

Utworzenie nowej drogi pociągnie równ 
    chodzi o robociznę. 

bruku, ale nawet 
mało kosztów, o i 
trzeba bowiem nietylko 
żadnej niwelacji. 

Zi tych więc względów spodziewać się” na 
leży, że droga powyższa zostanie przeprowa- 
dzona w jak najkrótszym czasie. A najwyższy 
czas, by Magistrat pomyślał trochę i o pery- 
ferjach miasta, jeśli nie zapomina o ściągania 
z nich różnego rodzaju podatków, jak np. 
brukowego (niewiadomo od którego bruku) 
i po 10 zł, do konia, który przeważnie nie 
wart jest więcej niż 5 zi. KL. 

Troki. 
W 69-tą rocznicę Powstania 

Styczniowego. 
69 rocznicę Powstania Styczniowego ucz- 

cił Związek Strzelecki z terenu 22 Baonu 
KOP. wspólnemi ćwiczeniami nocnemi, zor- 
ganizowanemi przez pżź -kpt. Tumanowicza, 
dcy 2 komp. Baonu KOP. Nowe-Troki w 
dniu 22 stycznia b. r. 

Ćwiczenia odbyły, się we wsi Rykontach 
i wzięły w nich udział oprócz wojska, Od- 
działy Zw. Strzeleckiego Nowe-Troki, Land- 
warów i Łozdziany w sile kompanji i S. M. 
P. z Rykont. Pomimo że Oddziały P. W. 
stanowiły element młody, jednak w zupełno- 
ści wywiązały się z powierzonych im zadań. 
Należy podkre zgodną współpracę Od- 

Strzeleckiego z Loždzian ze S. 
M. P. z Rykont i życzyć należy aby ta 
współpraca młodego pokolenia miała wszę- 
dzie należyte zrozumienie. Oddziały Z. S. 
i SMP. po przybyciu do Rykont zebrały się 
w świetlicy wojskowej, gdzie przemówił p. 
Bech Teofil nauczycieł szkoły powszechnej 
z Łoździan, omawiając znaczenie i historję 
Powstania Styczniowego oraz rolę obecnego 
Zw. Strzeleckiego. 

Obustronne ćwiczenia polowe. bardzo za- 
interesowały młodzież i niewątpłiwie przy- 
czynią się do rozwoju Zw. Strzeleckiego na 
terenie tut. gminy. 

Szczególną sprawność wykazał Oddział 
Zw. Strzeleckiego z Łoździan, który pomi- 
imo tak krótkiego istnier jest należycie 
wyszkołony i zdyscyplinowany, co w znacz- 
nej mierze należy zawdzięczać p. plut. Ry- 
dzowi Franciszkowi, z 2 komp. Baonu K. 
O. P. Nowe - Troki, który prowadzi pracę 
P. W. w tamt. Oddziale. 

Po ćwiczeniach wracano ze śpiewem do 
Rykont, gdzie wszyscy otrzymali kolację i 
udali się na spoczynek, by jutro wstać ze 
świtem i udać się do swej codziennej. pracy. 

° $. Herman. 

        

      

   

  

   

  

    

     

      

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowegródzki „Kurjera Wileńskiego” mieści się 

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

  

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Mowogródku   

100°/, film 
р215 dźwiękowy 

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. 

  

Lida. 
2 działalności Robotniczego Instytutu 
światy i Kultury im. St. Żeromskiego 

Oddział w Lidzie. 

Pracę oświatową rozpoczął oddział П- 
«lzki Robotn. Inst. odrazu po ukonstytuo- 
waniu się zarządu t. j. w październiku u. r. 

Po porozumieniu się z zarządem Rady Z. 
Z. Z. ustalono iż propagandowe popularne 
odczyty dła miejscowych robotników będą 
początkowo wygłaszane raz w tygodniu. Ja- 
ko najbardziej wygodny dzień wybrano pią- 
tek. 

   

  

   
prelegentów zaproszono miejscowe 

nauczycielstwo, które chętnie  przyrzekło 
współpracę, łącznie z tem sporządza zarząd 
oddziału odpowiedni program wykładów na 

a miesiąc zgóry, który w formie plaka- 
tów podawany jest do wiadomości słucha- 
<«zów, 

    

Dotychczas wygłoszono w Instytucie na- 
stępujące odczyty: 

1) O Wiśle, Pomorzu i Balty ku — z prze 
zroczami — prof. Smoter. 

2) Ludność w Polsce — prof. Kobylań- 
ski. 

- 3] O praktycznem zastosowaniu elektry- 
<zności — z demonstracjami — prof. Meron. 

4) O ruchu robotniczym — z s Е 
Kozłowski. 

5) O higjenie pracy 
Krupowicz. 

_ 6) Lud pracujący w 
-- prof. Brylski. 

7) Położenie gospodarcze 
Polski — prof. Żeligowski. 

O ruchu spółdziełczym — kier. Krze- 

  

prof. 
ciała i pracy *dre 

literaturze polskiej 

współczesnej 

  

   mins 

  

9) О skarbach naturalnych Polski — 
kier. Michniewicz. - 

10) O higjenie pracy i ciała — dy. Kru- 

powicz. 

11) O ruchu spółdzielczym (dalszy ciąg) 
kier. Krzemiński. 

- Frekwencja słuchaczów wynosiła 50—30 

osób. Największe zainteresowanie wzbudza- 
ły odczyty o charakterze socjalno-gospodar- 

<zym zwykle połączone one były z długą dy- 

skusją 
Działalność sekcji teatralnej objawiła się 

systawieniu na deskach teatru „Nirwa- 
3 akt. dramatu „Grażynał i w sali og- 

    

8730 

  

niska kolejowego komedji „Sublokatorka* 
oraz sekcja dziecinna w dniu 25 grudnia 
r. u. odegrała obr. scen. „Opiekunki*. Uczest 
nicy zbierali się często na próby, które od- 
bywały się pod reżyserją p. Bazgieracu u- 

rzędnika banku spółdzielczego, W. przygo- 
towaniu nowa sztuka sceniczna. 

Staraniem instytutu urządzono dwie pu- 

  

bliczne zabawy towarzyskie z tańcami. Te- 
renem codziennych towarzyskich spotkań 

ż świetlica Instytutu. Gry towa- 

  

nniki uprzyjemniają przebywa- 
nie w niej. 

Wi roku bieżącym zorganizował instytut 
gwiazdkę dla dzieci bezrobotnych m. Lidy 
w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia 
Na program złożyły się oprócz przemówie- 
nia przedstawienie .Opiekunki* odegrane 
przez harcerki miejsc, szkoły powszechn. 
tańce ludowe, jasełka, kolendy. Przygrywała 
orkiestra kolejo Udział brało około 600 
dzieci z rodzicami. 530 dzieci otrzymało 
podarunki (bułki, wędlina, słodycze, orzechy 
jabłka). Fundusze na ten cel uzyskano z 
ofiarności publicznej: listy składkowe, kwe- 
sta uliczna, zasiłki Magistratu, z sejmiku 
i z komitetu dla spraw bezrobocia. 

Ponieważ liczba bezrobotnych w ostat- 
nich czasach się zwiększyła, Instytut zamie 

1 obecnie po porozumieniu się z p. naczel 
nikiem Wydziału Opieki Społe: wojew. 
nowogr. p. burmistrzem m. ę pro- 
wadzić energiczniej i przez cz spoty- 
kanie się z bezrobotnymi, uzys u nich 

     

  

      

     

    

  

      

   

  

większy wpływ. Obecnie jest projekt zrobie- 
nia jednej godziny zajęć dziennie, prz 
pilnie na wykłady uczęszcz: 
pierwszeństwo” p 

dodatkowe 

  

cy będą mieli 

u zasiłku oraz 
ciowe. A 

koniecznych 
ję, iż Rada m. 

z pomoca. 

Odczyt -ref. kultur.-0św. Woj. Rady 
BBWR. „Formy życia kulturalnego". 

Wieczorem dnia 29 b. m. w sali Gimnaz- 
jum Miejskiego w Lidzie wygłosił prz. były 
z Nowogródka referent kulturalno-oświato- 
wy Włoj. Rady BBWR. odczyt na temat „For 
my życia kulturalnego*. Na odczycie było 
ponad dwieście osób ze sfer robotniczych. 
Podkreślić należy doskonałą formę przema- 
wiania w. wspomnianego prelegenta do mas 
o niskim poziomie umysłowym. Prelekcja 

    

   
   i mać 

nieomieszka prz      

    

  

jego nacechowana była często humorem co 
jednak poważnej treści odczytu — nie zmie 
niało. Zebrani, aczkolwiek byli prawie sami 
bezrobotni i przed chwiłą odbywali wiec w 
sprawie zapomóg, wysłuchali odczytu z za- 
ciekawieniem. Mówca omawiał powstanie fil 

ina i przyrzekł, że na następny odczyt 
zie kilka pouczających obrazów. 

dowoleni słuchacze obdarzyli prelegenta rzę- 
sistemi oklaskami. Odczyt trwał przeszło go- 
dzinę. 

         

  

Baranowicze. 
Sąd doraźny. 

W dniu 3 lutego w Baranowiczach odbył 
się sąd doraźny przeciwko mieszkańcom mia- 
sieczka Kleck pew. nieświeskiego Janowi 
Niemire i Janowi Bobko, oskarżonym 0 u- 
prawianie szpiegostwa na rzecz państwa oś 
tiennego. Pe przewodzie sądowym sąd ska- 
zał obu oskarżonych na bezterminowe eięż- 
kie więzienie. 

Z pogranicza. 
Zbiegł z Rosji. 

Na odeinku granicznym Stołpce zbiegł 
na teren polski w przebraniu strażnika so- 
wieckiego pewien inżynier Niemiec, który 
za sabotaż został aresztowany i osadzony w 
więzieniu mińskiem. *nżynierowi jednak uda 
ło się zbiec w przebraniu strażnika i prze- 
dostać do Polski. 

  

49 przemytników wpadło w ręce 
władz KOP-u. 

acu K. O. P. na pogra- 
i polsko- „łotewskiem 

    

W ubiegłym m: 
niczu połsko litewskie 

  

zatrzymał 49 przemytników i przemytniczek 
wraz z towarem wartości przeszło 76 tysięcy 
złotych 

   
nie przemyt składa się z tytoniu li. 

ego, sacharyny, jedwabiu, r óżnej ga- 
lanterji męskiej i damskiej, papierosów, cy- 
gar i cukru. 

30 przemytników z polecenia władz šled- 
czych osadzono w więzieniu. 

  

  

   

  

Za skuteczne tępienie przemytnictwa na 
grani y władze skarbowe udzieliły fnnkcjo- 
narjuszom KOP 4800 zł. tytułem nagrody. 

CUKIERKI 
KANDYS 

Bezrobotni przed gmachem 
Urzędu Wojewódzkiego. 
Wczoraj w godzinach rannych 

przed gmachem Urzędu Wojewódz- 
kiego zebrała się grupa bezrobotnych 
która wyłoniła z pośród siebie delega- 
cję, w celu interweńjowania u władz 
w sprawie zasiłków i pracy. 

Po powrocie delegacji bezrobotni 
natychmiast rozeszli się, nie zakłóca- 
jąc nigdzie spokoju. 

  

  

zawierają skoncentrowane 

    owoce południowel 
  

   Nowy komisarz Kasy C 
rych w Wilnie. 

Minister Pracy i Opieki Społecznej 
podpisał nominację na stanowisko 
Komisarza Kasy Chorych w Wilnie 
mjr. E. Kątkowskiego. 

Kto wygrał? 
„Szczęśliwe losy tirmy „Bata* 

dły: 
I. nagroda na Nr. 102.432; II. na 

Nr. 101.849; III. na Nr. 101.243; IV. 
na Nr. 101.552; V. na Nr. 100.458. 

Nagrody są do odebrania w firmie 
„Bata“. 

pa- 

    

"stanie opła 

W. LSPENSSSKT 

KRONIKA 
fa 

| Czwartek | 

4 
Dziś: Andrzeja. 

Jutro: Agaty. 

  

Wschód słońca — g. 7 m.07 
Zachód „ —. 15 . 59 

Spostrzoženia Zakladu Metusroioyji U, 8. B. 
w Wilnie z dnia 3 II — 1932 reku. 
Cióaienie średzie w milimetrach: 763 

Temperatura średnia — 11° С. 

- sajwyżeza: — 8° С 

ы najniższa: — 13° С. 

Opad: ślad. 2 

Wiatr: półn.-wschodni. 

'Tendencja barometr: spadek, potem wzrost. 

Uńegi= pochinórno przeb śnieg. 

OSOBISTA. 
— Prezes Sądu Apelacyjnego p. Wacław 

Wyszyński wyjechał w dniu 3 lutego do 
Warszawy w sprawach służbowych. 

ADMINISTRACYJNA. 
-— 2015 przekroóczeń / administracy jnych. 

W miesiącu styczniu poszczególne Komisar- 
jaty P. P. m. Wilna sporządziły 2015 pro- 
tokułów za różnego rodzaju wykroczenia ad 
ministracyjne. Najwięcej nakazów karny 
sporządzono za opilstwo i zakłócenie spo- 
koju publ ego, tamowanie ruchu i za nie- 

przestrzeganie przepisów sanitarno-higjeni- 
cznych w hałach targowych, rynkach i skle- 
pach spożywczych. 

   

    

MIEJSKA. 
— Starania właścicieli domów о kredy- 

ty na remonty domów. Jak się dowiadujemy 
właściciele domów czynią obecnie starania 
u kompetentnych władz o przyznanie dla m. 
Wilna kredytów na remont domów z pań- 
stwowych funduszów budowlanych w wyso- 
kości 2 miljonów zł. W tej s s 
pują solidarnie wszystkie istnie 
nie organizacje właścicieli domów czyli Sto- 
warzyszenie Właścicieli Nieruchomości, Zw. 
Właśc. Drobnej i Średniej Nieruchomości 
oraz Zw. Właśc. Domów Żydów. W sprawie 
tej opracowany został między innemi obszer 
ny memorjał, który przedłożono kompetent- 
nym władzom. 

— Uwadze właścicieli ogierów. Z dniem 

  

          

  

  

   

  

   

1 lutego minął termin rejestracji ogierów 
nieposiadających świadectw uznania. Reje- 
stracji dokonywał referat wojsko Magi- 
stratu celem opodatkowania właścicieli Po- 

datek wynosi 50 zł. rocznie i płatny jest w 
terminie do dnia 15 kwietnia r. b. 

W. rodze wyjątku referat wojskowy do 
dnia 7 b. m. przeprowadzi rejestrację bez 
kar. Po tym terminie opieszali właściciele 
ogierów ukarani zostaną dodatkowo grzyw- 
ną. 

— Nowy system meldunkowy. Wprowa- 
wadzenie nowego sytemu meldunkowego jest 
już w ostatecznem stadjum przygotowań. 

   

  

Ostateczne zaprowadzenie rejestrów miesz- 
kańców ma nastąpić w najbliższych tygod- 
niach. Obecnie zwracana jest szczegółowa 
uwaga na meldunki w domach. Chodzi o to, 
by najmniej było wykroczeń w tej dziedzi- 
nie, albowiem wadliwe mełdunki mogłyby 
się odbić na całokształcie akcji organizacy 
nej. Wiinni pociągani są do odpowiedzialno- 
ści. Również karani są główni lokatorzy o 
ile nie zameldują sublokatorów. 

  

— Konferencja Magistratu z przedstawi- 
cielami hotełarzy. Onegdaj w lokału Magi- 
stratu m. Wiilna odbyła się konferencja 
przedstawicieli miasta z delegacją właścicie- 
li hoteli wileńskich. Na konferencji omó- 
wiona została sprawa zniżenia ryczałtowego 
podatku obowiązującego miejscowe hotele. 
Właściciele hoteli wysunęli tezę, iż nie są w 

ić wygórowanych podatków gdyż 
ostatnio obniżyli oni ceny w hotelach ze 
względu na ogólny kryzys i zastój gospoda- 
rczy. W wyniku dłuższych obrad postanowio 

   

Echa krwawego napadu na ulicy 
Żydowskiej. 

Przed dwoma tygodniami  donosiliśmy 
już o dokonaniu na ulicy Żydowskiej sa- 
mosądu = zlodziejskiego, którego ofiarą 
padł zawodowy złodziej Aleksy Korolkow. 
Korolkowa odwieziono wówezas w stanie 
ciężkim do szpitała św. Jakóba, zaś prze. 
ciwko napastnikom wszczęto. dochodzenie, 
w wynłku którego aresztowany został zawo- 
dowy złodziej Hirsz Szutjan osadzony na 
mocy decyzji władz Śledczo-sądowych w wię 
zieniu Łukiskiem. 

Wispółuczestnicy krwawego napadu zna- 
ni policji przestępcy kryminalni Izrael Waz- 
gieł i niejaki „Bączek* zbiegli i przezornie 
ukryli się w jednej z melin złodziejskich. 

Po dłuższej obserwacji agentom wydziału 

Śledczego udało się wpaść na trop posauki- 
wanych złodziei i w dniu wasorejszym obu 
aresztowano. W chwili aresztewegia Wazgiel 
usiłował zbiec, lecz został ujęży i skuty w 
kajdanki odprowadzony do policji śledczej. 

Przeprowadzone dochodzenie ustaliło już 
ostatecznie, że zamach na życie Korolkowa 
dokonany został na mocy wydanego przez 
sąd złodziejski wyroku śmierci za złamanie 
przez niego obowiązujących Świat złodziej- 
ski przepisów tajemnicy i solidarności. Za 
znaczyć należy że Korolkow był posądzony 
przez współtowarzyszy 0 zdradę. 

Wszyscy trzej wykonawcy wyroku 0Sa- 
dzeni zostali w więzieniu. 
Dalsze dochodzenie w toku. 

9-cioletnia dziewczynka w kłach 
rozwścieczonego psa. 

Wstrząsający wypadek miał miejsce w 
dniu wczorajszym na ulicy Koszykowej. 

Przechodząca tą ulicą $-cioletnia Helena 
Teodorewiczówna wpobliżu domu Nr. 25 
napadnięta została przez spuszezonego Zz 
uwięzi dużego psa-wilka, który obalił dziew- 
czynkę na ziemię i ostremi kłami wpił się jej 
w twarz, zadając 8 bolesnych krwawych ran 
na twarzy i głowie oraz szereg głębokich ran 
na całem ciele. 

Przeraźliwe krzyki dziewczynki zwabiły 
przechodniów, którzy laskami odpędzili psa 
od pogryzionego straszliwie dziecka. 

Lekarz zawezwanego na miejsce wypad- 
ku pogotowia orzekł ciężkie uszkodzenie 
ciała i przewiózł dziewczynkę do szpitala 
dziecinnego na Antokolu. 

Właścieleł psa pociągnięty zostanie do od 
powiedzialności sądowej. (e). 

Swiętokradztwo na cmentarzu 
Bernardyńskim. | 

Onegdaj wieczorem na emeniarz po-Ber- 
nardyński przedostali się nieznani spraw- 
ey, którzy zniszczyli nagrobek rodziny Cieś- 

lińskich. Ze zniszczonego nagrobku profani 
zabrałi złoconą figurę artystycznie rzeźbioną 
wartości 400 zł. (e). 

Krwawa bójka w „Barze Okocimskim“ 
W. dniu wczorajszym w „Barze Okocim- 

skim* mieszczącym się przy ulicy Wielkiej 
róg Sawicz, wśród podhumorzonych gości 
wynikła sprzeczka, która szybko zamieniła 

się w bójkę. Ponieważ walczący nie oszczę- 
dzali ani talerzy ani widelców i noży, bėj- 
ka przyjęla krwawy obrót. 

Gdy właścicielowi baru przy pomocy kel- 
nerów udało'się wypehnąć awanturhików na 
ulicę, pijani kontynuowali bijatykę na uli- 
cy. W rezultacie 5 osób dotkliwie poranieno. 
Wezwane pogotowie ratunkowe udzieliło im 
pierwszej pomocy. 2 (e) 

Sterowiec nad Wilnem. 
Wilno wstrząśnięte jest wiadomoś- 

cią, że wkrótee nad naszem miastem 
ukaże się wielki sterowiec. „ z 

W kołach zainteresowanych wia- 
domość ta wywołała zrozumiałe poru 
szenie. O szczegółach które są trzymii- 

Silne lotnictwo to 

„ ne w łajemniey narazie donieść więcej 
nie możemy. Mamy jednak nadzieję, 

;że wkrótee uda się nam podzićli 
ezyteinikami szczegółami 
zwykłego 

  

tego nie- 

  

diarzenia. Ž 
  

    

potęga Państwa! 

  

i Tow: 

no żądania hotelarzy przedłożyć prezydjum 
Magistratu oraz Radzie Miejskiej. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— % зга Św. ogółnoakademieka. W nie- 

dzielę dnia 7 lutego o godz. 10 w kościele 
św. Jana odprawiona zostanie msza św. ogół 
noakademicka ze względu na przypadającą 
rocznicę koronacji Ojca św. Piusa XI. Cele- 
bruje x. prof. dr. J. Świrski. Kazanie wygło- 
si X. dr. W. Meysztowicz 

O gremjalne przybycie wzywają ogół aka- 
demicki: 

Sodalicja Marjańska Akademików, 
Stow. Kat. Mł. Ak: „Odrodzenie*, 
S$odalicja Marj a Akademiczek, 
Akad. Koło Misyjne, 
Korporacja Conradia, 
Inventus Christiana. į 

— Czytelnia Koła Prawników Stud. USB. 
zawiadamia, że nadeszły i są 5 przejrzenia 
następujące nowości: 

1) Słównik wyrazów oł ch - — M. Arcta, 
2) R. Dmowski — Świat powojenny a 

Polska, 
3) M. Farbman — „Piatiletka“, 
4) Przegląd Więziennictwa Pol. Nr. 1, 
5) Dziennik Rozkazów Min. Spraw Woj- 

skówych Nr. 1. 

— Śledź Prawniczy. Dnia 7 lutego 1932 
r. w Ognisku Akad. odbędzie się wesoły 
„Śledź prawniczy” Koła Prawn. Stud. U 
Początek o godz. 9. Wstęp 2 zł. — a 
micki 1 zł. Prosimy, czekamy, by bawić się 
razem wesoło i ochoczo. 

— Z Sekcji Pośrednietwa Pracy. Sekcja 

    

     

  

    
  

    

Pośrednictwa Pracy Bratniej Pomocy Pol. - 
Młodz. Akadem. USB. 

wane siły kore ytorskie. biurowe i t. p. 
na najdogodniejszych warunkach. Zgłoszenia 

łać można do Bratniej Pomocy (ul. 
ielka 24) w godzinach 13—15 i 19-21. 

lub też telefonicznie Nr. 7-—70. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Jnstytut Nauk  Handłowo-Gospodar- 

czych organizuje z dniem 1 lutego r. b. dla 
dorosłych Szkołę. języków Obeych (ungiel- 
skiego, francuskiego i niemieckiego) w godzi 
nach od 5—8 po południu. Zgłoszenia jesz- 
cze się przyjmują, projekt i informacje w 

Sekretarjacie Instytutu przy ulicy Mic] vi- 
cza, gmach B-ci Jabłkowskich od godz. 9 
do 3 i od 6 do 7 po poł. 

poleca wykwalifiko- 
   
    

      

^ WOJSKOWA. 
— Wciełenie do szeregów drugiej tury 

poborowych rocznika 1910. Jak się dowiadu- 
jemy, wcielenie do szeregów poborowych 
rocznika 1910 zakwalifikowanych  podezas 
poboru do piechoty nastąpi w połowie mar- 
ca r. b. O ścisłym terminie wcielenia pobo- 
rowi powiadomieni zostaną imiennemi wez- 
waniami. 

— Przygotowania do poboru rocznika 
1911-go. Referat wojskowy Magistratu m. 

Wilna zakończył obecnie prace nad opraco- 
wywaniem listy poborowych rocznika 1911. 
Do dnia 15 łutego lista zostanie przekazana 
do Starostwa Grodzkiego, które po porozu- 
mieniu się z PKU. zarządzi pobór. W: roku 
bieżącym Kom. Poborowe rozpoczną urzędo- 
wanie w początkach maja najprawdopodob- 
niej w dniu 2 maja co jest ohecnie projek- 
towane. 

  

Z KOLEI 
— Rewizje w wagonach pocztowych. Wła 

dze kolejowe wydały zarządzenie w sprawie 
przeprowadzenia rewizyj w wagonach wzglę 
dnie przedziałach pocztowych. Na podsta- 
wie tego zarządzenia rewizję wagonów pocz- 
towych przeprowadzają zasadniczo tylko 
wizorzy pociągów, podczas postoju na stacji. 

W” wypadkach, gdy w pociągu niema re- 
wizora, a zachodzi podejrzenie, że w wago- 
nie pocztowym jadą osoby nieuprawnione, 
rewizję wagonów przeprowadza zawiadowca 
stacji lub dyżurny ruchu. Osoby znajdujące 
się w wagonach, obowiązane są okazać prze- 
prowadza jącemu rewizję, legitymację upraw- 
niające je do znajdowania się w tych wa- 
gonach. 

-—— Konferencja kolejowa. W dniu 4 lu- 
tego r. b. pod przewodnictwem p. ministra 
Kuhna w Min. Kom. w Warszawie odbędzie 
się konferencja dyrektorów kolei i naczelni- 
ków wydziałów handlowych wszystkich dy- 
rakcyj, na którą wyjechali z Wilna dyrek- 
tor kolei państwowych p .inż. Kazimierz Fal 
kowski i naczelnik wydziału handlowo-ta- 
ryfowego p. Tadeusz Byczkowski, 

GOSPODARCZA. 
— Wileńska Izba Skarbowa podaje do 

wiadomości, że od dnia 1 stycznia 1932 r. 
osobom prywatnym nie służy już bez ze- 
zwolenia Ministerstwa Skarbu prawo do wy- 
robu i wywozu z kraju: a) pręcików z drze- 
wa, używanych do wyrobu zapałek, oraz b) 

zapalniczek. 
Zezwolenia będą wydawane tylko na wnio 

sek Spółki Akcyjnej do Eksploatacji Państ- 
wowego Monopolu Zapałczanego w Polsce, 
dó której osoby zainteresowane winny skła- 
dać podania. 

Kto zamierza prowadzić handel Катус: 
kami zapałowemi lub innemi częściami z 
miennemi zapalniczek, obowiązany jest za- 
wiadomić o tem Kontrolę Skarbową, podając 
a] swoje imię i nazwisko, względnie firmy, 
b) miejsce prowadzenia handlu. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet 

w Wilnie komunikuje, iż zebranie dyskusyj- 
ne w czwartek dnia 4 b. m. nie odbędzie się. 
natomiast będzie zebranie Członkin Referatu 
Wychowania Obywatelskiego o godz. 5,30. 

, 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zebranie Kola Tow. N. S. W. Zarząd 

Wil. Kola Tow. Naucz. Szk. Šred. i Wyžs 
(TNSW) zaprasza członków Koła, i osoby 
interesujące się wychowaniem młodzieży 
szkolnej na zebranie Koła w dniu 5 b m. 
do gimn. im. Adama Mickiewicza na godz. 
19. P. A. Kalenkiewiczówna wygłosi referat 
P>: „Problemy organizacji pracy domowej 
ucznia. ч 

— Odczyt prof. Mareaud. Zarząd Tow. 
niczego im. Ignacego Daniłowicza po- 
do wiadamości, że:dnia 4 lutego 1932 

roku o godzinie 17 w gmachu USB. p. Henri 
Mareaud, prof. Uniwersytetu w Lille, wygło- 
si odczyt na temat „Wynagrodzenie za szko- 
dę niematerjalną“. 

Goście mile widziani. 

— Odezyt prof dr. Wineentego Lutosław 
skiego. Staraniem Wileńskiego Koła Kowali 

zystwa im. Dante Alighieri z okazji 
50-lecia działalności wykładowej "Wincentego 

awskiego, rozpoczętej w Ryskićj Ar- 
11 lulego 1882 r. wykładem o cełach 

odbędzie się w Auli Kolumnowej 

St. Batorego w sobotę dnia 6 lu- 
tego b. r. punktualnie o godz. 17 publiczny 
i bezpłatny wykład prof, Lutosławskiego p. 
tŁ Dziady Mickiewicza i Dante. Wstęp wolny 
dla wszystkich. 

-— Klub Włóczęgów Senjorów. We czwar- 
tek (wyjątkowo) dn. 4 b. m. odbędzie się 
LXX zebranie klubu Włóczęgów Senjorów w 
lokalu przy ulicy Przejazd 12. Początek o 
godzinie 19-tej. - 

Wstęp tylko dla członków Klubu, których 
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stawiennictwo jest obowiązkowe. Na porząd 
ku dziennym ważne sprawy klubowe. 

ŻYCIE LITEWSKIE. 
— Litewska akademja papieska. Dnia 6 

b. m. o godz. 20 w Wilnie w sali b. kina 
„Apollo“ przy ul. Dąbrowskiego Nr. 5 od- 
będzie się uroczys akademja, zorganizo- 
wana przez Litewskie Tow. Św. Kazimierza 
cełem uczczenia dziesięciolecia rządów Jego 

  

   

  

    

Świątobliwości Papieża Piusa XI. Wśród, 
osób biorących udział w tej akademji, widzi 
my nazwiska znanych na gruncie wileńskim 
— pianistki p. Wacławy Cumitówny i śpie- 
waczki p. Bronisławy Jagminówny. 

Sądzimy, że ci którym leży na sercu spra 
wa harmonijnego współżycia wszystkich na- 
rodowości naszego kraju, chętnie skorzysta- 
ją z tej oka by dać wyraz swoim uczu- 
ciom. 

    

+ ROŽNE. 
— Podziękowanie. Woj. Kom. do Spraw 

Bezrobocia składa nieniejszem serdeczne po- 
dziękowanie wszystkim, którzy bezinteresow 
nie wzięli udział w organizacji i wypełnie- 
niu programu, urządzonej w dniu 2 lutego 
„Czarnej Kawy” na rzecz bezrobotnych. W 
szczegółności Kom. wyraża swą głęboką 
wdzięczność p. p. Gospodyniom i Gospoda- 
rzom Zi +, Artystom Teatrów Miejskich, 
Chėrowi „Rewellersow“ chórowi i orkiestrze 
Pocztowcow, p. Olszewskiemu oraz tym fir- 
mom i osobom, które bezpłatnie dostarczyły 
produktów do bufetu. 

— RAUT. Dnia 2 b. m. Andre Bonamy, 
gubernator kolonji w Min. Kelonij w Pary- 
żu, który przybył specjalnie do Wilna w ce- 
lu zapoznania się z warunkami życia i bytu 
muzułman-tatarów w Polsce, był wraz z 
małżonką obecny na raucie u p. prokuratora 
Olgierda Kryczyńskiego, prezesa Rady Centr. 
Zw. Kulturalno-Oświatowego Tatarów w 
Polsce. Na raucie, między innymi, byli obe- 
cni: p. p. wojewoda Beczkowicz, zastępca 
muftiego pułk. Romanowicz, prezes gminy 
muzułmańskiej gen. Romanowicz, senator 
Achmatowicz, sędzia Leo Kryczyński, sę- 
dzia Romanowicz, prok. Achmatowicz, prof. 
Bazarewski i Ruszczyc, nacz. Pawlikowski 
oraz wiełu innych przedstawicieli kiultural- 
nego i tów jego świata Wilna. W da- 
rze od Zw ów p. Bonamy dostał cały 
szereg wydawnictw Zw. dotyczących rozwo- 
ju kulturalnego Tatarów w Polsce. 

ZABAWY. 
— Bal Samorządowców. Dnia 6 lutego 

1932 roku odbędzie się II Doroczny Bal Sa- 
morządowców, urządzany przez Koło Samo- 
rządowców słuchaczów I. N. H. G. w salach 
Instytutu (Mickiewicza 18] Ceny wstępu 
specjalnie zniżone: zwykły — zł. 4, akade- 
mieki — zł Zaproszenia nabywać można 
w Sekretarjacie Bratniej Pomocy słuchaczy 
INHG. (Mickiewicza 18), oraz na Wydz. Sa- 
morząd. Instytułu. Ewentualny zysk przezna 
cza się na pomoc w studjach niezamożnych 
członków Koła. 

— ĄAuroklub Wileński urządza dziś 4-go 

lutego w „tłusty”* czwartek, lotniczy Dancing 
Bridge w lokału Zielonego Sztralla. 

Obowiązki gospodyń łaskawie 
panie: 

Pułk. Dworzakowa, Bronisławowa Haje- 
lowa, pułk. Iwaszkiewiczowa, pułk. Kowal- 
ska, inżyn. Kowzanowa, maj. Kozłowska, 
pułk. Landauowa, Wacławowa Mackiewiczo. 
wa, doktorowa Oleszkiewiczowa, inżyn. Przy 
godzka. 

— W ostatni włorek karnawału, dnia 9 

b. m. Kom. Domu św. Antoniego urządza 
tradycyjną zabawę w salach Hotelu Geor- 
gesa zakończoną o północy ukazaniem się 
ogromnego Śledzia, zwiastującego rozpoczę- 
cie postu. Bilety do nabycia u pp. gospodyń. 

— Dancing — Zapusty. 6 lutego w cu- 
kierni B. Sztralla (róg Tatarskiej) odbędzie 

się zabawa towarzyska za saproszeniami. Po 
czątek 0 godz. 23. Tani wstęp, obficie zao- 
patrzony bufet z kołdunami, „krupnikiem* 
it. p. — Dochód na rzecz T-wa P. Ż. P. 

— Każdy może i musi ubawić się naj- 
roózkoszniej w końeu karnawału. We czwar- 
anek dnia 4 lutego b. r. zbierajcie się wszy- 
scy do Ogniska na kołosalną potańculkę, u- 
rządzoną przez Zwiąez Akademików Nowo- 
gródzian. 

Początek o godzinie 10 wieczór 
Strój dowołny. 
Dła akedemików za okazaniem legityma- 

су) LL 
Dla publiczności za 

wstępu 2 zł. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZDERZENIE TAKSÓWKI Z AUTOBUSEM. 

Szoter Włodzimierz Różewski (Sygnało- 
wa 14), prowadząc taksówkę Nr. 14.127, przy 
zbiegu ulie Kolejowej i Gościnnej najechał 
na autobus firmy Arbon Nr. 38.448, prowa- 
dzony przez szofera Pileckiego Józeta (Ced- 
rowa 10). Wskutek zderzenia w autobusie 
został uszkodzony przedni lewy błotnik. Wy 
padków z ludźmi nie było. 

TRAGICZNY ZBIEG WYPADKÓW. 

Onegdaj w mieszkaniu przy ul. Nadleśnej 
23 zmarła nagle H. Taraszkiewiezowa. Na 
wieść 0 tem, mąż jej Józef dostał silnego 
wstrząsu mózgu i paraliża. Wezwane pogoto? 
wie ratunkowe odwiozło Taraszkiewicza do 
szpitala Żydowskiego. : fe). 

SZTANDAR KOMUNISTYCZNY NA UŁICY 
NIEMIECKIEJ. 

We wtorek wieczorem nieujawnieni na- 
razie sprawcy wywiesili czerwony sztandar 
z napisami antypaństwowemi na drutach te- 
legraficznych przy zbiegu uliey Jatkowej i 
Niemieckiej. Płachtę komunistyczną usunię- 
te przy pomocy. drabiny mechanicznej stra- 
ży ogniowej. 

Spraweów narazie nie ujęto. (ej 

ZAMACH SAMORÓJCZY. 
W dniu wczorajszym pogotowie ratunkó.- 

we zawezwane zostało na ul. Majową Ne. 6, 
gdzie, w zamiaru samobójczym, otruła się 
esencją octową niejaka. Felicja Kuszełewicz. 
1 23. Pogotowie ratuńkowe po udzieleniu 
pierwszej pomocy woo desperatkę = 
szpitala Sawicz. 

Tło wypadku romantyczne. (e) 

ZATRUCIE SIĘ CZADEM. 
Wczoraj wieczorem pogotowie ratunko- 

we zawezwano na żauł. Rajski Nr. 6 gdzie 
ulegli zatruciu. się czadem student 0. $. В. 
Czeslaw Romanowski i 49 letni introligator 
Jau Romanowski. 

Pogotowie zatr rutych uratowało. | 

  

  

   

      

  

   

  

  

    

    
   

przyjęły 

  

okazaniem karty 

  

KRADZIEŻ W WAGONACH. — R 
W. dniu wczorajszym na stacji. kolejowej: 

Wilno — osob. nieznani sprawcy zakradli 
się do wagonu I kl. skąd zdarli plusz ż ko 
zetek. Policja z żiła dochodzeni 

ALI SS TDO T AE TA KORE WETA 

Odpowiedzi redakcji. 
P. J. Ter. w Kołtynianach. Prosi- 

my o uwierzytelnione dowody, bez 
tego korespondencji nie zamieścimy. 
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TEATR I MUZYKA 
— „Mam lat 26* — na Pohulanee. 
Dziś, we czwartek dnia 4 b. m. o godz. 

8 wieczorem ukaże się sensacyjna sztuka 
współczesna Istvana Mihaly p. t. „mam lat 
26“ w reżyserji Wacława  Radulskiego, w 
wykonaniu całego zespołu. Publiczność tłu- 
manie zapełnia teatr, gorącemi oklaskami da- 
rząc sztukę, tak śmiało ukazującą bolesne 
strony życia społecznego, że niamal rewolu- 
cyjną. 

— Jutro i dni następnych „Mam lat 26", 
— „Ta której szukamy* — w Teatrze 

Lutnia. 
Dziś, we czwartek dnia 4 b. m. o godz. 

8 wieczorem ujrzymy  czarującą komedję 
Hirschfełda „Ta której szukamy” w reżyser 
ji St. Wysockiej, w artystycznem wykonaniu 
aktorskiem pp: Dunin-Rychłowskiej, Jasiń 
skiej-Detkowskiej, Mareckiej, Szpakiewiczo- 
wej, Mileckiego, Pachniewskiego oraz Zs 

strzeżeńskiego. Wytworne dekoracje pon 
łu W. Makojnika dodają uroku tej przemiłej 
komedįji. 

— Jutro i dni następnych 
szukamy”. 

— „Dawne czasy — dawne pieśni* — w 
Teatrze na Pohulance. 

W] najbliższą sobotę dnia 6 b. m. o godz. 
5 pp. odbędzie się niezwykle interesujące 
widowisko p. t. „Dawne czasy — dawne pie- 
Śni* w wykonaniu wybitnych artystów dra- 
matu i opery. W] drugiej części widowiska 
odegrana zostanie świetna, jednoaktowa ko- 
medja Fredry „Pan Benet* w wykonaniu ar- 
tystów Teatrów Miejskich z p. Baronem Wal 
demarem Weyssenhoffem, jako świetnym 
odtwórcą roli tytułowej. Bilety już do' naby- 
cia w kasie Teatru Lutnia. 

— Doroczna Reduta Artystów 
Miejskich. 

W poniedziałek dnia 8 lutego b. r. w 
salach kasyna Gornizonowego odbędzie się 

     

      

„Ta której 

Teatrów 

й® «в ав 
Skarpetki Zl. 2.50 

Getry Zl. 4.90 

Kalosze Zl. 7.90 

Korzystajcie z naszych 

usług. 

doroczna Reduta Artystów Teatrów Wileń- 
skich, uchodząca za najwytworniejszą zaba- 
wę w karnawale. Wesoły nastrój zabawy po- 
dniosą niewątpliwie liczne niespodzianki, m. 
innemi konkurs na najskromniejszy a zara- 
zem najbardziej elegancki kostjaum. Ceny 
biletów wejścia 8 zł — i 5 zł. 

Osoby, które dotąd nie otrzymały zapro- 
szeń, zechcą zostawić w kasie teatru swoje 
adresy, celem umożliwienia dostarczenia za- 
proszeń w jak najkrótszym czasie. 

— Recital pieśni i aryj operowych. P. Z. 
Protassewicz, utalentowany baryton obdarzo 
ny nadwyraz pięknym głosem, wystąpi z re- 
citalem pieśni i aryj operowych w niedzielę 
nadchodzącą 7 b. m. w sali konserwatorjum. 
Zaznaczyć należy, że p. Z. Protassewicz od- 
niósł ostatnio wielki sukces artystyczny w 
Warszawie na koncercie dobroczynnym, urzą 
dzonym w Prezydjum Rady Ministrów. 

iBlety w biurze podróży „Orbis*. 

— Wileńskie T wo Filharmoniczne urzą- 
dzisiejszym w Sali Konserwator- 
a 1) jedyny recital fortepjanowy 

go pianisty i pedagoga Józefa Tur 

czyńskiego. 
Wiobec ogromnego zainteresowania kon- 

certem pozostałe bilety są jeszczę„do naby- 
cia w „Orbisie“ do godz. 7 wiecz., poczem 

w kasie Konserwatorjum. 

RADJO 
ARTEK, dnia 4 LUTEGO 1932 ROKU. 

58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 
„Opady atmosferyczne" — pogad. — 
Poranek szkolny. 15.00: Progr. 

: Kom. 15.25: „Wśród książ 

Z i 16.20: Lekcja fi 
skiego. 16.40: Codzienny odcinek powieśc: 
wy. 16.50: Muzyka z płyt. 17.10: „Estetyka 
ulicy, reklama i okna sklepowe" — odczyt. 
17.35: Koncert symfoniczny (płyty). 18.50: 

        

   

  

   

    

  

    
   

     

KURT ER MW 

Pogad. gospodarcza. 1900: „Skrzynka pocz- 
towa Nr. 187". 19.20: Nowości teatralne. — 
19.35: Program na piątek i rozm. 19.45: Pra 
sowy dziennik radjowy. 20.00: „Bezrobocie 
w starożytności" -— fej. 20.15: Koncert. — 
21.25: Słuchowisko. 22.10: Muzyka. 
Kom. i muz. tan. 23.00: Spacer detektorowy 
po Europie. 

PIĄTEK, DNIA 5 LUTEGO 1932 R. 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Program dzien- 
: Muzyka z pły i 

15.25: „Synowie Jagiełi 

Koncert dla młodzieży (pi я 
równanie zagadnienia z h y społecznej w 
Polsce, Ameryce i Anglji* — odczyt. 
16.45: Codzienny odcinek powieściowy. 
Lekcja angielskiego. 17.10: „Duch. 
odczyt. 17. Muzyka lekka. 18.5 
O. P. P. 19.00: „Połakom na Kowieńszczyźnie 
19.15: Przegląd prasy rolniczej krajowej i za- 
granicznej. 19.25: „Kłopoty Oszmiańczuka'. 
19.40: Program na sobotę. 19.45: Prasov 
dziennik radjowy. 20.00: Pogadunka muzyc”- 
na. 20.15: Kon symfoniczny, 22.40: Komu- 
nikaty i muzyka taneczna. 

SPORT 
W 10-tą ROCZNICĘ POLSK. ZWIĄZKU 

ŁYŻWIARSKIEGO i WIL. T-wa 
ŁYŻWIARSKIEGO. 

W dniu 4 łutego nastąpi otwarcie w 

nej śkzgawki Wileńskiego T-wa Ł 
go przy ul. Mickiewicza i Garb: 
której ku uczczeniu 10-le Polskiego Zw. 
Łyżwiarskiego Zarząd urządza w dniach 6 i 
7 lutego święto sportowe, w którem wezmą 
udział: w Zawodach Okręgowych i poka- 
zach w jeździe figurowej pań, panów i par 
mi Mistrzowie Polski: panie: Rudnicka A 
ta, Śniadecka Ludwika, Cukierówna Jadwiga 
Chochlewska Barbara i panowie kap. Theu- 

   

  

       

   
    

  
  

   

  

   
    

    

      

   

  

  

    
    

er Alfred, Sadowski Władysław, inż. Iwa- 

siewicz i Staniszewski Bolesław, jak również 
miejscowi zawodnicy, według następującego 
programu. 

Wi dniu 6 lutego w sobotę o godzinie 

6-tej pokazy mistrzów Polski i miejscowych 
zawodników w jeździe figurowej pań; pa- 
nów i parami. 

W! dniu 7 lutego—niedziela—godz. 10 po- 
święcenie ślizgawki przez urkowskiego 
i podniesienie flagi T-wa, godz. 11 = Zawo- 
dy o Mistrzostwo Okręgu w jeździe figuro- 
wej, solowej i parami. 

Godz. 12 Pokazy w jeździe figurowej Pań, 
Panów i parami. Godzina 5—6 pokazy. 

Ślizgawka posiada ciepła szatnię i nowe 
łyżwy do wydzi wienia. Qtwarta codzień 
do godz. 11-tej wiecz. 

Wie wtorek, dnia 8 łutego ma być urzą- 

dzony karnawał na lodzie. 

  

  

    

    

      

   

Zapisy zawodników o Mistrzostwo Okrę- 

gu pr nuje dyżurny członek na śŚlizgawce 
od godziny 3-ej. 

KURS JAZDY FIGUROWEJ NA ŁYŻWACH. 

Kierownictwo parku Sportowego Młodzie- 
ży Szkolnej Żeligowskiego w Wilnie 
podaje do wiadomości iż w piątek dnia 5 b. 
m. o godz. 5 p. p. nastąpi rozpoczęcie kursu 

jazdy figurowej na ich, pod kierownie- 
twem dyplomowanego instruktora p. Eugen- 
jusza Olszewskiego. 

Uprasza się o stawiennictwo osób zapisa 

nych na kurs łyżwiarski na plac jazdy figuro- 
wej Nr: 3. 

MISTRZOSTWA PING-PONGOWE. 

   

  

    

Zawalnej 21 (wejście z podwórza). Zarząd 
ŻAKS. ofiaruje dla najlepszego klubu pu- 
har przechodni, zaś kap. Herhold — żetony 

dla najlepszych zawodników. 

Obrady komisyj sejmowych. 
Prawniczej. 

WARSZAWA. 3. TI. (Pat). Na środowem 
posiedzeniu sejmowej komisji prawniczej 

przyjęto w drugiem czytaniu rządowym pro- 
jekt ustawy, zmieniającej ustawę o Najwyź 
szym Trybunale Administracyjnym. Projekt 
przyjęto wraz z poprawkami referenta oraz 
przyjęto dwie poprawki klubów opozyc 
nych. Poprawki referenta zmierzały do zni- 
żenia opłat od skarg nieokreślonej wartości 
(zamiast 60 zł. — 600 zł. obov ywać bę- 
dzie od 40 zł. — 200 zł.j i od skarg wartości 
do 1000 zł. Poprawki referenta dz do u- 
dostępnienia ludności niezamożnej korzysta- 
nia z Trybunału Administracy jnego. 

    

    

    
    

   
   

   

Stan bezrobocia w Polsce. 

WARSZAWA, 3. 2. (Pat). Według 
danych statystycznych, liczba bezro- 
botnych na obszarze całego państwa 
wynosiła w dniu 1 lutego r. b. 325.782 
osoby, co stanowi wzrost w stosunku 

do poprzedniego tygodnia 0 6.420 
osób. 

Nr. 27 (2269) 

Pos. Sommerstelin z Koła Żyd. uskarżał 
się, że projekt ustawy para sprawę szkol_ 
nictwa mniejszościowego. Pos. Piotrowski 
(PPS) ustosunkował się krytycznie do pro- 
jektu i zaproponował zasięgnięcie opinji u 
przedstawicień uniwersytetów  polskich & 
Akademji Umiejętności. Pos. Kornecki (Kl. 
Nar.) opowiedział się za utrzymaniem 8-kla- 
sowej szkoły średniej. 

Zagadka jeszcze nie roz- 
wiązana. 

PARYŻ. 3. II. (Pat). Wezoraj po polud- 
niu do laboratorjum Szkoły Centralnej przy- 
byli rzeczoznawey Guiliet, Some i Bedot,. 
wydelegowani w eelu sprawdzenia doświad- 
czeń Dunikowskiego. Rzeczoznawcy zadali. 
Dunikowskiemu szereg pytań, peczem oświad 
czyli, że z jednego tyłko doświadczenia nie 
potrafią wyciągnąć żadnych wniosków. Na- 
skutek odpowiedzi Dunikowskiego, że nie po 
siada on dcść materjała do kilkakrotnego- 
powtarzania próby, postanowiono dokonać 
demonstracji jutro we czwartek. Dunikowski 
w ciągu przeszło pół godziny naradzał się: 

ze swymi adwokatami, poezem przywitał się: 

z żoną i córką. 

  

Trzęsienie ziemi. 
NOWY YORK. 3. II. (Pat). Według do- 

niesień z Kuby, w nocy rozpoczęło się trzę 
sienie ziemi. Szpitałe przepełnione są ran- 
nymi. W kilkn miejscach w Santiago wy- 
buchły pożary, które przybierają groźne roz 

Związek Ping Pongowy 
a do przeprowadtenia indyw 

rzostw kl. A. Okręgu Wile 
zostały zaliczone nastepu 

bi, ŻAKS. ka 
ajlepszych zawodników. 

Mistrzostwa rozpoczną” się w sobotę dn. 6 
lutego 6 godz. 5-ej w lokału ŻAKS, przy ul. 

   
   

   

   
   

racki, 

WARSZAWA. 3. II. 

  

misja 04 

nictwa. 
oświatly 

  

  

    
Fason 9637-21 

Meskie półbuciki z czarnego boksu cielęcego na 
—————— 

Ciebie tyiko Kochałem 
Ceny miejec: balkon 30 gr., pazter 60 gr. 

Od środy 
3 lutego 

Kin Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. 

szczególnie trwałej skórzanej podeszwie. 

  

Fason 9837-21 
Eleganckie lakierowane półbuciki wizytowe i ta- 
neczne. Fason wygodny, bardzo lubiany. 

W rol. gł Made Christians i Jan 
Stuiwe Koncertowa orkiestra pod 
bałutą M. Salnickiego: 

Kase czynna od 3.30 do 10 wiecz. 
  

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel..9-26 

Dzić! Dźwiękowa 
złota serja polskal Bezimienni bohaterowie 
Bodo, Stefan Jaracz, W. Biegański i inni, oraz chór Warsa. W filmie najwytworn. dancing etolic „ADRIA” 

Seansy о g. 4, 6, Bi 10,15, w niedz. i św. od g. Ż-ej. Dła młodzieży dozwolone. 

W rol. gł. gwiazdy polsk. ekr.: Marja Bogda, 
Zula Pogorzelska, Adam Brodzisz, Eugen. 

Na |-szy seans ceny znižone. 
  

z zamszem. Lekkie i wygodne. 

Ogłoszenie. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie 

ogłasza niniejszem ofertowe przetargi publiczne w ter- 
minach wskazanych poniżej na dostawę materjałów 
niżej wyszczególnionych: 

Na 4 marca 1932 r.: szpagaty i konopie czesane. 
Na 8 marca 1932 r: karbolineum: 
Na Il marca 1932 r: pasy skórzane, ścierki, ma- 

terjały malarskie szybkoschnące oraz pomeks różnych 

Eleganckie męskie półbuciki, kombinacja lakieru 

Oświatowej. 

  ch wziął udział 
Jędrzejewicz i 

  

    
Fason 9937-33 

(Pat). Sejmowa ko- 
atowa na dzisiejszem całodzien- 

nem posiedzeniu prowadziła dyskusję nad 
rządowym projektem ustawy o ustroju szkol 

W obrać 
wiceminister 

miary z powodu braku wody do ich gasze- 

jest rannych. 

minister 
Pie- 

nia. Wiedług ostatnich obliczeń, w katastro- 
fie trzęsienia ziemi zginęło 500 osób, 1000 

NOWY YORK. 3. II. (Pat). Przypuszezają, 
że podczas ostatniego trzęsienia ziemi w San 

tiago na Kubie, które zburzyło trzecią część 
miasta, straciło żyeie 1500 osób. 

DLA PANÓW DO TAŃCA I NA WIZYTY. 
у 

Foson 9877-21 
Męskie sznurowane buciki, kombinacja lakieru z 

giemzą. Elegancki i wygodny fason. 

Wygodnie j i taniej! 
Aby uniknąć tłoku-'w sezonie wiosennym i letnim 

już teraz przyjmujemy 
wszełkie ubrania do farbowania i czyszczenia 

Prasownia, farbiarnia i pralnia chemiczna 

„EXPRESS“ WILNO, 
Wielka 31, tel. 17.00 

CENY ZNIŻONE 

K-7-Po 

  

Od roku 1813 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 | 

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Mickiew, 22, tel. 15-28 

Dziś reweła- W rol. gł Clive Brook oraz bohaterka filmu „Wesoły porucznik” 
cyjny dramat 24 6 0 DZ I NY... Miriam Hopkins. Film ten odznacza się nietylko frap. scenar.. 
ale i nowem rewelacyjnem ujęciem strony dźwięk.-fotograficznej. — NAD PROGRAM: Dźwiękowe atrakcje. 

Na |-szy seane ceny zniżone.  Seansy o godz. 4,6,8i10,15, w dnie świąteczne od godz. 2-ej 

Natychmiastowe wykupienie nie zobowiązuje. 
Gotową robotę przechowujemy aż do sezonu 
letniego. Sz. Klijenci z tego tytułu nie ponoszą 
żednych kosztów 

Prasowanie i gremplowanie na poczekaniu 

gatunków. | 
Na 15 marca 1932 r.: 

oraz smołę drzewną 
Na 18 marca 1932 r.: płótno samodziałowe, sło- 

mianki do wycierania obuwia, tekturę twardą i miękką. 

jadalne, sypialna i ga- | 
binetowe, kredensy, į. 

Btoły, szafy, łóżka it.d. | 

Wykwintne, Mocns, | 

lakiery różnych gatunków 

  

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41. 
  

Dźwięk. Kino - Teatr 

PAN 2) Film ezarow- 
ulica Wielka 42 nych melodyj 

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(obok dworca kolejow.) 

skiego, A. Szterna 
i Henr. Szaro p. t. 

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY   
Dziś tylko w kinie „Casino'l 
śpiewno-dźwięk. w-g słyn. powieści Elizy Orzeszkowej 
W rolach głównych: Krystyna Ankwicz, Mieczysław Cybulski i inni. NAD PROGRAM: Urozmaicone do- 

datki dźwiękowe. Początek o g. 4,6, 8i 10.30, w dnie świąt.og.2-ej. Na |!-szy seans ceny zniżone. 

Śliczny nadzwyczaj melodyjny dżwiękowiec 
1) Graj Cyganie!!! węgierski. — Chóry cygańskie — 

z Mady Christians i Janem Stliiwe w rolach 
głównych. Początek o g. 4, w niedz. o g. 2-ej 

Wielka uczta dls miłośników kina! 
2 filmy w jednym programiel 

Ciebie tylko Kochałem 

Dziś i dni następnych będzie wyświetl. jeden z najleptzych filmów polskich w-g seenarjusza W. Sieroszew- 
Wielki dramat historyczny, osn. na tle bohat. 
walk o niepodl. Polski 

Początek o godz. 4, 6, 8i 10. Dla młodz dozwolone. 

Król! żebraków 

zastos. ściśle p-g akcji dramatu. 

Dziś! Najpiękniejszy 100% dźwięk. film! 

Całkowity w naturalnych kołorzch p. t. 

Potężny 100% polski film „CHAM” Połeka mowat Polski śpiewi 
Polska muzykał 

  

NA SYBIR (Płomienne strca) Ilustr. muz. i śpiewna 
Ceny miejsce od 30 gr. 

Arcypotężny monumentelno- 

epokowy dramat. 

  

ul. Wielka 36. W rolach głównych urocza Jeanette Mc Donałd i Denis King 

Kao Teil Dziś ланр sibe Li lskiegot 4A/ 1 : dł słoje aln=ni poż 
światowid LD a w uh dowi. WIATR. OD MONZA sai. lenais 

W rol. gł: 
ul. Mickiewicza 9. 

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Mickiew. II, tel. 15-61 

MARJA MALICKA, 
w wykonaniu chóru Dana. — — — 

Dziśł Przepojony namiętnością dramat 
ludzkich serc, miłości i poświęcenia 
W rolach głównych: premjowana piękność amerykańska Catherine Daleowen i pełen temper. Warner Baxter 
Nad program: Tygodniki dźwiękowe Foxa. Początek o g. 4ej, w dnie świąt. o godz. |-ej. 

EUGENJUSZ BODO, K. JUNOSZA-STĘPOWSKI i 
Ceny miejsc nie podwyżezone. — — — 

MĄŻ-KOCHANEK 

    

  

  

inni. Pieśni marynarzy 
Dła młodzieży dozwolone. 

To tragedja człowicka, walczącego 
o miłość swojej żony. 

Geny od 40 gr.   

Na 22 marca 1932 r.: żelazosinek potasu. 
Na 25 marca 1932 r: tygle,grafitowe oraz szmer- 

giel w proszku 
Na 29 marca 1932 r.: 

wałkach. 
Na 1 kwietnia 1932 r.: perkal, taśma do kanap 

i okien wagonowych oraz gąbkę grecką 
Na 5 kwietnia 1932 r.: szpagat do plomb oraz 

klej stolarski i malarski. 
Warunki przetargowe można otrzymać w Wydziale 

Zasobów Dyrekcji (ul. Słowackiego 2, ill piętrc, po- 
kój 38) osobiście w godz od 12 do 13 łub pocztą po 
pisemnem zgło:zeniu prośby. 

salmiak w proszku i ka- 

PROSZEK 

ZA UAŚ 
|  2ŁA DOROSŁYCH | 

A к 
USUWA NAJUPORCZYWSZY 

и M Е 

ZEŽENIE.Jazv AVDN/E NALEŽY 
"NTOWAC į Aid A ZĄDAĆ TYLKO 

JRYGINALNYCH PROSZKÓW 2.KOGUTKIEM” 
'Ą SECKIFGQ ZNANYCH OD LAT TRZYDZIESTU 

4 WYSTRZEGAĆ SIĘ NAŚLADOWNICTW, UPOR- 
CZywia POLECANYCH, W PODOBNEM 00 

NASŁEGO OPAKOWANIU. 

  

  

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—. 

W. Z. P. 29. 
  

Dr. SZYRWIND 
choroby wenerycznne, 
skórne i moczopłciowe 

Wielka 19, od9—1 i 3—7 
  

Akuszerka 

Maria (aktorom 
przyjmuje od 9 do 7? wiecz 
ulica Kasztanowa 7, m. 5 
W. Z. P. Nr. 69. 852 

Akuszerka 

Marja Brzezina 
przyjmuje od 9 r. do 7 w 

  

  

  

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła słę 

na ul. Garbarską | m t6 
róg Mickiewicza 

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

OKAZYJNIE 
ubrania, obuwie, pianina, 
samochody i wiele in. 
pozostałych z licytacji 

sprzedaje tanio 
LOMBARD 

ui. Biskupia 4, tei 14-10 
(od 9 do Ź pp. i od 5 do 
7 w.) Uwaga: Codzień 
(od 9 do 2 pp.) Lombard 
wydaje pożyczki pod za- 
staw złota, srebra. bry- 
laatów i in. przedmiotów 

Student 

  

  

    

NIEDROGO,| 
ma dogodnych waronkach | 

  

I NA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI. 

8324 

mmm 

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

czesnemi wygodami. 

Zwierzyn., Febryczna 20 

  

Skład Apteczny 
Wincentego Pietranisz 

uk Bazykiatęka 1. 
Poleca rozmaitą kosmety- 
tykę, perfumerję oraz ора- 
trunki i artykuły wchedz. 
w zakres drogerji. 8629 

UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6-ef 

  

Panowie Emeryci Wojskowi i rzeprowadziła ząb й < ЕВа Шцап!і:у р'‚‚д‚„„. 3 Ma ek pie sa lgtalicje elektrytane D W f ° и|.РМБс$іеиіц. 22, V U. S. B. znajdujący włącznie, mogę być 

Porai pano ss | | MEBLE 13553555: || szron synaizacy | Dr. Wolfson | |H Kenigshery | 5 wę | pomoca m ABS szukuje z. ny! w. . ieni. oroby weneryczne, Z ukach w ro - 

© w do Uaóżnesą artyku- Poleca в - radiowych | alinów moczepiciowe Choroby Akorus OSTRZENIE nožykėwGil- | lekcy] za skromnem | za minimalną cenę, 

ESS E eta. || r B. ŁokucieWSki || mms | u wiekska 7 | omoogam | uteime oe iti | wynagrodzeniem. | Zgłoszenia proszę 
= ii przyjmuje Biuro Organi- Wilno, ul. Wileńska 23 х 6 i telefon 10:67 © ulica Mickiewicza 4, w SkLApej. "R Ža Specjalność niemiec- | kierować do Admin, 

wa žatyjne F-my „ERDEHA“, „1 — ST. PIÓREWICZ | „a godz. 9—| i 4—8 telefon 10-90, Mickiewicza 15 vis-a-vis | ki. Wiadomość: Do- | „Kurjera Wileńsk.* 
Jagiellońska 9/5, w g. 0-1, 4-6 pp. |  ——— “| ul. Ofiarna Nr. 4, m. 9. 8434 od godz. 9—12 14—8. | hotelu Georges. | 10255 | minikafska 17, m.5. pod Nr. 6334, 

„FRANCISZEK PIETKIEWICZ 18) drodze, od któregoś z więźniów, kawałka chleba lub jemna fura, wrzucano kilka ciał, przykrywano rogożą tu prawie nie było. Merłę i bandaże zastępowały 
jakiegoś strzępu na przykrycie ciała. i wywożono na cmentarz. Tu ceremonjał był też szmaty starej, noszonej bielizny szpitalnej, watę —- 

Sołowki-wyspa tortur 
i śmierci. 

(Wspomnienia z katorgi sowieckiej), 

„ OFICJALNY POGRZEB. 

Jedną z największych bołączek katorgi sołowiec- 

kiej było brak ubrań, szczególnie na porę zimową. 

Władze więzienne ani ubrania, ani bielizny nie wy- 

dawały, to też każdy więzień przez cały czas swego 

tu pobytu chodził w tem, co ze sobą przywiózł. 

Najbardziej cierpieli pod tym względem kryminaliści, 

którzy i na wolności przeważnie mają tylko to, co 

się na nich widzi. Gdy już tylko strzępy wisiały 

na ciele, siłą rzeczy nie mógł taki więzień wyruszać 
do robót i był odsyłany do 11 kompanii. 

Największa nędza, którą czasami oglądamy, nad 
którą co czulsze serca łzy przelewają jest przepychem 
w porównaniu z tem, co się tu dzieje. Wśród trulnych 
do opisania brudów, w najohydniejszym zahuchu sie- 
dzą pilnie strzeżone chude, głodne, wyniędzniałe po- 
stacie ludzi-zwierząt, za kawałek chleba gotowych 
wzajemnie rzucić się do gardła. 

Do robót rzadko są wypędzani, chyba tylko łatem. 
Idą wtedy prawie nadzy. Ale często się zdarza, że ci 
nagusi i dobrowołnie wyruszają z kompanjami robot- 
niczemi; pędzi ich wówczas nadzieja wyżebrania po 

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

  

y. Ostry wiart północny 
przeraźliwie wyje na dworze, wstrząsając cienkiemi 
ścianami drewnianych szop więziennych. Za ścianami, 
w ciemnym kącie, siedzi grupa półnagich więźniów. 
Zbili się w grupę jak najciaśniej, jak najbliżej siebie 

i ciepłem ciał swoich ogrzewają jeden drugiego. 
W piecu ogień dawno już wygasł, a znowu zapalić 
nie można. Mróz coraz natarczywiej wciska się przez 
szczeliny i białym swym cieniem powoli... przykrywa... 
pogrążoną w słodkim Śnie zbitą masę ciał ludzkich... 

A nad ranem, ledwo świt rozjaśnił niebo, długim 
szeregiem pociągnęły do kostnicy nosze. и 

OFICJALNY POGRZEB. 
Kostnica szpitala głównego mieściła się w jednej 

z baszt Kremla. Szczególnie zimą leżało tu po kilka 
dziesiąt trupów zwalonych na kupę, tak poprostu 
jeden na drugim. Po ciężkiej drodze życia w cichej 
zgodzie oczekują cierpliwie na ułożenie do wiecznego 
spoczynku sine od szkorbutu, czarne od gangreny, 
wychudzone, nagie, często z roztrzaskanemi przez do- 
zorców czaszkami Śmierdzące ciała ongiś artystokra- 
tów, wielkich panów, mężów nauki, złodziei, ban: 
dytów i prostytutek. : > 

Z pogrzebem więźniów nie zadawano też wiele 
trudu. Latem na cmentarzu po-klasztornym wyko- 
pywano zwykle kilka jam ot takich, by mogło się 
w każdej zmieścić po 200—300 ciał ludzkich i przy- 
krywano deskami i jodłą. A gdy w kostnicy uzbierał 
się spory stos trupów, zaježdžala pod jej bramę po 

Mroźny wieczór zimowy 

Drukarnia „Znicz“, Wilno, ul. $-to Jafska 1, telefon 3-40 
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prosty i nieskomplikowany. Po ustawieniu wozu nad 
krawędzią jamy woźnica—grabarz wyciągał z fury 
bocznie deski i trupy jeden po drugim z łoskotem 
padały w dół. Potem znów wracał do kostnicy, 
a stąd na cmentarz i tak kilka razy, aż wszystkie ciała 
„ułożył na wieczny spoczynek. 

W ten sposób podczas zimy napełniano kilka 
jam, a gdy wiosna przyszła przykrywano je nieco 
piaskiem, z pod którego — szczególnie po deszczach-- 
sterczały ręce i nogi. Nierzadkie też były i takie 

wypadki, że na wozie a nawet w jamie nieboszczyk 
zmartwychwstawał i ruchem lub słowem błagał woż- 
nicę, by go jeszcze nie grzebał... 

POMOC LEKARSKA I SZPITALE. 

Na czele wydziału sanitarnego za moich czasów 
stało aż trzech lekarzy naczelnych. Dr. M. Feldman, 
żona zastępcy prokuratora O. G. P. U. wprawdzie 

figurująca tu jako wolna, ale prawdopodobnie zesłana 
na Sołowki przez męża za rozpustę, dr. Draho 
b. lekarz więzienia na Butyrkach w Moskwie i dr. 
Jachontow—więzień. я 

Według regulaminu, zadaniem wydziału sanitar- 
nego, oprócz zwykłej pomocy lekarskiej, był jeszcze 
i nadzór nad stanem sanitarnym więźniów i więzień, 
Jak jedno tak i drugie było zwyczajnym tylko blufem 
(zresztą spotykanym w Sowdepji na każdym kroku), 
bowiem lekarze urzędowi niewiele dbali o chorych, 
a ci którzyby i chcieli coś pomóc (współwięźniowiej 
też zrobić nic nie mogli, bo ani lekarstw, ani narzędzi 

  

        

  
  

pakuły lub poszarpane ścierki i kawałki worków. 
Jakiż więc mógł być stan sanitarny, jeżeli oprócz 

tym. którzy pracowali w lasach i przy połowie ryb, 
nikomu żadnego ubrania ani bielizny nigdy nie da- 
wano, wobec czego wszy. gnieździły się w takich. 
masach, że więźniowie nie zadawali sobie nawet trudu 
ich łapania, lecz poprostu kładł ściągniętą z karku 
koszulę lub błuzę na podłogę i buciskami i deptali!“* 
A pościeli nietyłko nikomu nie dawano, ale o nież 
myśleć nie można było. W takiej zaś 11 kompanji 
nigdy się nawet nie myto, poprostu dlatego, że nie 
było sensu, gdyż najdalej po upływie pół godziny: 
każdyby znów chodził w dawnych wstrętnych brudach. 

To też różne epidemje były tu częstymi gośćmi i dzie. 
siątkowały więźniów w zastraszający sposób. Pozatem 
prawie każdy więzień, z powodu braku ciepłego ubra- 
nia, miał odmreżone ręce i nogi, brud zaś i brak od- 
powiednich leków powodowały gangreny. Z 1600 osól» 
zesłanych na Sołowki w r. 1926 z południowej Rosjś 
po upływie dwóch lat pozostało zaledwo 250, przy- 
czem i z tych każdy stał się kaleką. O ile kryminaliści 
zamarzali dziesiątkami z powodu braku ubrania, 
o tyle Sartowie i Turkmeńczycy odmrażali kończyny 

z powodu nieprzyzwyczajenia do mrozów Północy. 
Właściwem więc zadaniem wydziału sanitarnego 

była ochrona przed chorobami i epidemjami tylko: 
garstki wolnej administracji i stacjonujących tu od- 
działów wojskowych. Dla więźniów zaś pomocy lekar 
skiej, ściśle rzecz biorąc, tutaj nie było. 

(D. c. p.) 

Esdaktor pdpowiedzialny Witołd Kiszkie.


