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Dziś Dancing Patronatu Więziennego 

  

WAŻNA USTAWA. 
Sejm i Senat uchwaliły noweliza- 

cję podatku obrotowego według pro- 
jektu rządowego, który stał się usta 
wą obowiązującą. Posiada ona duże 
znaczenie dla życia gospodarczego 
kraju. Wprowadza bowiem cały 'sze- 
reg ulg, które pobudzą tempo życia 
gospodarczego i zmniejszą rozpiętość 
między cenami hurtu, a cenami pła- 
conemi przez spożywców. Podkreślić 
należy, że Polska wprowadza ustawę 
tę w chwili, kiedy w kilku innych pań 
stwach następuje bardzo znaczny 
wzrost obciążeń podatkowych, ponic- 
waż wskutek nieostrožnej polityki 
skarbowej znalazły się w ciężkiej sy- 
tuacji budżetowej, a przez to i go- 

spodarczej. 
Pomijając już kryzys finansowo-bu 

dżetowy w Anglji należy podnieść, 
że Niemcy zmuszone są ten sam poda- 
tek obrotowy, który był dotychczas 
niższy od naszego, doprowadzić do 

wyższego niż u nas poziomu. Również 
zwiększono stawki tego podatku w 
Jugosławji i na Węgrzech. a we Fran 
cji, która dotychczas nie była objęta 
kryzysem gospodarczym dyskutuje 
się nad podatkiem wyrównawczyin, 
jako źródłem nowego dochodu. I w 
innych krajach, gdzie tego podatkn 
nie było, został on wprowadzony. W 
Belgji naprzykład, gdzie poprzednio 

nastąpiła redukcja podatków, obecnie 
z powodu deficytu budżetowego wpro 
wadzono także ten podatek. Bułgarja 
na zlecenie Ligi Narodów wyszuka- 
nia nowych źródeł dochodu także 
wprowadziła podatek obrotowy. 

Jeżeli mimo trudnych warunków 
skarbowych istnieje u nas możliwość 
obniżenia dotychczasowych stawek 
podatku obrotawego, to dlatego tyl- 
ko iż rząd pomyślał uprzednio o ewen- 
tualnych źródłach pokrycia grożącego 
niedoboru, między innemi o źródłach 
pokrycia strat, które mogą wyniknąć 
z obniżenia podatku. Jednem słowem 
możliwość wprowadzenia ulg w poda- 
tku obrotowym wypływa z. całoksz- 
tałtu polityki gospodarczej rządu. L 
chwalone zniżki stawek podatkowtych 
wynoszą prawie połowę ciężaru do- 
tychczasowego. Wprowadzenie tych 
zniżek w życie musi następować sto- 
pniowo ze względu na konieczność u- 
trzymania równowagi budżetowej. Po 
datek obrotowy przynosi bowiem bar 
dzo znaczne wpływy skarbowi państ- 
wa. W ostatnim okresie budżetowym 
przyniósł on 35 proc. wpływów podat- 
kowych. Ze względów więc budżeto- 
wych nagłe obniżenie stawek tego po 
datku jest niemożliwe. 

Podatek obrotowy w dotychczaso - 
wej formie był uciążliwy przedewszy- 
stkiem dlatego, że uderzał w życie 
gospodarcze w chwili najbardziej dza 
żliwej, to jest w chwili obrotu gospo- 
darczego. Wprowadzone więc ulgi 
nietylko odciążą płatników, ale i uła- 
twią sam obrót gospodarczy, co w 
konsekwencji odbije się na zwiększe- 
niu obrotu i czystych dochodów ku- 
pca. Wprowadzone więc zniżki stawek 
przedewszystkiem odnoszą się do wła 
ściwego momentu obrotu. Zniżki ta 
będą stopniowo rozszerzane na mo 
ment przemysłowy. Ze zniżek tych 
korzystać będą poszczególne gałęzie 
w zależności od tego, jak się ma ich 
obrót do przychodu. Udział przycho- 
du w stosunku do obrotu najmniejszy 
jest w handlu hurtowym, większy w 

handlu detalicznym, największy zaś 
w przemyśle. Stąd też zastosowano ka 
lejność ulg — najpierw dla handlu 
hurtowego, później dla handlu deta- 
licznego i wreszcie dla przemysłu. Ut 
gi te są bardzo poważne. Dla handlu 
hurtowego zmniejszają podatek z jed- 
nego procentu na 0;5 proc. dla handlu 
detalicznego — z 2 proc. na 1 proc, 
dla rzemiosła — z 2 proc. na 1,5 proc. 
a za rok na 1 proc. Przedsiębiorstwa 
przemysłowe w których zaangażowa- 
ny jest wielki kapitał będą korzysta- 
ły z ulg tych na końcu. 

W stosunku do większych firm, a 

więc handlu hurtowego i przemysłu 
ustawa wymaga rygorów w postaci 
prowadzenia ksiąg handlowych, gdy 
handel drobny jest od tego obowiązku 
zwolniony. Dla drobnych kupców i rze 
mieślników ustawa przewiduje obk- 
czanie podatku ryczałtem. Prowadze- 

nie jednolitej księgowości handlowej 
w całym kraju i ryczałty podatkowe 
usuną nieporozumienia i tarcia, jakie 
dotychczas często wynikały na tle wy 
miaru tego podatku między płatnika- 
mi a władzami. skarbowemi. 

Cały szereg innych przepisów jak 
zastosowanie ulg przy eksporcie, dła 
spółdzielni i wreszcie scalenie podat- 
ku dopełniają przebudowy podatku 
obrotowego. Oddzielne przepisy zez- 
walają na wprowadzenie podatku wy- 
równawczego od wyrobów i półwyro- 
bów pochodzenia zagranicznego. Teu 
podatek wyrównawczy nie stanowi u 
nas tak jak we Francji lub Niemczech 
odrębnego środka do zwiększenia ob 
ciążenia i powiększenia wpływów bu 
dżetowych, lecz jest jedynie zracjona 
lizowaniem systemu podatku tegó w 

Polsce. 
Po wprowadzeniu w życie tej no- 

weli Polska będzie miała najniższe 
stawki podatku obrotowego z pośród 
państw Europy. Hurt opłacać będzie 
pół procentu, detal trzy czwarte proc.. 
pół, względnie jeden proc. — prze- 
mysł i jeden proc. zakłady handlowe. 
nie prowadzące ksiąg handlowych. 
Tak niskich stawek nie ma żadne pań. 
stwo. W Niemczech zasadnicza staw- 
ka wynosi 2 proc. we Francji 2 proc. 
i 12 — od zbytku. W Austrji i Czecho- 
słówacji stawki wynoszą dwa proc. 
plus podatek od zbytku, we Włoszech 
—1,5 proc. a na Węgrzech 3 proc. 
Z przeprowadzonej więc przebudowy 
podatku obrotowego możemy być 
dumni, tem bardziej że przypadła c- 
na w okresie ńiezmiernie trudnych 
warunków finansowych skarbu pań - 
stwa. Całkowita więc zasługa przepro 
wadzenia tej reformy przypada w u- 
dziale rządowii. ATZ 

  

Życzenia noworoczne suwe- 
renów państw obcych dla 

P. Prezydenta Rzplitej. 
WARSZAWA 4.1. Pat. — Pan Pre- 

zydent Rzeczypospolitej otrzymał 7 
okazji Nowego Roku następujące de- 
pesze: z Wiednia od prezydenta repu- 
bliki austrjackiej Mikłasa, z Sofji od 
J. K. M. króla Borysa, z Bukaresztu 
od J.K.M. króla Karola, od szacha per- 
skiego Reza-Szacha-Pahlevi, z Nanki 
nu od prezydenta chińskiego rządu 
narodowego Lin-Sena, z Addis-Abeba 
od cesarza Etjopji Haile Sallasie I i 
od prezydenta Finlandji Svinhufvuda. 

Wizyta min. Ghica. 
(Teł. od własn. koresp. z Warszawy) 

W piątek 8-b. m. przyjeżdża do 
Warszawy minister spraw zagranicz- 
nych Rumunji książę Dymitr Ghica. 
Min. Ghica wyjeżdża z Bukaresztu ? 
bm. wraz z sekretarzem legacyjnym 
p. Maghern i posłem polskim w Buka- 
reszcie p. Szembekiem. 

Oficjane powitanie na dworcu w 
Warszawie nastąpi o godz. 10-ej ra- 
no. Po złożeniu wieńca na grobie Nie- 
znanego Żołnierza o godz. 11-ej min. 
Ghica złoży wizytę ministrowi Zale- 
skiemu, o godz. 12-ej będzie przyjęty 
przez p. premjera Prystora a potem 
podejmowany przez P. Prezydenta 
śniadaniem na Zamku. Wieczorem. 
tegoż dnia, min. Zaleski wyda na cześć 
gości obiad, a po obiedzie raut. 

W sobotę 9 bm. będzie podejmo- 
wany śniadaniem przez ambasadora 
Francji Laroche'a a wieczorem odbę- 

dzie się obiad i raut w poselstwie ru- 
muńskiem. 

  

W niedzielę po południu min. Ghi-- 
ca opuszcza Warszawę, udając się w 
drogę powrotną do Bukaresztu. 

W czasie pobytu w Warszawie min. 
spraw zagranicznych Rumunji naj- 
prawdopodobniej będzie przyjęty ró- 
wnież i przez Marszałka Piłsudskiego. 

W dniu 17 bm. min. Ghica uda- 
je się z wizytą do Pragi na zaprosze- 
nie rządu czechosłowackiego. 

Koła polityczne wizytę min. Ghi- 
ca wiążą z rokowaniami o pakt nie- 
agresji, jakie się toczą pomiędzy So- 
wietami z jednej strony, a Polską, Ru 
munją i państwami bałtyckiemi z dru. 
giej strony. Utrzymują pónadto, że 
min. Ghica poruszy równieź kwestję 
stanowiska Małej Ententy i Polski na 
konferencji rozbrojeniowej.   

Minister Zaleski wyjeżdża 
do Genewy. 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że min. Zales- 
ki dnia 22 lub 23 bm. wyjeżdża: do 
Genewy na styczniową sesję Rady Li- 
gi Narodów, która obrady swe roz- 
pocznie 25 bm. 
иа 
Ambasador Włoch przejedzie 

przez Warszawę. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Nowomianowany ambasador Włoch 
w Moskwie p. Attoligo udając się z 
Rzymu na nową placówkę przejeżdżać 
będzie w dniu 6 bm. przez Warszawę 
i nie jest wykluczone, że się w niej 
zat Ja, 
   

Dywidendy akcjonariuszom 
Banku Polskiego. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dziś odbyło się posiedzenie pre- 
zydjum i dyrekcji Banku Polskiego. 
na którem ustalono definitywnie cał- 
kowity bilans na rok 1931 i postano- 
wiono radzie Banku przedstawić wnio 
sek wypłacenia akcjonarjuszom dy- 
'widendę w wysokości 12 proc. 

  

W Indjach znów zawrzało. 
Gandhi został aresztowany. 

BOMBAY. (Pat). Gandhi oraz przewodniczący kongresu Vallabhal- 

Patel zostali aresztowani. Aresztowanie Gandhi'ego nastąpiło w go- 

dzinę po wygłoszeniu przez niego mowy do wielotysięcznego tłumu. 

Przewodniczący kongresu zapowiada walkę 
do upadłego. 

BOMBAY 4.1. Pat. — Zjawienie się 
6 policjantów z komisarzem na czele 
którzy przyszii aresztować Gandhie- 
go, wywarło wielkie wrażenie. Gan- 
dhi, odczytawszy rozkaz 0 aresztowa- 
niu, zwrócił go komisarzewi bez sło- 
wa, ponieważ był to dzień jego mit- 
czenia. Otoczenie Gandhiego, a 
w szczegółności kobiety, zanosiło się 
od płaczu. Małżonka Gandhiego bła- 
gała komisarza, aby zabrał ją do wię- 
zienia wraz z mężem. Gandhi wyka- 
zywał najzupełniejszy spokój. 

Wywieziono go w automobiln 

wśród okrzyków zebranych tłumów. 
Gandhi przybył do więzienia w Yer- 
wada wraz z Vallabhai-Patelem, któ- 
ry przed odjazdem do więzienia zdą- 
żył wysłać orędzie do narodu, zapo- 
wiadająe wałkę do upadłego. Patel wy 
raża jednak nadzieję, że naród uczy- 
ni ofiarę w ducha wstrzymywania sie 
od gwałtów. Patel mianował Babu- 
Rajendranath-Prasada, członka komi- 
tetu wykonawczego, swoim zastępcą 
w charakterze przewodniczącego kon 
gresu. 

  

Malioracja Polesia. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Dziś odbyło się w . Ministerstwie 
Robót Publicznych pod przewodnic- 
twem min. Norwid-Neugebauera po- 
siedzenie Komisji dla spraw meljo- 
racji Połesiat 

W obradach wzięli udział delega- 
ci Ministerstw: Robót Publicznych, 
Skarbu, Spraw Wojskowych, Spraw 
Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych 
Przemysłu i Handlu i Reform Rol. 
nych oraz województw:  poleskiego, 
wołyńskiego, białostockiego i nowo- 
gródzkiego, dyrektora Dróg Wod- 

nych w Wilnie i dyrektora meljorac ji 
Polesia. 

Min. Norwid-Neugebauer przed- 
stawił szczegóły dotychczas przepro - 
wadzonych robót i ich znaczenie gos- 
podarcze w tej części kraju. W dys- 
kusji udzielano fachowych wyjaśnień 
co do sposobu rozwiązania tego do- 
niosłego i ważnego zagadnienia. Obe- 
cny postęp prae na Polesiu jest tego 
rodzaju, że z wiosną na pewnej prze- 
strzeni można już będzie rozpocząć 
prace rolne. 

  

Spotkonie Mac Donalda z Lavalem. 
Uporczywe pogłoski. 

PARYŻ, 4. I. (Pat). — Agencja Ha- 
vasa komunikuje: Liczne dzienniki 
angielskie kolporutją z uporem wiado- 
mość o mającem niebawem nastąpić 
spotkaniu p. Pierre Lavala z Mac Do- 
naldem. 

W otoczeniu francuskiego prezy- 
denta rady ministrów oświadczają, że 

nic jeszcze nie zostało zdecydowane. 
Jest zresztą rzeczą pewną, że o ile na- 

wet spotkanie takie będzie miało miej- 
sce, to nastąpi ono dopiero po ponow- 
nem zebraniu reprezentantów skarbu 
francuskiego i angielskiego. Przed u- 
daniem się do Lozanny obaj szefowie 
rządów zdecydują prawdopodobnie, iż 
powinni się wzajemnie porozumieć. 
Niedawno Mac Donald wystosował list 
do premjera Lavala na który premjer 
odpisał w ostatnich dniach. 

Misja Berthelota w Londynie? 
PARYŻ, 4. I. (Pat). — Obecność w Lon- 

dynie sekręłarza generalnego ministerstwa 
spraw zagranicznych p. Filipa  Berthelota. 
który wyjechał pod pretekstem zwiedzenia 
wystawy sztuki francuskiej, wywołuje w tu- 
iejszych kołach politycznych najwyższe zain- 
teresowanie. Powszechnie utrzymują, że Bert- 
helot pojechał do Londynu dla przygotowa- 
nia ponownych negocjacyj pomiędzy eksper- 
tami francuskimi i angielskimi, -oraz umoż- 
łwienia spotkania między Mac Donaldem a 
premierem Lavalem. 

W]. tutejszych kołach dyplomatycznych 

145836 

tłumaczą również obecność Berthelota w Lon 
dynie chęcią przeprowdzenia głębszej wymia- 
ny poglądów z rządem angielskim w prze- 
dedniu konferencji rozbrojeniowej. 

Przypuszczają również, że  Berthelot w 
czasie swego pobytu w Londynie udzieli pe- 
wnych wyjaśnień angielskim mężom stanu na 
temat ewentualnego paktu fancusko-sowiec- 
kiego oraz odnośnych paktów zawartych z 
Polską, Rumunją i Jugosławją, co rzekomo 
do pewnego stopnia ma niepokoić rząd an- 
gielski. 

  

Wrażenie w Londynie. 
LGNDYN, 4. I. (Pat). — Aresztowanie 

Gzndhiego, aczkełwiek ogólnie oczekiwane, 

wywarło w Londynie deprymujące wrażenie. 
Prasa konserwatywna stara się wytłumaczyć 
uwięzienie Gandhiego, jako kenieczne i celo- 
we. „Daily Herald“ ironicznie pisze: Przed 
miesiącem Gandhi był gościem honorowym 
rządu brytyjskiege w Londynie, mile widzia- 
ny na Downing Street, Premjer Mae Donald 
zwracając się do niego, nazywał go „Mój dro 
gi mahatma*. Dziś zaś w 5 dni po swym po- 
wrocie do Indyj Gandhi został osadzony w 
więzieniu i rząd brytyjski teleruje to z pełną 
satysfakeją. 

Na znak protestu. 
BOMBAY, 4. I. (Patj. — Na 72 przędzał- 

nie 14 zastraįkowalo na znak protestu prze- 
ciwko aresztowaniu Gandhiego. Podobnież 
nie są ezynne zupełnie giełdy hawełalana, 
zbożowa i pieniężna. 

Łagodny przebieg akcii cy- 
wilnego nieposłuszeństwa. 

NOWE DELHI 4 I Pat — Donoszą z róż- 
nych miast o.łagodnyin przebiegu objawów 
cywilnego nieposłuszeństwa Rząd tutejszy 
zdecydowany jest przeciwstawić się wystą- 
pieniom kongresu, pracując równocześnie nad 
wprowadzeniem programu, uchwalonego przez 
komisję konferencji Okrągłego Stołu. 

Su'owa kara. 
ALLAHABAD 4.I. Pat — Jawaharlal Ne- 

hru aresztowany przed kilkoma dniami za 
przekroczenie zakazu opuszczania miasta, zo- 
stał skazany na dwa lata ścisłego więzienia 
oraz na krzywnę w wysokości 500 rupij. 

  

Cukierni 
(Mickiewicza, róg Tatarskiej). 

B. Sztrala 

  

t. | ADOMOŚCI z KOWNA 
POWRÓT WOLDEMARASA. 

Onegdaj - Wol- 
y stanie 
ako oskarżony w 

powrócił z Francj 

    

    przed sądem okręgowym, 
kilku sprawach. 

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ PRZYSZŁY SEJM 
LITEWSKL 

Z oświadczenia dyrektora departamentu 
w ministerstwie spraw vnętrznych dr. No- 
wakasa można wnioskować, źe przy wybo- 
rach do Sejmu partje polityczne nie będą 
miały żadnego głosu. Przyszły Sejm ma się 
składać z przedstawicieli 4 odrębnych insty- 
tucyj: izby rolniczej, śzby. handłowej i prze- 
mysłowej, przedstawicielstwa samorządów i 
izby pracy. Rząd opracowuje projekt odnoś- 
nej ustawy. Nie trzeba dodawać, że przy tego 
rodzaju sejmie mniejszości narodowe będą 
zupłnie pozbawione wszelkiego wpływu na 
całokształt życia politycznego kraju. (Pat). 

Wszechpo!ski ziazd rabinów, 

WARSZAWA 4.1. Pat. — Dnia t 
stycznia o godz. 8-ej wiecz. w sali ra- 
dy gminy żydowskiej nastąpiło uro- 
czyste otwarcie wszechpolskiego zjaz- 
du rabinów. Na zjazd przybyło 450 
rabinów z całej Polski. Po przemówie- 
niach wybrano prezydjum zjazdu, któ 
re wysłało depeszę hołdowniczą do p. 
Prezydenta Rzeczypospolitej, Marszał 
ka Piłsudskiego, premjera Prystora i 
do ministra WR i OP Jędrzejewicza. 

5 346.000 zł. na lotnictwe cy- 
wilne w roku 1932. 

W myśl planu finansowo-gospo- 
darczego ministerstwa komunikacji, 
na okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 
1932 roku przewidziana jest na lotni- 
ctwG cywilne suma 5.346.000 zł, z 

czego 4.109.000 zł. przeznaczono na 
wydatki związane z inwestycjami. 

Pewne sumy przeznaczone zostały 
na zakup latarni lotniczych do oświe- 
tlania tras i lotnisk, oraz na zakup 

przyrządów meteorologicznych. 

      

Gdynia — Holandja. 
GDYNIA 4.1. Pat. — Projektowana nowa 

lin ja żeglugowa Gdynia—Rotterdam i Cdy 
nia — Amsterdam obsługiw na „będzie narii- 
zie przez dwa statki „Kra „Chorzów* 
które będą oc dźały reguarnie co dwa ty. 
godnie, wywożąc z Gdyni do portów holeu- 
derskich wyroby ż ne, cynkowe, . cukiec. 
ryż i półfabrykaty drzewne, wyrabiane prze- 
ważnie na Pomorzu 

  

     

  

   

  

Kto będzie następnym prezy- 
dentem Rzeszy? 

RERLIN, 4. I. (Pat). — „Montag Morgen'* 
wymienia jeko ewentualnych kandydatów na 
stanowisko prezydenta Rzeszy min. Reichs- 
wehry Groenera, b. ministra Gesslera oraz 
przywódcę narodowych socjalistów Hitlera. 
Gróner popierany ma być przez koła centro- 
we. W; razie gdyby narodowi socjaliści zde- 
cydowali się wysunąć kandydaturę Hitlera, 
po uzyskaniu przezeń obywatelstwa niemiec- 
kiego, socjal-demokraci zmuszeni będą do 
poparcia Groenera 

Wszystkie te kombinacje zależne są od 
decyzji obecnego prezydenta Rzeszy Hinden- 
burga, a mianowicie, czy zechce on ponow- 
nie ubiegać się o ten urząd. 

  

Wstrzymanie dochodzenia przeciwko 
dr. Bestowi 

afrontem dla kanclerza Brueninga. 
BERLIN, 4. I. (Pat). — „Wełt am Mon- 

tag* donosi, że na zarządzenie nadprokurato- 
ra Rzeszy wstrzymane zostało dochodzenie 
kzrne 0 zdradę stanu przeciw autorowi gło- 
Śśnego manifesta narodowych socjalistów w 
Hesji dr. Bestowi. Decyzję swą nadprokura- 
tor Rzeszy uzasadnia brakiem dowodów wi- 
ny. 

„Welt am Abend* stwierdza, że krok 
nadprokuratora jest wyraźnym afrontem dla 
kanclerza Brueninga, który w swoim czasie 
publicznie napiętnował nielegalne poczyna- 
nia hitlerowców w Hesji, zapowiadając bez- 
wzgłędne represje przeciw wszełkim tego ro- 
dzaju planem wywrotowym. 

Akcja strajkowa w zagłębiu Ruhry. 
Masowe aresztowania. 

BERLIN, 4. I. (Pat). — W czasie trwania 
obeenej akeji strajkowej, prowadzonej przez 
komunistów w zagłębiu Ruhry, w Oberha- 
usen policja aresztowała. 100 osób, które sta- 
rały się przeszkodzić robotnikom, nie biorą- 
cym udziału w strajku, w objęciu pracy. Wi 
Kołonji grupa członków młodzieży komuni- 
stycznej agitowała wśród tramwajarzy na 
rzecz. przystąpienia do strajku. Polieja roz- 
pędziła agitatorów, przyczem aresztowała 36 
osób, m. in. komunistycznego radnego miasta 
Sawarowsky*ego, za podburzanie do strajku. 
Robotnicy w wiełu zakładach fabrycznych w 
Kołonji porzuci pracę, Do zaburzeń doszło 
w mieįseowem zagłębiu węgla. brunatnego, w 
ezasie których aresztowano 20 osób. Jeden 

policjant został ciężko zraniony kamieniem. 
W Essen dakonano wiełu nowych aktów 

sabotażu w miejscowych zakładach tramwa- 
jowych. Szyny zabito w wielu miejscach kli- 
nami i uszkodzono zwrotniee. Jeden z wo- 
zów tramwajowych był ostrzeliwany. Policja 
dokonała 80 aresztowań. 

Również w Duessełdorfie komu- 
nistów staraly się przeszkodzić w podejmo- 
waniu pracy przez robotników, nie biorących 
udziału w strajku. Za agitację aresztowana 
150 osób. W Herten strajkujący robotniey 
przewrócili kilka drzew POPE. ulicy, aby 
utrudnić akeję policji. W Reinscheid aresz- 
towano 61 osobę. / 

Podwójne samobójstwo. 
SOSNOWIEC, 4. I. (Pat). — W Jęzorze, 

na graniey sių a krakowskiego i ślą- 
skiego, d: ł tragiczny 
E ja mb otw. Miano a. 

ea plaży w Jęzorze Ferber zamknął się z 
pewną nieznaną kobietą w jednej z kabin 
plaży, a następnie celnym strzałem w głowę 

zastrzelił nieznajomą. Po dokonania tej zbro- 
dni Ferben podpalił benzyną zwłoki zamor- 
wa poczem sam PoE sobie. życie. 

dek ten wywołał w ok: „wstrząsają- 
Arnis tem bardziej, že Ferber znanym 
był i popularnym na Śląsku osobnikiem, 

 



  

CISZEJ... 
Zdarzyło się niżej podpisanemu, że 

wpadł niedawno, jak po ogień da 
trzech stolic Europy — Berlin, Paryż 
Londyn — w ciągu pięciu dni... W ta- 
kim pędzie można wyraźnie i mocno 
odczuć to tylko, co najbardziej uderza 
przybysza. Zwłaszcza jeśli to coś sta- 
nowi objaw nowy, z którym stykamy 
się po raz pierwszy na gruncie zna- 
nym już dawniej. 

Otóż nowina: we wszystkich trzech 
stolicach — ciszej. Piekło wiełkomiej- 
skie stonowane, dyskretniejsze. 

  

   
  

Jeżeli jeszcze nie ujarzmione cal- 
kowicie, w każdym razie mocno przy 
ciszone. Nowoczesną hydrę — demona 
ruchu — chwycono za gardło, żeby 
nie wrzeszczał tak przeraźliwie. „Ha- 
łasomierze*. które zaczęły funkcjono- 
wać dwa trzy lata temu, na coś się 
przydały. W walce z rykiem auf, trza 
skiem tramwajów, skrzypieniem wo- 
'z6w odniesiono sukces. 

W najruchliwszych dzielnicach sto 
lic europejskich — zmiana pod tym 
względem radykalna. W Berlinie na 
Alexanderplatz nie można było roz- 
mawiać — nietylko na ulicy, ale na- 
wet w mieszkaniu przy otwartych ok: 
nach. Tak samo w Paryżu na Wielkich 
Bulwarach. Tak samo w City londyń- 

ziś inaczej. Zmieniła się „mu 
$ wielkiego miasta. Potworny 
„bruityzm“ tak sławiony w poczji ur- 
banistycznej futurystów, przeobraził 
się w szum. Miasto szumi. Nie ryczy 
nie huczy, nie drze się wniebogło: 
tylko szumi... Dobra zmiana dla uszu 
i nerwów... ° 

Zdołano poskromić szoferów. Wol 
no im trąbić tyłko w: wyjątkowych 
wypadkach, na wielkich placach w 
góle trąbki używać zakazano. 
„Place de ia Concorde, przez który 
przejeżdża Setki aut na minutę 
— cichy szum, ani jednej trąbki. Mo- 
żna rozmawiać szeptem. 

    

      

   

  

Dzwoniące sygnały policyjne wszę 
dzie zniesione. Sygnałem wstrzymu- 
jącym ruch jest albo czerwone świa 
tło, albo pałeczka policjanta. Dla or- 
jentacji potrzebny jest wzrok, nie 
słuch. ь 3 

Tramwaje, autobusy, wozy, podda 
no rygorom, działającym pod tym sa- 
mym znakiem ciszy. W tramwajach 
i autobusach lepiej przymocowano 
szyby. które już nie drżą, co zwłaszcza 
w Paryżu — tak wzmagało hałas mia 
sta. We wszelkiego rodzaju wehiku- 

łach mocniej oliwi się resory, żeby nie 
skrzypiały. 

Radjowe megafony na ulicach tych 
stolic należą do przeszłości. A była to 
prawdziwa orgja. Każda większa fir- 
ma, każda większa redakcja wysta: 
wiała megafon przed oknami. Muzy- 
ka miėszala się z przemówieniem, 
śpiew — z „ostatniemi wiadomościa - 
mi*, odczyt naukowy — z reklamą. 
T'o wszystko ustało. Ponadto: głośniki 
w mieszkaniach mogą działać tylko 
przy zamkniętych oknach. 

Sprzedawcom gazet nie wolno 
krzyczeć, a dawniej byli właśnie do- 
bierani ze specjalnie silnemi strunami 
głosowemi. 

Wszelkiej reklamie zostawiono ci 
sze, ale wielkie połe: bruk, szyld i świa 
tło elektryczne. 

Międzynarodowe pa- 
teaty i kilkudzie- 
sigcioletnie do- 

  

świadczenia 54 Wy- 
bitną gwarancją ja- 
kości - raidai 

  

TU TUNGSRAM 

W walce z hałasem miasta rodzą 
się coraz nowe i coraz bardziej śmia- 
łe pomysły. Oto Londyn zamierza wy 
łożyć szereg ulic — kauczukiem. 
koszt duży: — dwieście złotych metr 
kwadratowy. Pierwszą „skauczuko- 
waną* ulicą ma być Lombard Street 

Banki położone przy tej ulicy za- 
ofiarowały udział w kosztach. 

Znakomity historyk i socjolog wło 
ski, Guglielmo Ferrero w głośnej bro 
szurze „Przemowa do głuchych* na- 
rzekał na szalone tempo cywilizacji 
technicznej, która „„odebrała ludziom 
spokój a w wielkich miastach „spło- 
szyła sen z naszych powiek*, Przekli- 
nał hałas, który niszczy nasze nerwy. 
Wrogowie tej cywilizacji wciąż wysu- 
wają ów argument: że życie miasta 
zamienia się w piekło. Możemy teraz 
stwierdzić: to piekło daje się ujarz- 
mić. W stolicach zachodu ciszej. 

A u nas? J. W. 

KALBA TRAKAI 

Organizacja opieki nad za- 
grożonemi warsztatami rol- 

niczemi. 
Jak się dowiaduje Agencja „Iskra 

ministerstwa rolnictwa. skarbu i spra- 
wiedliwości uzgodniły już sposób or- 

ganizacji prac, zmierzających do roz- 
wiązania probłematu nadmiernego 0b- 
iążenia rolnictwa uciążliwemi zobo- 

wiązaniami. 

    

Prace te mają pójść w trzech kie- 
runkach: w ministerstwie skarbu pod- 
jęte zostały prace, mające na celu u- 
stalenie planu finansowego całokształ- 
tu akcji. Ministerstwo sprawiedliwości 
przy współudziale przedstwicieli rol- 
nictwa przystąpiło już do rozwiązania 
kwestji pewnych zmian w przepisach 
egzekucyjnych i upadłościowych w od- 
niesieniu do rolnictwa, któreby lepiej 
zabezpieczały zarówno interesy dłuż- 
nika, jak i ogół wierzycieli. Wreszcie 
projektuje się utworzenie aparatu o0- 
pieki nad zagrożonemi warsztatami 
rołnemi, który zajmie się przedewszy- 
stkiem organizacją pomocy dla gospo- 
darstw, mogących „przy odpowiedniej 

opiece wywiązać się ze swoich zobo- 
wiązań, a znajdujących się prz i0- 
wo w trudnościach finansowych. Pra- 
ce te scentralizowane być mają w spec 
jalnie zorganizowanym centralnym ko 
mitecie zadłużenia rolnietwa, który ma 
pracować pod przewodnictwem mi- 
nistra rolnictwa i posiadać swoje od- 
powiedniki w poszczególnych  woje- 
wództwach. Organy wojewódzkie speł 
niać mają również funkcje komitetów 
opinjodawczych dla województw w 
zakresie udzielania pozwoleń na par- 
celację, przeprowadzaną dla oddłuż:: 
nia warsztatów rolnych, w myśl wnie 
sionego „już do sejmu projektu usta- 
wy. 

Za wytyczne prac przyjęto zasadę, 
iż pomoc powinna być okazana gos- 
podarstwom rolnym opartym na zdro- 
wych podstawach i że nie może ona 
naruszać podstaw kredytu rolnego. 

    

    

  

Prace te wymienionych  mini- 
słerw są posunięte już tak daleko, że 

” pierwszej połowie stycznia należy 
się spodziewać konkretyzacji odnoś- 
nych projektów. 

Nowy plan finansowo-gospo- 
darczy kolei państwowych. 

Zatwierdzony uchwałą Rady Ministrów 
plan finansowo-gospodarczy  przedsiębiorst- 
wa Polskich Kolei Państwowych obejmuje 
okres od 1 kwietnia do 31 grud ia 1932 r. 
Według planu tego wpływy zwyczajne przed- 
siębiorstwa zamykają się sumą 1.099.707.000 
zł, zaś wpływy nadzwyczajne sumą 2.237.000 
zł. Ogółem suma wpływów  preliminowana 
jest zatem na 1.101.944.000 zł. Rozchody zwy- 
czajne wynoszą 955. .000 zł. zaś nadz- 
wyczajne, w skład których wchodzą wydaf- 
ki na inwestycję, odbudowę i lotnictwo cy- 
wilne 95.490.000 zł. Ogółem więe wydatki P. 
K. P. w okresie od 1 kwietnia do 3Ł grud- 
nia 1932 roku preliminowane są na sumę 
1.051.444.000 zł. Nadwyżka wpływów nad roz 
chodami w wysokości 50.500.000 zł, stanowi 
w płatę do skarbu państwa włączoną do bud 
żetu państwowego za okres od 1 kwietnia 
1932 roku do 31 marca 1938 roku. (Iskraj. 

     

          

Charakter, iego pojęcie 
i wychowanie”). 

Szkoła dzisiejsza — to szkoła, w 
której przeważa, jeśli nie panuje wy- 
łącznie nauczanie książkowe. Ten cha 
rakter posiada już szkoła powszech- 
na. Naukę czytania i pisania, począt- 
kowe wiadómości z historji, przyro- 
doznawstwa, geogralji — wtłacza się 
w mózgi dziecięce bez troski o to, czy 
dzieci odczuwają potrzebę wiedzy —- 
czy są do jej pobierania psychicznie 

"mastawione. Dzięki ogromnemu ma- 
terjałowi naukowemu, który nauczy- 
<ieł musi z dziećmi szkół powszech- 
mych i z młodzieżą szkół średnich 
przerobić, coraz mniej przestrzega się 
zasad metodyczn., wymaganych przez 
współczesną dydaktykę, coraz częśŚ- 
<iej zapomina się o samodzielności i 
poglądowości o inicjatywie ucznia, a 
<oraz więcej obarcza się go materja- 
łem pamięciowym. Bywa jeszcze ina- 
czej — pod płaszczykiem nowych, mo 
dnych metod nauczańia, uprawia się 
przestarzałą metodę „paznokciową *: 
odtąd... dotąd, nawet w tych przedmio 
tach, w których nauczanie musi opie- 

) Kerschensteiner Georg — Charakter. 
jego pojęcie i wychowanie. — Warszawa 
„Naszą Księgarnia” — 1932 r. 

  

którą powstają twory nowe, które ro- 
rać się na doświadczeniu. Jakże czę- 
sto zapomina się o tem, że we wszyst- 
kich naukach doświadczalnych pro- 
gram encyklopedyczny jest najpospc- 
łitszem złagodzeniem, zarówno w sto- 
sunku do ucznia, jak i nauczyciela. 
Nic też dziwnego, że dzisiaj dość czę- 
sto już słyszy się głosy niezadowole- 
nia z wyników nauki szkolnej. Nau- 
czycielstwo coraz dokładniej zdaje so- 
bie sprawę z trudności i niedomagań 
szkoły i szuka sposobów i nowtych 
dróg wiodących do racjonalnego roz- 
wiązania tego palącego zagadnienia. 
Jednem z niezawodnych lekarstw na 
dolegliwości dzisiejszej szkoły ma być 
przekształcenie jej ducha na t. zw. 
„szkołę twórczą”, „szkołę ргасу“. 

Do najwybitniejszych pionierów 
walki o nową szkołę pracy w zachod- 
„niej Europie należy głośiy pedagog 
monachijski Jerzy Kerschensteiner. 

„Są dwa rodzaje wiedzy -— mówi 
on — wiedza gotowa, wynik pracy lu- 
dzkiej, „którą dziecko. przyjmuje, na- 
bywa i wiedza, wynik doświadczenia, 
zdobyta przez czynność. Są też dwa 
rodzaje czynności: czynność mecha- 

К оВО. WL L+E N SSKRSF 

Na Dalekim Wschodzie. 
Zajęcie Czin - Czou — Marsz na Pekin. 

Wkroczenie wojsk japońskicg do Czin-Czou. 

TOKIO 4.1. Pat. — Jak podaje 

Agencja Rengo, wojska japońskie 

wkroczyły w niedziełę o godz. 10.40 

do Czin-Czou, przyjmowane entuzja- 
stycznie przez ludność miasta. - 

PEKIN, 4. 1. (Pat). — Jak podaje agencja 
Indo'-Paclfique rząd w Czin-Czou wycofał 
się wraz ze sztabem generalnym do Loan- 
Czeu poza Wiełki Mur. Japońska artylerja 
morska bombandowała linję kolejową Czing- 
Uan-Tao — Pekin, przerywając ją w kilku 
miejscach. 

Marsz na Pekin i Tien-Tsin. 

MOSKWA 4.1. Pat. — Korespon- 
denci sowieccy donoszą z Szanghaju, 
że wedle kursujących tam pogłosek, 
Japonja nie zadowoli się zajęciem 
Czin-Czou, lecz akcję swoją posunie 
dalej na południe, zajmując Pekin i 
Tien-Tsin. 

Według innych doniesień Japoń- 
czycy rozpocząć mają wkrótee akeję 

zmierzającą do usunięcia z prowineji 
mandżurskiej, leżącej na północ od 
kolei wschodnio-chińskiej, wojsko- 
wych oddziałów chińskich. Akcja iu 
ma być przedewszystkiem skierowx- 
na przeciw gen. Maa, który w dalszyn: 
ciągu zajmuje podobno w stosunku 
do Japonji wrogie stanowisko. 

Komunikat japońskiego Ministerstwa Wojny. 

MOSKWA, 4. I. (Pat). — Jak podaje pra- 
sa sowiecka: Japońskie Ministerstwo Wojny 
ogłosiło kemunlkat w sprawie przedsięwzię- 
tej przez wojska japońskie akcji przeciw 
Czin-Czou. Komunikt zarzuca Czang-Sue- 
Liangowi prowadzenie gry podwójnej, obłi- 
czonej z jednej strony na sukcesy wewnętrz- 
ne, z drugiej zaś na efekt międzynarodowy. 
Nazewnątrz Czang-Sue-Liang proklamował 
konieczność obrony wszełkiemi siłami Czin- 
Czou, dła zagranicy natomiast zarządził on 

w tym czasie ewakuację wojsk swoich z te- 
go rejonu „w nadziei że propaganda polity- 
ki niesprzeciwiania się spowoduje interwen- 
cję mocarstw obcych*. Wycotanie wojsk 
chińskich z Czln-Czou stanawi według słów 
komunikatu manewr, obliczony na uspokoje- 
nie czujności czynników japońskich. Czang- 
Sue-Liang miał pozostawić w rejonie Czin- 
<Czou znaczne oddziały, których celem ma 
być dokonywanie dywersji na tyłach armji 
japońskiej. 

  

Zranienie wicekonsula Stanów Zjednoczonych 
przez żołnierzy japońskich. 

NOWY YORK 4.1. Pat. — Wedle 

doniesień z Mukdenu, żołnierze japoń 
sey zaatakowali i ciężko ranili wice- 
konsula Stanów Zjednoczonych w 

Mukdenie. W związku z tem wysto- 
sowany został w drodze dyplomaty- 
eznej protest. 

MOSKWA 4.1. Pat. — Według do- 

niesień korespondentów sowieckich, 
japońskie władze wojskowe areszto- 
wać miały w miejscowości Goubantsy 
pomocnika attache wojskowego Sta- 
nów Zjednoczonych w Pekinie. Аге- 
sztowanego odstawiono do sztabu dy- 

wizji gen. Tamona. 

Aresztowanie dyplomaty St. Zjednoczonych? 

MOSKWA 4.1. Pat. — Według do- 

niesień korespondentów sowieckich, 

japońskie władze wojskowe arcszto- 

wać miały w miejscowości Goubantsy 

pomocnika attache wojskowego Sta- 

nów Zjednoczonych w Pekinie. Aresz- 

towanego odstawiono do sztabu dy- 

wizji gen. Tamona. 

Kompiikacje dyplomatyczne nie są przewidywane. 

TOKJO, 4. 1. (Pat). — Agencja Reutera 
podaje: Ministerstwo spraw zagranicznych 0t- 
rzymało otlejalną depeszę, potwierdzającą 
wiadomość o zaatakowaniu konsula amery- 
kańskiego. Depesza stwierdza, że został on 
lekko uderzony i zraniony przez posterunko- 
wego japońskiego w Mukdenie. O ile ceałko- 

witą odpowiedzłalność za powyższe zajście 
ponosi żołnierz japoński, wówezas rząd zło- 
ży formalnie wyrazy ubolewania. Nie przewi- 
dywane są żadne komplikacje w związku z 

zajściem, które przypisują niepo- 
rozumieniu na tle językowem. 

Krwawe demonstracje w Charbinie. 
MOSKWA, 4. I. (Pat). — Do prasy sowie- 

ckiej donoszą, że od dwóch dni w Charbinie 
mają miejsce demonstracje uliczne, sklerowa 
ne przeciwko miejscowym władzom  chiń- 
skim. W demonstracjach tych blorą udział 
zamieszkali w Charbinie eudzoziemey. a w 
szezególności emigranci rosyjscy. Bezpośred- 
nim powodem demonstracji było pobicie pe- 
wnego Rosjanina, posądzonego o kradzież, 
prawdziwym jednak powodem tych wystą- 
pień ma być protest „przeciwko bezprawiom 
chińskim w północnej Mandżurji i cieżkiej 
sytuacji, w jakiej znaleźli się cudzoziemey“. 

W klłku punktach młasta doszło do starć 
z policją, w czasie których jeden policjant 
został zabity, a $ rannych Z pośród demon- 
strantów zabita została jedna osoba Władze 
Charbina obawiają się, że może dojść do po- 
gromów. Wszystkie urzędy I y paūst- 
wowe obsadzone zostały silnemi kordonami 
wojska i policji 

Zdaniem korespondentów sowieckich, fak- 

tycznymi inspiratorami tych wystąpień są Ja 
pończyey, którzy demonstracje te chcą wy- 
korzystać jako okazję do zajęcia Charhina. 

  

Dokoła spotkania Litwinowa Z Yoshizawą. 
MOSKWA, 4. [. (Pat). — Korespondenci 

sowieccy podają za japońską agencją praso- 
wą „Finban Ranrengo*, że w pewnych ko- 

łach politycznych przywiązywana jest duża 
waga do spotkania japońskiego min. spraw 
zagranicznych Yoshizawy z komisarzem 
spraw zagranicznych Litwinowem, jakie mia- 
ło miejsce w Moskwie w ubiegłym tygodniu 
w czasie przejazdu Yoshizawy. W czasie spot 
kania miała być poruszona sprawa możliwo- 

   
ści zwołania konferencji Okrągłego Stołu dla 
spraw Dalekiego Wschodu. Japońskie mini 
sterstwó spraw zagranicznych miało zaprze- 
czyć kategorycznie tym pogłoskom. oświad- 
czając, że rząd japoński nie widzi potrzeby 
zawierania z Rosją „ententy* dła rozstrzyg- 
nięcia problemu Mandżurji. Gdyby Yoshiza- 
wa poruszył nawet sprawę 3 andžurji, to tyl- 
ko celem wyłuszczenia punktu widzenia rzą- 
du japońskiego w tej sprawie. 

    

    

Centrolew przed sądem. 
Replika prokuratora Grabowskiego. 

(Telef. od własn. kor. z Warszawy) 

Dziś w procesie Centrolewu  replikowal 
prok. Grabowski, który w długiem przemó- 
wieniu obalał wywody obrońców, jeszcze raz 

podkreślając słuszność zarzutów  postawio- 
nych podsądnym w akcie oskarżenia. 

Cesarz Japonii. 
Cesarz Hirohito sprawuje władzę nie na 

mocy konstytucji, lecz z tytułu dziedzictwa. 

W. roku 1868 cesarz Meiji postanowił nadać 
Japonji kostytucję, która była podarunkiem 
raczej, gdyż lud nie dą bynajmniej do:0 
graniczenia praw monarchy autokratycznego. 
Ale też i konstytucja podarowana przez Mi- 
kada nie ograniczała w niczem jego praw 
i przywiłejów. Na mocy konstytucji powstał 
parlament złożony z dwóch Izb; pierwsza 
składa się z osób mianowanych przez cesa- 

rza, druga — właściwy parlament — zosta- 
je obrana na podstawie głosowania powszech 
nego. Rada ministrów odpowiedzialna jest 
jednak tylko wobec cesarza, on też decydu- 
je w ostatniej instancji o dymisji gabinetu. 

Jak we wszystkich krajach wschodnich, 
tak i w Japonji, politycy, urzędnicy, wojsko- 
wi nie cieszą się popułarnością, a lud ma o 
nich opinję nienajlepszą. Autokratyzm sta- 
nowi tu przeciwwagę i lud widzi we władzy 
monarchy ochronę i ucieczkę przed naduży- 
ciami i uciskiem biurokracji. 

Aczkolwiek prerogatywy obecnego wład- 
cy Japonji, cesarza Hirohito, nie zostały u 

zuplone przy przebudowie ustroju feodal- 
nego i modernizacji państwa, to jednak za- 
dania, które ma przed sobą do rozwiązania 
Mikado obecny są znacznie ci i 
niejsze, niż te, jakie rozwiązyw: 
dek, cesarz Meiji. Po jego śmierci Japonja 
wkraczała na drogę rozwoju mocarstwowe- 
go, wygrawszy wojne z Rosją, ale jej struk- 

tura wewnętrzna nie uległa jeszcze decydują 

cym zmianom. 
Następca Meiji, cesarz Yoshito, powięk- 

szył dziedzictwo ójca, przyłączając nowe te- 
rytorja do obszaru cesarstw: za jego pano- 
wania Japonja wzięła udział w wojnie św 
towej po stronie Aljantów. Od tej chwili 
cesdrstwo japońskie stało się mocarstwem 
światowem, weszło w skład „koncernu” wieł 
kich mocarstw, otrzymało stałe miejsce w 
Radzie Ligi Narodów, zbliżyło się do świata 
zachodniego. 

Objąwszy powiększony spadek po ojcu, 
cesarz Hirohito ma dzisiaj przed sobą wiek- 
sze zadania, niż jego poprzednicy na tronie. 
Ciąży na nim obowiązek kierowania polity- 
ką wielkiego mocarstwa, które pretenduje 
do roli decydującego czynnika na Dalekim 
Wschodzie i rości sobie prawa do panowa- 
nia nad brzegami Pacyfiku. 

Wiełkie cele stawia sobie dzisiejsza po- 
lityka mocarstwowa Japonji, wielkie są jed- 
nak przeszkody i niebezpieczeństwa, piętrzą- 
ce się na drodze, po której kroczy państwo 
Mikada. Odpowiedzialnością za łosy państwa, 
za skutki polityki nie dziełi się Mikado z 
nikim, on bowiem jest źródłem jedynym 
władzy w państwie, przed nim tylko są od- 
powiedzialni członkowie rządu i Rady Wojen 
nej, która jest jednym z głównych filarów 
polityki Japonji. 

W obecnych działaniach wojennych na 
terenie Mandżurji rozstrzygającym -i odpo- 
wiedzialnym czynnikiem wobec kraju i na- 
rodu jest cesarz, którego główny doradca — 
Rada jenna — przygotowuje plany i przed 
stawia je do aprobaty Mikada. W tych warun 
kach nietylko parlament, ale i gabinet nie 
odgrywa poważniejszej roli podczas posu- 
nięć ha szachownicy politycznej i militar- 
nej, co się też uwidoczniło jaskrawo w po- 

staci konfliktu między ministrem- spraw za- 
nicznych, a ministrem wojny. Ten ostatni, 

jako członek Rady wojennej, zależnej jedy- 
nie od cesarza, działał na własną rękę, 
wbrew opinji reszty gabinetu, Pomimo sprze- 
ciwu pozostałych ministrów zwycięsko wy- 
szedł z konfliktu minister wojny, który miał 
za sobą najwyższy autorytet i aprobatę ce- 
sarza. 

Pomimo 

        

   

          

swego wykształcenia i kultury 
europejskiej, cesarz Hirohito sprawuje swą 
władzę w ten sam sposób, jak czynił to 

przed nim cesarz Yoshihito i Meiji. Jest i 
pozostaje autokratą, wierzącym w swe po- 
wołanie kierownika państwa, wodza i naj- 

    
   

wyższego prawodawcy, bez woli którego nie 

może się odbyć dna zmiana zasadnicza 
w ustroju i życiu kraju. 

E. R. 
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Sprawa Związku Polaków. 
RYGA 4.I. Pat. — Sprawa Związ- 

ku Połaków na Łotwie została wyz- 
naczona na dzień 9 stycznia. Sprawę 
będzie rozpatrywał sąd - administra- 

cyjny. 

Łotewsko-sowieckie rokowa- 
nia © pakt nieagresji. 

RYGA 4.1. Pat. — Przed kilku dnia 
mi poseł łotewski w Moskwie p. Stes- 
kis zaproponował 'w imieniu Łotwy 
rządowi Rosji Sowieckiej rokowania 
w sprawie zowarcia paktu o nieagres- 
ji pomiędzy Łotwą a Rosją. 

Oświadczenie p. Steskisa zostało 
w Moskwie przyjęte z zadowolenieni. 

W związku z powyższem 5 styez- 
nia wyjeżdża z Moskwy do Rygi czło- 
nek kolegjum komisarjatu spraw za- 
granicznych p. Stomoniakow, który 
będzie prowadził rokowania z r. 
dem łotewskim o pakcie nieagresji. 
Jednocześnie p. Stomoniakow ma za- 
miar prowadzić rokowania o pakcie 
o nieagresji z przedstawicielami Ru- 
munji w Rydze. 

Przedzrównaniem soboru Zba- 
wicieta w Moskwie z ziemią. 

Sobór Zbawiciela, przy burzeniu którego 
użyto nawet ładunków dynamitowych będzie 
w najbliższych dniach zrównany z ziemią. 
Około 150.000 ton materjału budowlanego, 
jaki uzyskano po ekspłozji dynamitu przy 
dzielono różnym organizacjom budowlanym 
w Moskwie. 

135 nagród Nobla. 
Od założenia słynnej fundacji Nobla rez- 

dzielono już przeszło 18 i pół miljona koron. 
na nagrody literackie, naukowe i pacyfisty- 
czne. Wśród laureatów 130 nagród Nobła 
najwięcej było Francuzów, dalsze pierwsze 
miejsca zńjmają Anglicy, Niemcy, Ameryka- 
nie ze Stanów Zjednoczonych i Szwedzi. Pie- 
niężna wartość nagród Nobła zmienia się, 
jak wiadomo, z każdym rokiem. W r. 1923 
każda przyznana nagroda wynosiła 114.000 
koron, natomiast w r. 1931 — 173.000 koron. 

KL LS 2252 

Czy tak byč powinno? 
W. czasie Świąt Božego Narodzenia zapro- 

szono pokilkakroć dzieci szkół powszech- 

nych na uroczystą choinkę i kino do sali 

miejskiej, komunikat oficjałny ogłosił że 

„rozdano łakocie i dziatwa była uszczęśli- 

wiona“. 

Zobaczmy jak wyglądala rzeczywistošė: 

Po najokropniejszej pogodzie i błocie kaza- 

no iść dh sali miejskiej najbiedniejszym dzie 

ciom więc źle ubranym i bosym, oraz nie 

bardzo. sytym. Tam ustawiono choinkę na 

schodach, wskutek czego dzieci mało z niej 

skorzystały, a nawet prawie nie widziały. 

Rozdano po torebce, w której były dwa — 

trzy cukierki i parę pierników. Wreszcie po- 

kazano film. Przypuszczać należy, że był 

ktoś co kwalifikował to widowisko dla mło- 

dzieży. Sądząc z treści, to nie był człowiek 

zbytnio myślący... Oto płerwszy pokaz był 

ilustracją przygód dwóch łobuzów których 

komizm polegał na gubieniu ciągłem spodni, 

a drugi pouczał poglądowo obecnych chła- 

paków jak się kradnie benzynę samochodo 

wą i inne rzeczy, oraz wyprawia różne głu- 

pie figle, nieprzyjemne dla nikogo. 

Dopiero trzeci ukarał Wesele Łowickie. 

Czy takie filmy trzeba pokazywać tym dzie- 

ciom, pozbawionym wogóle kulturalnych roz 

rywek? Czyż niema innych, ciekawszych? 

Oto się jaskrawo uwidocznia jak wcale nie- 

ma właściwie filmów dla młodzieży. Ale i 

w tem co jest, możnaby wybrać staranniej 

obrazy odpowiednie zamiast dawać miewy- 

bredny humor i jeszcze mniej wybredny, te- 

mat złodziejski. 

      

Nauczycielka. 

WŚRÓD PISM. 
— Nr. 1 ilustrowanego tygodnika „Świat 

Kobiecy* przynosi ewoim czytelnikom wy- 
jątkowo udatne i szykowne modele gardero- 

by codziennej, toalety wieczorowe, kostjumy 
maskowe, płaszcze, dziecięce sukienki i bie- 

liznę, oraz korespondencję o modzie, a wszy- 

stko pod znakiem kryzysu z uwzględnieniem 
potrzeby oszczędzania Artykuł d-ra Ludwika 
Rządkowskiego „Wizyta u Autolne*  infor- 
muje o najnowszych fryzurach, Efeb zaś mó- 
wi o pielęgnowaniu urody. — W urozmaico- 

nej części literackiej numeru znajdujemy 
PrZEREĘKOT wiersz. Beaty Obertyńskiej „Trzy 
Królowe; J. Radzimińskiego „Promienny lot“; 

Włodzimierza Lewika Grafika Ludwika Ty- 
rowicza; T. M. Nittmana Szyby o zmroku, 

nowela; K. Bobańskiej, Dobre strony kryzy- 

su; Przegląd wydawnictw itd. W kąciku 

praktycznym pyjamy dla panów i torebki 
wieczorowe, a w Dobrej Gospodyni nieoce- 

nione rady i przepisy. 

  
  

niczna, przez którą powstają akty na 
śladowcze i czynność twórcza. przez 
którą powstają twory nowe, która ro- 
zwija przyrodzone skłonności dzie”- 
ka. Pierwsze z nich mogą być przed- 
miotem nauczania, drugie temu nie 
podlegają. Ani wiedza gotowa, ani 
czynność mechaniczna nie prowadzą 
do pracy twórczej, nie mogą one u- 
czynić umysłu ani rozleglejszym, ani 
mocniejszym, ani bogatszym*. 
znaczy to wcałe, aby wiedza gotowa i 
czynność mechaniczna nie odgrywały 
w życiu znacznej roli. 

Co należy rozumieć właściwie przez 
pracę twórczą? „Jest to praca, która 
wykonywa umysł, tworząc syntezę 

pomiędzy dawnemi a nowemi wyc- 
brażeniami, gdy ustałe między niemi 
stosunki, aby wytworzyć z nich jed- 
ność wyższego rzędu, myśl lub jej w*- 
obrażenie zewnętrzne, realizację”. Ca- 
ły stopniowy rozwój dziecka posiada 
charakter pracy twórczej —z dnia na 
dzień tworzące się nowe wyobrażenia 
budzą nowe uczucia. Stopniowo i zaw 
sze poprzez wewnętrzną pracę twórczą 
dziecko zdobywa samowiedzę i wdra- 
ża się do poczucia własnej woli. Szko- 
ła nie pówinna przerywać przebiegu 
tych czynności twórczych, tej aktyw- 
nej postawy dziecka, która: jest: sta- 
nem normalnym i przyrodzonym. 

Dzisiejsza szkoła kształci wpraw- 
dzie t. zw. bierny charakter moralny, 
wdrażając do posłuszeństwa, pracowi 

   

   
      

Nie 

  

tości, ulegańia autorytetowi. nie jest 
zdolna wszakże do kształcenia cha- 
kteru czynnego, do wyrobienia samo- 
dzielności, inicjatywy. odwagi cywil- 

nej. O rozwoju życia społecznego. © 

jego postępie decydują nie zalety bier- 
ne, ale właśnie zalety czynne. Szkoła 
dzisiejsza nie odpowiada przeto po- 
trzebom życia społecznego i to jest naj 
istotniejszy zarzut. jaki zwolennicy 

„szkoły twórczej” stawiają dzisiejsze: 
mu nauczaniu. 

Zarzuca się dzisiejszej szkole. że 

nie kształci charakteru czynnego 
swych wychowanków. Nasuwa się tu- 

taj cały szereg zagadnień: na czem 

właściwie polega to kształcenie cha- 

rakteru, ku którym siłom duszy mu- 

simy się zwrócić, by wychowanek nasz 

posiadł wartościowy charakter, jaki 

jest: rodzaj i natura sił le żących poza 

czynami, jaki jest wreszcie psychoti- 

zyczny zasób: właściwości, który po- 

czytać możemy jako zadatek charak 

feru. Równocześnie z wymienionemi 

zagadnieniami wysuwa się kwest ja 

wyzyskania wytycznych, do których 

ma się stosować zarówno wychowa- 

nie rodzinne, jak i szkołne, jak wresź- 

cie i samowychowanie. 
Na-wszystkie postawione tutaj za- 

gadnienia odpowiada Jerzy Kerschen- 

steiner w swej znakomitej książce p.t. 

„Charakter, jego pojęcie i wychowa 

nie“. 
Ta niewielka (188 str.) książka, 

    

     

wydana jako 28 tom „Bibljoteki Dzieł 
Pedagogicznych", zewszechmiar za- 

sługuje na przeczytanie. I czytać ją 

winno nietylko nauczycielstwo, nie 
tylko „zawodowi” wychówawcy, ale 
przedewszystkiem rodzice. „Znacznie 
wcześniej nim zjawili się zawodowi 
wychowawcy i nim zaczęto pisać te- 
orje wychowania, istnieli już ludzie 
wychowani. Albowiem siły wychowa- 
wcze budzą się wszędzie, gdziekolwiek 
ludzie współżyją w' jakimś związku 
pracy ajstarszym i najnaturalniej 
szym związkiem ludzkim jest rodzin: 
Niema powodu, aby roztrząsać tut: 
znaczenie rodziny dla problemu wy- 
chowania, gdy chodzi o kształcenie 
charakteru. Niezależnie od wszelkich 
braków w dziedzinie naszych teoryj 
wychowawczych, żadnem zagadnie- 
niem od czasu Platona nie zajmowa- 
no się lepiej i wszechstronniej, miż 
sprawą wychowania jednostkowego... 
Z pewnością jednak — pisze Kerschen 
słeiner dalej — nikt nie przewyższył 
pod tym względem  Pestalozziego. 

      

. Świętość izby mieszkalnej, w której 
„jednoczy się. wszystka boskość, 
tkwiąca w siłach kształceniowych na- 
tury ludziej', opiewa on i sławi nie- 
zmiernie, w sposób najbardziej chwy- 
tający za serce". 

„„Ale podobnie, jak w medycynie 
terapja chorób dziełi się na ogólną i 
specjalną, tak też w zakresie pielęgno 
wania charakteru, obok terapji ogół- 

nej byłaby potrzebna szczegółowa. W 
zastosowaniu do indywidualności cho- 
rych, do ludzi nienormalnych terapja 
taka już powstała, niema zaś terapji 
poświęconej przeróżnym indywiduał- 
nościom osobników zdrowych. Przy- 
czyna tkwi tutaj w olbrzymich trud- 
nościach, jakie przeciwstawiają się 
stanowczemu ograniczeniu form in- 
dywidualności, w oszałamiającej róż- 
norodności i w częściowem ukryciu 
się zadatków charakteru w tym okre- 

* sie, kiedy należy rozpocząć wychowa- 
nie. Czas dopiero pokaże, czy można 
te trudności pokonać”. „Tak więc mo- 
gę nie rozwijać tego tematu— pisze 
Kerschensteiner — nie mogę tylko od- 
mówić sobie jednej rzeczy: ugrupo- 
wania w pewne klasy pozostałych aż 
do naszych czasów dróg wychowaw- | 

czych, tem bardziej, że teraźniejszość 

posiada kiłku osobliwych apostołów. 

których propozycje, poparte siłą i 
blaskiem wymowy, jednają sobie nie- 
tylko laików". = 

Kerschensteiner nie poprzestaje je- 

dnak na ugrupowaniu tylko w pewne 

klasy rozmaitych metod wychowaw- 
czych, lecz z niesłychaną jasnością i 
dokładnością wykazuje ich zalety i 
wady, oraz podaje własne rozwiąza- 
nia. 

Andrzej Jasiński. 

sios 
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WIEŚCII OBRAZKIZ KRAJU. 
" Śmiertelna uczta we wsi Halińce. 

15 włościan zatruło się spirytusem denaturowanym. 

We wsi Halińce gm. kozłowskiej, 
w mieszkaniu Jana Guza odbywała się 
auezta weselna. Guz wydawał swą eór- 
kę Janinę za zamożnego gospodarza 
Miehała Tomaszewicza, W wesołej u 
<zcie wzięło udział około 40 biesiad- 
ników pochodzących z tejże wsi oraz 
sąsiedniej Darniewy. 

Cheąe tanim kosztem ugościć przy 
byłych krewnych i znajomych zamiast 
wódki podał Guz, spirytus skażony, 
który przedtem z małżonką rozcień- 
czył i przedestylował, Goście pili bez 
żadnego umiaru, tak iż około półno- 
<£y kilku z nich dostało silnych i bo- 

  

   

„lesnych skurczów żąłądkowych. Nieeo 
później przy stołe biesiadnym zasłabł 
pan młody Miehał Tomaszewicz, jego 
ojciec Wiktor oraz dwaj bracia Kazi- 
mierz i Tomasz. 

Wśród gości weselnych powstała 
panika. Niezwłocznie posłano do mia- 
steczka po lekarza, który zanim przy- 
był w mieszkaniu zastał już zatrutych 
około 15 osób. Po zarządzonej akcji 
doraźnej i wypompowaniu z żołąd- 
ków trucizny, potrutych włościan od- 
wieziono do szpitala. Guza z małżon 
ką zatrzymano. 

(O). 

Tragiczny wyścig na tafli nawpół za- 
marzniętego jeziora. 

Wstrząsający los pary narzeczonych. 
W ubiegłą niedzielę ma jeziorze Krańce 

«w gm. zaleskiej wydarzył się tragiczny wy- 
madek, który pociągnął za sobą ofiary w 
fudziach. Mianowicie przez zamarznięte je- 
szioro przejeżdżało kilka par sań z pijanymi 
włościanami. Podochoceni chłopi urządzili 
«wyścig na zamarzniętej tafli jeziora, Pod- 
«zas szalonej jazdy dość cienki lód na 
środku jeziora załamał się i dwoje par sa- 
mek wraz ze znajdującemi się tam osobami 
"wpadło do wody. 

Pewstał popłoch. Silniejsi poczęłi rato- 
wać tonących, którzy konwulsyjnie ezepiali 
ssię ramion ratujących wciągające ich do wo- 
«ły. Zaalarmowano niezwłocznie mieszkań- 

«ów pobliskiej wsi Wiktoryny, skąd szyb- 
Mo przybyło kilku włościan z drągami, któ- 
zrzy przystąpili do akeji ratunkowej. Po u- 

eiążliwej akcji zdołano wyciągnąć na po- 
wierzchnię Janinę Samczykównę,  miesz- 
kankę wsi Uzdziele, Waeława Baryna, miesz 
kańca zaścianka Zereń, Piotra Poźniaka, 
Ludwika Puzynę i Dominika Drozdewskie- 
go, których zmarzniętych i nieprzytomnych 
odwieziono do szpitala, Nie zdołano na- 
tomiast uratować Marję Kolinówny i Mar- 
tina Rećkę zam. we wsi Łomniki, gm. za- 
leskiej. Znaleźli oni śmierć pod lodem. 

Wezoraj rano zwłoki Kolinówny i Reć- 
ki wyciągnięto na brzeg. 

Fatalnym zbiegiem okoliczności ei któ- 
rzy ponieśli śmierć byli od roku zaręczeni 
i 6 b. m. mieli ze sobą się pobrać. 

Wypadek ten wywarł przygnębiające wra 
żenie. (e) 

Zlikwidowanie Sprytnej szajki oszu- 
stów weksiowych na terenie gminy 

iwienieckiej. 
Władze śłedcze na terenie gminy iwie- 

maieckiej aresztowały szajkę oszustów wek- 
ssłowych, których ofiarą padło kilkunastu 
ziemian i włościan, oraz kilku właścicieli 
realności, poszukujących kredytów  hipo- 
fecznych. 

Aresztowany został Aleksander Spućko, 
„Jan Berezewicz vei Knyppel, Piotr Kurja- 

ezenko oraz dwie kobiety z Warszawy. O- 
szustwa dokonywane były pod pozorem wy- 
rabiania pożyczek, kończyły się jednak na 
wyłudzaniu tylko weksli, które puszezano 
następnie w obieg. Oszuści pobierali rów- 
nież od petentów „koszta tranzakeyjne*. W 
ten sposób zdołali oni wyłudzić około 5 
tys. złotych. (e) 

  

Święciany. 
Otwarcie Uniwersytetu Ludowego. 

W dniu 3 stycznia w Święcianach 
został otwarty staraniem Związku Mł. 
Wiejskiej Dojazdowy Uniwersytet 
Ludowy. 

W otwarciu wzięli udział: p. staro- 
<sta Stefan Mydlarz, naczelnik Kura- 
*torjum O. S. p. Dracz, p. o. insp. szk. 
©. Zdybek oraz szereg przedstawicieli 
"władz i organizacyj społecznych. Do 
szebranych w ilości około 50 członków 
kół Zw. Mł. Wiejskiej przemawiali 
©. starosta, p. o. insp. szk. i p. Dracz. 
mawołując do wytężonej pracy w kic- 
runku wyrobienia ducha obywatel- 
skiego i rozszerzenia swych wiadu- 
mości tak, by biorący udział w kur- 

"sie mogli stać się prawdziwymi przo- 
«łownikami naszej wsi w dziedzinie 
miesienia kultury i oświaty pozaszkol- 
mej. 

Kurs uniwersytetu ma trwać przez 
.5 miesięcy. Uczestnicy kursu zbierać 
<ię będą do Święcian dwa razy mie- 
<sięcznie, odbywając każdorazowo po 
pobycie w Święcianach zbiórki w swo 
ich kołach wiejskich, dzieląc się za- 
<zzerpniętemi wiadomościami i wraże- 
niami z członkami kół. O sposobie 
przeprowadzenia zbiórki zdają ucze- 
<stnicy kursu sprawozdanie przy na- 
sstępnym pobycie w Święcianach. 

Nowopowstałej płacówce kultura|- 
mo-oświatowej należy życzyć jak naj- 
Aepszych wyników pracy, zaś idei two- 
wzenia uniwersytetów ludowych na 
„naszym terenie — popularności. 

Radoszkowicze. 
Różności. 

cze niedawno partyjnictwo czyniło 
zjednania sobie mało- 

WIEŚCI Z WOJEW. 

Je 

tu wielkie próby 

  

uświadomionych czynników. Wypadki jakie 
tu się rozegrywały , wskazywały wyraźnie 
na aktywność opozycyjnych ugrupowań, prze 
rzucających się z areny sejmowej, a gdzie 
wszelkie możliwości zostały utracone, — do 
dołów życia. I tu czekała całkowita poraż- 
ka. Ostatnio miały tu miejsce większe wy- 
darzenia, mówiące o rozroście Myśli pań- 
stwowej. 

Dzień 29-go lstopada zwiastował wielki 
zwrot w rozwoju prac. Zw. Strzel. Pod pro- 
tektoratem p. starosty mołodeczańskiego od- 
było się otwarcie świetlicy Związku Strze- 
leckiego. W tym dniu Zw. Strzelecki złożył 
pierwszy egzamin ze swoich prac. 

W przeddzień na rzecz tegoż Zw. Strze- 
leckiego odbyło się przedstawienie i zabawa 
taneczna. Przegrywała orkiestra 10 B. K. O. 
P. bezinteresownie, dzięki życzliwości Do- 
wódcy tegoż Bataljonu. 

Miejski Komitet B B. W. R. przystąpił 
do systematycznych prac. W wyniku kilku 
kolejnych posiedzeń postanowiono roztoczyć 
opiekę nad niektóremi chylącemi się da u- 
padku organizacjami społecznemi. Pozatem 
rozważano szczególnie ciężką tu sytuację 

gospodarczą, a to dzięki położeniu geogra- 
ficznemu miejscowości przygranicznych i wy 
stąpiono do władz z prośbą zastosowania 
pewnych ulg, a przedewszystkiem o sprolon- 
gowanie kredytów udzielonych dla drobne- 
go rolnictwa przez Państwowy Bank Rolny 
za pośrednictwem miejscowego Banku Spół- 
dzielczego. 

Rada Miejska również docenia ważność 
chwil dziejowych, a zdając sprawę z niebez- 
pieczeństwa wtrącania się w sprawy wew- 

nętrzne Polski czynników obcych  jedno- 
myślnie wyniosła uchwałę, protestująca prze- 
ciwko wystąpień senatora amerykańskiego p. 
Borah'a. Niczem nie wymuszona ta uchwała 
jest charakterystyczną chociażby dlatego. 
że wychodzi z najładniejszego zakątka wo- 
jewództwa, z miejscowości położonej o 30 
klm. od Mińska. Sam skład R. M. jest nie- 
jednolity: 50 proc. stanowią przedstawiciele 
ludności żydowskiej, drugie 50 procent sta- 
nowią przedstawiciełe ludności polskiej i bia- 
łoruskiej. S 

Godnym uwagi jest jeszcze koncert or- 
kiestry 10 B. K. O. P. jaki się odbył dnia 
13-go grudnia na rzecz biednej dziatwy mia- 
sta. I tu należy podkreślić harmonijną współ 
pracę władz K. O. P., która z dnia na dzień 
zacieśnia coraz silniej węzły sympatji coraz 
szerszych mas. L. A. 

  

NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

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

Kine dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku   

JAN KIEPURA I BRYGIDA HELM 
w najpiękniejszem arcydziełe dźwiękowem 

„NEAPOL ŚPIEWAJĄCE MIASTO" 
  

Nowogródek. 
Odczyt o Sołowkach. 

Staraniem Śckr. Woj. BBWR. (sekcja oś- 
-wiatowaj został wygłoszony przez p. Fran- 

zka Pietkiewicza w dniu 2 b. m. w sali 
"Teatru Miejskiego odczyt na temat „Sołowki 
— wyspa tortur i Śmierci”. 

Odczyt ten ze zrozumiałych względów 
"wzbudził wśród tut. społeczeństwa duże zain- 
teresowanie. To też przybyłi nań słuchali p. 
Pietkiewicza w  wiełkiem skupieniu, mimo 
iż odczyt trwał 2 godziny. Szczególne zain- 

„teresowanie wykazali ci co byli lub mają w 
Ros. Saw. swoich krewnych 4, miejscowa 
białoruska inteligencja. Szkoda, że nie do- 
wiedzieliśmy się w jaki sposób udało się p. 
Pietkiewiczowi zbiec z Rosji, o czem prele- 
gent nie wspominał. Niemniej obszerny od- 
«czyt przedstawiający metody teroru i prze- 
sladowań przez władze ZSRR. nieszczęsnych 

ofiar przemocy barbarzyństwa, co  prele- 
sgent poparł sz. faktów i podaniem 
mazwisk osób zamordowanych — znalazł du- 
ży oddźwięk wśród słuchaczy, z których nie 
jeden sam tę golgotę przeżył. 

„ . Smutny swój odczyt zakończył p. Piet- 
Śkiewicz słowami: „Od powietrza, głodu, og- 

  

nia i wojny i bolszewickiej niewoli — wy- 
baw nas Panie". 

* ** 

Wygłoszony przep p. Pietkiewicza w No- 
wogródku odczyt o katorgach bolszewickich, 
wywołał tak wielkie zainteresowanie wśród 
najszerszych warstw społeczeństwa, że Se- 
kretarjat Woj. BBWR., postanowił wyko- 
rzystać prelegenta dla akcji odczytowej w 
terenie. 

W sobotę dmia 9 b. m. odbędzie się od- 
czyt p. Pietkiewicza w Baranowiczach orga- 
nizowany przez tamtejszą Radę Powiatową 

Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem. 
Temat będzie ten sam co w Nowogródku, a 
mianowicie: „Sołowki — wyspa tortur i 
śmierci”. 

Następnie Sekcja Ośw. Sekr. Woj. BBWR. 
organizuje szereg odczytów w gminach. 

Tematem odczytów będzie sprawa kole- 
ktywizacji wsi rosyjskiej. - R. 

Wydzierżawienie Kina Miejskiego. 

W dniu wczorajszym Magistrat miasta 
Nowogródka wydzierżawił Kine Miejskie p. 
Owsiejowi Iwienieckiemu za sumę zł. 8000 

rocznie. 

W ten sposób długie targi o tę placówkę 
kułturalną zakończyły się ostatecznie, 

Już niejeden raz poruszaliśmy na tych 
łamach sprawę dzierżawy Kina Miejskiego, 
oświadczając się zawsze szczerze i bez ob- 
słonek za oddaniem jej p. Iwienieckiemu, 
jednostce społecznie wysoce wartościowej i 
fachowo najbardziej odpowiedniej i przygo- 
towanej. 

Magistrat m. Nowogródka podzielił nasze 
przekonanie i naprawdę bardzo racjonalnie 
postąpił. 

  

    
    

o będzie miało poważną korzyść 
ną, bo tenuta dzieržawna jest wyso- 

ka, równocześnie zaś społeczeństwo miejsco- 
we mieć będzie to, czego już tak dawno po- 

  

trzebowało — Kino-teatr utrzymany na wy- 
sokim poziomie artystycznym, w odpowied- 
nim lokalu. . R. 

Jasełka S. S. Nazaretanek. 

5. 5. Nazaretanki, prowadzą w Nowogród 
ku prywatną szkołę Powszechną, która u- 
trzymana jest na wysokim poziomie nauko- 
wym i wychowawczym. 

Ostatnio niezmordowane S. 
przygotowaly i wystawily w Sali Miejskiej 
Jasełka, w których wszystkie role odtwatza- 
ją maluczcy ze szkoly S. S. Nazaretanek. 

Na ogólne żądane, Jasełka zostaną jesz- 
cze raz wystawione w środę dnia 6 b. m. 

Jasełka nadzwyczaj starannie przygoto- 

  

  

s N    azaretanki 
     

  

wane, stanowią, mówiąc bez przesady, praw 
dzi atrakcję artystyczną nietylko dla 
dziatwy lecz także i dla dorosłych. R. 

Walne Zebranie Związku Robotników 
Niefachowych. 

W niedzielę dnia 31 stycznia 1932 r., od- 
będzie się w sali kina „Pogoń* o godz. 15 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Związku Ro- 
botników Niefachowych. Na porządku dzien- 
nym wybór Komisji Rewizyjnej. 

W razie jeżeliby w terminie wyżej wska 
zanym nie było wymaganego quorum, na- 
stępne prawomocne zebranie odbędzie się 

  

bez względu na ilość obecnych członków, 
tego samego dnia o godz. 15.30. R. 

ŻYCIE HARCERSKIE. 

Harcerska Wigilja. 

W czwartek dnia 7 b. m. odbędzie się w 

izbie 3-ciej drużyny harcerzy im. Marszałka 
Piłsudskiego wigilja rzemieślniczych drużyn 
harcerskich. Ž 

W wigilji weźmie udział p. wicewojewo- 
da Godlewski prezes Koła Przyjaciół Har- 
cerstwa, cieszący się wśród młodzieży har- 
cerskiej wielkim mirem. R. 

  

   

Miły objaw. 

W dniu Nowego Roku byliśmy świadka- 
mi pocieszającego i: nader miłego objawu. 
Oto stu kilkudziesięciu robotników złożyło p 
Wicewojewodzie Godlewskiemu życzenia no- 
woroczne, składając swe podpisy na własno- 
tęcznie wykonanym adresie. Delegacja robot- 
ników przyjęta zos z p. Wicewojewo- 
dę nader serdecznie i życzliwie, co robotni- 
cy z wielkiem uznaniem podkreślali. Ten 
objaw szczerego respektu dla Reprezentan- 
ta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej ze strony 
robotników niefachowych, uznać należy za 
bardzo pocieszający. 

Baranowicze. 
Zebranie Now. Rady Wojewódzkiej 

B. B. W. R. w Baranowiczach. 

W dniu wczorajszym odbyło się w Barano 
wiczach Zebranie Now. Rady Wojew. BBWR. 
w której wzięli udział p. p.: posłowie j sena- 
torowie ziemi Nowogródzkiej, prezesi Rad 
Powiatowych BBWR., oraz przedstawiciele 
władz państwowych. 

Na zebraniu porfszono szereg aktual- 
nych zagadnień chwili obecnej, oraz sprawy 
organizacyjne. 

Obszerne sprawozdanie podamy w następ- 
nym numerze. 

   

Lida. 

  

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. 
  

Zamarznięcie umysłowo chorego. 

W niedzielę rano znaleziono koło wsi 
Nacza gminy raduńskiej powiatu lidzkie- 
go zesztywniałe zwłoki umysłowo chorego 
mieszkańca wsi Gotówka, Wincentego Moch 
nacza, który jak się później okazało w go- 
dzinach nocnych z soboty na niedzielę wy- 
dostał się niepostrzeżenie z mieszkania i 
zbiegł w niewiadomym kierunku. 

Prawdopodobnie Machnacz wśród nocy 
błądził po lasach nie mogąc trafić do do- 
mu a że był bez butów i ubrania zmarzł 
do tego stopnia iż usiadł na ziemi, gdzie 
zakończył swój niewesoły żywot. Przeprowa 
dzone badanie lekarskie ustaliło, iż Śmierć 
nastąpiła wskutek zamarznięcia. M-ur. 

Na gwiazdkę dla biednych dzieci. 

Z inicjatywy Związku Pracy Obywatel- 
skiej Kobiet w Szczuczynie k. Lidy, poszcze- 
gólne instytucje państwowe, samorządowe i. 
osoby. prywatne złożyły wspólnie kwotę w 
sumie złotych 161 na Gwiazdkę dla biednych 
dzieci, zamiast rozsyłania powinszowań Świą- 
teczhych i Noworocznych. 

Zamiast życzeń świątecznych 
i noworocznych. 

W uzupełnieniu dodatku z dnia 31 grud- 
nia ub r. o składaniu ofiar zamiast życzeń 
Świątecznych i Noworocznych podajemy naz- 
wiska osób, które złożyły ofiary. 

8730 

Insp. Dobek 3 zł., dr Sopoćko 3 zł, Wró 
blewski Edward 3 zł., Żyliński Wincenty 2 
zł. Bałukiewicz Jan 1 zł. insp. Rogowski 5 
zł., M. Witkowski 3 zł., nacz. Jakutis Antoni 
3 zł, Urban Fabjan 3 zł., p. starosta H. Bo- 
gatkowski 10 zł., ks. dziekan Hipolit Boja- 
runiec 10 zł., ks. Woźniak J. 5 zł., Rudolf 
Grabowski 5 zł, A. Rodziewicz 5 zł., dr. Z. 
Jastrzębski 5 zł, adwokat Czesław Skinder 
4 zł., mec. Missan B. 2 zł., A. Wersocki 5 zł., 
M. Wismontówna 2 zł., dr. Ronnert 3 zł, M. 
Szymielewicz 3 zt, Henryk Piekarski 3 zł., 
Michał Borkowski 1 zł., Marja Dziadowiczów 
na 3 zł, Jan Otowczyc 3 zł., J. Sidorski 3 
zł, Marja Butkiewiczówna 10: zł, Józef Za- 
durski 5 zł., J. Bożek 5 zł., Michał Kuczyń- 
ski 2 zł, Edmund Wojtuszkiewicz 3 zł, Ma- 
rek Kerczmer 3 zł, M. Okneński 1 zł., Au- 
gust Orlecki 5 zł. Piotr Lichwirowicz 3 zł. 
©. Т. О. 1 K. R. 5 zł, Górska Marja 5 zł., 
A. Umiastowski 3 zł, Achmatowicz Aleksan- 
der 5 zł, Jan Jerzy Bukowski 5 zł., Banie- 
wicz 4 zł, Wincenty Gróźdź 5 zł, J. .Bory- 
sowski 5 zł. Z. Landfisz 4 zł., Jan Puczkow- 
ski 3 zł, dr. Mejerówna 3 zł., L. Michniewicz 
2 zł, dyr. Białokoz 5 zł, dr, Jelec 3 zł, dr 
Kozubowski 3 zł., Witold Dziadowicz 5 zł., 
Stanisław Kłyszejko 2 zł, Ludwik Lubański 
2 zł., Stefan Staniszewski 1 zł., Sielużycki 
5 zł. 

Sumy powyższe przekazane zostaną na 
rzecz schroniska dla dzieci T-wa „Caritas“ 
oraz na dożywianie dzieci bezrobotnych. 

M-ur. 

Prezydent Folejewski nie re- 
zygnuje z zajmowanego sta- 

nowiska. 

Jak się dowiadujemy ze źródeł 
miarodajnych, mimo nominacji na 
sędziego apelacyjnego, prezydent Fo- 
lejewski z zajmowanego stanowiska 
nie zrezygnuje i będzie je pełnił na- 
dal aż do czasu rozwiązania Rady 
Miejskiej i wygaśnięcia jego mandatu 
tu. Do tego czasu prezydent Folejew- 
ski będzie w sądownictwie korzystać 
z bezterminowego urlopu. 

Do 10 b. m. „Arbon* musi 
uporządkować komunikację 

miejską. 

W związku z licznemi utyskiwa 
niami na bezplanowość kursowania 
autobusów Arbonu, oraz zbyt długie 
przerwy pomiędzy przejazdami wo- 
zów, dowiadujemy się że Magistrat 
zażądał od Towarzystwa „Arbon* u- 
normowania komunikacji miejskiej 
do dnia 10 bm. Po tym terminie wszel- 
kie braki w komunikacji będą kara- 
ne przez zastosowanie rygoru przewi- 
dzianego w umowie. 

Obecnie miasto obsługują 32 wozy 
w ciągu najbliższego czasu ilość kur- 
sujących autobusów zwiększona 70- 
stanie do 45. 

  

Ukazała się w druku i jest do nabycia 
w księgarniach kolejowych „RUCH, 
opowieść morska Romualda Kawalca 

prot „JACK LONDON" 
BA 

Wkrótce ukaże się na półkach księ- 
garskich 2-ga z cykłu opowieści 

morskich tegoż autora, pod frapującym 

vt: „MULATKA JOANNA" 
RR 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze ! 

W Nr. 283 „Dziennika Wileńskiego" z dn. 
23. grudnia 1031 r. został wydrukowany arty 
kuł pod nagłówkiem „Za (?) kulis życia gim- 
nazjum litewskiego w Wilnie", w którym re- 
dakcja tego dziennika zamieszcza ubliżające 
i niezgodne z prawdą albo nieścisłe wiado- 
mości. Znając dobrze intencje i metody „Dz. 
Wil.“ dyrekcja gimnazjum nie uważa za od- 
powiednie prosić jego redakcję o sprostowa- 
nie zamieszczonych wiadomości, natomiast 
ma zaszczyt prosić o to Redakcję „Kurjera 
Wiileńskiego* m sh 

Otóż nieprawdą jest, że uczniowie klas 
starszych gimnazjum im. Witolda Wielkiego 
w dniu 13 grudnia nielegalnie obchodzili, jak 
to twierdzi „Dz. Wil.* rocznicę komunisty- 
cznego „Dnia głodnych", jak również niepra- 
wdą jest, że kierownictwo gimnazjum dowie- 
dziawszy się o zebraniu uczniów, zwolniło 

ich do domów, motywując to nieobecnością 
profesorów, kiedy w rzeczywistości tylko p. 
Szłapelis rzekomo bawił wtedy w Litwie. Na- 
tomiast prawdą jest, że jak w dniu 15 grud- 
nia, tak również przedtem i. potem, szkolne 
zajęcia w gimnazjum odbywały się normal- 
nie, żadnego „Dnia głodnych** nie obchodzo- 
no i z tego powodu do domu uczniów nie 
zwalniano, a nauczyciel dr. Szłapelis, o któ- 
rym „Dz. Wil.“ podaje tak skrupulatne wia- 
domości, w tym dniu miał normalnie wszy- 
stkie swoje pięć godzin lekcyj, które według 
rozkałdu przypadały na ten dzień, go dniu 
wyjazdu jego do Kowna jeżeli to tak intere- 
suje redakcję „Dz. Wil.* można dowiedzieć 
się u odnośnych władz. 

Korzystając ze sposobności i chcąc uchro- 
nić gimnazjum im Witolda Wielkiego od nie 
słusznych zarzutów, uważam za swój obowią 
zek wyjaśnić co następuje: 

W dniu 15 grudnia 1931 r. dyrekcja gim- 
nazjum była poinformowana, że w przed 
dzień t. j. 14 grudnia wśród. uczących się 
kursowały ulotki, nawołujące młodzież do 

wyjścia w dniu 15 grudnia na ulicę z de- 
monstracjami. Doraźne dochodzenie wyjaśni- 
ło niedozwoloną działalność trzech uczniów, 
którzy natychmiast zostali odesłani przez dy- 
rekcję do domów aż do wyjaśniena sprawy 
przez radę pedagogiczną 

Po zreferówaniu tej sprawy w Kurator- 
jum dyrekcja gimnazjum zwołała w dniu 19 
grudnia radę pedagogiczną, która po szcze- 
gółowem jej zbadaniu stwierdziła niedozwo- 
łoną działalność pięciu uczniów, z których 
trzech, jako bardziej aktywnych, postanowiła 
usunąć z gimnazjum, a dwóch pozostałych 
zmusza do wystąpienia ze szkoły, grożąc w 
przeciwnym razie usunięciem 

Przytem stwierdzam, że całe grono nau- 
czycielskie powierzonego mi gimnazjum, jed- 
nogłośnie potępiając nielegalną działalność 
uczącej się młodzieży, jest głęboko przeko- 
nane, że litewska młodzież szkolna wogóle 
nie jest skłonna do akcji komunistycznej i w 
razie potrzeby stawia jej należyty opór; co 
zaś się tyczy wyżej wymienionych nieszczę- 
śliwych wykolejeńców, to trzeba przypusz- 
czać, źe zostań podstępnie wciągnięci do ka- 
rygodnej organizacji przez działające poza 
murami szkoły czynniki, którym niewiadomo 
o co więcej chodziło, czy o prowokatorskie 
wciągnięcie młodzieży naszej do organizacji 
komunistycznej, czy zaś o skompromitowa- 
nie gimnazjum litewskiego, do czego pewne- 
go rodzaju osobnicy oddawna systematycznie 
nie przebierając środków dążą. 

Na inne insynuacje „Dz. Wil.* zamiesz- 
czone jak w wymienionym Nr. 283, tak rów- 
nież i w Nr. 286, i noszące wyraźne ślady 
niesumiennej dziennikarskiej fantazji, nie 
uznaję za potrzebne odpowiadać. 

- Z prawdziwym szacunkiem 

M. Szyksznis 
Dyr. Gimn. im. Witołda Wielkiego. 

Zamknięcie 10-ciu 

3 

szkół litewskich. 
Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego zarządziło zamknię- 

cie z dniem 31 grudnia r. ub. prywatnych szkół powszechnych z ję- 
zykiem nauczania litewskim, utrzymywanych przez Litewskie Towa- 
rzystwo Kulturalno-Oświatowe „Rytas" w następujących miejscowo- 
ściach: Miciunach, Gielunach, Koniuchach — pow. wiieńsko-trockiego, 
Zujkach — pow. święciańskiego, Piełasie, Dubiczach i Powołoce — 
pow. lidzkiego, w Bilach—pow. oszmiańskiego, w Bieniunach—pow. 
brasławskiego oraz jedną szkołę w Wilnie. 

Zamknięcie tych szkół nastąpiło naskutek ujawnienia tenden- 
cyjnego nieprzestrzegania zatwierdzonych programów, używania 
przy nauce niedozwolonych do 
i pomocy naukowych. 

użytku szkolnego podręczników 

W związku z zamknięciem tych szkół dowiadujemy się, iż Ku- 
ratorjum dla dzieci zlikwidowanych szkół wiejskich zapewniło naukę 
w języku litewskim w szkołach publicznych, zaś w Wilnie zorgani- 
zowano specjainą kiasę z litewskim językiem nauczania przy pu- 
blicznej szkole powszechnej. 

Tyb iezdni w Wilnie 
ustali Magistrat definitywnie w bieżącym miesiącu. 

Ze źródeł miarodajnych dowiadu- 
jemy się, że kwestja budowy w Wilnie 
nowoczesnych jezdni, i wybór typu 
nawierzchni zostanie przez Magistrat 
definitywnie rozwiązana jeszcze w cią 
gu bieżącego miesiąca. Obecnie już 
jednak można z całą stanowczością 
stwierdzić, że usilnie lansowana przez 
stery przemysłowe naszego miasta 
koncepcja budowy w Wilnie jezdni 
z kostki drzewnej zbankrutowała. Na 
podstawie długich i żmudnych badań 
oraz po zaczerpnięciu opinji Magistra 
tów innych miast, gdzie tego rodzaju 
typ jezdni ma zastosowanie, wyjaśni- 
ło się, że ten rodzaj jezdni jest dla Wi 
na nieodpowiedni. 

W sprawie tej i w tym duchu о- 
pracował już wyczerpujący referat 
szef sekcji technicznej Magistratu v. 
prezydent Czyż. Referat ten zostanie 

Katastrofa 
przy ul. 

W dniu wezorajszym © godzinie 12 w 
południe wpobliżu Ratusza wydarzyła się 
katastrofa samochodowa, która tyłko szczęś 
twym zbiegiem okoliczności nie pociągnę- 
ła za sobą oflar w ludziach. 

Mknący z normałną szybkością autobus 
„Arbonu* poślizgnął się nagle i z całym im- 
petem wpadł na postój dorożkarski. Na 
Szczęście szofer w ostatniej chwili autobus 

  

poddany dyskusji na jednem z naj- 
bliższych posiedzeń Magistratu i miej 
skiej Komisji Technicznej. 

Niezależnie od tego istnieje pro- 
jekt zwołania w najbliższym czasie 
specjalnej konferencji kół fachowych, 
z udziałem przedstawicieli innych 
miast dla wypowiedzenia się w tej 
doniosłej sprawie. 

7е swej strony dowiadujemy się, 
że vice-prezydent Czyż na posiedze- 
niu Magistratu zamierza wystąpić z 
wnioskiem budowy na ulicach o ma- 
łym spadku nawierzchni z asfaltu la- 
nego, na ulicach zaś o znacznym spad 
ku zastosowania grubej kostki ka- 
miennej na podkładzie žwirowym, 
dla ulic o małym ruchu i nie posiada- 
jących charakteru reprezentacyjnego 
wnioskodawca proponuje jezdnię z 
klinkieru. 

autobusowa 
Wielkiej. 
zahamował i tem samem zapobiegł poważ- 
niejszym następstwom katastrofy. 

Podczas zderzenia trzy dorożki Nr. Nr. 
274, 427 i 280 zostały poważnie uszkodzone. 
Koń pierwszej dorożki został ranny. Z ludź- 
mi nieszczęśliwych wypadków nie było. 

Jak się dowiadujemy katastrofa nastąpiła 
wskutek nagłego defektu w motorze. (e). 

   
  

KRONIKA 
Dziś; Telesfora i Symeona 

  

Wtorek | Jutro: TrzechKrėli.Objaw.P. 

5 Wschód sł: -$ . 44 Styczeń sch lońca —g. 7 m 

| Zachód + —g. 15m.05 

Spostrzeżenia Zakładu Neteorsiecii V. $. B 
w Wllmie z dnia 4 | — 192 reku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach. 759 

Temperatura średnia — 5° С 

4 kursa: PG 
ы majniżeza: — 6° С. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr prreważający: połudn. 

Tendencja barom. silny wzrost. 

Uwagi: półpochmurno. 

OSOBISTA 
— Prezydent Folejewski wyjechał na kil- 

kudniowy urlop wypoczynkowy. Zastępstwo 
na czas nieobecności prezydenta objął wice- 
prezydent Czyż. 

MIEJSKA. 
— Mieszkańcy peryteryj atakują Magi- 

stratt "W dniu wczorajszym do Magistratu 
wpłynęła zbiorowa petycja mieszkańców ul. 
Sosnowej zamieszkałych na odcinku między 
ul.: Gedyminowską i Fabryczną, którzy żą- 
dają wybrukowania ulicy na wymienionym 
odcinku, gdyż ulica ta w okresie roztopów 
oraz zimą podczas większych opadów atmo- 
sferycznych jest nie do przebycia. 

Podobną petycję, jak się dowiadujemy 
złożyli do Magistratu również mieszkańcy ul. 
Świerkowej. żądając poza doprowadzeniem 
do porządku bruków oświatlenia ulicy, bo 
jak dotychczas tonie ona w  nieprzeniknio- 
nych mrokach, i z racji tej stan bezpieczeń- 
stwa jest łam więcej niż godny  pożałowa- 
nia 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Podziękowanie. Zarząd Stowarzyszenia 

Bratnia Pomoc Polskiej Młodzieży Akademic 
kiej U. S. B. w Wilnie składa Sz. Firmie 
Rutkowski i Domagała gorące podziękowa- 
nie za łaskawe bezinteresowne wypożyczenie 
kilimów na udekorowanie Ogniska Akade- 
mickiego w dniu Sylwestra. 

— Obiady ulgowe. Zarząd Bratniej Po- 
mocy Pol. Młodz. Akadem. U. S. B. zawiada- 
mia Kol. Kol., że ostateczny termin składa- 
nia podań o obiady ulgowe upływa z dniem 
8 bm. 

— Podania do Domu Akademiekiego moż- 
na składać do dnia 13 b. m. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Jasełka. Staraniem Br. Pom. gimn. J. 

Lelewela i Sem. Naucz. im. Kr. Jadwigi zo- 
staną odegrane w dn. 9, 10, 16, i 17 stycz- 
nia r. b. tradycyjne Jasełka nadzwyczaj barw 
ne i urozmaicone. 

Udział bierze przeszło 100 osób. Chóry, 
oraz orkiestra symfoniczna pod batutą pana 
Telmaszewskiego. Początek punktualnie o g. 
17 (5 p. p.) Bilety zamawiać można wcześ- 
niej w gimnazjum ul. Mickewicza. 38. 

Z POCZTY. 
— Dyrekeja Poczt i Telegrafów w Wilnie 

komunikuje. W agencji pocztowej Pohost 
Zarzeczny (pow. Pińsk) z dniem 25 grud- 
nia ub. r. zaprowadzono służbę telegra- 
ficzną i telefoniczną. Godziny urzędowe w 
kat. „L*. 

i ® 

Od dnia 1 stycznia 1932 r. zostaną pod- 
wyższone opłaty za trzyminutową rozmowę 
telef. zwykłą w relacjach Wilno-Tallin z 
5 fr. 40 c. na 5 fr. 80 c. i Warszawa-Tallin 
z 7 fr.:40.c. na 7 fr. 80 c. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Eeha Święta Chrystusa - Króla w Wil- 

nie. Archidiecezjalny Instytut Akcji Kato- 

Hekiej niniejszem podaje do wiadomości, że 
zgodnie z uchwałą ogólnego zebrania orga- 
nizacyj społecznych katolickich podczas or- 
ganizowania Święta Chrystusa - Króla, całko- 
wity czysty dochód ze sprzedaży nalepek w 
sumie 168 zł. 16 gr. (wyraźnie: sto sześć- 
dziesiąt osiem złotych 16 gr.) został prze- 
znaczony na cele walki z bezrobociem. 

$uma powyższa została przesłana do Ar- 
chidiecezjalnego Związku Towarzystw Do- 
broczynnych „Caritas* na ręce prezsa p. 
Juljana Sawickiego celem rozdzielenia jej 
wśród rodzin najbiedniejszych  bezrobot- 
nych. 

— Ogłoszenia reklamowe wewnątrz skle- 
pów. Stowarzyszenie Kupców i Przemysłow- 
ców Chrześcijan w Wilnie podaje do wiado- 
mości, że w myśl obowiązującego dotąd Sta- 
tutu podatku miejskiego od płakatów, godeł, 
znaków i napisów reklamowych, podatek о- 
płaca. się też i od ogłoszeń reklamowych, 
umieszczonych wewnątrz sklepów i widocz- 
nych od zewnątrz. 

WI grudniu ub. r. Rada Miejska uchwa- 
liła znieść ten podatek, wprowadzając odpo- 
wiednią poprawkę do Statutu. Uchwała ta 
jednak będzie obowiązywała dopiero od no- 
wego roku budżetowego t. j. od 1-go kwief- 
nia b. r, 

“ 

KOMUNIKATY. 
— Termometry o podwójnej skali. Sto- 

warzyszenie Kupców i Przemysłowców Chrze 
ścijan w Wiłnie powiadamia, śż na mocy 
Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu 
z dnia 21 grudnia ub. r. termometry o pod- 
wójnej skali (Celsius — Reamur) będą mogły 
być sprzedawane do dnia 31 grudnia 1932 
r. pod warunkiem, by do dnia 15 stycznia 
1932 r. były zgłoszone do opłombowania w 
miejscowych Urzędach Miar i Wag. Opłom 
bowanie będzie wykonane bezpłatnie. 

RÓŻNE. 
— Koło Dramatyczne Młodzieży przy So- 

dałicji św. Piotra Klawera powiadamia, że 
w dniu 6 stycznia r. b. w Sali Świętojańskiej 
o godz. 6 wiecz. zostaną odegrane „Jasełka 
w opracowaniu reżyserskiem p. F. Stefano- 
wicza. 

Dochód przeznacza się na opłacenie wpi 
sów szkolnych członków Koła Dramatycz- 
nego. 

ZABAWY. 
— Idziemy wszyscy na daneing—bridge. 

Już dzisiaj wtorek, 5 stycznia dancing - 
bridge, urządzany w cukierni Sztralla (Zielo- 
nego, Mickiewicza 22) o godz. 22 przez Pol- 
ski Biały Krzyż. 

Zabawa doskonała przy dobrej orkiestrze 
zapewniona. Wstęp bardzo tani, gdyż załed- 
wie 2 zł, dla p p. akademików 1 zł. 

Dochód z zabawy obrócony będzie na ce- 
le kułturalno-oświatowe wśród żołnierzy gar- 
nizonu wileńskiego, którymi opiekuje się, jak 
wiadomo, Polski Biały Krzyż. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohułanee — „Logi- 

ka pana Baltazara*. Dziś we wtorek dnia 5 
stycznia o godz. 8-ej wiecz. fascynująca ko- 
medja Marchanda, budząca niepowstrzyma- 
ny śmiech na widowni, a zarazem poru- 
szająca głębsze myśli, mimo komedjowego 
podłoża. Autor w sposób lekki i złośliwy 
przesunął przed naszemi oczami skrawek ży- 
cia mieszczaństwa francuskiego, dyskretnie 
piętnując jego fanatyzm dla bogactwa. | 

Jutro 6-go stycznia b. r. „Logika pana 
Baltazara 'o godz. 8-j wiecz. 

We środę dnia 7 stycznia b. r. „Rewja 
ebay i — przedostatni raz (godz. 8 
m. 15). 

— Teatr Miejski w Lutni — „Tak się 
zdobywa kobiety - (ostatnie dnł). Dziś we 
wtorek dnia 5-go stycznia o godz. 8-ej wiecz. 
„Tak się zdobywa kobiety* urocza komedja 
Verneuila, zachwycająca lekkością fabuły, u- 
rokiem tajemniczych i niespodziewanych zda 
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rzeń owianych amerykańską romantycznoś- 

Jutro dnia 6-go stycznia b r. o godz. 8 
wiecz. „Tak się zdobywa kobiety". 

я PORANEK DLA DZIECI. BAJKA. 
— „Krółewna Śnieżka* w Lutni. Wszyst- 

kie dzieci, które stęskniły się już za nową 
bajeczką — niech nie zapomną wcześnie 
wstać w dniu Trzech Krółi 4 j. dnia 6-g0 
stycznia i czemprędzej pośpieszą na godz. 
1248 д0 Teatru Lutnia na przedstawienie 
fantastycznej i Ślicznej baśni „Królewna 
Śnieżka”, urozmaiconej śpiewami i tańcami 
oraz muzyką specjalnie napisaną przez p. 
Wł. Szczepańskiego. Fantastyczne środowisko 
dwór królewski, aniołowie, i wiele innych 
atrakcji podnoszą urok tych bajecznych cza- 
sów. 

Ceny znacznie zniżone. 

POPOŁUDNIÓWKI W DZIEŃ TRZECH 
KRÓLI. 

— Teatr na Pohulance. Daje w środę 
dnia 6-go stycznia o godz. 4-ej p.p. po raz 
pierwszy popołudniówkę po cenach żźni 
nych — komedję ,Logika pana Baltazara". 

— Teatr w Lutni. W środę dnia 6-go 
stycznia o godz. 4-ej pp. daje uroczą komedję 
Verneuila „Tak się zdobywa kobiety”, — po 
raz pierwszy po cenach zniżonych. 

NOWE PREMIERY W TEATRACH 
MIEJSKICH. 

— Teatr na Pohulance już w bieżącym 
tygodniu wystawi najnowszą komedję z XX- 
go wieku, którą gra obecnie Warszawa i in- 
ne stołicy świata p t. „Burza w szklance wo- 
dy“. 

Próby dobiegają końca. 
— W Teatrze Lutnia najbliższą premjerą 

będzie komedja .,Hulla di Bulla*, obliczona 
na najszersze zainteresowanie całego miasta, 

RADJO 
WTOREK, dnia 5-go STYCZNIA 1932 roku. 

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

   

„O płanowaniu w pracy* — odczyt. 15.50: 
Audycja dla dzieci. 16.20: „Walka o brzydo- 
tę* — odczyt. 16.40: Codzienny odcinek po- 
wieściowy. 16.50: Muzyka z płyt. 17.10: „O 
sposobie prowadzenia sporów'* — odczyt. 
17.35: Koncert. 18.50: Kom. Wil. Aeroklubu. 
19.00: Przegląd litewski. 19.20: „Z dziejów 
muzeów wileńskich" — odczyt. 19.40: Prog- 
ram na Środę. 19.45: Prasowy dziennik radj. 
20.00: „Cyrk i ludzie w cyrku — felj. 20.15: 
Koncert. 21.55: Skrzynka techniczna. 22.10: 
Koncert. 22.40: Kom. i muzyka taneczna. 

ŚRODA, dnia 6-go STYCZNIA 1932 roku. 

10.00: Tr. nabożeństwa. 11.58: Sygnał cza- 
Su. 12.10: Kom. meteor. 12.15: Poranek muz. 
14.00: Aud. rolnicze. 15.55: Audycja dla dzie- 
ci. 16.20: Muzyka lekka z płyt. 16.40: „Jak 
książę „Panie Kochanku* angielską księżnę 
przyjmował'* — odczyt. 16.55: Lekcja angiel- 
skiego. 17.15: „Paradoksy nieskończoności'** 
— odczyt. 17.30: Wliadomości przyjemne i 
pożyteczne. 17.45: Koncert. 19.00: „Położenie 
prasy na Litwie'* — odczyt. 19.1 łyta gra- 
mofonowa. 19.20: „O. współczesnej literaturze 
amerykańskiej" — felj. 19.40: Program na 
czwartek. 19.45: Słuchowisko. 20.15: Audycja 
wesoła. 21.10: Kwadrans literacki. 21.25: Kon 
cert. 21.55: Koncert kameralny. 22.30: Kom. 
22.45: Muzyka z płyt gramofonowych. 28.00: 
Muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
POWRÓT ZNAKOMITEGO KAPELMISTRZA. 

Dzisiaj o godz. 17,35 dyr. Emil. Młynar- 
ski po raz pierwszy od czasu swego powrotu 
z Ameryki stanie przy pulpicie kapelmi- 
strzowskim w Radjo i będzie dyrygował kon- 
certem symfonicznym. Program zawiera: 
symfonję G-moll Mozarta, warjacje orkie- 
strowe Brahmsa, uwerturę z opery „Flis* 
Moniuszki oraz Mazura Nr. 2 Młynarskie- 
go. . 

JAK POWSTAŁY MUZEA WILEŃSKIE. 

Bogata przeszłość kulturalna Wilna jak 
również obecny stan twórczości naukowej i 

  

  

        

    

K U R JE R 

artystycznej w naszem mieście wymagają 
szerokiej rozbudowy istniejących w Wilnie 
muzeów, gromadzą: one bowiem tyłko część 
wielowiekowego dorobku kraju. Złożyło się 
na to wiełe przyczyn, przedewszystkiem na- 
tury politycznej. Wysiłki społeczeństwa do- 
koła gromadzenia zbiorów naukowych i 
artystycznych oświetki prof. Jan Priiffer w 
odczycie dzisiejszym p. t. „Z dziejów mu- 
zeów wileńskich. Ё 

SPORT 
NIEDZIELNE KURSY NARCIARSKIE. 

Celem udostępnienia szerszemu ogółowi 
nauczenia się jazdy na nartach, Okr. Ośro- 
dek W. F. Wilno organizuje niedziełne kur- 
sy dla osób chcących się nauczyć elementar- 
nych zasad jazdy na nartach. 

Zbiórka uczestników w niedziele i święta 
o godz. 10-ej na Antokolu: przy ul. Przejazd 
(nowe domy urzędnicze). - 

Zgłoszenia na miejscu przyjmuje, wraz 
z opłatą 1 zł. od osoby, instruktor Okr. 
Ośrodka WF. (czerwona opaska na rękawie) 
p. J. Lewon. 

Jednocześnie Okr. Ośrodek WF. komuni- 

  

    

* kuje, iż. przyjmuje dalsze zapisy na kursy 
tygodniowe. 

NIEZASŁUŻONE PORAŻKI POLSKICH 
HOKEISTÓW W KATOWICACH. 

KATOWICE, 4. I. (Pat). — W sobotę, 
rozegrane zostały na zakończenie międzyna- 
rodowego turnieju hokejowego w Katowicach 
dwa mecze, a mianowicie: Polska I team — 
Wiener E. V. i Polska II team — Branden- 
burgenr E. V. 

W: obu mecczach drużyny nasze poniosły 
porażki przegrywając z Austrjakami 0:1 (0:0, 
0:0, 0:1), a z Niemcami — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1). 

W meczu z drużyną niemiecką grał polski 
team, złożony z młodych graczy, którzy za- 
prezentowali się dobrze. Siły obu drużyn by- 
ły równorzędne. Tylko w pierwszej tercji 
Polacy zaprezentowali zby! małe zgranie, w 

  

Od poniedziałku 4.1. 

Kur Miejskie R "c=": ZIEMIA CUDÓW 
ARM weleck Anette Berson i Leo Mathot. 0" usumickiego 7 

sbramska 5. Początek © godz. 4. 6, 8 ; 10 wiecz. Ceny miejsc: bałkon 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

ulubienica publiczności Norma Shearer 
Według powieści Urszul: Parrot „Kobieta dla wszystkich i dla jednego”. 

R 0 z w D K A W rołach męsk. Conrad Nagel, Chester Morris i Rebert Montgomery 

NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. Na |-szy seans ceny zniżone. Początek o g. 4-ej, w dnie ów. o 2-€j. 
WKRÓTCE: Niezrównana Greta Garbo w superfilmie „Natchnienie'* 

Premjerał Film cudł Film objawieniel 
Największy film wszystkich czasów p. t. TRADER HORN u, Harry Garey i Ddw. Booth 

Najnowsze dzieło twórcy „Poganina“ i „Białych cieni* W. S. Van Dyke. 
Czegoś podobnego świat jeszcze nie widział - „Trader Horn" jest największą chłvbą kultury i sztuki. 

NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. — Dla młodzieży dozwolone. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie święt. o godz. 2-ej. Na |-szy ssane ceny zniżone. 

  

Premierał Pełna czaru oczaruje wszystkich w najnowszej swej kreacji, odznacz. 
pierwszą nagrodą na konkursie gry aktorsk. w Ameryce 

Bźwiąk. Xlno-Teatr 

HELIOS 
Wiłańska 38, tol. 9-26 
  

Biwięk. Kine-Teatr 

| ellyocd 
w 22, tel. 15-28 

  

  

stwiękowe Kino Dziś! Arcysensacyjny prze- ff; \ za podług idei Flammariona. 

bój dźwiękowy! Potężne arcy- KONIEC ŚWIATA Dramat miłosny i tragedja 
©. dzieło ABLA GANCE'A 3 ludzkości zagrożonej za- 
gładą. W rol. główn. Abel Gance, Collete Darfeuh i inni. NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 
Początek o godz, 4, 6, 8 1 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ei Na |-szv seans ceny zniżone. 

. Wielka 47, tel. 15-41 Następny program: Przebój dźwiękowy „KSIĘŻNICZKA TARAKANOWA". 

DziSł Sensacja dniał Reżyserja: Wilhelma Thiela Mu- 
Największy sukces 

: е 

Sekretarka osobista zwan Europy i Ameryki у . Abrahama. Wspaniały film o. prze- 
pięknych melodjach i arcyzabawnych sytuacjach. W rol. główn. MARY GLORY i wytworny Jean Murat. 
NAD PROGRAM: Najnowsze atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. l-ej. 
Ma I-szy seans ceny zniżone. — — — — — — —. — Wkrótce: Przebój dźwiękowy „Dawid Golder". 

DZIŚ! 66 Potężny dramat w 9-iu aktach z życia nowoczesnego wiel- 
Genjalne arcydzieło A AL kiego miasta. W rolach głównych: najnowsza rewelacja fil- 

filmowe 59 mowa czarująca urocza BETTY AMAN, Gustaw Froehlich 
Albert Steinruck i A. Szlettow. NASTĘPNY PROGRAM: „Biały Mandaryn'' z piękną Florence Vidor. 

Początek seansów о @. 5-ej, w niedziele i święta o godz. 4-ćj po poł. 

Bźwięk. Kino-Taatr 

PAN 
stioa Wisika 42. 
  

Kine Kciejowe 

OGNISKO 
4ożsk dwerca kelojow.) 

Džwiekowe Kino 

LUX 
Mickiew. 11, tel. 15-61 

Po zainstalowaniu aparatury dźwiękowej pierwszorzędnej marki otwarcie kina dźwiękowego! 

Dziś! Zachwycający miłosny film śpiewno-dźwiękowy | Film tysiąca radości! Najulubieńsza para kochanków 

JANET GAYNOR i Początek o godz. 4-ej, 

CHARLES FARREL MOJ E SŁON ECZ KO w dnie świąteczne o godz. l-ej: 

w ostatniej swej kreacji Ceny miejsc od 40 gr. 

gia Sass Kurjer carslėi į kas 
W rolach słówych ĮWAN MOŽŽUCHIN i Natalja Kowanko. 

Początek seansów o godz. 2, 4, 6, 8 i 10'15. Ceny ой 40 groszy, NASTĘPNAY PROGRAM: C. K. Feldmarszatek. 

  

dżwięk. Kino-Teatr 

STYLOWY 
uwitos Wisika 36 

Dziś! Zupełnie nowe wyda- Potężny epokowy dramat   
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GENERALNE PRZEDSTAWIGIELSTWO 
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| DO WYNAJĘCIA 
DUŻY LOKAL SKLEPOWY | 

z centralnem ogrzewaniem i gazem 

UL. WILEŃSKA 42. 
W nowym budynku funduszu Kwaterunku wojskowego (przy Kasynie Garnizon.). 

Wiadomość na miejscu. 

reflektanci, posiadający płynną gotówkę w kwocie 
20.000 zł. jako kapitał obrotowy, mają możność 
otrzymania stanowiska, z którem związany jest 
dochód w. wysokości około 150.00 zł. rocznie. 
Zgłoszenia pod: „l. S. 6760“ do Rudolf Mosse, 

Berlin SW. 100. 8964 
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FRANCISZEK PIETKIEWICZ 4) 

Sołowki — wyspa tortur 
i śmierci. 

(Wspomnienia ż katorgi sowieckiej). 

Po ruszeniu pociągu, w wagonie 
zaległa martwa cisza, od czasu do cza 
su przerywana tylko stukaniem skost. 
niałych z zimna nóg i cichemi westch- 
nienami skazańców. Nikt słowa nie 
przemówił, zajęty wyłącznie swojemi 
myślami i trapiącem pytaniem: „eo 
czeka na tem strasznem wygnaniu i 
czy wrócę jeszeze do tych, których 
tam pozostawiam?* 

Grupa zesłańców z Mińska uloko- 
wała się w najciemniejszym kącie wa 
gonu, by mieć jak najmniej świadków 
pracy, od wyników: której zależał los 
naszego życia. Nóż wydostaliśmy już 
przedtem, gdyż ukryty in rectum do- 
kuczał boleśnie. Rzeczy ułożyliśmy 
tak by „pracujący mógł leżeć pod 
pakunkami przez nikogo nie zauwa- 
żony, bo kto wie jacy, „goście* mogli 
siedzieć między nami... 

Przecinanie dna wagonu rozpoczę- 
liśmy z nastaniem nocy i robota szyb- 
ko posuwała się naprzód. Pracując 
naprzemian przecięliśmy w zaznaczo- 
nym kwadracie już dwa boki nawyłot 
i nadcinaliśmy trzeci, by w chwili u- 
cieczki wycisnąć odpowiedni kawał 
deski i znaleźć się na wolności. Myśi 

      

o ucieczce podwajała nasze siły i za- 
ciętość, bo nóż był dobrze już stępiony 

a na rękach krwawiły rany. 

Wreszcie przyszła kolej na mnie 
Porwawszy nóż z zaciętością i siłą 
dzikiego zwierzęcia skoczyłem do prze 
cinania otworu, całą swą duszę i umie- 
jętność wkładając w tę pracę. Ciąłem, 
prułem, podważałem, krwawiącemi 
palcami wyłamywałem drzazgi, stara- 
jąc się jak najwięcej zrobić i jak naj- 
bardziej oszczędzić narzędzie, które 
miało utorować nam drogę. Ale za- 
mroczenie umysłu, o które łatwo w 
takich chwilach, przytępiło moją u- 
wagę i... stalo się nieszczęście. Gdy 
po znacznem już nadcięciu otworu 
wyłamywałem drzewo nóż trzasł, a z 
nim i nadzieja wydostania się na wol- 
ność. 

Boże! ile przeróżnych myśli prze- 
niosło mi się wówczas przez głowę, 
ile strasznych przekleństw. wyrwało 
się z ust. A potem te zbielałe z prze- 
rażenia i rozpaczy twarze moich przy 
jaciół, którzy oddając nóż w moje rę- 
ce los swój mi powierzyli. 

Po otrząśnięciu się z pierwszego 
wrażenia próbowaliśmy pozostały ka- 

  

     ЗАГО Т VĄCŁ               

wał noża okręcić szmatą i znów wy- 
cinać, ale był on już za krótki i nie 
mógł przebić grubej deski. Nie powio- 
dła się też próba wyłamania . deski. 
przez silne naciśnięcie nadciętego ot- 
woru. W ponurej rozpaczy usiedliś- 
my więc na swoich pakunkach, bier- 
nie poddając się losowi; tem bardziej, 
że i góra Niedźwiedzia, u której mie- 
liśmy wyskoczyć z wagonu, bo tu ko- 
lej Murmańska najbardziej zbliża się 
do granicy fińskiej, była niedaleko, i 
zrobić nicbyśmy już nie potrafili. 

Nie wiem czy ktoś z nas spał tej 
fatalnej nocy, dość że nikt słowa nie 
przemówił przytłoczony ogromem naj 
przeróżniejszych myśli i uczuć. 

Wczesnym rankiem tuż o świcie, 
gdy i tak powolnie idący pociąg wkoń- 
cu stanął, usłyszeliśmy nagle głuche 
stuki i przeraźliwe krzyki. Wyjrzaw- 
szy przez okienko ujrzeliśmy stoją: 
cych rzędem na Śniegu półnagich i 
bosych kilkunastu naszych współ- 
więźniów z sąsiedniego wagonu Jak 
później dowiedzieliśmy się była to ka- 
ra za nieudaną ucieczkę. Oni również 
przecięli kwadrat z tyłu wagonu i gdy 
zamierzali wychodzić zostali zauwa- 
żeni przez kolejąrza, który powiado- 
mił straż. Zamiast więc wolności do- 
stali karę 15 min. stania boso na šnie- 
gu i sutą porcję kolb karabinowych. 

Następnego dnia przybyliśmy do 
Kiemi, a stąd niosąc na sobie pakun- 
ki, udaliśmy się piechotą na niedużą 
lądową wysepkę, (Popia wyspa) któ- 
ra była pierwszym punktem katorgi 
solowieckiej. 

  

Drukarais „Zaiai“, Wilno, ml $-01 JA6skK I, 

wi LE NS EA 

drugiej natomiast i trzeciej tercji gra była 
zupełnie wyrównana W drugiej tercji dobrze 
walczył napad polskiej drużyny, który stwa- 
rzał wiele groźnych sytuacyj podbramko- 
wych. Niestety, najdogodniejsze sytuacje 
podbramkowe zostały przestrzelone. W trze- 
ciej tercji — znowu Połacy mieli więcej sy- 
tuacyj podbramkowych, nie umieli ich jed- 
nak wykorzystać. 

W naszej drużynie wyróżnili się specjal- 
nie trzej gracze AZS-u warszawskiego, Ma- 
kowski, Wagner i Moszczyński W. bramce 
spisał się bardzo dobrze Przeździecki, który 
nie ponosi winy za dwie strzelone bramki. 

W meczu z wiedeńczykami — Połacy za- 
grali jeden ze swoich najlepszych meczów. 
Cała gra stała pod przewagą wyraźną Pola- 
ków, Austrjacy ograniczyli się do gry defen- 
sywnej, grając z trzema obrońcami, Tylko 
dwaj ich napastnicy zdobywali się na spo- 
radyczne wypady, likwidowane przytomnie 
przez naszą obronę. Najlepszym w drużynie 
austrjackiej był bramkarz Weiss, który bro- 
nił fenomenalnie i z wielkim szczęściem. 
Weissowi zawdzięczają Austrjacy swoje zwy- 

cięstwo. 

W czasie meczu Krygier uderzony łok- 
ciem w szczękę upadł tak nieszczęśliwie, że 
został zniesiony z boiska. 

Jedną bramkę dla  Austrjaków 
Demmer w trzeciej tercij. 

Publiczności tylko 2000. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
NAGŁY ZGON. 

Wezoraj z rana do fabryki tutek „,Oto- 
man“ mieszezącej się przy ulicy Rydza Śmig- 
łego przybył znany w Wiilnie kupiee leśny 
i właściciel boczniey kolejowej Jakób No- 
chimzon i podczas rozmowy z właścicielem 
fabryki nagle upadł na ziemię martwy Za- 
wezwany lekarz pogotowia ratunkowego 
stwierdził zgon. Zwłoki zmarłego kupca za- 
bezpieezono na mjiejseu do decyzji władz Są- 
dowo-lekarskieh. (e). 
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ichtiomentol 

od dnia 2-go stycznia 1932 r. 

w salonie damskim pracować będzie 
b. pracownik firmy Klara 

„KAROL“ 

z uł. Trockiej. 

  УЕна 

Słynna w całej Polsce swą 

i homogenizowana 

  

Е jest już znowu”do nabycia 
we wszystkich sklepach.     

Nr. 3 (2245) 

Ponura zbrodnia pod Šwiecianami 
przed sądem doražnym. 

Trzej nieletni bandyci skazani na karę Śmierci. 
Wczoraj w Święcianach specjalnie delego- 

wany z Wilna trybunał sądu doraźnego w 
składzie pp. sędziów: Józefa Zaniewskiego, 
Czesława Sienkiewicza į Mieszyslawa Szpa- 
kowskiego rozpatrywał sprawę trzech wyro- 
stków, którzy dopuścili się napadu rabunko- 
wego połączonego z ohydnym mordem na 
mieszkańce wsi Apidamy, gminy łynpupskiej, 
pow. Święciańskiego Krystyny Tereńtjewów- 
ny. 

Zbrodnia spełniona została w noey na 29 
listopoda ub. r. 

Nad ranem sąsiedzi znaleźli w domu sa- 
motnie zamieszkałej wiełki nieład świadczący 
o dokonanym rabunku oraz zwłoki właści- 
cielki domu! w bestjalski sposób zamordowa- 
nej z tkwiącemi widłami w ciele. 

Wadrożone śledztwo ujawniło, że jednym 
ze sprawców jest niejaki Aupiej Płotnikow, 
który przyznał się do zbrodui i wskazał 
swych wspólników a mianowieie Arefja Se- 
wastjanowa i Nifona Szałakiskiego. 

Wszyscy trzej zatrzymani zbrodniarze, 
aezkełwiek podające nieco odmienne szezegó- 
ły opisali przebieg napadu, który przedsta- 
wia się jak następuje. 

Już 21 listopada uplanowałi oni napad na 
dom zamożnej Tereńtjewówny, którą zamie- 
rzali okraść przypuszezająe, iż posiada ona 
pieniądze. 

Krytyeznej nocy zeszli się w pobliskiej 
łaźni i udali się na wyprawę przyczem Se- 
wastjanow i Szałakiski byli uzbrojeni w oh- 
cięte karabiny. 

Po wybiciu szyby w oknie Sewastjanow i 
Szałakiski wdarli się do mieszkania, zaś Płot 
nikow pozostał z karabinem na ezatach. 

Rozbudzoną ze nu Tercńtjewównę obez- 
władniono, przyezem celem zmuszenia jej do 
wydania pieniędzy poddano torturem przez 

kłócie po całem ciele możami. Kiedy jednak 
nie mogli wymusić od niej upragnionych wy 
jaśnień Szałakiski ugodził ją karabinem w 
głowę, wskutek czego ta padła bez zmysłów 
na podłogę. e 

Następnie bandyci. spłondrowali mieszka- 
nie, lecz pieniędzy nie znałeźli. 

Wohee tego Szałakiski wziął od Plotniko- 
wa karabin i oddał z niego dwa strzały do 
bezprzytomnej, zaś Sewastjanow kilkakrotnie 
ugodził ją widłami, pozostawiając je tkwiące 
w Szyi. 

Łupem bandytów stały się 3 poduszki i 
drobne przemioty gospodarskie, które ukryli 
w okopie powojennym w pobłiskim lesie. 
gdzie też je policja odnalazła. 

Zeznania złeżone przez bandytów różniły 
się jedynie w szezegółach dotyczących roli 
jaką każdy z nich wykonywał w czasie na- 

padu 
Płotnikow twierdził, że łe on stał na cza- 

tach, zaś Szałakiski obstawał przytem, że 
bezpośredniego udziała w mordzie i rabun- 
ku nie brał, gdyż pełnił w tym czasie wartę 
przed domem. 

Sąd doraźny po zbadaniu świadków, wy- 
słuchaniu cskarženia podprokuratora p. Kor- 
kueia i obrony adwokatów występujących z. 
urzędu udał się na naradę. 

Q godz. 3 pp. przewodniczący wygłosił 
wyrok, którego mocą wszystkich trzech 05- 
karżonych, a mianowicie: Arefija Sewastja- 

nowa i Anpieja Płotnikowa, liezących po lat 

19 oraz Nifona Szałakiskiego lat 17 uznał za 

winnyeh zbrodni i skazał każdego z niech na 
karę śmierci przez powieszenie. 

Wyrok o ile P. Prezydent do którego od- 
wołali się obrońcy: skazanych nie skorzysta 

z prawa łaski, wykonany będzie w ciągu dnia 

dzisiejszego. Ka-er. 

  

UWADZE SZANOWNYCH PAŃ! 

W ZAKŁABZIE FRYZJERSKIM 
przy ul. Zawalnej 28/30 (róg Trockiej) 

Do sałonu damskiego oddzielne wejście ii 

лиии 

„iii A AO E AO MO AA NM 

pożywną jakością sterylizowana 

WIETKAKA „ZORÓWIE” 
Żądajcie wszędzie ŚMIETANKĘ „ZDROWIE”. 

a M M M r A i M M AM 

ICHTIOMENTOL 
Usuwa bowiem wszelkie bóle mięś- 

postrzał, 

ycia Wszędzie do nabycia po 8 zł. ilakon. 

(ec WYRÓB I SKŁAD WYSYŁKOWY: 
Laboratorium Chem. Aptek. 
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Pracownia OBUWIA 
M. DRZEWIŃSKI 

Bonifraterska 6 

PRZYJMUJE OB5STALUNKI i REPERACJE 

oraz reperacje kaloszy i śniegowców. 
    
  

Kiem—pier— punkt. 

Otoczone ze wszystkich stron dru- 
tem kolczastym do wysokości 3 me- 
trów, z wieżami dookoła dla straży, 
z dużemi wrotami i powiewającą na 
nich czerwoną flagą z napisem: ,„So- 
łowieckije łagieria, prinud. rabot oso- 
bago naznaczenija O.G.P.U.“ prezen- 

towalo się już zdala — nasze tymcza- 
sowe mieszkanie. W głębi widniały 
baraki, w których wielu z nas miało 
życie wyzionąć. 

Po przejściu wrót weszliśmy na 
duży pomost i tu uszykowawszy Się 
w dwuszereg, zamarliśmy w oczeki- 
waniu władzy. 

Nie śpieszno jej jednak było do: 
nowoprzybyłych to też niektórzy szcze 
gólnie nawpół nadzy kryminaliści po- 
częli z zimna tupać nogami i starali się 
w jakikolwiek sposób rozgrzać, aż Os- 
tra komenda „baczność* przyróciła 
znowu spokój. 

Wreszcie po upływie godziny zja- 
wił się komendant Kiemi były carski 
kapitan Cielnow rozstrzelany później 
zą systematyczne gwałcenie kobiet, 
które wybierał z baraku kobiecego, i 
zbliżywszy się do więźniów doniosłym 
głosem krzyknął: „kto próbował w 
drodze ucieczki wychodź'. 

Zapanówała grobowa cisza. Nikt z 
miejsca się nie ruszył. * 

„Cóż to jeszcze muszę powtarzać 
wrzasnął już z pianą na ustach Ciel- 

now. : 
Nieśmiało wyszedł p. P. (Polak — 

posądzony o szpiegostwo) i jąkając się 

zaczął tłumaczyć się, że był już ukara- 

o zżładsbay ozsl. żięorĆ oiu r 

telefon 3-40, 

  

Czy jesteś już członkiem LOPP-u? 

  

      

     lamania, gošciec,          

    

   

   

       

   OKAZYJNIEJ 
i tanio przy minimal- 
nej gotówce posiada 
do sprzedaży piękne 
majątki emiaki 4. ożzodh 
ki, działki, place, let- 
niska, kamienice do- 

chodowe, domy muro- 
wane i drewniane z 

ogródkami. Mieezkania 
wolne. 

Dom H./K. .Zachęta” 
Mickiewicza |, tel. 9-05 

Mieszkanie 
5 pok. odremontowane. 
ciepłe, suche, z ogródkiem 

do wynajęcia 

uł. Pańska 4 3. 
* 8968 

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ui. TATARSKA 20 

Meble 
| jadalna, sy pialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szaty, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

  

  

    

POSZUKUJĘ 
jednego lub dwóch po- 
koi umebł. sypialnia z ła- 
zienką, gabinet (sypialnia 
koniecznie). Zgł. sub. 5.P. 
do Kurjera Wileńskiego. 

8966 

Z powodu zredukowania 

sprzedaję 
w firmie Hartwig ul Wiel- 
kostefańska 29, dnia 7 i 8 
stycznia © godz. I2-ej 
W doładia «AS Es 
domowe jak biurka, ja- 
dsiaię, kluwówyctatniniw 

Ex Szymona Edelmana E obrazy s wiele 

we Lwowie, Teatyńska 16. 1B] 000000 

8 ODMROŻENIE 
© rzinskki mec 

(z kogutkiem) 
„MROZOL* 

leczy i goi ranki, powstałe - 
ŚWodmiażenie: S ie ii 
apteki i składy apteczne. 

8987 

Wzorowa prainia: 
S. JASINIEWICZA 

uł. Witoldowa 36. 
przyjmuje do prania wszel. 
ką b'eliznę po cenach 

zniżonych. 8965 

MASZYNISTKA 
poszukujė posady, 
jak również może być 

    

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

Student 
U.-S. B. znajdujący 
się w krytycznem po- 

  

łożeniu poszukuje 
RA dogodnych ТОГОа 1ексу! 2арв'нотпс1ш 

I NA RATY. wynagrodzeniem. 
NADESZŁY NOWOŚCI, | | Specjalność niemiec- 

8324. | ki. Wiadomość: Do- 
minikańska 17, m 5. 

Wileńsk.*:   

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. 5, 
tamże gabinet kosmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 8323 

Akuszerka 

przyjmuje od 9 r. dc 7 w. 

przeprowadziła się 
ul. Mickiewicza 22, m. 9 
tel. 14-05. w. Z. Nr 3093 

Akuszerka 

МОЛ ГАМОГО 
p'ryjmuje ad 9 do 7 wiecz. 
ulice Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

H Kenigsberg 
wenaryezne 

1 moczopłóż: we, 

  

  

        

  

  

„ulłca Mickiewicza 4, 
telef.n 10-90, 

od g.dz. 9—12 1 4—8. 
  

DOKTÓR 

ALEKSANDER LIBO 
Choroby uszu, gardłainosa 
Zawalna 22. Telef. 590 
od I1—12 i 3—5 p. p. 
  

Zgub. tymcz. zaśw, wyd. 
przez 85 pułk piechoty 
na im Włodzimierza Wisz- 
niewskiego, uniew. się. 

8969 
  

Zgub. książ. wojsk. wyd. 
przez PK.U. Lida na im 
Jana Podhajnego, roczn.. 

1903, unieważnia się. 

i reperuję Pianina cs; 
wynajmaję — Mickiewicza 
37—32, Wiejście z ulicy 
Ciasnej, p. Estbo. 7702 
  

koperania leldje, 
indywid. lub w grupach. 
Ui. 3-go Maja 7, m. 11. 
Porozumieć się w godz. 
9—11 1 37% 8626 

     

ny za to w Zwance, pomimo iż uciekać 
nie miał zamiaru. Wreszcie oświad- 
czył, że nic nie wiedział o zamiarze 
ucieczki, i tylko przypadkowo trafił 
do kryminalistów (wobec często zda- 
rzających się kradzieży kryminaliści 
zazwyczaj jechali osobno). Po tych 
słowach dostał silne uderzenie w 
twarz, że się zatoczył, i drżący z prze- 
rażenia czekał swego losu. 

„Kto jeszcze z nim był* — ryknął 
znów komendant. 

Nikt nie poruszył się w szeregach. 

„Lepiej sami przyznajcie się, bo"... 
Nieśmiało wystąpiło koło 20 ludzi, 
cała zawartość wagonu. 

„Zabrać ich!* krzyknął komendant. 
Natychmiast wszystkich otoczono i 
popędzono do karceru, skąd wkrótce 
doleciały nas krzyki i jęki. 

Takiem spotkaniem starały się 
władze katorgi utrzymać więźniów w 
jak największym  postrachu i posłu- 

szeństwie. 

Po kilkugodzinnej rewizji i reje- 
stracji, wreszcie rozlokowano nas po 
barakach, w których mieściła się za- 
zwyczaj jedna „rota* z tuż mieszka- 
jącym w osobnej komórce, dowódcą. 
Roty dzieliły się na „wzwody* a ich 
komendanci aczkolwiek mieszkali ra- 
zem z więźniami, na roboty nie cho- 
dzili. Misja ich polegała na utrzyma- 
niu porządku w kompanjach i wysy- 
łaniu więźniów do pracy. 

Więźniowie którzy przybyli tym 
etapem zostali rozdzieleni na dwie 

    Hedaktor odpowiedzialny Witółd 

| RARE ZOT ARKA 

grupy. Trafiłem do baraku 7 kom- 

panji. 
Przydział do baraków odbywał się 

według zewnętrznego wyglądu ubra- 
nia: kto miał, jakie takie łachy na so- 

bie, trafiał do lepszej kompanji, kto 

przykryty był tylko strzępami wędro- 

wał do roty t. zw. „szpany*, składa- 

jącej się przeważnie ze złodziejaszków 
i rzezimieszków różnego autoramentu 
Półnadzy kryminaliści (ubrania żad- 
nego nikomu nigdy nie dawano) nie- 
szli na roboty, oczywiście nie przez ja- 
kiś wzgląd dla nich, lecz poprostu dla- 
tego tylko, że nie mieli w co się dosta- 
tecznie ubrać i żyli w najdzikszych, 
jakie można sobie wyobrazić, warun- 
kach. Brud, smród, głód i nędza ni- 

czem były w porównaniu z tem stra- 

szliwem bagnem moralnem, w którem 

się codzień tarzali zatracając wszelkie 

poczucie człowieczeństwa. I oto pro- 

szę sobie wyobrazić człowieka, który, 

żyjąc ońgiś w dostatkach i w warun- 
kach kulturalnych, trafiał do takiego 

otoczenia. Piekło nie jest chyba okrop 

niejsze, a nieśmiertelny Dante wię- 

cejby chyba tu zobaczył, niż to czy- 
tamy w jego wiekopomnem dziele. 

Odsylanie kontrrewolucjonistėw=— 
inteligentow do rot „Szpany“ nie było 

rzadkošcią; praktykowano to nietylko 

z powodu nieposiadania -znošnego U- 

brania, ale i jako karę za lżejsze przea 

winienia. 

(D. c.-n.) 

——


