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LAWA 
Genewa, 9. IL. 1932 r. 

W ciągu dwóch ostatnich dni zja- 

wili się na trybunach konferencji ko- 

przedstawiciełe Wielkiej Bry- 

tanji, Francji, St. Zjednoczonych i 

Niemiec. Zostały w ten sposób zaję- 

te pozycje wyjściowe przez czterech 

Jutro i pojutrze 

lejno 

głównych graczy. 

delegaci Włoch, Japonji, Polski i Ro- 

sji Sowieckiej uzupełnią ogólny ob- 

raz. Dokoła pozycyj tych 8-miu 

państw zgrupuje się reszta uczestni- 

ków konferencji. 

Zasadnicza różnica jej metody w 

porównaniu z konferencjami przygo- 

towawczemi, połega na tem, że pod- 

czas, kiedy tam większość postano- 
wień, dotyczących projektu konwen- 

cji o ograniczeniu zbrojeń, zapadała 

większością głosów, to na obecnej 

konferencji nie można sobie wyobra- 

zić stosowania tej metody. Tu będzie 

ehodziło o przyjęcie konkretnych, de 

finitywnych zobowiązań, których na- 

wet znaczna większość nie zdoła na- 

rzucić mniejszości, o ile ta ostatnia 

hędzie w nich widziała punkty zasa- 

dniczo sprzeczne z jej stanowiskiem. 

Szczegółowe debaty. albo będą się 

więc obracały dookoła poszukiwań 

kompromisów, albo doprowadzą do 

odroczenia konferencji. 

puszczać jednak, że w żadnym razie 

w obecnem stadjum początkowem 

mocarstwa nie dopuszczą do rozhi- 

cia konferencji, od której opinja pu- 

bliczna, zwłaszcza Ameryki i Zachod 

niej Europy oczekuje pewnych pozy- 

tywnych wyników :w dziedzinie ma- 

Należy przy- 

  

' terjalnego ograniczenia zbrojeń. о- 

dać trzeba, że niektóre państwa żnaj 

dują się w przededniu wyborów 

(Francja, Prusy), które mogą pocią- 

gnąć za sobą poważne przesunięcie 

sił  połitycznych wewnątrz. tych 

państw. Zwłaszcza dyłemat niemiec- 

ki: Hindenburg i Briining, czy Hitler 
i HugenbeFg, wzbudza ogólńie zainte- 
resowanie, brak jest bowiem danych, 

któreby pozwalały przesądzić, na któ 

rą stronę Szala się przewažy. 

Wszyscy czterej mówcy, którzy 

wczóraj i dziś dali z trybuny wyrńz 

zasadniczym „poglądom i postulatom 

swoich państw, 'są ludźmi nowymi w 

Genewie. Jest ta' okoliczność pewnem 

ułatwieniem ich zadania, nie potrze- 

bują bowiem zbyt sztywno, trzymać 

się oratorskiego bagażu swoich po- 

przedników. Obydwaj  przedstawi- 

ciele państw anglo-saskich wyrazili 

w sposób ostrożny 

zgodę na koncepcję ograniczenia 

zbrojeń, zawartą w projekcie Kori“ 

wencji, wysuwając z niego na plan 

pierwszy te postanowienia, które naj- 

bardziej: odpowiadają ich życzeniom, 

wynikającym z własnej sytuacji ge- 

Ggraficznej (zniesienie łodzi podwod- 

nych, tanków i ciężkiej artylerji ru- 

chomej, ograniczenie tonnażu | sit 

morskich, zakaz wojny chemicznej i 

bakterjołogicznej). Jednakże kwestją 

gwarancyj bezpieczeństwa, pominię- 

ta niemał w przemówieniu p. John 

Simona, ministra spraw zagranicz- 

nych Wielkiej Brytanji, została wy- 

raźnie zaznaczona przez p. Hugh 

Gibsona, delegata Stanów Zjednoczo- 

nych, który położył nacisk na konie- 

czność zachowania sił zbrojnych dla 

utrzymania porządku wewnętrznego 

i odparcia najazdu. Za oręż, mający 

charakter wybitnie agresywny i nie- 

potrzebny dla cełów powyższych, uz- 

nają zgodnie obaj anglosasi łodzie 

podwodne, tanki, lotnictwo wojsko- 

we i ciężką artylerję ruchomą. 

Pozatem obaj zgadzają się przyjąć 

za podstawę do dyskusji projekt kon- 

wencji, opracowany przez konferen- 

cję przygotowawczą, który przewidu 

je ograniczenie podług pewnego klu- 
cza stanów liczebnych wszystkich ro- 

  

i umiarkowany 

| 
dzajów broni podczas pokoju, 

(budżetowe) 

oraz 

ograniczenie pośrednie 

materjałów wojennych. 

Art. 53 projektu konwencji za- 

wiera postanowienie, które wywołuje 

zasadniczy sprzeciw Niemiec, potwier 

dza bowiem nienaruszałność przepi- 

sów innych traktatów (pokojowych) 

mocą których niektóre .państwa 

(Niemcy, Austrja, Węgry, Bułgarja) 

ograniczyły już swoje zbrojenia. Pro- 

jekt konwencji utrzymuje zatem, nie 

zależnie od poziomu, który da się о- 

siągnąć w ograniczeniach zbrojeń, te 

które / traktaty 

pokojowe wyznaczyły państwom zwy 

maksimum; zbrojeń, 

ciężonym. Niemcy już podczas obrad 

konferencji przygotowawczej nad pro 

jektem konwencji zapowiedziały, że 

będą głosowały przeciwko całej kon- 

wencji, jeśli ten przepis zostanie tam 

zachowany, natomiast Francja, Pol- 

ska, Jugosławja i Rumunja oświad- 

czyły, że utrzymanie go jest warun- 

kiem sine qua non przystąpienia ich 

do konwencji. Stanowisko to została 

też bardzo stanowczo zaznaczone 

przez 1-go delegata Francji, p. Tar- 

dieu w jego mowie wczorajszej. Skła 

dając bowiem nowy projekt, o któ- 

rym pisałem poprzednio, Tardieu hy- 

najmniej nie uchylił się od dyskusji 

nad projektem konwencji. 

Dzisiejsze wystąpienie  Briininga 

było niemał całkowicie poświęcone 

zwalczaniu tego projektu, który zda- 

niem mówcy, jest przygwoždženiem 

upośledzonej* pod: wzgledem zbrojeń 

dzisiejszej sytnacji Niemiec. Katolic- 

ki kanclerz niemiecki domagał się sta 

nowczo zupełnego zrównania wszyst 

kich narodów w zakresie rozbrojenia, 

powołując się na obietnice, udzielone 

rzekomo przez państwa zwycięskie 

delegacji niemieckiej na paryskim 

kongresie pokojowym. Niemcy żąda- 

ją teraz spełnienia tej obietnicy TE 

mówił kanclerz — i nie zgodzą się na 

takie ograniczenia zbrojeń, któreby 

zasadzie równości praw (ćgaliłe des 

droits) „nie odpowiadały. Zapowie- 

dział też złożenie własnych propozy“ 

cyj, które zapewne będą sformułowa-. 

niem tego stanowiska. 

Wydaje się, że w tym punkcie za- 

wiązuje się główny punkt sporny w 

pracach konferencji. Kontrowersja 

jest tak wyraźna, że nie daje wyjścia 

kompromisowego. Nie można sobie 

wyobrazić, aby państwa, przeciwko 

którym skierowane jest ostrze coraz 

bardziej jaskrawych i nabierających 

siły nastrojów niemieckich, mogły 

pójść w dzisiejszej sytuaeji na zasad- 

nicze koricesje. Niemcy są dziś ośrod 

kiem fermentu w Europie. Dopóty 

ten: ferment istnieje, dopóki nic nie 

można przewidzieć, czem się on za- 

kończy; byłoby łekkomyślnością ze 

strony sąsiadów rezygnować z praw 

ciężko osiągniętem zwycięstwem nad 

agresją niemiecką zdobytych. 

Polska ma.pod tym wzgłędem zna 

komite doświadczenia z czasów przed 

rozbiorowych, a enuncjacje ogromnej 

większości przedstawicieli dziesiej- 

szych Niemiec nie pozostawiają żad- 

nej wątpliwości co. do ich agresyw- 

nych zamiarów .Min. Załeskiemu wy 
starczy złożyć na stole konferericji 

pakę dokumentów, oóświetlających 

dzisiejsze dążenia niemieckie, aby 

unaocznić absurd, którym byłoby do- 

browolne danie w ręce przeciwniko- 

wi broni dla realizacji tych zamiarów 

Kanclerz niemiecki byłby natomiast 

w. wielkim kłopocie, gdyby mu zapro 

ponowano wskazać na objawy agre- 

sywnych dążeń polskich przeciwko 

Niemcom. Wobec tej jaskrawej nie- 

równości nastrojów, trudno mówić 

o równości bezpieczeństwa, a więc i 

zbrojeń. * 

Testis. 

Przed rozgrywką litewsko-niemiecką. 
Min. Zaunius o sytuacji. 

KOWNO, 12. 2. (Pat). Przed wy- 
jazdem do Genewy minister Zaunius 
udzielił wywiadu przedstawicielom 
prasy. Doskonale zdaję sobie sprawę 
— oświadczył minister —- žė sytuńcja 
litewska w Genewie będzie bardzo 
trudna jestem jednak optymistą, gdyż 
wszystkie kroki rządu litewskiego, 

związane z usunięciem Boettchera, 
nie mogą być zakwalifikowane jako 

„Minimum“ 
BERLIN, 12. 2. (Pat). Niemieekie 

koła prawicowe wysuwają następują- 
ce postulaty jako minimum, którego 
rząd Rzeszy powinien domagać Się 
na sesji Rady Ligi w sprawie koaflik- 
tu z Litwa: 

1) unieważnienia wszystkich ostat- 
nich zarządzeń rządu litewskiego w 

Demonstracje 

pogwałcenia prawa, Wiozę obfity ma- 
terjał, który Świadczy o bliskich sto- 
sunkach usuniętego prezesa dyrek- 
torjatu z rządem niemieckim. Nałe- 
ży przytem stwierdzić, że stosunki te 
godziły w suwerenność państwa litew 
skiego. W podróży towarzyszy mini- 
sfrowi Zauniusowi adwokat Robinson 
jako doradca prawny i znawca zagad- 
nien mniejszościowych. 

niemieckie. 
Kłajpedzie, 2) natychmiastowego u- 
sunięcia dyrektorjam, utworzonego 
przez Merkisa i ponownego powołania 
dawnego, 3) ośtldaćżenia rządu li- 
tewskiego, zapewniającego Ścisłe prze 
strzeganie Konwencji kłajpedzkiej i 
słatatu kiajpedzkiego w przyszłości, 
4) dymisji gubernatora Merkisa. 

antylitewskie 
w Królewcu. 

„Zerwać wszelkie stosunki i zamknąć granicel" 
(Tel. od własn. koresn. z Warszawy). 

Z Krółewea donoszą, że Senat u- 
niwersytetu w Królewcu wystąpił о- 

stalnio > preiešiamų do ЗОЕ ЗН i 
     

w 19 rocznicę koronacji 
papieża. 

Solenne nabożeństwo w Warszawie. 

WARSZAWA, 12. 2. (Pat). W dniu 
dzisiejszym jako w 10-tą rocznicę ko- 
ronacji papieża Piusa XI ks. biskup 
polowy Gall w asyście licznego kleru 
odprawił o godz. 10 rano w katedrze 
św. Jana uroczyste nabożeństwo, na 
którem obecny był Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej w otoczeniu domu 
wojskowego, członkowie rządu z p. 
prezesem Rady Ministrów Prystorem 
na czele, członkowie korpusu dypło- 
matycznego, posłowie,. senatorowie, 
generalieja,  przedstawicićle władz 
państwowych, stowarzyszeń społecz- 
nych, bractwa kościelne oraz niło- 
dzież szkolna. 

Rozszerzenie ulg 
podatkowych. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Projekt ustawy o zaległościach 
podatkowych uchwalony przez Radę 
Ministrów ma nacelu uregulowanie 
sprawy zaległości podatkowych. U- 
stawa ta upoważnia Ministra Skarbu 
do wydawania odpowiednich zarzą- 
dzeń, zmierzających do odraczanio, 
lub częściowego umarzania załegłości 
podatkowych. Należy zaznaczyć, że 
projekt ten nie jest amnestją podat- 
ków, tyłko rozszerzeniem ulg, jakie 

w spłacie zaległości podatków przy- 
zna min. skarbu. Jeśli chodzi o bie- 
żące podatki, to nie należy się spo- 
dziewać jakichkolwiek ulg. 

Projekt ustaw został przesłany 
już do Sejmu i będzie rozpatrywany 
w szybkiem tempie, co umożliwi rzą- 
dowi uregulowanie sprawy zaległoś- 
ci podatkowych. 

Jedhtocześnie do Sejmtu wpłynął 

projekt ustawy o przejęciu egzekucji 
administracyjnej przez władze skar- 
bowe. Projekt ten ześrodkowuje w 
rękach władz państwowych wszelkie 
go rodzaju egzekucje przez instytucje 
samorządowe, jak również instytucje 
ubezpieczeń społecznych. 

      

Międzynarodowa 

komunikacja tranzytowa 
przez Polskę. 

W dniu wczorajszym zakończyła 
swe obrady w Warszawie międzyna: 
rodowa konferencja kolejowa w 
sprawie komunikacji tranzytowej 
przez Polskę między Sowietami i 
państwami bałtyckiemi a państwami 
środkowej Europy. 

Sprawy komunikacji tranzytowej 
załatwione zostały pomyślnie dla poł 
skich kolei państwowych, które prze- 
wozić będą poważniejsze transporty. 
Na konferencji opracowano nowe ta 
ryfy tranzytowe dla komunikacji o- 
sobowej, ekspresowej i bagażowej 
między wymienionemi państwami. 

O ile centralne zarządy kolejowe 
zainteresowanych państw zatwier- 
dzą w najbliższym czasie prójekty 
nowych taryf, wejdą one w życie już 
z dniem 1 kwietnia b. r. 

Ligi Narodów, w sprawie wypadków 
w Kłajpedzie. W dniu wczorajszym 
związki studenckie zorganizowały 
wielki wiec protestacyjny. 
ków patrjotycznych w Królewcu u- 
chwaliło protest przeciwko wypad- 
kom w Kiajpedzie. 

w. „Ostpreussische Zeitung“ w dn. 
11 b. m. zjawił się artykuł, którego 
autor twierdzi, ; że „najwłaściwszą dro- 

125 związ 

gą, jaką Rzesza powinna przedsię- 
wziąć, jest zerwanie wszelkich stosiia 
ków dyplomatycznych, konwencyj- 
nych i zamknięcie granicy dia tewa- 
rów litewskich. 

Pod znakiem Kłajpedy. 
BERLIN, 12. 2. (Pat). Jak donesi 

ргаза niemiecka, święte niepodległoś- 
ci Litwy w dnia 16 lutego obchodzone 
będzie tym razem nie pod hasłern e- 
swobodżenia Wiłna, lecz pod hasłem 
oswobodzeria Kłajpedy. 

Wzrost nastrojów antynie- 
mieck'ch. 

KOWNO, 12. 2. (Pat). Nastrój an- 
tyniemiecki wśród ludności stale wzra 
sta, pomimo że cenzura zabroniła 
rmiiejscowyni pismom występować 
przeciwko Rzeszy Niemieckiej. Wśród 
polityków panuje przekonanie, że je- 
żeli Rada Ligi Narodów stwierdzi, iż 

posunięcia Merkisa były  pogwałce- 
niem prawa, to Merkis będzie odwoła 
ny, z tem jedńakże zadośćuczynie- 
nieni, że Litwa pozbędzie się p. Boett 
chera jako preżesa dyrektorjatu. Po- 
zatem oficjalne czynniki kategorycz- 
nie stwierdzają, że pogłoska, jakoby 
szaulisi mają dokonać przewrotu w 
Kłajpedzie, nie odpowiada prawdzie. 

Odrzucenie propozycył. 
KOWNO, 12. 2, (Pat). — Gubernator Mer- 

kis zwrócił się dą przedstawicieli nailiez- 
niejszych partyj sejmowych i da poszezegėl- 
nych członków byłego dyrektorjatu z própo- 

zycją objęcia stańówiska prezesa dyrektór- 
jatu. Zarówńo partje, jak i poszczególne oso 
by nie przyjęły propczycji p. Merkisa 

Dzisiejsze plenum Sejmu... 

Tel. od wł. kor. z. Warszawy. 

"W sobotę o godz. 4 po południu 
odbędzie się pienarne posiedzenie Sej 
mu, dla załatwienia trzeciego czytania 
budżetu na rok przyszły. Ponadto 
Sejm zajmie się szeregiem projektów 
ustaw rządowych, przepracowanych 
ostatnio przez, poszczególne kamisje. 

Rożtańi w Stroónn. Ludowem. 

(Telef. od własn. kor. z Warszawy). 

W kołach sejmowych krążą po- 
głoski e rozłamie, jaki ma nastąpić w 

„ kłubie Stronnictwa Ludowego. Kiłku 
posłów hiezadewolonych z dotychceza- 
sowej taktyki tego klubu na terenie 
parłamentarnym ma zamiar wystą: 
pić ze Stronnictwa Ludowego. 

6.000 rahotników polskich 
wobec geźty utraty pracy. 
BYTOM, i2. 2. (Pat). — Prasa niemiecka 

donosi, że władze niemieckie zwróciły się dó 
przedsiębiorstw na niemieckim Górnym Ślą- 
sku z załeeeniem zredukowania przedewszy- 
stkiem zatrudnionych u hiebie robotników 4 
urzędńików, Pó z polskiego Gór” 
nego Śłąska, a posiadających polskie obywa-' 
telstwo. Rozporządzenie te motywowane jes$. 
podobnem załaceniem, wydanem rzekoma 
przez wiladze polskie. Należy stwierdzić 
przytem, że w Ropalniach niemieckich Gór-. 
nego Śłąska zatrudnionych jest 6 tysięcy -2- 
hywałeli kich, zamieszkałych na polskina 
Górnym Śląsku. 

Kte wygrał? 

WARSZAWA, 12. 2. (Pat). Dzisiaj 
w drugim dniu -ciągnienia Państwn-. 
wej Loterji Klasowej główniejsze wy= 
grane padły na następujące numery: 
30 tys. zł, na Nr. 129.269; 2 tys. zł” 
na Nr. 135.397; — 500 zł. na 142.872. 

  

Generalna debata w 
Póstułaty Hiszpanii, Danii i Czechosłowachi. 
GENEWA, 12. 2. (Pat). — W debacie 

generzinej zabrał głos minister spraw zagra. 
nicznych Hiszpanji Zulueta, który przedsta- 
wił konferencji szereg prepozycyj. Minister 
wyraził wątpliwość w możliwość uczynienia 
wojny bardziej humanitarną przez škašow4- 
nie Środków walki Zakazy te nigdy nie bedą 
respektowane. Nie wojńę chemiczną, czy pod 
wodną trzeba znieść, lecz samą wejnę. Wa- 

  

runkiem tego jest arganizacja międzynaro- 
dowa orz rozbrojenie mórałue. Delegat hisz 
peński popiera propozycje, zawarte w me- 
myrandum polskiem, wyrażając pezekenanie, 

że konferencja uzna ich doniosłożć, 
GENEWA, 12. 2. (Pat). — W dyskusją 

generałnej na konferencji rozbrojeniowej za- 
brał głos pó delegacie Hiszpanji - minister 
spraw 'zagranięznych Danji Munch. Stwier- 

Stara synagoga przy ul. Żydowskiej — 10 jeden z najciesxaw- 

szych zabytków Wiina; 
brudniejszych miejsc w Wine. 

porządkowanie: 

placyk przed tą synagogą to jedna z naj- 

lie rąk znajdzie pracę przy jego 

  

Dymisja d-ra Strassburgera. 
Nowy kurs polityki polskiej w Gdańsku? 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy) 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
Połskiej podpisał wniosek dymisjonu- 
jący dotychczasowego Komisaza Ge- 
neralnego Rzeczypospolitej w Gdan- 
Sku dr. Strasburgera. Na stanowisko 
Komisarza Generalnego w Gdańsku 
mianowany został _ dotychczasowy 
Konsul Generalny w Króleweu p. 
Pappe. 

W kołach politycznych zmiana na 
stanowisku Generalnego , Komisarza 
Rzeczypospolitej w. mieście Gdańsku, 

komentowana jest w ten sposób: 
wzrost wpływów hitlerowskich - у 
Gdańsku i wzróst czynników komuni- 
stycznych w Senacie Wolnego m. 
Gdańska przekreśla dotychczasową 
pełitykę ustępstw ze strony Polski, 
której reprezentantem był p. Strass- 
burger. 

ależy przypomnieć że p. Strass- 
burger na jesieni r. ub. zgłosił prośbę 
o dymisję, lecz wówczas nie była ona, 

przyjęta, 

Do czego świat dąży? 
Strasziiwa nędza w Ameryce. 

LONDYN, 12. 2. (Pat). „Daiły Te- 
legraph* w piśmie swego korespon- 
denta nowojorskiego donosi o straszii 
wej nędzy, jaka panuje obecnie w 
Ameryce. Liczba bezrobotnych . jest 
nieustałena, ale wynosić ma od 8 do 
12 miijonów. Wiele miijonów ludzi 
kompletnie umiera z głodu i na uii- 
each Nowego Yorku widzi się tłumy 
żebraków. Na środku ulic umiesz- 
czane są baraki, w których biedacy 
mogą się grzać wobec panujących о- 
strych mrozów. 

W Senacie czynione są próby prze 
prowadzenia ustawy 0 zasiłkach dla 

bezrobotnych w wysokości 75 miljo- 
nów funtów szterlingów. Sen. Borah. 
w wywiadzie oświadczył, że: wątpi, a- 
by w czasie wielkiej wojny panowała 
taka nędza i taka rozpacz, jak obec- 
nie w Ameryce, Sytuacja, według nie- 
10, osiągnęła swój szczyt. Przemysł 
jest po większej części sparaliżowany, 
finansowa struktura kraju zagrożona, 

zanfanie zniszczone, 3 w całym kraja 
panuje nastrój histerji. Jako rezultaty 
tej sytuacji — zakończył Borah— 
množą się przestępstwa i gwałty, a 
fala niezadowolenia i niepokoju spo- 
łecznego wzrasta w całym kraju. 

Zastrzelił ją, 
bo nie chciała wyjść za niego. 

BRZEŚĆ n/B., 12. 2. (Pat). — Przed kil- 
ka dniami mieszkaniec wsi Osowo Grzegorz 
Fedosiuk wystrzałem z karabinu przez okno 
zabił 18-letnią Oksenję Oniszezuk, zam. na 
ehut. Struga, pow. brzeskiego. Powodem za- 
bójstwa była zemsta za odmowę wyjścia za- 
mąż. Dochodzenie ustaliło, że Fedosiuk miał 
wspólników, a mianowicie — Kordeluka Te- 

1 Chotyńskiego Doroteusza, miesz- 
kańców. wsi Runó, Którzy również bytl nie- 
przyjaźnie uspósebient do Oksenji Oniszczuk 
Fedosiuk po dókonania zabójstwa przez kił 
ka dni ukrywał się w lesie, został jednak 

sehwytany i przyznał się do popełnienia 
zbrodni, wydając jednocześnie swych wspól 
ników. Wszystkich aresztowano. 

За : ь 

Genewie. . 
> + 

dza em że zaśadą równóści praw, której 607 
maga się delegacja niemiecka, nie da się zre” 
slizowač. Możaa jedtak zmniejszyć w pew- 
nej mierze zbrójenia niektórych państw. Za4 
sługuge na podkreślenie, że delegat Danji nz 
naje, że pewne państwa, znajdujące się-w S 
tuacji specjalnej, nie mogą się zgodzić nę 
redukcję swych zbrojeń. 

Dalej ntówca stwierdza, że istnieje móżlk 
weść porezumienia się ce do zniesieniń 
pewnych ofenzywnych kategory. j zbrojeńż 
bważa on przytem, że zakaz wojny chemitzę: 
sej hędzie skuteczny tylko wtedy, jeśli -bę-. 
dą zakazem objęte również i przygotowania * 
ustanowicna hędzie kontroła. Istnieje także 
zdaniem mówey, możliwość porozumienia £ 
€© do zmniejszenia budżetów wojskowycitę 
orńz kontroli ograniczenia zbrojeń. Prppo- 

  

-zyeje francuskie uważa p. Much za logiczne, 
przyczem za wźgiędnie najłatwiejszą do zhe— 
alizówania, a zarazem za najpożyteczniejszą 
uważa propozycję, dotyczącą floty napowiet. 
rznej na usługach Ligi Narodów oraz umię 
dzynarodowienia : lefnictwa „eywilnego. 

GENEWA, i2. 2. (Pat). — Trzecim mów-” 
e4 na piątkowej dchacie generalnej był mi-- 
nister spraw zagranicznych Czechosłowację. 
Benesz. — Oświadczył on, że Czechosłowacja: 
jest getowa do uznania nakazu ograniczenia 
zbrojeń, do przyjęcia kontroli zbrojeń, idą-* 
cej. dalej, niż projekt. konwencji, do zgady> 
na zakaz wojny chem. t bekterjołogicznef, 
oraz hombardewahnia powietrznego przyęzers 
zakazy te pewiniy być uzupełnione sakeja+ 
mi. Delegacja czeskosiowacka gotowa jes; 
e Ski, ARE + dyskusji dać projekt 
rancuski, bądź w całości, bądź w częściach, 
które zostaną przyjęte przez inne - 
Czechoslowsejs gotowa jest przystąpič > 
zmniejszenia swych zbrojeń drogą skrócenta 
słażby wojskowej oraz ewenłuałnego 
szenia wydatków na żbrojenia. 

W konktazji przemówienia miuister, Be- 
nesz oświadczył, że delegacja czeskosłowac- 
ka nie opuści . obecnych obrad, zanim nies 
podpisze pierwszej konwencji o ogranicze- 
niu i redukcji zbrojeń. ` 

HS R i a 

Złoto płynie. 
PARYŻ, 12. 2. (Pat). Bank Fran-* 

cuski osiągnął nowy rekord: wpływ” 
złoła wzmógł się w ciągu niespełna” 
tygodnia o -938 miljonów fr. i wyrażą 
się w ogółnej sumie 72 miljardy 563 
miłjony, 82 tys. 971 fr. Wobee tego 
pokrycie obiegu banknotów wyłącż-. 
nie złotem wyraża się cyfrą dotych-- 
czas nigdy nie notowaną, a mianowi- * 
cie 65,25 proc. 

Krwawe starcie komunistów. 
z hitlerowcami. 

"BERLIN, 12. 2. (Pat). — W poszczegółł 
nych dzielnicach Berlina doszło wezoraj dót 

- krwawych starć między hitlerówcami i ko- 
munistami. 36 osób jest rannych. W dzielni- 
cy północnej wywiązała się między komuni- * 
stami a OTOZ socjalistami krwawa о- 
tarczka, w czasie której 4 osoby ciężko ranie. 
no, zaś 8 lżej Aresztowano szereg demon- 
strantów. Nastrój w mieście podniecony 7 
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Żaniedbane źródło bogactwa 
krajowego. 

'W Polsce, jako w kraju, którego 
20 proc. ludności trudni się rolnict- 
wem, nie można sobie wyobrazić go- 
spodarstwa wiejskiego bez hodowli 
bydła, koni, owiec, świń, a zagrody 
bez psa, kota, często królików i t. @., 
bowiem są takie okresy, że tylko ho- 
dawla najlepiej się opłaca. 

W Polsce przy hodowli zwierząt 
domowych ma się na widoku, poza 
ich siłą pociągową, tylko uzyskiwa- 
nie mięsa i mleka, zupełnie zaś za- 
niedbuje się uzyskiwanie skór zwie- 
rząt, szczególnie futrzanych, pomimo 
iż niejednokrotnie wartość skórki 
przewyższa wartość mięsa łub innej 
jega użyteczności. Pozatem w Polsce 

* zaniedbana jest całkowicie hodowla 
zwierząt specjalnie futerkowych. co 
przecież może dać olbrzymie docho- 

dy. : 
Zaniedbanie tej gałęzi hodowli, 

tłumaczyć należy brakiem w Polsce 
warsztatów przerobu futer i jest pa- 
radoksalnem zjawiskiem dla. nasze- 
ga kraju, gdzie ludność wiejska mu- 
Si używać kożucha, rękawie, fatra, 
nietylko w zimie przy pracy w gospo- 
darskiem obejściu. lecz też na wiosnę, 
w” jesieni, a nawet latem na t. zw. no- 
clegach. 

Zagranicą industrja futrzana osią 
gnęła i ilościowo i jakościowo wysoki 
stopień rozwoju. Imitacje futer szła 
chetnych stanowią złotodajne źródła 
dochodów, zarówno na rynku wew- 
nętrznym, jak też i zagranicą. Do sa- 
mej tylko Połski w łatach 1929 i 30 
przywieziono różnych imitacyj ze 
skórek kocich i króliczych na sume 
39.972.000 zł. (według danych Urzę- 
du Statystycznego). 

„. Gdyby przemysł futrzany i jakość 
wyrobów były należycie postawione, 
ta i spożycie tych towarów wewnątrz 
Kraju byłoby znacznie większe, a wy- 
twórczość ta stanowiłaby w Połsce 
nie o wiele mniejszą gałęź przemysłu 
krajowego, niż np. przemysł włókien 
niczy, Przyczem byłyby tu' jeszcze te 
dodatnie różnice, że nie potrzebówałi- 
byśmiy sprowadzać surowca z zagrani 
cy i tem samem popierać "przemysłu 
obcegó; przerabialibyśmy surowce 
krajowe znacznie trwalsze i cieplej. 
sze: 

Obecnie z Polski wywozimy za- 
granicę skór futrzanych na sumę zgó- 
rą 21.000.000 zł. W rzeczywistości 
za$ wartość tego surowca bezwarun- 
ftowó kilkakrotnie przewyższa zazna- 
<zoną sumę i stanowi uciążliwy ha- 
racż, jaki Polska płaci zagranicy za 
nieumiejętność wyzyskania swych bo 
gictw. 

Kilkakrotnie większa ilość skór 
futrzanych idzie do przerobu w kraju 
na prymitywnie sporządzane kożu- 
chy, a znaczna ilość tego cennego su- 
rowca marnuje się poprostu u gaspo- 
darzy. po wsiach, wskutek nieumieję- 
tnošci konserwowania skór (mole, 
gnicie, przesuszanie idt.). Jest to smu 
tny rezultat tego, że w kraju nienia 
odnośnego przemysłu. 

Kożuchy są sporządzane u nas 
przeważnie, jeżeli nie wyłącznie, spo 
sobem białoskórniczym i nie są ani 
garbowane, ani należycie farbowane, 
<o ma ten skutek, że nie są uodpor- 
nione ani na wilgoć, ani na psucie się. 
co zmacznie obniża ich wartość. 

Według przybliżonych obliczeń, 
zapotrzebowanie na ciepłą futrzaną = 
<łzież, nawet przy obecnym rozwoju 

„ tego przemysłu, sięga rocznie od pół. 
£ora do dwóch miljonów sztuk róż- 
"nych kożuchów, futerek, żabo, bara- 
«ie, czapek i t. d. o sprzedażnej war- 
ości conajmniej stu miljonów zło- 
4ych; rzeczywista zaś wartość, jaką 
«możnaby przy należytym wyrobie fu 
ter krajowych uzyskać —- przewyż- 
śzałaby sumę 200 miljonów -złotych. 
" Ze smutkiem stwierdzić jednak 

należy, że pomimo powszechnego za- 
potrzebowania w kraju na futra, o- 
raz dużego znaczenia ekonomiczne- 
go przemysłu futrzanego, prawie nikt 
w Połsce tą dziedziną pracy nie in- 
teresuje się. Ani na politechnikach, 
ani na uniwersytetach nikt tej gałęzi 
produkcji nie studjuje i nie dąży do 
jej podźwignięcia. 

Taka obojętność ogółu do bo- 
gactw własnych, naraża gospodarkę 
krajową na olbrzymie straty, i uciecz 
kę pieniądza zagranicę 

Dia ilustracji weźmy chociażby 
21-miljonowy wywóz naszych króli- 
czych, zajęczych i kocich skórek, któ 
re po przeróbce wracają do nas w 
postaci różnych imitacyj po cenie 20- 
30 razy droższej. Krótko mówiąc, wy 
wozimy skórek za 21 milj. zł., za któ- 
re zagranicy płacimy przeciętnie 500 
miljonów złotych. A przecież tego ro- 
dzaju skóry stanowią tylko drobny 
ułamek całej hodowlanej produkcji 
kraju. Jakąż więc stratę ponosi kraj 
przez to swoje niedbalstwo. а 

Wobec tego, že najpoważniejszym 
czynnikiem rozwoju przemysłu jest 
szkoła, bo daje potrzebnych fachow- 
ców, w sprawie rozwoju i uporządko 
wania w Połsce przemysłu futrzane- 
go, pierwsze słowo należy do Min. 

„ Wyz. R. i Ośw. Publ. Mojem skrom- 
nem zdaniem, Ministerstwo to powin 
no otworzyć odnośne szkoły, urucho- 
mić kursy, na Politechnice zorgani- 
zować pododdział przy katedrze che- 
mji technicznej, biuro konsultacyjne 
it d. 

Programy szkół, czy też kursów 
musiałyby być ułożone w taki spo- 
sób, aby słuchacze mogli teoretycznie 
i praktycznie poznać na tyle wyczer.- 
pująco technikę wyrobu skór futrza- 
nych, że umieliby samodzielnie popro 
wądzić odnośne pracownie, z począt- 
ku w skali chałupniczej, a następnie 
przy odnośnych sprzyjających warun 
kach, w skali wielkich zakładów prze 
mysłowych, anałogicznie do tego, co 
mówi historja o rozwoju np. Łodzi. 

Sprawa należytego wykorzystania 
surowca futrzanego stanęłaby wów- 
czas na dobrej drodze, a przemysł fu 
trzany rozwijałby się jakościowo i 
ilościowo, dając szerokim masom ro- 
botniczym zarobek, zaś dla Skarbu 
Państwa dochód, oraz poważną po- 
zycję do zrównoważenia bilansu han 
dlowego. 

Inż. M. Janczewski. 

Wystawa 

projektów pomnika Adama 
' Mickiewicza. 

W niedzielę, dnia 14 b. m. o godz. 
12 min. 30, w sali wystawowej Pa- 
łacu Reprezentacyjnego (we jście przez 
bramę w głębi dziedzińca) otwarta bę 
dzie wystawa projektów pomnika A- 
dama Mickiewicza w Wilnie, wyko- 
nanych przez artystów: Ksawerego 
Dunikowskiego, Henryka Kunę, An- 
toniego Madeyskiego, Czesława Przy- 
bylskiego i Tadeusza Tołwińskiego 
(wejście na otwarcie wystawy za za- 
proszeniami). 

Dla publiczności wystawa otwar- 
ta będzie w niedziełę dnia 14 b. m. 
od godz. 14 do godz. 18, a w dni na- 
stępne od godz. 10 do godz. 18. 

Wstęp 'na rzecz budowy pomnika 
1 zł., młodzież ucząca się 50 gr.     

  

Największa sensacja ekranów światal 

„WIELKA GRA" 
Polsko - francuski dramat erotvczny 

z Bogusł. Samborskim 
3 w roli prokuratora, 

od.15 lutego 
* KINIE „HOllywood" 

Kościuszko icar Aleksander I 
Fragment z życia Naczelnika. 

Z. pięknego, ałe z powodu swej ce- 
ny nie dla każdego dostępnego wyda- 
wnictwa „regjonalnego*, Pamiętnik 
Świętokrzyski, w którym zawarto 
istne perły ciekawych przyczynków 
do: historji jednej z najpiękniejszych 
polskich okolic, pozwałamy sobie wy 
jać mały epizod, mogący wzbudzić 
specjalny i u nas sentyment. 

Jedną z najciekawszych rzeczy w 
tem. wydawnictwie, jest Pamiętnik 
Radziszewskiego, artylerzysty z pod 
sztandaru Napoleona i Księstwa War 
szawskiego, pisany ze swadą żołnie- 
rza, a gorącem sercem patrjoty. 

Oto co pisze o spotkaniu Kościu- 
gzki' w Paryżu w 1814 r., gdzie się 
schroniły rozbite oddziały polskie pa 
klęsce napoleońskiej, konsystując w 
©kolicach, przeważnie w St. Denis. 
Motyw do noweli. AA 

„” e. Po abdykacji Napoleona otrzy 
maliśmy rozkaz od gen. hr. Wincen- 
tego Krasińskiego, by opuścić twier- 
@2е Soissons, gdzieśmy się mężnie od 
pruskich korpusów bronili, pod wo- 
dzą mar. Gerarda i udać się do St. 
Denis, by się tam z korpusem polskim 

połączyć. 
Zamieszkaliśmy w różnych wil- 

łach, a resursę założyliśmy u kap. 
PDesperamond, starego napoleończy- 
ka. Pewnego dnia, gdyśmy siedzieli 

przy śniadaniu, ujrzeliśmy galopują- 
cego od Paryża, oficera artylerji kon 
nej. Był to stary, zrąbany oficer, ka- 
pitan Orliński, kochany przez wszyst 
kich, a zwany ogólnie „pfefferem'*, 
od używania tego słowa. Za nim cwa- 
łował tęgi, wąsaty kononier w bermy- 
cy. Stanął przed resursą, zeskoczył 
jak młodzieniec z konia, oddał go or- 
dynansowi, wszedł na salę, a lubo za 
wsze miał oblicze miłe, wtenczas 
twarz jego jaśniała szczególniejszym 
wyrazem radości. Cały chór powitał 
go pieszczotliwemi wyrazami: „A wi- 
taj że, witaj kochany Pfefferciu''!- 

Stary wojak uśmiechem podzięko 
wał za przywitanie, zdjął bermycę, 
dobył z niej chustki, usiadł na stoli- 
ku i obtarł pot z czoła. Głosy trochę 
ucichły. Zacny weteran zabrał głos 
mówiąc: 

„Kochani bracia, gdybyście wie- 
dzieli, jakie mnie dziś szczęście spot- 
kało, tobyście zapewne z pełnem ser- 
cem podzielili moją radość* 

Zaraz odezwały się dowcipy: „Za- 
pewne ci Marmont zdał komendę Pa- 
ryża...*. Inny znów się odezwał: „Prę- 
dzej go cesarz Alexander zanomino- 
wał atamanem kozaków na miejsce 
Płatowa”. ё 

.„I sypią się żarty, ale Radziszew- 
ski każe dać szampana: „Pijmy kole- 

  

KU R J ER w I L E. NS KI 

- Konflikt chińsko - japoński. 
Wznowienie akcji wojennej. 

SZANGHAJ, 12. 2. (Pat). Żądanie 
Chińczyków przedłużenia zawicszenia 
broni w dzielnicy SzaPei w celu usu- 
nięcia osób cywilnych z płacu boju 
zostało odrzucone przez Japończyków 
wobec czego Chińczycy naruszyli za- 

40 okrętów Japońskich w Szanghaju. 
MOSKWA, 12. 2. (Pat). Według 

otrzymanych tu wiadomości, Japon 
ja skoncentrowała w Szanghaju 40 

Czang-Kai-Szek żąda 

wieszenie broni, otwierając ogień dziś 
rano. Dużo pocisków eksplodowało 
wpobliżu dzielnicy angielskiej i ame- 
rykańskiej koncesji międzynarodo- 
wej. 

' 

okrętów, w tej liczbie kilka większych 
krążowników i kontrtorpedowców. 
k i 

zaprzestania dziatan 
wojennych? 

MOSKWA, 12. 2. (Pat). Jak dono- 
szą z Szanghaju, gen. Czang-Kai-Szek 
zażądał od dowódcy wojsk chińskich 
w Szanghaju, aby natychmiast za- 
przestał działań wojennych i przystą- 

pił do uregulowania incydentu w dro- 
dze bezpośrednich pertraktacyj. Na 
polecenie to dowódca chiński miał od 
powiedzieć odmownie. 

Żądanie admirała Nomura. 
SZANGAJ. 11.11. (Pat.) — Admirał 

Nomura zażądał od komendanta krą 
żownika brytyjskiego  „Berwick“, 
stojącego obecnie na kotwicy w Wo- 
osung, zmiany siedziby przed godzi- 

ną 15-tą. Fakt ten tłumaczą zamiarcia 
Japończyków wznowienia intensywne 
go ognia artylerji na pozycje chińskie 
w. Woosung. 

Chiny żądają 
zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Ligi. 

GENEWA. 11.1. (Pat.) — Dzisiaj 
w południe rozeszła się w kuluarach 
sensacyjna wiadomość, że delegat 
chiński zażądał zwołania nadzwyczaj 
nego posiedzenia Rady Ligi dla roz- 
patrzenia konfliktu japońsko - chiń. 
skiego. Istotnie, dełegat chiński wy- 
łożył dziś sekretarzowi generalnemu 
notę, zgłaszającą to żądanie. W по- 
cie delegat chiński oświadcza jedno- 
cześnie, że delegacja chińska nie bę- 
dzie trwała przy tem żądaniu, jeżeli 
Rada ze swej strony zobowiąże się 
zwołać Zgromadzenie w terminie póź 
niejszym, uznanym za wskazany. 

Ponieważ tekst noty chińskiej nie 

Tekst noty 
GENEWA, 12. 2. (Pati. Ogłoszony 

tu został tekst noty chińskiej w spra- 
wie przedłożenia Zgromadzeniu Ligi 
Narodów zatargu chińsko-japońskie- 
go. Treść jej jest następująca: 

W sprawie konfliktu chińsko-ja- 
pońskiego, który został przedłożony 
Radzie Ligi na mocy artykułów 19, 
11 i 15 paktu Ligi, mam zaszczyt 
wskazać, że według $ 9 art. 15 Rada 
może przedłożyć zatarg Zgromadzeniu 
oraz że zostanie on także przekazany 
Zgromadzeniu na żądanie jednej ze 
stron, pod warunkiem, by podobne 

został opublikowany, krążą rozmaite 
wersje co do formy, w jaką żądanie 
chińskie jest ujęte. W każdym razie 
nie ulega wątpliwości, że Chinom cho 
dzi o przestrzeganie 14 dniowego ter 
minu, przewidzianego przez art. 15 
dla zgłoszenia przez jedną ze stron 
żądania zwołania nadzwyczajnego 
Zgromadzenia. Termin ten upływa 
dzisiaj. 

Przewodniczący Rady Ligi Paul- 
Boncour zwołał natychmiast na dziś 
po południu nadzwyczane posiedze- 
nie komitetu 12-tu, t, į. członków Ra 
dy z wyjątkiem zainteresowanych 
stron. 

chińskiej. 
wymaganie było zgłoszone w ciągu 
14 dni od chwili wniesienia zatargu 
przed Radę, Ze względu na wspomnia- 
ny termin rząd chiński widzi się zmu 
szonym zażądać, aby wymieniony га- 
targ został przedłożony Zgromadze- 
niu. Jednakże gdyby Rada miała za- 
miar przedłożyć sama sprawę Żgro- 
madzeniu, lub też zwołać Zgromadze- 
nie na podstawie swych ogólnych 
pełnomocnictw dla zbadania wspom- 
nianego zatargu, rząd chiński wyraża 
gołowość wycofania swego żądania. 

Wynik narady. 
GENEWA, 12. 2. (Pat). Komitet 

12-tu odbył w dńiu 12 lutego dwugo- 
dzinną naradę. 

O naradzie tej nie został wydany 
żaden komunikat. Jednakże jak slv- 
chać członkowie Rady doszli do prze- 
konania „iż nie mogą nie uczynić za- 
dość žyczeniu delegacji chińskiej, 
przyczem jednak Rada pozostawi tej 
delegacji całą odpowiedziałność za tę 

Ostatnia 
WASZYNGTON, 12. 2. (Pat). Przy 

wiązują tu wielką wagę do przyjazdu 
posłów angielskiego, amerykańskie - 
go i francuskiego do Szanghaju dla 
przeprowadzenia poufnych rokowań 
pokojowych z posłem japońskim, w 
Chinach oraz: dowódcami japońskich 
i chińskich sił zbrojnych w Szanghia- 

+ mady nat 

  

BRZEŚĆ n/B., 12. 2. (Pat). — Kononowi 
Kore-Artyszukowi, zam. w  Chocum, pow. 
łuninieckiego, który niedawno powrócił z 
Ameryki, złodzieje skradli z mieszkania 10 

  

boś sfatygowany* — mówi do 
„Pfeffercia*. „Tobie tyłko powiem 
kochany Ignasiu, a tym chłystkom 
dam figę** — rzekł Orliński. Tu poka- 
zał prawą rękę, zrąbaną pod Maciejo 
wicami, od poniesionych ran w kształ 
cie figi zrosłą. ` 

Usłyszawszy te słowa młode psot- 
niki zaczęły cmokać starego „pfeffe- 
ra* jak karmelka, aż się udobruchał 
i tak rzecz ciągnął. 

„Dziś się dowiedziałem o przyby- 
ciu do Paryża Kościuszki, pośpieszy - 
łem do mego dawnego wodza na uli- 
cę St. Honore, gdyż nie widziałem go 
od uwolnienia przez cesarza Pawła. 
Przybywszy do Jego mieszkania  n- 
kląkłem przed nim, całując Jego ręce 
i kolana. Obydwa aż do łez rozrzewni 
liśmy się (bo i pod piersią łudzi mar- 
sowych są tkliwe serca)... 

"Po opowiadanie przemieniło о- 
wych pustaków w ludzi poważnych, 
którzy z uszanowaniem pochylili swe 
głowy, na znak uczczenia sławnego 
bohatera. 

Jak już skończył Orliński, wszys- 
cy obsypaliśmy go pocałunkami przy 
odgłosie: „Wiwat, dawaj szampana, 
różowego, nie musującego '! Wszyscy 
chcieli pośpieszyć na rue St. Honor! 
aby oddać hołd sławnemu Wodzowii... 

Ё Nazajutrz grono wybranych, w 
paradnych mundurach, z dekoracja- 
mi, stawiliśmy się o umówionej godzi 
nie w naszej resursie w St. Denis, 
skąd processionaliter, poprzedzeni na 
dzielnym, andaluzyjskim koniu przez 

80, 

  

   

  
  

    

iniejatywę. Tak więc z dwóch alter- 
natyw zawartych w nocie chińskiej 
albo zwołania Zgromadzenia na wnio. 
sek chiński, albo zwołania Zgroma- 
dzenia na mocy praw, przysługu ją- 
cych Radzie — komitet 12-tu przy- 
chylił się do pierwszej alternatywy. 
Definitywna decyzja powzięta będzie 
na poniedziałkowem posiedzeniu Ra- 
dy. 

próba. 
ju. Rokowania te są, jak siętzdaje o-. 
statnią próbą, podjętą w celu niedo- 
puszczenia do rozegrania się decydu- 
Jącej bitwy w Szanghaju. Spodziewa- 
ją się też tutaj szybkiego przebiegu 
bitwy i niezwłocznego po jej zakoń- 
czeniu wszczęcia rokowań pokojo- 
WYCH w; : 

W Ameryce zebra! a tu mu skradli. 
tysięcy dołarów. w banknotach po 100 doł., 
oraz biżuterję złota, wartości kilkudziesięciu 
tys. zł. 

    

kap. Orlińskiego, już nie po kozacku, 
ale stępem jadącego, postępowaliśmy 
dwoma szeregami na ślicznych i do- 
branych koniach normandzkich. Za 
nami kilku porządnie ubranych sług, 
na dobrych połskich koniach. co nie- 
jednego oko na nas zwróciło. Zaje- 
chaliśmy do wiadomego hotelu, lecz 
w tej chwili nie było Kościuszki. Je- 
go wierny sługa oświadczył. że od 
trzech godzin był wezwany do cesn- 
rza Aleksandra, że spodziewa się 
wkrótce jego powrotu na obiad. 

8 W rzeczy samej było na stoliku 
nakrycie na jedną osobę. 

Prosiliśmy służącego, by nam po- 
zwolił doczekać swego Pana. Wkrót- 
ce przez okno dostrzegł przybywają- 
cego i o tem nas zawiadomił. Zeszliś. 
my na dół, by z uszanowaniem spot- 
kać uwielbianego Kościuszkę. Zapro- 
sił nas do swego mieszkar a nastę- 
pnie Orliński, jemu dobrze znany, 
przedstawił nas z porządku. Jak u- 
słyszał moje nazwisko (Radziszew- 
ski), zamyśliwszy się nieco, zapytał. 
„Czy nie byłeś Radziszesiu pod Szcze- 
kocinami*? Odpowiedziałem, że nie 
byłem jeszcze w stanie noszenia bro- 
ni, ale mój brat starszy, Antoni, był 
tam w brygadzie Walewskiego, i o 
tem w domu wspominał. „Tak, to on, 
jak podemną konia ubito, podał mi 
swego, zanim przyprowadzono inne- 
go dla mnie, a sam z karabinem sta- 
nął w szeregu piechoty. Zanominowa 
łem gó na placu bitwy oficerem. Czy 
żyje? „Nie — odpowiedziałem smęt 

      

Eskadra samolotów chińskich 
MOSKWA, 12. 2. (Pat). Do Szang- 

haju przybyła z Nankinu wojskowa 
eskadra chińska w składzie 20 samo- 
łotów. Eskadra ma współdziałać z 
19-tą armją kantoūską, broniącą 
Szanghaju. 

Nie chcą opuszczać swych 
siedzib. 

SZANGHAJ, 12. 2. (Pat). — Kupcy chiń- 
sey zwrócili się do posłów brytyjskiego, a- 
merykańskiego i francuskiego, przybyłych z 
Nankinu o akcję pośrednictwa w celu nawią 
zania rokowań pokojowych między Nanki- 
nem a Tokie. Członkowie misji ks. Jacguinot 
z trudem zdołali przekonać mieszkańców 
Sza-Pei, aby opuścili strfę walki. Wielka li- 
czba Chińczynków nie ehce opuścić swych 
siedzib. Dotychczas opuściło Sza-Pei 700 
osób. 
L S Si 

Z komisyj. 
Młodzież musi być 

wychowywana w duchu 

  

     
     

państwowym. 
WARSZAWA, 12. 2. (Pat). Na 

szem posiedzeniu komisji skarbow. 
wej Senatu, po dysk nad bud 
nisterstwa Oświaty, minister JĘDF 
odpowiadając na niektóre zarzuty, podnie- 
sione w dyskusji poruszył sprawę ukraińską 
i stwierdził, że na tym tere. na którym 
zetknęły się dwa szowinizmy cjonalistycz- 
ne, musiało dojść do ostrego starcia. Dąże- 
niem rządu jest usunięcie tych tarć i zapro. 
wadzenie zgodnego współżycia między współ żyjącemi ze sobą społeczeństwami. 

Minister podniósł, że podana przez niego 
cyfra 306 tysięcy dzieci, znajdujących się 
poza szkołą, jest ustalona ściśle, a nawet zbyt 
pesymistycznie. Troska rządu o szkolnictwo 
jest wielka. Zarzuty” przeciw wychowaniu 
państwowemu są wynikiem zadrażnień poli- 
tycznych pomiędzy różnemi ugrupowaniami 
społeczeństwa. W społeczeństwie tem toczy 
się walka zasadnicza i następują przemiany. 
Walka toczy się o stosunek do państwa, o trwałość i byt-tego państwa i jego stanowi- sko mocarstwowe. Są to konsekwencje prze- wrotu majowego, który zapoczątkował pro 
ces dziejowy. 

Dążąc do związania szkoły z życiem, wy- 
chowanie musi nawiązać do zagadnienia dnia 
dzisiejszego. Jeżeli tak jest, to minister nie może wykreślić z historji chwili bieżącej wiekiej postaci Marszałka Piłsudskiego, | 

Znaczenie dziejowe tej postaci, jej wysił 
ków w dobie odradzającego się państwa pol- 
skiego, jest tak wielkie, że w duszy dziecka 
musi nastąpić ustosunkowanie się do tej po- 
staci hisaorycznej, tak jak do wszystkich za- sadniczych kwestyj dnia. 

Trzeba pamiętać, że Marszałek Piłsudski reprezentował ideę. czynu, Marszałek Piłsud- 
ski był pierwszym Naczelnikiem Państwa, 
Marszałek Piłsudski jest zwycięskim wodzem 
w wojnie zasadniczej, która miała decydują- 
ce znaczenie dla całego świata. Jest rzeczą 
jasną, że w tej walce o wychowanie państwo- 
we, zarzuty nie są natury ogólnopaństwowej. 
Opozycja jest w rozpaczy, że na miejsce tego 
wychowania państwowego nie może wprowau- 
dzić bądź to własnego wychowania socjali- 
stycznego, aibo też w duchu obozu prawicv. 

Reforma szkolnictwa 
średniego i zawodowego 

została uchwalona przez komisję 
oświatową. 

WARSZAWA, 12. 2. (Pat). —- Komisja 
oświatowa Sejmu w nieprzerwanym toku od 
bywa codziennie posiedzenia poświęcone pra 
jektowi ustroju szkolnictwa polskiego. Ob. 
szerniejsza dyskusja rozwinęła się przy arty 
kułach, dotyczących reformy szkolnictwa 
średniego ogólnokształcącego. 

Po przemówieniu referenta pos. Smuli- 
kowskiego (BB), za pozostawieniem dotych- 
czasowego 8-klasowego gimnazjum wypowie. 
dzieli się posłowie Klubu Narodowego. Z 
bardziej kompromisowym wnioskiem wystą- 
pili posłowie z Klubu Żydowskiego i PPS. 
Za zasadniczą reformą w tej dziedzinie wed- 
ług projektu rządowego wypowiedzieli się 
posłowie Pochmarski i Gdula (BB), ze wzglę 
dów natury społecznej i ogólnopaństwowej. 

Wkońcu p. wice-marszałek Pieracki oś- 
wiadczył, że od szeregu miesięcy przy współ 
udziale nauczycielstwa ustala się programy 
nauki w związku z projektem ustawy tak, 
że już z dniem 1 września r. b. będzie moż- 
na jej rozesłać. Po wyjaśnieniach referenta 
komisja, przyjąwszy drobne poprawki posła 
Sommersteina z Koła Żyd. i pósła Lecha z 
KŁ Nar., uchwaliła większością 18 głosów 
refcormę szkolnictwa średniego według pro- 
jektu rządowego. 

W; dalszym ciągu komisja przystąpiła do 
debaty nad artykułami, dotyczącemi szkolni- 
ctwa zawodowego. Po przemówieniu referen- 
ta pos. Smulikowskiego, zabierający w dys- 
kusji głos wszyscy mówcy, bez różnicy klu- 

  

  

  

      

   
   

  

nie — po ostatnim rozbiorze Polski, 
wróciwszy do domu rodziców, nie mo- 

gąc przeżyć skonu Ojczyzny, wystrza 
łem z pistoletu życie sobie odebrał". 

Westchnął wódz i dodał: „Biedny 
chłopiec. 

Zkolei przedstawiono mu moich 
kolegów.. 

Wtem lokaj zupę przyniósł, chcie- 
liśmy go pożegnać, ale nas zatrzymał: 
„Moje dzieci, nie odchodźcie, ja nie 
mam zdrowia i apetytu, może mi go 
doda wasza obecność, po obiedzie do- 
wiecie się pierwsi o waszem przezna 
czeniu, 

Skończywszy obiad, który się skła 
dał z zupy, szparagów i pieczonego 
kurczęcia, zaczął opowiadanie. 

„Oto kochane dzieci, byłem ZA- 

wolany do cesarza Aleksandra i ba- 
wiłem u niego przeszło trzy godziny. 
Monarcha ten wspaniałomyślny, nie- 
tylko że mnie przyjął z uprzejmością, 
ale nadto objawił mi swe dobrodziej- 
stwo, że pragnie wskrzeszenia narodu 
polskiego, a ze szczątków walecznych 
Polaków, pod dowództwem  hrabi 
Wincentego Krasińskiego w okolicy 
St. Denis zebranych, utworzy armję 
dla przyszłego Królestwa. Zapraszał 
mnie do Polski, dodając, że dziś wy- 
dał rozkazy, aby szczątki waszego 
korpusu w ubiór i broń zaopatrzyć, 
następnie 7 czerwca, jest dzień prze- 
znaczony na powrót wasz do Ojczyz- 
ny“: 

Słuchaliśmy w zachwyceniu tego 
opowiadania i ledwośmy się mogli po 

Nr. 35 (2277) 

bów, wyrazili się z uznaniem o tej części 
projektu, która wprowadza tak znaczne up- 
rawnienia i rozbudowę szkolnictwa zawodo- 
wego, nawiązującego do gospodarczych pot- 
rzeb i zadań państwa. 

Komisja wszystkie artykuły o szkołniet- 
wie zawodowem, według projektu rządowego 
przyjęła z drobnemi poprawkami 

O kształcenie nauczycieli. 
WARSZAWA, 12. 2. (Pat), — Na po po- 

łudnicwem posiedzeniu sejmowej komisji 
oświatowej szczególną uwagę poświęcono 
kwestji kształcenia nauczycieli szkół powsze- 
chnych. Projekt rządowy, według którego 
kształcenie to odby się będzie w trzy- 
letnich liceach pedagogicznych i dwułetnich 
pedagogjach spotkał się częściowo z zastrze- 
żeniami posłów z Klubu Ukr., Klubu Nar. i 
Koła Żyd. Wyjaśnień na zarzuty udzielał wi 
ce-marszałek PIERACKI. — Po przemówie- 
wieniu referenta uchwalono odnośne artyku- 
ły w brzmieniu projektu łącznie z popraw- 
ką pos. Sommersteina o rozszerzeniu odby- 
wania praktyki także na szkoły, mające pra 
wo publicznoś. 

Zkołei rozpatrywała komisja artykuły 
o kształceniu nauczycieli szkół średnich-ogół 
nokształcących. Po dyskusji i wyjaśnieniach 
wice-ministra Pierackiego przyjęto odnośne 
artkuły w brzmieniu rządowem z poprawką 

aloną jedno- 
zasięgania opinji u 

demickich odnośnie do 
zakresie obranej | dziedziny 

    

  

   
   

    

    

  

  

  

Z dnia па dzień. 
Szydło z worka. 

„Dz. Wil.* pisze: 
„Od pewnego cz: Kuratorjum Szkolne 

powzięło bardzo chwalebną inicjatywę. Oto 
jednemu z ytatorów powierzono rolę cen- 
zora sztuk teatralnych z punktu widzenia po- 
trzeb młodzieży szkolnej. Pomysłowi temn, 
w zasadzie nader słusznemu, należałoby jeno 
przykl „ gdyby funkcję tę złożono w rę- 
ce człowieka naprawdę odpowiedniego i od- 
powiedzialnego. Niestety jednak obarczone 
tą misją tegoż p. wizytatora Jerzego Ostrow- 
skiego, który w ciągu niespełna półrocznego 
pobytu w Wilnie zdołał się tylekroć naraziż 
opinji publicznej, 

    

    

  

  

Mała nieścisłość: nie opinji „pu- 
blicznej”, ale ,„Dzienniczka“. To nie 
to samo! 

sw.    
   

c i na nowem polu cenzury teatral- 
sazał p. Ostrowski wyjątkowy brax 
pedagogicznego. 

nej wy 
zmysłu 

Czyżby? Świetny pedagog? Autor 
dzieł z tej dziedziny? Nie do wiary! 
Posłuchajmyż uzasadnienia: 

„Oto w teatrach idą teraz sztuki: „Ta któ- 
rej szukamy* oraz „Mam lat 26%, W pierw- 
szej sztuce mamy współzawodnictwo pomi;- 
dzy matką i córką o miłość jednego mężczyz- 
ny którego obie kochają. Córka w pewnym 
momencie występuje na scenie wyłącznie... 
w kostjumie kąpielowym*. 

Z pewnością autor był na „Tej, 
ktėrej...“, no, bo skądby wiedział o... 
(o zgrozo!) kostjaumie kąpielowym. 
Ale właśnie to, że na niej był i tak 
ją zrozumiał jest dostatecznie wy- 
mowną kwalifikacją m. in. także i 
„zmysłu pedagogicznego* cenzora pa 
na cenzora. 

A. p. Ostrowski nieco inaczej ta 
„współzawodnictwo zrozumiał i u- 
znał za odpowiednią tę sztukę dla 
młodzieży. 

Niestety, piszący te słowa, nie u- 
mie jeszcze ocenić „charakterystyki 
drugiej z wymienionych sztuk. 

A propos p. Ostrowskiego. Musiał 
on się czemś okrutnie „obozowi na- 
rodowemu'* narazić, skoro tak się gor- 
liwie jego osobą zajmuje, stwarzając, 
pożądaną czy nie (trudno z jednego 
n-ru sądzić), ale pierwszorzędną re- 
klamę redagowanemu przez niege 
„Sterowi“. 

Ostatnio nawet KAP zabrala glos 
w tej sprawie. W najwyžszem oburze- 
niu pisze: ° 

„Znajdujemy zapowiedź że będą podani 
jeszcze zdolniejsi pisarze bołszewiccy. I ta 
na takiej literaturze ma kształcić swoje po- 

. glądy młodzież polska? Z takich dzieł mają 
Polacy czerpać zasady życiowe, o których 
potrzebie mówi redakcja „Steru*? 

Charakterystyczne, że głosy te u- 
kazują się na łamach pism, które pie- 
runują na rzekome forsowanie przez 
rząd w projekcie nowej ustawy szkoł- 
nej „najwyższej cnoty obywatelskiej 
— „mołćzat i nie razsużdat:* (Dz. 
Wil.). 

Wypracowalby ten „obėz“ 
projekt. Tożby był... liberalnyl.. 

swój 

wstrzymać od uniesienia. Nakoniec ja 
przemówiłem z energją do Kościusz- 
ki: 

„Kochany Naczelniku, jeśli tak 
jest, czemu wierzyć powinniśmy, ta 
do naszego szczęścia niczego nie bra- 
kuje, jak tylko tego, abyśmy oglądali 
Naczelnika na naszej ziemi'. 

Odpowiedział dwuznacznie: 
„Moje dzieci, pragnę tego, bo nad 

życie kocham moją Ojczyznę. Lecz 
jeżeli mnie tam ujrzycie, to i siebie 
ujrzycie szczęśliwszymi... Wszak i 
Napoleon wzywał mnie też do Ojczy- 
zny''... 

Na tem skończył. 

Oddawszy mu hołd uszanowania, 
pożegnaliśmy naszego bohatera, by 
najśpieszniej udzielić pocieszającej 
wiadomości naszym kolegom. 

Muszę tu wspomnieć o tem, co nas 
wszystkich zastanowiło, Ubiór Koś- 
ciuszki, w którym był u cesarza Ałe- 
xandra, składał się z surduta szaracz- 
kowego, dość ordynaryjnego sukna i 
pantalonów spuszczonych na trzewi- 
ki. Taki sam ubior był i jego służące- 
go, a jednak był mile przez cesarza 
Przy jęty. 

(Słowa „dwuznaczne”, jak je na- 

zywa Radziszewski, odnosiły się do 
nieufności, jaką, mimo wszystkie „ła- 
ski“, żywił przezorny Litwin do obiet 
nic i umizgów cesarskich, tak Napo- 
leona, jak Aleksandra). 

Heł. Romer. 
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Tajemnica sierżanta-samebójcy. 
„Popełniam samobójstwo, gdyż niesłusznie posądzano 

mnie o nadużycia". 3 
W nowej Wiłejce wywarło wiel- 

%ie wrażenie samobójstwo sierżanta 
2 kompanji 85 p. p. Franciszka Zasło- 
my, który odebrał sobie życie wystrza 

Aem z rewolweru. 

F. Zasłona posądzony był ostatnie 
© popełnienie szeregu nadużyć przy 
edbieraniu przesyłek pocztowych dla 
poborowych. Nadużycia te dokonywa 
me były, jak wykazało dochodzenie, 
od dłuższego już czasu i sięgają po- 

"ważnych sum. F. Zasłona dowiedział 

się o mającem nastąpić aresztowaniu, 

co wywarło na nim bardzo silne wra- 

żenie. 

W dniu 1i b. m. o gedz. $ rano w 

    

kancelarji pułkowej Zasłona odebrał 

sobie żytie. 
Powiadomieni o tem, przybyli na 

miejsce wypadku przedstawiciele woj 
skowych i cywilnych władz śledczych 
którzy wszczęli dochodzenie. 

Przy samobójcy znaleziono list, w 
którym oświadcza on, iż odbiera ży- 
cie, gdyż niesłusznie posądzony jest 
6 nadużycia, których nigdy nie popeł 
niał, Z dalszej treści listu samobójcy 
wynika, że wie kto jest faktycznym 
sprawcą ujawnionych nadużyć, lecz 
pewne wzgiędy nie pozwałają mu te- 

go powiedzieć. 
W sprawie tej prowadzi dalsze da 

chodzenie żandarmerja wojskowa. (e) 

    

   

ykrycie nadużyć w Kasie Stefczyka 
w Czernawie. 

Rachmistrz Kasy aresztowany. 
W dniu wezorajszym 2 poiecenia władz 

śledczych aresztowany zosiał rachmistrz Ka- 

sy Stefezyka w Czerniowie, pod Brasławiem, 

ueław Trubowicz oskarżony © popełnienie 

szeregu nadużyć na szkodę Kasy. 

Na ślad nadużyć wpadła koinisja kon- 

ftrolna Kasy Stefczyka, która donłosła o swo- 
ich spostrzeženiach policji. 

Przeprowadzone pierwiastkowe doehodze- 
nie wykazało, że Trubowicz od dłuższego już 

  

<«zasu prowadził podejrzane kombinacje i. 
Stranzakcję zbożem i ziemniakami, przy- 

właszezająe część zakupionych dla spółdziel- 
ni Kasy łowarów. Badanie ksiąg stwierdziło 
że jeszcze w roku 1929 Trubowiez zakupił 
od firmy „Rolnik w Brasławia wagon ziem- 
niaków, które następnie ułokewane zostały 
w składach Trubkowicza. Nieco później Tru- 
bowicz sprzedał ten towar za 1750 złotych, 
pieniądze zaś przywłaszczył sobie. 

Aresztowanego deiraudanta osadzono w 
więzienia powiatowem w Brasławiu. Władze 
śledcze prowadzą dalsze dochodzenie. (e) 

    

Poprzez trupy straży sowieckiej 
uciekają z Rosji do Polski. 

Dnia 18 b. m. w godzinach rannych w 
pokližu osady granieznej Turmany w odie- 

złości 30 mtr. ed granicy znałezłono martwe 
<viało strażnika sowieckiego. Żołnierz miał 

па głowie dwie rany cięte, oraz przestrze- 
lony bok. Jak ustaliło dochodzenie, strażnik 

sów zraniony został przez uciekinierów z te- 
*enu Rosji Sowieckiej, którzy odebrali mu 
broń. Ranny żołnierz wskutek upływu krwi 
1 skutkiem Śnieżnej zamieci zmarł nie otrzy- 
«mawszy znikąd pomocy. 

W związku ze znalezieniem straźnika so- 
"wieckiego w pasie pogranicznym komendant 
©owieckiej straży początkowo podejrzewał 

ludzi ze straży polskiej i nawet interwenjo- 
wał eelem zwołania konferencji granicznej, 
która zresztą odbyła się onegdaj przy u- 
działe władz granicznych. Na konferencji 
niezbicie ustalono, że strażnika zabili ludzie 
z terenu sowieckiego, co też potem uznał 

i komendant odcinka sowieckiego, gdyż w 
miejscu gdzie znajdował zabity, znałezio- 

ne bagnet oraz sztylet rosyjski, który w Pol 
sce nie jest używany i nieznany. Pozatem 
w odległości 10 kroków od zabitego znałe- 
ziono siekicrę wyrobu sewieckiego. Sieklera 
eała była spłamiona krwią. 

  

   

Walka z potajemnem gorzelnictwem 
na Wileńszczyźnie. 

Funkejonarjusze P. P. we wsi Lewkow- 
*szezyzna gm. bieniekiej w zabudowaniach 

Natalji Jarmokiewiezowej ujawnili zakon- 

"spirowaną gorzelnię szmogonki. 

Jarmokiewiezowa prowadziła gorzelnię od 
<iłuższego już czasu i wyroby jej cieszyły się 
«dość znacznym popytem, bowiem dostarcza 

ła około 400 litrów samogonki miesięeznie 
na całą gminę. 

Jarmokiewiczowa, jak mówią bliżsi jej 
sąsiedzi, na tajnej gorzelni zarobiła przeszło 
3000 złotych i -zamierzała zbudować nowy 
dom mieszkalny i stodołę. Konkurentkę Pań 

stwowego Monopolu Spirytusowego areszto- 
wano. te) 

Konfiskata nielegalnie posiadanej broni. 
Z rozporządzenia władz administracyjńych 

«la terenie powiatów województwa wileńsk 

*go przeprowadzona została rewizja w po: 

*iwaniu broni posiadanej przez mieszkańców 
*województwa nielegalnie, W wyniku rewizji 

  

  

znaleziono 16 karabinów, 9 rewołwerów, i! 
strzelb i dubeltówek oraz mnóstwo broni bia- 
łej. Włościan u których znaleziono broń, po- 
ciągnięto do odpowiedzialności karno sądo- 

wej. 

Oszmiana. 
Praca kulturałna na wsi. 

W dniu 34 stycznia 1032 we wsi Sta 
“e BRoruny w świetlicy Oddziała Związku 
"Strzeleckiego odbyło się amatorskie. przedsta 
Wienie „Wieczna Bajka”. Treść komedyj 
«mówi o walce z nędzą rode'ny robołnika fa: 

brycznego. Jak. widać organizatorzy przed- 
sstwienia w samą porę chcą uświadomić 
miejscowe społeczeństwo o nędzy kraci tv 

*sięcy robotników z powodu wszechświatow: - 
go kryzysu i w ten sposób pobudzić do 0- 
iarności na cele bezrobocia. 

Sala była przepełniona miejscową publicz- 
mością. Artyści spisali się świetnie. Na szcze 

*Bólne wyróżnienie zasługuje strzelec Mieczy. 
sław Jackiewicz i Helena Gudebska. 

W| czasie przedstawienia i po nim pu- 
hliczność zachwycona postanawia — przy 
każdej sposobności iść z pomocą bezrobotnym 

*Cel osiągnięty. Miłe wrażenie wywarło przy- 
bycie ma przedstawienie dyrektora Seminar 
„jum Naucz. w Borunach p. Luro i p. Korżo- 
'we,j natomiast odzywają się pomruki: dła- 
*czego ks. Nurkowskiego brak? Pomimo za- 
*proszenia — wiadomo — ignorancja. 

Nadmienić należy, że swą ofiarnością i 

'Sprężystością pp. Nazaruk Stanisław, kier. 
Szkoły Powsz. w Borunach jako referent 
"Oświatowy Oddziału i Tomasz Gamrat — 
Jako prezes Oddziału zapalają młodzież do 
intensywnej pracy pod każdym względem. 
*Cześć cichym i ofiaruym pracownikom. 

Obecna. 

  

    

    

Zabawa szkolna. 

Dnia 8 lutego 1932 r. Miodzież Państw. 
imnazjum w Oszmianie urządziła zabawę © 

*%ostjumową, przeznaczając całkowity dochód 

ma Ochronę dla dzieci bezrobotnych w Osz- 

śmianie. 

Postawy. 
Zebranie organizacyjne Komitetu 
Gminnego B. B. W. R. w Hruzdowie. 

W. dniu 10-go łutego b. r. odbyło się 
„Wałne zgromadzenie członków i sympaty- 
ków BBWR. w Hruzowie. Na zebranie przy 
było około 400 osób ze wszystkich wiosek 

miny hruzdowskiej. Zebranie przewodni- 
*zył p. Pregiel nauczyciel miejscowy. W ze- 
braniu z ramienia Rady Powiatowej B. B. 
W. R. w Posiawach brał udział p. Polit Mar- 
„Jan Kierownik  Sekretarjatu Powiatowego, 

który w przeszło 2-godzinnym referacie z0- 
uzował wszechstronnie zebranym obecr 

sytuację  polityczno-gospodarczą państwa. 
posunięcia rządu w dziedzinie zwalczania 
ryzysu t pracę BBWR na terenie parlamen- 

tu. Po referacie wywiązała się ożywiona dy- 
Skusja na temat aktualnych bołączek miej 
«owych spraw dotyczących ogółu mieszkań- 

*%ów jak: prolongowania spłat pożyczek na 
©dbudowę, ewentualnie częściowe ich umo- 

Fzenie,: nasilenie pomocy kredytowej długo- 
€rminowej, zamianę kredytu krótkotermi- 
owego na długoterminowy w Kasach Stef- 

€zyka, gdyż ciężka sytuacja rolnictwa nie 
Pozwala, szczególniej drobnemu rolnikowi, 
„Wywiązać się całkowicie z zaciągniętych zo- 

_owiązań, a nawet naglaby grozić zniszcze 
zjem warsztatów pracy stanowiących jedynie 
-Tódło utrzymania, reformy systemu podat- 
śOwęgo, obliżenia taryfy przewozowej dla 

   
  

  

   

   
  

  

  

produktów rolnych, obniżenia składki ubez- 
pieczeniowej od budowli ubezpieczonych w 
P. Z. U. W., zastosowania szczegółowej kla- 
syfikacji ziemi przy wymierzaniu podatków 
zróżniczkowania podatku wojskowego dla 
tych, którzy rzeczywiście nie byli zdolni do 
służby wojskowej z powodu kalectwa i są 
na utrzymaniu rodziny. Odpowiednie wnio- 
ski w ytch sprawach zebrani postanowili 
przesłać Radzie Włojewódzkiej do rozpatrze- 
nia. 

Obrady. toczyły się w nastroju bardzo ро- 
ważnym i zebrani w dyskusji ustosunkowy- 
wali się bardzo rzeczowo i ze z rozumieniem 
sytuacji do wszystkich zamierzeń i posunięć 
rządu w dobie ogólnego kryzysu 

Po dyskusji wszyscy jednomyślnie stwier- 
dzili, że konieczne jest założenie Gminnego 
Komitetu celem nawiązania ściślejszej współ- 

› swymi przedstawicielami posłami 

  

Do Zarządu Komitetu zostałń powołani 
p. p. Baldzin Roman, miejscowy działacz 
społeczny mający za sobą wiele zasług na 
tem polu, na przewodniczącego, a na człon- 
ków: Mackiewicz D., Pregiel P., Pietraszkie- 
wicz A., Chrzczonowicz М., Drozdowiez K., 
Oleszczuk S., Połakiewicz St., Traczyńsi ь 
Malejonek W., Koczergo J, Polakiewicz A, i 
Pisarczyk W. 

Zebrani jednogłośnie uchwalili rezołucję, 
wyrażającą podziękewanie Grupie Regjonal- 
nej Poselskiej BBWR. w Wilnie za dotych- 
czasową współpracę z Rządem w dziedzinie 
zwalczania kryzysu i naprawy ustroju Rze- 
czypospolitej dla dobra wszystkich obywate- 
li Państwa i zgłosili swą gotowość do dal- 
szej wspólnej twórczej pracy. 

    

Zebranie zakończono okrzykami na cześć 
Pana Prezydenta, Marszałka Józefa Piłsud- 

skiego i Rządu. 
„Prat“. 

Aresztowania komunistów 
w Haniewie. 

Z rozporządzenia władz w dniu wczeraj- 
szym przeprowadzona została rewizja w do- 
mach mieszkańców wsi Haniewo gm. janow- 
skiejj W wyniku rewizji u mieszkańców 
Adama Szlinisa, Piotra Franekiewicza i Bo- 
lesława Dernieja znaleziono na strychu i pod 
podłogą mnóstwo literatury antypaństwowej. 
Szlinisa, Franekiewieza i Dernieja areszto- 
wano. Sprawę przekazano władzom sądowo- 
śledczym. 

Choroby zakaźne na terenie 
Wiłeńszczyzny. 

Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego 

w ciągu ubiegłego tygodnia na terenie Wi- 
leńszczyzny zanotował następujące chorohy 

us brzuszny 8, plamisty 15 (Dzis- 

ca 10 (2 zgony), złonica 5, odra 53 
(1 zgon), róża 3, krzusiec 11, gružlica 12 (3 
zgony), jaglica 68, ospa wietrzna 8, gr 3 
i świnka 2. Razem zanołowano 198 wypad- 

ków zasłabnięć na choroby zakaźne w tem G 
zgonów. 

Z pogranicza. 
Uprowadzenie przez Litwinów 

obywatela polskiego. 

Onegdaj na odcinku granicznym Olkieni- 
ki w pobliżu zaścianka Kudziszki został are- 
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sztowany i uprowadzony w głąb Litwy oby- 
wateł połski Michał Piotrowski, który bawił 
w Kudziszkach u swego szwagra. Strażnicy 

W_I DE Ń SK 

WIEŚCI! OBRAZKIZ KRAJU. 
liiewscy oskarżają Piotrowskiego o szpiego- 
stwo na rzecz Polski. 

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

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

е - & 

Mieįskij "= 
Kino -Teatr Dźwięk. B 

w Nowogrėdku dźwięk.   
Rango 

Już wkrótce ROMANS 
W rolach głównych: Greta 

Garbo i Levis Stone. 
  

Nowegrėdek. 
Baczność oficerowie rezerwy. 

Zarząd Koła Z. O. R. w Nowogródku po- 
daje do wiadomo. e w dniu 15 lutego r. 
b. wykład w ognisku nie odbędzie się z po- 
wodu nieprzybycia p. maj. Ziełeńskiego 

Baranowicze. 
Różności z baranewickiego bruku 

i echa z powiatu. 

  

Pierwszy luty, to dzień Imieńin Pana 

Prezyde Mościckiego. Robię sobie przyje- 
mność, idę do sierot wychowywanych , 
ko córki Rzeczypospolitej”, do schronisk 
„Nasz Dom“ i w ładnej jasnej ich „Świetli- 

służącej za pracownię zakładowi, mam 
w godzinach południowych wobec zacnej 

p. Anny Karpuszkówny do 40 

dziewczynek wykład: „O życiu i pracy dla 
dobra Polski Pana Prezydenła Mościckiego”. 

Zakład ten, jest ambitny, stara się za u- 
sługi oświatowe odwzajemnić pewnemi usłu- 
gami praktycznemi, lub  miłemi. A więc 
mam robótki tych dziewczynek u _ siebie, 
kwiatki doniczkowe ich hodowli, a czasem 
dają mi jakiś przysmak Śpiżarniany. Tak 

jest i tym razem, otrzymuję torebkę świe- 
żutkich jajek z własnej hodowli. którą za- 
kład ten rók pierw prow: 

     

    

  
   

        

  

  

    

     

  

  

  

Nazajutrz dnia 2 lutego jadę koleją do 

stacji Kroszyn. Tam mam mieć pogadankę 
„O prawach i obowiązkach obywatelskich 
dla członkiń starego „Koła Gospodyń". 
Wszystko było przez biuro organizacji za- 
powiedziane i konie miały być napewno. 
Aliści stare „Koło Gospodyń* w starym dwo 
rze dokąd jechałam, nie spisało się jak na- 
leży i koni nie przysłało. Wobec takiej nie- 
spodzianki, trzeba było przyjechawszy do 
Kraszyna zaimprowizować sobie pracę na 
miejscu. O to tam łatwo. Kraszyn to dość 
ambitne rolniczego typu miasteczko. Jest 
tam „Straż Pożarna” z oddziałem P. W. jes 
„Młodzie Ludowej Koło”. „Mleczarn 

„Świetlica* pilnie uczęszczana. Jest i kie- 
rownik szkoły p. Świtalski, chętnie idący nt 
rękę oświatowcom. Jestem też pewna idąc 
do małej budki kołejowej, stanowiącej przy- 
stanek kolejowy, że parę godzin czasu, ja- 
kie mam między najbliższym pociągiem, od- 
chodzącym do Baranowicz, wystarczy mi w 
zupełności na zrobienie oświatowego - zebra- 
nia. Mijając ładny murowany kościół kry- 
ty blacha, widzę w alei prowadzącej do mia- 
steczka, na drzewie swoisty afisz, zapowia- 
dający zaraz po kościele zebranie walne 
członków. mleczarni w świetlicy. 

Jestem rada z takiego obrotu rzeczy i 
spokojnie wstępuję do dworu w Kroszynie, 
gdzie na fundamentach wspaniałego kiedyś 
pałacu, w zniszczonym, ale mimo to ładnym 
jeszcze parku pięknie położonym na wzgó- 
rzu nd Szczarą, w maleńkim domku podob- 
nym raczej do willi niż do dworku, mieszka 
magnacka rodzina, spokrewniona z Radzi. 
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willami ks. Światopełk-Zawadzkich został im 
się mały folwarczek w dzierżawie z wielkich 
dóbr, przed wojną posiadanych. Mają na 
szczęście dwóch dorosłych synów, którzy 
mogą j cze dźwigać splendor rodu. 

Do tego dworu zachodzę. krzepią tam 

moje siły gościnnie obiadem, zostawiam rze- 
czy i idę na zeb >. Pod szkołą, spotykam 
kierownika tejże, który mnie zaprasza na ze 
branie rodzicielskie, które urządza z racji 
zakończonego półrocza, — na zebranie mle- 
czarni pójdziemy później 

Znajduję się więc całkiem niespodziewa- 
nie na takiem zebraniu, na. którem mogę 
przemawiać. „O współpracy rodziców ze 
szkołą i o dobrem wychowaniu dzieci". 

Dowiaduję się, że kierownik szkoły nie 
może sobie inaczej poradzić z łobuzerją 

ód starszych uczniów, wpadł na pomysł 
nizowania w tym oddziale „sądu kole- 

skiego”, a gdy najwięksi awanturnicy we- 
szli w jego skład znacznie się uspokoili i na- 
prawili. Jest na tem zebraniu pro: 
strony rodziców logicznie umotywowan: 
by do szkoły pow. w Kroszynie wpro 

i niemiecki, aby móc kierować dziecka 

    

  

   

   
    

  

     

  

    
    

    

   

      

      
   

    
   

   

  

     

   

ane są ofiary na kupno mapy. Kładę na 
swoją ofiarę, na najbiedniejsze dziec 
mówię. moim przykładem idzie kił 

y końcu zebrania dają znać p. 
kierownikowi, że zebranie walne mleczarni 

dniej szkolnej sali w tym samym: do- 
ę zaczęło. Ale zanim tam poszliś- 

łam jeszcze roboty dziatwy. kro- 
yńskiej szkoły i dostałam na pamia ła- 

dny woreczek z kory sosnowej, wyrzezany 
kozikiem. Na zebraniu mleczarni nie me 
głam już przemawiać, bo porządek obrad był 
b. obszerny pora późna nastrój trochę bu- 

rzliwy, zarzuty pod adresem starego zarządu 
sypały się w ostrej formie. Ale co było w 
ne, to uchwała, że nie zlikwidują mlec 
bo już się mieszczanie kros scy przekonali 

że to dobry dla gośpodarzy interes, n że 
do Konkursów buraczanych z powodzeniem 
ich „Koło Młodzieży* stawało w roku 
szłym, więc się juź nauczyli wytwarzać tę 
doskonałą paszę dla krów. 

Wreszcie jestem na przystanku. Pociąg 
się spóźnia, wszyczynam gawędę z młodą у 
dóweczką gimnazistką z gimnazjum im. Ta. 
deusza Reytana w Baranowiczach. Jest tam 
na wymarciu grupa dziewcząt. A że zmienił 
się dyrektor, podpytuję panienkę, czy dzięw 
częta są zadowołone z nowego, dyrektora. 
Bardzo — dba 0 nas jak ojciec, założył nam 
czytelnię, mamy w niej swoją „Świetlicę” 
mamy gorące Śniadania. 

Wreszcie nadchodzi pociąg. 
Tu spotykam p. senatora Rdułtowskiego, 

u którego dowiaduję się, że powodem opóź- 
nienia pociągu był koń który wpadł pod lo- 
komotywę, naturalnie był to koń puszczony 
luzere przez niedbałego gospodarza, który 
będzie przekłinał zły los, a sam sobie wi- 
nien. Tak się kończy ten mój wyjazd na po- 
wiat. 

    

  

   
    

  

    

      

  

     

Stefanja Bojarska. 
  

  

  

JAKÓB WINER i S-ka 
LID A, Suwalska 58, tel. 80 (obok kino-teatru Nirwana) 

Poleca: Jadwabie, wełny, korty, sukna, płótna, 
8730 oraz futra | okrycia damskie I męskie. 
  

Nieszczęśliwy wypadek z trupą 
"Wł. Waltera w Lidzie. ‹ 

Od wlasnego korespondenta z Lidy 
otrzymujemy następującą wiadomość. 

Przybyłego na gościnne występy do Lidy. 
świetnego artystę Władysława Waltera, oraz 
trzech jego członków zespołu pp. Winiasz- 
kiewieza, Chrzanowskiego i prot. Miszczaka, 
spotkał nieszezęśliwy wypadek zaezadzenia, 
który omał nie zakończył się śmiercią. 

" Wspomniany zespół po przybyciu w dniu 
11 b, m. rannym pociągiem do Lidy zatrzy- 
mał się w jednym z największych hoteli li- 
dzkieh w t. zw. hotelu „Grand* przy ulicy 
Suwalskiej, należącym do właściciela p. Łan 
do. 

Po ulokowaniu się w pokoju, artyści 
zmęczeni podróżą, zapragnęłi wypocząć i po- 

kładli się do łóżek, by po przespania kilku 
godzin być rzeźkimi na wieezorowe wystę- 
py: Około godziny 16-ej p. Wład. Walter, 
czując przez sen straszną duszność z wieł- 
kim trudem przebudził się i ostatnim wy- 
silklem dowiókł się do drzwi, otworzył je, 
poczem budząc swych towarzyszy, wezwał 
pomoey lekarskiej. W kilka minut przyby- | 
ły dr. Stołowieki udzielił zaczadzorym pi 
szej pomocy. z 

Powyższym wypadkiem winny zająć się 
odpowiednie ezynniki | nakazać właściele- 
łowi „Grand* hotelu by przeprowadził na- 
leżytą konstrukcję piecy w pokojach bowiem 
może się taki wypadek zakończyć bardziej 
tragieznie 

— IDE 

Lida. 
Za kulisami. 

Przed trzecim dzwonkiem udalem się do 
garderoby teatralnej, by dowiedzieć się, jak 
zdrowie p. Waltera i jego towarzyszy po 
zaczadzeniu. Przykro mi jak Boga kocham 
— mówi p. Walter — ani jednej czwartej 
tego co miało być nie będę mógł wykonać, 

jestem kompletnie chory i moi współniesz- 
częśliwi również. Patrz pan — cała apteka 
na stole. Rzeczywiście. Obok pudełek ze 
szminkami, stoi szereg flaszeczek z lekar- 
stwami, a na twarzach uległych wypadkowi 
maluje się wyraźnie cierpienie. 

Niech pan będzie łaskaw napiętnować w 

prasie ten skandaliczny porządek w „Grand* 
hotelu — prosi p. Walter i inni artyści. 
Dobrze— powiadam — postaram się, a za- 
tem powodzenia życzę. 

Ledwie zdążyłem uścisnąć dłoń p. Wal- 
tera bo już i trzeci dzwonek słychać gdy 
w tem w przyległej garderobie damskiej roz 
legł się przerazliwy krzyk, wybiega artystka 
p. Owidzka i prosi by nie zaczynać jeszcze 
bo występującej w I-szym numerze tancer- 
ce p. Hułanickiej spadła walizka na nogę i 
boleśnie ją potłukła. 

— Stanowczo jak Boga kocham nie ma- 
a w tej Lidzie. —: mówi już ze 

p. Walter. 
Uciekłem z garderoby 
Po chwili przed kurtyną zjawił się konfe 

rencier p. Chrzanowski i po przywitaniu licz 
nie zgromadzonej publiczności zapowiedział 

rozpoczęcia programu. Na pierwszy ogień po- 
szła jednak p. Hulanicka z potłuczoną nogą, 
lecz mimo to, taniec wypadł dobrze. 

W całości programu dało się odczuć WY- 

raźnie tę zapowiedź p. Waltera, co do jego 
wykonania. : 

Publiczność więcej się spodziewała 
trudno — zwałamy to na karb tego nieszczę- 
snego wypadku. „Kawały* p. Walterowi jć 
koś nie kleiły się, tańce p. Hułanickiej nie 
miały powodzenia (za wyjątkiem Rumbyj. 

  

          

    

Jedynie sytuację jako tako ratowali: pani 
Owidzka (świetna na „Bugaju pod 7-ym*) i 
p. Chrzanowski, jako conferencier, tancerz i 

piosenkarz. . 
Było trochę śmiechu z p. Waltera, jako 

gazeciarza. 
Trudno! może rzeczywiście ten wypadek 

zaczadzenia, spowodował, że publiczność wy- 

szła z teatru „Nirwana* trochę rozczarowa- 

na. M-ur. 

Strajk w tabryce „Ardał*. 

W największej tutejszej itabryce — Spół- 
ee Akce. Przemysłu Gumowego „Ardal* wy- 
buehł strajk na tle obniżki płac. Wedle in- 
formacyj zarządu Związku Związków Za- 
wodowych, jest to już 4-ta obniżka płae od 
miesiąca października 1931 r. 

W dniu 11 b. m. odbyła się w godzinach 
wieczornych konferencja w  inspektoracie 
pracy, przy udziałe p. starosty, inspektorów 
pracy z Lidy i Wilna, zarządu fabryki, de- 
legatów strajkujących robotników Graz za- 
rządu Z. Z. Z. Obniżka płac, według otrzy- 
manych oficjalnych informaeyj, wynosić ma 
od 10 do 20 proc. W piątek ma przyjechać 
na konferencję delegat centrali Z. Z. Z. z 
Warszawy. W tymże dniu mają być nrucho. 
miene według zapowiedzi zarządu fabryki, 
niektóre działy pracy. W dniu 11 b. m. 
część róbotników pracowała. W dniu wy- 
buchu strajku porzuciło pracę 130 kobiet 
i 45 mężczyzn. 

а 

14847 osób podziwisło film 

Sterowiec L. A. 3. 
W KINIE „PAN 

Czyś go widział? 
A więc śpiesz— gdyż tylko jeszcze 

kilka dni film tem będzie wyświetlany. 

, Już wkrótce na ekranie kina „Pan** 
potężny. fiłm polski STRASZNA NOC 

  

Niedoszły ojcobójca symuluje 
obłąkanie? 

Echa tragicznego wypadku przy ul. Nowošwieckieį 
We wczorajszym numerze „Kurjera Wi- 

leńskiego* donosiliśmy o wstrząsającym wy- 
padku przy ulicy Nowogródzkiej, gdzie 17- 
letni Marjan Mickaniee w ataku furji roz- 
ciął siekierą czaszkę swemu ojcu 60-letniemu 
Antoniemu. 

Jak się obeenie dowiadujemy, stan Mic- 
kańca jest nadal bardzo groźny i mała jest 
nadzieja utrzymania go przy życiu. Co się 
tyczy sprawcy zbrodni, pozostającego w wię- 
zieniu, to okazuje on w dałszym ciągu eho- 
robę umysłową. 

Przeprowadzone wstępne dochodzenie na. 
suwa jednak podejrzenie, że Miekaniec sy- 

Grynszpanówna w 
Sprawa 19-letniej Grynszpanówny, któ! 

w ohydny sposób usiłowała zamordować 
na swego chiebodawcy Lewidańskiego zost 
ła ostatecznie przesądzona. Grynszpanównę 
uznano za chorą umysłowo i nieodpowie- 
dzialną za swoje czyny, wobec czego sprawa 

        

     

  

  

2 Dziś: Jana i Dobrosława. 

i Sobota | Jutro: Walentego, Zenona. 
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Ryestrzeżsmia Zakłada Męteseziczi U E. E. 

w *lule z śnia 12 Н — 16 2 raka. 
Cišaienie średzis w milimetrach: 760 

Tampszatura średnia — 8° С 

2 uajwyńsza: — 67 C. 

е najniżera: — 9° С; 

Opaż: 0,3 

Wiater: półn. 

Tendencja: stan stały, potem lekki spadek. 

Uwagi: pochmurno, rano śnieg. 

MIEJSKA. 
— Narada w związku z Hkwidaeją po- 

życzki angielskiej. Wczoraj wieczorem w 

gabinecie prezydenta miasta odbyło się nad- 
zwyczajne posiedzenie Komisji do likwida- 
cji pożyczki angielskiej. Tematem narad by- 
ły sprawy formalne zlikwidowanej już w za- 

sadzie pożyczki. 
— Magistrat zatrudnia bezrobotnych. Z 

dniem 15 b. m. Magistrat m. Wilna zatrud- 
ni dodatkowo na robotach miejskich 231 bez 
robotnych. W chwili obecnej pracuje na ro- 
botach miejskich 269 robotników. 

Bezrobotni zatrudniani są doraźnie part- 
jami. 

  

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Stowarzyszenie Katol, MŁ Ak. „Odro- 

dzenie* Komunikuje, że jutro w niedzielę 
11-go lutego odbędzie się w lokalu Koła Pr. 
doroczne walne zebranie. Początek o godz. 
16-ej (4 p. p.). Na porządku: sprawozdania 
ustępującego zazrądu i komisji rewizyjnej 
oraz wybory nowych władz. 
Obecność ystkich członków bezwzględ 

konieczna. 
   

nie 

SPRAWY SZKOLNE. 
Towarzystwo Kursów Technicznych 

uruchamia w dniu 16 b. m. o godzinie 17-ej 
kursy radjotechniczne. Informacyj udziela. 
kancelarja kursów w godz. 17--19. Holen- 
dernia 12. ez 

Z POCZTY. 
— Dyrekeja P. i T. zawiadamia że Mi- 

misterstwo Poczt i Telegrafów zmieniło naz: 
wę agencji pocztowej „Żytomla pow. Grod- 
no na „Žydomla“, 

Nowoustalona nazwa obowiązuje od dnia 
15 lutego 1932. r. В 

* * & 
Z dniem 15 lutego b. r. uruchamia się 

agencję pocztową Wilno 8 na terenie mia- 
sta Wilna, ul. Ponarska 63. 
— Dyr. Poczt i Tel. w Wilnie komunikuje 

Od 1 lutego r. b. wprowadzono ogólny ruca 
telefoniczny między Poską i Szwecją. 

Dopuszczane są rozmowy państwowe, pry- 
watne zwykłe i pilne, abonamentowe i bły- 
skawiczne. W ókresie słabego ruchu t. į. 
od godz. 19 do 8-ej opłata za prywatną roz- 
mowę zwykłą wynosi 3/5 normalnej opłatv. 

Opłata za trzyminutową rozmowę zwy- 

kłą wynosi z Wilna do Stokholmu 13 fr. 
30 c. 

GOSPODARCZA. 
Podatek hotelowy ma być żniżony. Wo- 

bec znacznego spadku frekwencji w hotelach 
co poderwało poważnie interesy hotelarzy, 
ci ostatni zwrócili się do Rady Miejskiej i 
Magistratu z obszernym memorjałem, pro- 
Sząc w konkluzji o zniżenie stawek podatku 
hotelowego, ustalonego przed laty. W związ. 
ku z tem w Magistracie odbyło się szereg 
konferencyj z udziałem przedstawicieli 
Związku Hotelarzy. W wyniku tych narad, 
Magistrat zdecydował zniżyć podatek o 15 
procent w stosunku do hoteli III kategorji 
i zajazdów. Hotele Il-ej kategorji op: j 
podatek procentowo. Hoteli pierws 
tegorji Wilno nie posiada wcale. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zebranie nauczycieli matematyki. Dn. 

17 b. m. o godzinie 19-ej w lokalu Ośrodka 
metodyczno-matematycznego (ul. Mickiewi- 
cza 38) odbędzie się zebranie nauczycieli 
matematyki. Na porządku dziennym refera- 
ty: „Aksjomatyka algebry* wygłosi p. Ma- 
tulewicz i „Nauczanie algebry w kłasie 4-ej 
p. Fessel. 

— Zarząd Zrzeszenia Asystentów U. S. B. 
podaje do wiadomości członków Zrzeszenia 
że madzwyczajne Zebranie czonków odbę- 
dzie się dnia 19 b. m. o godz. 19-ej (w dru- 
gim terminie o godz. 19 min. 30) w sali wy- 
kładowej 2-ej w Gmachu Głównym, z po- 
rządkiem dziennym następującym: 

1) Odczytanie protokulu poprzedniego 
Zebrania. 

2) Sprawa pomocy bezrobotnym. 
3) Wolne wnioski. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
„— „Politechnika Robotnicza w Wilnie”. 

Nie każdym poczynaniom na naszym grun- 
cie towarzyszy szumna reklama. Tak np. 
mia się rzecz z działającą juź prz 
godnia s,Politechniką Robotniczą 
ną do życia przez istniejące przy Radzi 
Głównej Zjednoczenia Robotniczych Zw. 
ków Zawodowych Kulturalno-Oświatowe Sto- 
warzyszenie Robotnicze „Praca“. 

„Politechnika Robotnicza” rozpoczęła wy 
kłady na zasadzie zatwierdzonego jej pro- 
gramu nauki przez Okręg. Kuratorjum Szkoł 
ne w Wiilnie. : 

Poza grupą przedmiotów ogólnokształcą- 
cych uruchomione są wykałdy ze wszystkich 
dziedzin życia gospodarczego. 

Politechnika korzysta z łokalłu przy ulicy 
Ostrobramskiej 27. Zespół jej wykładowców 

   

    

  

   
     

dzie niebezpieczną dla otoczenia. 

muluje tę ehorobę, eheąe w ten sposób ujść 
przed oczekującą .go ciężką odpowiedziałno- - 
ścią. Pewne poszlaki wskazują, że Marjan 
Miekaniee popełnił swoją potworną zbrodnię 
z premedytacją, cheąe odziedziezyć ezemprę- 
dzej ojeowiznę. $ 

W dniu dzisiejszym niedoszły ojeobėjea : 
przekazany zostanie de szpitala psychjatry- 
cznego na obserwację która wykaże czy jest | 
Miekaniec odpowiedzialny za sweje €zyny, 
czy też rzeczywiście straszliwą swoją zbrod- 
nię popełnił pod wpływem choroby umysło- 

wej. : ge. 

domu obłąkanych. 
została umorzona, a dziewezynę odesłace do 
domu warjatów, który będzie mogła opuścić 
dopiero za 4 lata,.o iłe do tego ezasu. stan 
jej ulegnie tak znacznej poprawie, że nie bę- 

(0. 

      

stanowi kilkunastu pedagogów i inżynierów 
specjalistów. Zespół słuchaczy — kilkudzie- 

sięciu azie robotników, grupujących się 
w zwi ch zawodowych „Zjednoczenia*. 

słychać nowa ta placówka oświaty 

      

   
' zawodowej ma zapewnioną egzystencję. 

Jak się dowiadujemy w najbliższą nie- 
i >» godz. il-ej w lokalu „Zjednoczenia* 

y ulicy Wielkiej Dyrektor „Połitechniki 
Robotniczej prof. inż. Grzegorz Merson wy: 
głosi popułrny odczyt na temat „zaddna i - 
cele“ kierowanej przez siebie placówki. 

    

Ś. 
— Baezność Podoticerowie Rezerwyt Po- 

czynając od dnia 13 łutego b. r. (sobota) i 

w każdą następną sobotę w godzimach od : 
18: w lokału Związku przy ulicy Żełigowskie 
go 4 staraniem Koła Wileńskiego QZPR. od- 
bywać się będą odczyty i pogadanki doksz- 
tałcające z dziedziny wiedzy ogólnej. 

Odczyty wygłaszane będą przez zapro- 
szonych prelegentów. Wstęp na prelekcje 
mają członkowie ich rodziny i wprowadzeni 
goście. 

   

  

    

RÓŻNE. 
— Komunikat T-wa Lniarskiego w Wi 

nie. Pewna firma poszukuje celem eksportu 
większej ilości słomy Inianej nieroszonej, .je- 
dynie omłóconej. Zainteresowanych T-wo 
Lniarskie prosi zgłaszać się listownie da To- 
warzystwa Lniarskiego — Wilno, Micktewi- : 
cza .19 z podaniem, ilości 1 ceny. 

Pożądane przesłanie próbki; — sprawa 
pilna. A 

— Apteczki dla : kinematografów. Mini 
sterstwo Spraw Wewnętrznych zatwierdziło | 
typ apteczki szafkowej dla kinematografów 
opracowany przez Polski Czerwony Krzyż. 

Wi związku z tem Urząd Wojewódzki w 
Wilnie otrzymał z Ministerstwa pismo okół. . 
ne, w którem zaleca ono umieszczenie tego 
rodzaju apteczek w możliwie największej ilo- 
ści teatrów świetlnych na terenie całego wo- | 
jewództwa wileńskiego. 

— Z Woj. Kom. do Spraw  Bezroboeia 
komunikują nam 0 niezw pięknym i ° 
szlichetnym fakcie zrozumienia niedo bea. * 
robotnych, o -godnej naśladownictwa ofiar- 
ności. Oto, ks. prefekt Władysław Potocki z 
Wiłejki ofiarował na rzecz bezrobotnych zło- 
ty zegarek kieszonkowy o dwóch kopertach 
firmy „Zenith” Nr. 159860), przedstawiający, 
wartość około 300 zł., wraz z futerałem Dar * 
ten złożył ofiarodawca па ręce przewodniezą- 
cego komitetu powiatowego w Wilejce, tam- 
tejszego starosty, który zegarek jako prze- 
syłkę wartościową przesłał Wileńskiemu Wo- 
jewódzkiemu Komitetowi. Komitet ten prac- 
słał ks. prefektowi Władysławowi połochiemy 
gorące podziękowanie. 

TEATR | MUZYKA . 
— „Mam lat 26% — na Pohulance. Dziś 

w sobotę dnia 13-g0 b. m. o godz. 8-ej w. 
„Mam lat 26“ — sztuka młodego iitałento- '° 
wanego autora węgierskiego Istvana Mihały, 
której premjera odbyła się w Wilnie, wzbu- - : 
dzając rozgłos i zainteresowanie całej Poł- 

    

  

  

    

  

  

"ski. „Mam lat 26" jest rzeczywiście sztuką 
niepospolicie interesującą ze względu na po- 
ruszane najbardziej aktualne zagadnienia. 

Jutro dnia 14-go b. m. o godz. S-ej. w. 
„Mam lat 26“. Ё 

Władysław Walter w „Lutni“, Dzis w so- 
botę dnia 13-g0 b. m. o godz. 8 min. 30 w. 
nieodwołalnie po raz ostatni — drugi goś- 
cinny występ gwiazdora teatru „Wesołe oko” 
Władysława 'Waltera w otoczeniu wł: 
zespołu, z ńieporównaną Hulanicką, Owidz- 
ką, Chrzanowskim; Miszczakiem, Romaniszy- 
nem, Wiiniaszkiewiczem i in., w doskonałej 
najnowszej rewji, gorąco przyjętej na wczo-- 
rajszem widowisku. 

Jutro dnia 14-go w niedzielę o godz. 8-ej 
w. wesoła komedja „Ta, której szukamy”. ° 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE. 
— Panna Maliezewska — na Pohułance. 
W! niedzielę dnia 14-go b. m. o godz. 4-ej 

pp. doskonała, zawsze zaciekawiająca sztu- 
ka G. Zapolskiej „Panna Maliczewska“. Ро- 
cenach o 50 proc. niższych. 

— „Hulla di Bulla“ — w „Lutni“ W nie. 
dzielę dnia 14-g0 b. m. 0 godz. 4 p. p. buk, 
śmiechu, bomba humoru — czyłi „Hułła di 
Bulla'“, bezkonkurencyjna farsa F. Arnolda 
i Е. Bacha. Ceny miejsc propagandowe od 
20 gr. do 2 zł. 

SPORT 
WALNE ZEBRANIE SEKCJI 

NARCIARSKIEJ AZS, 

1) Zarząd S. N. AZS. niniejszem podaje 
do wiadom: swoich członków, że Wałne 
Zebranie Sekcji odbędzie się dnia 15 lutego* 
r. b. w lokalu Związku (św. Jańska L. 
godz. 19.30 w I i o 20-ej w II S 
względu na ilość obecnych. 

2) Otwarcie sezonu narciarskiego w Wi 
nie urządzone przez S. N. W. K. SA P. P. 
Leg. i S. N. AZS. odbędzie się dnia 14 - 
tego w niedzielę na Belmoncie. 

Na otwarcie złożą się: 
1) Bieg na 10 klm. dla panów. od roczn. 

1911 w dół. й 3 
2) Bieg na 6 klm. dla panów od roczn... 

1912 do 1914. PE 
3) Bieg na 3 klm. dla pań i młodzieży * 

szkolnej. : 
4) Bieg sztafetowy 3%X6 klm. dla kłubów. 
5) Bieg sztafetowy 3X6 dla młodzieży 

szkolnej. 

Start o godz. ti-ej. 

  

   

  

   

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną!



RADJO 
SOBOTA, dnia 13-g0 LUTEGO 1932 ROKU. 

11.58: Sygnał czasu. 12.106: Poranek szkoł- 
Program dzienny. 14.15: Muzyka 

15: Kom. 10.15: Przegląd wydaw. 
# : КопсегЁ žyczen (plytyj. 16.20: 

Rudjokronika, 16.40: Codzienny ойстек-ро- 
wieściawy. 16.50: Koncert zeń... (płyty). 
1740: „Z dziejów przedhistorycznego górni- 
ctwa” — odczyt. 17.35: Koncert. 18.05: Aud. 
dla.dzieci ze Lwowa i koncert. 18.50: Kom. 
WiL Tow. Org. i Kół. Roln. 19.00 Przegląd 
litewski. 1920: Kwadrans akademicki. 19.35: 
Program na niedzieję i rozm. 19.45: Pras. 
dziennik radj. | „Na widnokręgu". 
'20.15,. Koncert. 21. 

   

    

    

    

  

   

  

dzibie króla Jana II : Koncert 
chopinowski. . 22.40: Komunikaty i muzyka 

taneczna. „00: „Akuku — odcinek z do- 
   

cinkami. 23.30: Muzyka taneczna z płyt. 

NIEDZIELA, dnia 14 LUTEGO 1932 ROKU. 

10:15: Tr. biacia dzwonów i nabożeństwa 
@& Katedry Wileńskiej 11.58; Sygnał czasu. 
£2.00:*Hejnał z wieży katedr. w Wilnie. 12.10 
Rom. meteor. 12.16: Poranek symfoniczny z 
Filharm. 14.00: „Produkcja i zastosowanie 
nawozów azotowych w Polsce" — odczyt. 
44/20: Aud. rołnicze. 15.55: Aud. dla dzieci. 
16.20: Muzyka polska z płyt. 16.40: „Jacy łu- 

dzie zamieszkiwali Europę w czasach przed- 
potopowych* — odczyt. 17.00: „Kobieta w 
adwokaturze" —- pogad. 17.16: „Złoty sen 

  

   
   

alchemika" — odczy „Wiadomości 
przyjemne i po: Muzyka i ko- 
munikaty. 18. ka. 19.00: Li- 
tewska audycja literacka. 19.20: „Co się dzie 
je w Wilnie“? — pogad. 19.40: Progri 
na poniedziałek. 19.45 Słuchowisko. 20 
Koncert popul. 21.40: Kwadr. liter. 2 
Koncert solisty. 22.40: Kom. i muzyka tane- 
czna. 

    

NOWINKI RADIOWE. 

WESOŁA AUDYCJA DŁA DZIECL 

M. dzisiejszym programie transmitujemy . 
a godz. 16.05 ze Lwowa słuchowisko dla dzie 
ci, osnute na tle wesołej nowełi Kornela 
(Makuszyńskiego p. t „O Wicku, który po- 
gnębił śmierć". Ż audycji tej dowiedzą się 
dzieci, jak to Wiicek dziecko warszawskiej 

ulicy, zabiedzone i chude pognębiło starą zło 
śliwą: śnsierć. 

„KONCERT UTWORÓW CHOPINA. 

Solisiks dzisiejszgo recitalu  chopinow- 
skiego, będzie p. Zofja Rabcewiczowa. W. jej 
iątefpretacji usły najpierw młodzień- 
czy połoneż skomponowuny w r. 
1828. Nastąpnie wykonane będą takie utwo- 
ey jak preludjum Cis-moll, mazurek A-moll 
(ostatni) wale Es-dur i wspaniała Scherzo 
B-moll. 

  

    

  

sąguo«. , HUMOR i SATYRA. 
„Na <akończenie programu. sobotniego na- 

dany zastanie nowy numer eferycznego dwu 

tygodnika „Akuku, zawierajacy. odpowied-     
  

nią poreję gazów rozwesełających. Numer 
ten przynosi m.in. „Wywiad z mistrzem 
hoksu*, szereg depesz politycznych Wesołej 
Ageneji  Telegraftcznej (W. A. T.) i inne 
humoryzmy. 

KINA I FILMY 

„W, SZPONACH CZEREZWYCZAJKI“ 

(Hollywood). 

/„, jaki tylko można sobie 
zykład lekceważenia i ignoran- 

cji wobec tematu. Ameryka 
łem tych słów znaczeniu. Stek nonsensów. 
szczyt niedołęstwa wogółe, z punktu widze- 
nia kompozycji literackiej, bez wzgłędu na 
dany, specy y temat. Mało jest fars, na 
którychby się można uśmiać tak, jak na tym 
„dramacie. Kosz bzdur, mogących się tylko 
wykluč z ignoranckiej, a zarazem pełnej 'u- 
petu tepetyny komicznego jakiegoś yankcsa, 
który to sfabrykował. Jestem pełen uznania 
dła hardzo licznie na tyn filmie... nieobecnej 
publiczności wileńskiej 

NARESZCIE!!! 

UŁANI! UŁANI! 

(Kine „Helios*). 

Długo musieliśmy czekać na tę pierwszą 
polską komedjo-farsę filmową. Rzecz osob- 
liwa, jak w każdej dziedzinie naszej, dzisiej- 
szej rzeczywistości tak i tu dla wydobycia 

sowego marazmu i tej, trzeba by. 
ło ieguńskiego zastrzyku. Partoliły różne 
przeróżne grafomany, kanciarze, a czasem 
nawet wcałe okazałe łiteraty, ale dopiero, 
gdy się zabrał do tego stary łegun, prawy ka 
walerzysta, szwoleżer nad szwoležery, Wie- 
niawa nad Wieniawy —- dopiero coś z tego 
wynikło. Nareszcie wybrnęliśmy z owega 
błota zupełnie nie naszej, a jakiejś mocno 
wschodniej ponurości, atmosfery szynkėw, 
zamtuzów i earsko-żandarmskich reminiscen- 

na jasną, wesołą słoneczną drogę bez- 
skiego, leguńskiego i najbardziej poiskie- 

go humoru. Vivant sequentes! (sk). 

   
   

   

  

   
  

    

    

    

  

  

    

Przeważnie wszystkie pod- 
wórza przy starych uliczkach 

śródmieścia — to rezerwaty nie- 
czystości. Chociażby w imię hi- 
gieny należy zatrudnić bezrobot- 
nych przy ich porządkowaniu. 
L 7 

węgiel Górnośląski 
„w. wozach zapłombowanych, 

DRZEWO OPAŁOWE suche — poleca firm» 

„WILOPAŁ”, Inż. Homy Wład, 
Styczniowa 3, tel 18-17, za gotówkę i na rst. 

  

   

  

(KURIER W 

Przygody Napoleona Bonaparie 
na Haiti, 

Czarny Napoleon przed sądem. — Sędzia 
jego — Cezary Jotfre, obrońca — Emil Zo- 
la. — Napoleen nabywa 4 fuzje za 4 dolary. 
Próba zamachu stanu —Sałomonowy wyrok. 

   Murzyni i mulaci załudniają w trzech 
czwartych piękną wyspę Haiti. Połowę mniej 
więcej tej wyspy tworzy republika murzyń- 
ska San Domingo. Czarni i kawowi obywa- 
tele republikanie mają życie dość łatwe w 
kraju o ciepłym, podzwrotnikowym klimacie, 
o bujnej florze i z uproszczonym systemem 
rządze. 

Życie w San Domingo płynie lekko, ob- 
fituje pr: iesłychanie barwne i z pun- 
ktu wid a europejskiego, komiczne wy- 
darzenia. Tubyłcy przepadają za barwnym 
strojem, dekoracjami, orderami. Objawiają 
przytem pociąg dó nadawania sobie głośnych 
nazwisk historycznych. 

  

  

  

a. 

   

Trybunał w miasteczku Fuerto-Plata roz- 
patrywał ostatnio niecodzienną sprawę... Na- 
poleona Bonaparte, oskarżonego o niepraw 
ne. odkupienie od posterunku žandarmerji 
czterech fu. za cenę 4 dołarów w cełu wy- 
zyskania tej broni do zamachu stanu. Czar- 
ny jak pasta do butów Napoleon, murzyn 
tzystej krwi haitjańskiej, ł przed obli. 
częm sądu, któremu przewodniczył niemniej 
czarny prezes, mający dźwięczae imię i naz- 

ko Cezara Hanni - W. obronie 
Napoleona Bonaparte vokai Emil 
Zola. Słowem — odc 

Oskarżenie brzinie 
Bonaparte, z z 
wracając po nocx do domu, 
tą do posterunku žandarme 
ciu minutach zaprzyjaźnił się serdecznie z 
pułkownikiem i jego armją — czterema czar 
nymi żandarmami. .Bonaparte postawił no- 
wym swym przyjaciełom trzy litry rumu i 
noc zeszła na wesołej libacji i śpiewach. 

Gdy entuzjazm doszedł do zenitu. prak- 
tyczny Bonaparte zaproponował pułkowni- 

kowi dokonanie korzysinej tranzakcj prze. 
danie mu 4 fuzyj za cenę czterech dolarów 
gotówką.  Zacny pułkownik zgodził się i 
tranzakcja doszła do skutku. Bonaparte o- 
puścił nad ranem gościnne progi posterunku 
unosząc ze sobą pożądaną broń. 

Teraz następuje rozwiązanie dramatyczne, 
Napoleon Bonaparte, jak wielu jego ziom- 
ków, żywił aspiracje polityczne. Broń, któ- 
rą zakupił, odgrywała pewną rolę w próbie 
zamachu stanu, mającego zapewnić ambitne 
mu: obywatelowi wyższe stanowisko i przy- 
wiązany doń mundur złocony i pieróg 
białemi piórami strusiemi. Zamach stanu 
nie udał się, wojska rządowe stłumiły go w 
zarodku. Buntownik zaś stanął przed * są- 
dem. 

Napoleon Bonaparte przyznał się przed 
sądem do winy. Twierdził jednak, że został 

1 gdyż sprzedane mu przez pułkow- 
» okazały się niezdatne do użytku. 

Obrońea Napoleona, Emil Zola, w dłu- 
giej i gorącej przemówie dowódł niezbicie 

      

   

  

   

    

      

  

    

gdzie po, pię: 

                  

  

ILE R SK I 

niewinności swego klienta i oświadczył w 
jego imieniu, iż tenże gotów jest zwrócić na- 
byte cztery fuzje władzom wojskowym... za 
zwrotem zapłaconych czterech dolarów oraz 
z dodatkiem 2 dolarów tytułem odszkodowa- 
ni: Sędzia Joffre zaakceptowal ofertę ad- 
wokata, lecz jednoczešnie zasądził od oskar- 
żonego 6 dolarów, jako grzywnę na rzecz 
skarbu państwa za dokonanie próby zama- 
chu stanu. 

   

  

Tak powstają i likwidują się powstania 
w republice murzyńskiej. 

Or. 

Chińczycy w Europie. 
Dla przyszłej wielkości ojczyzny” 

Pisma paryskie opisują życie i nastroje 
chińskich studentów w Paryżu, którzy tam 
starają się nabyć wiedzę, by następnie wy- 
korzystać ją w pracy dla ojczyzny. Ich ży- 
cie obserwować można doskonale w czytelni 
chińskiej wpobliżu ogrodu Luksemburskie- 
go. Dym z papierosów napełnia salę. Chiń 
czyków tam jest może dwadzieścia. może 
trzydzieści. Wszyscy do siebie podobni, tak, 
że trudno ieh odróżnić Jeszcze przychodzą 
dwaj. Wszyscy są tak cisi, spokojni, rzec 
można bojaźliwi. Pomimo to chętnie rozma- 
wiają o polityce chińskie, chociażby do sa- 
mego wieczora. Dla Europejczyka to ciężka 
rozmowa. Trzeba zadawać pytania jedno po 
drugie! 

— Czy będziecie walczyć z Japończykami? 
— Będziemy; do ostatniej kropli krwi. 
—— A czy wypowiecie wojnę? 

Przenigdy. 
-— Dlaczego? 
— Udowodnimy przed światem że nie je- 

steśmy winni a Świat nas zrozumie. 
— A czy z Japończykami w Paryżu spo- 

tykacie się? 
— O, to nie. 
-—- A jeśli się spotkacie, czy rozmawiacie 

z sobą? s 
Chórem odpowiadają: 
— Za nic w świecie. 
Chińscy studenci pracują usilnie i wytr- 

wale, zyskać jak najwięcej wiadomości 
ć do ojczyzny, Ani jeden z nich 

a pozostać w Europie. Nauka dla 

  

   
     

   

    

   
   

  

  

    

        

   

  

       
  

jest ciężką, bowiem pokonywać muszą 
przedewszystkiem trudności językowe. Za- 
wzięcie uczą się języka frane iego. We 

     Francji jest około 2.000 chińskich studentów. 
Najwięcej jest ich w Paryżu. Prawie wszyscy 
cierpią nędzę. Pracują w fabrykach, obsłu- 
gują w ch ch restauracjach i w ten spo- 
sób zarabiają na studja. Starają się zr 
mieć myśl zachodnią, wniknąć w wszystkie 
tajniki życia europejskiego, by zdobyte wia- 
domości później odpowiednio wykorzystać. 
Mieszkają w ciasnych komórkach, wstręt- 
nych resłauracjach dzielnicy łacińskiej, bez- 
ustannie głodują a kiedy wzejdzie słońce, 
wygrzewają się na iawkach w ogrodzie Luk- 
semburskim, spoglądając na pałac królów 
francuskich. Trudno dowiedzieć się co w 
tej chwili myślą 

Wszyscy ci Azjaci nadzw 
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zani są do swej ojczyzny i jak przed trzema 
czterema laty marzyli o zjednoczeniu Chin, 
tak obecnie, zacisnąwszy zęby i pięści prag- 
ną, aby wszystkie narody zrozumiały ich 
nienaw do Japonji. Ale o tem, by sami 
złamali jej przemoc, nie mogą zd. się ma- 
rzyć. Trudno również powiedzi c: oni 
wierzą w bliską wielkość swej ojczyzny, za- 

  

    

  

równo jak trudno powiedzieć, czy wogóle ” 
wiedzą co to jest organizacja, dyscyplina 
i prawdziwa woła działania 

zewsząd: Z Londynu, Berlina, Paryża, 

członkowie olbrzymiego narodu 
którzy już się wykształcili, śpieszą do Chin, 
aby być z swym narodem w chwilach cier- 
pienia. Od czasu kiedy wybuchł konflikt 
wyjechało z Europy do ojczyzny już trzysta 
studentów chińskich, 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK PRZY WAR- 

TOWNI NA ULICY BOROWEJ. 

Wezoraj w nocy około składniey uzbro- 
jenia przy ulicy Borowej miał miejsce nie- 
szezęśliwy wypadek. 

Pełniący przy wartowni służbę plutonowy 
St. Ołczyk na skutek własnej nieostrożności 
poślizgnął się i spadł z pochyłości do głebo- 
kiego rowu, doznając poważnych uszkodzeń 
ciała. Przewieziono go do szpitala wojske- 
wego. (ej 

OSTROŻNIE Z CZADEM. 

Ubległa doba byla rekordową pod wzgię. 
dem ilości wypadków zaczadzenia spowodo- 
wanych przedwezesnem zamknięciem napa- 
lonych węglem kamiennym pieeów. W. ciągu 
ubiegłej doby uległo zaczadzeniu 11 osóh w 
tem w 5 wypadkach bardzo poważnie, (e). 

ARESZTOWANIE „CZARNEJ MANŃKI*. 

W. dniu wczorajszym agenei wydziału śle- 
dezego aresztowali poszukiwanego oddawna 
złodzieja mieszkaniowego i niebezpiecznego 
włamywacza, znanego polieji pod przezwis- 
kiem „Czarna Mańka*, Aresztowanego zło- 
dzieja osadzono w areszcie centralnym. (e). 

POŻAR PRZY ULICY WERKOWSKIEJ. 
Przy ulicy Werkowskiej Nr. 25 wybuchł 

wczoraj wieczorem peżar. Ogień powstał na- 
skutek zaprószenia ognia w składziku ze 
szmatami. 

Pożar zlikwidowała straż ogniowa. (ej. 

ZATRZYMANIE TRANSPORTU SKRADZIO- 
NEJ BIELIZNY. 

W. dniu wczorajszym agenci wydziału śŚle- 
dczego ujawnili wielki transport bielizny po 
chodzącej z szeregu kradzieży popełnionych 
ostatnio na terenie miasta. Policja ustala o- 
becniė kto jest prawym właścicielem skrą- 
dzionej bielizny. (e). 

ZDERZENIE „ARBONU“ Z AUTEM 
L. PIMONOWA, 

Dnia 12 b. m. o godzinie 18 szoter Ru- 
ński Jan, (Rysia22), prowadząc autobus 

firmy „Arbon 38491 na ulicy Wiileńskiej 

   
  

   

   
     

           

Ne. 35 (2277) 

koło kościoła Św. Katarzyny najechał na pry 
watne auto osobowe, którem kierował Pi. 
monow Leonidas (Mickiewicza 22). Auto zo- 
stalo nieznaczeniė uszkodzone. Wypadków 
z ludźmi nie było. 

Glełda warszawska z dnia 12 II b. r. 
я WALUTY 1 DEWIZY 

Bolary .... 8.891/, — 8,01 1/,— 8,471/, 
Gdańsk | 0... 17340—174 18 
Ecia:ėdjs » + _360,15— 361 0> —+5 
Londy  . 
Nowy Yurk . : 
М›жу York kabel . . 

   

    

   

   

  

   
2 6,42 

Szwajca'ja . „17419 
Barlir + obr nieofiejaln 
Tendencia niejsdnolta. 

      

       

    

PIEPY PKOCFR"FZYWE 
3% pożrezk» budowi 37,50 51,15—33,25 
4% pożyrake inwentyc. ; ‚ — 86.58 
5% pożyczka Konwtrsyjos . . . 40,25 
695 dolaroWa 14 si . + 37,04 
4% dolarowa + 48,50—+4*,75 
7% *tabilizacyjna , . . 16,50 — 
8% L. 3. GK. HR, +, G. k. 
Ta gama 7% . ы 
8% obl. budowlana B. G. K. . *> 
4/,% L. Z. si-mskie . > 
1% warszawskie . . . . 6400—63,50— 
5% Częstochowy . . . .. .. 

В0Б LAK S 94 = 
8% Piotrkowa REZ 
10% Siediee , A 
Tendencja mocniejsza 

AKCJE: 

BiPolek a ESO 10.50. 
Węgio 1 ee ос ‚ е - 13,75- 1460: 

Liipap 3 ios 14,60% 
'endencja mocniejsza. 
Dolar w obrotach pryw,: 8 885%, 
Rube!: 4,91— 1,935, 

POŻYCZKI POLSKIE w NOWYM YORKO- 
Dolarcwa A : . 5506 
Dillonowrka + RCT A с 57,22 
StablilzacyjRac bi swo aresi 510 
WąrszawSka «> 44 60% PE | 
IsskR di Rowy di (ob 

Humor. 
Przeszkadza... 

Znany adwokat wiedeński, Sperber, prze- 
mawiał w sądzie w obronie włamywacza в 
wnosił o całkowite uniewinnienie go. W trak- 
cie przemówienia oskarżony, pragnąc zwróć 
cić uwagę adwokata na jakiś szczegół, poc. 
ga go kilkakrotnie za połę marynarki Znie- 
cierpliwiony obrońca woła wreszcie: 

— Proszę mai nie przeszkadzać w prze- 
mówieniu, nie przeszkadzałem mu przecież 
przy wyłamywaniu zamku... 

   

( Biibne). 

  

Od piątku tylko kilka dni. Scenarjus7 Tea Harbon. Długość 
Najpotężniejsze arcydzieło 4400 metrów, aktów 12. Koncertowa 

  

Kim Miejskie 
:SALA MIEJSKA Kobieta na księżycu BACZNOŚĆ NARCIARZE! Dr. Wolfsen | P.T. KUPCYŁ 

  

himowe wszystkich czasów ; srkiestra pod batutą M. Salnickiego. ROOT „z į Fa d ё Choroby weneryczne, | Uczeń Szkoły Had- са Ostrobramska 5 | Początek o godz. 4. 6, B i Ю wiecz. Ceny misiac: balk-» 30gr., parterć zr. Kass czrnna od 3% do (i! wiecz. Sagi N A R T 3 ze P R z Y R Z Ą D 6 w AE moczopłciowe dlowej, lat 18, poszu- 
  

buty. ubrania, rękawice, skarpetki, szale, smary narciarskie. kuje bezpłatnej prak- „Saneczki sportowe, łyżwy i buty — otrzymał 

i i skórne R | DziŚł Wszysty Śpieszcie ujrzeć Najwzeelszy dźwiękowiec połakił 109% mówiony i śpiewany! 
| T tyki w przedsiebior= telefon 10-67 

  

  

    

  

i s ае Žiu ją 2 3 й : Dam p WILNO | SSE idz i 
iki : : ЗЕ > * 5 ы | ano y, CH. Bi N £ ES Wielka 15, Ss od. godz. 9—| į 4—8 „Aisie Reni en, Bžiiėk. Kino-Teatr Ba | SA : | UWAGAI Przy klepie — pogotowie narciarskie: napoczekaniu repezujemy : Ц ASA WA: -Pkerty dla. 4 с : 5 : ® ` . jak = z | marty, wiązania etc, — Ostrzenie łyżew. | | i, Biumowicz E. W. składać. do H k L | Q a Picrweza polaka muzyczna komedja scenar. geńerala Wieniawy Długoszowskiego. Muzyka. W. Dana. CENY ZNACZNIE ZNIŻONE. — —. — — „SPRZEDAŻ NA RATY. || ь ю Admiristr „„Kurjera. "= u (W. rąlach głównych 

z т у Choroby weneryczna, Wileńskiego” 

  

Zula Pogorzejska, K. KrukowSki (L'pei), A, Dym- 

  

  

  

   

  

    

    

  

  

  

  

    
  

ktoków od. przystani sołowieckiej w byłym dwupię- 
trowym hotelu mieści się barak kobiecy. Główna sie- 
dziba kobiet była w obrębie I oddziału, natomiast w 
pomniejszych oddziałach lokowano kobiety przezna- 
czone dla prac gospodarczych, a przedewszystkiem dla 

administracji więziennej. 
W. głównym baraku kobiecym z ogólnej liczby 2000 

osłądy „smutnego życia 

kobiet, mieściło się około 800. 
Jak gospodarz bydło, tak adminis 

wała kobiety według ich zewnętrznego 
ku i budowy. 

trabjankami, księżnami i t. p. 
Jakie tu życie było nieszczęsnych kobiet, niech 

da pojęcie np. taki maleńki obrazek. 
444 W.„karcerze. Kiemi. siedzi najgorszy okaz prosty- 

==łutki Sanina, ogólnie znana w Sołowkach pod: nazwą 

"REM   

Wydawnictwo „Kurier Wileński 

  

Dobrze ubrane niebrzydkie prostytut- 
ki, chore na najwstrętniejsze choroby weneryczne, jak 
syfilis i t. p. umieszczano razem z uczciwemi, inteli- 
gentriemi kobietami, często ongiś wielkiemi damami, 

  

„Zzdra'”, 

gorsze, 
tracja segrego- 

wyglądu, wie- 

  
   

  

S-ka x ogr. odp. 

i wchodzącego dyżurnego czerwonoarmistę musiały 
witać przyjętym w Sołowkach r 

Niewyražne, lub niejednoczesne powitanie 
miało ten skutek, że po apelu musiały ćwiczyć się w 
wykrzykiwaniu owego ;„zdra*. Po półgodzinnem nie. 
raz ćwiczeniu i obrażającej godność kobiety łajaninie, 
najczęściej w szeregach rozpoczyna się płacz, a ca 

ataki epilepsji, 
wśród kobiet na Sołowkach. Były wypadki, że po 
kilka kobiet naraz wiło się w skurczach i tłukło gło- 
wami o podłogę. 
noszono je do cel baraku, gdzie wreszcie mogły spo- 
cząć, aczkolwiek niezawsze i w nocy miały spokój. 

Jeżeli mężczyzn męczono w nocy pracami nad- 
zwyczajnemi („udarniki*), różnego rodzaju rewizja- 
mi, generalnemi apelami, przeciągającemi się daleko 
za północ, to kobiety miały specyficzną „przyjem- 
ność* . przymusowego obserwowania miłości lesbij- 
skiej, uprawianej przez kryminalistki i prostytutki. 

  

i w armji wyrazen1 

bardzo rozpowszechnionej 

Z/pianą na ustach, okrwawione wy-   
  

  

  

  

    

    

  

  

nia suroko karane. 

kawałek chleba, za ubranie, 

ministracja, jak również wojskowi z stacjonującej 
dywizji, bardziej woleli kontr-rewolucjonistki. 

Naczelnik jednego z oddziałów Ejchmans, naj- 
(poza Kremlem), 

wojskowi zaś zniewalali kobiety w piekarni wojsko- 

   częściej odbywał orgje w łaźni Nr. 

wej, gdzie musiały one pracować. 

Robiło się to w sposób następujący. 

Dla niższej administracji „po pretekcji* : 
działu pracy przysyłano żądane kobiety w charakte- 
rze pracownie.. Tu za obietnicę Iżejszej pracy propo- 
nowano stosunek, albo poprostu gwałcono. Dygnita- 

i dowódcy wojskowi rze natomiast administracyjni 

Drakarnia „Žnies“, Wilno, ul. Š-to Jafska 1, telefon 3-40. 

    
     

   

   

        
    

      
    
    

    
   

Dotyczyto to jednak 
czajnych więźniów, administracja natomiast hulala, 
groźbą i prośbą zniewalając każdą kobietę, która się 
któremuś z nich podobała. Co prawda, wiele tu by- 
ło prostytutek, które nie trzeba było zniewałać, a za 

lub bieliznę oddawały 
się też dobrowolnie i nietylko prostytutki... Lecz ad- nia sobie czasu, 

sprowadzać. 

Celem tej inspekcji była zasadniczo rewizja za- 
rządu katorgi i przedterminowe zwalnianie „popra- 
wionych* więźniów, faktycznie zaś pohulanie przy 
butelkach szampana i w objęciach ładnych kobiet. 

Przedewszystkiem Ejchmans przedstawiał do 
zmniejszenia terminu kary listę „swoich* kobiet, « 
komisja, jako wszechwładny pan życia i Śmierci 
więźniów, łatwo to robiła. Wiedziano o tem i bódaj 
im, najmniej kobiety się opierały... 

(D. C. NJ 

     

  

  

  

  
    

tylko zwy- 

z wy-   
GhaGika kia 

        

  

  

  
   

nieszczęsne kobiety. 

Corocznie na. jesieni zjeżdżała na Sołowki komi-- 
sja inspekcyjna z Katańjanem i Feldmanem na czele. 

Obchodząc baraki, zazwyczaj najpierw zaglądali 
do baraku kobiecego. Tam. upatrywali stojące w sze- 
regach kobiety, notowali nazwiska i dla uprzyjemnie- 

kazali je później wolą czy niewolą 

пч i 
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Sladaktor odpowicdzialny Witold Kiszkiz.


