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Już po pięciu dniach t. zw. dysku- 

„rozbrojenio- 

znacznie się wyklarowała. Wy- 

powiedzieli się przedstawiciele tych 

państw, które mają z czego się roz- 

brajać. Od tego, co one w toku kon- 

ferenceji między sobą uzgodnią, zależy 

całkowicie wynik całego tego przed- 

sięwzięcia. 

Wobec bardzo oględnej, nie zamy- 

kającej żadnej furtki, formy przemó- 

ustalić 

  

Genewa, 13. II. 1932. 

sji generalnej, sytuacja 

wa“ 

wien, nie jest łatwo Ściśle 

punkt widzenia każdego 

których delegaci składali swe oświad- 

czenia z trybuny. Nie jest to zresztą 

potrzebne, idzie bowiem o pewne kon 

z państw, 

cepcje zasadnicze, których jest tylko 

dwie. Znaczne są różnice w odcie- 

niach, w. użyciu tych lub innych ar- 

gumentów, ale to nie zmienia istoty 

rzeczy. Ta sama zasadnicza kontrower 

sja, która była osią debaty w Komi- 

sji Przygotowawczej. pozostała i te- 

raz, 

Wyodrębniły grupy 

państw. Jedna zmierza do ogranicze- 

nia zbrojeń przez wzmocnienie gwa- 

rancyj bezpieczeństwa, czyli przez or- 

ganizację środków mogących skutecz 

nie zapobiec indywidualnemu odwo- 

łaniu się do siły, druga zmierza do za 

pewnienia bezpieczeństwa przez og- 

raniczenie do minimum 

walki zbrojnej. Do. pierwszej grupy 

należą państwa, będące objektem nie- 

wyrównanych pożądań i roszczeń ze 

strony innych, a geograficznie poło- 

w punktach dziejowej rywali- 

zącji połitycznej: Francja, Polska, 

Belgja, Rumunja i inne państwa suk- 

cesyjne. Drugą grupę można podzie- 

Н6 na dwie podgrupy. Jedna — to 

państwa anglo:saskie i t. zw. neutral- 

ne, którym nic i nikt naprawdę nie 

grozi, wskutek czego nie mają one po- 

trzeby troszczyć się o nowe gwaran- 

cje swego bezpieczeństwa. Druga pod- 

grupa składa się państw, które z tych 

czy innych powodów czują się upoś- 

ledzone pod względem swego wpływu 

ną układ sił międzynarodowych i ra: 

"deby sprowadzić innych do swego po* 

ziomu, dążą więc do wyrównania sił: 

się . dwie 

żone 

Niemcy, (Węgry, Włochy. Skądże 

znów Włochy? Tu decydującemi są 

cele uboczne. Italja faszystowska 

jest poprostu chora na gorączkę an- 

tyfrancuską. Spadkobiercy dawnego 

imperjum rzymskiego nie mogą się 

pogodzić z prymatem. Francji w świe 

cie romańskim, prymatem nietylko 

militarnym i politycznym, ale i kultu 

ralnym, twórczym. Żądanie parytetu 

floty — to tylko symptom ogólnycii 

roszczeń włoskich do Francji, których 

słównym punktem są śródziemnomor 
Skie wybrzeża Afryki, pozostające w 

rękach francuskich. Paryż wie jed- 
nak, że za cenę koncesyj afrykańskich 

może odwrócić od siebie ostrze pożą- 

dań faszystowskich, dość przeto po- 

błażliwie odnosi się do groźnych ge- 

stów swego rywala. 

Wśród tej drugiej zasadniczej gru 

Py, odrębne miejsce należy się Zwią- 

zkowi Sowieckiemu. P. Litwinów wy- 

łożył onegdaj w długiem przemówie- 

niu całą teorję rozbrojeniową Rosji, 

zapewniając audytorjum. że nikt się 

nie może czuć w niebezpieczeńst- 

Wie, jeżeli wszyscy będą rozbrojeni. 

Ale gdzie przechodzi granica pomię: 

dzy regularnem wojskiem a organi- 

„ žacjami militarnemi? Kto te organi- 

Zacje — szczególnie w Rosji — jest 

W stanie poddać kontroli? Czy już 

Sam ciężar zindustrjalizowanej masy 

Stu przeszło miljonów ludzi, wycho- 
Wanych na hasłach bojowych, niosą- 

- €ych rewolucję nazewnątrz, nie jest 

Niebezpieczeństwem dla sąsiadów? 

Teorja „bezpieczeństwo przez roz- 

rojenie* jest w dzisiejszych stosun- 

  

środków. 

kach albo obłudą, albo dzieciństwem. 

Wyobraźmy sobie gminę bez: policji. - 

Czy nie znajdą się w niej jednostki 

lub grupy, które zechcą regulować 

swoje spory z innymi zapomocą zna- 

nych w naszej 

dów**? Wprawdzie i teraz niema poli- 

przeszłości „zajaz- 

cji międzynarodowej. Ale niema też 

i poczucia bezpieczeństwa. Każdy li- 

czy na samego siebie i swoich przyja- 

ciół. Nawet przeciętny: człowiek, ma- 

jąc rewolwer w kieszeni, czuć 'się bę- 

dzie pewniej tam, gdzie może oczeki- 

wać napaści, choć mu ten rewolwer 

nie wiele pomoże wobec -przewagi li- 

czebnej. Jednak bez rewolweru bę- 

dzie zdeprymowany i niezdolny dłti- 

go w tej sytuacji wytrzymać psychicz- 

nie. Posiadanie własnej siły zbrojnej 

jest tem samem dla narodu, co rewol 

wer w kieszeni dla jednostki. 

Państwa anglo-saskie mogą. sobie 

pozwolić na ograniczenie zbrojeń bez 

dodatkowych gwarancyj bezpieczeń- 

stwa. Góź im bowiem może grozić? 

Trzebaby jakiegoś nowego Cezara lub 

Napoleona w Europie, aby z tej stro- 

ny mogło dla Anglji pojawić się nie- 
bezpieczeństwo. Rywalizacja jej ze 

St. Zjednocz, „sozstrzyga się na morzu, 

a nie na lądzie i tu oba te państwa 

okazują skłonność do kompromisu 

i zapobieżenia starciu, które mogłoby 

obu przeciwników zbyt: drogo. koszto 

wać. W poczuciu swego bezpieczeń- 

stwa, płynącego z potęgi, stają się -te 

dwa mocarstwa z natury rzeczy аг- 

bitrami w 'pomniejszych sporach m. 

in. i w sporze o-koncepcję ograniczć- 

nia zbrojeń.  Rózumieją, że па konfe 

rencji swego egoistycznego stanowi- 

ska nie powinny narzucać innym, 

gdyż to sprawy nie- posunie naprzód. 

w przemówieniach Gibsona i Simona 

dało się zauważyć, mimo ich zasad- 

niczo odmiennego stanowiska, goto- 
wość pójścia możliwie najdalej w 
kierunku zwiększenia gwarancyj bez- 
pieczeństwa, przyfiajmniej w stosun- 

ku do Francji, Ale bezwzględnym 

kresem tych. skłonności komprómiso- 

wych będzie. zawsze. kwestja powzię- 

cia jakichkolwiek zobowiązań w sen- 

sie współudziału * м tak czy inaczej 

pojętej . policji międzyńarodowej". 

Do tego nikt anfglo-sasów nakłonić 

nie zdoła, bo dla ochrony własnego 

bezpieczeństwa wystarczy ich własna 

„polieja“ w postaci floty i morskiej 

awjacji, nawet zredukowanej propor- 

cjonalnie do innych; a angażowanie 

jej dla obrony cudzych interesów jest 

dla nich postulatem nie do przyjęcia. 

Ideja solidaryzmu  „paneuropejskie- 

go nie poczyniła w Anglji żadnych 

postępów. 

Los konferencji jest zawieszony 

pomiędzy tezą francuską a angielską. 

Nawet wspólny front Briininga, Gran- 

diego i Litwinowa w radykalizmie 

rozbrojeniowym nic w tej sytuacji nie 

zmieni. Francja i Polska o tyle uzy- 

skają nowe gwarancje bezpieczeńst- 

va, o ile w tej materji nastąpi uzgod- 

nienie stanowiska Anglji i St. Zjedno- 

czonych. Propozycje tych ostatnich 

co do ograniczenia zbrojeń o tyle zosia 

ną zrealizowane, o ile one będą odpo- 

wiadały warunkom bezpieczeństwa 

grupy francuskiej. Przyjdą długie mie 

siące, zanim coś konkretnego wyłoni 

się z obecnej mgławicy, a w ciągu 

tych miesięcy dużo może się zmienić 

pod słońcem. ) 
iš ® 

Min. Zaleski przedstawil zgroma- 

dzeniu stanowisko polskie jasno i 

źwiężle, z właściwym sobie umiarem 

i spokojem. Nie wchodził w połemi- 
kę z-nikim z pośród przedmówców, 

nie składał efektownych i sensacyj- 

nych deklaracyj, jak to uczynił o go- 

dzinę wcześniej włoski minister spraw 

zagranicznych Grandi.  Ograniczył 

TiS CONTESTATIO. 
się do określenia ogólnych ram, w któ 

rych Połska z całą chęcią i szczeroš- 

cią przystępuje do pracy nad zorgani 

zowaniem i zapewnieniem pokoju; 

„Ramy. te-—— to projekt konwencji, « 

pracowany przez Konferencję Przy 

gotowawczą, oraz wszelkie propozy 

cje, które, posuwając dalej ogranicze 

nia zbrojeń, rekompensują osłabienie) 

własnych sił obronnych państw przez 

polepszenie ich stanu bezpieczeństwa 

oraz pacyfikację umysłów i nastro- 

jów. 9 

Росхуп!! tež min. Zaleški szereg“ 

trafnych uwag co do trešci projektu 

konwencji. - Nie jest w nim uwzględ- 

niony destatecznie t. zw. potencjał 

wojny, t. j. możność szybkiego prze- 

transformowania produkcji pokojo- 

wej na wojenną. Możliwości tej pań- 

stwa relnicze nie posiadają w tym sto 

pniu, co państwa wysoko uprzemy- 

Projekt konwencji nie uj- 

muje też innych czynników, któte mo 
: jako środek agresji, nprz. 

organizaeyj militarnych. Co jest. war- 

słowione. 

  

gą. słu 

te całkowite rozbrojenie, jeżeli woj- 

ska zastąpią formacje prywatne o cha 

rakterze militarnym. W Niemczech 

dzisiaj każde stronnictwo. polityczne 
posiada 'swoje pułki, szturmowe: od- 

działy i t. p. Konwencja rozbrojenio- 

wa, która nie podda ścisłej reglamen- 

tacji i kontroli owych organizacyj, bę 

dzie zupełnie mijała się z celem. 

Wreszcie sprawa rózbrojenia mo- 

ralnego. Jest rzeczą oczywistą, że tak 

jednostka jak i -zbiorowość ludzka 

znajdzie okazję i śródki do napaści, 

jeżeli psychicznie będzie odpowiednio 

nastawiona. Pozbawienie jej normal- 

nych środków wojennych nic tu nie 

pomoże, najwyżej obniży to technicz 

ny poziom wojny. Ale czy można ko- 

muś zabronić posiadanie własnego 

samólótu lub szybowca, lub żapobiec 

sfabrykowahiu | prywatnie” kilku 

bomb? Bez systematycznych, ogólnie 

stosowanych wysiłków w. dziedzinie 

rozbrojenia moralnego, zawodne i.po- 

хогпе mogą się okazać postępy roz: 

  

brojėnia materjalnėgo. Min. Zales- 

ki zapowiedź złożenie konferencji 

konkretny ch propozy cyj, będących 

rozwinięciem tez, zawartych w memo 

randum polskiem z września r. ub. . 

Powinno być stworzone i skon- 

struowane pojęcie przestępstwa mię- 

dzynarodowego, jako skutku złama- 

nia przyszłej konwencji. Powinny 

też być przewidziane realne sankcje 

przeciwko tym przestępstwom. Tyłko 

w ten sposób można przekonać społe- 

     

    

czeństwa o skuteczności przyjmowa- 

nych przez ich rządy zobowiązań mię 

dzynarodowych, których: liczbowy 

wzrost w latach powojennych nie i- 

dzie w parze z nikłym postępem or- 

ganizacji pokoju na świecie. 
z Testis. 
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Dekoracja orderami 
Odrodzenia. 

WARSZAWA 15.II. (Pat.) P. mi- 
nister wyznań religijnych i oświecenia 
publicznego Janusz Jędrzejewicz w 
obecności podsekretarza stanu ks. 
prof. dr. Żongołłowicza oraz «majora 
dr. Antoniego Owsionki, szefa biura 

personalnego, dokonał dekoracji or- 
derami Odrodzenia Polski szeregu 
osób: 

Krzyżem Komandorskim z gwia- 
zdą — dr. Mieczysława Michałowicza, 
=profesora Uniwersytetu Warszaw- 
skiego. 

Krzyżem Komandorskim — dr. 
Ludwika Kolankowskiego, profesora 
U. S. B. i dyrektora bibljoteki ordyna- 
cji Zamoyskich w Warszawie, dr. 
Stanisława Różyckiego, profesora U- 
niwersytetu Poznańskiego, ordynata 
Edwarda Krasińskiego, fundatora bi- 
bljoteki i muzeum im. Krasińskich 
w Warszawie. 

Odroczenie sprawy kłaipedzkiej. 
BERLIN, 155.11. (Pat.) —*Z Gene- 

wy donszą, że Rada Ligi odroczyła de 
batę nad sprawą Kłajpedy do nastę- 
pnego tygodnia. Sekretarz Stanu von 

Biilow pozostanie w Genewie i wysłę 
pować będzie jako przedstawiciel Nie 

miec na najbliższem posiedzeniu. 

Zbrojna manifestacja niemiecka. 
BERLIN, 15. 2. (Pt). Krążownik niemiecki 

„Leipzig* najbardziej nowoczesna jednostka 
bojowa niemieckiej marynarki wojennej za- 
winie dziś do portu Piławy. W najbliższych 
dniach okręt ten razem z innemi bojewemi 

jednostkami morskiemi Niemieę urządza ma- 
newry na Bałtyku. > 

„Deutsche Zeitung* podkreśla, iż przyby- 
cie krążownika „Leipzig* do Piławy pozosta. 
je w związku z ostatniemi wydarzeniami w 
Kłajpedzie. W ciągu niespełna pięciu godzin 
„Leipzig* może odhyć drogę między Piławą 
a Kiajpedą. 

Szkic raportu. : 
przez dełegaeję niemiecką. 

GENEWA. 15.11. (Pat.) Referent 
sprawy kłajpedzkiej w Radzie. Ligi 
min. Cołban odbył w dniu 15 b. m. 
rozmowy ż reprezentantami Niemiec 
i Litwy. Jak słychać, Colban przy po- 
mocy komitetu prawników i sekre- 
tarjatu przygotował już pierwszy 
Szkie raportu w Sprawie  kłajpedz- 

  

kiej. Raport ten zawierać ma sformu- 
łowanie pewnych ogólnych zasad, jak 
podkreślenie obowiązku gubernatora 

Kłajpedy 
kłajpedzkiej oraz obowiązku autono- 
mieznych organów Kłajpedy poszan - 
wania suwerennych praw Litwy. Tea 
pierwszy szkie raperta został, jak 
słychać, przyjęty niezbyt przychylnie 

respektowania autonomji. 

Komitet ekonomiczny 
ministrów. 

WARSZAWA. 15.II. (Pat.j W po- 
niedziałek dnia 15 b. m. odbyło się 
pod przewodnictwem p. premjera A. 
Prystora posiedzenie Komitetu Eko- 
nomieznego Ministrów. Obrady po- 
święcone były sprawie bilansu han- 
dlowego. 

Zniżki uposażeń urzędniczych 
nie będzie 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
Wiceminister skarbu p. Starzyń- 

ski, przyjął dziś delegację Między- 
związkowego Komitetu Urzędników 
Państwowych. Audjencja ta pozostaje 
w związku 7 р‹) złoskami, jakie ostat- 

nio rozeszły. sie. o rzekomo zamierzo- 
nej obniżce uposażeń  urzędnikó:v 
państwowych. Wiecmin. oświadczył 
delegacji, że rząd nie planuje żadnych 
zniżek z uposażeń. 

Jak się dowiadujemy. delegacja 
urzędników będzie prawdopodobnie 
przyjeta również przez p. premjesa 
Prystora w nadchodzącą środę. 

  

Generalna debata w Genewie. 
Dalsze przemówienia. 

GENEWA, 15. 2. (Pat). — W, dyskusji 
ogólnej na konferencji rozbrojeniowej zabrał 
w dniu 15 b. m. głes turecki minister Spraw 
Zagranicznych Tewftk-Ruehdi-Bei. 

Przypomniawszy dawne propozycje  tu- 
reckie zgłoszone w komisji przygotowawczej 
mówea sformułował w sprawić. preblemów 
bezpieczeństwa i zrównania zbrojeń poszcze- 
gólnych państw tezy, zbliżone do tez  nie- 
mieekiej, włoskiej, sowieckiej i zapowiedział 
wniesienie propczycyj tureckich, zmierzają- 
tych do zrealizowania tej równości. Turecki 
min spraw zagranicznych omówił następnie 

projekt franeuski, w którym widzi zaezątek 
międzynarodowej armji. Doprowadziloby to 
do zniesienia zrmij narodowych. Jeżeli taką 
jest inteneja: autorów projektu, to meże on 
zrealizować eałwokite rozbrojenie i w takim 
razie uzyskać popareie delegacji turackiej. 
Następny mówca  przedstawieieł Norwegji 

Coiban podkreślił potrzebę rozbudowy mię- 
dzynarodowej jurysdykcji oraz międzynaro- 
dowych środków zapewnienia pokoju. Utwo- 

rzenie mięydzynarodowej armji, która mia- 

GREW SCO OZ ZOGAR 

    

  

łaby na celu obronę pokoju, da się przepro- 
wadzić je: przy jednoczesnem ° wydat- 
nem zmauiejszeniu zbrojeń wszystkich kra- 
jów, które to zmniejszenie stanowi tak sa- 

mo potężny czynnik bezpieczeństwa. 
Portugalski minister spraw zagranicznych 

Branco proponuje celem zwiększenia niedo- 
statecznego jeszcze bezpieczeństwa zawarcie 
międzynarodowego paktu w sprawie wzajem 
nege udzielania sobie pomocy wojskowej. 

Delegat Holandji Beelaetrs van Blockłand 
zaznaeza że urzeczywistwienie projektu stwo 
rzenia międzynarodowych wojsk ochronnych 
niej est możliwe bez jednoczesnego wydat- 
nego zmniejszenia zbrojeń. Holandja doma- 
ga się bezpośredniego zmniejszenia persone- 
ła i materjału, zakazu wojny chemieznej i 
specjalnej broni napastniczej, jak również 
zakazu ataków bembowych samoletów oraz 
używania automatycznych min na pełnem 
morzu. 

Dalszy. ciąg dyskusji genersłnej odbędzie 
stę we włorek dnia 16 b. m. zed, połud- 
niem. ва ата` 

  

Działalność ekonomiczna Ligi Narodów 
tematem obrad konferencji czynników gospodarczych Polski 

WARSZAWA. 15.11. (Pat) W dniu 
15 b. m. odbyła się 'w Ministerstwie 
Przemysłu i Handlu pod przewodnic- 
twem p. ministra przemysłu i handlu 
dr. Zarzyckiego oraz przy udziale pp. 
wiceministrów skarbu- Zawa dzkiego, 
przefysłu i handlu dr. Doležala i Ko- 
żuchowskiego, konferencja z 'udzia- 
łem przedstawicieli sfer finansowych, 
przemysłu i handlu-dr. Doleżala i Ko- 
nych oraz wyższych urzędników mi- 
nisterstw. gospodarczych,. poświęcona 
omówieniu, działalności ekonomicznej 
Ligi Narodów i przeszkodom w han- 
dlu międzynarodowym oraz zagadnie 
niom eksportu polskiego w związku 
z.kryzysem gospodarczym Świata. 

„Zagajając konferencję, p. minister 
przemysłu i handlu podkreślił wiel- 
ką wagę, jaką rząd przywiąźuje do 
eksportu wi związku z dalszemi zarzą- 
dzeniami  gospodarczemi innych 
państw, bijącemi również w nasz 

eksport, jak również potrzebę 'omó- 
wienia powyższych spraw z przyby- 
łymi na konferencję przedstawiciela- 
mi życią gospodarczego. Szczegółowe 
referaty. wygłosili pp. podsekretarz 
stanu dr, Doleżal oraz dyrektor Pań- 
stwowego Instytutu Eksportowego 

Marjan Turski. 
Pan podsekretarz stanu Doleżał 

w przemówieniu „scharakteryzował 

zasadnicze linje obecnego kryzysu w 
koncepcji Ligi Narodów oraz wpływ 
tego przesilenia na działalność gospo- 
darczą Ligi, zaznaczając, że aktyw- 

  

ność Ligi w dziedziniec  konwencvį 
międzynarodowych gospodarczych u- 
legła: pewnemu osłabieniu; natomiast, 
że działalność аКа „.. ožywiala 

sie w dziedzinie | kartelizacji 

  

międzynarodowej oraz badańia sytu- 
acji obecnej i znalezienia środków 
likwidacji obecnego przesileńia. Zda- 
niem komitetu «ekonomicznego <Lixi 
Narodów, «rozstrzygnięcia. w. polityce 
handlowej w. postaci. konwencyj dwu- 
stronnych lub wielostronnych nie sa 
wiele pomocne, o ile przedtem nie zo- 
stanie rozstrzygnięta stabilizacja fi- 
nansowa: 

„Dyrektor: Państwowego Insty tutu 
Eksporiowego Turski zanalizował w 
swym referacie trudności, jakie pzze: 
żywa eksport polski w związku z Kry- 
„ysem światowym oraz w skrócie 70- 
brazował początek i rozwój cyfrowy 
eksportu na te. ogólno-światowego 
charakteru, jak rowniež stosunek j2- 
go do gospodarczego rozwoju kraju 
w ciągu ostatnich lat 12. Wypowia- 

dając się przeciwko idei samowystar- 
czalności w Polsce, referent podkreś- 
lił, że jedynie naturalny kontakt Pol- 
ski ze światem może gospodarstwo 
narodowe polskie utrzymać na pozio- 
mie materjalnym i moralnym. Utrzy: 
manie aktywności bilansu handlowe- 
go Polski może się odbyć w drodze 
utrzymania dotychczasowych rynków 
zbytu i walki o nowe. Po referatach 
wywiązała się ożywiona dyskusja. 

Pomoc skarbu dla Wilna 
przy spłacie przedwojennej angielskiej pożyczki. 

(Teł. od własn. koresn. z Warszawy). 
Do Sejmu żgłoszony został projekt 

usławy, o.pomocy finansowej ze skar- 
bu państwa, dla gminy m. Wilna, na 
pokrycie zobowiązań z tytułu 5'/, ob- 
ligacyj konwersyjnych m. Wilna. 

Usława ta wejdzie w życie z dniera 
ogłoszenia upoważnienia min. Skar- 
bu, do udzielenia z funduszu skarbu 
państwowego, pomocy finansowej 
gminie m. Wilna na pokrycie zobo- 
wiązań z tytułu”5'/, obl. konwer. tego 
miasta. 

Obligacje w f. szt. wypuszczone zo 
staną na podstawie uchwały Rady 
Ministrów dnia 1 listopada 1932 r. 

wzamian za obligacje pożyczek, emi- 
towanych w roku 1912, na sumę 
449.160 funt. sterl. - 

Pomoc finansowa z funduszów 
państwowy: ch wynosić będzie połowę 
odsetek i rat amortyzowanych, po- 
czynając od dn. 15 maja 1931 r. 

Ponadto skarb państwa „pokryje 
połowę odsetek, wypłacanych posia- 
daczom obligacyj, przez okres przej- 
ściowy, od 15 listopada 1930 r. do 14 
maja 1931-r. w wysokości 2 i pół ';, 
od nominalnej sumy obligacyj, dopu- 
szczonych do konwersji. 

Konferencja min. Tardieu 
z min Zaleskim 

GENEWA. 15.IE. (Pat.) W. dniit 
15 b. m. po południa minister Tar- 
dieu odbył konferencje z ministrem 
Zaleskim oraz przedstawieielami Ma- 
łej Ententy. 

Dni rozbrojenia moralnego. 
GENEWA. 15.II. (Pat.) W dniach 

18, 19 i 20 lutego odbędą się w Ge- 
„nowyie 1. zw. dni rozbrojenia moraj- 
nego. W ciągu tych 3 dni odbędzie sie 
szereg manifestacyj na rzecz Pozbro- 
jenia moralnego. Nad urcozystościa- 
mi protektorjat objął komitet pod 
przewodnictwem prezydenta konfe- 
deracji szwajearskiej Motty.. Wice- 
przewodniczącym komitetu jest min. 
Zaleski. Dojście do skutku tych ma- 

nifestacyj, jak również udział w nich 
wiełu wybitnych osób świadezy, że 
inicjatywa rządu polskiego w. sprawie 
rozbrojenia moralnego znalazła żywy 
oddźwięk i że podjęcie. „praktycznej 
pracy w.tej dziedzinie może liczyć na 
jak i szeregu dełegacyj na konierėn- 

cię rozbrojeniową. 

Projekt newelizacji ustawy 
0 funduszu -bezrobocia.. 

* Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Na najbliższem posiedzeniu. Rady 
Ministrów,. rozpatrywany będzie pro- 
jekt nowelizacji ustawy, o zabezpie- 
czeniu na wypadek bezrobocia. 

'Projekt ten przewiduje między in- 
nemi powiększenie okresu pracy, nie- 
zbednej dla uzyskania zasiłków z fun- 
duszu bezrobocią, zmienia formę za- 

siłków i „przewiduje pewne ograni- 
czenia, „przy wypałacaniu zasiłków 
częściowo” zatrudnionym, ! : 

Porządek dzienny 
najbliższego plenum Sejmu. 

(Telef. od własn. kor. z Warszawy). 

Porządek dzienny posiedzenia 
Sejmu wyznaczony na dzień 17 b. m. 
zawiera między innemi ratyfikację 
konwencji międzynarodowej; dyska- 
sja nad projektem ustawy o walce 
z handlem sacharyną; dyskusja nad 
projektem ustawy w sprawie zmiany 
ustawy o Najwyższym Trybunale Ad- 
ministracyjnym, oraz 1 czytanie rzą- 
dowych projektów ustaw, między in- 
nemi o pomocy finansowej państwa 
dla gminy m. Wilna, o spłacie załeg- 
łości podatkowych, o przyjęciu egz>- 
kucji administracyjnej przez władze 
państwowe, o ulgach w egzekucji po- 
datkowej przeciwko gospodarzom 
rolnym. 

Tragiczny wypadek. 
POZNAŃ, 15. 2. (Pat). — Wieś Jacewo w 

pow. inowrocławskim była wezoraj widow- 
nią niezwykłego wypadku, spodowodowane- 
go przez psa. Zamieszkały w tej wsi rolnik 
Stanisław Fiutak wybierał się na polowanie 
i przed wyjściem z domu, trzymając w ręku 
naładowaną fuzję, oparł się o ziemię. W tej- 
że samej chwili pies myśliwski, ciesząe się. 
że idzie na polowanie, skoczył na fuzję 1 mi 
mowolnie nacisnął łapą cyngiel. Padł strzał,. 
który ugodził Fiutaka w prawą szczękę, prze 
bijając czaszkę. Fiutak padł trupem na miej 
seu, Wypadek ten wywołał w całej okolicy 
wstrząsające wrażenie. 

DNS NTA ANNA 
Popierajcie Ligę Morską
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USTAWA O USTROJU SZKGLI 
Il. 

(Dokończenie), 

Szkołnictwo Średnie w nowej usta 

wie różni się poważnie od stanu obec 

nego. Ustawa wprowadza sześciokla- 

sową szkołę średnią ogólnokształcą- 

cą,.która podzielona jest na czterolet 

nie gimnazjum i dwuletnie liceum. 

Program gimnazjum opiera się na dru 

gim szczebłu programowym szkoły 

powszechnej. Gimnazjum jest w za- 

sadzie jednolitą szkołą z łaciną, Mini- 

strowi przysługuje jednak prawo za- 

kładania gimnazjów bez łaciny. Wpro 

wadzenie zasady jednolitości w gim- 

nazjum, wraz z obowiązującą łaciną 

powitać należy z wielką radością. Mo 

że dziwnem się wyda, że przyrodnik 

wypowiada się tak zdecydowanie za 

łaciną w szkole Średniej. A jednak nie 

wyobrażam sobie szkoły średniej bez 

łaciny. Właśnie my przyrodnicy od- 

czuwamy może najmocniej brak wia- 

domości tego języka u młodzieży 0- 

becnej. Jestem głęboko przekonany, 

że jedynie na łacinie nauczyć można 

łogicznego myślenia i porządnego u- 

kładania myśli. Pozatem niepodobna 

usuwać języka, który do XVIII stule- 

cia był obok polskiego, naszym języ- 

kiem niemal codziennym. 

W przeciwstawieniu do jednolite- 

go gimnazjum liceum, które może być 

przy gimnazjum i może istnieć samo- 

dzielnie bez niego, różniczkuje się 

pod względem programowym na wy- 

działy. Wprawdzie ustawa, jako ra- 

mowa, nie mówi, jakie to będą wy- 

działy, to jednak nietrudno się do- 

myśleć, zresztą wynika to z oświad- 

czeń p. Ministra, że wydziały te będą 

odpowiadały dzisiejszym szkołom ma 

tematyczno - przyrodniczym, huma- 

nistycznym i innym (ewentualnie te- 

chnicznym). Nie należy sądzić, aby 

licea miały za zadanie odegrać rolę 

pierwszych kursów uniwersyteckich, 

czy politycznych, to znaczy ogra- 

niczyć się do nauki przedmiotów, 

związanych z danym wydziałem uni- 

wersyteckim, czy politechnicznym. 

Wprawdzie mają one za zadanie przy 

gotowanie młodzieży do szkoły. wyż- 
szej, jednak obok zwrócenia uwagi 

na te przedinioty, które stają się bar- 

dziej potrzebnemi na pewnych wydzia 

łach, dać powinny wykształcenie 0- 

gólne. Program liceum opiera się na 

programie gimnazjum. 

Najwięcej bodaj miejsca poświęca 

ustawa szkołom zawodowym. Jest to. 

zrozumiałe ze względu, że szkołnict- 

wo to, o którcin tyle się mówiło, była ч 

najbardziej .zaniedbane i co gorsza 

jeszcze, sprowadzone do czegoš gor-| 

szego w opinji publicznej, „przynaj- 

mniej w pórównaniu ze szkołą Śred- 

nią. Cel.szkoły zawodowej określa 

. art. 24 ustawy, który mówi: „zada- 

niem szkolnictwa zawodowego jest 

przygotowanie  wykwalifikowanych 

zawodowo pracowników dla życia go 
spodarczego przez teoretyczne i prak- 

tyczne kształcenie zawodowe z uwzglę 
dnieniem potrzebnego zakresu wyk- 

ształcenia ogólnego oraz przez wycho 

wanie społeczno - obywatelskie". 

Kształcenie zawodowe odbywa się w 
szkołach zawodowych i ną kursach. 

zawodowych. Ustawa wyróżnia szko- 

ły zawodowe dokształcające, szkoły 

typu zasadniczego i szkoły przysposo- 

hienia zawodowego. 2 

Szkoły dokształcające, jak wska- 

zuje nazwa, przeznaczone są dla mło- 

dzieży, która ukończyła szkołę pow- 

szechną i która podłega obowiązko- 

wi dokształcenia. Zadaniem tych 

szkół jest podniesienie wykształce- 

mia ogólnego, tudzież pogłębienie wy- 

kształcenia praktycznego, otrzymywa 

nego w warsztacie pracy zarobkowej. 

Nauka w nich trwa zasadniczo trzy 

łata, może być jednak zależnie od fa- 

chu skrócona lub przedłużona o rok. 
Kończący takie szkoły mogą się zgła- 

szać do egzaminu czeladniczego, a w 
pewnych zawodach mogą wstępować 

do szkół mistrzów. 

Właściwy zrąb szkolnietwa zawo- 

dowego, lub, jak to nazywa ustawa 

typu zasadniczego, obejmuje szkoły 

zawodowe stopnia niższego, gimnaz- 

jalnego i licealnego. Szkoły zawodo- 

we stopnia niższego mają charakter 

wybitnie praktyczny, program ich o- 

piera się na pierwszym szczeblu pro- 

gramowym _ szkoły powszechnej, 

kształcenie trwa 2 lub 3 lata. 

Szkolnictwo zawodowe, powie- 

działbym średnie, obejmuje niższe 

szkoły zawodowe średnie (stopnia gi- 

snnazjalnego) i wyższe (stopnia lice- 

alnego). Program pierwszych opiera 

się na drugim szczeblu programowym 

szkoły powszechnej, nauka trwa 2-8 

lata. Licea zawodowe przyjmują mło- 

dzież zasadniczo po ukończeniu gim- 
nazjum ogólno-kształcącego, nauka 

trwa również dwa lub trzy lata, za- 

leżnie od wymagań zawodu. Szkoły 

zawodowe średnie dają obok wyk- 

ształcenia praktycznego, także wyk- 

ształcenie ogólne. 

Odmienny typ stanowią szkoły mi 

strzów i nadzorców. Są one przezna- 

czone dla wykwalifikowanych rze- 

mieślników i pracowników przemy- 

słowych lub technicznych, dając roz- 

szerzenie wiedzy zawodowej. 

Wreszcie roczne szkoły przyspo- 

sobienia zawodowego przeznaczone 

są dla absolwentów wszystkich szkół 

wszelkich stopni. Zadaniem ich jest 

danie elementów wiedzy zawodowej, 

wprowadzającej w zawód. 

Podkreślić należy art. 33, który 

między innemi zobowiązuje Ministra 

do uzależnienia przyjęcia do szkoły 

względnie wydania świadectwa od 

wykazania się przez kandydata prak- 

tyką zawodową. 

Wiele miejsca poświęca ustawa 

sprawie kształcenia nauczycieli. Wy- 

chowawczynie przedszkoli mają się 

kształcić w czterołetnich seminarjach 

których program opiera się na II 

szczeblu szkoły powszechnej, i w dwu 

letnich liceach dla wychowawczyń 
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przedszkoli, opierających się na pro- 

gramie gimnazjum, 

Nauczyciele szkół powszechnych 

kształcić się będą w trzyłetnich lice- 

ach pedagogicznych i dwuletnich pe- 

dagogjach. Droga Co liceum pro- 

wadzi przez gimnazjum, do pedago- 

gjum przez liceum ogółnokształcące. 

Podkreślić trzeba ustęp w art. 42, któ 

ry przewiduje dla młodzieży zamiej- 

scowej internaty zarówno w liceach 

pedagogicznych jak i pedagogjach. 

Kształcenie nauczycieli szkół śred- 

nich ogėlno-ksztalcących, seminar- 

jów i liceów dla wychowawczyń przed 

szkoli, liceów pedagogicznych i peda- 

gogjów, obejmuje: 1) wykształcenie 

naukowe w szkole wyższej, 2) kształ- 

cenie pedagogiczne na kursach peda- 

gogicznych, które będą organizowane 

przy szkołach wyższych łub oddziel- 

nie, 3) przygotowanie społeczno-oby- 

watelskie, otrzymywane na studjach 

specjalnych przy szkołach wyższych 

lub na kursach pedagogicznych i 'i 

praktykę pedagogiczną. 

Analogicznie do kształcenia nau- 

czycieli szkół ogólno-kształcących od 

bywa się kształcenie nauczycieli szkół 

zawodowych z tą oczywiście różnicą, 

że wiedzę podstawową uzyskają oni w 

odpowiednich szkołach zawodowych 

średnich i wyższych. 

Ustawa przewiduje dałej kształce- 

nie nauczycieli czynnych. 

Jeśli chodzi o szkoły wyższe, to 

Wei EN S KI 

ustawa wyróżnia wśród nich szkoły 

akademickie i nieakademickie. Orga- 

'nizację pierwszych określa ustawa o 

szkołach akademickich, drugich sta- 

tuty, zatwierdzone przez Ministra W. 

R. i O. P. Art. 51 wprowadza zmiany 

w kwalifikacjach przy przyjmowaniu 

studentów do szkół akademickich. 

Mówi on, że w szkołach wyższych 

studjować mogą w charakterze stu- 

dentów absolwenci liceów ogólno- 

kształcących, liceów dla wychowaw- 

czyń przedszkoli i liceów pedagogicz- 

nych oraz szkół zawodowych stopnia 

licealnego, którzy wykażą się świadec 

twem, kwalifikującem do studjóy w 

szkołach wyższych, oraz osoby, któ- 

re uzyskały takież świadectwa na pod 

stawie egzaminu (dzisiejsi zatem eks- 

terni). Artykuł ten stoi w związku i 

jest konsekwencją art. pierwszego u- 

stawy. Szkoła wyższa jest zatem w 

zasadzie dostępną dla wszystkich a- 

biturjentów szkół licealnych. Jednak- 

że dalsze ustępy: tegoż artykułu, za- 

sadę tę zwężają. Czytamy bowiem w 

ustawie: „Rozporządzenie Ministra 

W. R.i O. P. wskaże do jakich szkół 

wyższych i na jakie wydziały dają 

wstęp świadectwa, wymienione w u- 

stępie pierwszym, oraz określą po- 

trzebne egzaminy uzupełniające. 

Wreszcie koniec tego artykułu, jak 

to wynika z jego treści, przewiduje po 

stanowienie Ministra, regulujące sto- 

sunki przy nadmiarze kandydatów do 

  

  

szkół wyższych. Art. 52 przewiduje 

dla studentów szkół wyższych stud- 

jum w zakresie obrony technicznej 

państwa i nauki obywatelskiej oraz 

sprawności fizycznej. 

Ustawę kończą t.zw. postanowie- 

nia przejściowe i końcowe. Jako naj- 

ważniejsze z nich trzeba wymienić 

art. 53, 54 i 69. Pierwszy z nich mó- 

wi o wprowadzeniu w czyn ustawy 

dla szkolnictwa powszechnego, šred- 

niego ogólno - kształcącego i zawodo- 

wego a także kształcenia nauczycieli 

szkół powszechnych i wychowaw- 

czyń przedszkoli w ciągu 6 lat od 

chwili wejścia w życie ustawy. Art. 

54 zapewnia młodzieży uczęszczają- 

cej już do szkół, możność ukończenia 

szkół według czasu, jaki obowiązy- 

wał przed wprowadzeniem ustawy. 

Wreszcie art. 59 mówi, iż ustawa o 

ustroju szkolnictwa obowiązuje od 1 

lipca 1932 roku. 

Tak wygląda w; skrócie ustawa o 

ustroju szkolnictwa wniesiona do par 

lamentu. Pierwszym jej rysem ogól- 

nym jest podkreślenie przy każdym 

typie szkoły potrzeby wykształcenia 

społeczno - obywatelskiego. Szkoła 
winna nietylko dawać potrzebne wia- 

domości teoretyczne i praktyczne, 

lecz także winna kształcić świadome- 

go swych obowiązków obywatela. 

Zasada, która chyba przez nikogo nie 

może być kwstjonowana. Drugi rys 

to powszechność, że tak powiem usta 

Sytuacja na Dalekim Wschodzie. 
Oddział japoński wdarł się 

do Woosung. 
SZANGHAJ. 15.IL. (Pat.) Według 

doniesień ze źródła chińskiego, od- 
działowi, złożonemu z 100 Japończy.. 

ków udało się, po zaciętej walee, u- 
sadowić w północnym odcinku fortu 
Wu-Sung. (Indopacitigue). 

Bombardowanie Sza-Pai. 
SZANGHAJ. 15.IL (Pat.) Japoń- 

czycy kontynuują dziś od samego ra- 
ma bombardowanie dzielnicy Sza-Pei. 
Oddział pogotowia angielskiego kon- 

cesji międzynarodowej był zmuszony 
ewakuować częściowo  blockhaus, 
z powodu ekspłodowania Pa 
japońskich. 

9-ta dywizja japońska w Szanghaju. 
MOSKWA. 15.II. (Pat.) Do Szan- 

ghaju przybyła 9 dywizja japońska 
z artylerją i oddziałami pomocnicze- 

mi. Dywizję przewieziono z Japouji 
na siedmiu wiełkich transportowcach 
pod osłoną 17 „okrętów wojennych. 

Osaczenie desantu Japońskiego. 
MOSKWA, 15. 2. fat). — Korespondenci 

sowiecey donoszą, że Chińczycy osaczylł w 
Woosung deseente Japońskie w sile 1300 żoł 

podobno wzięty s AEP AÓR 

  

Drugi raport komisji mandžurskiej 
o sytuacji w Szanghaju 

GENEWA. 15.II. (Pat.) — Gene- 

ramy sekretarz Ligi Narodów ogłosił 

w dniu dzisiejszym drugie sprawozda 

nie komisji konsularnej w Szanghaju, 

wysłane z Szanghaju dnia 12 lutego, 

które omawia wydarzenia w Szanę- 

haju od dnia 29 stycznia. Sprawoz- 

danie stwierdza, że od dnia 3 lutego 

wroga akcja obu stron jest znowu w 

pełnym toku; przedtem jeszcze łama- 

no kilkakrotnie zawieszeni broni, 

jest jednak rzeczą niemożliwą stwier- 

dzić kto je złamał, gdyż obie strony 
obwiniają się o to wzajemnie. 

Ofenzywa jest całkowicie w rękach 

Japończyków, a wyraźnym jej celem 

jest zajęcie portu Wu-sung oraz wy- 

parcie wojsk chińskich z Szanghaju. 

Japońskie władze morskie zagarnóły ; 
calkowitą kontrolę okręgu Hong-Keu, 

leżącego w: obrębie międzynarodowej * 

koncesji. Japończycy -zabarykadowali 

ulice, rozbroili policję i sparaližowali 

całkowicie działalność władz konces- 

ji. ' 

W dalszym ciągu sprawozdanie za 

znacza, że regularne i nieregularne 

wojska japońskie dopuściły się Нсг- 
nych wykroczeń, jak np. wysiedłenia 

lub masowych egzekucyj. Obecnie u- 

stała działalność wolnych strzelców, 

jednakże władze koncesyj w Hong- 

Keu działają jedynie nominalnie. W 

końcu sprawozdanie stwierdza, iż 

komisja nie zamierza narazie przesy- 

łać dalszych sprawozdań. 

Chiny podtrzymują żądanie 
zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Ligi. 

GENEWA. 15.IL (Pat.) Ze źródeł 
dobrze poinformowanych dowiaduje- 
my się, że delegacja chińska jest zde- 
cydowana utrzymać swoje żądanie 
zwołania nadzwyczajnego zgromadze- 
nia Ligi Narodów, tak, iż Radzie nie 
pozostanie nie innego, jak uczynić 
zadość temu żądaniu. Pakt Ligi nie 
przewiduje terminu, w jakim zwoła- 

nie musi nastąpić. Panuje przekona- 
nie, że Rada nie będzie zwlekać ze 
zwołaniem zgromadzenia i zbierze się 
najprawdopodobniej w końcu bieżą- 
cego miesiąca. Wszystko pozwała 
przypuszczać, że nadzwyczajne zgro- 
madzenie obfitować będzie w mo- 
menty bardzo dramatyczne. 

Jutro zapadnie decyzja. 

GENEWA. 15.IL (Pat.) Przewidy- 
wane na dzisiaj posiedzenie komitetu 
dwunastu, na którem miała być opra- 
cowana odpowiedź Rady na żądanie 
chińskie zwołania nadzwyczajnego 

" Zgromadzenia Ligi odłożono do jut- 
ra, głównie z powodu nieobecności 

przewodniczącego Rady Paul-Bancou. 
ra, który wyjechał do Paryża. Jutro 
też spodziewane jest posiedzenie Ra- 
dy Ligi, na którem zapadnie decyzja 
zwołania zgodnie z życzeniem chiń- 

_skiem nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Ligi. 

Jeszcze jeden protest. 
LONDYN. 15.II. (Pat.) Jak się do- 

wiaduje agencja Reutera, konsulowie 
państw obcych w Szanghaju złożyli 
ponowny protest przeciwko wysadza- 

niu na brzeg oddziałów japońskich 
i używaniu ich w dalszym ciągu na 
terenie koncesji międzynarodowej 
jako bazy ich działań. 5 
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„Reichstag. 
BERLIN. 15.II. (Pat) Reichstag zwołany został na 23 lutego. 

Zaprzeczenie agencji 
sowieckiej. 

MOSKWA. 15.II. (Pat.) — Agen- 
eja Tass informuje z kół urzędowych, 
że pogłoski dotyczące tajnego poro- 
zumienia Sowietów z Japonją w spra 
wie Mandžurji, nie odpowiadają praw 
dzie i połegają na nieporozumieniu. 
Prawdopodobnie pogłoski te powsta- 
ły wskutek propozycji Sowietów, do- 
tyczącej paktu 0 nieagresji, którą 
swego czasu rząd sowiecki w osobie 
Litwinowa złożył na ręce Ioshisawy i 
na którą odpowiedzi dotychczas nie 
otrzymał. 

Emisja bonów na poktycie 
wydatków wojennych. 
TOKIO. 15.II. (Pat.) 

został dekret cesarski, uprawniający 
do emisji bonów skarbowych na o- 

nierzy.: Po. krótkiej walec 'deseente a: gólną sumę 34 miljonów yenów dla 

Ogłoszony 3 

pokrycia wydatków, spowodowanych 
operacjami w Szanghaju. 

Oświadczenie gen. 
japońskiego. 

PARYŻ, 156. 2. (Pat). — Japoński generał 
Ujeda, dowodzący oddziałami wysuniętemi 
przeciwko dywizjom .kantońskim, udzielił wy 
wiadu korespondentewi „Petit Parisien* w 
Szanghaju. Generał japoński oświadcza; że 
przybył nie poto, aby atakować, lecz ażeby 
bronić obywateli japońskich, a zarazem 
wszystkich cudzoziemców, nawet ludność 
ehińską przeciwko chińskim władzom woj- 
skowym. Generał zażądał niebawem od Chiń- 
€zyków, ażeby odstąpili jak najdalej od Szan 
ghaju. — Jeśli nie uczynią tego, to potrafi- 
my zmusić ich siłą, . 

Generał oświadczył następnie, że wydał 
rozkaz swym żołnieżom, ażeby unikali wszel 
kich zatargów z ludnością chińską i otaczali 
ją opieką. Generał Ujeda dodaje, iż teren je- 
go dowództwa będzie ulegał zmianie w zależ 

- mości od okoliczności. Korespondent zazna- 
cza, że gen. Ujeda poczeka jeszczę 3 do 4 
dni, zanim przedsięweźmie atak. 

' Prezydent Hindenburg kandyduje 
ponownie. 

BERLIN. 15.11. (Pat.) Prezydent 
Hindenburg zgodzil się kandydować 
ponownie na urząd prezydenta Rze- 

„Biuro Wołffa publikuje oświad- 
czenie. prezydenta Hindenburga, że 
zgadza się na ponowne przyjęcie kan- 
dydatury z uwagi na okoliczność, że 

, kandydatury jego domagało się nie 
jedno stronnictwo, lecz szerokie war- 
stwy ludnošci. Hindenburg ošwiad- 

/ czył dalej, że w razie ponownego jego 
„wyboru nadał wszełkiemi siłami słu- 

żyć będzie ojczyźnie, ażeby dopomóe 
jej do wolności i równouprawnienia 
nazewnątrz, a do jedności i pomyśl- 
nego rozwoju wewnątrz. 

W najbliższych godzinach Hinden 
barg wyda proklamację, w której u- 
zasadni przyjęcie kandydatury tem, 
że z licznych stron zwórcono się do 
niego z prośbą © ponowne kadydowa- 
nie. W proklamacji tej Hindenburg 
będzie nawoływać naród niemiecki 
do jedności wewnętrznej. 

Stanowisko opozycji narodowej. 

BERLIN. 15.11. (Pat.) Po oświad- 
„czeniu Hindenburga, że przyjmuje 
zaofiarowaną mu kandydaturę na n- 
rząd prezydenta Rzeszy grupa opo- 
zycji narodowej zaofiarowała swoje 
stanowisko. Stahlhelm ogłosił kormu- 
nikat, w którym oświadcza, że za- 
strzega sobie wołną rękę, ponieważ 
nie zaszły warunki, od których uza- 
leżniał poparcie kandydatury Hin- 
denburga. Partja niemiecko-narodo'- 

wa podkreśla, że zwalczanie obeene- 
go systemu stawia wyżej, aniżeli u- 
czucia czci dla zwycięzcy z pod Tan- 
nenbergu, który przyjmuje kandyda- 
turę z rąk stronnictw systemu wei- 
marskiego. W tej sytuacji niemiecko- 
narodowi nie mogą głosować na Hin- 
denburga. Partja ludowa uchwaliła 
wszelkiemi siłami popierać kandyda- 
turę Hindenburga. 

Akcja na rzecz Hitlera. 
LIPSK, 15. 2. (Pat). — W związku ze 

sprawą wyborów na prezydenta Rzeszy obóz 
narodowych socjalistów rozwinął wzmożoną 
działalność propagandową na rzecz kandy- 
datury: Hitlera. Cdziennie prawie we wszyst- 
kich większych miastach Saksonji odbywają 

się wiełkie manifestacje polityczne, na które 
wyjeżdżają najwybitniejsi przywódcy ruchu 
narodowo-socjalistycznego. Ostatnio przema- 
wiał syn b. cesarza ks. August Wilhelm, 
wskazując na bliski już moment objęcia wła 
dzy w państwie przez Hitlera 

  

Sytuacja w zagłębiach węglowych zaostrza się 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Sytuacja w przemyśle węglowym, w Za- 
głębiu Dąbrowskiem i Krakowskiem па Не 
obniżki płac górniczych, uległa ponownemu 
zaostrzeniu. 

Związki Zawodowe, bowiem 
wszełkie formy załatwienia połubownie za- 
targu. 

Między iunemi przekazano, tę sprawę 
w ręce arbitra, wyznaczonego przez Min. 
Pracy i Opieki Społ. 

6drzuciły - 

Związki Zawodowe skłonne są wywołać 
strajk w przemyśle węglowym, w Zagłębiu 
Dąbrowskim, o ile przemysłowcy nie cofną 
swego żądania. 

Należy jednak przypuszczać, że wobee 
bardzo ciężkiej sytuacji w przemyśle węgło- 
wym, wszelki strajk na podłożu ekonomicz- 
nym skazany jest zgóry na niepowodzenie. 
Dążyć do niego mogą tylko te czynniki, któ- 
re, na oku mają cełe polityczne. 

Wybuch gazów w kopalni. 
KATOWICE, 15. 2. (Pat). — W: nocy z 

soboty na niedziełę nastąpił na szybie Ni- 
kisz w kopalni Gieschego wybuch gazów. 
Okoliczności katastrofy przedstawiają się na- 

stępująco. 
Przed dwoma tygodniami na tym bie 

wybuchł pożar, który natychmiast umiejsco- 
wiono i Szyb izołowano. Wobec tego, iż w 
ostatnim czasie zauważono, iż przez tamy 
izolacyjne przenikają gazy pożarowe, przystą 

piono do uszczelniania tam. Przy pracy tej 
zatrudnionych było 14 robotników. Z przy- 
czyn narazie nieujawnionych nastąpiło zer- 
wanie tamy i przedostający się gaz poparzył 
pracujących. Wybuch był tak silny, że robot 
nicy zostali odrzuceni na znaczną odległość. 
Jeden poniósł śmierć, drugi doznał ciężkie- 
go oparzenia, 7 jest lżej rannych. Reszta zdo 
łała ujść cało. 
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ICTWA. 
wy, i jej świetna konstrukcja. Wycho 

dzi ona z jedynego dziś możliwego za 

łożenia, że wszystkie sfery czy klasy 

społeczne winny mieć dostęp do wszy 

stkich możliwych szkół, a jednostki 

najdzielniejsze i najzdolniejsze do 

szczytów wykształcenia, jakie daje 

szkoła wyższa i jej korona — teore- 

tyczne wydziały Uniwersytetów. 

Podstawą wykształcenia obywate- 

li jest szkoła powszechna siedmiolet- 

nia. Ukończenie jej prowadzi albo da 

gimnazjum albo do szkoły zawodo- 

wej, gimnazjum znowu skierowuje 

swych wychowanków do liceum ogól 

nokształcącego lub zawodowego, a 

także do szkół pedagogicznych. Wre- 

szcie liceum  ogólno-kształcące da 

szkoły wyższej łub pedagogjum. 

Podział szkoły średniej na dwa e- 

tapy posiada wielkie znaczenie, umoż 

liwia on selekcję młodzieży, skierowu 

jąc najzdolniejszych do szkoły wyż- 

szej, mniej zdolniejszych przesuwające 

do szkoły zawodowej. Można z całą 

pewnością twierdzić, że nowy ustróż 

szkolnictwa kończy z tak pospolitene 

dziś zjawiskiem wykołejania młodzie 

ży, niszczy niezdrowy pęd młodzieży 

pchania się do szkół wyższych, bez 

względu na uzdolnienie, Nie ulega 

kwestji, że rozwinięcie zasad ustawy, 

uwolni uniwersytety od balastu ma- 

łointeligentnego, natomiast otworzy 

szeroko te wrota dla najzdolniejszych 

a mniej zdolnym da możność osiąg- 

nięcia odpowiedniego wykształcenia 

na innej drodze. 

Niesłuszne są obawy, jakoby przez 

udostępnienie szkół wyższych dla wy 

chowanków wszystkich szkół stopnia 

licealnego, grozi zalew nieodpowie- 

dniego elementu szkołom wyższym. 

Nie należy bowiem zapominać, że ka- 

żda szkoła zawodowa w zasadzie daje 

ukończenie nauki, daje fachowca na 

najrozmaitszym stopniu wykształce- 

nia. Jedynie najzdolniejsi wśród koń- 

czących mogą iść wyżej, do szkoły 

wyższego typu, ewentualnie do szko- 

ły wyższej. Nie wyobrażam sobie, aby 

człowiek, ukończony fachowiec, prag 

nąc podnieść najwyżej swoje zawodo- 

we wykształcenie mógł stać się bala- 

stem dla szkoły wyższej. Sądzę, że 

rzecz się będzie miała zupełnie od- 

wrotnie, że będzie on elementem po- 

żądanym. Nie należy także tracić z 

uwagi momentu, że ustawa nie mówi 

o. obowiązku przyjmowania z liceal- 

nych szkół wszystkich do szkół wyż- 

szych, mówi ona, że mogą być oni 

przyjmowani, a zastrzegając Ministra 

wi ustalenie kwalifikacji, odsuwa 

wszelakie możliwe obawy. 

Fakt nadania szkołom zawodo- 

wym możności studjów w szkołach 
wyższych, ma to wiełkie znaczenie, 

że usuwa niezdrowy pogląd o niższo- 

ści szkół zawodowych w porównaniu 

ze szkołami ogólno-kształcącemi. Re- 

habilituje niejako te szkoły, stawiając | 

najsłuszniejszą zasadę, że miarą czło- 

wieka jest spełnianie przez niego obo- 

wiązków społecznych, a nie taki lub 

inny stempel. | 

Podkreślić trzeba również podnie- 

sienie wykształcenia nauczycieli 

szkół powszechnych. Jest to słuszne. 

Jeśli podstawą ma być w Polsce szko 

ła powszechna, jeŚli na niej ma się 

opierać cały system szkolnictwa, to 

musi ona mieć nauczycieli świado- 

mych swych wielkich obowiązków. 

Nowy ustrój szkolnictwa konsoli- 

duje społeczeństwo polskie, przepro- 

wadza selekcję wśród młodzieży, da- 

je wszystkim pole do pracy obywa- 

telskiej przez odpowiednie wykształ- 

cenie, jako najwyższy argument sta- 

wia zdolności człowieka, pragnie naj- 

większe talenty wydobyć ze wszyst- 

kich środowisk społecznych. Śmietan 
kę inteligencji polskiej ma budować 

cały naród. Dla człowieka, wyznają- 

cego zasądy demokratyczne jest to je 

dyne stanowisko, przed którem z re- 

spektem trzeba schylić czoło. 

Ustawa jest dobra, to nie ulega 

kwestji najmniejszej. Obejmuje ona 

całe szkolnictwo, obliczona jest w re- 

alizacji nie na rok czy dziesięć lat, 

lecz na czasy długie. Jest znamienną 

rzeczą, że największe pomysły rodzą 

się w Polsce wtedy, gdy jest w niej 

źle, Świadczy to o naszej tężyźnie, 

świadczy o tem, że Połak nie traci 

nadziei nigdy, a dobro swego narodu 

widzi w potężnych i szerokich refor- 

mach. 

Twórca tej ustawy Minister W. R. 

i O. P: zasłużył się dobrze narodowi. 

Bronisław Rydzewski. 
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3 ofiary ludzkie podczas pożogi we wsi Werkowszczyzna. 

W kołonji Werkowszczyzua gm. słobódz- 
„kiej w domu Wł, Pietkuna wybuchł groźny 

„pożar. Ogień szybko objął cały budynek mie- 
"Szkalny oraz sąsiednie zabudowania. 

W. ezasie akcji ratunkowej dwie osoby 

"odniosły poparzenia, zaś miejaki Szakul Mi- 

chał został przygnieciony spadającym komi- 

   

Z Brasławia donoszą, iż we wsi Jakobsz- 
<czyzna gm. brasławskiej wystrzałem z obcię- 
ego karabinu w głowę pozbawił się życia 
miegdyś bardzo samożny a osłalnie w nę- 

  

W: sobotę i 
skim w gm. ły 
były się połowania n 
zabito 9 wilków. Rów 

  

ntupskiej 1 
wil 

ież cdbyły się polo 
    

  

Szkodliwa akcja szowinistów 
litewskich. 

Ze Święcian donoszą, iż w sferach 

fitewskich panuje wielkie niezadowo- 

lenie z wydanego zarządzenia władz 

'szkolnych w sprawie wspólnego uczę- 

szczania młodzieży szkołnej polskiej 

i litewskiej na nabożeństwa. Pierwsze 

takie nabożeństwo z nauką w iezyku 

polskim odbyło się w niedzielę 14 b. 

'm. Na nabożeństwo to stawiła się tyl 

ko nieznaczna iłość młodzieży litew- 

skiej, gdyż nacjonalistyczne czynniki 

litewskie wszczęły energiczną agita- 

«ję wśród młodzieży szkolnej oraz jej 
rodziców w kierunku wpłynięcia na 
«dziatwę szkolną, by ta nie uczęszcza- 

ła na wspólne nabożeństwa połskie. 

Równocześnie, jak się dowiadujemy, 

Dukszty. 
Kto winien? 

  

  

    
Qkręgowe Organizacyj i 

Kółek Rolniczych pew. Święciańskiego po- 
"ozsyłało w gminie duksztańskiej odezwę do 
hodowców świń, aby ei, w dniu 27 stycznia 
m. b., o godz. 9-ej rano, spędziłi do Dukszt 

Šwienie na komisowy zbyt. Odezwa ta zna- 
dazła eddźwięk w całej gminie. W dniu wy- 
mienionym mnóstwo gospodarzy gminy duk- 
sSztańskiej (a nawet i dalszych gmin) przyje- 

"thalo na rynek ze swym dobytkiem, oczeku- 

„jąc przybycia agronoma powiatowego i in 

mej władzy. Czekali jednak napróżno. Z O. 
T. O. i K. R. nikt wegółe nie przybył. 

„Proszę pana — zwraca się do mnie roz- 

*goryczony wieśnik — jechałem 20 kilome- 
Jrów, wioząc 10-clopudowego wieprza; za- 
płaciłem wjazd 1,20 gr. zapłaciłem za „Świa- 
<dectwo pochodzenia* i wszystko napróżno. 
Pocóż „oni* oszukują ludzi*? Poco „oni* 
"faktycznie oszukują ludzi — pomyślałem też 
"sobie w duchu. . 

Diaezego nikt z Towarzystwa nie przybyl? 

Poco wprowadzać ten nieład i to rozgorycze- 
nie do życia wieśniaka... - = 

Pocieszałem wieśniaka, jak mogłem. Sta- 
<rałem się nawet usprawiedliwić O. T. O. i 

X. R., gdyż wstyd mi było za to Towarzy- 
“two, którego eełem jest niesienie . pomocy 
wsi. 

ow. 

Małe Świranki. 
Prawda o Zw. Strzel. i Kole Młodz. 

Wiejskie. 

W „Kurjerze Wileńskim* z dnia 24 sty- 
Stznia r. b. ukazała się notatka o Zw. Strze- 
Aeckim i Kołe Młodzieży Wiejskićj we wsi 

Ps terma napisana przez „miejscowego”. Trze- 

   
     

     
         

    

    

        

З 

— %а powiedzieć że nie w Fermie, a w Małych 
Świrankach są te organizacje, pozatem in- 
Mormacje o pracy ich są nieprawdziwe gdyž 
Rie jest prawdą, 7е Zw. Strzełecki i Koło 
„Młodzieży Wiejskiej nie wykazuje pracy 

wiem że jest przeciwnie. Praca ta posu- 
"Wa się stale naprzód. Prawda nie możemy 
„Się szczycić wiełkim dorobkiem, ale i wa- 

Unki pracy nie są sprzyjające. O żywotnoś- 
Si tych organizacyj Świadczy chociażby to że 
„Potrafilišmy urządzić w ciągu 7 miesięcy 
>9 przedstawienia amatorskie. 

_.., Co do Zw. Strzeleckiego to praca przed- 
Stawia się jak następuje: Od chwili założ. 

Ww. Strz. odbywają się ćwiczenia regularnie 
według programu i odbywają się regularnie 

gadanki prowadzone przez p. Kierownika 
Szkoły powsz. w Świronkach. Twierdzenie 
že w naszej wsi nie mogą istnieć dwie orga- 

® '_Ш:пс)е jest niestuszne, bo obie organizacje 

ipracują w zgodzie dla dobra Rzeczypospoli- 
lej i wyrabiają członków na świadomych 

*obywateli państwa. Zadaniem naszem nie 
„jest, szkodzenie innym orgnizacjom, jak to 
%p. lubi czynić Stowarzyszenie Mł. Pol. w 
Świronkach, ale dążenie do jednego celu któ 

Tym jest dobro Państwa. Praca w Kole Mł. x; 
: Wiejskiej i Zw. Strz. posuwa się w kierunku 

„Wyrobienia członków na nobrych obywateli 
A daje członkom moralne zadowolenie że 
*Potrafiliśmy, być samodzielnymi, bo nie po- 

išmy za głosem miejscowego ks. probosz- 
"za, który nam głosił że Koło Mł. Wiejskiej 

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

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

P
S
 

    
   

  

nem i zanim wezwano łekarza Szakal nie 
odzyskawszy przytomności zmarł. Straty zna. 
czne. 

Poparzonych skierowano do szpitala. Tru- 
pa Szakula zabezpieezene do przybycia władz 
śledczych. (6) 

Samobójstwo zbiedniałego rolnika. 
dzy żyjący rolnik Bazyli Szaszko. Powodem 
tego rozpaezliwego kroku była beznadziejna 
sytuacja materjalna denata i jego rodziny. (e) 

na wilki. 
wania w pow. mołodeczańskim i wilejskim 

anką. Zabito 6 wilków. W połowaniach 
i udział członkowie towarzystwa My- 
kiego i oficerowie K. O. P. 

  

czynniki nacjonalistyczne rozdają lu- 
dności litewskiej specjalne arkusz 
dla wypełnienia t. zw. protestu, który 
ma być doręczony J. E. Ks. Arcybis- 
kupowi Wileńskiemu,  Kuratorowi 
szkolnemu, oraz władzom wojewódz 
kim. Niezależnie od tego po wsiach 
gdzie mieszka ludność litewska wa- 
łęsają się podejrzani osobnicy, którzy 
również namawiają ludność do nie- 
posyłania dzioci i młodzieży szkolnej 
na wspólne nabiżeństwa z Polakami. 

2 pogranicza. 
Eksport i import przez Turmonty. 

W. ciągu ub. miesiąca przez stację gra- 
niczną Turmonty do państw bałtyckich wy- 
wiezione 250 wagonów różnych towarów. W 
tymże czzsie z Łetwy przybyło 1% wagonów 
towarów. Ruch towarowy graniczny w ostat- 
nim miesiąca nieco się ożywił. 

  

  

S. M. P. jest dobre 

  

i Zw. Strz. są szkodliw. 
i do niego tylko należeć powinniśmy. 

Jestem przekonany, że organizacje te 
przysporzą Polsce dobrych obywateli i dla- 
tego życzę im pomyślnego rozwoju 

M. W. 

Daugieliszki. 
Pogromcy wiłków. 

  

  

Niepowodzenie obław na wilki, urządza- 
nych na terenie gm. daugieliskiej w latach 
ubiegłych, wetuje obecnie Nadleśnictwo Ho- 
duciskie. Nadleśniczy p. F. Moskwa przy 
pomocy swych funkcjonarjuszy zgładził w 
roku bieżącym z terenu gm. daugieliskiej 4 
wilki. Dwa wiłki o wadze 72 kg. padły z 
ręki Nadleśniczego, 1-go zabił leśniczy p. 
Bulski i 1-go p. Adamowicz z Bałtaniszek. 

W ostatnim wilku, zabitym dn. 7 b. m. przez 
p. Moskwę, po zdjęciu skóry znaleziono wew 
nątrz w żołądku trzy niestrawione zające. 
Proszę sobie wyobrazić ile to kosztuje utrzy. 
manie takiej sztuki. 

Zabawa Policyjna. 

Dnia 6 b. m: staraniem Policji Państwo- 
wej odbyły się w Daugieliszkach przedsta- 
wienie i wielka zabawa taneczna. Na. pro- 
gram złożyło się: 

1) „Tajemnica Zosi“ — sztuczka w 1 ak- 
cie. 

2) Śpiewy. a) „Cyganka* wykonała p. 
Frołowa z p. Sobolewską. b) „Kryneczeńko'* 

* pieśń ukraińska, wykonali w odpowiednich 
strojach ukralńskich pp. Frołow z żoną, po- 
sterunkowy w Daugieliszkach. 

3) Kwartet smyczkowy zespół orkiestry 
symfonicznej pod kierownictwem p. Czer- 
niawskiego, nauczyciela z Seniszek fakom- 
panjował p. Sobolewski). 

4) Monologi. 
5) Zabawa taneczna. 

Obfity i dobrze opracowany  progrem 
ściągnął moc publiczności. .Przy organizo- 
waniu przedstawienia i realizowaniu całego 
programu wiełe trudu i pracy położyli rów- 
nież członkowie Ogniska Z. Ń. P. w Daugie- 
liszkach. 

Całkowity dochód przeznaczono na „Ro- 

dzinę policyjną", 
S. O-k. 

Twerecz. 
Zabawa Federacyjna. 

— — 
Dria 7 b. m. staraniem miejscowego „Ko- 

ła rezerwistów i b. wojskowych“ odbyto się 
w Twereczu przedstawienie i zabawa tanecz- 
ną. Przedstawienie, choć niezbyt udane, mu 
simy przyjąć z radością, gdyż na scenę wy- 
stąpiła nie sama inteligencja, jak to najczęś- 
ciej wszędzie bywa, a i artyści rekrutujący 
się z warstwy wieśniaczej. Zabawa przy 
dźwiękach orkiestry dętej dostatecznie była 
zdemokratyzowana. Pokaźna liczba „berniu- 
ku“ swojsko czułą się wśród „wysokich dam* 
i można było wyczytać z ich twarzy ogólne 
zadowolenie. Główną sprężyną pracy społecz 
no-oświatowej jest tu Komendant Posterun- 
ku, p. Lutkiewicz z żoną i posterunkowi w 
szczególności p. Lipiński. Reszta inteligencji 
współpracuje. RE 

NOWOGRÓDZKIEGO 

  

   
   

Miejski| "7 
4 Kino -Toatr Dźwięk. 2 
! E Nowogródku dźwięk. 

Rango 
Już wkrótce Romans 

W rołach głównych: Greta 

Garbo i Levis Stone. 

    

JAKÓB WI 

8730 

L! D A, Suwalska 58, tel. 90 (obok kino-teatru Nirwana) 

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

oraz futra i okrycia damskie i męskie. 

NER i S-ka 

  

  

  

Nowogródek. 
"Spółdzieiczość spożywców w woj. 

A Nowogródzkiem. 

в Najbardziej skooperatysowanemi powia- 

maj SĄ łidzki i szczuczyński; w tych powia- 

wł w każdej gminie są sklepy spółdzielcze. 

ski powiatach zaś: mowogródzkiem jest 5 
sake W spółdziełczych, baranowickim — 1) 

<lepów, słonimskim — 6 sklepów, wołożyń- 

skich — 5 sklepów, stołpeckim — 1 sklep, 
nieświeskim — żadnego. Tu mowa o spół- 
dzieczości spożywczów wśród cywilnej lud- 
ności, prócz spółdzielczości w szeregach na 
terenie jednostek wojskowych. Wszystkiego 
na terenie wojew. czynnych jest 54 spół- 
dzielni spożywców, z których 44 należą do 
Związku Sp. Sp. Rz. P., reszta 10 są dzikie i 
małe. 

Do pomyślnego rozwoju ruchu spółdziel 
czego w powiatach lidzkim, szczuczyńskim, 
wołożyńskim i baranowickim przyczyniły się 

ne Zgromadzenię Członków T-wą Lidzy 

KU R J E R 

WIEŚCI I OBRAZKI ZKRAJU. 
Tragiczna Śmierć pod gruzami komina. 

składnice hurtowni spółdzielczej / Związku 
„Społem*, istniejące w Lidzie, Bohdanowie, 
Bieniakoniach i Baranowiczach, oraz odpo- 
wiednia propaganda spółdzielcza, a również 
życzliwe ustosunkowanie się do ruchu spół- 
dzielczego spożywców, władz powiatowych w 
Lidzie i Szczuczynie. В 

W roku ubiegłym ruch spółdzielczy spo- 
żywców na terenie województw wzmógł się: 
powstały sklepy spółdzielcze w 7 miejscowoś 
ciach; razem na terenie województwa czyn- 
nych sklepów spółdzielni spożywców jest 05. 

Obrót towarowy w roku ub., w porówna- 
niu do obrotu z roku poprzedniego, w więk- 
szości spółdzielni wzrósł. Ogólny obrót oma: 
sianych spółdzielni przekroczył 3.000.000 zi 

Wyniki bilansowe za rok ubiegły przedsta- 
i się również pomyśnie; zaledwie 6 spół 

i zamknęło rok ub. niewielkiemi stra 
powodowanemi w 4 wypadkach na- 

wi ość, bo. 48 

spółdzielni wykazały nadwyżki bilansowe, 
które w ogólnej sumie sięgają 60.000 zł. 

Co do posiadanych nieruchomości to wszy 
stkie 5 spółdzielni wiejskich w pow. słonim- 
skim posiadają domy własne, połowa spół 
dzielni pow. lidzkiego również posiada domy 
własne. 

Z omawianych wi ość spółdzielni jed- 
nosklepowych, a zaś a, jak „Jedność* w 
Lidzie prowadzi 9 sklepów, „Los* w Bielicy 
— 4 sklepy, „Praca* w Wiszniewie k. Boh- 
danowa — 3, „Pomoc* w Ignatkowcach — 3, 

  

   

  

  

    

tami, 

dużyciem pracówników;    
  

   
   

    

  

  

    

  

„„Jutrzenka* w Starym Dworze 3, „Jed- 
ność* w Ostrynie — 2, „Zgoda* w Nowojel- 
ni — 2, „Zgoda* — w Baranowiczach A; 
„Pomoc* w Horodyszczu — 2, „Siła* w Ko- 
niuchach — 2, „Ruń* w Raczkanach — 2, 

„Opatrzność* w Wasiliszkach — 2.     

    

Prócz sklepów z artykułami spożywczemi 
prowadzą spółdzielnie: „Jedność* w Lidzie 
sklep bławatny i piekarnię mechaniczną z 
dziennym wypiekiem do 4.000 kg. chleba, 
„Los* w Bielicy — herbaciarnię, „Jedność” 
w Ostrynie — herbaciarnię i maślarnię (z 2 
filjami), „Siła” w Sobotnikach, w roku ub. 
prowadziła masarnię sz Sklep* w Szczu 
czynie — prowadzi Wolny Skład Soli. 

W; niektórych gminach, gdzie istniejące 

spółdzielnie spożywców nie zwiększają iloś- 
ci sklepów, powstają po wsiach samodzielne 
małe spółdzielnie. I tak w gminie Raduńskiej 
istnieje 4 sp. spożywców, w gminie were- 
nowskiej — 3, bieniakońskiej — 2, lipniskiej 
— 2, wiszniewskiej k. Bohdanowa — 2, wa- 
siliskiej — 3, żołudzkiej — 2, lachowickiej 
— 8, darewskiej — 3, deret iej 

Stosunek ludności wiejskiej 

  

   

   
   

      

do 
dzielni spożywców jest znacznie lepszy, niż 
stosunek ludności miejskiej i miasteczko- 
wej. To też z niektórych wsi sklepy prywatne 
znikają. W roku ub. we wsi Fiedziuki, gm. 
darcuskiej, sklep prywatny został zwinięty, 
w Żerebkowiczach, gm. lachowickiej, dwa 
sklepy prywatne zostały zwinięte, — pozo- 
stały tam tylko sklepy spółdzielcze. W po- 
przednich latach podobne zjawiska miały 
miejsce w innych miejscowościach, gdzie ist- 
nieją sklepy spółdzielcze. 

Powyższe wiadomości dla interesujących 

    

się sprawami gospodarczemi będą pożytecz-- 
ne, a może niejednego zachęcą do większe- 
go zainteresowania się życiem spółdzielczem. 

E. B. 

Inwalidzi u p. wojewody. 
W dniu 15 lutego p. wojewoda Biernacki 

przyjął delegację Woj. Zw. Inwalidów Wojen 
nych R. P. Woj. Nowogródzkiego. 

Lida. 
Z. dorocznego Walnego Zebrania 

członków T-wa L. O. S. P. w Lidzie, 
W. dniu 7-go lutego b. r. o godz. l3-ej w 

sak Klubu LOSP. odbyło się Doroczne Wal- 

    

Óchołniczej Straży Pożarnej pod przówodć 
nictwem honorowego Naczelnika straży p. 
M. Dworeckiego. Po odczytaniu protokółu 
z poprzedniego Walnego Zgromadzenia i za- 
twierdzeniu sprawdzania kasowego i gospo- 
darczego oraz protokółu Kom. Rew. który 
wywołał krótką polemikę między niektóremi 

członkami T-wa z członkami Kom. Hew., 
przystąpiono do wyborów członków Zarządu 
Gospodarza Straży i członków Kom. Rew. 
Do Zarządu wybrano jednogłośnie pp. Bur 
mistrza m. Lidy Zadurski Jóezf, mjr. rez. Ja 
nuszajtis Wiesław,. kier. Szkoły Powsz. Nr. 
3, Haber Zacharjusz, Wohłman, inż. Pupko, 
adw. Kamioński, oprócz tego do Zarządu we 
Szli automatycznie, Naczelnik Straży p. 
Maks Polaczek, z-ca Nacz. p. Z. Cukiernik i 
Gospodarz Straży p. H. Trocki w miejsce 
ustępującego p. Mańskiego. Do Kom. Rew. 
wybrani pp. Inspektor P. Z. U. W. Dobek, 
Ch: Kiwelowicz i N. Kalmanowicz buch. Mag. 
m. Lidy. Pierwsze posiedzenie nowowybra- 
nego Zarządu i Kom. Rew. wyznaczono na 
dzień 12-go b. m. celem ukonstytuowania się 

M-ur. 

Nareszeje w Lidzie będzie kino 

dźwiękowe. 

Jak konkurencja, to konkurencja po- 

wiada p. Jabłoński właściciel kino-teatru 

„Nirwana“. Niech się dzieje co chce, ale jak 

powiedziałem że zrobię dźwiękowe kino w 

Lidzie tak zrobię, choć może stracę na tem 

interesie ale sie dam się jakem Jabłoński. 

Brawo panie Jabłoński! grunt to się niedać. 

Taka mniej więcej toczyła się pomiędzy 
mną a panem Jabłońskim rozmowa przed 
kilkunastu dniami to znaczy krótko po zer- 
waniu spółki jaka była zawarta pomiędzy 
nim a właścicielem kina „Edison”, i rozpo- 
częciu zaciekłej walki konkurencyjnej. Bo 

też to i była spółka, niech nas Pan Bóg za- 

chowa od takiej drugiej. Pędzili sobie ci pa- 

nowie jeden obraz w obydwóch kinach na 

zmianę przez cały tydzień, a publika zgrzy- 

tała zębami, i na zgrzytaniu się tylko koń- 

czyło. A jakie to były obrazy — to Boże 

zlituj sięl... ale odbiegam od sprawy, przecież 

o tem juź każdy wie, bo sam to odczuł. O- 

tóż p. Jabłoński przyrzeczenia swego dotrzy- 

mał i... kino „Nirwana* otwiera w tych 

dniach swe podwoje po gruntownem odno- 

wieniu jako kino dźwiękowe. Nareszcie pu- 

bliczność otrzyma to za czem oddawna tę- 

skni. Jakaż to będzie w Lidzie sensacja! P. 

Jabłoński ma zamiar zwrócić się do władz 

o pomoc by w pierwszym dniu otwarcia 

dźwiękowca z powodu nieuniknionego tłoku 

nie zaszły wypadki uduszenia. Odkryję rą- 
bek tajemnicy i wyjawię że ten sensacyjny | 

w Lidzie dzień nastąpi już za tydzień, a ja- 
ko premjera pierwszego džiwękowego filmu 
pójdzie światowej sławy przebój „Parada 
Miłości (szkoda że na pierwszy raz nie pój- 
dzie polski film) 

Jako przedostatni niemy film idzie w ki- 
nie „Nirwana”* wspaniały dramat z życia ro 
syjskiego p. t. „Trójka”, pieśń miłości, tę- 
sknoty i smutku z Olgą Czechową i A. Szlet- 
towem w rolach głównych. 

  

M-ur. 

Tajemnicze samobójstwo. 
Wczoraj około godz.9 rano dokonał ta- 

jemniczego samobójstwa buchalter kasy Stef 
czyka niejaki Wejher Włodzimierz. Przyczy 

na samobójstwa nie wyjaśniona. Prawdopo- 
dobnie pozostaje ono w związku z mającą 
nastąpić rewizją. Wejher był jednocześnie 
skarbnikiem kocperatywy „Jedność i pra- 
eownikiem mleczarni spółdzielczej. Pozosta- 
wił on żonę i dziecko. 

  

W I DE Ń SK I 

Hołd katolickiego Wilna 
papieżowi Piusowi XI. 

W dniu wczorajszym katolickie 
Wilno uroczyście obchodziło dziesię- 
ciolecie rządów Ojca Świętego, Piu- 
sa Xl-go. Uroczystości rozpoczęły się 
nabożeństwem w bazylice katedralnej 
celebrowanem przez J. B. Arcybisku- 
pa Metropolitę Wileńskiego. Okoli- 
cznościowe kazanie wygłosił ks. pra- 
łat Żebrowski. O godz. 13-ej>w sali 
miejskiej odbyła się uroczysta aka- 
demja, zagajona przez p. Białasa, któ 
ry odczytał depeszę wysłaną przez J. 
E. Arcybiskupa Jałbrzykowskiego & 
wyrazami czci i hołdu oraz depeszę 
nadesłaną przez Papieża. Po hymnach 
papieskim i państwowym dalszy pro- 
gram akademji wypełnił dział kon- 

certowy. 

Na akademji obecni byli J. E. Ar- 
cybiskup Jalbrzykowski i biskup Mi- 
chalkiewicz oraz _ przedstawiciele 
władz miejscowych z p. wojewodą 
Beczkowiczem na czele. Poza delega- 
cjami przeróżnych organizacyj i sto- 
warzyszeń  akademja zgromadziła 
zgórą 3000 wiernych. 

Finansowa pomoc rządu przy 
spłacie pożyczki angielskiej. 

Magistrat m. Wilna otrzymał wia- 
domość, iż został skierowany do Sej- 

  

„mu projekt ustawy o pomocy finanso 
wej skarbu dla m. Wiłna na pokrycie 
zobowiązań z tytułu obligacyj konser 
wacyjnych, odnoszących się do przed 
wojennej angielskiej pożyczki, zacią- 
gniętej przez miasto w wysokości 

449.160 funtów angielskich. 
Projekt ustawy przewiduje, że po- 

moc skarbu dla m. Wilna wynosić bę 
dzie połowię odsetek i rat amortyza- 
cyjnych, czyli 11.463 funtów (Ł) szter 

lingów rocznie. 

Znowu grypa. 
Zmienne warunki atmosieryezne i ostat- 

nie mrozy spowodowały, że władze sanitar- 
ne notują na terenie miasta coraz więcej 
wypadków zasłabnięć na grypę. Według pro 
wizorycznych obliczeń w chwiii obecnej eho- 
ruje w Wilnie zgórą 300 osób. Przebieg cho- 
roby nie jest przeważnie ciężki, rozmiarami 
swojemi budzi jednak obawę epidemji. 

— (Choreby zakaźne. W tygodniu ubie- 
głym zanotowano ogółem na terenie m. Wil 
na 95 wypadków zasłabnięć na choroby za- 
kaźne w tej liczbie 4 zgony. Z chorób za- 

notowano następujące: ospa wietrzna 1, ty- 

fus brzuszny 2, płonica 11, błonica 8, odra 

54, róża 1, gruźlica 4 (w tem 1 zgon), jaglica 
7 (2 zgony), Świnka 6, tężec 1 (zgon). 

  

RADJO 
"WTOREK, dnia 16 lutego 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Program dz. 
14.15: Muzyka kameralna i popularna (pły- 
ty). 15.15: Komunikaty, 15.25: „Praktyki i 
praktykantki w gospodarstwach domowych” 
odczyt. 15.50: Audycja dla dzieci. 16.20: „Od 
rzeki Św. Wawrzyńca do Pacyfiku* odczyt. 
„16.40: Codzienny odcinek powieściowy. 16.50: 

): „Wę- . Recital Henryka Caruso (płyty). 17. 
zły gordyienie i labirynty" odczyt 47,35: 
Koncert. 18.50: Komauteśty Wileźzkiego A- 
eroklubu. 19.00: Przegląd litewski. 10.20: 
„Renesans Fredry" odczyt.19.40: Progtam na 
środę i rozmaitości 19.45: Prasowy dziennik 
radjowy. 20.00: „Wiłamowitz 1 Nietsche“ — 
feljeton. 20.15: Koncert symfoniczny z Fil- 
harmonji Warszawskiej 22.40: Komunikaty 
i muzyka taneczna. 
ŚRODA, dnia 17-go LUTEGO 1932 ROKU. 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Program dzien 
ny. 14.15: Muzyka dawna i operetkowa. (pły- 
ty). 15.15: Kom. 15.25: Skrzynka pocztowa. 
15.45: Koncert dla młodzieży. 16.20: „Zorze 
polarne* — odczyt. 16.40: Codzienny odcinek 
powieściowy. 16.55: Lekcja angielskiego. 
17.10: Odczyt. 17.35: Koncert popołudniowy. 
18.06: Recytacje. 18.20: Recital Alfreda Cor- 
tot (płyty). 18.50: Kom. Zw. Młodz. Polskiej. 
19.00: „Przeszłość i teraźniejszość Kłajpedy” 
19.15: Muzyka. 19.20: Poezje własne z cyklu 
„Lacrimae rerum" — odczyta Kamił Ellen. 
19.35: Program na: czwartek i rozm. 19.45: 
Chór ukraiński, 21.00: Kwadrans literacki. 
Pras: dzien. radj. 20.00: Felj. muzyczny. 20.15 
21.15: Koncert solisty. 22.00: „Oczy, uszy i 
podniebienie Paryża* — felj. 22.15: Kom. 
22.25: Utwory I. Paderewskiego z płyt. 23 00: 

  

  

Muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
NIEŚMIERTELNY FREDRO 

Jesteśmy świadkami wzrostu zaintereso- 
wań twórczością Aleksandra hr. Fredry. Sze 
reg scen w: Polsce gra z wybitnem powodze- 
niem nieśmiertełną „Zemstę*, „Pana Geldha- 

ba', „Damy i huzary* ukazują się nowe stud 
ja literackie, poświęcone genjalnemu pisa- 
rzowi. W dzisiejszym odczycie p. t. „Renesans 
Fredry* p. Wiktor Piotrowicz, nawiązując 
do ostatnich badań w tej dziedzinie, omówi 
najważniejsze cechy wielkiego twórcy „Sla- 
bów panieńskich, 

WIELKI UCZONY PRZED MIKROFONEM. 

O godz.20-ej znakomity prelegent i wybit- 
ny uczony prof. Tadeusz Zieliński wygłosi 
przed mikrofonem warszawskim feljeton na 
temat „„Wilamowic i Nietzsche“. 

TRZYDZIESTOLECIE FILHARMONJI. 

Dzisiaj o godz. 20,15 transmitować będzie 
my z Warszawy jubileuszowy koncert Fil- 
harmonji Warszawskiej, która rozpoczęła 
swą działalność w dniu 5 listopada 1901 roku 
Dyrygować będą kolejno: Emil Młynarski, 
Piotr Maszyński, Grzegorz Fittelberg i Józef 
Ozimiński. Solistą będzie Aleksander Micha- 
łowski i Ada Sari. Program zawiera dzieła 
kompozytorów polskich dawniejszych i wspó! 
czesnych. 

Coś się w radjo psuje. 
Od licznych radjesłuchaczów otrzymuje- 

my skargi, że prawie codzień w godzinach 
wieczorowych szczególnie podczas nadawa- 
nia ciekawych audycyj w rodzaju 
wisk, oper, operetek i t. p. w radjo zaczyna 
wię coś psuć i często zdarza się, że słychać 
tylko szum i trzask, lecz nie nadawaną au- 
dycję. Możehy odpowiednie czynniki udzie- 
liły łaskawie na to wyjaśnień. 

Humor. 
Jakie podobieństwo istnieje między osobą 

kanclerza Briininga a harfą? 
Jedna i druga stoją z lewej strony, a trą- 

ca się je z prawej. 
(„Jugend“). 

slucho- - 

3 

Wypadek z pojazdem prezydenta miasta 
p. Folejewskiego. 

W dniu wezorajszym o godzinie 3 po po- 
łudniu przy ul. Portowej róg 3 Maja wyda- 
rzył się nieszczęśliwy wypadek z pojazdem 
prezydenta miasta p. Folejewskiego. Na skrzy 
žowaniu ulie szybko jadące sanie prezydenta 
potrąciły © szyny prowizorycznej kolejki wą 
skotorowej. Wstrząs był tak silny, że woź- 
niea spadł z sań odnoszące przy tem poważne 

obrażenia ciała, zaś konie przestraszyły się 
i poniosły pojazd w którym znajdował się 
wracający z biura prezydent, z szaloną szyb- 
kością. 

Na szczęście p. prezydent nie straeił zim- 
nej krwi, pochwycił lejce i po dłuższym 
wysiłku zdołał konie zatrzymać. 

Epidemja samobójstw w Wilnie. 
Podwójny zamach samobójczy 73-letniego starca. . 

W sobotę mieszkaniec domu Nr. 5 przy 
ulicy Zarzecze 73-letni bezrobotny szewc 
Mowsza Kapłan w zamiarze somobójczym 
usiłował powiesić się, lecz w ostatniej chwili 

zdjęty zestał ze sznura przez jednego z 

członków rodziny. Niedoszły samobójca tak 

się przejął tem, że eały dzień płakał i żalił 

się na swego krewniaka, że uratował go od 
śmierei. 

Wiezoraj rano Kapłan po raz drugi tar- 
gnął się na swoje życie, zażywając większej 
dozy spirytusu denaturowanego. W. stanie 
beznadziejnym przewieziono go do szpitała 
żydowskiego. (e). 

Wstrząsający wypadek na torze kolejcwym. 

Wezoraj wieczorem pomiędzy Wilnem a 

Landwarowem rzuciła się pod koia pociągu 

jakaś nieznana kobieta. 
Maszynista pociągu w ostatniej prawie 

chwili zauważył rzucającą się kobietę i po- 

ciąg nagle zahamował. Nie zapobiegł jednak 

nieszczęściu. Samobójczyni doznała bardzo 

ciężkich obrażeń. Zawezwane na miejsce wy 

Tragedja samobójcza 
Wezoraj wieczorem przy zaułku Batorego 

Nr. 5 powiesiła się 24-letnia Janina Chiciń- 
ska. Gdy zdjęto ją ze sznura już nie żyła. 

padku pogotowie przewiozło ją w stanie bez 
najdziejnym do szpitala św. Jakóba. 

Wobee nieodnalezienia przy niej żadnych 
dokumentów, oraz ze zwgłędu na ciężki jej 
stan, który nie pozwała jej zbadać, nazwisko 
denatki narazie nie zostało ustałone. 

Powiadomiona o wypadku polieja wszezę 
ła dochodzenie. (e). 

przy zaułku Batorego. 
Zwłoki młodej samobójczyni 

no de decyzji władz sądowo-śledezyeh. Przy 
czyna samobójstwa nieznana, (e). 

Unieszkodliwienie niebezpiecznej 
szajki złodziejskiej. 

W. dniu wczorajszym po dłuższych wysił. 

kach, funkejonarjuszom wydziału Śledczego 

udało się zlikwidować niebezpieczną szajkę 
złodziejską, która w ciągu ostatnich miesię- 
cy dokonała szereg włamań i kradzieży. 
Szczególnie ucierpiał właściciel sklepu win 
i wódek przy ul. Miekiewicza Nr. 33, które- 
go sklep został przez tę szajkę trzykrotnie 
okradziony. 

Pod zarzutem nałeżenia do tej szajki zło- 

dziejskiej zostali aresztowani: Józef Mikiele- 

wiez (ul. Tartaki 34-a), Jan Mikilewiez (Cia- 
sna 18), Feliks Jankun (Jakóba Jasińskiego 
13), Stefan Narkiewicz (Pańska 5) i Bołes- 
ław Laehowiez. Podczas badania aresztowani 
przyznali się do ostatniej kradzieży w skle- 
pie p. Sudeńskiego, przyczem  oświadezył, 
że część skradzionych towarów sprzedali nie 
jakiemu Szłomowi Bastackiemu zamieszkałe- 
mu przy ulicy Sołtaniskiej Nr. 40, którego 
również zatrzymano. Dalsze dochodzenie w 
toku. (e). 

Pożary w Wilnie. 
W lokalu Kasy Chorych I w łaźni miejskiej. 

Wezoraj o godzinie 1 po południu w lo- 
kalu ambulatorjum Kasy Chorych przy uli- 
ey Dominikańskiej wybuchł pożar. 

Ogień powstał w gabinecie jednego z le- 
* karzy, błyskawicznie objął przyległą do pie- 
cyka ścianę, i przerzucił się na poczekalnię. 

Na alarm telefoniczny na miejsce wypad- 
ku przybyło pogotowie straży ogniowej, któ- 
re po półgodzinnym wysiłku pożar zlikwi- 
dowało. Charakterystyczne jest, że zgro- 
madzona w poczekalni publiczność w sposób 
wielee oryginalny reagowała na pożar: Za- 
miast ratować, jakby otuchy dodjąę ogniowi 
przytakiwała: „A niech się pali ta Chora Ka. 
sa, dawno już na nią czas* i t. p. 

EEA 

: - © Dziś: Juljana. $ 
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Zachód ‚ == . 16 т. 16 

Syestrzožosia Zakladu Meteorologii U. $. B. 

w Wiisie z dnia 15 I! — 1982 reku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 758 

Temperatura średnia — — 6° С ‚ 

* najwyśsza — 1? C 

= majniżeza: — 2 ©. 

Opad: 2 

Wiatr: połudn.-zach. x 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: pochmurno, śnieg. 

. URZĘDOWA. 

— Konsulat łotewski w Wilnie komuni- 

kuje, że dnia 17 lutego Konsulat będzie nie- 

czynny z powodu święta. 

ADMINISTRACYJNA. 
—- Fałszowane drożdże. W ostatnich cza- 

sach władze sanitarne zwróciły uwagę ńa 

coraz częstsze pojawianie się drożdży fałszo- 

wanych przez dodawanie do nich skrobi. 

Wobec tego że drożdże te pojawiają się w 

piekarniach i niektórych cukierniach władze 

administracyjne poleciły specjalnej komisji 

umaq0JAM PFU OUMQIEZ  IŻEMN OHIEZOWIZOJ 

drożdży prasowanych jak t nad zakładami 

używającemi ich przy wypieku, 

MIEJSKA. 

— Otwarcie lombardu miejskiego. Po dłu- 

gich perypetjach Magistrat wyznaczył osta- 

łecznie termin otwarcia lombardu miejskiego 

na dzień 1 kwietnia. Lombard mieścić się 

będzie w murach po-Franciszkańskich. 

Stanowisko dyrektora obsadzone zosta- 

nie w drodze kenkursu, którego rozstrzyg- 

nięcie nastąpi w najbliższych dniach. Perso- 

neł lombardu skompletowany zostanie przez 

nowomianowanego dyrektora. a 

— Kiedy zostanie uregulowana komuni- 

kacja autobusowa? Na ostatniem posiedze- 

  

„niu Rady Miejskiej szeroko omawiana była 

sprawa komunikacji miejskiej, szereg mew: 

ców wskazywało na liczne braki i usterki 2 

równo w ruchu autobusów, jak i w ich urzą- 

dzeniach. W! związku z tem powołana zosta- 

ła specjalna Komisja która miała zająć się 

zbadaniem stanu komumikacji miejskiej i 

wnioski swoje przedłożyć Radzie: Miejskiej 

i Magistratowi dla ostatecznego uregulowa- 

nia tej sprawy. Komisja ta, jak się dowiadu- 

jemy, gros zadania swego już wykonała i w 

związku z tem wczoraj wieczorem w lokalu 

Magistratu zwołane zostało posiedzenie Ko- 

misji, na którem szczegółowo omówiono do- 

tychczasowe spostrzeżenia i wyniki przepro- 

wadzonych badań. W” najbliższych dniach 

ma być sporządzony: obszerny referat spra- 

wozdawczy z wnioskami Komisji. Z wnioska- 

mi temi zaznajomi się Magistrat i Rada Mi 

ska i po ustosunkowaniu się do nich poczy- 

ni kroki w celu ostatecznego uregulowania 

komunikacji autobusowej na terenie m. 

Wilna. й 

— Projekt skanalizowania miasta. Sekcja 

techniczna Magistratu opracowała szczegó- 

łowy plan robót kanalizacyjnych. Wykona- 

nie planu obliczone jest na dłuższy okres i 

uzależnione przedewszystkiem od wyjed- 

nania odpowiednich kredytów. W. myśl no- 

wego programu miasto podzielone zostało na 

4 strefy. Wi pierwszym rzędzie Magistrat 

projektuje prowadzić roboty na odcinku ul. 

Tadeusza Kościuszki od Zygmuntowskiej do 

więzienia śledczego, na ulicy Zarzecze od 

Krzywego Koła do Sofjanik i na ul. Kopa- 

nica do rynku rybnego. 

      

" nię ilość żebrzących, Ciężki kry: 

Strat narazie nie obliczono. 
Przedwczoraj 0 godzinie wpół do siódmej 

wieczorem wybuchł pożar w lokalu łaźni 
miejskiej przyu Hey Jakóba Jasińskiego Nr. 
16. 

Pożar powstał w kamerze dezyntekcyjnej, 
gdzie znajdowała się garderoba 18 kąpiąeych 
się. Garderoba ta uległa eałkowitemu znisz- 

czeniu. Ogień zdołano ugasić przed przyby- 

ciem straży ogniowej. Jak ustaliło dochodze- 
nie ogień powstał naskutek zapalenia się pu- 

dełka zapałek pozostawionych w jednem a 
ubrań dezyntekowanych. : 

18-tu poszkodowanym magistrat wydał 

nowe ubrania i bieliznę. (8) 1K 
| | — Walka z żebraetwem. W ostatnich cza- 
Sach:na ulicach miasta zwiększała się znacz-, 

Tospodai- 

czy, który pociągnął za sobą ogėlnę zybože- 
nie ludności ił się również fatalnie na 
sytuacji finansowej miasta, które w związku” 
z tem nie może poświęcić baczniejszej uwa- 
gi na kwestje wałki z żebractwem. Zazna- . 
czyć jednak nałeży, że w chwili obecnej ko- 
sztem 4200 złotych miesięcznie miasto u- 
trzymuje w przytułkach 140 żebraków. Roz- 
szerzenie jednak tej akcji mie leży przy obec 
nym stanie rzeczy w granicach możłiwości 
samorządu. Temu też należy przypisać, że 
władze administracyjne są obecnie bardziej 
powściągliwe w usuwaniu żebraków z ulic. 

Z POCZTY. 
— Dyrekėja Poezt i Telegratów w Wil 

nie komunikuje: Z dniem 1 marca r. b. na- 

dawcom telegramów za zniżoną opłatą jak 
np.: LT, LGD i innych przysługuje prawo 
nadawania ich w drodze telefonicznej za-o- 
płatą dodatkową po 50 gr. za każde 100 słów 
lub część tychże nadanego w drodze. telefo- 
nicznej telegramu. Odbieranie natomiast te- 
legramów za zniżoną opłatą telefonem jest 
niedozwolone. 2 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Zebranie Koła orgn. p. w. Kobiet. Dn. 

11 b. m. w lokalu Gimn. Orzeszkowej odby-* 
ło się Wałne Zebranie Koła- lokalnego w 
Wilnie Org. Przysposobienia Wojskowego 
Kobiet, na którym dokonano wyboru nowe- 
go zarządu. - 

     
    

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Z T-wa „ (Walki ze Zwy- 

rodnieniem rasy) 18 lutego w lokalu Poradni 
Eugenicznej (ul. Żeligowskiego) p. Dr. Szapi. 
ro wygłosi odczyt na temat „O wyborze za- 
wodu“. 

Początek o 5 pp. Wstęp wolny. | 
— Posiedzeniu Wydziału IM T-wa Pray- 

jociół Nauk odbędzie się w dniu 16%b. m. 
(wtorek) o godzinie 7 wiecz. w dokału T-wa 
(Lelewela 8). FA : 

Na porządku dziennym kominikai dyr: 
T. Turkowskiego p. t. „O stanie badań nad 
materjalami archiwalnemi ksiegarni Zawadz 
kich z pierwszej połowy XIX w. 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. VI 
siedzenie Naukowe odbędzie się we środę 
dnia 17lutego 1932 r. o godz. 20-ej w sali 
własnej przy ulicy Zamkowej Nr. 24 z na- 
stępującym porządkiem dziennym: 

1) Odczytanie protokółu ostatniego 
siedzenia. X 

2) Dr. L. Rywkind: Rola migdałów w 
ogólnej patologji ustroju w świetle najnow- 
szych badań. 2 

Posiedzenie Naukowe Wileńskiego 
T-wa Ginekologicznego odbędzie się dnia 10 
b. m. o godz. 20 w sali Kliniki Położn. Gi- 
nekolog. U. S. B. (Bogusławska 3). 

Na porządku dziennym: 
Dr. E. Sedlis — W'pływ cięcia cesarskiego 

na życie dziecka. я 
2. Dr. W, Karnicki — Włókniak łechtacz- 

ki 
1. 

*° 8. Pokazy chorych. 

po- 

LITERACKA. 
—. Jerzy Braun na Środzie Literackiej Na 

jutrzejszej Środzie w Związku Literatów goś 
cić będzie znany poeta jeden z czołowych 
przedstawicieli młodej Muzy z Krakowa, Je- 
rzy Braun, autor powieści „Hoteł na plaży”, 
poczyj „Ziemia i Niebo* i innych cennych 
książek. P. Jerzy Braun, którego odróżnić 
należy od Mieczysława Brauna z Warszaw- 
skiej grupy „Skamadra”, wygłosi odczyt 
„Hoene-Wroński a chwila obecna”, Począ- 
tek o 8.30 wiecz. Wstęp dla członków, syna- 
patyków i wprowadzonych gości.



SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Zarząd Koła Prawników Stud. U. S. B. 

zawiadamia że dziś dnia 16 b. m. odbędzie 
się staraniem Sekcji Naukowo-Badawczej re- 
ferat kol. Ancewicza p. t. Kapitalizm na bez- 
drożach. z 

— Dnia 17 b. m. odbędzie się edczyt p. 
Studniekiego p. t. „Książka Romana Dmow- 
skiego — „Świat powojenny a Polska", 

Obydwa referaty odbęd ię w. lokalu 
Koła (Zamkowa 11) o godz. 20. Wstęp wolny 
po referacie dyskusja. 

NADESŁANE. 
— „Co o filmie „Wielka Gra* wyświetla- 

nym w kinie „Hołływood* wiedzieć należy? 
Jest to film dźwięk. polsko-francuskiej pro- 
dukcji. Szereg scen wykonano w Wa 
Rozprawa sądowa została opracewa 
Leo Belmonta i wykonana pr. 
tej miary co Bogusław Sambor: 
cy w roli prokuratora, Juljan Krze 
roli prezes u i Antoni Rć 
adwokata. W części francusk 
Prejean, Gina Manes i in. Treść 
na tle autentycznej przygody „W: 
to film, który na światowych ekrar 
szy się niesłabnącem- powodzeniem. 

RÓŻNE. 
— Choroby zakaźne. W tygodniu ubieg- 

łym zanotowano ogółem na terenie m. Wil- 
kaźne, w tej liczbie 4 zgony. Z chorób za- 
kźne, w tej liczbie 4 zgony. Z chorób zanoto 
wano następujące: ospa wietrzna 1, tyfus 
brzuszny 2, płonica 11, błonica 8, odra 54, 
róża 1, gruźlica 4 (w tem 1 zgon), jaglica 
7 (2 zgony), świnka 6, tężec 1 (zgon). 

MREDORECEZT WRZ TERE TPORORZEKDEREZÓCHA 

Popiereje.e Przemysł Krajowy 
MIME WOTTECZZONY ZEZEWOGEO 

-RABSERSEA 

Kin Miejskie 
SALA -MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

    

    

  

   
    

          

Qd poniedziałku 15 lutego r. b 
Największy przebój rosyski p. t. 

Początek o godz. 4. 6, B i 10 wsecz. 

TEATR I MUZYKA 
— „Mam lat 26* — na Pohulance, wkrėt- 

ee sehodzi z afisza. Dziś, wc wtorek dnia 16 
lutego b. r. o godz. 8-ej w., niezwykle fra- 
pująca sztuka węgierskiego pisarza Istvana 
Mihaly „Mam lat 26%, która wśród publicz- 
ności wileńskiej zdobyła rekordowy sukces 
i nadal cieszy się niesłabnącem powodzeniem 
Sztuka ta w oryginalnem ujęciu reżysera Wa 
ciawa Radulskiego — zyskała na uplastycz- 
nieniu a doskonale skomponowane nowo- 
czesne tańce i wstawki muzyczne podnosz: 
kontrastowość pomiędzy światem walczą 
go o byt Beli, i światem beztroskiego 
za kurtyną. Że względów  repertuarowy 
„Mam lat 26%, mimo wzrastającej frekwencji 
wkrótce ustąpić musi rozkosznej sztuce W. 
Szekspira p. t. „Dwunasta noc* również re- 
żyserowanej przez Waeława Radulskiego. 

Jutro dnia 17-go b. m. o godz. S-ej w. 
„Mam lai 26“. 

Propagandowe prze 
tórej szukamy — w Lutni. I 
dnia 16-g0 lutego b. r. o godz. 8-ej w. we- 
soła komedja Hirschfelda „Ta, ktėrej szu- 
kamy“. Sztuka charakteryzuje kobietę współ- 
czesną i kobieię z przed 20-tu lat, oddając 

  

     

    

    

  

          

denie „Ta, 
we wtorek 

    

   

pierwszeństwo tej ostatniej, Całość napisa: * 
na jest w sposób lekki, obfituje w szereg za- 
bawnych sytuac doskonała gra artystów 
podnosi i uwydatnia humor sztuki. Ceny 
miejse zniżone o 50 proc. 

Jutro dnia 17-go lutego o godz. 8-ej w. 
„Ta której szukamy”. 

  

   

NAJBLIŻSZE PREMIERY 
MIEJSKICH. 

— Teatr na Pohulance wystąpi z premje- 
rą doskonałej komedji nieśmiertelnego Szek- 
spira p. t. „Dwunasta noe* albo „Go chcecie”. 

— Teatr w Lutni już w końcu b. tygod- 
nia daje premjerę wesołej komedji „Co może 
kobieta. 

W TEATRACH 

  

  

  

DAMA W SZKARŁACI 
W roli głównej Lya de Putti. Koncertowa orkiestra pod bstutą M. Sa!nickiego. 

Ceny miejsc: balksn 3ŻU gr., parter 60 gz. 

KUR J E R 

SPORT 
Nieudana impreza narciarska. 

Zainicjowana przez 1 p. p. Leg. inaugu- 
racja sezonu narciarskiego wywołała niemiły 
zgrzyt, który pociągnął w kor wencji wy- 
cofanie się z zawodów aż © ech sztafet 
Kol. Kl. Sportowego „Ognisko*. Gdy zawod- 
nicy zgromadzeni byli na starcie i czekali je 
dynie na znak startera kierownictwo zaw 
dów w ostatniej chwili wobec obj 
względem jednego z zawodników Ogniska 
zdecydowało się wycofać go z biegu: Na znak 
protestu wszystkie sztafety Ogniska solidar- 
nie wycofały się z wodów. Nie wchodząc 
w meritum sprawy.i abstr jąc od tego, 
że afront ten spotkał narc , znanego ze 
swej długoletniej pracy na niwie sportowe 
nie możemy: powstrzymać się od uwagi, 
usuwanie zawodnika w ostatniej chwili przed 
startem na oczach licznie zebranej publicz- 
ności nie poinformowanej © powodach wyk- 
luczenia z zawodów — nie jest wśłaciwą pro 
pagandą sportu i zakrawa na nieta 

     

      

  

   

  

     

      

    

  

Jak się dowiadujemy Kl. Sportowy „Og- 
nisko'* wystosował w tej sprawie protest do 
Polskiego Zw. Nar. 

    
Wobec opisanego wyżej zajścia do biegu 

stanęły zaledwie dwie sztafety. Zwyciężył 
„Strzelec* przebywając trasę 30 klm. w cza- 
sie 3 godz, 11 m. 22 sek., przed sztafetą 1 
p. p: Leg. 

W” biegu indywidualnym na 10 klm. zwy- 
ciężył Subotow (niestowarzyszony) w cza- 
sie 1 g. 50 sek., 2) kpt. Łucki — 1 godz. 1 
min. 21 sek., 3) Kohutek (AZS). 

W ostatniej konkurencji zawodów w bie- 
gu 6 klm. młodzieży szkół średnich walne 
zwycięstwo odniosło gimnazjum Ad. Mickie- 
wicza, zdobywając trzy pierwsze miejsca 
przez Orskiego, Dębickiego i Pawłowskiego. 

  

   

       

    

  

  

'Tragedja rewo- 
lucji rosyjskiej 

Kava czynna od 3.30 do 10 wieex. 
  

Dźwięk. Kino - Teatr | 

HELIOS 
Wiłeńska 38, tel. 9-26 | 

DZ IŚ" 

Symfonia zmysłów— 
Dźwięk. Kino-Teatr 

Niebywałe powodzeniel 

UŁANI, UŁANI, Chłopcy Malowani... 
W rol. gł. najulub. arr: Zula Pogorzelska, K. Krukowski (Lopek), A. Dymsza, W. Walter, M. Frejnkiel. 

Dla młodzieży dozwolone Na |-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8i 10 15. 

Wszyscy śpieszcie ujrzeć! Najweselszy dźwiękowiec polski! 106% mówiony.i śpiewany! 
Ssenar. gener. Wleniawy Długo- 
szowskiego. Muzyka W. Dana. 

Polsko. franc. 

W_I DE E Ń S K I 

ZWYCIĘSTWO I PORAŻKA POLSKICH 
HOKEISTÓW. 

WARSZAWA, 15. 2. (Pat). — W! sobotę i 

Nr. 36 (2278) 

Z OSTATNIEJ CHWILI 

  

   

   
       

  

   

niedzielę bawiła w Czechosłowacji drużyna 

hokejowa у „ ktora rozegrała dwa 
mecze z miejscowemi drużynami czechosło- 
wackiemi. Pierwszego dnia w Wjtkow: 
„Cracovia* odniosła zwycięstwo nad mi 
wą reprezeniacją hokejową w stosunku 2:0 
(0:0, 1:0, 1:0). Obie bramki dla  „Cracovi“ 
zdobył Włołowski. Drugiego dni i 
drużyna Troppauer E. V. zw 
covię* w: stosunku 4:0 (1:0, 2:0, 1 

  

    

    

    

  

NOWY REKORD W KULI. 

POZNAŃ, 15. 2. (Pat). — W ramach lek- 
koaltetycznych zawodów w hali Poznańskie- 
go Ośrodka W. F. pedł nowy rekord Polski 
w pchnięciu kulą. 

Rekord ten ustanowił Heljasz 
wynikiem 14 mtr. 74,5 ctm. 

EE TENEE EBTT 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
RABUNEK.. 2 ZŁOTYCH 

— W dniu 14 b. m. do Rywłina Michała 
(Miekiewicza 51) na ulicy Wielkiej, podczas 
gdy płacił dorożkarzowi należność za jazde, 
podszedł jakiś nieznany osobnik, wyrwał mu 
z ręki 2 zł i począł uciekać, został jednak za- 
trzymany przez szeregowego P. p. i odprowa 
dzony do komisarjatu. Był to Drozdowski 
Bronisław, zam, przy ul. Marcówej 25. 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

Bordejkówna Marja (Prosta 27), lat 
24, usiłowała pozbawić się życia przez wypi 
cie esensji octowej. Pogotowie odwiozło de- 

(Warta) 

  

  

      

   

   

  

zbrodniczy zamach na pociąg 
MARSYLJA, 15. 2. (Pat). Pociąg Vitimilie- 

Paris wykoleił się wpobliżu Marsylji. Jest 
kilku rannych. Wypadek został wywołany 
wybuchem pocisku, położonego na torze. 

PARYŻ, 15. 2. (Pat). Całą noe ub. oraz dzi- 
siejsze przedpoł. w miejseu, gdzie kodonany 

ł zamach na pociąg, trwały prace nad 
eją toru kolej. Eksplozja nastąpiła 

w jadącym za lekomotywą wagonie restaura 
eyjnym. Wskutek wybuchu wagon ten, oder- 
wawszy się od lokomotywy i od wagonów 
za nim się znajdujących, wypadł z szyn i 
stoczył się z nasypu z wysekości około 10. 
metrów. Spadając, wóz zahaczył o słup tele- 
graficzny, który wyrwał z ziemi. Następnie 
runął na znajdujący się u podnóża nasypu 

    

    

domek, którego jedną ze ścian poważnie usz- 
kodził Jadące za nim wagony wskutek: 
wstrząsu wyskoczyły również z szyn. Silna 
konstrukcja wezów spowodowała, że dozna- 
ły one tylko nieznacznych uszkodzeń. Tej 

zawdzięczają jadący — разайего- 
з žycia. Na miejsce wypadku 

rzybyły wiadze polieyjne, ktore stwierdzily, 
że ma się fu de czynienia z planowanym 
zemachem. Mianowicie ma szynach podłożo- 
na była bomba. Według opinji jednych, do- 
konsnie zamaeku przypisuje się anarehistom. 
terorysteim i łączy się go z katastrofami pod 
Jueteborgiem i Bia-Torhagy, według zdania 
innych ma się ta do czynienia z włoską ak- 
cją antytaszystowska. 

      

    

Nominacja Dr. Manfreda 
Krydla—profesorem U.S B. 
WARSZAWA. 15.II. (Pat.) Dzisiej- 

szy „Monitor Polski“ zamieszcza po- 
stanowienie Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej z 12 lutego 19382 r. o 
mianowaniu dr. Manfreda Krydia, 
docenta Uniwersytetu Warszawskie- 
go profesorem nadzwyczajnym hislo- 
rji literatury polskiej Uniwersytetu 
Stefana Batorego. 

Drugie czytanie ustawy 
6 ustroju szkolnictwa. 

WIARSZAWA, 15. 2. (Pat).  — Sejmowa 
komisja oświatowa pod przewodnictwem po- 

  

słanki Jaworskiej zakończyła w dniu dzisiej- 
szym drugie czytanie rządowego projektu 
ustawy o ustroju szkołnictwa. Omówiono po- 
stanowienia przejściowe, końcowe, jak rów- 
nież wstęp do projektu ustawy. W: postano- 
wieniach tych przyjęto poprawkę pos. Som- 
mersteina, utrzymującą bez zmian postano- 
wienia ustawy, dotyczące zakładania szkół 
powszechnych. Przyjęto poprawkę referenta 
Smulikowskiego, wyłączającą szkoły sanitar- 
ne z pod działania tej ustawy. Przyjęto pop- 
rawkę pos. Czuja z BBWIR., wstawiającą wy= 
rażenie, że ustawa ta ma zapewnić obywate 
lom wychowanie religijne obok brzmienia 
już istniejącego w projekcie „moralne i umy 
łowe”, a na wniosek pos. 

viono jeszcze wyrażenie „i 
(Trzecie czytanie projektu odbędzie się na 
posiedzeniu środowem komisji. 

  

    

    

    

  

Walka o kobietę! 

W rolach 
| zloważch Hollywood 

Mickiew 22, tel. 15-28 

NAD PROGRAM: 
A     

Dziś wielka 

premiera czołow. 
Dźwięk. Kino-Teatr 

PAN 
ulica Wielka 42. 

filmu poiskiego ! 

  

W rolach 
głównych 

Pieśń maryaa- 
rzy wykona 

Dźwiękowe Kino | 

CASINO 
Wialka 47, tel. 15-41.   

KINO KOLEJOWE | 

06NISKO| Dzikie walki i 
(obok dworca kolejow.) 

Dźwiękowe Kino Dziśl- 

LUX 
Mickiew. li, tel. 15-61 | 

Ogłoszenie 6 przetargu. 
Sekcja Pomocy Wileńskiego Wojewódzkiego Ko- 

mitetu do. Spraw Bezrobocia niniejszem podaje do 
wiadomości publicznej o pizetargu ofertowym i ust- 
nym na dostawę następujących ertykułów spożywcych: 

1, Mąki żytniej (razowej) do 20.000 kg. 
2. Sloniny niesolonej średniej gru- 

  

bości nieprzerastawej * » 4.000 „ 
3. Kaszy greczanej grubej 820800, 
4. ” jęczmiennej (pęsak) 2.000 „ 
5. Fasoli białej 2.000 „ 
Sekcja Pomocy zastrzega sobie prawo zwiększenia 

lub zmniejszenia ilości wyżej wspomnianych produk- 
tów, s tę w zależności od potrzeb rzeczywistych, ja- 
kie w tym przedmiocię zaistuieją. | i 

Prodakty powyższe winny być dośtatczóne na 
składy Sekcji Pomocy do dnia 25 lutego b. r., względ- 
nie winny być gotowe do wydania na składach do-- 
stawcy do dnia Ż2 lutego b. r. 

Osoby zainteresowane w przetargu winny złożyć 
oferty w zalakowanych kopertach do Sekcji Pomocy 
(Zawalna 1) do dnia 19 lutego 1932 r. godz. 12 w poł. 
oraz zgłosić się do przetargu ustnego w niedzielę dn 
21 łutego 1932 roku o godz. 12 w poł. 

Wadjum wymagane w gotówce w sumie zł. 500 
lub weksle gwarantowane przez Bank przy ustnym 
przetargu.   
FRANCISZEK PIETKIEWICZ 

  

Sołowki-wyspa tortur 
m Г4 a < 

i śmierci. — 
(Wspomnienia z katorgi. sowieckiej), 

! Siekirka. 

Na półn.-wschodnim brzegu wyspy Sołowieckiej 
zńajduje się-góra, na którą prowadzi 199 schodów. 
„wiodących dawniej do zbudowanej na jej wierzchołku 
cerkwi zwanej przez mnichów Siekirką. Jest tam teraz 
IV karny oddział katorgt Sołowieckiej. Katorga w ka- 
tórdze, jak nazywali więźniowie. 

Na najwyższem piętrze wieży cerkiewnej znajduje 
się latarnia morska, która utraciła obecnie swoje właś- 
ciwe znaczenie i służy tylko do obserwacji morza 
i ujawniania morskich ucieczek więźniów. Siekirka. 
to najstraszniejsze słowo na Sołowkach. 

Nie zadawalniając się torturowaniem 

rzędzie tortur i śmierci. 

Zły los, podczas czteroletniego prawie pobytu na 
Sołowkach, zmusił mnie przejść przez prawie wszyst- 
kie stosowane tu rodzaje tortur, rozpoczynając od kar- 
cerów i kończąc na Siekirce i robotach leśnych, na 
których w charakterze „„lesoruba'* pracowałem w cią- 
gu miesiąca. Że po tych piekielnych próbach zostałem 

Wydawnictwo „Knurjer Wileński" S-ka x 

, Różycki 
DODATKI DŹWIĘKOWE. 

STRASZNA NOC 
Według powiešai A. Marczyńskiego. Żywiołowy dramat ludzi proetych a bujnych serc... 

Zerika Szymańska, Adam Brodzisz, 
Wasiljew Siekiewicz. 

Chór DANA. 

Dziś Bebe Daniels olśniewa wdziękiem 
i temperamentem w 10-aktowym filmie 

Początek o godz. 5, w niedz. o g. 4-ej. Ceny miejsc od 30 gr. 

Wielki dźwiękowy dramat erotyczny ma- 
jący za tło stosunki rodzinne w rosyjskiej wsi 
W rolach główn. wybitni artyści teatru Stanisławskiego w Moskwie E. 

Mad program: Atrakcje dźwiękowe. 

więźniów 
w karcerach, „ilozatorach* (specjałne odosobnione kar 
cery śledcze) i workach kamiennych, pomysłowe wła- 
dze katorgi urządziły z Siekirki najstraszniejsze na- 

  

WIELKA GRA 
BOGUSŁAW SAMBORSKI, Juljan Krzewinski, Antoni 

Albert Prejean. 
i bokater filmu 
„Pod dachami Paryża” 

"Motyw przew. 
w wykonaniu 

tajemny romans 

Wiejskie grzechy 
Początek o godz. 

Ogłoszenie o przetargu. 
Sekcja Pomocy Wileńskiego Wojewódzkiego Ko-_ 

mitetu do Spraw Beziobocia niniejszem podaje do 
wiadomości publicznej o przetargu ofertowym i ust- 
nym na dostawę 2000 mi drzewa opałowego, które 
może'być olchowe, brzozowe lub sosnowe szczepane, 
w zupełności suche 1 zdrowe, przyczem: winno być 
dostarczone, wyładowane i ułożone w metrowych 
szurkach, na wskazanych przez Sekcję Pomocy skła- 
dach w Wilaie, oraz przejęte przez spec. Komisję 

Sekcja Pomocy wyda doetawcy zaświadczenie ul- 
gowe na przewóz drzewa w-g tatyfy węglowej E, 1. 

Wszelkie potrzebne informacje, dotyczące szcze- 
gółów dostawy mogą być udzielone codziennie w 
Bivrzę Sekcji Pomocy (Zawalna !) od godz. 10—12, 

; Osoby zainterćsówańće w przelargu winny złożyć 
oferty w zalakowanych kopertach z nadpisem „Opal 
do Sekcji Pomocy* do dnia 19.I1. do godz. 12 w pol. 
oraz zgłosić się do przetargu ustnego w niedzielę 
2i.ll. b. r. o godz. 12 w poł. 

Wadjum wymagane jest w gotówce 500 zł., lub 
weksle gwarantowane przez Bank — przy ustnym 
przetargu. 

KEENION 

Sktadajcie ofiary na bezrobotnych! 

23) 

ko, toczyłem. 

wracał. 

oraz były artysta 
Stanisławskiego w Moskwie 

Marji Modzelewskiej. 
Zołąciędu na ówydoka. wactokć, altystyczna: film dlaf młodzieży: doć 
zwolony. Początek o godz. 4, 6, 8 i 1030, w dnie świąt. o .godz. łe) 

bzs AFERA PUŁKOWNIKA REDLA 
austrjackiej — pułkownika Redla. 

Początek seansów o godz 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

Produkcja 
Real.0.Preobrażenskaja 

Cesarskaja, R. Pustnaja i G. Babinin 
4, w dnie świąt. o godz. l-ej. „Ceny od 40.gr. 

-samochody i 
-pozostałych т 

  

dramet erot. 

Początek o godz. 4-ej, w dnie świąt. o 2-ej 
Na |-szy seans ceny zniżone. 

teatru 

Osnuty na tle głośnej afery szpie-. 
gowskiej najlepszego oficera armji 

Nad program: między innemi dodatek dźwiękowy. 
Na |-sży seans ceny zniżone 

CÓRK AZ 0 R RY- W rolach głównych męskich: 
„James Hall i William Powell 

Wspaniałe widoki preiji Ameryki Foludniowej | 
Następny program: Gdy.kob|     ta się zapomni 

„SOWKINO“. 

ubrania, obuwie, pianina, 

wiele: in. 
licytacji 

rzeczy sprzedaje tanio 

LOMBARD 
ul. Biskupia 4, tel. 14.10 
(od 9 do Ż pp. i od 5 do 
7 w.) Uwaga: Codzien 
(о4'9. 4о 2 рр.) Lombard 
wydaje pożyczki pod za- 
staw złota, srebra, bry- 
lantów i in. przedmiotów 

P. T. KUPCY! 
Uczeń Szkoły Had- 
dlowej, lat 18, poszu- 
kuje bezpłatnej prak- 
tyki w przedsiębior- 
stwie handlowem. 

Łaskawe oferty dla 

  

F. W. składać do 
Administr. „Kuriera 

Wileńskiego" 

Na Siekirkę trafić było łatwo, ale wyjść z niej naj- 
łatwiej było tylko... na mogiły. 
TV oddziału, ten najczęściej żywy z niego już nie 

Kto raz trafił do 

Dzięki znacznemu oddaleniu od centrum Rosji 
oraz prawie całkowitemu izołowaniu od reszty świata 
ostrym warunkom klimatycznym, prawie uniemożli- 
wiającym przez przeważną część roku jakąkolwiek 
z Sołowkami komunikację, były Sołowki jakby swego 
rodzaju autonomiczną republiką, mającą swoich „oby- 
wateli*, swoją armję, swój rząd w postaci wyższych 
i niższych urzędników administracji i... swoją policję 
śledczą, którą był inspekcyjno-śledczy wydział (inspek- 
cjonno-śledstwiennyj otdieł I. $. O.). Zadaniem jego 
było ujawnianie ,,przestępstw*, popełnianych na So- 
łowkach. Współpracownikami I. S. O. byli zesłani tu 

* za jakieš tam przewinienia b. czžonkowie G. P. U.— 
typy najgorszego gatunku. 

  
RR    

ogr. odp. 
  

Aby się przysłużyć czemś administracji, a szcze- 
gólnie w celu wykazania swego bezwzględnego odania 
dla władz komunistycznych, węszyli wszędzie, jak psy 
zwierzynę, i jakieś słowo niebaczne, gest, a nawet 
spojrzenie wystarczały do oskarżenia Bogu ducha win. 
nych więźniów, zresztą tychże samych współtowarzy- 
szy niedoli. Bardzo też często zdarzały się wypadki 
inkryminowania słów niepowiedzianych, czynów nie- 

dokonanych, ot tak póprostu dlatego, że seksot (tak 
się zwali ci szpicle) nie „wozlubił* kogoś, lub chciał 

ukarnia „Znicz', Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40. 

  

PRZETARG. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Faństwowych w Wilnie 

niniejszem ogłasza przetarg nieograniczony na wykoń- 
czenie domu mieszkalnego na stacji Stołpce. 

Warunki przetargu, rysunki, ślepe kosztorysy, wa- 
runki techniczne na urządzenie wodociągów i kanali- 
zacji, przepisy dotyczące ustawienia pieców oraz wa- 
runki ogólne wykonania przez przedsiębiorców robót 

budowlanych w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwo- 
wych w Wilnie sudo. ohejczenta bi Urzędowe 
od godz. 9.ej do l2-ej w Wydziale Drogowym Dyrek- 
cji Okręgowej Kolei Państwowych w Wilnie, ul. Sło- 
wackiego 2, drugie piętro, pokój Nr. 3. Tam również 
można otrzymać wszelkie informacje dotyczące wy- 
mienionego domu. Zainteresowani mogą nabyć pełny 
komplet wykazanych wyżej danych technicznych po 
wpłaceniu do Kasy Dyrekcyjnej 2u zł. lvb też sporzą- 
dzić z tych materjałów notatki. Robienie notatek 
zezwala się tylko w lokalu Dyrekcji i w podanym 
wyżej czasie. Wysyłanie pocztą materjałów dotyczą- 
cych przetergu Dyrekcję nie obowiązuje. Oferty win- 
ny być nadesłane lub złożone do specjalnej skrzynki, 
znajdujucej się w Prezyd um Dyrekcji do godz. I2-ej 
dnia 15 marca 1932 roku. 

Wadjum w wysokości 300) zł. winno być złożone 
w sposób ustalony przez Ministerstwo Skarbu w Ka- 
šio Dyrekcyjnej w WilGEWEk pozekazawa cda POKO 
na rachunek Dyrekcji, kwit zaś o złożeniu wadjum 
winien być dołączony do oferty. 

Dyrekcja Okr. Kolei Państw. 
w Wilnie. 

Licytacja 
Urząd Celny w Wilnie podaje do publicznej wia- 

domości, że w dniu 7 marca 1932 roku o godzinie 
10 odbędzie się sprzedaż licytacyjna towarów skon- 
fiskowanych, niewykupionych w terminie, oraz zde- 
ponowanych przez podróżnych, a mianowicie: cukier, 
rodżynki, owoce suszone, wanilja, wyroby nożownicze, 
rowery, tutki do papierosów, zabawki dziecinne, obu- 
wie, odzież używana, kalendarze i t. p. 

  

W razie niesprzedania towarów w dniu 7 marca. 
1932 roku powtórna licytacja odbędzie się w dniu 21 
marca 1932 r. Szczegółowe dane o towarach mogą 
zainteresowani otrzymać w Urzędzie'Celnym w Wilnie, 
Stacja towarowa. » Ža 

f Kierownik Urzędu > 
2008/V1 inspektor celny (—)-ł. Minczewsk 

ij Mi OOOO 

WIELKA NAGRODA! 
Celem: rozpowazechnienia naszego prżedsiębior- 

stwa między czytelnikami hiniejszego pisma, firma 
nasza postanowiła rozdać tytułem wielkiej nagrody 
rozmaite towary. Każdy czytelnik może otrzymać 

zupełnie bezpłatnie 
*(podług naszych warunków) premję w postaci 

kamgarnu na ubranie, kostjumy damskie, bieliznę 
damską, męską, pościelową. . kołdry watowe, zegarki, 
instrumenty muzyczńe, aparaty fotograficzne, filmowe 
i inne przedmioty wartościowe, jeżeli nadeśle 
prawidłowe rozwiązanie niniejszego zadania. 
B—Z P—A—Y N—E—A K—Ł—CcZ— 

Kreski należy zastąpić literatni, aby otrzymać 
powszechnie znane przysłowie. Udział w konkursie 
dla otrzymania nagrody jest bezpłatny. Niema 
żadnego ryzyka. Niepowodzenie wykluczone. 

Rozwiązanie prosimy nam przysłać w liście, lub 
na zwykłej pocztówce z podaniem dokładnego adresu, 
na co WP. otrzyma szczegóły i niespodziankę. Posia- 
damy dużo listów dziękczynnych. 

< Polska Samopomoc Włókiennicza 

ŁÓDŹ м 
« 10254 skrzynka pocztowa 7, Oddział 119 

i Mb Nj Mb 

wykazač się wobec wladz swoim sprytem i pracowito- 
ścią. Brano takiego nieszczęśliwca do „paki“, podda- 
wano surowym badaniom, a gdy nice nie chciał powie- 
dzieć (dlatego, że nic nie wiedział) torturowano go (naj 
częściej stosowano oblewanie wodą i wypęzano na 
mróz lub stawiano boso na śniegu, czy lodzie). 

Kto był tajnym agentem I. 5. O. nikt nigdy nie 
wiedział i to było najstraszniejsze, bowiem w najser- 
deczniejszym druhu mógł się ukrywać wróg. Najnie- 
bezpieczniej było mówić cokolwiek o sprawie, za którą 
zesłano lub o pobycie i śledztwie w G. P. U. Jedno 
niebaczne słowo, a nazajutrz już wszystko w I. S. O. 
wiedziano. Nie daj Boże, jeżeli dotyczyło to jakiegoś 
ciekawego szczegółu — nowe badania, nowe śledztwo, 
izolator, tortury i najczęściej jeszeze parę lat dodatko- 
wych „katoržnych rabot“.- 

Czyż zadziwi to kogokolwiek, jeżeli powiem, że 
nie było tu jednej osoby, któraby ufała drugiej? Ota- 
czała nas ciężka atmosfera wzajemnej nieufności i po- 
dejrzliwości. 

Zanim nauczyliśmy się być ostrożnymi, wielu 
z nas „lekkomyślność'* swą surowo przypłaciło. Póź- 
niej spraw takich było mniej, bowiem nauczyliśmy się 

o wszystkiem tylko nie o sprawach swoich mówić, 
a najlepiej o niczem nie mówić, boć przecie każde sło- 
wo, każde zdanie, mogło być przeinaczone i... 
śniegu zrobiona bomba zamachowa, na któregoś z dy- 
gnitarzy sowieckich. 

Najwięcej spraw miało później I. S. O. t. zw. sabo- 
tażowych, wynikłych z odmowy więźnia pójścia do 

pracy, czego powodem faktycznym była najczęściej 
albo choroba, albo wycieńczenie. Uznawano tu tylko 

    

Wygodniej i taniej!| 
* Aby uniknąć tłoku w sezonie wiosennym i letnim 

już teraz przyjmujemy 

wszelkia ubrania do farbowania | czyszczenia 
Prasownia, farbiarnie i pralnia chemiczna 

66 WILNO, 
„EXPRESS Wielka 31, tel. 17.00 

CENY ZNIŻONE 

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

Prasowanie i gremplowanie na poczekaniu 

  

  

NIE.PRzy kupnię NaLeży B 
AKCENTOWAĆ I WYRAŹNIE ŻĄDAĆ TYLKO 

ORYGINALNYCH PROSZKÓW 2.KOGUTKIEM" 
GĄSECHIEGO,ZNANYCH OD LAT TRZYDZIESTU 
+ WYSTRZEGAĆ SIĘ NASLADOWNICTW, UPOR= 
czywra POLECANYCH. W PODOBNEM DO 

NASZEGO OPAKOWANIU. 

Ua roku 18-3 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 | 

Jadalna, sy pialne i ga- 
binetowa, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

у 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

ma dogodnych warankach 
I. NA.RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
8324 

Fu'ro damskie 
Žrebaki w dobrym stanie 

tanio do sprzedania 

ul. Tatarska 12 m. 3 

  

Do sprzedania 
stare skrzypće i obrazy 
Tamże solidnie reperuje 

się obuwie. - - 
W. Pohułanka 27; m. 26. 

1. BORKOWSKI. 

sześciopokojowe odre- 
montowane 'z wygodami 

do wynajęcia 

ul Mickiewicza 46. 

  

z grudki 

miem     

| 

ODMROŻENIE 
Oryginalna maść 

(z kogutkiem) 

„MROZOL“ 
leczy i goi ranki po- 
wstałe od odmrożenia. 

Sprzedają apteki 
i składy apteczne 

EOTZKE PATRZE KOTA EAZA 

BAR ANGIELSKI 
ul Niemiecka 21 3 

Śniadania, ubiady, kolacje 

  

Za 1000 dolarów: 
do sprzedania plac z _do- 
mem mieszkalnym przy 

ul. Antokolskiej. Dowie- 
dzieć się ul. Zamkowa 20-2 
o 

POSZUKUJĘ jb kwtesnia 
słonecznego mieszkania 
3—4-pokojowego z kuch-. 
nią, z wszelkiemi wygo- 
dami, nie na parterze, w 
śródmieściu. Szczegółowe 
oferty z ceną składać do 
Admin. „Kusjera Wil.* 

pod „lateligentni“ 

od | mar 

  

  

  

Vis bilet okresowy 
£ Nowa-Wilejka— Wilno 
wydany przez P. K. P. w 
Wilnie na imię Zofji Li- 
sowskiej, unieważnia się. 

  

gub. akt rozwodowy, 
wyd. przez rabina Ka- 

gana w Kownie w r. 1924 
na imię Braja Gofman, 

unieważnia się,   

(D. s. n.) 

Obiad z 3-ch dań 1 zł. - 

  

  

BPT TRS TENISAS 

Dr. GINSBERG 
choroby skórna, wane 
ryczne | moczopłciowe 

Wileńska 3 
ol godz. 8—!1 1 4—58, 

tel. 587, 6677 

Dr. Wolfson 
Choroby weneryczne, 

moczopłciowe 
i skórne 

ul. Wileńska 7, 
telefon 10-67 

od godz. 9—] i 4—8 

li. Biumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 3—1 i 3—8. 

W. Z. P. 29. 

i Kenigsberg 
Choroby skórne, 

%eneryczne 

| moczopisi we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telef«n 10-90, 

od g dz. 9—12 1.4—8. 

        

Dr. J. śernS;tein 
choroby skórne, wenerycz-- 

ne i moczopłciówe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—|] i 4—% 
ZWsP 8400 

  

Lekarz-Dentysta 
„L. Chackielewicz 

Wileńska 25, m. 2. 
„Leczenie i. usuwanie zę-- 
bów bez bólu, spec.: wsta-- 

* wianie zębów szłucznych.. 

+ DOKTÓR MED. 
A Krzemiański * 

Kwiatowś 7 - 2, tel 14-25,. 
po powrocie z Wiednia 
przyjmuje codziennie od 
12—2 i 4—6. Chor. we- 
wnętrzne (spec. żołądka. 
i jelit), Gabinet Roentge- 

nologiczny. | 

  

" Akuszerka 

Nara Lakneftwa 
P: yjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m, 5. 
W.Z.P. Nr. 69. "8326: 

  

Akuszerka 

Marja Arzezina 
przyjmuje od 9 r. dc 7 w. 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 22, m. % 
7. Nr. 3093 

żywy, to zawdzięczam tylko silnemu organizmowi, 
pomocy materjalnej od rodziny i bezwzględnej walce 
o byt, którą na każdym groku, zdecydowany na wszyst 

ciężkie choroby obłożne i to wtedy tylko, gdy więzień: 
nie mógł się już ruszyć i miał conajmniej 39 stopni 
gorączki. Wszelki inny stan nie zwalniał od pracy, na- 
wet gdyby taki osobnik miał pójście do pracy w stanie 
gorączkowym na mróz przypłacić później życiem lub. 
gdzieś tam paść nieprzytomnym. 

Inną kategorję spraw karnych sanowiły stosunki: 
z kobietami (w razie ujawnienia) i kradzieże, dokony- 
wane tutaj w zastraszającej ilości przez kryminalistów, 
którzy okradali nietylko współwięźniów ale nawet: 
i administrację. 

Kto został oskarżony przed I. S. О. ten bezwarun- 
kowo, bez względu na to czy był winien czy też nie,. 
musiał zaznajomić się z Siekirką. Dzień, dwa, tydzień, 
miesiąc, ale każdy taki musiał tam posiedzieć. 

Dla tych, którzy nie znają Sowietów, wyda się to: 
nonsensem, głupstwem, absurdem nie wytrzymującym 
krytyki, bo „przecież kara może być stosowana tylko 
tam gdzie jest przestępstwo |—kaźdy powie. Owszem 
tak! Ale tak jest na całym świecie — tyłko nie w obec- 
nej Rosji. Tu wystarcza samo tylko podejrzenie lub. 
oskarżenie członka G. U..P., a na Sołowkach I. S. O., 
„Że wina nie została dowiedziona — to jeszcze nie do- 
wód, że X czy Y nie jest winien. On może być winien”. 
Oto argument dzisiejszych władców Rosji. Zresztą kto 
miał nieszczęście zapoznać się z działalnością G. P. U. 
ten wie, że tak jest, inni temu nie wierzą, bo—robzu- 

, trudno... 

Radaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


