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Pošpiech p. Zauniusa. 
Dnia 8 b. m. kanclerz Briining 

złożył Sekretarjatowi Generalnemu Li 

gi Narodów notę, oskaržającą rząd H- 

tewski o pogwałcenie przepisów kon- 

wencji kłajpedzkiej, a zarazem zażą- 

dał zwołania Rady Ligi, celem rozwa- 

żenia tej sprawy. Ponieważ delegat 

Litwy na konferencję rozbrojeniową 

p. Klimas uznał się za niekompeten- 

tnego, nota przesłana została do Kow- 

na. Nazajutrz litewski minister spr. 

zagranicznych p. Zaunius odpowie- 

dział, że jest chory i nie będzie mógł 

przybyć do Genewy wcześniej, niż 23 

b. m. Dodał przytem, że w Kłajpedzie 

panuje zupełny spokój, nie widzi prze 

to powodu do pośpiechu. Jednocześ- 

nie ,„Lietuwos Aidas“. tegož dnia pi- 

salo: 
„Wobec tego, że w Kłajpedzie nie zaszło 

nic takiego, coby 'wymagało śpiesznego wy- 

jaśnienia i interwencji: Rady L. 

waż panuje tam ład, spokój i porządek, prze 

to żądanie niemieckie śpiesznego rozw: ażania 

z przez Radę L. N. jest nieuzasadnio- 

ne. Rząd litewski nie ma się ież czego Śpie- 

szyć, 

pliwie wyjaśni, a do tego czasu żadna kata- 

strofa nie nastąpi". 

Niemcy byli jednak innego zdania 

i 10-go poszła do Sekretarjatu Ligi 

nowa nota z żądaniem niezwłocznego 

zwołania posiedzenia Rady. Zawiado- 

miony o tem p. Zaunius nadesłał de- 

peszę, iż postara: się, mimo :choroby, 

przybyć już 18-go. Widocznie jednak 

nacisk trwał w dalszym ciągu, gdyż 

nazajutrz nadeszła trzecia depesza p. 

Zauniusa, w której 

swój przyjazd — w towarzystwie le- 

karza — na 13-go rano. | 

Р, Zauniusowi naležą „się rzeczywi 

Ście wyrazy współczucia. Ściągnięto 

go niemal z łóżka dlatego, że Niemcy 

żadną miarą nie chcieli czekać. W cią 

N. i pońie- 

gu paru dni był on zmuszony trzy ra-- 

zy: pizyšpieszač termin „swego przy- 

jazdu. Z powodu. nagłego posiedzenia 

Rady nrinistrów w Kownie spóźnił 

się nawet na pociąg i musiał pędzić 

autem do Ejdkun na następny -kur- 

jer niemiecki. paszki > nieprzyjem 

ny początek. е 

Przed wyjazdem z Kowni oświad- 

czyt p. Zaunius: 
„Sądzimy, że jesteśmy w Noi prawie. 

Nasz materjał rzeczowy, który zresztą nie 

powinien być nieznany rządowi niemieckie- 

mu, jest tak przekonywijący, że możemy 

wierzyć w naszą wygranę. Gdyby jednak 

sprawa przyjęła niepomyślny dla nas obrót, 

spór niechybnie będzie przesłany - Trybuna- 

łowi Haskiemu. Na porozumienie z Niemca- 

mi trudno w tej chwili liczyć”. 

Na posiedzeniu Rady Ligi w ubie- 

głą sobotę przemawiał p. Zaunius 
siedmiokrotnie, biorąc pod tym wzglę 

dem przykład od swego poprzednika 

na urzędzie p. Wołdemarasa. Próbo- 

wał najpierw kwestjonować tytuł Nie- 

miec do wnoszenia sprawy na Radę 

w tej ostrej formie, ale pod. tym wzgię 

dem zadanie jego było b. trudne, gdyż 

już w dn. 9. II. „Lietuvos Aidas“ pi- 

salo: : 

„-„„rząd niemiecki, będąc stałym człon- 

kiem Rady Ligi ma formalnie prawo, opie- 

rając się na art. 17 Konwencji Kłajpedzkiej, 

zwracać uwagę Rady na pogwałcenie kon- 

wencji ś statutu kłajpedzkiego. Winienby się 

jednak w takim wypadku opierać na fak- 
tach niezaprzeczonych”'... 

Spór pomiędzy p. Zauniusem a p. 

Biilowem toczył się na posiedzeniu 

Rady na temat oceny owych faktów, 

t zn. usunięcia przymusowo p. Bót- 

tschera i ustanowienia prowizorycz- 

nego Dyrektorjatu przez gub. Merki- 
sa. Przedstawiciel Niemiec okazywał 

przytem jakieś fotografje, mające 

świadczyć o zamiarach Litwy zajęcia 
Kłajpedy przez oddziały wojskowe. 
P. Zaumius miał na to oświadczyć, że 

te dowody są nie przekonywujące, 

bowiem o żadnej koncentracji wojsk 

lub szaulisów około Kłajpedy nic mu 
nie wiadomo. 

Wynik tego słownego sporu jest 
wiadomy z depesz: przedstawiciel Nor 

wegji p. Colban ma wygotować, przy 

  

gdyż dełegat litewski wszystko niewąt- 

zapowiadał on. 

pomocy prawników genewskich, ra- 

port, dający ocenę zaszłych wypad- 

ków ze stanowiska zobowiązań wza- 

jemnych Litwy i władz autonomicz- 

nych Kłajpedy. Raport wpłynie na po 

siedzenie Rady, kiedy obie zaintere- 

sowane strony wyrażą swą zgodę na 

jego treść. Trudno spodziewać się, 

nie nastąpiło. Konieczność 

„uzgodnienia się* tkwi w samej isto- 

cie obecnych stosunków  litewsko - 

niemieckich. 
Wskutek wypadków kłajpedzkich 

stosunki te doznały silnego zaostrze- 

aby to 

nia. 

kotłu je. 

Beobachter* 

Organ Hitlera „Vólkischer 

* w numerze z dnia 13 b. 

m. nie szczędzi słów obelżywych pod . 

adresem Litwy i żąda zerwania sto- 

sunków handlowych oraz wysłania do 

Kłajpedy krążownika niemieckiego. 

Liberalna „Frankfurter Zeitung“ z te 

goż dnia zamieszcza artykuł, w któ- 

rym pisze: „mówicie panowie Litwi- 

ni, że Wam się nie śpieszy? Owszem, 

śpieszy się, i p. Zaunius, chociaż z le- 

karzem, ale jest już w drodze do Ge- 

newy*. organizacje 

niemieckie w Prusach potrząsają groź 

„Rozbrojone“ 

nie „nieposiadaną“ bronią. Analogicz- 

ne objawy podražnienia widač po stro 
nie litewskiej, chociaż są one naogół 

zacznie. powściągliwsze. Ale dopóki z 

Litwy jadą do Niemiec normalnie 
świnki, jaja, masło i t. P. produkty 

rolnicze, wszystko jest w porządku. 

Zdaje się, że p. Merkis cokołwiek 

„przesolił*, Był w Kownie i tam uzy- 

skał zgodę na usunięcie p. Bóttchera. 
Ale prawdopodobnie nie spodziewa- 

no się oporu z jego strony i potrzeby 

wypraszania go fizycznie z lokalu Dy. 

rektorjatu. Cała awantura dopiero z 

tego powodu powstała, bowiem kon- 

sul niemiecki w Kłajpedzie „doradził Е 

członkom Dyrektorjatu, stawianie bez. 

względnego „oporu... Tego obrotu rze-- 

czy i reakcji nań w Niemczech p. Zau: 

nius zapewne nie przewidział i mu- 

siał w rekordówem „tempie Śpieszyć 

do Genewy. ; 

Nie jest rzeczą najważniejszą, ja- 

ka będzie treść raportu p. Cołbana. 

Istota kwestji polega na tem, za jaką 

cenę wyrównane żostańą: zachwiane 

incydentem kłajpedzkim stosunki li- 

tewsko - niemieckie. Niemcom zależy 

na Litwie pośrednio, ze względu na 

ich politykę polską i bałtycką. Litwa, 
w wyniku swej polityki z ostatnich 

lat 10-ciu, jest bezpošrednio zaintere- 
sowana w utrzymaniu dobrych sto- 
sunków z Niemcami. Więcej niż po- 
łowę jej wywozu pochłania Rzesza. 

Bilans handlowy i płatniczy litewski 

jest w znacznym stopniu zależny od 

stosunków gospodarczych -z zachod- 

nim sąsiadem. Któż go zastąpi w razie 

zerwania stosunków? Straty w tej 

dziedzinie nie może Litwie wyrównać 

możność bardziej energicznej polity- 

ki narodowej w. Kłajpedzie. Niepodo- 

bna jednocześnie odgrodzić się i od 

Polski i od Niemiec. Trzeba wybierać. 

Nie łudźmy się ani na chwilę, aby 

wybór mógł paść w inną stronę niż 

dotąd. Stosunki już się w pewien spo- 

sób ułożyły, ludzie do nich przywykli 

i chwalą sobie naogół. Żaden rozsąd- 

ny rząd niemiecki nie będzie dziś żą- 

dał zwrotu Kłajpedy. Na to jest jesz- 

cze grubo za wcześnie. Więc porozu- 

mienie niechybnie nastąpi, idzie tył- 

ko o to za jaką cenę. 1 tu zapewne 

rząd niemiecki nie będzie zbyt wyma 

gającym. Litwa, prowadząc dotych- 

czasową politykę wobec Polski, nie 

może oderwać się od politycznego i 

gospodarczego rydwanu niemieckie- 

go. Wyjaskrawianiem tego faktu za 

pomocą stawiania ostrych waruków, 

nie będzie zapewne Berlin chciał dra 

żnić ambicji swego sąsiada, na któ- 

rego zaufaniu w obecnem stadjum po 

lityki niemieckiej mu zależy. 

Testis. | 

W Prusach Wschodnich aż się - 

Dymisja gabinetu Lavala. 
PARYŻ, 16-1l. (Pat). Na posiedzeniu. Senatu premjer Laval do- 

magał się odłożenia do dnia 26 b. m. interpelacji radykała spo- 
Krytyczna sytuacja gabinetu. 

PARYŻ. 16.11. (Pat) — Zarząd 
stronnictwa lewicy demokratycznej 
senatu z wyjątkiem byłego ministra 
Caillaux wypowiedział się przeciwko. 

rządowi Lavala. 

Roznzowy toczyły się około możli 
wości odroczenia wyborów, a nawet 

rozwiązania Izby. Nikt natomiast nie 
poruszał kwestji reformy wyborczej. 

Stanowisko senatu w stosunku do 
rządu, bardzo niekorzystne przed dwo 
ma dniami, polepszyło się nieco w cią 
gu dnia wczorajszego, Z grup-senator 
skich obradowała. wczoraj jedynie t. 
zw, unją republikańska, do której na - 
leży były premjer Połncare. Po dłuż- 
szej wymianie zdań przyjęty został 
porządek dzienny przychyłny dla ga- 
binetu. Wśród lewicy z wjątkiem Ca- 
illaux, który występuje za odrocze- 
niem obrad, senatorowie wypowiedzie 

li się za niezwłocznem odbyciem dy- 
skusji. Można przewidywać, że o ike 
dojdzie do obrad, to po dyskusji nad 
interpelacją w sprawie polityki rzą- 
dowej, rząd znajdzie się w dość trud- 
nej sytuacji w obliczu silnego ataku 
ze strony radykałów i socjalistów, któ 
rzy gotowi są głosować przeciwko 
Lavalowi. - 

Odpowiedź Ojca Św. 
_na depeszę Marszałka Piłsudskiego, 

WARSZAWA, 16. 2. (Pat). — W 
dpowiedzi na depeszę p. Marszałka 

„ Piłsudskiego, wysłaną do Ojca Święte- 
go z racji jubuleuszu 10-lecia, p. Mar- 

" szałek otrzymał następującą dopeszę: 

Bardzo wzurszony wyrazami czci i 
przypomnieniem pobytu w. Polsce, za- 
chowanego tak żywo w pamięci Ojca 
Świętego, dziękuję z całego serca p. 
Marszałkowi, łącząc najlepsze życze- 
mia pomyślności i błogosławieństwo 
ojcowskie. : 

(—) Kardynał Pacelli. 

Projekt nowej ustawy 
o państwowym funduszu 

drogowym: >. 

„ (Tel. od ml. kor. z „Warszawy). Ё 

Min. Rebót Publicznych opracowa-" 
ło projekt ustawy o państwowym fun- 
duszu drogowym,. który: ma zastąpić 
ustawą z roku-zeszł.. Projekt ten po . 
uchwaleniu przez Radę Min., będzie w 

mu, aby jeszcze podczas bież 
był uchwalony. 

Projekt ustawy różni się: tem od 
zeszłorocznego, że poważnie zrhniejsza 
świadczenia na rzecz funduszu drogo- 
wego, od samochodów. osobowych, tak 
sówek oraz autobusów,: podnosi zaś 

   teej s" 

nieznacznie opłaty od samochodów cię: 
żarowych. 

Nowa ustawa emerytalna. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Rząd dążąc do utrzymania równo- 
wagi budżetowej przedsięwziął prace 
nad rewizją emerytur i rent inwalidz- 
kich. 

Wice-minister p. Starzyński przy- 
jał wczoraj delegację urzędników pań 
stwowych, którym wyłuszczył zasady 
noweli ustanowionej ostatnio przez 
Radę Ministrów, dziś wniesionej do 
Sejmu. 

Nowa ustawa emerytalna wprowa 
dza następujące zmiany: minimalny 
okres służby niezbędnej do wysługi 
emerytalnej będzie podniesiony z 10 
lat na 15 i wysokość uposażenia eme- 
rytalnego wynosić będzie 40 proc., '0- 
kres od 15 do 25 lat wysługi doliczo- 
ny będzie do emerytury jak dotych- 
czas po 2.8 proc. za każdy rok, okres 
od 25—35 lat służby po 2,4 proc. za 
każdy rok. Opłaty emerytalne będą 
podwyższone z 3 proc. na 8 proc., 
dzięki czemu będzie: możliwe stworze 
nie funduszu emerytalnego. 

Zmiany te wejdą w życie z dniem 
1 lipca 1933 r. Ponieważ jednak sy- 
tuacja wymaga natychmiastowego 
zmniejszenia sum na emerytury, prze- 
to od 1 maja r. b. do 1 lipca 1933 r 
pobierana będzie od emerytur 8 proc. 
opłata. 

Stan bezrobocia w Polsce. 
WARSZAWA. 16.11. (Pat.) — W-g 

dannych statyst., ilość bezrobotnych 
w dniu 13 lutego wynosiła na terenie 
państwa polskiego 336106 osób, co 
stanowi zwrost w stosunku do tygod- 

-__ nia poprzedniego o 3594 osoby. 

łecznego Peyronnesa w sprawie polityki ogólnej, wysuwając jako 

powód niewłaściwość taklego wystąpienia w chwili, gdy delegacja 

francuska w Genewie musi właśnie scharakteryzować francuski 

punkt widzenia. Senat odrzucił propozycję odroczenia 155 głosami 

przeciwko 134. Lavai jeszcze raz wysunął tę samą kwestję, odwo- 

łując się do sumienia interpelanta I członków zgromadzenia I wy- 

sunął kwestję zaufania, domagając się odroczenia interpelacji do 

piątku. Senat 157 głosami przeciwko 134 propozycję odrzucił, co 

spowodowało dymisję rządu. 

PARYZ. 16. II. (Pat.) — Po skoń- 
ezonem posiedzeniu Senatu premjer 
Laval i jego współpracownicy udali 
się do Ministerstwa Spraw Zagranicz- 
nych, celem zredagowania: pisma # 
prośbą © udzielenie gabinetowi dymi- 
sji. O godzinie 18-ej premjer Laval 

udał się do pałaca Elizejskiego, by zło 
żyć prezydentowi Doumerowi dymi- 
sję gabinetu Dymisję - natychmiast 
przyjęto. Wieczorem prezydent repu- 
błiki przystąpił do narad z przywód- 
eami stronnictw. : 

Ministrowie francuscy opuszczają Genewę. 

(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). 

Agencja „Iskra* donosi z Genewy: 
Wiadomość 6 upadku gabinetu Lava- 

"la nadeszła do Genewy w momencie 
poufnego posiedzenia Rady Ligi Na- 

rodów, poświęconego sprawie” zatar- 
gu chińsko-japońskiego. 

Obalenie rządu francuskiego wywo 
łało w Genewie wielkie wrażenie. 
Przebywa tam obecnie 4 członków 0- 
balonego rządu p. Lavala, wskutek 

czego sytuacja ich, zarówno w Radzie 
Ligi Narodów, jak i na konferencji 
rozbrojeniowej została poważnie Za- 
ehwiana. 

Prawdopodobnie jeszcze dziś wie- 
ezorem, wszyscy 4 ministrowie fran- 
cusey, przebywający w Genewie, oraz 
przewodniczący Rady Ligi Narodów - 

Ё do Paryż 3 
powa rar Pam . . samych rolników więc zależeć będzie 

Tardieu pozostaje w Genewie! 
BERLIN. 16.11. (Pat) — Biuro Wol 

fa donosi z Genewv: Minister Tardieu 
nie zamierza w związku z upadkiem 
gabinetu Lavala opuszczać już teraz , 

  

Genewy, lecz ma zamiar pozostać aż * 
do przybycia jego ewentualnego na- 

stępcy. 

Wyjaśnienie Min. Skarbu 
w sprawie ściągania zaległości 
podatkowych od rolników. 

WARSZAWA, 16. 2. (Pat). — Pol- 
ska Agencja Telegr. dowiaduje się, że 
w związku z ogłoszeniem przez jeden 
z dzienników poznańskich  okólnika 
Izby Skarbowej w Poznaniu, dotyczą- 
cego egzekwowania zaległości podat- 
kowych w rołnictwie, Min. Skarbu 
wdrożyło dochodzenia w sprawie wy- 
dania tego okólnika. niezgodnego z 
udzielonemi władzom skarb. inst- . 
rukcjami. Celem wyjaśnienia sprawy 
w dniu wczorajszym wezwany został 
do Warszawy prezes Poznańskiej Izby 
Skarbowej. 2 

Min. Skarbu upowažnia P. A. T. 
jeszcze raz da oświadczenia, że ze 

"swej strony żadnego jawnego czy pou- - 
fnego okólnika, zarządzającego wdro- 
żenie natychmiastowej egzekucji prze- 
ciwko rolnikem zalegającym w podat- 
wach nie rozsyłało. 

Na zapytanie przedstawiciela agen- 
cji PAT., jakie jest stanowisko Min., 

- Skarbu w kwestji egzekwowania należ 
ności podatkowych, otrzymaliśmy od- 
powiedź, że stanowisko Min. dostatecz- 
nie zaznaczone zostało przez fakt wnie 
sienia do Sejmu ustawy o ulgach w 
spłacie zaległości podatkowych. Zgod- 
nie z tym: projektem Min. przyznawać 
będzie nawet poważne ulgi poszczegól 
nym płatnikom, jednakowoż tylko 
tym, którzy należycie wywiązali się z 
uiszczania należności bieżących. Od 

stopień ulg, stosowanych przez Min. 
Skarbu w odniesieniu do zaległości po 
datkowych. 

Zwyżka. 
LONDYN, 16. 2. (Pat). — Polska pożycz- . 

ka stąbilizacyjna doznała w dniu 16 b. m. 
na tutejszej giełdzie poprawy o pół ies 

„ dochodząc do kursu 73 i pół. 

  

- Generalna debata w Genewie. 
Turcja proponuje powszechne rezbrojenie. 
GENEWA. 16.II- (Pat) — „Dziś 

„rano ogłoszone zostały propozycje tu 
reckie dotyczące „zmniejszenia zbro- 
jen. Propozycje te mają charakter bar 

‚ Чго radykalny. Delegacja turecka pro. 
ponuje mianowicie, ażeby -konferen- 

cja rozbrojeniowa postawiła sobie za” 
ceł zmniejszenie zbrojeń wszystkich 

rego wysokość byłaby ustalona przez 
konferencję. | 

- Dałsze przemówienia. 
„ Postulaty Jugosławi!. 

GENEWA, . t6. 2. (Pat). Najwažniej- 

  

PA й SE „ - Szem wydarzeniem we wtorkowej debacie ge- 
najbliższym. czasie wniesiony do Sej- * ; 7 nerelnej była mowa ministra spraw zagrani- 

„ eznych Jugostiwji Marinkówieza, który pó- 
łożył nacisk. na: następujące: tezy: zniesienie | 
zbrojeń morskich, nadających się do agresji, 
1 j. wielkich okrętów wojennych, „konlecz- 

° побё uzupełnienia zakazu wojny chemieznej 
skutecznemi sankcjami, konieczność pozbro- 
jenia moralnego, konieczność: wzmoenienia 
bezpieczeństwa. Co się tyczy wojny chemicz- 
nej, min. Marinkowiez oświadczył kategory- 

"eznie, że szelki zakaz tej wojny hędzie zu- 

"ed zaryzykowania użycia iej broni. 

pełnie Rada TAR nie sh stwe 
rzone takie sankcje, które powstrzymałyby 

Jeśli 
okazałoby .się niemożliwe zorganizowanie ta 
kich sankcyj, zakaz wcjny chemieznej byłby 
całkowicie teoretyczny | w takim razie było- 
by uezciwiej powiedzieć орт publicznej 
prawdę i nie oszukiwrać narodów fałszywemi | 

° рогогапи, które mogłyby skłonić je do nie- 
destatecznego przygotowania środków obron 
nych. Min. Marinkowicz podkreślił dalej, że 
rczwiązanie  probłemu rozbrojenia będzie 
możliwe dopiero wówczas, gdy zrealizowane - 

Rząd angielski naradza się. 
LONDYN. 16.II. (Pat.) — „Times“ 

donosi: Premjer Mac Donald odbvł 
w lecznicy, w której jeszcze przeby- 
wa szereg narad z członkami gabine- 
tu. Najpierw odbyła się narada, w któ 
rej brali udział zastępca premjera 
Baldwin, minister spraw zagranicz- 
nych Simon, minister wojny Hail- 

sham. Wieczorem zaś odbyła się dru 
ga konferencja, w której uczestniczy- 

li: zastępca premjera Baldwin, min. 
Simon i minister dominjów Thomas. 
„Konferencje dotyczyły spraw rozbro- 
jenia, reparacyj oraz zajść w Szangha 
ju. 

Hitlerowcy wracają do Reichstagu, 
by przeprowadzić w nim ostateczną walkę z Brueningim. 

BERLIN. 16.II. (Pat.) — Frakcja 
narodowo-socjalistyczna Reichstagu, 
która od wiosny 1931 r. nie brała u- 
działu w obradach Reichstagu, posta- 
nowiła z dniem 23 lutego powrócić 
do Reichstagu, by wziąć udział w wal 

kach parlamentarnych. Uchwała ta 

„państw do jednakowego poziomu, któ” 

będzie rozbrojenie moralne. 

pełne bezpieczeństwo I 

paljatywami. Nawet całkowite rozbrojenie” 
nie powiększy bezpieczćństwa i nie zwiększy” 
bezpieczeństwa wojny. Wojna sprowadziła 

„rozbrojenia, Gdyby nie było wojny, nie by- 

„> dodał Marinkowicz — chociaż może być przy . —` 
śpleszone, nie może być zrealizowane natyeh ‚ 

stoi w związku z zapowiedzią zao-- 
strzonej walki parlamentarnej opo- 
zycji narodowej z gabinetem Briinin- 
ga. 

Angielka — uczenica Gandhiego 
mus! opuścić Indje. 

BOMBAY. t6.I1 (Pat.) — Władze policy j- 
ne, opierając się na zarządzeniu, przyznają- 
cem im specjalne pełnomocnictwa, zwró: 
się do miss Slead córki admirała angielskie go 
najwierniejszej uczenicy Gandhiego, któremu 
towarzyszyła w czasie jego podróży do Eu- 
ropy, z wezwaniem, ażeby w przeciągu 24 

godzin opuściła Bombay, 
Jak wiadomo miss Slead była pierwszą o 

    

  

sobą, która uzyskała zezwolenie na odwiedze 
nie. Gandhiego w więzieniu. Od chwili jego 
aresztowania miss. Slead: prowadziła propa- 
gandę na rzecz popierania indyjskich mater- 
jałów włókienniczych i pozostawała w ścis- 
łym związku z kierownikami kongresu, po- 
zostającymi jeszcze na wolności Istnieje przy 
puszczenie, že miss Slead nie zastosuje się 
do tego wezwania. 

- Pociąg strzaskał samochód. 
Dwie osoby poniosły śmierć. 

KATOWICE, 16. 2. (Pat). — Niedaleko 
Wilelkieh Strzełe na gościńcu. prowadzącym 
do Opoła wydarzyła się wielka katastrofa 
samochodowa. Samochód, którym jechali E. 
Stebler, dyr. tow. ubezp. ze Sztutgartu oraz 
nadinsp. Otto Tełler z Opola, rozbił barjerę 

kołejową i wjechał na szyny w chwil, gdy 
nadježdžai pociąg z Groszwiey. Pociąg wpadł 
na samochód i rozbił go doszezętnie. Stebłer 
poniósł śmierć na miejscu, Teller został cięż 
ko ranny. 

*łoby zbrojeń i odwrotnie. Wojna jest mioż- 
liwa między dwoma państwami całkowicie 
rozbrojonemi, bowiem wyst: 2 
wadzenia wojny. Najsławniefsze bitwy waż 
ta stóczene były bez pancerników, a nawet” ži: 
bez armji: Ponieważ rozbrojenie meralne — - 

miast, zatem rozbrojenie materjałne może 
być przeprowadzone tyłko etapanii. 

Po min. Marinkowiczu w dalszej dyskusji. 
przemawiał delegat Argentyny, Persji, No- 
wej Zelandji i Szwajearji. Delegat Szwajcar. | 
ji Motta oświadczył, że idea armji między- 
narodowej, wysunięta przeźż delegację fran-- 
cuska, jest logiczna, ałe jeszcze przedwczes- . 
na, gdyż rezultat jej uwarunkowany jest u- 
działem w Lidze Narodów wszystkich  wiel- SE 
kieh mocarstw. Motta popierał natomiast 
ideę kontroli i podkreślił ważną rołę umię- | 
dzynorodowienia lotnitwa cywilnego. Oma-. - 
wiająe problem organizacji pokoju, Motta 
'podkrelił konieczność propagandy na rzecz 
zbliżenia narodów w prasie i szkole i oświad 
czył, że „memorandum, przedstawione w tej - 
sprawie. przez delegację polską pre na 
studjum najbardziej: życzliwe. 

Ofiarność kolejarzy 
na bezrobocie. 

(Tel. ad własn. koresp. z Warszawn). 

Według prowizorycznych obliczeń, 
koleje przesłały na rzecz funduszu wal 

„ki z bezrobociem w drugiej "e 
października r. ub. 380.000 zł., 
listopadzie 735.000 zł., i w (k — 
564.000 zt. 

Pracownicy kolejowi, również opo 
datkowali się dobrowolnie na rzecz 
bezrobotnych. Z tego źródła wpłynęła 
około 100.000 zł. 

Bóttcher zostanie pociągnięty 
„doodpowiedzialnošcisądoweį 

BERLIN, 16. 2. (Pat). — „Berliner Tage- 
blatt* donosi z Kowna, że rząd litewski za- 
mierza wytoczyć byłemu prezydentowi dy- 
rektorjatu kłajpedzkiego Boetteherowi pro- 
tes Zz powodu przywłaszczenia na szkodę pań 
stwa nie przysługujących mu kompetencyj. 
Odnośny artykuł litewskiego kodeksu karne- 
go przewiduje za to karą więzienia. 

Kronita telegraficzna. 
— 656 beczek złota przybyło z Nowego 

Jorku do Cherbourga i Havru. Wyekspedjo- 
wano je natychmiast do Paryża. 

— Kolejna rewołucja wybuchła w Costa- 
riee (republika środkowo-amerykańska). Za- 
stępca, prezydenta i minister finansów zo- 
stali uprowadzeni przez powstańców, prezes 
ministrów szczęśliwie zwiał.. 

— Bombę o znacznej sile znaleziono w 
bazylice Św. Piotra w Rzymie wpobliżu gro- 
bowca piepieża Innocentego II-go. 

— Wybueh dynamitu w kamieniołomach 
francuskich około Meaux _ spowodował 
Śmierć dwóch, a ciężkie poranienie trzecie- 
8o, amino — Polakėw. 

Tylko ono — * 
mówił min. Marinkowicz — może zapewnić | 

uczynić. zbrojenia | 
„zbytecznemi. Bez niego wszelkie środki są | 

wołł pro- ‹ 

 



Listy z Warszawy. 
en -rzedwojennych. — Pasek medyczny. — Dewastacyjna podlska magnatów 

3 niemieckich. — Prosię drze wór, a kwiczy. 

Zima. która w grudniu i styczniu 

zapomniała o Warszawie i nie poczę- 

stowała jej ani jednym przyzwoitym 

mrozem, nagle sypnęła lutym śnie- 

giem, pościnała wody i nieprzygoto- 

wanym na chłody mieszkańcom jęła 

odmrażać uszy i nosy. Nędza tak pra- 

wdziwa, jak i zawodowa, nędza, przez 

panujący kryzys rozmnożona, poucie 

kała z ulic, tłocząc się do. najrozmait- 

szych przytułków. Zapełniły się one 

rychło do niemożliwości, a nie mogą- 

cy się w nich pomieścić biedacy, prze- 

różnych używali fortelów, by jakikol 

wiek dach nad głową znaleźć. Policja 

notowała nawet wypadki udawanych 

pijatyk, urządzanych przez ludzi, żąd 

nych aresztowania. W komisarjacie, 

bądź co bądź, cieplej, niż na ulicy, a 

i ławka jakaś znaleźć się musi. Wresz 

cie i to coś znaczy, że... darmo. 

Nauka oszczędności czyni u nas 
postępy nietylko w tych sferach. Na- 

wet warstwy — że tak powiem 

knajpujące rachują się dziś z gro- 

szem i zmuszają dostawców przeróż- 

nych „rozkoszy* do obniżania cen. 

Ich spadek wywołujący głośne narze- 

kania rolników — to jedyny ratunek 

miejskich ofiar przesilenia gospodar- 

czego i bezrobocia. 

Faktem, niezmiernie charaktery- 

stycznym dla obecnych stosunków, 

jest masowe bankructwo starych, -- 

leganckich restauracyj — jak Bristol, 

Briihl i t. p. — obliczonych na „Klijen- 

telę zamožną, „Szampanującą“; ; rów- 

cześnie wszakże mnożą się bary. 

Mimo krzykliwie estetycznych urzą- 

dzeń, reklam świetlnych, odźwiernych 

w szamerowanej liberji — zakłady te 

przeznaczone są przedew szyskiem dla 

klijenteli, rachującej się z groszem i 
zadawalającej się delicjami „z maszy- 

ny“ — czyli ze stojącego na bufecie 

kotła. Odgrzewane smakołyki, rozma- 

ite bigosy, gulasze, żeberki, golon- 

ki it.p. przysmaki w dorožkar- 

skim guście, z apetytem, na stojąco, 

konsumują dawni bywalcy pierwszo- 

rzędnych lokali. 

Wedle stawu grobla... 

Do powszechnie zniżonej stopy ży 

cia już i cukiernie zaczynają się przy- 

stosowywać. „Pączki po 20 gr.*, „Ра- 

czki 15 gr.“ — czyta się w wielkich 

witrynach; a gdzieniegdzie napisy gło 
szą: „wszystkie ceny znižone“. 

Zauważyć jednak trzeba, że całv 
ów spadek jest właściwie dopiero po- 
wrotem do cen przedwojennych. Nie- 
wiadomo dlaczego restauratorzy i cu- 

kiernicy, wyśrubowawszy ceny w cza 
sie wojennego głodu i powojennej ia- 
flacji, aż dotąd uważali, że kałkula- 
cja paskarska ma być już ich trwałym 

przywilejem. Sprzedając pączek za 15 

groszy, cukiernik jęczy, stęka i robi ze 
siebie ofiarę ciężkich czasów. Przed 
wojną brał za taki sam pączek 3 ko- 

piejki i był zupełnie zadowołony. 

I nie orjentuje się taki jegomość, 
że owe „ciężkie czasy są w dużym 
stopniu następstwem jego bezmyślnej 
zachłanności: zbyt długie bowiem u- 

trzymywanie wyśrubowanych cen mu 
siało wywołać zmniejszenie się obro- 

tów. 

Ale nietyłko restauratorzy i cukier 

nicy w ten sposób przeciągnęli stru- 
nę. Zakamieniałe paskarstwo ujaw- 
niło się i w zawodzie, stojącym na 
znacznie wyższym szczeblu służby 

publicznej — mianowicie, wśród leka- 
rzy. Ci również skarżą się na stagna- 
cję, zanik praktyki prywatnej,  kon- 
kurencję Kasy Chorych, etc. Zupełnie 
jednak zapominają, że stali się bez 
porównania drożsi, niż przed wojną. 
Dawniej przeciętny lekarz brał za po- 
radę u siebie w domu 1-go rubła. Wi- 
zyta u chorego kosztowała 2—3 rb. 
Honorarja wyższe brali jedynie profe- 

  

sorowie i rozmaite sławy. Norma ta 
istniała mniej więcej aż do czasów 
inflacyjnych, kiedy nastąpiła ogólna 
dezorjentacja: ceny wszystkiego ska- 
kały z godziny na godzinę, jedni nie 
wiedzieli, ile żądać, inni — ile pla- 
cić; nikt grosza nie szanował, setki 
tysięcy, miljony i miljardy wydawano 
bez rachunku. Wtedy to właśnie utr- 
waliły się fantastyczne honorarja №- 
karskie, które następnie, przeracho- 
wane na złote, pozostały aż do dni 
obecnych. To też najprzeciętniejszy 
eskulap ocenia swą poradę u siebie w 
domu na 15—30 zt., czyli 3—6 rubli. 
Takie honorarja nie istniały nigdy. 

Cóż więc dziwnego, że praktyka 
prywatna znika?... że Kasa Chorych 
robi coraz większą konkurencję? Ro- 
bi konkurencję nietylko lekarzom 
wolnopraktykującym, ałe nawet lecz- 
nicom, które mają również wygóro- 
wane taksy i przeważnie świcą pust- 
kami. 

Sprawę tę podniosło niedawno je- 
dno z pism warszawskich i wystąpie 
nie to wielu doktorów powitało z za- 
dowoleniem. Sami bowiem rozumie- 
ją, że paskarskie ceny porad nie ma- 
ją żadnego sensu, że odstraszają tylko 
pacjentów. Tymczasem osławiona t 
zw. „etyka' koleżeńska, będąca w 
gruncie rzeczw tylko zbiorem kano- 
nów, ograniczających wolną konku- 
rencję, nie pozwala nikomu uczynić 
pierwszego kroku na drodze do zniże- 
nia fantastycznej skali honorarjów. 

Niemniej fantastyczne są i pensje 
niektórych inżynierów. 

Rozmawiałem w tych dniach z pe- 
wnym inż.-górnikiem, który aż do wy 
buchu rewolucji w Rosji kierował je- 
dną z kopałni w zagłębiu Doniec- 
kiem. Bardzo chwalił te czasy. Mia- 
łem — powiada — 9000 rb., mieszka- 
nie, opał, światło, usługę i t. d. Jeże- 
li przeliczyć to wszystko na dzisiej- 
szą walutę i obecne ceny, otrzymamy 
płus-minus 100 tysięcy zł. p. Ale wy- 
nagrodzenie to pobierał w stosunku 
rocznym. Dziś — przy kryzysie -— 
tyleż, a nawet jeszcze więcej biorą 
dyrektorowie kopalni na Górnym 
Śląsku w stosunku... miesięcznym. 

— (zem to wytłumaczyć? — py- 
tam. 

— Widzisz pan — mówi wspom- 
niany ex-dyrektor — kopałnie tę są 
przeważnie własnością finansistów 
niemieckich. Gdy przeszły one pod 
panowłanie polskie, magnaci owi uz- 
nali je za stracone, machnęli na nie 
ręką i postanowili prowadzić gospo- 
darkę dewastacyjną. Chodzi teraz o 
to, by przed likwidacją wyszarpać dla 
siebie i swoich łudzi jak najwięcej 
grosza. Inaczej niesposób wytłuma- 
czyć niebotycznych gaż administra- 
cji kopałń. Przedsiębiorstwo robi .bo- 
kami, a dyrektor: (biorący ongi pro- 
centy od zysku) otrzymuje 100-—200 
tys. zł. miesięcznie. Toć to niema 
żadnego sensu. To jest zupełnie jaw- 
nem rujnowaniem interesu. 

Na fakt ten, jak wiemy, zwróciły 
już uwagę władze państwowe. Spo- 
dziewać się więc należy energicznych 
kroków, celem zahamowania dewa- 
stacyjnej roboty kapitalistów zagra- 
nicznych, weiąż jeszcze gospodarują- 
cych na Śląsku. 

Tak więc widzimy, że z czasów: per- 
turbacyj wojennych zachowały się tu 
i ówdzie wygórowane apetyty paskar 
skie, zawzięcie trzymające się niere- 
alnej zgoła skali wynagrodzeń. Dziś 
gdy: okoliczności zmuszają do ich re- 
dukcji, z tej strony najsilniejszy wi- 
dzimy opór i najgłośniejsze słyszymy 
skargi na złe czasy. 

„Prosię drze wór, a kwiczy*. 

Benedykt Hertz. 

  

Epopeja węgla i maszyny. 
Wyrąbany chodnik. GUSTAW MCRCINEK, Cieszyn, 

Wśród chmurnego naszego nieba 
materjalnych kłopotów, jasnem pro- 
mieniem radości musi napełnić książ- 
ka, objawiająca talent mocny, zwarty 
w swej ideowości i artystycznie doj- 
rzały. Tem większe zainteresowanie 
i radość powinno wzbudzić takie 
dzieło, jeżeli treścią jego jest histo. 
rja obyczajowa i ideowa jakiegoś za- 
kątka naszego kraju. Taka książka 
zostanie, zostanie jako dokument, 
kronika danego ośrodka, klucz do od- 
cyfrowania duszy danej cząstki Oj- 
<zyzny. 

Epicznym  kronikarzem Śląska 
stał się rdzenny syn: tamtej, węglowej 
ziemi, Gustlik Morcinek. Z rodu gór- 
nikow, zžyty z kopalnią, z maszyną, 
i swój tałent wykwitły z serca tych 
ludzi niezłomnych, zajadłych, pełnych 
cnót rycerskich i silnych namiętno- 

ści, poświęcił opisom życia swych 
towarzyszy, ich uczuć i przejść pod 
i na ziemi. 

Góż ogół polski wiedział o Śląsku 
przed wojną? Tak dobrze jak nic, 
zwłaszcza rosyjski zabór. Czegóż się 
dowiedział potem? Że jest polski wę- 
giel odebrany Niemcom i że jest gwa- 
ra, której nikt nie zna. Pierwsze wia- 
domości o przeszłości Śląska i jego 
zdarzeniach przedziwnych i łudziach 
degendarnych, przesyła Polsce świeżo 

osiadła p. Kossak-Szczucka w zbiorze 
nowel „Wielcy i Mali*, przesuwając 
ze swą malarską plasłycznością po- 
staci z dynastji piastowskich książąt, 
astronomkę, księdza, zbójnika On- 
draszkę zaprzedanego djabłu i t. p. 
Temat Ondraszka opracował też A. 
Fierka, prof. Ligoń zmontował We- 
sele Śląskie i drukował swoje gwaro- 
we humoreski, ale dopiero Morcinek 
ogarnął całą teraźniejszość ziemi ślą- 
skiej. Wszedł w jej wnętrze za kro- 
kami górników, otworzył szeroko 
drzwi fabryk, hali maszyn i kościo- 
łów, domostw robotniczych i wresz- 
cie, od zewnętrzności, przechodząc do 
wewnętrznych zdarzeń w sercach lu- 
dzkich, ukazał nam zajadłą nieustę- 
pliwą, tragiczną walkę tej garści 
„wasserpolaków* jak ich Niemcy na- 
zywali, z zalewającym naciskiem pru- 
skim. 

Mimowoli prównywa się dzieła 
Morcinka do „Czarnych Skrzydel“ 
Kaden-Bandrowskiego, które taki 
wzbudziły zachwyt w swoim czasie. 
Jednak, mimo walory artystyczne ja- 
kiemi żongluje efektownie Kaden- 
Bandrowski, nie czuć w jego książce 
objektywnej prawdy, więcej jest tam 
publicystyki, pewnego zakreślonego 
sobie zgóry planu, patrzenia od stro- 
ny pewnych poglądów, niż istotnego 

KU R J E R w I L E NS K I 

Na Dalekim Wschodzie. 
Republika mandžurska 

ma być proklamowana w dniu dzisiejszym. 
MOSKWA. 16.II. (Pat.) Od 

dwóch dni odbywają się w: Mukdenie 

narady politycznych i wojskowych 

działaczy Mandżurji. Na: konierencję 

tę przybył dziś z Charbinu: samolotem — 
gen. Maa. Konferencja ma: na celu 

ostateczne ustałenie politycznej nie- 

podległości państwa mandżurskiego. 

Jak słychać, nowa Mandżurja ma być 

repubłiką. Głowa państwa będzie no- 

sić nazwę €zi-Czen, co znaczy „zząd- 

ea*, Na stanowisko to wymieniani są 

dwaj kandydaci. Jednym jest prezes 

rządu mukdeńskiego  Taan-Szu-Li, 

drugim zaŚ prezes rządu Hej-Lu- 

Tsiańskiego: Czan-Tsin-Guj. Z Pekinu 

donoszą, że według krążących tam po 

głosek ogłoszenie niepodległości Man- 

dżurji ma nastąpić jutro, to jest 1145 

b. m. 

Chiny szukają porozumienia z Japonją. 
MOSKWA. 16.II. (Pat.) — Wedłuż 

doniesień korespondentów sowieckich 
rząd nankiński wyraził chęć osiągnie 
cia w jak najszybszym cžasie porozu- 
mienia z Japonją i gotów: jest pojść 

Uitimatum 
LONDYN. 16. II. Z Snan- 

ghaju donoszą, że japońskie. władze 
wojskowe wystosowały do dowódz- 
twa wojsk chińskich żądanie dobro- 
wolnego opuszczenia Szanghaju w 
przeciągu 36 godzin. W razie odmowy 
grożą użyciem Siły zbrojnej. 

Dowódca wojsk chińskich Tsaj w 
odpowiedzi na to ułtimatum zakomu- 
nikował, że na żadne ustępstwa sie 
nie zgodzi i miasta nie opuści. Ponie- 
waż termin ultimatum japońskiego 
upływa we Środę, spodziewać się na- 

na wszelkie najdalej idące ustępstwa, 
ażeby uniknąć dalszego zaostrzenia 
się sytuacji w Szanghaju. Rząd nan- 
kiński postanowił wycofać stamiiąd 
część wojsk chińskich. 

japońskie. 
ležy podjęcia dziś generalnego staku 
n a Szanghaj ze strony Japończyków. 

W poniedziałek zakończone wy- 
sadzanie na ląd ostatnich oddziałów 
nowoprzybyłych na teren Chin wojsk 
Japońskich. Siły zbrojne Japoaji pod 
Szanghajem wynoszą obecnie 22 ty- 
siące bagnetów. Pozatem do Szangha- 
ju przybyły japońskie oddziały sape-. 
rów i radjo-tełegrafistów i oprócz te- 
go samołoty-bombomiotacze, 10 ma- 
łych i 5 dużych tanków oraz artylerja 

! { 

Ww oczekiwaniu wielkiej ofenzywy Japońskiej 
‚ Zaniepokojenie w Szanghaju. 

SZANGHAJ. 16.II. (Pat.) w 
mieście panuje zaniepokojenie w zwią 
zku z oczekiwaniem wiełkiej ofenzy- 
wy, którą Japończycy, jak przewidu- 
ją tu, rozpoczną we czwartek. 6 kor- 
pusów armji chińskiej koncentruje 
się przy linji kołejowej Szanghaj— 
Nankin. Uważają tu za rzecz możli- 

wą, że Japończycy w sile 20 tysięcy 
ludzi po zajęciu Sza-Pei, staną wobee 
100-tysięcznej armji chińskiej, która 
będzie dla nich groźną. Wobec całko 
witego braku dróg oraz licznych 0- 
kopów Chińczycy, liczebnie o wiele 
silniejsi i znający okolicę, będą mog- 
H stawić zacięty opór. 

  

Obawy angieiskie co do zamiarów Japonii. 
LONDYN. 16.II. (Pat) — „Daily 

Herald“ stwierdza, że w. kołach ofi- 
cjalnych angielskich panuje wielki 
niepokój co do losu Szanghaju. Jak 
podaje dziennik, Japonja « oświad- 
czyć miała nieoficjalnie, że o ile Liga 
Narodów nie zaleci bojkot ekonomicz 
ny mocarstw, skierowany przeciwko 
Japonji, to Japonja zajmie wszystkie 
porty chińskie wzdłuż wybrzeży Pa- 
cyfiku. 

Szaleńcy wojenni w Tokio dysku- 

Apel do 
GENEWA, 16. 2. (Pat). — W dniu 

16 b. m. odbyło się poufne zebranie 
członków Rady, z wyjątkiem przedsta. 
wicieli Chin i Japonji, czyli t. zw. ko- 
mitetu dwunastu. Komitet postanowił 
wystosować do Japonji nowy apel, 
wzywający do przerwania kroków nie 
przyjacielskich. Opracowanie odpowie 
dniego tekstu zostało powierzone ko- 
mitetowi redakcyjnemu. Rada Ligi 
zbierze się najwcześniej we czwartek. 
Na posiedzeniu tem powzięta będzie. 
decyzja co do zwołania nadzwyczaj- 
nego Zgromadzćnia Ligi' Narodów, zgo 
dnie z życzeniem Chin. 

GENEWA, t6. 2. (Pat). — Komitet 
dwunastu odbył we wtorek po połod- 
niu drugie posiedzenie, na którem us- 
talono definitywnie tekst apełu, który 
jeszcze tegoż dnia wićczórem przewód 
niczący Rady Paul-Boncour wystoso- 

tować mają — według dziennika — 
również nad kwestją ataku na Sin- 
gapore, jako nad ewentualną akcją 
przeciw W. Brytanji. Aczkolwiek nikt 
w, Londynie nie daje wiary takim. po- 
głoskom, to jednak — zdaniem „Daily 
Heraldu“ — sytuacja uważana jest - 
za bardzo skomplikowaną. Również 
inne 'dzieniki dają wyraz. obawom u 
losy Szanghaju i dalszych walk ja- 
pońsko-chińskich. 

R ik 

Japonji. 
wał w imieniu 12 członków Rady do 
rządu japońskiego. Tekst tego apelu 
ogłoszony będzie w dniu 17 b. m. Przy 
pomina on Japonji jej zobowiązania. 
wynikające z paktu Ligi, a specjalnie 
z art. 10, z którego wynika, jak to pod 
kreśla apel, że członkowie Ligi nie mo 
gliby uznać jakiegokołwiek- naruszenia 
integralności terytorjalnej i niepodle- 
głości politycznej Chin. Przez to wy- 
stąpienie Rada Ligi zaczyna ponownie 
zajmuować się konfliktem japońsko- 
chińskim. 

Apel obecny różni się od obecnych 
apełów Rady przedewszystkiem tem, 
że podczas gdy dawniej Rada zwraca- 
ła się do obu stron, obecnie zwraca się 
wyłącznie do Japonji. Jest to więc 
próba wywarcia silniejszej niż dotąd 
'presji na rząd japoński. 

  

Dotychczasowe straty japońskie. 
SZANGHAJ, t6. 2. (Patj. — Admirał ja- 

poński Nomura podał liczbę ogólnych strat 

wżytia się w to podziemne bytowa- 
nie. Jest ono i prostsze, i tragiczniej. 
sze niż je opisuje Kaden-Bandrowski, 
ale bardziej uczuciowe, nie tak 
oschle-zmysłowe jak się je widzi w 
powieści Kadena. 

Morcinek jest samą prostotą, i dla 
tego, hyć może, lnbujący się Ww sztu- 

czności ludzie nie ocenią go należy- 
cie. Ależ jaka plastyka, jakaż siła bi- 
je z jego obrazów Jak umie wydobyć 
poezję z przygniatającej czerni rąba- 
nych z narażeniem życia chodników, 
gdzie ratuje od przywałenia obrywa- 
jącym się „kłobukiem* tajemnicza 
zjawa „pan Pustecki*, opiekun 86T- 
ników w kopalniach Śląska cieszyń- 
skiego (na Górnym Śląsku opiekuje 
się nimi „Skarbhik*). Ileż grozy i po- 
tęgi mają takie opisy, jak komora 
wichrów, gdzie „jakby miljon cepów 
prało terkotliwie o grubą darń, a cie- 
pły, lepki, oszałamiający a krzyczą. 
cy wniebogłosy szum, przewijał się 
szybko po ciele, podobny do: tysiąca 
miękkich, bezboleśnie uderzających 
dłoni”, : 

Albo wszystkie opisy hali maszyn, 
gdzie każda staje się plastycząa, ży- 
wa, posiada jakąś djabelską duszę, 
czyhającą na szaloną istotę, która ją 
ze swego mózgu wysnuła. 

U Morcinka nietylko ludzie żyją, 
ruszają się i miewają przygody, ale 
współudział w wielkiej epopei górni- 
czej biorą i maszyny, narzędzia, Mor- 
cinek potrafi wydobyć z nich przejmu 
jacą poezję, opisać równie emocjonu- 

  

   

wśród japońskieh strzelców morskich na В0 

zabitych 1 450 rannych. 

jąco, wnikliwie, prostemi. słowami z 
serca płynącemi, boleść uwiedzionej 
dziewczyny, która się topi po śmier- 
ci kochanka i rodzi nieżywe dziecko, 
jak lament matki . kotki, której dzic- 
cko się rozbiło o kamień. I w jednem, 
i w drugiem, drga miłosierdzie, pełne 
ludzkiego, głębokiego współczucia. 
Zwieranie się mocy człowieka z ma- 
szyną, parcie się kretów ludzkich w 
czarne głębie węglowe, przeróżne 
tam pod ziemią zdarzenia i przygody, 
te rozmowy soczystą, dosadną. gwarą. 
„Na, idźże pieronie głupi, nie stawiej 
sie tu podle mnie jak trusiok, bo cię 
gichnę po gryzioku, tak ci zęby wyłe- 
cą'*. — „Na prówcie, góni z temi lo- 
czkami, jakby go bąk w zadek uszczy 
pit“. Matki „rzyka ją za synków, co po 
ginęli w głębi i jak kludziły za rękę, 
to i na kierchów do grobu chcą zaklu 
dzić i skyrs tego idą przed trówłą*. 
Kawalery pytają: „Przajesz mi Fran- 
cka? Przaje ci Janiczku“. „Toż my 
się weź, prawi synek, i już bez żad- 
nych okoracji, przychodzą ze swatem 
na zmowy i dorządza ją wszystko pię- 
knie i zbyte“. Młodzież czyta sobie 
polskie książki i woła: „Nale, wiecie 
ludzie. Ten Mickiewicz to musioł być 
mądry człowiek. Farona!'". 

Na tle tego życia górniekich rodzin 
przedstawił Morcinek, i takie było za- 
łożenie opowieści (której dopiero pier 
wszy tom otrzymaliśmy), walkę: o 
polskość ludu na obu Śląskach, w któ 
rych kolejno pracuje na rozmaitych 
odcinkach główny bohater powieści 

Pobicie przez Japończyków 
amerykańskiego vice-konsula 

LONDYN. 16.IL. — Z Szanghaja 
donoszą, że amerykański viee-konsul 
Ringwold, został dotkliwie pobity na 
terenie Koncesji _ międzynarodowej 
przez żołnierzy japońskich. Amery- 
kański konsul generalny w związku: 
z tem wystosował do rządu japońskie 
go ostry protest i o wypadku zakomu: 
nikował swemu rządowi w Waszyng- 
tonie. 

| Zawodowi oficerowie nie- 
mieccy w armji chińskiej. 
GENEWA. 16.II. Dziennikarze japońscy 

kołportują dziś w kuluarach  konfereneji 
rezbrojeniowej nieoficjalny komunikat jed- 
nego z japońskich biur prasowych. Z ko- 
munikatu tego wynika że wojska japańskie 
stwierdzić miały obeeność zawodowych ofi- 
cerėw niemieckich w oddziałach wojska 
chińskiego. Oficerowie ei pełnią role instruk 
torów, przedewszystkiem w artyłerji chiń- 
skiej. (Iskra). 

Projekt ustawy 
o zgromadzeniach. 

WARSZAWY, 16. 2. (Patj. — Na wtorko- 
wem posiedzeniu komisji. . administracyjnej 
Sejmu kontynuowano dyskusję nad projek- 
tem 'ustawy o zgromadzeniach. W szczególno 
ści rozpatrywano jeden z najważniejszych 
artykułów tego projektu — art. 9, który — 
według ostatecznego: tekstu, ustalonego przez 
referenta — brzmi: „t) władze zakażą odby. 

cia zgromadzenia w lokalu, jeżełi odbycie 
zgromadzenia sprzeciwiałoby się przepisom 
niniejszej ustawy lub ustaw karnych, albo 
jeżeli zagrażałoby bezpieczeństwu, pokojowi 
lub porządkowi publicznemu. 2) zakaz nale- 
ży podać na piśmie z przytoczeniem powodu 
do wiadomości zgłaszającego się, nie później 
niż w przeddzień zgromadzenia”. 

Wi dyskusji zabierali głos posłowie Wier- 
czak z Kl. Nar, Lewandowski z Kl. Nar., 
Wrona z KI. Lud., Dobois z PPS, Pawłak z 
NPR., Pułjan z Ch. D., i Sommerstein z Koła 
Żyd. 

Po wyczerpaniu dyskusji nad art. 9, wo- 
bec stałego powoływania się posłów opozycji 
na analogję z państwami zaborczemi; prezes 
komisji pos. POLAKIEWICZ zwrócił się z 
apelem do członków komisji, by porównań 
tych, wypadających w ich przekonaniu stale 
na korzyść państw zaborczych, nie przepro- 
wadzali, w ten bowiem sposób przeprowadza 
na ocena projektu rządowego obniża powagę 

„ komisji, wkracza bowiem w dziedzinę hono- 
ru i godności państwa. 

Na popołudniowem pósiedzeniu komisja w 
dalszym ciągu -obradowała nad projektem 
ustawy o zgromadzeniach. Referent Pos; 
ZDZISŁAW STROŃSKI dał szczegółowe oś- 
wietlenie artykułów, dotyczących odbywania 
się zgromadzeń, atrybucyj przewodniczącego 
i udziału przedstawicieki władz w zgromadze 
niach oraz ich uprawnień co do rozwiązywa 
nia zgromadzeń, „poczem przeszedł do omó- 
wienia zgromadzeń niepublicznych. — Po 
przemówieniu referenta wywiązała się dysku 
sja, w której przemawiali posłowie Wier- 
czak, Dzierzanowski, Sommerstein, Pawlak į 

Puljan, 5 

Zamówienia na półtora 
miljona pokładów kolejowych 

Jak: się dowiadujemy, ministerst- 
wo komunikacji zakupi. w roku bie- 
żąćyin około półtora miljona podkła- 
dów kolejowych. r 

Ograniczenie zakresu robėt na ko 
lejach i posiadane zapasy podkładów 
stworzyły taką sytuację, że koleje poł 
skie w roku bieżącym mogłyby w o: 
stateczności nie dokonywać zakupu 
podkładów. Jednakże ministerstwo 
komunikacji nie chcąc pozbawiać ryn 
ku drzewnego tak poważnej tranzak- 

cji, której zaniechanie niewątpliwie 
odbiłoby się niepomyślnie na przemv 
śle drzewnym, postanowiło zakupić 
około półtora miljona podkładów ko- 
lejowych po najniższych cenach prze- 
targowych. 3 

Obecnie ministerstwo komunika- 
cji prowadzi pertraktacje z dyrekcją 
lasów państwowych co do podziału 
zamówień między lasy państwowe i 
prywatny przemysł drzewny. (Iskra! 
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Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

Gustlik Wałoszków: A że książka po$- 
więcona jest przez autora matce, są- 
dzić należy ze wszystkiego, że dużo 
jest w niej materjału biograficznego. 
Na Śląsku Cieszyńskim: walczy o du- 
szę swoich rodaków Wałoszak, stryj 
Gustlika i straszliwą jest walka, gdzie 
ciosy padają na twardego górnika 
nietylko z ręki niemieckiej, ale od 
najbliższych, gdyż technik Willich 
uwodzi w ohydny sposób jego uko- 
chanie, poetyczną sierotkę Helenkę, 
uwielbianą przez chłopców „Princes- 
kę“, a syn starszy żeni się z Niemką 
Margot, i tylko zacny faroszek (ple- 
ban), również przez Niemców prześ- 
ladowany, umie znaleźć ulgę dla stor- 
turowanej duszy Wałoszka. 

Opisy bicia dzieci w szkole, zatar.- 
gów z Dyrekcją, przeszkód we wszy- 
stkich poczynaniach narodowych, na 
tle wypadków w kopalniach i osobis- 
tych przejść tych ludzi, tworzą epicz- 
ny, barwny obraz, rożsadzający ramy 
powieści historycznej, ujęty przez a- 
utora ze skondensowanym umiarem 
w każdej sytuacji. Książka ta żyje 
prawidą. Nic tam niema papieru, pió- 
ra, atramentu, nic przetrawienia lite- 
rackiego. I dobrze, w tym wypadku. 
Mamy zato żywe słowo, ociekające 
potem ludzi pracy, krwią ich. serca, 
łzami ich oczu, spalonych ogniem hut 
niczych pieców. I brzmi zdrowym ich 
śmiechem, dowcipną pogwarką i szu- 
mną zabawą. Swem serdecznem sło- 
wem sprawia autor ten cud, że dale- 
cy nam pracownicy, stają się bliscy 
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FR Wilno ujrzy najwi uł 
film świata A 

„Dracia KOTAMAZOWY” 
podług nieśmiertelnej LJ 

T. Dostojewskiego 
Wkrótce w kinie „HOLLY WOOD* 

SDR AS NO DESI SP 

Kosztowny import w dobie 
kryzysu — czy plotka? 

Kino Miejskie ma byč udźwiękowione. 
Można to bez większego trudu uzasadnić. 
Filmy nieme wyszły z obiegu, nowych nikt 
nie produkuje, dyktatura dźwiękowców jest 
niezaprzeczalna i — bezwzględna. Magistrat 
jeśli nie chce dokładać do swego, dość nie- 
wielką frekwencją cieszącego się kina, któ- 
rego niegdyś wcale wysoki poziom i niezłe 
powodzenie „zarżnęło” Poprzednie, pod ka- 
żdym względem szkodliwe dla tej insty- 
tucji kierwonictwo — Magistrat też musi 
zrobić jakiś eoup, żeby dawne szkody od- 
robić. Jeśli chodzi o pomysł, wybrał drogę 
najłatwiejszą, techniczną, Pinansowo b'orąc, 

jednak b. irudną. Dobry aparat dźwiękowy 
to kwestja kilkudziesięciu, do stu tys. zł. 

wyrzuconyeł, nołabene, zagrenicę. Średni, 

choć wcale może nie najgorszy to także grub 

Sza suma, przechodząca przeważnie 20 tys. 

złotych. 

Dowiadujemy się, że Magistrat nasz trak- 
tuje o kupno aparatu dźwiękowego. Doszły 

nas pogłoski, że wybrał jakąś zagraniczną 

firmę. Nie przypuszczamy, aby to była naj- 
lepsza marka, bo na kupno takiego apa- 

ratu nasz zarząd miejski nie ma pieniędzy, 

niezawodnie będzie to jakiś model, może 

zupełnie znośny, ale pośłedniejszy nieco. 

Otóż jeśli to prawda — należy fakt taki 
ostro potępić. Mamy już chwała Bogu mo- 

dele krajowego i pomysłu i wyrobu, weale 

nie ustępujące wiełu nawet lepszym zagra- 

nicznym. Od pewnego czasu jedno z kin 

wileńskich taki właśnie aparat posiada. Fun- 

kcjonauje on niegorzej, a nawet lepiej, niż 

niejeden inny, jakiś Klang, ezy Western, 

a co niezmiernie ważne, dziś w okresie po- 

wszechnej biedy, nie poszły nań liczne ty- 

Siączki zagranicę. Kto jak kto, ale nasze 

władze komunalne mają poważne obowiązki 

obywatelskie, poważniejsze niż jakakolwiek 

w tej dziedzinie į 

tem bardziej powinny unikać takich koli- 

dujących z niemi wystąpień jak niepotrzebne 

osobistość „prywatna“ 

' zubożenie: naszej krajowej produkcji, a na- 

bijanie kieszeni obcej, częste wrogiej. 

Morderstwg w kawiarni 
paryskiej. | 

PARYŻ, 16. 2. (Pat). — W jednej z wieł- 
kieh kawiarń paryskieh, położonych przy 
butłwarze Montmartru miało miejsce wczoraj 
wieczorem następujące krwawe zajście:  je- 
den z gości argentyństkeh Lulz Fernendee 
wystrzałami rewołweru pożołył trapem 3-eh 
swych rodaków. Żabójea twierdzi, że popeł- 
pił Iš jolie w e 

dząe, jak jedna e о- "ЪЁЩ 
ków wy rewotwe: 
przyjaeleła. Polieja pdsix nie sie dj u 
wiary. Zdaniem polleji, zajście-w kawiarni 
stanowi epllog porachunków handlarzy ży- 
wym towarem, do których należał zarówno 
morderea jak i jego ofiary. 

  

    

     

  

DOBRE ŚWIATŁO 
ZBROWE OCZY 

SYBEBIEM EARÓWLNI 

PURIES ARGENCA      
Humor. 

GLOBTROTTERZY 
GLOBTROTTER — Wydarzyło się tak, 

iż przez osiem dni błąkałem się w pustyni 
nie mając ani kropli wody. 

— W jaki więc sposób ugasił pan prag- 
nienie? 

— Jak najprościej. Myślałem o dobrych 
rzeczach co napędzało mi ślinę do ust. 

(te Marseillais). 

EO A S T KSS TEST EASY KAI OPOOEOOAC0 ROBIA 

i widomi, a dzieje ich przeżyć wstrzą- 
sają i wzruszają, poruszając szłachet- 
ne struny duszy. To właśnie jest cu- 
downe w Morcinku, że najgorsze spra 
wy, najzjadliwsze, są owiane jakąś 
nieuchwytną poezją serca, czemś do- 
brem, które się czai za każdem zdarze 
niem. Ludzie jego cierpią okrutnie, 
potwornie, łamią się i giną, ale nigdy 
nie pozostają na długo bez pokrzepie 
nia, które dusza w człowieku musi 
sobie znaleźć, jeśli się nie chce 
zaprzeć swego człowieczeństwa. Mor- 
cinek nie szuka sytuacyj i zestawień 
charakterów, celowo przeprowadza- 
jących jakąś tezę. Mówi jak było. I to 
najzupełniej wystarcza. 

Książka ta słusznie nagrodzona 
nagrodą literacką Śląska, jest historją 
tamtego kraju, są w niej dzieje ducha 
i ciała, na ziemi i pod ziemią, walki 
o byt i o polskość. Przytem co za bo- 
gactwo nieznanych profanom szcze- 
gółów z dziedziny życia maszyn. Co 
za rozkoszne opowiadania i rozmowy 
gwarowe. 

Tak, piękną, dobrą i mądrą kisąż- 
kę otrzymała Polska od wiernego jej 
Ślązaka. Jestem pewna, że jego roda- 
cy gdy ją przeczytają, powiedzą: „Na- 
le, pieroński synek, jak on to wszyst- 
ko farońsko opisał"... 

Heł. Romer.
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WIEŚCI I OBRAZKIZKRAJU. 
Tragiczny finał zabawy weselnej. 

W. ubiegłym tygodniu u mieszkańca wsi 
* Proszkowo, gminy płiskiej Wiśniewskiego 
Pawła odbywała się uczta weselna, po któ- 
rej zaproszeni goście zabrali się do odjazdu. 
Między innemi, na jednej furmance ® ва- 
niach odjechało 6 osób, a że to według zwy- 
czaju na ueztach weselnych spożywa się 
większą ilość trunków, więe i tym razem 
jadący byli nieeo podchmieieni. 

Koń, wiozący biesiadników, zachęeany 
batem przez rurmana Jana Sołodkiego na- 
brał znaeczego rozpędu. Tymczasem jadący 
znaleźli się na drodze dość spadzistej I koń 
pod naporem znacznie obciążonych sań za- 
€zął ponosić i w momencie, gdy sanie osiąg- 
nęły punkt kulminacyjny szybkości, źle skie- 
rowane, całym rozpędem uderzyły мо ее- 

mertewą barjerkę mostu, 

  

Skutki były okropne: ote z jadących We- 
ronika Tomaszewska poniosła Śmierć na 
miejseu uderzając głową w barjerkę z ta- 
klm impetem, że skóra z czoła pozostała na 
owej barjeree. Pozostali z jadących doznali: 
Szachowicz Kazimierz złamania trzech że- 
ber, Tomaszewski Bolesław potłuczenia ręki 
i nogi, Buree Władysław złamania ręki, Bu- 

reą Janina złamania ręki i potłuczenia boku 
i Sododki Jan woźniea ogólnego  potłucze- 
nia. 

Ołtiary wypadku wskutek odniesionych 
cehrażeń straciły przytomność i dopiero prze. 
ježdžająey gospodarz z sąsiedniej wsi Kae- 
per Faryno pozbierał i odwiózł ich do po- 
bliskiej wsi, bowiem inaczej groziła im 
śmierć ze względu na dość znaezny podów- 

czas mróz. 

Sprytna afera rzekomego wywiadowcy. 
O wypadku niezwykle sprytnego eszust- 

wa denoszą z gminy janowskiej. Do wsi Ła- 
sty przybył przed kilku dniami niejaki Zyg- 
munt Frąekiewicz, który podal słę za wywia 
dowcę połieji śledczej i przeprowadził szereg 

i u mieszkańców tej wsi. Podczas re- 
Frąekiewiezowi udało się przypadko- 

wo wpaść na trop fabryczki fałszerzy monet 
jednczłotowych, która mieścila się w izbie 
miejscowego kowala Daniela Bolesławowicza 
gdzie Frąckiewiez znałazł w miechu wore- 
€zek fałszywych monet oraz niektóre przybo 
ry do fałszowania bilonu. Przerażony Boles- 
ławowiez zaproponował „panu poltejanto- 

wi* łapówkę w wysokości 300 zł., którą Frąe 
kiewicz pe pewnym namyśle i groźbach przy 
jał. Ale zażądał wydania wspólńików eo prze 
Straszony kowal uezynił, gdyż oszust zagro- 
2lł, mu w razie oporu, aresziowaniem całej 
rodziny. 

Według zcznań Bolestawowicza wspólni- 

    

kiem jego był niejaki Ch. Hilgerajn właści- 
ciel karezmy i sąsiad Adam Przewłowicz, od 
których samózwańczy wywiadowca też ścią- 
gnął po 250 zł. przyczem przeprowadził w 
mieszkaniach dokładną rewizję po której 
u'Hilgerajna zginęła misternie rzeźbiona 
szkatułka ze złotem, srebrem i drogocenne- 
mi pierścionkami ogólnej wartości kilku ty 
sięcy złotych. Aby nadać pozory uezeiwości 
wszystkie skonfiskowane przyrządy do fał- 
szewania pieniędzy Frąckiewicz utopił w 0- 
becności fałszerzy w przerębli jeziora nisz- 
eząe tem samem eorpus delieti ich winy na 

dówód ,że nie poniosą odpowiedzialności. 
©О całej tej historji, która głośnem echem 

obiegła eałą okolicę, dowiedziała się polieja, 

która wdrożyła dochodzenie, W wyniku śle- 
dztwa fałszerzy pieniędzy aresztowano, zaś 

za rzekomym wywiadoweą rozesłano listy 
gończe. 2 (e). 

Plisa. 
Obrazek ze stosunków rodzinych 

w Sowdepji. 

Niejaki Jerzy Sadochu ze wsi Szezerhy, 
gminy pliskiej za przestępstwo polityczne 
został osadzony w więzieniu. Będąe z zawo- 
da szeweem, uszył kilka par butów dla do- 
zoreów zjednująe tem sobie ich zaufanie. 

Pewnego razu, korzystając z nleuwagi do. 
Zorcy, zdołał przebrać się w jego płaszez 
1 czapkę i zbiegł z więizenla, a następnie 
o Rosji. 

Po pewnym ezasłe mieszkanka tejże wsi 
Szczerby Wiera Suchowiłówna, którą łączyły 
Stosunki miłosne ze zbiegłym Sadochą, о- 
trzymała lst, w którym tenże, zaehwalająe 
jej „rajskie życie w Sowietach, namawia- 
ją by przedostała się do Rosji, gdzie się 
Pobiorą i będą żyć wspólnie. 

Ulegająe tym namowom Suchowiłówna 
Przekradła się przez granicę do Rosji, gdzie 
istotnie odszukała Sadochę i zawarła z nim 
>Ślub* bolszewicki. 

W. ostatnim ezasie Sadocha powiadomił 
listownie swą rodzinę we wel Szezerby, że 
Urodziło im się dziecko, ale wobec trudnych 
warunków materjalnych dziecko to sprzedali 
-za 60 rubit. 

Trojaezki. 

W, dniu wezorajszym z rana mieszkanka 
"miasteczku Pilsa Darja Mackiewiczowa, po 
Siedmiomiesięeznej eiąży, powiła trojaczki — 
Wszystkie żywe, teez wobee przedwezesnego 
porodu zmarły: jedno płei męskiej zaraz 
PO urodzeniu, drugie płei Żeńskiej wieczo- 
rem | trzecie również płci żeńskiej dziś 

Dukszty. 
Życie polieji państwowej. 

z. Praca policji tu na kresach Rzeczypospo- 
„litej odpowiedziałna i ciężka. Z zadań swo- 
"ich wywiązuje się policja z całą sumiennos- 

podziwiać umiejętność 
ych — często bardzo 

cią. Nieraz można 
„likwidowania* ró 
drastycznych lub zawikłanych spraw. 

Policjant tute — 10 rutynowany le- 
karz specjalista: nie jątrząc, nie denerwując, 
z chłodną rozwagą kładzie swoją „żelazną 
dłoń* na różnego autoramentu typy i typki 
nie chcące żyć w zgodzie z Kodeksem Kar- 

nym. $ 
Ale nasza policja umie nie tylko praco- 

wač, umie tež i bawič się. Oto staraniem 
członkiń i członków Rodziny Policyjnej z 
Komendantem p. Orkiszem na czele, został 
urządzony w Duksztach, dnia 6 lutego r. b.. 

  

   

    

  

Ostatni Bal Karnawałowy. Na program zło- | 
żyło się: Odegranie komedji p. t. „Posażna 

jedynaczka”, monologi, odśpiewanie pieśni 
huculskich i zabawa taneczna przy dźwię- 
kach orkiestry. 

„Posażna jedynaczka* bawiła licznie ze- 

braną publiczność około dwóch godzin. „Oj- 
czulek (p. Ejsmont)) i Błażej (p. Witanow 
ski) wywiązali się ze swych ról doskonale. 
Monołogi wygłosili: posterunkowy p. Iczyń- 
ski („Przywiązanie rodzinne”) i p. Czerwiń- 
ski (monologi białoruskiej. Śpiewki hucul- 
skie, wykonane także przez p. Iczyńskiego, 
zostały nagrodzone rzęsistemi oklaskami. 

Całość była pomyślana umiejętnie, zgro- 
madzona pubłiczność bawiła się znakomicie. 

Był projekt połączenia przedstawienia Ro 
dziny Policyjnej z przedstawieniem miejsco- 
wego Oddziału „Strzelca*. Toczyły się w tej 
sprawie rokowania między komendantem 
Oddziału „Strzelca“ p. Niemczykiem a ko- 
mendantem P. P. p. Orkiszem. Rokowania 
te zostaly zakonczone dla „Strzelca“ wyni- 
kiem niepomyšlnym: Rodzina Policyjna nie 
zgodziła się na to połączenie. A szkoda. 
Strzelcy też mieli przygotowaną jakąś sztucz 
kę i monologi, a nie mogli ich w bieżącym 
karnawale odegrać, gdyż podobne imprezy 
odbywałyby się karnawale; gdyż podobne 
odbywałyby się za często i w rezultacie nie 
przynosiłoby pożytku. 

Przedstawienie i zabawa taneczna Rodzi- 
ny Policyjnej odbyły się w imiejscowem Og- 
nisku Kolejowem. | 

B. Ow. 

    

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

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

  SPEx Pr". 

Miejski| "7 
Kino - Teatr. Dźwięk. 

dźwięk.   w Nowogródku 
Rango 

Już wkrótce ROMANS 
W rolach głównych: Greta 

Garbo i Levis Stone.   
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JAKÓB WINER i S-ka] 

Poleca: jedwabłe, wełny, korty, sukna, płótna, 
oraz futra I okrycia damskie I męskie. 

  
  

  

Lida. 
Akademja ku czci Papieża. 

Wi niedzielę o godz. 13-ej w sali Ogniska 
Kolejowego odbyła się uroczysta Akademja 

u uczczeniu 10-lecia rządów Jego Święto- 
x Wości Papieża Piusa XI. Akadethję zagaił 
„5 dziekan Bojaruniec, następnie prof. Wy- 
Banowski wygłosił: okolicznościowe przemó- 
Wienie. Chór kościelnyp od batutą p. Lich- 

€rowicza przy udziale orkiestry 77 p. p. 
Wykonał Szereg pieśni m. inn. Hymn Papie- 

‚ na zakończenie dwie harcerki zarecy- 
Owały deklamacje iwierzs ku czci Papieża. 

ademja zgromadziła około tysiąca osób. 
„Tžėd akademją ks.-dziekan Bojaruniec od- 
Prawił w miejscowym kościele parafjalnym 
solenną mszę Św. i wygłosił okolicznościowe 
Azanie, 

: Ujęcie podpalacza. 

W. noey z dnia 28 na 29 stycznia około 
„północy u mieszkańca wsi Scierkowo gminy 
sadzkiej wybuehł pożar. Spłonął wówczas na 

> lę Bogdriewicza Jana dom mieszkalny 
= chlew pod jednym dachem i spichrz. 
' chlewie spaliły się 2 krowy, 2 świnie i 

Dies, w spichrzu zboże ł narzędzia rołnicze. 

4е Pożar wybuehł w zagadkowych okoliczno: 
aulach, które wskazały na umyślne podpale- 

le. W, wyniku przeprowadzonego śledztwa 
w Jrzenie padło na mieszkańca kol. Koso- 

zczyzna 54-letniego Izydora Wołczka, któ- 
Dre żywił w stosunku do Bogdziewieza nie- 

Yjazne uczucie w związku z zaszłym mię- 
М zali nimi zatargiem sądowym. Jak się oka- 

  

dnie istotnie Wołezek dokonał z zemsty zbro 
Rzągze80 podpalenia zabudowań sąsiada, wy- 

rządzająe mu straty na sumę 5300 zł. Podej- 
ne nia fakt, że ślady pozostawio- 

nię ;Pobliżu zabudowań zgadzały się dokład. 
ad do rozmiarów z kaloszami, jakie Woł 
wdał na nogach w chwili aresztowania. 

©łezek udał się w krytycznym dnia do 

  

Scierkowa w kaloszach, podwiązanych sznur 
kiem i zapomniał je zdjąć, co też go zdra- 
dziło. Wołezka aresztowano i osadzono w 
więzieniu lidzkiem. Sprawa budzi wielkie za 
interesowanie, Wołczek przed wojną karany 
był sądownie za zabójstwo w roku 1928 — 
za kradzież. Zdemaskowanie podpalacza za- 
wdzięczać należy przodownikowi Misiakow- 
sklemu z Lidy. z 

Naczelny lekarz K. Ch. 

Naczelnym ląkarzem Okręgowej Kasy 
Chorych w Lidzie został mianowany dr. 
poleon Czarnecki. 

  

Organizacyjne zebranie Stowarzysze- 
nia Rezerwistów i był. Wojskowych 

Koła gminy Lida. 

W. dniu 14-go b. m. o godz. 13-ej w sak 
Gimnazjum Miejskiego odbyło się organi- 
zacyjne zebranie Stowarzyszenia Rezerwi- 
stów i b. Włojskowych Koła gminnego gmi- 
ny lidzkiej. Obecnych było okcło 180 człon- 
ków, którzy uchwalili . powołanie Koła do 
życia oraz wybrano władze Koła. Zebranie 
zagaił p. starosta Bogatkowski, przewodni- 
czył zaś sekretarz urzędu gminy lidzkiej p. 
Abroży. Z przyjemnością stwierdzić trzeba, 
że zebranie powyższe zaszczycił swą obecno. 
ścią konny pluton Szczuczyńskiego pułku 
Jazdy Federacji, który wzbudził entuzjazm 
wśród zebranych i sensacje w mieście, może 
to doda bodźca że podobny powstanie # ф 
Lidzie.. 

Znów pożary niszezące mienie ludzkie 

W. dniu 9 lutego wskutek nieostrożnego 
obchodzenia się z ogniem spłonęła na szkodę 
Kulisa Jana w Podworancach gminy żyr- 
muńskiej stodoła wraz z chlewem. Straty 
sięgają 2000 zł. Podczas pożaru spłonął koń 
na szkodę Kulisa. 

  

Nowojelnie, 
Budowa kościoła w Nowojełni. 
Komitet Budowy Kościoła w Nowojelni 

został zawiązany przed 2-ma laty i w ciągu 
tak krótkiego czasu zebrał na Budowę Koś- 
cioła z ofiar i imprez 8841 zł. 54 gr. a wy- 
rozchodował na kupno kościoła w  Reudzi- 
nowszczyźnie, budowę fundamentów, poświę- 
cenie których odbyło się 15 XI 1931 r. i któ- 
rą to uroczystość zaszczycił swą obecnością 
starosta nowogródzki p. Hryniewski, oraz 
na inne drobne wydatki 8439 zł. 65 gr. O- 
becnie pozostaje w dyspozycji Komitetu 401 
zł. 89 gr.. Dla zamierzenia budowy Kościo- 
ła potrzeba jeszcze komitetowi około 5.000 
złotych. 

Z poważniejszych ofiar na budowę koś- 
cioła w Nowojelni wpłynęło od p. ministra 

Komunikacji 3000 zł., p. Strawiński Jan właś 
ciciel majątku Mirowszczyzna i Porzecze о- 
fiarował 45 pni drewna - budulca, p. 
Zakrzewski Władysław z Warszawy właść. 
maj. Nakryszki 200 zł. i po zł. 100 ofiarowali 
ks. Drahel, pp. Grabianko Tadeusz, Zakrzew 
ski Stanisław, Kuczyński Izajasz, Grządziel 
Józef, Beinhardt Józef, Mucha Wincenty, 
Billewicz Franciszek, Tomaszewska Emma, 
Pietrusewicz Stanisław, Jaroszewski Stani- 
sław, Szycher Piotr, Kazmierczak Piotr, Ki- 
sielewski Mieczysław (150 zł), Moszczyński 
Feliks (100 zł.). 

Niezależnie od powyższych kwot wpłynę- 
ło wiele drobnych ofiar od całego miejsco- 
wego społeczeństwa. Wszystkim ofiarodaw- 

com Komitet składa staropolskie „Bóg za- 
płać *. 

W! dniu 1 lutego 1932 r. odbyło się przed- 
stawienie zabawa i loterja fantowa na rzecz 
budowy kościoła w Nowojelni. Cz) 
z tej imprezy wyniósł 300-zł. Za poniesione 
trudy podczas tej imprezy Komitet składa 
podziękowanie paniom: Klusz kiej, Bru- 
dnochowej, Tabiszowej, Sawic , Zakrzew- 
skiej, Bohdanowiczównie i panom Maliszew- 

skiemu, Jurago, Litwinskiemu i Brudnocho- 
wi oraz Ognisku Kol. za salę i orkiestrę u- 
dzieloną bezpłatnie. Ze szczególnem uzna- 
niem należy podkreślić wysiłki i pracę przy 
budowie kościoła wiceprezesa Komitetu p. 
Kisielewskiego i sekretarza p. Kluszczyński 
go jak również złożyć „Bóg zanłać* о. Su- 
charewowi Arsenjuszowi skarbnikowi które- 
go staraniem i pracą powstaje Świątynia w 
Nowojelni. 

Tą drogą należy apelować do serc całego 
społeczeństwa aby nadal swą ofiarnością przy 
czyniło się do ufundowania jak najpędzej 
Świątyni ku chwałe Bożej. 

  

  

   

    

  

      

       

  

    

  

Komitet. 

Słonim. 
„Młody las*. 

Śztuka w 4 akt. J. A. Nertza. 
Režyserja art. dr. W. Szpakowskiego. 

_. Słonim pomny swej pięknej przeszłości 
jaką zostawił miastu książę Ogiński, inicja- 
tor pierwszej w Polsce opery. przoduje pod 
tym względem województwu nowogródzkie- 
mu. Na szczególne uznanie zasłużyło sobie 

T-wo Domu Ludowego, pod przewodnictwem 
wicestarosty, p. Wacława Wojewódzkiego, 
prowadząc stały teatr pod reżyserją zawo- 
dowego aktora. Teatr ten doborem repertu- 
Aru, poziomem artystycznym oraz stałemi 
objazdami gmin zdobył sobie uznanie w 
szerokich warstwach społeczeństwa słonim- 
skiego. Przytoczę tu choćby dwa widowiska 
na wołnem powietrzu: „Kościuszko pod Rac 
ławicami* i „Obronę Olsztyna”. Oba te wi- 
dowiska niewatpłwie przekraczały ramy te- 
atru amatorskiego. 

Niestety, dający się odczuwać kryzys, 
zmusił zarząd T-wa Domu Ludowego do za- 
wieszenia tej działalności. Pawstałą lukę sta- 
ra się wypełnić Państwowe Seminarjum Na- 
uczyciełskie Meskie, wystawiając „Młody 
Las* Hertza. Wybór tej pięknej sztuki, da- 
jącej wyraz najszlachetniejszych porywów 
młodzieży gimnazjalnej z zaboru rosyjskie- 
go uważam za bardzo trafny i bardzo na 
czasie. Sztukę grano bardzo dobrze. Ansam- 
ble w aktach 2-gim i 4-m były tak wvre- 
Žyserowane i zgrane z sobą, że chwilami 
miało się wrażenie iż grają nie amatorzy 
lecz zawodowi artyści, [o osiągnięcia takie- 
go sukcesu przyczyniło się wiele: -zaintere- 
sowanie i osobiste poparcie.jakiego w owem 
pięknem przedstawieniu Akai młodzież 
ze strony swego dyrektora p. Stanisława 
Płochy. 

Powaźna praca seminarzystów znalazła 
wyraz w niebywałem u amatorów pamięcio- 
wem opanowaniu roli, (ara bez suflera) 
j sytuacyj, co razem wpłynęło na swobodę 

gry. Widzowie gromkiemi oklaskami nagra- 
dzali artvstów-amatorów. į 

Wykonawcy licznych ról seminarzyści i 
ich profesorowie bioracy udział w sztuce 
wywiązali się dobrze. Szczególnie wyróżnik 
się: w roli Frania J. Gołębiowski, w roli An- 
tosia Symonowicz. Dobrze były grane role: 
Pietrzaka, Neufelda, Zilbersztejna, Pfefera. 
Za mało uczył się rohi Majewskiego (ojca) 
choć -grał dobrze p. Wiśniewski. Panie: Stu- 
dencka, Szpakowska i Kozłowska były bez 
zarzutu. Natomiast w roli Jakubowskiej 
szwankowała wymowa. Z grona profesorów 
seminarjum uznanie należy p C. Studenc- 
kiemu, który rolę starego Francuza Atte- 
not'a grał b. dobrze. Profesor A. Markowski 
dał b. dobry typ dyr. Starogrenadzkiego, 
może nieco za łagodnego. Dałsze role profe- 

gsrów:  Sirotkina, Orłowskiego, Żewajtysa, 
Kiernickiegó; dobre, słabsze zaś, Szestakowa 
i Sikorskiego. й 
iuszóm mitswiraf (sobieaw-ymietaseg eń uj 

Reżyserował sztukę p. Szpakowski, art. 
dramatyczny. którego bezinteresownej pra- 
cy i oddaniu należy specjalne uznanie. Wi- 
działem „Młody Las* w Wilnie i dawniej 
w Warszawie i dumny jestem, że Słonim 
tak dobrze wystawił tę sztukę a Pokotina, 
bez ujmy dła mistrzów, miał niegorszego. 

Ego. 

Z nagranirzą. 
Inspekeja pogranicza. 

Szef sztabu K. O. P. pułk. Kirszensztejn 
w towarzystwie dowódcy Brygady K. O. P. 
pułk. Kruk-Szustera przeprowadził szczegó- 
łową lustrację oddziałów K. O. P. stacjo- 
nowanych na pograniczu polsko-litewskiem 
1 łotewskiem. 

Po dokonaniu inspekcji pogranicza litew- 

skiego pułk. Kirszensztejń udał się w ce- 
lach  inspekcyjnych na teren pogranicza 
polsko-sowieckiego. 

  

Uszkodzenie linji telefonicznej. 
Na odcinku granicznym Suchodowszczy- 

zna niewykryci narazie sprawcy zniszczyli 
na przestrzeni 15 mtr. linję telefoniczną. 
Sabotažyšci zabrali druty telefoniczne. Na 
miejscu zniszczenia znaleziono nożyce do 
obcinania drutów. Władze śledcze zarzą- 
dziły dochodzenie. 

Elis ОЛЕ 

Asfalt czy kostka? Kostka 
drzewna — zatrudni setki rąk 
bezrobotnych z przemysłu drzew- 
nego. 

ТЕ КЕ КТ 

Uroczyste otwarcie nowowybudow 
nego domu akademickiego. 

W niedzielę dnia 21 b. m. odbę- 
dzie się uroczyste poświęcenie i ot- 
warcie nowozbudowanego Domu 'A- 
kademickiego przy ul. Bouffałowej. 
Na uroczystość tę przybywa z War 
szawy minister W. R. i O. P. Jędrzeje- 

wicz oraz liczni profesorowie. 
Również ma przybyć prezes Cen- 

tralnego Komitetu Opieki nad Akade 
mikiem Polskim, marszałek Senatu p. 
Wł. Raczkiewicz. 

Plan regulacyjny brzegów Wiiji. 
Bulwary po obu stronach rzeki. 

Jak się dowiadujemy sekcja tec!:- 
niczna Magistratu kończy, trwające 
od dłuższego już czasu prace nad spo- 
rządzaniem szczegółowego i dokładne 
go planu regulacji brzegów Wilji, w 
celu zabezpieczenia miasta od skut- 
ków ewentualnej powodzi, jak to w 
rozmiarach katastrofalnych / miało 
miejsce w roku ubiegłym. 

Plan regulacyjny dotyczy brzegów 

na odcinku od więzienia na Antokolu 
do mostu Zwierzynieckiego, przyczem 
po obu stronach Wiłji mają być wy- 
budowane bulwary dla użytku publi- 
cznego. 

Kosztorys planu obliczony jest na 
sumę 500.000 złotych. Kredyty na ten 
cel mają wyasygnować władze cen- 
tralne w formie długoterminowej po- 
życzki. 

Rewelacyjny wynalazek szoferów 
wileńskich. 

Szoterzy wiłeńscy, Włodzimierz i 
Konst. Kułakowiczowie, przed kilku 
dniami zademonstrowali przed komi- 
sją rzeczoznawców rewelacyjny wy- 
nalazek w dziedzinie motorów spali- 
nowych. 

Wynalazek ten, o iłe dalsze próby 
potwierdzą jego załety, wywoła nie- 
wątpliwie przewrót w produkcji i sto 
sowaniu motorów samochodowych, 
samolotowych, lokoinobilowych i t. p. 

Istota wynalazku polega na tem, 
że przy zastosowaniu go do obeenycia 
silników spalinowych, pędzonych ma 

terjałem ciężkim, otrzyma się oszezęd 
ność na paliwie prawie o 70 proc. 
w stosunku do stanu obecnego. Dużą 
załetą wynalazku jest to, że przy ma- 
sawej produkcji aparatu, koszt jego 
będzie minimalny, gdyż cena będzie 
mahała się w granicach od 150 do 170 

Wynalazcy przesłali swoją zasadę 
naukową do urzędu patentowego w 
Warszawie, celem opatentowania. 

Najbłiższa przyszłość wykaże,. czy 
rewelaeyjny ten wynalazek szoferów 
wileńskich znajdzie zastosowanie pra 
ktyczne. 

Silny spadek dolara. 
W dniu wczorajszym do Wilna 

nieoczekiwanie nadeszła wiadomość 
o nagłym spadku dolara, Wieść ta wy 
wołała panikę szczególnie wśród czar 
nych giełdziarzy, którzy masowo po- 
częli pozbywać się posiadanej waluty. 
Panika udzieliła się siłą rzeczy i nie- 
którym instytucjom, co spowodows- 

Krwawe zajście 
W, dniu wezorajszym ulica Wielka była 

terenem krwawego zajścia. Naskutek nieporo 
zumień natury materjalnej wynikła ostra 
sprzeczka pomiędzy. kuśnierzem  Izaakiem 
Filonem (ul. Subocz Nr. 16) i wlašeicielem 
farbiarni przy ulicy Wielkiej 39 Bajkowskim 

Podezas bójki obaj doznali poważnych ob 
rażeń i przewiezieni zostali do ambulator- 
jum pogotowia ratunkowego, gdzie udzieło- 

ło, że w godzinach popołudniowych 
dolarów nie chciano przyjmować. 

Pierwsze wieści mówiły o niesły- 
chanym spadku dołara, omalże nie 
do 8 zł., dopiero potem się wyjaśniło 
że dołar spadł z 8.92 na 8.86 przy ten- 
dencji wybitnie zniżkowej. 

RAZA L 

na ul. Wielkiej. 
no ira pierwszej pomocy. 

W ezasie nakładania opatrunków do lo- 
kala wbiegła nagle żona Filona uzbrojona 
w żelazny kij i poczęła okładać nim Bajkow 
wskiego. Rozwścieczoną kobiecinę z trudem 
obezwładniła służba pogotowia ratunkowego 
i oddała w ręce posterunkowego, który zap- 
rowadził ją do komisarjatu, gdzie sporzą- 
dzono odpowiedni protokół. (e). 

  

KRONIKA 
Daiś: Patrycjusza. 

Jutro: Symeona. 

  

Środa 
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Luty Zachód э 

Брозёгхо?от!а ТакТайи Meteerciegįi U. S. B. 
w Wilałe z dnia 16 H — 1932 reka. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 762 
Temperatura średnia — 7° С 

- uajwyżeza: — 2° С. 

» najniższa — ®° С. 
Opad: 2 

„Wliatr: pėlnocny. 
Tendencja: wzrost. 

Uwagi: pochmurno, śnieg. 

— Budżet miasta w Komisji Finansowej. 
Nowy preliminarz budźetowy miasta na rok 
1932-33 w końcu bieżącego miesiąca wpłynie 
pod obrady miejskiej Komisji Finansowej, 
skąd najprawdopodobniej wyjdzie jeszcze 
bardziej okrojony. M 

— Roboty drogowe. Przed kilku dniami 
Magistrat m. Wilna rozpoczął roboty nad re- 
gulacją drogi prowadzącej od wylotu ulicy 
Sołtaniskiej do granicy w. m. Wilna. 

Przy robotach tych. zatrudniono zgórą 

80 bezrobotnych. 
— Pareelacja Tupaciszek. Na najbliż- 

szem posiedzeniu Rady Miejskiej Magistrat 
wystąpi z wnioskiem o parcełacją majątku 
miejskiego Tupaciszki. Prace w tym kierun- 
ku zostały już rozpoczęte. Cały majątek ma 
być podzielone na drobne działki, które 
miasto zamierza sprzedać lub wydzierżawić. 

— Za kulisami gospodarki straży ognio- 
wej. Przed kilku dniami wydział prawny 

Magistraty zakończył żmudne dochodzenie 

w sprawie zarzutów stawianych komendan- 

towi miejskiej straży ogniowej p. "a 
rze. Akta z obszernym materjałem przeka- 
zane zostały prezydentowi miasta, który po 
zaznajomieniu się z niemi poweźmie osta- 
teczną decyzję w tej sprawie. 

Zaznaczyć należy, że gospodarka miej- 
skiej straży ogniowej od szeregu juź lat jest 
przedmioteną pajrozmaiłszych dochodzeń i 
rewizyj. Tak się jadnak jakoś składało, ŻE 
z powodów bliżej nieznanych rewizje te nie 
zawsze dobiegały końca, jak to np. miało 
miejsce z Komisją wyłonioną w swoim cza- 
Sie przez Radę Miejską. Dochodzenie spo- 
€zywało również w rękach wydziału kontroli 
Magistratu a nawet zaciekawiły się tem w 
„swoim czasie władze nadzorcze Urzędu Wo- 
jewódzkiiego. 

Obecnie cała ta sprawa. która w kołach 
samorządowych budzi wiele płotek i domy- 
słów zdaje się być u progu definitywnego 
rozwiązania: 

ADMINISTRACYJNA. 
— Dodatkowy wymiar podatku obroto- 

wego. Jak.donosiliśmy, organizacje gospo- 
darcze, reprezentujące drobnych. płatników, 
zwróciły się do władz skarbowych z memor- 

jałem w sprawie wprowadzenia do projektu 
rozporządzenia o ryczałtowym poborze podat 
ku obrotowego przepisu w ciągu pewnego 
czasu władze mają możność dokonania do- 
datkowego wymiaru, o ile się dowiedzą, że 
obórt płatnika wyniósł więcej niż według ry 
czałtowego obliczenia na niego przypad. In- 
terwencja władz i związków kupieckich Wii- . 
leńszczyzny odniosły, skutek, gdyż jak obec- 
nie nam komunikują, władze skarbowe przy 
chyliły się do memorjału kupiectwa i pro- 
jest cofnięty 

— Jaike podatki komunalne są płatne 
w bieżącym miesiącu. W ciągu lutego płatna 
jest kolejna rata podatku łokalowego oraz 
podatek od nieruchorności. Kroki egzekucyj- 
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ne w stosunku do opieszałych płatników 
wszczęte zostaną po dniu 15 marca r. b. 

— Starania o przedłużenie terminu skła- 
dania zeznań o dochodzie. Sfery przemysło- 
wo-handlowe m. Wilna zwróciły się do 
władz skarbowych z prośbą o przedłużenie 
terminu składania zeznań o dochodzie za r. 
1931 oraz wpłacania zaliczek na podatek do- 
chodowy do 1 maja r. b. 

— Walka z paskiem węgla. Wobec zau- 
ważonej w niektórych składach zwyżki cen 
na węgiel Starostwo Grodzkie wydało orga- 
nom policyjnym zarządzenie zwrócenia ba- 
cznej uwagi na ceny węgla. W' razie stwier- 
dzenia pobierania cen wyższych ponad usta 
lony cennik, winni będą pociągani do suro- 
wej odpowiedzialności, aż do natychmiasto- 
wego aresztowania włącznie. 

KOMUNIKATY. 

— Starostwo Grodzkie komunikuje na 
podstawie informacyj władz wojskowych Go 
następuje: 

e środę dnia 17 b m. odhędzie się 
wysadzanie lodów na Wilji na Zwierzyncu. 

W. piątek dnia 19 lutego odbędą się ostre 
ćwiczenia minerskie przy użyciu ostrej amu- 
nicji na placu ćwiczeń w odległości 1 k'lo- 
metra od mostu (nowego) na Antokolu. 
Władze wojskowe i Starostwo Grodzkie wy- 
dały wszelkie zarżądzenia celem  zapewnie- 
nia bezpieczeństwa okolicznym mieszkań- 
com i przechodniom, informując równocze- 
śnie o powyższem ludność za paśrednictwem 
prasy. й 

LITERACKA. 

— Dzisiejsza Środa Literacka poświęcona 
będzie postaci genjalnego filozofa połskiego 
Hoene Wrońskiego. Referat o nim wygłosi 
p. Jerzy Braun, jeden z najbardziej utalen- 

  

towanych pisarzy młodego pokolenia. Od- . 
czyt J. Brauna wygłoszony uprzednio w 
Warszawie i w Krakowie wzbudził wielkie 
zaipteresowanie. 

Początek o godz. 8 min. 30. Wstęp dla 
ezłonków rzeczywistych i czł. sympatyków 
bezpłatny. 

UNIWERSYTECKA. 
— Egzaminy magisterskie na Wydziale 

Humanistycznym U. S, B. w terminie dodai- 
kowym 1931/32 roku akademickiego 6dby“ 
wać się będą od 7 marca 1932 d: Bo ėgza- 
minow zglasždč się naležv, piselniiė V cza- 
sie od 22 do 27 lutego r. Ъ. 

W. okresie egzaminacyjnym zimowym 
1931/32, przystąpiło do egzaminów 236 osób, 
składając 256 egzaminw częśćiowych z któ- 
rych 215 dało wynik pomyślny. Stopień ma- 
gistra filozotji w tymże okresie uzyskało 9 
osób. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— „Czwartek Akademicki* w Ognisku 
(ul. Wielka 24) dnia 18 b. m. wypełni kocia 
muzyka zorganizowana przez Akademickie 
Koło Muzyczne. W programie: Orkiestra 
smyczkowa, solo na fortepianie, na gardle, 
na klindze. W' części wesołej między inne- 
mi: „Student jako komisarz spisowy*, „Da- 
ma na bagažniku“, Foxtrott Bułhaka, „Marsz 
Grenadierow“ į inne. 

Początek o godz. 20-ej. 

WOJSKOWA. 
— Dodatkowe posiedzenie komisji pobo- 

rowej. Dziś w dniu 17 b. m. odbędzie się 
jedno z ostatnich przed poborem rocznika 
1911-go posiedzeń komisji poborowej. Ko- 
misja urzędować będzie w lokalu przy ul. 
Bazytjańskiej 2 od godz. 8ej rano. Obowią- 
zek stawienia się przed komisją dotyczy 
wszystkich mężczyzn, którzy we właściwym 
czasie nie uregulowań swego stosunku do 
wojska. 

— Welełenie do szeregów poborowych 
rocznika 1910-go. Referat wojskowy Magist- 
ratu. m.. Wilna przystępuje w najbłiższych- 
dniach do rozsyłania kart powołania pobo- 
rowym rocznika 1910-go .zakwalifikowanym 
do piechoty i artylerji polowej. 

W«ielenie do szeregów nastąpi między 

7 a'15 marca r. b, 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— m Zjazd delegatów zrzeszeń młodzie- 

ży rzemieśłniczej. Dnia 7-go lutego r. „b. 
odbył się w Wiilnie, przy .ul, Mickiewicza 
23—5 III Zjazd Delegatów Zrzeszenia Mło- 
dzieży Rzemieślniczej Województwa. Wiileń- 

skiego. Obradom Zjazdu przewodniczył p. 
Czesław Ołesza. Po wysłuchaniu wyczerpu- 
jących sprawozdań prezesa Zarządu Central. 
nego Z. M. R..p. Jana Łazarewicza, oraz 

przewodni ego Komisji Rewizyjnej p. An- 
toniego Krolikowskiego — delegaci zatwier- 
dzili sprawozdanie kasowe za rok ubiegły 
i uchwalili preliminarz. budżetowy na rok 
1932. Obrady zostały zakończone ciekawym 
i rzeczowym. referatem p. E. Aluchny in- 
struktora oświaty .pozaszkołnej na temat 
„Praca samokształceniowa w świetlicy”. 

Do Zarządu zostali powołani: pp. Jan 
Łazarewicz, Antoni Sokołowski, Bohdan Oni- 
chimowski, Antoni Anforowicz, Felicja Ba- 
słowska, Edward Aluchna i Czesław Olesza 
oraz do Komisji Rewizyjnej wybrano pp. 
Antoniego Krolikowskiego, Blesława Tara- 
sewicza, Franciszka Niedka, Aleksandra Wó- 
szniewskiego i Ławrynowicza Bolesława. 

Sąd Koleżeński, powołano w osobach: pp. 
Władysława Szumańskiego, prezydenta Izby 
Rzemieślniczej, Stanisława Czarnousa in- 
struktoda korporacyj przemysłowych i p. 
Niedka Franciszka St. Cechu. ь 

Podkreślić trzeba, że chociaż Zrzeszenie 
Młodzieży Rzemieślniczej Woj. Wileńskiego 
powstało dopiero 2 lata temu i niezaleźnie 
od zwykłych trudności organizacyjnych bo- 
ryka się od początku swego powstania (po- 
zostawione same sobie) z brakiem niezbęd- 
nych. środków materjalnych — to jednak 
dzięki szczeremu zapałowi zgromadzonej w 
niem młodzieży i zdrowemu ideowemu pod- 
łożu, organizacja ta może poszczycić się już 
poważnym dorobkiem w swych pracach. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Baezność ezłonkowie Koła Wileńskie- 
go Związku Ofleerów Rezerwy. W niedzielę 
dnia 21 b. m. o godz. 11 min. 30 odbędzie 
się zebranie informacyjne dla człanków Ko- 

ła Wileńskiego Z. O. R. z następującym po- 
rządkiem dziennym: 

1) Sprawa Sekcji. 
2) Program działalności na przyszłość. 
Obecnoś ćwszystkich członków Koła jest 

bezwzględnie wymaganą. 
3) Dyskusje i wolne wnioski. 
— Walne Zgromadzenie T-wa Bibłjofi- 

łów odbędzie się w czwartek, dn. 18 lutego 
b. r. w Bibljotece Państwowej im. Wróbłew- 
skich w Wiitnie przy ul. Zygmuntowskiej 2 
w pierwszym terminie o godz. 7.%0, w dru- 
gim terminie o godz. 8 wiecz. 

Pierwszą część zebrania wypełni sprawo- 
zdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Ko- 
munikaty i wnioski Zarządu oraz wybory 
a drugą część referat ks. Franciszka Tycz- 
kowskiego p. t. „Pismo sumeryjskie pismem 
pierwszej książki”, poczem nastąpi pokaz 
rzadkich cegiełek z pismem klinowem z 
przed 2000 lat przed Chrystusem, pochodzą- 
cych ze zbioru prelegenta. 

Goście mogą mieć wstęp tylko na referat, 
który rozpocznie się o godz. 8.30, względnie 
o 9 wiecz. 

RÓŻNE. 

— Zniżka een w restauracjach t kawiar- 
niach. Nadmiernie wysokie ceny za posiłki 
i napoje w wileńskich kawiarniach i restau- 
racjach spowodowały ostatnio pustki w tych 
lokalach. Wobec tego właściciele tych zakła- 
dów obniżyli ceny. Większość właścicieli ka- 
wiarń i restauracyj uczyniło to z dniem 15 
b. m. inni zamierzają to uczynić z dniem 1 
marca. 

-— Skargi na Zarząd Zw. Rosyjskich In- 
wslidów. Członkowie Związku Rosyjskich 
Inwalidów Wojennych nądsyłają nam nastę- 
pującą skargę: Wskutek ciężkiego kryzysu 
ekonomicznego i konieczności redukcji bud- 
żetu państwowego, subwencja rządowa dla 
Związku od stycznia r. b. została zmniejszo- 
na o 50 proc. Każdy rozumie, że wobęc tego 
musiały być zmniejszone © połowę i wydat- 
ki. Tymczasem dzieje się w Związku całkiem 
inaczej: 130 złotowe wynagrodzenie członka 
zarządu p. Strekałowa, jako sekretarza Związ 
ku, i 100 złotowe honorarjum miesięczne p. 
Matwiejewa, jako prezesa, nie uległy luk 
cji. Pozatem dodać trzeba, że oba; п - 
wie biorą z kasy Związku zasiłek jako zwyk- 
li członkowie Związku. Innym członkom zrc- 
dukowano zasiłki zależnie od sympatji, jed- 
nym o 50 proc. innym aż o 75. 

Ponieważ pieniądze na zasiłki nam płyną 
ze skarbu państwa, może odpowiednie władze 
wejrzałyby w tę wyraźną niesprawiedliwość, 
której dopuszczają się członkowie zarządu na 

szego Związku. 

   

  

  

  

    

(Następują podpisy). 

TEATR I MUZYKA 
— Ostatnie dni „Mam lat 26% — na Po- 

hulanee. Dziś, w środę, dn. 17 b. m. o g. 8 
wiecz. po raz 16-ty fascynująca sztuka 
Istvana Mihaly „Mam lat 26". Poprzez & 
obrazów sztuki — zredukowany, 26-letni 
Bela przechodzi szamocąc się z ciężką sy- 
tuacją obecnych czasów, nie mogąc znaleźć 
pracy mimo uniwersyteckiego wykształcenia, 
napotyka jedynie na swej drodze z jednej 
strony nędzę, z drugiej zbytek, a wszędzie 
obojętność. Koniec sztuki przecina tę wę- 
drówkę, nie dając znaleźć jednak Beli cełu 
i oparcia życiowego. Całość świetnie insce- 
nizowana przez Wacława Radulskiego i do- 
Skonale przeprowadzona rola Beli r- >; 
nosza sztukę tę do poziomy fMropejskiego. 

Premjera tiroczej Kómedji Szekspira p. t. 
„Owunasta noc“ albo „Co chcecie“ w režy- 
Seji W. Radulskiego została odłożóna- na 

rak dn. 23U. publiczność ma jeszcze 
A 

wobec tego" gkazję ujrzeR.2 - 
ki „Mam lat 26", gy fo jednak już nieodwo- 
łalnie ostatnie dni. i 

— Ostanie dwa przedstawienia „Ta, któ- 
rej szukamy — w Lutni. Tyłko dziś, w śro- 
„dę dn. 17:go i jutro 18-go łutego o godz. 8 
wiecz. odbędą się dwa ostatnie przedstawie- 
nia po cenach o 50 proc. niższych — wesołej 
i beztroskiej komedji Hirschefelda „Ta, któ- 
rej szukamy”, w reżyserji Stanisawy Wy- 
sockiej. Za temat autorowi posłużyło współ- 
zawodnictwo dwóch kobiet © miłość jednego 
mężczyzny. Temat zawsze żywy, a podany 
w sposób zabawny przez świetnego kome- 
djopisarza Hirschfełda — budzi gorące za- 
interesowanie widowni a miejscami  niepo- 
hamowany uśmiech. 

NAJBLIŻSZE PREMJERY W TEATRACH 
MIEJSKICH. 

— „Dwunasta noc“ — na Pohulance. 
W najbliższych dniach (dn. 23.11.) w Teatrze 
na Pohulance odbędzie się premjera niezró- 
wnanej komedji W. Szekspira „Dwunasta 
noc“ czyli „Co chcecie“ w reżyserji Waeła- 
wa Radulskiego. 

— „Co może kobieta* — w Latni. Już 
w sobotę, dn. 20-go łutego b. r: o odz. 8 w. 

w Teatrze Lutnia odbędzie się wesoła pre- 
mjera świetnej, francuskiej komedji Antoin'a 
„Co może kobieta". Ze względu na nazwi- 
sko niezwykle modnego i ułubionego, zwła- 
szcza przez kobiety, autora Antoin'a—sztu- 
ce wróżyć należy wybitny sukces, Bilety już 
do nabycia w kasie Teatru. 

WA 

śzapującej sztu:



RADJO 
ŚRODA, dnia 11-go LUTEGO 1932 ROKU. 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Program dzien 
ny. 14.15: Muzyka dawna i operetkowa -(ply- 
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. 
18.05: Recytacje. 18.20: Recitał 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 Kamil 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: 

CZWARTEK, dnia 18 LUTEGO 1932 ROKU. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 
12.15: Odczyt rolniczy. 12.35. Poranek szkol- 
my. 15.00 Progr. dzienny. 15.05: Kom. 15.25: 
„Wiśród książek”. 15.50: Audycja dla dzieci. 
16.02: Aud. dla dzieci: „Miciasek", 16.20: 
Lekcja francuskiego. 16.40: Codzienny odci- 
nek powieściowy. 16.50: Słynni skrzypkowie 
(płyty). 17.10: „Jak długo żyją zwierzęta” 
odczyt. 17.35: Koncert popuł. 18.50: Kom. 
„Sokoła”. 19.00: „Skrzynka pocztowa Nr. 
189“. 19.20: Nowości teatralne. 19.35: Progr. 
na piątek i rozm. 19.45: Pras. dzien. radj. 
20.00: „Połska rodzina Szwejka” feljeton. 
20.16: Muzyka lekka. 21.10: Dod. do pras. 
dzien. radj. 21.15: Aud. literacka. 22.00: 
Tr. z teatru „Morskie oko". 23.15: Kom. 
23.20: Spacer detektorowy po Europie. 

NOWINKI RADJOWE. 
MUZYKA DLA WSZYSTKICH. 

Na dzisiejszym popołudniewym koncer- 
cie kameralnym wystąpi w studjo wileńskiem 
orkiestra sałonowa pod dyrekcją p .M. Szab- 
saja. Wykonany zostanie polonez Kurpińskie 
go p. t« „Witaj, królu”, a następnie utwory 

Griega, Suka oraz wiązanka ulubionych me- 
łodyj z opery „Pikowa Dama* Czajkowskie- 
go. Początek o g, 17,35. 

  

    

      

  

  

  

TROCHĘ POEZJI. 

Kwadrans literacki w dzisnejszym progra 
mie (godz. 19,20) wypełnią poezje p. Kamila 
Ellena z cyklu „Lacrimae rerum*. Będzie je 
recytował przed mikrofonem sam autor, mało 
jeszcze znany szerszemu ogółowi publiczno- 
Św gle ciekawie PIONAEKY się: talent pi 

SPORT 
ŚLIZGAWKA DLA DZIECI SZKÓŁ POW- 

SZECHNYCH. st 

Ż dniem 15 lutego r. b. na poeci 
Ośrodka Zdrowia, ul. Wielka 46, została ot- 
warta bezpłatna ślizgawka dla dzieci. szkół 
powszechnych. Wstęp na ślizgawkę bezpłat- 
ny, dla uczniów za okazaniem legitymacji 
szkolnej. 

SZKOLNE ZAWODY HOKEJOWE. 

Dziś w parku sportowym im. gen. Żeligow. 
skiego o godz. 3 odbędzie się mecz hokejowy 
między reprezentacją szkół średnich, a szko- 
łą handlową — mistrzowską drużyną szkolną 
na terenie Wilna. 

Zawody te budzą wielkie zainteresowanie, 

NARCIARZE UWAGA. 

Cełem umożliwienia szerokim warstwom 
korzystania ze ortu narciarskiego Sekcja 
Narciarska A. obniżyła znacznie ceny 
w swej wypożyczalni sprzętu narciarskiego 

(Brzeg Antokolski 16), które obecnie wyno- 
szą za wypożyczenie całodzienne butów, 
nart i kijków: dla członków Sekcji 50 gr. 
dla kademików i uczniów 1 zł. 50 gr., dla 
innych 2 zł. 

   

MISTRZOSTWA WILNA W. PING-PONGU. 

Ubiegłej niedzieli rozegrane zostały w Wil 
nie pierwsze rozgrywki o mistrzowstwo Wil- 
na w ping-pongu Do zawodów stanęli gracze 
AŻS., Ogniska, Makabi i ŻAKS-u. Po pełnyca 
cmocyj spotkaniach indywiduanych, mistrzo- 
stwo Wilna zdobył Weksler (Makabij, drit- 
gie miejsce zajął Gotlib (ŻAKRS), trzecie Klu- 
kiewicz (Ognisko). 

W grze podwójnej, która nawiasem mó- 
wiąc zaprowadzona została w Wilnie po raz 
pierwszy, zwycięstwo odniosła drużyna Ma. 
kabi przed parą Ogniska 

  

KURIER W. 

Zainteresowanie: zawodami stosunkowo du 
że, rokuje piękną przyszłość tej dotychczas 
mało popularnej na naszym gruncie gałęzi 
„sportu. . 

BOKSERSKIE MISTRZOSTWA OKRĘGOWE 
WILNA. 

Mecz bokserski o mistrzostwo okręgu W':- 
leńskiego odbędzie się w sali Ośrodka Wycho 
wasia Fizycznego przy ul. Lud irskiej 4 
w dwóch 'terminach: -półfinałfg dni: 
go-o godzinie 18-ej i-finały dnia 28 lutego o 
godzinie 10-ej. A WDK 

Jednocześnie zostaną rozegrane. mistrzo: 
stwa klasy „B*. , 

PIĘŚCIARZE I KOSZYKARZE POLONJI 
(WARSZAWA) PRZYJADĄ DO WILNA. 

W pierwszych dniach marca, staramem 
Okręgowego Ośrodka Wychowania F 7 
go, wice-mistrz Polski w koszykówce . „Polo- 

oraz trzej reprezentancyjni bokserzy Pol 
: Gosse, Mizerski i Kazimierski, | przejaz- 

dem przez Wilno na turnee do państw bał- 
tyckich zatrzymają się w Wilnie i rozegrają 
z reprezentacją Wiłaa mecze: w koszykówce 
oraz trzy spotkania pięściarskie Zawody zo- 
staną dopełnione walkami naszych bokserów. 

Imprezy te OROSda się w sali Oś. Wycu, 
Fizycznego. 

    

  

      

   

  

  

L—picz. 

Obrońcy Wilna! 
W związku z przypadającą z dniem 17-go 

kwietnia b. r, rocznicą przyłączenia Wilna do 

obszaru Rzeczypospołitej Polskiej, wszyscy 
byli uczestnicy wałk o Wilno, a to: członko- 
wie POW., Samoobrony Wileńskiej, drużyn 
harcerskich, partyzantki Majora Dąbrowskie 
go oraz wszystkich oddziałów, które brały 
czynny udział w obronie Wilna, proszeni są 
jącemi ich ówczesny przydział) do Sekreltac- 
o zgłaszanie się z dokumentami (udąwadnia 
jatu Federacji P. Z. O. O., ul. Żeligowskiego 4 
w godz. od 18 do 20-ej. 

W wyżej wymienionym dniu Komitet Or- 
ganizacyjny urządza uroczysty obchód tego 
święta, połączony”z Il-gim Zjazdem b. Ucze- 
stników walk o Wilno, akademją, nabożeń- 
stwem i pochodem, a wszyscy uczestnicy te- 
go Zjazdu będą automatycznie zaliczeni w 
poczet członków nowopowstającego Związku 
byłych Obrońców Wilna, 

  

IDENSKI 

_Mmwalidzi wójenni bronią się 
„przed zmniejszeniem rent. 

Wobec projektu zmniejszenia zaopatrze- 
nia ze skarbu państwa na rzecz inwalidów, 
zarząd główny Związku Inwalidów Wojen- 
nych R. P. przedłożył jednobrzmiące memor 
jały p. Prezydentowi Rzeczypospolitej, Mar- 
szałkowi Piłsudskiemu, prezesowi Rady  Mi- 
nistrów, ministrom skarbu i pracy i opieki 
społecznej, oraz, klubowi parlamentarnemu 
BBWR. 

W.-obszernych tych memorjałach podkre- 
ślone: jest m. in.; że w ramach dotychczas 
obowiązującej ustawy inwalidzkiej można o- 
siągnąć oszczędności budżetowe drogą nada- 
wania inwalidom wojennym koncesyj, zatru- 
dnienia ich zgodnie z ustawą itd. 

W dniu 13 b m. premjer Prystor pry jął 
delegacją - Związku Inawalidów Wojennych 
R. P. w osobach posła Karkoszki, posła Wa- 
gnera, wiceprez. Szułczyńskiego'i p. Rudów- 
skiego. Delegacja przedstawiła p. premjerowi 
sytuację rzesz inwalidzkich w Połsce i wska 
zała na niezwykle ciężkie położenie, w jakiem 
znaleźliby się inwalidzi lje poszkodowani po 
odebraniu im rent. 

„Ford spółczesnej literatury". 
Z życia Edgarda Wałłace'a. 

Edgara Wallace'a nazwano, dość słusz- 
nie — Fordem [iteratury, gdyż powieści 

swoje pisał tak, jak Ford fabrykował auta 
na taśmie biegnącej. 

Wallace pochodził z londyńskiej dzielłni- 
cy włóczęgów i przestępców, East-End'u. 
Tu też rozpoczął swą karjerę, jako roznosi- 
ciel gazet. 

Niedawno Wallace przechodził obok rogu 
ulicy, na którym w młodości swej sprzeda- 
wał gazety. Przystanął i zapytał się gaze- 
ciarza — swego następcy — jak idzie mu 

     

business. Dodał przytem, iż sam kiedyś zaj- 
mował się tym interesem i „sprzedał* pra- 
wo do I „Swego rogu* za 30 szylingów. „Toś 

ył głupi, brzmiała odpówiedź, jeszcze 
aj mógłbyś pan zarobić tutaj ładny 

  

   

grosz". 
Jak Wallace pracował? W jaki sposób 

udawało mu się produkować taką masę po- 
wieści, nowel, artykułów, 

sam opowiada o sobie. 
„Palę dziennie po 40 papierosów, wypi- 

scenarjuszy? On 

jam 20 szkłanek herbaty i pracuję cały 
dzień. Aczkołwiek jestem z natury raczej le- 
niwy i sportów nie uprawiam, siedzę już 
przy biurku i pracuję o rannej godzinie, 
ikedy inni spoczywają jeszcze w objęciach 
snu. Wstaję o 4 i pół rano, pracuję do godz. 
9 bez przerwy, zjadam śniadanie i znowu 
pracuję aż do lunch'u. Jeśli opada mnie 
znużenie, kładę się na kilka godzin do łóż- 
ka, a potem mogę już znowu pracować do 
1l-ej lub 12-ej w nocy. Jedyną moją roz- 
rywką i wytchnieniem są -wyścigi i Konie. 
Moja reguła życiowa brzmi tak: kto chce 
być zdrowym. niech pracuje" 

O swoich. rekordach opowiadał. Wallace, 
iż pewnego razu firma wydawnicza zamó- 
wiłą u niego we czwartek powieść w .obję- 
tości 700.000 wyrazów, która miała być wy- 
kończona według umowy na przyszły po- 
niedziałek. „Pracowałem, mówi Wallace, po 

17 godzin dziennie, dyktując tekst przez 
parłograf, a w POBEGANEE powieść była 
gotowa”. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
NAGŁY ZGON EMERYTOWANEGO SĘDZIE- 

GO W: HOTELU SZLACHECKIM. 

Wezoraj z rana przybył do Wilna emery- 
towany sędzia — właścicieł majątku Zwołeń 
wpobłiżu Kalisza p. Luejan Doumat, który 
zatrzymał się w hotelu „Szlacheekim* przy 
uliey Wielkiej. Po spożyciu obiadu sędzia po 
łożył się spać uprzedziwszy przedtem name- 
rowego, by o godz. 4 obudził, gdyż ma do 
załatwienia pilną sprawę. Zgodnie z prośbą 
sędziego numerowy zapukał o godzinie 4 do 
pokoju sędziego, a gdy wszedł ku wielkiemu 
swemu. przerażenia zauważył, że sędzia nie 
odpowiada na wołania i nie daje oznak ży- 
cia Na alarm numerowego nadbległa służba 
która zaalarmowała pogotowie ratunkowe. 

Przybyły na miejsce wypadku lekarz po- 
gotowia ratunkowego stwierdził zgon. Powia 
domiona polieja zabezpieczyła zwłoki do de 
€yzji władz prokuratorskich. (e). 

  

ARESZTOWANIE ZA DAWNE GRZECHY. 

W roku 1922 policja śledeza zlikwidowa- 
ła w mieście niebezpieczną szajkę złodziej- 
ską. W liezbie aresztowanych znałazł się ró- 
wnież znany złodziej Łukomski, który po- 

we 38 2280) 

ełągnięty został do od jalnośei sąde- 
wej z artykułu 61 i 681 K. K. t. zn. za udział 
w bandzie złodziejskiej. Po ukończeniu pier- 
wiastkowego dochodzenia Łukomski zwołnio- 
ny został przez sędziego Śledczego do: czasu 
rozprawy sądowej na wołną stopę. Okoliez- 
ność tę Łukomski wykorzystał i zbiegł. 

Od tego czasu minęło blisko 10 lat i o 
Łukomskim prawie zupełnie zapomniane. 
Tymezasem wezoraį wywiadowey, dyżurują- 
cy na dworeu, poznali go, gdy wysiadał & 
pociągu i aresztowali. 

Jek się okazało, „Łukomski po ucieczee 
z Wilna wyjechał do Franeji, gdzie przeby- 
wał do roku 193%, w którym powrócił do 
kraju. Pewny, źe dawne sprawki poszły w 
riepamięć, zaryzykował powrót de Wlina, 
lecz tu go na wstępie ujęta. 

Łukomskiego przesłana do 
władz sądowych. 

KRADZIEŻE. 

— Że sklepu Kazimierskiego Bronisława; 
przy ul, Płutonowejż, w nocy z dnia 12 na 1% 
b. m. nieznani sprawcy, zapomocą wybicia: 

szyby w oknie, skradli wyroby tytoniowe,. 
herbatę, kakao, cukierki i inne drobne rzeczy 
wartości 427 zł. 47 gr. 

— W dniu 13 b. m. z niezamkniętej pra-- 
cowni wyrobów cukierniczych przy ulicy Mi- 
ckiewicza 12, na szkodę Anieli Sztrallowej,. 

dokonano kradzi smażonych skórek po- 
marańczowych wart. 180 zł. Salkowskiego- 
Bronisława (Pionierska t0) i Jackiewicza Ed- 
warda fCarycyński 10), którzy dokonali tej 
kradzieży, żatrzymano ze skórkami. 

— Borysewiczowi Tomaszowi (Zamkowa 
17) w kinie „Casino“ skradziony został ze- 
garek złoty i 50 zł. w gotówce. Sprawcę kra 
dzieży Błażewicza Józefa (Subocz 14) ze skra 
dzionym zegarkiem i gotówką zatrzymano. 

— W dniu 13 b. m, z niezamkniętego mie 
szkania domu Nr. 18 przy ulicy Syberyjskiej: 
na szkodę Chikowiaka Wacława skradziona 

poduszki, wartości 18 zł. Ustalono, że kradzie 
ży tej dokonał Pietkiewicz Antoni (Syberyj- 
ska 18), którego narazie nie zatrzymano į 
skradzionych poduszek nie odnaleziono. 

"ETRRESERCTAEDWENSA ERO TEDA TEDE 

Popierajele Przemysł Krajowy 
BENPEBT ES EV TTT ) 

dyspozycji 
(e) 

   

  

Kino Mie skie SE poniedziałku 15 lutego. r. b D A M A Ww s Z K A R Į A l Tragedja темо- Z a ° 
. 

SALA siski Zm RK bi GR da BAW WE (QL „Gi Bed batatų Np CE ic PO: awiadomienie. ODMROŻENIE 
ulica Ostrobramska 5 Okręgowy Urząd Budownictwa Nr Jll zawiada- 

a, że w dniu 7 marca 1932 r. o godzinie 10 odbę- 
dzie się w Grodnie przetarg nieograniczony na: bu- 
dowę drewnianego budynku szwadronowego w Pod- 
brodziu o kubaturze około 3.400 m*, budowę 2-ch 
drewnianych stajen szwadr. w Podbrodziu o kubatu- 
rze około 3.600 m* razem, dalszy ciąg odbudowy pie- 
karni mechanicznej Wilno. dalszy remont oddziału 
chirurg. szpitala O. W. Wilno, remont dachów i po- 

Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balk>n 30 gr., parter60 gr. Kasa czynna oa 3,30 do 10 wiecz. 
Oryginalna maść 

(: kogutkiem) 

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

  

Niebywałe powodzenie! Wszyscy śpieszcie ujrzeć! Najweselszy dźwiękowiec polski! 106% mówiony i śpiewanył 
Scenar Wieniawy Długo- 

U ŁA N i э U ŁA N i, Chłopcy Malawani aa szowskiego. Muzyka w. Dana. 
W rol. gł. najulub. arc.: Zuła PoBorzetska, K. Krukowski (Lopek), А. Dymsza, W. Waiter, M. Frejnkieł. 

Dla młodzieży dozwolone Na |-szy seane ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, Bi 1015. 

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

  

Sprzedają apteki 

i składy apteczne Dźwięk. Kino - Teatr Dziš I Polsko-francuski dramat erotyezay, W rol. główn. | dłóg bud. Nr. 44,6.29 į 30 kosz. | bryg. leg. Wilno, OOLWAJCKROKIE GORDAJĘ ZIOLA = 
Holi wood Symfonja zmysłów. į E L K A R Bogusław Samborski, Juljan Krzewiūski, Antoni R6- | remont budynku Komendy Placu Wilno. „ i RI Lota ` o 

y Walka o kobietę! žycki i bohater filmu „Pod dachami Paryža“ Albert Szczegółowe ogłoszenie ukaże się w Polsce Zbroj“ (z marką „Kogut*) są stosowane Akuszerka 
Miekiew. 22, tel. 15-28 | Prejean. Nad program: Dodatki dźwiękowe. Pocz. o g. 4-ej, w dnie świąt. o 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone, przy chorobach: żołądka, ki- 

  

nej i Przeglądzie Technicznym w Warszawie. 

Okręgowy Urząd Budownictwa Nr Н 2 
Grodno Nr. 850/Bud. 

z szek,   obstrukcji i kamieni 
żółciowych. = ka Maja laktetowa Osnuty na tle głośnej afery szpie- 

gowskiej najlepszego oficera armii о25 AFERA PUŁKOWNIKA REDLA 

  

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41. 

austrjackiej — pułkownika Redla.   Nad program: dodatek dźwiękowy. 
Basas seansów o godz 4, 6, 8 i 1015, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. — — Na |-ezy seane ceny zniżone 
  

Dźwięk. Kino-Featr 

PRD 
ulica Wielka 42. Pieśń maryna- 

rzy wykona 

Dźwięk Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

Chór DANA. 
Dziśl Najnowsze dźwiękowe arcydzieło według rozglośnej powieści znakomitego kryminologa pisarza EDGARA 

66 эеппслпп—ею\уцпу dramat w i6 akt. europejskiej produkcji 
wersji francuskiej. W 

Nad program: Dźwiękowa komedja p. t. 

WALLACE 64 paragraf francu- 
skiego kodeksu karnego p. t. „ZBIE 
Rogge i Franceska Bertini. 

uw STRASZNA NOC 
W rolach głównych Zorika Szymańska, Adam Brodzisz, oraz były artysta teatru Stanisławskiego | 

w Moskwie Waslijew Siekiewicz. Motyw przew. w wykonaniu Marii Modzelewskiej. 
Ze względu na wysoką wartość artystyczną, film dla młodzieży do- 
zwolony. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'30, w dnie świąt. o godz. 2-ej 

Według powieśai A. Marczyńskie= 
go. Żywiołowy dramat ludzi pro- 

stych a bujnych eerc... 

rol gł Suzy Vernon, Rudolf Kłeln- 
COHN i KELLE ARBONIARZY. 

Następny program: Wszechświatowej ała vy superfilm „Miłość Zoržety“. 

Kina: | 

Światówia | Pieśniarz Paryża 
Dziśł Wielki piosenkarz, ulubieniec świata Maurice Chevalier święci triumf w swym popisowym. filmie p. t. 

Rekordowe arcydzieło dźwiękowe, które na wszystkich zostawia niezatarte 

  

„SZWAJCARSKIE GÓRSKIE ZIOŁA” 
są naturalnym łagodnym środkiem  przeczysz-   Wygodniej i taniej! 

Aby uniknąć tłoku w sezonie wiosennym i letnim 
już teraz przyjmujemy 

wszelkie ubrania de farbowania i czyszczenia 
Prasownia, farbiarnia i pralnia chemiczna 

„EXPRESS“ | WILNO, 
Wielka 31, tel. 17.00 

CENY ZNIŽONE 
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 10 odbędzie się sprzedaż 

  

Od roku 1813 istnieje 15-25 zł. 

  

czającym. ułatwiającym funkcje organów tra- 
wienia i działającym przeciwko otyłości. 

Sprzedają po 2 zł za pudełko 
apiekt) i składy apteczne 

W. Z. P. Nr. 10 

Licytacja 
Urząd Celny w Wi!nie podaje do publicznej wia- 

domości, że w dniu 7 marca 1932 roku o godzinie 
lcytacyjna towarów skon- 

fiskowanych, niewykupionych w terminie, oraz zde-. 
pońowanych przez podróżnych, a mianowicie: cukier, 
rodzynki, owoce suszone, wanilja, wyroby nożownicze, 
rowery, tutki do papierosów, zńbawki dziecinne, obu- 
wie, odzież używana; kalendarze.i t. p. 
"W razie niesprzedania towsrów w dniu 7 marca 

  

p'ryjmuje od 9 40 7 wiecz. 

ulica Kasztanowa 7, m, 5. 
W. Z. P. Nr. 69. 852% 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m 16 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz- 
w, A zmarszczki, bro- 
lawki, kurzajki i w: 

W. Z P Oa E 

    

Dr J. Bernszteim 
choroby skórne, wenerycz= 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9-1 14-08 

  

wspomnienie. Maurice Chevalier'i piękca Sylvia Beecher — bawią, weselą | dzieńnego zarobku | | a ; z 2 : 8 е Аар k Z.W.P 840% 
ul. Mickiewicza 9. i wzruszają Śpiewy, muzyka. Dla młodzieży dozwolone. Anone: Już wkrótce nadzwyczajna premjera „Rango“. mogą ika panie Wi lenkin ho. Ważu szwzibw daw: ewa Da 4 "or dycyny 

: ka t ani ot ać w Urzędzie'/Celnym w Wilnie, > 
KINO KOLEJOWE Dziś Bebe Daniels olśniewa wdziękiem c 0 R K A Z 0 R R y= rolach głównych męskich: r ge ра .'". ТАТАк“А ы ;:::’:и':'::”"' ZA A. CYMBLER 0 6 N į Ss K 0 i temperamentem w 10-aktowym filmie James Hall i Wililam Powell oko dose pracy. - Ktorownik Urzędu i 

w | * | Dzikie walki i tajemny romans Wspaniałe widoki prezji Ameryki Fołudniowej a Fachowość zbędna, e 2008/V1 inspektor celny (—) |. Minczewski ” | Choroby: skórne,  weńem 
(obok dworcakolejow.) | Początek o godz. 5, w niedz. o g. 4-ej. Ceny miejsc od 30 gr. Następny program: Gdy kobieta się zapomni wyszkolenie na miej- ® ryczne -i. moczopleciowm 
  

  

  

OSTRZEŻENIE! 
Światowej sławy 

Lekcje języków francuskiego I niemieckiego 
specjalnie do MATURY udziela nauczyciel z długo- 

  

  

scu. Zgłaszać się z do- 
kumentami w czwar- 
tek i piątek 10 - 12 

jadalne, sy piatne i ga- 
„binetowe; kredensy, 

stoły, szafy, łóżka ltd. 

Małe 
mieszkanko 

    

Zakład Fryzjerski 
S. Uszajew, Sadowa 6. 

Salon mę:ki i damski. 

  

Mickiewicza 12 
róg Tatarskiej, tel. 15-64. 
Przyjmtoje od 9-2 i 5-7 w. 

  

  
  

      
6 L L A= G um ва i letnią praktyką pedagogiczną. Sukces zapewniony. sz 2 . ak ckie- ainiai poszukiwane. 2 oai A Aa Lekarz-Dentysta 

S tylko z :pdwyższemi markami Adres; Szopenowska 3, m. |, od 8—10 i 7—10 wiecz.. ZS ER: som : E 4 p B 2 = 3. R ec h es 
fabrycznemi na poszczególnych kopertachi $ i M dogodnych Warunkach - Zaklad Fryzjerski - Trocka 8 m. I. 

* ипі;і истсгёсібие' епёг:ів::піе од!:;:снёР si ARS LA przedaje się A I NA RATY. Motocykie F.N M. Rajchel, Subocz 45. Eoleca kgtonės pprenlas.. 
arka „Globus jest znakiem świat. sławy. pi : : : a” Salon męski i damski. rzyśróje o i 

m= Żądajcie tylko „OLLA” z marką „GLOBUS' —= Składajcie ойс гу па bezrobotny: h! SKLEP SPOŻYWCZY : aa: NE nowe i używane. A. Ron- Wykońznie solNdne. SSE NETRZZE 
BE IIS ||| ), Leejonowa 6. —— 0 ES ||czewoki, Wileūska 10. - | Ceny konkurėnc. 8525 | BEBE 
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FRANCISŠŽEK PiETKIEWICZ 24) 

Sołowki—wyspa tortur 
е > 

i śmierci. 
(Wspomnienia z katorgi sowieckiej), 

Siekirka stale była pełna. Ofiar donosėw i „sabo- 
tažu“ nie brakło. Ogromny gmach byłej cerkwi po- 
dzielono na dwie części: t. zw. parter i piętro. 

W II oddziale na parterze osadzano za mniejsze, 
przestępstwa: ktoś komuś coś ukradł, pobił „towarzy- : 

sza** do nieprzytomności, złapany został na akcie ho- 
moseksualizmu lub t.p., siedział dłużej czy krócej tutaj 
Miał prawo да ubranie i pościel, tylko otrzymywał 
karną porcję *żywnościową. Nazywał się to dolny 
„sztraf izołator*. Kara, oprócz karnej racji żywnościo- 

wej polegała „na :tem, że lokal ter.-ani latem, ani zimą 
zle nie był opaleny, czyli była to kara mrozu. Re- 
2 chociażby parutygodniowego tu pobytu — ja- 

Równa zaś pomiędzy dołem i górą była ta „tyl- 
ko“, že na górze więźniowie nie mieli prawa na poś- 
cieł i rozebrani byli do bielizny, a raczej jej szmat. 
Pozatem zamiast szyb w dawnych oknąch były druty 
kolczaste. Pobyt latem.był tu zazwyczaj dłuższy, zi- 
mą krótszy, ale zato parę dni wystarczało, by nie uj- 

rzeć już więcej świata. * 
Osadzano tu przeważnie niedoszłych uciekinierów 

i „politycznych'*. Nie czuję dostatecznie sił, by opisać 
okrucieństw, jakie się tu działy, ale wątpię, by potra- 
fił to uczynić i kto inny, bowiem są rzeczy, których 
żadne pióro nie opisze, a by je zrozumieć, trzeba prze- 
żyć. 

° Jeżeli 'chcesz, Czytelniku, poznać i zrozumieć ten 
nieznany w żadnym kulturalnym narodzie rodzaj tor- 
tury, zapomnij, na chwiłę przynajmniej, że jesteś tem 
czem jesteś, że siedzisz w ciepłem ubraniu i w mniej 
lub więcej ciepłym pokoju i wyobraź sobie, że oto je- 
steś w jednej tylko koszuli, siedzisz na nagich deskach 
lub cementowej podłodze, wśród grubych namarznię- 

  

  

  

tych murów i kat twój (ciepło ubrany), aby jeszcze 
bardziej nad tobą się znęcać, pootwierał wszystkie оК- 
na. Rano dostałeś 400 gramów, Bóg wie z'ćżego zro- 
bionego chleba i pół litra, coprawda ciepłej, ale obrzy: 
dliwej lury, któreś dawno zjadł i teraz głód ci kiszki 
skręca. 

Taki obraz ujrzałem w listopadzie 1927 roku, gdy 
na krótko przed zwolnieniem trafiłem na Siekirkę. 
Na pryczach nawpół nadzy, leżeli przytuleni do siebie 
nieszczęśliwi skazańcy, z wykrzywionemi od zimna 
twarzami. drżący od chłodu i głodu. Smutnemi ocza- 
mi, bo z nich już słowa nikt wymówić nie mógł, bła- 
gali, nowoprzybyłych o kawałek chleba, o jeszcze nie. 
skostniałę od mrozu ciała nasze, by nieco się niemi 
ogrzać. 

Na widok strasznych męczarń tych nieszczęśni- 
ków, do których zresztą i ja już należałem, w duszy — 
mtójej, w duszy syna biednego wieśniaka, zródził sic 
wówczas straszliwy bunt przeciw czerwonym katom, 
pełnym najwyrafinowańszego okrucieństwa, bez ser- 
ca i litości. I zacóż karano tych nieszczęśników? Czy 
nastawali na życie czyje, czy dokonali zamachu, napa- 
du rabunkowego, lub puścili kogoś z dymem? Podła, 
ohydna kreatura jakiegoś szpicla zrobiła donos, naj- 
prawdopodobniej wyssany z brudnego pałucha, gwoli 
przypodobania się i „pódlizania* jakiemuś dygnita- 
rzówi i — oto ofiara jego przewrotności musi straszli- 
wie cierpieć. A jeżeli któryś z nich wzbraniał się pój- 
ścia na ciężkie roboty, to nie uczynił tego napewno ze 
złej woli, ale dlatego tylko, że wyniszczone do ostat- 
nich granic siły, odmawiały mu posłuszeństwa. 

O, piekielna sprawiedliwości bolszewickich sa- 
trapów, brutalną pięścią gnębiąca nieszczęsne ludy 
Rosji! Azali Bóg Wszechmogący nie wymierzy wam 
Sprawiedliwości Swojej?!.. 

Ponieważ układanie się obok siebie nie dawało 
dostatecznego ciepła, bowiem ciało od góry i od dołu 
marzło, wynaleziono inny sposób ogrzewania się wza- 
jemnego. Tworzono t. zw. sztable, a robiono to w ten 
sposób: na posadzce przykrytej jakiemiś szmatami 
kładły się obok siebie cztery, pięć, sześć osób, zależnie 
od ilości więźniów; na nich wpoprzek znowuż taka 

Drukarnia „Znicz 

  

  

sama ilość; na tych trzeci rząd i czwarty. Ci, którzy 
byli w drugim i trzecim rzędzie, czuli się wówczas naj- 
lepiej, bo i mieli ciepło od góry i od dołu; leżący 
w. pierwszym rzędzie marzli od dołu, ci zaś co byli 
w czwartym rzędzie, marzli od góry. Ale tu niespra- 

wiedliwości nie było, to też po pewnym czasie szta- 
"bel się rozpadał i następowała zamiana miejsc tak, że- 
by każdy był i w środku, i od dołu, i na górze. Bywa- 
ły jednak wypadki, że ci, co leżeli-w środku zbytnio 
się nie śpieszyli i sztabla „,rozbierać* nie chcieli. Wte- 
dy przygnieceni na dole gryźli tych, co nad nimi le- 
żeli i „porządek* szybko się robił... 

W ten sposób ratowali się skazańcy przed okrut- 
tem zimnem, siedząc tu czasami po kilka dni, a nawet 

tygodni. Wyjście stąd było: albe do szpitala albo 
- wprost na cmentarz. Do szpitala odsyłano tylko w wy- 
jątkowych wypadkach nie ulegającej najmniejszej 
wątpliwości ciężkiej choroby i silnej gorączki. Zwy- 
kła np. anemja z wycieńczenia i głodu nie była brana 
pod uwagę i tem „nie zawracano sobie głowy”. Ale 
dziwne jest przywiązanie człowieka do życia, nawet 
i wówczas, gdy jest ono najpodlejsze! Katusze, jakie 
każdy z więźniów na Sołowkach cierpiał, zdawało się, 
dość już obrzydziły każdemu życie i nikt go cenić nie . 
będzie. Tymczasem działo się wręcz odwrotnie. Po- 
ża desperackiemi czynami słabszych duchowo jedno-, 
stek, odbierających sobie życie w jakiś gwałtowny 
sposób, co się działo zawsze pod wpływem chwilowe- 
go podniecenia, ci, którym śmierć zaglądała już 
w oczy, nie chcieli umierać i we wsżelki sposób szu- 

kali ratunku. 

Działo się tak właśnie ze skazańcami Siekirki. 
Gdy wycieńczenie skazańca dochodziło do ostatnich 
już granic, i czuł, że dłużej nie wytrzyma, kaleczył się 
taki więzień w nadziei dostania się do szpitala. Kawał. 
kiem szkła lub blachy przecinał sobie gardło, rękę 
czy nogę, a później, gdy postawiono tu żelazny pie- 
cyk (o czem piszę poniżej) opalał sobie narząd płeio: 
wy i utworzoną w ten sposób ranką symulował syfi- 
lis, Rezultat tego ostatniego wybiegu był później taki, 
że nie chciano leczyć nawet tych, którzy naprawdę 
byli na tę chorobę chorzy. 

ki 5 TIR I TS III I II SE 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. (4 Wilno, ul. S-to Jańska 1, telefon 3-40. 

" złagodzenia tortur. 

  

Dziennej liczby zgonów na Siekirce nie mogłenr 
ustalić, gdyż nigdy nie udało mi się zajrzeć do ksiąg: 
szpitalnych tego oddziału. Wiem tyłko, że kierownik. 
szpitala II oddziału, dokąd posyłano chorych z Siekir- 
ki—Repin wystosował do naczelnego lekarza M. Feld- 
man raport, w którym, wskazując na olbrzymią. 
śmiertelność wśród więźniów Siekirki, prosił o zbada- 
nie powodów tego. Feldman zainteresowała się tą 
sprawą i po przeprowadzeniu badania, wystosowała: 

"do naczelnika wydziału administracyjnego Waśkowa 
raport, w którym potwierdziła robienie przez więź- 
niów sztabli i postawiła wniosek, leżeli nie zlikwido-- 
wania Siekierki, to w każdym bądź razie znacznego 

A muszę dodać, że doktorowa 
Feldman to był też dobry „typik*; jeżeli więc nawet 
tej sadystki nerwy nie wytrzymały, musiały się tanr 
dziać straszne rzeczy. Rezultat tych alarmów był taki, 
że wyłoniono komisję, która zbadała stan faktyczny 
Siekirki i usunęła okrutnego jej kata naczelnika TV 
oddziału Antikowa, mianując na to miejsce Kuczmę: 
—-<człowieka bardziej łudzkiego. Nastąpiło znaczne 

złagodzenie warunków kary, ustawiono żelazny pie- 
cyk, w którym palono raz .na dobę, co miało ten płus,. 
że przynajmniej na zmianę mogli więźniowie nieco się: 
ogrzać, bo o ogrzanie całej olbrzymiej sali mowy być: 
nie mogło. Pozatem po apełu, na noc zaczęto wyda- 
wać więźniom płaszcze, co pozwałało więźniom na 
trochę lepszy, aczkolwiek daleki do dostatecznego, wy- 
poczynek w nocy. Czyli innemi słowy czas trwania 
tortury mrozu z całej doby skrócono do dnia, bowiem: 
w nocy piecyk się palił i płaszcz nagie ciało przykry- 
wał. Przy tych warunkach przytuleni jeden do dru- 
giego skazańcy, jako tako mogli jeszcze wytrzymać. 

Ceiem uzupełnienia tego obrazu, muszę dodać, 
że po odbyciu kary Siekirki, każdy taki więzień, jeże- 

li oczywiście wychodził stąd żywy, z reguły odsyłany 
był na roboty leśne. Czem one były — opowiem 
w następnym rozdziale. Tu tyłko nadmienić chcę, że 
obok Siekirki była to najstraszniejsza mordownim 
ludzi. 

(D. C. NJ) 

Biedaktor odpowiedzialny Witold Kiszkie. 

  

   


