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Z.S.R.R. a konflikt chińsko-japoński 
  

Zbrojna interwencja japońska, za- 

kończona proklamowaniem „niepod- 

ległego* państwa Mandżurskiego na- 

raziła na szwank bezpośredni i do- 

tkliwy interesy sowieckie na Dale- 

kim Wschodzie. Obsadzenie przez od- 

działy japońskie lub będące -na żoł- 

dzie japońskim oddziały  „miejsco- 

wych'* generałów chińskich szeręgu 

stacyj na odcinku Charbin— Włady- 

wostok. t.. zw. kolei wschodnio-chiń- 

skiej, leżącej dotychczas w sferze bez- 

spornych wpływów sowięckich jest 

niczem innem jak tylko "odcięciem 

Rosji od Pacyfiku w najważniejszem 

dla niej miejscu. Zajęcie przez pod- 

stawionego przez Japonję generała 

chińskiego Charbinu podrywa grun- 

townie rozwiniętą na szeroką skalę, 

a skupiającą się właśnie w tem mieś- 

akcję propagandową, 

zbolszewizowania 

cie sowiecką 

zmierzającą do 

Mandžurji i Mongolji w pierwszym 

rzędzie, a dalszych prownicyj chiń- 

skich — z biegiem czasu. Wreszcie 

plan Japonji stworzenia. z okupowa- 

nych obecnie północnych obszarów 

Chin buforowego państwa, rzekomo 

niezawisłego, a będącego de facto po- 

wolnem narzędziem w rękach dyplo- 

macji japońskiej, przekreśla, a przy- 

najmniej niezmiernie utrudnia So- 

wietom wprowadzenie w życie impo- 

nującej idei  zrewolucjonizowania 

wiełomiljonowego morza ludzkiego, 

zalewającego. . niezmierzone obszary 

południowo- wschodnie kontynentu 

azjatyckiego. 

Zdawałoby się więc, że Sowiety 

mają aż nadto dosyć powodów, by 

gwałtownie przeciwko 
japońskim posunięciom. Zwłaszcza, 

że już tyłe razy, aż do znudzenia po- 
wtarzały śpiewkę o przygotowywanej 

rzekomo przez państwa imperjali- 

styczne i. burżuazyjne interwencji 

zbrojnej przeciwko Związkowi. Soc. 

Sow. Republik: Tyłe razy prasa so- 

wiecka dawała wyraz swemu z tego 

powodu oburzeniu i zapewniała o 

gotowości ZSRR do odparcia wszel- 

kich zakusów z zewnątrz. Straszak in- 

terwencji zagranicznej służył i służy 

zą punkt wyjścia świetnie zorganizo- 

wanej propagandy w łonie czerwonej 

armji. W głowy krasnoarmiejców i 

komsomolców wbijano przekonanie. 

że czerwona armja i pracujący prole- 

tarjat winny być w kadej chwili go- 

towe do ewentualnej walki. Ani jed- 

nej piędzi sowieckiej ziemi bez walki! 

„zgniłego kapitali- 

stycznego* rozbiją się o żywy mur 

piersi proletarjackich! 

zareagować 

Zakusy świata 

I cóż? Japónja bez ceremonji za- 

garnia Sowietom z przed nosa setki 

kilometrów kolei wchodnio-chińskiej, 

a rząd sowiecki nic. Nawet na ostry 

protest się nie zdobył. W początkach 

ub. m. powiedział Stalin przybyłym 

do Moskwy delegatom chińskiej par- 

tji komunistycznej: „Rychło nadej- 

dzie chwila, kiedy czerwona armja 

jednym potężnym rozrąbie 

skomplikowany węzeł stosunków w 

Azji". Był to, jak widzimy, jedynie 

zwrot retoryczny, bo w parę dni po- 

ciosem 

tem przedstawiciel sowiecki w Tokjo 

zwrócił się — w/g informacyj United 

Press — do premjera 

prosząc go o uważanie 

Japońsko-sowieckich w dalszym cią- 

gu za dobre. 

Prasę i dyplomatów sowieckich 

cechuje, jeżeli idzie o cenę poóstępo- 

wania Japonji, dziwna doprawdy po- 

wściągliwość. Ba! nawet wersalskość. 

bo kiedy Japończycy chcieli uspra- 

wiedliwić się przynajmniej- pro for- 

ma ze swej akcji na linji kolei wscho- 

dnio-chińskiej, Sowiety pośpieszyły z 

odpowiedzią, że nie mogą nic mieć 

przeciwko okupacji kolei przez od- 

działy japońskie, skoro przeciwko te- 
mu nic nie mają... Chińczycy. Wiemy 

japońskiego, 

stosunków 

zaś w jaki to dobitny sposób prosiła 

armja japońska Chińczyków o po- 

zwolenie użytkowania kolei wschod- 

nio-chińskiej dła japońskich transpor- 

tów wojskowych... 

Powetowała sobie natomiast mo- 

skiewska. „Prawda na rządzie nan- 

kińskim. Jak wiadomo, rząd nankiń- 

ski wysunął. projekt 

Mandżurji terytorjum neutralnego, 

na wzór Szwajcarji czy Belgji. „Pra- 

wda* dałą wtedy upust swemu obu- 

rzeniu; 

utworzenia z 

„Pachołki nankińskie przygotowują roz- 

biór Chin, ułatwiając zadanie okupanto.n 

(czytaj: mocarstwom obcym). Pachołki nan 

kińskie chcą sprzedać rozczłonkowane Chiny 

poszczególnym grupom  imperjalistycznyru. 

Umiędzynarodowienie Mandżurji jest jej wy- 
rzeczeniem się. Mandźurji naród chiński się 

nie zrzeknie“,- 

„Prawda“ 

niom rządu sowieckiego na problem 

Dalekiego Wschodu. Japonji jednak 

nie zaatakowała. Nie uczynił też tego 

prezes Rady Komisarzy Ludowych 

Mołotow, wygłaszając podczas otwar- 

dała wyraz zapatrywa- 

„cia XVII-tej konferencji wszechrosyj- 

skiej partji komunistycznej przemó- 

wienie, którego odnośny ustęp poda- 

jemy poniżej: 

„Wypadki na Dalekim wschodzie wyma- 

gają od nas skupienia, Musimy być przygo- 

*towani na -wszelkie "niespodzianki ze strony 

militarystycznej burżuazji państw obcych. 

Białogwardziści rosyjscy w Mandžurji otwar- 

cie snują plany oderwania od ZSRR. jego 

prownicyj wschodnich i stworzenia przy po- 

mocy państw obcych „państwa buforowego*. 

Z pommocą przyjdą im jeszcze znani z czasów 

interwencji w 1918 i 1919 r. aferzyści między 

narodowi jak np. Gajda i t. p. Charaklerv- 

styczną jest rzeczą, iż tacy wodzowie biało- 

gwardzistów jak  Milukow „i  Kiereński 

przebywają właśnie w tej chwili w Cze- 

chosłowacj. Dobrze wiemy, iż będą oni 

mieli z kim prowadzić rokowania o przy- 

gotowanie nowej wojny przeciwko Sowie- 

tom“. 

Molotow -dopatruje się więc nie- 

bezpieczeństwa dla Sowietów ze stro- 

ny rosyjskiej emigracji. Ani słowa 

natomiast nie mówi o „Japonii. 

z poinformowanych źródeł dono- 

szą, że głównym tematem zakuliso- 

wych narad Stalina z wybitnymi ko- 

munistami, jak Kaganowicz, Mikojan, 

Postyszew, Ordżonikidze i in. były 

wypadki na Dalekim Wschodzie. Na- 

rady czerwonych władców odbywały 

się pódczas wspomnianej już XVII-tej 

Konferencji w Moskwie. Stalin kate- 

gorycznie miał się wypowiedzieć 
pręceiwko jakiemukolwiek zbrojne- 

MUŁ starciu. Za wszelką eenę należy 

unikać konfliktu z Japonją. Oczywi- 

ście Stalin z właściwą sobie bezwzglę- 

dnością * przeprowadził swój pogląd 

na stosunek Sowietów do wy- 

padkėw na Dalekim Wschodzie. 

Cała Konferencja moskiewska prze- 

biegła — ku zdziwieniu co zapalczyw- 

szych komunistów. — pod znakiem 

pacyfizmu i powściągliwości wzglę- 

dem Japonii. 

Jakie są przyczyny tak pokojowe- 

go zachowania.się wojowniczych zwy- 

kle, jeżeli chodzi tylko o słowa; 50- 

wietów? Przyczyny są bardzo nie- 

skomplikowane: Całkowite nieprzy- 

gotowanie w obecnej chwili ZSSR. do 

wojny, zwłaszcza z przeciwnikiem 

tak potężnym, jakim jest znakomicie 

pod względem technicznym postawio- 

na i duchem militaryzmu ożywiona 

armja japońska. Nie mówiąc już o 

tem, że siły sowieckie na Dalekim 

Wschodzie są znikome, transport i 

komunikacja w Rosji Sowieckiej po- 

zosławiają wciąż jeszcze tak. wiele 

do życzenia, że mowy być nie może 

o jakiejś poważniejszej akcji wojen- 

nej. Sam wódz czerwonych sił zbroj- 

nych Woroszyłow stwierdził niedaw- 

no publicznie, że zdobycze „piatilet- 

ki* na polu przemysłu i transportu 

wojennego są-w b. licznych wypad- 

kach zdobyczami na papierze. Stalin, 

pamiętając o cięgach, zadanych Ro- 

sji w 1904—5 r. przez oręż japoński 

żywi ponoć zabobonny lęk przed pań- 

stwem Wschodzącego Słońca. Istot- 

nie, teraz kiedy Sowiety dokładają 

wszełkich wysiłków w kierunku zre- 

alizoyania „piatiletki“, lada wstrząs, 
lada niepowodzenie zewnętrzne może 

stać się grobėm. nietylko „piatiletki“, 

lecz i całego ustroju sowieckiego. 

Stalin, jako realny polityk zdaje so- 

bie z tego dokładnie.sprawę i cierpli- 

wie znosi posunięcia japońskie. 

Powściągliwość polityki sowiec- 

kiej wzgłędem wypadków na Dale- 

kim Wschodzie ma przeto swe realne 

uzasadnienie. Z tego samego bodaj 

źródła płynie też skwapliwość Mosk- 

wy do zawierania z sąsiadami paktów 

o nieagresji. Т. 5— К 

  

Marszałek Piłsudski wyjedzie 
do Rumunii? 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Według informaeyj prasy rumuń- 
skiej Marszałek Piłsudski ma w pier- 
wszych dniach marca udać się do Ru. 
munji z wizytą do pułku piechoty ru- 
muńskiej, którego jest szefem. Pułk 
ten stacjonuje w miejscowości Su- 

czawa. Według tych samych informa- 
cyj Marszałek ma zatrzymać się w 
Bukareszcie. 

Wiadomości tej w polskich ko- 
łach miarodajnych nie udało się nam 
sprawdzić, 

Przyjazd p. min. W.R. i O. P. do Wilna. 
W dniu 20 b. m. przybywa do 

Wilna p. minister wyznań religijnych 
i oświecenia publicznego Janusz Ję- 

drzejewicz. P. minister obecny bę- 
dzie na uroczystem otwarciu Domu 
Akademickiego. 

  

Sejmik kłajpedzki protestuje. 
RYGA. 19.II. (Tel. wł.) We czwar- 

tek odbyło się posiedzenie Sejmiku 
kłajpedzkiego, na którym przedsta- 
wiciel większości niemieckiej Kraus 
udowadniał, že gub. Merkis, usuwa- 
jąc Bóttchera, wykroczył przeciwko 

11 1.15 artykułom konferencji kłaj- 

pedzkiej. W imieniu litewskiej grupy 
bronił postępowania gubernatora 
Borchardt. Przyjęta została uchwała, 
wyrażająca protest przeciwko usunię- 
ciu Dyrektorjum. Socjal-demokraci i 
komuniści głosowali za uchwałą. 

  

Chiny odrzuciły ultimatum japońskie. 
SZANGHAJ, 19-1l. (Pat). Dowódca 19-ej armji chińskiej oświad- 

czył w związku z ultimatum japońskiem, że nie ugnie się przed 

Japonją i nadal bronić będzie swego kraju. 18 tysięcy żołnierzy ja- 

pońskich ma podjąć — jak przypuszczają — ofenzywę w sobotę- 

celem odrzucenia Chińczyków, którzy — jak słychać — posiadają 

dobrze skonstruowany plan obrony. Na koncesję międzynarodową 

Szanghaju padły nowe PZW chińskie, nłe pociągając za sobą 

nowych ofiar. 

SZANGHAJ, 19-11. (Pat). Biuro Reutera dowiaduje się ze źródeł 

japońskich, że ofenzywa japońska ma być rozpoczęta wczesnym 

rankiem w sobotę. Zważywszy, że południk chiński wyprzedza 

0 8 godzin czas angielski, regulowany według południka w Green- 

wich, można spodziewać się, że według czasu europejskiego ofen- 

zywa japońska rozpocznie się jeszcze w piątek przed północą. 

Oświadczenie chińskiego min. spraw zagranicznych. 

NANKIN. 19. II. (Pat.) Minister 
spraw zagranicznych oświadczył 
przedstawiciełowi Reutera, że rząd 
chiński postanowił odrzucić ultiniu- 
tum japońskie. którego warunki są 
dla Chin nie do przyjęcia. Odpowiedź 

na ultimatum wręczona będzie Заро- 

nji w piątek wieczorem. Delegat chiń - 
ski w Genewie otrzymał instuakcje, 
aby na nadzwyczajnem Zgromadzeniu 
Ligi Narodów powołał się na art. 15 
paktu Ligi. 

Mobilizacja. 
MOSKWA. '19.II. (Pat.) W/g infor- 

maeyj prasy sowieckiej, Japonja prze- 
prowadza obeenie mobilizację 6 dy- 
wizji, stacjonującej w Kumamoto z 

zamiarem wysłania jej do Szanghaju. 
W ten sposób siły wojsk japońskieh 
na odcinku szanghajskim wzrosłyby 
prawie o 50 tysięcy bagnetów. 

Chiny żądają natychmiastowego zwołania 
Rady Ligi 

GENEWA. 19. Il. (Pat.) Wobee 
wręczenia przez Japończyków  ulti- 
matum dowództwu wojsk chińskich 
w Szanghaju delegat chiński do Rady 
Ligi Narodów zażądał natychmiasto- 
wego zwołania posiedzenia Rady Li- 
gi jeszcze dziś wieczorem. Komitet 
dwunastu Rady Ligi poweźmie na- 
tychmiast decyzję w sprawie tego żą- 

dania delegata Chin. 
GENEWA. 19.II. (Pat.) Komitet 

dwunastu odbył w piątek godzinne 
posiedzenie w sprawie zatargu japoń 

sko-chińskiego. Zgodnie z żądanieu: 
delegacji chińskiej postanowiono, że 
Rada odbędzie po południu publiczne 
posiedzenie. Żądanie delegacji chiń- 
skiej spowodowane zostało ostatnie- 
mi wiadomościami z Szanghaju, w/g 
któryeh natychmiast po upływie ter- 
minu, wyznaczonego w ułtimażum ja- 
pońskiem, to jest w sobotę, oczeki- 
wać nałeży wielkiej ofenzywy japoń- 
skiej. Sytuacja uważana tu jest za 
bardzo poważną. 

Zgromadzenie Ligi musi być zwołane. 
Orzeczenie komitetu prawników. 

GENEWA. 19.II. (Pat.) Koinitet 
siedmiu prawników, któremu poru-- 
ezone  przestudjowanie zastrzeżeń, 
rządu japońskiego w sprawie zwo-- 
łania . nadzwyczajnego Zgromadzenia” 

Dramatyczne posiedzenie Rady L. N. 

Ligi, zakończył swe prace. Komitet 
orzekł, że Zgromadzenie musi być 
zwołane oraz że ona samo winno 0są- 
dzić, jakie-są problemy, które należą 
do jego kompetencji. 

Apel do Japonii. 
GENEWA. 19.II. (Pat.) Na żądanie 

delegata chińskiego odbyło się w pią- 

tek posiedzenie Rady Ligi Narodów. 

Posiedzenie to, które trwało 3%, go- 

dziny, miało przebieg wysoce drama- 

tyczny. Delegat chiński Yen przed- 

stawił ostanie wypadki. 

Reprezentant japoński Sato w bar- 

dzo długiej replice połemizował z wy- 

wodami delegata chińskiego Yena, w 

szezególności zaś protestował prze- 

ciwko twierdzeniu Chin, że wojska 

japońskie užywajgą kul dum-dum. 

Specjalny nacisk położył delegat ja- 
poński ną znaczenie Mandżurji dla 
swego kraju. 

Przewodniczący Rady Paul-Bon- 

ceour wskazał, że Liga nie może zarzą- 

dzić środków ochronnych, które mto- 

głyby być powzięte tylko za zgodą 

stron. Sytuacja jest tragiczna. Jeżeli 

Rada obradować będzie jeszcze kilka 

godzin, to jej obrady zbiegną się z 

wiciką bitwą koło Szanghaju. Gdyby 

delegat Japonji wstrzymał ultimatum 

japońskie, oddałby wielką usługe. 

Z widoecznem wzruszeniem apeluje w 

tym sensie Paul Bancour do przed- 

stawiciela Japonji. Predstawicieł Ja- 

ponji oświadcza, że prześle ten apel 

swemu rządowi, ale wyraża żal, że 

Rada Ligi nie uważa za możliwe skie- 

rować taki sam apel do Chin. Рац!- 

Boncour stwierdza, że wszelkie roko- 

wania zależne są od wycofania ulti- 

matum. 

Groźne zaostrzenie się 
sytuacji w Szanghaju. 

TOKIO. 19.II. (Pat.) Minister woj- 
ny zawiadomił radę ministrów, że 
sytuacja w Szanghaju grozi bardzo 
silnem zaostrzeniem się, a to nasku- 
tek wysyłki do Szanghaju znacznych 
wojsk chińskich pod dowództwein 
Czang-Kai-Szeka na pomoc 19 armji 
kantońskiej. Kada ministrów powzię- 
ła decyzję, że nałeży zrobić wszystko, 
eo jest możliwem aby nie dopuścić do 
rozwoju takiej sytuacji, z której nie 
byłoby już innego wyjścia, jak tylko 
wypowiedzenie wojny. 

Uwagi delegacji japońskiej 

do raportu komisji szanghajskiej. 

GENEWA, 19. 2. (Pat). Sekretariat gene- 
ralny ogłasza uwagi delegacji japońskiej do 
repertu komisji szanghajskiej. Delegacja ja- 
pońska polemizuje z opinją komisji, według 
której efenzywa jest całkowicie w rękach 
iospońskieh i wskazaje na początkową dyspro 
poreję sił, a miaoewicie około 3 tysięcy Ja- 
peńczyków przeciw 30 tysięcon wojsk ehiń- 
skich. Delegaeja japańska zaprzecza poza- 
tem, aby nastąpiła w Szanghaju ogólna mo- 

bilizacja rezerwistów japońskich, jak rów- 
nież aby marynarze i rezerwiści japońscy 
popełnili ekscesy przectw Chińczykom, jak 
to stwierdzał rapert. 

Co. się tyczy zaglnięcia Chińczyków, o 
których wspomina raport, to zduniem dele- 
gaeji japońskiej, nie są oni zabiel, lecz ukry- 
wają się w okolicach Szanghaju. Wreszcie 
delegacja japońska zapewnia, że wojska ja- 
pońskie ściśle cbserwowały rozejm, a odpo- 
wledziałność za jego złamanie spada na wej- 
ska chińskie. 

Były cesarz Pu-Ji 
naczelnikiem a” mandżur- 

ALSO. 

TOKIO. 19.I[. (Pat.) Były cesarz 

chiński Pu-Ji został jednomyślnie wy- 

brany naczelnikiem nowoutworzone- 

go państwa mandżużskiego. Były. go- 

   
   

  

bernator Tiang-Szi objął stanowiska 

premjera rządu mandżurskiego, > - 

Gotowi do usług. 
LONDYN, 18. 2, (Pat). 50 oticerów 

lotułków armji kanadyjskiej i 200 mechani- 
ków wystosowało memorjał do chińskiego 
kcnsula . generalnego w Ottawie, proponu- 
jąc mu usługi dla armji chińskiej. 

Napięcie w Rumunii. 
Obawy o Besarabię. — 

nie przeciwko królowi. 

Jak donosi „Siewodnia*, w Ru- 
munji panuje wielkie zaniepokojenie 
z powodu wysuwanego przez Sowiety 
w Genewie projektu urządzenia ple- 
hiscytu w Besarabji. Rokowania 0 za- 
warciu paktu o nieagresji są prze- 
rwane,.a w rządzie panuje konster- 
nacja, zwłaszcza, że opozycja wyka- 
rzystuje sytuację dla prowadzenia 
kampanji przeciwko królowi Karolo- 
wi i rządowi prof. Jorgi. Wybitny po- 
lityk, marsz. Averescu ogłosił w jed- 
nym z dzienników artykuł, w którym 
opisuje detronizację przed 65 laty 
Aleksandra Cuza z powodu złamania 

konstytucji i dążenia do rządów auto- 
kratycznych. Artykuł jest skierowany 
przeciwko królowi i premjer oświad- 
czył przedstawicielom prasy, że rząd 
zadecyduje w najbliższych dniach czy 
ma pociągnąć marszałka Averescu. do 
odpowiedzialności sądowej czy też 
odpowiedzieć „milczącą pogardą“. 

Wystąpie- : 

  

  

Sensacja 
wszechświat Brygida He Im, 

4. Schildkraut oraz wezechšw. SSE 
kapela cygańska w przeboj. dźwięk 

bygańskie romanse 
Vedė „Helios“ 

Ku czci Ś. p prezydenta 
Narutowicza. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszewn) 
„Iskra“ donosi z Genewy, że jutro 

rano udaje się do Zurichu na uroczy- 
stość odsłonięcia tablicy ku czci ś. p. 
prezydenta Narutowicza niemal cała 
delegacja polska z niin. Zaleskim na 
czele. 

Uroczystość ta odbędzie się w Po- 
litechnice Zurichskiej. 

" Min. Zaleski wygłosić ma dłuższe 
przemówienie. 

Zabiegi Zw. Inwalidów W. P. 
(Tel od wł kor z Warszawy) 
Wiceminister Starzyński przyjął 

dziś delegatów Zarządu Związku In-- 
walidów Wojennych, którzy przed- 
stawili mu ciężką sytuację rzesz in- 
walidzkich oraz wskazali na możli- 
wość daleko idących oszczędności w 
ramach dotychczasowych ustaw dro- 
8ą nadawania inwalidom  koncesyj 
oraz zatrudniania ich w przedsiębior- 
stwach państwowych. 

Min. Starzyński obiecał delegacji 
że przedstawi ich postulaty rządowi. 

„Przesunięcie terminu 
składania zeznań o dochodzie. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
Na mocy rozporządzenia ministra 

skarbu termin składania zeznań o do- 
chodzie wyznaczony w art. 50 usta- 
wy o państwowym podatku dochodo- 
wym zostaje przesunięty z dnia 1-g0 
marea na dzień 1 maja r. b. 

w zwkabiah węalowych. 
KRAKÓW, 19.. 2. (Pat). Na terenie. zagłę- 

bia Krakowskiego panuje zupełny spokój. 
Kopalnia „Zbyszek* w Trzebini pracuje ner 
malnie. W Jaworznie I Sierszy władze hez- 
pleezeūstwa zlikwidowały dwa komunistycz- 
ne komitety strajkowe. 

SOSNOWIEC, 19. 2. (Pat). Na ostatniej. 
nocnej zmianie nie zaszły w kopalniach za- 
głębia Dąbrowskiego w sytuacji strajkowej 
żadne zmłony. Robetnicy nie przystąpih de 
pracy. Iiość rehctników strajkujących na tej 
zmianie jest mniejsza, ponieważ w nocnef 
zmianie praecaje mniej robotników. W: piątek 
rano w drugim dniu strajku również nie za- 
notowano większych odchyleń eyfrowych. 
Straikują te same kopalnie. Do kopalń, * 
których urządzono Świętówki przybyła jesz- 
cze jedna kopalnia w Klimentewie. Spokój 
jest wszędzie zachowany. 

Urzędnicy bronią swych | 
ubosażeń 

KATOWICE. 19.11. (Pat.] Wczoraj 
w Katowicach . obradował kongres 
rad urzędniczych ciężkiego przen:*- 
słu, zorganizowany przez zespół zwią- 
zków pracowników  umyslowycli. 
Uchwalona rezolucja odrzuca stano- 
wczo żądania przemysłowców obniże- 
nia płac pracowników umysłowych 
o 21 proc. oraz niepłacenia szczebli 
starszeństwa na przeciąg jednego ro- 
ku. Kongres apeluje do miarodajnych 
czynników, aby nie były uwzgłędnia- 
ne żądania przemysłowców obniżki 
pensyj. W końcu rezolucja zapowia- 

"da, że na wypadek dalszych wystą- 
pień przemysłowców w tym kierunku 
ogół pracowników umysłowych cięż- 
kiego -przemysłu. podejmie walkę 
wspólnie z robotnikami o zagrożony 
swój byt. 

Wyniki wyborów w апа . 
LONDYN, 19.II. (Pat.) W/g donie- 

sień angielskich dzienników poran- 
rych „dotychezas ustalono w wybo- 
rach irlandzkich 87 mandatów. Z tej 
liczby przypada na partję  republi- 
kańską de Valery 40 mandatów, na 
partję rządową 30, na niezależnych 
wraz z farmerami 10 i na Labour 
Party 7 mandatów. Stronnictwo de 
Valery wraz z Labour Party posiada, 
jak dotychezas, dostateczną większość 
dla sformowania rządu. 

Zamknięcie kopalni 
diamentów. 

LONDYN, 19. 2. (Pat) Z Kimberley w 
południowej Afryce nadeszła do Londynu 
wiadomość, że największa na świecie ke- 
palnia diamentów de Beersa postanowiła za- 
wiesłć swą działalność | zamknąć kopalnię z 
dniem 31 marca. Decyzja ta powzięta została 
w związku z fatalną syluacją na rynku dra- 
gosennych ' kamieni. 
LL k 1 i 

ft opierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną!



2 K UR JE R 

_Przesilenie rządowe we Francji trwa. 

  

RYŻ. 19.11. (Pat.)- Wzoraj o 
godz. 22 min. 30 Painlevė, po rozmo- 
wach z prywódcami stronnietw, ośŚ- 

Painievć przyjął misję. 
wiadczył prezydentowi republiki swą 
zgodę na przyjęcie misji utworzenia 
gabinetu. 

Konferencja Painlevć'go z Lavalem. 
PARYŻ. 19.П. (Pat.) Wczoraj w 

godzinach wieczornych Painlevć od- 
był na Qui d'Orsay dłuższą konferen- 
cję z Lavałem, zaznaczając, że zasad- 
niczo ma zamiar zachować dla siebie 
tekę spraw wewnętrznych, a Tardieu 
zatrzymać na czele ministerstwa woj- 
ny. Painleve dodał, że byłby szczęśli- 
wy, gdyby Laval zechciał wziąć u- 
dział w przyszłym gabinecie. 

Laval miał odpowiedzieć, że musi 
się liczyć z większością Izby Deputo- 
wanych, która gotowa jest popierać 
gabinet Painlevego, o ile ministrem 

Dalsze 
PARYŻ. 19.II. (Pat.) Laval złożył 

wizytę prezydentowi Doumerowi o- 
koło godziny 16-ej i odbył z nim dłuż- 
szą naradę. Po wyjściu od prezydenta 
Laval odmówił złożenia jakichkolwiek 
wyjaśnień. 

spraw wewnętrznych nie będzie ktoś 
z łona opozycji. Rozmowa nie dała 
żadnych konkretnych wyników. 

Większość Izby Deputowanych g0 
towa jest popierać gabinet Painleve- 
go, upiera się jednak przy tej tezie, 
że ze względu na to, iż premjer na- 
leży do mniejszości parłamentu, po- 
winna otrzymać rekompensatę, wyra- 
żającą się w powierzeniu teki minist- 
ra spraw wewnętrznych komuś z jej 
grona. Najlepiej widziałaby na tem 
stanowisku premjera Lavala. 

narady. 
PARYŻ. 19.II. (Pat.) Oficjalnie ko- 

munikują, že Painlevć zaproponował 
Paul-Bancourowi wybór pomiędzy te- 
ką ministerstwa wojny i spraw zagra- 
nicznych. Oba te stanowiska pozwolą 
mu bowiem dokonywać w dalszym 

„w/g powszechnej opinii, 

ciągu czynności na konferencji roz- 
brojeniowej. Sem. Paul-Bancour wo- 
lał objąć tekę ministra spraw zagra- 
nicznych. 

Przewidywania. 

PARYŻ. 19.1. (Pat.) W obecnej 

sytuacji jest bardzo prawdopodobne, 

że Painlevć zostałby ministrem woj- 

ny, Tardieu zaś przeszedłby do Oui 

d'Orsay, co pozwoliłoby mu zacho- 

wać stanowisko pierwszego przewod- 

niczącego dełegacji francuskiej 

konferencję rozbrojeniową. 

PARYŻ. 19.1. (Pat. W kułuarach 

Senatu rozmowy toczyły się wczoraj 

wyłącznie na temat przebiegu kryzy- 

su ministerjalnego, Wieczorem gorą- 

co omawiano ewentualną sytuację. 

gdyby Painlevemu nie udało się u- 

tworzyć gabinetu. W tym wypadku, 

prezydent 

Doumer byłby zmuszony uczynić pro- 

pozycję stworzenia gabinetu jednemu 

z członków Senatu, a mianowicie Tar- 

dieu lub Flandinowi. : 

па 

  

Z prac Parlamentu. 
Plenum Sejmu. 
Przyjęcie szeregu ustaw. 

WARSZAWA, 19. 2. (Pat). Na piątkowem 

posiedzeniu Sejm omawial na wstępie no- 
welę do ustawy o Izbach Przemysłowo-Han- 
dlowych. Nowela zmienia system wyborczy 
do Izb, ustanawiając kadencję 5-łetnią. za- 
miast 6-letniej. Ustawa zmienia i uzupełnia 
prawa prezesów Izb, konkretyzując pełno- 
mocnictwa w dziedzinie nakładania kar na 
opieszałe formy. Ustawę w drugiem i trze- 
<iem czytaniu przyjęto. 

Po referacie pos. Avenariusa przyjęto no- 
wełę, zmieniającą statut Państwowej Rady 
Kolejowej. 

Dalej Izba przyjęła kolejno ustawy: w 
sprawie uchyłenia mocy ustawy o organiza- 
cji odbudowy technicznej wsi, miast i mia- 
steczek, oraz w sprawie uchyłenia ustawy z 
28 lutego 1919 r. w sprawie zaopatrzenia 
ludności w drzewo budulcowe i opałowe. 

Zkolei Sejm przystąpił do pierwszego czy 
tania projektów rządowych ustaw. 

List dostojników Kościoła 
tematem obrad na kom. oświat. 

Sejmu. 

WARSZAWA, 19. 2. (Pat), Komisja о- 
światowa Sejmu prowadziła w dniu 19 b. 
m. dalszą dyskusję nad projektem ustawy o 
szkolnictwie ńiepaństwowem. 

Na wstępie posiedzenia pos. KORNECKI 
(Kl. Narodowy) podał do wiadomości list, 
przesłany do Klubu Narodowego przez ks. 
kardynała Kakowskiego i ks. kardynała 
Hlonda, w którym to liście episkopat połski 
zwraca się o uwzględnienie postulatów koś- 
«ioła katolickiego w omawianej ustawie. 

W dyskusji, w odpowiedzi na przemówie- 
mia poszczególnych posłów, wygłosił dłuższe 
przemówienie wiceminister PIERACKI, o- 

Świadczając, że nie widzi żadnej sprzecznoś- 
«l ustawy z konstytucją. Wiceminister 
stwierdził, że w całym projekcie ustawy nie 

istnieje ani jeden moment, któryby w czem- 

k naruszał z jednej strony prawa 

jszośął, a z drugiej strony uprawnienia 

Kościoła. Nie widzi również p. minister w 

ustawie żadnej sprzeczności z duchem kon- 

kordatu. Biskupi i księża — oświadczył mi- 
mister -—mogą być spokojni, gdy chodzi o 
Jos wychowania religijnego. 

Budżet w komisji skarbowej 
Senatu. 

Przemówienie min. Jana Piłsudskiego 

WARSZAWA. 19.II, (Pat.) Komisja skarbo- 

wo-budżetowa Senatu na posiedzeniu w dniu 
19 b m. zakończyła obrady nad prełimina- 
rzem budżetowym na rok 1932/38. 

Referent generalny budżetu sen. SZARSKI 
(BB), mówiąc o budżecie deficytowym, za 
znaczył, że wszelkie wysuwane obawy są 
bezpodstawne, gdyż niedobór jest nieznacz- 
ny, niegrozi deficytem kasowym i do wzrostu 
jego rząd w żadnym wypadku nie dopuści. 
Następnie mówca zastanawia się szerzej nad 
przyczynami kryzysu, stwierdzając, że prze- 

— } 

EUGENJA KUBYLIŃSKA. 

  

    

silenie nasze nie jest rodzimego pochodzenia, 
lecz światowego i że nie zdezorganizowało 
nas ani nie podcięło zdrowych podstaw. 

Sen. GŁĄBIŃSKI (Klub Narodowy) od- 
nosi się krytycznie do polityki gospodarczej 
rządu i twierdzi, że nie można łączyć na- 
szego przesilenia z kryzysem światowym, do- 
maga się zmiany systemu politycznego, pa- 
nującego w Polsce i oświadcza, że klub jego 
głosować będzie przeciwko budżetowi. 

Sen. GROSS (PPS) zastanawia się w dłuż- 
szym wywodzie nad kryzysem gopodarczym, 
ponawia żądanie ankiety, ktėraby zastano- 
wiła się nad kwestją ustroju pieniężnego 
w Polsce i podała ją rewizji. 

Po przemówieniu sen. EWERTA (BB), 
który polemizował z wywodami przedmów- 
ców, zabrał głos v. minister skarbu JAN 
PIŁSUDSKI, 

Minister na wstępie edpiera twierdzenie 
sen. Głąbińskiego, że kryzys u nas wywołały 
specjalne warunki polskie. Polemizując w 
dalszym ciągu z sen. Głąbińskim, minister 
zapytuje, eo stoi na przeszkodzie wolnej go- 
spodarce kraju, co tamuje jej rozwój. 

Odpowiada przytem, że przecież o ucisku 
ekonomicznym nie może być mowy. Co się 
tyczy uwag sen. Grossa, minister odpowiada, 
że Polska nie jest w tem położeniu, ażeby 
mogła iść na bardzo ryzykowne próby. Jeże- 
li sen. Gross twierdził, że państwo marno- 
wało nadwyżki, trzymając je w Banku Pol- 
sklm bezprocentowo, to znajduje się w blę- 
dzie. Nigdy bowiem państwo polskie nie trzy 
mało tych nadwyżek na bieżącym rachunku, 
a były one przeznaczone na życie gospodar- 
eze. 

Przechodząc do samego budżetu, p. mini- 
ster porusza zagadnienia oszczędnościowe, a 
mówiąc o deflcycie, podkreśla że nie powin- 
no naś dziwić, że w okresie krytycznym ma- 
my budżet deficytowy. Objaw ten widzimy 
we wszystkich państwach. Przedłużanie się 
kryzysu stwarza sytuację ciężką. Minister 
uważa, że w dalszym ciagu będą musiały 
nastąpić pewne zmiany w budżecie, Pewne 
zmiany pociągnie za sobą wniesiona do Sej- 
mu ustawa emerytalna, jak również zapro- 
jektowane będą zmiany do ustawy inwalidz- 
kiej. Rząd pragnął kroków tych uniknąć. 
Skoro jednak stanął wobec alternatywy, czy 
sięgnąć do płae tych urzędników którzy pra. 
eują, czy tych, którzy już nie pracują, wy- 
brał jednak tę drugą konieczność. Ustawa 
emerytalna da około 20 miljonów zł. 05Z- 
czędności, a inwalidzka także kilkanaście 
miljonów co przyczyni się również do 
zmniejszenia deficytu. 

Dalej minister zwraca uwagę na ważny 
przepis ustawy skarbowej © możności opero- 
wania budżetami miesięcznemi. Co się tyczy 

"projektu sen. Grossa w sprawie przejścia 
z deflacji na łagodną inflację, to minister 
ośwładcza, że Polska nie może pozwolić so- 
bie na ten eksperyment, gdyż życie gospo- 
darcze Polski za mało jest ugrutowane. 

Po końcowych wywodach sen. Głąbiń- 
skiego (KI. Nar.) oraz sen Szarskiego ko- 
misja przystąpiła do głosowania nad  preli- 
minarzem budżetowym. 

Przy budżecie Ministerstwa Skarbu uchwa 
lono poprawkę w związku z ustawą o uje- 
dnostajnieniu egzekucji administracyjnej. 

PIERWSZAKI. 
Zmierzchowi klas najmłodszych w szkołach typu gimnazjalnego 

tę nowelę poświęcam. 

› II. 

(Dokończenie). 

Nazajutrz wchodzę do klasy z nie- 
wygasłym żalem. Męczyły mnie lek- 
cje. Zdarza się czasami taki dzień, 
że wszystko idzie, jak po grudzie. 
W pewnej chwiłi idę do tablicy za- 
pisać odnalezione przez chłopców w 
czytance zaimki, a wracając, potrą- 
cam krzesło na katedrze. Upada wtył 
i tłucze szybę w oknie z niewyraź- 
nym. żałosnym dźwiękiem. 

Konsternacja! Zresztą szyba nie 
wysypuje się, a tylko pęka we wszyst- 
kie strony srebrnemi łinjami i wy- 
gląda to niby długonogi pająk z nie- 
regularnem ciałem wybitej w środku 
dziurki. Trudno. Tłumaczę dalej. Na 
porządku dziennym zaimki nieokreśl- 
ne. Widzę, że chłopcy spoglądają na 
mnie ze współczuciem i coś leciuchno 
szemrzą między sobą. 

Gdy szepty stały się głośniejsze, 
a między zaimki wkradło się roztarg- 

nienie, mocne „cicho*! zamknęło u- 

sta klasie. 

Lekcja skończona. Wychodzę z 
bólem głowy i zapominam o szybie. 
Ciągle teraz o czemś zapominam. 
W klasie krótka, okropnie hałaśliwa 
narada. Piekielny wrzask zgody oz- 

najmia, że chłopcy mają zamiar nic 

nie mówić, że pani stłukła szybę. 
Oni to biorą na siebie. Są przyzwy- 

czajeni do takich rzeczy. Otrzaskali 
się z przykrościami tego rodzaju. 
Musiński niech już zbiera pieniądze. 

Cztery złote, zdaje się, potrzeba. Ich 
jest trzydziestu siedmiu. Drobiazg. 
Niema o czem mówić. Naturalnie! 
Hurra! Hurra! Hurra! 

Ach, nieopatrzni! Nic nie widzi 
cie, że zbliża się niebezpieczeństwo? 
Ryk taki umarłego mógłby postawić 
na nogi, a nietylko obudzić czujność 
dyżurnego nauczyciela! A z nim kto 
idzie? Dyrektor! O, jej! co to bę- 
dzie? 

— C6ž to? Czy to jest menażerja, 
czy klasa pierwsza? pyta władza ze 
ściągniętemi brwiami. 

— Klasa pierwsza — wyjaśnia 
skromnie Zbyszek. 

— Hm! trudno poznać! A to co? 
Stłuczona szyba? Kto to zrobił? 

— My! odpowiada chór. 

— (o to znaczy „my*? Jakto* 
Wszyscy razem? 

— Wszyscy razem! 
Dwaj przedstawiciele „Ołimpu” 

Wi Ministerstwie Wyznań Reł: 4 Ośw. Pu. 
blicznego dokonano, 2 virements pierwsze — 
zasiłków i stypendjów w szkolnictwie ogólno 
kształcącem przeniesiono kwotę 20 tysię- 
cy zł. 2) Z pozycji zasiłków dla uczonych i 
instytacyj naukowych, wynoszącej 100 tysię- 
cy zł. wyjęto 25 tysięcy zł., przeznaczając tę 
kwotę dla Polskiej Akademji Umiejętności 

w Krakowie, 3 . 

W ten sposób: całość. budżetu: została а-) 
chwalona: Ustawę skarbową przyjęto ze, 
zmianą cyfrową, mianowicie podwyższono o 
5 miljonów zł. kwotę wydatków zwyczśj- 
nych, czyli do kwoty 2.392.617.514 zł. i -pod- 
wyższono również -o 5. miljonów zł. ogólną 
sumę wydatków państwowych do. kwoty 
2.451.917.311 zł. oraz dochody administracji 
do kwoty 1.528.235:300 zł. Ponadto wsta- 
wiono nowy art. 8 upoważniający ministra 
skarbu do zwiększenia kiedytów w dziale 

2 par. 13 do wysokości rzeczywistych docho- 
dów, osiągmiętych z tytułu należności egze- 

kucyjnych. 
Na tem posiedzenie zamknięto. 
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Nowy Komisarz Generalny 
„Polski w Gdansku. 

Po ustąpieniu dotychczasowego komisa- 
rza generalnego Polski w Gdańsku ministra 
Strassburgera, ha stanowisko to mianowany 
został konsuł generalny Polski w Krółewcu 
"dr. Kazimierz Papee. 

Urodził się „wowie w 1889 r. do szko. 
ły średniej ucz ał we Lwowie i Krako- 
wie. Studja uniwersyteckie odbywał w Uni- 
wersytecie Jagiellońskim, gdzie uzyskał do- 
ktorat praw na wydziale prawno-politycz- 
nym. We wrześniu 1919 r. przechodzi do mi- 
misterstwa spraw zagranicznych, jako sekre- 
tarz min. Wł. Skrzyńskiego. Następnie pra- 
cuje jako referent w wydziale niemieckim, 
potem w Hadze w charakterze sekretarza le- 
gacyjnego i w poselstwie polskiem w Berli- 
nie. Po krótkim pobycie w ministerstwie 
spraw zagranicznych w Warszawie zostaje 
mianowany charge d'affaires w Kopenhadze. 
Z początkiem 1925 zostaje powołany znów 
do centrali do wydziału wschodniego. Zosta- 
je zastępcą ówczesnego naczelnika wydziału 
wschodniego min. Juljusza Łukasiewicza, a 
następnie zastępcą $. p. Tadeusza Hołówki. 
W: grudniu 1927 zostaje wysłany do Angory 
w charakterze radcy legacyjnego i charge 
d'affaires. W” sierpniu 1929 zostaje miano- 
wany na stanowisko konsula generalnego w 
Króleweu, gdzie przebywał do chwili obecnej 

Dr. Papee jest synem znanego historyka 
dr Fryderyka Papee, byłego Dyrektora bibł- 
joteki Jagiellońskiej i profesora uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 

Kronika telegraficzna. 
— Strajk robotników fabryki Ardal:w Li- 

dzie został zlikwidowany.. Od: poniedziałku 
fabryka będzie uruchomiona. 

— B. król saśki Fryderyk August zmarł 
wczoraj wieczorem. w. swojej rezydencji na 
zamku w Giby Heonor. 

      

  

Popierajcie- Ligę. Morską 
i Rzeczną! 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 

— Pia Górska. O Chełmońskim. Wspom- 

nienia. Warszawa. 1932.--Gebethner i. Wolff: 

Ozdobiona, kilku , reprodukcjami , rysunków 

Chełmońskiego i jego fotograf jatni, książka ta 
przynosi nowy nabytek z. tak mało u nas 
poruszanej. dziedziny ; życiorysów . artystów. 
Pisana z wielką prostotą i bezpośredniością 
obejmuje nie całe życie słynnego małarza, 
jeno tę epokę, kiedy z nieznanych nikomu 
przyczyn zbrzydził sobie rojny Świat, który 
mu przecież tyłe dał sławy, i osiadł w Kuk- 
lówce na łonie natury serdecznie się z rodziną 
"Górskich związał. Stosunek artysty do. łudzi, 
do przyrody, do zwierząt, jego swoiste wyra- 
żenia i poglądy cynią z niego typ plastyczny. 
odmalowany przez autorkę serdecznem pió- 
rem. 

ASSR BETASUSN IS IRT NS RST 

Na konierencji rozbrojeniowej. 
Manifestacja na rzecz rozbrojenia. 

GENEWA, 19. 2. (Pat). Wczoraj wieczo- 
rem odbyła się pierwsza z cyklu wielkich 
manitestacyj na rzecz rozbrojenia, mianowi- 
cie wieczór odezytowy. Wieczór, któremu 
przewodniczył prezydent Konierencji Szwaj- 
carskiej Motta, zgromadzii liczną publiez- 
ność. 

Pierwszym mówcą był ambasador hisz- 
pański w Paryżu Madariaga, który w pięk- 
nej formie omówił znaczenie tego zagadnie- 
nia dla organizacji pokoju. Zkolei prof. de 
Reynold z Berna, oświetlił praktyczne mo- 
żliwości realizacji rozbrojenia moralnego. 
Opierając się na propozycji rządu polskiego, 
mówca wskazał na konieczność podpisania 
konwencji, proponowanej przez Polskę, w 
dziedzinie podręczników szkolnych, kinema- 
tografji 1 t. d. Ž 

Ostatni przemawiał prof. Halecki. Na- 
wiązując do przemówienia, wygłoszonego 
przez delegata polskiego na kongresie wAr- 
ras w roku 1436, w którem zawarty był apeł 
o wyzbycie się dueha wojennego, mówea 
podkreślił wiekowe tradyeje Połski w dzie- 

dzinie rozbrojenia moralnego. Następnie 
prof Halecki omówił znaczenie rozbrojenia 
moralnego, które jest metodą codziennej wy- 
trwałej, twórezej pracy na rzecz organizacji 

pokoju. : Ё 

Prezydent Motta zakończył wieczón, wy- 
rażając nadzieję, że o kontereneji rozbro- 
jeniowej będzie mógł kiedyś powiedzieć, iż 
zrealizowała apel delegata Polski na kongre- 
sie z przed pięciu wieków. 

Dalsze przemówienia. 
GENEWA, 19. 2. (Pat). W, pjątkowej dy- 

skusji na konferencji pozbrojeniowej za- 
bierali głos przedstawieiełe lIndyj, Egiptu, 
Meksyku i Nowej Zelandji. Deklaraeja przed 
stawieleła Indyj Agi-Khana nabiera znacze- 
nia przez fakt, że delegacja Indyj faktycznie 
wyznaezona jest przez rząd angielski. W tym 
związku zastuguje na uwagę sllme podkre- 
Ślenie przez delegację Indyjską konieczności 

utrzymania projektu konwencji, opracowa- 
nego przez komisję przygotowawczą. 

Przedstawicieł Egiptu popiera w sposób 
kategoryczny propozycję francuską, Oraz 
polskie propozycje rozbrojenia moralnego. 
Także delegat Meksyku oświadczył, że dele- 
gacja meksykańska popiera propozycje de- 
legacji polskiej. 

Traf zapobiegł strasznej katastrofie kolejowej 
PARYŻ, 19 .2. (Pat). Jeden z funkejonar- 

juszy kolejowych, lustrujący tor kołejowy w 
kiet, owinięty w papier. Pragnąc zbadać je- 
go zawartość, podniósł go, lecz w tym mo- 
okołieach Mentony, zauważył na torze pa- 
mencie nadbiegii dwaj nieznani mężczyźni, 

wyrwali pakiet i szybko oddalili się. Miało 
to miejsce na moście, gdzie za chwilę prze- 
chodzić miały dwa pociągi pośpieszne Paris 
—Vintimilie i Vintimilie—Paris. W razie ja- 
klegoś wypadku katastrofa mogłaby mieć 
nieobliczalne skutki. 
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Zawiadomienie. 
  

  

| DZIŚ, w sobotę dnia 20-go b. m., OTWARCIE 

chrześcijańsk, sklepu bławatno-galanteryjnego 
od jo W. MICHALSKA 

przy ulicy Wileńskiej Nr. 25 
(gdzie dawniej księgarnia Mikulskiego) 

bogato zaopatrzony we wszelkie materjały bawełniane, wełniane, jedwabie 
oraz galanterję, konfekcję męską i damską, a także dziecinną. - 

Wielki wybór. Ceny konkurencyjne. 

Z dnia na dzień. 
Piosenka i widmo gorodowoja. 

Jeden z wileńskich brukowców w kores- 

pońdencji ze Smorgoń głęboko oburza się 

na obywateli tego miasteczka za Śpiewy ro- 

syjskie, 

Nie chodzi nam tu ani o obronę zacze- 

„pionych, ani tem mniej o polemikę z tem 

pisemkiem. Notujemy tyłko symptomatyczny 

objaw nastawinia -psychicznego pewnych sfer 

z naszej prowincji. Cechuje je chorobliwe 

przeczulenię: i nieufność. W ich rozumieniu, 

np. „Wołga, Wołga...” mą być koniecznie 

wyrazem jakichś tendencyj rusofilskich, lub 

czegoś jeszcze gorszego, Nie mogą przypuścić 

np. że może być równie dobrze tylko wy- 

razem pewnego nastroju. Może być że ktoś, 

kto ją Śpiewa, nie, zna. polskich piosenek 

odpowiedniego typu, jeżeli wogóle takie są 

Krakowiaki i mazowieckie oberki nie przyj- 

mą się *na naszyni gruncie, nie staną się 

pieśnią tłumu —- darernne usiłowania. Rubie- 

że wschodnie, Rzplitej; które: przyjęły pio- 

senką rosyjską czekają jeszcze na swojego 

kompozytora. Lud nasz dołąd zie przestanie 

śpiewać pieśni rosyjskich, aż ktoś melodją 

bardziej trafi do jego smutnej, szerokiej 

duszy. Sat) 

* Pozornie więcej uzasadnienia ma oburze- 

nie: autora z następującego powodu: 

„Wreszcie punkt kulminacyjny—drugi 

dzień świąt Bożego 'Narodzenia, ' przed 

miesiącem, gdy gremjalnie odśpiewano: 

przy akompanjamencie głosu p. sędziego 

Gutowskiego „Internacjonał* w mieszka- 

niu p. d-ra Jasiewicza“. 

Ale pozornie tylko. fu ogromnemu zgor- 

szeniu wszystkich: „prawomyślnych" zaryzy- 

kujemy twierdzenie, że „Internacjonał* jest 

wcale, wcale... ładną melodją. I jeżeli się go 

nie śpiewa stojąc na baczność i z obnażo- 

nemi głowami, a tylko „na drugi dzień 

świąt” no to w tem bardzo mało zdrożnego. 

. Zaryżykujemy . większe „„blužnierstwo“': 

Zaintonowanie po którejś tam kolejce „„Jesz- 

cze Polska. byłoby niczem innem, jak 

wielkiem świństwem! Internacjońał zaś przy 

takiej okazji jest bodajże na miejscu. Nie 

kwalifikowalibyśmy także do więzienia czło- 

wieka, który tę piosenkę zaśpiewa, jako re- 

miniscencję naszej -tutaj smutnej przeszłości. 

   

atrjota“ smorgoński oburza się i dajć 

  

   „Laur dawnych „akademików 

gońskich* ćwiczonych na gorącej blasze 

niedźwiedzi —— zastąpi „bobkowy: liść' 

dla tych, którym opinja publiczna winna 

podegrzać stopy, aby pląsali w takt me- 

lodji patrjotycznej, jeśli chcą istnieć". 

Recepta ta jest także symptomatyczna. 

Pomijając to, że grzeszy prymitywnym bra- 

kiem zdrowego rozsądku (chce ducha pol- 

skości podnosić przez fizyczną tresurę), chcia- 

łaby patrjotyczną piosenkę sprowadzić du 

roli muzyki katarynkowej, ściągnąć do knaj- 

py, wywlee na bruk. I istotnie, to się czę- 

ściowo tym panom udaje. Kto zaś ma choć 

odrobinę zmysłu estetyki i taktu — nie pói- 

dzie za ich przykładem. 

smor- 

Pan gorodowoj tkwi jeszcze jednak mocno 

w naszej psychice. Równie dobrze robi do- 

nosy, jak ma własną rękę żąda dowodów 

„lojalnošei“. Piszącemu niniejsze znane są 

wypadki, gdy do władz administracyjnych 

wpływały meldunki, i to ze sfer t. zw. inte- 

ligenckich, tej treś „X jest nielojalny w 

stosunku do państwa — prenumeruje „Ro- 

botnika“, lub—„,Należy zwrócić uwagę na Y. 

Może być szpiegiem. Widziałem u niego ga- 

zetę z państwa ościennego*. Ciężar gatun- 

  

kowy tych „medunków* si poniższego wy- 
cinka jest zupełnie ten sam: 

„Czas już wyrazić mocnym głosem 

swój protest. Zajmować się panem d-rem 

Jasiewiczem na tem miejscu niema po- 

trzeby, gdyż dawno już zajęły się nim 

jego władze bezpośrednie, Sejmik Osz- 

miański, które, jako doskonale orjentują- 

ce się w sytuacji, zwolniły -go z miejsea, 

przed pół rokiem, 

  

Lecz jak widać nie, dużo to pomogło, 

zystwo zaawansowało z „Woł- 

па „Intėrnacjonal“. 

Czyżby władze žwierzchnie p. Cutow- 

  

skiego nie mogły w tę sprawę: wejrzeć 

i.przerwać. tak doskonałą „adyllę rusofil- 

ską?* _ е 
Nie podejmując się zakwalifikowania war- 

tości etycznej autorów tych (d-yenuncjacyj, 

należy z całym naciskiem podkreślić smutny 

objaw braku zaufania we współżyciu Środo- 

wisk. To jest występek, to — siła destruk- 
cyjna, która więcej szkody zdziała, niż 10 
agitatorów bolszewickich. Kryzys zaufania 
rczbiia narody, jest powodem współczesnych 

klęsk ekonomicznych, korfliktów międzyna- 

rodowych, wojen. W takich zaś Smorgoniach 

jest czynnikiem. rozbijającym każde poczyna 

nie społeczne, kulturalne. 

Nie będziemy dałecy od prawdy, 

stwierdzimy, 
gdy 

że bez wzajemnego zaufania 
współżycie ludzkie stałoby się wogóle nie- 

możliwe. 3 

Tułacze. 

„Nowy Dziennik“ donosi o fałż 
emigracji Żydów niemieckich da 
Francji. Przyczyną — bliski kuzynek 
naszej endecji (tyłko nieco sprytniej- 
szy od niej „dyplomata)-— 

„Adolf Hitler, wódz czarnych Niemiec, krół 
narodowych socjalistów, bożyszcze najskraj- 
niejszej reakcji, trybun nienawiści i groźne za- 
rzewie na dymiących jeszcze żgliszczach Euro- 
py, — który chce odrodzić z gruntu swój na- 
ród, wyplenić obce w nim przymieszki i uczy- 
nić go „rasowo czystym” 

— jak go dosadnie w. w. pismo 
charakteryzuje. : 

. Korespondent paryski  „N. Dz.“ 

przeprowadza ankietę wśród tych sui 
generis politycznych emigrantów. 
M. in. czytamy: > 

„Jestem Niemcem, Rodzina moja żyje w 
Nadrenji już od 12 stuleci. Jestem zakorze- 
niony w Niemczech. I oto przychodzą miljony 
Niemców, ogłaszają mnie obcym. Jest to dia 
mnie katastrofą duchową. Ratuje się ucieczką 
na jakiś czas do obcego kraju. 

Nie jest dla mnie rzeczą najistotniejszą, 
€zy Hitler dojdzie, czy nie dojdzie do władzy. 
Ważne jest to, że Hitler już teraz jest w Niem- 
czech potęgą, która panuje uad miljonami 
mózgów i dusz*. 

Inny znowu mówi: 
„Byłem w Rosji. Nie wierzyłem, że bol- 

szewicy zagarną władzę. Gdy się o tem prze- 
* konałem, było już zapóźno. Ledwo uratowa- 
łem się ucieczką do Niemiec. 3 

Nie może Pan sobie wyobrazić, jak cięż- 
ko i smutno jest chodzić po ulicach Berłina 
i wciąż się lękać, czy aby. jakiś „nazł” cię 
nie szturchnie, lub obrazi. Odzwyczaiłem się 
już od takiej atmosfery. W Paryżu czuję 
się doskonale. Zapomina się częstokroć a 
swem żydostwie". 

Jeszcze jedna tragedja Człowieka... 

ERŃOWKIEANESAOWREGÓ RO WYPIERA 
Świetna FIFI DORSAY zwana „piękną pa- 
ryżaneczką* jako tancerka w mrocznych 

spelunkach Algieru w filmie 

KWIAT ALGIERU 
wkrótce na ekranie kina „PAN“ 

szkolnego wzruszają ramionami i 
spoglądają na siebie. 

— No, chłopcy! 
głosem dyrektor. Wiem, że jesteście 
zuchy. Ale ten, który stłukł, niech 
też będzie zuchem i przyzna się otwar 

cie do tego. 
Kiłku czuje pociąg do zostania 

bohaterami, ale to sprawa kłopotliwa. 
Sytuacja niewyraźna. Zresztą prowo- 
dyrzy klasowi dają znaki okropne, 
żeby trzymać się ostro. 

— Kiedyż to my... razem... odzy 
ają się zakłopotane głosy. 
— Naprawdę razem! 
Pan dyrektor się gniewa. Nic to. 

Klasa tem bardziej czuje potrzebę za- 
słonięcia przed burzą pani. Niewia 
domo przecież co dyrektor może zro- 
bić takiej nauczycielce, która stłucze 
szybę na lekcji. 

Sąd. Wyrok. Mają zostać po lek- 
cjach na godzinę, a ile zapłacą, o tera 
się dowiedzą później... 

Skończyło się! Uff! Ale teraz na- 
gły strach. 

— Może trzeba będzie 
sto złotych? 

Gadanie! osioł! idjota! 
Warjat! 

Co on gada? 
Za szybę nigdy stu złotych się 

nie płaci... Może dwadzieścia? Alė 
przecież my zapłacimy... Ja już daję 
2 złote, krzyczy Kowaliński, dręczony 
wyrzutami sumienia. 

—- Macie złotówkę! drze się Zby- 
szek. 

Klasę ogarnia doskonały humor. 
Julek — specjalista od udawania gło- 

  

zapłacić 

mówi dobrym” 

sów ptasich i zwierzęcych daje spec- 
jalny koncert, który zwabia w tę 
stronę „czarnego księdza*, nieugięte- 
go przedstawiciela szkolnej subordy- 
nacji. Julka czemprędzej zamykają 
tam, „gdzie krół piechotą chodzi" i 
wszyscy niewinnie stają pod Ściana - 
mi. 

wę w 

Chodzę, oczywiście, w nieświado- 
mości tego, co się stało. Nawet jestem 
specjalnie do uczniów zniechęcona. 
Klasa III nic nie umie. Jak ten pień! 
Dyrektor wymyślił nadzwyczajną ra- 
dę pedagogiczną, kiedy tu i tak nie- 
ma: chwili czasu do stracenia. Wogó- 
le — życie ludzkie jest podłe, nie 
mówiąc już o tem, że w dodatku czło 
wiek może być nauczycielem. 

A tu jeszcze nauczycielka geogra - 
fji wręcza mi kartkę, przyłapaną na 
lekcji, a pisaną przez Zbyszka do ko- 
legi Popławskiego. Włosy mi chciały 
stanąć na głowie, gdy przeczytałam: 
„Odwagi mi nie brak. Ale nie będę 
bił się na Śnieżki. Będziemy walczyć 
na pięści i noże. Noże? To coś okrop 
nego. W pokoju nauczycielskim za- 
wrzało. Wszyscy spojrzeli na mnie 
z wyrzutem, niby że matka takiego 
bandyty, ale kochany pan Mieczy- 
sław, nauczyciel gimnastyki, zbaga- 
telizował całą sprawę. 

— No, powiedział, łykając napręd- 
ce herbatę — to nic strasznego. Na 
gimnastycz zauważyłem, że cała smar 
katerja ma za pończochami, po kie- 

szeniach, albo za butem drewniane 
imitacje sztyletów, pomalowane w naj 
dziksze kolory. Przeważa kolor krwi. 

   

Zdaje się, że wyrób ich usankcjono- 
wał na własnej lekcji nasz kolega 
Marjan, specjalista od robót w tej 
klasie. 

— О — powiedział szczupły sza- 
tyn, na którego przeniosły się kole. 
żeńskie oburzone spojrzenia. Twór- 
czość ta na lekcji miała na celu wy- 
produkowanie nożyków do rozcina- 

nia kartek. 

— Malcy są panu bardzo wdzięcz- 
ni za ten pomysł i nie rozstają się z 
wytworami swojego kunsztu — śmiał 
się chytrze gimnastyk. Pojedynki 
mnożą się w zastraszający sposób. 

Przed chwilą zajodynowałem zra- 
nioną rękę. Rana zresztą bagatelna. 

Ranny właśnie Zbyszek. 

Tu dyrektor kazał dostarczyć kil- 

ku wisusów w celu ich zrewidowania. 

Owszem. Znaleziono bardzo efektow- 
ne sztylety. Uczniowie błagali o 

zwrot ich w sposób wzruszający, choć 
bezskuteczny. 

Przy tej sposobności dowiedzia- 
łam się o stłuczonej szybie, o niepo- 
prawności oraz zatwardziałości w 
złem tych „bęcwałów' i poczułam, że 
w oczach mam łzy rozczulenia, a 
skrzydła szczęścia u ramion. 

Gdy w dziesięć minut potem, już 
po rozmowie wyjaśniającej z dyrek- 
torem, ukazałam się na progu hałaś- 
liwej klasy, uczniowie ucichli i sta- 
nęli dowcipnie uśmiechnięci w ław- 

kach. 

— Kochani, drodzy moi chłopcy— 
powiedziałam lekko drżącym głosem. 
Żebyście wiedzieli, jak wam jestem 

wdzięczna. Ale ja się przyznałam dy- 
rektorowi. 

— 0! O! zaśpiewał niezadowołony 
chór. 

— I co pani zrobili? — zaintere- 
sował się Matulak. 

— Nic! zupełnie nic! 
łam. 

— To chwała Bogu! zaopinjował 
Zbyszek, oblizując zajodynowany pa- 
lec. 

— Ale my i tak możemy zapłacić! 
odezwało się kilka głosów. 

— Ależ nie trzeba! Okazuje się, 
że i nauczycielka może raz w życiu 
stłuc szybę, a w dodatku bezkarnie. 
Schowajcie lepiej pieniądze do nastę- 
pnego wypadku. Szkło tłucze się bar- 
dzo łatwo w waszej klasie, Ale ofiarę 
waszą przyjmuję w duchu. Dziękuję 
wam raz jeszcze. Okazuje się, że jed- 
nak warto być nauczycielką. 

"2 w 

Kochane nieznośne dzieci! To 
prawda że można ich niecierpieč i 
przepadać za niemi. Po dzwonku wy- 
pycha się to wszystko z klasy ze zdu- 
szonym piskiem, bo wyjście jest za- 
korkowane zwykłym „serem* i roz- 
pryskuje się po całej szkole, wpada- 
jąc pod nogi dyrektorowi, łażąc pod 
gablotkami, jeżdżąc po poręczach i 
wycierając wszystkie podłogi wy- 
czyszczonem w domu ubraniem. Nie- 
którzy z malców stają pod ścianami 
i jedzą coś na każdej paurie. Żują 
zawzięcie, a niezdarne okruszyny pa- 
dają co chwilę na podłogę. 

— Śmieciarze! Nłedołęgi — Gnie- 

pocieszy-
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU. 
Tyfus plamisty na prowincji wygasa. 

Skuteczna walka kolumny 

Trwająca od tygodnia energiczna 

akcja przeciwtyfusowa w pow. po- 

stawskim przyniosła pożądane wyni- 

ki. We wszystkich gminach powiatu 

«pidemję tyfusu plamistego zażegna- 

mo. W całym powiecie zanotowane 

zaledwie 2 wypadki zasłabnięcia. 

Również wygasa epidemja tyfusu 

epidemicznej z epidemią. 

na terenie pow. dziśnieńskiego. W po- 
wiecie tym w ostatńich dniach zano- 
towano tyłko 3 wypadki zasłabnięć. 

W powiecie mołodeczańskim epi- 
demja tyfusu plamistego została zu- 
pełnie zažegnana i ostatnio nie zano- 
towano tam żadnego nowego. wy- 

padku. 

Znowu pobito policjantów. 
Ze Święcian donoszą, iż w lesie wpobliżu 

wsi Miehałowo gm. Święciańskiej funkcjo- 
narjusze P. P. wykryił na gorącym uczynku 
pędzenia samogonki mieszkańców wspomnia- 

nej wsl A. Matuleckiego 1 Kaz. Dębalisa. 

Wymienieni włościanie podczas opieczętowy- 

wania przez połiejantów browaru poczęli 

stawiać czynny opór. Gdy im oświadczano 
iż są aresztowani Matułeekł i Dębalis porwa- 

Ai želazne drągi i rzucili się na poliejantow 
zadając im szereg ciężkich ran. Pod ra- 

zawmi drągów padł nieprzytomny zalany 

%rwią komendant posterunku P. P. przodow- 

   

  

nik Sutkiewiez, któremu rozbito głowę i 
złamano rękę oraz funkcjonarjusz Laeho 
wiez. Ten. ostatni odniósł ogólne pokalecze- 
nia. Po pobieiu policjantów Matulecki i Dę- 
balis usiłowali zniszczyć urządzenia tajnej 
gorzelni oraz wylać przygotowaną samogon- 

kę, lecz w ostatniej chwili zamiar ich uda- 

remnili przybyli z pomocą dwaj posterunko- 
wi policji, którzy również brali udział w 
obławie. 

Obu włościan aresztowano. Rannych po- 
licjantów odwiezione do szpitala. (e). 

Nieudany napad rabunkowy. 
Na trakeie Święełany—-Cejkinie w lesie 

na przejeżdżającego kupea Cejkińskiego na- 

spadło kilku osobników, którzy usllowali go 

«pbrabować. Podczas przeprowadzenia rewi- 

szjł w wozie oraz u Cejkińskiego sprawey na- 

gadu zostali spłoszeni przez przejeżdżają 

cych włościan. Powiadomione władze poli 
podezas zarządzenej obławy ujęty nie- 

doszłych rabusiów. Są to: K. Stałeeki, Mi- 
dejkis K., mieszkańcy wsi Nalewajki i Cy- 

min A. ze wsl Gorniny. (e). 

  

  

Mołodeczno. 
Zebranie Organizacyjne Komitetu 
Gminnego. BBWR. w Połoczanach. 

Z imicjatywy Sekretarjatu powiatowego 
BWA. w dniu 3I stycznia 1932 r. odbyło się 
-valne zebranie członków i sympatyków B. 
IP. W. R. w Połoczanach. Na zebraniu obec- 
mych było około t60 osób z okolicznych wio- 
seu GL hskiej. Zagaił zebranie i 
przewodńiczył p. wnit Okołów. Z ramie 
«mołodeczańskiej Rady Powie: RBWR 
zebranie przybył р. Łukaszewicz Stani 
Kierownik Sekretarjatu Powiatowego, kt 
«wygłosił dłuższy referat na temat obecnej 

acji kryzysu gospodarczego Oraz posu- 

politycznych. W' referacie szczegółowo 

«omówił posunięcia Rządu w kierunku ulep- 
szenia doli włościan oraz pracę w tym kie- 

«runku pp. posłów, z województw wileńskiego 

= nowogródzkiego, na terenie sejniu. Zebra- 

mi wysłuchawszy referatu, z którego poznali 

«cel, dążności i znaczenie organizacji RBWR. 

ių politycznem į gospodarczem Pan- 
przystąpiły do bardzo rzeczowej dy- 

<skusji, podczas której wyłonił się wniosek, 

aby przyszły Koniitet BBWR. poczynił kroki 

« celu przyjścia z pomocą miejscowemu 

„drobnemu rołnictwu przez zorganizowanie 
"bezpośredniej dostawy artykułów rolnic 
«dla wojska stacjonującego w Mołodecznie i 

-okolicach. 
Ponadto zebrani jednogłośnie postanowili 

założyć Komitet gminuy BBWR. celem na- 

wiązania bliższego stosunku z władzami i 

wp. posłami w Sejmie oraz celem zaopieko- 

wania się biedniejszą łudnością tut. gminy. 

Do Zarządu Komitetu zostali wybrani pp. 

Władysław Stażyński — rolnik ze wsi Polo- 

<czań, Wiołk Wiładysław, Michalkiewicz Ste- 

fan, Okołow Leon i Łysakowski Felicjan. 
V-uk. 

Nowa Wilejka. 
Wroczysta akademja ku czei ks. bisk. 

Bandurskiego. 

Nowa Wilejka złożyła z okazji 25-ciole- 
"cia Sakry Biskupiej J. Eksc. ks. bisk. Wład. 

Bandurskiego hołd i cześć Jego osóbie i Je- 

130 pracy. Ks. bisk. Bandurski cieszy się w N. 

"Wilejce specjalnem uznaniem za opiekę j 

ką otacza dziatwę w ochronce Jego imienia. 

prowadzonej przez Zw. Pracy Obyw. Kobiet 

«w N. Wilejce z ofiar wpływających na ręce 

*Czcigodnego Jubilata. 
Na wezwanie prezesa miejscowego Koła 

"BB. p. dyr. Kwaśniaka stawili się przedsta- 
wiciele wszystkich bez wyjątku organizacyj; 
ma zebraniu tem znałeżli się obok Strzelca, 
przedstawiciele St. ML P. i Sodalicji, dalej 

«przedstawiciele związków zawodowych, przed 
sławiciele wojskowości i urzędów, którzy 
jednogłośnie uchwalik urządzenie w dniu 

‚ 14 lutego r. b. uroczystego obchodu i w tym 

-celu wybrali ścisły komitet z ks. prob. No- 
-wakiem na czełe. 

Uroczystość podzielona została na dwie 
<zzęści: uroczyste nabożeństwo w kościele pa- 
rafjalnym, celebrowane przez ks. prof. Ara- 

-S$zkiewicza, który następnie w bardzo ser- 

«decznem i treściwem przemówieniu, wspom- 

iał o zasługach Jubilata dła Kościoła i Oj- 

    
    

   
   

  

      

   

    

  

        

czyzny. Podczas nabożeństwa kościół wypeł- 

niony był po brzegi. 

Druga część, -—— uroczysta akademja — 

urządzona w sali Zakł. Mozera, dała doki d- 

ne świadectwo czci i uznania, jakiem 

szy się Czcigodny Jubilat. Przybyli przedsta- 

wiciele duchowieństwa wszystkich wyzna 

wojskowości, władz i urzędów, organizac 

ze sztandarami oraz około 1000 osób. W 

wielkićm skupieniu wysłuchano przemówie- 

nia Ks. prob. Nowaka, który wspomniał o 

niektórych tylko zasługach i czynach Czcigod 

nego Jubilata, albowiem na to, aby. je wszy- 

stkie wyliczyć nie starczyłoby krótkiego cza- 

sc przeznaczonego na przemówienia pod- 

czas akaderuj:. Przemawiał również miejs- 

cowy rabin, składając hosd - cześć Gzcigod- 

nemu Jubilatowi. 

Resztę programu akademji wypełniły de- 

klamacje dzieci z Ochronki im. ks. bisk. 

Bandurskiego w N. Wilejce. Podczas 

demji zespół orkiestry 85 p. strz. wil. wy- 

konał kilka utworów muzyczn. m. in. hymn 

Papieski, marsz, Marszałka Piłsudskiego, 

marsz „Sobieski pod Wiedniem* oraz kilka 

innych. 
Na zakończenie odczytano treść telegra- 

mu, który zebrani uchwalili wysłać na ręce 

Czcigodnego Jubilata. 

    

    

    

  

   

w. j. 

Podziękowania. 

Komitet obywatelski uczczenia J. Eks 

Ks. Bisk. Bandurskiego z okazji 25-ciolecia 

Sakry Biskupiej, składa wszystkim tym, któ- 

rzy przyczynili się do urządzenia i uświet- 

nienia uroczystości, a w szczególności Zakł. 

Przem. A. Mozer i S-wie za bezpłatne udzie- 

lenie, udekorowanie i oświetlenie sali, D-twu 

85 p. strz wil. za udzielenie orkistry, Dyr. 

Gimnazjum św. zimierza oraz Ogrodnict- 

wu Kolej. w N.-Wilejce serdeczne podzięko- 

wanie. 

    

* * * 

Imieniem dziatwy „z Ochronki im. Ks. 

Bisk. Bandurskiego w Nowej Wilejce i swo- 

jem składamy na tej drodze Rodzinie Woj- 

skowej w Nowej Wilejce za łask. ofiarowanie 

zł. 55, na rzecz Ochronki nasze serdeczne 
podziękowanie i Bóg zapłać. 

Zarząd Koła Związku Obyw. 

Pracy Kobiet w N. Wilejee. 

Święciany. 
Połowanie na wilki. 

Wi dniu 17 łutego urządzono obławę na 
wilki w okolicach m. Święcian. W rezultacie 
zabito jednego starego i bardzo dużego wil- 
ka, drugi zaś przerwał się przez łańcuch na- 
ganiaczy i umknął. W tymże ostępie ubito 
jednego lisa. 

Poprawa stanu zdrowotnego 
ludności. 

Stan zdrowotny w poszczególnych powia- 
tach województwa wileńskiego w ostatnim 
miesiącu uległ znacznej poprawie. Przede- 
wszystkiem zmniejszyły się zasłabnięcia na 
choroby zakaźne. Również stłamiona zosta- 
ła epidemja jagliey, dzięki nieustannej pra- 
cy kolumn przeeiwjagliczych. 

W ubiegłym tygodniu na terenie Wileń- 

     

   

"wam się. Podnieś tam jeden z drugim 
te prowjanty z podłogi. 

— To nie moje — usprawiedliwia 

ię puculowat$“ obžartuch — ja mam 

razowy chleb, a tu bułka. 

— Twoje — nie twoje, a trzeba 

słuchać. Pozbierać czemprędzej te o0- 

kruchy! 

— Takie baranie głowy — mówi 

poważnie  drugoklasista. Dziurawe 

"brody! Śmiecą pod naszą klasą, a pan 
„dyrektor skrzyczał wczoraj nas za to 

— Klasa druga jak papuga! — 

sodgryza się jakiś Tomcio-Paluch. 

Między klasą pierwszą a drugą 

panuje bowiem wieczna nieprzyjaźn 

i tak było od początku świata. Zato 

najstarsze klasy mają dla malców 

więcej pobłażliwości. Buzie pierwsza- 

%ków przypominają im ich własne 

_„„smarkate* czasy, więc czasami bio- 

rą nawet malców „na barana" i kłu- 

sują tak wzdłuż korytarza ku obu- 

rzeniu dyżurnego nauczyciela. Ja tam 

nie robię im wstrętów w tej zabawie. 

Uważam, że to rozwija instynkt oj-. 

„cowsko-opiekuńczy, która to cecha 

napewno się przyda przyszłym męž- 

«czyznom. Niedawno byłam świadkiem 

takiej sceny. Starszy młodzieniec 

szedł sobie spokojnie korytarzem u 

pierwszoklasista, rekordowy urwis, 

podążał za nim wytrwale, dziobiąc go 

po łydkach drewnianym sztyletem. 

„Już na schodach maturzysta odwró- 

«ił się nagle, złapał wierzgającego 
malca i wymierzył mu kilka tęgich 
klapsów. Uchynił to fachowo: jedna 
noga oparta o wyższy stopień, urwis 

szucony przez kolano, miejsce na kla- 

psy wybrane doskonale. Chciałam mu 
dać brawo, przyznaję. Kto nigdy nie 

doznawał pragnienia małej zemsty, 

niech rzuci we mnie  kamienieni. 

Malec ten bowiem utrudniał mi życie 

w pierwszej klasie, więc przyjemnie 

było widzieć, jak pociągając nosem, 

pędził w odwrotnym kierunku roz- 
brojony i upokorzony. 

— Doskonały byłby z ciebie kale- 
faktor — wyraziłam w parę dni póź- 
niej swoje uznanie maturzyście, me- 
mu byłemu uczniowi. 

— Nie rozumiem! Co pani ma na 
myśli? przestraszył się tamten. 

—. Ależ... najpochlebniejsze rze- 
czy — roześmiałam się, idąc z dzien- 

nikiem do klasy. 
A że właśnie zdążałam do klasy 

pierwszej, więc z za rogu korytarza 
wyskoczyło paru amatorów do udzie- 
lenia mi pomocy w dźwiganiu. 

Najbardziej krwiożercze moje 

spojrzenia i wykrzykniki nie mogą 
ostudzić ich zapału w tym kierunku. 
Najczęściej kapituluję i pozwalam się 
rozbroić na korytarzu. Malecy dumnie 
kroczą: jeden z dziennikiem, drugi 
z teką, które to emblemata składa ją 

z szacunkiem na katedrze. W klasie 
czuję się już na pewnym gruncie. -- 
Siadać! Wyprostować się! Otworzyć 
zeszyty! Kto tam jeszcze dłubie w no- 
sie? Dokończysz na pauzie. Teraz lek- 
cja się zaczęła. Pokaż swoje ćwicze- 
nie, Musiūski!“ 

PA ro 

вхетукпу _ тапо!ютапо następujące 'ehóroby 
zakaźne: tyfus. brzuszny 10, plamisty 6 (t 
zgon) (Wilna 1, pow. postawski2, I dziśnien- 

ški 3), płonica 15, bloniea 9, odró 54, róża 
2 (1 zgon), krztusiec 8, gruźliea 13 (2 zgo- 
uy), jagltes 68. rspa wietrzna 8 i świnka 2. 

  

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

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

ее е 

Miejski 
Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku   

os NIEWINNY GRZECH. 
Salonowy dramat dźwiękowy. . 

W rolach głównych: Colbean Moore i Antonio Moreno. 
Następny prozram: ROMANS z Gretą Garbo i Levis Stone. 

  

  

  ———— ga ® 
JAKOB WINER i S-ka| 

Poleca: jedwabie, wełny, korty, sukna,. płótna, 
oraz tutra | okrycia damskie I męskie. i 8730   
  2 

Kowogrėdek. 
Udekorowanie prezesa Izby 

: Skarbowej. 
W dniu 18 b. m. w sali recepcyjnej No- 

wogródzkiej lzby Skarbowej p. . wojewoda 
Biernacki w otoczeniu p. wicewojewody .Go- 
dlewskiego, prezesa Sądu -Okręgowego' p. 
Muraszko, prokuratora Sądu Okręgowego p. 
Zdanowicza oraz starosty powiatowego p. 
Hryniewskiego i wyższych urzędników. Iz- 
by Skarbowej, udekorował prezesa Izby 
Skarbowej p. Lucjana Wpyno krzyżem ko- 
mandorskim orderu Połonia Restituta, na- 
danym p. prezesowi Woyno za zasługi, po- 
łożone na polu organizacji administracji 
Skarbowej. 

Lida. 
Zbrodniczy zamach na życie biednego 

Jankiela. 

Nie przeczuwająe jakie nad nim wisi 
niebezpieczeństwo, przechadzał się miarowym 
krokiem po ulicy Wileńskiej stały od uro- 
dzenia mieszkaniee tutejszy niejaki Jankiel 
Łseńcki. — poezątkujący kupiee. Nad ezem 
dumał biedny Jerkiel — trudno wiedzieć, 
jednak niewesołe widoeznie snułv mu się 
obrazy po skołatanej głowie, gdyż więcej 
patrzał w ziemię niż na ludzi. Z zadumy tej 
wyrwał go głos niejakiego Łablana Stanisła- 

wa. 

— Jankieł ezy ty masz trochę czasu. 

— Owszem, dlaczego nie? 

— No to chodź do mnie do domu na 

chwilkę. Е 
— Mogle, czemu nie. I poszli razem zgod- 

nie obok siebie jak dwaj serdeczni przyja- 

ciele... 
Co mówili, co robili, o co im poszło — 

niewiadomo, natomjast wiadomem jest z 

mełdunku polieyjnego że Łablan Stanisław 

z przyczyny narazie niewyjaśnionej ude- 

rzył w swojem mieszkaniu Jankla Łuńskiego 

(Pustowska 23) jaklemś ostrem narzędziem 

w lewą pierś powyżej Serca, powodując cięż 

kie uszkodzenie ciała. Łuńskiego odstawiono 
do szpitala żydowskiego w Lidzie, a sprawcą 

zamachu zajęła sie polieja, która niewatpll- 

wie wyjašni powody. 3 

“| Janklei po przyjściu w szpitalu do przy- 

tomności rozmyśla nad niewdzięcznością 
ładzką. 

M—ur. 

Ruchome kino na wsi. 

Onegdaj we wsi Strzelec gminy bienia- 

końskiej, wyświetlany był film p. t. „Wojna 

francusko-angielska*. Dochód przeznaczony 

został na rzecz tamt. Koła Młodz. Wiejskiej. 

Zainteresowanie filmem duże. 

Co grają w kinach. 

Na ekranie kina „Edison* idzie dosko- 
nały film ilustrujący życie pustynne p. t. 
„Kwiat Algieru", w „Nirwanie*/w dalszym 
ciągu potężny dramat z życia rosyjskiego 
p. t. „Trójka. Są to ostatnie filmy nieme 
na tut. ekranach. 

Ze Zw. Zaw. Kolejarzy. 
W! dniu 14 b. m. odbyło się doroczne 

walne zebranie Zawodowego Związku Ko- 

lejarzy w Lidzie. Po wysłuchaniu sprawoz- 
dań wybrano nowe władze Związku w skła- 

   

„dzie: Bauer Franciszek, Bużyński Piotr, Nieś 
cieronek Anatol, Dawidczyk Aleksander, Alek 
sandrowiez Władysław, Lipiński Michal, Ig- 
natowicz Józef. W zebraniu wziął udział 
przybyły z Wiilna sekretarz Okręgowego Z. 
Z. K. Drzewnicki Jułjan, który wygłosił ob- 
szerne przemówienie, nawołujące do jednoli- 
tego frontu wśród kolejarzy. 

Baranowicze. 
Różności z baranowiekiego bruku. 

Skończyło się fikanie nogami, nadszedł 
post, z ładnemi, głębszemi niż przeciętne ka. 

iami, naszych dobrych kaznodziejów. A 
4 świetnego mówcę w ks. kapelanie 

Aleksandrowiczu który swoją wymową przy- 
ciąga dużo osób do kościoła garnizonowego, 
podobnie jak to czyni na wotywach dla mło- 
dzieży szkolnej, w drugim końcu naszego 
miasta ks. prefekt Dąbrowski w kościele 

paraf jalnym. 

Może dzięki tym poważniejszym nastro- 
jom, ludzie więcej czytają, znać żywszy ruch 

w wypożyczalniach książek. Obecnie chwy- 
tają ludzie za Wallace'a Świeżo zmarłego, a 

nasi gazeciarze baranowiccy którzy już tro- 
chę w pierze porośli, bo mają lepszy przy- 
odziewek zimowy i ciepłe buty, chodzą chwi- 
lami poważnie zamyśleni, może i im się ma- 
rzy karjera powieściopisarza, zarabiającego 

zawrotnie wysokie sumy, pochodzącego "z 

bandyckiego przedmieścia Londynu, zaczy- 

nającego od skromnej funkcji sprzedawcy 

gazet. 

Baranowicze są możliwie przystojne w tej 

chwili. W” śnieg biały puszysty otulone, w po- 

tokach złotego słońca spławione, mają nad 

sobą niebo jak szafir. Dużo rozradowanych 

narciarzy widać wszędzie i dzieciarni roz- 

„bawionej na saneczkach i łyżwiarzy zado- 

wolonych z ładnej zimy. Zgrabne saneczki 

dzwonią wesoło. To wszystko razem wzięte 

rodzi ładne pomysły. I tak. Zarząd Strzelca 

ochrzcił dwa oddziały w Baranowiczach: 

chłopcy dostali za patrona Romualda Trau- 

gutta, który w tych stronach wojował, a 

dziewczęta Emilję Platerównę, za wzór do 

naśladowania otrzymały. I jednym i dru- 

gim na ich zbiórkach zrobiłam pogadanki 

o tych bohaterach. 

Komendantka Hufca Szkolnego w szkole 

Handlowej prowadząca i w żeńskim oddziele 

Strzelca Przysposobienie Wojskowe dnia 17 

łutego na zbiórce swoich podkomendnych, 

prosiła o wykład z nauki obywatelskiej. Po- 

nieważ ma to być cykl więc zaczęłam go od 

opowieści: „Jak z rodziny wytworzyło się 

po przez szereg ustrojów państwo konstytu- 

cyjne“. 38 dziewcząt przeważnie w mundu- 

    

   

rach w obecności komendantki p.. Haliny 
Sunńgielskiej i szefa hutca, słuchały tego wy- 
kładu. 

W; następną Środę, jedna. z członkiń p. 
Marja Życka wygłosi referat na temat: „Bunt 
Lindsey'a“. Temat aktualny poważnie sen- 
sacyjny, powinien przyciągnąć. nasze człon- 
kinie. 

Dowiedziałanu się. że zdaniem tych pań, 
które się ubiera aszem inieście, iała- 
by tu zarobek i to znaczny. taka k owa, 
kióraby brała 25 złotych od shkni, a nie 40 
—4b jak to robią 'nasze* krawcowe, nadaja- 
ce ton modzie. Ponieważ w Baranowiczach 
o mieszkania jest obecnie łatwo, więc może 
by. jakaś naprawdę dobra: krawcowa np. z 
Wilna, gdzie jest większa konkurencja niż 
u nas, mogła się tu osiedłić na stałe. Popar- 
cia może być pewna, że strony dużych li- 
czebnie i wpływowych u nas Stowarzyszeń 
kobiecych, a więc „Rodziny Wojskowej", 
„Związku Pr. Ob. Kobivt“, „Ziemianek“ i 
„Rodziny Policyjnej”: 

Widzę, że zaczęłam od oświaty, a skoń- 
czyłam na fatałaszkach. Ale, w naszym 
klimacie listkiem figowym okrywać się trud- 
no, a po redukcji pensyj, trzeba poważnej 
kompresji poddać i wydatki na szmatki, ko- 
biece postacie, okrywające. Cóż robić ta- 
kie jest życie! 

  

  

     

    

          

  

Stefanja Bojarska. 

Tokarzyszki 
(pow. wołożyński). 

I o nas słów parę. 

Tokarzyszki — jest to wieś złożona z kil 
kunastu gospodarstw. Znajduje się tutaj 4. 
oddziałowa szkoła powszechna. Związek 

Strzelecki. Młidzież tutejsza chętnie garnie 
się do urządzania przedstawień, łub zebrań 
towarzyskich. > 

Oto w dniu 2 lutego 1932 r. w Tokarzysz- 
kach została odegrana sztuka w 1 akcie p. t. 
„Skazaniec“, przez zespół amatorski Związ- 
ku Strzeleckiego pod reżyserją i kierownict- 
wem p. Filomeny Michniewiczówny, kierow- 
niczki miejscowej szkoły powszechnej i nie- 
strudzonej działaczki na polu oświatowem. 

4 Przedstawienie naogół wypadło doskonale 
jak na amatorów, za wyjątkiem niektórych 
ról. Po przedstawieniu odbyły się deklama- 
cje, gdzie jeden ze strzelców recytował ut- 
wór p. t. „Brygadjer Piłsudski", następnie 
odśpiewano wiązankę pieśni legjonowych, a 
na zakończenie odśpiewano wespół z publicz- 
nością „Rotę'* Konopnickiej. 

Po przedstawieniu w miłym nastroju roze- 
szli się do domów, zaś młodzież puściła się 
w tany, ochoczo bawiąc się do rana. 

Nauczycielce miejscowej szkoły należą się 
wyrazy uznania za staranną pracę i wysiłek 
sv urządzeniu pożytecznych imprez. 

Oby i inne miejscowości poszły za wzo- 
rem Tokarzyszek, bo czyż nie lepiej pożytecz 

nie stę zabawić aniżeli włóczyć się po karcz 
mach i nocami spędzać czas na Kartach. - 

P. Komorowski. 

  

OPERETKA FILMOWA 

PRECZ Z MIŁOŚCIĄ 
z LILJANĄ HARVEY w roli głównej 

w lisie „CASINO” 

Przesunięcia na stanowiskach 
oficerów policji. 

Na podstawie zarządzenia ministra 
spraw wewnętrznych nastąpił szereg 
dalszych przesunięć na stanowiskach 
oficerów policji. 

Podkom. Ludwik  Mańkiewicz, 
kierownik II komisarjatu w Równem 
przeszedł na stanowisko kierownika 
III komisarjatu w Wilnie; podkom. 
Józef Kubarski z komendy powiato- 
wej w Nowogródku — na stanowisko 
p. o. komendanta rezerwy policji w 
Wilnie; asp. Kazimierz Dawidowicz, 
Kierownik komistrjatu w Radomsku 
na stanowisko kierownika V komi- 
sarjatu w Wilnie. 

SPORT 
PRZENIESIENIE STARTU I METY 

ZAWODÓW NARCIARSKICH. 

Z powodu nieodpowiednich warunków 
śnieżnych na Belmoncie, trasy biegów, za- 
wody narciarskie o odznakę PZN. zostały 
przeniesione na tereny Rowów Sapieżyńskich 

Strat i meta w t. zw. „Kaczym Dole", 
Zbiórka zawodników oraz początek zawo- 
dów bez zmian t. j. godz. 10,30 i o godz. 

11-ej. 

OC k AAAA 

KLOPOTY 
PANI NIUŚKI 

Humorystyczna opowieść 
w ośmiu rozdziałach 

Eugenji Kobylińskiej 
ukaże się przed Wielkanocą w księ- 

garniach wileńskich ku rozrywce skło- 

potanych domow. troskami Wilnianek. 

SKŁAD GŁÓWNY 
W KSIĘGARNI ŚW. WOJCIECHA. 

   
  

* Dziś: Leona. 

Jutro: Feliksa. 

  

Wschód ełońca — g. 6 m.33 
Zachód „ — с. бт.33 

Spostrzežesia Zakladu Motooroiczji U. 8, B. 
w Wlimie z dnia 19 Il — 1932 rekr. 
Ctóntenie średnie w milimetrach: 768 - 

  

Tamperatura średnia — 4° С 

- aajwyższa: — 1° С 

Ś sajniższa — 9° С. 

Opad: — S > $ 

Wiatr: poludn.-zach. 

Tendencja: silny spadek. 

Uwagi: zachmurzenie zmienne. 

OSOBISTA 
— Wieeprezes Związku Syndykatu Dzien- 

nikarzy Połskich, redaktor Władysław Ba- 
zylewski, przybył w dniu 20 b. m. do Wilna 
na dwudniowy pobyt. 

ADMINISTRACYJNA. 
— Ustalanie strefy granicznej. W ostat- 

nich dniach odbyło się kilka konferencyj 
władz wojewódzkich z przedstawicielami 
O. P. w sprawie prowadzonych prac przy 
ustalaniu strefy granicznej na granicy pol- 
sko-sowieckiej, litewskiej i łotewskiej. 

Prace przy ustalaniu strefy granicznej 
potrwają około 3. miesięcy. 

   

MIEJSKA. 

— Jak wyglada nowy prełiminarz budże- 

towy miasta? Jak się dowiadujemy Magi- 

strat zakończył już definitywnie prace bud- 

żetowe.- Po ostatecznem podsumowaniu, no- 

wy preliminarz budżetowy miasta na rok 

1932-33 przedstawia się w cyfrach następu- 

jących: wydatki zwyczajne 9.537.000 złotych, 

wydatki nadzwyczajne 2.598.000 złotych. 

Dochody zwyczajne 10.600.000 złotych, do 

chody nadzwyczajne — 5.000. 

Po stronie wydatków i dochodów nowy 

budżet zamyka się. suną 12.135.000 złotych. 

W. porównaniu z preliminarzem zeszło- 

rocznym nowy budżet jest mniejszy o pół 

miljona złotych. A 

Z dniem 22 b. m. nowy preliminarz bud- 

    

žetowy zostanie wyłożony w wydziale po: 

datkowym Magistratu do publicznej wiado- 

mości. Wszyscy zainteresowani w ciągu ty- 

godnia będą mogli zaznajomić się z projek- 

tem nowego budżetu i wnieść ewentualne 

*naprawki względnie reklamacje. 

— Wydaihi muasta na eele Kulturalno- 
Oświatowe. Jak się dowiadujory. Magistrat 
m. Wilna preliminował na nowy rok budja- 
towy 1.360.000 złotych na cele kulturalne i 
207.132 złote na oświatę. 

W porównaniu z wydatkami roku ubie- 
głego sumy preliminowane obecnie są o bli- 
sko 10 proc. mniejsze. 

— „Krzesło elektryczne* dla skazanych 
na zagładę bezdomnych psów. W: najbliższy 
poniedziałek o godz. 12-ej w południe w ra- 
karni miejskiej odbędzie się demonstracja 
nowego aparatu elektrycznego przeznaczone- 
go do szybkiego zabijania za pomocą prądu 
elektrycznego bezdmnych psów skazanych na 
zagładę. 

O ile próba ta da pomyślny rezultat Ma- 
gistrat aparat ten nabędzie dla rakarni. 

UNIWERSYTECKA. 
— Promocje. W sobotę dnia 20 b. m. go- 

dzinie 13-ej w Auli Kolumnowej Uniwersy- 
tetu odbędą się promocje na doktora wszech- 
nauk lekarskich następujących osób: 

1) Łzowskiego Józefa. 

2) Bałuka Wiładysława. 
Wstęp wolny. 

SPRAWY AKADEMEKCKIE. 
— Rekolekcje akademiekie odbędą się w 

Kościele św. Jana w dniu 22, 23 i 24 lutego 
b. r. o godzinie 7-ej wieczorem. 

Konferencje wygłosi X. Edward Szwejnic, 
Rektor Kościoła św. Anny w Warszawi 

  

‚ — 2 „Odrodzenia* Dn. 14 b.m. odbyło się 
walne zebranie S. K. M. A. „Odrodzenie“ 
Został obrany nowy Zarząd Stowarzyszenia 
w składzie następującym: Prezes — Nowo- 

* dworski Gustaw, wiceprezesi: — Žeromska 
Marja, Kwieciński Władysław, członkowie za- 
rządu: Załewska Helena, Borysowicz Włady- 
sław, Jacewiczówna Zofja, Szłagier Witold. 
Komisja rewizyjna: Przewodniczący — Ryń- 
ca Władysław, członkowie: Ostrowska Irena, 
Sadowski M. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Egzamin specjalny. Przewodniczący 

Państwowej Komisji Egzaminacyjnej (egza- 
min specjalny, złożenie którego może upraw 
niać do odbycia skróconej czynnej służby 
wojskowej) podaje do wiadomości, że egza- 
miny piśmienne rozpoczną się dnia 24 lute- 

go b. r. o godzinie 16-ej w Gimnazjum im. 
J.-Lelewela Jul. Mickiewicza 38). 

Podania przyjmuje Dyrekcja tegoż Gim- 
nazjum. 

Z KOLEI. 
— W Ognisku Kolejowem. W dniu 21 

hutego o godzinie 16-ej zespół Polskiego Ra- 

dja urządza w sali „Ogniska Kolejowego” 

(Kolejowa 19) popołudniówkę popularną pod 
tytułem „Śmiech krzepi* z udziałem p. Ha- 
liny Hohendlingerówny, p. Wandy Hendry- 

chówny, p. Adama Ludwiga, p. Leona Woł- 

łejki, p. Zofji Godziszewskiej oraz „Ciotki 

Albinowej', na którą złożą się pogadanki 
recytacje, monologi śpiew imuzyka. 

W tymże dniu o godzinie 18-ej p. Włady- 

sław Śtudnicki wygłosi odczyt na temat 

„Polska i Europa“. 

Wistęp na obie imprezy wolny dla wszyst- 

kich. 

GOSPODARCZA. 

— Nowe ułgi w przemusowem ubezpie- 

czeniu budowłi w Powszechnym Zakładzie 
Ubezpieczeń Wzajemnych. Wobec ciężkiego 

stanu gospodarczego kraju, oraz stwierdzo- 

nego spadku wartości budynków, zarządzone 

zostało od dnia 1 marca r. b, dalsze obniże- 

nie sum przymusowego ubezpieczenia budo- 

wli w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń 

Wzajemnych i przypadającej za to ubezpie- 

czenie składki, w granicach od 10 do 40 proc. 

w zależności od miejscowych warunków w 

poszczególnych powiatach. 
AV związku z powyższem preliminowana 

przez Zakład ogólna kwota składki na rok 

bieżący obniża się z 60 miljonów złotych na 

50 miljonów złotych, t. j. prawie o 17 proc. 

Zaznaczyć należy, iż obecna redukcja 

składek i sum ubezpieczenia* poprzedzona 

została ogólną 10 proc zniżką w roku 1031 

i takąż zniżką od 1. stycznia 1932 r., oraz 

szeregiem lokalnych zniżek, zastosowanych 

w wielu powiatach w roku ubiegłym i w po- 

czątkach roku bieżącego. Pozatem systema- 

tycznie dokonywana kontrola oszacowań bu- 

dowli spowodowała znaczną Mczbę zniżek 

indywidualnych, niezależnie od zastosowa- 

nych redukcyj zbiorowych. 

RONIK 

  

Wi porównaniu z rokiem 1930, gdy zbiór 
zpiczzenie przymusowe budo- 

ynosił 76 i pół miłjona zł., ogółna su- 

  

    

ma pobieranej przez Zakład składki jest 
vobscnie mniejsza o 35 proc. pomimo wzro- 
stu liczby nków przymusowo ubezpie- 

  

czonych. 

Z POCZTY. 
— Ruch telefoniczny pomiędzy Polską a 
gia. Ostatnio wprowadzony został ogółny 

ruch -telefoniczny między Polską a Belgją. 
Dopuszczane są rozmowy państwowe, pry- 

watne zwykłe i pilne oraz abonamentowe. 
W” okresie słabego ruchu t. j. od godz. 19 
do 8 opłata za.prywatną rozmowę zwy- 

kłą wynosi 3/5 normalnej opłaty. : 
Opłata za trzyminutową rozmowę zwy- 

kłą z Wilna do wszystkich miejscowości w 
Belgji wynosi 11 fr. 10 cent. 

ZE Z WIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
.— Ratujmy dzieci. Stowarzyszenie b. wy- 

chow. gimnazjum przy kościele św. Katarzy- 
ny. w Petersburgu zorganizowało w końcu 
listopada ub. r. akcję pod nazwą „Ratujmy 
dzieci”. Akcja ta polega na zbieraniu Śnia- 
dań które panie przyjmujące udział w tej ak- 
cji przysyłają do oznaczonych niżej punk- 
tów, jak również na przyrzązenie śniadań 
w centrali za pieniądze zebrane z ofiar na 
ten cel składanych. 

W. grudniu wydano — 2249 Śniadań, w 
styczniu — 3632 Śniadania. 

Organizacja „Ratujmy dzieci* miała za 
grudzień i styczeń: Dochodu 375 zł. 65 gr. 
rozchodu 314 zł. 51 gr. Pozostało w kasie 
61 zł. 14 gr. — 

„Wobec trwającej zimy i coraz większej 
liczby głodnych dzieci, Stowarzyszenie zwra- 
ca się ponownie do społeczeństwa z gorącą 
prośbą o poparcie tej ak: Pamiętajmy że 
nieraz zgłodniałe dzieci przychodzą do szko- 
ły (do ćwiczeniówek) naczczo, nie mając, na- 
wet kawałka chleba na Śniadanie. 

Stowarzyszenie prosi o składanie paczek 
ze śniadaniem w następujących punktach: 

1) Apteka p. Jundziłła ul. Mickiewicza 
Nr. 33; 2) Cukiernia Sztralą (Czerwonego! 
róg ul. Tatarskiej Nr. 2; 3) Cukiernia Rud- 
niekiego, plac Katedralny; 4) Bazar Przemy- 
słu Ludowego, ulica Zamkowa Nr. 8; 5) Ap- 
teka Miejska ul. Wileńska; 6) Apteka p. Cho- 
miczewskiego ul. W. Pohułanka; 7) Sklep ko- 
lonjałny p. Moszczyńskiego ul. Wiitołdowa 
róg Sosnowej (Zwierzyniec); 8) P. Winczyna 
ul. Kałwaryjska Nr. 15. 

Stowarzyszenie dziękuje wszystkim tym, 
którzy tak chętnie zgodziłi się na przyjmo- 
wanie u siebie torebek ze śniadaniami, a 
szczególnie p. Rudnickiemu za pozwołenie 
segregowania śniadań w swojej cukierni. 

Stowarzyszenie dziękuje także wszystkim 
otiarodawcom, ale jak dotąd liczba ich jest 
niestety bardzo mała. - i 

Wszelkie informacje i torebki (o ile kto 
zechce je nabyć po cenie kosztu! otrzymać 

można w Centrali, ul. Objazdowa Nr. 6 m. 7 

codziennie do godz. 12-ej, a także od godz. 

14-ej do godz. 18-ej, pozatem u p. Szaciło- 

wej w. Mickiewicza Nr. 48 m. 6 i u p. Ty- 

manowej. ul,. Mickiewicza Nr. 29 m. 8. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Walne Zgromadzenie Legjt Inwalidów 

W. P. Zgodnie z par. 24 i 25 statutu Zarząd 
Oddziału zwołuje do Wilna, w tokału włas- 

nym przy ulicy Żeligowskiego Nr. 1—17, na 

dzień 6 marca 1932 r. na godzinę 10-tą min. 

30, w pierwszym terminie, a z wažnošcią 

bez względu na ilość obeenych, na godz. 11. 

w drugim terminie doroczne Walne Zgroma- 

dzenie członków Oddziału z następującym 
porządkiem obrad: 

1) Zagajenie. 2) Wybory prezydjum zgro- 

madzenia. 3) Przemówienie Prezesa Zarządu 

Głównego LTWP. kpt. Poloūskiego.4) Spra- 

wozdanie: a) Zarządu Oddziału; b) Komisji 

rewizyjnej: c) Scdu . koleżeńskiego. 5) Wy- 

bory władz: a) Zarządu Oddziału; b) Komisji 

rewizyjnej; c) Sądu koleżeńskiego; d) Dele- 

gatów na zjazd. 6) Wolne wnioski. 

  

   

  
  

  

   

  

  

  

— Baczność Podoficerowie Rezerwy! w 

niedzielę dnia 21 lutego b. r. 0 godzinie 4-ej 

w lokalu Związku (Żeligowskiego 4) odbę- 

dzie się kolejne zebranie informacyjne po- 

przedzone odczytem. ю 

Zarząd Związku uprasza członków o №- 

czne przybycie ze względu na to, że na Ze- 

braniu tem będą poruszane sprawy związa- 

ne z nadzwyczajnym Zjazdem delegatów kół 

w Warszawie, oraz ze Zjazdem woj. Fede- 

racji, mającym się odbyć w dniu 28 lutego 

b. r. w Wilnie. 
— Zarząd Związku Absołwentów Gim- 

nazjum Jezuitów w Wilnie podaje do wiado- 

mości członków Związku, że w niedzielę 21 

b. m. o godzinie 11-ej w lokału Związku od- 

będzie się Zebranie ogólne. Obecność ko- 

nieczna. 
, 

— Zebranie dyskusyjne Związku Pracy 

Obywatelskiej Kobiet, na którem p. Senator 

prof. Rydzewski wygłosi odczyt p. t. „Prze- 

wodnie idee nowej nowej ustawy 0 ustro- 

ju szkolnietwa“ odbędzie się dnia 20 łutego 

r. b. o godz. 6-ej wieczorem w lokalu Związ- 
ku, przy ulicy Jagiellońskiej Nr. 3-b m. 3. 

Wstęp dla gości 30 gr., dla członkiń bez- 
płatny, 

Zaproszenia imienne rozsyłane nie będą. 
— Nadzwyezajne Walne je 

członków Syndykatu Dziennikarzy Wjłeń- 
skieh odbędzie się w niedziełę, dnia 21 b. m. 
o godz. 11 min. 30 przedpoł. w sali Towa- 
rzystwa Kredytowego m. Wiłna przy ulicy 

Jagiellońskiej Nr. 14 z następującym po- 
rządkiem obrad: 1) Sprawa statutu. 2) Wybo- 
ry władz Syndykatu. 3) Wybór delegatów na 
walny Zjazd Związku Dziennikarzy Rzeczy- 
pospolitej w Warszawie dnia 28 b. m. 4) 
Wolne wnioski. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 
— Z Koła Przyjaciół Białorusoznawstwa. 

W dniu 21b . m. (niedziela) odbędzie się IV 
Naukowe Zebranie Koła Przyjaciół Białoru- 
soznawstwa przy U. S. B. w Wilnie z na- 
stępującym porządkiem dziennym: 1) odczyt 
kol. M. Pieciukiewicza na temat: „Białoru- 
sika w Bibljotekach Wfiileńskich*, 2. dysku- 
sje nad odczytem. 

Zebranie odbędzie się o godz. 18-cj w VII 
sali wykładowej U. S. B. Wstęp wolny. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
SYTUACJA BEZ W/YJŚCIA POWODEM 

ROZPACZLIWEGO KROKU. 
W dniu wczorajszym w zaježdzie Wer- 

kowskim w Wilnie otruła się w zamiarze 
odebrania żyeła bezrobotna Krasodomska 
Bronisława lat 30. Powodem samobójstwa 
była rozpaczliwa sytuacja materjalna. 

Krasodomską w stanie ciężkim przewie- 
zione do szpitala Żydowskiego. 

PODRZUTEK. 
W| dniu 18 b. m. wieczorem Guntmajer 

Rachela (Kałwaryjska 30) znalazła na klatce 

schodowej podrzutka płci męskiej w wieku 

okóło 7 dni. Podrzutka umieszczono w przy- 

tułku Dzieciątka Jezus. 

KRADZIEŻE. 
Klimaszewskiej Helenie (Słomianka 10) 

skradziono z niezamkniętego składzika 240 

kg. węgla wartości 15 zł. Jak ustaliło do- 

chodzenie, kradzieży dokonał dozorca tegoż 

domu Kazimierowicz Marcin, zam. przy ul. 

Chocimskiej 10. Część skradzionego węgła. 
zwrócono poszkodowanej. 
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TEATR | MUZYKA 
—- Ostatnie przedstawienia „Mam lat 26% 

na Pohalanee. Dziś, w sobotę dnia 20-go łu- 
tego b. r. o godż. B-ej w. frapująca sztuka 
Istvana Mihały „Mam lat 26% przedostatni 
raz. Jest to sztuka społeczna, stawiająca 
nas oko w oko z zagadnieniami doby obec- 
nej, z coraz zwężającem się połem zarobko- 
wania i stąd wynikłym tragicznym splotem 
zdarzeń. у 

Jeszcze tyłko dwa dni oglądać można 
sztukę „Mam lat 26", która następnie ustą- 
pi miejsca komedji Szekspira „Dwunasta 
пос“ również w świetnej inscenizacji W. 
Raduiskiego. 

Jutro, w niedzielę dnia 21-go lutego o g. 
8-ej w. „Mam lat 26“ po raz ostatni. 

— „Co może kobieta* — premjera w 
„Latni*, Dziś, w sobotę dnia 20-go łutego 
b. r. o godz. 8-ej w. premjera arcywesołej 
komedji Antoine'a „Co może kobiela", obfi- 
tującej w niezwyke przygody kobiety, która 
obdarza uczuciem trzech mężczyzn o odmien 
nych indywidualnościach, wieku, i tefipera- 
mencie. Sztuka napisana jest z finezją i 
werwą — na całą widownię 

prawdziwie gallijski humor i wesołość. Ob- 
sadę stanowią czołowe siły zespołu w 050- 
bach pp. Ładosiówny, Szurszewskiej, Za- 
strzeżyńskiego, Glińskiego, Jaśkiewicza, Do- 
mańskiego i innych. 

Jutro dnia 21-go lutego b. r. o godz. B-ej 
w. po raz drugi „Co może kobieta". 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE. 

— Na Pohulance — „Panna Maliczewska* 
po raz ostatni. 

— W, „Lutni* — „Ta, której szukamy*. 
o godzinie 4-ej pp. Ceny miejsce popołudnio- 
we. 

— Igo Sym w wieczorze pieśni | humoru. 
W nadchodzący poniedziałek dnia' 22-go b. 
m. ujrzymy na scenie „Lutnia” *wybitnego 
artystę Teatru „Banda“, niezrównanego bo- 
hatera ekranu Igo Syma, który. czarować bę- 
dzie widownię interpretacją najnowszych 
piosenek. W| wykonaniu bogatego programu 
składającego się z różnorodnych produkcyj 
artystycznych, biorą udział: Stanisława No- 
wieka, znakomita artystka „Morskiego Oka*, 
Józef Orwid, świetny komik Teatru „Banda“ 
oraz Józef Wojcieszko, znakomity artysta 
teatru „„Morskie Oko“. Kierownictwo muzy- 
tznę spoczywa w ręku wybitnego kapel- 
mistrza p. Czyżewskiego. Humor, piosenka 
i taniec będą dominować w tym wieczorze, 
zawierającym ostatnie przeboje stolicy. Po- 

rozsiewając * 

czątek 0 godz. B-ej m. 30 w. Bilety w kasie 
zamawiań od 11—9-ej w. 

— Wileczór sonat w nadchodzącą niedzie- 
lę 21 b. m. w Sali Konserwatorjum (Wielka 
47) stanowi prawdziwą artystyczną atrakcję 
sezonu muzycznego, ze wzgłędu zarówno na 
niezwykle bogaty i interesujący program 
(Locatelli-eRspighi, Beethoven, Szymanowski! 
jak i na świetne siły wykonawcze w osobach 
fpp.: prof. Cecylji Krewer. (fortepjanj i prof. 
Wandy Halka-Ledochowskiej (skrzypce). 

Wfieczór Sonat wzbudził w sterach miłoś- 
ników muzyki duże zainteresowanie. 

Bilety jeszcze do nabycia w „Orbisie“ 
(Mickiewicza 11-a). 

RADJO 
SOBOTA, DNIA 20 LUTEGO. 1932 K 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Poranek szkoł- 
ny. 14.10: Program dzienny. 14.15: Koncert 
życzeń (płytyj. 15.15: Wiadomości wojskowe 
dla wszystkich. 15.25: Przegląd wyd. perjod. 
15.45: Koncert dla młodzieży (płyty). 16.20: 
Radjokronika. 16.40: Codzienny odcinek po- 
„wieściowy. 16.50: Humor i groteska w -mu- 
"zycć-(płytyl. 17.10: „Liga Narodowa i obóz 
wszechpolski* — odczyt. 17.35: Koncert. 
18.05: Słuchowisko i koncert dla młodzieży. 
18,50: Kom. WALL Tow. Org. i Kół Roln. 
19.00: Tygodnik litewski. 19.20: Kwadrans 
akademicki. 19.35: Program na niedziełę i 
rozmaitości. 19.45: Prasowy dziennik radjo- 
wy. 20.00: „Na widnokręgu". 20.15: Muzyka 
lekka. 21.55: „Ameryka na codziet — fel- 

jeton. 22.10: Koncert chopinowski. 22.40: 
Kom. i muzyka taneczna. 23.00: Aud. literac- 
ka. 23.30: Muzyka taneczna z płyt. 

NIEDZIELA, DNIA 21 LUTEGO 1932 R. 

10.00: Tr. nabożeństwa z Krakowa. 11.58: 
Sygnał czasu. 12.10; Kom. meteor. 12.1 
Tr. I cz. poranku z Fiłharmonji. 13.15: Mi- 
krofon w nowym Domu Akademickim w 
Wilnie. Reportaż z otwarcia. 13.50: Muzyka 
z płyt. 14.00: Aud. rolnicze. 15.55: Audycja 

    

     

     
    

   
dla dzieci. 16.20: Muzyka zpłyt. 16 „Jak 
się w dziejach rozszerza pojęcie а’ — 

+ odczyt. 17.00: ,,Literatki wileńskie" — poga- 

  

danka 17.15: „Z podró: 
niowej” — odczyt. 17. Wiadomości przy- 
jemne i pożyteczne. 17.45: Koncert. 19.00: 
Litewska audycja literacka i koncert. 19.20: 
Poradnia wychowawcza Nr. 8. 19.40: Pro- 
gram na poniedziałek. 19.45: Słuchowisko. 
20.15: Koncert. 21.45: Kwadrans racki. 
22.05: Tr. koncertu z Londynu. 23.30: Kom. 
i muzyka taneczna. 

do Afryki Połud- 
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NOWINKI RADJOWE. 
ZB. DRZEWIECKI PRZED MIKROFONEM. 

"Na dzisiejszym koncercie wieczornym po- 
święconym utworom Chopina wystąpi zna- 
ny i ceniony pianista p. Zbigniew Drzewiec- 
ki. Cykl utworów Chopina rozpocznie Nok- 
turn G-moll, pełen głębokiej, skupionej me- 
lancholji, wyrażonej w części środkowej ut- 

woru akordami majestatycznego - chorału. 
Zkołei wykonana zostanie Ballada G-moll, 
napisana, jak głosi tradycja, pod wrażeniem 
„Świtezianki* Mickiewicza. Po trzech ma- 
aurkach nastąpi połonez As-dur, który” le- 
genda wiąże ze zdarzeniami wojennemi roku 
1830. * 

CIEKAWA AUDYCJA LITERACKA. 

O godz. 23 ku uczczeniu dziesiątej rocz- 
nicy śmierci znakomitego dramaturga i pro- 
zaika Tadeusza Rittnera (zmarł w grudniu 
1922 r.) nadaje rozgłośnia wileńska zradjo- 
fonizowaną nowełę tego pisarza p. t. Szpara 
w oknie... Jak zwykle н В’Нпега — przez 
treść utworu prześwieca ciekawa symboli- 
ka stanów duszy ludzkiej, 

LISTY DO REDAKCJI 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie prosimy Szanownego Pana 
Redaktora o łaskawe umieszczenie w swem 
poczytnem pismie naszej odpowiedzi na za- 
rzuty, postawione pod adresem Zw. Rosyj- 
skich Inwalidów w „Kurjerze Wil z dnia 
17 lutego r. b. Nr. 38/2280. 

W związku z ogólną ciężką sytuacja ma- 
terjalną Związkowi Rosyjskich Inwalidów 
Wojennych w Polsce zapomoga rządowa fak 
tycznie została zmniejszona o 50 proc. Au- 
tomatycznie więc wypadło obniżyć także za- 
pomogi, wydawane członkom Związku. Uw- 
względniając jednakże stan rodzinny, ciężkie 
"inwalidztwo i inne podobne okołiczności, 
niektórym zmniejszono zapomogę mniej niż 
o 50 proc, zaś inwalidom Ill-ej kat., mają- 
cym 15—20 proc. utraty zdolności do pracy 
zmniejszono zapomogę o 75 proc, jako tyn, 

„którzy najmniej ucierpieli. . Pod tym wzgłę- 
dem Zarząd przyznaje sobie słuszność mo- 
ralną, gdyż przewidywane jest wogóle usu- 
nięcie inwalidów Il-ej kat., którzy utraćli 
najmniej zdołności do pracy. Obniżenie to 
dotknęło w równej mierz» także wszystkich 
bez wyjątku członków Zarządu. Wysokość 
norm zapomogi nie jesł tajemnicą, bowiem 
odnošne sprawoždanie jest co miesiąc przed 
kładane do Ministerstwa Opieki Społecznej 
i do Urzędu Wojewódzkiego. 

  

  

  

  

WI. E RS _K I 

Co się tyczy wynagrodzenia Prezesa 
Związku i Kierownika Biura, to ze względu 
na bardzo małe sumy takowych nie były one 
zmniejszone, przyczem wynagrodzenie to 
jest wypłacane ze specjalnych sum Związku 
nie zaś z zapomogi rządowej, na podstawie 
art. 12 statutu, zatwierdzonego przez Mini- 
sterstwo Spraw Wiewnętrznych z dnia 30 go 
kwietnia 1928 r. Nr. IX A. .A. 1484, oraz 
zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie 
Związku. Dlatego tych poborów w sumie 
100 i 130 zł. zarządzenie rządowe nie dotyczy 
ło, nie mają one bowiem nic wspólnego z 
zapomogą rządową. * 

Wilno, dn. 18 lutego 1932 r. 

Zarząd 

Związku Rosyjskich Inwalidów 
Wojennych. 

Wiełce Szanowny Panie Redaktorze! 

Od niejakiego czasu Wiłeńskie Towarzy- 
stwo Organizacyj i Kółek Rołniczych=w 0s0- 
bie swego dyrektora p Czesława Makowskie- 
go narażone jest na szereg napaści, pocho- 
dzących -ze strony jednego ze zwolnionych 
pracowników Towarzystwa, 

Napaści te noszą charakter kłamłiwych 
i niesłychanie nikczemnych insynuacyj, go- 
dzących w dobre* imię "naszego Dyrektora, 
i uwłaczających opinji Towarzystwa. 

Ww „Expressie Wileńskim" z dnia 18-g0 
lutego b. r. został umieszczony paszkwil pod 
nader sensacyjnym zagłówkiem. 

Nie zamierzając połemizować z autorem 
powyższego paszkwilu, chcąc jednak ochro- 
nić opinję publiczną przed fałszywemi wnio 
skami, któreby mogły być z takowego wy- 
snute w stosunku do osoby p. Cz. Makow- 
skiego, oświadczam, że treść notatki w „Es- 
pressie Wileńskim' z dnia 18 lutego jest nic- 
zgodnem z prawdą oszczerstwem. 

Zechce Pan, Panie Redaktorze, przyjąć 
wyrazy .mego głębokiego szacunku i powa- 
žania ^ 3 

K. Wagner. 
Wilno, dn. 18 lutego 1932 r. 

ONTT ASS 
—————————————————, 

- POSZUKUJĘ PAY I 
RZĄDCY DOMU 
w domach rządowych lub prywatnych. 

| Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 
oferty proszę nadsyłać do Redakcji 4 
„Kurjera Wilenskiego“ pod Nr. 87671 

| dla W. S. | 

  

    

  

Okradziona, 
czy symulantka? 

Dokoła „afery Ciunkiewiczowej*. 
Śledztwo w sprawie tajemniczego znik- 

mięcia preciozów Ciunkiewiezowej w jednym 
z hoteli krakowskieh w dalszym ciąga inten- 
sywnie się toczy. Prowadzący Śledztwo 5ę- 
dzia Śl. dr. Wątor z Krakowa bawił ostatnio 
w Warszawie, gdzie przesłuchał przeszło 30 
osóh. Wynik przesłuchania ma być dła Ciun 
klewiezowej niekorzystny. Zeznania świad- 
Rów, przeważnie służby hotełowej, sdają się 
ustalać, że Ciunkiewiczowa nie miała tyle 
cennych rzeczy, ile zeznała. 

Prowadzący śledztwo dr. Wątor w roz- 
mewie z korespondentem „I. K. C.* stwier- 
dził, że coraz bardziej utrwala się w prze- 
konaniu, żek radzież nie miała miejsca, 
przyczem wyraża przekonanie, że Ciunkie- 
wiezowa musiała mieć wspólników. Podobno 
w związku z tą sprawą ma być dokonane 
aresztowanie „pewnej osoby* w Warszawie. 

Z drugiej strony obrona Clunkiewiezowej 
wskazuje na pewne łuki w śledztwie i pod- 
daje sugestje korzystne dła oskarżonej. 

Sprawa nie schodzi z łamów pism, utrzy- 
mując' się nadał ma: wysokości najbardziej 
emocjonującej sensaeji dnia. (K.). 

5,401 parowozów, 12,088 wa- 
gonów osobowych, 156,081 

wagonów towarowych. 
Według danych ministerstwa ko- 

munikacji, połskie koleje państwowe 
otrzymały w miesiącu grudniu r. ub. 
z wytwórni krajowych 200 nowych 
wagonów i 8 parowozów. towarowych. 

Należy zaznaczyć, że koleje połskie 
pokrywają całkowicie zapotrzebowanie 
na nowy tabor w krajowych fabry- 
kach parowozów i wagonów, a nawet 
polski przemysł taborowy potrafił po- 
zyskać rynki zagraniczne, iak naprzy- 
kład bułgarski, marokański i bałtycki. 

W chwili obecnej polskie kołeje pań 
stwowe rozporządzają taborem, złożo- 
nym z 5401 parowozów, 12.088 wago- 
nów osobowych i 156.081 wagonów 
towarowych. (Iskra). 

44 (2283) 

Giełda warszawska z dnia 1981 b. r. 

WALUTY | DEWIZY: 
Bolary . . ©. . . -*8.88—8,10 —8,86 
Gdańsk . . . . . . 173,85 174,28- 17348 
Eolandja ‚ — 361,20— 862,10—360,30 
Londy 30,:5—80,71— 31 ,12-—30,+8— 30,18 
Nowy York „8,9:1-—8,931 - 8,891 
Ń'wy York kabel 8,916—8 015—8 926— 8,286 
aryż a . „35,14: 35,33- 35,05 
Praga RR 26,40 26,46 - 26,34 
Szwaiearia . . . . 17418 17 ,59—173,78 
Włochy . . . _46,50—46,73- 48,27 
Bąrlin w abr nieoficjaln.. . . . .211,85 
Tendeac a niejednolita, 

PRZIERY "KUCENTOWYE 

$% połyczka budowi. 38,0 36,75— 6,25 
Lisestycyjna ‚ „ 91,00 
Kouwersyjna ARR ‚ е0 50 
4% dolarowa 43.50—50,10— 44,00 
7% Stabllizacyjna . . ‹5,50 —:7,50— 5 75 
-8% LZ B. G k BR, .. 6.& . 94,00 
Te same 7% . z 83,25 
8% obl. budwłane B. G.K.. / . 03,08 
4% L. Ż. ziemskie dit. SKO 
4'/,% L. Z. zi+makie +41,30—41,50 
3% warnznwskie 63,65 — 64,75— 84 60 
8% Lublina AS : . 54,75 
10% Radomia "DE 
6%, obli m. Varszawy 1026 r. 819 em. 35,25 
Tendencįs M -cniejesa, 

AKCJE: 
B. Polski . : ‚ 
Liipop 29 je s 
Tendeneja niejednolita, 

Dolar w obrotach pryw,: 88:';, 

870 98,00 
1.8. 1808 

Rubel: 4,04 

POŻYCZKI POLSKIE w NOWYM YORKU: 
Diłlonowska PRO 57.0 
Stabilizacyjna . - « «8 2 « . - . 54 8T!fg 
Warszawska . : ©: . 1 7 2 „41,76 

Šiąska Ч ё * $ч 4200 

WESTON ZE LTR, 

Humor. 
NAUKA NIE IDZIE W. LAS. 

— Góź to pan wycina z gazety? 
— Sprawozdanie ze sprawy rozwodowej. 

Żona przeszukiwała słale portfel męża i na 
tej podstawie właśnie udziełono małżeństwu 
rozwodu. 

— A co pan zamierza zrobić z tym wy- 
cinkiem? 

— Włożę go do własnego portfelu. 
(Le Riret. 

ak 73 RO I T SIS ESET 

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

Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balk +» 3U0'gr., parter 60 gi. Kasa czynna od 3.30 do 10 wieez. 

Km Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Hollywood 

Dźwiękowe Kino 

Od poniedzielku 15 lutego r. b 
Największy przebój rosyski p. t. 

Ostatnie dnii 

Dła młodzieży dozwolone 

Dzisl 
Największy 
film: świata 

Er gieėmiss T. Dostojewskiego. 
ŚPIEWY ROSYJSKIE! — 

- tego filmu—ceny normałne. 

Wszyscy śpieezcie ujrzeć! Najweselszy dźwiękowiec polekii 

UŁANI, UŁANI, Chłopcy Malowani... Śzuyącze: Wieniaw 
W rol. gł. najulub. art: Zuła Pogorzelska, K. Krukowski (Lopek), A. Dymsza, W. Walter, M. Frejnkiel. 

Na |-szy seanc ceny zniżone. 

W rol. gł znana 
aktorka roayjska 

a RE В, ЗА МЗРАМАЕА WYSTAWAI — 
Žino е aga yrekcja zawiademia.Sz. Publiczność, że pa długich stareniach fil « wyśw. kresac! łości Mickiew 22, tel. 15-28 | NAD PROGRAM. Dodatek rysunkowy i.Tygodnik dźwięk. Foxa. a La AI ооы 

Bilety honorowe i kontromarki 

Tragedja rewo- 
łucji rosyjskiej 

100% mówiony i śpiewany! 
Długo- 

. Dana. 

Dzić początek o godz. 2, 4, 6, 8 i 1015. 

BRACIA KARAMAZOWY 
Anna Stein i Fritz Kortner. 

CHÓR CYGANÓW. 

  

  - bezwzględnie nieważne 
Następny program: Film ze „Złotej Sezji Polskiej” — „ROK 1914“ z Jadwigą Smosarską i Witoldem Conti. 

DZIŚ! Niezapomniany bobater filmu 
c A $ I N 0 „Na zachodzie bez zmian” Louis Wołheim 

| we wspaniałym dramacie dźwiękowym 
Wielka 47, tel. 15-41. 

Zdradzieckie światła 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. Poc.o g 4,6,B8i 10/15, w dni święteczne o E. 2-ej. Na I-ežy seans ceny zniżone 

Dźwięk. Kac - Teatr | Dziś czołowy STRASZNA NOC W-g powieści M. Marczyńskiego. Żywiołowy dramat ludzi prostych 

  

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(obok dworcakolejow.) 

PAN 
ulica Wielka 42 

fllm polski 

  

Dziś! Najwspanialsze arcydzieło naj- 
nowszej produkcji francuskiej p. t. Gdy 

Dźwięk Kino - Teatr | Dziśl Najnowsze dźwiękowe arcydzieło we dłu. 

STYLOWY 
„ul Wielka 36. 

WALLACE 64 paragraf francu- 
| skiego kodeksu karnego p. t. gy 
Rogge i Franceska Bertini. 

a bujnych eerc.. 
oraz b. astysta teatru Stanisławskiego w Moskwie Wasiljew Siekiewicz. Motyw е k iu Mar, e dzełewskiej. Pieśń marynarzy wykona chór BANA. ! ŠA I TOS ans иа п 

Nad program: Dźwiękowa komedja p. t. 

W roł gł. Zorika $zymańska,. Adam Brodzisz, 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 1030, w dnie ówięt. o g. 2-ej. 

się kobieta zapomni Emocjonujący dramat 
kobiety . dojrzałej, du- 

szącej się w kajdanach małżeństwa, trzymający widza od początku do końca w nieustąnnem napięciu. 
W rol. gł znak. art. Marja Jacobini orsz Frank Lederer. Początek o godz. 5, w niedz. o g. 4-ej. , 

€ rozgłośnej powieści znakomitego kryminologa pisarza EDGARA 
ŻBiEG* Sensacyjno-erotyczny drsmat w J6 akt. europejskiej produkcji 

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

Następny program: Wszechówiatowej slawy superfilm „Miłość Zorżety". 

KSS CR OZN GK” ROKOWAETOREOREOZZPTT A ETST NESTORA | 

    

     

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

  

Pomimo ogromnych kosztów sprowadż. 

Ogłoszenie. 
Sekweetrator Magistratu miasta Wilna podaje do 

ogólnej wiadomości. że dn. 22-go lutego r. b. o godz. 
ll-ej rano odbędzie się licytacja przy ul. Wiosennej 
Nr. I, m 8, umeblowania mieszkania, należącego do 
Forbichłera Ludwika. na pokrycie opłaty Zakładu 
Ubezpieczeniowego od Wypadków. 

Sekwestrator K. Junłewicz. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V-go rewiru 

Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Wi- 
leńskiej Nr. 25 m. 10, podaje do wiadomości publiez- 
nej, że w dniu 25-go łutege 1932 r. od godziny I0 rano 
w Wilnie, przy ul. Zawałnej 35, odbędzie się eprze- 
daż z licytacji, należącego do /ameczka Szmurła, ina- 
jątku ruchomego składającego się z maszyn do szycia, 
książek i urzędzenia domowego, oszacowancgo na 
sumę 5633 złotych na zaspokojenie pretensji Hirsza 
Zubelewickiego w sumie 5633 złotych z Tę% i kosz- 
temi z obligu. 

2068/1V 

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Wilna podaje do ogólnej 

wiadomości, że w dniu 24-go lutego r. b. 
o godz. 10 rano w sali licytacyjoej przy ul. 
Trockiej Nr. 14 (mury po Franciszkańskie) 
odbędzie się sprzedaż w drodze licytacji 
różnego rodzsju sprzętów domowych, oraz 
fortepianu i fisharmonji i dnia 25 lutego r.b. 
o godz. || rano przy ul. Szeptyckiego 16 a— 
autobusu i taksówki w dobrym stanie, za- 
sekwestrowanych u poszczególnych płatni- 
ków w celu pokrycia zaległości podatko- 
wych. 

MAGISTRAT M. WILNA. 

  

  

  

PROSZEK 

„KOGUTEK 
Komornik Sądowy 1, Mościcki. 

Do wynalecia Byłych 
2 mieszkania | p p profesorów 

trzypokojowe z kuchnią 
i przedpokojem ze wszel- Śr. Szkoły Rolniczej 

w Nowinkach, gub. Now- kiemi wygodami od zaraz 
ulica Tatarska 20. Dowie- | gorodzka (Rosja): P. I. 
dzieć się u właściciela | Mieńszych, N. W. Pawło- 

domu tamże. wa, K. N. Czerniajewa i- 
G. A. Male:eMakj sko, 65 
praszam o iaskawe poda- 

Male 
mieszkanko 

  

OSTRZEŻENIE.PRzy «uowis wateży 
AMCENTOWAĆ I WYRAŁNIE ZADAĆ TYŁKO 

ORYGINALNYCH PROSZKÓW Z.KOGUTKIEM" 
)ĄSBCAIFGA ZAANYCH OD LAT TRZYDZIESTU 
+ WYSTRZEGAĆ SIĘ NAŚLADOWNLCTW. UPOR= 
CIywif BOLECANYCH W PYDOBNEM DO 

  

NASZEGO ODAKOWANIU. 

  

Z powodu wyjazdu 44122. оа, 
ogniotrwala kasa, lampy elektryczne, obrazy i inne 

  

szew wileński F Wieżan. 

   
   

  

     

    

   
    

  

rzeczy domowe — Sadowa 4, m. 4.  PRSZREZĘŁRZECZGZRCKC AEC 

овн do „Kuj. Wa. | | ODMROŻENIE 
dla W K. Oryginalna maść OGŁOSZENIA #ОНа 

NEKROLOGI ; różne reklamy Poszukuję „MROZOL“ 

pozostałych x 

nie swoich adresów: Ol | 

już teraz przyjmujemy 
      

      

   
3 

e owa i У 

„POLONIA-LUDOWE“ 

Žadeč wszędzie. | „POLONIA-LUKSUSOWE" 
„POLUNOZ'' Sp. z o.o: Warszawa, Grochowska 

Do nabycia we wszystkich składach aptecznych i wyrobów stalowych. 

  

FRARCISZEK PIETKIEWICZ 27) 

Sołowki—wyspa tortur 
i i śmierci. 

(Wspomnienia z katorgi sowieckiej). 

  

"Gdy wszystkie próby ucieczki z robót leśnych 
wyczerpały się, widząc, że dłużej nie wytrzyma— 
więzień decydował się szybko: miast konać powoli 
i wśród okropnych męczarni odbierał życie sposobem 
gwałtownym przez powieszenie się łub utopienie 
w jeziorze, po uprzedniem przerąbaniu powłoki lodo- 
wej. Najczęściej jednak praktykowany był inny Śro- 
dek ucieczki z „lesozagotowok*, a mianowicie t. zw. 
samorubstwo. 

Każdy z nas rozumiał, że męczono go tak dlatega, 
że potrzebny był władzom sowieckim jako siła robo- 
cza przy eksploatacji lasów, by Sowiety mogły, dzięki 
tej darmowej robociźnie uprawiać dumping drzewny 
na rynkach światowych, powodując tem z jednej 

strony: przesilenie gospodarcze w. państwach kapitali- 
stycznego Zachodu, z drugiej, dzięki niezadowoleniu 
wśród mas robotniczych pozbawionych pracy i chleba, 
tem łatwiej szerzyć propagandę komunistyczną. 

A więc pozbawmy Sowiety sił roboczych i uniemoż- 
liwijmy ich krecią robotę, przez złożenie z siebie 
ofiary. Dokonać tego można przez uniezdolnienie się 
całkowite do pracy. , Potrzebne są im ręce nasze—- 
odcinajmy więc je! 

Wypadki „samorubstwa* — narazie rzedkie, spo- 
radyczne — stały się później coraz częstsze aż wresz- 
cie doszły do stanu epidemji. Kogo do ostatnich 

    

"S S)    ч 

Т о6 prosi: używać 
zagranicznych ostrzy do golenia 

z chwilą pojawienia się na rynku 

ostrzy do golenia 

„POLONIA-FAVORIT“ 
Żądać wszędzie. 

119. 

  
DISTRI APRA P Z 

Wydawnictwo „Karjer Wileński” S-ka z ogr. odp. 

wszelkie nbrania do farbówańia i czyszczenia 
Prasownia, farbiarnia i po PE 

r “| ы 
„EXPRESS Wielka 31, tel. 17.00 ` 

CENY ZNIŽONE 
Natychmiastowe wykupienie nie zobowiązuje. 

Gotową robotę przechowujemy až do sezonu 
letniego. Sz. Klijenci z tego tytułu nie ponoszą 
żadnych kosztów 

Prasowanie i grempłowanie na poczekaniu 
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granic wyniszczył głód i chłód, kto dalej męczarń 
tych znosić już nie mógł=kładł lewą rękę na pień 
drzewa i silnem uderzeniem siekiery odcinał palce 
lub całą dłoń, a były wypadki odcinania rąk aż po 
łokieć. 

Podczas pobytu swego na Sosnowej Toni oso- 
biście widziałem taki wypadek: kryminalista Kraśni. 
kow doprowadzony znęcaniem się do ostatecznej roz- 
paczy, palnął siekierą po swej lewej ręce i porwawszy 
odciętą kiść rzucił nią w twarz dziesiętnikowi Woro 
bjowowi ze słowami: „Masz swołacz, akord wypeł- 
nilem“. 1 : 

„Samorubėw“ odsyłano narazie do szpitala, ce- 
lem wyleczenia rany. Tam więzień leżał jąkiś czas, 

nabierał nieco sił, a gdy powracał do zdrowia, jako 
kaleka, przydzielany był do różnych prac lżejszych, 
nie wymagających czynności obu rąk. 

Z czasem jednak takie samokaleczenie zaczęło 
bardzo się szerzyć i przyjęło zastraszające rozmiary. 
jak zresztą już wyżej o tem wspomniałem. Dla po- 
równania przytoczę dwie cyfry, które pamiętam: 
w roku 1926 zanotowano 150 wypadków ..samorub- 
stwa”, w roku 'zaś 1927 aż 307. Wówczas władze 
więzienne postanowiły ostro temu zapobiec, tem bar- 
dziej, że eksport znacznie się wzmógł, a władze cen- 
tralne zaczęły wymyślać za „małą wydajność pracy* 
leśnych eksploatacyj sołowieckich. Napędzono do 
lasów nowe olbrzymie partje więźniów, a ,.samoru - 
bów'* zaczęto nietylko nie zwalniać od pracy, lecz 

nawet w ciężkich wypadkach okaleczenia nie 
przyjmować do szpitali i po obandażowaniu szma- 
tami na miejscu rany, zgodnie z zarządzeniem naczel- 
nego lekarza terenów: leśnych Jąchontowa, natych- 
miast odsyłać do ugniatania nogami śniegu na dróż- 
kach leśnych, któremi wywożono do „portu* drzewa... 

Drukarnia „Zniez”, 

         
   

   
   
   

      

  

do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 
a także do wszystkich pism 

na najbardziej dogodnych warunkach 
można załatwić za pośrednictwem 

BIURA REKLAMOWEGO 
STEFANA GRABOWSKIEGO 
W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. 

Biuro czynne od 10—4 i 5—6 pp. 
        3—4 pokojowego miesz- 

kania z wygodami w śród- 
mieściu. Oferty: M. Sien- 

kiewicz, Trocka 1-3. 

Polmetny pokój 
dia 2-ch uczniów. Zgło- 

szenia do Administracji 

pod „T.i M.“ 

    
leczy i goi ranki po- 
watale od odmroženia, 

Sprzedają apteki 
isklady apteczne 

Fuiro damskie 
Żrebaki w dobrym stanie 

tanio do sprzedania   

Ir. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 
ul. Wielka Nr. 21, 

tel. 9-21, od 9—1 i 3—8, 
W. Z. P. 29. 

„Akuszerka 

Marja laknerowa 
p'-yjmuje od 9 do 7 wiecx. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W.Z.P. Nr. 69. 8526 

Akuszerka 

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

ul. Miekiewicza 22, m. % 
w. Z. Nr. 3093 

OKAZYJNIE 
ubrania, obuwie, pianina,. 
samochody i wiele in. 

licytacji 
rzeczy sprzedaje tanio- 

LOMBARD 
ui. Biskupia 4, tel. 14-10- 
(od:9: do: i pp. i od: 5 do- 
7w.) -Uwega: Codzień. 
(od 9. do 2 pp.) Lombard: 
wydaje pożyczki pod za” 
staw. złota, srebra, bzy- 
laotów i in. przedmiotów” 

        

  

Wszystkich, którzy posia 
dają jakiekolwiek infor 
macje o obecnem miejscu 

pobytu Marji Pauliny 
Żorżetty Janiny z Frois. 

Gieysztorowej, 
córki Maksyma Henryka 
i Marji Lmzy z Wittema- 
bów, urodzonej w Paryżu 

9-X-1899 r ostatnio w ro-- 
ku 1922 zamieszkałej we- 
Włeszech, San Lorenzo» 
Prowincja Bezgamo, upra- 
sza się © podanie tako- 
Rych di Konerio 
Ewangelicko- Reformowa- 

jnege w Wilnie, ul. Za- 
1 walna 

  

  
   

  

Wtedy to „samorubstwa“ zaczęły kończyć się tragicz- 
nie. Ranny, wobec braku pomocy lekarskiej nie mógł 
zatamować upływu krwi, tem bardziej, że stale (oprócz 
krótkiej nocy) musiał być w ruchu, popadał w stan 
gorączkowy i jeżeli nie wskutek zakażenia, to wskutek 
upływu krwi, która -stale ściekała, przeważnie po 
kilku dniach umierał. 

Drugim środkiem zmuszania opornych do pracy 
było przywiązywanie po kilka nieraz osób do sań. 
Jedynem lekarstwem. przeciwko odmrożeniu nóg był 
ciągły szybki ruch — rozumiał to każdy i dlatego 
ci, którzy wskutek utraty jednej ręki nie mogli spi- 
łowywać czy oczyszczać z kory i sęków drzew, przy- 
wiązani do sań chcąc czy nie chcąc musieli drzewo 
wozić. 

Pozatem był jeszcze jeden środek przymusu, sto- 
sowany przez dozorcę Woronina. Kazał on „opor- 
nemu* oddać, do noszonego ze sobą specjalnie ku. 
bełka, mocz i stawiał warunek: „albo będziesz pra- 
cować albo wypij to*. Kto nie chciał zgodzić się 
ani na jedno ani na drugie pod zarzutem stawiania 
czynnego oporu dostawał kulą w łeb. Może to „bardzo 

dziwne”, ale — prawdziwe! | ° 

O ile dobrze pamiętam žaden z „samorubėw““ nie 
został przy życiu. Pracując w ambulatorjum na 505- 
nowej Toni za pierwszy kwartał 1927 r. osobiście 
sporządziłem 21 aktów śmierci „samorubów'* zmar- 

łych z upływu krwi lub zamarzłych w lasach, a kie- 
rownik ambulatorjum w Isakowo Wolman sporządził 

takich aktów w tymże czasie 29. 

Pamiętam taki wypadek: wezwano mię do Kar- 
zino obejrzeć trupa zmarzniętego Koreańczyka Czaj 
po, którego dozorca Sołdatow trzymał (w lutym) ob- 
lanego wodą w karcerze w ciągu 3 godzin. Po dwóch 
dobach pobytu w lesie, wobec nieukończenia akordu, 

  

  

     

1, telefon 3-40     

  
  

ul. Tatarska 19 m. 32 
    

zmarł na 3 dzień. Cóż sporządziłem protokół i koniec. 
O jakiemkolwiek dochodzeniu lub ukaraniu winnego 
nie mogło być mowy, gdyż w takim wypadku cały 
zarząd katorgi trzebaby było pociągnąć do odpowie- 

dzialności za masowe mordy. 3 

Na miejsce zmarlych lub okaleczonych przysy- 
łano nowe' partje więźniów. : Nieraz wobec braku 
odpowiedniej ilości robotników, naczelnik prac leś- 
nych Sielecki osobiście udawał się do TV „oddziału 

i z dozorcami przyganiał. nawpół. nagich. więźniów 
z Siekirki. 15 ! : 

Raz widziałem na własne oczy. taki wypadek: 
Sielecki przywiózł do Isakowa z Siekirki absolutnie 
nagiego Ormianina Zacharjanca: Na kołanach bła- 
gal on Siełeckiego by nie: posyłał go do lasu, a dał 
lżejszą gdzieś pracę, gdyż. pozostawił w domu żonę, 
dzieci i niebawem kończy termin kary. Błagania 
człowieka, czującego, że go skazują na śmierć nie 
odniosły skutku: nazajutrz posłano :go do karnego 
baraku na Owsiance i nie doczekawszy tak uprag- 
nionej wolności, zmarł wkrótce ód gangreny. 

Drzewo z lasów wywożono wyłącznie siłą ludzką: 
na wagonetkach, lub w saniach. Norma na sanie wy- 
nosiła 1'/,—2 sążni sześc, dziennie na odległóść 2—3 
klm. dla mężczyzny i 1, sąż. sześc. dla kobiety. 

Najtrudniejszą przytem pracą było utorowanie drogi. 

Zarówno pod względem fizycznym, jak i moral- 
nym najwięcej na pracach leśnych cierpiały kobiety- 
Nie posiadając dostatecznej ilości sił do wykonywa- 
nia ciężkich prac, każdy przywieziony kloc drzewa 
omywały łzami, ciałem: kupowały lżejszą pracę (ku- 
charek, stróżek, lub praczek) lub, jak np. Żerebcowa: 
Marja, topiły się w jeziorze. 

(D. e. n.) 

  

Gzdaktor udzowiedwkino Witold Kiszkis. 
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