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Berlin, w lutym. 

Zanim flirt Brueninga z Hitlerem 
(kto się lubi ten się czubi) da lub nie 
namacalne wyniki, powstał słynny 
front żelazny. Obywatele, nie widząt: 
ze strony władzy wystąpienia przeciw 
bandytyzmowi hitlerowskiemu, zaczę- 
li na własną rękę organizować zbroj- 
ne pogotowie. 

Trzeba skonstatować jedną okolicz- 
noŚĆ: o ile w tak zw. „dobrem towarzy 

stwie' uważano dojści    jście Hitlera do wła 
dzy za kwestję dni, a o działaczach je- 
go obozu odzywano się, jako o człon- 
kach przyszłego rządu  (opowiadaią 
już nawet o składzie przyszłego ga- 
binetu po przyszłej klęsce Brueninga 
w Oerchy), w sferach masy robotni- 
czej panują zgoła inne nastroje. Wpły 
wy hitlerowskie ogarnęły, wprawdzie, 
peryferje ruchu robotniczego (szcze- 
gólnie część bezrobotnych), lecz masy 
robotnicze odnoszą się do hitleryzmu 
stanowczo wrogo. Dla nich Hitler — 
ów bohater mieszczaństwa — jest bła- 
znem, nacjonalistycznym  frazeolo- 
giem, marjonetką w ręku ciężkiego 
przemysłu. 

Podczas kiedy w kołach mieszezań- 
skich mówi się o dojściu Hitlera do 
władzy, jako o fakcie niezaprzeczal- 
nym, w Środowisku robotniczem na- 
trafić można na optymizm, który jest 
trudny do zrozumienia dla obcego ob- 
serwatora, 

Jak sobie wytłumaczyć można ten 
eptymizm? Czy niechęcią widzenia 
faktów? 

Oczywista, że i ta okoliczność od- 
grywa znaczną rolę. Z drugiej strony 
trudno — nie widzieć chęci odparcia 
hitleryzmu, chęci mas — stawienia 
oporu. Nie wiemy ile ludzi jest za tym 
„żelaznym frontem przeciwko dyk- 
taturze hitlerowskiej”, nie chodzi 
ilość, ile o zwartość i aktywność tego 
ruchu. 

Żelazny front ma 3 podstawy: 
związki zawodowe, Reichsbanner (re- 
publikańską bojówkę) i robotnicze, 
sportowe organizacje. Organizacje te 
przystąpiły dziś do zbierania fundu- 
szu bojowego i powodzenie tego kro- 
ku określi jak szeroko sięga społecz- 
na podstawa tego zjednoczenia. Ten 
niezupełnie zrozumiały dla nas, w 0- 

becnem środowisku optymizm  nie- 
mieckich czynnych demokratów, ma 
różne przyczyny. Wychodzą oni z za- 
łożenia, że wzrost hitleryzmu ma swe 
granice. 

Hitleryzm ogarnął starych konser 
watywnych wyboreów i częściowo by 
łych stronników umiarkowanych 
partyj liberalnych. Nie dotarł jednak 
do mas proletarjackich wyborców 
centrum. Państwo rozpadło się na 8 
części: 40 proc. za hiilerowcami, 40 
proc. za marksistami, 20 proc. za 
centrum. Demokraci uważają koali- 

cję hitlerowców z centrum za rzecz 
mało możliwą, i z tej racji nie wierzą 
w legalne dojście ich do władzy. Nie- 
legalnemu dojściu hitlerowców do 
władzy, zdaniem ich winien przeszko- 
dzić „żelazny front*, 

Wskazuje się równocześnie na do- 

świadczenie niemieckiego proletarja- 

tu w czasie powstania „dyktatora Kap 
pa“ w 1920 r. Kto idzie za Hitlerem? 

powiadają czynni demokraci:  „stu- 
denci, uczniowie szkół, kramarze, zre 
zygnowane, zdeklasowane żywioły, 
Niech posiada w swej partji 700.009 
członków, niech głosuje za niego 10— 
12 miljonów... Kto jest gotów pójść 
na barykady i w razie potrzeby zło- 
żyć siebie w ofierze? — 2—3000 zie- 
l nych młodzieńców i najemne dra- 
Zyny ciężkiego przemysłu! Nas jest 

miljonėw!“ 
„Nie. należy tutaj brać pod uwagę 

ani sklepikarzy, ani patrjotycznych 

biirgerów z piwiarni. Los państwa 
decyduje się na asfalcie wielkich 
miast. W Berlinie mają oni 10.009 
w swych bojówkach — my mamy set- 

ki tysięcy. Dajcie nam wolną rękę ze- 
trzemy ich na proszek! 2 

Tak mówią czynni demokraci. W 
ich słowach jest doza prawdy lecz 
również wiele przesady. Prawdą jest 
to, że bojowe drużyny Hitlera potra- 
На skutecznie napadać na lokale i 
bić Żydów na Kurfiirstendamin lecz 
ich bojowe zalety w warunkach walk 
ulicznych z zorganizowanym licznem 
przeciwnikiem sprowadzają się do ze 
ra. Mamy przykład napaści na robot- 
niczą dzielnicę Gelzenck pod Berli- 
nem. Chociaż napad miał miejsce w 

          

nocy, gdy wszyscy spali i hitlerowcy 
byli dobrze uzbrojeni, jednakże гоБо- 
tnicy natychmiast rozganizowali sa- 
moobronę i odparti napad, zmuszając 
hitlerowców do ucieczki. 

Rzecz jasna, że hitlerowcy są zna- 
cznie lepiej uzbrojeni i technieznie 
przewyższają swych przeciwników, 
mając do dyspozycji lepszych przy- 
wódców. Lecz czyż białe armje ro- 
syjskie nie przewyższały czerwoną 
gwardję 1918 roku organizacją, skła- 
dem przywódców, środkami wojen- 
nemi, a jednak wynik walki był dla 
nich niepomyślny. Opowiadają na- 
wet o tem że Hitler zdobył eskadrę ac. 
roplanów i zamierza użyć gazów tru- 
jących. Lecz i czynni republikanie 
mają do swej dyspozycji swą „Sturm- 
vogel*, na czele której stoi najlepszy 
bojowy pilot Niemiec — kapitan 
Udet, który w czasie wojny światowej 
utrącił dziesiątki francuskich i an- 
gielskich aeroplanów, a gazy trujące 
wyrabiają... członkowie związków 
zawodowych. Trudno jest określić 
możliwy wynik wojny domowej. Nie 
bezpodstawnie Hitler przekłada „le- 
galnošė“. 

Inaczej, jak mi się zdaje, przedsia- 
wia się sprawa djagnozy czynnych 
demokratów, co do niemożności legal- 
nego dojścia do władzy hitlerowców. 

Dr. G. W. 
* x * 

LIPSK, 23. 2. (Pat). W większych mia 
stach Saksonji, jak Lipsk, Drezno, Chemnitz, 
Lauen i Zwiekau miały miejsce potężne ma- 
nifestacje organizacyj robotniczych skupio- 
nych pod hasłem „żelaznego frontu*. Ogółem 
demenstrewało ckoło 200 tys. socjałnych de- 
mokratów niemieckich. Uchwałono rezolucję 
pciępiającą zdradzieceką i hańbiącą naród 

  

niemiecki działalność narodowych — soeja- 
listów. W, ezasie demonstracyj deszło w róż 
nych miejscowościach do krwawych 
z komunistami i hitleroweami. 

starć 

  

Witmo, Środa 24 Lutego 1332 r. 
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na pienum Sejmu. 
Oświadczenie posła Róga. — Demonstracyjne opuszczenie 
sali. — Wniosek © votum nieufności marsz. Świtalskiemu. 

(Tel, od własn. koresp, z Warszawy). 
Peniedziałkowe zajście na posiedzeniu 

plenarnem Sejma, miało swoje dalsze nastę- 

pstwa na wterkowem posiedzeniu Sejmu. 

Poseł Róg w imieniu klubów Stronnictwa 

Ludowego, Ch. D. PPS. i N. P. R. złożył 06- 

wiadczenie, w którem powiedział między in. 

nemi, że ed chwili zebrania się obecnego Sej 

mu, normalna praca opozycji została unie- 

možliwiona. Przed opozycją stanęło pytanie, 

czy wogóle ma brać udział w pracach sej- 

mewych. Jednak, ponieważ Sejm jest jedyną 

destępną trybuną wolnege słowa, opozycja 

pozostanie w Sejmie. 

Rząd zgłasza projekty ustaw, których zda 

niem p. Róga, jedynym celem jest ugrunto- 

wanie systemu dyktatury. Żywym tego przy- 

kładem są tezy projektu ustaw: o zgromadze 

niach, o ustroju szkolnictwa i e samorządzie 

Ponadto sposób prowadzenia obrad, unie- 

možliwia hranie udziału w posiedzeniach sej 

mowych. „Dłatego na znak protestu, zakoń- 

czył p. Róg swą deklarację opuszczamy salę 

cbrad“. 

Po tych słowach posłowie kłubów Lewicy 

wstałi ze swych miejse i żegnani ironicznym 

ckrzykiem poslėw BBWR, wyszli z sali. 

Oprócz tej demonstracji, kluby opozy- 

cyjne zgłosiły na dzisiejszym posiedzeniu 

wniosek © wyrażenie votum nieufności mar- 

szałkowi Sejmu p. Świtalskiemu, Oczywiście 

wniesek taki przy obecnem ukształtowaniu 

się sił w Sejmie,n ie ma żadnego faktycznego 

znaczenia i zgóry skazany jest na niepowo- 

dzenie. Jeśli zaś chodzi © demonstrację, któ- 
rej ten wniosek ma być przejawem, to rów- 
nież siła jej jest osłabiona do minimum 
przez rozciągnięcie tej demonstracji na trzy 
posiedzenia: peniedziałkowe, dzisiejsze i to, 
na którem wniosek o votum nienfności bę- 
dzie głosowany. Znajdzie się on na porząd- 
ku dziennym następnego posiedzenia. 

Obrady nad projektem ustawy o zgremadzeniach. 
WARSZAWA, 23. 2. (Pat). Marszałek Świ- 

talski otworzył posiedzenie o godz. 16 m. 20. 
Przystąpiono do sprawozdania komisji ad 

ministracyjnej o rządowym projekcie usta- 
wy o zgromadzeniach oraz o wniosku Stron- 
nietwa Ludowego w tej samej sprawie. Re- 
terent pos. ZDZISŁAW STROŃSKI z BB 
oświadcza, że sprawa zgromadzeń normowa- 
na była dotąd w Polsce przez różne przepi- 
sy byłych państw zaborczych. W obecnej 
kadencji wpłynęły dwa projekty w sprawie 
zgromadzeń: Klubu Ludowego i rządowy. Ko 
misja za podstawę obrad wzięła projekt rzą- 
dowy. Projekt rządowy o zgromadzeniach 
godzi interes publiczny z prawami obywateli, 
dając władzom administracyjnym to, co jest 

niezbędne do utrzymania przez nie porządku, 
a obywatełom najdalej: posuniętą wolność 
zgromadzeń. 

Po przemówieniu pos. Strońskiego, w 
imieńiu klubów parlamentarnych Stronnict- 
wą Lud. PPS., Ch. D. i NPR. pos. Róg zło- 
żył oświadczenie, po którem kluby - lewicy       

  

Deklaracja nowego rządu 
PARYŻ, 23. 2. (Pat). W deklaracji 

rządowej, odczytanej w dniu 23 b. m, 
w parlamencie, nowy rząd premjera 
Tardieu oświadcza, že solidaryzuje 
się ze stanowiskiem poprzedniego ga- 
bineiu, zajętem w rokowaniach mię- 
dzynarodowych, detyczących odszko- 
dowań, długów i redukcji zbrojeń. W 
sprawie edszkodowań teza francuska 
streszcza się w pojęciu koniraktu któ 
ry pozwoli wprawdzie na destosowy- 
wanie go do sytuacji na zasadzie swo- 
hodnie przeprowadzonych rokowań, 
wyklucza jednak niedotrzymanie pod- 
pisanych warunków. W. dziedzinie 
ograniczenia zbrojeń projekt francu- 
Ski, złożony w Genewie, peciągający 
za sobą ograniczenie wydatków woj- 
skowych, jest jedynym dotychczas, 
który daje konferencji zgodny z pra- 
cami komisji 

rodzaju całokształt postanowień, któ- 
re możliwe są do natychmiastowego 

      

Kiedy dawny alumnat papieski 

przygotowawczej tego 

wprowadzenia ich w życie. Francja 
upoważniona jest do przypomnienia 
że ed chwili podpisania paktu Ligi 
Narodów dobrowolnie zredukowała 
o 1/4 stan swych sił zbrojnych, zmniej 
szyła do połowy liczbę ich dywizyj i 
skróciła o 2/3 czas trwania służby woj. 
skowej. Francja w dalszym ciągu 
hędzie służyła sprawie pokoju. Naro- 
dy które przeciwstawiła nam naszu- 
cona nam wojna, wiedzą, że mogą li- 

8 trony na stanowisko 10- 
jalne i wspaniałomyślne. Poprzedni 
rząd miał szezęśliwą inicjatywę, twa- 
rząe komisję francusko-niemiecką, 
która z powodzeniem prowadzi swe 
prace. 

Zkolei deklaracja zwraca się z 
apelem do wszystkich partyj o zanie- 
chanie wałki, szkodliwej dla bieżą- 
cych interesów kraju. Budżet winie 
być uchwalony przed wyborami. Rząd 
ma nadzieję, że partje przyczynią 

   

  

  

(Uniwersytecka 4) będzie 
wreszcie doprowadzony do porządku? Jest to jeden z najcenniej- 
szych zabytków, ale turyści zwiedzając go oglądają jedynie naj- 
niechlujniejszy okaz Wilna. Jest to jeszcze jeden teren pracy dia 
bezrobotnych. 

——21 Ls оТа 

    

z 212 waste 

Na konferencji rezbrojeniowej. 
Sawieckia propozycie rezbrełeniowe. 

  GENEWA, 28. 2. (Pat). Zgednie z ape- 
lem przewodniczącego konferencji szereg de 
legacyj złeżyłe w formie przejrzystej swoje 
propozycje rozbrojeniowe. 

Delegacja sowiecka złożyła projekt rezo- 
lucji, pestanawiającej powszechne i komplet- 
ne rozbrojenie. Przewidując odrzucenie tej 
rezolucji, delegacja sowiecka jednocześnie 
składa drugi prejekł, przewidujący progre- 
sywną redukcję zbrojeń, a wreszeie ten sam 
projekt, który w reku 1928 był rozpatrywany 
przez komisję przygotowawezą i nie przyję- 
ty przez tę komisję jako podstawa prae, a 
jedynie załączeny na żądanie delegacji so- 

    

wieckiej, 
Wznawiając obecnie ten projekt, delegat 
sowiecka wprowadza doń szereg zmian, m. 
in. wprowadza zasadę, skierowaną przeciw 
państwem, które zawarły sojusze wejskowe. 
Delegzeja sowiecka proponuje mianowicie, 
aby siły zbrejne tych państw hyły obliczane 
razem, przez co w sprawie realizacji projek- 
tu poddane hyiyby większym redukcjam. Po- 
zatem delegacja sowiecka zgłasza pe;vawk3, 
według których siły zbrojne państw rozbro- 
įonych na podstawie traktatów pokojowych 
nieb yłyby objęte proponowancmi redukcja- 
mi. 

   

Prepozycie Anglii i Japonii. 
GENEWA, 23. 2, (Pat). —. Precyzejąć 

swój punkt widzenia, przedstawiony w mo- 
waęh, wygłoszonych przez pierwszych dele- 
gatów w ogólnej dyskusji, delegacja brytyj- 
ska i japońska przedstawiły swe propozycje 
rczbrojeniowe. Delegacja brytyjska wypowia 
da się między innemi za zmniejszeniem to- 
nażu okrętów linjowych, za zakazem łodzi 
podwodnych i ciężkiej artylerji, względnie 
bombardowania powietrznego. Delegacja bry 
tyjska proponuje także utworzenie stałej ko- 
misji rozbrojeniowej, która czuwałaby nad 

wykonaniem konwencji, którą opracuje kon- 
ferencja. 

Delegacja japońska domaga się, by syg- 
natarjusze konwencji otrzymali gwarancje 
przeciwko niebezpieczeństwom, wynikającym 
ze zbrojeń państw, które nie przystąpią do 
kenweneji oraz z nieprzestrzegania zobowią- 
zań traktatowych przez pewne państwa. Po- 
zatem delegacja japońska proponuje zakaza. 
nie bombardowania powietrznego, zmniej: 
szenie tonażu okrętów linjewych i kalibru 
ciężkiej artylerji. > 

  

opuściły salę. (Opis zajścia podajemy poni- 
żej). 

Następnie zabrał głos pos. WINIARSKI z 
Klubu Nar., który podkreśla, że zdaniem je- 
go opuszczenie sali przez lewicę dowodzi, że 
atmosfera obrad jest niezdrowa. Mówca przy 
znaje, że w porównaniu z pierwotnym pro- 
jekt komisyjny zawiera pożyteczne poprawki, 
ale jednak jest daleki od tego, żeby zagwa- 
rantować to, co zdaniem mówcy, daje kon- 
stytucja. Zkolei mówca omawia i krytykuje 
poszczególne postanowienia ustawy 0 zgro- 
madzeniach, poczem konkluduje, że zgroma- 
dzenia publiczne rzekomo wpędzone zostały 
w podziemia. 

W) toku dłuższej dyskusji zabrał głos wi- 
ceminister NAKONIECZNIKOFF-KLUKOW- 
SKI, który stwierdził, że wytyczne ustawy 
da się sprowadzić do punktów: 1) Uregulo- 
wanie sprawy zgromadzeń konieczne jest w 
pierwszej linji ze względu na wzmożoną 
przestępczą działalność żywiołów antypań- 
stwowych i wywrotowych, zagrażających ea. 

francuskiego. 
się do szybkiego uehwałenia budżetu. 
Termin wyborów będzie uchwalony 
bezstronnie, z jedyną myślą 0 intere- 
sie publicznym. Co do zagadnienia re- 
formy ordynacji wyborczej, rząd spo 
dziewa się, że obie Izby dojdą do ро- 
rozumienia. 

W dalszym ciągu deklaracja za- 
znacza, że nowy tząd kędzie popierał 
rolnietwo, handel i przemysł, zarów- 
no w kraju macierzystym, jak i w ko- 
lonjach. 

W zakończeniu deklaracia rządu 
zwraca się © wyrażenie zaufania An 
pregramu, który pewinien przyczynić 
się do pojednania w parlamencie. 

W parlamencie. 
PARYŻ, 23. 2. (Pat). — Po wstąpieniu na 

trybunę eelem odezytania deklaracji rządo- 
wej Tardien przyjęty był przez większość 
parłamentu cklaskami, a gwizdami ze strony 
klubu socjalistów. i 

ardien opuścił trybunę wśród dlugotrwa 
łych ewacyj ze strony centrum i prawiny. 

  

  

    

  

W Belwederze. 
W dniu 22 b. m. Marszałek Józef 

Piłsudski przyjął w Belwederze de- 
legację b. oficerów b. Il-ej Brygady 
Legjonów Polskich z reprezentującym 
brygadę prezesem gen. dr. Romanem 
Góreckim na czele, która wręczyła 
swojemu Wodzowi honorowe odznaki 
pułkowe b. 2-go i 3-go pułków piecho 
ty Legjonów Polskich i b. 2-go pułku 
ułanów Legjonów Polskich. Do każ- 
dej odznaki dołączono artystycznie 
wykonany dypłom. (Iskra). 

Odgłosy wypadków 
kłafnedzkich. 

Refleksje „Rytasa'. 

Organ opozycji chrześcijańsko-demokrat. 
Rytas w art. p. „Przyjaźń niemiecka to 
iluzja” uważa, że obecny załarg z Niemca- 
mi powinien wreszcie skłonić rząd litewski 
do zerwania z dotychczasowym kierunki 
litewskiej polityki zagranicznej, który liczył 
na poparcie Niemiec w sprawie wiłlef 

Ltwa pisze dziennik — powin 
zumieć, że Niemcy byli 
lejszymi wrogami narodu litewskego; wyni- 
ka to zarówno z historji Litwy, jak i z cza- 
sów dzisiejszych, kiedy to polityka niemiec- 
ka, niedwuznacznie dąży do pódporządko- 
wania sobie Litwy pod względem politycz- 
nym i gospodarczym; mylą się ci politycy 
litewscy, którzy sądzą, że Niemcon: zależy 
na przyłączeniu małego kraju kłajpedzkie- 
go do Rzeszy. Zajęcie tegó kraju jest po- 
trzebne dla nich jedynie dła uczynienia wy- 
łomu w traktacie wersalskim, kióry to wy- 
łom najdogodniej jest dla nich uczynić w 
Kłajpedzie, jako najsłabszem miejscu tego 
traktatu. Oderwanie Kłajpedy od Litwy 

  

   

    

    

   

  

    

  

  

łości państwa i jego ustrojowi. 
ma na celu zapewnienie w ramach konsty- 
tucji obywatelom państwa swobody i bez- 
piecznego udziału w życiu społecznem i po- 
litycznem. 3) Ogranicza ona ingerencję władz 
administracyjnych jedynie do tych wypad. 
ków, gdzie interes przedewszystkiem państ- 
wa, następnie ogółu obywateli może być 
naruszony przez źle pojętą swobodę i dzia- 
łalność niektórych jednostek, a nawet orga- 
nizacyj. 4) Uzasadnia ją konieczność wpro- 
wadzenia jednolitej ustawy na całym obsza- 
rze państwa i zniesienie różniących się mię- 
dzy sobą ustaw zaborezych. Przy tej spo- 
sobności — oświadczył wiceminister — pra- 
gnąłbym z naciskiem podkreślić, że stwarza- 
nie wokół projektu ustawy specjalnej, draź- 
niącej atmosfery i wmawianie w społeczeńst- 
wo, że projekt ten jest wymierzony przeciw- 
ko stronnictwom, będącym do rządu w opo- 

że zamierza utrudnić, a nawet unie- 
możliwić działalność ich w terenie, jest nie- 
istotne i nie sądzę, aby mogło być brane na- 
prawdę poważnie nod uwagę, nawet przez le 
same stronnictwa. W' tem przekonaniu pro- 
szę imieniem rządu o przyjęcie ustawy w 
brzmieniu, ustalonem przez komisję admini- 
stracyjną. 

Ustawę o zgromadzeniach przyjęto w 2 i 
3 czytaniu według tekstu komisji. 

   

  

Przylęcie ustawy emerytalnej 
przez komisję sejmową. 

WARSZAWA, 23. 2. (Pat). Na wtorkowem 
posiedzeniu sejmowej komisji budżetowej, od- 
bytem pod przewodnictwem .posła Byrki i z 
udziałem wiceministra skarbu Stefana Sta- 
rzyńskiego obradowano nad nowełą ustawy 
emerytalnej. Komisja wprowadziła szereg 
poprawek, uzgodnionych z rządem, które pro 
jektowi temu nadają charakter znacznie ko- 
rzystniejszy dla emerytów, niż pierwotnie by- 
ło zamierzone. Z ważniejszych poprawek wv- 
mienić należy następujące: 1) poprawkę pos. 
Smulikowskiego do art. 9, przywracającą da- 
wny tekst ustawy, a dotyczącą przyznania 
praw do emerytury w razie kalectwa już po 
5 latach, 2) poprawkę pos. Glińskiego o bsz- 
wzgłędnem przekazywaniv 8 proce składek 
do Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Uniy- 
słowych w razie zwolnienia urzędnika bez 
praw emerytalnych. Przyjęto wrtszeie po- 
prawkę rządową z uzupełnieniami pos. Smu- 
likowskiego, dopuszczającą przyznanie przez 
Radę Ministrów emerytury w wypadkach, gdy 
funkcjonarjusz na podstawach, przewidzia- 
nyeh dotychczasową ustawą, 40-letnią służ- 

bą nabył prawa do emerytury, uzyskał je 
dnak prawa do emerytury w myśł nowego 
projektu ustawy, wymagającego 15-łeiniej wy 

sługi emerytalnej. Natomiast wdowy i sie- 
roty po tych funkcjonarjuszach uzyskują za- 
opatrzenie z mocy samej ustawy. Ustawę 
przyjęto w 3-m czytaniu. 

Projekt ustawy szkalnej 
w komisji oświatowej. 

` 
WARSZAWA, 23. 2. (Pat). - 

wem posiedzeniu sejmowej komi 
wej toczyła się w dalszym 
nad projektem ustawy o s 
wowych. Przy art. 6 i 7 poświęconych spra- 
wie zatwierdzenia dyrektorów i nauczycieli 
w szkołach prywatnych oraz ich usu 

LBA m 

  

  

   

  

    
  

  

   

  

     

   

    
   

     i innych elementów, 
nikt nie 

Gdzie 
pań- 

ścielnych, jak też 
wydaje mu się dziwnem, dlac 
wysunął obrony interesów państw 
bowiem będzie zagwarantowane pra 
stwa, gdy wszyscy warować a na 
swój wyłączny użytek, Z drugiej zaś strony 
gdzież w ustawie o szkolnietwie prywatnem 
kościół jest zagrożony? Niema przecież 
nej walki państwa z kościołem — wręcz prze 
ciwnie, rząd chee związania państwa z ko- 

      

     

  

    

ściołem. Będąc z całym szacunkiem dła naj- 
wyższych dostojników kościoła, rząd nie 
ehce, by ich autorytet był wygrywany w wal 
ce politycznej. — W głosowaniu art. 6 i 7 
przyjęto większością głosów. 

W dalszym ciągu rozpatrywano końcowe 
art. projektu, od 8 do 10, poświęcone spra- 
wie nadania uprawnień szkół państwowych 
szkołom i zakładom prywatnym. 

Poprawki referenta po dyskusji przyjęto, 
Obszerniejszą dyskusję wywołał art, 12, po- 
święcony sprawie uznania przez szkoły pry- 
wałne orzeczenia, stwierdzającego spełnienie 
warunków, przewidzianych w art. 2 projektų 

Ostatecznie przyjęte cały projekt usta- 
wy w 2 czytaniu więk głosów. Trzecie 
czytanie projektu odbędzie się na posiedze- 

niu komis, atowej w dniu 24 b. m. 

    
   

    
  

    
    

spowodowałoby natychmiast  przekreślenie 
niepodległości państwa litewskiego, dla któ: 
rego port kłajpedzki jest kwestją a lub 
śmierci. Połączenie zaś Rzęszy z Rosją 
wiecką, do czego Niemcy dążą uparcie, nie 
napotkałoby wówczas na żadne trudności". 

Boettcher podał się de dymisji 

BERLIN, 23. 2, (Pat). Były prezy- 
dent dyrektorjatu kłajpedzkiego Boet- 
tcher wysłał do gubernatora Merkisa 
iist z zawiadomieniem, że składa swój 
mandat, nie chcąc, by jego osoba u- 
trudniała większości Sejmu dokona- 
nie wyboru nowego dyrektorjatu. Bia 
ro Wolffa, ogłaszając wyjaśnienie po- 
wyższe zaznacza, że ustąpienie Boet- 
tehera nie przesądza sprawy, czy gt!:- 
bernator Kłajpedy miał prawo udzie- 
lić dymisji prezydentowi dyrektorja- 
tu. Rozstrzygnięcie tej sparwy nale- 
ży obecnie—zdaniem biura Wolffa— 
do Trybunału Międzynarodowego w 
Hadze. 

   
  

  

2) Ustawa : 

  

: Rocznica 
niepodległości Estonji. 

W dniu 24 b. m. przypada święto 
narodowe Estonji z okazji 14-ej rocz- 
niey odzyskania niepodległości. Po 
proklamowaniu niezależności pań- 
stwa i utworzeniu pierwszego rządu 
prowizorycznego w roku 1918, Eston- 

ja przeżywała jeszcze ciężkie chwile. 
Okupacja niemiecka, następnie zaś in 
wazja bolszewicka zagrażały jeszcze 

ciągle bytowi państwa estońskiego. W 

dniu 2 lutego 1920 r. podpisany został 
dopiero traktat pokojowy w Dorpa- 
cie, na mocy którego Rosja uznaje nie. 
podległość Estonji i zwrócić ma jej 
15 miljonów złotych rubli z dawnych 

kapitałów estońskich. 
W r. 1922 Estonja przyjęta zosta- 

je do Ligi Narodów. Polityka zagra-. 
niczna Estonji streszcza się w poszu- 
kiwaniu dróg do zabezpieczenia swo- 
jej niezależności. Bierze ona udział 
we wszystkich konferencjach bałtyc- 

kich i jest stałą rzeczniczką idei związ 

ku państw bałtyckich z Polską. 
Z Niemcami i Rosją sowiecką E- 

stonja zawarła traktaty handlowe i sta 

ra się zachować z temi 

stosunki poprawne. 

Estonja jest republiką demokraty- 

czną. Sejm, złożony ze stu posłów, wy 

bieranych na podstawie piecioprzy- 
miotnikowego prawa wyborczego, po- 
woluje rząd, którego kaźdorazowy 

szef jest jednocześnie / naczelnikiem 
państwa. Większość parlamentarna 

jest bardzo trudna do osiągnięcia i 

gabinety opierają się zazwyczaj na 

kilku głosach większości. й 

Dotychczasowe rządy opierały się 

przeważnie na koalicji stronnictw pra 
wiey i centrum przy udziale stale za- 
siadających w rządzie członków par- 
tji pracy, grupującej radykalną inte- 
ligencję. Przed kilku dniami powoła-- 
ny został na stanowisko naczelnika 

państwa J. Teemant. Ultra-demokra- 
tyczna konstytucja Estonji ma tę do- 
brą stronę, że wciąga ona do życia 
państwowego całą 

państwaini 

ludność, co ze 

względu na jej słabą liczebność oraz 
wyjątkową jednolitość narodową i 

społeczną daje bardzo dobre wyniki 

i pozwala odczuć ludności korzyści” 

niezależności politycznej po długich 

wiekach niewoli. 

Mniejszości narodowe korzystają 
w Estonji z całkowitej autonomji kul- 

turalnej, oraz terytorjalnej. Pierwsza 

właściwie w Europie rozwiązała E- 

stonja zagadnienie mniejszości naro- 

dowych. Ustawa mniejszościowa zn- 

pewnia prawa autonomiczne każdej 

narodowości, liczącej ponad 3000 о- 

sób na terytorjum estońskiem. Mniej-   

szości stanowią Rosjanie, Szwedzi i 

Niemcy. 

Oprócz istnienia pewnych analogij 

w dziejach i wałkach o niepodległość, 

podstawą przyjaźni polsko-estońskiej 

jest racja stanu obu państw. Polska 

i Estonja nie mają żadnych 

sprzecznych, wiąże je natomiast idea 

utrzymania pokoju 

    

dążeń 

  

  

    

  V TADOMOŚCKIz KOWNA 
NOWI DOKTOROWIE HONORIS CAUSA 
UNIWERSYTETU KOWIEŃSKIEGO. 

Włydział humanistyki Uniw. W. W. w 
związku z jubiłeuszem 10-lecia tej uczelni 
udzielił stopień doktora honoris causa nast. 
osobom: prof. J. Majronisow aczulisowi, 
prof, A. Dąbrowskiemu-Jaksztasowi, posłow: 

Litwy w ZSSR p. P. Bałtruszajtisowi, prof. 
uniwer. łotewskiego w Rydze J. Endzelino- 
wi i znanemu hist. rosyjskiemu prof. M. Lu- 
bawskiemu. 

TRAGEDJA RODZINY ŻYDOWSKIEJ. 

W ub. niedziełę powiesiła się we własnem 
mieszkaniu w Kownie żona znanego kupca | 
żydowskiego Bursztejna, który niedawno ró- 
wnież odebrał sobie życie przez powieszenie: 
z powodu zełgo stanu interesów. Nie mogąc 
przeboleć straty męża, Bursztejnowa kilka- 
krotnie usiłowała zerwać z życiem. Próby te 

jednak udaremniano. 
W niedzielę rano Bursztejnowa udała się 

na cmentarz i na mogile męża ślubowała, 
że żyć bez niego nie będzie. W drodze da 
domu usiłowała zadzierzgnąć się szalikiem, 
ale dorożkarz jej przeszkodził. Zamiar swój 
wykonała dopiero po przybyciu do domu w 
pokoju bąpielowym. Tu. dzieci znalazły ją 
wiszącą na haku. 
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Historia pomników Mickiewicza 
w Wilnie. 

Dobrze jest przypomnieć sobie, 
wobec już ustalonego projektu pomni 

ka naszego Wieszcza, przebieg usiło- 

wań społeczeństwa w oddaniu Mu 

hołdu. Pierwszem poczynaniem w 

tym kierunku koło roku 1897 były sta 

rania pp. K. Stefanowskiego (działa- 

'cza społecznego) B. Rusieckiego (ma- 

larza) i L. Uziębły (publicysty), koło 

projektu ustawienia w uniwersytec- 
kim kościele Św. Jana pomnika mie- 
kiewiczowskiego. 

Ponieważ ostrożne wywiady stwier 

dziły niezbicie, że się pozwolenia na 

zbieranie składek, ani uroczyste od- 

słonięcie od władz rosyjskich nie 0- 

trzyma i że wogóle, tylko dzięki umie- 

jętności „zażywania* ich przez ks. 

Pacynkę, proboszcza Ś-tojańskiego, 
można taką rzecz ryzykować, posta- 

nowiono wszystko upozorować wolą. 

oraz prośbą rodziny, która swemu Oj- 

cu chce pomnik postawić. To każde- 

mu wolno. 

Ks. Pacynkę, umiejętnego dyplv- 
. matę, „duszę człowieka jak go nazy- 
wali urzędnicy, zjednano odrazu. U- 
tworzył się Komitet, do którego wesz: 
li: B. Rusiecki, F. Jurjewicz, K. Stefa- 
nowski, L. Uziębło, M. Węsławski, K. 
Poniatowski, Z. Nagrodzki. Archi- 
tekt krakowski K. Stryjeński, ten sam 
któremu powierzono  odrestaurowa- 
nie kościoła Panny Marji w Krako- 
wie, obmyślił projekt, wyznać trzeba - 
dość szpetny, ze złoconemi laurami i 
trumną, że to musi być koniecznie 7е 
względów konspiracyjnych nagrobek, 

zaś popiersie, piękne i podobne, zro- 

bił również krakowianin, Gujski. To 
ostatnie było ofiarą hr. Pusłowskiego, 

nie był to jednak twór oryginalny, 
tyłko kopja tego, który się znajduje w 

Biblj. Jagiellońskiej. Pracowano nad 
pominikiem w ukryciu, zasłaniając de 
skami w czasie nabożeństwa, i niegło- 

śnie, w obecności grona wtajemniczo- 

nych jedynie, odsłonięto. Młodzież 

składała kwiaty, a babinki modliły 

się przy nowym nagrobku. Z władza- 

mi dał sobie jakoś ks. Pacynko radę. 

Następnym etapem była zapocząt- 

kowana składka w „Kurjerze Litew- 

skim* pod red. Hipolita Korwin-Mi- 

lewskiego wychodzącego, w roku 

1905, jako jeden z nietrwałych obja- 

wów „wolnościowych* tej epoki. Sam 
pan redaktor (niedawno zmarły w 

Poznaniu) pisze w swym pamfleto- 
wym Pamiętniku, że, mimo, iż uważał 

Mickiewicza za „truciciela narodu“(!) 

dał na ten cel 500 rubli, a brat jego Ig- 

nacy i Janina hr. Umiastowska po kil 
ka tysięcy. Składniki posypały się zra- . 
zu żywo, w jesieni już coraz słabiej, 

doszły do blisko 10 tys. „Miałem tę 
ostrożność, pisze p. H. Miłewski, „że 
odgrodziłem zupełnie te składki od 
wydawnictwa, i poleciłem administa- 

torowi, Mikuliczowi-Radeckiemu skła 
dać je na osobne konto bankowe. Gdy 
zdawałem gazetę Zawadzkiemu, zda- 
łem mu tę składkę za osobnym rewer- 

sem; stwierdziłem potem, iż przy ób- 
jęciu Kurjera przez biskupa Roppa, 
pod red. Cz. Jankowskiego, suma ta 
pozostawała nienaruszona. Potem od- 
kupiło gazetę od bis. Roppa konsor- 
cjum z pp. dyr. Banku Ziemskiego A. 
Meysztowiczem i P. Kończą na czele. 
Kolejno redagowali: W. Baranowski, 
Hłasko, a gdy w czasie wojny, po ma- 
nifeście Mikołaja Mikołajewicza, spy- 
tałem czyby nie wszcząć sprawy pom- 

nika, dowiedziałem się, że funduszu 
tego niema i zamiast posągu posta- 
wiono w budynku Tow. Przyjaciół 
Nauk popiersie Mickiewicza... 

Tak, niepięknie o swych współcze- 
snych pisze p. Milewski... wiemy atoli 
od p. Uziębły, że fundusze owe zosta- 

ły oddane Tow. Przyj. Nauk. na cele 
kulturalne, z powodu niemożności, 
przy zmienionym kursie, zajęcia się 
sprawą pomnika w mieście. 

Do składu ówczesnego komitetu 
wchodzili: inicjator Karpowicz, Jan 
Baliński, B. Rusiecki, prałat Kurczew- 

* ski, St. Siestrzeńcewicz, dr. Zahorski, 

Cz. Jankowski, L. Uziębło 
szczyc. 

Potem jak wiemy, z inicjatywy ge- 

nerała Berbeckiego stanął projek Pro- 

naszki nad Wilją, a w roku 1926 od- 
był się konkurs 67 projektów, na któ- 
rym pierwszą nagrodę przyznano Szu- 
kalskiemu, drugą Jachimowiczowi. 

Biorąc więc ściśle, upłynęło 27 lat 
od zapoczątkowania pomnika Mic- 

kiewicza w Wilnie. 
Dla ścisłości dodajmy jeszcze, że 

w gęstwinach ogrodu posesji na Rosie. 
kędy J. Montwiłł utworzył place gier 
dla młodzieży i rodzaj półkolonij let- 
nich, stało popiersie Mickiewicza w 
latach mniej więcej 1890—1900; tam 
więc dzieciom v Nim również mówio- 
no w utajeniu przed okiem policji. 

Warto te rzeczy pamiętać, jak na- 
sze społeczeństwo i duchowieństwo 
zgodnie walczyło przeciw rządowi za- 
borców, jaki konsekwentny był odpór 
dawany przez nich wrogom. Dziś, 
niestety, niejedni tych samych metod 
sabotażu używają w stosunku do wła- 
snego rządu. 

Niechże sobie przypomną przesz- 

łość... 

i F. Ru- 

  
H. 

  

  

    

   
       

B Lekarze-spacjaliści 
zslecają 

kąpie! dziecka tylko 

° Mydłem BEBE 
“>  Szofmana. 
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Burza w Reichstagu. 
- Qstre wystąpienie hitlerowca Geobbelsa.— 

Przerwanie obrad. 
BERLIN, 23. 2. (Pat). Wśród nie- 

zwykłego zainteresowania opinji pu- 
blicznej otwarto w dniu 23 b. m. 0 g0- 
dzinie 3-ej po południu sesję Reich- 
stagu. Na wszystkich ulicach, prowa- 
dzących do Reichstagu, wzmocniono 
posterunki policyjne, kontrolujące 
ruch pieszy. Sam gmach parlamentu 
również otoczono policją, która do- 
puszezała do wejścia jedynie posłów 
dziennikarzy oraz zaopatrzoną w kar 
ty wstępu publiczność. Posiedzenie 

stworzył prezydent Reichstagu Loebe. 
Pe załatwieniu formalności, mini- 

ster Groener w krótkiem przemówie- 
niu uzasadniał projekt ustawy 6 wy- 
borach prezydenta Rzeszy. Poseł ko- 
munistyczny Torgler domagał się - 
sunięcia policji z przed gmachu Rei- 
chstagu, przeprowadzającej bardzo 
surową kontrolę u wejścia do gma- 

ehu. Następnie przemawiał poseł 
frakcji hitlerowskiej Goebbels. Mo- 
wa Goebbelsa wywołała liczne okrzy* 
ki posłów z lewicy, prawicy i centrum 
tak że nie można było zrozumieć słów 
mówcy. Mówea zarzucił rządowi 
Brueninga niezdolność załatwienia 
problemu reparacyj i zaatakował na- 
stępnie osobę prezydenta Hindenbue- 
ga, oświadczając, że nie wyborcy z ro 
ku 1924 opuścili Hindenburga, ale 
feldmarszałek porzucił sprawę naro- 
dową, pokrywające swoim podpisem 
partje Środka i lewicy. Goebbels ata- 
kował dalej socjał-demokratów, za- 
rzucając, że w szeregach partji socjal- 
demokratycznej znajdują się dezerie- 
rzy. Po tem przemówieniu doszło do 
tak burzliwych scen, że prezydeni 

Reichstagu musiał posiedzenie przer- 

wać. 

Oficjalne proklamowanie kandydatury 
Hitlera na prezydenta Rzeszy. 

BERLIN, 28. 2. (Pat). Wczoraj 
wieczorem na zgromadzeniu narodo- 
wych socjalistów w pałacu Sporto- 
wym przewodniczący okręgu berliń- 
skiego stronnictwa dr. Goebbels pro- 
klamował oficjalnie kandydaturę Hi- 
Нега па urząd prezydenta Rzeszy. 

Goebbels oświadczył dosłownie: 
Jestem w tem szczęśliwem położeniu, 

że jako pierwszy oświadczyć mogę, iż 
Hitler będzie naszym / prezydentem. 
Niemiecko-narodowi i stahihelmowcy 

połączyli się z czarno-biało-czerwo- 

nym blokiem, który wystawił - jako 
swego kandydata w pierwszem gło- 
sowaniu przywódcę organizacyj siahl- 
helmowych, Disterberga. 

28. 2. (Pat). Prasa wieczor 
że wbrew wszelkim zaptze- 

czeniom Hitler otrzymał katedrę wy- 
chowania politycznego w uniwersyte- 
cie brunświckim i że nominacja jego 
została już podpisana. Wykład inau- 
guracyjny Hitlera ma się odbyć 24 b. 
m. w Brunświku. 

   

  

Krwawe walki o wieś Kiang-Wan. 
Zwycięski kontratak chiński 

SZANGHAJ, 23. 2. (Pat). Wiado- 
mość o zwycięstwie Chińczyków na 
północ od Kiang-Wan potwierdza się. 
Ruehem flankowym oddziały chińskie 
przeszły przez Woo-sung na tyły 
wojsk japońskich. Prawe skrzydło ja- 
pońskie cofa się. Chińczycy zajęli po- 
nownie wieś Miao-Hong-Czen, na pół- 
nocny zachód od Kiang-Wan. 

_ Naocezni świadkowie opowiadają, 
że w Kiang-Wan toczy się w dalszym 
ciągu gwałtowna walka, przyczem 
działalność samolotów i artylerji jest 
coraz bardziej intensywna. Chińczycy 
starają się utrzymać pozycje zajęte 
wczoraj, Japończycy ponowili atak 
powietrzny na lotnisko Hong-Džao, 
już całkowicie zniszezone.  Wpobłi- 
żu Sza-Pei bombardowanie ustało. Na 
terenie koncesji policjant Europej- 
czyk został ranny przy wybuchu bont- 
b + yv. 

SZANGHAJ, 23. 2. (Pat). W trze- 

eim dniu usiłowań Japończyków о- 
władnięcia wsią Kiang-Wan Japoń- 
czycy rozpoczęli atak od świtu, weią- 
gając do wałki coraz nowe oddziały. 

SZANGHAJ, 23, 2. (Pat). Z pomo- 
eą zasłony dymnej piechota japońska 
przypuściła gwałtowny Ssziurm na 
Kiang-Wan. Chińczycy odpowiedzie- 
li gwałtownym ogniem karabinów, za 
dając Japończykom ciężkie straiy. 
Piechota japońska, jakkolwiek zdzie- 
siąłkowana, próbując ponownie zła- 
mać opór Chińczyków na odcinku 
północno-zachodnim, dokonała ata- 
ku na okopy chińskie, gdzie piechoła 
chińska z bagnetami w ręku odrzuci- 
ła atak, nie ustępując ani eala terenu. 
Oddziały japońskie otrzymały rozkaz 
odwrotu i pozostawiły pole wałki for- 
malnie zasiane trupami. Jak się zda- 
je, strona japońska użyła do ataku 
wszystkie rozporządzałne siły, łącznie 
z rezerwami, : 

Zbombardowanie lotniska chińskiego. | 
SZANGHAJ, 23. 2. (Pat). — Dziś 

rano 8 samolotów japońskich zbom- 
bardowało lotnisko chińskie w Hung- 
Dżao o 18 mil na zachód od koncesji 
międzynarodowej. Wszystkie hanga- 
ry i wszystkie samoloty zostały znisz- 

czone. 
Według wiadomości  półofiejal- 

nych z kół japońskich Chińczycy w no 
cy posunęli Się na północ od Kiang- 
Wan. W czasie gwałtownej utarczki, 
która się przytem wywiązała, Japoń- 
czycy zmuszeni byłi cofnąć się, przy- 
czem stracili 20 zabitych i 60 ran- 

nych. ) 
# 

Walki © Sza-Pei. 
SZANGHAJ, 23. 2. (Pat). Intensyw- 

ne bombardowanie dzielnicy Sza-Pti 
ustało około północy, lecz dziś rano 
o 5 według czasu miejscowego kano- 

nada artylerji ciężkiej wybuchła po- 
nownie, wzniecając nowe pożary w 

Sza-Pei. 

Japończycy podwajają swe siły pod Szanghajem. 
TOKIO, 28. 2. (Pat). Naczelne ja- 

pońskie władze wojskowe postanowi- 
ły podwoić liczebność japońskich sił 
zbrojnych w Szanghaju. 

==—= uz: ———112--———1— 11 * 1: aa 

Zamiecie šniežne na linjach kolejowych. 
LWÓW, 23. 2. (Pat). — Okręgowa Dy- 

rekcja Kolei Państwowych komunikuje, że 
wskutek trwającej zawiei śnieżnej wstrzy- 
many jest całkowicie ruch pociągów na od- 
cinkach Tarnopoi—Łanowice, Borki Wielkie 
— Grzymałów, Tarnopol — Podwołoczyska, 
Lwów, — Jaworów, Lwów — Podhajce, S0- 

  

Listy z Warszawy. 
polska rośnie. — Myśli o ekspansji. — Drang nach Osten. — Perspektywy po” 

leskie. — jeszcze jedna redukcja. — Poradnie macierzyństwa. — Optymizm. 

Polska się powiększa. Spis ostat- 
ni wykazał, żeśmy osiągnęli rekordo- 
wy przyrost ludności. Dziś już Rzecz- 
pospolita posiada przeszło 32 miljony 
mieszkańców. Tylko patrzeć, a zaka- 
sujemy Francję, która ten dział pro- 
dukcji uporczywie sabotuje. 

Ale podczas gdy jedna część opi- 
nji bardzo tym naszym rekordem się 
cieszy, inna nie zdaje się nim być za- 
chwycona. Im więcej gęb do wyży- 

wienia — powiada — tem walka o byt 
«cięższa, Jeżeli dotąd, gdyśmy mieli 
przeciętnie tylko 70 dusz na 1 km. 
Kkw., kryzys tak mocno nam dokuczał, 
to co on wyprawiać będzie, kiedy na 
tym samym kilometrze jeszcze więcej 
żołądków się znajdzie?.. 

Prawda! nasze metody pracy są 
nieco archaiczne: gdy je choć trochę 
zeuropeizujemy, matka ziemia - ży- 
wicielka stanie się hojniejszą; ale co 
to za pociecha w obecnych zwarjowa- 
nych czasach — w czasach, kiedy im 
więcej mamy chleba, tem większy lu- 
dzie głód cierpią? 

Tak więc do całego szeregu nad- 

produkcyj przybywa jeszcze jedna — 
nadprodukcja nowych obywateli. 

Co z nimi począć?.. Gdzie ich po- 
dziać?.. — oto pytania, kołacące się 
po głowach nietylko socjalistów ka- 
wiarnianych, ale i wiełu poważnych 
publicystów. Słyszy się głosy: 

— Chyba kolonizacja!.. Szukajmy 
kolonij! 

Mnożą się więc najrozmaitsze pro 
jekty: afrykańskie, połud.-amerykań- 
skie... Omawia się najzupełniej serjo: 
ileby też żądała Portugalja za swe po- 
siadłości zamorskie?.. Jej przecież 
mniej są potrzebne. Ma mniejszą gę- 
stość zaludnienia (63 na 1 km. kw.), 
a mierząc zaledwie circa 89,000 km. 
kw., rozporządza w Afryce i Azji ob- 
szarem blisko 30 razy większym. 

Raptem ktoś rzuca pytanie: 
— A Polesie? Jak tam idzie osu- 

szanie błot? 

I wnet, za Polesiem, przypominają 
się inne „kresy wschodnie, Tu u 
nas ciasno, a tam luz... Podczas gdy 
na Śląsku mamy aż 266 mieszkańców 
na 1 km. kw., w wojew. łódzkiem 118, 

kal — Sapieżanka. Trudności w ruchu pow- 
stały również na linji Sambor — Lwów i 
Lwów — Słojanów, gdzie pociągi kursują 
z opóźnieniem. Pociągi na linji Lwów, Kra- 
ków i Lwów— Warszawa kursują prawie nor 
malnie. 

krakowskiem 114, kieleckiem 99 itd. 
— na Wołyniu 1 km. kw. żywi wszy- 
stkiego 48 osób, w białostockiem, 40, 
a w Wileńszczyźnie 35... Żyć nie umie 
rać! Rozpieraj się tam, bracie, jak 
chcesz. 
— Więc jeszcze jeden ,„Drang nach 

Osien“? 

— Tylko bez frazesów, do licha! 
Krzyczało się po niemiecku „Drang*, 
bo prowadzony był brutalnie, po bar- 
barzyńsku. Czas jednak zrozumieć, 
że nie był to tylko wymysł i zachcian- 
ka zbrodniczej hakaty, ale napór wy- 
wołany przedewszystkiem zjawiska. 
mi natury ekonomicznej. Zbiorowis- 
ko ludzkie tak zgęszczone, jak Rzesza 
(135 głów na 1 km. kw.) musi szukać 
ujścia do krajów, gdzie poprostu jest 
luźniej. Parcie tedy Niemców na pra 
wo i na lewo —  przedewszystkiem 
zaś na wschód, gdzie leżą mało zalud- 
nione obszary Rosji (o przeciętnej gę- 
stości 5 dusz na 1 km. kw.) jest żywio 
łowem poszukiwaniem mniejszej cia- 
snoty. Na drodze leży Polska. Zawa- 
dza. Chodzi więc o przezwyciężenie 
tej przeszkody, opanowanie jej. Na 
niemiecki „Drang jedna tylko była- 
by rada — kolonje zamorskie. Tu jed 
nak Anglja kładzie swoje veto. Nicze- 
go tak się nie obawia, jak spółzawod- 
nictwa Niemiec na morzu. I ten wiel- 

    

Straty chińskie w zabitych 
i rannych. 

SZANGHAJ, 23. 2. (Pat). —. Dowodem 
gwałtowności wczorajszych walk o miejsco- 
wość Miae-Czong-Czeng na północny zachód 
od Kiang-Wan, jest wielkość strat, poniesio- 
nych pe stronie chińskiej. Według informa- 
cyj z chińskich źródeł, godnych zaufania, 
straty Chińczyków w czasie tej bitwy wyno- 
szą 2 tys. zabitych i rannych. 

EDEL MTS 

Sensacyjne plany ukraińskie 
na tle wypadków w Azji. 

A. T. E. donosi z Berlina, iż ,,„Ber- 
liner Montagsspost'* wydrukowała sen 
sacyjne informacje o0 projektach u- 
kraińskich  organizacyj emigracyj- 
nych. 

Mianowicie, w lutym pod Pragą 
Czeską na konferencji UOW. (Ukraiń 
ska Organ. Wojsk.) miała zapaść u- 
chwała o zaniechaniu terorystycznej 
działalności w Polsce. UOW. spodzie- 
wa się, że rozwój wypadków na Dale. 
kim Wschodzie doprowadzi do starcia 
pomiędzy Japonją a Rosją, a następ- 
nie również między Rosją a Polską. 
Wówczas Ukraińcom wypadnie dzia- 
łać wspólnie z Polską, aby doprowa- 
dzić do utworzenia Wielkiej Ukrainy 
w oparciu o Polskę, : 

Gazeta berlińska podaje dalej, że 
na Rusi Zakarpackiej tworzy się leg- 
jon ukraiński pod dowództwem gen. 
Kapustianskiego, który wystąpi ewen- 
tualnie przeciwko Sowietom po stro- 
nie Polski. 

To samo pismo przed tygodniem 
donosiło, że na Rusi Czerwonej od- 
bywa się werbunek ochotników u- 
kraińskich do tworzącej się w Man- 
dżurji armji ukraińskiej nad Amu- 
rem(!). Tenże gen. Kapustianskij wy- 
dał niedawno breszurę o zastosowa- 
niu chorobotwórczych bakteryj i ja- 
dowitych gazów w wojnie domowej. 

Ze względu na źródło, wszystkie te 
informacje brać trzeba z wielkiem 
zastrzeżeniem. 

Kronika telegraficzna. 
— B. król Alfons II wczoraj przybył do 

Stambułu i jutro udaje się w dalszą podróż 
do Smyrny i na Cypr. 

н 

kobrytański strach był prawdziwym 
motywem ostatniej czteroletniej rze- 
zi. W rezultacie Albion postawił na 
swojem: kosztem potoków krwi żoł- 
nierzy całego świata, zamknął her- 
metycznie Rzeszę Niemicką w gra- 
nicach kontynentu europejskiego. To 
też właściwej przyczyny niebezpie- 
czeństwa, na jakie wystawiona jest 
nasza granica zachodnia (podobnie 
jak wschodnia Francji) szukać należy 
nie w Berlinie, ale nad Tamizą. 

Takie oto opinje odzywają się dziś 
coraz śmielej. Dając beznamiętne, ob- 
jektywne wyjaśnienie „Drangu” nie 
mieckiego, pozwalają domyślać się, że 
i my takim samym, jak one, podlega: 
my prawom. 

Narazie, zresztą, są to teorje tyl- 
ko. Plany ewentualnej kołonizacji krą 
żą dziś tylko dokoła błot poleskich po 
ich osuszeniu. : 

Nim to wszakże nastąpi. walka ze 
skutkami przeludnienia na zupełnie 
innym rozpoczęła się froncie. Po sze: 
regu redukcyj urzędów, posad, gaż 
ete., wysunięte zostało hasło redukcji 
„noworodków. W innych czasach i- 
dea ta wywołałaby oburzenie, głośne 
protesty kół konserwatywnych. Dziś 
traktują one jakoś dosyć pobłażliwie 
i patrzą przez palce na zakładane w 
różnych punktach miasta poradnie 
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Z dnia na dzień. 
Konsekwentnie, ale niezbyt grzecznie. 

Rozumiemy, że pewne przejawy t. 
zw. regjonalizmu mogą być niesym- 
patyczne dla ludzi, dalej od niego sto 
jących. Jest to zjawisko z kategorji 
antagonizmów etnicznych, rasowych. 

Afekty te są powszechne, właściwe 
niemal wszystkim, bez wyjątku, lu- 
dziom, normalnie jednak filtrowane 
bywają przez rozum. Pozbawione te- 
go hamulca, lub tem bardziej pielęg- 
nowane, przybierają wręcz dzikie, nie 
licujące z godnością człowieka formy 
jak u nas np. wojujący antysemityzm, 
gloryfikowanie nienawiści do Niem- 
ców, Litwinów, „„nieuznawanie“ Bia- 
łorusinów, Ukraińców i t. p. 

Z zaogniania antagonizmów pra- 
sa „narodowa zrobiła swój sztandar. 
Wygrywa popularność tych niskich 
instynktów — jest to kwestja jej by- 

tu. Regjonalizm jednak dotąd, zdaje 
się, był oszczędzany. Przyszła jednak 

kolej 1 na niego. Oto feljetonista 
„Dziennika Wil.“, prawy i konsek- 
wentny, jak widać, wyznawca jego 
„ideologji“ nie wytrzymał (Podajemy 
w skrėcie): ; 

‚ „Bywają jezyki: 
Obce, pługawe, plotkarskie, świńskie, cie- 

lęce... i „regjonalne”. 

Stylistyka polska zna wszystkie gwary 
prowincjonalne, skatalogowawszy je w 0- 
kreślonym porządku. Od gwary góralskiej, 
aż poczar gwary m wieckiej, 

Powstała w czy, głowie myśl... 
Mamy przecież „gwarę* wileńską.. hejże 

z nią na antenę, na scenę... ba, na katedrę. 
Gwałtul... 

Napłodziły się Józefuoweczki i ciotki j. 
kieś z Nowostrojki, które nasłuchawszy 
„pyskowania* własnych garkotłuków, zamy- 
śliły stworzyć z tego język regjonalny. 

Boże! co za język? 

Porównanie z gwarą góralską, czy ma- 
zowiecką i kaszubską — byłoby wprost dla 
wymienionych obraźliwe. 

: Może się tam komuś podobać, że tłomok 
jego z gęby befsztyk tatarski przypomina- 
jący kłóci się z panią domu właśnie w „ję- 
zyku tym* o zupę przypaloną, ale nie ma 
się prawa koszmaru tego nazwać „gwarą*. 

  

   

  

   

  

Według autora — gwarą jest to, 
co:pod tą rubryką „stoi* w stylistyce 
(Patrz wyżej). 
„Niechaj ten język zostanie tam, gdzie był 

dotąd: na półce kuchennej, wśród rondli, 

na stacjach dorożek.. i w areszcie komi- 
sarjalowym w kwadrans po obławie, dokąd 
należałoby też wsadzić niefortunnych pio- 
nierów takiej „reformy* językowej, o ile 
nie właściwsze dla nich miejsce u... św. Ja- 
kėba“. 

Prošciej, rzetelniej i grzeczniej by 
łoby napisać: „denerwuje mnie, pano- 
wie, wasz wileński język*. Wylewanie 
zaś żółci w steku niewymyślnych 
słów na rzecz drogą każdemu autoch 
tonowi jest conajmniej grubym nie- 
taktem. Nietaktem tem większym, że 

o ile nas pamięć nie myli, autor fel- 
jetoniku występuje na łamach zamiej 
scowych pism jako wilnianin, bodaj 
że wkładając nawet w usta „regjonał 
nego* dorożkarza wileńskiego słówe- 
czka wcale nie z pięknej gwary gó- 
ralskiej. A fe! 

Dziwaczne „„poprawki*. 
„l. K. C.* prytacza treść listu do re- 

dakcji: 
„Czy wiesz, Kuryerku, o tem, że w Pol. 

sce, w powiecie łuninieckim, na samej -gra- 
nicy bolszewickiej, leży kilkutysięczna mie- 
Ścina, której na im „eniń? 

  

   

  

   

  

W. Rosji niema żadnej miejscowości, no- 
szącej imię Polaka. Zbudź więc kompetent- 
ne czynniki, aby to imię „Lenin* znikło 
z pieczątek pocztowych i szyldów państwo- 
wych i samorządowych instytucyj”. 

Otrzymawszy ten list, zaglądnęliśmy # 
ciekawości do słownika geograficznego. 

Istotnie — jest!“ 
Po rozw: 

    

  

ach pismo konkluduje: 

„Osłatecznie trzeba zostawić samemu 
miasteczku, czy chce, czy nie chce nosie 
nazwy, którą spopularyzował „święty bol- 
szewicki* i czy z tego powodu uważa ją 
za obelżywą i deprecjonującą nieposzlako- 
wane dotychczas imię kresowego „gródka”. 

Jeżeli jeszcze można przy dużej dozie 

pobłażli dla... zarozumiałości ludzkiej 

wytłum ć powyższe zakusy na „niepo- 

          

        
     

szłakowane dotychczas imię kresowego 'gró- 

d zapałem „misji cywilozowania Kre- 

sów* — trudniej puż zrozumieć posunięcie 
naszej Wil. Dyr. P. i T., która przed kilku 

dniami rozesłała do pism następujący okół- 

nik: 

   

    

„Dyrekcja P. i zawiadamia, że Mini- 
sterstwo Poczt i T rafów zmieniło nazwę 
agencji pocztowej „Żylomla pow. Grodno 
na „Žydomla“, 

_ Nowoustalona nazwa obowiązuje od dnia 
15 lutego 1932 r.“ = 

Góż to | 

      

? Czy miejscowość. 

żyto, miele Żydów ob. 

faktu, czy może suge 

mityzm? 

która męł- 

? Stwier- 

Antyse- 

  

        

  

   

   

kategorji dziwolągów naležy 

spotykana nazwa „mołodeck* 
o na oznaczenie po- 

o, ale spotykamy ter- 

: „starosta mołodecki*, „mołodecki wy- 

powiatowy”, „mołodecki radny”. > 

Być może, pp. radnym „molodeckim“ ta 

zmiana bardzo przypada do gustu, ałe żeby 
ona była gramatyczna i ładna — nie wydaje 
nam się. 

Dopóki województwo krakowskie nie za- 

cznie się. nazywać krackiem, wileńskie — 

wilskiem lub m. Mołodeczno — Mołodcem 

lub Mołodkiem, dopóki powiaty nie będą 
nosiły odrębnych, a nie przymiotnikowych 

nazw, — dopóty „przymiotnik* zrodzony 

w Krakowie „mołodecki* jak i inne „poe 

prawki* urzędowe będą przez dbających e 

czystość folkloru zwalczane wbrew wszeł- 
kim „obowiązuje od dnia..." jako niepra- 

widłowe i i niepotrzebne. 

Używa s 

wiatu mołodeczański 

    

    

  

     

Giełda warszawska z dnia 28 II b. r. 

WALUTY I DEWIZY: 
OBIARG=G 50 500 8.87*/, -8,833/, — 8,8537, 

Belgja Е 144,50 —124,61—123.99 
Holandja: = 472 361,00—362.90—360,10 
Londyn - . 30,95—30,99 31,12--31,83 
Nowy York kabel *.92 —8,94 8,90 
BLUŽ Asas ТЬа 35,10 45,19—35,01 

Praga + +10. 20.49 26,45 —26,33 
Szwajcarja -. . . .17410 17',58—173,6? 
Włochy .  46,20—46,73 45,27 
Bern «w obr nieoficjaln. . .. . . 211,50 
Tendencja niejednolita. 

PRPIERV PROCENTOWE: 

3% pożyczka budowi. . ŽAS 458 
Inwestycyjna = . „89,75 
Konwersyjna .к. .. . - „ 40.00 
4% dolarowa 47,00 
7% =tabilizacyjna . . *5,50—56,50—55,50 
8% L.2. B.G K.| BR, ow.b. G.K. 94,00 
Te same 7% . „EQ 83,25 

8% obl. budowlane B. G.K. . . „93,00 + 
4'/,% L. Z. ziemskie 20 4430 
8% warszawskie . . . . 63,25—64,50—63,68 
8% Czestochowy . . « . « « « « « 55,50 

10% Siedlee SĘ „59,50 
Tendencia na pożyczki słabsza, 

na listy niejednolita 
AKCJE: * 

B. Polski . - .. . 95,00—24,08 
Dolar w obrotach pryw.: 8,88 w żądaniu, 

8,87*/, w płaceniu. 
Rubel: 4,92 

-UKEPABEMER +——————————————————— OECZECZÓOA 

Tragedia na ringu lwowskim. 
Znokautowany bokser zmarł w szpitalu. 

We Lwowie wydarzył się w niedzielę 
tragiczny wypadek Śmierei podczas zawo- 
dów bokserskich W wulce o mistrzostwo 
Lwowa w wadze półciężkiej stanęli do rin- 
gu: Gross (Hasmonea) i Godlewski (Pogoń). 

Gross dotychczasowy mistrz okręgu Iwo- 

wskiego w wadze półciężkiej miał dużą 
przewagę nad przeciwnikiem. W. drugiej 
rundzie Godlewski kompletnie nie był już 
zdolny do walki, sędzia jednak mimo ok- 
rzyków publiczności — spotkania nie prze- 
rwał. W trzeciej rundzie Gross znokautował 
Godlewskiego, którego pomimo usilnych 
starań nie można hyło docucić, Nieprzytom- 
nego boksera przewiezione do szpitala, gdzie 
mimo natychmiastowej pomocy lekarskiej — 
wkrótce zmarł. 

Tragiczna Śmierć Godlewskiego jest pier- 
wszym wypadkiem w Polsce Śmierci bokse- 
ra na ringu, a zdaje się dwudziestym w hi- 
storji boksu światowego. 

macierzyństwa. Jednem z ich zadań 
jest udzielanie wskazówek, jak uni- 
kać niepożądanej ciąży. 

Byłoby demagogją twierdzić, że 
akcja ta grozi osłabieniem naszego 
przyrostu naturalnego. Jak uczy. sta- 
tystyka, przyrost ten nietyle zależy od 
liczby urodzeń, ile od zmniejszonej 
śmiertelności — zwłaszcza dzieci, któ 
re u nas masami giną w pierwszym. 
roku życia. Oto np. Kanada ma przy- 
rost naturalny ludności jeszcze szyb- 
szy, niż Polska, chociaż rodzi się tam 
dzieci znacznie mniej (u nas 32 pro 

mille, tam tylko 25,8). Ale w Kana- 

dzie śmiertelność wyraża się cyfrą 

10,6 pro mille, a u nas 17. 

W rezultacie więc, jak słusznie po 
dnoszą organizatorki poradni. kobie- 
ty w Polsce za dużo rodzą, a za mało 
wychowują; w ogromnej części dają 
życie istotom, nie mającym szans prze 
trwania nawet jednego roku. To mar- 
notrawienie sił i zdrowia matek da- 
je się we znaki szczególnie dziś, kiedv 
panujące stosunki zapędzają masy nie 
wiast do pracy zarobkowej, a często 
zwalają na ich barki obowiązek utrzy 

mywania rodziny wraz z mężem —- 
bezrobotnym w fabryce, ale niekonie- 
cznie w małżeństwie. 

Tak to samo życie obala różne 
stare przesądy. 

W sprawie powyższej organa policyjne f 
władze sądowe podjęły dochodzenia i na ро- 
lecenie prokuratora aresztowano boksera 
Grossa, który zeznaje w dałszym ciągu, że 
nie jest winień śmierci przeciwnika, gdyż 
walezył prawidłowo i nie mógł przerwać wał 
ki bez polecenia sędziego ringowego Lan- 
deeka. Władze sądowe zarządziły sprowadze- 
nie sędziego Landecka z Łodzi. 

Gross, na którym ciąży zarzut zabójstwa, 
został oddany w dniu 23 b. m. do dyspczy- 
cji sędziego śledczego dr. Kulezyckiego. 

Przez cały dzień dzisiejszy przesłuchiwa- 
ne wiełu świadków tragicznego wypadku. 
Sekcja zwłok, przeprowadzona dzisiaj, wyka- 
zała wstrząs mózgu, złamanie podsławy €za- 
szki i przerwanie tchawiey. Śmierć nastąpi- 
ła prawpodobnie wskutek pęknięcia naczyń 
krwionośnych w mózgu. Jutro o godzinie 16 
odbędzie się pogrzeb ofiary wypadku. 

  

Ale owo „samo życie” nie chce nie 
poradzić na to, by równorzędnie z re- 
gulacją i ograniczeniem urodzeń zja- 
wiła się niezbędna kompensata w po- 
staci lepszych warunków higjeniez- 
nych i ogólnego podniesienia dobre- 
bytu mas, co jedynie dawałoby wido- 
ki pomyślnego hodowania tej, świa- 
domie już rodzonej, dziatwy. Nędza 
rośnie, kryzysu końca nie widać. Ca- 
raz nowe rzesze bezrobotnych wyrzu- 
cane bywają na bruk, na głód, chłód, 
poniewierwę. 

Z wielkiem przeto uznaniem po- 
witano ostatnią decyzję rządu, aby 

skutki kryzysu w przemyśle węglo- 
wym okupione zostały nietylko redu- 

kcją płac robotniczych, jak to stale 

dotąd się działo; obniżkom — i to 

znacznym — ulec muszą pobory dy- 

rektorów, udziałowców i t. p., pobo- 

ry, jak wiadomo, kolosalne i — nie- 

wiadomo dlaczego — nietykalne do- 
tychczas. 

Panowie ci wmawiali nam ciągle, 

że wysokie opłaty nielicznej stosunko 

wo administracji nie mają wpływu na 

bilansy. Dziś pokazuje się, że te za- 

pewnienia, którym nie wszyscy, zre- 

sztą, dawali wiarę, grzeszyły pewnym 

„optymizmem. 

Benedykt Hertz.
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Bohaterski czyn 12-letniego chłopca. 
Uratował z pionącego domu czworo dzieci. 

W poniedziałek 22 b. m. we wsi Staszuny 

gm. załeskiej w zabudowaniach mieszkal- 

nych Ludwika Bońeczy wybuchł groźny po- 

żar. Wi mieszkaniu Boń znajdowało się 

podówczas czworo dzieci: 6 letnia Ma 

5 letni Witeid, 3 letnia Ludwika i 2 le 

Helena. Ogień szybko ebjał cały budynek 

w powažnem niekez- 

picezeūstwie. Požar zauwažyl pierwszy Syn 

ssąsiada Bończy Adaś Markuć lat 12, który 

     

    

  

i dzieci znalazły 

   

z marażeniem własnego życia wbiegł do pło- 

nącego już mieszkania Bończy i powynosił 

stamtąd przerażene dzieci, Dzielny chiopak 

nie zapomniał również uratować psa z trze- 

mia szezeniakami. Gdy powiadomiony 0 nie- 

szczęściu przybiegł Bończa i nieco później 

а) wynagrodzić dzielnego chłopaka, ten 

  

Dzisiejsza walka 6 byt. 
  

ŚĆ n/B. и 2.- (P: 
pow. 

     

      

   

   

  

— We wsi No. 
zas zabawy 

siem siekiery w 

a swego szwagra Bazyle- 
tego Wojdyga dokonał 

1 majątku, kióry to 
od trzech lat i obec- 

nie, prze, idowy, postanowił 
zgładzić swego szwagra riata. — Zbrod- 
niarza zatrzymano. Stanie on przed sądem 

      
glewę pozbawił 
ge Galicę. Zabójstw: 
ma tle sporu © р 
spór prewadził z 

          

   

IB. 23. 2. (Pat). — Mieszkań- 
zewieze, pow. łuninieckiego Łuk 

ganoówi Guszezyni nicznany sprawca rozbił 

Pańszczyzna... w 
Ludność pegraniecza sowieckiego w rejo- 

«mie Rubieżewicz jest od dwóch tygodni przy- 

sowo załrudniana p wyrębie lasów 
„ Lasy są cinane pod budowę 

yszłej linji kolejowej, kt będzie szła 
wzdłuż pogranicza aż do ge je. zy 

sobetach tych pracuje przeszło 2500 włoś- 
<tian, którzy wobec silnych mrozów masowo 

    

      

   

    

       
   

    
      

< 

mie rrzyjął podarunku  eświadczające, iż 

spełnił tylko chrześcijański obowiązek. 

(e). 

18 uli i z czył pszczoły. Poszkodowany 
Ghlicza s na okoł 108 zł. O dekonanie 
tego czynu poszkodowany podejrzewa brata 
swego Aleksandra, z którym prowadzi spór 
e prawo własności do uli. 

BRZEŚĆ n/B., 23. 2. (Pat). Między 
mieszkańcami wsi Choszczewo, pow. drohi- 
ckiege, 58-letnim Janem Łeszko i 28-lefnim 
Jakėbem Chomickim wynikła sprzeczka 0 
działkę leśną. Podczas sprzeczki Chemieki 
uderzył w głowę obuchem siekiery Łoszkę, 
powodując pęknięcie ezaszki i natychmiasto 
wą śmierć. — Zabójcę osadzono w więzie- 

niu. 

PH ia s _ a 

Rosji Sowieckiej. 
chorują na różne choroby, Mnóstwe włoś- 
cian ma poodmrażane nogi i ręce. Ponieważ 
wynagrodzenie jest minimalne, wielu z chło- 
pów ucieka z praey. Onegdaj na teren polski 
przekroczyła grupa wł an, wśród których 
znajdówałe się 5 wi an z odmrożonemi 

nogami. 

          

  

Szarkowszczyzna. 
B. B. W. R. w Szarkowczyźnie. 
Głuchy zakątek „Polskiej Syberji*, uo- 

=sobienie najgorszej komunikacji — Szarkow- 
szczyzna, zabiera głos, by w paru słowach 
sprawozdawczo - informocyjnych ująć cało 
kszłałt swej pracy na niwie Bezpart. Bloku. 

Jako punkt wyjścia z olbrzymich zagad- 
nień pracy w terenie, postawił sobie tut. 
К- BBWR credo: „pomału, pocichu lecz sy- 
stematycznie i konsekwentnie naprzód!* i 
oto od dł go czasu, łółwim, ale ciągłym 

krokiem się posuwając z uporem realizuje 
zamierzenia. 

oP dłuższem przegotowywaniu materjału, 
przystąpiono do organizowania Komitetów 
gromadzkich, prenumeraty zbiorowej „Go- 
«spodarza Polskiego* i zaprowadzono łączność 
= zastępowymi na wsi, którzy informują o 
murtach politycznych, agitacji i bolączkach. 
"Owe zaś bolączki Komitet skrzętnie wyson- 
<łowuje i stara się wszelkiemi sposobami je 
złagodzić, bądź w ich złagodzeniu pośred- 
niczyć, to też ludność coraz bardziej na- 
dbiera ufności do rządów Marszałka Piłsud- 
skiego, sądząc je z obchodzenia .się i takty. 

Ski miejscowych władz gminnych, policyjnych 
a. t p. 

Nie można przemilczeć faktu, że miej- 
=seowy posterunek policji p. wybitnie z nami 
-współdziała i dopomógł w zorganizowaniu 
sczeczonej imprezy. 

  

   
   

    

  

  

  

Witold Hłebowicz. 

Postawy. 
Akademja ku czci papieża Piusa XI. 

Nie zbraknie chyba nigdy w tutejszym 
«środku powiatowym tych, którym ambicja 
«przysparza sił i czasu, by uczynić cokolwiek 
«dla dobra ogółu. Praca Federacji PZOO. 
w Postawach z każdym dniem wskazuje na 
wożyteczność zjednoczenia się wszystkich 
rezerwistów. 

WI dniu 20 lutego r. b. uroczyście obcho- 
«dzono tutaj jubileusz 10-lecia koronacji Pa- 
pieża Piusa XI. Z rana na placu rynkowym 

<w Postawach ustawiły się kompanja Strzel- 
<ca i kompanja honorowa Koła Postawskiego 
Związku Rezerwistów pod bronią i ze sztan- 

-ilarem Federacji PZOO. O godz. 10.30 pre- 
zes Powiatowej Federacji PZOO. Kazimierz 
Protassewicz przy asyście prezesa Koła Po- 

-stawskiego Związku Rezerwistów p. Fr. Bo- 
-bowskiego przyjął raport i dokonał prze- 
sglądu oddziałów poczem ppor. rezerwy p. 
Andrzej Niemczynowicz i strzelec A. Klan- 
-tewicz poprowadzili kompanje przy dźwię- 
kach orkiestry dętej do miejscowego koś- 
<iola na uroczyste nabożeństwo celebrowane 
'arzez ks. prob. Jankowskiego. Po przerwie 
=obiadowej staraniem ks. prob. Jankowskiego 

WIEŚCI Z WOJEW. 

sali Domu ludowego 
sia akademja. Przy szczenie wypeł- 

sali akademję zagaił ks. prob. Jan- 
i wygłaszając okolicznościowe prze- 

mówienie. Pozatem przemawiali jeszcze dr. 
Reyro ip.. Porzecka. Następnie deklamacje, 
pieśni dziatwy 7 kl. szkły pwoszechnej, ży- 
wy obraz i gra na skrzypcach p. Suchorzew- 
skiego uzupełniły całość. Is. 

Głębokie. 
Podziękowanie, 

Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet w 
Głębokiem składa serdeczne podziękowanie 

p. staroście Tramecourt'owi, paniom i panom 
wojskowym Garnizonu Głębokie z p. ppłk. 
Bohusz-Szyszko na czele, oraz panom: Za- 
wadzkiemu, Czarnemu i Kozłowskiemu, za 

pomoc w urządzeniu balu na rzecz Związku 
dnia 6.11. 1932 r. 

Impreza ta zgromadziła całą inteligencję 
m. Głębokiego i okolic, wytworzyła wesoły 
i miły nastrój, a w rezultacie dała niesly- 
chany, jak na tutejsze stosunki, dochód. 

Z pogranicza, 
Zlikwidowanie niebezpiecznej szajki 

przemytniczej na pograniczu. 
Na odcinku granicznym Wiżajny połska 

straż graniczna zlikwidowała wielką szajkę 
przemytniczą, która eperowała na pograni- 
czu w pow. suwalskim. Aresztowano 11 osób. 
Podezas przeprowadzanych rewizyj w róż- 
nych składach i podejrzanych lokałach prze- 
mytniezych znaleziono mnóstwo towaru po- 
chodzącego z przemytu wartości kilkudzie- 
sięciu tys. zł. 

„Wielkopańskie* połowania sowieckie 
w lasach zasławskich. 

Z pogranieza donoszą, iż w ostatnich dn. 
w lasach granicznych wpobliżu Zasławia od- 
bywają się wielkie polowania z udziałem wy 
bitnych osobistości z Mińska, Połocka i Wi- 
tebska. W związku z tem "na pograniczu 
zwiększono dla bezpieczeństwa posterunki 
sowieckie straży granicznej. 

urządzona została w 

      

      

  

Burza śnieżna w gminie olkieniekiej. 
Onegdaj nad gminą olkienicką przeszła 

silna burza Śnieżna. Silny wicher pozrywał 
w 7 wsiach dachy z demów i budynków go- 
spodarczych, połamał drzewa i powyrywał 
płoty. Niebywałych rezmiarów wichura, któ- 
ra szałała w ciągu onegdajszej nocy na pog- 
raniczu poczyniła dotkliwe straty mieszkań- 
com jak ze strony polskiej tak i litewskiej. 

Wiehura kompletnie zniosła kilkanaście 
wiech granieznych oraz zniszczyła kilka bu- 
dowli, 

NOWOGRÓDZKIEGO 
Qddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego” mieści się 

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

  

Miejski 
Kino -Teatr Dźwięk. 
w Nowogródku 

zs NIEWINNY GRZECH 
Salonowy dramat dźwiękowy. 

W rolach głównych: Colleen Moore i Antonio Moreno. 

Następny prozram: ROMANS z Gretą Garbo i Levis Stone. 

  

  
  

| JAKÓB WINER i S-ka 
| : 
| LID A, Suwalska 58, tel. 90 (obok kino-teatru Nirwana) 

Poleca: jedwabie, wełny, korty, sukna, płótna, 
oraz futra I okrycia damskie i męskie. 8730 Ч 

= 

  | 
  

Lida. 
„Lida we Śnie. 

z Pod takim tytułem wystawiono onegdaj 
bardzo pomysłowo opracowaną i nadzwyczaj 
wesołą rewję na scenie kino-teatru „Nirwa- 
na", Powiedziałbym jednak, że tytuł „Lida 

ka šnie“ absolutnie nie byl odpowiednim 
o tej pełnej werwy i humoru rewji o czem 

przekonamy się poniżej: 
я Przedewszystkiem, nie przesadzę, 

wiem, iż jak długo Lida istnieje to uigdy tyle publiczności w teatrze 
daj, a przecież teatr „Nirwana“ 

sozmaite sławy polskie, a nawet 
# tem się poszczycić nie mogą. Juž na go- 

<dzinę przed przedstawieniem bilety były Wy- 
przedane, a publiczność wciąż idzie. Około 
400 osób weszło do teatru ponad norme. 
To już dowodzi, że Lida nie była „we śnie”, 
“Grubo po dziewiątej rozpoczęło się przed. 
stawienie, które przeciągnęło się do godz. 1. 

Na wyróżnienie zasługują nasiępujące 
mumery: „Budujemy biały dom“ Tuwima 
w. przekładzie p. L. Polaczka w wykonaniu 
<ałego zespołu (20 osób) „Lida we śnie” w 
"opracowaniu p. L. Polaczka (własny utwór 

wykonawcy), „Katarynki* pomysłu p. L. 
„kolaczka, w wykonaniu pp. Cukiernika, Kaca, 
Pupki, Kacelenbogena i L. Polaczka. Sere- 

jeśli po- 
nie było 
co oneg- 

odwiedzały 
i światowe 

nada w wykonaniu p. R. Pupko i p. Cukier- 
nika, która wypadła wspaniale, wreszcie 
ostatni numer „W dancingu* w wykonaniu 
pp. L. Polaczka, Z. Kaca, Leona Kacelenbo- 
gena, oraz pań R. Lewinėwny, L. Kiwelo- 

wiezówny i R. Pupkówny. Mniej udanym nu- 
mer był „Czuwaj” (sen więźnia). Całość jed- 
nak wypadła doskonale i przyznać trzeba, że 
więcej nigdy (jeśli nie grubo mniej i gorzej) 
nie dał żaden przyjezdny zespół zawodowy. 

Podkreślić należy wielką zdolność twór- 
czą p. Lwa Polaczka, który całą rewję sam 
opracował. Wiszystkie numery były jego włas 
nego utworu. Orkiestra pod batutą p. Czar- 
nego wywiązała się doskonale. Organizacją 
zajął się Komitet Zjednoczonych Szkół Ży- 
dowskich w Łidzie, na którego ręce zło- 
żono całkowity dochód z przedstawienia. 

Po przedstawieniu odbyło się zebranie 
zespołu w celu omówienia pracy na przy- 
sztošč. Na temże zebraniu zaszedł bardzo 
niemiły incydent wywołany przez nauczy- 
ciela p. Dawidowicza, który spowodował 
ogólne rozgoryczenie. P. Dawidowiczowi nie 
podobały się słowa „niema różnicy narodo- 
wościowej w pracy społecznej, wszyscy po- 
winniśmy dążyć do podniesienia kultury*, 
wypowiedziane w przemówieniu przez jed- 
nego z obecnych. 

Nieładnie panie Dawidowicz! 

  

KUR KR 

OBRAZKI Z KRAJU. 
Juraciszki 

(pow. wołożyński). 

Otwarcie Domu Ludowego. 

Dnia 14 lutego 1932 w Juraciszkach od- 
była się uroczystość otwarcia Domu Ludo- 
wego. Miejscowa ludność już oddawna od- 
czuwała brak, tej pożytecznej placówki. 
Dzięki inicjatywie i słaraniom Urzędu Gmin- 
nego został wynajęty ЮюКа! i w dniu tym w 
pięknie i gustownie udeworowanej zielenią 
sali odbyło się otwarcie Domu. 

V: czystość przybyła gremjalnie lud- 
cowa i z pobliskich wsi. Przybyli 

równ przedstawiciele nauczylstwa, pracow- 
ników Urzędu Gminnego, p. Kpt. Toma 
ski, przedstawieiel Obwodu Związku 

    

   

  

     

  

     

a Strzeleckiego, Związku Młoc 
Polskiej, Stowarzyszenia Rezerwistów, Stra- 
ży Pożarnej i p. Wł. Sokołowski przedstawi- 
ciel Okr. Tow. Org. i Kółek Roln. 
. Posiedzer zagaił i przewodniczył p. 

rownik miejscowej szkoły po 
aśniając zebranym w swem 

przemówieniu cele i zadania Domu Ludowe- 
go, p. kpt. Tomaszewski zobrazował dą- 
żenia i współpracę członków Domu Ludo- 

  

    

        

     

      ieniach zebrani poczęli grem- 
się na członków Domu, za- 

pisało się na członków 89 osób. 
Po przemówieniach i dyskusjach zebra- 

ni jednogłośnie uchwalili nadać Domowi na. 
zwę „Domu Ludowego im. Adama Mickie- 
wicza w Juraciszkach*. Poczem przystąpio- 

ządu. 
ścią głosów przez gło 

wybrani pp.: Jan 
Grazda, Grzegorz Synyszy ieł z Ma- 
kuć,. Konstanty Sokołow ja: Walicka, 
Józef Polańczuk, Włodzimierz Doborowiez, 
Daniel KI icz, Piotr Wojniłowicz. Do 
Komisji Rewizyjnej zostali wybrani pp.: Hna- 
tinkowa Anna, Doborowicz Sergjusz i Sta- 
nisław Zachar. Е 

Na gospodarza Domu Ludowego zebrani 
jednogłośnie powołali p. Kazimierza Kule- 

  

    
     

          

   

   

    

       
szysa, sekretarza gminy juraci 

Nowej placówce Kulturaln iatowej 
należy życzyć pomyślnego rozwoj 

P. Kemorowski 

z Juraciszek 

Przebrodzie, 
pow. brasławskiego. 

Praca oświatowa Ogniska Z. N. P. 
Martwota kryzysowa ogarnęła wszyst- 

kie dusze. Jedynie nauczycielstwo nie pod- 
daje się ogólenmu nastrojowi, a prowadzi 
energicznie walkę. Wie, że w jedności siła, 
dlatego wszyscy skupili się w Ognisku Zwią- 
zku Nauczycielstwa Polskiego. 

Na  osłatniem walnem zgromadzeniu 
(31..) wyjaśniło się, że Ogisnko założyło 
bibljotekę, narazie z doborem książek o tre- 
ści pedagogicznej. W miarę zdobycia fundu- 
szów rozszerzy i uzupełni swój księgozbiór 
dziełami popularniejszemi, aby dać możnosć 
korzystania z bibljoteki i szerszym warst- 
wom. Już zaprenumerowano dzieła Wł. Or- 
kana. Rada gminna w zrozumieniu wartości 
bibljoteki wstawiła do budżetu na rok 1932- 
33 tytułem złpomogi dla bibljoteki 25 zł. 
Oby ten przykład znalazł naśladowców i 
w innych gminach! 

Z końcem zeszłego roku szkolnego Ogni- 
sko sprowadziło z Isnpektoratu szkłonego 
aparat „Ornak*. W trzech szkołach odbyły 
się odczyty z przeźroczami, które cieszyły się 
powodzeniem. A 

Obecnie praca nąnczycieli-związkowców 
rozwija się coraz intensywniej. Istniejące or- 
ganizacje społeczne chętnie korzystają z-po- 
mocy nauczycieli, a ci jej nie odmawiają 
W Ikažni p. Czarkwoski współpracuje ze 
Strażą Ogniową i Kasą Stefczyka jest dom 
ludowy, urządzane są przedstawienia, wie- 
czory świetlicowe. odczyty. W Ukli p. Ko- 
walonek pracuje z oddziałem Strzelca. 
W  Przebrodziu p. Urbanowicz  prezesuje 
Stow. Rezerwistów. P. Kochański w Klau- 
sach prowadzi chór ludowy, współpracuje 
z Koł. MŁ Wiejskiej. Niwniki, Kołeśniki 
mają Koła Młodz, Wiejskiej. Kursy wieczo- 
rowe w Niwnikach w Wolkowszezyžnie (p. 
Bednarczukówna). Nasz śpiewak, p. Adam- 
czyk z Zarzeczan, ma zamiar stworzenia 
chóru nauczycielskiego. Szczęść mu Boże! 

Aby osiągąnć więcej planowości w pra- 
cy społeczno-oświatowej Ogniska, na ostat- 
niem posiedzeniu Zarządu Ogniska dokona- 
no wyboru referenta społeczno-oświatowego 
(p. R. Kochański). Ujęcie pracy oświatowej 
w ramy planu, przemyślanego wspólnie z 
czynnikami społecznemi z poza grona nau- 
czycielskiego, da rękojmię powodzenia w 
pracy. 

Nie można pominąć milczeniem faktu 

bardzo życzliwego usiosunkowania się do 05- 
wiaty szkolnej i pozaszkolnej obecnego wój- 
ta tut. gminy, p. Ejdrygiewicza. Nauczyciel- 
stwo, nie zepsute pobłażliwym stosunkiem 
samorządu gminnego do oświaty, chętnie 
uściśnie wysiągniętą dłoń. Fl. Mancewicz. 

SEE SORZOWIANT OMÓW 

Teatr Lutnia. 
Co może kobieta? Sztuka satyryczna 
w kiłku odsłunach — przez Antoine, 

Makabryczny pomysł znanego ze 
wstrętu do kobiet fryzjera paryskie- 
go, Polaka, który się wsławił głównie 
tem, że wprowadził fryzury a la gar- 
conne, nie jest pozbawiony zjadliwe- 
go dowcipu,, odnośnie do rzekomego 
wampiryzmu kobiet i ich możliwości 
przynoszenia mężcżyżnom zagłady na 
kążdym odcinku życia. Temat upra- 
wiany już przez szereg autorów np. 
„Demon ziemi* Wedekinda. .Pelikan* 
Strindberga, pokazują te nieludz- 
kie typy kobiet, które jak pajęczyce 
wysysają swych samców i rzucają ich 
jako nieużytki, niszczą, pozbawiają 
majątku, godności, zdrowia, i wkoń- 
cu... życia. 

Co prawda, bohaterka sztuki An- 
toine'a, ma do czynienia z takiemi ma 
tołkami, że niewielki żal, że ich pod 
ziemię wpędziła, Koncept, żeby mówi- 
li truposze, wychodzący w oczach pu 
bliezności z grobów (ale nie w stanie 
rozkładu, pocieszmy się), jest dość nie 
smaczny, cała sztuka jest taka „mar- 
garynowa', w okropnie złym guście 
są te trupie koncerty. Ale karykatura 
chtrakterów, jaskiniowej żwięrzęcoś- 
ci tych przyziemnych burżujów, nieo- 
graniczony egoizm francuskiej Żabu- 
si, jej zachłanność miłosna i chciwość 
pieniędzy, wyjaskrawione do granie 
karykatury, dość trafnej w swej am- 
plifikacji. Aura bohaterki jest, jakby 
się można wyrazić, kwintesencją bur 
żujskiego demonizmu. Doskonale ko- 

      

   

  

МОВЕ МЕО 

Echa zajść listopadowych. 
Doręczenie aktu oskarżenia w sprawie zabójstwa 

ś. p. Wacławskiego. 
Jak się dowiadujemy, student Wulfin, 

aresztawany w swoim czasie w związku z 

tragiczną Śmiercią Ś. p. studenta, Waeław- 

skiego a po ukończeniu śledztwa zwolniony 

z więzienia za kuaeją w wysokości 2000 zł. 

ctrzymał w tych dniach akt oskarżenia. 

Wauliin pociągnięty został do odpowiedzial- 

ności sądowej z artykułu 122 k. w, 

Drugi aresztowany w związku z tą spra- 

wą Załkind otrzyma akt oskarżenia w 

dniach najbliższych. 5 

Obie sprawy odbędą się najprawdopodob- 

niej w pierwszej połowie kwietnia r. b. 

Dalsze dochodzenie 
w sprawie zagadkowego włamania do kancelarji starostwa 

wileńsko-trockiego. 
We wczorajszym numerze „Kurjera Wi- 

leńskiego* denosiliśmy o zagadkowem wła- 
mania do lekalu kaneelarji starostwa wileń- 
sko-trockiego. 

Przeprowadzone dochodzenie wykazało, 
że nieujawnieni narazie sprawey planowali 
zrabować 1500 zł. z biurka szefa kancelarji, 

i ieniadze, Jed- 

nak tym razem po ukończeniu urzędowania 
szef kaneelarji zabrał posiadane 1500 zł. ze 
sohą. Charakterystycznym jest również fakt, 
że włamywacze przedosiali się do lokału nie 

   

    

   

uszkadzając zamków. Władze śledcze doko- 
nały zdjęć daktyleskopiinych śladów rąk po- 
zestawionych na splendrowanych szufladach 
eo znakomicie ułatwi dalsze śledztwo. 

Nadmienić należy,ż e niedawno w lokalu 
starostwa powiatowego odbył się remont, 
podczas którego w gmachu przewinęła się 
znaezna ileść postronnych esób. W: dniu 
wczerajszym polieja przeprowadziła w zwią- 
zku z tem szereg rewizyj, oraz przesłuchała 
szereg osób. Konkretnych danych dotychczas 

brak. (e). 

Z zakulis wałki 
domorosłych handlarzy żywym towarem. 

We wezorzjszym numerze „Kurjera Wi- 
leńskiego* donosilišmy © napadzie na właś- 
eiciela domu schadzek M. Lewina, znanego 
pod przezwiskiem „poliemajster*, na tle ken 
kurencji pomiędzy domerosłymi handlarza- 
mi żywym towarem. Wdrożene w tej sprawie 
dochodzenie ujawniło niezwykle ciekawe 
szezegóły. Rozpoczęło się od tego, że jedna 
z „dziewczynek* niejaka Stankiewiczówna, 
przebywająca przedtem w domu šehadzek 
Chajkina przy zauł. Gazowym, przeprowadzi- 
ła się do „poliemajstra*. 

Przedwczoraj Lewina zawezwano do szyn 
ku niejakiego „Towszy“ przy ulicy Sofjanej, 

KR 
Dziś: Sergjusza. 

    

Jutro: Macieja. 

Wschód słońca — g. 6 m. 24 

Zachód — g. I6m.41 

  

'Spestrzeżańis Zakłada Kotaere"sghi U. 6, B- 

w Wilnie z dnia 23 Н — 1922 szbw 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 759 

Temperature średnia — — 12° С 

с naiwyžezai — 6 C 

ы asjniższa: — 15° С. 

Opad: ślad. 

Wiatr: północno-zachodni: 

'Tendencja: wzrost. 

Uwagi: wiecz. drobny śnieg. 

į OSORISTA, 
— Dyr. kolei państwowych p. inž. Kazi- 

mierz Falkowski wyjeżdża w dniu 23 b. m. 
w sprawach służbowych na kilka dni do 
Warszawy. į - 

MIEJSKA. 
— Likwidacja źródeł wingierskich. Źró- 

dła wingierskie, które zaopatrują w wodę 
większość posesyj na ul. Wingry, na skutek 
stwierdzonych niedokładności, Magistrat 
projektuje w najbliższym czasie złikwidować 

związku z tem na dzień 24 b. m. zwo- 
łane zostało posiedzeenie miejskiej Komisji 
Sanitarnej, która sprawę tę rozstrzygnie i 
wniosek swój przedłoży miarodajnym czyn- 
nikom d wykonania. 

'— Budowa 60 kiosków do sprzedaży ga- 
zet i papierosów. W swoim czasie podaliśmy 
wiadomość o projekcie Magistratu budowy 
w Wilnie jednolitego typu kiosków do sprze- 
daży gazet i wyrobów tytoniowych. Projekt 
ten znalazł się na porządku dziennym wczo- 
rajszego posiedzenia Magistratu. W! wyniku 
dyskusji, postawiono w roku bieżącym 
przeprowadzić budowę 30 kiosków, reszta 
ma być wykonana w roku przyszłym. Ogó- 
łem na terenie miasta ma być ustawionych 
60 takich kiosków. 2 

Sprawa ta znajdzie się wkrótce na posie- 
dzeniu Komisji Finansowej, która szczegó- 
łowo omówi koszta związane z realizacją 

tego projektu. 
— Półtora miljona zysku dała elektrow- 

nia miejska. Podług dokonanych ostatnio 
obliczeń elektrownia miejska przekazała do 
kas Magisthatu blisko półtora miljona zło- 
tych jako czysty dochód osiągnięty w ciągu 
roku ubiegłego. 

SANITARNA. 
— Lustracja sanitarna rzeźni miejskiej. 

W dniu wczorajszym specjalna komisja na 
czele z wice-starostą p. Iwo-Gižyckim doko- 
nała szczegółowej lustracji rzeźni miejskiej 
oraz zapoznała się z warunkami pracy. Po- 
zatem komisja żywo zainteresowała się trwa- 
jacym zatargiem z rzezakami. Komisja po 
zbadaniu całokształtu sprawy wyda  odpo- 
wiednie zarządzenie. 

LITERACKA. 
— Dzisiejsza Środa Literacka wypełniona 

będzie interesującym referatem Jerzego Ost- 
rowskiego, który mówić będzie o swoich 
wrażeniach z dłuższego pobytu w Brazylii. 
Odczyt zilustrują przeźrocza, 

Początek o godz. 8.30. Wstęp dla człon- 
ków rzeczywistych i członków sympatyków 
bezpłatny, wprowadzeni goście płaśą i zł. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Czwartek Akademicki. Czy sztuka ma 

służyć jedynie do uprzyjemnienia życia, a 

miczny jest akt ostatni, , chociaż się 
dzieje na cmentarzu w dzień Zadusz- 
ny. Tronistą jest pan Antoine dość 
ciężkim, koncepty jego są grube, ale 
jako obraz przewrotności kobiecej i 
głupoty męskiej dość trafny. 

Doskonale grała Ładosiówna głów 
ną rolę kobiecą, na której się cała 
sztuka opiera, wszystkie fazy, od głu- 
piej panienki z mieszczańskiego do- 
mu, z wszystkiemi zadatkami chci- 
wości, po przez zdradzającą cynicznie 
żonę fabrykanta, aż do nienasyconej 
kochanki i siwej matki, w każdej była 
wyborna, bez szarży. P. Szurszewska 
mile odegrała córeczkę, panowie po- 
prawnie odegrali swe niemiłe role. 

Publiczności było dużo, nie wszy: 
scy się zachwycali, najwięcej bodaj 
ci, którym już kobieta żadnej krzyw- 
dy zrobić nie może. Hro. 

gdzie znajdował się już Chajkin i jeszcze kil- 
ku osobników z tej samej branży. Tu odbył 
się ad hoe zaimprowizowany sąd nad „polic- 
majstrem, w wyniku narady skazano ge na 
zapłacenie Chajkinowi 300 zł. odsiępnego za 
Stankiewiczównę. 

Kiedy po ogłoszeniu wyroku skazującego 
„poliemajster* zaprotestował i oświadczył, 
że nawet 300 groszy nie zapłaci, na znak, 
dany przez niejaką „Frydkie-Kanarek* 
dziowie* rzucili się na krnąbrnego „po 
majstra i rozprawili się z nim po swojemu. 

Epilog tego „sądu% rczegra się w Sądzie 

Gredzkim. te). 

   

    

zwłaszcza poobiedniego trawienia, czy też 
ma określoną funkcję produkcyjną w społe- 
czeństwie walczącem o byt, na ten temat 
potoczy się dyskusja na Czwartku Akade- 
miekim dnia 24 łutego p. t. Muzy w zaprzę- 
gu. Dyskusja nie powinna się obracać w 
czysto abstrakcyjnych sformułowaniach, bę- 
dzie bowiem ilustrowana konkretnemi przy- 
kładami z dziedziny sztuk plastycznych. 
Zagajenie ilustrowane przeźroczami wygłosi 
kol. Irena Karpińska z Wydziału Sztuk Pięk- 
nych. Czwartek odbędzie się w lokału „Og- 
niska* przy ul. Wielkiej 24. Początek o 
godz. 20-ej. 

— Odczyt Rowmunda Piłsudskiego. Dzi- 
siaj o godz. 19 min. 15 (punktualnie) w sali 
II gmachu głównego USB. — p. Rowmund 
Piłsudski wygłosi odczyt p. t. „Walka o nie- 
zależność ideową młodego pokolenia*. Na 
powyższy odczyt Koło Wileńskie Myśli Mo- 
carstwowej zaprasza ogół młodzieży. Wsięp 
wolny. 

  

SPRAWY SZKOLNE. 

-— Wyjaśnienie Kuratorjum w sprawie 
wprowadzenia t. zw. języka  regjonalnego. 
W] związku z ukazaniem się w niektórych pi 
smach wileńskich wiadomości o rzekomem 

- zarządzeniu. władz szkolnych wprowadzają- 
cem t. zw. j. regjonalny do wyprac. szkol- 
nych Kuratorjum w sprawie tej zaprzecza 
kategorycznie oświadczając przytem, iż po- 
dobnego zarządzenia nie wydawało. Kurator- 
jum tłumaczy, iż możliwe, że w niektórych 
szkołach średnich wyprocowania w gwarze 
wileńskiej i odbywały się, lecz jedynie z za- 
rządzenia nauczycieli. 

я GOSPODARCZA, 

— Obliczanie podatku dochodewego od 
uposażeń dziennych. W związku z powsta- 
łemi wątpliwościami władze skarbowe wy- 
jaśniły, że wymiar podatku dochodowego 
od uposażeń pracowników wynagradzanych 
dziennie, należy wykonywać mnożąc sumę 
dziennego zarobku przez 300 dni pracy w 
ciągu roku i ustalając w ten sposób roczny 
dochód płatnika. 

WOJSKOWA. 

— Ostatnie posiedzenia dodatkowej Ko- 
misji Poborowej. Jak ustaliły władze admi- 
nistracyjne przed poborem rocznika 1911-go 
odbędą się zaledwie dwa posiedzenia do- 
datkowe Komisji Poborowej w dniu 16-go 
marca i 17 kwietnia r. b. Później nastąpi 
dłuższa przerwa spowodowana poborem 
rocznika 1911-go i nie jest jeszcze zdecy- 
dowane czy w roku bieżącym dodatkowe po- 
siedzenia Komisji Poborowej poza wymie- 
nionemi dojdą do skutku. Wszyscy więc 
mężczyźni, którzy we właściwym czasie nie 
uregulowali swego stosunku do wojska mają 
obecnie jedną z nielicznych już okazyj do 
spełnienia tego obowiązku, 

| — Weielenie atylerzystów do szeregów. 
Referat wojskowy Magistratu m. Wilna za- 
kończył rozsyłanie wezwań poborowym то- 
cznika 1910-g0 zakwalifikowanym podczas 
ostatniego poboru do artylerji.  Wcielenie 
nastąpi w dniach 7 i 8 marca. 

Termin wcielenia do szeregów  poboro- 
wych tego rocznika zakwałifikowanych do 
piechoty nie został jeszcze ściśle ustalony, 
w każdym bądź razie nastąpi w drugiej po- 

łowie marca 1 2 

    

Z POCZTY. 
-— Wycofanie z obiegu znaczków pocztio- 

wych 25-grószówych. Zarządzeniem Minister- 
stwa Poczt i Telegrafów wycofane zostały z 
obiegu 25-groszowe znaczki pocziowe, kołoru 
bronzowego z godłem państwowem. 

Dyr. Poczt i Telegrafów w Wilnie otrzy- 
mała zarządzenie Min. Poczt i Telegr. zle- 
cające rozpoczęcie wypłat za wycofane z 
obiegu znaczki pocztowe. Wypłaty te usku- 
teczniane będą w sposób podobny, jak przyj 
mowanie znaczków, które nadał mogą być 
przez posiadaczy zwracane. 

— Dyrekcja Poczt i Telegrażów komuni- 
kuje: W) ruchu telegraficznym między Wil- 
nem a wszystkiemi miejscowościami w Ho- 
landji została podwyższona opłata za trzy- 
miinutową rozmowę zwykłą (jednostka tary- 
fowa) z 9 fr. 70 e. na 10 fr. 30 c. 

* * * 
Wprowadzono ogólny ruch telefoniczny 

między Polską a Luksemburgiem. Dopuszezo 
ne są rozmowy państwowe, prywatne zwykłe 
i pilne, błyskawiczne i abonamentowe, W 
okresie słabego ruchu t. j. od godz. 19 do 8 
opłata za prywatną romowę zwykłą wynosi 
3/5 jednostki taryfowej. 

Opłata za trzyminutową rozmowę zwykłą 
z Wilna do wszystkich miejscowości w Luk. 
semburgu wynosi 10 fr. 20 cent. Za doręcze- 
nie wezwania do rozmównicy poza miejsco- 
wym okręgiem doręczeń przy rozmowach z 
Polski do Luksemburga — pobiera się dodat 
kową opłatę za posłańca w sumie 50 cent. 
Wiezwania takie z Luksemburga do Polski 
nie są narazie dopuszczone. 

3 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Piękny gest Wileńskich Artystów Pła- 

styków. Powszechnie znanym faktem jest o- 
fiarność artystów na wszelkie cele kultu- 
ralno-społeczne. Nowym dowodem wysokie- 
go poczucia boywatelskiego Wiłeńskich Ar- 
tystów Plastyków jest piękny czyn ofiaro- 
wania przez nich Związkowi Pracy Obywa- 
telskiej Kobiet obrazów i rzeźb na Żłobek 
i Ochronki prowadzone przez Związek. 

Hojnymi ofiarodawcami są p. prof. Lu- 
domir Ślendziński, p. Kazimierz Kwiatkow- 
ski, p. Tymon Niesiołowski, p. Michał Rou- 
ba, p. Kazimiera Adamska-Roubina, p. Adam 
Miedzybłocki, p, Jerzy Hoppen, p. Bronisław 
Jamontt i p. Bolesław Bałzukiewicz. 

Sprzedaż tych obrazów rozszerzy budżet 
na Żłobek i Ochronki i pozwoli Związkowi 
nawet w tych ciężkich kryzysowych cza- 
sach dać dzieciom smaczniejsze i obfitsze 
pożywienie, to ież Zarząd ZPOK składa 

stkim panom arłystom a przedewszyst- 
kiem inicjatorce pani Adamskiej-Rouba naj- 
serdeczniejsze Bóg Zapłać. Obrazy są do na- 
bycia w lokalu ZPOK Ja 
Oglądać je można codziennie pomi 
a 3. Wszełkie informacje o warunkach sprze 
daży i cenach udziela Sekretarjat w tych 
samych godzinach. я 

— Sekeja Kult.-Oświat. Redziny Wojsk. 
przyjmuje zapisy na lekcje jęz francuskie 
go. Lekcje odbywają sie w 90. popołudnio 
wych, dwa r: na tydzień. Pódział na 3 gru 
py (początkujący, zaawansowani i konwer- 
sacja). Zapisy i informacje dla pań i panów, 
cywilnych i wojskowych; w  sekretarjacie 
Rodz. Wojsk. (Mickiewicza 13) w poniedział- 
ki i czwartki od godz. 18 do 19. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Z Tewarzystwa Przyjaciół Nauk w 

Wilnie We czwartek dnia 25 lutego r. b. 
o godz. 7 wiecz. w lokału własnym (Lele- 
wela 8) odbędzie się 92 zwyczajne mie- 
sięczne posiedzenie T-wa, na którem p mec. 
Antoni Miller wygłosi odczyt p. t.: „Pierw- 
sza porozbiorowa korispiracja litewska”. Nie- 
wątpliwie odczyt ten, oparty na- nieznanych 

materjałach, wzbudzi zainteresowanie 
wśród członków T-wa i młośników historji. 
Wstęp wolny. Goście nader miłe widziani. 

RÓŻNE. 
— Rozwiązanie nielegalnego zebrania<li- 

tewskiej młodzieży. Onegdaj policja nasku- 
tek zarządzenia administracyjnych władz roz 
wiązała nielegalne zebranie młodzieży litew- 
skiej grupującej się przy stowarzyszeniu stu- 
dent6ow Litwinow „Viltis“. Stowarzyszenie to 

powstało stosunkowo niedawno i rozwinęło 
intensywną działalność wśród młodzieży nie- 
akademickiej, organizując zebrania bez spec 
jalnych na to pozwołeń. Zebrania te odby- 
wały się między innemi w budynku przy ko- 
ściele Św. Mikołaja. 

Dopóki zebrania te odbywały się tylko w 
gronie studentów, władze administracyjne 
nie interesowały się tem. Dopiero ostatnio 
kiedy poczęto Ściągać na zebrania młodzież 
nieakademicką wydane zsotało rozporządze- 
nie, na mocy którego ostatnie zebzranie „Vił 
tisa* zostało rozwiązane. 

TEATR I MUZYKA 
— „Dwunasta noc“ na Pohulanee, 

Dziś, w środę, dn. 24-go b. m. o godz. 8 w. 
po raz drugi arcywesoła komedja Szėks- 
pira p t. „Dwunasta noc“ albo „Co chce- 
cie“, która na wczorajszej premjerze do- 
znała gorącego przyjęcia publicznśoci. Sta- 
re, wyborne wino nieśmiertelnej poezji prze. 
lano w fascynujące naczynie nowoczesnej 
realizacji scenicznej. Na niezwykłą całość 
składa się szereg efeklownych scen, prze- 
pojonych żywiołowym, beztroskim humorem 
kochanych hulaków i zabijaków w osobach 
pp. Wołłejki, Ciecierskiego, Mileckiego i in. 
Sztuka ta daje wyborne pole do popisu 
aktorskiego dyr. Szpakiewiczowi, Wyrwiczo- 
wi, Mareckiej, Stanisławskiej, Kamińskiej, 
Dejunowiczowi, _ Wasilewskiemu i innym. 
Reżyserował sztukę realizator poprzedniej 
szłuki „Mam lat 26“ entuzjastycznie przy- 
jętej w Wilnie. Kostjamy i dekoracje po- 
mysłu art. malarza W. Makojnika. 

Jutro,w czwartek, dn. 25-g0 b. m. o godz. 
8 w. „Dwunasta nac“. 

— „Co może kobieta* — w Teatrze Lut- 
nia. Dziś, w środę dn. 24-go b. m. o godz. 
8 w. doskonała i wesoła komedja Antoi- 
nea „Go może kobieta”. Antoine, bożyszcze 
Paryża, zdobył wstępnym bojem również i 
naszą publiczność, która bawi się do łez 
losem trzech mężczyzn, klórzy padają ofiarą 
ubóstwianej przez siebie kobiety. Spotkanie 
nieboszczyków budzi huragany šmiechu— 
żaden z mężczyzn nie ma ochoty wrócić do 
porzuconych rozkoszy. 

Jutro przedstawienie dla kolejowców. 

ВАО 
ŚRODA, dnia 24 lutego 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Progr. dzienny. 
14.15: Muzyka z płyt. 15.15: Kom. 15.25: „Ma- 
ła skrzyneczka“.. 15.45: Koncert dla młodzie- 
ży (płyty). 16.20: Odczyt. 16.40: Codzienny od 
cinek powieściowy. 16.55: Lekcja angielskie- 
go. 17.10: „Mandżurja i mój pobyt w wojs- 
ku chińskiem* — odczyt. 17.35;-Recitał for- 
tepianowy Fanny Krewer. 18.05: Utwory A. 
de Vigny, Musseta, Sculary'ego i innych od- 
czyta Tadeusz Byrski. 18/20: Koncert z płyt. 
18.50: Chwiłka strzelecka, 19.00: Przegląd li- 
tewski. 19.20: „Trzy lata filmu dźwiękowe- 
go* — feljeton. 19.40: Progr. na czwartek. 
19.45: Pras. dzien. radj. 20.00: Muzyka za 
kulisami“ — feljeton. 20.15: Koncert muzy- 
ki lekkiej. 21.00: Kwadr. liter. 21.15: Kon- 
cert wieczorny. 22.30: Kom. 22.45: Muzyka z 
płyt. 

CZWIARTEK, dnia 25 lutego 1932 roku. 
11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 

12.15: Odcz. rolm. 12.35: Poranek szkolny. 
14.35: Mikrofon w zakładzie  rzeźnickim. 
15.00: Kom. 16.25: „Wśród książek”. 15 597 
Aud. dla dzieci. 16.20: Lekcja franduskiego, 
16.40: Codzieany odcinek powieścowy. 16.50: 
Muzyka z płyt. 1710: „Pojęcie piękności 
i higieny sadik. w przebieżu stuleci" odczyt. 

17.35: Koncert kameralny. 18.50: Kom, Akaq. 
Koła Misyjnego. 1900: „Skrzynka pocztowa 
Nr. 190%, 19.20: „Rytm i melodja* pogadan- 
ka. 1940: Progr. na piątek. 19.45: Pras, 
dzien. radj. 20.00: „Świat piękna u dzieci” 
felj. 20.15: Muzyka lekka. 2145: „Rekordy 
w lotnictwie" felj. 22.00: Recitał śpiewaczy. 
22.30: Kom. i muz, tan. 2300: Kabaret (pły- 
ty) 

NOWINKI RADJOWE. 
RECITAL FORTEPIANOWY I POETYCKI. 
Na „dzisiejszym koncercie południowym 

wystąpi utalentowana pianistka wileńska p. 
Fanny Krewer, która wykona następujące 
utwory: 1) Gluck  Sgambati — Melodja, 
2) Bach Godowski — Fuga g—moll, 3) Skria 

bin — Poemat i etiuda, 4) Debussy — Pre- 
łudjum, Sarabanda i Toccata. Po koncercie 
p. Tadeusz Byrski odczyta przekłady z po- 
etów francuskich, a więc Alfreda de Vigny, 
Musseta i in. 

DLA KINOMANÓW, 
Po okresie mniej lub więcej udanych 

eksperymentów film dźwiękowy nieco usta- 
bilizował się w tej formie, w jakiej oglą- 
damy go dzisiaj, która daje widzom nowe 
wrażenie dzięki stosownej synchronizacji 
obrazu z dźwiękiem. W. dzisiejszym retro- 
spektywnym odczycie z dziejów filmu dźwię- 
kowego o godz. 19.20 p. Miron Lewinson 
opowie radjosłuchaczom  jakiemi drogami 
kroczył dźwiękowiec od chwili swych na- 
rodzin. Feljeton będzie ilustrowany przykła- 
dami z płyt gramofonowych. : 

    

   

  

   

    

        

     

  

    

       



SPORT 
BOLĄCZKI SPORTU WILEŃSKIEGO. 

Sporo już upłynęło lat od czasu kiedy to 

pierwsi sportowcy nasi zaszczepili w Wilnie 

„roślinę sportową”. Zdawało się, że gleba na 

sza dla tej roślinki jest urodzajna i prędzej 

czy później, rozrośnie się ona i wyda pięk- 

ne owoce. 

Od tej chwili minął rok, drugi i trzeci, do- 
szliśmy do dziesięciolecia i piętnastolecia, a 

sport wiłeński miast miarowemi krokami po 
suwać się naprzód, nietylko nie uczynił żad- 
nego postępu, lecz w niektórych gałęziach na- 

wet cofnął się wstecz. Dopiero teraz zaczęto 

się doszukiwać, winnych, aczkolwiek zdania 

są różne. Jedni twierdzą, że przyczynił się 

do tego brak zainteresowania ze strony za- 
wodników, drudzy — że to winien kryzys go 

spodarczy i zakaz należenia do klubów mło- 

dzieży szkolnej. 
Zdaniem naszem wszystkie te tłumacze- 

nia są niesłuszne. Jest u nas zainteresowanie, 
kryzys gospodarczy też mało szkodzi, ucz- 
niowie do klubów jak należeli, tak nale 
Faktyczna zaś przyczyna tkwi gdzieindziej 
— w braku sprawnej organizacji, która jedy- 
nie teoretycznie istniejąc, nieumiejętnem 
swem kierowaniem, nigdy nie zdoła podnieść 
upadłego sportu wileńskiego z gruzów i po- 
stawić go na trwałym fundamencie. Przez 
długi czas wiłeńska prasa sportowa na wszy- 
skie te usterki patrzała przez palce, nie chcia 
ła poruszać drastycznych tematów i pisać o 
niezdrowych stosunkach w sporcie wileńskim. 

Pojawiały się coprawda od czasu do cza- 
su uwagi pod adresem organizatorów, lecz 
były one tak lekkie, że nawet na to nikt u 
wagi nie zwrócił. 

Eik 

Km Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

     

Początek o godz. 4. 

  

Od poniedziałku 22 b. m. 
Najpotężn. film świata p.t. 

Aż wkońcu cierpliwość się wyczerpała i 
bomba wybuchła, Posypały się ostre ataki 

pod adresem: Wil. Z. B., Miejskiego Komite- 

tu W. F i P. W. i wiełu innych organizacyj 
sportowych. Nie chcemy dochodzić kto ma 

rację, stwierdzić tylko musimy, że „niema dy- 

mu bez ognia”, 
  

Skoro już zaczęto poruszać zawiłe kwesi je 

sportowe, poruszmy jeszcze jedną, mianowi- 

cie sprawę sekcji hokejowej Ogniska. Klub 

ten, dzięki umiejętnej polityce p. A. K. zdo- 

łał dla barw swego klubu ściągnąć najlep- 

szych hokeistów w Wilnie, łudząc ich różne- 

go rodzaju obiecankami. Nie poruszałby.n 
stji. gdyby nie ostatnie imprezy hokejo- 

we w Polsce. Rzuciłem mianowicie okiem na 

większe ośrodki sportowe Połski 1 wszędzie 

gdy tak długo oczekiwany mróz przyszedł, 
ujrzałem szereg imprez hokejowych. Tym- 
czasem nasza drużyna Ognisko, nigdzie nie 

gra? Przecież warunki ku temu ma. Klasą 

gry dorównuje innym czołowym drużynom 
w Polsce. Przejazd ma bezpłatny — szereg 

klubów chętnieby ją zaangażowało, a jeszcze 

chętniej do nas by przyjechało. Kto więc po 
nosi winę? Nie obwiiając w bawełnę odpo- 
wiem — kierownictwo klubu. Ono to nie 
umie, czy też nie chce kierować tą sekcją i 
jedynie z tego powodu nasi gracze śpią. Ni- 
komu zresztą nie jest tajemnicą, że K. 5. О- 
gnisko, największy nacisk kładzie na sekcję 
piłki nożnej, inne sekcje są zorganizowane 
jedynie poto, aby okazać „niby pracę“ na- 

zewnątrz. 

Jestem pewien, że gdyby kierownictwo 
„Ogniska“ chciało, drużyna wileńska roze- 
grałaby już szereg meczów. Oto są skutki 
fuzji. Czegamy co będzie dalej? 

      

   

  

L—wicz. 

6. 8i 10 wiecz. Ceny miejsc: balkan 30 gr., 

KG RI E R 

TRENER P. Z. N. NORWEG PER KLYKKEN 
w WILNIE. 

W związku z przyjazdem do Wilna tre- 

nera P. Z. N. Per Klykkena Okr. Ośrodek W. 

F. organizuje z dniem 25. Ii. 1932 r. instruk- 

torskie kursy narciarskie dla zawodników: 

a) skoszarowany na stan 20 uczestników. 

b) dochodzący dla zawodników klubów 

sportowych. 
с) dla młodzi 

Kurat. Okr. Szk.). 
Kierownikiem technicznym i komendan- 

tem kursów będzie Kpt. Łucki Jerzy. 
Należy podkreślić, że trener PZN Per 

Klykken jest siłą pierwszorzędną, 0 wyso- 

kiej wiedzy narciarskiej i pobyt tegoż w Wil 

nie przyczyni się do ogólnego podniesienia 

technicznego narciarstwa zawodniczego. 

Zgłoszenia kandydatów na w. w. przyjmau- 

je Okr. Ośrodek W. F. do dnia 25. II. 1932 r. 

w którym to dniu o godz. 18 zwołuje zebra 

nie informacyjne zgłoszonych na kurs dla 
uzgodnienia rozkładu zajęć. 

ZAWODY NARCIARSKIE O MISTRZOSTWO 

WILNA. 

Wileński Okręgowy Związek Narciarski 

organizuje w najbliższy piątek i niedzielę za- 

wody narciarskie o mistrzostwo Wiina. w 

pierwszym dniu zawodów odbędzie się je- 

dynie bieg na trasie 18 klm. W niedziel; zaś 

bieg na przestrzeni 30 klm., biegi pań i jun- 

jorów oraz skoki. 

Start i metę ustalono przy ulicy Borowej 

Skoki odbędą się na skoczni boiska 6 p. p. 

Leg. 
Zgłoszenia należ 

  

y szkolnej (po uzgodnieniu 

  

   kierować do sekretar- 
are. (Mickiewicza 30—7) 

(cs). 
   

  

      

Zagłada od WSChOodu s: sama. 
parter bUgr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

śpiew! Ulubienica 

CYGAŃSKIE ROMANSE 
Nad progr m: Dodatki dźwiękowe. 

Dz'ś! Arcydzieło 0 B RYG l D A H EL M i słynsy 
amant MOM: swej najnowszej kreacji 

Niepospolitą zaletą tego: filmu jest MUZYKA w rewel. wykonaniu 

nailepszej na świecie kapeli cygańskiej: ROYAL-TZIGANN-JAZZ 

Na |-szy seans ceny zniżone. Początek o g 4, 6, Si 1015 
  

Dziśl Najwięk: 
szy film świata 
вИ оуНЕ 

Początek o g. 4, 6, 

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

BRACIA KARAMAZÓW 

Następny program: Film ze „Złotej Serji Polskiej" — 
8 i 10:15, w dnie świąt. o g. Ż-ej. 

W-g nieśmiert powieści T. Dostojewskiego. 
W rol. gł zn. akt. ros. Anna Stan i Fritz Kortner 

Chór cygańskii — NAD PROGRAM: Qodatek rysunkowy i Tygodnik dźwięk. Foxa. 

Na |-szy seans ceny zniżone 

„ROK 1914“ z Jadwigą Smosarską i Witoldem Conti. 
Dla młodzieży dozwolone 

  

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41. 

Dzia RAMON 

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

PAŃ 
ulica Wielka 42 

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(sbok dworcakolejow.) 

Dziśl Przemiła pa- 
ryżanka, świetlana 

   

nowszej produkcji 

KWIAT ALGIER 
Dziś! Najwspanialsze arcydzieło naj- | 5 s 

awake „s Gdy się kobieta zapomni 
szącej się w kajdanach małżeństwa, trzymający widza od początku do końca w nieustannem napięciu. 

W rol. gł. znak. art. Marja Jacobini orsz Frank Lederer. 

Navarro лее Sawilla, miasto miłości 
Partnerką Ramona Novarro jest słodka Dorothy Jordan, w rolach pozost. Renee Adoree i Ernest Torrence 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Рост. о в 4.6,8i I0'15, w dni świąteczne o g. Ż-ej. Na |-szy senns ceny zniżone 

Scererjusz wedłvg 
pow. „Zew ciała” 

  

Fifi Dorsay 1 100% = w wielkim filmie na tle życia żołnie- 

e Harold Mur: NY a esi CHdzoziemakiej w-Atryce: 
Nad program: Zajmująca kom. ze słyn Slimem w roli gł., oraz akt tyg. i ka- 

rykatury art film. Początek n godz 4, 6, Bi '0.30 Na |-szy seans ceny zniżone 

Emocjonujący dramat 
kobiety dojrzałej, du- 

Początek o godz. 5, w niedz. o g. 4-ej. 
  

Dźwięk Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

Dziś! Perła polskiej 

Dźwięk. Kino- Teatr 

Światowid 
ul. Mickiewicza 9.   dźwiękowe arcydzieło w-g pow. M. Srokowskiego p. t. 

Potężny dram. dźwięk. w I2 akt. To polska „Symfionja zmysłów". To historja „Wszechpotężnej miłości'*. 

W rolach gł. czarodz. piękna A. Petersen-Możżuninowa, E. Bodo, K. Ankwicz i Michał-Wiktor Varconi. 

Dziśl Całe Wilno się śmieje! 
Najweselsi królowie humoru 
Niezwykłe przygody ulubieńców publiczności! 

produkcji! Najp'ękniejsze i najnowsze 

PAT i PATACHON w przezab. [Imie 
Nadzwyczajne komiczne sytuacje! — 

ANONS! Już wkrótce najwięk ze przeboje „Król Jazzu” i „Marokko'* 

KULT CIAŁA (Rapsod a D'Arm ur) 

jako filmowcy BOHATEROWIE 
Dla młodzieży dozwolone 

  

| 

OSTRZEŻENIE! 
Wobec pojawienia się na rynku szeregu artykułów imitujących znaną od lat 

SÓL DO NÓG JANA Dr. Elemera Fuchsa 
prosimy P. T kupujących o łaskawe wyrażne żądanie 

Orygininej Soli do nóg Jana z martą achrn. „Słeń” 

Dr. ELEMENA FUCHSA 

  

     

      

     
   

    

  

   

    

   
   

LABORATORJUM 

WARSZAWA 

| Lekcje 

letnią 

OGŁOSZENIA 
do „KURSERA WILEŃSKIEGO" 

na najbardziej dogodnych warunkach 

BIURA REKLAMOWEGO 

  

- Adres:   

       NEKROLOGI i różne reklamy 

a także do wszystkich pism 

możoa załatwić za pośrednictwem 

STEFĄNA GRABOWSKIEGO 
W WILNIE, GGRRARSKA 1, tel. 82. 

Biuro czynne od 0—4 i 5—6 pp. 

A 

języków francuskiego i niemieckiego 
specjalnie do MATURY udziela nauczyciel z długo- 

praktyką pedagogiczną. Sukces zapewniony. 

Szopenowska 3, m. I, od 8—10 i 7—10 wiecz 
T KET ATS TS TTT EEA 

WSI DESN SCK 

KINA I FILMY 

„BRACIA KARAMAZOWY* 

Hollywood. 

Od powieści Dostojewskiego niewątpliwie 

odbiega i to dość znacznie. Trudności, choć- 

by tylko techniczne, ze względu na rozmiary 

tego utworu literackiego, są zbyt duże zresz- 

tą aby go można było z powodzeniem prze- 

transportować na ekran. Ponieważ jednak na 

wstępie filmu jest zastrzeżenie, iż został on 

osnuty tylko na „motywach z Dosłojewskie- 

go", przeto nie mamy pretensji do p. z: 

Ozepa. 
"Tem mniej, że stworzył film niemal gen- 

jalnie. Dać w obcem środowisku, przy ро- 

mocy obcych aktorów, dekoratorów etc., coś 

tak typowo, tak charakterystycznie rosyjskic- 

go w typach, charakterach, obyczajach i to 

nie współczesnych a istotnie z epoki „Braci 

Karamazow” na to trzeba być indywidualnos 

cią artystyczną i reżyserską wielkiej miary. 

Coś tak idealnie stylowego pod każdym wzglę 

dem. Kraj, ludzie, epoka, atmosfera wszyst- 

ko to jest wygrane w każdym półtonie, w 

odruchu każdej postaci dramatu. Wyczuwa 

się wszędzie dyktatorską, aż do najbardziej 

bezwzględnego  despotyzmu dłoń reżysera 

każdym odcieniu, w każdym najdrobniejszyin 

wielkiego artysty o trudnym do wyrażenia 

talencie, oraz nieubłaganej sumienności i pra 

cowitości. Zebrać wszystkich naszych pp. 

Waszyńskich, Legtesów, Szarów, Krawiczów 

etc. i oddać na pół roku pod surową, nieogra- 

niczoną władzę (z prawem skazywania na 

śmierć) F. Ozepa, na pół r. conajmniej, to 

może by się czegoś nauczyli. A tak... nie wiem 

czy chociaż wszyscy z nich ten film obejrzą.. 

Przy talencie i pracowitości co za wiedza! 

  

     

    

Obwieszczenie. 
Urząd gminy Rzeszańskiej niniejszem podeje 

do wiadomości publicznej, że w dn. 27 lutego .932 r. 

o godz. I2-ej w Nowych Werkach, gmina Rzesza, od- 

będzie się drogą przetargu ustnego (in plus) sprzedaż 

majątku ruchomego, zasekwestrowanego u Sp. Akce. 

Nawo-Werkowska Fabryka Papieru na pokrycie na- 
leżności podatkowych, odsetek i kosztów egsekucji. 

Przedmioty zasekwestrowane ocenione do sprze- 

daży jak następuje: 

Co za znajomošė, nietylko filmu, ale bardzo 

wielu dziedzin sztuki, no i nauki także... Jak- 

że smutnie przytem wyglądają nasi domoro- 

Śli — nie „realizatorzy* a ignoranci filmowi, 

z „domowem*, albo w najlepszym razie pe- 

wno tylko gimnazjalnem wykształceniem, bez 

żadnych głębszych studjów ogólnych, po- 

mocniczych. Z pewnością p. Ozep nie za- 

żąda od swego kierownika muzycznego (je- 

šli sam nim nie jest), aby wyrzucił jeden czy 

dwa takty ze swoje ilustracji muzycznej, bo 

trzeba skrócić analogicznie taśmę filmową... 

Zdarzają się wypadki, że pp. reżyserzy na 
nie umieją odróżnić utworu od utworu. Ten 

sam (niezbyt trudny) raz i drugi słyszany 

traktują jako dwa, a dwa jako jeden. To nie 

jest żaden „kawał, to są fakty! Kto u nas 

często „reżyseruje*? Operatorzy filmowi, sa- 

mi aktorzy zgrywając się nieraz jak Siekie- 

wicz w „Strasznej nocy” i inni. Ozep jak i 
większość, jeśli nie wszyscy — sowieccy re 

żyserzy, nie pozwoli ani jednego, zbytecznego 

drgnienia uczynić aktorowi. Z niezmierną 

wnikiwością sam opracuje każdy jego gest, 
każdy odcień mimiczny. Nie uznaje „gwiazd“ 

Z každego niemal odpowiadającego mu typu 

aktora zrobi ,gwiazdę*, wykazując co i jak 

można z niego wydobyć. Kto słyszał o Fritzu 

Kortnerze, Annie Sten, dotychczas? Widywa- 

liśmy b dobrego Rospa w różnych postaciach 

ale dopiero Ozep zrobił z niego kreację naj- 

ej klasy, jako Śmierdiakowa. 
Cóż więcej? Dużo z tego co jest w „Be. 

Karamazow* widzieliśmy już w „Żywym tru- 
pie" tegoż Ozepa (montaż akcji symboliczny) 

ale znacznie udoskonalone. „Nie nowego” 

może powie jakiś „krajowy* pseudor 

  

   

  

  

Gdyby nawet — to i tak na niebotycznej wy- 
sokości ponad pańskiemi „utworami*, panie 

(sk.). X, e czy ZI 
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List do Redakcii. 
Wiielce Szanowny Panie Redaktorze! 

Od kilku dni „Express Wileński* rozpo- 

czął kampanję oszczerczą pod sensacyjnemi 

nagłówkami przeciwko mojej osobie. Jeżeli 

sprawia mi to przykrość to głównie z tego 

powodu, że godzi jednocześnie w dobre imię 

tak poważnej społeczej organizacji rolniczej, 

której dyrektorem mam zaszczyt być od 

chwili jej powstania, Uważam, że oświadcze- 

nia Pana Prezesa Wagnera, jak również 

Pana Prezesa Śliźnia w dostatecznej mierze 

zorjeniowaly poważną opinję społeczeństwa 

wileńskiego w istocie sprawy, wy aśniły 

źródło i powód napaści. 
Ze spokojem oczekuję dalszych ser: 

paszkwili na łamach „Expressu Wi kie- 

go" aż do wyczerpania koncepcji. Nie za- 

mierzam z niemi połomizować. Mam tylko 

pod adresem znanego mi autora, jak rów- 

nież i moralnego sprawcy takowych jedną 

prośbę, by skoncentrowane były wyłącznie 

przeciwko mnie, by nie brukały jednocześnie 

dobrego imienia ludzi stojących na czele 

Organizacji, jak również moich współpra- 

cowników. 
Za zniesławienie mojej osoby 

skierowałem na drogę sądową. 

Racz przyjąć Szanowny Panie Redaktorze 

wyrazy głębokiego szacunku i poważania. 

Czesław Makowski 

  

    

  

  

  

sprawę 

Dyr. Wiileńskiego T-wa Organ. i K. Roln. 

Wililno, dn. 23 lutego 1932 r. 

ROZBROJENIE? 

Rozmowa między dwoma zającami: 
— Jak myślisz, czy myśliwi zostaną rów- 

nież rozbrojeni? (Oeuvre) 

  

Dr. Medycyny 

A. CYMBLER 
Choroby skórne, wene+ 
ryczne i moczopłciowe 

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

Dr J Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 i 4-8 
Ż:W.-P 8400: 

  

D. Zelawicz 
Choroby skórne, wener... 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz 

D. Zeldowiczowa 
£hor kobiece. wenerycz- 

ne, narządów moczowych, 
odg 12 2i 4—6 wiecz. 

Mickiewicza 24, tel. 277 
  

AKkuszerka 

Mitje Ldtfofoaą 
        

      
        

1) Dynamo 260 volt zł. 25.— 1 & 

Izy walce ниеаВытесой ое „SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA” ; 
papierniczych, nowe „ 100— (z marką „Kogut“) są stosowane 

3) Dwa bloki do podnoszenia ciężarów przy chorobach: żołądka, ki- 

w komple:ie > 00 szek, obstrukcji i kamieni 

4) Dwie prasy do belowania papieru żółciowych. Ė 

(słomy, siana) w komplecie drewniane „ 40— Aaa 

3) Cale Keci Alesictas zywane i 5 „SZWAJCARSKIE GÓRSKIE ZIOŁA” | 

sztuk ciężarków I, Z, 5 i 19 kg. (= są naturalnym łagodnym środkiem przeczysz- 
6) Dziewięć stołów nowych drewnia- czającym. ułatwiającym funkcje organów tra- i 

nych 4 mtr. diugie, masywne || „ 90— wienia i działającym przeciwko otyłości. @ 
7) Dwanaście stołów drewnianych no- s 3a; 2 zł dełk į 

wych 4 mtr długie, blatty 2 metrowe „ 120— Ei AD s į 

8) Jedenaście stołów na krzyżakach, aPIEKISTEPNCACYJA OCZNE rż 

drewniane 3 mtr długie 02078 W. Z. P. Nr. 10 

9) Jeden stół kancelaryjny o 3 ch szu- WEZ PREZZSZSZZOOT CZK DODZOOS AERO RODKA: OBIRPAZENE TOTO 

fladach, używany ® 5— 

10) Szafa kancelaryjna 2x1!/> B ы 18.— > e 

11) Dwa stoły masywne, drewn, 2x2 m. „  20.— 

Ba yz Miśki wygodniej i taniej! 
(mogą być użyte do naczyń kuchennych) „  15— Aby uniknąć tłoku w sezonie wiosennym i letnim 

13) Osiem szt, taboretów drewnianych ‚ 6— już teraz przyimujemy : 

14) Dwenašcie wózków fabrycznych o wszelkie ubrania do fzrbowania i czyszczenia 
wan ze po a jas” 60.— Prasownia, farbiarnia i pralnia chemiczna 

ziewięć wózków fabrycznyc e 65 WILNO, 
Tazo baka E S „EXPRESS Šiais 1. ali 

16) Dwa wózki żelazne (placformy) do CENY ZNIŻONE 

przewożenia Sza: Me natų lokalu „ 20.— Natychmiastowe wykupienie nie zobowiązuje 

17) Trzy zwoje filców od maszyn fa- Gotową robotę przechowujemy aż do sezonu 
brycznych mało używane (mogą być użyte letniego. Sz. Klijenci z tego tytułu nie ponoszą 

w przemyśle rymarskim! ‚ 100.— ia 
18) Jeden stolik drewniany mały 

Powyższe 

od godz. 9-ej rano, gdzie można je oglądać. 

Stawający do przetsrgu winien złożyć uprzednio 

na ręce przewodniczącego licytacji 1/49 część szacunku 

sprzedawanych przedmiotów w gotówce, która w ra- j 6 

zie nieutrzymania się licytanta przy przetargu, będzie 

mu zwrócona po ukończeniu licytacji. 
W razie tniedółicja do iekuzku 

w Urzędzie gminy Rzeszańskiej 
Rzesza, dnia 15 lutego A TA 

przedmioty dostarczone zostaną na 

miejsce wyznaczonej licytacji w dniu 27 lutego r. b. 

licytacji z braku 

dostatecznej liczby licytantów takows odbędzie się 

powtórnie w dniu 5 marca 1932 r. o godz. l2-ej rano 

$okoiowski 
w/z Wójt gmiay 

EWTDCHCHED GOW TW GOO TO DOCHÓD DOC 

      
  

Prasowanie i zgrempłowanie na poczekaniu 

prywatne w zakresie ma- 

tury. Specjalność: polski 

i łacina, rutynewany pe- 

„MROZ9L* dasos- Balsliė I 44 
leczy i goi ranki po- 
wstałe od odmrożenia. 

  

Sprzedaje się 

fortenjan sięz. 
mały, niedrogo. Oglądać 

od godz. 12 do 3, 

Sprzedają apteki 
i składy apteczne 

Oryginalna m ać 
(x kogutkiem) 

e LEKCJE 

  

  

  

: ы Bonifraterska 

Pracownia OBUWIA 

M. DRZEWIŃSKI 

Oraz repzracje kaloszy i śniegowców. 

į PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 

Wileń-ka 52, m. 4 
  Ggrodnik, = 

kawaler, z ukończ  śred- 
nią szkołą ogrodniczą i 

į praktyką szkółkarsko-wa- 

gub. weksel in blanco 
R200 503 Wystawiówy 

przez Ludmiłę Matwieje- 
wową, unieważnia się. 

Ze” kia wojek., wyd. 
przez P. K. U. Wilao- 

miasto na imię Władysła- 

  rzywniczą, jak również 
obeznany z działem kwias- 
ciarskim, poszukuje po- 
sady od dnia |-go marca. 
Zgłoszenia: Wilno, Koś- 

  
  

WDEWCDED GEODE WCDUDEPEDEDODGDEBA ciuszki 14—8, 
wa Fryckiewicza r. 1905, 

snieważniascie,   Hamberg 

    

  

  
s: yjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa /, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69. 8526 

  

MAŁE 

mieszkanko 
poszukiwane. 

Oferty do „Kurj. Wil.,. 
dla W K. 

KURJER WILEŃSKI 
spółka z ogi. "dpow. 

DRUKARNIA 
INTROLIGATORNIA 
„ZNICZ 
Wilno, św. Jańska Nr. 1 

Telefon 3-%. 

Dzieła książkowe, 
druki, książki dla 
urzędów, bilety wi- 
zytewe, prospekty, 
zaproszenia, afisze 
i wszelkiego rodza- 
ju roboty drukarskie 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE 

— TANIO — 
SOLIDNIE 

e
s
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FRAKCISZEK PIETKIEWICZ 28) 

Sołowki-wyspa tortur 
i śmierci. 

(Wspomnienia z kałorąi sowieckiej). 

VHI ODDZIAŁ — WISZERA NA URALU. 

W odległości 45 klm. od miasta Czerdyń, założo- 

nego ongiś przez książąt Stroganowych, w północnej 

części środkowego Uralu, na dopływie Kamy, Wisze- 

rze, przy ujściu do niej rzeczki Wiżajchy, został zało- 

żony przez zastępcę oddziału eksploatacyjnego kator- 

gi sołowieckiej Barkowa, VIH oddział katorgi, Tam, 

srożąca się w ciągu 8 miesięcy zima, miała prędzej do- 

bijać głodnych i nawpół nagich więźniów. 

Wobec niezwykle surowego klimatu na północ cd 

Czerdynia, stale zamieszkałej ludności niema i tylko 

koczownicze plemiona Wogułów czasami tu zaglądają 

wędrując z brzegów oceanu Lodowatego wdół po 

Wiszerze, w celu zamiany skór zwierzęcych na niez- 

będne dła nich przedmioty domowego użytku. Jedy- 

ną drogą komunikacyjną jest tu wolna od lodów 

w ciągu dość krótkiego lata Wiszera, płynąca u pod- 
nóża gór Uralskich, pokrytych na zboczach cennemi 
gatunkami, nigdy dotąt nie eksploatowanych lasów. 

W celu wyzyskania tych olbrzymich bogactw leś- 
nych, plan piatiletki przewiduje budowę na Wiszerze 

fabryk celulozo - papierniczych. Ponieważ nikt do- 

browolnie, wobec okropnych warunków atmosferycz- 

nych, jechaćby tu nie chciał, podjęły się dostarczenia 

tam robocizny i wykwalifikowanych robotników — 
Sołowki. 

Gdy już siedziałem ponad termin, otrzymałem 

smutną wiadomość o przywiezieniu do Kiemi, ska- 
zanego na 3 lata $ołowek, mego młodszego brata. Uda- 
łem się do niego, lecz na widzenie otrzymałem tylko 
15 minut. Oczywiście w ciągu tej ćwierci godziny 
nic nie mogliśmy sobie powiedzieć i tylko łzy cisnęły 

się do oczu, a pierwszem i ostatniem słowem naszem 

było: uciekamy. 

Wróciłem do swego baraku, a brat następnego 

  

AZT DYNI 

  

„ Wydawnictwo „Kurier Wileński" S-ka z ogr. odp. 

  

dnia (2 stycznia 1928 r.) wraz z 326 młodymi i naj- 
zdrowszymi więźniami, został odesłany na Wiszerę. 

Po 18-dniowej, w zamarzniętych wagonach towa- 
rowych, podróży, partję więźniów — jak mi opowia. 
dał — wyładowano na st. Usolje. Głodnym, brudnym, 
wyniszczonym, po jednodniowym wypoczynku, ogło- 
szono, że są naznaczeni do VIII oddz. Zazwyczaj GPU. 
nie ogłasza więźniom dokąd mają być odsławieni, 

lecz 150 klm. droga przez nieprzebyte łasy i ewentu- 
alność ucieczek, zmusiły administrację powiedzieć 
dokąd idą i zarządzić wyjątkowe środki ochronne. 

Koło 20 stycznia partja więźniów, zmniejszona 
o 9 osób, rozstrzełanych za próbę ucieczki, przybyła 
wreszcie na miejsce zesłania. 

Przybyłą z Kiemi partję po 2-dniowym wypoczyn- 
ku wysłano na prace leśne, przyczem inżynierów tech. 
nicznych, a nawet część wykwalifikowanych robotni- 
ków z pośród więźniów wyznaczono do prac na miej. 
scu w tartakach, mechanicznych majsterniach, odlew- 

niach i innych warsztatach pracy. 

Tereny eksploatacyjne od punktu koncentracyj- 
nego w Czerdyniu odległe były o przeszło 30 klm. 
Dzienny zaś przemarsz na roboty leśne wynosił 2-- -6 

klm. Za mieszkania służyły specjalnie zbudowane 
w lasach baraki, zamiast dachu i sufitu pokryte rzę- 
dem kloców i choiną, przysypaną ziemią. Baraki 
ogrzewane były glinianemi piecami. Szczególnie opła- 
kany widok przedstawiały one na wiosnę w końcu 
maja i początkach czerwca. Ponieważ wówczas 
w dzień śnieg zaczynał topnieć, a deszcze padały czę- 
sto, przedstawiały istne bagno. Zmęczeni pracą, głod- 
ni i wycieńczeni więźniowie nie mieli wówczas ani 
kawałka suchego miejsca i musieli kłaść się na spo- 
czynek na mokrych narach. 

Na pracę wypędzano więźniów 0 4-ej godzinie 
z rana i zrzadka pracujący zdążali wykonać „akord 
do 8-ej godz. wieczorem, kiedy to udawano się do ba- 
raków na spoczynek. Najczęściej, szczególnie później, 
gdy więźniowie byli już dobrze wycieńczeni, trwało to 

do godz. 11-ej w nocy. 

Powodzenie w wypełnianiu „akordu* zależało od 
dzielnicy i jakości drzewostanu. Ponieważ wycinane 
lasy przeznaczone były całkowicie na eksport, żądano 
ścinania tylko zdrowych i dobrych pni. Strasznym 

  

      

  

   

  
biczem więźniów były niezdatne (fantne) drzewa, 

których „komisja* przyjąć nie chciała. Praca szła 

wówczas na marne, bo więzień musiał dać wyznaczo- 

ną ilość drzew dobrych. 
Nie będę przytaczał faktów strasznej rozpaczy 

więźniów, gdy nie mogli znaleźć dobrego drzewa. 

gdyż zajęłoby to zbyt wiele miejsca. Przytoczę tylko 

jeden bardzo charakterystyczny wypadek: dwóch 

„lesorubów*, prawnik z zawodu Pikalow i wieśniak 

Żurawlow, czołgając się po śniegu cały dzień na brzu- 

chach (przy szronie zazwyczaj więźniowie przypełzali 

do drzew, gdyż torowanie stecek było bardzo trudne), 

ścięli wyznaczoną ilość i... komisja nie przyjęła. Pła- 

kali wówczas jak małe dzieci. A biada temu, kto nie 

zdąży wykonać wyznaczonej pracy! Represjom nie 

było końca. Więźnia, z czuwającym dożorcą, poza- 

stawiano wówczas w lesie bez jedzenia, w cełu wypeł: 

nienia akordu zeszłego dnia, a nad rankiem bez stu 

zmuszano wypełniać akord następnego dnia. Inne 

represje, to: oblewanie zimną wodą, stawianie na t 

zw. „stoiki* na mrozie w samej bieliźnie, zmniejsza- 

nie racji żywnościowej i t. d. Przy tych warunkach 

tylko b. silne jednostki mogły przetrzymać zimę i za- 
wsze conajmniej połowa nieszczęsnych ofiar, pozo- 

stawała na zaśnieżonych mogiłach północy. 

  

   

W ciągu zimy 1928-29 r. na robotach leśnych ko- 
ło Czerdynia pracowało przeszło 3000 osób. Na wio- 
snę, pierwszemi trzema statkami, z tych trzech tysię- 

cy, przywieziono zpowrotem do punktu koncentracyj- 
nego około tysiąca kalek, „samorubów*, chorych na 

szkorbut, gruzlicę i odmrożenych, resztę pogrzebano 

w lasach Uralu, przy zdobywaniu pracą więźniów 

pieniędzy na szpiegostwo i propagandę... 

Okaleczeni i chorzy zapełnili wówczas wszystkie 

miejsca, jakie gdziekolwiek tylko były wolne, szpital 

i specjalnie na ich pomieszczenie przyszykowany da- 

wny śpiehlerz, w którym ustawiono aż trzy piętra nar 

(prycz). Go się wówczas tu działo, trudno opisać, a naj- 

bardziej wybujała fantazja ludzka nie potrafi przed- 

stawić sobie strasznego stanu, 

dziły prace leśne młode i doniedawna zdrowe ciała 

więźniów. 

Wychudzeni, bladzi, bardziej podobni do szkiele- 

tów, niż do żywych, bez rąk, bez nóg, z odkrytemi gni- 

do jakiego doprowa-„   
  

jącemi ranami, skurczonemi i czarnemi od szkorbutuw 

nogami, ziejący z otworów ustnych zamiast zębów 
ranami, iłoczyli się ci nieszczęśliwcy w szpitalach, 
barakach i špichlerzu. 

Wobec braku odpowiedniego personelu lekarskic- 

go. nikt chorych nie badał i o jakimkolwiek leczeniu 

nie mogło być mowy. Był tu tylko felczer Oficerow, 

który obsłużyć wszystkich nie mógł i dlatego funkcje 

lekarza powierzał przeważnie „sanitarjuszom”, rekru- 
tującym się z tychże samych więźniów. Najbardziej 

zaniedbany był śpichlerz. Oficerów zaglądał do niego 
najwyżej raz dziennie i dlatego śmiertelność tu była 
okropna. Dziennie umierało od 9—17 osób, a trupy 

leżały obok żywych chorych czasami po dwa dni 

Często zdarzały się wypadki, że sanitarjusz przez po- 

myłkę ciągnął za nogi i zrzucał na podłogę z 8—4 me- 

trowej wysokości jeszcze żywych i słowa „ja jeszcze 

żywy” zastygały wówczas na ustach kona jącego. 

W leinie słoneczne dni bardziej ludzcy sanitarju- 

sze wynosili niektórych chorych, inni zaś resztkami 

sił sami wypełzali na dziedziniec, by może po raz 

ostatni odetchnąć świeżem powietrzem, gdyż już po 

kilku dniach, nary pokrywały się grubą warstwą krwi. 

ekskrementów, moczu Śściekającego z górnych pięter 

na dolne, a chmury much, unosiły się nad tem wszyst- 

kiem, szerząc jeszcze większy brud i zarazę. 

Wytrzymał tylko ten, kto miał zdrowie „ze stali”, 
lub dzięki protekcji trafił do sekcji mającej jakąś 
Iżejszą pracę i lepsze warunki egzystencji. 

Kiedy w czerwcu 1929 r. przyjechała komisja in- 
spekcyjna z Moskwy, na czele z wybitnym członkiem, 

kolegjum O. G. P. U. Katanjanem i zobaczyła co się 
tu działo, rozeszły się pogłoski, że naczelnik VIII od- 

działu na Wiszerze Fiediakow, zostanie pociągnięty 

do odpowiedzialności. Nie sprawdziło się to jednak, 

bo aczkolwiek Fiediakowa stąd usunięto, dostał om 

nominację do Kotłasu, w celu uformowania tam. no- 

wego oddziału eksploatacyj leśnych. Jakoż ku koń- 
„eowi 1929 r. oddział taki uformowano w m. Sotikam- 

sku i liczył on 15.000 osób. 

  

(D. C. N.) 
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