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OPINJA POLSKA 
wobec sporu o Kłajpede. 

bardzo słabe szanse. Chłodnego i roz- 

ważnego Kanclerza Briininga, który 

akurat wybierał się do Genewy i był 

Urzędówka kowieńska zarzuciła 

przed paru dniami prasie polskiej, że 

w przebiegu konfliktu niemiecko-li- 

tewskiego o Kłajpedę „nie wykazała 

dła Litwy, w jej walce o swe prawa 

najmniejszej przychylności*. Dziwna 

pretensja. 

Spróbujmy ustalić najpierw sto- 

sunek społeczeństwa i prasy połskiej 

do konfliktu, a następnie pomówmy 

o zewnętrznym tego stosunku wyra- 

zie. Są to bowiem kwestje które trze- 

ba rozpatrywać odrębnie. Należy 

również wyłączyć z rozważań prasę 

  

brukową, żądną sensacyj i skłonną 

  

do krzykliwości. Będąc nawet zwią- 

zaną z pewnemi obozami polityczne- 

mi, nie jest ona wyrazicielką ich po- 

glądów. Z jej zachowania się nie mo- 

żna wyciągać wniosków co do stano- 

wiska tych obozów. 

Konflikt kłajpedzki wybuchł w 
chwili otwarcia konferencji rozbro- 
jemowe 

  

j i silnego napięcia stosunków 

międzynarodowych z powodu wypad- 

ków na Dalekim Wschodzie. Liga 

Narodów znajdowała się w sytuacji 

niezmiernie kłopotliwej. Każdy nowy 

konflikt poddany jej rozstrzygnięciu 
przyprawiał ją o nowe kłopoty i ob- 
ciążał poderwany własną nieporad- 

nością jej autorytet. Trudno było od 

niej oczekiwać w tym momencie roz- 

strzygnięć bardziej stanowczych, wy- 

magających większego i solidarnego 

nacisku na strony znajdujące się w 

konflikcie. Moment dla przerwania 

machinacyj niemieckich w Kłajpedzie 

był wybrany przez p. Merkisa trafnie, 

jakkolwiek zapewne nieświadomie. 

Koła polityczne polskie i prasa u- 

ważnie śledziły rozwój stosunków w 

Kłajpedzie, widząc w nim jeden z 

przejawów niemieckiej akcji rewizjo- 

nistycznej, zagrażającej jednocześnie 

Polsce i Litwie. Pomorze polskie po- 

szło na pierwszy ogień z powodów zu- 

pełnie zrozumiałych, Kłajpeda była i 

jest drugim punktem programu. 

Pragnąc wyzyskać jak najdłużej 

animozje polityczne Kowna wzglę- 

dem Polski, musieli Niemcy nakłądać 

tłumik na swoje apetyty na Kłajpedę 

i poskramiać zbyt gorące i zapędliwe 

odruchy hitlerowców i nacjonalistów, 
szczególnie wschodnio-pruskich. Zno- 
sili nawet cierpliwie poczynania ener- 
gicznego gubernatora Merkisa w Kłaj- 
pedzie, który, niezbyt oglądając się 

na wyższe racje współpracy litewsko- 

niemieckiej w polityce zagranicznej, 

powoli wyrywał Niemcom kłajpedz- 
kim grunt z pod nóg i ograniczał ich 

hegemon ję. Berliński urząd spraw za- 

granicznych nie dawał się jednak te- 

mi drobnostkami wytrącić z równo- 

wagi i starał się utrzymywać przyjaz- 
ną wobec Litwy i jej ogólnych inte- 

resów postawę. Ale Niemcy kłajpedz- 

cy nie potrafili, ze względów lokal- 

hych utrzymać się w formie. P. Bót- 
tcher į jego koledzy z dyrektorjatu, 

zachęcani przez konsula niemieckiego 

podjęli na własną rękę u władz Rzeszy 
pewne kroki, wprawdzie dotyczące 

spraw błahych, ale tem niemniej kom- 
promitujące ich lojalność wobec rządu 
centralnego w Kownie. Gubernator 
zaapełował do Sejmiku, ale bezsku- 
tecznie. Sejmik udzielił aprobaty Dy- 

rektorjum. P. Merkis zareagował na 

to w sposób wiadomy: p. Bóttcher 
przymusowo został usunięty ze swego 
urzędu. 

W tym momencie ktoś w berliń- 

skim urzędzie spraw zagranicznych 
musiał stracić cierpliwość i równowa- 

88. Skarga niemiecka — z chwilą kie- 
dy stały się znane przyczyny i szcze- 

całkowicie zaabsorbowany sprawą 

kandydatury Prezydenta Hindenbur- 

ga, sklonili uraženi w swoim niemiee- 

kim prestiżu urzędnicy do pośpiesz- 

nej decyzji wniesienia skargi z bar- 

dzo ostremi żądaniami. W Genewie 

pokpiwano nawet z tego, że Niemcy 

stają gorąco w obronie przepisów trak 

tatu wersalskiego, z których powsta- 

ła Konwencja Kłajpedzka. 

W takiej postaci skarga znalazła 

się na porządku dziennym nie ustają- 

cych niemal od września r. ub. obrad 

Rady Ligi. Min. Zaleski, jako przed- 

stawicieł Polski w Radzie nie wziął 

udziału w dyskusji nad skargą nie- 

miecką. Dyskusja ta zresztą ograni- 

czyła się do połemiki tylko stron za- 

interesowanych. Raport Colbana był 

zaakceptowany przez członków Ra- 

dy, w tej liczbie i przedstawiciela Pol- 

ski. 

Stanowisko oficjalnych czynników 

polskich w Genćwie wykazuje dużo 

analogij z opinją poważnej prasy w 

kraju. Uczuciowo i politycznie sprzy- 

ja ona niewątpliwie tezie litewskiej. 

Niemiecki ..Drang nach Osten* napo- 

tyka na dwie przeszkody: polskie Po- 

morze i litewską Kłajpedę. Przełama- 

nie pierwszej zwala cały napór nie- 

miecki na drugą, której siła obronna 

jest znacznie mniejszą. Solidarność 

interesów w tej sprawie jest wyraźna. 

Ale cóż z tego? My to widzimy, Lit- 

Wilno zasłania im obraz 

rzeczywistości. Niemcy ofiarowują 

im swą pomoc i współdziałanie w ak- 

cji „odzyskania* Wilna. Stąd płynie 

chwiejność Kowna i niechęć do zry- 

wania przyjaźni z Rzeszą. Konflikty 

w Kłajpedzie komplikują tę przyjaźń 

i narażają ją na wstrząsy, ale dotąd 

przeważała zawsze chęć jej utrzyma- 

nia. 

Atakom i propagandzie Niemiec 

przeciwko polskiemu Pomorzu towa- 

rzyszą stale sympatje Litwy oficjalnej 

i nieoficjalnej. Wszystko cokolwiek 

i gdziekolwiek czyni się na szkodę 

Polski, spotyka się z pochwałą i za- 

dowoleniem w Litwie. W żadnej 

sprawie, dotyczącej Polski, Litwa nie 

może się zdobyć na objektywizm, o- 

wini — nie. 

  

  

garnął ją na stałe paroksyzm złości i 

rozgoryczenia. Kto czyta prasę li- 

tewską, ten wie w jaki sposób pisze 

ona o sprawach polskich — nie cheę 

tego sposobu żadnym przymiotnikiem 

określać. 

„To wszystko jest dlatego, że Po- 

lacy odebrali nam Wilno—otrzymam 

odpowiedź. Argument ten jest dosta- 

teczny, jeżeli uzasadnia antagonizm i 
walkę polityczną. Niemcy też czują 
się „skrzywdzone* przez Polskę, ale 
z wyjątkiem skrajnych nacjonalistów 

to uczucie nie zalewa im krwią oczu 

i nie pozbawia zdolności do objektyw- 

nej oceny rzeczy bezpośrednio z tą 

„krzywdą* nie związanych. Litwi- 

nów ich uczuciowa sztucznie podsy- 

cana obsesja wileńska bynajmniej do 

celu nie zbliża. Klęska Polski w wal- 

ce o Pomorze Wilna im w ręce nie 

odda, a Kłajpedy prędzej czy później 

pozbawi. 

Prasie polskiej, sprzyjającej Lit- 

wie w konflikcie kłajpedzkim niełat- 

wo jest w tych warunkach zdobyć się 

na jednostronne objawy życzliwości. 

Zmuszona jest ona zachowywać re- 

zerwę, nie chcąc narażać się na iro- 

niczne i niechętne interpretowanie 

swego stanowiska: „Polacy zabiegają 
o nasze względy, chcąc wbić klin po- 

między nas a Niemcy i pozbawić Lit- 
góły wypadków w Kłajpedzie — miała. wę sprzymierzeńca w walce o Wilno". 

Już dają się zauważyć objawy, 

świadczące o obustronnej (Litwy i 

Niemiec) chęci opanowania podniece- 

nia opinji obu krajów, a rezygnacja 

p. Bėtichera otwiera drogę do polubo- 

wnego wyrównania powikłań kłaj- 

pedzkich. Ewentualne pojednanie nie 

miecko-liłewskie nie zmieni, oczywiś- 

cie, naszych najlepszych -życzeń dla 

Jed- 

nakże, wobec podniesionej tempera- 

Litwy w jej walce o Kłajpedę. 

tury, jaka cechuje wciąż jeszcze sto- 

sunek Litwy do Polski, nie dopatruje- 

my się wbrew opinji „Przeglądu Wi- 

leńskiego* odpowiedniego momentu 

dla czynienia prób pojednania polsko- 

litewskiego. Ani rząd polski ani czyn 

niki społeczne nie posiadają w swojej 

dyspozycji środka, któryby mógł tem- 

peraturę stosunku Litwy do Polski 

obniżyć do stanu normalnego. A za- 

nim to nie nastąpi, wszelkie próby, 

jak to doświadczenie wykazało, są 

bezowocne. 

Testis. 
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Projekt ustawy o ustreju szkolnictwa 
na pienum Sejmu. 

  WARSZAWA, 26, 2, (Pat). Na wstępie 
piątkowego posiedzenia Sejmu, które roz- 
poczęło się © godzinie 10 min. 20, Izba ode- 
słała do komisji regulaminowej pismo p. mi- 
nistra sprawiedliwości z wnioskiem prezesa 
Sądu Okregowege w Krakowie o zezwolenie 
na pociągnięcie do odpwiedzialności dyscy- 
plinarnej posła Jana Brodaekiego (Str. Lud.) 
za czyny Sprzeczne z art. 121 i 126 prawa o 
ustroju sądów powszechnych. 

Następnie Izba przystąpiła de dyskusji 
nad rządowym projektem ustawy o ustroju 
szkolnietwa. | 

Pierwszy zabiera głos pos. KORNECKI 
(Kiub Nar...  Mówea zarzuca rządowi, iż 

wniósł ten projekt nieoczekiwanie i bez za- 
sięgnięcia opinji zainteresewanych sier fa- 
chowych. Dalej twierdzi, że ustawa nacecho- 
wana jest nieutnością de społeczeństwa. Mó- 
wcą krytykuje sposób realizacji oparcia sy- 
stemu szkolnego na szkole powszechnej, 
twierdząc, że reforma  szkolnietwa jest ko- 
rzystna dla miast, ale niekorzystna dla wsi. 
Wnieski Klubn Narodowego idą w tym kie- 
runku, aby, pczostawiając ustrój szkoły śred 
niej 6-letniej jako możliwy do wprowadze- 
nia, zachowano gimnazjum 8-letnie dlatego, 
aby nie zrywać radykalnie z tem, co jest 
ohecnie, z drugiej zaś strony udostępnić dzie 
ciem wiejskim, które kończą szkołę pierwsze 
go stopnia, przejście do gimnazjum. 

Pos. MĘKARSKI (BB) podkreśla, że pro- 
jekt omawiany kładzie głównie nacisk na mo 
ment obowiązku obywatela względem państ- 
wa i w jege ujęciu zagadnienia wychowaw- 
czego tkwi troska o kształcenie w pokole- 
niach przyszłych substaneji polskiej państwo 
wej racji stanu. Dłużej zastanawia się mów- 
ca nad kwestją szkołnictwa zawodowego. 
Omawia reformy, które projekt w tej mater- 
jj przeprowadza. Niezbędny tu jest system 
umiejętnege wychowania i kształcenia. Uza- 

Gorący dzień w Reichstagu. 
Głosowanie nad votum nieufności dla rządu 

Brueninga. 
BERLIN, 26. 2. (Pat). O godzinie 

5-ej po południu w Reichstagu po zam 
knięciu dyskusji odbyło się głosowa- 
nie nad zgłoszonemi przez stronnic- 
twa opozycyjne wnioskami o vołum 
nieufności dla rządu Brueninga. Prze- 
ciwko rządowi wypowiedziały się 264 
głosy, za rządem 289 głosów. 

Wniosek o votum nieufności dla mi- 
nistra Groenera odrzucono 305 głosa- 
mi przeciwko 250. Zgłoszony przez 
stronnictwa opozycyjne wniosek © 
votum nieufności dła ministra finan- 
sów Dietricha odrzucono 291 głosami 
przeciwko 250, 

Odrzucenie wniosku o rozwiązanie Reichstagu. 
BERLIN, 26. 2. (Pat). Zgłoszony 

przez narodowych socjalistów, nie- 
miecko-narodowych i komunistów 
wniosek 6 rozwiązanie Reichstagu z0- 
stał odrzucony 299 głosami przeciwko 
228. 331 głosami przeciwko 226 Reich- 
stag odrzucił jako niedopuszczalny ze 
względów regulaminowych wniosek 0 
votum nieufności dla prezydenta 
Reichstagu Locbego. Komunistyczny 

Ciężkie zarzuty p'd 
BERLIN, 26. 2. (Pat). — Na piątkowem 

posiedzeniu Reichstagu narodowi socjaliści 
pestawili wniosek, aby zażądano przybycia 
do Reichstagu ministra finansów Rzeszy. 
Podczas obliczania głosów, minister finan- 
sów zajął miejsce na ławach rządowych. Gdy 
stę okazało, że wniesek narodowych socjali- 
stów nie uzyskał większości głosów, minister 
finansów ukłonił się w kierunku narodowych 
socjalistów i opuścił, wśród ogólnego śmie- 
chu salę obrad. 

Zkcłei przedstawiciel niemieckiej partji 
państwewej dr. Weber wskazuje na mordy 
polityczne. dokonane na osobach ministrów 
Erzbergera i Rathenaua. Zabójstwa te doko- 

wniosek, domagający się natychmia- 
stowego wstrzymania przez rząd Rze- 
szy spłat reparacyjnych, odrzucony 
został 368 głosami przeciwko 75 gło- 
som komunistów. Narodowi secjaliś- 
ci wstrzymali sie od głosowania, о- 
šwiadezaige, iž chwilę obecną uwa- 
żają za nieodpowiednią do wysuwania 
takich żądań. 

adresem hitierowców. 
nane zostały w atmosferze, jaką wytworzył 
radykalizm prawicowy .i były później przez 
narodowych secjalistów gloryfikowane. Mó 
ca wspomniał, że wśród narodowych soej: 
listów znajduje się osobnik, który w roku 
1920 zamordował robotnika rolnego, posądzo 
nego niesłusznie o zakomunikowanie wła- 
dzem pruskim o nielegalnym transporcie bro 
ni. Dr. Weber cytował dalej ustępy, nawołu- 
jące de walki wszystkiemi środkami z komu 
nistami i socjalistami, oraz instrukcje od- 
działów szturmowych, wzywając również do 
krwawej rczprawy z przeciwnikami politycz 
nymi. Przedstawiciel centrum Foehr bronił 

się przeciwke zarzutowi Rosenberga, jakoby 
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Min. Benesz o współpracy czesko-polskiej. 
GENEWA, 26. 2. (Pat). Czeskosło- 

wacki minister spraw zagranicznych 
Benesz, przebywający w Genewie, u- 
dzielił obszernego wywiadu korespon 
dentowi „Dziennika Poznańskiego 
red. Woydyłło. 

Minister Benesz, zapytany o oce- 
nę współpracy czesko-polskiej w dzie- 
dzinie polityki międzynarodowej, ©- 
świadczył: Nie widzę zupełnie jakie- 
gokolwiek powodu, który mógłby od- 
dzielić Czechosłowację od Polski. Nie 
istnieją żadne sporne kwestje. W 
przyszłości spory nie mogą powstać 
między nami w żadnej formie. Z punk- 
tu widzenia polityki międzynarodo- 
wej nie widzę zagadnień, któreby a 
priori dzieliły nas. Przeciwnie nawet 
większa część problemów międzyna- 
rodowych, są nam wspólne, albo rów- 
noległe. Wobec tego sądzę, że w poli- 
tyce międzynarodowej nie może być 
absolutnie rozdziału między Polską 

a Czechosłowacją. Kontakt osobisty 
z ministrem Zaleskim, który sobie na- 
leżycie cenię, może mnie tylko utwier 
dzić w tem przeświadczeniu. Historja 
dowodzi nam niezbicie, że osłabienie 
w jakiejkolwiek formie jednego z 
tych państw oznacza w przyszłości 

osłabienie także drugiego. Dlatego, 
zarówno w moim rządzie, jak i w 
społeczeństwie czechosłowackiem, ist- 
nieje tylko jedno życzenie aby Pa!- 
sce jak najlepiej się powodziło. 

Omawiając problem konferencji 
rozbrojeniowej, minister Benesz, z+- 
pytany co sądzi o inicjatywie rządu 
polskiego w sprawie rozbrojenia ma: 
ralnego, odpowiedział: Wniosek po!- 
ski uważam za niesłychanie pożytec:- 
ny i całkowicie się z nim solidaryzu ję, 

zdaję sobie jednak sprawę z tego, że 
dość ciężko przyjdzie przeprowadz * 
go w ustawach wszystkich państw, 
a cóż dopiero mówić, gdy idzie o do 
pilnowanie tych zasad w praktyce. 
Niemniej jednak stopniowo i z czasem 
będzie można skorzystać z dobro: 
dziejstw inicjatywy polskiej. Dzisiej- 
sze wychowanie w niektórych kra- 
jach nazwać można „kryminalnem . 
Podżeganie młodej generacji przeciw- 
ko innym narodom, zagrzewanie mło- 
dzieży do wojny już na ławie szkol- 
nej, gdzie mają się wykuwać przyszłe 
charaktery, jest zbrodnią, zatruwa- 
niem stopniowem atmosfery młodego 
pokolenia. 

  

sadnienie ustawy wyraźnie mówi o zaprowa 
dzeniu szkolnietwa zawodowego równorzęd- 
nego stanowiskiem z innemi działami szkoł- 
nietwa, a to równouprawnienie będzie — zda 
niem mówcy — niewątpliwie triumfem świa 
ta pracy. Na czoło wybija się jeszcze jeden 
walor porjektu, a mianowicie tworzy on wa- 
runki dla wydobycia na wierzch istotnej mo- 
ralnej i intelektualnej elity społecznej. Bez 
partyjny Blok popiera ten projekt wierząc 
jż jest en pierwszym polskim syntetycznym 
systemem wychowania w odrodzonem państ- 
wie. 

Posłanka RUDNICKA (Klub Ukr.) wystę- 
puje stanowczo przeciwko projektowi, twier 
dząc, że godzi an rzekome w szkolnictwo 
ukraińskie, a dektryną o wychowaniu pań- 
stwowem odbiera Ukraicom wszelki wpływ 
na wychowanie młodzieży. 

W dalszym ciągu swego przemówienia po 
słanka Rudnicka opewiada się przeciwko 
pełnemeeniectwóm, jakie ustawa daje. mini- 
strowi W. R. i O. P. 

Po przerwie do godziny 4 po poł. przy- 
stąpionc do dalszych obrad nad ustawą szkol 

ną. 
Pos, ks. SZYDELSKI z Ch. D. uważa, że 

ustawa ma dodatnie strony: nacisk na szkoł 
nictwo zawodowe oraz to, że przyjmuje 6-let 

nią szkołę Średnią, a nie 5-letnią. Za ujemną 
stronę ustawy mówca uważa radykalne zer- 
wanie z 8-klasowem gimnazjum. Mówea oma 
wia zasady o szkolnictwie i wychowaniu, ja- 
kie przyświecają Kościołowi Katolickiemu i 
stwierdza, że na komisji przyjęto poprawkę, 
która zadość czyni minimalnym wymaganiom 
katolików. 

Następnie przemawiał pos. ROSENBERG 
(komunista), poczem pos. ST. DĄBROWSKI 
z KI Nar. podkreśla że ustawa jest ryzykow- 
na, gdyż ma być wprowadzona bezwzględnie 
i odrazu, a nie stepniowo, jak n. p. w Niem- 

T 

eentrum wypowiedziało się kiedykolwiek za 
Locarsem wschodniem. 

Mówca oświadcza, że w eentrum panuje 
jednolite przekcnanie, że niemieckie granice 
wschodnie są dla Niemiec nie do z. ienia 
Mówca atakował narodowych secjalistów z 
tytułu ich stanewiska w sprawie Południo- 
wego Tyrolu. Wśród okrzyków mówca przy 
pemnial, że Hitler 30 marca 1927 roku po- 

wiedział: „Kie ma mieć edwagę poświęcić 
300 tysięcy Niemców dła 170 tys. meów 
w Południowym Tyrcłu?'* — Hitler twierdził 
mówez — oświadezał wielokrotnie, że kwe- 
stja Południowego Tyrclu nie może być na- 
wet przedmiotem dyskusji z faszystowskiemi 

Włeekami a narodowo-socjalistycznemi Niem 
eami. 

Były kanclerz Marx bronił się przed za- 
rzutami, jakoby centrum przed 7 laty atako 
wało prezydenta Rzeszy w sposób, jaki obe- 
enie stesuje opozycja narodowa, Marx о$- 
wiadezył. że centrum zawsze ceniło Hinden- 
burga jako człowieka wżzorowej obowiązko- 
wości i poświęcenia dla Ojczyzny. - 

Hitlerowcy nie będą przyj- 
mowani do Reichswehry. 

BERLIN, 26. 2. (Pat). Reiechstag uchwa 
ił w dniu 26 b. m. 226 głosami przeciwko 
173 przy 38 wstrzymujących się od głosowa- 
nia wniosek komunistów, domagający się a- 
nulowania estatniego rozporządzenia mini- 
stra Greenera o przyjmowaniu narodowych 
socjalistów do Reichswehry. Za zniesieniem 
rozporządzenia głosowali komuniści, soejal- 
demokraci. partja państwowa, Większość fra 
kcji centrowej z przewodniezącym Kaasem 
wstrzymała się od głosowania. 

BIPA TRYDZZR OORECECYNR SA 

Na Zamku. 

WARSZAWA, 26. II. (Pat). Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej przyjął w 
dniu dzisiejszym delegację Ligi Ob- 
rony Powietrznej i Przeciwgazowej w 
osobach prezesa p. inż. Martynowieza 
posła Starzaka, płk. Moniuszki i na- 
czelnika Filipowieza. 

Dochody i wydatki państwa 
w styczniu. 

(Tel. od wł. 

Dochody skarbu państwa w stycz- 
niu wyniosły 175.299.000 zł, wobec 
198.257.000 zł. w grudniu ub. r. 

Wydatki w .styczniu wyniosły 
178.091.000 zł. wobec 198.137.000 zł. 

w grudniu ub. r. 

Nadwyżka wydatków, nad docho- 
dami w styczniu wyniosła przeto 
2.792.000 zł. Deficyt za 10 miesięcy 
b. r. budżetowego wynosi 127.822.000 
złotych. 

Walka o tańszy prąd 
elektryczny. 

(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Akcja podjęta przez poszczególne 

samorządy, a zmierzająca do uzyska: 

nia obniżki cen prądu elektrycznegu, 
zatacza coraz szerszy krąg i obejmuj: 
coraz to inne miasta. 

Obecnie podjęły akcję, o tanią ele- 
ktryczność Łódź, Warszawa i jak na 
innem miejscu podajemy — Wilno. 

    

    

        

  

   

koresp. z Warszawy). 

czech. Dlatego, stwierdzając, że ustawa ma 
pewne strony dodatnie, w imię ostrożności 
Klub Nar. proponował, by ustawę wprowa- 
dzić tylko częściewo. 

Pes. POCHMARSKI (BB) uważa, że pro- 
jekt samem pojawieniem się wywołał pożą- 
dany skutek, gdyż siery szersze zaczęły my- 
śleć o wychowaniu. Dużą niescisłością jest 
zarzut t. zw. pośpiechu, gdyż projekt opra- 
cowuje się już od 1321 roku. W. niepodleg- 
łej Polsce mamy 11 projektów jowych 
szkolnictwa, lecz @0 syntezy można bylo 
dojść depiero w łonie klubu BBWR. Mówca 
stwierdza, że wspólność wyższych klas szko- 
ły powszechnej z wyższemi klasami szkoły 
Średniej jest gwarancją, że wychowa się 
wspólny typ obywaielski, czege się właśnie 
niektórzy bej rzymanie języka łacińskie- 
go uważamy również za rzecz doniosłą. 

Wi dalszym ciągu dyskusji ks. CZUJ z BB, 
podkreślił, (że  usiawa omawiana jest 
ramową i że ma być dopiero w praktyce wy 
pełniona. 

Posłanka MARCZYŃSKA z BB., podnosi, 
że nowy projekt otwiera olbrzymie możliwo- 
ści przed szkolnictwem zawodowem dokształ 
cającem. W każdej wsi, gdzie istnieją szko- 
ły I stopnia będą mogły postać niższe 
ły zawodowe. 

Pos. CHRUCKI z KI. Ukr., ałakuje szkol- 
nictwo utrakwistyczne, Mówca domaga się 
utworzenia liceum z językiem wykładowym 
ukraińskim. 

Pos. Stanisław STROŃSKI z Kl. Nar. 
zgłasza poprawkę do art.3 ustawy, podkre- 
ślając. że poprawka zdąża nie da zniszczenia 
tej pracy, jaka jest zamierzona, ale posłuży 
do wprowadzenia w życie ustawy powoli. 
Mówca podkreśla, że szkoła powszechna 7-kl. 
jest niewykonalna w obecnych ciężkich wa- 
runkach. Atakując poszczególne paragrafy 
dochodzi do konkluzji, że ustawa rzekomo 

nie daje nie pozytywnego. Klub Nar., chcąc 
uszanować próbę, jaka ma hyć dokonana, 
postawił poprawkę, która otwiera, zda- 
niem mówcy, szerokie połe doświadczalne 
dła ministra. 

Posiedzenie Sejmu przeciągnęło 
godzin nocnych. 

Nag!e zasłabnięcie 
min. Jędrzejewicza 

(Tel. od wł. koresp. z Warszawy). 

Miuister Jędrzejewiez, który przy- 
był dziś z rana do Sejmu, by wziąć u- 
dział w wielkiej debacie nad ustawą 
0 ustroju szkolnictwa, zaraz na wstę- 
pie posiedzenia nagle zasłabł. Minister 
Jędrzejewiez zmuszony był opuścić 
salę obrad i powrócić do domu. 

W debacie sejmowej zastąpił g> 
p. viceminister Pieraeki. 

   

   

   

    

się do 

  

) 
Przeniesienie w stan 

spoczynku 
(Tel. od własn: koresp. z Warszown) 

Poseł nadzwyczajny i minister 
pełnomocny pierwszej klasy Roman 
Knoll, były poseł polski w Moskwie, 
w Angorze, w Rzymie i w Berlinie, 
„pozostający w stanie rozporządzalnoś- 
ci, przeniesiony został w stan spoczyn- 
ku. П 

W L zw. „Glosie Wilna“ ukazala się oneg- 

daj jakaś plugawa notatka, skierowana prze- 

ciwko członkowi naszej redakcji, p. Helenie 

Rómer. P. Romer prosi nas o zaznaczenie, że 

gazety tej wogóle nie czytuje treści notatki 

nie zna, zupełnie nią się nie interesuje i rea 

gować na nią nie zamierza. Istnieje, nieste- 

ty pewien galunek „prasy”, której treść po- 

dobna jest do błota na ulicy, Niesposób jest 

czasami od niego się uchronić, ale zostawia 

się go zawsze wraz z kaloszami w przedpo- 

koju — i na tem koniec. 

    

Giełda warszawska z dnia 26.II b. r. 

WALUTY i DEWIZY 
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Zacięty opór wojsk chińskich. 
Sytuacja w Kiang-Wan. Szanghaj. 

Słowo to jest dziś na ustach wszystkich. 
Jak świat długi i szeroki, rozbrzmiewa ogzo- 
tyczna nazwa największego miasta Dalekie- 
go Wschodu i jednego z największych por- 
tów na kuli ziemskiej. 

Japończycy bombardują Szangaj! Wiado- 
mość ta zelektryzowała największych nawet 
laików w polityce, odsuwając na plan dalszy 
wszelkie inne zagadnienia, Nawet paląca kwe 

stja kryzysu ekonomicznego przybładła ja- 
koś; nawet Hitler i debaty genewskie stra- 
ciły wiele że swych barw aktualności. Łuna 
nad płonącym Wschodem pociągnęła oczy 
całego światła ku wybrzeżom państwa zielo- 
nego smoka. Szangłiaj jest dziś na ustach 
wszystkich... 

Szanghaj — Paryż Dalekiego Wschodu. 
Olbrzymie,  trzymiłjonowe,  wielojęzyczne, 
przebogate miasto stu narodowišci Miasto mi- 
ljonerów i potwornej nędzy, miasto drapa- 
czów nieba i chińskich lepianek, szerokich 
bulwarów i ciasnych zaułków, gdzie czai się 
głód i zbrodnia. Obok lśniących Roll-Roy- 
ce'ńów biegnie tam bosy kulis, wlokąc wózek 
z pasażerem. Miasto najdziwniejszych kon- 
trastów. Perła Dalekiego Wschodu i Eldo- 
rado żądnych zysku cudzoziemców — Szan- 
ghaj. 

Gdy się przybywa do Szanghaju morzem 
to juź o kilkadziesiąt klm, wyczuć można je- 
go bliskość. Morze, które ma normalnie od- 

cień niebieski przybiera nagle barwę brudno: 
żółtą. To potężna rzeka Jang-tse-Kiang, któ- 
ra na przestrzeni setek klm. toczy swe war- 
tkie wody poprzez żyzne niwy chińskiego 
łóssu barwi. Przy ujściu Jang-tse-Kiangu roz 
siadł się właśnie Szanghaj, a o kilkadziesiąt 
kim. w górę rzeki — Nankin, dotychczasowa 

ziba chińskiego rządu narodowego, rów 
bombardowana przez japońskie . okręty 

wojenne 

Wzdłuż prawego brzegu żółtej Jang-tse- 
Kiang rozciąga się wspaniała promenada 
Bund. Stanowi ona coś w rodzaju szanghaj- 
skich Pół Elizejskich. Przed kiikodziesięciu 
laty lłoczyła się tu gromada nędznych dom 
ków chińskich Dziś prymitywne chałupki 
ustąpiły miejsca pałacom, drapaczom nieba, 
luksusowym klubom wszelkiego rodzaju, im- 
ponującym dokom okrętowym. Dawniej snu- 
ły się jedynie gromadki Chińczyków, Dziś 
przewała się i kotłuje ogromny, barwny, róż- 
noplemienny i wielojęzyczny łłum. Zda się, 
że bussinesmeni całego świata wyznaczyii 
tu sobie tłumne rendez-vous: ciemni malaj- 
czycy, kumający się z marynarzami z wysp 
Filipińskich, żółtawi, pogodnie uśmiechnięci 
Japończycy, rozmawiający z ożywieniem ż 
Parcami z Burmy, sztywni Anglicy i drobni 
Francuzi, mający w Szanghaju swą osobną 
koncesję i poważni Amerykanie w rogowyca 
okułarach. Bywają chwile, kiedy w tem 
chińskiem mieście widać na ulicy więcej twa- 
rzy nie-chińskich. Chińczycy zepchnięci zo- 
stali do roli elementu drugorzędnego. Mają 
swe osobne kwartały, a na terenie koncesji 
międzynarodowej mało ich jakoś widać. Ton 
nadają tu „białe djabły zamorskie“. Tem- 
niemniej w 3-mijonowym Szanghaju gros 
ludności stanowią Chińczycy. 

Wogóle Szanghaj to oryginalne miasto: 
nie można go nazwać Zachodem, bo przewa- 

ża przecież element chiński; nie jest też jed- 
nak Wschodem, gdyż panuje tu niepodzieł- 

nie biały człowiek. Nie jest Szanghaj mia. 
stem niezależnem, a jednak nie podlega żad- 
nej zwierzchności politycznej, Na terenie kon- 
<esji międzynarodowej prawo chińskie nie о- 
bowiązuje, Natomiast parę kroków dalej, w 
dzielnicy chińskiej już biały sędzia czy urzęd- 
mik nie ma nic do gadania. Grunt, na któ- 
rym piętrzą się te wszystkie drapacze nieba, 
zbudowane przez napływowych kapitalistów, 
należy jednak prawnie do rządu chińskiego, 
który z tego tytułu pobićra czynsz. Czynsz 
ten wynosił przed stu laty zaledwie 35 zł 
od akra, potem wzrósł do 1200 zł., a w ostat- 

nich latach wynosi już ok. 10 milj. zł. od 
akra. Nadzwyczajny rozrost i rozkwit Szan- 
ghaju spowodował siłą rzeczy kołosalną zwy- 
žkę opłaty czynszowej. 

Gdy nad Szanghajem zapadnie noc, tłum 
mad Jang-tse-Kiang zwiększa się jeszcze bar- 
dziej Wysocy Hindusi-policjanci w barw- 
nych turbanach kierują tu fałą pieszych i 
nieprzerwaną rzeką pojazdów. Z głębi obszer- 
nych parków o przepysznej, egzotycznej roś- 
dinności dochodzą dźwięki muzyki najznako- 
mitszych kompozytorów europejskich. Od 
Jang-tse-Kiang wieje orzeźwiający chłodek. 
Jak okiem sięgnąć, ciągną wdół i wgórę 

rzeki chińskie dżonki, obwieszone różnobarw- 
nemi latarniami. Na powierzchni wody drga- 
ją i mieszają się ze sobą tysiące świateł żół- 
tych, zielonych, czerwonych. Słychać gwar 
łudzkiej ciżby na brzegu i nawoływania pły- 
nących. Dźwięki kłaksonów automobilowyca 
wtórują skrzypowi nienaoliwionych sterów 
płynących bark, Smętnie ktoś przerywa mo- 
notonną melodję na bambusowej piszczałce. 
Ostry, drażniący zapach potu ludzkiego łą- 
czy się z zapachem kwitnących róż, mimoży 
i kadzidła, palonego na cześć boga rzeki na 
większych barkach chińskich. 

Tak wygląda Paryż Dalekiego Wschodu 
w czasie pokoju, Dziś nad Szanghajem grzmią 
armaty, budzące echo w najodłeglejszych za- 
kątkach świata. у— К, 

ERRA = 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 
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SZANGHAJ, 26. II. (Pat). Sytua- 
cja w Kiang-Wan jest od wczoraj nie- 
zmieniona. Japończycy twierdzą, że 
Chińczycy koniratakowali kilkakrot- 
nie w ciągu nocy, lecz že kontrataki 
te byly odparte. Wymiana ognia arty- 
leryjskiego trwa w dalszym ciągu. 
Chińczycy jeszcze wciąż pozostają na 
swych pozycjach dokoła Kiang-Wan, 
mimo iż linje okopu na północ od 
Kiang-Wan zostały znacznie odsunię- 
te. 

SZANGHAJ, 26. 2. (Pat). Pomimo 
wielu gwałtownych ataków ze strony 
Japończyków linja walk pozostaje od 
wczoraj niezmieniona. Obie strony 
umacniają swe pozycje. Do Kiang- 
Wan wysłano znaczne posiłki chińskie 
Miejscowość Gien-Czia-Czou pozosta- 
je w rękach Chińczyków, którzy po- 
mimo wysiłków Japończyków nie u- 
stępują. 

PARYŻ, 26. 2. (Pat). — Z. Dalekiego 
Wschodu donoszą do prasy francuskiej, że 
na froncie toczy się gwałtowny i nieustan- 
ny pojedynek artyleryjski któremu bez przer 
wy towarzyszą karabiny maszynowe. Japoń- 
czycy widać są zdecydowani zająć Kiang- 
Wan i odrzucić oddziały chińskie. Walki to 
czą się zaciekłe w Środkowej części odein- 
ka Woosung-Sza-Pei. Oddziały japońskie po- 
sunęły się o kilometr naprzód mimo energi- 
cznego oporu, stawianego przez Chińczyków. 

  

Obie strony poniosły dotkliwe straty. Ofice- 
rowie sztabu chińskiego zapewniają kores- 
pondentów. że Chińczycy zdołają zahamować 
pochód posuwających się naprzód oddziałów 
japońskich na północ od Kiang-Wan. Po na- 
dejściu do Szanghaju oczekiwanych dwóch 
dy j japońskich armje japońska i chiń- 
ska liczyć będą równą ilość żołnierzy t. j. о- 
koło 50 tys. ludzi przyczem Japończycy posia 
dają znaczną przewagę w artylerji lądowej i 
morskiej i w lotnictwie. Niektóre linje kole- 
jowe wpebliżu Szanghaju zostały w wielu 
miejscach bardzo uszkodzone pociskami, rzu 
canemi z samolotów. 

      

  
Koncesja między narodową 

oinacionsŹ Miu 

Teren walk pod Szanghzjem. 

Powody niezwykłego oporu wojsk chińskich. 
Relacja korespondenta Matin'a. 

PARYŻ, 26. II. (Pat). O ukrytych 
motywach połitycznych, jakie mają 
rządzić oporem wojsk chińskich w 
walce z Japończykami, donosi spec- 
jalny wysłannik „Matina*: 

„Początkowo wśród Japończyków 
panowało przekonanie, że operacje 
pod Szanghajem okażą się tak same 

łatwe, jak w Mandżurji. Ztego głów- 
nie powodu gen. Czang-Kai-Szek oraz 
gen. Feng-Ju-Siang opuścili Nankin i 
udali się do Lojang. Plan ten pokrzy- 
żowany został przez władze kantoń- 
skie, posiadające do swej dyspozycji 
19 armię, które wydały rozkaz prze- 
tiwstawienia się za wszelką cenę woj 

skom japońskim. Wskutek zaciętego 
oporu, stawianego przez żołnierzy 
kantońskich, kierowanych, wedłag 
przypuszczeń korespondenta przez do 
radeów zagranicznych, oraz wskutek 
niedostatecznego początkowo kontyn- 
gentu wojsk japońskich, plan Japonji 
został udaremniony. Bohaterska po- 
stawa wojsk kantońskich wzmogła w 
wysokim stopniu uczucia narodowe 
ludności chińskiej, tak iż rząd kantoń 
ski oskarżony o zdradę i konszachty 
z Japończykami, zmuszony był dia 
zachowania pozorów wobec własnej 
ludności dać rozkaz swoim wojskom 
wzięcia udziału w oporze*. 

ORB LRD OOORAWOOASOOÓWE RO 

Senat francuski przeciwko reformie wyborczej. 
PARYŻ, 26, 2, (Pat). Po dłuższej 

dyskusji w sprawie reformy wybor- 
czej Senat francuski odrzucił jedno- 
głośnie 193 głosami uchwałę Izby De- 

putowanych 0 zniesieniu drugiego 
głosowania t. j. t. zw. bałotażu przy 
wyborach do parłamentu. 

Tragedla rodzinna bezrobotnego. 
KATOWICE, 26. 2. (Pat). — W Siemia- 

nowieach rozegłała się w piątek nad ranem 
krwawa tregedja rodzinna. 49-letni były re- 
staurator, obcenie bezrobotny, August Brand- 
wein w mieszkaniu swem w Siemianowicach 
zastrzelił swą śpiącą żonę, a następnie zranił 

1i-letnią córkę. Po dokonaniu zbrodni Brand 
wein usiłował pozbawić się życia wystrzałem 
z rewolweru w serce. Stan samobójey oraz je 

  

Groźba strajku pracowników 
magistrackich. 

(Tel. od wł.  koresp. z Warszawy). 

Warszawa stoi w obliczu zapowiedziane- 
go na dzień 1 marca strajku fukejonarju- 
szy instytucyj komunalnych. Jeżeli zapo- 
wiedziany strajk dojdzie do skutku, obejmie 
on około 20.000 funkejonarjuszy miastowych 
Przystąpią do niego solidarnie wszyscy urzęd 
nicy i robotnicy. Powodem tej jednomyślno- 
Ści jest nieregularna wypłata pensyj w magi. 
stracie warszawskim, oraz projektowana re- 
dukcja dodatku komunalnego. Strajk obliczo 
ny jest tyłko na 1 dzień i nosić będzie cha- 
rakter demonstracyjny. 

Udział delegatów polskich 
w komisjach konierencji 

rozbrojeniowej. 

GENEWA, 26. 2. (Pat). —W: związku z 
ukonstytuowaniem się komisyj technicznych 
i komisji politycznej konferencji rozbroje- 
niowej wyznaczono dziś delegatów do posz- 
czególnych komisyj, ich zastępców oraz eks- 
pertów. Pełna liczba delegatów polskich w 
komisjach przedstawia się następująco: 

Komisja lądowa — delegat gen. Burhardt- 
Bukacki, zastępca radca Komarnicki, rzeczo. 
znawcy płk. Englicht, mjr. Zakrzewski, mjr. 
Skrzydlewski, kpt. Poncet de Sandon, komi- 

sja morska — delegat gen. Burhardt-Buka- 
cki, zastępca komandor Solski, sekretarz por. 
marynarki Lasocki, komisja powietrzna — 
delegat gen. Burhardt-Bukacki, zastępca płk. 
Baurin, ekspert mjr. Kwieciński, komisja 
wydatków na obronę narodową — delegat 
minister Modzelewski, zastępca naczelnik wy- 
działu w Min. Skarbu Zakrzewski, esperci 
radca Dygat i mjr. Mokrzycki, wreszcie ko- 

  

Piękno i korzyści narciarstwa. 
Niedawne wszak to jeszcze czasy, 

gdy na widok napotykanego u nas 
narciarza, stawały dęba i ponosiły. 
wstrzymywane przekleństwami woźni 
cy, przerażone konie, umykały skorma- 
łąc z podwiniętym ogonem, zdumio- 
ne psy, a baby z wieczora zaskoczone 
gdzieś na rozstajnych drogach pędzą- 
cą na deskach sylwetką narciarza — 
nie wierzyły oczom i żegnały się bo- 
jaźliwie, lub pluły, szepcąc zabobon- 
nie — „Bies czy nie bies*?11.. 

Dziś, gdy społeczeństwo narciars- 
kie stało się tak liczne, nikogo ono 
nie przeraża, a raczej zachwyca i do 
swego grona zaprasza. Mimowoli też 
nasuwa się myśl, że chyba te deski 
posiadają jakąś siłę tajemną i zabor- 
czą, bo w niewolę ich trafia każdy, 
kto na nie choć raz tylko wstąpił. Bo 
oto świat cały, gdzie tylko śnieg pada, 
poddał się czarom narciarstwa i z je- 
go dobrodziejstw z wdzięcznością ko- 
rzystą. 

Ileż to radości życia, ile pięknych, 
a podniosłych wrażeń, ile niezwyk- 
łych przeżyć i ileż korzyści płynie z 
uprawiania narciarstwa. 

Cóż bowiem jest piękniejszego po 
nad człowieka ptaka, który wylatuje 
w powietrze, szybuje jak jaskółka ua 
tle niebios i opanowany w każdym 
calu ląduje na śnieżnym pokrowcu 
ziemi, by wichrem po jego powierzch- 
ni przemknąć i sprężystą ewolu- 
cją swój skok zakończyć. Jakaż to nie. 
winna radość promienieje od sylwet- 
ki rozkochanego w swej pięknej i 
nieskazitelnej rozrywce narciarza! Co 
za delikatna harmonja ruchów cechu. 
je sylwetkę sunącą po śnieżnej bieli, 
swobodnie, lekko, powiewnie. Dziw z 
jaką zgodą sił psychicznych i fizycz- 
nych mknie ona ze wzgórza, omija 
błyskawicą pnie, kamienie, krzaki, 
przelatuje przez rowy i płoty, skacze 
przez progi i gnana pędem, wzleci ni- 
by z pomocą skrzydeł na następne 
wzgórze, by znów za chwilę gdzieś 
zniknąć i tylko wspomnienie zosta- 
wić. 

Zima bierze narciarza w ramiona 
i oprowadza po zaczarowanej bajce, 
wskazuje niedostępne tajniki swego 
królestwa, wiedzie poprzez rzeki i je- 
ziora, wzgórza i doliny, pola i lasy, 

go córki jest ciężki, Przewieziono ich da 
szpitała. 

misja polityczna — dełegat minister Szum- 
lakowski, zastępca minister Muehlstein, na- 
czelnik Raczyński, radca Gwiazdowski, ek- 
sperci kp.t Poncet de Sandon i dr. Kułski. 

Sytuacja w zagłębiach 
węglowych. 

SOSNOWIEC. 26, 2. (Pat). — Sytuacja 

strajkowa w dalszym ciągu pozostaje bez 

zmian. Strajkuje 10388 robotników na rannej 

zmianie. — Załogi obserwacyjne zjechały w 

zwiększonej liczbie 1313 górników, — Ww 

kopalniach niezrzeszonych pracowało na pier 

wszej zmianie 735 robotsików. Wszędzie pa- 

nuje zupełny spokój. 

Przekupstwo sędziów 
przysięgłych. 

LWÓW, 26. 2. (Pat). — „Gazeta Poran- 
na* donosi, że w związku z wykryciem w 
Samborze faktu przekupstwa sędziów przy- 
sięgłych, osadzono: w aresztach sądowych 8 
osób. Wśród nieh lekarza ze Starego Sam- 
bora, urzędnika miejscowego starostwa i 4 
sędziów przysięgłych. 

Zaprzysiężenie Hitlera. 

BERLIN, 26. 2. (Pat), Biuro Wołt- 
fa komunikuje, że w piątek po po- 

łudniu, w poselstwie brunświekiem w 
Berlinie, Adolf Hitler został zaprzy- 
siężony przez posła brunświekiego dr. 
Bodena. Radca rządowy Hitler nie- 
zwłocznie potem objął swoje urzędo- 
wanie, 

  

wszędzie, gdzie tylko dusza zapragnie. 
I cieszy się bóg narciarstwa ze swoich 
dobrych czarów, ujmujących wszyst- 
kich bez względu na wiek i płeć. 

Narty nie są wynalazkiem dzisiej- 
szej epoki, bowiem znane były jeszcze 
w starożytności. Używano też ich w 
czasach średniowiecznych oraz póź 
niejszych, a zawsze były bardzo ce- 
nione, bowiem oddawały człowieko- 
wi olbrzymie usługi w jego wałce o 
byt. 

Dzisiejsza cywilizacja narodów 
kulturalnych odebrała nartom ich wy- 
bitne znaczenie utylitarne, nadając 
znaczenie inne, do wymogów doby 
bardziej dostosowane i racjonalne, Są 
one dzisiaj zalecane (nie mówiąc o 
przyjemnej rozrywce), jako środek 
zdrowotny i leczniczy, stojący na u- 
sługach tężyzny fizycznej narodu i 
dlatego powinny się stać udziałem ka- 
żdego obywatela. 

  

  

Sport narciarski jest sportem naj- 
zdrowszym, najwszechstronniejszym i 
najpiękniejszym, słusznie się przeto 
nazywa „sportem królewskim. A 

Szwecja tak wysoko ceni wartość 
narciarstwa, że przypisuje mu nawet 
poprawę swej rasy. Statystyki prze- 
prowadzone na terenie Szwecji wyka- 

Wiadomość o zamordowaniu 
gen. Maa — potwierdza się. 

PARYŻ, 26. 2. (Pat). Według in- 
formacyj, otrzymanych przez agene, 
Indo-Pacifique, potwierdza się wia- 
domość © zamordowaniu w Charbinie 
gen. Maa-Sza0-Szan. Prasa chińska 
sugeruje, że gen. Maa-Szao-Szan za- 
mordowany został przez Japończy- 
ków, gdyż przeciwny był nominacji 
ekscesarza na prezydenta nowego pań 
stwa mandżurskiego, 

  

Atak samolotów jasońskich. 

SZANGHAJ, 26. II. (Pat). Samolo- 
ty japońskie bombardowały dziś ra- 
no w Hang-Czou lotnisko chińskie. 
Lotnicy twierdzą, że zniszczyłi tamtej 
sze hangary i 5 samolotów oraz strą- 
cili dwa samoloty, które przybyły w 
celu odparcia ataku lotników japoń- 
skich. 

Czang-Kai-Szek ma zostać 
naczelnym wodzem. 

PARYŻ, 26. II. (Pat). Donoszą › 
Nankinu, że chiński rząd narodowy 
nosi się z zamiarem powierzenia mar- 
szałkowi Czang-Kai-Szekowi dowódz- 
twa wojsk, których zadaniem byłoby 
odzyskanie zpowrotem terenów, stra- 
eonych w Mandżurji. 

Kto ma rację? 

SZANGHAJ, 26. Ii. (Pat). Ze źró- 
deł chińskich donoszą, że wojska 
chińskie po niezwykle zaciętej walec 
odebrały dziś rano miejscowość Miao- 
Hong-Czen, położone powyżej Kiang- 
Wan. Japończycy ponieśli ciężkie 
straty. Źródła japońskie zaprzeczają 
natomiast wiadomości ©: odebraniu 
wspomnianej miejscowości. 

100 tys. dolarów dziennie. 

PARYŻ, 26. 2. (Pat). — Na dzisiejszej 
giełdzie rozeszła się pogłoska, że Chińczycy 
zamieszkali w Stanach Zjednoczonych pod- 

pisują masowo pożyczkę, emitowaną przez 
rząd chiński. Sumy podpisywanych pożyczek 

dochodzą do 100 tys. dolarów dziennie. Pie- 
niądze te przesyłane są bezpośrednio do gen. 
Tsai-Ting-Kai i używane są na wyszkolenie 
lotników chińskich w Chicago. 

Proszą — nie grożą. 
TOKIO, 26. 2. (Pat). — Ambasadorowie 

ltalji, Francji, Anglji i Stanów Zjednoczo- 
nych złożyli w dniu 26 b, m. ministrowi 
spraw zagranicznych Yoshizawie wizytę, któ- 
rej celem była usilna prośba, aby wojenne 
operacje japońskie odbywały się poza gra- 
niecami koncesji międzynarodowej. 

Te tylko „kłótnia w ra- 
dzinie“ (I) 

GENEWA, 26. 2. (Pat). — Delegacja ja- 
pońska, przyjmując wczoraj wieczorem prze- 
dstawicieli prasy międzynarodowej, udzieliła 
im różnych wyjaśnień eo do konfliktu chiń- 
sko-japońskiego. Pierwszy delegat japoński 
na konferencji roezbrojeniowej  Matsudeira 
omówił głównie sytuację polityczną w Chi- 
nach. Od 10 lat Chiny znajdują się w stanie 
zupełnej anarchji. Delegat japoński powołał 
się na operacje izb handlowych obcych mo- 
carstw w -Chinach. Izby te, mające siedzibę 
w Szanghaju, oświadczają, że Chiny nie są 
w stanie zapewnić cudzoziemcom dostatecz- 
nej opieki. Generał Matsui zobrazował ze 
swej strony sytuację w Chinach, gdzie spę- 
dził lat 12. Jego zdaniem, narody Europy i 
Ameryki nie znają ludzi Dalekiego Wschodu. 
Powinny one wykazywać cierpliwość, gdyż, 
przez swą interwencję mogą tyłko bardziej 
jeszcze pogłębić konflikt. To co się dzieje w 
Chinach — oświadczył gen Matsui — jest 
kłótnią w rodzinie. Chińczycy zasłużyli 502 
bie nałeżycie na Iekcję, którą odstają w- tej 
chwili. 
t 

   

  

  

Zaktopotanie w Londynie. 
LONDYN, 26. 2. (Pat). — List Stimsona 

do sen. Boraha w sprawie zasady otwartych 
drzwi w Chinach i groźby zawartej w nim 
pod adresem Japcnji wywołały w Londyni 
wyraźne zakłopotanie. Ogół opinji angielskiej 
jest mało przychylny dła taktyki grożenia 
Japonji, do jakiej skłonna jest Ameryka. 

    

Strajk abonentów 
elektrycznych. 

BERLIN, 26 .2. (Pat), — W Hamburgu 
kupcy detaliczni ogłosili bojkot elektrowni. 
O godz. 17 wszystkie reklamy świetlne i 0ś- 
wietlenia wystaw zostały zgaszone. Niektóre 
firmy oświetliły swe wystawy lampami naf- 
towemi. Straty jakie ponosi elektrownia, ob- 
liezają ua 15 tys. marek dziennie. 

zały rzecz charakterystyczną i bardzo 

ciekawą, a mianowicie, że od chwili 
gdy narciarstwo stało się tu dla wielu 
obowiązkiem. a dła innych przyzwy- 
czajeniem i niezbędnym artykułeiu 
codziennej potrzeby, procent śmiertel- 
ności tego kraju znacznie zmalał. 

  

Mięśnie, kości, wiązadła i sławy 
zyskują w narciarstwie takie ćwicze- 
nia, jakiego potrzebują bądź to dla 
ich rozwoju, jeśli chodzi o dorastają- 
cych, bądź też dła ich siły i nale 

  

  

tej 
sprawności, jeśli chodzi o dorosłych. 
Organa wewnętrzne wzmacniają się i 
rozwijają pod wpływem systematycz- 
nych ćwiczeń, mięsień sercowy nabie- 
ra większej prężności, przyczem spra- 
wność jego też znacznie się zwiększa. 
Przez wymagania stawiane płucont. 
oddech pogłębia się i reguluje. i dzię- 
ki pożytecznej gimnastyce oddecho- 
wej sprawność płuc się podnosi, 

  

Sport narciarski jest wszechstron- 
ny. Wysiłek, który on wywołuje jest 
tak szczęśliwie i proporcjonalnie roz- 
łożony między tułów, kończyny dolne 
i górne, między płuca i serce, że przy 
racjonalnem jego uprawianiu, krzyw- 
dy organizmowi wyświadczyć nie mo 
zę, 

Jako przeciwwaga pracy umysłwo- 

kio HELIOS | 

NiEOOWOŁALNIE OSTATNIE DNI, 
gdyż przemjera dawno oczek przeboju 

Pomimo niebywałego powo- 
dzenia arcydzieła filmowego 

ROMANSE CYGAŃSKIE 

Rok 1914 

Nr. 47 (2289; 

    
Kr» HELIOS 

Brygidą Helm 
i Józefem Szlldkrautem orzz cygańską kapelą „Royal-Tzigann-Jaz2“* — 

z nie- 
zrównaną 

odbędzie się w ponie 
dział k dnia 29 lutego 

Skład nowego sejmu 
irlandzkiego. 

DUBLIN, 26. li. (Pat). Z wyjąt- 
kiem 7 mandatów, pozostających do 
obsadzenia w okręgu Leitrim Sligo. 
gdzie wybory odbędą się 2-g0 marca 
wszystkie mandaty nowego sejmu 
Wolnego Państwa Irlandzkiego zosta 
ły już obsadzone i stosunek partyj 
przedsławia się jak następuje: 

Fianna Fail — 68 mandatów (w 
poprzednim sejmie 56), dotychczaso- 
we stronnictwo rządowe 53 (65), nie- 
zależni 13 (15), Labour Party 7 (10), 
fermerzy 4 (6). 

Kronika telegraficzna, 
— Rada miejska m. Koburga na wniosek 

narodowych socjalistów uchwafiła nadać Hit 
lerowi obywatelstwo honorowe. Odznaczenie 
to miasto Koburg przyznało przedtem m. in. 
prezydentówi Hindenburgo 

— Katastrofa lotnicza wydarzyła się wpo- 
bliżu wsi Sobienie Szlacheckie na terenie po- 
wiatu garwołińskiego. Samolot, pilotowa 
przez sierżanta Miłosza, który holował szy 
bowiec z kpt. Jachem, skutkiem defektu mo- 
toru zmuszony był do lądowania. Kpt. Jach 
wyskoczył z szybowca ze spadochronem, lecz 
ze względu na niewielką wysokość, przy u- 
padku odniósł ciężkie: obrażenia. Szybowiec 
uległ strzaskaniu. 

2 Białorusi Sowieckiej. 
Krwawe starcie z 

Z pogranicza donoszą. iż na terenie Bia- 
łorusi sowieckiej od kilku dni panują silne 
mrozy dochodzące nieraz do 27—30 st. С. 
Woehee tych silnych mrozów zanotowano 
szereg śmiertelnych wypadków zamarznię- 
cia, Ludność wiejska, która odczuwa chro- 
niczny brak opału tworzy partje, które uda- 
ją się do lasów państwowych po drzewo. 
Bezprawne trzebienie lasów państwowych 
jest pod surową karą wzbronione, wobec cze 
ge ezęsto dochodzi między sowieckimi stra- 
żnikami a włościanami do krwawych starć. 

Dnia 24 b. m. w pogranicznej miejsco- 
wości Udarnyj Komunar w okręgu drys- 
skim doszło do krwawego zajścia podezas 
wycinania drzewostanu przez grupę włoś- 
cian. Włościan otoczył kordon leśników pań- 
stwowych, którzy polecili porzucić drzewo 
i opuścić las, a gdy włościanie nie usłuchali 
usiłowali ich przemocą usunąć z lasu. W 
trakcie tego doszło do starcia podczas czego 
4 włeścian zastrzelono, zaś kilku strażników 
odniosło poranienia od siekier. 

    

  

      

    

  

   

włościanami. 

  

Ukazała się z druku ijest do nabycia 
w księgarniach kolejówych „RUCH. 
opowieść morska Romualda Kawalca 

pyt. „JACK LONDON" 
2 

Wkrótce ukaże się na pėlkach księ- 
garskich 2-ga z cyklu opowieści 
morskich tegoż autora, pod frapującym 

tt: „MULATKA JOANNA" 
RODE SDA OE ZZOREEWAWEESRSTKYSEWZA 

Z dnia na dzień. 
Winien! 

Jeżeli mój artykulik p. t. „Konsekwent- 

nie“... dal asumpt współpracownikowi „Dzien 
WiŁ* do wszczęcia z nami „polemiki“ na te- 
mat czy język utworów Romer Ochenkow- 
skiej, Wołłejki, Ciotki Albinowej jest czy nie 
jest gwarą — winien jestem obciążyć swoje 
kónto „winien*, Od polemiki bynajmniej się 
nie uchylam, pod warunkiem, że ma ona ia- 
kiekowiek bodaj wspólne podstawy. Ale je- 
żeli ktoś w dobrej wierze pisze: „Mamy na 
ziemiach wschodnich gwarę, ale gwarę bi 

łoruską* — to już zbyt wielka... „rozbieżność 

zdań, aby polemika we właściwem tego sło- 

wa znaczeniu mogła mieć miejsce. 

Winien jeste także wyjaśnienie: Feljetoni 

Sta „Dz, WiL* wziął mnie za kogo innego. 

Pomyłka bardzo dla mnie zaszczytna, «ie 

* muszę, niestety, zwrócić łaskawie ofiarowany 

„bukiecik fjołków* jako wysłany pod zmy- 

   lonym adresem. 

CHROŃCIE WASZE OCZY 2 
WASZ NAJCENNIEJSZY SKARB, 

   
     

    

  

      

STO3UrEYE ZARÓWO 
PHILIPS ARGENTA 

    

     
ujemnych wpły- 

wów — jakie wywiera na organizm 
wej i wyrównanie 

praca siedząca — narciarstwo jest 
sportem bardzo wskazanym. szczegól 
nie dla tych, którzy znaczną część 

dnia spędzają pochyłeni nad biurkiem 
lub ławą szkolną. 

Na propagandę i spopularyzowa- 
nie narciarstwa w szkołach Skandyna 
wja zwraca ogromną uwagę, nie żału- 
jąc ani kosztów, ani wysiłków. Wszy- 
słkie szkoły tam są bardzo bogato wy- 
ekwipowane w narty, ilość których 
w niektórych szkołach powszechnych 
np. w Stockholmie. przekracza 200 
par. W okresie feryj wielkanocnych 
z pomocą rządu, władz szkolnych i 
Zjednoczenia Popierania Narciarstwa 
-- młodzież szkolna tysiącami ze 
wszystkich zakątków kraju wyjeżdża 
specjalnemi pociągami w góry, by 
tam w ciągu tygodnia w zdrowem gór 
skiem powietrzu, poznać piękno i war 
tość nart. Skandynawja wierzy w zba 
wienny wpływ narciarstwa na tężyznę 
fizyczną i moralną społeczeństwa, dla 
tego rozpowszechnia go wśród wszy- 
stkich i wszędzie. 

Że już i Polska pożytek narciarst- 
wą zrozumiała, widać to zewsząd: i 
z wysiłków władz państwowych, na 
czele których stoi uprawiający z za- 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
Numer 9-ty tygodnika „Kobieta 

Współczesna* przynosi nam wiele artyku- 
łów o interesującej treści, streszczenie nume- 
ru podajemy niżej: 

stępny p. t. „Bieżące zagadnic- 

  

    
nia pineiężne* — podp. Dr. T. Ł., „Debata 
trwa“ — St. Adamowiczowej, „Wiadcze m 
XI = (Reileksje na temat artykułu „Własne 

  

    
   

# 7 „Kob./Wsp“) — Anny M, Tu- 
Glos zdaleka“ — Janiny Osińskie j. 
e literackim czytamy: „Na progu 

  

Я „Nad Bosforem“ — poezje K. Alberii, 
„Chiński mur“ — H. Boguszewskieį, „Chirur 
gja“ — A. Czechowa — przeklad M. Grabow 

   skiej, „Wśród książek* — M. Czapskiej, „Z 

3 wspomnienie po 
iertne o Wiktorcji Hoerow 

Kellers-Krauzowa i dal 

    
        

Krasuckiej. 
Specjalny dodatek „Mój Dom* — przyno 

si nam wiele pięknych modeli na płaszcze, 
suknie, bluzki i spódniezki, oraz tablicę kro- 
ju. 

     

  

Mieczysław Guranowski wystąpił z nową 
s ą p. t. Kobiety Biblijne. Na tle podań 

biblijnych o postaciach takich jak Agar, Re- 
beka, Rachela, Debora, Dalila, Ester, Ruth, 
Sulamith i Judyta osnui Guranowski intere- 
sujące, pełne akcji i tragizmu opowiadania, 
tchnące żarem Wschodu, owiane mistyczną 
tęsknotą o pratypie kobiety — miłującej, 
nienawidzącej, ofiarne. 

Uzupełnia ten ciekawy i mogący liczyć 
na szeroką poczytność cykl — podane w 
formie prologu — opowiadanie o pramatee 
— Ewie. 

Barwną okładkę książki rysował Stanis- 
ław Bobiński, (Nakład Gebethnera i Wolffa, 
Cena zł. 6.50), 

         
  

  

  

— Joseph Conrad. Wspomnienie, Amy 
Forster i in. nowele. tł, Anieli Zagórskiej. 

W każdym z tych utworów z bogatego tła 
egzotycznej fabuły wyziera przejmujący obraz 
wnętrz duchowych ludzi prostych i niezwy- 
kłych jednocześnie, obraz sekretnych zaka- 

marków duszy, znagła jaskrawo oświetlonych 
światiem bijącem z tak dziwnych i trudnych 
sytuacyj życiowych, jakie tylko żywiół dale- 
kich mórz i je na okrętach mogą stwarzać 

Morzem i ludźmi rządzi żelazna konieczność. 
Milczy dumna i sina przyroda, lubią milczeć 
dumni i silni bohaterowie Conrada, a miłcze- 
nie ich jest niezmiernie wymowne. 

    

  

    

  

Ukazała się w druku nowa powieść Zyg- 
munta Nowakowskiego, autora  „Geagrafji 
serdecznej" p. t, Przylądek dobrej nadzież. 

Jest to książka wspomnień, ucieczka do 
dobrej nadziei czasów minionych — zrodzi 
ła się bowiem z dziecięcych wspomnień au- 
tora. Wspomnienia te, spisane w wieku doj- 
rzałym, z pełnią świadomości artystycznej, 
zachowały całą bezpośredniość i prostotę 
przeżycia, ujęta w ramy pełnej cichego smęt 
ku pogody. Książkę zdobi oryginalna okład- 
ka K. Sopoćki. (Nakład Gebethnera i Wolffa, 
cena zł. 7.50). : 

  

W popularnym cyklu „Książek liljowych* 
Geketnehnera i Wolffa, którego cenę wydaw 
cy obniżyli niedawno do zł. 3.80 za tom 

ilustrowany (zamiast 5.80) ukazał się nowy 
tom Eustachego Czekalskiego, zawierający 
zbiór nowel pod ogólnym tytułem „Duży 
Wójt i mały Wojtuść, © 

Nowele Czekalskiego, tchnące szczerym 
optymizmem i pogodą życia, są lekturą jak- 
najbardziej odpowiadającą potrzebom obec- 
nej chwili — dając czytelnikom chwile praw 
dziwego wytchnienia i odpoczynku i wiążące 
jednocześnie ich uwagę różnorodnością te- 
matów i środowisk, w których rozgrywa się 
akcja poszczególnych opowiadań. 

Ilustrował „Dużego Wójta”, z rozmachem 
i życiem, Roman Wyłcan. 

Anna Grudzińska. Kresy. Nakładem J. 
Lissowskiej. Warszawa. Należy powitać z 
uznaniem tę powieść nauczycielki szkoły po- 
wszechnej, warszawianki, jak się zdaje, pra* 
cującej na terenie Nowogródczyzny. Opisane 
bezpretensjonalnie, serdecznie i z prostotą 
przybycie i praca w tych nieznanych stro- 
nach; obserwacje ludu i drobnej szlachty, 
dość dobra charakterystyka osób, niezupełnie 
ścisłe. powtórzenie gwary. Ta najwidoczniej 
pierwsza praca młodej autorki, nie ma dosta 
tecznego opracowania artystycznego, jest to 
raczej dokument z osobistych wspomnień 
wydobyty, niż kompozycja celowa, ale szcze 
rość i bezpośredniość uczuć do ziemi Mickie 
wieza, do ludzi różnego typu, z któremi się 
brata i którym pomaga, ideowość tchnąca z 
tych dziewc ch przeżyć, nadaje rzetelną 
wartość książce, która może z pożytkiem 
znaleźć się wśród bibljotek szkolnych, jako 
obraz wytworzony w umyśłe i sercu krółe- 
wianki, o „ziemi pagórków leśnych i łąk zie- 
lonych*. Takie typy jak Wyrwiczowa, Kupść, 
chata, zgrozą obejmujących, Morozów, ro- 
mans Weronki z Nowakowskim, mistyczne 
śluby p. Kuszewskiej, wszystko to dobrze za- 
obserwowane tematy do obszerniejszego opra 
cowania. Setki takich tematów drzemie na 
naszej prowincji, dobrze jeśli są młode siły, 
które probują je ukazać w świetle serdecz- 

Aksu 
milowaniem nareiarstwo Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej, i z rozumnej 
działalności P. Z. N., a wreszcie z wy- 
ników pracy na tem polu położonej i 
chlubnie na terenie międzynarodo- 
wym reprezentowanej. : 

Młode jest wprawdzie narciarstwa 
w Polsce, ale dzięki sprzyjającym oka 
licznościom, doskonałym warunkom 
terenowym, obfitym opadom śnież- 
nym, szybki mu się wróży rozwój. 
Szczególnie my, wilnianie, jesteśmy 
tak hojnie pod tym względem przez 
naturę obdarzeni. Cudowne tereny 
narciarskie, niezwykle różnorodne i 
pierwotne, pociągające równie silnie 
turystów jak i zawodników, już wa- 
Ыа gości i bliską jest chwiła, gdy 
gród Gedymina stanie się wspaniałym 
północnym ośrodkiem narciarstwa 
polskiego. Liczne mistrzostwa ro2- 
grywane w Wilnie, są już tego po- 
czątkiem i wskazują wymownie na 
wartość naszych terenów, które wkrót 
ce zaroją się od narciarzy i przeisto- 
czą w teren zdrowiem i radością ży. 
cia płynący. 

   

    

         

k. P: 

a 
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WIEŚCI I OBRAZKIZ KRAJU. 
Nieszczęśliwy wypadek, czy zamach 

samobójczy? 
We wsi Chodzinki, gminy bohińskiej za- 

szedł w dniu wczorajszym następujący wy- 
padek: Zamieszkała w tej wsi Nadzieja Ma- 
ciukowa lat 24, manipulując rewolwerem 
swego brata gajowego lasćw państwowych 
Jana Wływialisa spowodowała wystrzał. Kula 

      

  

   że onegdaj w pociągu 
cym ze Stołpców do 

tny został przez wywia- 
Iny deles 
>dowych ro- 

Dowiadujemy 
znym zt        
   

  

   

    

Aresztowanie agenta Kominternu. 

ugodziła nieszczęsną w prawą stronę piersi. 
Zanim przybył na miejsce wypadku lekarz 
ranna zmarła, nie odzyskując przytomności. 
Prowadzone dochodzenie ma na celu ustałe- 
sie czy Maciukowa padła ofiarą własnej nie- 
ostrożności, czy też popełniła samobójstwo. 

   

  

na teren Śląska. Delegat komunistyczny 
przybył do Polski z Rosji Sowieckiej przy 
pomocy sfałszowanych dokumentów na na- 
zwisko Wilo Ъ ńskieg i 
pełnomocnictwami. A 

        

  

  

  owanego wysłanni- 

  

górniczy sądząc według ka Kominiernu przekazano do dyspozycji 
J06iś go przez niego biletu. udawał się władz sądowych. ©) 

ннна 

A 
Rudómine. 
1JA GRYPY W GMINIE 

JDOMIŃSKIEJ. 

Szereg szkół zamknięto na przeciąg 
2 tygodni. 

   

Liczne zasłabnięcia na odrę zanó- 
iowano na terenie pow. wiłeńsko-troc 
kiego. Chorują przeważnie dzieci, u- 

zające do szkół w gm. rudomiń- 
j i sąsiednich. 
W związku z tem Inspektorat Szk. 

w porozumieniu z władzami lekarskie 
mi zarządził zamknięcie niektórych 
szkół na okres dwutygodniowy, w ce- 

iu zapobiegnięcia rozszerzeniu się e- 
pidemji. Niezałeżnie od tego w celu 
zapewnienia chorym niezbędnej opie- 

ki na tereny, gdzie odra najbardziej 
daje się we znaki, skierowano dozory 
tekarskie. 

Na terenie sąsiednich gmin pow. 
wiłeńsko-trockiego poczyniono naj- 
bardziej dalekoidące Środki zapobie- 

gawcze. 

    
    

Motočeczno. 
Parę uwag. 

W) dobie obecnej miasto stało się pod- 
stawowym elementem życia zbiorow 
tylko w krajach uprzemystowionyc: 

charakterze wybitnie rolniczym. 
y objaw wyraża się w tem, że miasto 

wyciska swe piętno na całokształcie życia 

prowincjonałnego Oddziaływanie to przeni- 
sa niezliczoną ilością sposobów po przez 

szczerby i pęknięcia, powstałe w pewnych 
okresach dziejowych na korze psychicźnej 
wsi. 

W nadaniu korzystnego tonu życia wsi 
na tutejszym gruncie przypada odegrać czo- 
3ową rolę Mołodecznu. 

By sprostać zadaniu nasze centrum win- 
«© poddać przedews kiem swe oblicze 
głębokiemu przeobrażenin. Proces ten wy- 
maga w pierwszym rzędzie od Rady Miej- 
skiej maksymalnego natężenia nietylko dob- 
rej woli, łecz i wysokiej wydajności pracy. 

  

          

    

  

  

   
   

  

Mołodeczno nie posiada żadnych majęt- 
ności, co bezwarunkowo zmu je do za- 

my świadczeń 
ej miasto. 

   

  

   

   
    

szezyźnie, 
i pomyšleč 

eniu dochodów d : organizacyj 
biorstw dochodowych, mianowicie: 

nie apteki miejskiej, kooperatywy, ła- 
kich mnożyć można dużo 

miasta. Biorąc 
3 koszta, potrzeb- 

ne na uruchomienie wy lnionego sze- 
regu wskazań, byłoby niereałną rzeczą 7 
dać powstania naraz wszystkich wymienio- 
nych przedsiębiorstw.  Opinj miejscowej 
publiczności narazie domaga się uruchomie- 
nia apieki miej. kt. umożliwi otrzymywanie 
rych lekarstw po znacznie niższych cenach. 

niż obecnie, Zniżone ceny lekarstw propor- 
cjonalnie do cen płodów rolnych umożliwią 
pozatem leczenie szerszemu ogółowi wsi 

Obrazując obszar po 
skiego, należy podkreślić, 
swej nosi on charakter ni 

przed kiłkunastu la b 
maczyć słabym kor tem myślowym z mia. 
stem, co jest niewatpliwie ostoją konserwa- 
tyzmu itak typowego dla tutejszych mas. 

W akcji rozwoju kultury polskiej ode- 
grały tu przodującą rolę kółka rolnicze i 
szkoła. Niechże i miasto nasze przyczyni się 
do rozsunięcia granie płaszczyzn my 

wsi drogą stałego z nią kontaktu, 
przykładem przedsiębiorczości i u 
Ścią p. tosowania w; 
trzeb i wymogów czasn: 

z pogranicza. 
Skutki silnych mrozów. 

Na odcinku granicznym Kołosowo zna- 
Jeziono martwego strażnika sowieckiego, któ 
ry zamarzł na: Śmierć w czasie pełnienia 
służby na granicy sowiecko-polskiej. Na od- 
tinku Ruhieżewieze znaleziono nieprzytom 
nego strażnika sowieckiego, który poodmra- 
żał sobie nagi na służbie. Również zanoto- 
wano kiłka wypadków odmrożenia nóg u 
żołnierzy K. O. P., mimo, że z powodu sil- 
nych mrozów pełnią oni służbę co godzinę 
a czasami i pół godziny. 

Na odcinku granicznym Radoszkowicze 
wpobiiżu wsi Bolkowo w Śniegu znaleziono 
martwą kobietę z małym chłopcem. 

  

     

   

  

     

w 
jednak pod uw    

      
    

  

    

     

  

   

  

    
  

     

   

     

  

    

        

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

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

8 a_a - 

(Miejski 
4 Kine -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku 

  

  
s WIECZNI GŁUPCY 

Film mówiony w języku żydowskim 

Wkrótce Pieśń Cabalera. W roli głównej Ken Maynard. 
  

  

  

  

8730 

я = 

I JAKÓB WINERi S-ka l 
LIDA, Suwalska 58, tel. 90 (obok kino-teatru Nirwana) 

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

-oraz futra i okrycia damskie i męskie.   
  

  
  

Nowogródek. 
Ze sportu, 

W niedzielę, dnia 28 b. m. odbędą się 
« Nowogródku zawody narciarskie, organi- 
<owane przez Sekcję W. F., Powiatowego 
Komitetu W. F. i P. W. 

Będzie to niejako obrazem niezmordo- 
wanej, ofiarnej pracy dwóch naszych szer- 
mierzy wychowania fizycznego p. kpt. Do- 
browolskiego i komis. Witwickiego. 
Odbędą się dwie konkurencje: bieg na 

irasie $ kim. dła juniorów od 15 do 18 lat 
i bieg na trasie 4 klm. dła młodszych od 12 
do 15 lat. - 

Początek zawodów © godz. 15.30. 

Nieśwież. 
Międzyerganizacyjna sekeja kultural- 

no-oświatowa w Nieświeżu. 
Z inicjatywy powiatowego Zarządu B. B. 

W. R. w Nieświeżu dnia 4 b, m. odbyło się 
zebranie Przedstawicieli organizacyj spo 
łecznych i instytucyj oświatowych, celem 
stworzeni międzyorganizacyjnej sekcji, 

łaby się skoordynowaniem i sy- 
stematycznem prowadzeniem na terenie mia- 
sła i powiatu pracy kułturalno-oświatowej 

_W kierunku wychowania państwowo-obywa- 
telskiego. 

„Na prezesa sekcji powołano dyrektora 
miejscowego gimnazjum ks. Jana Grodzisa, 
m sekretarza p. Janusza Łopuskiego, nau- 
zycielą tegoż gimnazjum. 

ebranie po ożywionej dyskusji uchwali- 
mil Togram i metody pracy, oraz postano- 
wa e iż członkowie sekcji ofiarują swą 
Ra ao istniejącym na terenie powiatu 
dą Yala SS a pozatem, systematycznie bę- 
pogadanki z R dzielę i święta popułarne 

telskiego dla a RCho wania oByyca: 
organizacjami. €czeństwa stojącego poza 

Powstanie międz Eksa R 

kulturałno-oświatowej Badas Inti S 
„czynnikiem wysoce dodatnim w AE AN 

nad poglębianiem ducha Państwowo oby- 
atelskiego w mieszkańcach kresowego po- 

wiatu nieświeskiego. 

Lida. 
Obrazek z aresztu miejskiego. 

Któregoś dnia przechodząc ulicą Fabrycz- 
*ną w stronę rzeźni miejskiej zatrzymałem 
Się obok aresztu miejskiego. Jest to, malut- 
2“ parterowy, o dość sympatycznym wyglą- 

dzie domek, tuż blisko rzeźni. 
De środka wejść nie miałem 

      

So pi 

   

odwagi. 

(nakazu karnego jeszcze nie miałem ,szczę- 
ścia” otrzymać),.a takbym pragnął dowie- 
dzieć się co tam słychać wewnątrz (wiado- 
mo — korespondent zawsze ciekawy). 

Jednak jakby na szczęście wyładowuje 
się stamtąd na wolność jeden pasażer”, 
którego tak mniej więcej znam z wyglądu. 
Myślę sobie — dobrze jest, zrobię z nim 
wywiad. 

— Uszanowanie panu, panie łaskawco! 
a skąd to Bóg prowadzi — czy nie z „Sana- 
torjam wypoczynkowego przypadkiem? 

ja. z „sanator- 

    

  

   

  

Nie zdradzając się kim jestem, zaczynam 
wywiad. 

— lle jest pokoi w tem „sanatorjum“? 
— Trzy małe pokoiki, z nich dwa dła 

mężczyzn a jednej dla płci pięknej — rze- 
cze mój rozmówca — w pokojach (celach) 
męskich po 4 łóżka a w pokoju dla „pań* 
8, razem jedenaście miejsc. jednak „gości 
często jest o wiele więcej 

— No, a jak tam z pościełą, czy są sien- 
niki? 
, = Są, owszem, ale dla mężczyzn wydają 
je tylko na noc, gdy tymczasem płeć pięk- 
na ma je stale. 

> Czemuż to takie przywileje? 
— Al Panie kochany, to jeszcze głup- 

stwo, gorsze rzeczy się tam dzieją. Wogóle 
co tu gadać, 

— Alež niech Pan mówi, ja proszę. 
— С6% to, czy Pan może z gazety jest? 

- No, niby tak — mówię. 

— panie złoty, jak ło świetnie, właśnie 
moi współtowarzysze niedoli kazali mi Pa- 
na szuk i wręczyć mu tę skargę (łu mój 
rozmówca wyciągnął arkusz papieru zapi- 
sany po obu stronach — opatrzony 4-ma 
podpisami”i wręczył mi do rąk — (składam 
go do Redakcji). 

— No dobrze! nich mi Pan opowiada 
dalej co to jeszcze za gorsze rzeczy się tam 
dzieją. 

— Powiem więc Panu wszystko odrazu. 
Mężczyźni trzymani są stale pod kluczem, 
a kobieca cela*dzień i noc otwarta, miłe 
„lokatorki“, a są to przeważnie prostytutki, 
szwendają się swobodnie w obrębie aresztu, 

same sobie smażą i warzą w kuchni(!!!) 
piją dostarczaną im przez koleżanki: wódkę, 
a później pijane chodzą pod drzwi cel mę- 
skich i plują do nich przez otwory w 
drzwiach, prawiąc odpowiadające ich za- 
wodowi „komplementy. Mężczyźni codzien. 
nie myją podłogę w celi kobiecej(!). Odwie- 
dziny znajomych odbywają się u kobiet 
wprost w celi, natomiast mężczyźni mogą 
swych znajomych przyjmować tylko w dy- 
żurce. : 

Najgorsze to Panie te pluskwy, nie moż- 
na w żaden sposób spać. „Pan i władca”. 

  

      

  

    

  

którego tytułować trzeba panem. komendan- 
tem ma błędne i przesadne pojęcie o lu- 
dziach odbywających karę aresztu ś zalicza 
ich do kategorji prawdziwych stuprocento- 
wych przestępców i zbrodniarzy — wymaga 
by stawano przed nim „na baczność” i do 
każdego zwraca się per „ty“ 
są tam, Panie, tylko tacy 
tych paru złotych na zapłacenie grzywny 

za małe wykroczenie natury administracyj- 
nej. 

Od czasu do czasu p. „komendant* uży- 
wa odbywających karę, na prywatne ro- 
boty do swego mieszkania, poza obrębem 
aresztu. Godziny zwolnienia z aresztu tu 
zależą od widzimisię p.- „komendanta. 
Regulaminu w areszcie niema ani „kawa- 
ieczka“. : 

I proszę pana, co jeszcze gorsze, to to, 
„komendant* aresztu p. St L. zaj! 

est on poza 
у w Rzežni 

tylu jest bezrobol- 

    

  

    
   

    

  

   

Może jed: odpowiednia władza zain- 
akoś tymi „stosuneczkami* w 

iem, 3-pokojowem „Państewku”, 
panuje po dyktatorsku „udzielny ksią- 
„St L. — kończy mój rozmówca. 

M—ur. 

teresuje się j 

mal 
gdz 

  

   
P 

Nowa placówka dochodowa lidzkiego 
Oddziału Związku Strzeleckiego. 

i bardzo energiczny Zarząd 
łu Związku Strzeleckiego nie 

żarem istniejącego ogól- 
erze się z nim za bary. 

tego Że W ach kiedy 
» sklepów sklepik bo- 

zek Strzelecki w Lidzie otwier 
kioski z. wyrobami tytoniowemi. W os 
mich dniach Oddział Żeński uzyskał w miej- 
scowym Urzydzie Skarbowym koncesję 
sprze wyrobów monopołu tytoniowego i 
w związku z tem urochomił kiosk sprzedaży 
przy stacji autobusowej obok kościoła pa- 
rafjalnego. Jest to ju k trzeci z rzędu sk 

strzelec Życzyć należy im powodzenia i 
popar eczeństwo. 

Naježų ć, że wzmożone to życi 
w lidzkim Związku Strzeleckim datuj 
od chwili, kiedy do Zarządu tego Zw 
wszedł znany na tut. terenie ene 
pracownik społeczny p. Mikuła Józel 
pracy dla Związ Strzeleckiego odc М 
z calem poświęceniem. M--ur. 

Samohbėjstwo porucznika-pilota. 
Wezoraj około godziny 20 w mieszkaniu 

prywatnem dokonał samobójstwa z niezna- 
nyeh dotychczas przyczyn jeden z najlep- 
szych pilotów 5 pułku lotniczego w Lidzie 
porueznił-pilot Tadeusz Szczepaniak. 

Ruchliwy 
lidzkiego Oddz 
ugina się pod ci 
nego kryzysu, lec 

  

    

    

         

  

   

   
    

   

       
       

  

    

   

  

       

Otwareie dźwiękowca. 

W dniu 26 b. m. o godzinie 18 zostało 
otwarte pierwsze kino dźwiękowe w Lidzie 
przy ulicy Suw jej, pod nazwą „Kino 
dźwiękowe lison*. Jako pierwszy film 

ъ wietlono „X 27“ z Marleną 
Dietrich w roli głównej. Za kilka dni zapo- 
wiedziane jest otwarcie drugiego kina dzwię 
kowego „Nirwany“. 

SET EEST RES 

Z Izby Przem. - Handl. 
w Wilnie. 

Memorjał w sprawie ulg taryfowych 
dla województw 

półnoeno-wschodnich. 

    
    

Obowiązująca obecnie taryfa kolejowa za 
wiera niektóre ulgi i zniżki dla przewozów. 
obehodzących życie gospodarcze województw 
północno-wschodnich. Wspomniane zniżki są 
bardzo skromne tak pod względem swej li- 
czby jak też rozmiarów i stanowią tyłko nie- 
dostateczną i niedoskonałą próbę skompen- 
sowania województwom północno-wschodnim 
skutków ich niepomyślnego położenia geo- 
graficznego, wymagającą znacznego rozsze- 
rzenia i pogłębienia. Tem większe zaniepoko- 
jenie w sferach gospodarczych wywołały po- 
głoski, że Ministerstwo Komunikacji w po 
szukiwaniu nowych źródeł dochodów oraz 
stając na stanowisku równorzędnego trakio- 
wania całego terytorjum Państwa projektuje 
wspomniane ulgi taryfowe całkiem skasować. 
W powyższej sprawie miejscowe organizacje 
gospodarcze zarówno przemysłowo-handlowe i 
rzemieślnicze jak też rolnicze za inicjatywą 
Izby Przemysłowo-Handlowej w Wilnie zło- 
żyły do Ministerstwa Komunikacji memorja*, 

sadniający konieczność conajmniej zacho- 
wania w mocy obowiązujących obecnie 14 
gjonalnych ulg taryfowo-kolejowych, 

Rozszerzenie ulg taryfowo - kolejo- 
wych na papierówkę osikową. 
Oczekiwane od dłuższego czasu rozszerze- 

nie ulg taryfowo-kolejowych przy eksporcie 
papierówki na papierówkę osikową zostało 
wreszcie ogłoszone w Nr. 12 Dziennika Tarvf 
i Zarządzeń Kolejowych z dnia 20-go lutego 
r. b. i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Rozporządzenie o wykazach i spisach 
młodocianych. 

W Dz. Ust. Nr. 8 z dnia 6 lutego 1932 r. 
ukazało się roporządzenie Min. Pracy i Op. 
Społecznej z dnia 24. XII. 1931 r. o wykazach 
i spisach młodocianych. Spisy winny być 
sporządzone według ustalonego wzoru i 0- 
bejmować wszystkich młodocianych w wie- 
ku od 15 do 18 lat, znajdujących się w za- 
kładach pracy na podstawie „umowy o pra- 
cę* lub „umowy o naukę”, Izba zwraca uwa- 
ge sfer gospodarczych, że niewykonanie prze 
pisów powyższego rozporządenia, które wcho- 

dzi w życie z dniem 6 marca r. b., pociąga 
za sobą wysokie sankcje karne, a mianowi- 
cie grzywnę od 200 zł. do 1000 zł, lub areszt 
do 3 miesięcy, a w razie powtórzenia pre- 
kroczenia bezwzględny areszt od 2 tygodni 
do 3 miesięcy. , 

Eksport do Prus Wschodnich. 
W ostatnim tygodniu przez stację 

graniczną Raczki przeszło do Prus 
Wschodnich a stamtąd do Łitwy 25 
cystern nafty polskiej i smarów oraz 
oliwy, pozatem przeszło 12 wagonów 
manufaktury widzewskiej i łódzkiej 
oraz kilka wagonów innych towarów 
Zakupy te poczynione zostały w Pol- 
see przez nieoficjalną misję handlo- 
wą kupiectwa litewskiego za pośred: 
nictwem kupeów niemieckich. 
OMD M 

Helena Romer = 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój, Warszawa 

Swoi Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho- 
miński. Wilno. 

Książka o Nich. Romans. 
Chomiński. Wilno. 

Wilja u Państwa Micklewiczów. 
(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi: 
leńska. 

Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie 
Wilna w 1919 r.) Scena Wileńska. 

= 
T i i 

   

   

    
     

  

  

WILENSKI 
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JUŻ WKRÓTCE! 

ROK 
W rolseh głównych: 
królowa ekr polsk. 

w kinach 
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Najnowszy Monumentalny Dźwiękowiec Polskiej Złotej Serji 

Jadwiga Smosarska, 
najulubieńszy amant Witold Contl oraz w roli oficera kozackiego znakom. 

artysta Teatru Stanisławskiego W. Wasiljew-Sikiewicz. 

Chóry W. Dana i Kubańskich Kozaków. 

Udział biorą 8 i 1] p. uł. oraz autent. „Dżugici Kaukascy* z „Dzik. Dyw.* 
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Helios i Hollywood 

Kiedy będą rozpoczęte rohoty ziemne basenu pływackiego 

Ośrodka W. F. — stan jego w sezonie ubiegłym był niżej wszelkiej 

krytyki, a nowy sezon się zbiiża? Bezrobotni czekają na pracę. 

  

Katastrofalna sytuacja finansowa 
' miasta. 

Miljonowy deficyt. 

Z roku na rok zwiększa się deficyt 
budżetowy miasta. Już ebiegły preli- 
minarz budżetowy Magistrat zamknął 
niedoborem 386.538 złotych. Obe 
jednak, jak pozwałają zorjentować się 
preliminarze budżetowe, sporządzone 
na miesiąc luty i marzec, defieyt prze 
kroczy horendalną sumę miljena zło- 

tych. Katastrofalny ten stan, grożą 
miastu poważnemi komplikacjami 
nansowemi, wytworzył się, jak zapew 
nia Magistrat, w pierwszym rzędzie 
naskutek  nieprzewidzianie słabych 
wpływów. Chcąe ratować chociaż czę- 
ściowo równowagę finansową miasta 
Magistrat zawiesił ostatnio wypłaca- 

nie subweneyj nie obowiązujących Sa- 
morząd. Naskutek tej uchwały szereg 
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szkół dokształcających i zawodowy 
oraz instytusyj o charakterze społecz- 
nym (że wymienimy tu chociażby To- 
warzystwe Przeciwgruźlicze) znalazło 
się w beznadziejnie rozpaczliwej s;- 
tuacji, grożącej lada dzień zagładą. 

Naskutek interwencji zaintereso- 
wanych czynników Magistrat postano 
wił zwołać nadzwyczajne posiedzenie 
Komisji Finansowej, która zajmie się 
niezwłocznie sporządzeniem listy to- 
warzystw i instytucyj, którym natych 
miastowa pomoc finansowa jest ko- 
nieczna. 

W związku z wytworzoną sytuacją 

w najbliższym czasie ma być zwołane 
płenarne posiedzenie Rady Miejskiej, 

Dookoła głośnej afery Butrym- 
Piotrowicz. 

Niezwykła kaligrafja rzexomego sędziego. Afera Butryma 

i ujawnienie nadużyć w spółdzielni „Rolnik'* w Brasławiu. 

W czwartkowym numerze naszego pisma 
podaliśmy pewne szczegóły głośnej obecnie 
afery „Butrym-Piotrowicz*, z których wy- 
nikało, że samozwańczego sędziego śledczego 
i fałszerza dokumentów zdradził w dużej 
mierze charakter jego pisma. 

Obecnie dowiadujemy się w tej sprawie 
garści nowych szczegółów. Okazuje się, że 
Butrym miał tak rzadkie pod względem ka- 
ligrafieznym, pismo, że każda litera podobna 

była raczej do stylowego pisma drukowane- 

go niż rękopisu,-Ta to właśnie rzadka pięk- 
ność pisma i zdradziła Butryma, bowiem 

archiwarjusz przeglądając papiery Butryma 
przypomniał o kiedyś widzianem podobnem 
piśmie i sprawa fałszerstwa wyszła na świa- 
tło dzienne. 

Jak się dowiadujemy pozatem do zde- 
maskowania Butryma przyczyniło się rów- 
nież w pewnej mierze wykrycie znacznych 
nadużyć pieniężnych w spółdzielni „Rolnik“ 
w Brasławiu, w związku z czem zatrymany 
został dyrektor tej spółdzielni i jeden z jej 
pracowników. Obie sprawy są w pewnej 
mierze między sobą związane.  Bliższych 

szczegółów narazie ujawnić nie możemy. 

Sensacyjna kradzież ukrytego 
„Skarbu“. 

Skandai w branžy ztodziejskiėį. 
Policja śledeza miasta Wilna prowadzi 

obecnie dochodzenie w sprawie pewnej kra- 
dzieży, która niezwykle absorbuje przestęp- 
czy Świat podziemi wileńskich. я 

Rozpoczęło się od tego, że przed paru 
dniami zgłosiła się do policji śledczej nie- 
jaka Raja Wersoeka, notowana już przez 
kroniki policyjne, i zameldowała, że w mie- 
szkaniu jej przy ul. Niemieckiej dokonana 
została zuchwała kradzież z włamaniem. 
Podczas jej nieobecności wyłamano szutla- 
dę w komodzie, gdzie przechowywała w kry- 
jowce 100 rubli w złocie. W toku dałszych 
zeznań opowiedziała Wersocka co następuje: 

W ostatnieh czasach w mieszkaniu jej 
zbierało się prawie co wieczór „dobrane 

towarzystwo“ dobrze znane policji krymi- 
nalnej. Najczęściej przychodziła niejaka Ma- 
tykańska, była kochanka Dawida Gorfajna, 
znanego policji pod przezwiskiem „Dodka 
As“ odbywającego obecnie długoletnią karę 
w ciężkiem więzieniu w Koronowie za głoś- 

ne w swoim czasie zabójstwo niejakiego 
Elki Gurwicza, 
wśród białego dnia przez kilku osobników 
na ulicy Jatkowej. Natomiast Wersocką łą- 
czyły stosunki z bratem Dawida Gorfajna 

który zastrzelony został 

Gdsiadującego za tę samą sprawę karę zam 
knięcia w więzieniu Stefańskiem. 

Na tem tle obie te kobiety zaprzyjaźniły 
się i Matykańska, korzystając z pełnego za- 
ufania Wersockiej była tą jedyną osobą, 
która wiedziała o ukrytym „skarbie*, Przed 
kiłku dniami, kiedy Wersocka udała się do 
więzienia Stefańskiego na widzenie z aresz- 
towanym Gorfajnem, do mieszkania jej, we- 
dług zeznań, włamała się wspomniana Maty- 
kańska wraz z niejakim Aronem Bunimo- 
wiczem (nota bene też notowanym w rejest- 
rze policji kryminalsej) i skradli jej skarb. 

Zuehwałe okradzenie Wersockiej wywo- 
łało wielkie poruszenie wśród członków 
świata podziemnego naszego miasta. W tej 
sprawie miała się nawet już odbyć potajen 
na „Din tejra*, która widocznie nic nie w; 
jaśniła skoro Wersocka zwróciła się do po- 
lieji, prosząc © ingerencję. 

W wyniku przeprowadzonego dochodze- 
nia aresztowaso w dniu wczorajszym wspom 
nianą Maykańską vel Gorfajn vel Szapiro 

   

  

   

oraz Arona Bunimowicza, których osadzono — 
w areszcie. Dalsze dochodzenie w tej nie- 
zmiernie charakterystycznej sprawie ŚĆ 

[e) 

Ułaskawienie bandytów, 
skazanych w Wilejce na karę śmierci. 

Jak się dowiadujemy, skazańych We 
czwartek w Wilejce przez Sąd Doraźny na 
karę śmierci Hajdukiewicza i Poźniaka Pan 
Prezydent Rzplitej ułaskawił. Kara śmierci 
zamieniona im została na dożywotnie ciężkie 

więzienie. 
W związku z tem czynione do ekzekucji 

przygotowania zostały natychmiast wstrzy- 
mane, a przyjazd kata Maciejewskiego odwo- 
łano. ы 

Czyžby porwanie dziecka? 
W dniu wczorajszym w godzinach popo- 

łudniowych w żydowskiej dzielnicy miasta 

lotem błyskawiey rozeszła się sensacyjna wia 

domość o niezwykłym wypadku porwania 

dziecka znanego w Wilnie kupca Łejbowieza, 

współwłaścicieła lombardu „Cresovia*. 

Sensacyjna ta pogłoska w pewnej mierze 

sprawdziła się. 

P. Lejbowicz zgłosił się do połicji i zło- 

żył następujący meldunek: 
W dniu wczorajszym mniej więcej około 

godz. 2 p. p. do mieszkania jego przy ulicy 

Wielkiej zgłosiło się kilku chłopców — kole 

gów jego syna, którzy opowiedzieli mu, że 

wracając wraz z jego 8-letmim synem z Gim- 

nazjum, zatrzymani zostali na ulicy Zawał- 

nej przez jakichś jadących zwykłą furę 050- 

bników, którzy poprosili ich © kupno pa- 

pierosów, zaś młodego Lejbowicza wciągnę- 

ki na furę. Kiedy dzieci powróciły z papie- 

rosami, tajemniczych osobników już nie by- 

ło, Wraz z nimi zaginął również wszelki 

ślad po chlopeu. 

Zaniepokojony Lejbowicz wraz z rodziną 

wszezęli poszukiwania, lecz bez żadnego wy- 

niku. 

Sprawą tą zainteresowały się 

władze śledcze. = 

W rozmowie ktėrą mial nasz wspėlpra- 

cownik z p. Lejbowiczem, ostatni potwier- 

dził wiadomość o tajemniezem zaginięciu 

jego syna i wyraził przypuszczenie, że dzie- 

eko jego nie zaginęło, lecz zostało porwane. 

r (e). 

również 

Napad na lokal redakcji gazety żydowskiej. 
Nocy ubiegłej nieujawnieni narazie spraw- 

cy wybili szyby we wszystkich oknach loka- 
łu redakcji i drukarni żydowskiej gazety „Ва- 
djo”, mieszczącym się przy ułicy Szopena. 

   
    

Szyby z y wybile przy pomocy  du- 
żych kamie: butelek. 

Powód tego wybryku pozostaje tajemnicą. 
Brak również wszelkich podejrzeń. (eł 

  

  

ENNIK NASION 

„ULRICH 
NA Wysyłka na żądanie. 

1932 Centrala—Warszawa, 

ROK Ceglana 11. 

FiLJE: Sienkiewicza 11 i il Hala Mirowska (wprost Solnej) 

  

  

Niedola dorożkarzy 
wileńskich. 

Od kilku łat, ściśle od czasu rozwinięcia 

się w Wilnie ruchu samochodowego, z ty- 

godniem każdym zmniejsza się ilość dorożek 

na ulicach miasta. Te kilkaset, co jeszcze po- 

zostały na posterunku, przedstawiają zaiste 

smutny obraz: mizernych wehikułów i wy- 

nędzniałych szkap. 

Dorożkarze, mimo, iż są skupieni w jed- 

nym związku i stanowią dość silną i zwartą 

nazewnątrz grupę zawodową, z determinacją 

poddają się losowi, który okazuje się dla nich 

bezlitosnym. 

Od czasu do czasu jednak można zauwa- 

żyć więcej energiczne odruchy przeciwdzia- 

łania z ich sirony. Ostatnio choćby Związek 

Dorożkarzy solidarnie wystąpił z prośbą da 

odpowiednich czynników o poparcie zabie- 

gów w Ministerstwie Skarbu w sprawie znie- 

  

  

sienia -przymusu wykupywania przez doroż- 

karzy wileńskich świadectw przemysłowych. 

W memorjale do P. Ministra Skarbu, zarząd 

związku podkreśla niezwykle ciężkie położe: 

  

  

  

    

nie swych członków, wskazując, iż panuje 

wśród nich krańcowa nędza. Przeciętny za- 

robek dzienny rzadko przekracza 2 zł, ca 

nie daje możności utrzymania konia i ro- 

dziny dorożkarzowi, nie posiadającemu po- 

zatem żadnego dochodu, ‚ 

Związek prosi, by przymus wykupywania 

świadectw przemysłowych przez dorożkarzy 

wileńskich odłożony został przynajmniej na 

okres kryzysu, 

Ta uzasadniona prośba „ginącego zawo- 

du“ bezwzględnie zasługuje na uwzgłędnie- 

nie — i jak się dowiadujemy, znajduje po- 

parcie u tych czynników, które mają tytuł da 

jej popierania. (v). 

Popierajele Przemysł Krałowy 
PEZET DY CZORE ZODIZZZAOZC OCZEK, 

RADJO 
SOBOTA, dnia 27 lutego 1932 roku. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Poranek szkol- 
ny ze Lwowa. 13.40: Uniw. roln. 14.35: Pro- 
gram dzienny. 14.40: Muzyka z płyt. 1515: 
Kom. 15.25: Przegl. wydaw. perjod. 15.45: 
Koncert dła młodzieży (płyty). 16.15: Kon- 
cert życzeń (płyty). 16.40: Radjokronika. 
17.00: Codzienny odcinek powieściowy. 17.10: 
„Teofil Lenartowicz jako pieśniarz Mazow- 
sza” odczyt. 17.31: Koncert. 18.05: Słuchowi- 
sko dła dzieci. 18.30: Koncert dla młodzieży. 
18.50: Kom. Wil. Tow Org. i Kół. Roln. 
19.00: Tygodnik litewski. 19.20: Kwadr. 
akademicki. 19.35: Progr. na sobotę i rozm. 
19.15: Pras. dzienn radj. 20.00: „Na widno- 
kręgu”. 20.15: Koncert. 21.35: „Na zamkach 
orawskich i dalej" felj. 2210: Koncert cho- 
pinowski. 22.40: Kom i muz. tan. 23.00: 
„Akuku* odcinek z docinkami. 23.30: Muzy- 
ka współczesna (płyty). 

NIEDZIELA, dnia 25 LUTEGO 1932 ROKU. 
10.15: Tr. bicia dzwonów i nabożeństwa 

z Bazyliki Wileń 11.58: Sygnał czasu. 
12.00: Hejnał z wi katedralnej. 12.10: Ko- 
minikat meteor. 12.15: Przemówienie. 13.15: 
II część poranku symf. 14.00: „Prace wio- 
senne w hodowli drobiu* — odczyt. 14.20: 
Aud. rolnicze. 15.15: Aud, żołnierska. 15.55* 
Aud. dla dzieci. 16.20: Muzyka polska (pły- 
ty). 16.40: Przemówienie Wacława Sieroszew 

   

   

   

   

  

    
skiego. 1685: Tr. z Muzezz, Narodzyczo.. 
17.30: „Muzyka mowy półskiej" — gdezyt.    17.45: Pogad. z cyklu „Kobieta ma głos*| — 
„Praca kobiety — lekarki". 18.00: , ejm wi 
leński 1922 r.* — odczyt. 18.15: Koncert po- 
południowy. 19.00: Piosenki litewskie. 19.20: 
„Co się dzieje w Wilnie"? — pogad. 19.40: 
Program na poniedziałek. 19.45: Słuchowisko 
20. Koncert kameralny. W przerwie recy- 
tacje. 22.00: Koncert solisty. 22.40: Kom. i 
muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
CO KTO LUBI? 

Zwracamy uwagę radjosłuchaczy, którzy 
podyktowali kierownictwu muzycznemu Roz- 
głośni Wileńskej tytuły swoich ulubionych 
utworów, że dzi: od godziny 16.15 nastą- 
pi spełnienie ich życzeń: usłyszą więc swoje 
ulubione motywy i mełodje nadane z płyt 
gramofonowych. = 

KONCERT PROF. L. MUENZERA. 

= Na dzisiejszym koncercie chopinowskim 
wystąpi doskonały pianista prof. Leopold 
Muenzer ze Lwowa, który o godz. 22.10 
wykona następujące utwory Mistrza: Nok- 
turn Des dur, 2 eliudy, walca As dur. koły- 
sankę i poloneza As dur, : 

PÓŁ GODZINY ŚMIECHU. 
O godz. 23 odczytany zostanie przed mi- 

krofonem Rozgłośni wileńskiej nowy numer 
dwutygodnika humorystycznego AKUKU, za- 
wierający szereg artykułów treści humory- 
styczno satyrycznej. Redakcja wychodzi z 
założenia, że najskuteczniejszym środkiem 
w walce z kryzysem jest śmiech. Jeżeli nie 
pomoże, to w każdym razie nie zaszkodzi. 

SPORT 
PIERWSZY DZIEŃ MISTRZOSTW 

    
  

  

   

NARCIARSKICH. 

W dniu wczorajszym na Antokolu przy 
całkowitej abstynencji publiczności — co ze 
smutkiem należy stwierdzić — rozegrał się 
pierwszy akt mistrzostw narciarskich Wiłna. 
gromadząc na starcie elitę naszych narciarzy. 
W dniu tym odbył się bieg na 18 klm. w kon- 
kurencji indywiduałnej i do kombinacji. 

Najwięcej zawodników, bo aż 10 zgroma- 
dziła „18% indywidualna Klasa była mniej- 

alka była zażar- 

  

czasie 1. przed Sierdiukowem (Ognisko) 
1.28.00 i Jabłonowskim (1 p. p. Leg.) 1.28.33. 

W „18“ do kombinacji walne zwyełęstwo 
odniosło Ognisko, obsadzając przez swych za- 
wodników pierwsze trzy miejsca. Na czoło 
zgodnie z naszemi przewidywaniami музи- 
nął się bezkonkurencyjny Hermanowicz uzy- 
skując najlepszy czas 1 g. 19.02. 2) Wójcicki 
1.27.00, 3) Zajewski 1.28.47. 

Dopełnienie kombinacji — skoki odbędą 
się w niedzielę na boisku 6 p p. Leg. Najwię- 
cej szans na zwycięstwo ma Hermanowicz. 
który zdobył już największą ilość punktów w 
osiemnastce, | * 

Na zakończenie zawodów startował poza 
konkursem trener Norweg Per-Kllykken prze- 
bywając trasę 18 kłm. w czasie 1.11.40. | 

(es). 

- ZAWODY ŁYŻWIARSKIE. 
W niedielę dnia 28. II. 1932 r. 0 godzinie 

17 (5 wiecz.) w parku Sportowym im, gen. 
Żeligowskiego pod protektoratem pana Ku- 
ratora Okr. szkolnego, odbędzie się próba 
kwalifikacyjna jazdy figurowej na łyżwach 
Młodzieży Szkolnej na odznakę łyżwiarską 
1-go i 2-go stopnia według opracowanego 
programu. 

Skład sędziów: pp. Czyżewski, Grygiet, 
Lisowski, inż. E, Kulesza i p. E, Olszewski. 

s 
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K A Q Ri ć K A sa — Odśnieżanie torów Kolejowych. W. 

Dziė: Leandra. cemu 

Jutro: Maksrego. 

Wschód słońca — g. 6 m. 20 

Zachód . —z. 16m.48 

Spostrzożsnia Zakinto Motegraupii U. 8, 

% Wiimie z dnia 26 Il — 1532 rake 

Ciśnienie średaie w milimot/achi 767 

  

     

    

  

nad zagadnieniami 
Magistrat m. Wfilna wy: 
w roku bieżącym 1206 złotych, które będą 
wypłacane w formie stałego stypendjum rók- 

  

-- Prsjekt obniżenia ceny 
eznego. Wobec wszczęci 

nia cen za energję elektryczną do- R 
emy się, iż władze miejskie zamierza- Żadnych opóźnień, Zaled 
prowadzić nową kalkulację cen. U 

leżnione to jest w dużej mierze od 

KU ARJE R 

Koła odbędzie się odezyt koł. Ancewicza p. 
„Eksperyment Stalinowski a Socjalizm*. 

2 KOLEI. 

        zku z ostatniemi zamieciami śnieżnemi 

na terenie linij kolejowych Wileńskiej Dy- 

rekcji pracowało 750 robotników wraz z 8 

pługami odśnieżnemi. Dzięki tym zarządze- 

niom na terenie dyrekcji nie zanotowano 

żadnych przerw w ruchu kolejowym i po- 

ciągi przychidziły do mi 

samorządowemi 
ygnował na ten ceł 

   ądu elektry- 
w kierunku 

  

e przeznaczenia bez 

  

za- 

  

e trzy razy 

pociągów 

  

   notowano nieznaczne opóźnienia 
  

OpinJi pospiesznych. W chwili obecnej na terenie 

           

  

DE lak ns DS S ji pracuje 270 robotników przy oczy- у A ss Wilna popiera projekt obniżenia dotychcza- czaniu torów od zasp Śnieżnych. . sajniżazas: — 19 С. sowych cen pradu elektrycznego. Sprawa ta — W „Ognisku Kolejowem“ Kolejowa 19) 
Upaė: — ma się rozstrzygnąć już w najbliższym cza- w dniu 28.II r, b. o godz. 16-ej odbędzie się 

: sie. -koneert -profe a Konstantego Wiatr: południowy. 

Tendencja: lekki spadek, potem wzrost. 

Uwag:: pogodnie. 

MIEJSKA. 
— #& prądu stałego na prąd zmienny. 

Elektrownia miejska dąży obecnie do prze- 
prowadzenia całego miasta z prądu stałego 
na prąd zmienny. W tym kierunku zrobiono 
już bardzo wiele, dotychczas jednak całe 
dziełnice pozostają na prądzie stałym. Ze 
wzgłędu na sprawne fukcjonowanie prądu 
elektrycznego nasuwa się konieczność jak 
najszybszego przej. tych dzielnie na prąd 
zmienny. W! związku z tem dowiadujemy się, 
że elektrownia miejska w początkach wios- 
ny zamierza przeprowadzić w tym kierunku 
roboty na ul. Mickie na odcinku od — Stow. Katol. 
3 Maja do mostu Zwierzynieckiego oraz na 
ul. Subacz. 

Na. sfinalizowanie tych robót ma być 
zaciągnięta pożyczka, o udzielenie której 
wszczęte zostały starania u władz central- 
nych. 

— 118000 zł. na dożywianie dzieci: Jak 
się dowiadujemy, Magistrat preliminował w 
nowym budżecie sumę 117937 złotych na 
dożywianie dzieci w szkołach powszechnych. 

— Deficyt teatrów miejskich. Magistrat 
m. Wilna wstwił do nowego preliminarza 
budżetowego 77958 zł. na pokrycie deficytu 
teatrów miejskich. Wątpliwe jednak czy su- 
ma ta wystarczy na pokrycie istotnego defi- 
cytu, który wobec stosunkowo słabej frek- 
wencji w teatrach może być znacznie więk- 

szy. czesnej Rumuuji“. 
— Szkolenie wykwalifikowanych samo- 

rządeweów. Chcąc przy z pomocą słucha- 
czowi wyższych kursów U. S. B., prac 

Pomocy* U. 

   

   
      

borów do 
Obecność 

  

po m     
  

  

odbędzie się 

  

  

   

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— 5 marca odbędą się wybory do Zarzą- 

du „Bratniej Pomocy*. Dnia 5 marca r. b. 

odbędą się wybory 

wysuwane dwie kandydatury: Ochockiego i — ойс 
Dembińskiego. 

— Akademiekie Koło Łodzian w Wilnie. 
W, niedzielę dnia 28 lutego b. r. 
w qokalu P kiej Macierzy Szkolnej przy 

23 m. 9 odbędzie się poranek um: 
temat „Reforma wy- 

rządu Bratniej Pomocy““. 
członków obowiązkowa. 

Goście miłe widziani. 
Mł Ak. „Odrodzenie* 

komunikuje, że jutro w niedzielę 28 b. m. 
y św. odrodzeniowej odbędzie się 
czajne zebranie ogółne. Kol. H. Dem- 

biński zreferuje swe poglądy społeczne, po- 

ustosunkowaniem się 

AKŁ. na 

czem dyskusja nad 
„Odrodzenia* do tych zag 
członków konieczna. 

— Odwołanie odczytu d-ra Świaniewicza. 
Zapowiedziany na dziś w 
St. USB. odczyt p. dr. St. Św 
„Rola: przedsiębiorcy kapi 

— Z Koła Połonistów. W niedzielę dnia 
28 lutego b. r. w lokalu Sem. Polonistyczne- 
go odbędzie się ogólne zebranie naukowe Ko- 
ła Polonistów i Koła Romanistów z odczy- 
tem p. prof. Glixellego p. 2 

Początek o godz. 11. Goście mile wi. 
— Z Koła Prawników St. USB. W e 

- — 1 dnia 28 b. m. o godz. o godz. 12 w lokalu 

    

        go, przy udziale pp. Tadeusza 
go (skrzypce), Bronisławy Jagminó- 

wny (špiew) i p. Waelawy Cumpitowny for. 
tepian|, pod tytułem „Niedościgniony gen- 

   
    
   

   
  

      

A +; jusz muzyki — Beethoven“. 
= AS Zarządu - „Bratniej W) tymże dniu o godz. 18-cej wygłoszony 

S. B. Na prezesa zarządu - są zostanie przez p. Władysława Studnickiego 
"t na temat „Polska i Europa" część     

o godz. 12 Z POCZTY 

— Dyr. P. i T. w Wilnie komunikuje, że 
szczona przez nas w dnin 24 b. m. no- 

tatka o wycofaniu z obiegu znaczków poczto 

   
     

  

        

  

   

  

ch 25-groszowych o ty st nieścisła, że 
rymiana tych znaczków inne została już 

uskuteczniona w określonym termi 

    

   

inie i dal- 
szego zarządzenia w sprawie w w 
cofanych znaczków pocztowych 
dotychczas nie otrzymała. 

  

DyroPZCE 

  

ZEBRANIA I ODCZYT 

— #& Poł. Tow. Pedjatrycznego. Dnia 
iki 

adnień. Obecność 

  

29.11 b. r. o godz. 20-ej w lokalu KIi 
Dziecięcej U. S. В. Antokolu odbędzie się 
posiedzenie Polskiego Towarzystwa Pedja- 
trycznego. 

Porządek dzienny: 1] 
. A. Trusiewiczówna 

. 8) Omówienie p 
nych. 4) Wolne wnioski 
dziani. 

— Zebranie Związku cegielników. W” nie 
dzielę dnia 28 b. m. o godz. 11 odbędzie się 
w lokalu przy ulicy Wielkiej 34, ogólne zeb. 
ranie oddziału cegiełników. Na porządku dz.: 
1) uzupełnienie zarządu, 2) sprawa bezrobo- 
cia, 8) wolne wnioski. 

  

    

  

le prawników 
iiewicza p. t. 

ycznego* nie 

      

Pokaz chorych. 
społy anginowe 
padków klinicz- 
Goście miłe wi- 

  

      
  

„Teatr 
        

   

   

  

i 

„godz. 10 i 6 odbędzie się ogólne 

  

bijają melacholijne postacie 
i hrabianki Oliwj 

nym kraju Ilirji. Muzyka i piosenki dopeł 
niają całości dodając jej barwności i melo- 
dyjności. 

  

Kiw Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywocd 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Koncertowa orkiestra pod Zaglada od wschodu T 
Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

Dai Nei BRACIA KARAMAZOW 
piewy rosyjskie! Chór cygański! — NAD PROGRAM: Dodatek rysunkowy i Tygednik dźwięk. Foxa. Początek o g. 4, 6, B i 10'15. w dnie świąt. o g. Ż-ej. Na |-szy seans ceny rniżone Dla młodzieży dozwolone 

Od poniedziałku 22 b. m. 

Najpotężn. film świata p.t. 

Ceny miejsc: balk>r 30 gr., parter 60 gr. 

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

Dziśl Najwięk- 

  

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41. 

" Dziśł Korona polskiej 

Następny program: Film ze „Złotej Serji Polskiej” — „ROK 1914'' z Jadwigą Smosarską i Witoldem Conti. 

Porywająca pieśń nie- 
śmiertelnej miłości i bez- 10-ciu z PAWIAKA Lis 

W rolach głównych: ZOFJA BATYCKA, Karolina Lubiefska, Adam Brodzisz, Bogusiėw Samborski i Józef Węgrzyn. Film, o którym mówi cała Pol.kał Ceny znacznie zniżone. 

czołowej twórczości 
filmów dźwiękowych 

  

Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
ul. Wielka 42, tel. 5 28 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz 4, 6, B i 10715, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

KWIAT ALGIERU. „iż 07, wz dnem a p. as pie 
Anons| "seme" Anma Belia «= „jej Ekscelencija Miłość". 

ie dnil Ost 

  

  

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(obok dworca kołejow.) 

Dziśst Cud techniki filmowej! Piz Palu я Białe Piekło riai ner ed San Dramat ludzi zagin. wśród gór 

Miłość dwojga turystów. Tajemnica demona gór. 

  

Dźwięk Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

sel, Ernest Petersen oraz znany lotnik Ernest Udet. — 
Następny program: „ŁOTNIK' z Jackiem Holt i Lilą Lee. Początek seaasów o godz. 5-ej, w niedziele o 4-ej 

Dziś! Perła polskiej produkcji Najp'ękniejsze i najnowsze ’ dźwiękowe arcydzieło w-g pow. M. Srokowskiego p. t. KULT CIAŁA (Rapsadie D'Arm Ur) Potężny dram. dźwięk. w 12 skt. To polska „Symfonja zmysłów". To historja „Wszech potężnej miłości, W rolach gł. czarodz. piękna Ń. Peterszn-Możżuhinowa, E. Bodo, K. Ankwicz i Michał-Wiktor Varconi. 
  

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Miekiew. 11, tel. 15-61 

Dźwięk. Kino- Teatr 

Światowid 
ul. Mickiewicza 9.   Dziś! Najgenjaln. art. film. i i j naj szej i naj- @ z węzystke czasów | krajów EMIL JARAIIŚS owa. eże dźwięk e Niebieski motyl (Amoł) Wst i dramat miłości i pokusy, an. Distpish Nad : Dodatki dźwiękowe. — 

podwięcik zdrady! W roli A base Marlen ! Di trich o bis ae dnie świąt. o IAR  Gaży. ak 

Najwcs, królowie iumeu PAT I PATACHON „5%, BOHATEROWIE в ) sbieńców póbiicziości NadzUy: Niezwykłe przygody ulubieńców publiczności! Nadzwy R A N G 0 — Dla młodzieży dozwolone — czajne komiczne sytuacje! oraz przepiękny film eczot. 
ANONSI Już wkrótce „Śpiewający Błazen” i „Marokko““ 
  

    
        

    

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

już teraz przyjmujemy 

wszelkie ubrania do ferbowania i czyszczenia 
Prasownia, farbiarnia i Sa kė 

6 : 
„EXPRESS Wieika 31, tel. 17.00 

CENY ZNIŻONE 
Natychmiastowe wykupienie nie zobowiązuje 

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

Prasowanie i gremplowanie na poczekaniu 

      

  

      

         

  

      

    
          
       
     

  

FRANCISZEK PIETKIEWICZ 31) 
  

S$ołowki-wyspa tortur 
i śmierci. 

(Wspomnienia z katorgi. sowieckiej), 
CEL I ZADANIA SOŁÓWEK. 

Po dwóch odczytach wygłoszonych o Sołowkach, 
niektórzy z moich znajomych, ciekawiący się Sowie- 
tami i panującemi tam stosunkami, specjalnie zwróci. 
li się do mnie, bym potwierdził prawdziwość życia 
w katórdze, gdyż dla normalnie myślącego człowieka 
podobne dzikie znęcania się są nie do uwierzenia. 
Jakiż więc ceł jest Sołowek? — zada sobie Pytanie 
Czytelnik po przeczytaniu tych zgrozą przejmujących 
obrazów nędzy i okropieństw, w porównaniu z które- 
mi najcięższa np. katorga francuska Kajenna jest 
fraszką. : 

Otóż przytoczę znów kilka zdań z książek J. Zaj- 
cewa, z którym odbywałem razem katorgę. Już na 
wstępie mówi: „straszne słowo Sołowki umocowało się 
w świadomości naszej jako synonim „koszmarnych 
użasow, niewierojalnych głumlenij i izdiewatielstw* 
nad człowiekiem. Niemal to samo pisze Bezsonow*! 
Prawda, obydwaj byli oficerami armji carskiej, a Zaj- 
cew był generałem i walczył przeciwko bołszewikom 

  

  

*) W książce 

2 Solowek“, 
p. t. „Dwadzieścia sześć więzień i ucieczka 

TEMA PUPRGPY KĘ _ 

iWydawnictwo „Kurjer Wileński" S-| 

    

z ogr. odp. 

   
Żądać wszędzie. 

Do nabycia we wszystkich składach aptecznych i wyrobów stalowych. 

  
    

jj Połóty przestali nójwać 
zagranicznych ostrzy do golenia 

® z chwilą pojawienia się na rynku 
SSA WY ® ostrzy do golenia 
„POLONIA-LUDOWE" „POLONIA-FAVORIT" 

i „POLONIA-LUKSUSOWE"  Żądać wszędzie. 
„POLONOZ'' Sp. z o. o. Warszawa, Grochowska 119. 10297 

Ww szeregach biatej armjji, Zdegradowani przez bolsze- 
wików być może patrzyli na wypadki i życie w Sołow. 
kach przez szkło powiększające. 

Osobiście nietylko nie walczyłem dotąd z bolsze- 
wikami, lecz pochodząc z biednej rodziny włościań. 
skiej sądziłem, że bolszewicy istotnie rozwiążą prob- 
łemat upośledzenia i nędzy włościaństwa, a swoim wy- 
jazdem do Sowietów tylko potwierdziłem chęć współ- 
pracy z bolszewikami na gruncie narodowo-białorus- 
kim. Lecz zrozumiawszy istotę bolszewizmu i swój 
błąd, postaram się przynajmniej wyświetlić prawdę 
o bolszewizmie i ostrzec narody Zachodu przed grożą- 
cem niebezpieczeństwem i strasznemi skutkami, jakie 
niesie ze sobą bolszewizm. 

Jak już powyżej zaznaczyłem, pełnią Sołowki 
przedewszystkiem funkcję cichego zgładzania niepo- 
żądanych przeciwników politycznych. Drugim ich 
celem jest zgnębienie moralne więźniów przy pomocy 
wyrafinowanych tortur, perfidji i cynizmu. System 
rządzenia katorgą ma na celu wyłącznie wytępienie 
inteligencji i poniżenie duchowieństwa. Rozpoczyna- 
jąc od apelów —— podczas których ksiądz katolicki 
i arcybiskup prawosławny byli ustawiani w jednym 
szeregu z najgorszymi złodziejami — i kończąc na 
wspólnem umieszczaniu w barakach różnych katego- 
ryj więźniów, gdzie obok inżyniera lub profesora uni- 
wersytetu spoczywał tuż obok na narach zakażony sy. 
filisem opryszek, wszystko to cynicznie było robione 
w tym celu, aby pokazać, że każdy z nich jest sobie 
równy. Nędza materjalna, ciężkie prace fizyczne, 
podłe warunki mieszkaniowe, zmuszanie do wykony- 

io MAPĄ SZYI 

„Zalez“, Wi 
  

Drukarnia 

   

  

WILENSKI 

Stawiennictwo wszystkich członków. Zw. 
obowiązkowe. Wstęp na podstawie kart wstę 
pu, które juź zostały rozesłane. 

— Zebranie Pracowników Samochodowych 
W sobotę dnia 27 b .m. w dwu zmianach o 

zebranie 
pracowników samochodowych ziemi wileń- 
skiej. Zebranie to odbędzie się w lokalu Ra- 

dy przy ulicy Wielkiej 34, stanowiąc epilog 
długiej wałki państwowo myślącego ogółu 
szoferów p-ko przyłączeniu się do między- 
narodówki Transportoweów. Jak nas infor- 
mują, zebranie, na którem po a uchw 
ła zapadła zostało unie i ako zwoła- 
ne i przeprowadzone w sprzeczności ze sta 
tutem. 

  

     

        

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Przyjazd poety hebrajskiego do Wilna 

Do Wilna urzybył znany poeta hebrajski A. 
Drujanow, który w naszem mieście zabawi 
przez czas dłuższy. 

„Ta, której szukamy* — pełna 
humoru 'i porywającej młodo: 
Hirschfelda — po cenach popołudniowych. 
Jest to ostania popołudniówka tej sztuki. 

KOMUNIKATY. 
-—— Wizywa się wszystkich b. żołnierzy 6 

P. p. Leg. którzy dotąd z jakichkolwiekbądź 
powodów nie otrzymali odznaczenia niepod- 
ległości (krzyża lub alu) o zgłoszenie 
swego życiorysu oraz miejsca zamieszkania 
pod adresem podpułk. dypl. Jana Ciastonia, 
Warszawa oddział II Sztabw Głównego, lub 
D. O. K. VI Lwów na ręce generała bry 
Bolesława Popowicza. Zarazem oznajmia się, 
że ostateczny termin wnoszenia podań upły- 
wa z dniem 6 sierpnia b. r. i po tym i- 
nie nie będą uwzględnione żadne reklamacje. 

    

    
   

  

   

  

ROŻNE 
— Przerabianie sklepów na mieszkania. 

W. związku z likwidacją coraz to nowych 
przedsiębiorstw handlowych na terenie mia- 
sta właściciele domów zaczęli masowo prze- 
rabiać lokale sklepowe na mieszkania. Do- 
dać pozatem trzeba, że mieszkania znacznie 
ostatnio potaniały. z powodu znacznej poda- 
ży a małego pobytu. 

TEATR | MUZYKA 
— Komedja Szekspira — na Pohulanee. 

Dziś, w sobotę dn. 27-go łutego o godz. 8 w. 
pełna fantastycznego uroku komedja Szek- 
spira „Dwunasta noc”, w oryginalnej insce- 
nizacji Wacława Radulskiego. Na tle gro- 
teskowych postaci, które nadają komedji 
ton niefrasobliwego humoru wietnie od- 

cia Orsyno 
którzy w romantycznem 

ej miłości po pięk 

    

    

  

    

   
   
   rozmąrzeniu szukaj 

SH 

Obwieszczenie. 
Kemornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru H-go 

z siedzibą w Wilnie przy ul. Zakretowej 7, zgodnie 
z art. 1030 U.P. C. podaje do wiadomości publicznej, 
że w dniu 3 marca 1932 r. o godz. IO-ej rano w Wil. 
nie, przy ul Zawalnej 15, odbędzie się sprzedaż z licy- 
tacji, należącego do Abrama Alperowicza majątku 
ruchomego, składającego się z umeblowania, osza- 
cowanego na sumę 465 zł na zaspokojenie preteneji 
Skarbu Państwa. 

2075/V1 

„Dwunasta noc“. 

nia. Dziś, w sobotę dn. 27-go b. m. o godz. 
8 w. świetna komedja Antoine'a „Co może 
kobieta“, obfitująca w szereg fascynujących 
scen, złośliw 

  

świetnej ob: 
robi nieby' 
świetnie. 

południówka. W, niedzi: 
o godz. 4-ej pp. interes: 

bywałe zainteresowanie i zyskała 
powodzenie. j 
Reszta biletów w kasie za 

botę, dn. 27 b. m. o godz. 7.: 

   

  

   
skrzypiec. wiołonczeli, śpiewu solowego i in- 
strumentów dętych. 

tarjacie Konserwatorjum od g. 4—7 w. 

Sali Kl. Handlowo-Przemysłowego (Mickie- 
wicza 33) odbedzi 
niów znanej pian 
Bilety w księgarni „Lektor”, Mickiewicza 4. 
Od godz. 6 w kasie Klubu. 

L V Nk A A i dO 

J A i k 

че 47 (2289) 

Jutro w niedzielę 28-go b. m. o godz. 8 w. Wyniki walki z żebractwem 
i włóczęgostwem. 

Według danych statystycznych w ub. roku 
z terenu miasta Wiłna wydalono wzglednie 
izołowano około 1260 żebraków i włóczę- 
gów. Z liczby tej przeszło 400 żebraków 
odstawiono do miejse zamieszkania, około 
1006 oddano do przytułków i schronisk miej- 
skich i zdawało się, że piaga żebractwa raz 
nareszcie zostanie pomyślnie załatwiona. 
Okazało się jednak inaczej. Wprawdzie usu- 
nięto z miasta rzesze zawodowych żebra- 

Т częgów, lecz pojawiły się nowe 
*ą to t. zw. przypadkowi, re- 
przewaźnie z bezrobotnych i 

h _ pracowników.  Żebraków 
tych naliczone już zgórą 500, a przybywa 
ich coraz więcej wobec wzmagającego się 
kryzysu gospodarczego i ogólnej nędzy mia- 
sta. Odnośne ezynniki zamierzają w sprawie 
tej poczynić pewne zarządzenia. 

— Komedja Antoine'a — w Teatrze Lut- 

  ie wyszydzających egoizm i nie- 
kobiety wampirycznej. Dzięki 

zie wyborna sztuka Antair 
dy efekt. Publiczność bawi s 

cono:      

  

     

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE. 

„Mam lat 26* po raz pierwszy jako po- 
, dn. 28-go lutego 

sztuka węgier-     

  

         

    
lat 26“ Is 

ła wśród publiczności wileńs| 

  

popołudniowe. 
wwian, 

— „Ta, której szukamy — w Lutni. 
W: niedziełę, dn. 28-go lutego o godz. 4 PP- 

Ceny mi 

    

beztroskego 
i  komiedja    Coby pani powiedziała, gdyby 

ią przyłapano in fiagranti? 
Nad odpowiedzią na to pytanie zastanowi 

się niewątpliwie niejedna z naszych czytelni- 
czek. Jest tu bowiem nad czem się poglowič! 

Głowiono się też nad tem podczas rcali- 
zacji znakomitej „Puszczy Weyssenhoffow- 
skiej, „Puszczy”, którą, jak wiadomo zreali- 

iu,  zował obecnie reżyser Ryszard Biske wedłu 
nagrodzonego scenarjusza Z. Dromlewiczowej 

Chodziło mianowicie o tę scenę nieco dra- 
gdy bohater „Puszczy*, Edward, 

wyobraża sobie, że zastanie piękną a ubó. 
stwianą przez się Teo w niedwuznacznej sy- 

w ramionach markiza Toledo. 
— Nina Grudzińska powinna była tu 

taj się przerazić, usiłować si tłumaczyć 
przed Edwardem, powiedzieć coś — ale 

scenarjusza twierdziła, że okr: 
ten powinien brzmieć, wbrew wszelkim fak- 
tom: 

— Ja kocham tylko ciebie, Edwardzie! 
Reżyse 
— Przyjdź za godzinę, wszystko ci wytłu- 

maczę (gdyż zdążę się namyśleć nad odpo- 
wiedzią). 

Markiz Toledo (Jerzy Marr stary praktyk 
w tych sprawach, jak widać): 

-— To nieprawda, to.ci się tylko wyda- 
wało! 

Karewicž — Edward: — Tak lubię, gdy 
jesteś o mn azdrosny! 

Ale najlepsze rozwiązanie znalazia sąma 
bohaterka —- Nina Grudziūska. Przy ukazanits 
się Edwarda wydała lekki okrzyk i ukryła 
twarz w nagich, pięknych ramionach. I to da 
ło efekt najsilniejszy. 

A cobyś Ty zrobiła w takiej chwili piękna 
czytelniczko? 

— Wieczór uczn. Konserwatorjum. W; so 
w sali 

vatorjum (Wielka 47 w > od ul. 
iej) odbędzie się wieczór szkolny ucz- 
uczenie Konserwatorjum Muzycznego 

nie z kursu niższego i średniego. 
sywać się będą klasy:  fortepi 

      

      g        

  

Karty wstępu otrzymać można w sekre-     
— Koncert. — Dziś o godz. 8 wiecz. w 

    

  

   
ę koncert uczenic i ucz 

ki prof. T. Girszowicz.          

      

   

      

Ii 

    

   

  KŁOPOTY 
PANI NIUSKI 

Humorystyczna opowieść 
w ośmiu rozdziałach 

Eugenii Kobylińskiej 
ukaże się przed Wielkanocą w księ- 
garniach ku rozrywce skłopotanych 

domowemi troskami Wilnianek. 

SKŁAD GŁÓWNY 
W KSIĘGARNI ŚW. WOJCIECHA. = 

    

Komornik Sądowy H. Lisowski. 
  

Ogłoszenia, 
Magistrat m. Wilna poszukuje kotła pa- 

rowego w dobrym stanie wodno-rurkowego, 
płomienno-rurkowego, lub Cornwalijskiego 
(ew. lokomobsli) o powierzchni ogrzewania 
od 15 do 20 m* i ciśnienia od 6 do 8 at. 
mosfer. 

Oferty z podaniem ceny i opisem kotła 
należy sładać w Magistracie, Biuro Sekcji 
Zdrowia, ul. Dominikańska 2, w terminie do 
15 go marca 1932 roku 

MAGISTRAT M. WILNĄ. 
  

OSTRZEŻENIE. Zęzy kuow/ę NALEży 
AKCENTOWAĆ I WYRAŹNIE ŻĄDAĆ TYLKO 
ORYGINALNYCH PROSZKÓW Z.KOGUTKIEM” 
JĄ$ECHIFGO, ZNANYCH QD LAT TRZYDZIESTU 
+ WYSTRZEGAĆ SIĘ NAŚSŁADOWNICTW, UPOR= 
czywiye BOLECANYCH. W PODOBNEM DO 

WASZEGO OPAKOWANIU. 

UN i li 

KONCESJONOWANY BLEKTROMONTER 

STANISŁAW PIÓREWICZ 
UL. OFIARNA M 4, m. 9. 

dzwenki sygnalizacyjne. 

  

wania rzeczy obrażających godność i honor człowie- 
ka — wszystko to zmierzało do złamania ducha i mo- 
ralnego przygniębienia każdego z tych „burżujów*. 

Dwie cechy charakteryzują politykę wojującego 
rosyjskiego komunizmu: żelazna konsekwencja i cał. 
kowita bezwzględność. 

Ponieważ dla przeprowadzenia gigantycznego pla. 
nu piatiletki, potrzebne są przedewszystkiem pienią- 
dze, a najłatwiej je wydusić od zorganizowanego 
w kołchozy rolnictwa, bolszewicy nie zawahali się 
skazać na głód i powolną śmierć na zesłaniu setek ty. 
sięcy rodzin włościańskich t. zw. kułakow. Według 
oficjalnej statystyki sowieckiej w Z. S. S. R. jest 4,2 
proc. kułaków, to znaczy 6 miljonów ludności posta- 
wiono poza nawiasem prawa, tworząc z nich olbrzy- 
mią, jakby nową kastę, pod nazwą liszeńców. 

A oto inny przykład bezwzględności bolszewic- 
kiej. Nie zważając na ogólną nędzę w kraju, bolsze- 
wicy, w celu zdobycia niezbędnej waluty zagranicznej 
na opłacenie różnych zamówień przy realizacji „pia- 
tiletki*, pozostawiają własnych obywateli na ,„gołod- 
nom pajku“, wywożąc zboże zagranicę i sprzedając je 
niżej kosztów produkcji. Ta sama bezwzględność ce. 
chuje i prawo. Prawo swoje reklamują Sowiety ja- 
ko najbardziej humanitarne, najwyższy bowiem ter- 
min pozbawienia wolności wynosi 10 lat. Ale tuż za 
tem kroczy inny rodzaj kary — kara śmierci przez 
rozstrzelanie, czyli t. zw. „wyższaja miera nakazanja“. 
niestety, zbyt często stosowana. 

Według oficjalnej statystyki sowieckiej, rozstrze- 
lano w Ž. S. S. R. 1.700.000 osób. Cyfra !а — dodać 

i ‘ z dobrą 
Nian a rekomendacją 
Poszkkuje poskdy. Dowie: 
dzieć się: z Nowoświecki 

3, m. 4, Bogdanowicz 

Zagradiczne stacje 
na aparat kryształkowy 
(detektorowy) każdy mo- 
Że dobrze słyszeć, dosto- 
sowując swój aparat do 
nowego szematu. Szemat 

na detektor dla odbioru 
stacyj zagrenicznych wy- 
aylamy po otrzymaniu 
1 zł. w znaczkach poczt. 
Wilno — _Radjopomoc", 

skrytka pocztowa 154 

GŁOŚNIK 
da detektorowego (ktysz- 
tałkowego) aparatu nie 
wymagający baterji i aku- 
mulatore, bardzo tanio 
każdy może sam sobie 
zrobić. Szemat głośnika 
wysyłamy po otrzymaniu 
| zł znaczkami pocztow. 

Wilno, Skrytka poczt. 154 
„Radjopomac“ 

Egzamin dojrzałości 
rzygotowywanie ze 

wszystkich przedmio- 
tów do egzaminów 
w zakresie szkółśred- 

  

  

    

NEZEPREZIERWPCENRIARESSZYETZEWY 

ODMROŻENIEJ 
Oryginalna 

leczy i goi ranki po- 
wstałe od odmrożenia. 

(: koguskiezi >. 

„MROZOL“ 

Sprzedają apteki 
i i składy apteczne 

SRS LNNE ASS ME TYRRPKS ESTA 

Lekarz-Dentysta 

S. Gotynska 
uł Tatarska 2, m. 8. 

przyjmuje: 9—Z2 i 4—7, 

Akuszerka 

ЛО LAXD8IOK 
przyjmuje od 9 do 7 wiec 
ulica Kasztanows ‚ а. ° 
№. 2. Р. Nr. 69, 8521 

  

    

Akuszerka 

Morio Areas 
przyjmuje od 9r. de 7 w 
przeprowadziła się 

uł. Mickiewicza 22, m. < 
x. Z. Nr. 3093 

  

Akuszerka 

Śmiałowska 

Poszukuię 

ogrodnika 
z dłuższą praktyką, wy- 
kwalifikowanego w ogrod 
nictwie warzywnem i pros. 
wadzeniv 'nspektów, Do- 
wiedzieć się w Administr. 
„Kurjera Wileńskiego” 

Uczeń 7 Kl. 
xm. im. Słowackiego 

  

udziela korepetycyj: 
z polskiego, łaciny, 
greki, francuskiego. 
oraz in. przedmiotów 
Dowiedzieć się: ulica. 
Antokolska 8 a, m. Z 
w godz 3—4 po poł. 

Student 
U. S. B. znajdujący 
się w krytycznem po-- 
łożeniu _ poszukuje: 
lekcyj za skromnem. 
wynagrodzeniem. 

Specjalność niemiec- 
ki. Wiadomość: Do-. 
minikańska 17, m 5. 

  

KRAWCOWA 
poszukuje posady w 
domach prywatnych. 

      

WYKONY WA: instalacje elektryczne 
według wymagań technicznych, oraz 

USTAWIA: aparaty radjowe i telefony. 

i 

  

nich. Języki obce Adres w Adm. „Kurjera 
(francuski, niemiecki) przeprowadziła się oskar ZA 
systemem konwersa- | "5 ul. Garbarską | m It - ы róg Mickiewicza T о cyjnym. Pomoc w na- | tamże gabinei kosinetyes pqi ‚ ukach. Nauczanie za- | ay, se zmarszczki, bro (SUENIĘ DOS ! 
niedbanych specjal | dawki, kurzajki i wągry 
ną, skróconą meto. | W 2: P. 48. 832: furmana. 
dą. Wykładają b. na- Drukowana Adres w Administr.. 
uczyciel gimnazjum, 
absolw. U.5.B.i spec). 
matematyk. Zgłosze- 
nia do Redakcji pod 
„Nauka“. 1046 

„Kurjera Wileńsk *.. 

powieść || Młoda panna 
o miłej powierzchowności: 

Tadzi$za Skors lego sumienna i b. pracowita. 

A pos ukuje pracy 

ŻYNENA DAJĘ || S"zzyczye ze: w fryzjerni, ponieważ. 
jest do nabycia w wy- mie ięcv już pracowała. 
daniu k-iążkowem w Łaskawe oferty nadsyła 
księgarniach wileńsk. „Kurjera Wi 

pod „Mloda panna“ 

w odcioku 
Kurjera Wileńskiego” 

  

  

Zakład Fryzjerski 
męski i damski „MAX* 

Kalwaryjska I1, 
poleca pierwszorzędną ro- 
botę po cenach zniżonych 

Proszę się przekonać. 

       

    

              

trzeba — ze zrozumiałych względów oczywiście ten- dencyjnie jest zmniejszona, gdyż mają tu wchodzić 
i ci, którzy zostali wymordowani w pierwszym okresie 
komunizmu wojennego, wówczas to w czasie likwida- 
cji białych niedobitków, rozstrzeliwano „wrogów pro. 
łetarjatu” setkami tysięcy (Krym, Nowoczerkask, Tut-. 
kiestan). 

Aby zrozumieć przyczyny powstania Sołowek; 
trzeba zaznajomić się procedurą skazywania więźniów 
oraz choć w krótkich rysach z organizacją O. G. P. U, 

Kiedy w dobie wojenego komunizmu (1917—1920) 
system oszalałego mordowania inteligencji i rabowa- 
nia włościaństwa (,,prodrazwiorstka'') przebrał już mia: 
rę i odwrócił się od bolszewików nietylko kulturalny 
zachód, lecz nawet pasywni zwolennicy komunizmu, 
którzy spodziewali się, iż bolszewizm rosyjski spowo- 
duje większą sprawiedliwość socjalną i w innych kra- 
jach, wówczas władze sowieckie motywując swój krok 
znacznem rzekomo umocnieniem się Sowietów, obwie- 
Ściły triumfalnie światu, że sławetna czeka (nadzwy- 
czajna komisja do walki z kontrwolucją), została znie- 
siona. Stało się to jednak tylko nominalnie, dla za- 
mydlenia oczu zagranicy, w celu spowodowania przy. 
znania rządu Sowietów de jure, o co dyplomaci sowiec- 
cy usilnie wtedy zabiegali. Faktycznie jednak zmie- 
niono tylko szyłd i nazwę. tej osławionej instytucji;. 
misję a „kontrrewolucjonistów* powierzając: 

(D. C. N.)   
    

   

  

   
WRP PT AREZZO Z SARAJEWIE OC 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


