
  

  

  

Rok IX. Mr. 18 (2260). =. Wilno, Sobota 23 Stycznia 1932 r. 
maieżneść pocztowr Opłacona ryczaltem 

Cena 20 sroszy. 

  

KUR) 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

    

SIEBAKCJA | ADMINISTRACJA: Wine lagicficńska 3. Tolcłcny: Redakeji 78, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2 — 3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje ed godz. | — 3 ppoł. Administracja czynna od godz. 9-— 3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 
Dyrolter wyńswsictwa przyjmuje ed godz. | — 3 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9 — 3 i 7 — 9 wiecz. Konto czekowe P. K. O. Ja 80.750. Drukarnia — ul Ś-to Jańska 1, telef. 3-40. 

«BEMA PRENUMERATY: miesięcznie z adnoczeniem 40 dcza |sb przesyttą pocztową 4 zł. Zsgranicą 7 zŁ CENA OGŁOSZEŃ: zs: wiersz milimetrowy przeć tekstem 40 gr., w tekście I, Ji str.—30 gr, HI, IV, V, VI—35 gr., za tekstem—15 gr. kronika redakc., komunikaty—70 ga 
sm sm. jeśntecy, a. mieszhaniowe—BQ gr. ma wyrzs. Do tych czu dolicza sią: za ogłoszenia cyfrowe | tabelaryczne B0*/,, x zastrzeżeniem miejsca 25%/,, w numerach niedzielnych 1 świątecznych 257/,, zagraniczne 100*/,, zamiejscowe 25%/,, Dla poszukujących przcy 30%, znać 

Zs namer dowodowy 30 gr. Układ sgłoszeń 6-cio łunowy, za tekstem 18-ciełamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany termina drakn ogłoszeń. 

  

Na drugim Krańcu Europ 

  

Wybuch powstania komunistycznego w Katalonji. 
Młoda Republika Hiszpańska nie 

po raz pierwszy już przechodzi ciężką 

próbę. Wybuchły iskry tlejące w po- 

„piełe długoletniego bezruchu ery mo- 

narchicznej. — Wszystkie 

i rewołucyjne odruchy, 

zamieszki 

których te- 

renemi stała się Hiszpanja od chwili 

upadku Primo de Rivery; mają swe 

źródło w przebudzeniu sie tłumio- 

nych długo, lecz narastających stale 

konfliktów socjalnych, Pod skorupą 

pozornego spokoju a raczej zastoju 

w normalnym procesie. przeobrażeń 

socjalno-gošpodarczych, nagromadzila 

się wielka ilość palnego materjału. 

Aby zapobiec-nieuniknionemu wy- 

bauchowi zastosował AHons XIII śro- 

dek radykalny. Nie poszedł po Fnji re- 

"form Skostniałych i nie odpowiadają- 

cych współcz. wymogom. stosunków 

społeczno-gospodarczych, lecz podjął 

próbę zahamiowania naturalnego ich 

rozwoju. Ustanawiając bezprogramo- 

rą i bezideową dyktaturę, zamknął 

klapę bezpieczeństwa. Primo de Rive- 

ra usiłował koncesyjkami i wzmożoną 

aktywnością 

dla swego systemu sfery robotnicze. 

Pozostawiając jednak  nienaruszoną 

anachroniczną s 

strukturę Hiszpanji, nie dotknął isto- 

tnego źródła narastania konfliktów. 

Rządy jego: następców hyły już tyłka 

*bezradnem ławirowaniem ponmiiędzy 

sprzecznemi tendencjami. Okres ten 

przyczymił się dó zradykalizowania 

umiarkowanych pierwotnie dążeń о- 

pozycji konstytuejonalistów i republi- 

kanów. Te resztki potężnej niegdyś 

gospodarczą * pozyskać 

socjalno-gospodarczą 

władzy królewskiej zmiotły bezkrwa-- 

wo i bez najmniejszego z jej strony o- 

poru wybory do zarządów,.. gmin hi- 

szpańskich! Do władzy doszli wprost 

z więzień umiarkowani republikanie. 

  

Od tej chwili rozpoczyna 

Hiszpanji kolejne i coraz gwaltowniej- 

sze wyładowywanie się  tłumionych 

dotąd odruchów i namiętności. Ele- 

mienty skrajne usiłowały nadać szyb- 

sze tempo i radykalniejsze formy roz- 

poczętej niemał na wesoło rewolucji, 

której przywódcy stanowili koalicję, 

złożoną z bardzo różnych co do swych 

programów i metod działania grup 

politycznych. Przed niejednolitym rzą 

dem zaczęły wyrastać coraz to większe 

i trudniejsze zagadnienia, których na- 

cisk wskutek długiego bezwładu, sta- 

wał się wciąż silniejszy. Wewnętrzne 

rozbieżności w rządzie utrudniały za- 

się w 

stosowanie wyraźnej i twardej linji 

politycznej. Rządowi brakowało ludzi 

o wybitnym autorytecie i silnej woli. 

Powszechnie szanowany umiarkowa- 

ny republikanin*Zamorra przeszedł ze 

stanowiska szefa rządu na fotel Prezy 

denta Republiki. Rządy pozostały w 

rękach kolegjum ludzi poważnych i 

lecz nie wykrs 

    

szanowanych, 

eych swemi talentami ponad w) 

miarę. 

Po ochłonięciu z wrażenia, które 

wywarła łatwość zwycięstwa republi- 

rozpoczęto 

akcję skierowaną przeciwko nowemu 

porządkowi rzeczy z prawa i z lewa: 

ze sfer klerykalno-monarchicznych i 

komunistycznych. Republika okazała 

kanów umiarkowanych, 

się między dwoma  ekstremizmami. 

Wyrazem reakcji przeciwko knowa- 

niom z prawa były pogromy klaszto- 

rów. dokonywane przy pomocy eks- 

tremiżmu z lewa — komunistów. Pod 

wpływy tych ostatnich podpadły zwią 

zki syndykalistyczne. Nastąpiło szereg 

wiełkich strajków i zamieszek o cha- 

rakterze rewolucyjnym w ośrodkach 

przemysłowych. Rządem targały sprze 

<zne opinje co do środków obrony no- 

wego porządku rzeczy. 

Katalonja jest PARSE uprze- 

"mysłowianą prowincją Hiszpan ji. Au- 

tonomiczny rząd plk. Macia ma do 

czynienia z bardziej skompłikowane- 

mi i napiętemi stosunkami socjalnemi, 

niż rząd madrycki, z którym nie zaw- 

sze jest w zgodzie. Kryzys szczególnie 

ostro zaznaczający się w przemysło- 

wej Katalonji, musiał uczynić grunt 

podatnym dla agitacji komunistycz- 

nej. ; 

Znamienną 2 ta próba na prze- 

ciwłegłym od Sowietów krańcu Fu- 
ropy. Że jest to próba nieudaną -— 

można uważać za pewnik. Ale i próba 

bolszewicka w lipcu 1917 r. była nie- 

udana. Czy Hiszpanja będzie miała 

swój październik 1917 .r.? Zaležy 40 

nie od komunistów hiszpańskich hub 

*katalońskich, lecz od rządów w Ma- 

drycie i Barcelonie. Przyszošė Hisz- 

.panji leży w'ich rękach. : 

Testis, “ 

  

Miasto Berg w ręku komunistów. 
W Manrezie i Corunnie krwawe utarczki. 

śpieszą na odsiecz zagreżonym miastom. 
BERLIN 22. I. Pat. — Prasa nie- 

mieeka donosi: ` 
Nadehodzą tu wiadomšci 0 wybu- 

chu powstania komunistycznych zw. 
zawodowych  Katałonji. Powstanie 
objęło przestrzeń na północny zachód 
od linji pomiędzy Manreczą a mias- 
tem Berg. Rewoluejoništi poprzery- 
wali połączenia telefoniczne, przerwa: 
l również komunikację kolejową i. 
obsadzili wojskowe składy amunicji. 
W Berg powstańcom udało się opa- 
nować miasto, na ratusza wywieszono 
czerwoną flagę. W Manrezie przysz- 
ło do krwawego Starcia między gwar- 
dją cywilną a strajkującymi robotni-. 

kami. Wielu urzędników gwardji cy- - 
wilnej i osób prywatnych zostało ran- 
nych. Również w Corunnie doszło da 
poważnych starć, Są zabici, Rząd wxy- 

słał do różnych punktów, objętych 
powstaniem, oddziały wójska. Rów-- 
nież okręt wejenny odjechał w kieru- 
nku Barcelony, ażeby tam wysadzić 
'oddziały wojskowe. 5 

W Barcelonie panuje narazie Spo- 
| kój. Samochody prywatne i ciężarowe 
zostały skonfiskowane dla przewoza 
oddziałów wojskowych do miejsce, ob- 
iętych powstaniem. Powstanie готро- 
ezęło się strajkiem generalnym oglė- 
szonym przez komunistów i syndyka- 
distów w okołicach Manrezy. Na wcz- 
wanie to tysiące robotników przyłą- 
ezyły się do strajku. Premjer hisz- 
pański zawezwał szefa gwardji cywil- 
nej i. oświadczył mu, że rewolta musi 
być bezwzględnie stiumiona, nie zwa- 
żająe na to ile akeja kosztowałaby о- 

Sytuacja w Manrezie opanowana. 

MADRYT 22. I. Pat — Minister 
Spraw wewnętrznych oświadezył, że 
oddziały wojskowe opanowały sytu- 
aeję w Manrezie. Według raportu Sze- 
ta gwardji cywilnej, oddział gwardji 

zaatakowany został granatami ręcz- 
nemi przez syndykalistów.  Gwardja 
cywilna zmuszona została celem opa- 
nowania sytuacji do użycia broni pal- 
nej. 

Do zagrożonych miast wkraczają oddziały 
wojska. 

BARCELONA 22. I. Pat. — Do 
Manrezy i innych mieįseowošei obje- 
tych powstaniem wkroczyły oddziały 
wojskowe. W miejscowości Bergam 
nieznany sprawea rzucił petardę dy- 
namitową na patrol gwardji eywiłnej, 

raniąe jednego z członków gwardji. 
W miejscowości Suria na budynku 
merostwa wywieszono czerwoną fla- 
gę. U 'zbrojone bandy S Dija na 
ulieach samochody. 

Strajk generalny. 
BARCELONA. 22, | (Pat). Mimio pogłosek 

o strajku generalnym wszysey rohbotniey z 
wyjątkiem 
do praey. Obiega tu pogłoska, iż generalna 
konferencja pracy powzięła w dniu wczoraj- 
Szym postanowienie, ażeby nie wywoływać 
strajku generalnego i zwróciła się do rewo- 

szoierów taksówek zgłosili się, 

łucjonistów w okręgu Manrcza, ażeby nie 
stawiali eporu armji rządowej. 

MANREZA. 22. L (Pat). Strajk generalny 
tewa fun w dalszym ciągu, jednakże w całej 
okGłiey panuje eałkowity spokój. Władze do- 
konały kiłku aresztowań. 

Aresztowania. 

BARCELONA. 22. |. (Pat). Wczoraj w cia 
gu popołudnia dokonano tu w lokału pod- 

miejskim aredztowania 60 Brass któ- 

  

rych przewieziono samochodami ciężarowe- 
mi do więzienia. 

Oddziały wojska 

Eksportacja zwłok naszego ukochsnego i nieodżałowanego 

OJCA, TEŚCIA | DZIADKA 

s. SAULA ROZENTALA 
odbędzie się jutro 24-go stycznia r. b. punktusinie o godz, 9.30 rano 
z synagogi „Taharat-Hakodesz''* przy ul. Zawalnej 35. 

Nabożeństwo odbędzie się w tymże dniu o godz. 9-ej rano. 

O czem zawiadamia stroskana ROD ZI NA. 

    

z ZWIĄZEK DRUKARZY M. WILNA BAKSZTA s @ 
  

  

DZIŚ, 23-go STYCZNIA, O GODZ. 9 ej WIECZ. ODBĘDZIE SIĘ 

SZABAWA TANECZNAE 
Przy dźwiękach jazzbandu. Bufet obficie zaopatrzony na miejscu. 

Całkowity dochód przeznacza się na zapomogi doraźne dla bezrobotnych drukarzy 

Р ВЕ НЕ Е ВЕН Р 1Е 2 АБ Е ЕН Н К Е Е НБ КЕ ЕН РЕ Е ВЕ ВЕ НЕ КА Е 1Н ) 

Krwawe zajście w Rybniku. 
10 policjantów rannych, 2 osoby z pośród tłumu zabite, 

2 dogorywają w Szpitalu. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Donoszą z Katowie: 
*Wezoraj wieczerem w Paruszow- 

eu powiata rybnickiego odbyło się ze- 
branie bezrobotnych przy udziałe ko- 
łe 1000 osób. 

Pe wygłoszeniu kilku przemówień 
przez komunistów, rzucono hasło u- 
dania się poćhodem przed gmach sta- 
rostwa w Rybniku. 

-* Ku skoncentrowany oddział poli- 
€eji w liczbie 14 osób, pochód usiłował 

zawrócić naskutek czego z tłumu 
padło 20 strzałów rewolwerowych w 
stronę policji. Dziesięciu policjantów 
zostało rannych, wobec czego pozosta- 
li policjanei dali dwakrotną salwę w 
powietrze, a gdy to nie poskutkowa- 
ło dali szłwę w tłum, wskutek czego 
4 osoby z tłumu zostały ranne. 

„Dwie osoby zmarły w Szpitalu. a 
stan dwóch pozostałych jest bardzo 
ciężki. 

- Zerwanie rokowań rumuńsko- | 
sowieckich ? 

(Telef. od własn. kor. z Warszawy) 

Leta donosi z Rygi, że w kołach dyplomatycznych rozeszła się 

pogłoska, że rokowania rumuńsko-sowieckie 0 pakt niezgresli zo- 

razie brak. 

"stały zerwane. AMuiorytatywnego potwierdzenia tej pogłoski na- 

z 

Pakt o nieagresji 
między Finiandją a Sowietami został podpisany. 

BERLIN 22. I. „Vossische 
Ztg* donesi. że wczeraj przez połud- 
niem w Hełsinki podpisany został 
pakt o nieagresji między Finlandżą a 
Rosją Sowiecką. Umowa opiera się 

na pakeie Kelloga i ohowiązuje na 
trzy lata, a w razie niewypowiedzenia 
ma być przedłużona na dalsze trzy 
lata. - 

w: obronie 
rzekomo krzywdzonej mniejszości niemieckiej. 

- GENEWA 22 I. Pat. — Do scekre- 
tarjatu Ligi Narodów wpłynęła noia 
rządu niemieckiego, domagająca się 
na podsławie art. 12 traktatu o mniej- 
szościach wpisania na porządek dzien- 
ny najbłiższej sesji Rady Ligi sprawy 
stosowania reformy rolnej w Polsee. 

Przed doniosłemi wydarzeniami 
na arenie międzynarodowej. 

Doniosłe debaty w parlamencie francuskim. 
„PARYŻ 22. I. Pat. — Izba Depu- 

towanyeh obradowała Wwezoraj w dal- 
Szym ciągu nad sytuacją międzyna- 
rodową. Dyskusja skupiła się przewa- 
żnie około przemówień Louis Marin 
i Edwarda Herriot, nadając posiedze - 
niu charakter poważnej sesji o znacze 
niu miedzynarodowem. ` 

Herriot, wstępując na trybanę za- 
powiedział, iż hędzie przemawiał w 
imieniu rozsądku francuskiego. Pun- 
ktem wyjścia wszelkich dyskusyj są 
oświadezenia kanclerza Rzeszy Nie- 
mieckiej. Istotne ich znaczenie nie 
podlega obecnie żadnym wątpliwoś- 
ciom. Niemey nie chcą przyjmować 
żadnego kompromisowego rozstrzyg- 
nięcia. Wola ieh zmierza zdecydowa- 
nie ku niepłaceniu reparacyj. Czemże 
może być zastąpiona siła zbrojna — 
zapytuje Herriot, — jeżeli nie lojał- 
nością w wykonywania umów. Wspo- 
mina o zasadzie poszanowania umów, 
jako o podstawie pokoju. Niestety 

  

  

walczą z sobą trzy pojęcia umów: 
francuskie ujęcie problemu kartezju- 
szowskiego legalności umów, — punkt 
widzenia niemiecki, znany obeenie ka- 
żdemu i wreszcie punkt widzenia z 
tamtej strony oceanu, owa nowa kon- 

" cepcja prawnicza, w myśl której ten, 
kto może płacić — płaci, a kto nie 
nroże — wstrzymuje się od wszelkich 
spłat. Mówca staje w obronie tezy 
trancuskiej, która nie pozostaje w 
sprzeczności z duchem umów, zawar- 
tych z dobrej woli. 

Herriot opuszcza trybunę przy bu- 
rzy oklasków. Następnie Izba posta- 
nawia odłożyć dalszą dyskusję na dziś 
po południu. Dyskusja nad interpc- 
lacjami wbrew przewidywanim nie 
została więc tej nocy ukończona, Pre- 
mjer Laval przemawiać będzie dziś 
po południu. Według wszełkich prze- 
widywań debaty jeszcze się przeeią- 

gną. 

Zaproszenie Lavala do Londynu. 
LONDYN 22. I. Pat. — Wszystkie 

dzienniki podają dżiś wiademość o 
zaproszeniu premjera Kavala przez 
premjera angielskiego Mae Donalda, 

wyrażając jednocześnie nadzieję, że 
premjer franeuski przybędzie na we- 
ekend do Anglji. 

PARYŽ-22. L Pat. — „Echo de Pa- 

ris* dowiaduje się, že premjer Laval 
otrzymał wezoraj wieczorem zapro- 
szenie Mae Donalda do spotkania się 

z nim w Londynie w dniu jutrzejszym 
t. j. 23 bm. 

Tylko jedna droga. 

PARYŻ 22, I. Pat. — Według wia- 
dom. z kół poinformowanych, przed 
wstępne obrady w sprawie reparacyj 
toczą się nietylko pomiędzy Londy- 
nem a Paryżem, lecz między wszyst- 
kiemi rządami posiadającemi wierzy- 
telności w Niemczech i że dopiero po 
dojściu do ogólnego porozumienia ino 
żna będzie mówić o spotkaniu w Lo- 
zannie. Wszelka inna procedura we- 
bec wyraźnie zaznaczonych tendencyj 
Berlina do definitywnego zwolnienia. 
się z reparacyj nie może doprowa- 
dzić do pozytywnego wyniku. 

  

  

  

  

Odznaczenia. 
WARSZAWA 22:1I. Pat. — 22 bm. 

p. minister przemysłu i handlu dr. Za- 
rzycki udekorował uroczyście złotemi 
krzyżami zasługi podsekretarza stanu 
Doleżala, podsekretarza stanu Kożit- 
chowskiego i dyrektora departamentu 
handlowego Sokołowskiego.. > 

Jak: wiadome niemiecki punkt widze- 
nia sprowadza się do twierdzenia, że 
system przeprewadzania reformy roł- 
nej w Połsce dotyka interesów mniej- 
szości niemieckich i nie był w zgodzie 
z traktatami mniejszościowemi. 

wniosek klubu Ch. 

Wzjezd ministra Zaleskiego 
do Genewy. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Jutro minister spraw  zagranicz- 
nych p. August Zaleski w towarzy- 
stwie dyrektora gabinetu p. Szumla- 
kowskiego i sekretarza osobistego wy- 
jeżdża via Paryż do Genewy na stycz- 
niową sesję Rady Ligi Narodów i kon- 
ferencję rozbrojeniową. 

Komisja budżetowa. 
WARSZAWA. 22. I. (Pat). No piątkowem 

posiedzeniu przedpołudniowem komisji bud- 
żetowej Sejmu rozpoczęto debatę nad bud- 
żetem Ministerstwa Komunikacji. 

Przewodniczący pos. Byrka złożył spra- 
wozdanie z pertraktacyj, prowadzonych z 
rządem dla wyjaśnienia kompetencyj Sejmu. 
Jak wiadomo, chodziło tu o uniknięcie sprze 
czności w ustalaniu ostatecznego salda przed 
siębiorstwa Polskie Koleje Państwowe. Dła 
uniknięcia tej sprzeczności i wyjaśnienia sy- 
tuacji rząd zaproponował, a następnie komis- 
ja komunikacyjna uchwaliła dodać specjal- 
ny ustęp do art. 1 noweli o P. K. P.,, który 
to ustęp usuwa wątpliwości. 

Zkołei referent pos. Rzóska (BB) przed- 
stawił szczegółowo rozwój gospodarki kołe- 
jowej do końca roku 1931. Mówca stwier- 
dził. że koleje polskie dają poważną nad- 
wyžkę eksploatacyjną, podczas gdy n. „P. kole 
je niemieckie wyk: 
deficytu. Na podstawie 
1931 možna ustalić przybliżone rozmiary 
gospodarki kolejowej w przyszłym roku bud 
żetowym i nabrać pewności co do uniknię- 
cia deficytu także i w roku przyszłym. Re- 
ferent wypowiada się za zmniejszeniem pre- 
BMminowanych w sumie 1100 miljonów zł. 
dochodów o sumę 70 miljonów, o którą też 
należy zmniejszyć wydatki. Zmniejszenie wy- 
datków kolei wynikło nietylko z ogólnej 
depresji gospodarczej, ale również wskutek 
konkurencji automobili towarowych. 

Pozatem odrzucono pozosałe wnioski, jak 
D. o certyfikatach grun- 

towych, wniosek klubu Str. Lud. w przedmio 
cie oddziaływania raportów policyjnych na 
tok spraw sądowych i wniosek PPS w spra- 
wie uchylenia rozporządzenia ministra spra- 
wiedliwości о wprowadzeniu regulaminu 
więziennego. 

Komisja prawnicza. 
WARSZAWA: 22.-I. (Pat). Na piątkowem 

posiedzeniu 'sejmowej komisji prawniczej 
pod przewodnictwem wicemarszałka Cara о- 
mawiano wniosek klubów PPS. , Str. Lud., 
NPR. Ch. D. w sprawie utworzenia komisji 
nadzwyczajnej do zbadania sprawy znęca- 
nia się nąd więźniami, osadzonymi w woj- 
skowem więzieniu w Brześ 

Sprawozdawca pos. Mo yński (BB) wska 
wnioskodawcy żą: ją ustanowienia 

„ złożonej z 10 członków, wybranych 
przez rady wydziałów prawnych wszystkich 
uniwersytetów. w Polsce, w liczbie po 2 z 

każdego uniwersytetu. W zakres kompetencji 
komisji miałoby wchódzić badanie wszel-- 
kich faktów, związanych z pobytem więź- 
miów w więzieniu wojskowem. w Brześciu. 

Po referacie wywiązała się obszerna dys- 
kusja, w której zebierali głos prawie wszys- 
cy obecni na posiedzeniu przedstawiciele klu-- 
pów opozycy jnych. Posłowie. wicemarszałek 
Car, Bogdani i Perlikowski z BB wykazali, 
jak dałece wniosek jest sprzeczny z konsty- 
tucją i całokształtem polskiego ustawodaw- 

   
     

   

  

      
   

    

    

stwa. Niektórzy mówcy z klubów opozy- 
cyjnych — Tempka (Ch. D.), Osada (KL. 
Nar.) — przyzna ali, że projektowana ustawa 
budzić może conajmniej wątpliwości, czy 
zgodna jest z. konstytucją. Pomimo to do- 
magali się uchwalenia jej, popierając sta- 
nowisko posłów lewicy. Głównym argumen-- 
tem, przez mówców wysuwanym, była istnie— 
jąca rzekomo . konieczność umożkiwienise 
więźniom brzeskim dochodzenia  swyci» 
krzywd wobec uchylania się jakoby właści-- 
wych organów wymiaru sprawiedliwości о@ 
dania im tej możności. Większością głosów 
ustawa została odrzucona. 

45-e posiedzenie Sejmu. 
Przed przystąpieniem do porządku dzien- 

nego marszałek zakomunikował Izhie. iż 0- 
trzymał od pos. Żuławskiego (PPS) bist, w 
którym pos. Żuławski, nawiązując do oświad * 
czeńia swego, złożonego na plenum, o wia- 
domościach, udzielonych mu. przez jedne- 
go z posłów, iż wyrok sądu w sprawie brzes- 
kiej znany był ze szczegółami w poniedzia- 
łek dnia 11 b. m. i że wiadomości te wyszły 

od jednego z posłów klubu BB, — zawiada- 
mia, że sprawdził i ustał, iż treść wyroku 
znana i omawiana była przez szereg posłów 
w kułuarach Sejmu juź dnia 11 b. m. wie- 
czorem. Natomiast z przykrością stwierdza, 
że wprowadzony został w błąd co da źród- 
ła, z którego wyjść miały te informacje. Wło- 

bec tego pos. Żuławski poczuwa się do oho- 
wiązku oświadczyć, iż w tym jednym szcze- 
góle twierdzenia swego nie podtrzymuje. 

Marszałek Świtalski oświadcza, iź nie mo- 
że pozostawić tego listu bez w gniecia 
konsekwencyj į musi uwažač za karygodną 
nieoględność w wypowiadaniu opinji o Są- 
dach polskich i za to przywołuje posła Żu- 
ławskiego do porządku z zapisaniem do pro- 
tokółu. 

Izba po referacie pos. Rzóski (BB) przy- 
jęła w drugiem i trzeciem czytaniu projekt 
ustawy o skupie kołei Muszyna - Krynica - 
Drohobycz - Truskawiec - Podhajce - zs, 
Wielkie - Grzymałów. 

  

Pos. Rzóska zreferował następnie nowe- 
№ do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypos- 
politej o utworzeniu przedsięhierstwa P.R.P. 
Nowela ta przewiduje, że do budżetu pań- 
stwa mają być włączone te wpłaty do skar- 
bu państwa lub dopłaty: ze skarbu, które 
wynikają z preliminarza na dany okres bud 
żetowy prelimińowanego płanu finansowo - 
gospodarczego P. R. P. 

Pos. Piotrowski (PPS), krytykując nowe- 
lę, zarzuca, że mamy tu doczynienia tylko z 
domniemanym zyskiem, którego do budżetu 
wstawić nie można, 

Przemawia następnie pos. Rybarski, po- 
czem p. minister komunikacji Kihn omawis 
zmiany które zostały w ostatnich paru lałacir 
wprowadzone do dekretu Pana Prezydenta a 
utworzenia przedsiębiorstwa PKP. 

Projekt ustawy z poprawką referenta przy 

jęto w drugiem czytaniu. 

Po szeregu spraw drobniejszych, Izba przy 
stąpiła do pierwszego „czytania szeregu pra- 
jektów ustaw Przedłożenia rządowe, do któ- 
rych nie byli zgłoszeni mówcy, odesłał mar- 
szałek w I-szem czytaniu do odpowiednich 
komisyj. 

Do projektu ustawy o funduszu obrotowyni 
reformy rolnej pos. Rymar (Kl Nar.) ustosun- 
kowuje się krytycznie. Pos. Czapiński (PPSY 
przemawiał w sprawie projektu ustawy © 
ustroju szkolnictwa oraz projektu ustawy e 
niepaństwowych szkołach Pos. Kornecki (KI 
Nar) podkreśla że projekt o ustroju szkołm- 
ctwa budzi w Stronnictwie Nar. poważne za- 
strzeżena. Pos. Gruenbaum (Koło Żyd.) przed- 
kłada również szereg zastrzeżeń w stosunku 
do projektu ustawy o szkołach niepaństwe- 
wych. 

Minister Jędrzejewicz oświadcza że nie 
wydaje mu się celową dyskusja w pierwszeme 
czytaniu nad projektem ustawy o ustroju 

szkolnictwa, gdyż ustawa ta jest długa i skom 
plikowana. W sprawie projektu ustawy o 
szkólnietwie niepaństwowem minister wska 
zuje, że jest ona bezpośrednią konsekwencją: 
wymagań art 117 konstytucji. Ustawy odes- 
łano do komisji oświatowej, ‚ 

Przy pierwszem czytaniu projektu ustąwy- 
o częściowej zmianie ustroju samorządu te 
rytorjalnego zabrał głos mirister spraw ws: 
wnętrznych Pieracki, omawiając tę ustawę 

Projekt odesłano do komisji administracyjncz 
Następne posiedzenie Sejmu we wtorek 0 go- 
dzinie 16-ej. 
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Kto i ile złożył na walke z bezrobociem i nedzą? 
Specjalny wywiad „Kurjera Wileńskiego" 

Na łamach gazet wileńskich pra - 
wie codziennie można znaleźć infor- 

macje z akcji ofiarności miejscowego 
społeczeństwa na rzecz walki z bez- 
robociem. Informacyj tych jest jed- 

nakowóż niewiełe i w rezultacie ni- 
kogo one dostatecznie dotąd zorjen- 
łować nie mogą, jakimi środkami dys- 
ponuje Komitet do spraw Bezrobocia, 

przed którym rośnie i piętrzy się po- 

prostu z dniem każdym odpowiedzial- 
ne zadanie sprostania cełowi, dla któ- 
rego został powołany. Dotychczas z: 
swej srtony dość szczegółowo omó- 
wiłismy rozmiary bezrobocia w Wil- 

nie i to, co zrobił Komitet. 

Na trzecie podstawowe pytanie: 

kto i iłe złożył na walkę z bezrobo- 

ciem? znajdujemy odpowiedź w roz: 
mowie z przewodniczącym Sekcji Fi- 
nansowej Wojew. Komitetu do Spraw 
Bezrobocia, dyrektorem wileńskiego 
oddziału P. K. O. p. Marjanem Bier- 
nackim. 

P. dyr. Biernackiego zastajemy w 

biurze Komitetu, gdzie przepracowu - 

je kilka godzin dziennie. Jemu też 
w dużej mierze zawdzięczać należy 
wyniki akcji na rzecz powodzian w 
Wileńszczyźnie — i obecnie Komitetu 
do Spraw Bezrobocia. 

— Panie Dyrektorze — zaczyna- 

my rozmowę — prosimy 0 ściślejsze 
sprecyzowanie nam w; ytycznych Sek- 
cji Finansowej Komitetu do Spraw 

Bezrobocia? 
— Sekcji, której mam zaszczyt 

przewodniczyć — przypadła trudna. 

niewdzieczna i odpowiedzialna rola 

zdobycia środków finansowych Ko- 
mitetu, sporządzanie budżetu i kon- 

trola nad wydatkami poszczególnych 
sekcyj i komitetów powiatowych. Za- 
kres działania, jak pan widzi szeroki 
i różnorodny. Ażeby podołać temu 
zadaniu Sekcja podzielona została na 

+rzy zasadnicze referaty: rachunkowo- 
budżetowy, kontroli i dochodów nad- 
zwyczajnych. 

Przystępując do pracy sądziłiśniy, 
że powaga zagadnienia, tragizm - 
dzi pozbawionych pracy, a tem Sa- 
mem środków egzystencji,  niedola 
głodnego i często pozbawionego dachu 
nad głową dziecka — znajdzie po- 
mimo ciężkich dla wszystkich warun- 
ków egzystencji należyte zrozumienie 
i skłoni do ofiarności całe nasze spo- 
łeczeństwo. 

— A tymczasem? 
-— Niestety — trzymiesięczne do- 

świadczenie rozwiało te iluzje. Apel 
Komitetu nie w całem społeczeństwie 
wileńskiem znalazł spodziewany 0d- 
dźwięk. 

— Plan działania... 
— Wszystkie początkowe posie- 

dzenia Sekcji Finansowej poświęcone 
były ustaleniu nowych możliwości fi- 
nansowych — i możliwościom reali. 
zacji źródeł dochodowych, wskaza: 
nych przez Naczelny Komitet w War- 
szawie. 

— Jakie to są źródła? 
— Dotacja samorządów, komu- 

nalnych kas oszczędności, banków i 
różnych  instytucyj finansowych, 
świadczenia handłu, przemysłu i rze- 
miiósł, świadczenia robotników i pra- 
cowników umysłowych, wolnych za- 
wodów, rolników. właścicieli nieru- 
<chomości, opodatkowanie biletów te- 

atralnych, kinowych i różnych wido- 

wiskowych, opodatkowanie gry w kar 
ty w kłubach i resursach, zużytkowa- 
nie towarów skonfiskowanych przez 
władze celne, dodatkowe dopłaty do 

łaks'od uboju bydła, do cen gazu i 

  

   

u p. dyr. Marjana Biernackiego, 
Finansowej Wojew. Komitetu do Spraw Bezrobocia. 
elektryczności, sprzedaż nałepek i że- 
tonów wydanych przez Komitet, do-. 

"płata do rachunków w kawiarniach, 
cukierniach i restauracjach oraz ih- 
nych przedsiębiorstwach, dopłaty do 
paszportów zagranicznych, korzysta- 
nie z pomocy wojska. 

— Jakie źródła okazały się u nas 
nieosiągalne? 

— Pytanie trudne, gdyż w istocie 
mimo wszelkich wysiłków ze strony 
Sekcji płan ten w naszych warunkach 
załedwie w części może być zrealizo- 
wany. Otóż w wyniku przepracowa- 
nia powyższego planu ustalono iż np. 
całkowicie odpadają dotacje samo- 
rządów, opodatkowanie elektryczno- 

ści i wody, a to z uwagi, że miasto 
Wilno ponosi już znaczne ciężary na 
rzecz bezrobocia, utrzymuje cały sze- 
reg instytucyj o charakterze dobro 
czynnym, a co najważniejsze niema 
żadnych rezerw, któreby możną naru- 
szyć. Go do opodatkowania elektrycz- 
ności i wody, to Magistrat już wcześ- 
niej wykorzystał to jako źródło na 
analogiczne cele, tak, iż mowy być 
nie może o nowych obciążeniach oby- 
wateli. 

— Jak się przedstawia sprawa do- 
tacyj banków i instytucyj  tinanso- 
wych? 

— Prawie wszystkie instytucje fi- 
nasowe opodatkowały się na rzecz 
bezrobocia w zależności 
możliwości finansowych od 20 do 200 
zł. miesięcznie. I tak np. oddział P 
K.O. i Wil. Bank Ziemski po 200 zł.; 
Komunalna Kasa Oszczędności 100 
zł.;, Bank Bunimowicza 60 zł.; Wil. 
Prywatny Bank Handlowy 50 zł. i 
t. d. Szereg banków dało dotacje jed- 
norazowe, jak np. Bank Związku 
Spółek Zarobkowch 500 zł; Bank To- 
warzystw Spółdzielczych 300 złotych. 
Łącznie wszystkie instytucje finanso- 
we wpłaciły dotychczas około 1500 zł. 

— Tylko 1500 zł.? 
— Około..., lecz proszę zważyć, ż» 

dochody z tego źródła zostały uszczu- 
plone z racji, iź oddziały banków pań. 
stwowych (Polskiego Gospodarstwa 
Krajowego i Rołnego) nie są na na- 
szym terenie brane w rachubę, bowiem 

    

ich centrale wpłaciły b. poważne kwo- 
ty do dyspozycji Komitetu Naczelne- 
go do Spraw Bezrobocia w Warsza- 
wie. Wiadomo jest, iż np. Bank Pol- 
ski wpłacił 500.000 zł. 

— A jak się przedstawiają Świad- 
czenia handlu, przemysłu i rzemiósł? 

— Na apel Komitetu zareagowało 
zaledwie kilka przedsiębiorstw, że po- 
zwolę sobie wymienić choćby T-w0 
Huty „Vitrum', Fabryki A. Mozera 
w N.-Wilejce, „„Karpaty“ 
bel*, które zadeklarowały bądź już 
złożyły ofiary łącznie z swymi pracow 
nikami. Łączna suma z tego źródła nie 
przekracza jednak dotąd 2000 zi. 
Do tej pozycji dodać należy jedno- 
razową dotację „Arbonu* w kwocie 
2214 zł. Go do handlu — to jesteśmy 
w posiadaniu dekłaracji Związku 
Drobnych Kupców Chrześcijan, ko- 
munikującej o opodatkowaniu się 
członków tego zrzeszenia w zależno- 
ści od posiadanych świadectw prze- 
mysłowych i tak od šw. kategorji II--- 
10 zł.; IM — 2 zł. i IV — 1 zł. Stowa- 
rzyszenie Kupców i Przemysłowców 
Chrześcijan ograniczyło się do wtyda- 
nia odezwy, a od kupiectwa żydow- 
skiego nie mamy jeszcze odpowiedzi. 
Z rzemiosłem jest nie lepiej. Pomi- 
mo wielkiego uspołecznienia, którem 
-się ono szczyci, akcja Komitetu na 
tym odcinku nie dała również zadu 

'Na scenie i estradzie. 
Teatr na Pohulance 
Panna Maliczewska sztuka 

aktach Q. Zapolskiej. 

Najciekawsze we wczorajszem 
wznowieniu to było obserwowanie 0 
ide" się sztuka przestarzała? Trochę 

K z pewnošcią niema juž takich 
dziecinnie naiwnych uczniaków i nie 
operują w stosunku do uwielbianych 
kobiet frazesami z literatury roman- 
tycznej, bo (wedle wszelkich o tem 
wiadomości), uciekają od literatury 

© sto mil. 
Może... damy dobroczynne są tro- 

chę mniej głupie i bardziej się orjen- 
ją w stosunkach społecznych, a Ma- 

skie mniej bezbronne, ale to bo- 
wszystko; reszta, ta straszna rė: 

szta marnych, brudnych mężczyzn. 
žerujących na nędzy i młodości dzie- 
wczyn z suteren, te Żelazne harpje 
%. piekła, te uczniaki  tracące 
oczy w wilgotnych dziurach, uczące 
się o suchym kawałku chleba, wszyst- 
ko to, niestety, pozostało polską rze- 
czywistością, potworną krzywdą, wo- 

w trzech 

  

   
   

- łającym na puszczy łudzkiej niegodzi. 
wości głosem oskarżenia. Aż się coś 
kurczyło w człowieku słuchając tego 
<iskania w oczy społeczeństwu przez 
autorkę, tylu przestępstw, bo zdawa- 

ło się, że za każdym epizodem krzy- 
czy CoŚ zę sceny: „I to twoja wina, 
i to, i twoja, i tamtego, i tamtej. i 
Xaždego!“... 

Grano Pannę Maliczewcką nieztt- 
pełnie tak jak trzeba było. Przejask- 
rawiono realistyczność wszystkiego, 

zwłaszcza role kobiece, tak, że zohy- 
dzono to, co powinno zostawiać choć 
krztę poezji i wdzięku. Idąc po tej łi- 
nji wyjaskrawienia, bodaj że można 
by osiągnąć niezwykłe rezultaty grozy 
i koszmarności, grając Pannę Mabi- 
czewską w szacie quasi fantastycznej. 
w rodzaju Dybuka, w niesamowitej 
charakteryzacji. Bo te istoty przechc- 
dzące przez scenę to koszmary spo- 
łeczne, to symbole potworności umó 
wionych bezeceństw, to groteski spaz- 
matycznie się śmiejące, to larwy z dna 
mętów życiowych. I byłoby ciekaw: 
ujrzeć Pannę . DE w takiej 
szacie. 

"Największy zarzut odnosi się do 
p. Ładosiówny, że wiele osób spo- 
dziewało się ujrzeć w tej roli p. Ka- 
mińską, którą wiek i powierzchow 
ność, już nie mówiąc o twórczym ta- 
lencie, do tego przeznaczyły. P. Ła- 
dosiówna. pozbawiła swą postać wszeł 
kiego wdzięku i uroku, jakie to bie 
dactwo posiada, robiła chwilami 
wstrętną dziwkę, czem Maliczewska 
nigdy nie jest, nawet momenty lirycz- 
ne grała sucho i sztywnie, acz tech- 
nicznie nic nie można jej grze zarzu- 

cić, „byla opracowana i opanowana, 
tylko nie było w tem życia i ciepła. 
Żelazna p. Zielińskiej była przefor- 
sowana, przesołona, i przez to zach- 
wianą została jej „prawdziwość', tak 
bołeśnie przez autorkę ujęta. Co p. 
Szurszewska ze siebie zrobiła!... Nie. 
nie powinno się dopuszczać do. tego. 
żeby ładna i młoda artystka, którą 
stę przywykło widzieć w rolach wy 
twornych, pętała się tak po 5cenie jak 

od swych, 

*, firma „No- 
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walłających wyników, bowiem, jak do- 
tąd akces zgłosiły zreszenia: cech 
piekarzy żydowskich i fryzjerów, 
zrzeszenia fotografów i 
wpłaciły jednorazowo po 10 zł., oraz 
rzeźnicy żydowscy powiadomili o re- 
alizowaniu uchwały w sprawie opo- 
datkowania członków tego zrzeszenia. 

Nadmienić trzeba, iż niezależnie 
od odbytej konferencji z przedstawi- 
cielami rzemiósł w lzbie Przemysło 
wej, wystosowaliśmy do poszczegól- 
nych zrzeszeń i cechów pisma, na któ- 
re oczekujemy odpowiedzi. 

— A eo dali właściciełe nieruche- 
mości? 

— Formalnie rzecz biorąc znalazł 
się wśród nich w Wilnie tyłko jeden, 
t j. p. Stanisław Orzeszkowski, wła- 
ściciel posesji przy ul. Antokołskiej 

f2, który wpłacił 32 zł. 
Tak słaby wynik na tym odeinku 

tłumaczyć należy tem, iż pewna część 
właścicieli doznaje dotkliwych strat 
z racji bezrobocia, nie mogąc od bez- 
robotnych egzekwować należności. 
Zresztą jesteśmy wciąż jeszcze w to- 
ku pertraktacyj z nimi i sprawę tę nie 
uważamy za definitywnie położoną. 

— Któż tedy spełnia należycie 
swój obowiązek obywatelski? 

— Tak, rozumiem to pana gwał- 
towne pytanie, nie możemy przecież 
pominąć i tych jaśniejszych wyników 
naszej akcji zbierania środków na 
walkę z bezrobociem i nędzą. Tutaj 
w pierwszym rzędzie wymienić nale- 
ży pracowników umysłowych, któ- 
rych ofiarność godna jest najwyższe- 
go szacunku. 

Mimo, iż tę kategorję obywateli 
w większości dotknął bołesny cios re. 
dukcji, naogół i tak już głodowych za- 
robków, pracownicy umysłowi wpła- 
cili do kasy Komitetu przeszło 26 ty- 
sięcy złotych — i dali naprawdę rę- 
kojmię, iż to, stałe źródło nas nie za- 
wiedzie. 

W tym prawdziwym wyścigu ©- 
fiarności na czołowe miejsca wysu- 
ма)а się: wojskowi, pocztowcy, i ko- 
lejarze. Wszystkie bez wyjątku orga- 
nizacje pracowników umysłowych od- 
niosły się do naszego apelu z całko- 
witem zrozumieniem powagi chwili. 

Nie możemy również przemilczeć 
—dodaje u. dyr. Biernacki—okazanej 
pomocy przez nasze rolnictwo, które 
w tym najcięższym dla siebie okresie 
zasiliło składy Komitetu darami w na- 
turze o ogólnej wartości 50 tysięcy 
złotych. 

Jeśli mowa o darach w naturze 
w zakresie zbiórki odzieży otrzyma- 
liśmy również dość ładne wyniki. 
Kto, ile i co w tym zakresie ofiarował 
ustalić prawie niesposób, w każdym 
bądź razie tego rodzaju darów naj- 
więcej wpłynęło od mieszkańców 
Wilna. : 

— Pozostaje tedy, panie dyrekto- 
rze, Sprawa ofiarności wolnych za- 
wodów, oraz dochodów ze sprzedaży 
znaczków? 

— Tu znów zmusza mnie pan dać 
odpowiedź niepomyślną. Otóż stosu- 
nek wolnych zawodów do naszej akcji 
nie jest jeszcze należycie wyświetlo- 
ny, co zaś się tyczy sprzedaży znacz: 
ków, to akcja ła na terenie kawiarni, 
cukierni i restauracyj również nie da- 
ła wyników, z których możnaby się 

było cieszyć. Bywalcy tych zakładów 
niemalże notorycznie odmawiają się 
od groszowych dopłat do rachunków. 
Obserwacje wykazały, że i w tym wy- 
padku naj rięcej tę akcję docenia in- 
teligencja pracująca. 

    

straszydło, strzęp nędzny i jędzowaty. 
Ale ona jedna miała chwilami, mimo 

wszystko, akcenty liryczne, jakich 
nie brak w sztuce, ale których zupeł- 
nie nie wydobyto. Pp. Głiński jako 
Daum ojciec, Loedl jako jego przyja- 
ciel, dali doskonałe postacie. zwłasz- 
cza p. Gliński, tu pozbawienie wszel- 
kich cech sympatyczności , było na 
miejscu, ohydny typ Dauma rósł w ca- 
łej okazałości, jak obśluzły grzyb na 
ciele ofiary. Scenę tragicznego niepo 
rozumienia z synem zagrał: wybornie 
wywołał tem efekt, o który chodzi. 
widz musi myśleć: „dobrze tak ka- 
nalji*, a zarazem czuć litość nad 0; 
cem. P. Molska i Słanisławska odpo 
wiednio zagrały swoje damy dobro- 
czynne, młodzi panowie jako gimna 
ziści, zwłaszcza p. Łubiakowski bar- 
dzo byłi dobrze wżyci w swoje postacie 
tylko cóż począć z panem Wa- 
silewskim, kiedy recytuje swoje tx 
rady bez żadnego przekonania ani 
ognia? Dobrze to jeszcze na rozehwia- 
nych dorosłych amantów, ale nie w 
roli młodego zapaleńca. DHaczego pp. 
Loedl i Głiński mówili wybitnie lwow 
skim akcentem, inni tyłko używali 

lwowskich „ta joj“ 1 t. p. wyrażeń. 
żona Dauma i syn wcale łego akcentu 
nie mieli, to trudno pojąć? 

Muszą być co do tego jakieś wska- 
zówki autorki, może właśnie takie. 
ale to raziło. 

Osób było niewiele, tylko parter 
zajęty, a przecież warto zobaczyć i 
porównać, jak też po 25 latach da- 
walo šobie radę społeczeństwo polskie 
z temi, tak namiętnie i bołeśnie przed- 
stawionemi ranami społecznemi. 'No.. 
jużci... na Hulla li Bulla weselej, pol- 
skie mankamenty ujęte tam są od we- 

  

  

  

szewców. 

przewodniczącego Sekcji 

Akcja sprzedaży nalepek w całe 
województwie przyniosła dotąd 4000 
zł. i to głównie na prowincji. 

— Jakież zatem przewiduje Sek- 
eja nowe źródła? 

— Dążąc do pomnożenia środków 
Komitetu Sekcja Finansowa stara się 
wyszukiwać, co raz to nowe źródła 

dochodowe, jak np. opodatkowanie 
pozwoleń na broń, nowych filmów, po- 
zwoleń na prolongatę należności 7a 
elektryczność i t. d. Źródła te oka- 
zują się realne, a jako przykład przv- 
toczę rozciągnięcie sprawy opodatko- 
wania prolongowanych rachunków 
za elektryczność na elektrownie ko- 
lejowe, co gorąco poparł dyrektor 
P. K. P. p. inż. Falkowski. 

— Jakiż z tych danych należy wy- 
ciągnąć wniosek ogólny? 

— Wobec tego, że społeczeństwo 
całe nie wzięło należytego udziału w 
akcji Komitetu do Spraw Bezrobocia, 
zekres pracy pozytywnej musiał z na 
tury rzeczy być ograniczony do ram 
możliwości finansowych i jest daleka 
jeszcze niewystarczający, jeśli chodzi 
o samo zagadnienie walki ze skutkami 
bezrobocia i jego potrzebami na na- 
szym terenie. 

Tyle p. dyr. Biernacki. Dla nas 
przytoczone powyżej jego informacje 
są niezmiernie ciekawe, gdyż wska- 
zują, iż z wyjątkiem rolnictwa t. zw. 
warstwy posiadające cechuje wciąż 
niedocenianie i niezrozumienie nie- 
doli mas i wyrastających stąd proble- 
mów społecznych. 

Wszystkim jest ciężko, życie go- 
spodarcze jest w opresjach niezwy- 
kłych, lecz to nie może być jeszcze 
miernikiem dla ustosunkowania sig 
tych wszystkich, których dochody 

zmalaly — do potrzeb bezrobotnych, 
głodujących, będących kiedyś ostoją 
tychże warstw, mających mimo kry- 
zysu zagwarantowaną egzystencję. 

Zastanówcie się więc poważniej 
nad swemi społecznemi obowiązkami 
—w imię choćby własnego dobrze ro- 
zumianego interesu — panowie ban- 
kierzy, zasobni posesjonaci i wszyscy, 
którym obce jest widmo nędzy. 

B. W. Ś. 

Zgon wybitnego pisarza ro- 
syjskiego E. N. Czirikowa. 
Po ciężkiej chorobie zmarł w Pradze 

dnia 18 stycznia r. b, w nocy wybitny pi- 

sarz rosyjski Eugenij Nikołajewicz Czirikow 

W: ostatnich dziesięciu latach  Czirikow 

mieszkał na emigracji w Czechosłowacji, 

gdzie jego dzieła stały się bardzo popular- 

ne. W Pradze w Rosyjskim Domu Profe- 

sorskim napisał Czirikow powieści: „Rodzi- 

na“, „Moja powieść* „Spustoszona dusza', 

„Dramat w dniach teroru* i cały szereg no- 

wel. 

Czirikow odznaczał się żywotnością i 

energją do jesieni 1931 r. Powróciwszy na- 

stępnie z Jugosławji czuł się wyczerpany i 

unikał towarzystwa. $tale przebywał w swej 

pracowni w Pradze. W grudniu ub. r. zmu- 

szony był nie opuszczać łóżka; lekarze bo- 

wiem: stwierdzili raka nerek. Chory nie wie- 

dział nic o niebezpieczeństwie jakie.mu gro- 

ziło i do ostatniej chwili nie tracił przytom- 

ności i interesował się życiem, czytał gazety 

i starał się Śledzić bieg wypadków w życiu 

codziennem. Wielka energja życiowa, pomi- 

mo, że na połu literackiem pracował blisko 

44 lat, nie opuściła go nawet przed Śmier- 

cią. 

Czirikow w pierwszych latach porewołu- 

cyjnych uciekł z Rosji do Turcji a następ- 

nie wyjechał do Sofji, stolicy Bułgarji, gdzie 

spotkał się z powieściopisarzem A. M. Fedo- 

rowem. Obaj urządzili w Bułgarji cały sze- 

reg odczytów a następnie w roku 1922 wy- 

jechał do Czechosłowacji, gdzie postanowił 

osiąść na stałe. | 

W roku 1931 wydał książkę p. t. „Dzie- 
sięć lat w Czechosłowacji*, w której opisu- 

je życie w swej „drugiej ojczyźnie” jak na- 

zywa Czechosłowację. 

  

Kronika telegraficzna. 
— Przybył do Cherbourga były minister 

wojny St. Zjednoczonych Dawis, który zko- 
lei uda się do Paryża ze specjalną misją 
prezydenta Hoovera, 

— Ciężko zachorował były wice-krół In- 
dyj lord. Reading, przebywający w Luksorze. 
Z Kairu wyruszył do chorego znakomity le- 

karz — specjalista. 
Wulkan Fuege (Guatemala) rozpoczął 

działalność. 
— Rząd angielski zarządził konfiskatę 

sumy przeszło 3 tys. funtów zdeponowanej 
w bombay'skich bankach indyjskich, która 
jakoby przeznaczona była na cele komitetu 
kongresowego w Bombay'u. 

— W Lonynie odbyła się uroczystość do- 
ręczenia przez króla wysokiemu komisarzo- 
wi Wolnego. Państwa Irlandzkiego nowej 
pieczęci państwowej Saorstatu (Wolnego Pań 
stwa). Dotychczas wszystkie zamierzone 
przez to państwo akty o charakterze mię- 
dzynarodowym nosiły na sobie pieczęć Kró- 
lestwa Wielkiej Brytanji. Obecnie Wolne 
Państwo będzie posługiwało się własną pie- 
częcią. 

    

Decyzja rządu angielskiego 
w sprawie zachowania wolnej ręki przez każdega 

z członków gabinetu. 

LONDYN 22.I. Pat. — Jakkolwiek 
gabinet na dzisiejszem posiedzeniu 
nie zdołał doprowadzić do jednomyś- 
Inej konkluzji w sprawie raportu, do- 
tyczącego bilansu handlowego, to jed- 
nak jest on głęboko przeświadczony 
o najwyższej doniosłości utrzymania 
jedności narodowej wobec poważnych 
zagadnień, w obliczu których stoi kraj 
i Świat cały. W związku z tem gabi- 
net uznał, że jest konieczne wprowa- 
dzenie zmiany w dotychczasowej pra - 
cy ministerjalnej. Postanowiono wo- 

bec tego, że ministrowie, którzy nie 
mogą poprzeć - konkluzji większości 

swych kolegów w sprawie tar; 
spraw analogicznych, będą mogli swo 
bodnie wyrażać swą opinję ustnie i 
drogą głosowania. Gabinet, zasadni: 
czo jednomyślny w stosunku wszyst- 
kich innych spraw politycznych, s4- 
dzi, że decydując się wprowadzenie 
wspomnianej poprawki, wyraża w-g 
najlepszej myśli wolę narodu w obee- 
nych okolicznościach. 

      

Komentarze. 

LONDYN. 22. 1. (Pat). Powzięta dziś przez 
gabinet decyzja do zachowania wolnej ręki 
przez każdego członka rządu przy debacie 
i głosowaniu w prałamencie nad projektem 
ustawy o powszechnej taryfie celnej stwo- 
rżyła nieby y dotąd precedens, zrywając 
całą tradycję angielskich rządów parlamen- 
tarnych. Decyzja ta wywołała największe 
zdziwienie i komentowana jest 1 dowód 
estate; nych wysiłków Mac Donalda celem u- 
trzymania obecnego gabinetu przy. władzy, 
ale mimo tak wielkiego kompromisu widoki 

    

  

    

sołej strony, ale i w niziny warto zaj: 
rzeć. Któryż z autorów polskich dziś 
to czyni? Czy mamy sztuki wołające 
o sprawy społeczne? Wolimy patrzeć 
na „,Wino,. Kobietę i Dancing". „a šu- 
tereny dalej gniją... Hro. 

Muzyka. 
Koncerty Tow. Filharmo sicznego: 

Wieczór Kameralny „Kwartetu „Pol- 
skiego", — Recital S. Szpinalskiego. 

Godnym zastanowienia jest objaw, 
że organizowane kiedykolwiek w Pol- 
sce zespoły kameralne nie mogły się 
pochwalić długotrwałem istnieniem: 
czy to zrażone brakiem doraźnego 
oddźwięku swych wysiłków u społe- 
czeństwa, czy też zniechecone truda- 
mi pracy, wymagającej bezwzględne- 
go podporządkowania właściwości 
indywidualnych idei całości — dość, 
że nieraz dobrze zapowiada 
zespoły, po krółkiej wegetacji. zamie- 
rały zupełnie, zaś żaden nie potrafił 

czy nie mógł pochwałić się kilkuletnią 
bodaj pracą w tym samym kompłecie 
i tem samem wznieść się na szczyty 
odtwórczości. A przecież wybitne ze- 
społy cudzoziemskie takim właśnie 
wieloletnim wspólnym mozołem do- 
szły do.tak wyrafinowanej doskona- 
łości ansambłu, jaką nieraz podziwi: 
liśmy w kwartetach: czeskim, drez- 
deńskim czy trjesteńskim. 

  

     

  

  

Z całem też zaciekawieniem sł- 

chaliśmy produkcji „Kwartetu pol- 
skiego“ w składzie pp. I. Dubiska, M. 
Fliederbaum, M. Szaleski, Z. Adam- 
ska. Jak widzimy więc, poszczególne 
instrumenty obsadzone tu są przez 

žnanych'w stolicy artystów, ze znaną 

  

  

zachowania rządu jedności narodowej są sła- 

be. Powszechnie przypuszczają. że ostatecz- 
nym wynikiem głosowania frondujących mi- 
nistrów przeciwko taryfie celnej będzie u- 
stąpienie ich z rządu, gdyż nie jest do po- 
myślenia, aby mogli oni na dłuższą metę 
współdziałać z rządem, nastawionym na po- 
litykę protekcjonizmu celnego, o ile są zde- 

    

cydowanymi zwolennikami wolnego handlu. 
Zresztą niema nawet wątpliwości, że Lloyd 
George zrobi swoje, aby odciągnąć liberałów 

od obecnego gabinetu Mac Donalda. й 

powszechnie wirtuozką na czele. Jed- 

nakże nie te indywidualne kwalifika- 
cje rozstrzygają zazwyczaj o jakości 
zespołu: nierzadko można być świad- 
kiem zupełnie nieudanej produkcji 
ansamblowej, wykonanej przez indy- 
widualnie najwybitniejszych  instru- 

mentalistów. 

Inne też czynności mają w tej dzie- 
dzinie decydujące znaczenie: obok, 0- 
czywiście zupełnego opanowania swo- 
ich instrumentów, powinni kamerali- 
ści wnosić do wspólnej pracy wielką 
muzykalność, wyrafinowane poczucie 
stylu i smaku, no i maximum wytrwa- 
łości przy wieloletniem osiąganiu naj- 
rażniejszego celu: doskonałego zgra- 

nia się. ; ; 

Nie można więc było żądać od 
„Kwartetu polskiego” istniejącego nie 
spełna rok, wyników najwyższych. 
Jednakże trzeba z prawdziwą radoń- 
cią powitać ten kwartet, jako zespół 
bardzo dobry, na wysokim poziomie 
artystycznym stojący, i — jak na 
krótki czas swego istnienia — zadzi- 
wiająco zgrany. Na szczególne zazna - 
czenie zasługuje jednolitość dynamic z 
na brzmienia zespołu: niema tu żad- 
nego wybijania się poszczególnych 
wykonawców, poza wymagania idei 
muzycznej tych* partyj. Brzmienie te- 
go kwartetu pociąga pełnią i okrą4- 
łością tonu; intonacja — nieskazitel- 
na; rytmika — nieząchwiana. Co do 
interpretacji, to chciałoby się mieć 
więcej rozłewności lirycznej, u Schu- 
berta szezególniej, a miejscami na- 
wet i u Haydna (adagio). Natomiast 
kwartet Respigni'ego odtworzony był 
barwnie, z należytem wyczuciem licz- 
nych momćńtów nastrojowych i efek- 
townej kołorystyki. 

  

Nr. 18 (2260: 

Z dnia na dzień. 
Echa przemówienia min. Jędrze- 

jewieza, 

Przemówienie min. A R 
na środowem posiedzeniu komisji bu- 
dżetowej Sejmu wywołało w prasie en- 
deckiej burzę. Najbardziej zaczepiane 
są ustępy traktujące o wychowaniu 
państwowem. „Gazeta Warszawska 
w artykule dźwięcznie zatytułowanym 
„Bat w szkolnictwie“ pisze: 

„Wychowanie państwowe nie jest 
wynalazkiem p. Jędrzejewicza i jeg» 
towarzyszy. Spotykamy się z tą ideą 
w szkolnictwie niemieckiem, od któr-- 

» go zapożyczona została przez obóz s1- 
nacyjny. 

Nam się wydaje, że przedewszys!- 
kiem endecja poszukała sobie wska- 
zań wychowawczych w szkolnictwie 
niemieckiem i to wśród najbardziej 
reakcyjnych jego ełementów. Czy mo- 
że odwrotnie? 

„Wychowaniu zaś państwowemu”, 
w rozumieniu min. Jędrzejewicza prze 
ciwstawmy dążenia ojców i gloryfi- 
katorów niedawnych wypadków uni- 
wersyteckich do „wychowania naro- 
dowego", zapytując, jakiemu z nich 
bardziejby się tytuł „G. W.“ należał? 

Inna burza. 

Inna burza, datująca się od nieco 
dłuższego czasu, rozpętała się dokoła 
nowego projćktu prawa małżeńskiego 
Czytelnicy nasi o istocie tego projektu 
byłi dokładnie poinformowani w artv- 
kułach Omegi. Połemika, która na 
ten temat obecnie na łamach pism się 
toczy, rzadko ma charakter zasadni- 
czy. Operuje ona, jak zawsze, gdy 
wchodzi w grę wiełkie podniecenie, 
błyskotliwemi, ciętemi frazesami, ale 
przeważnie tylko.... frazesami. 

Ciekawe, że i przy tej okazji pew- 
ne sfery chcą upiec pieczeń partyjną. 
Tak np. endecja z tępym uporem po- 
wtarza, choć wie, że tak nie jest, że 
projekt reprezentuje poglądy rządu. 
Inna rzecz, że prawdopodobnie nie od. 
daje tem sobie dużej przysługi. 

Drugą ciekawą stroną tej sprawy 
jest to, że lewica, która, zdawałoby 
się, w imię samej doktryny powinna- 
by projekt popierać, kokietując swo- 
ją sojuszniczkę endecję, dyskretnie w 
tej sprawie milczy. Dostaje się też jej? 
Takie np. plastyczne powiedzonko w 
„Kurjerze Czerwonym”: 

Widok socjalisty, obłudnie księżej 
czepiającego się sutanny, wzbudzić mo- 
że ilość, połączoną z obrzydzeniem. 

Głos rolnika. 

Z pism codziennych znamy utys- 
kiwania na „Arbony* mieszczuchów. 
Okazuje się, że i rolnicy mają w tej 
sprawie dużo do powiedzenia. W 0s 
tatnim n-rze „Tygodnika DO: 
p. R. W. mówi: 

200 wagonów Kartofli trzeba zużyc 
na to, aby wyprodukować spirytus do 
mieszanki, która mogłaby rocznie być 
zużywana do napędu 100 autobusów. 
Dowiaduję się, że jedna z podwiłeń- 

skich gorzelni wypracowała w uprzed- 
niej kampanji 25000 pudów kartofi. 
Stąd dochodzę do wniosku, że, aby wy- 
produkować spirytus dla  autobusó x 
wileńskich, musiałoby p 7 po 
RE gorzelni. 

Oto | jeszcze dlaczego tak śiniejdzą 

rolnikom te nowe autobusy wileńskie. 

Jak wiadomo, autobusy „Arbonu* 
używają, jako <zodsE napędowy, ко- 
pę naftową. 

Nadzwyczajna drażliwość. 

Jedno z pism donosi: 
Prasa hitlerowska prowadzi kam- 

panję przeciwko wyświetłaniu  film-r 
„X-27*, Według zdania hitlerowców 

tendecja scenarjusza obraża austrja- 
ckiego żołnierza, a ponieważ w czasie 
wojny Austrja była sojuszniczką Nie- 
niec, obraza ta dołyczy i niemieckiej 
armji Gazety przepełnione są ostremi 

wystąpieniami pod adresem reżysera 
Sternberga i Marleny Dietrich — Niem 
ców, którzy wzięłi udział w realizacji 
filmu. Artykuły wzywają hitlerowską 
młodzież, by przeszkadzała w wyświe- 
tlaniu filmu „„X-27“. 

   

  

W. dziedzinie muzyki KM“ 
nej,.na koncercie Tow. Muzyki współ- 
czesnej Kwartet połski wykazał rów- 
nież swoje wysokie kwalifikacje. 
przedewszystkiem w doskonałem po- 
czuciu stylu, wykonywując następu- 
jące utwory: Kwartet Jareckiego, So- 
natinę Honeger'a na dwoje skrzypiec 
Serenada Kodaly, Fryptyk wiołoncze- 
łowy, Maklakiewicza i dwie części z 
Kwartetu Szymanowskiego Nr. 1. 

Stanisław Szpinałski laureat kon- 
kursu Chopenowskiego z przed kilku 
laty, wybitny pianista dał nam po- 
znać na ostatnim swoim recitalu 
wszystkie walory swego talentu. Jest 
on w całem znaczeniu tego słowa 
mistrzem, gdyż wszystkie najbardziej 
skomplikowane szczegóły techniki 
fortepianowej, odtwarza z wielką 
swobodą, chwilami z porywającą bru- 
wurą i blaskiem. 

Wielostronna muzykalność arty- 
sty pozwala mu na wykonywanie re- 

pertuaru 
styłu. Jednakże liryka, wyraźnie 
subjektywne pogłębienie idei utworu 
nie ma chętnego wyraziciela w tym 
pianiście, to też gra jego w tych mo- 
mentach ma charakter może zbyt ob- 
jektywny. 

Byłoby bardzo ciekawem usłyszeć 
utwory muzyki nowoczesnej w inter= 
pretacji Szpinalskiego, tu bowiem ten 
objektywizm miałby największe uza- 
sadnienie. Niemniej jednak wrażenie, 
które się odniosło z koncertu jest tak 
wyraźnie dodatnie, że z całem rzeko- 
naniem można rokować młodemu asr- 
tyście jedno z cżołowych miejsc wśród 
przedstawieieli muzyki pianistycznej. 

э `#. В. 

rozmaitego pod względem | 
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WIEŚCIIOBRAZKI Z KRAJU. 
_Zamordowane 

Ohydna zbrodnia 

Przed dwoma dniami do wiadomości po- 
sterunku P. P. w Wornianach doszła wiado- 
omość o zagadkowem zaginięciu nieślubnego 
dzieeka mieszkanki wsi Kowale Petroneli 
Mozołewskiej. Dookoła tajemniczego zagi- 
mięcia dziecka kursowały wśród mieszkań- 
tów wsi najrczmaitsze wersje. Opowiadano 
že kochanek Mozołewskiej Dubniecki nieza 
«słowolony z urodzenia się nieślubnego dziec- 
ka oddawna namawiał ją by się go pozbyła. 
Jednakowoż dziewczyna nie zgadzała się na 
=brodnieze propozycje kochanka. 

Wówczas w mózgu Dubnieckiego zrodził 
się szatański pomysl. Pewnej nocy przedo- 
stał się do mieszkania Mozołewskiej udusił 
dziecko i zwłoki gdzieś ukrył, Zalntrygowa- 

ma tem policja wzczęła energiczne dochodze 
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Naskutek listów gończych wpobłiżu Dru- 
Skienik aresztowano , Waeława Suehodolika 
Tałszerza 20 zł, Suchodołik, już w pociągu 
idącym z Warszawy do Wilna był śledzony 
przez funkcjonarjuszy śłedezych. Przed stac- 
ją Druskieniki Sachodolik wyskoczył z po- 

Wyrok śmierci 
Onegdaj w Mołodecznie, specjalnie dele- 

_ igowany z Wilna sąd doraźny w składzie pp. 

_ sędziów: Józefa Zaniewskiego, Czesława 

_ Sienkiewicza i Mieczysława Szpakowskiego 
rozpoznawał sprawę mieszkańca Mołodeczna 
Konstantego Soroki, liczącego lat 33, a oskar 
onego © zbrodnię szpiegostawa. 

Osk. Soroko, jak opiewa akt oskarżenia, 
pozostawał w kontakcie z agentami wywiadu 
Sowieckiego i udziełał w ten sposób rządo- 
"wi bolszewiekiemu wiadomości, zaczerpnię- 
Ie 7 terenu Polski, a stanowiące tajemnieę 
państwową. 

W wyniku śledztwa skompromitowanego 
'Sorokę przekazano sądowi doraźnemu. 

: Rozprawa. toczyła się przy drzwiach zam- 
- Ikniętych. 

We Mieciuty gm. kozłowskiej na 
_ strychu m domu powiesiła się G. Wier- 

<ińska. Zwłoki jej znaleziono w 24 godziny 

| spo zamachu samobójczym. Powody samobój- 

Turmont. 
Pomoe bezrobotny 

: W koncu Hstopada r: ub. z inicjatywy p. 
_ starosty Januszkiewicza powstał w Turmon- 
suie gminny, komitet pomocy bezrobotnym. 

| Do zarządu komitetu wybrano: na preżesa, 

zawiadowcę stacji, p. Bołesława Kobusa, na 
"wiceprezesa, wójta gminy, p. Kowalewskie- 

go, na sekretarza kierownika szkoły, p. Łą- 

<zyńskiego i na skarbnika, zawiadowcę od 

inka drogowego, p. Grzybowskiego. Wybra 

"ny komitet nie szczędząc pracy wytęża wszel- 

kie swoje siły aby choć cokołwiek zdobyć 
grosza dla tych, co dziś są w największej 

  

  

*montu. dały czystego zysku 173 zł. 25 gr. 

|| zaś przeprowadzona kwesta na ulicach mia- 

/ steczka w dniu 19 stycznia dała 38 zł. 10 

gr. Za Czas od 1 grudnia r. ub. uzyskano 

"©gółem gotówką 830 zł. 0 gr.. kartofki 1516 

| klg.i zboża 100 klg. 
"prócz tego gminny komitet powołał do 

Życia sekcję Pań, która niesie stałą pomoc 

biednym dzieciom na terenie Turmontu iw 

_ «kolicy. W okresie Bożego Narodzenia 22 

| „dzieci zawdzięczając tej sekcji, otrzymało 

«iepłe ubranka i buciki. Należy przypuszczać 

że | nadal komitet nie ustanie w swej pra- 

х “y zaš ofiarność miejscowego społeczeństwa 

nie zmaleje 

Po
? 

  

  

Z życia kolejarzy. 

į W celu uczczenia rocznicy 25 lecia sakry. 

- biskupiej 4. E. ks. WI. Bandurskiego przez 

Rut. kolejarzy został powpłany do życia spec- 

__jalny komitet kołejowy,-w skład którego we- 

Szli: p. Bolesław Kobus jako prezes. oraz p. 

    

® kowski jako członkowie zarządu. Zadaniem 

komitetu jest przeprowadzenie 

fundusz upominkowy i zorganizowanie oko- 

Wicznościowej akademfi. 

Postawy. 
Walne zebranie ezłonków Związku 

Podoficerów Rezerwy R. P. 

; w Postawach. 
W” niedziełę dnia 17 stycznia b. r. odbyło 

| mię w Postawach w sali konferencyjnej Sta 

_ wostwa doroczne zebranie członków Związku 

_ Podoficerów Rezerwy R. P. W. zebraniu, 
__ które się odbyło przy obecności 24 członków, 

udział wziętńh p K. Protassewicz Prezes „Fe- 

 deracji” P. Z. O. О. p. Kamiński delegat Za 

*»ządu Okręgowogo Związku Podoficerów Re- 

zerwy w Wilnie, p. por. Huba przedstawiciel 

P. K. U. Postawy, p. A. Niemczynowicz 

K.ndf Stowarzyszenia rezerwi 
Sprawozdanie z działalności Zarzą 

' Żył p Liss, z którego wynika, że działalność 

Związku była właściwie dość słaba, jednak 

WIEŚCI Z WOJEW. 

    

jawadzki, Grzybowski, Gołubiecki i Rut< 

zbiórek na . 

dziecko zamurowano 
w piecu. 

pary kochanków. 

nie, uwieńczone w dniu wezorajszym pomyśl- 
nym skutkiem. Przeprowadzone dochodzenie 
ustaliło, iż Dubniecki w obecności Mozołew- 
skiej, którą widocznie potrafił przekonać, 
przy pomoey sznura udusił śpiącego ehłopea 
poczem cheqe ukryć Ślady zbrodni zamuro 
wał eiało w piecu. 

Na podstawie zgromadzonych dowodów 
agenci poliejj w obecności przedstawicieli 
władz sądowo-śledezych rozebrali piee, w któ 
rym rzeczywiście ujawniono zwłoki zaginio- 
nego dziecka z wyraźnemi śladami udusze- 
nia. Zwłoki przekazano komisji sąd. - lek. 
Zbrodniezą parę kochanków Dubnieckiego .z 
Mozolewską zatrzymano i osadzono w wię- 
zieniu powiatowem. Arasztówana Dubnieeka 
symuluje chorobę umysłową. (e) 

Aresztowanie fałszerza pieniędzy. 
ciągu i chciał zbiee, W zarządzonym pości- 
gu zdołano go zatrzymać wraz z walizką, w 
której znaleziono paczkę fałszywych bank- 
notów. Suehodelika przekazano władzom 
śledczym. (e) 

za szpiegostwo. 
Po zbadaniu świadków, wysłuchaniu o 

skarżycieła publicznego i obrońcy podsąd 
ńego, sąd ogłosił wyrok, którego mocą u- 

znał Sorokę za winnego i skazał go na karę 

śmierci przez powieszenie. 

Obrońca skazanego, adw. Werner zwrócił 
się do P. Prezydenta Rzeczypospolitej z proś 
bą o złagodzenie kary. 

P. Prezydent nie skorzystał z prawa łaski. 

Wczoraj kat Maciejewski dokonał egze- 

kueji na podwórku miejscowego więzienia w 

obecności przedstawicieli władz sądowych, 

policyjnych i więziennych. Skazany szpieg 

pojednał się z Bogiem i po chwili zawisł na 

szubieniey. Zwłoki Soroki pochowano na 

miejscowym cmentarzu. 

Samobójstwo na tle niepowodzeń 
materjalnych. 

stwa — silny rozstrój nerwowy pod wpły- 

wem niepowodzeń materjalnych. Przed kilku 

dniami zlicytowano Wiercińskiej inwentarz 
za nieopłacone długi. Zwłoki zabezpieczono. 

w dyskusji wyjaśniono, że cały szereg człon 

ków udziela się pracy społecznej co zostało 

pominięte z powodu słabego opracowania 

sprawozdania. Dłuższe przemówiesie aktu- 

alne wygłosił del. z Wilna p. Kamiński na 

temat pracy członków dla dobra organizacji, 

a tem samem dla państwa. Również prze- 

mawiał p. K. Protassewicz który podkreślił 

że w Związku Podoficerów widzi tych in- 

struktorów, którzy staną do pracy wielkiej 

Armji Rezerwowej — w Stowarzyszeniu Re- 

zerwistów I B. Wojskowych. Zkolei wybra- 

no nowy Zarząd, któremu powierzono dal- 

szą celową i skuteczną pracę w rozwoju or 

ganizacji. Prezesem został wybrany p. Wą- 

sowicz Aleksander. Na zakończenie zebrani 

biedzie. odśpiewali 1 Brygadę. Obeeny. 

й W tym celu 17 stycznia urządzono zaba / 

"wę taneczna i loterję fantową, które to im- Nowa Wilejka. 

prezy, pomimo trudnych warunków: materjał 

nych w jakich znajdują się mieszkańcy Tur- Podziękowanie. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia urzą- 

dziły Zakłady Przemysłowe A. Mozer i S-wie 

w Nowej Wilejce w własnej sak fabrycznej 

choinkę dla. dzieci bezrobotnych na program 

której składały się: śpiew, deklamacje oraz 

„odegrano sztuczkę teartalną, a na zakończe- 

nie obdarowano pod drzewkiem około 400 

dzieci torebkami gwiazdkowemi. < 

Za tak wspaniałomyślną i hojną ofiarę 

składamy na tej drodze w imieniu dziatwy 

i swoim Zakł. Przem. A. Mozer i S-wie w N. 

Wilejce, które służyć mogą dla innych 

jako przykład, nasze najserdeczniejsze po* 

dziękowanie i Bóg zapłać. н 

Zarząd Komitetu 

do spraw bezrobocia w N. Wilejce 

Z pogranicza. 
Zabił swój swego. 

Ubiegłej nocy na, odelnku  granieznym 

Dołhinów wpobliżu - strażniey Soczewka 5 

mtr. od graniey znalezłono trupa mężezyzny. 

Jak zdołano ustalić jest to łącznik komuni 

styeznej partji Nr. 13, który z instrukcjami 

partyjnemi usiłował dostać się na teren poł- 

ski. Podczas przekraczania graniey łącznik 

natknął się tuż przy graniey na żołnierza 50- 

wieekiego, który wzłąwszy go za zbiega z 

terenu sowieckiego dwoma wystrzałami w 

szyję i bok położył trupem na miejseu. 

Ujęeie zbiega. 

Na odcinku granieznym Kalety podezas 

przekraczania granicy został aresztowany 

członek litewskiego towarzystwa Witkunas. 

Witkunas w drodze do strażniey usiłował 

dwukrotnie zbiec, co mu się jednak nie u- 

dało. Onegdaj wieczorem Witkunas usiło- 

wał powiesić się na kracie okna. 

Jak zdołano ustalić, Witkunas należąe do 

konspiracyjnej jaezejki Htewskiej prowadził 

akeję antypaństwową. Po zdemaskowaniu 

wraz z innymi członkami jaczejki usiłował 

zbłec do Litwy. 

NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

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

  

     

  

Pogoń | 25 25 ANNA CHRYSTIE 
w Nowogródku W roli głównej GRETA GARBO 

    

   

    

    

    

    
   

   

W Nowogródku istnieją obecnie 2 
sżkoły powszechne mieszczące się aż 

, w 4-ch lokałach, do których uczęsz: 

| <za aż 800 dzieci. Szkoła Nr. 1 mieści 

   
   

się przy ul. Koreliekiej w budynku 

_ miagistraekim i przy ul. Sienieżyckic j. 

m szkoła Nr. 2 przy ul. Piłsudskiego 

w domu p. Lewaszkiewiczowej i w 

| domu należącym do parafji maha 

|. metan. Oczywiście łokale te, a zwla- 

| Szcza lokal magistracki zupełnie nie 

=ą przystosowane do wymogów no- 
 woczesaej szkoty. Są bardzo ciasne. 

  

Szkoły powszechne w Nowogródku. 
Rozmowa z p. burmistrzem. inż. Wolnikiem. 

„bez kurytarzy, szatni i t. p.. wskutek 

czego dzieci często zaziębiają się, 

Z tych więc względów są narzekania 

rodziców na brak zainteresowania się 

szkołami właściwych czynników, a 

przedewszystkiem na Magistrat, któ- 

ry zamiast tego aby wybudować od 

powiednią szkołę, co w dobie dzisiej- 

szego powszechnego, przymusowego 

nauczania, jest pajniezbędniejsze — 

wybudował przed kilku laty (w cza- 

sie kadencji poprzedniej Rady Miej- 

skiej) deficytowe gmachy, jak dom 

urzędniczy i — Teatr Miejski, który 
kosztował aż 135 tys. żł., aczkolwiek 
jest zbudowanyż... z desek. 

W sprawie tych szkół zwróciłem 
się do p. burmistrza Wołlnika, 

— Kwestja budowy szkoły pow- 
szechnej — mówi p. burmistrz — jest 
i była dla mnie od chwili objęcia 
przeze mnie agend burmistrza miasta. 
najaktualniejszą. Jeszcze w roku 1930 
uzyskałem aprobatę Rady Miejskiej 
na wybudowanie tej szkoły. Powoła- 
ny więc został Komitet Budowy, w 
skład którego weszli m. in. dyr. Robót 
Publicznych inż. Zublewicz, starości- 
na p. Hryniewska, arch. p. Maciejew - 
ski, radny Orłowski i inni. Szkołę 
miano wybudować vis-a-vis nowego 
budynku bursy biał. Ze względu na 
dużą liczbę dzieci, postanowiono wy- 
budować duży gmach dla dwóch 7- 
klasowych szkół. Koszta tego budyn- 
ku, ze wzgl. na normy, ustalone przez 
Ministerstwo Oświaty, w/g których 
nowoczesna szkoła musiałaby mieć 
odpowiednie sale wykładowe, scenicz- 

ną, bibljoteki, natryski i t. p. — wy- 
nosiłyby około 400 tys. zł. Liczono 
oczywiście, że na ten cel udzielona 

_ zostanie przez Bank Gosp. Krajowego 
długoterminowa pożyczka "zwrotna i 
bezzwrotna pożyczka od skarbu pań- 
stwa. Ta jednak pomoc została od- 
mówiona. Wówczas powstał projekt 
budowy drewnianej szkoły tymczaso- 
wej, z tem, że na szkołę powszechną 
miano przeznaczyć lokal miejski, w 
którym mieści się obecnie gimnazjum 
im. Adama Mickiewicza. Rada Miej- 
ska i Komitet Rozbudowy Miasta pro- 
jekt ten poparły i przesłany on zo- 
stał przez Inspektorat Szkolny do Ku- 
ratorjum ż prośbą o udzielenie po- 
życzki, która zresztą nie byłaby dużą. 
gdyż taki drewniany budynek nie ko- 
sztowałby więcej niż 40 tys. zł. Jed- 
nakże i na ten projekt Magistrat o- 
trzymał w r. ub. odpowiedź, że żad- 
nych pożyczek otrzymać nie może. 
Miasto zaś własnemi siłami rozpo: 
cząć tej budowy nie może. 

— Czy nie wskazane więc byłoby 
przynajmniej wynająć gdzieś lokal 

bardziej odpowiedni na szkołę, w któ- 
rym udałoby się ulokować wszystkie 
7 oddziałów, gdyż obeenie nauczycie- 
le dużo traeą czasu na bieganinę od 
szkoły do szkoły, co nie jest z pożyt- 
kiem dła dziatwy? O ile mi wiadomo 
gimnazjum daje Magistratewi 12 tys. 
zł. rocznej tenuty dzierż., a że lokal 
ten przeznaczony jest dla szkoły 
powsz., więe uważam, że za te pic- 
niądze można znaleźć stosowny lokal 

dla szkoły. 

—- Pieniądze otrzymywane za 
dzierżawę lókahi miejskiego, 54 do 
chodem miasta. Zresztą mówiłem kie- 
rownikowi szkoły p. Marcinkiewiczo- 
wi, że o ile znajdzie odpowiedni lokal 
w mieście, to go wynajmę Lecz nie- 
stety lokalu takiego brak. 

— Jakie są świadczenia miasta na 
rzecz szkół powszechnych? 

— Miasto utrzymuje dwie 7-kla- 
sowe szkoły pow. W tym roku bud- 
żetowym na koszta utrzymania tych 
szkół preliminowano sumę 18.281 zł. 
plus dodatek mieszkaniowy dla 19 na 
uczycieli w sumie przeszło 3.300 zł. 
i koszta wynajmu lokali. 

— lłe miasto płaci za dzierżawę - 
lokali dla szkół? 

— Lokal w budynku magistrae- 
kim jest bezpłatny, za lokal przy ul. 
Sienieżyckiej płacimy 1200 zł. i za lo- 
kale przy ul. Piłsudskiego—3.600 zł. 

rocznie. i 
— Jak się przedstawia sprawa 7 

wykonaniem tego preliminarza? 

— Wydatki na potrzeby szkół zo 
stały zrealizowane do dnia 1.XI 31 r. 
naogół w 50 proc., aczkolwiek są po- 
zycje, gdzie przekroczyły one sumy 
przewidziane na ten czas w budżecie. 
Jedynie z sumy 200 zł. preliminowa 

nej na bibljoteczkę dla szkoły Nr. 2 
nic nie podjęto. 

— Jaki ma być prełiminarz na rok 
budżetowy 1932/33? 

— Ze względu na kryzvs, wydatki 
na szkoły będą jeszcze mniejsze, gdyž 
inaczej nie mógłbym wykonać bud- 
żetu. Tw. 

  

Nowogródek. 
Akeja odeczytowa Bezp. Bloku. 
W poniedziałek dnia 18 stycznia 1932 r. 

odbył się w Woložynie w sali sejmikowej 
odczyt, zorganizowany staraniem Rady Pow. 
BBWR. w Wołożynie na temat: „Formy ży- 
cia kulturalnego". Odczyt wygłosił referent 
kult.-ośw. sekr. Wojew. BBWR., który spec- 
jalnie przybył w tym celu z Nowogródka. 

Na wstępie prelegent oświadczył, że B.B. 
W.R. wziął sobie za zadanie w obecnej chwi- 
li organizowanie pracy kulturalno-oświato- 
wej i współdziałania z tymi wszystkimi 
czynnikami na terenie województwa, które 
w tej dzieddzinie pracują. 

Zagadnienie form życia kulturalnego, po- 
dzielił prelegent na szereg części t. j. na: 
słowo drukowane, radjofonję, kinematograf- 
ję, teatr, muzykę, sztuki plastyczne, sport .i 
życie świetlicowe. 

Każde z tych dziedzin życia kulturalnego 
będzie przedmiotem specjalnego odczytu. 

Prelegent rozpoczął od  kinematografji 
ze względu na to, że stanowi ona przedmiot 
szczegółowego zainteresowania mas. 

W barwnym skrócie opowiedział słucha- 
czom, którzy w liczbie około 150 przybyli na 
film, jakie są jego rodzaje, jak powstał film 
dźwiękowy, co to są filmy eksperymental- 
ne, na czem polega psychologja gry aktor- 
skiej i t. d. 

Według relacji szeregu osób które odczy- 
tu wysłuchały, zainteresowanie było bardzo 
duże. R. 

Wieczór amatorski w Nowogródku. 
P. Starościna Hryniewska znana w No- 

wogródku ze swej niezmordowanej pracy, 
zrobiła miastu niespodziankę, organizując 
wieczór amatorski, na który złożyły się: 2 
jednoaktówki, polska i białoruska oraz pro- 

dukcje chóru. 
Niezwykłość tej imprezy polega na tem, 

że obie sztukń odegrali robotnicy i to ci naj- 

JAKÓB WINER i S-ka 
LIDA, Suwalska 58, tel. 30 (obok kino-teatru Nirwana) 

bardziej dotychczas zaniedbani — niefacho- 
wi, przy współdziałaniu członków związku 
zecerów i harcerzy z 3 drużyny im. Mar- 
szałka Piłsudskiego. 

Związki powyższe zorganizowane przez 
Sekr. Włoj. BBWR. swojego czasu (zawodo- 
we) rozwijają się bardzo pomyślnie, a obec- 
nie, dzięki inicjatywie p. starościny Hryniew 
skiej weszły na drogę kulturalno-oświatowej 
pracy. 

Przedstawienie wypadło nadspodziewanie 
dobrze. 

Obszerne sprawozdanie zamieścimy w na 
stępnym numerze. R. 

Debiut zespołu robotniczego. 
Onegdaj w sali teatru miejskiego zade- 

biutował z dużem powodzeniem robotniczy 
zespół muzyczno-dramatyczny. Chór pod 
kierownictwem prof. Wołyńczyka wykonał 
kiłka pieśni, zaś zespół dramatyczny wystą- 
pił w dwóch sztukach scenicznych. Występ 
zespołu spotkał się z dużem zainteresowa- 
niem publiczności. 

Opłatek strzelecki. 
W. niedzielę ubiegłą w świetlicy strzelec- 

kiej w Nowogródku odbył się opłatek miej- 
scowych oddziałów Związku Strzeleckiego. 
W! uroczystości prócz strzelców wziął udział 
starosta p. Hryniewski, przedstawiciele za-. 
rządu i komendy podokręgu Z. S. w Nowo- 

gródku oraz zarządu powiatowego Z. S. U- 

czestnicy wysłali depeszę p. wojewodzie Bier- 

nackiemu, przebywającemu w Krynicy. 

Znowu wyrok Śmierci. 
W dniu 19 stycznia na sesji wyjazdowej 

w Baranowiczach Sąd Doraźny z Nowogród- 
ku skazał szpiegów Mordę Aleksandra. na 

karę Śmierci przez powieszenie zaś Miko- 

laja Kozakiewicza, Sergjusza Awdzieja i Bo- 

rysa Korzyca na bezterminowe ciężkie wię- 

złenie. Oskarżeni pochodzą z p. stołpeckiego 

Aleksander Morda został stracony w dniu 

20 b. m. 

Poleca: jedwabie, wełny, korty, sukna, płótna, 
oraz futra | okrycia damskie i męskie. 

  

Lida. 
Nadzwyczajne powodzenie „Szopki 
Krakowskiej* na scenach lidzkieh. 

Przed kilku dniami pisaliśmy o dosko- 

nałem powodzeniu  „Szapki Krakowskiej” 
wystawianej przez miejscowy Związek Strze- 
lecki na scenach lidzkich. Ostatnio wystawio- 

no po raz ostatni „Szopkę” na scenie Ognis 

ka Kolejowego przy przepełnionej młodzieżą 

sali. Tak gremjalne zjawienie się młodzieży 

szkolnej na przedstawieniu zawdzięczać na 

leży Dyrektorem Gimnazjów Lidzkich p. p. 
Białokazowi i Piekarskiemu. Na sali widzie- 
liśmy również księży Pijarów oraz szereg 0- 

sób z lidzkich sfer towarzyskich co ozna- 

cza poparcie wysiłków Związku Strzeleckie- 
go w pracy kulturalno-oświatowej. Przy tej 

sposobności z upoważnienia Zarządu Zw. 

Strz. składamy Dowódcy 77 p. p. panu płk. 

Śliwińskiemu, dyrektorom gimnazjów lidz- 

kich, oraz osobom które przyczyniły się do 

spopularyzowania „Szopki Krakowskiej” w 

Lidzie serdeczne podziękowanie. M-ur. 

   

   

  

Karygodny wandalizm. 
Wi nocy z dnia 14 na 15 i z 15 na 16 b. 

m. niewykryci dotąd wandale dokonali pro- 

fanacji grobów na miejscowym cmentarzu 

paraijalnym przez porozbijanie ogrodzeń 

cementowych. Ogółem rozbito 16 słupków 

przy ogrodzeniach czterech grobów należą- 

cych do Grabłisa, Raubowej i inn., oraz zab- 

rano i wyciągnięto z tych słupków pręty 

żelazne łącznej długości 40 mtr. Wandalom 

chodziło jak widać o kradzież żelaznych prę- 

tów, gdyż po rozbiciu niektórych słupków 

skoro przekonali się, że są tam tyłko rurki 

żelazne, porzucali je na miejscu. Należy mieć 

nadzieję że wandale ci po ich schwytaniu 
zostaną surowo ukarani. 

Przybyły na miejsce ksiądz dziekan Bo- 

jaruniec wyraził głębokie -ubolewanie posz- 

kodowanym i potępił ohydny czyn spraw- 

ców. Wyrządzone straty sięgają sumy: 360 zł. 

8730 

Drobne pożary w powiecie lidzkin:. 
W ostatnich dniach na terenie powiatu 

lidzkiego miały miejsce dwa małe pożary. 
Pierwszy w majątku Bieniakonie, gdzie spło- 
nęła stodoła naskutek nieostrożnego obcho- 

dzenia się z ogniem przez służącego oraz we 

wsi Dalekie gm. tarnowskiej, gdzie zaledwie 

spłonęła strzecha na stodole Urbanowicza 
Bronisława. W Bieniakoniach poszkodowa- 
ny. jest Wojsznis Stanisław. 

Kradzieże nigdy nie ustają. 

We wsi Opita gm. lipniskiej Kazimierzo- 
wi Krugłemu skradziono 20 pudów jęczmie- 

nia, w Lidzie znów Chanie Kobrowskiej po- 
duszkę i spodnie... . 

Szukajac gorzelni, znaleziono 
dubeltowkę. 

W fołwarku Aleksandrówka, gm. Małe 

Seleczniki pow. wileńsko-trockiego, władze 

bezpieczeństwa wespół z insp. kontroli skar- 

bowej szukając aparatu gorzelnianego u mie- 

szkafca tegoż fołwarku Zawistowskiego Ja- 

na, znalazły oprócz nieczynnego aparatu je- 

dna fuzję myśliwską, na którą wymieniony 

nie miał pozwołe: 
M-ur. 

O —1————— 2 

Najstarsi ludzie 
na Wileńszczyźnie. 

W wyniku przeprowadzonego po- 

wszechnego spisu ludności ustalono. 

iż na terenie województwa wileńskie 

go mieszka w obecnej chwiH 8 osėh 

(mężczyzn) liczących ponad. 100 lat 

1 9 kobiet liczących od 97—101 lat. 

Wszyscy ci wiekowi ludzie ciszą Się 

dobrem zdrowiem i pamiętają dobre 

i złe czasy. Dwóch z tych męźczyzn 

brało udział w powsłaniu 1863. r. 
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Delegacja Zjednoczenia Rob. Zw. 
"Zaw. u p. wojewody. 

Wczoraj o godz. 12 m. 30 p. woje- 
woda Beczkowicz przyjął na specjal- 
nej audjencji posła Stanisława Dobo- 
sza oraz prezydjum Rady Głównej Zj. 
Rob. Zw. Zaw. w składzie prez. Kon. 
stantego Walukiewicza, sekretarza 

Józefa Mrozowskiego i Grzegorza Szy- 
ka. 

Delegacja powyższa złożyła na rę: 
ce p .wojewody memorjał opracowa: 
ny od imienia związków zawodowych 
wchodzących w skład „Zjednoczenia* 
w sprawie bezrobocia. 

W wyniku przeszło godzinnej ro- 
zmowy p. wojewoda zapoznał sių 
szczegółowo z motywami  dezydera- 
tów wysuniętych w memorjale i.przy 
rzekji możliwie .jak najprzychylniej 
poprzeć stanowisko Rady Zjednocze- 
nia w walce z bezrobociem i nędzą 
wśród szerokich mas robotniczych. 

Ponieważ delegacja wysunęła sze- 
reg objekcyj, co do bieżącej akcji ko- 
mitetu Wojewódzkiego do Spraw Bez- 

  

robocia, kładąc głównie nacisk na ko- 
nieczność wzmożenia działalności se- 
kcji zatrudnienia. — p. wojewoda u- 
znał za wskazane jak najbliższe współ 

działanie związków zawodowych z tą 

sekcją, obiecując jednocześnie poprzeć 
zabiegi „Zjednoczenia* w kierunku 
zwiększenia przydziału pracy dla bez- 
robotnych. й 

Co do akcji pomocy Komitetu, któ- 
rą deleg. uznała za niewystarczającą 
i niezbyt sprawną, p. wojewoda wyja- 
śnił, iż w tym zakresie akcja Komite- 
tu niewątpliwie znacznie się wzmoże, 

jak zwiąkszone zostaną wpływy do 
Kasy Kimotetu a tego spodziewać się 

należy od 1-go lutego. 
Wkońcu delegacja zaprosiła p. 

wojewodę na konferencję Robotni- 
czych Związków Zawodowych, orga- 
nizowaną przez prezydjum Rady 
„Zjednoczenia* pod hasłem walki z 
bezrbociem. P. wojewoda przyrzekł u- 
czestniczyć w tej konferencji. 

Echa olbrzymiej afery celnej. 
16 osób postawiono w stan oskarżenia. Proces potrwa 

kilka tygodni. 
Po blisko trzechletnich wysiłkach 

zakończono wreszcie dochodzenie w 
sprawie olbrzymiej afery szmuglersko 
celnej, jaka w swoim czasie wykryta 
została na naszym terenie. 

Afera ta, skutkiem której Skarb 
Państwa poniósł olbrzymie straty zli- 
kwidowana została z wielkim trudem, 
gdyż była dobrze zakonspirowana i 
niezwykle rozgałęziona. Specjalna ko- 

misja śledcza musiała nawet dwukro- 
tnie wyjeżdżać w tej sprawie do Ło- 
twy gdzie dokonała odpowiednich ba- 
dań. 

Małwersaeje połegały na tem, że 
sprowadzano do Polski z Niemiec lub 
Francji via Łotwa drogie jedwabie i 
inne towary podlegające wysokiemu 
ocleniu, w ten sposób, że przechodzi 
ły one przez stację graniczną Turmon- 

Walka policjanta 
Wezoraj o godzinie czwartej w nocy ро- 

sterunkowy rezerwy policji Jan Starezew- 
ski zamieszkały przy ulicy Słowiańskiej nr. 
7 po wyjścłu z mieszkania zauważył, iż drzwi 
jednego ze sklepów w sąsiednim domu są 
wyważone i jakiś osobnik przy pomocy wy: 
trychu usiłuje otworzyć następne drzwi wew 
nętrzne. Posterunkowy zbliżył się niepostrze- 
żenie do włamywacza i cheiał go aresztęwać. 
Złodziej żauważył jednak zbłiżającego się 
połlejanta I usiłował zbiec ale podczas poś- 
cigu został schwytany. ы 

Ujęty włamywacz nie dał za wygraną, 

ty jako surowce podlegające nieznaez- 
nemu oeleniu. 

W wyniku żmudnych i zawikła- 
nych dochodzeń postawiono w stan 
oskarżenia 16 osób, na czele ze zna- 
nym w swoim czasie w Wilnie właś- 
cieielem wielkiego domu towarowo- 
ekspedycyjnego — Arłukiem na czele. 

Wśród oskarżonych znajdują się 
również byli urzędniey celni, którzy 
działali wraz z przemytnikami—hoch- 
sztaplerami na współkę przyczynia- 
jąe tem ołbrzymie straty Skarbowi: 

państwa. 
Dzięki obfitemu materjałowi przy 

szły proces zapowiada się niezwykle 
ciekawie. Potrwa on przez kilka tygo- 
dni. Sporządzony w tej sprawie akt 
oskarżenia zawiera 105 stronie maszy- 
nowego druku. (e). 

z włamywaczem. 
rzucił się na policjanta z niezwykłą gwał- 
townością, obalił go na ziemię, i ścisnąwszy 
sllnemi paleami gardło krzyknął: „Jak nie 
puścisz dobrowolnie, te cię zaduszę*. Wy- 
wiązała się walka na Śmierć i życie i do- 
piero po dłuższych wysiłkach udało się po 
sterunkowemu uwolnić od śŚciskających go 
kleszczy. Tymczasem  nadbiegło . jeszcze 
dwóch poliejantów, przy pomocy których na 
pastnika związano | osadzono w areszcie 
Okazał się nim znany włamywacz cztero- 
krotnie już karany przez sądy za kradzieże 
i włamania Izydor Kalinowski. + (0). 

Napad rabunkowy na ulicy. B 
W, dniu 24 b. m. do przechodzącej ulicą 

Podgórną około domu Nr. 4 Piotrowskiej 
Józety (Podgórna 10) podeszło dwóch ово- 
bników, z których jeden uderzył ją pięścią 
w głowę i wyrwał z ręki torebkę damską, 
zawierającą 2 zł i różne notatki, poczem 

rabuste poczęli uciekać. Na ulicy Jakóba Ja 
sińskiego post. Kondratowicz zatrzymał ich 
i doprowadził do komisarjatu. | z 

Okazało się, że są to Mikołajdn Józef, 
lat 17, (Wileńska 20) i Pietuchowski Stefan 
(Wierzbowa 26). Torebki nie odnaleziono. 

  

  

Dziś: Rajmunda. 

Jutro: Tymoteusza. 

  

| Wechód słońca —g. 7 m.28 

12 Zachėd | — к. 15 =.35 

Spostrzeženia Zakladu Metosrclagį! V. 5. B. 

w Wilnie z dnia 221 — 1932 reku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 775 
*Temperstura średnia — 3' C. 

® aajwytsza: e 

- najniższa: — 4 C. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważsjący: połudn.-zach. 

Tendencja barom.: spadek, pot. wzrost. 

Uwegi: pochm. 

OSOBISTA 

— Powrót dyr. Falkowskiego. W dniu 

wczorajszym powrócił z Warszawy i objął 

urzędowanie dyrektor P. K. P. w Wilnie. 

inż. Falkowski, który brał udział w zjeździe 

* dyrektorów kolei państwowych. Na zjeździe 

tym poruszona była sprawa jak najdalej idą- 

cych oszczędności w kolejnictwie. 

URZEDOWA. 

— Konsulat łotewski komunikuje, że we 

wtorek dnia 26 b. m. Konsulat będzie nie- 

czynny z powodu rocznicy uznania Łotwy 

de jure. 

ADMINISTRACYJNA. 

Konfereneja. W pierwszych dniach 

przyszłego tygodnia w Wilnie odbędzie się 

konferencja z udziałem przedstawicieli władz 

wojewódzkieh, K. O. P. i władz administra 

cyjnych. Tematem konferencji będzie spra- 

wa uregulowania strety granicznej na po- 

graniczu polsko - sowieckiem, połsko - ło- 

tewskiem i polsko - litewskiem. 

MIEJSKA. 
— Bezpłatna łaźnia dla najbiedniejszych. 

Wi ceki podniesienia higjeny wśród ubogiej 

ludności miasta, co ostatnio nabrało spec- 

jalnej wagi w związku z groźbą epidemji 

tyfusu płamistego, Magistrat przeznaczył łaź- 

nię miejską do bezpłatnego użytku dla naj- 

biedniejszych. którzy, jak się dowiadujemy, 

skwapliwie z niej korzystają. gdyż dziennie 

średnio na koszt Magistratu kąpie się zgó- 

rą 500 osób. 

— Magistrat ponawia starania o kredyty 

na celė budowlane. Jak już podawaliśmy 
Komitet rozbudowy m. Wilna wstrzymał wy- 

dawanie pożyczck na remonty domów oraz 

na restaurację posesyj zniszczonych podczas 

minionej powodzi. Decyżja ta spowodowa- 

na została całkowitem wyczerpaniem kredy- 

tów, przeznaczonych na ten cel. Obecnie jak 

się dowiadujemy, Magistrat zamierza wszcząć 

ponownie starania w Banku Gospodarstwa 

Krajowego o przyznanie miastu większej po- 

życzki. O ile starania te dadzą pozytywny 

wynik Komitet Rozbudowy wznowi ję 
wydawania pożyczek. я 

    

SPRAWY PRASOWE. 
Е Wyeieezka dziennikarzy warszawskich. 

W niedzielę rano do Wilna przybywa wy- 
cieczka dziennikarzy warszawskich. Goście 
zwiedzą miasto oraz zapoznają się ż życiem 
kulturalno - gospodarczem naszego miasta i 
prowincji. 

UNTWERSYTECKA. 
— Promocje. W. sobotę dnia 23 b. m. 6 

godzinie 13-ej w Auli Kolumnowej Uniwersy 
tetu odbędzie się najpierw promocja p. Hen- 
ryka Zahorskiego na doktora praw, a potem 
p. Janiny Natalji Radlińskiej na doktora 
wszechnauk lekarskich. 

Wstęp wolny. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Kolo Etnologiezne Stud. U. S. B. po- 

daje do wiadomości, że na Walnem. Zgro- 
madzeniu w dniu 11 grudnia 1931 r. został 
wybrany nowy Zarząd w składzie następu- 
jącym: kol. Pieciukiewicz Marjan—prezes 
kal. Znamierowska-Prufferowa Marja v. pre 
zes; kol. Kucharska Irena — skarbnik: kol. 
Korybutiak Zygmunt Jan==< sekretarz. Ko- 
misja rewizyjna: koł. Sienkiewiczówna Eu- 
genja i kol. Domaniewska Kazimiera. Bi 
bljotekarz: kol. Kucharska Irena, 3 

— Z Koła Połonistów. W niedziełę dnia 
24 b. m. w lokalu Seminarjum Polonistycz- 
nego odbędzie się ogółne zebranie naukowe 
Koła, zwołane przez Agendę Kulturalno-o- 
światową. Na porządku dziennym popular- 
ny odczyt kol. St. Stryskiewicza p. t. „Bole- 
sław Prus". Początek zebrania o godz. 11. 
Goście mile widziani. : 

— Komunikat Związku Akad. Wojew. 
Nowogrėdzkiego i b. Ziemi Mińskiej. Bara- 
nowiczanie, Lidzianie, Nieświeżanie, Nowo 
gródzianie. Dzisaj t. j. dnia 23 b. m. w sali 
I gmachu gt. U. S. RB. o godz, 5 pp. w pierw . 
szym terminie względnie o gidz. 6 pp. w 
terminie drugim odbędzie się Doroczne Wal- 
ne Zebranie Związku Akad. Wojew. Nowo- 
gródziego i b. Z. Mińskiej. ; 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Egzaminy wstępne. W  państwowem 

gimnazjum im. J. Słowackiego (ul. Domini- 

kańska 3) egzaminy wstępne. do kl. -М 

rozpoczną się dn. 6 łutego 1932 r. Podania 

przyjmują się w sekretarjacie gimnazjum do 

dnia 1 lutego-włącznie, 

Z POLICJI. 
— Przesunięcia -oficerów polleji. Asp. 

Kazimierz Dawidowicz, kierownik komisar- 

jatu w Radomsku, ptzeniesiony został na 

„stanowisko kierownika: V komisarjatu w 

Wiilnie. 

WOJSKOWA. 

— Posiedzenie dodatkowej Komisji pobo | 

rowej. Władze administracji kończą już przy 

gotowania lo poboru rocznika 1911-g0 który , 

rozpocznie się w początkach maja. Przed 

rem jednak odbędzie się jeszcze kilka 

dodatkowych Komisyj poborowych dla męż- 

czyzn roczników starszych, którzy „we: właś- 

ciwym czasie z, jakichkołwiek powodów nie
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uregułowali swego stosunku do wojska. Naj- 
bliższe posiedzenie tego rodzaju Komisji od- 
będzie się w lokalu przy ul. Bazyljanskiej 2 
w dniu 20 b. m. 

Z KOLEI 
— Bezpłatne przejazdy kołeją. Władze 

kolejowe wydały zarządzenie udziełania bez- 
płatnych przejazdów kolejami pacjentom i 
rekonwalescentom ze szpitali publicznych, 
w których leczyli się oni na koszt związków 
komunalnych. Osobom tym dyrekcja kolejo 
wa udziełać będzie bezpłatnych przejazdów 
w wagonach 3 klasy pociągów osobowych. 
Bezpłatne bilety wydawać będzie reflektan- 
łom kasa kolejowa na podstawie zaświad- 
czenia związku komunalnego. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— ŻZwązek Pracy Obywatełskiej Kobiet 

w Wilnie komunikuje, że „Sobótki* w lo- 
kalu Związku (Jagiellońska Nr. 35 m. 3) 
są odwołane aż do zawiadomienia. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Wi Zrzeszeniu Młodzieży Rzemieślni- 

<zej. Dzięki staraniom Oddziału Zrzeszenia 
Młodzieży Rzemieślniczej im. Szymona Ko- 
narskiego w Wiłnie — Sekcja Dramatyczna 
pod kierownictwem p. A. Kojałłowicza w 
dniu 24 b. m. o godz. 17 w sali Resursy (ul. 
Niemiecka 25) wystawia 2 komedje jedno - 
aktowe p. t. 1) „Pomyłka pana Kajetana" i 
2) Karjera D-ra Głodomorka* — urozmaico 
ne kupletami i monołogami. 

Po przedstawieniu odbędzie się zabawa 
taneczna. Goście mile widziani. В 

RÓŻNE. 
— Ważne dla radjoamatorów i krótkofa- 

toweów. Towarzystwo Kursów Technicznych 
w Wilnie Holendernia 12 (gmach Państwowej 
Szkoły Technicznej) otwiera od 1 lutego b. 
r. I-miesięczne Kursy Radjotechniczne. Wy- 
łdady w połączeniu z praktycznemi zajęcia- 
"mi oraz warsztatami dla wyrobu aparatów 
radjotechnicznych pozwolą radjoamatorom 

i krėtkofalowcom ugruntować swą wiedzę. 
— Przedstawienie na Antokolu. W dniu 

24 b. m. o godzinie 17 w szkołach powszech- 
«nych Nr, 15 I 29 na Antokołu na nowowy- 
budowanej scenie zostanie odegrana komedja 

aktach pod tytułem „Jego Kapralska 
Bilety w cenie od 50 gr. do 1 zł. dla 

po 30 gr. dla dzieci do nabycia 
przy kasie w aa przedstawienia. 

Dochód z przedstawienia przeznaczony 
jest na pomoc naukową dla biednej dziatwy 
antokolskiej. 

    

ZABAWY. 
Dancing towarzyski odbędzie się w dniu 

23-go stycznia 1932 r. o godz. 23-ej w cukier- 
ni B. Sztralla (ul. Mickiewicza 2) staraniem 

„ £entrali Opiek Rodzicielskich Średnich Za- 
kładów Naukowych w Wilnie, dochód z któ 
rego przeznacza się na Kolonje Letnie dla 
chorych i niezamożnych uczniów. 

Wstęp 2 zł., 1 zł. .akademicki. Bufet na 
miejscu, obficie zaopatrzony. 

— Zabawa taneczna. Staraniem. Zarządu 
Ogniska Kolejowego Przysposobienia Woj- 
skowego na st. Wilno zostaje w dniu 23 sty 
<znia 1932 r. zorganizowana towarzyska za- 
bawa taneczna dla członków i ich rodzin. 
Zabawa odbędzie šie o godzinie 20-ej we 
własnej sali Ogniska, przy ul. Kolejowej Nr. 
19. Dochód z zabawy przeznaczony jest na 
cele kulturalno-oświatowe Ogniska. 

TEATR | MUZYKA 
— Operetka „Czar wałea* w Teatrze 

„ Pohalance. Dziś, w- sobotę dnia 23-go stycz- 
nia b. r. o godz, 8-ej m. 30 w. — po raz dru 
gi przedstawienie melodyjnej i wesołej ope- 
retki „Czar walca* Oskara Straussa, z utdzia- 
łem doskonałych sił zespołu warszawskiego 
Teatru- „Nowości”; w osobach pP: T. Man- 
kiewiczowny,  Radwandwny, 
Łaszczyk, Dembowskiego, Jax4-Szamyūskie- 

80, Szczawińskiego, Redo, Horskiego, Juli- 
čza i in. W operetce udział biorą: 
spół giris, oraz. własna orkiestra. Reżyser ja 
W. Julicza. Kierownictwo muzyczne: M. Ko- 

      

  

<hanowskiego i Sirota. Dekoracje W. Je- 
niewiczowėj. Ceny miejsc specjalńe. Zniż- 

Jutro w "niedzielę dnia 24-go stycznia 
niaodwołalnie po raz ostatni arcywesoła о- 

perotka , С1.\г wulca“. Początek o godz. B-ej 
m. 

la“ — w Luatni. Dziś w sobotę dnia 23-go 

  

. chowisko kabaretowe. 

Bańkowskiej, - 

chór, ze- * 

r. pracdžižėjenia „Hala di BAK 

farsa F. Arnolda i E. Bacha „Hulła li Bulla“ 
w doskonałej reżyserji i. interpretacji K. 
Wyrwicz-Wichrowskiego. Arcywesołą i bez- 
troska treść sztuki, potraktowana przez au- 
torów ze strony satyrycznej, ale przedewszy- 
stkiem tchnąca nieprawdopodobnym humo- 
rem napełnia widownię niemilknącym 
śmiechem i wesołością. Zaznaczamy, iż we- 
soła farsa „Hulla di Bulła* schodzi z reper- 
tuaru, ustępując miejsca wybornej sztuce p. 
t. „Ta, której szukamy”. 

W; niedzielę dnia 24 stycznia b. r. o godz. 
8-ej w. po raz ostatni przezabawna farsa 
„Hilla di Bulla“. 

— Sobotnia popoludniėwka na IRA 
„Burza w szklance wody* — dla młodzieży. 
Dziś w sobotę dnia 23 stycznia b. r. o godz. 
4-ej pp. — jedyny raz jako popołudniówka 
Szkołna świetna komedja, p. t. „Burza w 
szklance wody'. Ceny szkołne. Bilety dla 
szkół nabywać należy bezpośrednio w ka- 
sie Teatru. 

WIDOWISKA NIEDZIELNE. 

— Poranek dla dzieci — „Królewna Śnież- 
ka w Lutni. W; niedzielę dnia 24-go b. m. 
o godz. 12-ej w poł. jedna z najczarowniej- 
szych baśni p. t. „Królewna Śnieżka”, która 
opowiada w sposób zaciekawiający i pełen 
emocji dzieje uroczego 'd. ewczątka na dwo- 
rze królewskim. Ceny miejsc bardzo niskie. 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE. 

— Rewja Syłwestrowa — na Pohulanee. 
W niedzielę dnia 24 - go stycznia b. r. o g. 
4-ej pp. po raz ostatni na Pohulance po ce- 
nach zniżonych — szampańska, pełna humo- 
ru Rewja Sylwestrowa. 

— Operetka „Królowa nocy“ — ® „Lut- 
ni“. W niedzielę dnia 24-go stycznia o godz. 
4-ej pp. jedyny popołudniowy występ goś- 
cinny operetki w arszawskiej. Dana będzie 
„Królowa nocy', czarująca operetka karna- 
wałowa, Wiktora Kollo po cenach zniżonych. 

RADJO 
SOBOTA, dnia 23 stycznia 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Poranek szk. 
13.40: Progr. dzienny. 14 Koncert życzeń 
(płyty). 15.15: Kom. 15.25: Przegl. Wydaw. 
perjod. 15.45: Koncert dla młodzieży (płyty). 
16.15: Radjokronika. 16.40: Codzienny odci- 
nek powieściowy. 16.50: Koncert życzeń (pły 

    

ty). 17.10: „Szłakiem rozwoju tełetechniki i 
telewizji” — odczyt. 17.35: Koncert. 18.05: 
Aud: dla dzieci: „Bal u wróżki”, 18.30: Mu- 
zyka. 18.50: Kom. Wil. Tow. Org. i Kół. Roln, 
19.00:. „O wsi wzorowej' odczyt: 19.20: Kwadr. 
akademicki. 19.35: Progr. na niedzielę i rozm 
19.45: Pras. dzien. radj., feljeton i koncert. 
21.55: „Filatelistyka“ — feljeton. 22.10: Kon- 
cert chopinowski. 22.40: Kom. i muz. tan. 

NIEDZIELA, dnia 24 stycznia 1932 r. 
10.13: Tr. nabożeństwa z Katedry Wileń- 

ski 11.58: Sygnał czasu: 12.00: Hejnał z 
V Katedralnej. 12.15: Poranek z Filhar- 

14.00: „Oświata a konkursy w .przy 
sposobieniu rolniczem * — odczyt. 14.20: Aii- 
dycje rolmicze. 15.55: Audycja dla dzieci. 
16.20: Polska muzyka łudowa. 16.40: „O: bó- 

    
lu głowy* — odczyt. 16.55: Muzyka z płyt. 
17.15: „Ojców w zimie" — odczyt, 17.30: 
Wiadómości przyjemne i pożyteczne. 17.45: 

18.15: Koncert. Tr. z meczu bokserskiego. 
Wilna z mistrzem drużyno- 

y. K. S. Polonia: 19.00: 1) Li- 
ja literacka. 2) Pieśni litew- 

skte. 19.20: „Poradnia wychowawcza Nr. 6", 
19.40: Program na poniedziałek. 19.45: Słu- 

20.15:” Koncert. 21.40: 
Kwadr. liter. 21.35: Recitał gpiewaczy Aldo- 

   

„ny Potopowiczówny (sapran) w przerwie Re- 
cytacje utworów Oskara Miłosza. 22.40: Kom 
i mtrzyka taneczna. 

NOWINKI RADIOWE. 

o ZBIERANIU A EK POCZTOWYCH. 

"Sobota, 23 stycznia, godz. 21.55 (na całą 
Połskę). Szlachetna pasja zbierania marek 
pocztowych, której poświęcają wiele czasu 
i-pieniędzy królówie i żebracy, dórośli i ma- 
li, posiada. jak "wszystkie namiętności ludz- 
kie również 'Swoje strony zabawne: Podpa- 

    

„trzył je bystrem okiem p. Teodor Bujnicki 
i zebrał w dowcipnym feljetonie p. t „Fi- 
latelistyka“. Niech mu wybaczą filateltści 

ten wybryk humoru: autor fełjetonu sam był 
„filatelisem“. 

w PAŁACU WRÓŻKI. 

Sobota 23 stycznia, godz. 18.05 (na całą 

kiedyś 

stycznia b, r. o godz. 8-ej w. — arcyucieszna Polskę). Słuchowisko .p. t. „Bał u wróżki, - 

> Is Ni . ki poniedziałku 18 b. m. 

SALA MIEJSKA 
m. Gswokramska 5. 

W rołach głównych: Jane Novak i słynny malec Willi. 
Początek o godz. 4. 6, B i 10 wiecz. Ceny miejsc: balken 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

„w jego powieści taka, jak on twierdzi w 

d 
+ la, ale znacznie” cześciej 

KU R J E R 

wprowadzi najmłodszych radjosłuchaczy w 
krainę dźiwów i czarów. Dobra Wróżka 
przygotowała dla swoich gości wiele niespo- 
dzianek, o których się człowiekowi nawet 
nie śniło, 

SPORT 
POLSCY MOKEIŚCI W NEW - YORKU. 

NOWY YORK. 22. I. (Pat). Okręt „Fran- 
ce*, wiozący polskich narciarzy i hokeistów, 
mających startować w zimowych igrzyskach 
elimpijskieh przybył we czwartek de Nowe- 
go Yorku z dwudniowem opóźnieniem, spo- 
wodowanem burzą na Oceanie. Większość 
naszych zawodników pomimo burzliwej pod- 
róży czuje się dobrze. W piątek hekeiści ja- 
dą de Bostonu, gdzie rozegrają tegoż dnia 
mecz hokejowy z drużyną uniwersytetu w 
Harward. W poniedziałek drużyna nasza za- 
proszona została na oficjalne przyjęeie, któ- 
re odbędzie się na ratuszu nowojorskim. 

KINA I FILMY 

„TRAGEDJA AMERYKAŃSKA 

(Helios) 

Dreiser wytoczył proces Paramount'owi 
o zniekształcenie jego dzieła w przeróbce fil- 
mowej Nie czytałem powieści-pierwowzoru, 
ale znając motywy skargi myślę, że autor 
miał rację. jeśli postać młodego Clyde'a jest 

  

mienionych motywach. Bohater filmu nie jet 
niczem osobliwem, jeśli o psychikę jego cho- 
dzi, jest typem dość pospolitym. Pospolite 
jest to co robi, zarówno w pobudkach jak 
i ich konsekwencjach. Nawet kanwa psycho- 
logiczna, cała uczuć, wpływów i prag- 
nień, Ścierania się, lub kojarzenia w duszy 

bohatera najrozmaitszych elementów — nie 
jest zbyt bogata. 

Jest rzeczą wielce charakterystyczną, że 
prawdziwe dzieła sztuki w literaturze, two- 
rzone nawet najzupełniej  beztendencyjnie, 
prawie zawsze nasuw jakiś problem. Z 
rzeczy przeciętnych choćby w założeniu mia 
ły ten probłem, wylezie on tylko jako S 
dencja. To jest w filmowanej , „Tragedji ame- 
rykańskiej*. Probłemu wcale ona tu nie na- 
suwa,. natomiast nieprzeciętne wrażenia przez 
doskonałą reżyserję Sternberga _ wywołane, 
psują się bardzo, pod wpływem widoku spó. 
nionych nieco lamentów matki bohatera przy 
końcu filmu. Sceny modlitewne w tych la- 
mentach są tak banane, że nie budzą wrs- 
żenia podniosłości, tylko — bigoterji. Wyłazi 
w tem niezręczna, szablonowa, prymitywna 
amerykańska tendencja moralizatorska. Za. 
wiodła tu nawet — reżyserja Sternberga 

Jest ona pozatem godna tego reżysera. 
Może niema tak świetnych pomysłów, jak 
w „X-27“, np. ale jest czemś dociagnietem 

niemal absołutnie, przemyślanem i wykoń- 
czonem do najmniejszego drobiazgu, przy- 
kuwającem artyzmem zdjęć. Doskon: 
materjałem aktorskim jest odtwórca 
tera, młody Philip Holmes, niewątpliwie ta 
lent i to niepow szedni. Tak się, wcielić bez 
reszty w daną postać — to i wielkie zadanie 
i triumf niebyłej. Jego partnerki, Sylwia 
Sydney i Francis Dec są zharmonizowane z 
nim najzupełniej. Pierwsza jest nowookrzy- 
czaną sławą, reklamowaną niezwykle osten- 
tacyjnie nową gwiazdą. Jej występ w danym 
filmie pozwala wróżyć jej pomyślńą przy- 
szłość aktorską mimo niezbyt efektownej uro- 
dy. Przypomina odrobinę Janet Gaynor. Po- 
dobięństwo to występowało szczególnie w 
scenie w łodzi na jeziorze, ogromnie podob- 
nej do istniejącej w „Wschodzie słońca 
(Murnau'a), tyko tamta była znacznie po- 
tęžniejsza i przejrzyściej. skonstruowana. 

Z innych wykonawców (wszyscy byli zna- 
komicie wyreżyserowani), . trzeba: wyróżnić 
świetną trójkę w. niezrównanej scenie sądo- 
wej (choć przedewszystkiem == teatralnej, nie 
kinowej), mianowicie obu adwokatów'i pro- 
kuratora. Sceny te zasługują także na zain- 
teresowanie ze wzgłędu. na osobliwą; bardzo 
odmienną. od naszej, amerykańską - proceducę 
sądową, zresztą bez jakiegoś, głębszego imo-- 
mentu obyczajowego. Tego. momentu właśnić 
brak w całym -filmie. Ta „Tragedja amery- 
kańska* mogłaby się zdarzyć niemał wszę- 

Może to być znamieniem wielkości dzie- 
„wynika z jego 

banału. Tu jest raczej to drugie. Być może, 

iż powieść Dreisera odpowiada w zupełności: 
swemu tytułowi I jego licznym zadaniom. 

(sk) 

   

  

  

   
  

    

   

   

  

Godz 4+—-6—8—10 

EZIENIA 
Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego 

  

Bźwięk, Kine-Teatr DZIŚ! 

Hollywood. 
Wiekigy 22, tal. 15-28 

Ulubieńcy Publiczności Emil Jannings : Olga Czechowa! 

ULUBIENIEC BOGÓW 
Na | seans ceny zniżone, Say o 4, 6, 8 1 10,15 w niedzielę od g. Ż-ej 

w arcydziele 
dzwiękowem 

reż. E. Pommera 
NAD PROGRAM: 

Dodatki dźwiękowe 

  22 i 

Diwiękowa Kino | 

C6/INS 
sł, Wielka 47, tel. 15-41 

60% dźwięk. 

Biwięk. Kine-Toatr 

PAN 
mes Wielka 42. 

DZiši Šensacyjay 
100% film špiewno- 

dźwiękowy p t. 
Wspaniała operetka o przepięknej muzyce. 

Przepych wystawył 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 1015; w dnie świąt. o g. 2-ej. 

mówiony po polsku. 
a raz pierwszy gigantyczny film dźwię- A ry a mów 
kowy — polska wersja dźwiękowa 
dzieje się na obszarach „Czarnego lądu" od Atlantyku do Indyjskiego ocenu. 

przemówiła w tym filmie. 
NAD PROGRAM: Najnowsze atrakcje E lekows, 

Aby dač možn. wszystkim oglądač 
to wielkie arcydzieło, urządza się 

Tańce! Muzykal Śpiew! — — 

Cudo-technika Zadziwiające momenty! 

dziś i jutro „z. 12-e poranki 

nad Monte Carlo 
W rolach głównych: Sari Maritza i Hars Albers. 

NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 
Na [I-szy seans ceny zniżone. 

Przepiękne arcydzieło, które 
przewyższa wszełkie oczekiwa- 
nia bywalców kinowych. Rzecz 

Fauna i flora dżungli Afryki czylii 
Napięcie! Dla młodzieży dozwolone, 

Początek seavsów o godz. 4, 6, 8 i 10'30 
po cenach 
„zniżonych 

od. 30 gr. 

Anons! Wkrótce najnowsze arcydzieło dźwiękowe „CA 
  

Kino Kolejowe 

(OGNISKO 
(obok dworca kolejow.) 

DZIŚ! Potężny 

przebój dźwiękowy 

Dźwiękowe Kino 

Mickiew. 11, tel. 15-61 

Dźwiękowe kino ( DZIŚ! 

Światowid 
mi. Mtekiewicza 3. 

Obwieszczenie. 
"Komornik Sądu Grodzkiego w Wiłnie, 

z siedzibą w Wilnie, przy ul. 

publicznej, że w dniu 5 lutego 

umeblowania i sprzętów domowych, 
na sumę złotych 520. 

1957/VI 

R 

į  Wydawnictwo „Kurjer Wileūski 

DZIŚ i dni następnychi 
Najpiękn. para kochanków 

Żegnaj Mascotte! 

Najnowszy”łilm świata 
wybitny dźwiękowiec, pierwszy 
raz w Wilnie w wersji dźwięk. 

rewiru II, 
Zakretowej 

ugoódnie z art, 1030 U. P. C. podaje do wiadomości 
1932 r., o godzinie 

10-ej rano w Wilnie, przy ulicy Wileńskiej 10, odbę- 
dzie się sprzedaż z licytacji, należącego do Hieronima 
Rudzińskiego majątku ruchomego, składającego się z 

oszacowanego 

  

Liljana Harvey i nasz znako- 
mity rodak 

Z życia cyganerji paryskiej. 
cia z balu artystów. Orgje wesołości i radoś- 
ci życia 

w zachwycającym 
dramacie p. t. 

Sensacyjne zdję- 

igo Sym 

Sprzedaż z licytacji L. Harvey. 

NASTĘPNY PROGRAM: ŁZY UKOJENIA (Za murami klasztoru) 

Podcięte skrzydła 
W rolach głównych: John Garrick i Helen Chandler. 

NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. — 
Początek seansów o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godr. |-ej. 

ARKA NOEGO 
W rolach głównych: George O'Brien i Dolores Costello. 

Anons! Ju virėtce „Wiatr od morza” P-x powieści St. Żercmskiego. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru I-go, 

z siedzibą w Wilnie przy ulicy Zakretowej Nr. 
1030 U. P. C. podaje do wiadomości 

publicznej, że w dniu 3 lutego 1932 r. 6 godz. 10 rano 
w Wilnie przy ul. Mickiewicza 22, odbędzie się sprze- 
daż z licytacji. należącego do Chonona Fina m; 

  

Nr. 7, 
zgodnie z att. 

Komornik Sądowy H. Lisowski. 

  

"S-ka z ogr. odp. 

Atak wielkiego cepelina na Londyni 
Dla młodzieży dozwolone. 

ruchomeg „ składającego się z zegarków, Oszacowa- 
nego na sumę zlotych 800. 

1958/V1 Komornik Sądowy H. Lisowski. 

Daje kolosalne wrażenia 

z wojny światowej. 

Panika ludności! 

Ceny.miejse od 40 gr. 

Groza wojny. Potop. Zemsta bru- 
talnego Rosjanina. Kobieta szpieg. 
Konflikt miłości i obowiązku, 

Dła młodzieży dozwolone. 

  

ОМНОЛЕНЕ 
Oryginalna maść 

(z kogutkiem) 

„MROZOL“ 
leczy i goi ranki po- 
wstale od odmroženia. 

   
    

    

    

ątku 

Sprzedają apteki 
i składy apteczne    

r 

   

Ww -1- LE NS KI 

Z OSTATNIEJ CHWILI 
  

Dookoła sprawy Dunikowskiego. 
Za I przeciw. 

PARYŻ. 22. L (Pat). Sprawa Dunikowskie 
go obraca się jeszcze ciągle dokoła kwestji 
sprzeciwu rzeczoznawców co do obecności 
obrońców przy demonstrowaniu przez niego 
wynalazku. Według niektórych wersyj, wy- 
nałazek Dunikowskiego ma dotyczyć tyłka 
odkrycia nowej metody wydobywania złota 
z minerałów złotodajnych i to rzekomo w 
sposób nawet kosztowniejszy od dotychcza- 
sowego. Gdyby tak było rzeczywiście, to wy- 
nalazek Dunikowskiego miałby wartość 
Ściśle naukową, a nie przemysłową i «o ile 
Dunikowski faktyeznie zapewnił finansujące 

go instytucje, że odkrył sposób chemicznego 
wytwarzania złota, to według pogłosek mógł- 
by być skazany za oszustwo. Krążą pogłoski, 
że Dunikowski, obawiając się podstępu, ma 
zamiar postawić wniosek o wyłączenie przy 
wykenywaniu próby  obeeności dyrektora 
szkoły eentralnej Gilleta, który ma być pre- 
zesem rady jakiegoś towarzystwa, zajmujące 
go się poszukiwaniem złota. 

Sprawa Dunikowskiego nie sehodzi z ła- 
mów prasy. Zaznaczyć należy, że większa 
część prasy francuskiej odnosi się raczej 
przychylnie do inż. Dunikowskiego. 

Zainteresowanie bankierów angielskich. 
LONDYN. 22. I. (Pat). „Daily Mail* poda- 

je dzić sensacyjną wiadomość, że grupa po- 
ważnych bankierów angielskich х пар 
większem: zainteresowaniem śledzi przebieg 
proeesu Dunikowskiego w Paryżu, albowiem 
angielscy bankierzy finansowali eksperymen- 
ty Dunikowskiego. Dziennik powołuje się na 
wynurzenia znanego bankiera londyńskiego, 
który miał przyznać m. in., że Dunikowski 

nigdy nie twierdził, że zamieni piasek na 
złoto, a powiedział tylko, że drogą speejal- 
nego procesu radjoaktywnego, który jest je- 
go wynalazkiem i jego sekretem, może od- 
dziełić złoto od piasku i od każdej masy 
zlemistej, w której się złote znajduje. Ban- 
kier angielski podkreślił wkeńcu ilhrzy- 
mie znaczenie wynalazku Dunikowskiego. 

Dwa wyroki śmierci za szpiegostwo 
w Wilejce. 

Komplet sądu doraźnego, który we ezwar 
tek sądził w Mołodecznie oskarżonego © 
szpiegowstwo Konstantego Sorokę i skazał 
go na karę Śmierci, bezpośrednio petem u- 
dał się do Wilejki powiatowej, gdzie rozpoz 
nawał sprawę Olgi: rda Szabunia, Hezącego 
lat 25, a skompror:itowanego jako szpiega na 
rzecz Rosji sowieckiej. 

W wyniku przewodu sądowego, przepro- 

  

wadzonege przy drzwiach ARE sąd 
uznał, iż osk. Szambunia jest winien inkry- 
minowanej mu zbrodni i dkarai go na karę 
Śmierei przez powieszenie. 

Obrońca oskarżonego adw. J. Sieekiewiez 
odwołał się do P. Prezydenta Rzplitej z proś 
bą o łaskę. P. Prezydent z prawa tego nie 
skorzystał Egzekucja wykonana będzie dziś 
nad ranem. Ka-er. 

  

  

Briand wyjeżdża. 
PARYŻ 22. I. Pat. — Briand przy- 

„jął, Lavala, któremu przekazał agen- 
dy ministerstwa spraw zagranicznych 
Obaj mężowie stanu rozmawiali ser- 
decznie przez .45 minut..Po zakończe - 
niu rozmowy Briand oświadczył przed 
stawicielom prasy, że liczy na to, iż 

po kilku dniach pobytu w Cochereł 
wyjedzie na kilkutygodniowy wypo- 
.„ezynek, prawdopodobnie do południo - 
wej Francji, a może nawet odbędzie 
podróż okrężną. : 

Konsekwentna opozycja. 
BERLIN 22. I. Pat. — Według do- 

niesień prasy, Hitler miał odpowic- 
dzieć odmownie na żądanie pewnych 
zbliżonych do niego kół, aby kandy- 
dował na stanowisko prezydenta rze- 
szy. Qdmowę swą Hitler umotywował 
tem, iż przyjęcie przezeń tak wysokie- 
go urzędu równoznaczne byłoby z uz- 
naniem systemu, który zwalcza. i 

Nowe prądy w socjalizmie 
francuskim. 

Na konferencji partji socjalistycz- 
nej Sekwany i Wielkiego Paryża u- 
jawnił się poważny prąd w kierunku 
t. zw. socjalizmu . chrześcijańskiego. 
Przedstaw. tego prądu p. Laudrain. 
*' zabierając głos w dyskusji, zwró- 
cił uwagę na energiczną akcję pacy- 
fistyczną, jaką od pewnego czasu roz- 
wija Watykan. P. Laudrain przypom- 
niał, że juž-Leon XIII występował та 
zniesieniem ' stałych armij. Prelegent 
twierdzi, że duchowieństwo francu 
skie niejednokrotnie mija się z dy- 
rektywami Stolicy Apostolskiej. Lau. 

  

drain złożył specjalny wniosek, któ- 
ry m. in. powiada, że socjalizm walczy 
wprawdzie przeciwko Kościołowi: ja- 

  

'ko potędze politycznej, jednak nie. 
zwalcza go jako potęgi religijnej. 

Wykłady po polsku w łotew- 

skich szkołach mieszanych. 
W końcu roku ub. frakcja polska 

sejmowa przedłożyła ministrowi 05- 
wiaty, p. A. Kienińszowi, .memoran- 

dum w sprawie stanu szkolnictwa poł- 
skiego.na Łotwie. Minister A. Kie- 
nińsz obiecał tę sprawę rozpatrzyć i 
dać odpowiedź przed rozpoczecietu 
praw w szkole po Świętach. Obecnie 
jak się dowiadujemy. minister wydał 
rozporządzenie, na mocy którego w 
szkołach mieszanych religja ma być 
nauczana w języku ojczystym tych 
uczni, których w. klasach będzie nie 

mniej, niż 10-ciu, oraz język ojczysty 
ma być nauczany w tych -klasach 
szkoły mieszanej, gdzie będzie 15 
uezni tejże narodowości. Co do innych 
kwestyj, -poruszanych. w "memoran- 
dum; minister obiecał dać odpowiedź 

pó szczegółowem rozpatrzeniu spraw. 

Paderewski po raz pierwszy 

dał słę sfilmować. 
NOWY YORK. 22. I. (Pat). Od kilku już 

lat zabiegały. wielkie towarzystwa filmowć o 
to, aby skłonić mistrza Ignacego Paderew- 
skiego do pozwolenia: na sfilmowanie go do 
tygodnika filmowo: - dźwiękowego. Pade- 
rewski stale odmawiał # dopiero w tych” 
dniach po“ raz Et zgódził się na tegó 
rodzaju. zdjęcie. 

Trzy największe firmy w tym zakresie 
odtwórzyły scenę rozmowy powitalnej mię- 

dzy Paderewskim a dr. Marchlewskim, kon- 
śułem generalnym w Nowym Yorku, który 
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w imieniu ambasadora Filipowicza powitał 
gościa w porcie. 

W odpowiedzi na szereg zadanych mu 
przez p. Marchłewskiego pytań wypowiada 
się Paderewski m, in. i co do stosunków, 
jakie łączą go ze Słanami Zjednoczonemi.. 
Paderewski mówi między innemi na temat 
koncertu, który da w Waszyngtonie na rzecz 
bezrobotnych, podkreśłając z naciskiem, że 
bezrobotnym należy się szczególna troska i 
pomoc całego społeczeństwa. 

Czyżby bezrobotni St. Zjedn., wdowy, 
sieroty i studenci francuscy potrzebowali wię: 
cej pomocy niż... rodacy wielkiego mistrza? 

(Przyp. Red.) 

Z Białorusi Sowieckiej. 
Skazanie wybitnych działaczy 

biašoruskiel. 
— De Wiina nadeszła wiadomość, iż w 

Mińsku skazani zostali na karę 15-łetniego 
ciężkiego więzienia znany działacz białoru- 
si Mikita Dzieńkowiez i Szymon Uniecho- 
wicz b. profesor uniwersyteto. Wymienionyeh 
skazano za rzekomą działalność autykomuni- 
styeżną, 

igi 

Z działalności Izby P. - H. 
w Wilnie. 

Konferencje w Izbie P.-H. w Wilnie. 
Ddnia 16 b. m. odbyła się w Izbie kon- 

ferencja przedstawiciełi przemysłu i handlu 
drzewnego poświęesna kwestji udziału pry- 
watnego przemysłu & handlu drzewnego oraz: 
Lasów Państwowych w dostawach materja- 
łów drzewnych dła P. K. P. a także w przy- 
znanym Polsce kontyngencie na import ma- 
terjałów tartyeh do Francji. Z przedłożonych 
na konferencji danych statystycznych wyni- 
kało, że na powyższych odcinkach zbytu u- 
dział Lasów Państwawych został ustalony w” 
wyśokości znacznie przewyższającej ich u- 
dział. w produkcji wchodzących, w grę sor- 
tymentów drzewnych. Konferencja uznała za 
konieczną zmianę tego stanu rzeczy. przy” 
którym eały ciężar ofar, związanych z kur- 
czeniem Się możliwości zbytu spada na bar— 
ki prywatnej gospodarki drzewnej. 

* * * 

Dnia 14 b. m. odbyło się w Izbie kołejne 
posiedzenie wyłonionej przez Komisję Drzew 
ną Izby — Podkomisji Uzansowej, mającej 
za zadanie kodyfikację zwyczajów hand- 
lowych w obrocie drewnem. Podkomisja pra- 
cuje - według... programu  zaakceptowanego 
przez Komisję Dr<eewną; prace Podkomisji 
potrwają jeszcze kilka miesięcy. 

Posiedzenie Komisji Lniarskiej 
i Prod. Rolnictwa. 

W dniu 19 b. m. w lokału Izby odbytės 
się posiedzenie Komisji Lniarskiej i Produk-- 
tów Rołnictwa przy udziale radców Izby. 
oraż przedstawicieh Žrzeszenia Eksporter6w- 
Lniarskich, Stowarzyszenia Kupców Lniar- 
skich, Centrali Spółdzielni Roln. - Handlo-- 
wych, Banku Rołnego, T-wa Lniarskiego;. 
Twa Kółek i Org. Rolniczych i t. d. 

Na posiedzenia Komisji kierownik działu 
obrotu towarowego biura Izby p. A. Dmitr- 
jew przedstawił obecnym cele i zasady orga- 
nizacy jne powstającego powszechnego Zwiąż: 
ku dla Handłu.i Eksportu Lnu w Wilnie, 

    

    

który obejmując wszystkie większe firmy” 
Iniarskie, ecjalnie trosze. :zyłby się o podnie- 
sienie poziomu organizacy įnego handle 
lnem, o „przestrzeganie przez handlu jącycho 
# kupieckiej, dążyłby .do usunię- 

cia szkodliwej konkurencji. między handlu- 
Jącymi i t. p. Komisja & uznaniem ustosunkor 

się .da myśń zorganizowania tego Związ: 
ku i oświadczyła się za.tem, by Izba popie-- 
rała Związek, użyczając mu także egzeku= 

tywy. z, 
W” najbliższym czasie odbędzie się konfe- 

rencja wszystkich firm zainteresowanych ce— 
iem ustalenia ostatęcznego brzmienia statu- 
tu i: jego „zgłoszenia do. rejestracji, 

. W dalszym: ciągu urzędnik Izby p. W- 
Kozłowski zreferował wyniki przeprowadzo- 

      

  

  

„nej przez biuro Izby ankiety o lnie polskin=: 
źagranicą. Komisja przyszła do przekonania. 
że koniecznem jest przedsięwzięcie szeregu. 
środków. zaradczych, zmierzających do usu-- 
nięcia braków. Plan posunięć w dziedzinie: 
uprawy i. obróbki lnu tma opracować T-wo- 
Lniarskie, natomiast. w dziedzinie handlu— 
istniejące organizację kupieckie z tem, że: 

w-przyszłości odnośną akcję przeprowadził-- 
by powstający Związek. 
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ENCYKLOPEDJA ŻYCIA CODZIENNEGO 
  

KALENDARZ 
ALMANACH 

KURJERA WILEŃSKIEGO 
Wszystko dla wszystkich na 304 str. 

CENA 2 ZŁ. 

Czytelnicy, którzy zgłoszą się wprost do 

naszej Administracji (ul. Jagiellońska 3—1), 

korzystają ze zniżonej ceny Zł 1.50 za eg- 

  

zemplarz broszurowany. 

—) NIEZBĘDNY W KAŻDYM DOMU e 

Wycięź i pizesłać jako druk: 

  

Do Administr. „KURJERA WILEŃSKIEGO" 

w Wilnie, ul. Jagiellońska 3—]. 

Kalendarzy 

- przekazuję 

Proszę nadesłać --—----- 

Almanach. Należność Zł. 
na P. K. O. Nr. 80.750. 

Nszwisko i imi 

Adres 

egz. 

    

  
  

A) i, O 8i 
  

  

OSTRZEŻENIE./azy kyowiE naLEŹ 
AMCENTOWAC I WYRAŻNIE ZADAĆ TYLKO 
ZO PROSZKÓW Z.KOGUTKIEN“ | 
GĄSECKIFGO, ZNANYCH OD LAT TRZYDZIESTU 
* WYSTRZEGAĆ SIĘ NAŚLADOWNICTW,UPOR: 
CZYWIE POLECANYCH, W BODOBNEPA DO 

NASZEGO OPAKOWANIU. 

  

  

  

Pracownia OBUWIA 

. Е Bonifraterska 6 

PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 
oraz reperacje kaloszy i śniegowców. 

M. DRZEWIŃSKI 

      

SBUOTERĄ 

6 (winie. )* 
х ” ёъ 

  

Drukarnia „Znicz*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 

  

           

Języki obce 

„gimn. i studenci U. S. B. 

| szę kierować doAdm. 

„OKAZYJNIE 

jtacji rzeczy sprzedaje   

m 
sklep mięsa i wędlin 
na dogodnych warun- 
kach z mieszkaniem. 
Dowiedzieć się w ad- 
minietracji „Kurjera' 

Wileńskiego" | 
PN ira — i i 

niemiecki,francuski 
włoski (konwersacja). 

Przygotcwywanie 
ze wszystkich przedmiot. 

do matury 
! egzaminów szkół śr. 
Lekcyj udzielają b. prof. 

specjalną met. koncetra 
Zgłoszenia do 
„Kurjera Wi“ 

Obce języki 

   

  

L kais žibės 

J. Wilkomirski 
ulica Wielka 19 

Porcelanowe korony 
i sztuczne zęby. 

Lekarz-Dentysta 

S. Gotynska 
ul. Tatarska 2, m. 8, 

przyjmuje: 9—2 i 4—7. 

Dr. L. Rywkind 
choroby uszu gardla i nosa 
przyjmuje od 4—6 wiecz. 

ul. Zarzeczna 16. 

Dr. Med. Em. Cholem 
urołog, chor. nerek, pę- 
cherza i dróg moczowych 
przyjmuje 12 - 2 i 5—7 
Jagiellońska 8, 

Akuszerka 

  

  

  

„once Įazyki | Maria Laknorowa 
NIEMIECKI przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 

ANGIELSKI | otoz. a uł. Św. Ignacego 9, m. 10 
w bramie. 10144 

MASZYNISTKA 
poszukuje posady, 
jak również może być 
angażowana do biura 
na terminową pracę, 

bez zobowiązania i 
wszelkich praw. Rów- 
nież wykonuję różne 
prace w domu po 
b. niskich cenach. 
Łaskawe oferty pro- 

  

„Kurjera  Wileńsk." 
pod „Maszynistka“ 

palta, futra, ubrania, obu- 

wie, pianina i wiele in- 

nych pozostałych z licy- 

tanio Lombard, ul. Bi- 

«skupia 4, tel. 14-10 (od 9   do 2 pp..i od 3 do 7 w.) 

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
rzeprowadziła się 

e ul. EA 3, 7. $ 
tamże gabinet kosmetycz 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 
w. Z. P. 48. 8323 

  

Uwaga Fryzjerzy! 
Z powodu wyjazdu sprze- 
daje się dobrze urządzo- 
ny salon fryzjerski męski 
i damski. Cena dostępna. 

Adrćs w admin. „K.W.*. 
  

Poszukuję 
4—3 pokoiawego 

mieszkania 
z wygodami, pożądane 
w centrum-miasta. Oferty 
do admin. „Kurjera Wil.* 

pod „S. M.“ 
  

  

= pianino kon- 
certowe z okazji bar- 

dzo tanio sprzedam. 
Wiwulskiego 3, m. 3. 

tel. 10-63. 

  

Reemigrant 
z Rosji 

Rawicz-Stocki poszukuje- 
pracy buchalteryjnej, os— 
tatnie pracował w Zagłę- 
"bia Dąbrowieckiem jako 

magazynier. 

Kanalizacje, 
wodociągi i remonty wy 

konuje najkorzystniej 
R. Lewulis i M. Gordom 
ulica Piłsudskiego 10—5.. 

Oferty na żądanie. 

Ksporanta lekcje, 
indywid. lub w grupach.. 
UI. 3-go Maja 7, m. 11.. 
Porozumieć się w godz.. 
PT] 13% 8626- 

  

Drukowana 
w odcinku 

„Kurjera Wileńskiego” 

powieść 
Tańsza Sło ko 

„rio l AJ 
jest do nabycia w wy- 
daniu książkowem w 
księgarniach wileńsk. 
  

KURIER WILEŃSKI 
Spółka z ogr. odpów. 

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

Telefon 3-40. 

Dzieła książkowe, 
druki, książki dla 
urzędów, bilety wi- 
zytewe, prospekty, 
zaproszenia, af 
i wszelkiego ro: 
ju roboty drukarskie 

2 MWYKONYWA 

PUNKTUALNIE 
*— TANIO — 
"SOLIDNIE 

  

      
| „Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis. 

     
   

   

    

    

   

    


