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Pakty o nieagresji 
Z Rosją Sowiecką. 
Podczas ostatniego ćwierćwiecza 

rozrosła się 

wą potęga mocarstwowa Japonji. 

Kult woli w życiu osobistem; kult pań- 

stwa w życiu publicznem; cześć dla 

tradycji i dla bohaterstwa — oto du- 

chowe składniki siły narodu. Umie- 

jętność uchowania rodzimych pier- 

wiastków cywilizacyjnych i przyszcze- 

pienie na nich kultury technicznej lu- 

dów Zachodu zapewniły Japonji dzi- 

siejszą pozycję militarną i gospodar- 

czą w Świecie. 

Ustrój społeczny 

przykład współżycia azjatyckiej du- 

Szy z europejską techniką. Z pomyśl- 

nej powyższej symbiozy wynikło, że 

dzisiejsze imperjum „Wschodzącego 

Słońca* zajęło jedno z najpocześniej- 

szych miejsc wśród organizacyj pań- 

stwowych naszego globu. 

Nadmiernie zagęszczona, 63-miljo- 

nowa ludność Japonji jest na Dalekim 

Wschodzie kotłem o wysokiem i 

wciąż wzrastającem ciśnieniu pary. 

Rozum stanu każe szukać dla tej pa- 

ry ujścia, nie dopuszczając do ka- 

tastrofy. Terenem ekspansji dla rojo- 

wiska ludzkiego z archipelagu wysp 

japońskich jest  przedewszystkiem 

Mandżurja. Już ziemie położone na 

północ od Amuru stają się niedo- 

stępne, ze względu na ostry klimat, 

* jako obszar kołonizacyjny Фа ргту- 

byszów z krainy wiecznie kwitnących 

wiśni. 

Zwycięska wojna z carską Rosją 

w roku 1905 dała Japonji aneksję 

półwyspu Liao-Tung z Portem Artu- 

ra, oraz otworzyła możność później- 

szego wcielenia Korei. Wreszcie mia- 

ła za skutek trwałe usadowienie się 

w Mukdenie i południowej Mandżu- 

" rji. 

stanowi tam 

Obecnie, po upływie 27 lat, wy- 

padło synom kończyć. dzieło ojców. 

Chodzi mianowicie o faktyczne opa- 

nowanie niezależnie od postaci po- 

litycznej, całego terenu Mandżurji; 

kraju o rozciągłości niemal trzykrot- 

nie większej, niż Rzeczpospolita Pol- 

ska z rzadkiem zaludnieniem dwu- 

dziestu kilku miljonów głów. 

Nietyłko niezbędny teren koloni- 

zacyjny mają na oku Japończycy przy 

tem zamierzeniu. Przyszłość mocarst 

wowa Japonji każe jej stanąć mocną 

stopą na kontynencie wschodniej A- 

zji i ze względu na Rosję Sowiecką. 

Ostatnia rozpoczęła, jak wiadomo, 

szeroką propagandę komunistyczną 

w Chinach, przy równoczesnem pobu- 

dzaniu uczuć religijnych i plemien- 

nych innych ludów azjatyckich prze- 

ciw wszelkim imperjalizmom; oczy- 

wiście za wyjątkiem tego jedynego, 

jaki gotowa jest nieść czerwona ar- 

m ja sowiecka na swych bagnetach są- 

siednim narodom. 
Program polityczny Sowietów do- 

skonale godzi z sobą obie te sprawy, 

istotnie przeciwstawne sobie; prowa- 
dzi się je nierzadko na dwu graniczą- 

cych z sobą terenach. 

W przeciwstawieniu do powy: 

go Japonja chce pozostać wyłączną 

siłą organizacyjną i ogniskiem auto- 

które omywają od 

wschodu fale Oceanu Spokojnego. By 

  

zę- 

rytetu dla ziem, 

skutecznie narzucać swą wolę pobra- 

tymczym ludom 

przedtem złamać sowieckie parcie na 

wschód; musi się przeciwstawić zde- 

cydowanie Rosji bolszewickiej, jako 

apostołowi idei komunistycznej i jako 

podżegaczowi fanatyzmu religijnego, 

oraz nacjonalizmu wśród przedstawi- 

Azji — musi ona 

cieli żółtej rasy. 

By tego dopiąć Japonja zniewolo- 

na jest przewagę militarną Sowietów 

nad tymi ludami zaćmić własną po- 

tęgą wojskową i państwową. Chce to 

na miarę wszechświato- 

uczynić właśnie teraz, gdy polityka 

sowiecka zwraca się coraz wyraźniej 

i zupełniej w stronę Azji, rozwijając 

tam nadzwyczajną ruchliwość i przed- 

siębiorczość. 

Dzisiaj dysproporcja sił wojsko- 

wych Japonji i Sowietów nad Amu- 

rem jest oczywistą. Zdaje się tedy rze- 

czą niewątpliwą, że rzuconej przez 

Japonję Czerwona Rosja 

nie podejmie; przynajmniej na polu 

militarnem i w czasie najbliższym 

Ale na dalszą metę musi tu dojść mię- 

dzy współzawodnikami do zdecydo- 

wanej rozgrywki, gdyż nacisk Japo- 

nji na Mandżurję i na konieczności 

państwowe rosyjskie we wschodniej 

Azji postępować będzie nadal. Logika 

życia jest nieunikniona. Sowiety cze- 

ka, bądź kapitulacja z ich światobór- 

czej polityki w Azji, bądź wojna z 

rękawicy 

Japonją. 

Wiedza o tem — i przedewszyst- 

kiem właśnie ta wiedza — stała się 

matką paktów o nieagresji pomiędzy 

Rosją a państwami położonemi na jej 

zachodnich granicach. Rosja Sowiec- 

ka podąża do zabezpieczenia sobie ty- 

łów na moment walki orężnej z Ja- 

ponją; walki którą przewiduje, jako 

rzecz prawdopodobną, konieczną, być 

może bliską. 

Jakież znaczenie praktyczne, ży- 

ciowe,-posiada dla nas fakt zawiera- 

nia dziś przez Sowiety paktów o nie- 

agresji kolejno z państwami między- 

morza Bałtycko-Pontyjskiego? 

Niepodobna odmówić tym wypad- 

kom znaczenia, jeżeli nie bezpośred- 

niego może, to jako znamionom oczy- 

wistym innych faktów, doniosłych jaż 

samych w sobie. 

Myśl polityczna i gospodarcza Za- 

chodu uzna, trzeba przypuszczać, w 

paktach o nieagresji stwierdzenie 0- 

czywistości, że energja Sowietów, roz- 

lewająca się na kontynencie azjatyc- 

kim została zahamowaną:przez Japo- 

nję 1, że dorobek historyczny Rosji 

w okręgu Władywostoku, oraz nad 

Amurem współczesność postawiła pod 

znak zapytania. „Okno na wschód'* 

wybite ongiś przez carską Rosję pod- 

lega dziś ryzyku zatrzaśnięcia. a nimb 

rosyjskiej wielkości i siły, niezbędny 

dla skutecznej propagandy w Azji, 

gaśnie w cieniu bliższej i większej 

potęgi: Japonii. 

Jakież z tego konsekwencje. do- 

Najważniejsza może, to ko- 
nieczny wzrost zaufania Zachodu do 

sytuacji państw środkowo-wschodniej 

Europv. Opinja Paryża i Londynu 

przestanie te państwa uważać wyłącz- 

przednią cywilizacji 

śródziemnomorskiej, wystawianą sta- 

  

raźne? 

nie za straż 

le na ryzyko napaści bolszewickiej. 

Zasada współczesności w zawiera- 

niu paktów o nieagrasji i identycz- 

ność niemal teksłów tych umów doda 

aktom 

międzynarodowym i zawiąże jeden 

więcej węzeł solidarności pomiędzy 

państwami, które akty te negocjowały 

z Sowietami. 

Należy się spodziewać, że wzrost 

zaufania Zachodu do pozycji państw 

wschodnio-europejskich przyniesie w 

następstwie i bardziej liberalną poli- 

tykę ekonomiczną, oraz kredytową 

wobec nich. 

W związku z tem winnaby się za: 

znakomicie wagi odnośnym 

  

akcentować również praca zbiorowa 

na polu gospodarczem, zmierzająca 

do przezwyciężenia obecnego kryzy- 

su. : 

Spodziewač się naležy oslabienia 

dążności ciasno-egoistycznych posz- 

czególnych państw i narodów. Stan 

obecny osamotnienia i wzajemnego 

boczenia się państw na siebie winien- 

by ustąpić miejsca nawrotowi do me- 

Landwarów — Koszedary 
w Radzie Ligi Narodów. 

Deklaracja min. Zaieskiego. 

GENEWA, 28.1. (Pat.) Na czwart!- 
koewem ranntma posiedzeniu Rada Li- 
gi Narodów rozpatrywała raport re- 
prezentanta Chin w prawie tranzytu 
polsko-litewskiego na linji Landwa- 
rowo—kKoszedary i na jego podstawie 
przyjęła do wiadomości opinję dorad- 
czą Trybunału Haskiego w tej spra- 
wie. Przy tej okazji reprezentant Łit- 
wy p. Zaunius uważał za stosowne 
wygłosić dłuższe przemówienie, w 
którem raz jeszcze przedstawił litew- 
ską interpretację całej historji sto- 
sunkėw polsko-litewskich od r. 1919. 
Konkluzją p. Zauniusa było, że jest 
rzeczą niemożliwą przywrócić ner- 
malne stosunki między Połską a Lit- 
wą, dopóki nie załatwi się zgodnie 
z zasadami sprawiedliwości sprawy 
konfliktu terytorjalnego. 

Minister Zaleski złożył następnie 
deklarację treści następującej: 

Jeżeli zabieram głos, to bynajm- 
niej nie w tym celu, by zatrzymać się 
nad pawniczą kontowersją, rozstrzyg- 
niętą obecnie przez Trybunał Haski 
a którą rząd litewski usiłował prze- 

kształcić w debatę polityczną. Stwier- 
dzam mimochodem, że Trybunał od- 
mówił pójścia w ślady rządu litew- 
skiego. Spodziewam się, że Rada ze- 
chce przyjąć tę samą procedurę i po- 
wsirzymuję się od odpowiedzi na pe- 
wną opinję, wygloszoną przed chwilą 
przez reprezentanta litewskiego. Pra- 
gnąłbym natomiast stwierdzić, że о- 
pinja wydana przez Trybunał w ni- 
czem nie jest przeciwna punktowi wi- 
dzenia rządu polskiego, w/g którego 
stworzenie normalnej sytuacji w dzie- 
dzinie komunikaeji między Polską a 
Litwą jest nieodzowne dla zrealizo- 
wania eełów rezolueji Rady Ligi Na- 
rodów z dnia 10 grudnia 1927 roku 
i 14 grudnia 1928 rokn, biorąc pod 
uwagę art. 23 paktu. Z zastrzeżeniem 
powyższem przyjmuję raport. 

Minister Zaleski wyraził podzię- 
kowanie dla sprawozdawcy, poczem 
raport został przyjęty przez Radę Li- 
gi Narodów. Sprawa petycji ks. Pless 
została odroczona do jitra na wnio- 
sek sprawozdawcy, Który nie zdążył 

przygotować swego raportu. į 

Deklaracja w sprawie Mandžurjįi. 
GENEW'A. 28.I. (Pat.) T. žw. ko- 

mitet dwunastu ustalił dziś tekst de- 
klaracji w sprawie Mandżurji, którą 
przewodniczący Rady złoży na jutrzej 
szem posiedeniu. Jak słychać, w de- 

klaracji tej położony będzie specjał- 
ny nacisk na art. 10 paktu Ligi, doty- 
czący respektowania integralności te- 
rytorjalnej członków Ligi. 

Konferencja 
min. Zaleskiego Zz p. Saito. 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

„Iskra* donosi z Genewy: min. 
Zaleskiego odwiedził delegat Japonji 
w Radzie Ligi Narodów p. Sato refe- 
rent spraw mniejszościowych i odbył 
z min. dłuższą konferencję. Petycja 
ukraińska nadesłana do Rady Ligi 
przez komisję trzech będzie rozpatry- 
waną i prawdopodobnie załatwiona 
przez Radę w piątek lub sobotę bież. 
tygodnia. 

Ulgi dla rolnictwa. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W związku z pracami nad zorga- 
nizowaniem pomocy dla rolnictwa do- 
wiadujemy się, że Minist. Sprawiedli- 
wości opracowuje obecnie przepisy o 
najniższej cenie, poniżej której rucho- 
mości i nieruchomości nie mogą być 
z licytacji sprzedawane. Specjalnie 
dla rolnictwa opracowywana jest u- 
stawa o sądowych odroczeniach wy- 
płat zastosowana do specjalnych cech 

  

i potrzeb rolnictwa. 

Zniesienie jeszcze 13 pow. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W „Dzienniku Ustaw'* ukazało się 
rozporządzenie Rady Ministrów, we- 
dług którego z dniem 1 kwietnia r. h. 
zostanie -zniesionych dalszych 13 po 
wiatów na terenie województw: lu- 
belskiego, łódzkiego, poznańskiego, 
lwowskiego i stanisławowskiego. 

  

Japończycy bombardują Szanghaj. 
Bomba, krążownik i 12 torpedowców. 

SZANGHAJ. 28.1. (Pat.) Dziś rano 
na gmach konsulatu japońskiego rzu- 
eono bombę. O świcie przybył tu krų- 

żewnik japoński .„Yobari* wraz z 12 
torpedowcami. Okręty wysadziły na 
ląd 500 strzelców. PTB, 

Stan wyjątkowy. 
SZANGHAJ. 28.1. (Pat.) Władze 

na obszarze koncesji międzynarodo- 
wej w Szanghaju ogłosiły stan wyjat- 
kowych okoliczności, Burmistrz chiń- 
ski oświadczył nieoficjalnie, iż gotów 
byłby przyjąć cztery z postawionych 
żądań japońskich. Niesnaski między 
Chińczykami trwają. 1500 żołnierzy 
Czang-Kai-Szeka, przybyłych — @е 

Szanghaju, względnie pełnią nadzór 
nad garnizonem kantońskim. Zmobi- 
*lizowany został oddział ochotników. 
Donoszą, że Japończycy. zamierzają 
zająć niektóre punkty strategiczne na 
terytorjum ehińskiem. Z Nankinu do- 
noszą, że personel konsulatu japoń- 
skiego został ewakuowany na pokła- 
dzie okrętu japońskiego. 

Sprawa Szanghaju —czołowem zagadnieniem 
międzynarodowem. 

LONDYN. 28.1. (Pat.) W/g infor- 
macyj, otrzymanych po południu w 
Londynie, wojska chińskie zaczęły a- 
strzeliwać flotę japońską. Japończy- 
ey na strzały odpowiedzieli bombar- 
dowaniem. Wylądowanie wojsk ja- 
pońskich zaczęło się przed wieczo- 
rem i odrazu na terytorjach Szang- 
haju doszło do ostrych starć chińsko- 

ńskich. W związku z temi wiado- 
mościami w Foreign Office panuje po- 
ważna troska o dalszy rozwój wypad- 
ków. Narazie Foreign Office zacho- 
wuje milezenie. Wielu koresponden- 
tów amerykańskich pism w Londynie 

tod szerszej i szczerszej współpracy 

międzynarodowej. 

   

Rogatki celne zaczęły w ostatnich 

upodabniać 

Europę współczesną do Średniowiecz- 

czasach coraz bardziej 

nej. Fo samo dałoby się rzece o skłon- 

ności niekórych państw — do maga- 

zynowania nieprodukcyjnego kapita- 

łów w miejscach domniemanie naj- 

"ch z wielką szkodą dla 

rynku pieniężnego ich oj 

Akcja choć w dużej 

skali, jest niczem więcej, jak również 

Średniowiecznem zakopywaniem do 

  

bezpieczniejs 

  

'zny. 
powyższa, 

ziemi beczek złota w przededniu ocze- 

kiwanych zamieszek i wojen. 

Należy przewidywać, że obecna 

krótkowzroczna mełoda państw ra- 

tunku w pojedynkę przed kryzysem 

(sauve qui peut!) ma się ku końcowi. 

Niebo polityczne, zachmurzone na 

Dalekim Wschodzie, wypogodzi się 

może nieco nad naszemi głowami; u 

wówczas spłynie na ludzi spokój i za- 

stąpi podniecenie umysłów, stwarza- 

jące dziś tak ciężką i nieprzenikliwą 

atmosferę nad DB Światem. 

A. G 

otrzymało dzić oć swych redakeyj po- 
twierdzenie, że noix amerykańska żą- 
da od Wielkiej Brytanji przyłączenia 
się do akcji bojkotu gospodarczego 
Japonji, w razie gdyby wojska japoń- 
skie wylądowały w Szanghaju, co i- 
stotnie już nastąpiło. Rząd brytyjski 
pragnąłby za wszelką cenę usunąć się 
od jakiejkolwiek  drastycznej akcji 
przeciwko Japonii. Z drugiej strony 
jednakże trudno mu jest w chwili o- 
becneį narażać się na odmowę i kon- 
ilikt w stosunku do Stanów Zjedno- 
czonych. W/g informacyj nie potwier- 
dzonych jeszcze ofiejalnie, Wieika 

  

Ulgi kolejowe 
dia młodzieży szkolnej. 

WARSZAWA. 28.1. (Pat)  Mini- 
słerstwo W. R. i O. P. zawiadamia, 
że w bieżącym roku szkolnym na czas 
przerwy między pierwszem a drugiem 

półroczem młodzież szkołna korzysta 
z ulg taryfowych na kolejach. < 

Sąd Naiwyžszy przyzna! ra- 
dzinie Tyszkiewiczów miijo- 

nową fortunę. 

Onegdaj zakończył się od sześciu lat trwa- 
jący proces spadkobierców Ś p. Tadeusza hr. 

kiewicza przeciwko skarbowi państwu. 
Przedmiot sporu 23.000 ha lasu w pow. woł- 

im, obejmuje trzy nadleśnictwa: Świ- 
Zamojski i Oszczepskie i przedsta- 

wia wielomiłjonową wartość. 

      

        

rzykrotnie 
kie za u- 

Dobra gen. Tyszkiewicza były 
konfiskowane przez władze rosy 
dział w akcji powstańczi 

Spadkobiercy jego, p nukowie wystą- 
pili z początkiem r. 1926 ze skargą sądową 
o zwrot skonfiskowanych przez Moskali ma- 
jątków, będących obecnie w posiadaniu pań 
stwa polskiego. 

Sprawa przeszła przez wszystkie instancje. 
Sąd okręgowy i apelacyjny przyznały dobra 
spadkobiercom. Onegdaj Sąd Najwyższy 
orzeczenie to zatwierdził. 

Spadkobiercami gen. Tyszkiewicza jest z 
ej strony rodzina zmarłej córki hr. Tysz- 

a, Łępickiej, z drugiej rodzina zmarłej 
giej córki, Wodzińskiej. 

   

  

   

    

Brytanja wyrazić miała sugestję bez- 
zwlocznego žwolanis  konsaliueji ® 
państw. Taktyka brytyjska idzie w 
kierunku pomniejszenia - znaczenia 
wydarzeń, zaś taktyka amerykańska 
w kierunku ieh wyoibrzymienia. W 
każdym razie sprawa Szanghaju wy- 
sunęła się na czoło zagadnień sniędzy- 
narodowych. 

Odpowiedź chińska, 

WASZYNGTON. 28.1. (Pat.) Stim- 
son odbył dłuższą rozmowę z amba- 
sadorem angielskim. Omawiane były 
wypadki w Szanghaju. Konsu! genc- 
ralny japoński oświadczył, że odpo- 
wiedź chińska na 4 żądania, zawarte 
w ultimatum japońskiem, jest zada- 
wałniająca. 

Interwencja Stanów Zjedn. 
TOKJO. 28.1. (Pat.) Rząd waszyng 

toński zwrócił się do rządu japoń- 
skiego o informacje w sprawie zarzą- 
dzeń, wydanych w związku z syiuacją 
w Szanghaju. 

Złe wróżba... 
G EWA. 28, I (Pat). Ogółne zdziwienie 

wywołują w Genewie piany sekretarjatu ge- 
nerainego Ligi, dotyczące obsadzenia urzęd- 
nikami sekreiarjatu poszczególnych komisyj 
konferencji rozbrojeniowej. Plany te wyglą- 
dają obecnie w ten sposób, że komisje mają 
być chsadzone zł przez trzech Niemców i 
Szereg t. zw. neutrałnych, niema zaś w nieh 
m jednego przedstawi ciecia Polski, Małej 

„ ami też państw południewe - ame- 
У kich. 

I tak np. komisję I-szą (dla spraw lądo- 
wych) ma scekretarjał obsadzić przez Niem- 
ca I Francuza, 2-gą (dla spraw morskichk 
przez Włocha i Anglika, komisję 3-cią (dla 
spraw lotnictwa) przez Włocha 1 Szweda, 
komisję 4-4 (ūla spraw budżetów wojsko 
wych) przez Austrjska i Duńczyka, komisję 
5-4 (dla spraw «ególnych) przez Niemea, 
Greka i Amerykanina, komisję 8-q (dla spraw 
prawnych) przez Niemea i Włocha, komisję 
7-ą (dla spraw organizacyj międzynarodo- 
wych) przez Węgru i Kanadyjczyka, komisję 
8-ą (dia organizacyj kobiecych, zajmujących 
się sprawami pokeju) przez łącznika, któ- 
rym jest urzędniczka sekretarjatu general- 
nego narodowości litewskiej 

  

    

   

(Iskra). 

Handerson. 
LONDYN. 28. L. (Pat). Henderson wyje- 

tha! do Genewy. 

S tuscia w garectuje 

Orzeczenie komisji rozjemczej. 
KATOWICE. 28. I. (Pat). Powołana na 

podstawie dekretu ministra pracy i opieki 
społecznej z dnia 26 stycznia r. b. speejał- 
na komisja rozjemcza dla załatwienia zatar- 
gu o płace w górnictwie węglowem górno- 
Śląskiej części województwa Śląskiego wy- 
dała w dniu dzisiejszym orzeczenie, mocą 
którego orzeka: 1) Dotychczasowe stawkś, 
wymieniene w „porządku płac* dla robot-: 
ników kopalń węgla na polskim Górnym 
Śląsku, stosowane również dia koksowni i 
brykietowni, a obowiązujące od 16 wrześ- 
nia 1929 r., obniża się o 8 proe., z wyłącze- 
niem t. zw. „małych dodatków*, wzgłędnie 
cbnižek, b) w kopalniach południowego re- 
wiru, z wyjątkiem kopałń Dębińsko, Kne- 
rów 1 Charlotta, których płace taryfowe były 
dotychczas mniejsze o 4 proe. od płae ko- 
palń południcwego rewiru, ustala się tę róż-, 
nicę na 6 proe. w stosunku do uchwalonych 
niniejszem orzeczeniem płac rewiru central- 
nego. Dła kopalni Knurów różnica ta_ będzie 
wynosiła 4proc., dła k. Dębińsko — 7 proe., 
dla k. Charlotta — 10 ргое., z tem jednakże 
zastrzeżeniem, że wszelkie prywatne umowy 
o pracę robetników z zarządem kopalni 
Charłotta, począwszy od chwili wejścia w 
życie niniejszego przeczenia stają się nie- 
ważne, c) W ten sposób ustalone stawki ©. 
bowiązują od dnia 1 łutego r. b. na czas 
nieckreślony z tem, że wymówienie po raz 
pierwszy może nastąpić na dzień 1 czerwca 
1932 roku i winno być podnne zajnteresowa- 
nym stronom do wiadomości najpóźniej na. 
2 tygodnie przed upływem tego terminu. 

O ile wypowiedzenie nie nastąpi, stawki 
te obowiązują na każde dalsze 3. miesiące, 
również z dwutygodniowym terminem wypo- 
włedzenia, d) Strony powinny wyrazić swą 
zgodę na niniejsze orzeczenie najpóźniej de 
dnia 29 stycznia 1932 r. W sprawozdaniu 
komisja roezjemcza wskazuje, że uznała za 
konieczne uskutecznienie tych chniżek w 
przeświadczeniu, że uszczerbek zarobku każ. 
dego robotnika da możliwość zatrudnienia 
większej ilości pracowników i zapobiegnie 
zamykaniu kopalń, a oszczędności, osiągnie- 
te z raeji tej obniżki, muszą być użyte prze. 
dewszystkiem na wytworzenie funduszu wy- 
równawczego, który ma pokrywać straty, 
spowodowane eksporiem węgla na rynki za- 
morskie. 

KERNTTN PETERS EET SOS EETETETTEENETT 

Hitler kandydatem na prezydente Rzeszy? 
BERLIN. 28.I. (Pat.) „Socialdemo- 

kratischer Pressedienst“ donosi, že w 
ostatnich dniach toczą się między 
przywódcami partji narodowo-socjali- 
stycznej i niemiecko-narodowej nara- 
dy poufne w sprawie wyboru prezs- 
denta Rzeszy. W wyniku tych kon- 
ferencyj partja norodowo-socjalisty- 
czna wystąpić ma 3 lutego z własnym 
kadydatem w osobie Hitlera, wzgłęd- 
nie ministra w rządzie Turyngji dr. 
Fricka. Według informacyj „Deut 

sche Allgemeine Ztg.*, miarodajne 
czynniki partji narodowo socjalisty- 
cznej. wywierają nacisk na Hitlera, 
ażeby zgodził się na wysunięcie swej 
kandydatury. Obywatelstwo niemiec- 
kie Hitler otrzymać ma w tym wypad- 
ku przez nominację na nadzwyczajne- 
go profesora politechniki w Brunświ- 
ku, gdzie ministrem spraw wewnętrz- 
nych jest przywódca narodowych so- 
cjalistów Vlagge. 

Dookoła przesilenia rządowego w Austrii. 
Przypuszczenia. 

WIEDEŃ. 28.1. (Pat.) Desygnowa- się z powodu osoby dr. Schobera. 
ny kanclerz dr. Buresch odbył wczo- 
raj wieczorem konferencję zo stronnice 
twami parlamentarnemi. Klub chrze- 
ścijańsko-społeczny przyjął do wiado- 
mości sprawozdanie kanclerza. Ro- 
kowania z Wielkoniemeami rozbiły 

Organ związku chłopskiego „Extra- 
blatt* sądzi, że wobec odmowy Wieł- 

koniemców utworzy dr. Buresch rząd 
mniejszościowy, w którym wzięłyby 
udział stronnictwo chrześcijańska 
społeczne i związek chłopski. 

Szoker szkodnikiem. 
WIEDEŃ. 28. I. (Pat), Omawiając przesi- 

lenie gabinetowe, stwierdza dzisiejsza prasa 
poranna, że dotychczasowy minister spraw 
zagranicznych wicekanełerz Sehober ustąpił 
definitywnie ze swego stanowiska. 

„Neue Freie Presse'* twierdzi nawet, że 
dymisja gabinetu Burescha nastąpiła głów- 
nie w tym cele, aby doprowadzić do zmia- 

ny w ministerstwie spraw  zagranieznych. 
Dr. Schober przyniósł Austrji wielkie szkody. 
Szezególnie awantura z unją celną niemiee- 
ko-austrjacką kosztowała Austrję niezwykie 
wiele. Metody, stosowane przytem przez dv. 
Schobera, zraziły nietylko Franeję, leez tak- 
że i inne państwa. 

Południowa Afryka porzuca parytet złota? 
LONDYN. 28. I. (Pat). Dzienniki pod- 

kreślają znaczenie nieoczekiwanego wystą- 
pienia premjera Południowej Afryki Hert- 
zoga, jako zapowiedź wycofania się niedługo 
Południowej Afryki z parytetu złota. 

„Finaneieł Times“ uwaža, že akeja Hert- 
zoga eo do mianowania specjalnej komisji 
celem zbadania, czy utrzymanie złotego pa- 
rytetu jest nadał pożądane, czy też ódwrot- 

nie interesy Południowej Afryki wymagają 
wyeofania się, jako możliwości zmiany de- 
tychezasowego systemu złotego. W kołseh 
gospodarczych panuje przekonanie, że ka-- 
misja wypowie się za zmianą parytetu zło 
ta. Cały szereg finansistów, zawierających 
od dziś interesy, zamierza brać pod uwagę 
ewentualne konsekweneje tego odstąpienia 
od parytetu złota, 
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Oszust, manjak 
Historja jak ze staroświeckich powieści: 

jakiś Sas — może August Il-gi? — uwięził 
w jednym ze swych zamków jakiegoś alche- 
mika — może Sędziwoja? — i przysiągł nie 
wypuścić go stamtąd, zanim nie otrzyma z 
ołowiu złota. Biedny alchemik nie ujrzał już 
światła dziennego i zgasł w swej ciemnicy, 
głowiąc się nad tygłami, mieszaninami i for: 
mułkami chemicznemi, 
Dzisiaj władca Seksonji przedzierznął się we 
francuskich kapitalistów, brodaty alchemik- 
w inżyniera Dunikowskiego, zamek saksoń- 
ski — w paryskie więzienie Santć, ciemnica 
czarnoksięska z tyglami i miechami — w la: 
Łoratorjum Szkoły Centralnej w Paryżu z 
elektrycznym piecem i współczesną skompli- 
kowauną aparaturą. Jedynie ceł pozostał ten 

saiu: Osiągnięcie sztucznym sposobem złota. 
Czytelnicy znają już mniejwięcej przebieg 

całej sprawy z gazet: w 1927 r. na słonecz- 
rem wybrzeżu francuskiej Riwjery wypłynął 
polski inżynier Dunikowski, który podawał 
się za wynalazcę sztucznego sposobu wydoby- 
wania rodzimego złota ze złotodajnej rudy. 
Dunikowskiemu chodziło jedynie o udosko- 
nalenie tego sposobu. Twierdził on, że całych 
29 lat strawił na mozolnej pracy, zanim wre- 
szcie doszedł do rezultatów, które uwieńczyły 

jego trud długołetni. Próby i badania miat 
pochłonąć znaczne kapitały własne wynalaz 
cy i sterać mu w dużym stopniu zdrowie. 
'Tem niemniej on, Dunikowski, nie rezygnuje 
z dalszej pracy, której wyniki spowodować 
mają przewrót w ustroju gospodarczym 
świata. 

Nie było bodaj jeszcze w dziejach ludz- 
kości przykładu, by głoszone przez kogoś 
z całym uporem i stanowczością twierdzenie 
nie znalazło większego lub mniejszego posłu- 
chu wśród otoczenia, Nie chodzi o istotną 
wariość głoszonej doktryny. Może to być za- 
równo największa prawda świata, jak naj: 
ordynarniejsze kłamstwo. Powodzenie Maho- 
meta, który pociągnął za sobą miljony wier. 
nych i powodzenie wydrwigrosza warszaw- 
skiego, który sprzedał kmioikowi kołumnę 
Zygmunta opiera się na starej, jak świat 
prawdzie, którą swego czasu sformułował już 

1nądry Wołłer: „kłamcie, kłamcie... zawsze 

voś z tego zostanie”, Maksyma ta — mutalis 
mutandis — nie zawiodła i w przypadku 
Dunikowskiego. Mimo stwierdzonych wieka- 
mi stałych niepowodzeń w kierunku uzyska- 
nia sztucznego złota, mimo całej fantastycz- 
mości twierdzeń inżyniera, dał się na plewy 
pięknych słówek złapać sam książe Monaco 
Albert. Kazał on przedstawić sobie Dunikow- 
skiego, poczem oddał do dyspozycji wyna- 
lazcy gmach słynnego muzeum oceanogra- 

ficznego w Monte Carlo. Niezależnie od tego, 
złożył władca bogatego państewka w ręce 
wynalazcy duże Środki pieniężne i namówił 
grupę kapitalistów francuskich, by uczynili 
to samo. Wyłożóne miljony miały potem 
wrócić do kieszeni ofiarodawców z ogromnyrn 
zyskiem. 

Dunikowski znowu oddał się pracy z ca 
łym zapałem. Dni i noce spędzał w swem la- 
koratorjam, urządzonem podług jego wska- 
zówek za miljony kapitalistów francuskich. 
Czy jednak prace Dunikowskiego wydały si; 
Kapitalistom podejrzane, czy nudziło im: cze- 
kać na wydobyte sztucznym sposobem złoto 
—dość, że pięknego pięknego dnia zażądali 
oni zwrotu kapitałów, zgłaszając rezygnację 
z ewentualnych korzyści, obiecywanych przez 
współczesnego alchemika. Dunikowski pienię- 
dzy oczywiście zwrócić nie mógł, bo już ich 
nie miał. Miljony wyparowały, jak kamfora. 
Pochłonęły je kosztowne doświadczenia in- 
żyniera, Może zresztą znalazły inne jakieś 

        

    

  

  

  

czy wynalazca? 
tajemnicze ujście. W rezultacie, rozczarowani 
kapitaliści złożyli skargę do prokuratury i 
Dunikowski znalazł się niebawem za kratą, 
oskarżony o podstępne nadużycie zaufania 
i roztrwonienie powierzonych sobie pienię- 
dzy. 

Gdyby się cała sprawa na tem kończyła, 
niewartoby nawet o niej pisać. Ot! historja 
jakich wiele: oszust, oszukany, sąd, więzienie. 

Ale w tem właśnie sęk, że Dunikowski nie 
uznał się za oszusta i nie dał za wygrana. 
Dzięki: wymowie obrońców inżyniera znako- 

mitych adwokatów paryskich Torresa, Pi- 
mient'a i Kłotz'a udało się, jak wiadomo, uzy 
skać zezwolenie prokuratury na kontynuo- 
wanie przez Dunikowskiego doświadczen. 
Więzień z „Santć*, jeździ codzień. pod silną 
eskortą do wspomnianej na początku Ecoła 
Centrale i tam pracuje nad swem dziełem. 
Nasuwa się przeto pytanie, czy aby Duni- 
kowski nie jest wynalazcą—-manjakiem, z ka- 
tegorji tych „uczonych* co się głowią nad 

  

                            

perpetuum mobile czy eliksirem wiecznej 
młodości, 

jak do- 
noszą gazety — naszemu alchemikowi zmon- 
tować całą skomplikowaną aparaturę wyna- 

lazku. Nazajutrz miała się odbyć urzędowa 
próba w obecności ekspertów-profesorów Qu- 
illet, Sannier i Bódeau, zjawili się obrońcy 
oskarżonego z prośbą o zezwolenie uczestni- 
czenia w próbie. Sędzia Śledczy odmówił jed- 

nak, tłumacząc, że przy próbie wystarczy - 
becność ekspertów. Dodać trzeba, że obroń- 
cy Dunikowskiego mieli już przedtem moż- 
ność przyglądania się własnemi oczami jak 
wynalazca włożył do skonstruowanego przez 
siebie pieca elektrycznego kawałek złotodaj- 

  

   

nej rudy w której nie można było — nawet 

przy pomocy mikroskopu — odróżnić czą- 
steczek złota od innych części składowych. 
Po wyjęciu natomiast owego kawałka rudy 
z pieca okazało się, że złoto się wydzieliło 
i wyraźnie połyskiwało. Jak zapewniają ob- 
rońcy, nie może być mowy o jakimś oszu- 
kańczym wybiegu, Próba ta jednak nosiła 
charakter nieoficjalny, gdyż odbyła się bez 
udziału ekspertów. 

Odmowa sędziego śledczego dopuszczenia 
na próbę oficjalną obrońców podziałała na 
Dunikowskiego w ten sposób, że ten kate. 
gorycznie odmówił zademonstrowania swego 
wynalazku, który — jak powiadał — ma zbyt 
wielką doniosłość, by można go było demon- 
strować bez należytych gwarancyj. Sędziu 
śledczy oświadczył na to, że odtąd traktować 
będzie Dunikowskiego jako więźnia izolowa- 
nego t. zn. pozbawionego łączności zarówno 
z krewnymi, jak też adwokatami. Wynalazca 
się jednak uparł i niezwłocznie został odwie- 
ziony zpowrotem do więzienia, Eksperci-pro- 
fesorowie napróżno starali się sami urucho- 
mić aparat Dunikowskiego. Okazało się jed- 
nak, że przewidujący inżynier zabrał ze sobą 
czy też zniszczył małą składaną rurkę, emn- 

nującą jakieś tajemnicze „promienie C*, bez 
których aparat nie mógł funkcjonować 

Znowu więc cała ta mocno zagadkowa 
historja utknęła na martwym punkcie. Zno- 

wu stajemy przed problematem: przebiegły 
oszust, obłąkany manjak czy genjalny wy- 
nałazca? Właściwie ta trzecia ewentualność 
znajduje się z punktu widzenia praktycznego 
pod dużym znakiem zapytania, gdyż sądząc 
z prób dotychczasowych nowy sposób wydo- 
bywania złota jest djabelnie kosztowny, prze- 
wyższając bodaj wielokrotnie wartość otrzy- 
manego złota. 

Najbliższe dni powinny przynieść rozwią- 
zanie ciekawej historji Dunikowskiego. 

J—ski. 

   

  

  

Najnowszy Polski Przebój Dźwiękowy reż. Michała Waszyńskiego 

BEZIMIENNI BOHATEROWIE 
W rol. gł. Marja Bogda, Zula Pogarzełska, Adam Brodzisz, Eug. Bodo 

i i Stefan Jaracz 

  

w tych dniach w kinie „HELIOS“. 

  

Z Rady Miejskiej. 
Wczorajsze plenarne posiedzenie 

Rady Miejskiej oczekiwane było z du- 
żem zainteresowaniem. 

  

Znalazło to 
swój wyraz w licznej frekwencji rad- 
nych i publiczności, która szczelnie 
wypełniła wszystkie korytarze przyle- 
gające do sali posiedzeń: Ogólnie o- 
czekiwano, że w związku z głośną już 
sprawą wciągnięcia prezydenta Folc- 
jewskiego na listę członków rady nad- 
zorczej Arbonu zechce on złożyć wy- 
czerpujące w tej sprawie wyjaśnie- 
mia, tem bardziej, że uczyniono to, jak 
wiadomo, bez jego zgody i wiedzy. 
Istotnie natychmiast po zagajeniu po- 
siedzenia prezydent Fołejewski zło- 
żył wyjaśnienia wiadome już z prasy, 
oświadczając na końcu, iż przeciwko 
Arbonowi wystąpił na drogę sądową. 

   

  

Oświadczenie to jednogłośnie przy 
jęte zostało do zatwierdzającej wia- 
domości przyczem r. Czernihow na- 
piętnował stanowisko prasy bruko- 
wej, która pochopnie skorzystała z 
okazji zrobienia. sensacji, wciągając 
w swą grę ogólnie w mieście cenione- 
go i poważanego prezydenta miasta. 

Po skreśleniu szeregu punktów z 
porządku dziennego ze spraw waż- 

NA ŚCENIE 
Teatr na Pohulance. 

Niezwykła podróż. Sztuka fanta- 
styczna Sutton Vane w trzech aktach. 

Tak, to była Reduta... ze swoją 
cudowną właściwością wywoływania 
nastroju i podciągania widza do sw. 
ich rejonów. Zmatowana, zespołow 
gra, niezmiernie dyskretne operowa- 
nie stopniowaniem dramatycznem 1 
natężeniem głosowem w rozwoju ak- 
cji dynamika grozy, fantastyczności 
i niesamowicie zręczne bujanie się 

za autorem na jakiejś huśtawce, od 
niebios, modlitwy i trwogi przed nie- 
znanem, od porachunków z sumie- 
niem, do płaskości, przyziemności, 
pospolitego skrzeku i marności ludz- 
kiej. 

Tych przeskoków i migawek nic 
szczędzi nam autor, zapożyczający 
wiele efektów od kina, aż do happy 
end włącznie. Bogato rozsiewa po- 
kaźna liczbę jaskrawych i wstrząsa- 

    

  

niejszych wymienić należy ustalenie: 
dodatku komunalnego do państwo- 
wego podatku od nieruchomości na 
r. 1932. Dodatek ten pobierany bę- 
dzie w normach następujących: 50 
proc. podatku od nieruchomości przy- 

noszących 2000 zł. rocznego dochodu, 
60 proc. od dochodu wahającego się 
w granicach od 2000 do 3060 zł. i 82 
i pół proc. przy dochodzie przekra- 
czającym sumę 3000 zł. Następnie w 
związku z rozporządzeniem Prezyden - 
ta Rzplitej o herbach instytucyj pań- 

stwowych i samorządowych ustalono 
herb pieczęci m. Wilna. Za wzór pie- 
częci posłużył list rajców wileńskich 
wysłany do rajców brzeskich w roku 
1441-ym. Wzór ten jest prawie że 
identyczny ze znanym herbem Wilna. 
O prawo posługiwania się pięczęcią 

herbową Magistrat z upoważnienia 
Rady Miejskiej będzie interwenjował 
w Ministerstwie Spraw  _Wewnętrz- 
nych. Dalej bez sprzeciwu przeszedł 
wniosek Magistratu w sprawie naby- 
cia kosztem 22000 złotych stacji ce- 
chowniczej dla elektrowni miejskiej, 
co pozwoli na dokładną i skuteczną 
kontrolę liczników. 

ESTRADZIE. 
jących efektów z kt. jednym z naj- 
lepszych i wprost bajecznych jest zja- 
wienie się „sędziego w ostatnim ak- 
cie, gdy widzowie i pasażerowie stat- 
ku spodziewają się strasznej okrop- 
ności, potem mogą myśleć w pierw- 
szej chwili, że wszystko co słyszeli 
było jakąś sugestją, obłędem pasaże- 
rów, a wnet potem, okazuje się, że 
niesamowitość dalej trwa. Sztuka jest 
kwakierska, biblijna, ewangelicka do 
cna. Wszelka paradoksalność & la 
Shaw obficieużywa; ta przeplatanka 
rzeczy boskich i wiecznych z ziem- 
skiemi i pospolitemi, jest jakby tema- 
tem życia, na którem wygrywa ono 
wiecznie te» same warjanty. Epizod 
pary „niedoszłych*, owiany wielką 
poezją, a zakończenie niezwykle jest 
piękne, chociaż 3-ci akt przydługi i 
nuży. Doskonale natomiast zbudowa- 
ną jest sztuka pod tym względem, że 
widz-słuchacz spodziewa się, wciąż 
czegoś niemożliwego, nieopisanego... 
i trwa w tem do końca. Nik bodaj 
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Z komisyj sejmowych. 
Budżetowa. 

Dalszy ciąg dyskusji nad budżetem Min. Skarbu. 
8. I. (Pat). Na czwartko- 

sji budżetowej Sejmu 
przystąpiono do zej dyskusji nad bud- 
żetem Ministerstwa Skarbu. 

Pos. ROZMARIN (Kl. Żyd! podkreśla nie- 
realność budżetu. po stronie dochodów. Przed 
wojną państwa załatwiały deficyty budżeto- 
we pożyczkami wewnętrznemi łub zagrani- 
cznemi. U nas tego tego się nie czyni. Mów. 
ca zwraca uwagę na stosunek Francji do nas 
w zakresie kredytowym Udziela ona poży- 
czek Węgrom. Czechosłowacji i Jugosławji, 
nam zaś nie. Przechodząc do krytyki eks- 
pose ministra, poseł przyznaje, że obracało 
się ono w ramach rzeczywistości, niemniej 
jednak zapowiedź ministra o sowych podat- 
kach, gdy łudność ugina się pod obecnemi, 
jest nieostrożna. Pos. Rozmarin twierzi, że 
nieściągalne załegłości podatkowe muszą być 
umorzone. Eksperymemń z monopołem .spi- 
rytusowym nie udał się. Mimo to trzymamy 
się tego błędu, chociaż przy akcyzie docho- 
dy skarbu byłyby większe. Mówca w zakoń- 
czeniu krytykuje połitykę banków, która do- 
prowadziła do zamrożenia w nich kapita- 
łów i domaga się od Ministerstwa zaintere- 
sowania się losami handlu i rzemiosła. 

Pos. RYMAR (KL 'Nar.| atakuje t. zw. 
fundusze specjalne, oświadczając, że wszy- 
stkie razem fundusze różnych resortów sięga- 
ja 200 miljonów złotych. Mówca zapytuje, 
jaki jest wynik ustawy o podatkach w na- 
turze. 

WARSZAWA. 2 
wem posiedzeniu 

     

   

    

    

    

ROSUMEK (Kl 
sszenia reformy 

tykuje ostro działalność 
skarbowych. 

Pos. CZERNICHOWSKI (BB) zwraca u- 
wagę, że mówcy opozycyjni nie poruszali 
strony wydatków budżetu Ministerstwa Skar 
bu. Tendencja reprezentowana przez obóz 
rządowy zmierza do oparcia równowagi bud. 
żetowej na samowystarczalności. Jeżeli dziś 
dążymy za wszełką cenę do utrzymania rów 
nowagi, to dłatego że nas nie stać na inne 
załatwienie tej sprawy. 

Po zakończeniu dyskusji zabrał: głos mi- 
nister skarbu Jan Piłsudski. Zarzucano 
tu budżetowi Ministerstwa wogóle, a budże- 
towi Ministerstwa Skarbu w szczególności, 

że w preliminowanych dochodach jest nie- 
realny. Proponowano analizę dochodu spo- 
łecznego, lecz nie wskazano metody tej ana. 
lizy. Wszystkie elementy z kalkulacji na- 
szej zostały uwzgłędnione. Niema innego 
wyjścia, jak zmniejszenie wydatków i po- 
większenie obciążeń. Trzeba sięgnąć do no- 
wych źródeł, a. nawet podwyższyć stawki 
istniejących dochodów, gdyż pamiętać na- 
leży i o tem, że kryzys nierównomiernie 
dotknął różne grupy. 

Aczkołwiek przeprowadzenie reformy po- 
datkowej w okresie kryzysowym jest nie- 
wskazane, niemniej prace są zapoczątkowa- 

ne, lecz rozłożone na szereg lat. Reforma 

Niem.) domaga się 
podatkowej i kry- 
urzędów i władz 

    

O ile porządek dzienny nie wywo- 
łał żywszego oddźwięku o tyłe wnio- 
ski nagłe rozpętały gorącą połemikę, 
która dotycząc tematu  połitycznego 
stała się odskocznią dła mówców z 
opozycji dla zrobienia hałasu naze- 
wnątrz, co zresztą niejednokrotnie 
podkreślali 
klubów opozycyjnych. Chodzi tu o 
wniosek zgłoszony. przez ugrupowa- 
nia lewicowe poparty solidarnie przez 
endecję i Żydów w sprawie wyraże- 
nia przez Radę Miejską protestu prze- 
ciwko nowej ustawie samorządowej, 
rozpatrywanej obecnie przez ciała П- 
stawodawcze. Wnioskodawcy poza- 
tem domagali się zwołania walnego 
zebrania związku miast połskich dla 
wpłynięcia na czynniki właściwe w. 
celu wycofania tej ustawy. Ponie- 
waż dyskusja zeszła na tory ściśle po- 
lityczne i odbiegła daleko od kom- 
petencji Rady, profesor radny Stanie- 
wicz zaprotestował przeciwko robie- 
niu demonstracyj politycznych, przy- 
chylając się do rzeczowego rozważenia 
tej sprawy przez związek miast por 
skich. Demagogiczna jednak więk- 
szość Rady wniosek swój przeprowa- 
dziła przyczem wybrana w między- 
czasie Komisja opracowała tekst pro- 

testu, uchwałając jednocześnie zwo- 
łanie walnego zebrania związku miast 
polskich. 

Resztę posiedzenia wypełniły dwa 
wnioski nagłe w sprawie niedomagań 
obecnej komunikacji miejskiej. Po 
dłuższym i rzeczowym referacie dr. 
Rafesa wyłoniono komisję w składzie: 
inż. Spiro, Śtążowskiego, dr. Bor- 
skiego, Rafesa, Zaszłowta i Kubilu- 

sa. Komisja ta zajnrie się zbadaniem 
braków i niedomagań w organizacji 
komunikacji autobusowej i przedłó- 
ży kompetentnym władzom szczegóło- 
wy memorjał, który posłuży za mater- 
jał do uregulowania nareszcie komu- 
nikacji miejskiej. 

Posiedzenie zamknięte zostało na 
krótko przed ; w nocy. 

  

      

         

nie -sprobował opisać tego co Sutton 
Vane i umieścić w literaturze, a w do 
datku teatralnej wrażeń takich, ; 

kie opowiada i przeżywa przed nami 
młodzieniec i jego ukochana, Oboj> 
grali przepięknie, zresztą ws y gra 
li mądrze, i przezwyciężali szalone 
trudności odtworzenia takiej sztuki, 
pomiędzy niebem i piekłem, ludzi-nie- 

  

    

łudzi, żywych upiorów, będących 
bezpośrednio, to obrazem słabości, 

przewrotności, brutalnej pychy, to 
słodyczy i poświęcenia, najgłębszej 
miłości, miłosierdzia chrześcijańskie- 
go, i wiełu jeszcze uczuć ludzkich, 
a odwiecznych, jakie się w tem nie- 
pospolitem dziełe znajdują. 

Operowanie dźwiękami i światłem 
było też obmyślone odpowiednio dla 
wywołania należytego wrażenia, taki 
np. bufet cock-failów i steward, 0- 
świetlony zielonawo, niby najpospo- 
litsza rzecz, koło której przechodzi się 
na każdym statku ciągle, a to może 
jest... nie, treści nie trzeba opowia- 
dać, by nie psuć wrażenia tym co pój- 

"dą, a doprawdy warto. Tyle bzdur o 
typie fantastycznym probują stworzyć 

przemawiający Теайегту - 

*'wem posiedzeniu 

   

zmierzać musi do zmiany systemu wymiaru 
i poboru podatków, np. ryczałt pozwoli usta- 
lić k Ikulację dla różnych kategoryj. przy- 
niesienie ulki, zmniejszy ilość rekursów. 

Przechodząc do nowych projektów podat- 
kowych, minister podkrešla, že табмлас O 
tem miał na myśli te, któr jeszcze nie 
wpłynęły do Sejmu, chociaż zostały zapowie 
dziane, mianowicie podatek od op tem- 
plowych i od drożdży. Ten ostatni związany 
jest z ustawą o monopolu spirytusowym. 
Jest tendencja do przerobienia całej ustawy 
o monopolu spirytusowym. 

Zkolei zabrał głos wiceminister ZAWADZ- 
KI. Jeżeli chodzi o realność wpływów Mini- 
sterstwa Skarbu, to wpływy te ustalono na 
„podstawie wyników dotychczasowych. Pa- 
nowie, którzy mówili, że przewi( ywania te 
są nierealne, nie określili, bo nie mogli o- 
kreślić, w jakim stopniu są nierealne. Kwo- 
4ę preliminarza wpływów możemy uważać 
mniej więcej za realną. 

Zatrzymam się — ciągnął dalej wicemi- 
nister — na kategorji zaległości podatkowych 
dojrzałych do egzekucji. Z dniem 1 paź- 
dziernika 1931 r. wynosiły one 410 miljo- 
nów, w tem podatku gruntowego 23 miljo- 
ny, od nieruchomości 29 miljonów, podatku 
przemysłowego 175 miljonów. W. tej chwili 
nietyłe przez stosowanie pewnego nacisku, 
lecz zmianę przepisów i uproszczenie proce. 
dury mamy nadzieję opanować te zaległości. 

Wiceminister STARZYŃSKI odpowiada 
na wszystkie zarzuty. Niektórzy mówcy — 
podkreśla wiceminister — poruszyli zagad- 
nienie kontroli Ministerstwa nad budżeta- 
mi samorządu, Dla Ministerstwa Skarbu by- 
łoby to nawet dobre. Ludności rolniczej ciąży 
głównie obciążenie samorządowe, ale w po- 
jęciu przeciętnego obywatela to wszystko 
kładzie się na skarb podatków państwowych. 
Panowie podkreślali, że w Polsce jest bar 
dzo źle. Nikt nie twierdzi, że jest dobrze, 
ale nie należy obrazu czarnego jeszcze prze- 
czerniać. 

Następnie przemawiał pos, HOŁYŃSKI, 
poczem przyjęto budżet Ministerstwa Skarbu 
w drugiem czytaniu 

Po południu przystąpiono do trzeciego 
czytania preliminarza budżetowego. Uzna- 
no za przyjęte w trzeciem czytaniu te bud- 
żety, do których nie wniesiono żadnych po- 
prawek. Następnie przyjęto budżety Sejmu i 
Senatu, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 

budżet Ministerstwa Przem. i Handlu z po- 
prawką, zwiększającą pozycję na dotacje 
amortyzacji i oprocentowania pożyczek m. 
Gdyni o 100 tysięcy. Dalej przyjęto budżet 
Ministerstwa Rolnictwa. W dziale przedsię- 
biorstw przyjęto wniosek, aby o 8 miljonów 
zmniejszyć pozycję na eksploatację lasów 
państwowych i o takąż sumę zmniejszyć wy 
datki na administrację lasów państwowych. 
Następnie przyjęto budżet emerytur i zao- 
patrzeń. W! końcu odrzucono rezolucję pos. 
Zahajkiewicza, domagającą się zniesienia są- 
dów doraźnych, dalej trzy rezolucje ks. Szy- 
delskiego. Pozostałą jeszcze rezolucję pos. 
Wełykanowicza w sprawie zaopatrzenia in- 
walidów galicyjskiej armji ukraińskiej odło- 
żono do plenum celem innego zredagowa- 
nia. 

   

  

   

            

Konstytucylna. 
Dyskusja nad referatem 

pos. Podoskiego. 

WARSZAWIA. 28. I. (Pat). Na czwartko- 
komisji konstytucyjnej 

Sejmu przystąpiono do dyskusji nad rete- 
ratem pos. Podoskiego o składzie Sejmu. 

Pos. CZUMA (BB), omawiając sprawę 
syndykalizmu, podkreśla, że z wielką ostroż- 
nością trzeba odnieść się do idei syndyka- 
listycznej, jako szczytnej idei społecznej, or- 
ganizującej politycznie społeczeństwo. Mów- 
са oświadcza, że tezy pos. Podoskiego co 
do składu Sejmu popiera jako sformułowa- 
ne ostrożnie, rozważnie i celowo. Zarówno 
co do głosowania powszechnego, liczby re- 
prezentantów jak i innych zasad ordynacji, 
włącznie z weryfikacją  zaprotestowanych 
mandatów przez Sąd Najwyższy stanowisko 
referenia mówca uznaje za słu „ Prezy- 

denta Rzeczypospolitej nie moż ё 
tym obowiązkiem. czy prawem — możnaby 
jedynie dyskutować, czy te uprawnieni 
dać magistraturze sądów administracyj 
czy powszechnych. Wydaje się mówe 
obecna praktyka prawna zasługuje na jej 
dalsze stosowanie, 

Pos. MĘKARSKI (BB) nie wierzy, by or- 
ganizacja nowoczesnego społeczeństwa mog- 
ła odbywać się nadal w zasięgu bankrutu- 
jącego liberalnego poglądu na świat poli- 
tyczny, ustalonego w systemie parlamentar- 
nej demokracji. Ten typ organi cji przeży 
wa się. Żyjemy w epoce przej iowej mię 
dzy dawniejszemi a nowemi formami ustro- 
ju społecznego. Zdaniem mówcy, referent 
stoi na stanowisku ewolucyjności procesów 

ustrojowych, nie chce ich wyprzedzać, ale 
pragnie im torować drogę w nowem prawie 
wyborczem. Tworzenie dziś w Polsce Izby 
zawodowej poselskiej, zdaniem mówcy, by- 
łoby jeszcze przedwczesne i sprzeczne z rze- 
czywistym układem stosunków. To też re- 
ferent zachowuje zasady parlamentaryzniu 
politycznego, łecz swoim tezom nadaje ce- 
chy wybitnie elastyczne, aby mogły adopto- 

ać tendencję rozwoju  przekształcającego 

się prawa wyborczego. 
Posłanka WAŚNIEWSKA (BB) zastanawia 

się nad kwestją określenia liczby posłów, 
która winna b pozwoli. 

      
   

            

    

  

    

      

   
ła na jak r sni nowanie 
Sejmu. Powszech i opinja, że mamy 

  

  

posłów za wiele. 
Pos. SZABLEWSKI (BB) omawia skutki          

różni autorzy, jest to chyba najtrud- 

niejs y rodzaj twórczości i najtrud- 
y do grania, ale Vane to potra- 
agrali mu jego sztukę odpowie- 

Treść oscyluje pomiędzy Bi- 
Scherlock Holmesem, i że tą 

    
bajką potrafili odtwórcy przejąć słu- 

chaczy, to jest dowód artyzmu, a że 
prawdami w niej zwartemi potrafił 
autor dać duży materjał myślowy, to 
znów jego zasługa. Zastanawiające 
było wykonanie wogóle, a zwłaszcza 
poszczególnych scen, np. modlitwa 
pastora, i wołanie dziewczyny do ko- 
chanka, wszak cała akcja jest fikcja, 
opartą jednak na najgłębszych wie- 
rzeniach i niepokojach ludzkich. Od- 
dać w grze to nawarstwienie myślowe 
na akcji, tę głębię wieczności w ge- 
stach doczesności, tę zaświatowość, 

ubraną w szaty groteski lub poe 
to było trudne zadanie. Reduta, jak 
się należało spodziewać, wywiązała 
się z niego z tem skupieniem dyna- 
miki artystycznej, godnem jej daw- 
nych tradycyj. Zbyt mało było osób 
na tej osobliwej sztuce, a szkoda. 
Prócz wrażeń artystycznych (dosko- 

          

  

urzeczywistnienia systemu liberalizmu połi- 
tycznego Rousseau i liberalizmu gospodar- 
czego Smitha w XIX wieku. W Polsce wzo- 
rem państw zachodnich — twierdzi mówca 
— weszli na drogę najbardziej liberalnego 
ustroju, choć nie' mieliśmy na to warun- 
ków. Dzisiaj ustrój nasz opiera się na wy- 
borach, nie przygotowanych do rozwiązywa- 
nia subtelnych zagadnień państwowych. Pol- 
ska niesłusznie pozostawiła ruch zawodowy 
swemu własnemu losowi. W miejsce parlą- 
mentaryzmu politycznego powinien kiedyś 
wejść parlamentaryzm gospodarczy, który- 
by wprowadził do ciał ustawodawczych no- 
wy typ człowieka. 

Pos. MAKOWSKI (BB) oświadcza, że nie 
byłby za zbyt znacznem ograniczeniem licz- 
by posłów. Rola fachowego reprezentowania 
poszczególnych interesów samorządu zawodo 
wego niekoniecznie musiałaby się mieścić w 
Sejmie. 

Pos. MACKIEWICZ (BB) oświadcza, że 
dła niego najważniejszą rzeczą jest samorząd 
terytorjalny, który powinien być. wypróbo- 
wany, zanim przeniesie się go do parlamen- 
tu. Włażniejszem zagadnieniem jest zagadnie- 
nie silnej władzy centralnej. 

Pos. CAR zreasumował dyskusję. Jako re 
ferent generalny mówca stwierdził, że Blok 
jest za tem. aby w tej chwili 5-przymiotni- 
kowe prawo wyborcze utrzymać, a rozdziele 
nie i ustosunkowanie tych praw uznaje za 
zagadnienie natury kodyfikacyjnej. 

Po przemówieniu referenta pos. 
kiego zakończono obrady. 

Administracyjna. 
Wnioski stronnictw opozycyjnych 

WARSZAWA. 28.1. (Pat.) Na czwartko- 
wem posiedzeniu komisji administracyjnej 
Sejmu rozpatrywano wnioski poselskie w spra 
wie nadużyć wyborczych. w szczególności 
wniosek Str. Lud, PPS, Ch. D. i NPR w 
sprawie wyboru nadzwyczajnej komisji sej- 
mowej do zbadania nadużyć, popełnionych 
przez władze rządowe i samorządowe przy 

wyborach do Sejmu i Senatu w roku 1930, 
Wnioski te referował poseł Duch, wnosząc 
o ich odrzucenie. Po ożywionej dyskusji za- 
brał głos wiceminister spraw wewn. Nako- 
niecznikoff-Klukowski, który w przemówieniu 
swem wzkazał na niewłaściwość taktyki opo- 
zycji, która atakuje najniższe organy władzy 
administracyjnej, celowo unikając zarzutów 
w stosunku do ministra jako szefa admini- 
stracji ogólnej. W stosunku do policji władze 
przełożone w razie ustalenia jakichś nadużyć 
czy przekroczeń reagowały wyciągając odpo- 
wiednie konsekwencje aż do wydalenia se 
służby włącznie. Wiceminister podkreśla, że 
do badania protestów wyborczych. powołany 
jest Sąd Najwy. Każdy obywatel . poza 
możnością złożenia protestu posiada jeszcze 
dwie drogi, a mianowicie złożenie skargi do 
władz administracyjnych i ma prawo także 

skierowanie skargi do sądu. W myśl powyż- 
szego wicemińister sprzeciwia się 'w imieniu 
rządu załatwieniu sprawy. przez . powołanie 
specjalnej komisji sejmowej Wnioski opozy- 
cji odrzucono. 

Oświatowa. 
Projekt ustawy o ustroju 

szkolnictwa. 
WIARSZAWA. 28. I. (Pat). W: dniu 28 b. 

m. pod przewodnictwem posłanki JAWOR- 
SKIEJ odbyło się posiedzenie sejmowej ko- 
misji oświatowej w obecności ministra JĘ- 
DRZEJEWICZA i ministra PIERACKIEGO. 
Przedmiotem obrad był projekt usławy o 
ustroju szkołniectwa. Na komisję zaproszono 
przedstawicieli organizacyj pedagogicznych 
i naucźycielstwa, którzy wyrazili swe po- 
glądy co do projektu ustawy. 

  

Podos- 
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Podziękowanie. 
Rodzinie Wojskowej, Stowarzysze- 

niu Św. Wincentego A Paulo w Nowo- 
Wilejce oraz wszystkim któ zy oddali 
ost:tnią posługę 6. р żonie mojej Marii 
Mrówkowej tą drogę składam serdeczne 
Bóg zapłać. 

Henryk Mrówka z dzieómi. 

Podwyższenie cła na węgiel 
importowany. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
Węgiel angielski, który wobec 

spadku funta kalkuluje się taniej niź 
węgiel polski, ostatnio począł docie- 
rać na wewnętrzny rynek polski. Wo- 
bec tego komisja międzyministerjałna 
postanowiła podnieść taryfę dla węg- 
la importowanego o 25 proc. 

Plenum Senatu. 
Przyjęcie szeregu ustaw. 

WARSZAWA. 28. I. (Pat), Na czwartko- 
wem posiedzeniu Senatu, po złożeniu ślubo- 
wania przez sen. Święckiego (BB), który 

wstąpił na miejsee ś. p. sen. Wiszniewskiego. 
Izba uchwaliła szereg projektów ustaw ra- 
tytikacyjnych, a m. in. umowę z Niemcami, 
dotyczącą ubezpieczeń społecznych. Następ- 
nie przystąpiono do szeregu ustaw o cha- 
rakter: wojskowym, które nie wywołały 
dyskusji. Pr je w brzmieniu uchwa- 
lonem przez m. Jedynie sen. MEISSNER 
(Kl. Nar.) wnosi szereg zastrzeżeń co do pro- 
jektu ustawy w sprawie zmian i uzupełnień 
niektórych postanowień ustawy o podstawo- 
wych obowiązkach i prawach szeregowych 
w. P. Uchwalono dalej projekty ustaw e 
skupie kolei Muszyna - Krynica i Lwów - 
Truskawiec, projekt ustawy w sprawie po- 
miarów państwa oraz projekt ustawy w 
sprawie przyznania związkom komunalnym 
gruntów państwowych, zajętych pod drogi 
wojskowe Wreszcie Senat uchwalił nowelę 
do ustawy o zakresie działalności Minister- 
stwa Reform Rolnych z kilkoma popraw- 
kami. 

Na tem porządek dzienny wyczerpano. 

Na wypadek mobilizacji 
we Włoszech. 

RZYM. 28. I. (Pat). Dzżennik urzędowy 
ogłusza ustawę o dyscyplinie powszechnej 
w ezasie wojny. Ustawa ta przewiduje, że 
w razie mobilizacji wszyscy obywatele od 
lat 16 do 70 zarówno mężczyźni, jak i ke- 
biety powołani są do obrony kraju. Przewi- 
dziane są jak najsurowsze kary na wypadek 
uehybień wykonania „postanowień ustawy. 

Choroba Simona. 
LONDYN. 28. I. (Pat). Minister spraw 

zagranicznych Simon zachorował na 
Jakkolwiek przebieg jej jest lekki, to nie 
jest pewne, ezy minister będzie mógł w se- 
botę wyjechać, aby zdążyć do Genewy na 
otwarele konferencji rozbrojeniowej. 

Jak za czasów... Napoleona. 
„BERLIN. 28. I. (Pat). Mnister Reiehswe- 

ry Groener ogłosił w oticjalnym organie 
partji państwowej „Blatter der stuatspar“ 
tei* artykuł programowy w sprawie rozhro- 
jenia, 

Groener oświadczył, že na konfereneji roz 
brojeniowej albo dojdzie do zawareia ken- 
weneji za zgodą wszystkich ezłonków, albo- 
też nie będzie żadnej konweneji. Narody 
europejskie przeciwstawią się dążeniom fram 
cuskim do hegemonji, podobnie jak ża cza- 
sów Napoleona. Kon“erencja genewska ma 
decyduje — zdaniem ministra — nietyłko e 
rozbrojeniu poszczególnych państw, lecz. 
również o traktacie wersalskim i o istnie- 
niu Ligi Narodów. 

     

   

    

  

    

PR NOS PLR LKT DRS SESI EEE TE 

Poufne dokumenty 
w sprawie ruchu lotniczego wśród studentów niemieckich. 

PARYŻ. 28.1. (Pat) „Le Matin“ 
ogłasza poufne dokumenty z 22 czer- 
wca 1931 r., pochodzące z minister- 
stwa Reichswehry i dotyczące ruchu 
lotniczego wśród studentów niemiec- 
kich. Dokumenty owe zawierają dy- 
rektywy rządu Rzeszy odnośnie orga* 
nizacyj akademickich grup lotniczych 
na uniwersytetach i wyższych uczel- 
niach technicznych, łącznie do popar- 
cia materjalnego z funduszów, prze- 
widzianych budżetem państwa. 

Dyrektywy te obejmują 16 punk- 
tów. Wszystko jest przewidziane, na- 
wet zabezpieczenie studentów od nie- 
szczęśliwych wypadków .ze specjal- 

    

nych funduszów rządowych. Profeso- 
rami akademików-łotników są człon- 
kowie związku byłych oficerów. Rząd 
rozciąga stałą kontrolę nad działalno- 
ścią akademickich grup lotniczych, 
żądając regularnego dostarczania ka- 
żdego 31 miesiąca: 1) raportu co do 
liczby lotów, 2) wykazu nazwisk lot- 
ników-studentów wraz z wymienie- 
niem lotu każdego, 3) ogólnego ra- 
portu z działalności w czasie ćwiczeń 
i 4) listy aeropłanów i motorów ze 
specjałnem uwzględnieniem tych, 
które były dostarczone lub pożyczone 
przez ministerstwo Reichswehry. 

Łódź „M 2". 
Narazie bez rezultatu. 

LONDYN. 28. I, (Pat). Szanse uratowania 
łodzi podwednej „M 2% stałe się zmniej- 
szają. Poszukiwania trwały całą noe i nie 
dały żadnego rezultatu. 

LONDYN, 28.1. (Pat.) Dotychczas nie zdo- 

łano definitywnie ustalić miejsca zatonięcia 

łodzi podwodnej „M 2. 28 b. m. około pe- 

łudnia jeden z torpedowców, czyniących po- 

szukiwania, natrafoł na ślady oliwy na po- 

wierzchni morza. Wobec powyższego skon- 
centrowano poszukiwanio dokoła tego miej- 

Co za przedmiot? 
LONDYN. 28. I. (Pat), Przy poszukiwaniu 

zaginienej łodzi podwodnej „M 2% natrafio- 
no na jakiś eiężki i wiełki przedmiot, który 

nała inscenizacja), każdy mógł choć 
chwilę pomyśleć o rzeczach nieprze- 
mijających. Hro. 

P. S. Nie należy pisać „Podróż 
niezwykła ale naodwrót. 

Muzuka. 
(Gościnne występy operetki 

warszawski j), 

Dawne wielkie tradycje operetki 
Warszawskiej, przyczyniły się do te- 

go, że się z przyjemnością szło do te- 
atru na zapowiedziany „Czar Walca* 
Oskara Straussa tem bardziej, że jest 
to melodyjna i pełna wdzięku ope- 
retka. 

Otóż odrazu trzeba stwierdzić, że 
Operetkę Warszawską, tak jak się 
nam przedstawiła — traktować trze- 
ba właściwie jak zabytek z dawnych 
czasów, zresztą niepozbawiony swego 
uroku, właśnie dlatego, że jest tym 
zabytkiem — ale i taką miarę do niej 

przykładać. 
Należałoby bezwarunkowo troehę 

się postarać o to, żeby idąc z postę- 

  

być może jest kadłubem łodzi. Jak stwier- 
dzono obecnie, załoga „M 2% składa się z 
7 oficerów i 53 marynarzy. 

pem czasu, wprowadzić pewne zmia- 
ny i inowacje, przestać holdowač 
przestarzałym formom, pamiętające 0 
tem, że technika filmowa  operetek 
grozi poważną konkurencją (bogatsza 
szata muzyczna, efektowna scenerja, 
pomysłowe wyzyskanie choreograf ji, 
a zwłaszcza unikanie szabłonów gry). 

Co do: wykonawcow, to przede- 
wszystkiem odtwórczyni roli Tranzi— 
p. Tola Mankiewiczówna, jest wręcz 
czarującem zjawiskiem na scenie. 

Uroda, wdzięk, bardzo miły głos. 
wybitny nerw sceniczny, zupełny brak 
utartych szablonów w grze, czyni z 
niej pierwszorzędną artystkę. 

Inni wykonawcy z zawsze pełnym 
werwy Redo na czele — a więc: Hor- 
ski, Szczawiński, Dembowski — wno- 
sili do wykonanie cały zasób swej ru- 
tyny i stworzyłi całość dobrze zest- 
rojoną. 

Orkiestra (nb. nieco za mało licz- 
na) oraz cała część muzyczna przed- 
stawień pod kierwonictwem pp. Ko- 
chanowskiego i Siroty szła sprawnie. 

Z. B. 

Ka
c 
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WIEŚCIIOBRAZKIZ KRAJU. 
WIESCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO Bestjalski mord rabunkowy. 

Trup ofiary na falach rzeki Słobódki. 

Jeszcze nie minęły erha okrutnego mordu 
zpopełnionego na oscbie mieszkanki wsi Koty, 
sgminy bienickiej, Anastazji Poźniak, a już 
-władze Śledcze w Wilnie zaalarmowane zo- 
stały wiadomością o ujawnieniu nowej zbrod 
ni, ofiarą której padł nieznany mężezyzna. 

Wezoraj z rana na brzegu rzeki Słobód- 
%ki wpobłiżu wsł Orłinicta, gminy mołode- 
sczańskiej znałeziono trupa mężczyzny ze 
śladami gwałtownej. śmierei, o czem dobit- 
«nie Świadezą widniejące na głowie trupa 
złębokie rany cięte. Trap zamordowanego 
rozebrany byt do naga i zaczynał się już 

rozkładać, 
Po otrzymania tej wiadomości na miej- 

«sce wypadku natychmiast przybyli przed- 
stawiejełe władz śledczych, które wdrożyły 
«natychmiastowe dochodzenie. W wyniku 

wstępnego dochodzenia stwierdzono, iż naa 
się tu da czynienia z morderstwem, popeł- 
nionem najprawdopodobnicj w eelach ra- 
bunkowych. Sprawey zbrodni po zamordo- 
waniu swej ofiary obdarli ją z ubrania i 
zniszczyłi wszystkie dokumenty, poczem 
zmaszkrowali twarz do niepoznania, cheąe 
w ten sposób zatrzeć wszelkie śłady. Trupa 
wrzucili do wody. 

Ze względu na zatarcie Śladów oraz bra 

ku wszelłkieh dokumentów, które ułatwiłyby 

ustalenie tożsamości zamordowanego , wła- 

dze Śledcze stanęły w obliczu ciężkiej za- 

gadki kryminalnej. 

Dochodzenie prowadzone jest narazie w 

kierunku ustalenia nazwiska zamordowa- 
nego. (e) 

Zagadkowy zamach rewolwerewy. 
Dwa strzały 

We wsi Sycewicze, gminy radoszkowie- 
Tkiei, dckonano w dniu wczorajszym zagad- 
mkewego zamachu rewołwerowego na życie 

zamożnego mieszkańca lej wsi Wacława 

*Gąska. 
Późno w nocy, kiedy Gąsek leżąc już w 

łóżku ezytał gazetę, przez okno padło Kilka 

«strzałów rewołwerowych. Dwie kule utkwi- 

ły w łóżku, zać jedna przełeciawszy nad gło- 

-wą Gąska utkwiła w ścianie o 40 centymet- 

wów nad poduszką. Przerażony Gąsek, chcąc 

ratować swe życie spadł z łóżka, i zama- 

<howey uważająe, widocznie, že kule do- 
ssięgły ecłu, szybko zblegii. Powiadomione 
«» wypadku wałdze śłedcze wszezęły natych- 

Wybuch 
spowodował 

We wsi Terlicze gm. kozłowskiej w mie- 

<szkaniu Władysława Niedzielewi wybuchł 

=<zroźny pożar. Ogień szybko przerzucił się na 

sąsiedni budynek mieszkalny Michała Terle- 
-«wicza, poczem począł zagrażać innym budyn 

Mom mieszkalnym. Zarządzono natychmiasto- 
akcję ratowniczą. Po godzinie pożar zlo- 

izowano. Pastwą płomieni padł budynek 
mmieszkałny Niedziełewicza wraż z przybu- 

    

  

    

   

przez okno. 
miastowe dochodzenie podczas którego stwier 
dzeno, że zamachowiee strzelał z drzewa 
stojącego tuż przy oknie demu Gąska, Poza- 
tem Ślady przed oknem siwierdzają, że za- 
maehu dokonywało dwóch osobników. 

Jak się dowiadujemy w ostatniej ehwili 
sprawa zagadkowego zamachu  rewołwero- 
wego znajduje się na drodze wyjaśnienia. 
Pewne poszlaki wskazują, że zamachu doko- 
nał mieszkaniec sąsiedniej wsi, który rzeko- 
mo utrzymywał bliższe stosunki z żoną Gą- 
ska. Osobnika tego zatrzymano. Szczegóły 
dalszego dochodzenia podamy w dniach naj- 
bliższych. (e) 

gorzały 
duży pożar. 
dówką, w której znajdowała się tujna go- 
rzelnia samogonki o: zabudowania gospo- 
darskie i dom mieszkałny braci Michała i Ka- 
zimierza Terlewiczów. W czasie gaszenia og- 
nia ciężkie poparzenia odniósł Niedzielewicz 
i jego 19 letni syn Bohdan. Pożar powstał 
wskutek zapalenia się podczas pędzenia w 

zabudowaniach  Niedzielewicza  samogonki. 
(e). 

  

   

Dukszty. 
Akeja choinkowa. 

Miesiąc „styczeń r. b. upływa w szkołach 

zpowszechnych tut. gminy pod znakiem cho- 

śnki dla dzieci szkolnych i ludu wiejskiego. 

(Uroczystości choinkowe są już ukończone. 

„Akcja choinkowa miała na cełu: 1) uświet- 

«nienie Święta Bożego Narodzenia i 2) nawią- 

zanie bliższego kontaktu domu wiejskiego ze 

=szkołą. 

Niżej.podaję wykaz miejscowości, w któ 
ych odbyła się choinka. Wszyscy organiza- 

żorzy uroczystości są członkami Ogniska 
ZZwiąz. Naucz. Polsk. w Duksztach. / 

Duksżty, dnia 6 stycznia r. b. Sala miej- 

<scowego Ogniska kolejowego była wypełnio- 
ma po brzegi. A 

Na program złożyły się: śpiewy, dekla- 

zmacje, zabawy i gry ruchowe. Wpływy pie- 
miężne wyniosły około 160 zł, 

Ogółem dostało podarki Świąteczne 300 

«dzieci. 
Zabawki na choinkę zostały wykonane 

wprzez p. Niemczykową. Zabawki te uderzały 

womysłowością, a trzeba zaznaczyć, że by- 

dy wykonane z najprostszego materjału (sko- 
rupy jajka, barwnego papieru, tektury i t. 

     

    

  

   

Jako dopełnienie imprezy choinkowe] 

«dnia 9 stycznia r. b. zostały odegrane w Og- 

misku Kołejowem „Jusełka”. Jasełka były 

-wyreżyserowane przez p. Turecką, miejscową 

mauczyciełkę. Wstęp na „Jasetka“ — płatny. 
Czysty dochód — 70 zł. Pieniądze zostały 
przeznaczone na powiększenie bibljoteki 

szkolnej. 
Kierownikiem 7-miokłasowej 

szechnej w Duksztach jest p. 

an. 

Pożemiszki, 't0 stycznia r. b. Jest to wieś 
«odległa o pół kilometra od granicy litewskiej 
<Obok szkoły państwowej istnieje prywatna 
szkoła litewska od stow. „Rytas'. Na cho- 

ankę przybyła ludność ćałej w okolicz- 

mych osiedli. Przybyły także dzieci szkoły 

prywatnej ze: swą nauczycielką. Obe nych 

<około 200 osób. Na program złożyło n 

Przemówienie kierownika tamt. szkoły, pana 
Owczynnika Br.. 2) Odśpiewanie ' kolend 
przez dziatwę sźkoły państwowej (dyrygentka 

p. Zanowa Alina z maj. Dukszty), 3) Dekla- 
smacje w języku połskim i litewskim, 4) Za- 

©Wawa taneczna dla słuchaczów kursu wieczo- 

owego. 
Wpływy pieniężne na rzecz choinki Wy- 

miosły 27 zł. Oprócz tego p. Zanowa ofiaro- 
-wała 10 książek, dwa roczniki „Piomyczka“, 
500 pocztówek, podarki w postaci wstążek, 

paciorków i t. d. Obdarowane zostały wszy- 
stkie dzieci szkoły państwowej, oraz w 
«mniejszym stopniu — dzieci szkoły prywal- 

mej. 

Podczas uroczystości przygrywała muzy- 
ika, składająca się z harmouji, skrzypiec i 
%larnetu. 
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    Bikiany, 16 stycznia r. b. Zorganizowanie 
«hoinki należy zawdzięczać kierownikowi 
žamt. szkoły p. Witołdowi Wieliczce. Uro- 
czystość rozpoczęła się efektownie urządzo- 

nym „obrazem“. Oto obraz: Ghatynka wiej 
jka na tle śniegów, w chatysce matka przez 
«okno widoczna, kołysząca dziecko. U góry 
księżyc urządzony ze światła i kolorowego 
papieru. Matka, kołysząc dziecko, przyśpie- 
©wuje w takt muzyki cudownej anki: 
„Luli... luli... luli mój małeńki..* Obraz 

sdzo oryginalnie i pięknie pomyślany. Wieśnia 
<у i zebrani goście z pośród okolicznego 

ycielstwa patrzyli na ten obraz z roz- 
szewnieniem. 

iąg dalszy, to przemówienie kierownici- 
«wa, Śpiewanie kolend, deklamaeje i t. d. Po 
<hoince odbyła się zabawa taneczna dla mło 

«dzieży wiejskiej. 
Dostało podarunki świąteczne około 100 

<dzieci. 

  

     

    

    

    

Gierkany, 17 stycznia r. b. Choinka 70- 
stała urządzona dzięki staraniom-p. M. Fu- 
rewiczówny, nauczycielki tamt. szkoły i 
SZanowej Teresy, właścicielki maj. G 
Uroczystość rozpoczęłu się cdšpiewaniem ko. 
dendy „Wśród nocnej ciszy*. Potem nastą- 
pił „żywy obraz* — „Stajenka* (nawet ba- 
ranki były naprawdę żywej i obrazek sce- 

i ь „Cztery pory roku”. Całość by- 
da przeplatana śpiewem kołend i deklamacja- 
«mi. Dzieci otrzymały podarki w postaci bu- 
łeczek, pierników i zeszytów. Po choince od- 
%у!а się zabawa taneczna dla młodzieży 
wiejskiej. 

Wardzikiemie, 17 stycznia r. b. Szkoła 
powszechna rozwija się w nadzwyczaj trud- 
mych warunkach, gdyż ludność tamt. obwo- 
du szkolnego, składająca się prawie z sa- 
smych Litwinów, jest bardzo rozagitowana. 
Alroczystość choinkowa została rozpoczęta 
przemówieniem w języku liewskim. Przemó- 

    

  

   

    

wienie wygłosił p. Józef Kacperek, kierownik 
szkoły i organizator choinki. Chociaż sło- 
wa p. Kacpera poruszały drastyczne momen- 

ty z życia wsi litewskiej, to jednak zostały 
wysłuchane przez zgromadzoną ludność li- 
tewską w „nabožnem milezeniu“. Oryginalne 
było „przewitanie gości* przez jednego z 
uczniów. Odegrano obrazek sceniczny w ję- 

zyku litewskim p. t. „Neżudyk”. (Nie za- 
bijaj). Deklamacje i śpiewy w języku pol- 

skim i litewskim dopełniły całości. - 

Ogėlnie choinka byla urzadzona bardzo 

pomysłowo. P. Kacperkowi, który nie szczę- 
dził sił w organizowaniu tej imprezy, nale- 
ży się całkowite uznanie. 

Wi końcu należy podkreślić, że okolicz- 
ne ziemianstwo podaje pomocną dłoń nau- 
czycielstwu we wszystkich jego oświatowych 
poczynaniach, słarając się polepszyć wspól- 
nym wysiłkiem dolę łudu wiejskiego. 

Troki. 
Poświęcenie przedszkoła. 

W. dniu 28 b. m. o godz. 11 odbyło się 
w Trokach poświęcenie przedszkola Zw. Zie- 
mianek woj. wileńskiego. Przedszkole zosta- 
ło urządzone w budynku gruntownie prze- 
robionym i przystosowanym do tego celu, 
kosztem Zw. Ziemianek przy poparciu Wi- 
leńskiego Urzędu Wojewódzkiego. W uroczy- 
stości uczestniczyli: p. wojewodzina Marja 
Beczkowiczowa, p. kuratorowa Szelągowska, 
naczelnik Wtydziału Pracy i Opieki Społecz- 
nej p. Konrad Jocz, starosta wileńsko - troc- 
ki, reprezentanci Korpusu Ochrony Pogra- 
nicza, miejscowych władz municypalnych i 
t. d. Wiitali gości prezeska Zw. Ziemian p. 
Józefowa Tyszkiewiczowa, p. Julja Bort- 
kiewiczowa. Zygmuntowa  Ruszczycowa, p. 
Marja Przewłocka. 

Poświęcenia przedszkola dokonał miej- 
scowy proboszcz poczem przemówił do ze- 
branych. Po uroczystości uczestnicy jej byli 
obecni podczas dożywiania biednej dziatwy 
miejscowej, odbywającego się w tem samem 
przedszkolu, poczem wysłuchali powitań, 
śpiewów i deklamacyj dziatwy przedszkola, 
które mieści około 40 wychowanków i wy- 
chowanek. 

Następnie zwiedzano seminarjum nauczy- 
cielskie, ćwiczeniówkę przy seminarjum i 
bursę dla dziewcząt, uczęszczających dó se- 

minarjum. 

Z pogranicza. 
Postrzelenie łącznika komunistycz- 

nego. 
Na odcinku granicznym Radoszkowieze 

patrol KOP. zauważył podejrzanego osobni- 
ka, który pod osłoną nocy usiłował przedo- 
stać się nielegalnie na teren polski. Gdy 
przekraczający granicę osobnik znalazł się 
na terytorjum połskiem żołnierze K. O. P. 
wezwali go do zatrzymania się. Przybysz 
jednak nie usłuchał rozkazu i szybko po- 
biegł w kierunku granicy sowieckiej. Gdy 
na trzykrotne wezwania zbieg nie zatrzymał 
się oddano w kierunku niego 3 strzały. Jed- 
na z kul trafiła uciekiniera w bok, co skło- 
niło go do zatrzymania się. Rannym okazał 
się łącznik komunistyczny, który z dyrek- 
tywami swojej partji usiłował przedostać się 

do Polski. 

  

  

      

Wydanie żołnierza K. O. P. 

Na odcinku granicznym Dzisna odbyła 
się konferencja graniczna polsko-sowiecka w 
spra zwrócenia porwanego przez sowie- 

ckich strażników żołnierza K. O. P., które- 
go z polecenia komendanta odcinka sowiec- 
kiego osadzono w Dryssie. W wyniku kon- 
ferencji oraz nacisku naszych władz komisja 
sowiecka porwanego żołnierza wydała. 

Zaznaczyć należy, iż komisja sowiecka 
miała fałszywy raport komendanta odcinka 
który w raporcie swym podał iż ów żołnierz 
nie został bynajmniej porwany, lecz jako 
szpieg w sprawach wywiadowczych przedo- 
stał się w przebraniu na teren sowiecki. 

    

   

  

Prowokacje strażników sowieckich. 

W rejonie wsi Korelicze i w rejonie Do- 
maniewicz połski patrol graniczny został za- 
atakowany przez kilku strażników sowiec- 
kich będących w stanie pijanym. Bolszewicy 
oddali do naszych żołnierzy kilka strzałów 
karabinowych raniąc w rękę jednego z żoł- 
nierzy. Żołnierze sowieccy w prowokacji 

swej tak dalece zagalopowali się, iż jeden z 
nich znalazł się na polskiem terytorjum, 
gdzie został aresztowany. 

W sprawie „tej zbierze się komisja gra- 
niczna. 

    

Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego* mieści się 
w Nowogródku przy ul. 3-go Maja, tel. 94. 
  

Kino dźwiękowe 

Pogoń 
w Nowogródku 

1002/, film 
DZIŚ idos 

    W roli głównej GRETA GARBO 

ANNA CHRYSTIE 
  

  

    

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

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

oraz futra i okrycia damskie i męskie. 
  

Lida. 
Posiedzenie Rady Miejskiej. 

Po dłuższym bo kilkutygodniowym wypo 
czynku zgromadzą się nareszcie nasi sławet- 
ni Ojcowie Gedyminowskiego Grodu przy 

radzieckim stole. Posiedzenie Rady Miejskiej 

zwołane jest na dzień 30-go b. m. na. godz, 
20-tą i obejmuje następujący porządek dzien 
ny: 

Uchwalenie: Statutu organizacyjnego Biu 

ra Magistratu, Instrukcji normującej wew- 

nętrzny tryb urzędowania w biurze Magi- 

stratu m. Lidy. Przepisów służbowych dla 
pracowników gminy miejskiej m. Lidy, Sta 

tutu Gimnazjum Miejskiego, Regulaminów: 
Elektrowni miejskiej, rzeźni miejskiej, a- 

resztu miejskiego, upoważnienie Magistratu 
do wydania szczegółowych przepisów dla do- 
zorców Aresztu Miejskiego. 

Wnioski Komitetu Rozbudowy w sprawie: 
przedłużenia ulicy Falkowskiego do ul. Fa- 
brycznej i ul. Kościuszki do ul. Fabrycznej. 
Wnioski Magistratu w sprawie: pozostawie- 
nie jednego stanowiska w referacie podat- 
kowym do dnia 1 kwietnia br. opłacenie 

lekarza wenerologa. 
Podanie Inwalidów Wojennych o przedłu 

żenie terminu zabudowania działki. 
Wreszcie cały szereg drobniejszych spraw 

miemniej jednak ważnych kończy program 
porządku dziennego. Przy ustalonym syste 
mie (dużo gadania) załatwiania spraw przez 
naszą Radę, posiedzenie przeciągnie się na- 
pewno do białego rana, gdyż mimo wspom- 
nianej wyżej wady naszych Radnych, przyz- 
nać trzeba że nie lubią oni odkładać spraw 
na następne posiedzenia lecz ciągną prog- 
ram do końca i choć tam który zdrzemnie to 

jednak do podniesienia ręki zawsze go obu- 
dzić można. 

  

    

  

Pogrzeb tragicznie zmarłego 
: porucznika, 

Wczoraj odbył się tu pogrzeb tragicznie 
zmarłego porucznika 32-go p. p. Ś. p. Micha- 
łowicza Jana, który kilka dni temu uległ 
wypadkowi podczas ćwiczeń w 32 p. p. w 
Działdowie. Ciało zmarłego przywieziono po 
ciągiem do Lidy i tu odbył się wspaniały 
pogrzeb, w którym wziął udział d-ca 32 pp. 
pan pułk. dypl. Gabryś, jego zastępca ma- 
jar Grill, kompanja honorowa 77 pp. oraz 
Szereg osób z Lidy i poza Lidy. Nad grobem 
zmarłego przemawiał, żegnając żołnierskiem 
słowem towarzysza broni d-ca pułku p. pułk. 
Gabryś. Na grobie połegłego na posterunku 
oficera złożono 12 wieńców przywiezionych 
z Działdowa. Wśród wieńców widniał wie- 
niec od D-cy O. K. gen. Dzierżanowskiego, 
oraz od wszystkich organizacyj społecznych 
z Działdowa, 

  

   

A może i dobrze, że się tak stało. 

W bieżącym tygodniu Lida przeżywa 
niemałą atrakcję. Oto lidzkie kina: i 
nna“ i „Edison“, tworząc zgraną spółkę 
postanowiły utworzyć dwa odrębne przed- 
siębiorstwa. I utworzyły. Spółka została roz- 

wiązana. 
Panowie Jabłoński i Lewin prowadzą dziś 

zażartą walkę, Jednemu 1 drugiemu chodzi 

     

o. przyciągnięcie publiczności. Lecz siły obu 

-sku) osiągnięto zł. 19 

° Коорега!уму 

8730 

  

rywali wiełce nierówne. Kino „Nirwana“ 
cieszy się dużą popularnością. Ma dużą sa- 
lę. Tu bywają- występy teatrów przyjezd- 
nych, akademje i t. p. słowem ma tradycję. 
Kino „Edison* posiada salkę bardzo małą, 

lecz zato gustowną. Jak dotąd było mniej 
popularne pomimo, że właścicielem je; 
sam p. Lewin, gdy pan Jabłoński 
ko dzierżawcą. Szukają więc obaj 
propagandy. I jakby na. zamówienie natych- 
miast po rozwiązaniu spółki, oba kina wy- 
świetlają „Uwiedzioną* —- film polski. Ni 

jedno tak i drugie nie ma powodz 
* wobec tego rzuca się na csłe- 

go. Sprowadza „Tajemnicę chińskich panto- 
felków", oznajmia, że. na jeden bilet mogą 

wchodzić aż dwie osoby, robi większą ob- 
niżkę biletów zniżkowych i t. p. Kino „Nir- 
wana" najspokojniej sprowadzą, „Przedślub- 
ny grzech”, i pracę prowadzi spokojnie, ka- 
żąc czekać na najbliższe dni, w których ma- 
my ujrzeć szereg. filmów polskiej produkcji 
w rodzaju niezapomnianego „Janka Muzykan 
ta“ a nawet o dziwo obiecuje, że stanie się 
wkrótce dźwiękowem. Na pierwszy ogień 
pójdą „Chłopi* Rejmonta, „Tajemnica 
przystanku tramwajowego” i t. p. 

Wzbudza to niemałą sensację. 

Niedźwiedzice, 
(pow. baranowicki). 

Zebranie ezłonków kooperatywy 
„Nadzieja“. 

Dnia 24 b. m. odbylo się tu doroczne 
alne Zgromadzenie członków koope 
spożywców „Nadzieja”, która istnieje 

już 4 lata. Według sprawozdania za r. 1931 
kooperatywa w roku sprawozdawczym zwięk 

szyła liczbę członków o 16 nowych; obecnie 
liczba członków wynosi 65 osób: obrót hand 
lowy (targi) w roku ub. wyniósł zł. 48.137 
(w 1930 r. zł. 34.002); czystej nadwyżki (zy- 

5.91. gr. 

W dniu 1 stycznia r. b. fundusze własne 
kooperatywy wynosiły zł. 4.215,50 gr., w 
tem funduszu udziałowego zł. 353.30 gr. Fun 
dusze własne wystarczają dla obrotów koo- 
peratywy. Z czystej nadwyżki za 1931 r. wal 
ne zgromadzenie przekazało na uzupelnie- 
nie bibljoteki 100 zł., na bezrobotnych 50 zł. 
„na LOPP. 25 zł., na Biały Krzyż 25 zł., na 
choinkę dla dzieci 10 zł, na Szkołę Spół- 

     

  

     

  

  

  

_M-ur. 

       

  

  

      

'dzielczą w Warszawie 50 zł., resztę — prze- 

dano do funduszu zasobowego. Jednocześnie 
zebranie uchwaliło nabyć tryjer i udzielać 
kolejno członkom - rolnikom za niewielkiem 
wynagrodzeniom. ° 

Sklep mieści się w budynku murowanym 
wybudowanym przed wojną przez ówczes- 
ną kooperatywę spożywców. 

Kierownikiem gospodarczym i pracowni- 
kiem sklepowym jest p. Strzelczyk Franci- 
szek, skarbnikiem i rachmistrzem p. Koleš- 
nik Antoni, pożyteczna praca których dla 

słusznie podnoszona była na 
Zebraniu. ` 

Zaznaczyč naležy wydatne poparcie Коо- 
peratywy przez miejscowe nauczycielstwo na 
czele z b. kierownikiem szkoły p. Reymon- 
tem. 

k E. B. 

  

  

OGŁOSZENIE. 
Wyszedł z druku i jest już do nabycia w Administracji na- 

szego pisma drugi nakład Kalendarza 

„ALMANACH KURJERA WILEŃSKIEGO" 
na rok 1932. 

Czytelnicy „Kurjera Wileńskiego" mogą nabyć kalendarz tylko 
za zł. 1'50, z przesłaniem poczt. za zł. 2— 
  

  

Konferencja rzeczoznawców 
w Sprawie nawierzchni jezdni w Wilnie. 

Onegdaj wieczorem w sali posie- 
dzeń Rady Miejskiej odbyła się zapo- 
wiadana od kilku już miesięcy konfe- 
rencja rzeczoznawców z udziałem za- 
proszonego z Warszawy inż. Hejne, 
naczelnika wydziału drogowego w 
Magistracie warszawskim. W konte- 
rencji wzięli pozatem udział przed- 
stawiciele Izby Przemysłowo-Handlo- 
wej, Stowarzyszenia Techników Pol- 
skich, Dyrekcji Robót Publicznych 
naczelnicy wydziałów technicznych 
Magistratu z szefem sekcji wieeprezy- 
dentem Cyżem na czele. Zebraniu 
przewodniczył prezydent miasta mec. 
Folejewski. 

Zadaniem konferencji było usta- 
lenie typu nowoczesnej jezdni naj 
bardziej odpowiadającej charaktero- 
wi naszego miasta. Po zagajeniu ze- 
brania przez prezydenta Folejewskie- 
go wywiązała się ożywiona dyskusja. 
Kolejno głos zabierali wiceprezydent 
Czyż, naczelnik wydziału drogowego 
Magistratu m. Wilna inż. Wątors 
rzeczoznawca warszawski. dyrektor 
Sila-Nowicki, przedstawiciele Izby 

i S-nia Techników. 

  

  

  

   

Część mówców wypowiedziała się 
za jezdnią z kostki drzewnej, uważa- 

jąc, że w ten sposób da się ożywić 

przemysł drzewny oraz zatrudnić 
większą ilość bezrobotnych, przyczem 
najbardziej ważkim argumentem 
zwolenników kostki był drzewostan 
Wileńszczyzny, który. jak twierdzili, 

sprowadzany był przez Anglję do wy- 
brukowanie jezdni w Londynie. Prze- 
ciwko kostce wypowiedział się prze 
dewszystkiem rzeczoznawca warszaw- 
ski inż. Hejne, który zastrzegł się jed: 
nak, iż jego obserwacje pochodzą je- 
dynie z Warszawy, gdzie tego rodzaju 
jezdnia okazała się mało trwałą. Inż. 
Hejne skłaniał się raczej do nawie- 
rzchni asfaltowej. Wiceprezydent 
Czyż wypowiedział się również za as- 
faltem, jako bardziej trwałym i mniej 
kosztownym rodzajem jezdni. Aczkoi- 
wiek zdania były podzielone, i dysku- 
sja przybierała miejscami charakter 
b. gorący chociaż utrzymany zawsze 
w tonie rzeczowym, z przebiegu kon- 
ferencji dałoby się wywnioskować, iż 
większość obecnych nie jest entuzjast- 
ką kostki drzewnej. : 

Po sporządzeniu dokładnego pro- 
tokółu zebrania zostanie on przedło- 
żony na jedno z najbliższych. posie: 
dzeń Magistratu, który na podstawie 
tej konferencji ma powziąć konkret- 
ną decyzję co do wyboru typu jeźdni 
i wnioski swoje przedłoży Radzie Miej 
skiej dla ostatecznego zaakceptowa- 
nia. Nie jest jednak wyklnczońe, iż 
zwołana zostanie wkrótce jeszcze je- 
dna konferencja rzeczoznawców, kłó- 
ra sprecyzuje swój wniosek bardziej 
konkretnie. 

DZIŚ NIE SPADA MANNA Z NIEBA 

BEZROBOTNYM TRZEBA CHLEBA! 
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KRONIKA 
Dziś: Franciszka Salezego. 

Jutro: Martyny. 

  

Wschód słońca - g. 7 m. 18 
Zachód |, — u. 15m.47 

Spostrzeżenia Zakładu Moteoreiegj! ©. 8. B 
w Wilnie z dnia 281 — 1922 reku. 
Ciśniezie średnie w milimetrach: 768 
Temperutura średnia + 3 C 

> najwyfeza: |- 30 C 

. najniższa Ą- 20 С. 

Opad: ślad. 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: spadek potem wzrost. 

Uwegi: mgl.sto z rana dżdża. 

MIEJSKA. 

-— Oddział dla dzieci gruźlieczych w szpi- 

tała zakaźnym. W najbliższych dniach Ma- 

gistrat uruchomi przy szpitalu zakaźnym na 

Zwierzyńcu oddział dla dzieci gruźliczych 

Oddział ten obliczony jest narazie na po- 

mieszczenie 25 dzieci, wkrótce jednak zosta- 

nie rozszerzony i będzie mógł pomieścić 50 

dzieci. 
— Numery rowerowe na rok 1932. W po- 

czątkach marca wydział komunikacyjny Ma- 

gistratu rozpocznie wydawanie numerów na 

rok 1932. Zamiana i wydawanie nowych nu- 

merów odbyw się będzie w trybie do- 

tychczasowym. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

—- Z Koła Polonistów. Dnia 30 stycznia 

1932 r. odbędzie się zebranie Sekcji Literatu 

ry Współczesnej z referatem YE Rudzińskie- 

go p. t. „Psychoanaliza -i -jej zastosowanie 

do nauki o literaturze". 

Początek o godz. 12 (lokal Koła Poloni- 

stów). ; 

W niedzielę dnia 31 grudnia 1932 roku 

odbędzie się zebranie Sekcji Historyczno - 

literackiej z referatem kol. H. Łenkówny p.t. 

„Słowacki i jego dusza" (studjum psychoa- 

nalityczne) Bychowskiego. 

Początek o godz. 11, (lokal Seminarjum 

Polonistycznego). 

— Zezbranie dyskusyjne — Dziś w pią- 

o godz. 20-ej w lok toła Prawników od- 

będzie się zebranie dyskusyjne Sekcji Społ. 

S. K. M. A. „Odrodzenie*. Referat wygłosi 

mgr. H. Dembiński na temat „Kapitalizm pań 

stwowy”. Po referacie dyskusja. 

Wstęp . wolny. 

  

    

  

   SPRAWY SZKOŁ 

-- Pun kurator Okręgu Szkelnego Wileń- 

skiego wydał zarządzenie prenumerowania 

miesięcznika „Ster* do bibljotek i; czytelni, + 

oraz zalecił rozpowszechnianie pisma wśród 

młodzieży szkół średnich wszelkiego typu. 

Pismo stoi na gruncie obywatelsko pań- 

stwowym i uwzględnia szeroko zaintereso- 

wania współczesnej młodzieży. 

Redaktorem „Steru' jest wizytator Jerzy 

Ostrowski. 

Z POCZTY. 

— Dyrekcja Poezt i Telegratów w Wilnie 

komunikuje, iż nadchodzące do doręczenia 

telegramy mogą być wydawane abonentom 

sieci telefonicznej jako adresatom zapomocą 

telefonu, a więc w sposób bez porównania 

prędszy i dogodniejszy, niż przy doręczaniu 

telegramów przez depeszowych. 

Za odtelefonowanie telegramu nie pobie- 

ra się żadnej opłaty dodatkowej, a oryginał 

telegramu, nadanego przez telefon, dorę: 

się następnie adresatowi pocztą, równ: 

bezpłatnie, jako list zwykły, lub wkłada się 

do skrytki pocztowej, o ile takową adresat 

posiada. 
Na wyraźne żądanie adresata odtelefo- 

nowany telegram może być mu doręczony 

przez depeszowego, lecz za opłatą taryfową 

w wysokości 50 gr. 
Telegram odtelefonowany 

doręczony. 
Abonenci, życzący by nadchodzące pod 

ich adresem telegramy przeł ne były 

im przez telefon, zechcą zgło: we życze- 

nia jak najrychlej w miejscowym urzędzie 

(agencji) pocztowo-telegraficznym. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 

-— $ekeja Strzelecka Klubu Sportowego 

Rodziny Wojskowej uruchomiła kurs strze- 

lecki dla pań. 
Wszelkich informacyj udziela: sekretarjat 

Klubu Sportowego R. W. w poniedziałki i 

czwartki w godz. 17 19 ul. Mickiewi- 

cza 13. 

    

  

  

  

uważa się za 

    

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
Posiedzenie Sekcji Historji Sztuki. 

Wydz. I. T-wa Przyj. Nauk w Wilnie, od- 

będzie się w piątek dnia 29 stycznia 1932 r. 

o godz. 8 wieczór w Sali Seminarjum Ar- 

cheologji Klasycznej ul. Zamkowa Nr. 11 w 

drugim dziedzińcu na prawo z następują- 

cym porządkiem dziennym: 
1) Odczytanie protokółu ost. pos. 

2) Referat p. Baudouin de Courtenay, 

Uwagi nad freskami malowideł rzymsko-kam 

pańskich, 
3) Komunikaty przewodniczącego. 

4) Wolne wnioski. 
-— Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk w 

Wilnie. Wi sobotę nadchodzącą, © j. dnia 

30 stycznia odbędzie się w siedzibie T-wa 

przy ul. Lelewela 8, o godz. 7-0j wiecz., 

91-e zwyczajne posiedzenie miesięczne człon 

ków T-wa, na którem P. Wacław Studnicki- 

Gizbert, dyrektor archiwum państwowego, 

wygłosi odczyt n. t.: „Kartka z Dziejów nau 

czania potajemnego w Okręgu Szkolnym Wi 

leūskim“. 
Wstep wolny. 
Goście nader mile widziani. 
— Klub Włóczęgów. W piątek dnia 29 

b. m. z powodu żałoby wywołanej Śmierci 

i pogrzebem świętej pamię arbnika Klu- 

bu Józefa  Serafinowic zebranie  Klu- 

bu Włóczęgów Senjorów nie odbędzie się. 

O dacie zebrania będą specjalne powiadomie 

nia. 

      
  

  

  

  

    
    

RÓŻN 
— Przedstawienie dla dzieci i młodzieży. 
Sliczne baśnie: „Zaczarowana fujarka* 

J. Poraziūskiej i „Zima“ B. Wrzosa urozma- 

icone tańcami, śpiewem i deklamacją mło- 

dzieży dane będą po raz ostatni we wtorek 

dnia 2 lutego r. b. o godz. 12-ej w południe 
w „Lutni“. A 

W roli Zimy wystąpi p. Rena Dziewul- 

ska. 

  

Czysty dochód z przedstawienia przez- 

nączony na cele Stowarzyszenia „Opieka 
Polska nad Rodakami na Obczyźni 

Bilety wcześniej do nabycia w Kasie Te- 

atru „Lutnia*. Ceny miejsc najniższe. 

- Zarząd miejskiego Koła P. O. W. w 

Wilnie zawiadamia, że w dniu 2 lutego r. b. 

o godz. 18 odbędzie się herbatka towarzy 

ska u Prezesa Okręgu płk. Dobaczewskiego 

(Kalwaryjska 4 m. 3). 
Wstęp i etc. członkom i sympatykom gra. 

tis. 

    

ZABAWY. 
— „Czarna kawa* w sobotę 30 b. m. 

W salonach kasyna garnizonowego przy ul. 

Mickiewicza 13 odbędzie się jutro w sobotę 
© godz. 21 „czarna kawa*, z której dochód 
przeznacza się na rzecz Wojewódzkiego Ko- 
mitetu do Spraw Bezrobocia oraz na cele 
kulturalno . oświatówe Zw. Strzeleckiego. 
Zabawę tę urządza Wileńskie Towarzystwo 
Przyjaciół Zw. Strzeleckiego. Do tańca przy- 
grywać będą dwie orkiestry wojskowe, zaś 
bufet będzie znakomicie zaopatrzony. 

Wstęp 3 zł. 
— Zabawa Zw. Sybiraków. W 'poniedzia- 

łek, dnia 1 lutego b. r. w lokalu Klubu Sto- 
warzyszenia Techników (Wileńska 33) ma 
się odbyć doroczna Zabawa Taneczna Związ 
ku Sybiraków, z której 25 procent czystego 
dochodu przeznacza się na cele Woje- 
wódzkiego Komitetu do walki z bezrobociem 
przy Federacji Polskich Związków Obroń- 

ców Ojczyzny. > 
Początek o godz. 21-ej. 
Pozostałe zaproszenia otrzymać można w 

Sekretarjacie Związku Sybiraków Okręgu Wi 
Jeńskiego (ul. Arsenalska 4 m. 9), codzien- 

  

  

mie od 17 do 19-ej wieczór. 

TEATR | MUZYKA 
— Ostatni występ Zespołu Reduty na Po- 

hułanee. Dziś, w piątek dn. 29-go b. m. o go- 

dzinie 8-ej wiecz. ujrzymy po raz trzeci 

„Niezwykłą podróż" Sutton Vane w wyko- 

naniu Zespołu Reduty. Sztuka ta, w tłuma- 

czeniu i reżyserji Ryszarda Ordyńskiego, w 
świetnem wykonaniu aktorskiem Zespołu 

Reduty, stała się dla Wilna prawdziwą sen- 
sacją dnia. Dzisiejszem przedstawieniem Ze 
spół Reduty pożegna Wiilno, udając się w 

dalszy objazd. Ceny specjalne. Zniżki ważne, 
Jutro o godz. 8-ej wiecz „Mam łat 26— 

(premjera). 
— Dzisiejsza premjera „Tej, której szu- 

kamy* — w Teatrze Lutnia. Dziś w piątek 
dnia 29-go b. m. o godz. 8-ej wiecz. odbędzie 

się premjera pełnej temperamentu współ 

czesnej komedji Hirschfeida „Ta, której 

szukamy*, przedstawiającej z wytwornym 

humorem -typ współczesnej, wysportowanej 

panny, która staje się rywalką swej czaru- 

jącej matki. Obsadę sztu reżyserowanej 

przez Słanisławę Wysock:, s A pp- 
Dunin - Rychłow - Detkowska, 

Marecka, owa. Milecki, Puchniew 

ski oraz Zastrzeżyński. 
Jutro o godz. 8-ej wiecz. „Ta, której szu- 

Кату“. 
— Ostatnie przedstawienie „Radziwiłła, 

panie Kochanku* — w Lutni. Dziś w piątek, 
dnia 29-go b. m. o godz. 5-cj pp. drugi i 
ostatni występ Zespołu Reduty w świetnej 

komedji Kraszewskiego „Radziwiłł, panie 
Kochanku'.' Rolę tytułową odtwarza dyr. 

Fr. Rychłowski, zarazem reżyser sztuki. Ce- 
ny najniższe (od 20 gr.). 

— Jutrzejsza premjera w Teatrze na Po- 
hulanee. „Mam lat 26“ Istvana Mihaly, jed- 

na z najciekawszych sztuk współczesnych, u- 
każe się po raz pierwszy w Teatrze na Po- 
hulance jutro w sobotę dnia 30-go b. m. o 
godz. 8-ej wiecz. w reżyserji Wacława Ra- 
dulskiego, w dekoracjach W. Makojnika, z 
udziałem całego prawie zespołu Teatrów 
Miejskich. | 

Dorcezna Reduta Artystów Teatrów 
Miejskich. Doroczna Reduta Artystów Teat- 
rów Wileńskich odbędzie się, nie, jak to 
mylnie było podane;*we wtorek, lecz w po- 

niedziałek dnia 8-go lutego br., w salach ka. 
syna Garnizonowego przy ul. Mickiewicza. 
Artystyczna dekoracja wnętrza, świetna or- 
kiestra, doskonały bufet, doborowe towarzy. 
stwo oraz oryginalne niespodzianki gwaran- 
tują beztroską, wesołą zabawę. 

Ceny biletów wejścia zniżone. 

RADJO 
- PIĄTEK, dnia 29 stycznia 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Program dz. 
5: Muzyka z plyt, 15 Komūnikaty. 

15. Odczyi dla nauczy 15.45: Kon- 
cert dla młodzieży (płytyj: 16.20: Odczyt. 
16.40: Codzienny odcinek powieściowy. 16.50: 
Kom. Tow. Opieki nad Zwierzętami. 16. 
Lekcja angielskiego. 17.10: „Znakomity fi- 
zyk Albert Michelson i jego odkrycia” od- 
czyt. 17.35: Koncert. 18.50: Kom. L: O. P., 
P-u. Bilans polityczny Litwy rok 
1931“ „Przegląd prasy rołniczej, kra- 
jowej i zagranicznej”. 19.25: „O reformie 
szkolnej odczyt. 19.45: Prasowy dziennik 
radjowy. 20.00: Pogadanka muzyczna, 20.16: 
Koncert symfoniczny z Filharmonj 40: 
Komunikaty i muzyka taneczna. 23.00: „Je- 
rzy i Ona" -— Panna Irena przy patefonie. 

NOWINKI- RADJOWE. 
KONCERT WIECZORNY Z FILHARMONII. 

Dzisiejszym koncertem symfonicznym w 
Filharmonji Warszawskiej, transmitowanym 
na wszystkie stację będzie dyrygował Fabjan 
Sewieki, kapelmistrz rosyjski. Artysta włą- 
czył do swego programu kilka nowości ame- 
rykańskich, np. Leona Sowerbya jednego z 
najbardziej utalentowanych i _ najsolidniej 
wykształcony (w Paryżu) Amórykan. Suita 
francuskiego mistrza Alberta Roussea będzie 

nowością. Nazwy dawnych tańców: saraban 
de, gigue i t. d. kryją modernizm w styin 
dość radykalnym. Dzieło to nagrane zostało 
płyty gramofonowe jako szczególnie instruk- 
cyjne dla młodych adeptów muzyki 4 

ZA PARAWANEM STUDJA. 

Wiobec tego że pierwszy (w życiu i w radjo 
flirt panny Ireny z Pathefonem ogromnie 
podobał się wszystkim  radjostuchaczon:, 
dzisiaj o godz. 23 odbędzie się druga rozmów 
ka tej młodej i dowcipnej interlokutorki z 
eleganckim, posiadającym bogaty repertuar 
i doskonałe,sprężyny — gramofonem 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
TRAGICZNY WYPADEK NA DWORCU 

KOLEJOWY 

Wezoraj o godzinie piewszej p. p. 20- 
letni kominiarz Feliks Radzłan zamieszkały 
przy ulicy  Kałwaryskiej Nr. 36. podczas 
czyszezeifia kominów na dachu gmachu 
dworca kolejowego naskutek poślizgnięcia się 
stracił równowagę i spadł ze znacznej 
wysokości na bruk odnosząc poważne po- 
kaleczenia. Zawezwane pogotowie ratunko- 
we przewiozło go w stanie ciężkim do szpi- 
tala żydowskiego. (e* 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. 

W. dniu 25 b. m. Jasińska Zofja (Lwow- 
ska 7) w czasie nawijania bielizny na wałek 
maglu elektrycznego w I pułku piechoty Leg 
jonów włożyła przez nieuwagę rękę między 
wałek a słupek maglu, doznając oszarpnię- 
cia naskórka prawego a: Odwie 
ziono ją do szpitala . Jakóba w stanie 
niezagrażającym życiu. 

PORZUCONE DZIECKO. 

W dniu 27 b. m. w poczekalni 1 klasy 
stacji osobowej Wilno znaleziono podrzutka 
płci żeńskiej w wieku około £ tygodni i u- 
mieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

KRADZIEŻE. 

Z  niezamkniętej bożnicy przy uł. Mo- 
niuszki dokonano kradzieży przedmiotów 
rytualnych. o wart. nieustalonej. Pejracha 
Dawida i Sztejnhalera Mirona (Połocka 4), 
którzy dopuścili się .tej kradzieży, zatrzyma- 
no. Skradzione przedmioty odnaleziono. 
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Polski Związek Wydiwców 
Dzienników i Czasopism 

w sprawie cen papieru gazeto- 
wego I innych drukowych, uży- 

wanych przez czasopisma. 

Włobec powszechnego zainteresowania 
zagadnieniem rozpiętości cen papieru krajo- 
wego i zagranicznego oraz z uwagi na zna- 
czenie, jakie papier, jako artykuł pierwszej 
potrzeby, odgrywa w życiu narodu cywilizo- 
wanego, Zarząd Główny Polskiego Związku 
Wiydawców i Czasopism komunikuje: 

1) Jeszcze w czerwcu roku ub. przepro- 
wadzone zostały, w związku z pracami nad 
projektem nowej taryfy celnej, rokowania 
w sprawie obniżki ceń zasadniczych gatun- 
ków papieru między przedstawiciełami Zw. 
Wydawców -Dzienników i Czasopism, T-wa 
Wydawców Książek i Związku Organizacji 
Przemysłu Graficznego a przedstawicielami 
Związku Papierni Polskich, Centrali Papier- 
niczej „Emkaeś* sp. z ogr. o. i Sp. Akc. 
„Steinhagen i Saenger*. W wyniku tych ro- 

kowań ustalono, iż ceny papierów, używ: 
nych przez wydawnictwa, będą regulowa 
przez producentów sa podstawie zmian, 
kie zachodzić będą w kosztach, produkcji 
w związku z tem, wobec zniżek cen surow- 
ca i półfabrykatów papierniczych zarówno 
w Połsce, jak i na głównych rynkach świa- 
towych, uzyskano zniżkę cen papieru gaze- 
towego z 62 gr. na 60 gr. za 1 klg. (loco stac 
ja załadowania przy papierni), w sprawie zaś 
zniżki een innych papierów drukowych po- 
stanowiono odbyć specjalne konferencje W 

konsekweneji Związek Wydawców Dzienni- 
ków i: Czasopism oraz wspomniane wyżej or. 
ganizacje konsumentów papieru poparły 
starania przemysłu papierniczego o wprowa- 
dzenie do nowej taryfy celnej podwyższo- 
nych stawek na papiery drukowe, gwarantu- 
jących silniejszą ochronę rynku krajowego 
przed. zbędnym przywozem papieru zagra- 
nicznego. 

    

   

    

Dziś 
premjeral 

KinoMieįskie 
* SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

2) Podczas rokowań czerwcowych Orga- 
nizacje Wydawców przedstawiły koniecz- 
ność wprowadzenia zasadniczych zniżek een 
papierów używanych przeź czasopisma wo- 
bec znacznego zmniejszenia kosztów pro- 
dukcji tych papierów oraz wobec wyjątko- 
wo ciężkiego kryzysu jaki w związku z o- 

gólnym kryzysem gospodarczym przeżywają 
przedsiębiorstwa wydawnictw perjodycznych 
w Polsce. Jednocześnie wydawcy stwierdzili 
potrzebę polepszenia gatunków tych papie- 
rów. Mimo to dokonane zostały latem r. ub. 
tylko nieznaczne i częściowe zniżki w cen- 
niku papierów płaskich nie bacząc na wspom 
niany spadek cen surowców i półproduk- 
tów papierniczych a także nie bacząc na 
zniżki cen tych papierów na wszystkich rvn- 
kach zagranicznych. 

3) W! ciągu ubiegłego półrocza ceny su- 
rowców i materjałów technicznych, a także 
półproduktów papierniczych spadły na ryn- 
kach światowych w dałszym ciągu i to 
znacznie silniej niż w ciągu r. 1930 i w I 
połowie 1931 r. Ceny papierówki spadły już 
poniżej 50 proc. cen z początku 1930 r. Ce- 
ny celulozy spadły w.tym okresie przecięt- 
nie około 30 proc., masy drzewnej około 25 
procent., materjałów technicznych około 30 
proce. W| związku z tem obserwujemy za gra- 
nicą w ostatnim kwartałe r. ub. i na począt- 
ku r. b. dalszy znaczny spadek cen wszel- 
kich gatunków papierów gazetowych i in- 
nych drukowych. Zniżkę cen papieru cha- 

rakteryzuje najdobitniej indeks cen papie- 
ru w Niemczach — w kraju ścisłego syndy- 
katu sprzedaży — wykazujący spadek 28 

proc. w stosunku do okresu poprzedzającego 
kryzys gospodarczy. Syndykat  Papierni 
Szwedzkich oraz Finlandzkich mimo spad- 
ku funta angielskiego utrzymuje cenę ton- 
ny w portach załadowania na wysokości 9 
funtów angielskich czyli 279 złotych; stano- 
wi to zniżkę, dokonaną w II półroczu 1931 

roku w wysokości 28 procent. Wraz z frach- 
tem do Gdyni lub Gdańska cena 1 klg. papie 
ru wynosi więc tyłko 31 groszy, podczas 
gdy w Polsce 1 kg. papieru gazetowego w 

К ПЛЕ 

dalszym ciągu kosztuje 60 gr. na stacji ko- 

lejowej przy papierni. Producenci angielscy 
Korzystający z surowców i półfabrykató 
papierniczych obcych: i kosztownej 
boczej, oznaczyli cenę papieru gazetowego 
na rok 1932 w wysokości 37 groszy za 1 
klg., producenci amerykańscy i kanadyjscy. 
również znacznie obniżyli ceny na r. 1932. 
„Paper World“ podaje, iż na przestrzeni 10 
ostatnich lat ceny papieru gazetowego spad- 
ły ponad 61 proc. 

W. dziedzinie kształtowania się cen pa- 
pierów płaskich, uzyskasych przez czaso- 
pisma, obserwujemy również jaskrawe róż- 
nice a także zasadnicze różnice w gatun- 
kowości poszczególnych kategoryj papierów. 
Ceny papierów gazetowych płaskich nie wie- 

le co się różnią zagranicą od cen papierów 
rotacyjnych, gdy u nas dodatek za pocięcie 
do wysokich cen papieru rotacyjnego sięga 
aż 5 proc. Ceny papierów drukowych i ilu- 
stracyjnych  satynowanych oraz bezdrzew- 
nych uległy zagranicą podobnym zniżkom. 
jak papier gazetowy. 

4) W. Połsce, w kraju posiadającym nie- 
przebrane zapasy surowca papierniczego, mi- 
mo iż ceny tego surowea spadły około 52 
proc. w stosunku do cen z początku r. 1930 
(z 27 zł. na 13 zł.) ceny papieru gazetowego 
i innych drukowych utrzymują się ciągle 

na poziomie bardzo wysokim. Według da- 
nych Instytutu Konjunktur Gospodarczych 
indeks cen papieru wykazuje w Polsce. w 
stosunku do r. 1928 spadek załedwo 10 proc., 
gdy Niemiecki Instytut Konjunktur notuje 
za tenże okres zniżkę w Niemczech — 28 
procent. Wbrew więc wszelkim oczekiwa- 
niom, mimo zasadniczych zniżek w kosztach 
produkcji papieru, producenci polscy utrzy- 
mują ceny papieru na poziomie znacznie 
wyższym, niż producenci zagraniczni. 

Sytuacja ta skłoniła władze Związku Wy. 
dawców do wystąpienia ż inicjatywą w spra 
wie zniżki cennika papierów gazetowych i 
innych drukowych. Z uwagi na wyjątkowy 
kryzys, jaki przeżywają wszystkie przedsię- 
biorstwa wydawnicze w Polsce, oraz z uwa- 

  

  

    

Dramat w I2 aktach według słynnej 
Koncertowa 

= 

Hrabia Cagliostro z: »,5":**. orkiestra pod batutą M. Salnickiego. 
Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. Ceny miejsc: balken 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 
  

Dźwięk. Kino'- Teatr 

HELIOS 
Wiłeńska 38, tel. 9-26 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CASINO 
(Wielka 47). 

bziśi Greta Garb 
Na |-szy seans ceny zniżone 

| DZIŚ UROCZYSTA PREMIERA! | 
Potężny 1000/, polski film špiewno-džwiekowyl 

w ai oai ROMANS wro meskiej Lówis Stone 
NAD PROGRAM: MEKSYK w PIEŚNI. Wielka rewja kolorowa z tańcami i pieśniami. 

Seansy o g. 4, 6, 8i 10,15, w niedz. od g.2. 

DŹWIĘKOWE KiNO 

HOLLYWOOD 
| (Mickiewicza 22). 

МЕВ ОБ 

gi na wplyw, jaki ceny papieru wywierają 
na ksztaltowanie się sytuacji czasopišmien- 
nictwa i rozwój ruchu wydawniczego, Wła- 
dze Związku Włydawców i Dzienników i Cza 
sopism uw ažają za niezbędne przeprow: adze- 
nie możliwie rychło gruntowej an lizy wa- 
runków i kosztów produkcji papierów w 
Polsce tudzież podjęcie starań o zmiany cen 
zasadniczych jego gatunków, w duchu u- 
względnienia potrzeb kulturalnych najszer- 
szych warstw ludności. Rychłe uregułowanie 

   

       

   
  

tego zagadnienia jest konieczne zdaniem 
Związku Wydawców również i ze względu 
na obronę działalności iczej przed poruszać z mi      

  

   

  

   
niespodziankami, 
becna sytuacja celna 
Władze Związku Wydawców nė 
twórcy papierów w Polsce, w zrc 
znaczenia dla kultury kraju właściwej ceny 
papierów. dołożą wszełkich starań, aby. 0- 
kres najbliższy przyniósł rozwiązanie te 
zagadnienia ku  pożytkowi papiernicze 
przemysłu krajowego oraz rozwoju PER 
miennictwa. 

SPORT 
MECZ BOKSERSKI 

C. W. S. Warszawa — Wilno. 

Wileński Okręgowy Związek Bokserski u- 
rządza w dniu 7 lutego r. b. mecz bokser- 
ski między drużyną Klubu Sportowego С. 
Wi. S. Warszawa, a reprezentacją okręgową 
Wilna. 

Družyna K. S. C. W. S. da wice - 
mistrzostwo Okręgu Warsza go, oraz 
słynie z bokserów tej miary jak Wiieczorek, 
Goss, Karpiński. 

Ostateczny skład drużyn zostanie podany 
dodatkowo. 

PIERWSZY KROK BOKSERSKI. 

Okręgowy Ośrodek Wychowania Fizycz- 
nego w Wilnie urządza w swoim lokalu przy 
ul. Ludwisarskiej 4 w dniu 2 lutego 1932 r. 
eliminacyjne zawody bokserskie tak zwany 

    

     

  

   

  

pierwszy krok bokserski. Do tej konkurencji 
mogą stawać wszyscy początkujący bokse- 
rzy, stowarzyszeni i niestowarzyszeni. Zgło- 
szenia przyjmuje Ośrodek W. F. w godzinach 
urzędowych, oraz podczas treningów. 

Półfinały o izinie 10 rano — 
o godzinie 19 wieczór. 

   
     finały 

Paszporty dla maszyn 
w Z. S. 5. R. 

arska Rosja była typowem państwem 

  

policyjnem, w którem ludzie nie mogli się 
na miejsce bez paszper- 

tu, ale obecnie za rządó wieckich pasz- 
port jest jeszcze większą koniecznością dla 
człowieka, nie chcącego się zapoznać z wię- 
zieniami G. P. U 

  

  

      

  

  

  

Niebawem nietylko ludzie ale i maszy 
zaopatrzone mu być w paszporty. 
pracy i obrony R poleciła przepro 
w roku 1932 wszchzwiązkową rejestrację u- 
rządzenia przemysłowego i zaprowadzić w 
związku z tem swego rodzaju „paszporty“ 
dla maszyn w fe wrykach. W” paszporiach 
tych wyszczególni się nietylko wszystko co 
dotyczy funkcji danej ma 
i t. p. ale uwidocznione zo 
osoby, 
dzialna. 

      

e nazwisko 
która za maszynę tą jest odpowie- 

Przez zarządzenie spisu maszyn stwier- 
dzony ma być faktyczny stan inwentarza 
brycznego w ZSSR. W lutym i marcu prze- 
prowadzony zostanie taki spis w przemyśle 
maszynowym, elektrotechnicznym i metalur. 
gicznem. 

  

Moskwa (Ceps). 

168 projektów budowy | 
Pałacu Sowietów. 

Jak wiadomo w Moskwie zburzono wspa- 
niały sobór Zbawiciela a na jego miejscu 
ma stanąć olbrzymi Pałac Sowietów. Komi- 
tet Budowy Pałacu Sowietów czyni obecnie 
przygotowania do rozpoczęcia bińdowy. Na- 
razie rozpatrywane są projekty, których 

      

D/H. Leonard Pikiel i Svn 
Wielka 7. Tel. 11-55. 

W DNIU DZISIEJSZYM ROZPOCZYNAMY 

„BIALY TYDZIEN“ 

    

Ns. 23 (2265) 

wpłynęło 168. Wiełka ilość projektów na- 
deszła również z zagranicy, przeważnie z 
Ameryki, Niemiec, Francji i t. d. 

Moskwa (Cepsi 

NowoOŚCI WYDAWNICZE. 

— Baurdette Ross Buckingham, Praca ba 
daweza na terenie szkoły. Bibljoteka Prze- 
kładów Dzieł Pedagogicznych Tom. 16. księž 
nica — Atłas 1931 r. str. 379. 

    

    

  

   

   

   
    

o mowoczesny 
winien zieć o słatysty: 
oceniania: Testy inteligen y pedago 
giczne, łącznie testów inteligencji i testów 
pedagogicznych, Egzaminy nowe: typu, 
Grupowanie i klasyfikowanie r, Blę- 
dy i niedostateczne postępy uczniów ic. 
czenie dla pedagogiko. Jak dotrzeć do jedno 
stki? Nauczy: w roli badacza. 

Autor ma niewątpliwie słuszność, ocze- 
kując postępu pedagogji nietylko od psv: 
chologji, lecz eksperymentalnych badań i spo- 

zeżeń nauczycieli, którym szkoła daje 
pierwszorzędny materjał obserwacyjny. 

Pep'er jee Prz mvsł Kraiowy 
RISE TT RESTA TSKKK 

Humor. 
KRÓLEWSKA CHUSTKA. 

Pewnego razu Mussolini przechadzał się 
rozmawiając z królem Wiktorem Emanue- 
łem, który upuścił niechcący chustkę do no- 
sa. Dyktator Włoch podniósł ją królowi, 
który zaczął mu dziękować w najgorętszych: 
i pełnych uczucia wyrazach. 

-—— Ależ niema o czem mówić — przerwał 
zniecierpliwiony dyktator —— przecież cho- 
dzi tylko o chustkę... 

— To prawda — odparł król — ale też 
to jest jedyna rzecz, do której wolno mi 
swój nos wsunąć. 

  

  

      

  

    

  

  

  

    

  

    

  

     

      

Akuszerka 

Maja 1a*nefoga 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz.. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 
  

Akuszerka 

Šmiaiowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. %, 
tamże gabinet kosmetycz” 

Największy przebój a polskiej 
wedlug slynnej powiešci 

ny, usuwa zmarszczki, bro- 

Elizy Orzeszkowej ”* 

Polska mowa! — Polski śpiew! — Polska muzykal 

W rolach głównych: 

Krystyna Ankwicz : Hieczysław (ybuiski 
Nad program: Urozmaicone atrakcje dźwiękowe. Ceny miejsc w obu kinach jednakowe. Pocz. o g. 4,6, 8i 10.30, w dni świąt. o g. 2-ej. 
  

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
uł, Wielka 36. 

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Mickiew. 1, tel. 15-61 

Dźwięk. Kino - Teatr | Dziś premiers! Gra zmysłów! Bunt 
duszy ludzkiej przeciw cywilizacji! 99 
opanowany żądzą czegoś nowego, szuka szczęścia na jednej z wysp, zaginionych wśród oceanu. Nad program: Naj- 
nowsze atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4, w dni świąt. o godz. 2-ej. Na |-szy seane ceny zniżone» 

Mady Christians "5: „Ciebie tylko kochałem"... 

PAN 
ulica Wielka 42. 

W krótce: 

  

  

Dziś Czarująco-rewelacyjne 100% 

». Z rozkazu księżniczk 
HENRY GARAT. Śpiew! 

dźwiękowe arcydziełc! 

Tańcel 

jący dramat życiowy režyserji zna- 

komitego CECIL B. de MILLE'A 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o g. 4- sej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. Ceny miejse od 40 gr. 

CAIN" (i iłość dzikuski) 

Takiego czaru i piękna jeszcze Wilno nie oglądało 
Arcypotężna przepiękna operetka w 14 akt. Muzyka Lehara. 
W rol. gł: Bosko-piękna, słodka LILJANA HARVEY i amant 

ad program: 100% dźwięk. rysunk. komedja Flejezera p. t. Miłość Woźnego. 

JULJA FAYE Ner a aps miegi DYNAMIT" i CONRAD NAGEL, 

Czołowy film dźwiękowy awangardy fran- 
cuskiej. Opowieść o białym człowieku, który 

  

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(obok dworca kełejow.)   produkcji węgierskiej p. t. 

i fat. pomyłki małżeńskiej, 

Najwspan. film światowej : (Za murami klasztoru) 8-akt głęb. wzrusz. dramat z życia 
Łzy ukojenia. kobiety, która się poświęciła. Trag. dzieje wych. klasztornej 

W roli gł. olśniew. piękna Gros Aklan i wybitny artysta Werner Pitschau. 
Początek o godz. 5, w niedziele i św. o g. 4-ej pp. NASTĘPNY PROGRAM: NA SYBIR z Jadwigą Smosarską 
  

aa wia KACYTACIA :. 
LOMBARD 

Wilno, Hetmańska 1, (róg Wielkiej 53). 

podaje do ogólnej wiadomości, że B, $ i 10 lutego 1932 r. o godz. 4-ej pp- 

odbędzie się w lokalu ombardu licytacją niewykupionych i nieprolon- 
50.060 do Nr. 100.000 i od Nr. | do Nr. 10.548. 

UWAGA! W dniu licytacji prołongat N-rów licytacyjny.h lombard 

WILEŃSKI 

gowanych zastawów od Nr. 5 

nie będzie przyjmować. 

VATA TAC CKS T TE ROTOR URE TO TY OE. STRUGRECANCK 

Oryginalne 
Kosmetyki Higjeniczne 

Dr. J. Świtalskiej 
nabyč možna 

jedynie w następujących składach aptecznych: 

1) W. Charytonowicz — Mickiewicza 7. 

  

   
„KRESOWJA“ 

Tel. 722. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Walnie rewiru 8-go 

z siedzibą w Wilnie przy ul. Bernardyńskiej 3 m. 3 
zgodnie z art. 103) U. P C podaje do w:adomości 
publicznej, 
10 rano w maj. Pawłowo, gminy turgielskiej, odbę- 
dzie się sprzedaż z licytacji, należącego do Witolda 
Wagnera majątku ruchomego, składającego się z 13 

e w dniu 5 lutego 1932 roku o godzinie 

koni i 4 krów, oszacowanego na sumę złotych 3.400. 
  

b. r. Towarzystwo 
w Wilnie. 
czone z zajęciami 

1994/V1. 

Ogłoszenie. 
KURSY RADJOTECHNICZNE 5-miesięczne 
dla amatorów i pracowników przemysłu ra- 
djotechnicznego otwiera z dniem | lutego 

Kursów Technicznych 8069 
Zajęcia teoretyczne będą połą- 

warsztatowemi (budowa 

Komornik A  Ruhom. 

(ukiernia i Piekarnia 
Woronowicz S. 

Wielka 16, poleca codz. 
šwieže pieczywa, ciastka, 

cukierki i herbatniki. 

  

  

Uwaga Fryzjerzy! 

  

TOWA R 6 W dawki, kurzajki i wągry, 

BAWEŁNIANYCH — i —  LNIANYCH W. Z. P. 48. 525 
NANSUKI PŁÓTNA . Lekarz-Dentysta 
MADEPOLAMY | OBRUSY D. Frydm R JaSz 
PEOTNA bieližniane SERWETY ul. Wielka Nr 4 

i pošcielowe KAPY i inne 

Wyroby Žyrardowskie. 
Ceny reklamowe. 

    CHOR BY PŁUC 
GRUŹLICA PŁUC jest nieubłaganą i corocznie, 

nie robiąc różnicy dla płci, wieku i stanu, kosi 

miljony ludzi. Przy zwałczaniu chorób płuc- 

nych, bronchitu, grypy, uporczywego, mę- 
czącego KaSszlu i t. p. — stosują p. p. Leka: 

„Balsam Thiocolan — Age" 
który, ułatwiając wydzielanie się plwociny, 

wzmacnia organizm i samopoczucie chorego. 

Oraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszel. 

Używa się za poradą lekarza. 

Sprzedają apteki. Wydz Z.P.Nr 

INSTYTUT PIĘKNOSCI 

Oddz. fir. „Keva“ (Paris) 
Mickiewicza 37, tel. 657, 
od II—1. Rozgładzanie i 

Wilk 8-miesięczn 
o:wojonego 

Prawdziwa okazja. 

Doo W 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V-go rewiru 

leńskiej Nr. 25 m. 10 zgodnie z art. 1030 U.P.G. po- 
daje do wiadomości publicznej, że w dniu 8 lutego 
1932 roku od godziny 10 rano w Wilnie przy ul. Szo- 
pena 8 m. 2 odbędzie się sprzedaż z licytacji. nale- 
żącego do Sendera Sołowiejczyka majątku ruchomego, 
składającego się z urządzenia domowego, oszacowa 
nego na sumę złotych 1.095 na zaspokojenie preteneyj 
Azriela Fajnberga w sumie zł. 1.000 z %% i kosztami. 

1984/V1 Komornik Sądowy I. Mościcki. 
  

  

rze @ Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6-ej 
włącznie, mogę być 

15 jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
na dogodnych warnikach 

za minimalną cenę, 
Zgłoszenia proszę 
kierować do Admin, 
„Kurjera Wilensk.“ 

pod Nr. 6334. 
  

Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Wi-- 

2) „lba* — 
3) E. Kudrewicz — 

Trocka 7. 

Mickiewicza 26. 

aparatów) oraz w doświadczalni. Podania 
przyjmuje i informacyj udziela kancelarja 

Z powodu wyjazdu sprze- 
daje się dobrze urządzo- 
ny salon fryzjerski męski 

odświeżanie twarzy. Usu- 
wanie plam, wągrów, pry- 
szczy oraz wszystkich de- 

sprzedam niedrogo 
pocztą Zalesie (k. Smor- 
_ goń) Stanisław Dowal. 

I NA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI. 

Pijcie miody i wina 
Najstarszej firmy 

Nowość Korony i mostki 
percelanowe z gwarancją 

  

Lekarz- Dentysta 

P. Zarchi 
uł. Wielka 18 

Zęby sztuczne na złocie 
i kauczuku, godz przyjęć 
od 9—2 i od 4—7 wiecz. 

839] 

Dr. SZYRWINDT 
choroby wenerycznne, 
skórne i moczopłciowe 

Wielka 19, 
_od godz. 9—1 i 3—7 

  

r. Medycyny 

A. "CYMBLER 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

Mickiewicza 12 
róg Tatarskiej, tel. 15-64. 
Przyjmuje od 9-2i5!/,-7w. 

Mieszkanie 
do wynajęcia z 4-ch i 5-ciw 
pokoi i wszelkiemi nowo* 

czesnemi wygodami. 
Zwierzyn., Fabryczna 20 

Do wynajecia 
2 pokoje z kuchpią w naj- 
lepszym punkcie mia 
Ogłądać od 9 r. do 3 pp. 
ulica Zamkowa 3, m. 3. 

BORA 

Pepigrajcie 

    

  

  

Ś.to Jańska Il. 
Mickiewicza |. 

4) W. Narbut — 
5) 1. Pružan — 

FRANCISZEK PIETKIEWICZ 16) 

Sołowki-wyspa tortur 
i śmierci. 

( Wspomnienia z kałorgi sowieckiej). 

BUNT WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH. 

Stało się to w lipeu 1925 r. 
Polityczni więzniowie z II oddziału, coraz bar- 

dziej ograniczeni w swych prawach przez administra- 
cję więzienną, zaczęli domagać się poprawy warun- 
ków życiowych i żądać znacznie dłuższego spaceru. 
Pomiędzy więźniami i władzami powstał ostry zatarg. 
który groził tragicznemo konsekwencjami, tem bar- 
dziej, że żadna ze stron nie chciała ustąpić: admini- 
stracja, nie chcąc ulec żądaniu więźniów, więźniowie, 
bo czuli, że racja po ich stronie. 

Rozwiązanie przyszło szybko i nieoczekiwanie. 
Pewnego dnia więźniowie sami postanowili przedłu- 
żyć sobie spacer i odmówili udania się natychmiast do 

cel. Naczelnik oddziału Antipow w idocznie tego tylko 
czekał. Na dziedziniec więzienny, gdzie spacerowali 
więźniowie, wpadł oddział dozorców, padła ostra ka. 
menda „pal* i 6 zabitych oraz kilkunastu rannych ru- 
nęło na ziemię. Huk salwy karabinowej, jęki rannych 
krzyki pozostałych przy życiu rozniosły po całych So- 
łowkach wieść, że stało się coś strasznego. Powstał 

popłoch zarówno wśród więźniów jak i administracji 
niezorjentowanej anrazie w sytuacji. Gdy prawda 
doszła do nas. zaczęto się burzyć i pod adresem władz 
więziennych padły groźne niedwuznaczne okrzyki. 
Niewinnie przełana krew współtowarzyszy  zbudziła 

  

    
  

      

    

  

Kursów (Wilno, ul. Holendernia 12,. gmach 
Państw. Szkoły Technicznej) w godz. 17 — 19. 

  

w nas zwierząt, gotowych do śmiertelnej z satrapą roz- 
prawy. Groźba ogólnego buntu wisiała w powietrzu 
i zdawało się nadeszła chwiła pomsty. Ale łatwiej było 
tego chcieć — niż wykonać. 

Na telefoniczny alarm władz więziennych natych- 
miast przybyły oddziały wojska i — zwrócone ku nam 
gardziele karabinów maszynowych przywróciły po- 
słuszeństwo i spokój. 

Zajście to, o którem przedarły się wiadomości 
i poza mury Sołowek, głośnem echem odbiło się 
w całej Rosji, a nawet dotarło i zagranicę. Inaczejby 
się rzecz przedstawiała, gdyby „buntownikami* byli 
zwykli t. zw. „kontrrewolucjonierzy*: ale ziemię usłali 
trupami więźniowie polityczni, rekrutujący się 
z, ezłonków różnych opozycyjnych partyj lewicowych 
silnie zorganizowanych i mających, pomimo wszystko, 
znaczny wpływ na masy. Skandal był poważny 
i trzeba było jakoś z nim poradzić. Przedewszystkiem 
więc kazano podać się do dymisji naczelnikowi soło- 
wieckiego G. P. U. Waśkowowi, a gdy się nieco uspo- 
koiło zarządzono wywiezienie więźniów politycznych 
z Sołowek. Odprawiono ich pod silną eskortą część 
do Suzdalu, gdzie osadzono w byłym kłasztorze prze- 

robionym na więzienie, a drugą część do Jarosławia, 
przyczem pozbawiono i tych przywilejów, które jesz- 
cze posiadali na Sołowkach. - 

Tak się rozprawiają bolszewicy ze swoimi poli- 

   

    

tycznymi przeciwnikami. 

GŁODÓWKA GRUZINÓW. 

Wkrótce po wywiezieniu więźniów politycznych 
spłynął na Sołowki obfity potok Gruzinów. Kilka 
razy z rzędu przywoziła „Newa z „Klarą Cetkin* 
wyłącznie jeńców z Kaukazu i dopiero teraz dowie- 
dzieliśmy się o powstaniu Gruzji. 

i damski. Cena destępna. 
Adres w admin. „K.W.* 

  
fektów cery. W. Z. P. 

    889858 

Mimo silnego przygnębienia wskutek upadku po- 
wsłania, trzymali się Gruzini mężnie. Odrazu zajęli 
wrogą postawę względem władz katorgi, i na oglę- 
dzinach lekarskich jednogłośnie oświadczyli. że pra- 
cować nie będą. To doprowadziło władze sołowieckie 
do wściekłości i zaczęto przemocą wypędzać ich 
na roboty. Ci jednak nie ulegli i wszyscy solidarnie 
rozpoczęli głodówkę. 

Niestety na zarząd katorgi nie wywarło to żad- 
nego wrażenia, gdyż dzięki doskonałej izolacji Soło- 
wek wieść o tem szybko nazewnątrz wydostać się 
nie mogła, a to znacznie ułatwiało administracji tłu- 
mienie takich demonstracyj. Osiągnąć jakikolwiek 
sukees przez głodówkę można było tylko latem, kiedy 
to zaglądają czasami do tych jaskiń i ludzie z wol: 
ności. Zimą natomiast kiedy wyspy odgrodzone są 
od świata 60 klm wałem lodów polarnych było to non- 
sensem i dawało tylko dozorcom powód do najokrop- 
niejszych znęcań. 

   

Po pięciu dniach głodujący czuli się dobrze, wła- 
dze zaś by uniemożliwić więźniom zmowę co do wa- 
runków głodówki, i ewentualnego jej zaprzestania, 
ulokowały każdego z głodujących osobno. poddając 
ścisłemu nadzorowi. 

  

Po upływie mniej więcej tygodnia tylko niezwy- 
kła bladość i wychudzenie na twarzy, oraz dziwny 
blask oczu mówiły, że z tymi ludźmi coś się nie- 
zwykłego dzieje. Przyjęcia pokarmu nadal jednak 
stanowczo odmawiali, wobec czego zaczęto ich kar- 

mić sztucznie. Spotkało się to z ostrym sprzeciwem 
ze strony Gruzinów, tak że musiano nawet względem 
niektórych użyć jako argumentu — kolb rewolwe- 
rowych i pięści. Ale niewiele to pomogło. bowiem 
to co przemocą wlano, głodujący po napięciu mięśni 
brzucha, zaraz zpowrotem oddawali. 

Mebie też pomocą w na- 
ukach w roku szkoln. 

  

Ligę Morską! Rzeczmą 
! FIFIFIFIFIEIFIE) 

8323 „MIODOWIN“, 
ul Straszuna 13     
  

Karmienie takie odbywało się raz na 3—4 dni 
i miało na celu nie utrzymanie demonstrantów przy 
życiu, bo na niem' nikomu tu nie zależało, ale zmu- 
szenie opornych do porzucenia głodówki i uległości, 
aby później sowicie za to zapłacić. Nie humanitaryzra 
więc był motywem tej akcji, lecz zwierzęce pożądanie 
ugięcia opornych, by pokazać tem większą siłę swoją 
niż tych, którzy się jej przeciwstawić ośmielili. 

Po 20-tu dniach: nikt chodzić już nie mógł, a że 
nie troszczono się o nich wcale (tylko straż stała 
na warcie) wszelkie czynności fizjologiczne musieli 
załatwiać na. pryczach pod siebie. Cele, w któryci 
leżeli, napełniła ohydna woń gnoju i gnijącego ciała. 

Widząc, że żadne groźby nie pomogą władze wię- 
zienne chwyciły się innego środka. Użyto podstępu. 
Od celi do celi chodził albo ktoś z władz administr: 
cyjnych, obiecując zadośćuczynienie żądaniom więź- 
niów, albo posyłano lekarzy, którzy głodujących na- 
mawiali do zaprzestania demonstracji, twierdząc, iż 

inni „towarzysze już porzucili głodówkę. Wycho: 

dzono tu z tego prostego, a pewnego założenia, że kto 
raz porzuci głodówkę, już po raz drugi niełatwo się. 
na nią zdobędzie. Jakoż faktycznie, podstęp poniekąd 
się udał, bowiem kilku uwierzyło i pokarm przyjęło. 
Natomiast bardziej przezorni i lepiej znający prze- 
wrotność bolszewicką nie uwierzyli tym zapewnie- 
niom i dalej trwali w uporze. 

Dopiero po 28 dniach, nie nie uzyskawszy, wszys- 
cy głodować przestali... i do szpitala pociągnęły dłu- 
gim szeregiem nosze, z napół żywemi szkieletami ludz- 
kiemi. Z trzydziestu dwóch demonstrantów pięciu tem 
krok rozpaczy przypłaciło życiem, umierając wkrótce 
na ostrą anem ję. 

  

   

  

    
  

  

(D. e. n.) 

  

Wydawnictwo „Kurjer Wilenski“ S-ka z ogr. odp. 
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