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we Lwowie po deklaracji 
Min. Pierackieco. 

we Lwowie, chciał 

  

Przeby 

bym podzielić się z czytelnikami „Kus 

jera Wil" swemi wrażeniami. 

Przedewszystkiem. sprawa najbar- 

dziej tutaj aktualna, t. zn. polsko- 

ukraińska. 

O iłe sprawa ta w innych byłych 

zaborach Polski przy dzisiejszym kry- 

zysie do pewnego stopnia nie wzbu- 

dza większego zaciekawienia ba... na- 

wet nie zawsze jest znaną — to tutaj 

na miejscu obcy przybysz nawet co- 

kołwiek zorjentowany w kwestjach 

narodowościowych jest wprost zasko- 

czony nawałem wzajemnych skarg 

żalów, podejrzeń, 

ków tak i Ukraińców, 

jak ze strony Pola- 

Przy bližszem zetknięciu się z oby- 

dwoma autochtonami Rusi Czerwonej 

uderzają szczegóły: ze strony Ukraiń- 

ców — to, że cechuje ich jakiś dziw- 

ny, nie liczący się z życiem, maksy- 

malizm polityczny wyrażający się w 

zasadzie —- „wszystko albo nic“, ze 

strony zaś polskie 

tamtemu: „nic“. 

  

  

j jako odpowiednik 

Otóż tych 

głosy 

często polityków realnych, widzących 

wobec 

potrzebę stworzenia warunków dla 

kooperacji narodów polskiego i ukra- 

ińskiego. 

Ten maksymalizm polityczny wy- 

tworzył jakąś atmpsferę oślepia jące- 

go przeczulenia przydającego wagę 

zdarzeniom trzecio i czwartorzędnym 

nie zwracając wcale uwagi na cały 

kompleks zagadnienia, który może w 

b. niedalekiej przyszłości stanie przed 

obydwoma autochtonami kraju. 

Dła dokładniejszego przedstawie- 

nia całokształtu stosunków ukraińsko- 

polskich wypada scharakteryzować 

obydwa odłamy narodowościowe, 

współżyjące na Rusi Czerwonej. 

Ukraińcy należą do tych autochto- 

nów kraju, których samodzielne ży- 

cie polityczne ginie w mrokach wie- 

ków. Stawszy się dzielnicą Polski — 

Ruś Czerwona straciła na korzyść 

pierwszej swoją arystokrację, szlach- 

tę i mieszczaństwo. Jedyną ostoją od- 

rębności narodu była Cerkiew z jej 

duchowieństwem — jedyną inteli- 

gencją — które potrafiło przez całe 

wieki utrzymać odrębność ludu ukra- 

ińskiego. Rozbiór Polski oddał Ruś 

Czerwoną w ręce Austrji, która oce- 

niając potężny atut, jakim był lud 

ukraiński wobec aspiracyj politycz- 

nych Polaków nie stawiła przeszkód 

  

łedwie jeszcze kiełkującej pracy kul- 

turalnej duchowieństwa nad narodem 

pracy zapoczątkowanej w XIX w. 

przez ks. M. Szaszkiewicza, który stał 

się drogowskazem dla późniejszych 

pokoleń kleru. 

I oto z biegiem czasu ze szkół przy 

cerkwiach, w których piś- 

mienny djak wykładał mowę cerkie- 

wyrastają 

nawpół 

wno-słowiańską i śpiew, 

późniejsze szkoły powszechne, gimna- 

zja i wyd.    ziały na uniwersytecie. Pra- 

ca olbrzymia, 

fekty, 

ligencję pracującą jak w wolnych za- 

wodach tak i na urzędach. Gdy upa- 

dła Austrja Ukraińcy zajęli cały pra- 

wie kraj, ogłaszając się jako niepod- 

iegłe państwo p. n. „Zachodnio-Ukra- 

inska Republika*. Wybuchla stąd 

wojna z Polską, która zakończyła się 

niepowodzeniem Ukraińców i wkrót- 
ce ich rząd okazał się na emigracji 

Nie o wiele szczęśliwszą okazała się 

międzynarodowa 

lecz i nie mniejsze e- 

bo dzisiaj Ukraińcy mają inte- 

    

i polityka owego 

rządu. Zgubił ją | maksymalizm. 

W r. 1919 Ententa proponowała Uk- 

raińcom niezależność państwową za 

niektóre ustępstwa na rzecz Polski, 

następnie gdy wojska ukraińskie po 

swym pogromie cofały się za Zbrucz 

proponowała Ententa t. zw. „Statut 

organizacyjny Galicji** z łącznością z 

Polska na lit. 25; 

tecznie decydowała się sprawa Gali- 

w r. 1923 gdy osta- 

cji Ukraińey mogli jeszcze mieć za- 

bezpieczoną choćby autonomję i tego 

nie zdołali uzyskać. | Wszystkie te 

koncepcje tkraińey odrzucili. Rewe- 

lacyjną pod tym względem jest bro- 

szura p. St. Łosia (O konstruktywną 

politykę na Rusi Czerwonej. Warsza- 

wa 1932) w której autor na. str. 35 

mówi: ' 
„W”tym okresie polityka polska (1923 $. p 

A. Skrzyński - 

si Czerwonej była konstruktywna, 

stworzyć sytuację, z której przyznanie 

- przyp. mój) odnośnie do Ru, 
umiała 

Polsce 

  

suwerenności uad sporną dzielnicą musiało 

koniecznie wyniknąć; stworzyła 

tego, że nie cofała się przed inicjuty i kie 

rowała sama nietyłko pociągnięciami włas- 

nemi lecz także i ukraińskich separatystów, 

reprezentowanych przez t. zw. Rząd Zachod- 

nio-Ukraińskiej Republiki z dr. Petruszewi- 

czem na czele. Ten ostatni — oczywiście bez- 

pruskiego 

zaś dla 

    

   

    

wiednie — wykonywał.z precj 

grenadjera wszełkie rozkazy Warszawy. Wy- 

daje się to nieprawdopodobne, a jednak jest 

najprawdziwsze w świecie. Polityka połska 

w stosunku do ukraińskich separatystów о- 

pierała się podówczas na doskonałej znajo- 

'mości ich psychołogji — prowadziła ich na 

pasku, rezultatem czego było, że Połska ©- 

trzymała o©d mocarstw Galicję Wschodnią bez 

żadnych zobowiązań odnośnie do samorządu 

tej dzielnicy. To ostatnie pragnąłbym jak 

najsilniej podkreślić”, 

Ów mąksymalizm był też przyczy- 

ną i niepowodzeń reprezentacji ukra- 

ińskiej w polityce wewnętrznej i w 

Sejmie. 

Polityka owa znajduje, i to bar- 

dzo poważny, posłuch śród społeczeń- 

stwa ukraińskiego, a co za tem idzie, 

i śród młodzieży. I dlatego każdy głos 

trzeźwiejszy, nawołujący do łiczenia 

się z życiem, prawie nie znajduje po- 

słuchu. Na spotęgowanie tych nastro- 

jów wpłynęła dość poważnie i t. zw. 

pacyfikacja 

Trzeba jednak zauważyć i to, że 

Ukraińcy z ogromnym wysiłkiem po- 

trafili postawić wysoko swoją spół- 

dzielczość i szkołnictwo prywatne. 

Pozatem uświadomienie narodowe lu- 

du na wsi jest dość wysokie. Co się 

tyczy Polaków na Czerwonej Rusi, 

to swoisty maksymalizm też jest po- 

ważną przeszkodą do normalizacji 

stosunków. Nieustępliwość tu datuje 

się też od wieków. Wyrosła ona na tle 

    

owej wyższości kulturalnej i religijnej 

wobec Rusinów, którzy poza ducho- 

wieństwem przedstawiali ciemną i nic 

nie znaczącą masę. Dłaego też i przy- 

chylne usposobienie Ukraińców do 

posunięć Austrji było rozumiane jako 

zdrada narodowa Polski. Tak posta- 

wiona sprawa zaciemniała rzecz 

stość i wyrwała z rąk Polaków jeżeli 

nie inicjatywę, to w każdym razie 

współdziałanie w kształtowaniu się ru 

chu ukraińskiego, oddając Ukraińców 

na lep polityki Austrji. Stan nastrojów 

jeszcze bardziej pogorszył się wsku- 

tek wojny polsko-ukraińskiej, działał- 

ności Ukraińskiej Organizacji Woj- 

skowej etc. 

  м- 

  

Ježeli dodač do tego, že 

ogromnemi wpływami pod względem 

stosunku do Ukraińców cieszy się na 

R. Czerw. endecja, to można sobie wy- 

obrazić jak ciężka atmosfesa ogarnia 

tamtejsze stosunki. Do wytwarzania 

lakiej atmosfery w dużym 

przyczynia się też i wielka część tam- 

tejszej polskiej prasy, która w po- 

goni nieraz za płytką „sensaneją“, ka- 

tyczącą się Ukraiń- 

ców wyolbrzymia do niepomiernych 

  

stopniu 

    

żdą wiadomość 

  

rozmiarów. 

Oto przed tak skomplikowanemi 

stosunkami na R. Czerwonej stanął 

obecny Rząd, dla którego normaliza- 

ch tam stosunków stała 

się koniecznością. Drogę zaś do tego 

wybrał nie prez rozmowy, lub jakieś 

pakty z politykami ukraińskimi lecz 

  

cja panując; 

przez szukanie styczności z grupami 

apolitycznemi na podłożu potrzeb 

społecznych w dziedzinie organizacyj 

fizycznego wychowania, filantropij- 

nych, gospodarczych, szkolnych i in- 

nych. 

Zbliżenie to zostało zapoczątkowa- 

ne przez p. wojewodę lwowskiego w 

formie konferencji z przedstawiciela- 

Wyra- 

zem tych zamierzeń Rządu jest dekla- 

racja p. min. Pierackiego. 

Jakiż oddźwięk znalazły powyższe 

próby wśród obu stron zainteresowa- 

mi powyższych organizacyj. 

nych? 

Otóż polscy nacjonaliści ustosun- 

kowują się do poczynań oczywiście 

negatywnie: dla charakterystyki przy- 

toczę wywiady przeprowadzone przez 

„Kurjer Lwowski“ z pp. St. Gląbin- 

skim i St. Grabskim. Pierwszy z nich 

oświadczył, że według niego krążące 

wiadomości świadczyłyby, że polski 

rząd adaptuje politykę narodowoście- 

wego separatyzmu. Dalej uważa, że 

lojalność Ukraińców nie może być na- 

stępstwem chwilowego niebezpieczeń- 

stwa ze strony bołszewików lecz mo- 

że zrodzić się na gruncie uczucio- 

wym i rozumowym dopiero w dalekiej 

  

przyszłości, Drugi sądzi, że: gdyby 

wicewojewodą został _' wyznaczony 

Ukrainiec, to w tem raz na zawsze 

mieściłoby się przyznanie, że naród 

polski nie jest gospodarzem Wsch. 

Galicji, lecz ma tylko condominium 

Obóz prorzą- 

dowy polski uie jest też w tej sprawie 

z narodem ukraińskim. 

jednolity. 

Co się tyczy Ukraińców to zapo 

czątkowane konferencje wzbudziły 

poważne zaciekawienie, a spodziewa- 

na deklaracja Rządu nadzieje na ja- 

kieś większe koncesje. 

Deklaracja Rządu te nadzieje zna- 

cznie ostudziła i śród Ukraińców sze- 

się opinja, że chodzi tu o posunię- 

  

rz 

cie taktyczne które nie pociągnie za 

zmian w dzisiej- 

  

sobą zasadniczych 

szych stosunkach 

Mimo takiego nieufnego stanowi- 

ska wobec zapoczątkowanej polityki 

mieć nadzieję, że r można 

  

idowej 

jędnak realizm życia weźmie u Ukra- 

ińców górę do czego zmuszają zabag- 

nione stosunki na R. Czerw. tem bar- 

dziej, że i śród Ukraińców są poważne 

osobistości (jak np. episkopat, duckhc - 

wieństwo i poważna część inteligencji 

a nawet i ludu) rozumiejące potrzebę 

porozumienia połsko-ukraińskiego. 

Z drugiej strony czeka niechybnie 

Rząd na drodze normalizacji stosun- 

ków niejedna przeszkoda, które nie- 

złomna energja będzie musiała usu- 

wać. 

Do aktuałjów Lwowa należy teraz 

poważny stan choroby x. metr. Szep- 

tyckiego. tak że nawet nie jest wyklu- 

czony zgon. Dlatego śród Ukraiń- 

ców jest duże zaniepokojenie, Wymie- 

niają tu ewentualnych następców, 

jak bisk. Chomyszyna, Budkę, Czar- 

neckiego etc. Osioja. 

EOS TESTAI 

Audiencie na Zamku. 
WARSZAWA, 4. 2. (Pat). Pan Pre- 

zydent Rzeczypospolitej przyjął wczo 
raj wieeministra spraw zagranicznych 
p. Józefa Becka. 

WARSZAWA, 4. 2. (Pat). Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej przyjął dziś 
przed południem p. prezesa Rady Mi- 
nistrów: Prystora, który informował 
Pana Prezydenta o bieżących pra- 
cach rządu. Następnie Pan Prezydent 
przyjął ministra robót publicznych 
gen. Norwid-Neugebauera. 

Pożar teatru. 
WARSZAWA, 4. 2. (Pat). 4 b. m. w 
godzinach popołudniowych wybuchł 
pożar w teatrze na Chłodnej. Spaliła 
się seena i garderoba teatralna. 

  

Konferencja rozbrojeniowa. 
Generalna dyskusja 
rozpocznie się w poniedziałek. 

x 
GENEWA, 4. 2. (Pat). Dyskusja 

generalna na konterencji rozbrojenio- 
wej rozpocznie się w poniedziałek. Za- 
raz pierwsze dni przyniosą wystąpic- 
nia. głównych delegatów. Pierwszym 
móweą będzie przedstawiciel Anglji 
Simon. Wkrótce po nim przemawiać 
będzie Tardieu, który wygłosi mowę o 
charakterze ogólnikowym. Zabiera- 
jąc głos przed kanclerzem Brueniu- 

giem, Tardieu nie będzie zmuszony od 
powiadać w swej mowie na tezy nie- 
mieckie i ograniczy się do przyporu- 
nienia zasadniczego stanowiska Frau- 
cji oraz umotywuje tezę, że redukcja 
*zbrojeń uzależniona jest od bezpie- 
czeństwa. W drugim dniu dyskusji 
przemawiać hędzie przedstawiciel Sta 
nów Zjednoczonych Gibson i ewentu- 
alnie kanclerz Bruening. 

Krótkie posiedzenie. 
GENEWA, 4, 2. (Pat). Konferencja 

rozbrojeniowa odbyła w czwartek 
po południu krótkie posiedzenie, po- 
święcone sprawom organizacyjnym. 

Konferencja przyjęła wnioski. przed- 
stawióne przez poszczególne komisje, 
w szczególności propozycje, dotyczą- 
ce regulaminu konferencji. 

Konferencje min. Zaleskiego. 
GENEWA, 4. 2. (Pat). W ciągu dn. 

4 lutego odbyło się szereg rozmów po- 
między głównymi delegatami na kon- 
fereneję rozbrojeniową. Minister Za- 
Jeski ponownie odbył rozmowę z mi- 

nistrem Tardieu. Pozatem konfero- 
wał z szefem delegacji włoskiej Gran- 
dim i tymczasowym szefem za 

niemieckiej Nadolnym. 

Większe zainteresowanie Szanghajem 
niż Genewą. 

  

GENEWA, 4. 2. (Pat). Grožna sy- 
tuacja na Dalekim Wschodzie odsunę- 
ła na drugi plan wszelkie inne tematy 
w tutejszych rozmowach politycz- 
nych. Wskutek tego zmniejszyło się 
też znacznie zainterosowanie konfe- 
terencją rozbrojeniową. Dziś przed 

  południem ponownie zebrała się na 
posiedzenie komisja porządku dzien- 
nego konferencji rozbrojeniowej, aże- 
by ostatecznie ustalić tekst swego 
sprawozdania dla plenarnego posiedze 
nia konferencji. Plenum zbiera się 
dziś o godz. 5 po południu. 

'W. Brytania oficjalnie wprowadza 
protekcjonizm celny. 

LONDYN, 4. 2. (Pat). Izba Gmin. 
wypełniona po brzegi, przyżyła 4 lu- 
tego wielki dzień, w którym W. Bry- 
tanja odstapila od blisko sto lat trwa- 
jącego systemu wolnego handlu i ofi- 
cjalnie przeszła do protekcjonizmu 
celnego. Kanclerzowi skarbu w chwi- 
li, gdy przystąpił do stołu rządowego, 
aby wygłosić przemów ienie, zgotowa- 
no żywiołową owację. Chamberlain 
w swem przemówieniu przedstawił 
obraz trudności gospodarczych, kł:- 
dąe nacisk na wysoce ujemny bilans 

handlowy. Chamberlain oświadczył, 
że + poprawić bilans handlowy, 
rząd łada Izbie projeki ustawy, któ- 

rej najgłówniejsze postanowienia sa: 
1) w prowadzenie powszechnej taryfy 
celnej w wysokości 10 proc. ad vafa- 
rem wszystkich towarów importowa- 
nych. Zwołnione od tego cła będą tyl- 
ko zboża, eo do których rząd przedsta- 
wi później specjalną ustawę kontyn- 
gentową, mięso wszelkiego rodzaja, 
bekony i niektóre inne artykuły. 2) 
Podniesienie tej taryty w stosunku do 

Odnalezienie 
LONDYN, 4. 2. (Pat). Admirali- 

cja podaje, że łódź podwodną „M 2“, 
która zatonęła przed kilku dniami, 
odnaleziono w odległości około 5 mil 
od portu Kosa. 

JYN, 4. 2. (Pat). Kadłub łodzi 
podwodnej „M 2% wykrył jeden z tor- 
pedowców przy pomocy potężnego 

    

   

towarów luksusowych oraz takich, 
które mogą być wyrabiane w wystar- 
czającej ilości w Angiji. W tym eela 
rząd zaproponuje mianowanie nieza- 
leżnej komisji, która poczyni stosow- 
ne propozycje. 3) Wyłączenie kolonij 
i terenów mandatowych z taryfy ce)- 
nej i wstrzymanie mocy obowiązują- 
eej taryfy celnej w stosunku do domin 
jów aż do uregulowania wzajemnych 
stosunków celnych z dominjami. 4) 
Uehwałenie ceł prohibicyjnych aż do 
wysokości 100 proe. ad valorem, któ- 
re będą nakładane w stosunku do im- 
portu krajów, stosujących wobec Вгу- 
tanji restrykcje i w stosunku do któ- 
rych bilans handlowy Brytaaji jest 
wybitnie ujemny. 5) Przewiduje się 
możność poczynienia ulg celnych w 
Grodze rewizji traktatów handlowych 
w stosunku do innych krajów na pod- 
stawie wzajemności. 

Gdy Chamberlain skończył, cała 
Izba zgotowała mu owację. Następnie 
przystąpiono do dyskusji. 

łodzi „M 2". 
aparatu, rejestrującego dźwięki. Dwa 
poławiacze min ustaliły następnie ро- 
łożenie łodzi. Nurkowie, którzy nie 
mogli dotrzeć do korpusu łodzi z po- 
wodu silnego prądu. oczekują na po- 

myšlniejsze warunki i mają zamiar 
podjąć wysiłki w celu dotarcia do ło- 
dzi w ciągu nocy. 

  

  

    

Prace przy wydobywaniu łodzi potrwają kilka tygodni. 
LONDYN, 4. 2. (Pat). — W związku z od 

nalezieniem miejsca, gdzie na dnie oceanu 
spoczywa łódź podwodna „M 2* praca dono- 
si, že wydobywanie łodzi „M 2% na powierz- 
chnię potrwa dohrych kilka tygodni, 3 nawet 
przeciągnie się może do lata. Naskutek od- 

Półwysep Kel 
Wskutek gwałtownej burzy na Bałtyku 

i podniesienia się poziomu morza, na pół- 
wysep Hel w szeregu punktach wdarła się 
woda. 

W Połubinie od strony zatoki Puckiej 
woda doszła do środka półwyspu, zalewa 

y mieszkalne. Ludność zmuszona była 
ć domostwa. W Jastarni woda załała 

żej położone tereny, szereg rodzin ewakuo- 
wano. W. Helu woda podmyla hotel Polonia, 
ktėry częšeiowo stoi w wodzie. Zniszezeniu 

  

     

   

  

   

  

nslzenienia łodzi „M 2% wyznaczone na pią- 
tek nabożeństwo żałobne zostaje odwołane i 
adbędzie się zapewne w formie uroczystego 
pobrzehu, gdy zwłoki 6© marynarzy wydeby- 
te zostaną na powierzchnię.    

zalany wadą. 
uległo również wiele sprzętów rybackich. 

W. Kuźnicy, której groziło zalanie od stro 
ny pełnego merza, ludność pracowała całą 
noe z dnia 1 na 2 b. m. nad umocnieniem 
brzegów. Pozatem od strony zatoki. woda 
podmywała brzeg, przylegający do toru ko- 
lejowego. + 

Ofiar w ludziach nie było. Miejscowe wła 
dze przedsięwzicęły odpowiednią akcję ochron 
nį. 

Ponowne burdy na uniwersytecie berlińskim. 
Zamknięcie uniwersytetu. 

BERLIN, 4. 2. (Pat). — Studenci narodo- 
wę soejalistyczni urządzili we czwartek ma- 
nitestaeję antysemicką w gmachu uniwersy* 
tetu berlińskiego. Około 1500 demostrantów 
zaczęło wznosić okrzyki: „Precz z Żydami* i 

obelgi pod adresem anego wezoraj przez 
senat wyroku relegującego za wywołanie po- 
przedniego zajścia, m. in. dwóch studentów 
hitlerawskieh i udzielającego nagany prze- 

    

wodniczącemu _ narodowo - socjalistycznego 
zrzeszenia studenckiego Między hitlerowca- 
mi i studentami demokratycznymi wywią- 
zala się bójka Tajni agenci policji zaalar- 
mowałi oddział pogotowia, który wkroczył 
do uniwersytetu i mimo stawianego oporu 
opróżnił gmach przy użycia pałek gumowych 
Po godzinie 12 rektor zarządził zamknięcie 
uniwersytetu, które ma potrwać kilka dni. 

Pogłoski. . 
PARYŻ, 4. 2. (Pat). Według infor- 

macyj prasy francuskiej, w pewnych 
kołach Ligi Narodów, w których pa- 
nuje opinja, że zagadnienie reparaeyj 
deminuje nad problemem rozbreżc- 
nia, uważają, jako rzecz możliwą bit- 
skie spotkanie w Paryżu Lavała, Mae 
Donalda i Brueninga. Na zapytanie 
w Quai d'Orsay oświadczono, że w 
chwili obecnej nie można pogłoskoma 
tym zaprzeczyć, ani je potwierdzić. 

  

"Wice-prezesi konferencji 
rozbrojeniowej. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Agencja „Iskra* donosi, że z zaku- 
lisowych rozmów ustalono już, którzy 
delegaci będą wybrani wiceprezesami 
konferencji rozbrojeniowej. 

Wiceprezesami zostają delegaci 
Wielkiej Brytanji, Francji, St. Zjedno- 
czonych Ameryki Północnej, Niemiec, 
Włoch, Japonji, Rosji Sowieckiej, 
Polski, Hiszpanji, Szwecji, Czechosło- 
wacji, Belgji, Austrji i Argentyny. 

Delegat Szwecji, jak wiadomo, p. 
Motta został prezesem honorowym. 

Szklany połie konferencji 
rozbrojeniowej, 

Genewa została wyznaczona jako siedziba 
konferencji rozbrojeniowej w maju 1931 r. 
Ponieważ nie było w mieście odpowiedniego 
gmachu, który mógłby wygodnie pomieścić 
obrzymi zjazd, trzeba było wybudować spec- 
jalny budynek, przylegający „do sekretarjatu 
Ligi Narodów, (dawny hotel National); w ten 
sposób sale konferencji uzyskały połączenie 
z salą Rady Ligi. 

Do prac konstrukcyjnych przystąpiono w 
czerwcu roku ubiegłego. Zgórą pół roku trwi- 
ła ta olbrzymia prąca, polegająca nie tylko 
na budowie gmachu, lecz i na przekształcemu 
całej siedziby, otwarciu arterji w posesji Cha- 
teauBanquet, urządzeniu placu oraz ałei i pa- 
lepszeniu dróg. Ukończono ją 1t stycznia r. b., 
to znaczy па 3 tygodnie przed otwarciem 
konferencji. W dniu tym odbyła się uroczysta 
inauguracja pałacu, dokonana przez Rad; 
Stanu genewskiego, która przekazała ją w rę- 
ce sekretarjatu Ligi Narodów. 

Pałac konferencji rozbrojeniowej jest dzie- 
łem architekta Wilhełma Tatio. Zadanie jego 
było trudne, z zy, że teren budowy wy- 
brano wpobliżu jeziora, gdżie grunt nie od- 
znacza się trwałością, jest wilgotny i istniała 
obawa zeszpecenia malowniczego wybrzeża. 

Postanowiono zrobić betonowe podłoże, 

na któreni spoczywać miała cała kostrukc ja, 
wykluczyć jako materjał gips, który schnie 
zbyt długo, wznieść od strony jeziora fasadę 
ze szkła. 

Potężne okucie żelazne, wbudowane w bs- 

tonowe podłoże, podtrzymuje witraże, stano- 
wiące szkielet gmachu. Inne fasady i dach 
są z „gunitu*. Wewnątrz zamiast gipsu za- 

stosowano celotex: sub: ja z włókien roś- 
linnych, maj. tę zaletę, że przejmuje szmery 
z zewnątrz, nie przepuszczając ich do środka. 
Podłoga jest pokryta linołeum łub kauczu- 
kiem. Dwa wielkie koiły. ilane mazutem, 
rozdzielają ciepło, regulowane wedle życzenia 

    

   

   

    

  

   
  

  

     

  

      

  

W ten sposób pałac konferencji zabezpiecze - 
ny jest od zimna, od żaru słonecznego i nie- 
pogody, wilgoci, a nawet hałasu. Zalany świa- 
tłem, dobrze przewietrzany, zaopatrzony we 

lkie niezbędne utensylja, zajmuje on po- 
chnię 3 tys. metrów kwadratowych, 

sale jego zajmują 6 tysięcy m kw., konstruk- 
cja pochłania 25 tys. m. sześć. Dwie „„bliź- 
niacze* sale parterowe (każda о 600 metr. 
powierzchni), zeznaczone dla komisyj ar- 
mji i floty, ię z salą Rady, gdzie za- 
siądać będzie komisja sił powietrznych. 

Sala prasy (300 metr. kw.) posiada 44 ka- 
biny telefoniczne. Depesze będą wysyłane za 
pomocą rury pneumatycznej do radjostacyj 
nadawczych, urządzonych na parterze, 

R. W. 

Rezygnacja sen. Boguszew- 
skiego. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Senator Boguszewski zgłosił wystą- 
pienie z kiubu BBWR. i złożył mandat 
senatorski. 

Rewindykacja archiwów. 
WARSZAWA, 4. 2. (Pat). Nadszedł 

do Warszawy transport rewindyko- 
wanych na podstawie traktatu ryskie- 
go materjałów archiwalnych, doty- 
czących terytorjum obecnej Rzeczy- 
pospolitej. Materjały powyższe w iło- 
ści 34 skrzyń zawierają akta różnych 
departamentów byłego senatu rządzą- 
cego. 

   

    

Mellon ambasadorem 
w Londynie. 

WASZYNGTON, 4. 2. (Pat). Sekre- 
tarz skarbu Mellon zgodził się objąć 
stanowisko ambasadora Stanów Zje- 
dnoczonych w Londynie. 

WASZYNGTON, 4. 2. (Pat). Doty- 
chczasowy podsekretarz skarbu Mi!'s 
został mianowany sekretarzem ska:- 
bu Stanów Zjednoczonych, 

 



  

2 КОВ ТЕ R w 

- W pozycji wyczekującej. 
Odpowiedź Japonii na demarche 

mocarstw. 
Kategoryczne odrzucenie punktów 2-go I 5-go. 

TOKIO, 4-1i. (Pat). Japonja przyjęła 3 i 4 punkty z pośród 5-iu 

zawartych w propozycjach mocarstw. Punkt pierwszy Japonja przyj- 
muje warunkowo, punkt 2-gi I 5-sty odrzuca. : 

Mandżuria kwestią życia lub śmierci. 
Wywiad z min. Yoshizawą. 

Moment, w którym Japonia wy- 
stąpiła czynnie na terenie Chin, był 
wyjątkowo dla niej korzystny. Rząd 
Mikada mógł rozpocząć działania wo- 
jenne na Dalekim Wschodzie bez o- 
bawy ryzyka, gdyż interwencja mo- 
carstw europejskich i Ameryki wy- 
dawała się wykluczoną. W Japonji 
koła polityczne przewidywały — i 
słusznie — licząc się z możliwością 
większej i dłuższej akcji, iż w danej 
sytuacji żadne prawie z zainteresowa- 
nych w Chinach mocarstw nie będzie 
mogło przeszkodzić skutecznie ani o- 
kupacji Mandżurji, ani dalszym ope- 
racjom wojennym na terenie chiń- 
skim, jeśli wywiążą się one z począt- 
kowych posunięć armji gen. Honyo. 

W całym dotychczasowym  prze- 
biegu wydarzeń sprawdziła się słusz- 
ność przewidywań rządu japońskiego. 
W. Brytanja nie kwapi się do czynnej 
interwencji, nie widząc dla siebie 
szkody w operacjach japońskich, a 
przeciwnie — może nawet upatrywać 
pewien plus polityczny w okupowaniu 
Mandżurji, która stanie się tamą dla 
postępów i wpływów Rosji, dalej zaś 
supremacja militaryzmu japońskiego 
wywrze — jak sądzą koła polityczne 
angielskie — korzystny wpływ na na- 
stroje w Indjach. Z tych względów 
Wielka Brytanja zachowuje wobec 
Japonji stanowisko życzliwej raczej 
neutralności. Rosja sowiecka — zbyt 
oddalona od teatru operacyj wojen - 
nych i koncentrująca wszystkie swe 
wysiłki na pracy około pitiletki — 
ani chce, ani może angażować się w 
awantury wojenne i ogranicza się od 
„samego początku do protestów pła- 
toricznych. Inne państwa, jak Italja, 
Francja, Belgja — nie mają powodu 
do zaniedbywania własnych ekompli- 
kowanych spraw na terenie Europy 
dla kwestji prestiżu i koncesyj na 
Dalekim Wschodzie. 

Jedynem mocarstwem, które z na- 
tury rzeczy, t. j. ze względu na tezę 
t. zw. otwartych drzwi w Chinach dla 
"handlu zagranicznego oraz swoje po- 
siadłości zamorskie — wyspy Filipiń- 
skie i archipelag Hawajski — zostało 
bezpośrednio zagrożone, są Stany 
Zjednoczone. Dlatego też wystąpiły 
one kilkakrotnie z ostrym protestem, 
a wreszcie — po walkach w Szang- 
haju — zdecydowały się na próbę 
interweneji w postaci demonstracji 
floty, do której usiłowały bardzo ener- 
gicznie wciągnąć i W. Brytanję. Ak- 
cia pomyślana szerzej i ostrzej zape- 
wne w Waszyngtonie, idzie jednak 
w 'zwolmionem tempie, na co wpły- 
nęła oczywiście projapońska polityka 
„tolerancyjna W. Brytanji. 

Aczkołwiek Japonja nie liczyła się 
zgóry z poważniejszą akcją mocarstw, 
to jednak i dzisiaj jeszcze, gdy wpro- 
wadziła w grę większe siły zbrojne 
i rozszerzyła znacznie teren operacyj 
wojennych, prowadzi nieoficjalną woj 
nę'w sposób ostrożny, jeśli chodzi o 
użycie środków walki. Japońskie do- 
wództwo i oddziały operacyjne stosu- 
ją w obecnych walkach na terenie 
Chin te metody i te-środki, które by- 
ły znane i używane podczas wojny 
r. 1914. Jak widać ze sprawozdań wo- 
jennych, armja gen. Honyo nie posłu- 
giwała się np. bronią chemiczną, no- 
wemi wynalazkami, które od czasu 
wielkiej wojny niewątpliwie zostały 
przyjęte i zastosowane w wojsku ja- 
pońskiem. W tej taktyce Japończy- 
ków można się dopatrywać rezerwy 
i ostrożności, aby nie wyrzucać na stół 
gry swoich asów, dopóki nie zajdzie 
faktyczna koniecznaść. W wojnie z 
Chinami konieczność taka nie istnieje 
i Japonja rezerwuje widocznie gros 
swych środków wojennych na chwiłę 
starcia z przeciwnikiem groźniejszym, 
przeciw któremu trzeba wyruszyć z 
całym arsenałem niszczycielskich cit- 
dów techniki nowoczesnej. 

F. N. 

LONDYN, 4. 2. (Pat). „Times“ 
ogłasza następujący wywiad, udzieło- 
ny mu w Tokjo przez japońskiego mi- 
nistra Spraw zagranicznych Yoshi- 
WAWĘ. 

„Rząd japoński wyraźnie rozróż- 
nia zatarg Mandżurji i wydarzenia w 
Szanghaju i dopóki różnica ta nie bę- 
dzie uznana, polityka nasza będzie 
przedmiotem nieporozumień. Intere- 
sy Japonji w Mandżurji są pierwszo- 
rzędne, zarówno pod względem ekc- 
nomicznym, jak i politycznym, Nasza 
Sytuacja w Mandžurji jest dla nas 
kwestją życia lub Śmierci. W Szang- 
haju interesy nasze są podobne do in- 
teresów innych mocarstw. Jedynem 
naszem życzeniem jest prowadzić spo - 

kojnie handeł i zapewnić bezpieczeń- 
stwo naszych obywateli oraz ich le- 
galnych przedsiębiorstw. Nie posiadu- 
my w Szanghaju ani terytorejalnych, 
ani politycznych ambicyj. 

Zamordowanie japońskiego du- 
chownego oraz artykuł, znieważający 
w organie Kuomintangu naszą rodzi- 
nę cesarską, było wydarzeniem  kul- 
minacyjnem. Cełem przywrócenia po 
koju zgodzimy się na każde rozumne 
porozumienie na warunkach honoro. 
wych, przez co mamy na myśli, aby 
zanim wycofamy nasze wojska, bez- 
pieczeństwo naszych obywateli było 
zagwarantowane przez wycofanie 
ze strony Chińczyków. Żadnych in- 
nych żądań nie stawiamy. 

Bitwy o Charbin 
należy spodziewać się w dniu dzisiejszym. 

MOSKWA, 4. 2. (Pat). Według in- 
formacyj z kół sowieckich, sytuacja 
w rejonie Charbinu, przedstawia się 
bardzo groźnie. Dowództwo kpantuń- 
skie stanowczo odrzuciło wszelkie pro 
pozycje w sprawie ewakuacji Charbi- 
nau i zamierza stawiać Japonji ostry 
opór. Japonja przystąpiła do ściąga- 

nia pod Charbin większych oddziałów 
Szykująe się do opanowania go wiel. 
kiemi siłami. Według przewidywań, 
rozstrzygającej bitwy należy oczeki- 
wać w dniu dzisiejszym i jutrzejszym. 
Korespondent sowiecki przypuszcza, 
że zajęcie Charbinu przez Japończy- 
ków nastąpi 6 b. m. 

Ch'ńczycy zacięcie bronią Szapei. 
SZANGHAJ, 4. 2. (Pat). Agencja 

Reutera donosi, że dziś pe południu 
Japończyey wszczęli ponownie próby 
wyparcia Chińczyków z północnego 
odeinka -Sza-Pei. Japończycy mają 
nadzieję, że jeszcze przed wieczorem 

uda się im zburzyć większą część bu- 
dynków, gdzie schronili się Chińczycy 
którzy bronią się z niezwykłą zacię- 
tością mimo, iż jako jedyną broń ma- 

ją karabiny zwyłde-i-karabiny maszy- 

nowe. ` 

MOSKWA, 4. 2. Według doniesień 
korespondentów sowieckich, walki 
na ulicach Szanghaju trwają w dal- 
szym ciągu. Japończycy zniszczyli ar--_. 
tyleryjskim ogniem główne punkty 
oporu Chińczyków. Wojska chińskie 
wycotają się podobno z Szanghaju. 
Ludność cywilna ucieka do dzielnicy 
cudzoziemskiej, grabiąc po drodze 
składy żywności. : 

Ponowny atak na Szapei. 
SZANGHAJ, 4. 2. (Pat). W dniu 

wczorajszym marynarze japońscy po- 
nowili ataki na Szapei z wielką gwał- 
townością. Japończycy dążą widocz- 
nie do okrążenia oddziałów chińskich 
i izolowania ich. Gęsta mgła utrudnia 
bombardowanie z aeropłanów, pomi- 

mo to jednak w koncesji międzynaro- 
dowej spadło kilka pocisków. Wśród 
oddziałów chińskich jest pewria ilość 
kobiet, kompletnie umandurowanych 
i uzbrojonych, które biorą udział w 

walkach. 3 

Bembardowanie fortu Woosung I Usunie. 
SZANGHAJ, 4. 2. (Pat). Krążownik 

amerykański „Hontson* wysadził ni 

ląd oddział złożony z 300 strzełców 
morskich. Trzy krążowniki japońskie 
ponownie bombardują od rana port 
Woosung. 

Z Szapei dochodzą odgłosy strze- 
laniny artyleryjskiej. Wpobliżu jed- 

Gra w 
WASZYNGTON, 4. 2. (Pat). — Ambasa- 

dor japoński oświadczył, że Japończycy przy 
jęli teraz w Szanghaju „stanowisko wycze 
kujące*, Oświadczył on, że nowy admirał ja. 
poński Namura będzie „grał w piłkę* z admi 

nak granicy koncesji międzynarodo- 
wej wałki ustały niemal zupełnie. 

MOSKWA, 4. 2. (Pat). Dnia 3 b. 
m. japońskie okręty owjenne bombar- 
dowały przez kiłka godzin fortyfika- 
cje chińskiego portu wojennego Usu.- 
nie. Forty zostały poważnie uszko- 
dzone. Wśród chińskiego garnizonu 
zapanowała panika. 

piłkę. 
rałem Taylorem, dowódcą sil morskich ame 
rykańskich. Wyraził się w dalszym ciągu, 
że jeżełi wodzowie „grają w piłkę* to będą 
to również czynili marynarze japońscy | ame 
rykańscy. 

Nowy protest St. Zjedn. 

BERLIN, 4. 2. (Pat). Biuro Woltfa 
donosi z Waszyngtonu: Rząd amery - 
kański zgłosił nowy protest przeciw- 
ko używaniu przez Japonję strefy neu 
tralnej w Szanghaju, jako bazy opera - 
cyjnej, do ataków przeciwko wojskom. 
chińskim. 

Teatr na. Pohulance. 
Mam lat 26. Sztuka w wielu odsłonach Istwana Mikaly, 

Jeżeli sztuka daje przekrój życia, 
to nie może o tem sądzić jedna osoba, 
niech więc przyjdą do głosu różnie 
zapatrujący się widzowie-słuchacze 
onegdajeszej premijery. Teatr był peł 
ny, pociągający afisz z licznemi sen- 
sacjami, zapowiedź jazzu i girlsów, 
zrobiły swoje, „każdy jeden* myśli, 
że to coś w rodzaju rewji... biegnie... 
Najciekawsze, to ta kobieta ze świnią ? 
Czy to aluzja do stosunków w prasie. 
literaturze czy polityce? Kto jest świ- 
nią? Przed podniesieniem kurtyny ro- 
biono małe zakłady... 

Pierwszy obraz... owszem, O0w- 
szem... damulka ściska się z mężem, 
potem z ami, mówi o gronostajach .. 
Ktoś z widowni protestuje... nie wol- 
o o takich rzeczach!... Gorliwy polic- 
jant wykręca mu rękę... bo co? Komu- 
nista czy jak? Ten i ów syczy, że prze- 
rywa nastrój... akcja toczy się dalej. 

Rozmowy w czasie antraktów. 

pan: Nie. moi państwo, to 
złośliwy figiel Dyrekcji, niech zwraca 
pieniądze|.... Ja przyszedłem się za- 
bawić, a tu o bezrobotnej inteligen- 
<ji... ja daję „płacę do Komitetu i wię- 
cej o niczemi nie chcę słyszeć... Ja 
chcę odpocząć po pracy. 

Redaktor: To trudno łaskawy Pa- 

nie, trzeba wysłuchać co mówi tłum, 
to są zagadnienia tłumu, zagadnienia 
każdego z nas. Dziś Beli, jutro tobie, 
skończyły się zabawy z trójkatem mał 
żeńskim i łóżkiem na scenie, teraz 
takie rzeczy obchodzą publiczność. 

Niewiasta robotna: Obchodzą, ale 
w innem miejscu. Jeżeli idę na wiec 
na posiedzenie lub do suteren, to 
mam te problemy jak na dłoni i dale- 
ko patetyczniej wyłożone jak w tej 
fotografji z natury, bez opracowania 
artystycznego, Cóż to jest? Teatr” 
Zgadzam się z reżyserem, Bela jest 
złym aktorem, nie umie sobie życia 
steatralizować... a poza tem niedołęga 
boi się życia... 

Tkliwa dusza: A co ma począć? 
Kraść? Rozbijać? Przecie szuka, mę- 
czy się, nie ma już innego wyjścia, 
musi zginąć, jak każdy subtelniejszy 
człowiek w tej epoce chamstwa i bru- 
talności, nędzy i złota. 

Bezstronny: Jedno mam do zarzu- 
cenia, że przedstawianie problemów 
społecznych w teatrze, jeśli już przy- 
jąć zasadę, że teatr nietylko jest miej. 
scem rozrywki, ale i pouczania... 

Krewka dama: Właśnie to nie ma 
sensu! Pocóż mi pokazywać to, co wi- 
dzę i o czem słyszę na każdym kroku 
Owszem współczuję < bezrobotnym, 

Harakiri Shiosawy? 
SZANGHAJ, 4. 2. (Patj. — Uporezywie 

obiegają tu pogłoski, jakoby admirał Shio- 
sawa popełnił harakiri. Jakkołwiek urzędo- 

wo zaprzeczają tej pogłosce, jednak w dal- 
szym Ciągu znajduje ona wiarę u wiełu о- 
sób, a to ze względu na odwołanie Shiosawa 
ze stanowiska dowódey floty na wodach chiń 
skich, które to stanowisko powierzono admi- 
rałowi Namura. 

widzę w nich niebezpieczeństwo soc- 
jalne, jestem o tem dostatecznie po- 
uczona, nłam to przed oczami od 8 
rano do 12 w nocy, ale dla Boga, daj. 
cież mi odpocząć parę godzin po pra- 
cy... tem, że zobaczę męki bezrobot- 
nych na scenie, nie nauczę się przy 
nosić im ulgi. Tem bardziej, że mi na 
to autor żadnej recepty nie daje. Ja 
chcę bajki, chę przedstawienia, nie 
rzeczywistości, bo jeśli naga prawda, 
to pójdę po nią gdzie-indziej, gdzie 
naprawdę będzie „kwestja* ociekała 
krwią i łzami, ale spektatl sobie z te- 
go robić... To jakieś niesmaczne i 
bezcelowe, i nieartystyczne. 

Artysta: Otóż to właśnie, sztuka 
Mihalego nie jest artystycznie орга- 
cowana, albo może jeszcze nie dosyć 
widmowo grana, wszak tu wszystko 
jest tyłko prawdziwe, i zestawione po 
reportersku: siostra sprzedająca się 
bogatemu kamienicznikowi by rato- 
wać rodzinę z nędzy, stary rozpustnik 
rzucający się na młodą dziewczynę, 
narzeczona w odmiennym stanie. To 
są banały, codzienności, kronika ty- 
godniowa. Tego się ma pełne uszy, 
a teatr musi być czemś przenoszącem 
mnie w inny świat, ałbo w tę codzien- 
ność ałe zdeformowaną przez autora 
w jakiś taki sposób żebym to mógł 

przyjąć. | 
Redaktor: Ale patrz pan, takie rze- 

czy dziś porywają, to pociąga mło- 
dzież, w nich widzi odbicie swej doli, 
widzi współczucie literatury z kwestją 
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Plenum Sejmu. 
Drugie czytanie preliminarza budżetowego. — Referat 

pos. Miedzińskiego. — Dyskusja. 
WARSZAWA, 4. 2. (Pat). — Na dzisiej- 

szem posiedzeniu Sejmu przystąpiono de dru 
giego ezytania preliminarza budžetowego na 
tok 1932-33. 

Pierwszy przemawiał reterent generalny 
budżetu pos. MIEDZIŃSKI, wskazując na 
wstępie, że preliminarz wniesiony przez rząd 
ustalił dochody w wysokości  2.375.016.500 
zł, wydatki zaś 2.452,383.400 zł. Budżet uch- 
walony przez komisję ustala doehody na 
2.372.357.100, wydatki zaś 2.446.917.311. Cha- 
rakteryzując obecny kryzys gospodarczy, re. 
ferent zwrócił między innemi uwagę .na 
załamanie się waluty, dokonane już w 24 
państwach. Połska jest jednem z pięciu 
państw europejskich, które obehodzą się do- 
tąd bez ograniczeń dewizowych. Omawiając 
kwestję realności budżetu, mówea stwierdza, 
że rząd jest świadom, że będzie musiał ro- 
bić cały szereg ulg, wobee czego liczy się 
z możliwością zmniejszenia dochodów i w 
związku z tem z powiększeniem przewidzia- 
nego deficytu, nawet jeżeli jego część będzie 
Sskempensowana przez odroczenie spłaty dłu- 
gu wojennego. Referent stwierdza, że reduk- 
eja dokonana w wydatkach dochodzi już do 
ostatecznych granie. Dałsze redukcje mogą 
być tyłko pod naporem konieczności .Wkoń- 
cu referent podkreśla, że mimo, iż państwo 
nasze walczy z wyjątkowemi trudnościami, 
Rzeczpospolita należy do nielicznych państw 
które okazały największą odporność w kry 
zysie światowym. Daje to nam podstawę do 
otuchy. Jeżeli chodzi o zaafanie zewnętrzne, 
to wytrwałeść naszego organizmu, niespo- 
dziewana jego samodzielność musi budzić 
zaufanie, W ciągu zeszłego roku odczaliś- 
my to w połityee międzynarodowej. Między 
innemi otrzymaliśmy dwie pożyczki zagrani- 
егпе. — Jeżeli chodzi o zaufanie wewnątrz 
państwa, wskazać należy na brak paniki w 
społeczeństwie oraz utrwalenie się wiary w 
słuszność i pożyteczność obecnej metody rzą 
dzenia. 

Po prze:mówieniu generalnego referenta 

zabrał głos pros. Rybarski (KL Nad. który 
wskazuje m. in. że w budżecie są pewne ро- 
zycje, które dałoby się zredukować. Ma tu 
na myśli fundusze dyspozycyjne. Mówca kry- 
tykuje politykę gospodarczą rządu. 

Pos. Langer (Str. Lud.) występuje przeci- 
wko nakładnaiu nowych podatków. Uważa, 
że budżet na policję jest zbyt wysoki. Uskar 
ża się na zmniejszenie kredytów na rolni- 
ctwo, zwłaszcza na oświatę rolniczą. 

Pos. THON (K. Żyd.) zarzuca, że rządy 
po-majowe nie uczyniły niczego pozytywne- 
go dla Żydów. W konkluzji apeluje do rzą- 
du, by nie odkładał załatwienia kwestji ży 
dowskiej. Pos, LEWICKI (Ukr.) krytykuje 
postępowanie władz w stosunku do ludno- 
ści ukraińskiej i twierdzi, że zasada wysu- 
nięta przez p. ministra może tylko zaostrzyć 
stosunki. Następnie pos. TEMPKA (Ch. D.) 

zarzuca dowołność w wykonywaniu budżetu 
W toku swego przemówienia mówca cytuje 
wypadek, jaki jakoby się zdarzył, iż Mini- 
sterstwa Spraw Wojsk. w pewnej gminie 
chciało zapłacić za kwaterowanie wojska 
weksłem. Klub mówcy nie ma zaufania do 
rządu i głosować będzie przeciw budżetowi. 
Również z szeregiem zarzutów przeciwko 
rządowi występuje pos. CHĄDZYŃSKI (N. 
P. R.) zapowiadając głosowanie przeciwko 
budżetowi. Następnie wiceminister SKŁAD- 
KOWISKI stwierdza kategorycznie, że wypad 
ków takich, o jakich wspomn 
ka, w wojsku niema, że ws k 
ści płaci się gotówka możli szybko. 
stję, poruszoną przez tego posła, wicemin. 
zbada jednak bardzo szczegółowo i oświad- 
cza, że kontrola Sejmu będzie w tym wy- 
padku, jak w każdym innym, umożliwiona. 

    

        

Przemawiają następnie posłowie ks. SZY- 
DELSKI, LEWIN (Żyd. Str. Ortj, GRUN 
BAUM (K. Żyd. JEREMICZ (Kl. Biał.), po- 
czem głos zabrał minister skarbu JAN PIŁ- 
SUDSKI, po nim zaś referent budżetu pos. 
MIEDZIŃSKI. O północy posiedzenie trwa. 

  

  

Niezawisłość poselska 
na komisji konstytucyjnej Sejmu. 

WARSZAWA, 4. 2. (Pat). — Na dzisiej- 
szem posiedzeniu komisji konstytucyjnej 
Sejmu pos. Podoski (BB) wygłosił referat o 
zabezpieczeniu niezawisłości poselskiej. Mó- 
wca stwierdza, że obowiązująca konstytucja 
polska obdarza posłów do Sejmu wyjątko- 
wo dużemi osobisteni przywilejami, poczem 
po zestawieniu przepisów konstytucji mar 
cowej z przepisami innych konstytucyj, re- 
ferent zgłosił następującą rezolucję: 

' „1) Udział w rozstrzyganiu spraw państ- 
wowych bierze Sejm jako całość. Poszczegól- 
ni posłowie korzystają z takich pjrzywile- 
łów osobistych, jakich wymaga ich uczestni. 
«two w pracach Sejmu. Posłowie nie mogą 
być nigdy i nigdzić pociągani do odpowie- 
dzialniści z tytułu udziału w głosowaniu w 
Sejmie. Za przemówienia i odezwania się o- 
raz manifestacje w Sęjmie, tudzież za treść 
zgłoszonych w Sejmie wniosków przyjmują 
posłowie odpowiedzialność tyłko przed Sej- 
mem. Jednakże za wystąpienia sprzeczne z 
obowiązkiem wierności dla Rzeczypospolitej, 
albo zawierające znamiona przestępstwa, ści- 
ganego z urzędu, posłowie mogą być na żą- 
danie marszałka Sejmu ałbo 1/4 ustawowej 
iłezby posłów lub ministra sprawiedliwości 
postawieni przed Trybunałem Stanu i orze- 
ezeniem tego Trybunału pozbawieni mandatu 
poselskiego. Za naruszenie praw osoby trze 
«iej posłowie mogą być pociągani do odpo- 
wiedzialności sądowej. za zezwoleniem Sej- 
mu 

2) Postępowanie karno-sądowe, karno- 
administracyjne lub dyscyplinarne wdrożone 
przeciwko posłowi przed lub po uzyskaniu 
mandatu poselskiego ulegnie na żądanie mar 
szłka zawieszeniu na czas sprawowania man 
datu. O wszczęciu tudzież ukończeniu postę. 
powania zawiadamia się marszałka Sejmu. 
Jednak przedawnienie przeciw posłowi w po 
stępowaniu karnem uległa zawieszeniu na 
okres czasu, kiedy postępowanie nie może 
się toczyć. Poseł zatrzymany w czasie trwa- 
nia sesji zostaje”na żądanie marszałka Sej- 
mu natychmiast wypuszezony na wolność. 

3) Nikt nie może być pociągnięty do od- 

powiedzialności za publikowanie i rozpow- 
szechnianie druków, wydanych z polecenia 
marszałka Sejmu, tudzież za ich przedruk. 
Również nie może być pociągnięty do odpo- 
wiedzialności za publikowanie i rozpowszech 
nianie nieurzędowych sprawozdań ż jaw- 
nych obrad Sejmu, jeżeli odtwarzają one ści 
śle i w pełni przebieg tych obrad oraz zgo- 
dne 54 z ustalonym przez marszałka Sejmu 
tekstem stenogramu. 

4) Poseł nie może jednocześnie piastować 
urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej, manda- 
tu senatorskiego, słanowiska ezłonka Naj- 
wyższego Trybunału Stanu, stanowiska re- 

daktora odpowiedzialnego. Ustawy określa- 
ja, jakie inne jeszcze stanowiska są niepo- 
łączalne z mandatem poselskim. 

5) Poseł, obejmujący płatną słażbę pań- 
stwową, traci mandat. Nie dotyczy to posłów, 
ohejmujących stanowisko ministra i podse- 
kretarza stanu lub profesora wyższych uezeł- 
ni. 

6) Poseł nie może na swoje ani na obec 
imię kupować lub uzyskiwać dzierżawy dóbr 
państwowych, przyjmować dostaw publies- 
nych łub robót rządowych, ani otrzymywać 
od rządu koncesyj łub innych korzyści oso 
bistych. Poseł nie może również otrzymy- 
wać od rządu żadnych odznaezeń z wyjąt- 
kiem wojskowych. Naruszenie powyższych 
zakazów póciąga za sobą utratę mandatu po 
selskiego oraz korzyści osobistych od rządu 
otrzymanych. 

Poseł w wykonywaniu swego mandatu 
pracować musi dla dobra państwa jako ca- 
tości i nie jest skrępowany żadnemi instruk- 
ejami wyborców 

Posłowie składają na ręce marszałka wo- 
bec Izby następujące ślubowanie: 

Ślubuję uroczyście, jako poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej Połskiej według najlepsze- 
go mego rozumienia i zgodnie z sumieniem 
rzetelnie pracować wyłącznie dla dobra Pań- 
stwa Polskiego jako całości. 

Odmowa ślubowania lub ślubowanie z 
zastrzeżeniem równoznaczne jest z nieprzy- 
jęciem mandatu*. 

  

Skutki trzęsienia ziemi. 
SANTIAGO DE CUBA, 4. L. (Pat). — Do 

tychezas zidentyfikowano zwłoki 11 
oflar katastrofy trzęsienia złemi. 

osób, 
Wełdug 
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JS ECE PE 6 RAM: 

Mieczysław Cybulski 
wystąpi w godz wieczorowych w kinie „Casino“ 
podczas demonstrowania, cieszącego się niebywałem 

CHAM 

oficjalnych danych, ilość rannych obliczana 
jest na 350 osób. 150 budynków uległo zni- 
szezeniu. 

  

i przywita publiczność wileńską 
oraz rozdswać będzie swe foto- 
grafje (z własnoręczn. podpisem) 

Lt 
Ar
a 

ON
IS
 
VJ
 

Silne lotnictwo to potega Państwa! 

aktualną, widzi * sztukę ociekającą 
krwią, która im w żyłach tętni, nmt 
życia przepływaj: przez kulisy 
Sztuk a wyszła ze ątyń, poszła na 
ulicę, do fabryk i nizin, woła do 

kich: takie jest życie, patrzcie! 
Stawia przed oczy problemy, nad któ- 
remi zasypiać nie wolno, daje nowe 
tematy myślowe. zagadki do rozwią- 
zania... 

     

      

   

Niewiasta robotna: Ależ czy teatr 
jest miejscem do rozwiązywania za- 
gadnień socjalnych? Któż nie ma dość 
tego trudu przez dzień cały? Ten, kto 
się musi nad tem głowić, nie ma już 
sił jeszcze i w ramach teatru rozstrzy- 
gać spraw, którym nieumogą dać rady 
ogółno-światowi ekonomiści. Autor 
poszedł po łatwej linji: dał fotomon- 
taż aktualności i kontent... żadnego 
rozwiązania nie daje. Chyba uważać. 
że samobójstwo ma być ucieczką dla 
mężczyzny, a urodzenie dziecka ra- 
tunkiem dla kobiety... 

Artysta: Jeśli sztuka teatralna nie 
jest przeróbką rzeczywistości, to prze- 
staje być sztuką, to pożegnajmy się z 
artyzmem, idźmy do knajp, suteren, 
lupanarów, i szpitali, a tam przeżyje: 
my jeszcze bardziej ostre wstrząsy jak 
w tej sztuce. 

Redaktor: Czy i wstawki girlsowe 
nie są artystyczne? 

Feministka: O te są wspaniałe! 
Doskonale skomponowane, więcej w 
sobie mają głębokiej treści miż cała 

  

sztuka, ukazują w skrócie stosunek 
kobiety do mężczyzny i vice versa. 
brutalnie, grubemi efektami, ale tak 
wstrząsająco, tak rdzeń rzeczy uj- 
mu ją... 

Matka rodziny: Ten taniec pienię- 
dzy jest okropnie sprośny, ohydny, 
powinien być zabroniony. 

Niewiasta robotna: Ależ, nie, wła- 
śnie doskonale małuje ohydę złota, 
całą korupcję pieniądza, można na- 
brać obrzydzenia do złotych monet... 
a ta kobieta wśród wieprzy! 

Starszy pan: ..Eee,.nikt nie na- 
bierze obrzydzenia do pieniędzy, nic 
się nie zmieni, od czasów Ewy męska 
połowa ludzkości kupowała kobiety, 

jak nie złotem, to jabłkiem i dlatego 
mężczyzna kończy samobójstwem, a 
kobieta ma zawsze coś do sprze- 

dania... 
Fieministka: Siebie, chce Pan po- 

wiedzieć? Czy to nie hańbi was wię- 
cej niż kobiety? 

Cynik: Jakoś świat wytrzymał z tą 
hańbą wzajemną tyle wieków... nie 
od rozwiązywania tego problemu za- 
chwieje się równowaga świata... Jak 
jeść? Oto problem. 

Artysta: A więc, czy nie mówię. 
że się zapomina o sztuce? Sztuka je- 
dzenia. Zagadnienie pełnego żołądka! 
To wrażenia wynoszone ze świątyni 
sztuki! Ja chcę bajki, chcę zagadnic- 
nia takiego, o jakiem jeszcze nie po- 
myślałem, lub nie rozwiązałem, ale w 
dziedzinie ducha nie ciała. 
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Z dnia na dzień. 
JARACZ O TEATRZE. 

„Polska Zbrojna zamieszcza nie- 
zmiernie ciekawy wywiad z dyr. teatru 
„Ateneum' w Warszawie p. Stefanem 
Jaraczem na temat. Teatru. 

Wielki artysta dowodzi, że: 
„To, że teatry grają często przy pu- 

stych widowniach nie jest istotnym po- 
wodem załamania gospodarczego, gdyż 
wskutek tego teatry utraciły zaledwie 
1 proc. 

Wiele przyczyn zbiegło się w jednym 
momencie i one stwarzają to dotkliwe 
spustoszenie w życiu teatru. Przyczyny te 
rozbiłbym na dwie grupy: na przyczyny, 
wypływające przeżycia form teatru na 
całym świecie (nie istoty teatru, która 
jest wieczną, teatr jest bowiem zmysłem 
człowieka), i na przyczyny łokalne, które 
składają się na obecny stan rzeczy”. 
Artysta szczególny nacisk kładzie 

na przeżycie form. Mówi m. in.: 
: Przeznaczeniem teatru jest to, by byt 

piętnem swojego wieku. 
Potraktowane współcześnie  „Płaki” 

Arystofenesa mogą być jedną z najbar- 
dziej aktualnych sztuk dzisiejszego reper- 
tuaru. istnieją bowiem zagadnienia od- 
wiecznie aktualne, należy im tylko nadać 
odpowiednią współczesną formę. 
W tem świetle interpretacja „Dam 

i Huzarów* Fredry w  „Ateneum*, 
która tyle wrzawy narobiła w Warsza- 
wie, nabiera cech realizacji głęboko 
przemyšlanego programu. 

Niewątpliwie, wynurzenie dyr. Ja- 
racza daleko wybiega poza ramy zdaw 
kowego wywiadu i jest enuncjacją 
twórcy nowego kierunku w sztuce te- 
atralnej, z którym można się nie zga- 
dzać, który może nie wytrzymać pró- 
by życia, który jednak nie zabije 

„czaru błędów, płynących z chwiłowe- 
go takiego czy innego nastroju żywega 
człowieka”, 

jak mówi Artysta, 

TO CO NIE ZAWODZI 

Pisma stołeczne podają opisy ,„pier- 
wszego wszechpolskiego turnieju zja- 
daczy pączków, który się odbył one- 
gdaj w jednej z cukierni warszaw- 
skich. Do „konkursu“ zapisało się 50 
osób, w tem 5 kobiet. Wprawdzie nie 
wszyscy pretendenci do „laurów* wy- 
trwali w „szlachetnym zamiarze u. 
biegania się o nie, 25 osób jednak za- 
siadło do tac z pączkami. 

Na sali stoliki od paru godzin wy- 
przedane, przedstawiciele prasy, fo- 
tografowie, . pogotowie lekarskie... 
Przed cukiernią tłumy... Cukiernia 
zrobiła interes. 

Morał taki: Kto chce dziś zrobić 
dobry interes, skuteczną reklamę, po- 
winien kalkulować jedynie na głupo- 
tę ludzką. - Każda inna kałkulacja — 
zawiedzie! 

Do wiadomości zaś entuzjastów 
wszelkiego rodzaju rekordów poda- 
jemy wynik 43 pączki w ciągu pół go- 
dziny. Kto pobije?! 

SPRAWY WILNA Z OKIENKA. 

„Dzień Polski“ zamieszcza dłuższy ar- 
tykuł p. t. „Komunikacja Autobusowa 
w Wilnie”, Czytamy tam: 

„Bardzo wielką bolączką prastare- 

go Wilna był brak odpowiedniej komu- 
nikacji. Stołica Kresów, rozporządzała 
dotychczas środkami komunikacy jnemi, 
przypominającemi mniej więcej czasy 
króla Ćwieczka. Wprawdzie czynniki 
municypalne oddawna marzą i mówią 
o stworzeniu sieci tramwajowej, są to 
zresztą marzenia na bardzo daleką przy 
szlošė“, 

Co to znaczy dziennikarz warszaw- 
ski! Odrazu przejrzał zamiary magi- 
stratu! Będziemy, zatem, mieli w 
przyszłości tramwaje! 

„Zakłady „Saurera” opracowały spe- 
cjalny typ silnika przystosowany do 
warunków terenowych Wilna, prakty- 
czny, bo pędzony ropą“ 

No widzicie, państwo! Specjalnie 
dla nas trudzono się, opracowywano 
specjałny, praktyczny, bo pędzony ro- 

pą, typ silnika, a my narzekamyi 
Gdzież wdzięczność? 

  

Przejęcie gmachów 
po-Jezuickich. 

BARCELONA, 4. 2. (Pat). Wcza- 
raj w godzinach wieczornych władze 
cywilne objęły w posiadanie gmachy 
należące dotychczas do Zakonu Jezu- 
itów. Do żadnych zajść nie doszło. 
  

  

Redaktor: Nic nie pomoże na to... 
dzisiaj nikt nie chce tworzyć przymie- 
rając z głodu, zagadnienie sytości jest 
kwestją i twórczości chyba? 

Tkliwa dusza. Ale ja nie mogę 
słuchać takich okropnych dramatów 
przed nocą, potem spać nie mogę i 
wracam taka smutna, rozstrojona, nie 
chcę sobie fundować smutku. 

Redaktor: Piękna Pani, niech Pa- 
ni dziękuje niebiosom, że jesteśmy wi- 
dzami takiej Commedia del Arte XX 
wieku. Gdybyśmy wysłuchali poboż- 
nego misterjum 300—400 lat temu: 
„.kto wie... Paniby była może kandy- 
datką na czarownicę, bliską stosu, ja 
pod klątwą kościelną, na panaby mo- 
że czekały lochy Inkwizycji, Panią 
by kołem łamali lub przypiekali żyw- 
cem z rozkazu tyrana. Paniąby może 
truła rywalka aqua tofaną, a przy 
wyjściu czekaliby zbiry lub pachołki, 
by nas porwać i zawlec do zamasko- 
wanych sędziów lub obić z rozkazu 
wiełmoży, obražonego  pamfletem. 

Wszysey: Och, och, co za obraz 
okropny! 

Redaktor: To nie wszystko prze- 
cie... a czyhające czarne i czerwone 
śmierci, dżumy i trąd? A ćma tatar- 
ska i jasyr?.. A przymusowe klasz- 
tory, a biczownicy, opętańcy?... 

Wszyscy Dosyć, dosyć, wolimy 
współczesność, łaski! Zgadzamty się, 

że przeżywamy idyłlę... Hro. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Tragedja samobójcza we wsi Litwa. 

Zrujnowany rolnik zastrzelił się w domu porzuconej żony. 
W dniu wczorajszym we wsi Litwa gm. 

połoczańskiej popełnił samobójstwo niejaki 
Władysław Romanowicz, mieszkaniec wsi 
Dubniki gminy mołodeczańskiej. Romano- 
wiez, zamożny niegdyś rolnik, rozszedł się 
przed laty ze swoją żoną I zamieszkał w ro- 
dzimej wsl Dubinki. Ostatnio bardzo się za- 

  

tarz oraz konia i krowę. Przygnębłony tem 
Romanowicz powziął desparacki zamiar zer- 
wania z życiem. W tym eelu udał się do 
mieszkania swej byłej żony, gdzie po nieuda 
nej próbie pogodzenia się wystrzałem z re- 
wolweru odebrał sobie życie. 

Zwłoki samobójey zabezpieczono do przy- 
qłużył, eo zrujnowało go doszczętnie. Za nie- bycia komisji sądowo-śledczej. (ej 
«placene dłagi zabrano mu ostatni łnwen- 

-—— W i 

Treki. 
Praea oświatowa w Kraśnem. 

trockiej, na drugiej granicy 
4 r, tej samej co gmina wy, jest wieś 
Krasne. Nazewnątrz nie r niczem od 
innych, tylko może bardziej jest zapomnia- 
na. Wewnątrz natomiast je życiem, bar- 
dziej zbliżonem do życia większych osiedli. 
Rozwija się bowiem praca pozaszkołna, ale 
w szkołe starsi i młodzież dążą wieczorami 

szkolnej, by słuchać co „pani nauczy- 
a* mówi. Ostatnio zaprenumerowali ga- 

zetę za pieniądze uzyskane z Inspektoratu 
Szkolnego i z niej dowiadują się o tem, jak 
pracować, by tworzyć wielką Połskę. W 
chwilach wolnych śpiewają pieśni poznane 
w świetlicy. Przez nie wyrażają to, co czują, 
a czego słowami powiedzieć nie um 

Okazują zapał do pracy nad sobą, nawel 
nie szczędzą trudów w zdobyciu potrzeb- 
nych referentów. Szkoda tyłko że małe fun 
<łusze nie pozwolą na szerszą akcję oświato- 
wą. Gdy minie ciężki czas, może gmina przyj 
«dzie takim ośrodkom z pomocą. 

Należy im życzyć powodzenia w rozpo- 
czętej pracy, a kierowniczce w podjętym tru- 
dz 

  

         
   

  

   

  

    

  

    
  

  

  

  

    
Mickuny. 

Otwarcie Uniwersytetu Ludowego. 
Dnia 2-go lutego r. b. dokonano otwar 

nowej płacówki kulturalno-oówiatowej na te 
renie powiatu wileńsko-trockiego Uniwersy- 
tetu Ludowego w Mickunach, zorganizowane 
go przez Związek Młodzieży Wiejskiej. 

Obecni na otwarciu p. wicestarosta. Nor- 
bert Trzaska-Pokrzewiński i p. pułkownik 
Dobaczewski, przedstawiciel Zw. Strzełecki: 
go w serdecznych słowach życzyłi powodzenia 
nowej płacówce. 

W tymże dniu zostały wygłoszone dwa 
wykłady: jeden — „Cuda ży codziennego 
przez p. Antoniego Świackiewicza kierownika 
Zw. Mł W. woj. wileńskiego, drugi — „Hi- 
storja powstania pisma, druku i ks i 
<cyklu wykładów „Co i jak czytać” przez 
p. Edwarda Aluchnę, instruktora oświaty po- 
zaszkolnej pow. wileńsko-trockiego. 

Obecnie Uniwersytet Ludowy w Micku- 
nach liczy 30 słuchaczów z pośród dorosłej 
młodzieży gminy mickuńskiej i sąsiednich. 

Wykłady będą odbywać się w święta raz 
na trzy tygodnie i będą miały między innemi 
na celu ułatwienie młodzieży samokształcenie 
ią. 

Układ programu uwzględnia szczególne po- 
trzeby kulturalne wsi tutejszej. Młodzież przez 
samodzielne referaty i pogadanki ma rozwi- 
nąć ukryte swe zdolności, wyrabiać się spo- 
łecznie i zachęcać zarówno siebie jak i innych 

«do aktywnej współpracy. Może nareszcie bę- 
<dziemy mieli prawdziwych światłych i uspo- 
lecznionych przodowników kulturalnego życia 
wsi. 

Miejscowe nauczycielstwo skupione w 
Ognisku Zw. Polsk. Nauczycielstwa na czele 
z pp. Sajdakiem, Matarewiczem i Krzysztof- 
kiem szczerze staje do współpracy z poży- 
teczną placówką « społeczno-oświatową. 

Również i samorząd gminny jak najprzy- 
chylniej ustosunkował się do wszczętej akcji, 
mudzielając lokalu i innych pomocy w miarę 
swych możliwości. Obecny. 

Nowy gmach szkoły powszechnej 
w Miekunach. 

W najbliższych dniach oddana zostanie 
«do użytku publicznego mowowybudowana 
=-ch klasowa szkoła powszechna w Micku- 
mach. 

    

  

  

        

Oszmiana. 
Z życia Koła Młodzieży Wiejskiej. 

Dnia 24 stycznia r b. we wsi Wiażykań- 
«ach gm. dziewieniskiej wyświetlono 3 fil- 
amy treści następujące 

„Na łasce wichrów”, „Obłężenie Tulonu", 
oraz „Karol Cyganem* Powyższe należy za- 
wdzięczać staraniom miejscowego kierownika 

WIEŚCI Z WOJEW. 

   

   

St. Birkowskiego, oraz p. J. Pieniasowi in- 
struktorowi oświaty pozaszkołnej z Dziewie- 
niszek, który w burwnych słowach wyjaśnił 

ranym treść i znaczenie poszczególnych 
filmów. Sala szkolna była przepełniona po 
brzegi, gdyż przybyło 120 osób. Po wyświet- 
leniu filmów odbyła się zał aneczna u- 
rządzona przez Koło Młodzieży Wiejskiej w 
Wiażykańcach, na którą Zarząd Koła zapro- 
sił okoliczną młodzież. 

  

zel 

  

     

W, Proboszez. 

Krzywicze. 
Nie wszędzie Śpią. 

Nie wszystkie punkty oświatowe na ob- 
szarze gminy krzywickiej, są pogrążone w 
śpiączkę. Tam, gdzie przewodniczą jednostki 
dbałe o podźwignięcie ży społecznego, roz 
wijają się one pomyślnie 

Przykład wieś Nowosiołki, nauczycielka 
p. Oganowska — opanowała sytuację w 

Związku Strzeleckim i mimo przeszkód i fa 
talnych miejscowych warunków, prowadzi 
pracę z niesłabnącą energją. 

Dnia 2 b. m. wystawiła sztuczkę: „Przy- 
sposobienie Wojskowe”. Zespół amatorski 
składał się ze strzelców i młodzieży w 
kiej. Przedstawienie Ściągnęło okoliczną pu 
bliezność, a cieszyło się wielkiem powodze- 
niem. Po skończonem przedstawieniu odby- 
ła się zabawa taneczna. 

Dochód z przedstawienia został przezna- 
czony na cele kulturalno-oświatowe. 

: Podrėžny. 

Parafjanów. 
Zebranie Rodzicielskie. 

Rodzice uczniów 7 kl. Szkoły Powszech 
nej w Parafjanowie zebrani dnia 31 stycz- 
nia b. r. w ilości przeszło 50 osób, uchwalili 
jednogłośnie wysłać petycje do p. p. Pos- 
łów — nauczycieli, aby bronili na terenie 
Sejmu VII oddziału Szkoly Powszechnej. 

Uchwała brzmi 
1) Program szkół powszechnych i Śred- 

nich winien być tak ułożony, aby po skoń- 
czeniu 7 oddziałów szkoły powsz. dziecko 
mogło pójść do 1 kl., lub I kurs szkoły śred. 
niej. 

5 VII klasa szkoły powszechnej winna 
być utrzymana dla wszystkich dzieci, a nie 
tylko dla tych którzy się dalej uczyć nie 
będą. 

3) Wł projekcie przechodzenia dziatwy z 
VI-go oddziału do szkół średnich widzimy 
konieczność uschnięcia VII-go oddziału szko 
ły powszechnej, a przez to obniżenie ilości 
lat nauki w szkołe powsz. z 7 lat do 6, cze- 
mu się mocno przeciwstawiamy. 

Powyższe wraz z podpisami uwierzytel 
nionemi natychmiast wysłano do Zarządu 
Głównego Związku Naucz. Polsk. w Warsza- 
wie. Z..P. 

Nowa-Wileįka. 
Budowa gmachu szkoły powszechnej 

w N. Wilejee. 

Magistrat N. Wilejki przystąpił do budę- 
wy gmachu 7-mioklasowej szkoły powszech 
nej w N. Wilejce. 

Kosztorys budowy obliczony jest na sumę 
100.000 złotych. 

Z pogranicza. 
Aresztowanie fałszerzy pieniędzy. 
Na odcinku granicznym Filipowo patrole 

KOP. ubiegłej nocy zatrzymały 3 osobników 
usiłujących przedostać się zagranicę. Zatrzy 
mani okazali się oddawna poszukiwanemi 
fałszerzami 20 zł. bank. Wł. Piotrowski vel 
Nyćko, Abraham Hinkler-Fin i Józef Pu 
recki —  przezwiskiem '„Bijomczyk*. Przy 
aresztowanych znaleziono mnóstwo gotówki 
w wałucie zagranicznej i polskiej oraz 1500 
zł. w fałszywych banknotach. 

Aresztowanych fałszerzy przekazano wła- 
dzom śledczym. 

          

     

      

   

NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego” mieści się 

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

Kino dźwiękowe 

| Pogoń 
w Nowogródku 

100°/, film 
DZIŚ dźwiękowy, 

W roli głównej GRETA GARBO 

ANNA CHRYSTIE 
  

  

Miejski 
Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku   
Qd dnia 2-go lutego NA OTWARCIE dźwiękowego kina 

KOBIETA NA MARSIE 
Wspaniały film dźwiękowo-śpiewny oraz nadprogram śpiewny   
  

  

Nowogródek. 
Śnieg, Śnieg!... Е 

Spadł śnieg nareszcie. I to nielada śnieg, 
bo mamy już, w okolicach Nowogródka je- 
go półmetrową warstwę. 

A duże, jak motyle płatki sypią się nie 
ustannie, jak gdyby chciały wynagrodzić 
sportowemu Iudkowi to długie i takie już 
niemal beznadziejne czekanie... 

_ ,Bo wszak niema sportu narciarskiego bez 
"śniegu. 

Ożywienie i radość zapanowały również 
wśród naszych harcerzy, którzy obóz zimo- 
wy przygotowywał wtedy, kiedy śnieg był 

"*czemś w rodzaju. mitu... Śmiali się ludziska 
z 3-ciej drużyny, a teraz chłopaki śmieją się 
ze wszystkich, bo zwyciężyła ich.. niefraso- 
bliwość. 

. I słusznie mówi połskie przysłowie: „ten 
zę śmieje najlepiej, kto się Śmieje ostat- 
mi“, 

A kpt. Dobrowolski. Sto kłlkadziesiąt par 
art wyprodukował i do roapuku z niego się 
mial, że nową modę zaprowadzi jazdę na 

— Giu———22 
JAKOB WINER i S-ka 
LiDA, Suwalska 58, tel. 90 (obok kino-teatru Nirwana) 

Poleca: jedwabie, wełny, korty, sukna, płótna, 
„Oraz futra i okrycia damskie i męskie. 

    
       

nartach po... piasku.. A teraz, jak się on 
śmir je! ы 

Pada Śnieg w Nowogródku ku radości 
bezrobotnych także... Bo może przyjdzie go 
uprzątać i cośkolwiek się zarobi. Nawet Ko- 
mitet dla Spraw Bezrobocia nie martwi się, 
bo woli dać pracę ludziskom aniżeli te mi. 
zerne produkty. 

Jednem słowem wszyscy się cieszą... par- 
don, niewszyscy. Przeświełny magistrat po- 
grążony jest w smutku i nieutulonym żalu... 

R. 

Z lzby Przem. - Handl. 
w Wilnie. 

Sprawa importu skór surowych. 
W związku z obowiązującym od początku 

r. b. zakazem przywozu skór surowych, za- 
kłady przemysłowe okręgu Izby P.-H. w Wil. 
nie zgłosiły do Min. Przemysłu i Handlu za 
pośrednictwem Izby zapotrzebowanie na prze- 
szło 400 tys, kg. skór surowych. 

    

KUR JE R Ww EE NS K I 

Na tropie szajki fałszerzy banknotów 
dolarowych. 

Zatrzymanie podejrzanego osobnika w banku Winiskiego. 
W dniu wezorajszym do domu bankowe- 

go Wfiiniski mieszczącego się przy ul. Wiel- 
kiej róg Rudniekiej zgłosił się jakiś osobnik, 
z prośbą © wymianę na złote polskie 20 do 
larowego banknotu. 

Banknot wydał się jednak kasjerowi po- 
dejrzanym, wobec czego kasjer zatrzymał 
banknot i poprosił klijenta o chwilowe zacze 
kanie na pieniądze, ponieważ brak ich na- 
razie w kasie. Tymczasem inny urzędnik 
banku pewiadomił połieję. W. kilka chwil 

Krwawa awantura 
Wezoraj wieczorem na uliey Szawełskiej 

w domu Nr. 2 doszłe do krwawej awantury 
wynikłej na tle romantycznem. 

We wspomnianym domu mieszka od dłuż 
szego już ezasu Racheła Zangiełowa z za 
wodn rękawieznica. Mąż wyjechał do Mało- 
polski, gdzie otrzymał jakąś reniowną posa- 
dę, zaś żona jako słomiana wdówka nie 
cheąe być samotną poznała pewnego mło- 
dzieńca, który zaczął jej asystować, pomimo 
iż miał w Wilnie narzeczoną. 

Zalotna Zangielowa przychylnie trakto- 
wała owe zaloty, nie przeczuwająe, jakie z 

  

później przyszedł do banku agent  połieji 
Śledczej, który podejrzanego osobnika zatrzy 
mał. Okazał się nim mieszkaniec gminy mie- 
kuńskiej Klemens Szymanowiez, który oś 
wiaądezył, iż nie wiedział że banknot jest 
fałszywy. 

Dalsze dochodzenie prowadzi wydział 
Śledezy. Zachodzi przypuszczenie, że polieji 
tym razem udało się wpaść na trop szajki 
kołporterów fałszywych pieniędzy. (0) 

na ul. Szawelskiej. 
tego wynikną dla niej konsekweneje. 

Wezeraj wieczorem, kiedy Zangielowa 
przebierała się chcące udać się na spacer, do 
mieszkania wtargnęła nagle narzeczona a- 
doratora i zadała jej kilka eiosów nożem 
w okołleę twarzy uszkadzając również oko. 
Krzyki napadniętej zwabiły sąsiadów, na wi- 
dok których napastująca szybko ulotniła się. 

Ranną Zangielową przewieziono do am- 
bulatorjum pogotowia ratunkowego, gdzie 
udziełeno jej pierwszej pomoey. Powiado- 
miona 6 wypadku polieja wszezęła docho- 

dzenie. tej 

  

KRONIKA 
  

     

  

| Piatek Dziś: Agaty, 

| Piątek Jutro: Doroty. 

5 Wschód słońca — g. 7 m.05 

miri Zachód („ —e. lóm.01    
Spostrzeżenia Zakładu Metecrsiczii U. 8. B. 

w Witnie 2 dnia 4 ll - 1952 reku, 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 748 

Temperatura średnia — 2' С 

& najwyśsza: -- 2” € 
5 najniżoza — 127 С. 

Opad: 2,0 

Wiatr: półn.-wschodni. 

Tendencja barometr.: silny spad., pot. wzrost. 

Uwegi: pochmurno, śnieg. 

— Od redakejl. Redaktor naczelny nasze- 

go pisma p. Kazimierz Okulicz wyjechał do 
Genewy na Konferencję rozbrojeniową. 

OSORISTA. 
— P. Andre Bonamy trzeci dzień pobytu 

swego w Wilnie poświęcił konferencji z 

muftim muzułmańskim d-rem Jakóbem Szyn 
kiewiczem, informując się szczegółowo o 

społeczeństwie muzułmańskiem na kresach 
Rzeczypospolitej. 

W dniu 3 b. m. wieczorem państwo. Bo- 
namy odjechali z Wilna. 

SAMORZĄDOWA. 
*— Budżety rad gminnych. Na terenie 

powiatu wil.-trockiego w tych dniach odbyły 
się posiedzenia rad gminnych w sprawie 
ułożenia budżetu na rok 1932/33. W związku 

z tem zaznaczyć wypada, że w roku bież 
cym ogólna suma budżetu została zmniej- 

szona w poszczególnych gminach od 12 do 
20 procent. Największe oszczędności prze- 
prowadzono w dziale administracyjnym. Po- 
nadto podatek wyrównawczy został zmniej- 
szony do 31 procent. 

  

MIEJSKA. 
— Magistrat zatrudnia 360 bezrobotnych. 

W chwili obecnej na robotach miejskich za- 
trudnionych jest ogółem 360 bezrobotnych. 
Bezrobotni zatrudniani są partjami. Wi ten 
sposób Magistrat pragnie dać możność doraź- 
nego zarobkowania szerszym warstwom bez 
robotnych. 

— Regulaeja brzegów Wiłji, W związku 
ze zbliżającym się okresem wiosennym Ma- 
gistrat m. Wilna wzmógł obeamle roboty nad 
regulacją brzegów Wihji u wylotu ułicy 
Zygmuntowskiej. Umocnienie Brzegów i za- 

bezpieczenie przez to miasto przed 
ewentualnym wylewem rzeki zostanie zreałi- 
zowane w ciągu najbliższych tygodni. O ile 
uda ; uzyskać odpowiednie kredyty M: 
gist przeprowadzi w najbliższym czasie 
regulację brzegów Wilji na odcinku od wię. 
zienia wojskowego na Antokolu do mostu 
Zwierzynieckiego. Obecnie na robotach re- 
gulacyjnych Magistrat zatrudnia około 30 

bezrobotnych. 
— Jezdnie, jezdnie. W” związku z projek- 

tem ułożenia w Wilnie nowoczesnych jezdni 
Magistrat poprostu zasypywany jest rozma- 
itego rodzaju propozycjami. Proponowane są 
wszystkie znane na Świecie rodzaje nawierz 
chni, szczególnie zaś silnie lansowana jest 
przez przemysłowców drzewnych jeźdnia z 
kostki drzewnej. Ze swojej strony Magistrat 
prowadzi badania zbierając opinje i głosy 
fachowców. Przed kilku dniami szef sekcji 
technicznej wice-prezydent Czyż wyjechał w 
tej sprawie do Włarszawy, Katowic i innych 
większych miast polskich, gdzie na miejscu 

nia się z typem jeźdni, badając ich 
i koszty budowy. Przed tygodniem 

odbyła się konferencja rzeczoznawców, któ- 
ra jednak do pozytywnego rezultatu nie do- 
prowadziła. W! związku z tem w połowie bie- 
żącego miesiąca zwołana ma być, jak się 
dowiadujemy, powtórna konferencja, która 
ma bardziej dokładnie sprecyzow: we po- 
glądy. Ostatnie słowo ma wypowiedzieć Ma- 
gistrat i a Miejska jeszcze przed upły- 
wem bi go miesiąca. Roboty Magistrat 
projektuje rozpocząć w pierwszych dniach 
kwietnia r. b. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Zarząd Koła Prawników Stud. USB. 

zawiadamia, iż dziś dnia 5 b. m. odbędzie 
się Zebranie Dyskusyjne w lokalu Koła, a 
godz. 20. Referat p. t. „Zmiana zwrotnic w 
teorjach państwowych* wygłosi kol. Gustaw 
Nowodrorski. Wstęp wołny. 

Do czytelni Koła nadeszły i są do przej- 
rzenia następujące nowości: 

1) Gazeta Administracyjsa i Policji Pań- 
stwowej Nr. 2. 

2) Gozeta Sądowa Warszawska Nr. 5. 
3) Dziennik Ustaw Nr. 7. 
4) Polska Gospodarcza Zeszyt Nr. 5. 

Z POCZTY. 
-— Dyrekeja Poczt i Tel. w Wilnie komu- 

nikuje: W agencji pocztowej Horodžki (pow. 
Wołożyn) z dniem 1 lutego b. r. zaprowadzo 
no służbę telegraficzną i telefoniczną. 

WOJSKOWA. 
— Masowe podania o przyjęcie do woj- 

  

    

      

   

  

    

   

  

"ska. Włładze wojskowe są obecnie zasypy 
wane formalnie podaniami o przyjęcie do 
wojska, Mnóstwo kandydatów czyni starania 
o przyjęcie w poczet zawodowych podofice- 
rów a także szeregowych. Do wiosennego 
poboru zgłoszą się tysiące ochotników, któ- 
rzy już obecnie starają się o przyjęcie do 
służby. Zjawisko ło tłumaczyć należy bez- 
robociem i ciężkiemi warunkami egzystencji, 

  

   

a wojsko zapewnia kawałek chleba i dach 
nad głową. Większość podań nie jest uwzględ 
niana. 

  

GOSPODARCZA. 
— Likwidacja zakładów przemysłowych. 

Według danych statystycznych w ubiegłym 
miesiącu na terenie m. Wiłaa uległo likwi- 
dacji 47 sklepów spożywezych i 16 zakła- 
dów przemysłowo-handłowych. W: tymże cza- 
$ie na terenie poszczególnych miast i mia- 
steczek województwa wiłełkekiego zlkwido- 
wano 79 zakładów, sklepów spożywczych i 
warsztatów pracy. 

— llość upadłości w Wilriie wzrasta. Do- 
wiadujemy się, iż liczba upadłości na terenie 
Wileńszczyźnie w roku 1931 była znacznie 
większą niż w roku 1930, wynosiła bowiem 
o 24 proc. więcej niż w roku poprzednim. 
Bardzo niepokojącem zjawiskiem jest fakt, 
że w roku ubiegłym zanotowano upadłości 
licznego szeregu firm starych i solidnych. 

Zestawienie to wskazuj zastój w ży 
ciu gospodarczem Wileńszczyzny w ciągu 
1931 roku znacznie się pogłębił. 

— Częściowe przedłużenie terminu wyku 

pienia patentów. Władze skarbowe posta- 
nowiły przedłużyć termin wykupienia Świa- 
dectw przemysłowych na rok 1932 dła przed 
siębiorstw, które na podsławie zmiany usta- 
wy o państwowym podatku przemysłowym 
zostały pociągnięte z dniem i a EB. 

do obowiązku wykupienia świadectw prze- 
mysłowych. Są to: samoistne przedsiębiorst- 
wa robót i dostaw na sumę 2 tys. zł., hotele 
i pokoje umeblowane posiadające do wyna- 
jęcia ponad 2—4 pokoje oraz przedsiębior- 
stwa zatrudniające bądź samego właściciela, 
bądź też właściciela i jednego pracownika 
względnie członka rodziny, a zaliczone do 
rozdziału części II ht. C. taryfy podatkowej. 
Dia tych wszystkich przedsiębiorstw termin 
wykupienia świadectw upływa z końcem lu- 
tego r. b. 

— Świadectwa przemysłowe. Przemysłow 
kupcy, rzemieślicy, którzy dotyehczas nie 

zdążyli wykupić świadectw przemysłowych 
winni pośpieszyć się z ich nabyciem, gdyż 
specjalni kontrolerzy władz skarbowych ma 
ją już zacząć obebodzić sklepy i lokale 
przedsiębiorstw przemysłowych i  handlo- 
wych celem sprawdzenia, czy właściciele ich 
posiadają Świadectwa przemysłowe na rok 
1982 
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ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Komunikat Koła esperantystów. Wileń- 

skie Akademickie Koło Esperantystów przy | 
U. S. B. niniejszem zawiadamia członków i 
sympatyków Koła, iż po przeprowadzeniu 
się do nowego lokalu przy ul. Uniwersytec- 
kiej Nr. 1 m.5, wznowiono kursy pomocni- 
czego języka światowego Esperanto oraz ze 
brania dyskusyjne. 

W: niedziele i środy w godz. 8—10 wiecz. 
czynne są bibljoteki i czytelnia Koła, przyj- 
mowane są zapisy na członków oraz udzie- 
łane informacje w związku z tegorocznym 
międzynarodowym Kongresem Esperantystów 
w Paryżu. 

— Komunikat Zw. Pań Domu. Związek 
Pań Domu łącznie z „Ośrodkiem Zdrowia 
urządza kurs dła Młodych Matek. Na kurs 
ten złoży się szereg odczytów niezbędnych 
dla każdej kobiety jak: higjena osobista, 
higjena mieszkania, higiena kobiety ciężar: 
nej it d. 

Zapisy na kurs przyjmuje Ośrodek Zdro- 
wia ulica Wielka 46 do dnia 10 b. m 

Kurs jest bezpłatny. 
Zebranie miesięczne odbędzie się jak zwy- 

kle w 2-gi piątek miesiąca t. j. 12 b. m. o 
godz. 19 na kt. prof. USB. Jan Mus. 
wygłosi odczyt p. t. „Znaczenie pożyw 
roślinnego dla zdrowia 

ZEBRANIA I GDCZYTY. 
— Chrześcijański Uniwersytet Robotniezy 

powiadamia, że w niedzielę dnia 7 - go lu- 
tego r b. o godz. 1 ej po południu odbędzie 
się w sali Chrześc. Domu Ludowego przy ul. 
Metropolitalnej 1 — odczyt p. t.: „l 
Współczesna”, który wygłosi p. Jan Kazi- 
mierz Paprocki. 

Wstęp wolny. 
— Odczyt prof. Jasinowskiego. W sobotę 

dnia 5 lutego w lokalu Instytutu Naukowo- 
Badawczego Europy Wschodniej, Zygmun- 
towska 2, (wejście od ul. Arsenalskiej) dr. 
B. Jasinow prof. U. S. B. w godz 17-—19 
skończy sw. ład p. t. „Dziejowe Pod- 
stawy Duchowości Rosyjskiej”. 

Wstęp dla szerszej publiczności wolny. 
— Bacznošė Pedoficerowie Rezerwy. W 

niedzielę dnia 7 lutego b. r. o godz. 16 w 
lokalu Federacji PZOO (Żeligowskiego 4) — 
odbędzie się zebranie informacyjne, poprze- 
dzone odczytem p. kpt. Szydłowskiego na 
temat „Przeprawy”. 

Ponadto będą poruszane aktualne i bar- 
dzo ważne sprawy w związku ze Zjazdem 
delegatów w Whrszawie. 

Obecność wszystkich członków konieczna 

ŻYCIE LITEWSKIE. 
—- Posiedzenie Tymczasowego Komitetu 

Litewskiego w Wilnie. Onegdaj odbyło się 
posiedzenie Tymczosowego Komitetu Litew.- 
skiego w Wilnie, na którem obszernie omó- 
wiono sprawę szkołńictwa litewskiego oraz 
poruszona była kwestja zamknięcia przez 
Kuratorjum Okręgu Szkoinego 10 szkół Ni- 
tewskich. Uczestnicy plenarnego zebrania u- 
chwalili rezolucję domagającą się od władz 
szkolnych uruchomienia nowych szkół litew- 
skich. 

Pozatem. wybrano skład zarządu Tymcza 
sowego Komitetu, do którego weszli: K: 

Staszys — prezes, ks. P. Kraujalis i dr. D. 
Olsejko jako wice-prezesi oraz R. Mackie- 
wiczius jako sekretarz. 

    

    

    

    
   

   

  

  

(Jm jest liczba zwolenni- 
czek mydła Palmolive. Chcąc 

liczbę tę jeszcze bardziej powiększyć, 
obniżyliśmy tak wydatnie cenę tego 
mydła z czystych olejów roślinnych 
i cieszymy się, że dane nam jest 
przeprowadzić tę akcję właśnie 

              

   

        

йо 
wobecnych czasach šwiatowego 
kryzysu gospodarczego. 

Nowa, zniżona cena, lecz 
ten sam wysoki gatunek. 

Tak jak dawniej, mydło Palm- 
olive wyrabiane jest według na- 
szych specjalnych tajnych prze- 
pisów z olejów owoców oliwnych, 
palm i orzechów kokosowych, 
bez żadnych zmian, stąd nie- 
zrównane działanie, jakie łagodną 
jego piana wywiera na skórę. 
Obecnie więc tembardziej dobroć 
mydła Palmolive przewyższajego 
cenę. 

Jeśli Pani nie zna jeszcze 
mydła Palmolive, niska cena 
powinna Panią zachęcić do oso- 
bistego wypróbowania jego na- 
dzwyczajnej dobroci.    

PALMOLIVE 
WYRABIANE "W POLSCE 

  

  

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

— Awantura w gminie żydowskiej. Miej 
scem niesłychanego, zajścia była onegdaj 
gmina żydowska. Do lokalu tej gminy zwo- 
łane zostało pierwsze organizacyjne posie 
dzenie b. wojskowych i rezerwistów narodo. 
wości żydowskiej. Już samo ukonstytuowa- 
nie się prezydjum zgromadzenia w osobach 
dr. Rapa jako przewodniczącego, i b. sier- 
żanta Kasztańskiego jako wice-prezesa oraz 
sekretarza apl. sądowego Abelsona wywo- 
łało niezadowolenie wśród zgrupowanych li- 
cznie nacjonalistów żydowskich. Burza wy- 
buchła dopiero gdy przystąpiono do odczy- 
tywania statutu związku opracowanego w 
języku polskim. W czasie gdy przewodniczą- 
cy zgromadzenia odczytał pierwszych kiłka 
ustępów po polsku, grupa Żydów wywołała 
głośną awanturę połączoną z biciem krze 
seł i gwizdaniem, że odczytujący musiał 
przerwać czytanie, tem bardziej, że pod jego 
adresem posypały się różne groźby. 

  

Jak się później okazało, przyczyną zaj- 
ścia było niezadowolenie części zebranych 
Że statut napisany został po polsku. Wobec 
groźnej postawy awanturników przewodni- 
czący zmuszony był do kontynuowania swe- 
go referatu już w języku żydowskim. Kolej- 

na awantura wynikła w czasie dyskusji nad 
statutem, wobec tego, że awantura groziła 
poważnemi następstwami zebranie zostało 
rozwiązane, 

RÓŻNE. 
— Słan zdrowotny w Wilnie. Jak 'wyni- 

ka z ostatnio opracowanego sprawozdania 
Ośrodka Zdrowia, wypadków duru plami- 
stego w roku ubieglym bylo znacznie wigeej 
niż w roku poprzednim. Zródła infekcji jed- 
nak nie wykryto. Przypadki tyfusu brzu 
nego były sporadyczne. W celu zwalczania 
błonicy uruchomiono w Ośrodku st: cję 
szczepień przeciwbłoniczych. Szczepienia są 
dokonywane trzykrotnie. Ogółnie rzecz bio 
rąc, stan zdrowotny ludności podniósł się 
nieznacznie, 

— Zarząd Koła Pol. Mae. Szkolnej im. 
Kościuszki w Wilnie uprzejmie prosi o zwrot 
list ofiar na oświatę pozaszkolną, rozesła- 
nych na dzień 15 listopada r. ub. 

ZABAWY, 
— Czarna kawa. Najelegantszą zabawą 

hieżącego karnawału, będzie bezsprzecznie 
„Czarna kawa* Wiojewódzkiego Koła Zie- 
mianek i Zrzeszenia Wojewódzkiego Związku 
Pracy Obywatelskiej Kobiet, która się odbe- 
dzie dnia 7 lutego, w górnych salonach Ho- 
telu Georges'a. Dwie doskonałe orkiestry - 
przygrywające do tańca i dobrze zaopatrzo- 
ny bufet na miejscu po wyjątkowo niskich 
cenach, wróżą zabawię dużę powodzegie. 

Początek „Czarnej kawy” 6 gódz. Ż0-tej. 
Osobne zaproszenia rozsyłane nie będą. Bi- 
lety nabywać można przy wejściu lub u 
Pań Gospodyń w lokalu Z. P. O. K. Jagieł- 
lońska Nr. 3/5 m. 8 codziennie pomiędzy 
godz. 12-tą a 2-gą i w lokalu Koła Ziemianek, 
Mickiewicza Nr. 19 m. 2 od godz. 12 е} д0 
1 w dniach 5 i 6 łutego. 

Dochód z „Czarnej kawy* przeznaczony 
jest na najbiedniejsze dzieci Wilna. 

Roli Honorowych Gospodyń raczyły się 
podjąć Panie: Wojewodzina Marja Beczkowi 
czowa, Przewodnicząca Koła Ziemianek Hr. 
Jadwiga Tyszkiewiczowa i Przewodnicząca 
Związku Pracy Obywatelskiej Kobict Dr. 
Janina Rostkowska. 

— Bal Z. O. i P. R. Związek Oficerów i 
Podchorążych Rezerwy w Wilnie komuniku- 
je, iż w ostatnią sobotę karnawału t. j. dnia 
6 łutego r. b. w Salonach Oficerskiego Ka: 
na Garnizonowego w Wilnie (ul. Mickiewi- 
cza 13) odbędzie się pod protektoratem Pa- 
na Inż. Gen. Aleksandra Litwinowicza, Do- 

y O. K. III. — Doroczny Bal Tradycyj- 
ny Związku Oficerów i Podchorążych Re- 
zerwy, dochód z którego jest przeznaczony 
na Żelazny Fundusz Przysposobienia Woj 
skowego i Wychowania Fizycznego Z. O. R. 

Bal zaszczycą swoją obecnością p. prem- 
jer Prystor i marszałek Senatu Raczkiewicz, 
którzy w dniu tym bawić będą w Wilnie”. 

Początek o godz. 22-ej. 

Pozostałe zaproszenia otrzymać można w 
Sekretarjacie Związku Oficerów i Podchorą- 
ch Rezerwy codziennie od godz. 18 — 20. 

NADESŁANE. 
- STEROWIEC NAD WILNEM. Poda- 

na przez nas w dniu wczorajszym wiado- 
mość o ukazaniu się wkrótce nad naszem 
miastem wielkiego sterowca  zlektryzowała 
umysły czytelników. 

Zasypywani pytaniami spieszymy wyjaś- 
nić, że ukazanie się nad naszem miastem 
wielkiego sterowca bynajmniej nie zagraża 
mieszkańcom, gdyż jest to jak zdolališmy 
stwierdzić zapowiedź jednego z większych 
kino-teatrów ukazania się wkrótce na ekra 
nie wielkiego epokowego filmu p. t. „STE- 
ROWIEC L. A. 3*. 

Nazwy kino-teatru, który nie bacząc na 
kołosalne koszty, zdołał jednak film ten po- 
zyskać dla Wilna, nie możemy jeszcze wyć 
mienić. W, każdym bądź razie należy się dy- 
rekcji kino-teatru szczere uznanie. 

    

  

  

  

     

      

TEATR I MUZYKA 
— „Mam lat 26% — w Teatrze na Pohu- 

lance. Dziś w piątek dnia 5 b. m. o godz. 
8 wieczorem „Mam lat 26, sensacyjna sztu- 
ka Istvana Mi niegrana dotąd w Polsce, 
która cieszy w Wilnie kołosałnem powo- 
dzeniem d aktualnej treści, podanej w 
nader wyrazisty, niemal rewołucyjny sposób. 

Jutro i dni następnych o godz. 8 wieczo- 
rem „Mam lat 26“, 

— „Ta której szukamy* w Teatrze Lut 
nia. Dziś w piątek dnia 5 b. m. o godz. 8 
w. ukaże się najnowsza komedja Hirschfel- 
da „Ta której szukamy” w opracowaniu re- 
žyserskim p. St. Wysockiej. Obsadę stanowią 
Pp. Szpakiewiczowa, jako urocza matka do- 
rastającej córki (odtworzonej przez p. Ma- 
recką) oraz pp. Milecki jako wysportowany 
młodzieniec i Zastrzeżyński w roli starszego, 
wytwornego pana: Arcydowcipne sytuacje i 
przygody tych czworga osób wywołują wy- 
buchy śmiechu na rozbawionej widowni. 

Jutro i dni następnych o godz. 8 wie- 
czorem „Ta której szukamy”. 

— „Dawne czasy — dawne pleśni* — w 
Teatrze na Pohulance. W. sobotę dnia 6 b. 
m. o godz. 5 p. p. ukaże się w sali Teatru 
Miejskiego na Pohulance ciekawe widowisko 
sceniczne w dwóch częściach na cele towa- 
rzystwa Św. Wincentego a Paulo. W pier 
szej części tego widowiska ujrzymy iqsceni- 
zowane pieśni, poezje oarz tańce wybitnych 
artystów dramatu i opery: Wandy Hendri- 
chówny, Sabiny Zielińskiej, Ireny Lisieckiej 
oraz Marjana Bieleckiego, Adama Ludwiga, 
i Ziemowita Karpińskiego. W drugiej części 
ukaże się komedja Aleksandra Fredry „Pan 
Benet' w wykonaniu artystów Teatrów Miej 
skich. 

NIEDZIELNE PRZEDSTAWIENIA 
POPOŁUDNIOWE. 

— Teatr па РоБшатсе — „Halla di Bul- 
la* o godz. 4 p. p. Wszystkie bilety sprze 
dane. 

-- Teatr w Lutni — „Burza w szklanee 
wody* o godz. 4 p. p. 

— Doroezna Reduta Artystów Teatrów 
Miejskieh. Całe Wiilno oczekuje z wielkiem 

zainteresowaniem dorocznej Reduty Art. Te- 
atrów Wil. która odbędzie się w poniedzia- 
łek dnia 8 b. m.w salach kasyna garnizo- 
nowego. Tegoroczna Reduta obfitować bę- 
dzie w szereg niespodzianek, z których nie- 
watpliwie najbardziej atrakcyjną będzie kon 
kurs z nagrodami na najskromniejszy i za- 
razem najbardziej elegancki kostjum. Ce- 
ny biletów wejścia 8 zł. i 5 zł. 

Organizatorzy upraszają osoby, które z 
jakichkolwiek powodów nie otrzymąły do- 
tąd zaproszeń, -o składanie swych adresów w 
kasie Teatru, co umożliwi rozesłanie zapro- 
zeń w najkrótszym czasie. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
OKRADZENIE ZAMOŻNEGO KUPCA 

PROWINCJONALNEGO. 

Zamożny kupiec Sz. Akselrod z Dołhino- 
wa zameldował policji, iż został w Wilnie 
przy ulicy Sadowej okradziony na sumę 180 
dolarów. 

Wdrożene dochodzenie policyjne dopro- 
wadziło do ujęcia sprawczyni kradzieży. (e). 

UJĘCIE ZŁODZYEJA. 

W. dniu wczorajszym wywiadowca poli- 
cji śledczej aresztował na ulicy Zawalnej za- 
wodowego złodzieja Szurszewskiego, który 
niósł skradzioną bieliznę. Na widok wywia- 

dowcy Szurszewski rzucił się do ucieczki. 
łecz wywiadowca doścignął go i przy pomo- 
cy policjanta doprowadził do wydziału Śled- 
czego. (e). 

      

  

  

  

   

    

  

      

Drukowana w odcinku 
„Kurjera Wileńskiego" 

powieść Tedeusza Sikorskiego 
pt. 

Życie na gapę 
jest do nabycia 

w wydaniu książkowem 
w księgarniach wileńskich. 

  

Sprostowanie. 
Jak się dowiadujemy ze źródła miarodaj- 

nego, zwłok 6. p. Stanisława Wacławskiego 
po ekshumacji nie przewieziono do insty 
tutu medycyny sądowej, lecz na miejscu do 
konano tyłko fotografji. 

OFIARY 
Pracownicy Rozgłośni Wžlefsknej „Pol 

skiego Radja* na bezrobotnych 127 zł. 
Na Włojew. Komitet Walki > Bezrobo“ 

ciem -— W. Bancleban — 1 zł. 

    

J
o
d
 

a
k
a
 

ai
 
Ai

ka
 

 



RADJO 
PIĄTEK, DNIA 5 LUTEGO 1032 R. 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Program dzien- 
ny. 14.15: Muzyka z płyt. 15.15: Komunikaty. 

25: „Synowie Jagiełły* — odezyt. 16.45: 
Koncert dla młodzieży (płyty). 16.20: „Po- 
równanie zagadnienia z higjeny społecznej w 
Polsce, Ameryce i Anglji* — odczyt. 
16.45: Codzienny odcinek powieściowy. 16.55:. 
Lekcja angielskiego. '17.10: „Duchy i stoliki* 
odczyt. 17.35: Muzyka lekka. 18. Kom. L. 
O. P. P. 19.00: „Polakom na Kowieńs źnie 
19.15: Przegląd prasy rolniczej krajowej i ,za- 
granicznej. 19.25: „Kłopoty Oszmiańczuka”. 
19.40: Program na sobotę. 19.45: Prasowy 
dziennik radjowy. 20.00: Pogadanka muzycz- 
na. 20.16: Koncert symfoniczny. 22.40: Komu- 
nikaty i muzyka taneczna. 

SOBOTA, dnia 6 lutego 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Poranek szkoł 
Progr. dzienny. 14.15: Muzyka. 

: Pogadanki. 15.45: Koncert życzeń (pły 
. 16.20: EE 16.40: Codzienny 

odcinek powie: 16.50: Ducas — „U- 
czeń czarnoksięż: (płyty). 17. Nabo- 
żeństwo z Ostrej Bramy w Wilnie. 18.00: 
Słuchowisko i koncert dla młodzieży. 18.50: 
Kom. Wil Tow. Org. i Kół. Roln. 19.00: 
Tygodnik litewski. 19.20: Kwadrans akade- 
micki. 19.35: Progr. sa niedzielę i rozm. 

: Pras. dzien. radj.. 20.00: „Na widno- 
Muzyka lėkka. 21.35: „„Dusza 
— felj. 22.10: Koncert chopi 

„i muz. tan. 23.00: „Po- 
migawkowa. 

    

    

   

    

   

  

   

      

    

  

    

  

    

  

NOWINKI RADJGWE. 
STRTCHY NA LACHY. 

Psychologja współczesna zainteresowała 
się ostatnio tajemniczą dziedziną zjawisk 
spirytystycznych. Pukające stoliki i zjawy a 
stralne na scenach badane są dziś objektyw- 
nie przez ludzi nauki i ustala się pogląd, że 
nie są to ani sztuczki kuglarskie, jak twier- 
dzą sceptycy, ani też objawienia ze świata 
zagrobowego, jak utrzymują „„wierzący”, je- 
no zjawiska do pewnego stopnia naturalne, 
choć mało jeszcze zbadane w swej istocie. 
O stanie i wynikach tych interesujących ba- 
dań opowie dzisiaj o godz. 17,10 w odczy- 
cie transmitowanym na wszystkie stacje p. 
Jerzy Ostrowski. 

DZISIEJSZY KONCERT Z FILHARMONJI. 

Dzisiaj o godz. 20,15 znakomita polska 
skrzypaczka Irena Dubiska wykona na kon- 
cercie symfonicznym z Filharmonji Warszaw 
skiej koncert skrzypcowy Emila Młynarskie 
go pod dyrekcją kompozytora. Dzieło to 
jest młodzieńczym utworem kompozytora i 
wykonane było po raz pierwszy w Petersbur. 
gu przez świetnego skrzypka prof. Auera. 

KINA I FILMY 

„C H A M* 

(Bollywood — Casino). 

Oczywiście, że z nowelą - Orzeszkowej 
„to“ nie ma nic wspólnego. Trudno bowiem 
uznać za moment wspóny te szczątki mizer- 
ne fabuły „Chama”*, które po ciężkiej -prze- 
róbce tegoż dostały się z niego na film o 
tej samej nazwie. Z bardzo subtelnej, bardzo 
głębokiej psychołogicznie historji, przeżycia 
prostej i pięknej, osobliwie chrześcijańskiej 
duszy „Chama' opowieści dobrej i mądrej 
pani grodzieńskiej, zrobiono jakiś sztuczny 

konglomerat najrozmaitszych mot 
bawiony jednej z najbardziej zasa 
cech każdego dzieła, t. j. jednolitości stylo- 
wej. Ale styl to jest jedno z zagadnień tor- 

my, a tu i merytorycznie sfuszerowano, u- 
mieszczając niezmiernie charakter: rystyczny 

dla pewnego klimatu. pewnego Środowiska 
typ i przeżycie pod zupełnie innem nichem, 
wśród całkowicie odmiennych ludzi. Wytwo- 
rzyła się swego rodzaju łatanina o bardzo 
nadwyrężonej prawdzie  psychołogicznej i 
innej. Zyskano wprawdzie... łowickie pasiaki 
gubiąc wszakże cudny krajobraz nadnie- 
meński, jego nieporównane piękno i nastro- 
je, a pozatem eałą melancholję i kontempla- 
cyjność ludu z nad błękitnej rzeki. 

Zastanawiając się nad tym filmem uprzy- 
tomniam sobie, jak wiele można było wydo- 
być z tego właśnie tematu. Nie trzeba było 
wcale przerabiać dzieła Orzeszkowej, Nieco 
pracy... w zupełnie jednak innym kierunkt.. 
Subtelnej właśnie i głębokiej, jak sam ten ut 
wór — temat. Precyzyjnie przemyślanej ko- 
ronki montażu, trochę benedyktyńskiego tru 
du nad symboliką przy operowanm np. bądź 
fragmentami krajobrazu, bądź postacią „Cha 
ma', o wiele tu niedociągniętą, za mało wy 

cieniowaną. Mając tak interesujący, tak nap- 
rawdę cenny materjał aktorski, jak p. Cy- 

  

    

  

      

   

  

  

    

  

  

    
    

Ciebie tylko kochałem 
Początek o godz. 4. 6, 8 i_I0 wiecz. Ceny miejsc: balken 30 er., parter 60 gr. 

Bezimienni bchaterowie 
Bodo, Stefan Jaracz, W. Biegański i inni, oraz chór Warsa. W filmie najwytworn. dancing stolic „ADRIA* 

Seansy o g. 4, 6, Bi 10,15, w niedz. i św. od g. 2-ej. 

Kino Miejskie | 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

Od środy 
3 lutego 

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-25 

Dziśl Dźwiękowa 
złota serja polskai 

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Dziś rewela- 
cyjny dramat 24 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wiełka 47, tel. 15-41. 

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

PAM 
ulica Wielka 42 

Fiłm czarow- 
2) nych melodyj 

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(obok dworca kalejow.) 

   

Dła młodzieży dozwolone. 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

Dziś tylko w kinie „Casino”l 

śpiewno-dźwięk. w-g słyn. powieści Elizy Orzeszkowej 
W rolach głównych: Krystyna Ankwicz, Mieczysław Cybulski i 

datki dźwiękowe. Początek o g. 4,6, Bi 10.30, w dnie świąt. o g. Ż-ej. 

Wielka uczta dla miłośników kina! 
2 flimy w jednym programiel 

skiego, A. Szterna 
i Henr. Szaro p. t. 
zastos. ściśle p-g akcji dramatu. 

bulski (który mimo wszystko w tym filmie 
dopiero wykazuje odpowiednie swoje wało- 
ry kinowe) cenny w każdem Hollywood. a 
cóż dopiero u nas, przy naszem w tej dzie- 
dzinie ubóstwie, — stanowczo za mało go 
wykorzystano. — Prolog, to nie te. liche 
scenki z dancingu, czy ciemnego zaułka, któ 
re wystarczyłoby podać tylko w tym samym 
skrócie opowiadania Franki, może nieco 
uzupełnionym montażowo. Prologiem powi- 
nien być on, „cham*, wycyzelowany piękną 
fotografją i montażem o odpowiednio woinem 
tempie z wyzyskaniem przy tej okazji za- 
równo piękna krajobrazu, jak i wałorów 
p. Cybulskiego, jego wrażliwej, szlachetnej 
fizjonomji, bardzo kinowo mimicznej, no i 
niepoślednio urodziwej. Na tem tle dopiero 
w sposób takżenależycie przemyślany mogła- 
by się pojawić — Franka, epizod, w życiu 
„chama a nie główna bohaterka, którą z niej 
zrobiono w filmie. 

P. Krysta Ankwicz ma sz 
używając terminu autora Muzy — 
kinogeniczne (nie „fotogeniczne”, bo w za- 
stosowaniu do twarzy to jest nonsens) rysy 
twarzy notabene, przy niepowszedniej uro- 
dzie. Ma świetne warunki na to aby zostać 
naszą pierwszą, prawdziwą gwiazdą filmo- 
wą. Subtelność, rasa, podbijający „wstępnym 
bojem** wdzięk, prawdziwek rólewskie kształ- 
ty, no i — talent. Rzecz to wprawdzie w 
warunkach pracy filmowej, gdzie dyktato- 
rem jest reżyser niezawsze decydująca nie- 
mniej jednak ważna. Chociaż występ w tym 
filmie nie jest debiutem p. Krysty Ankwicz, 

dopiero tu ją naprawdę poznaliśmy. Oby jak 
zę'ciej można było tę znajomość odna- 

wiać, lecz za pośrednictwem stanowczo lep- 
szego reżysera. Niewątpliwie, dobry reżyser, 
to rara avis wogóle na świecie, niestety, jed- 
nak, szczególniej u nas... To nasza chroniczna 
już, choroba eż i chroniczne cho 

    

   

    

     

  

    

   

ególnie, — 

    

     

  

  

    
   roby są uleczalne... 

Nie przemyślano zatem należycie postaci 
Franki, w jej transkrypcji ekranowej. Nie 

serowano odpowiednio jej typu. To 
z czem dano wystąpić czarującej jej odtwór- 
czyni, to jest tylko szkic, nakreślony, ostre- 
mi, brutalnemi często, kreskami, bez dne 

go koniecznego wycieniowania. A można by- 
ło te dwa typy i charaktery zrobić bardzo 
pięknie. Przy bogactwie istniejących już śro 
dków artystycznych filmu, wystarczy ich 
(oczywiście — nieprzeciętna, ale od tego 
jest się „reżyserem”...) znajomość i odpowie 
dnie zaczerpnięcie, a obraz jest gotów.. No, 
niezawodnie, nie takie to proste, ale znów 
— od czegóż jest się reżyserem... 

Tempo, tempo! Cały film jest posiekany 
na poszczególne epizody i scenki, bez tej 
piągłości i płynności, które powinny cecho- 
wać właśnie rzecz o tym temacie. Bez „wyt- 
rzymania“, bez momentó 
nych przy tak kontemplacy jnej treści. 
mentów tego rodzaju jest tak dużo w fil- 

  

      

     

  

   

     

  

   
-mach wszystkich krajów i wszystkich wyt- 
wórni, że wzory odpowiednie p. X czy Y do 
reżyserji swego „Chama* z łatwością może 
znaeźć. 

Ałe co tu pisaś o jakiemś cieniowaniu, 
poszukiwaniach, koronkowej robocie ect. 
Każdy nasz film jest tylko dła jego reali- 
załorów objektem dochodowym i  niczem 

Robi się to ńa łapu capu, expresem, 

už, „na pniu“ sprzedając setce n. 
rozmaitszych kin i starając się tylko zlepić 
wszystko na umówiony termin otwarcia nap- 
ływu gotówki. A ile w tem w kiem jest 
zastraszającej ignorancji wymienionych pa- 
nów, płus oczywiście, chroniczne niedbalstwo, 
brak próby postarania się o najłatwiejsze, 
nieraz, do osiągnięcia rzeczy. To pewne, że 
przy obecnem udźwiękowieniu filmu brak 
dostatecznej gotówki, a tem samem odpo- 
wiednich urządzeń technicznych dużą odgry 
wa rolę, ale to o co nam chodzi, to są rze- 
czy przeważnie od tego niezależne. 

Ale wracamy jeszcze do „Chama*. Poza 
niewyzyskaną wprawdzie, ale pomimo to 
bardzo interesującą parą głównych wykona- 
wców, jest jeszcze moment, który trzeba pod 
kreślić w tym filmie t. j. bardzo piękne 
zdjęcia. Tego się u nas już szczęśliwie nau- 
czono, nasi operatorzy są o całe niebo lepsi 
niż reżyserzy. sk 

SADZENIA NARAZ 

Czy wiecie, że... 
— W mieście Grand Rapids w stanie 

chigan (U. S. A.) wprowadzono w 
miejskich diast drewnianych ławe. 
łane fotele. 

— Senatorzy francuscy — Baincour, de 
Jouvenel i Berenger — złożyłi rządowi pro- 
jekt urządzenia w Paryżu z 
narodowej Wystawy Dzi 

tarszym dziennikarzem w echo - 

słowacji jest 70-letni J. Giirtler, pełniący w 
chwili obecnej obowiązki redaktora naczelne- 
go dziennika niemieckiego „Volkszeitung* w 
Warnsdorf. 

    

    
     

    

     

    
     

    
      

GODZINY... Miriam Hopkins. 

Potężny 100% polski hlm 

NA SYBIR (Piomienne serca 

    

   

   

  

vgGraj Cyganiell! 
Ciebie tylko kochałem 

Dziś i dni następnych będzie wyświetli jeden z najleptzych filmów polskich. w-g seenarjusza W, Sieroszew- 
Wielki dramat historyczny, osn. na tle bobat. 
wali o miepodl. Polski 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10. Dla młodz dozwolone. 

KU RJ E R 

SPORT 
PIERWSZY KROK BOKSERSKI W WILNIE. 

Wiileńskiemu  Okręgewemu Zw 
Bokserskiemu należą się słowa uz 
zorganizowanie pierwszego kroku bokserskie 

go, który odegrywa częstokroć decydującą 
rolę w przyszłej karjerze pię za. Jest to 
swoiste pasowanie na rycerza i pozwala u- 
częstnikowi pierwszego kroku uzyskać pra- 
wo publicznych występów. Niestety, wśród 
kilkudziesięciu młodych adeptów sztuki bok- 
serskiej zaledwie kilku mogło zasłużyć na 
ocenę dostateczną — na dobrą zaś bodajże 
nikt. Widzieliśmy tam młodych, zdrowych 
chłopców, okładających się wzajemnie z za- 
pałem, lecz jeszcze świadomych arkanów 
sztuki bokserskiej. Wszyscy oni są mater- 
jałem częstokroć bardzo obiecującym, lecz 
niestety tylko materjałem, który jednak żad 

nej rewelacji nie zwiastuje. Nie widać nara- 
zie zastępców naszych „weteranów* Woj 

icza i Pilnika, nie mówiąc już o jakiejś 
złej s chpolskiego boksu. 

Z bokserów, którzy ubiegłego wtorku prze 
winęli się przez ring wileński wyróżnili sie 
Oszelda, najlep: nie. następnie zaś 

лут ciosem, 
lecz, nieskoordynow: anemi. ruchami oraz nie- 
umiejętnym rozkładem . co zresztą było 

kardynalną wadą wszystkich bez 
debiutantów. 

  

    

  

    
   

  

    

   

      

     

    
    

     

    

STARANIA O ZAARANŻOWANIE MECZU 
MIĘDZY I. K. P. A REPREZENTACJĄ 

BOKSERSKĄ WIŁNA. 

Jak się dowiadujemy, Wileński Okręgowy 
Związek Bok 
doskonałą drużyną pięściarską I. K. P. 
Łodzi celem sprowadzenia jej do Wilna. Pod 
ług posiadanych przez nas informacyj per- 
traktacje te są na dobrej drodze i rewela- 
cyjny ten mecz dojdzie prawdopodobnie do 
skutku w pierwszej połowie marca. (es). 

    

    

MIĘDZYPAŃSTWOWE SPOTKANIE 
POLSKA — ŁOTWA MA SIĘ ODBYĆ 

W; WILNIE. 

Polski Związek Piłki Nożnej nosi się po- 
dobno z zamiarem urządzenia w Wilnie w 
roku bieżącym międzypaństwowego spotka- 
nia w piłce nożnej między reprezentacjami 
Połski i Łotwy. O le projekt ten zostanie 
zrealizowany spotkanie to będzie dła sprag- 
nionego po nej imprezy piłkarskiej Wil- 
na niebywałym ewenementem. Wil. Ok. Z. 
P. N. musi ze swojej strony dołożyć ws 
kich starań by projekt ten nie pozostał | 
dynie projektem. (es 

  

   

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE PIĘŚCIARSKIE 
REPREZENTACJI WILNA. 

Zamierające w sezonie zimowym tętno 
życia sportowego ratuje w Wilnie Związek 
Bokserski, dzięki inicjatywie i intensywnej 
pracy którego mamy sporo ciekawych imprez 
pięściarskich. Po walkach naszej reprezen- 
tacji z Łotwą, Poznaniem i drużynowym 

mistrzem Warszawy Polonją zwolenników 
boksu czeka w najbliższą niedzielę pełne 
emocji spotkanie z wice-mistrzem drużyno 
wym stolicy doskonałym klubem pięściar- 
skim C. W. S. (Centralne Warsztaty Samo- 
chodowe). 

Wi barwach C. W. S-u wystąpi szereg do- 
skonałych i renomowanych pięściarzy, że 
wymienimy tu Wieczorka, przedstawiciela 
wagi muszej reprezentanta „Warszawy. W 
swej dotychczasowej karjerze stoczył on już 
27 walk, z czego 21 zwycięskich, i 2 remisy. 
Jeszcze większą renomą cieszy się Karpiń- 
ski najlepszy w chwili obecnej reprezentant 
wagi średniej stolicy. Stoczył on 32 walki, 
wygrał 26, zremisował 2. Ostatnio występu- 
jąc w barwach reprezentacji Warszawy zno- 
kautował w drugiej rundzie reprezentanta 
Poznania Zielińskiego. Zarówno on, jak i 
stały reprezentant Wilna Wojtkiewicz pre- 
tndują nie bez słuszności do tytułu najlep 
szych pięściarzy wagi średniej w Polsce. To 
też w dniu 7 lutego na ringu wileńskim py- 
tanie to w dużym stopniu zostanie rozstrzy 
gnięte. 

wi innych konkurencjach ©. W. S. re- 
waga A Šmiech — walk 

is 2. Waga piórkowa 
szawy, stoczył 36 

walk, wygrał 19 zremisował 5, startował już 
dwa razy w Wilnie. Waga lekka Bartosiak 

25, wygrał 19, remis 3. Waga półśred- 
ygmunt— mistrz pierwszego kroku bok 

serskiego, stoczył 7 walk, wygrał 6, zremi- 

sował 1. 

WI reprezentacji 
KrzeczkowskĄ. Głow 
Pilnik, i Wojtkiewicz. 

Mecz odbędzie się w sali teatru ludowego 
przy ul. Ludwisarskiej. 

Początek o godz. 18-tej. 

  

   

          

   
Wilna udział biorą: 

, Łukmin, Maciukow, 

    

(es) 

W/ rol. gł Made Christians i Jan 
Stiiwe Koncertowa orkiestra pod 
batutą M. Salnickiego. 

Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

W rol. gł. gwiazdy polsk. ekr.: Marja Bogda, 
Zula Pogorzeiska, Adam Bredzisz, Eugen. 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

W rol. gł Clive Brook oraz bohaterka filmu „Wesoły porucznik” 
Film ten odznacza się nietylko frap. scenar., 

ale i nowem rewelacyjnem ujęciem strony dźwięk.-fotograficznej — NAD PROGRAM: Dźwiękowe atrakcje. 
Seansy o godz. 4,6,8i10,15, w dnie świąteczne od godz. 2-ej 

„CHAM” Polska mowal Polski špiew! 
Polska muzyka! 

ni. NAD PROGRAM: Urozmaicone do- 
Na |-szy seans ceny zniżone. 

Śliczny nadzwyczaj melodyjny dźwiękowiec 
węgierski. Chóry cygańskie 

z Mady Christians i Janem Stiwe w rolach 
głównych. Początek o g. 4, w niedz o g. 2-ej 

Ilustr. muz. i śpiewna 
Ceny miejsc od 30 gr. 

w I L E N S K. I 

Zjazd nauczycieli szkół tech- 
nicznych, przemysłowych I 

rzemieślniczych. 
WARSZAWA, 3. 2. (Pat). W dru- 

gim dniu zjazdu nauczycieli szkół te- 
chnicznych, przemysłowych i rzemi”- 
ślniczych wygłosili referaty naczelnik 
wydziału szkół technicznych w Mini- 
sterstwie W. R. i O. P. Hensel pod tyt. 
„Projekt przyszłego ustroju szkolnie 
twa technicznego, przemysłowego i 
rzemieślniczego w Polsce'* oraz kie- 
rownik działu samochodowo-lotnicze- 
go w pierwszej miejskiej szkole rze- 
mieślniczej w Warszawie inż. Zalew- 
ski o zadaniach organizacyjnych nau- 
czycielstwa. Po referatach i dyskusii 
zjazd uchwalił przez aklamację nastę. 
pującą rezolucję: 

„Pierwszy ogólno-krajowy zjazd nauczy- 
Szkół technicznych, przemysłowych i 

rzemieślniczych wita z głębokiem uznaniem 

projekt nowej ustawy o ustroju szkolnym, 
w którym szkolnietwo zawodowe znalazło 
odpowiednie miejsce, umożliwiające mu 
spełnienie zaszczytnego zadania, jakiem jest 
położenie silnych podstaw pod gospodarce: 
niezależność państwa. Zjazd wyraża najwyż- 
szym władzom oświatowym gorącą wdzięcz- 
ność za męskie postawienie sprawy równo- 
uprawnienia szkolnictwa zawodowego, spy- 
chanego dotychczas do roli podrzędnej, 
krzywdzącej szkołę zawodową i szkodliwej 
dla państwa, zwłaszcza w okresie, w któ- 

jm zachodzi potrzeba wydobycia sił twór- 
ch w najszerszem tego słowa znaczeniu. 

Zjazd ma głęboką wiarę, że ciała ustawodaw 
cze i władze wykonawcze uczynią wszystko, 
uby nadać projektowi moc prawną, a tem 
samem powołają do pracy nowe zastępy lu- 
dzi, którzy wywaiczą państwu lepsze jutro“. 

Po wyczerpaniu porządku dzienne- 
go przewodniczący dyr. Kostecki z 
Krakowa podziękował zebranym za 
udział w posiedzeniu i zjad zamknął. 

Z komisji skarbowo- 
budżetowej Senatu. 

Przemówienie 
wice-min. Stamirowskiego. 

WARSZAWA, 4. 2. (Pat). Komisja 1C- 
ka skarbowo-budżetowa przystąpiła dziś do 
obrad przygotowawczych nad budżetem pre- 
zydjum Rady Mini w. Sprawozdawca sen. 
DRUCKI-LUBECKI (BB) omówił dzi. 
biura i komisji dla usprawnienia administra 
cji. 

Po dyskusji sen. DRUCKI-LUBECKI wy- 
jaśnił, że fundusz dyspozycyjny  minis 
spraw wewnętrznych nie został podwy 

ny i podobnie, jak w latach poprzednich wy- 
nosi 6 miljonów złotych. 

Zkolei- wygłosił przemówienie p. wicemi- 
nister STAMIROWSKI. P. wiceminister ob. 
szernie omówił pracę rządu nad usprawnie- 
niem administracji. Do przeprowadzenia tych 
prac stworzono w ubiegłym roku wewnątrz 
Prezydjum Rady Ministrów osobne biuro, nie- 

sji dla usprawnienia admini- 
stracji publicznej. P. wiceminister nie przeczy 
że są u nas braki w organizacji aparatu pań- 
stwowego. Wpłynęło na to wiele -przyczyn. 
P. wiceminister wymienił obszernie najistot- 
niejsze z niedomagań administracji, zaznacza- 
jąc że obecny n organizacji administracji 
państwowej charakteryzuje zbyt mała spraw- 
ność w stosunku do zbyt wielkiego jej budże- 
tu. 

  

   

    

   

  

    
    

     

  

  

  

    

Drugiem zagadnieniem, które poruszył p. 
wiceminister, była działalność Najwyższego 
Trybunału Admi istracyjnego. Trybunał ten 
miał w roku 1923 2100 spraw, w roku 1924 — 
2.300, podczas gdy w roku 1930 — 10.000, a 
w roku 1931 — 11.501 spraw. Równolegle ze 
wzrostem ilości spraw, wzrosła też ilość załat 
wień. W porównaniu z rokiem 1930 było w 
roku 1931 o 1000 załatwień więcej, co należy 

równo sprawności, jak też gor- 
stko istnieją za- 

ległości, co więcej ilość ich wzrosła o 

co jest następstwem niedostatecznej ilości eta 
tów. Utworzenie okręgowych sądów admini- 
stracyjnych jest obecnie ze wzgłędów os: 
dnościowych niemożliwe. Wśród przejśc 
wych środków zaradczych wymienił wicemi- 
nister wniesioną już do ciał ustawodawczyca 
nowelę do u: o Najwyższym Trybunale 
Administracyjnym. W końcu p. wiceminister 
Stamirowski obszernie poruszy: 
karń państwowych i wyniki prac komisji do 
zbadania drukarń rządowych. 

Po przemówieniu p. wiceministera Stami- 
rowskiego obrady zakończono. Głosowanie 
odłożono. 

     
  

    

   

   

    

    

  

  

  

CHOROBY PŁUC 

Z komisj! administracyjnej 
Sejmu. 

Projekt ustawy o zgromadzeniach, 

WARSZAWA, 4. 2. (Pat). 
posiedzeniu mowa komisja 

postanowiła prz 

ku dziennego nad wnioskiem klubu P. P. S. 
w sprawie bezprawnych konfiskat prasy za 

Sprawozdania z jawnej rozprawy sądowej 
oraz nad wnioskiem posła Grzecznarowskiego 

Na czwartkowem 

     

      

go niektórych ustępów z: 

sprawozdania z posiedzenia Sejmu. 
Na referenta obn wniosków na plenum 

wyznaczono pos. PACHOLCZYKA (BB). Na- 
stępnie pos. ZDZ W STROŃSKI zrefero- 
wał rządowy projekt ustawy © zgromadze- 

niach. Nad projektem tym rozwinęła się dy- 
skusja. 

  

   

    

Kto będzie następcą 
Drummonda? 

LONDYN,4.:2. (Pat). „Daily Mail“ 
donosi z Genewy że stanowisko gene- 
ralnego sekretarza Ligi Narodów na 
miejsce ustępującego sir Erica Drum- 
monda ma być zaofiarowane Cadoga- 
nowi, szefowi sekcji Ligi Narodów w 

Foreign Office. 

    
  

Gigantyczny lot poprzez 
Afrykę. 

PARYŻ, 4. 2. (Pat). — Lotnley Lebeau i 
Cottier wyruszyłi wczoraj z portu lotniczego 
Le Bourget z zamiarem dokonania wiełkie- 
ge totu długiści 23 tys. klm. poprzez Afrykę. 
Lot dokcnywany jest na aparaeie typu Fra 
mana i zaopatrzony jest w motar o sile 230 
koni. 

Kompromitacja Hitlera. 
Nieudane starania o obywatelstwo 

niemieckie. 
BERLIN, 4. 2. (Pat). — Ogłoszone wezo- 

raj dokumenty, będące dowodem  nieuda- 
łyeh starań min. Fricka o nadanie Hitlero- 
wi obywatelstwa niemieckiego, wywołały zro 

zumiałą sensację w opinji pubłicznej niemie- 
ekiej. Biuro prasowe partji narodowo-socja- 
łistycznej ogłosiło komunikat, w którym 
przyznaje, że Frick miał zamiar uzyskać dla 
Hitlera obywatelstwo niemieckie przez 
zamianowanie go komisarzem żandarmerji. 
Jednakże przywódca narodowych  soejali- 
stów nie chciał zdobywać obywatelstwa we 
wspomniany sposób, wobee czego min. Frick 
zaniechał dalszych kroków i sprawy nie 
przeprowadził. Wyjaśnienia te potwierdził 
min. Frick w wywiadzie, udziel. przedstawi- 
cielowi „Deutsche Alig. Ztg.* w Monachjum, 
w którym podkreśla, że starania swe rozpo- 
czął bez wiedzy Hitlera. 

Prasa niemiecka obszernie komentuje 
stokumenty, ogłoszone przed rząd Rzeszy. 
Dzienniki lewicowe i demokratyczne usiłują 
wykorzystać aferę dla podważenia autoryte- 
tu Hitlera, nawet centrowa „Germania* ok- 
reśla starania Fricka, jako komedję, która 
kiedyś ujrzy światło na deskach scenicznych 
„Berliner Tageblatt* pisze o niedołężnych 

manewrach Hitlera, zapowiadająć wdroże- 
nie dyscyplinarnego dochodzenia przeciwko 
Friekowi z powodu nadużycia jego kompe- 
tencyj urzędowych. 

Sowiety w Chinach. 
„Krasnaja Zwiezda* w Nr. 23 podaje na- 

stępujące szczegóły 6 organizacji komuni- 
styeznej w Chinzeh. W: ekręguekh Lin-sian. 

Cra Lin, Ju-sian, Lilin, Lujan i Tsin-sian, 
prowincji Chunań, w okręgu Tun-szań, pro- 
wineji Chu-bej I w okręgach Lian-chuat 
tin, Juni-czon, Wań-czaj i Piu-sian prowin- 
cji Tsian-si, ogłoszony został ustrój sowiee 
ki. Wi tych okręgach operuje 16-ta chińska 
czerwona armja, lecz w poszczególnych miej 
scewościach przebywa biała armja, z którą 
czerwona toczy ustawiczne walki. 

W. okręgach o ustroju sowieckim przepro- 
wadzono konfiskatę ziemi. Podział ziemi do. 
konywany był trzy—cztery razy, ażeby osiąg- 
nąć wyniki, odpowiadające polityce władzy 
sowieckiej.. A postępowy poda- 
tek dochodowy, a zwołnieni od niego zostali 
jedynie włościanie, których roczny dochód 
nie przewyższa wartości 300 kig. zboża. O- 
kręg sowiecki posiada fabrykę papieru w 
Luzne, kopalnię węgla w Lań-chuan-blu, fa- 
brykę porcelany w Wańtze. Pieniądze pa- 
pierowe władzy sowieckiej mają obrót tył- 
ko w okręgu i nigdzie indziej nie są przyj- 
mowane. Dla ludności i wojska urządzane 
są wieczory muzykalne i występy grup agi- 
taeyjnych. Oprócz czerwonej armji istnieje 

  

Magistrat m. Wilna ogła 

sztuk znaków rowerowych na 

1525 

Ogłoszenie. 

nieograniczony na wykonanie około 2000 

Termin składania ofert upływa dn. 20.IL. 
Szczegółewych informacyj udziela 

ref. ruchu kołowego, pokój 58. 

Nr. 28 (2270) 

organizacja ochafuleza ped nazwą „ezerwo- 
nej obrony*, licząca 8000 karabinów. Poza- 
tem uzbrojenie stanewią płki. Młodzież two- 
rzy organizację pod maewą „Młoda awangar- 
da*, (iskra). 

Bitwa nadana przez mikrofon. 
Pierwszy radjoreportaż z' pola walki 

pod Mukdenem. 

Po raz pierwszy od wprowadzenia w uży- 
cie transmisji radjoiskrowej został nadany 

reportaż z poła bitwy. Reportaż ten oddał 
przebieg walk japońsko-chińskich pod Muk- 
denem, przy brzegach rzeki Telang. 

zwoleniem dowództwa naczelnego ar- 
mji japońskie awiono nad brzegiem Te- 
langu aparaty awcze i mikrofony, które- 
przek: valv słuchaczom w Tokio zgiełk wo 
jenny. Po raz pierwszy siedzący spokojnie- 
w domu cywile, oddaleni o setki kilometrów 

od pola bitwy, przedzieleni odeń 1uorzem. 
mogli si przy słuchiwać kanonadzie 
niej, trzaskaniu karabinów I 
buchom min i bomb łotniczych, wrzawie wal- 
czących tłumów. Aparaty nadawcze w Tokio» 
oddawały, jak . podają sprawozdawcy pism 
angie ich, zupełnie czysto i w „prawdziwej'* 
wersji dźw kz) «c wojenny, o którym wi- 
dzowie filmów tego rodzaju mają przybliżone 

tylko pojęcie, Dnia tego wszyscy radjoamato- 
rzy japońscy byłi na posterunku, przy swych 

asłuchując piłnie. Pod koniec 
tego jedynego w swoim rodzaju słuchowiska 
sztab armji japońskiej nadał komunikat ofi- 
cjany, reasumując wynik operacyj wojennych 

Kronika telegraticzna. 
— Podezas przejazdu przez Łódź. na. 

stacji Łódź—kKałńiska, został okradziony b. 

premjer belgijski Thennis. Złodziej skradł 
portfel, zawierający 3 tys. fr. belgijskich i 
100 marek niemieckich. Poszukiwania nara- 
zie bez rezultatu. 

— Ćwiezenia piechoty pruskiej rozpoczę- 
częły się wczoraj w pasie granicznym pod 
Rawiczem. Manewry potrwają do 7 b. m. 

— Bezpośrednie połączenie telef.-kablowe- 
Warszawa—Praga czeska uruchomiono 22 

   

    

    
      

    

  

  

    
      

        

    

   

  

  

    

- stycznia b. r. 
-— Traktat handlowy pomiędzy 

a Brazyłją podpńsano wczoraj w 
Janeiro. 

JAECHRROWOWEONEDN RECO OZ PRS 

Humor. 
ZA DŁUGOt 

Pewien drobny kupiec zamówił w fabry- 

ce nową serję towaru, Towar nie nadszedł, 

ale zato kupiec otrzymał depeszę: „Nie mo- 

żemy wysłać, dopóki nie otrzymamy należ- 

ności za ostatni transport". 

„Anuluję zamówienie, nie mogę tak dłu-- 

go czekać” — brzmiała odpowiedź kupca. 

(Punch).. 

Giełda warszawska z dnia 4.11 b. r.. 
wALUTY i DEWIZY: 

Dolary . . . .. .. 8.89 -—R,31—8,87 

Polska: 
Rio de 

    

Gdańsk . .... 173,60 17413 11317 
Holandja . -.. . 359," 0—380.40 —358.60 
Landy: ‚ . „ 30,83—30860-:0,v8— i 67 
Nowy York . . . . . . 8,917—8,987 — 8,897 
Paryż ś.Boel<+J0 MIAR 5,21— 55,03 
Sawajcarja . ..  ALIS—17 08— 11372: 

  

Karlis br nieoficjaln. . . . . .211,35 
Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

lawestycyjna . . « + - « ., 84,25 
Konwerayjna ... . « « « « » „ 40 25 
6% dolarowa +. « » « « « « 5600—5 ,50 
4% dolarowa . . . | 4315 
7% Stabilizacyjna . . 5 ,0C—67,0-— 54,75, 

805 L. Z. B. G K i. 1 B.R, oBl.B.G.K „94,60 
Te same 7% biezki 83,35 
«Ч,% L. Z. złamskie 3 .40 25— 41,005 

5% warszawskie . . « « . 50.60 
x warszawskie . о . ©. . 62 75—64,50- 
8% Częstochowy « « « « » : - 6050 

' 10% Radomia. «6 «3 GO 
10% Siadłee $ - . 00,00» 
Tendencja dla pożyczek "mocniejsza, 

dla listów niejednolita. 

AKCJE: 

B. Polski + > 4. 72 4 S 

POŻYCZKI POLSKIE w NOWYM YORKU:: 
Dolatcwa=="s" e Ses + . 55,68: 
Dillonowska . « - « 1 « « « » » . - 54.506 
Stabilizacyjna . . « « « « « © . . . 53,00 
Warszawska . ss + - 91,45 

Dolar w obrotach przwstnych: 8, 80. 
Rubel: 5.00 w placaniu. 

  

Młody „is, 
kształcenie, poszukuje- 

sza przetarg | Pracy wožnego, inkasen- 
ta, gońca ewentualnie- 

pracy fizycznej, dam lub. 
ałożę kaucję 300 złotych.. 
Łaskawe zgłoszenia do 
Redakcji „Kurjera Wil.” 
pod „307“ 10296. 

rok 1932. 

  

  

Mistrz cechowy 

GRUŹLICA PŁUC jest nieubłaganą i corocznie, 

nie robiąc różnicy dla płci, wieku i stanu, kosi 

miljony ludzi. Przy zwalczaniu chorób płuc- 

nych, bronchitu, grypy, uporczywego, mę- 

ezącego kaszlu i t. p. — stosują p. p. Lekarze 

OKAZJA. 
Króliki rasy angielskiej 

Dr. Medycyny аЕЫ . peruje zegary tanio 
A CYMBLER i solidnie z gwarancją 

s 
Choroby skórne, wene- Bo ią 

zne i moczopłciowe Ž 
Mickiewicza 12 

rėg Tatarskiej, tel. 15-64 
Przyjmuje od 9-2i5'/,-7w 

  

męski 
Fryzjer, L das 

„Balsam Thiocoian — Age“ 
czarne, podpslane sreb- 
rzyste i inne—po cenach 

bardzo tanich. Łączniki 
który, ułatwiając wydziełanie się plwociny, асВ ALEKS 

wzmacnia organizm i samopoczucie chorego rozpłodowe. Rybki i ak» 

oraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszel. warja Ul. Szpłalna 4, Žauėius 

Używa się za poradą lekarza. B. Frydland. 

Sprzedają apteki. Wydz Z.P.Nr 15 W E Z M Ę 

NTT TBT AUTODESK IST TTK. 
za swoje tygodniowe, 

  

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36.   
Kino-Teatr | 

Światowid | W rol. gł: 
uł. Mickiewicza 9. 

      

  

Wygodniej i 
już teraz przyjmujemy 

„EXPRESS“ wie tt 18: 
CENY ZNIŻONE 

Gotową robotę przechowujemy aż do 

żadnych kosztów 

Dziś! Najpiękniejszy 100% dźwięk. fiłmt 

Całkowity w naturalnych kolor:ch p. t. 

Dziś triumfalne zwycięstwo filmu polskiego! 
Nadzwyczajne arcydzieło dźwiękowe 

w wykonaniu chóru Dena. 

    

taniej! 
Aby uniknąć tłoku w sezonie wiosennym i letnim 

wszelkie ubrania do ferbowania i czyszczenia 
Prasownia, farbiarnia i pralnia chemiczna 

Wielka 31, tei. 17.00 

Natychmiastowe wykupienie nie zobowiązuje. 
sezonu 

letniego. Sz. Klijenci z tego tytułu nie ponoszą 

Prasowanie i grempłowanie na poczekaniu 

Król żebraków 
Arcypotęžny monumentalno- 

epokowy dramat. 

W rolach głównych urocza Jeanette Mc Donałd i Denis King 

    

     
      
      
        

      

          

        
      

          

           

   

   

WIATR OD MORZA 
MARJA MALICKA, EUGEN]USZ BODO, K. JUNOSZA- A i inni. 

Ceny miejsc nie podwyższone. 

AŠAAAAAMAAAAAAAASAAAAAAAAA AAA 

3 Poszukuję posady 

tylko za mieszkanie 
w domach rządowych lub prywatnych, 
oraz w hotelach, posiadam dobre świa- 
dectwa. Łaskawe oferty proszę nzd- 

Ę syłać do Adm. „K. W." pod Nr. 6872 

podług nieśmiertelnej po- 
wieści Stef. Żeromskiego 

Pieśni marynarzy 
Dla młodzieży dozwolone. 

UDZIELAM 
LEKCYJ 

z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6-ej 
włącznie, mogę być 
też pomocą w na- 
ukach w roku szkoln. 
za minimalną cenę, 
Zgłoszenia proszę 
kierować do Admin, 
„Kurjera Wilensk.“ 

pod Nr. 6334,   
Lekcje języków francuskiego i niemieckiego 

specjalnie do MATURY udziela nauczyciel z długo- 
letnią praktyką pedagogiczną. Sukces zapewniony. 

najwyżej miesięczne 
chrześcijańskie 

dziecko. t 

Leczeni 

  

DOKTOR 

Choroby uszu,gardłai nosa 

od 11M i 3—5 p. p. 
  

Lekarz. Dentysta 
Goldsztejn-Zi!b: rbach 

Wielka 56, m. 12. 

sztucznych zębów. 

M. MOWSZOWICZ 
oraz manicure 

ul. Kolejowa 7-a 

Fortepjan 
do sprzedania- Ul. Ry- 

dza Smiglego 31—1. 

  ANGER LIBO 
22. Telef. 599 

  

Zgub dowód osob. zm 
Nr. 4289 na imię Heleny 

e i wstawianie Kryłowej, zam. w Wilnie, 

  

Zgłaszać się do do. Aki 
6 b. m włącznie od 

  

Adres: Szopenowska 3, m. |, od 8—10 i 7—10 wiecz. 

i / 
BBR 

CENY WĘGLA ZNIŻONE! 

W związku z urządzeniem własnych składów 

połączonych torem kolejowym mam możność 

obniżenia cen 

WĘGLA i KOKSU 
z pierwszorzędnych kopalń 

GÓRNOŚLĄSKICH koncernu „PROGRESS* 

M. DEULL, Wilno, 
BIURO — Jagiellońska 3, tel. 8-11 
Bocznica własna-Kijowska 8, tel. 999 

Przedsiębiorstwo 
Handl.-Przemysł. 

  

  

godz. 9.ej rano do 

5-ej po poł. Inczew- 
ska, ul. Szopena | 

Li 
  

poszukuje spólniezki 
z niewielkim kapitałem 
do zagospodarowania ma- 
jątku żiemskiego pod Wil- 
nem Majątek bez żadnych 
długów. Oferty do Adm 
„Kurjera Wił.* okazicie- 

lowi kwitu Nr. 61953 

  

    
przyjmuje od9 do 4 wiecz 

  

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m 16 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz 
ny, usuwa zmarszczki, bro 
dawki, kurzajki i wązry 

  

Radaktor odpowiedzialny 

ul. Brzóska 3, uniew. się. 

pieczęć SKrAdZIONĄ Pizgzsėo 
4-ej Wil. Druż. Harcerzy 
im. ks. J. Poniatowskiego. 

unieważnia się. 

uszerka 

LAlNOTOWA 

  

„Dom noclegowy. RZA sp i MASZYNISTKA 

Ziemianin natychmiast Akuszerka poszukuje posady, 
jak również może być 
angażowana do biura. 
na terminową pracę, 
bez zobowiązania i 
wszelkich praw. Rów- 
nież wykonuję różne 
prace w domu pe   W. Z. P. 48. 8323 | b. niskich cenach.. 
Łaskawe oferty pro». 

Motocykle F. N. Pokó umeblowany szę kierowač do Adm OKAZYJNE do wynajęcia | V Wił “ 
Warsz. S ka Myšliwska od zaraz dla uczni lub urjera leńsk. 

A witeńska'10: 7710294" 1 samothyck="Półoeki 929 pod „Maszynistka” 

Witold Kiszkis.    


