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RESTAURACJA 

„POLONJA“ 
MICKIEWICZA 11 

  

WYDAJE 
od g. 8 w. do 12 w nocy 

00 DZIŚ nowość kryzysowa, stosowana z powodzeniem w restauracjach stołecznych 

WYKWINTNE REKLAMOWE KOLACJE Z 3-ch DAŃ *;s; 
Ceny trunków również zniżone. 

Koncerty od godziny 16-e] wiecz. DANCING. 

  

Rewja artystyczna od północy 

erące, 
dwa 
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PRZED DECYDUJ ĄC Ą Pierwszy krok realny do zapewnienia pokoju. 

BITWĄ. 
Berlin w lutym 1932 r. 

Aksołutnie nie ma szczęścia czter- 

nastołetnia, bo urodzona 11 listopada 

1918 r. dzieweczka — republika nic- 

miecka. Powołał ją do życia zaimpro- 

wizowany, nie przygotowany niczem 

okrzyk przywódcy socjalistycznego 

Filipa Scheidemanna, który w owym 

dniu pamiętnym z balkonu zamku ce- 

sarskiego w Berlinie zwiastował jej 

obawiał się bo- 

  

przyjście na świat, 

wiem, że ubiec go mogą spartakiści, 

ówcześni poprzednicy komunistów. 

Śmutną była kołyska dziecka urodzo- 

nego wśród mgieł listopadowych, 

wśród głodu, rozruchów i strzałów. A 

życie dalsze potoczyło się ustalonym 

już przy urodzeniu torem. Dzieweczki 

właściwie nikt nie kochał, nikt o nią 

nie dbał zbytnio, mimo że tylu i tak 

mocnych.aniała wrogów. 

Podobnie mają się rzeczy i dzisiaj. 

Czternastoletnia republika ma wyjść 

zamąż, ma się jej wybrać nowego pre- 

zydenta na rozpoczynające się nowe 

siedmiolecie. Kogóż to jej powołani 

opiekunowie proponują na to stano- 

wisko? W każdymi razie nie młodego 

człowieka, nie zdecydowanego repu- 

blikanina, któryby ją gorąco kochał i 

zdecydowanie jej bronił. Nie dopusz- 

cza się nawet myśli o takim konku- 

rencie— prezydencie. Oficjalnym kan- 

dydatem — jest 

przeszło starzec, były feldmarszałek 

osiemdziesięcioletni 

cesarski, o którym nikt nie po- 

wie, że jest republikaninem z 

przekonania mimo, że w. czasie 

swojej kadencji prezydjalnej dobiega- 

jącej obecnie końca starał się zacho- 

wywaąć poprawnie i lojalnie. To chy- 

ba za mało dla czternastoletniej dzie- 

weczki... Ale musi się tem .zadowołnić 

republikański Kopciuszek, któremu 

dotąd nie było danem doznać prawdzi 

wej radości, ani szczerego entuzjaz- 
mu. 

Kładzie się temu Kopciuszkowi do 

ucha: „musisz wyjść za poczciwego 

dziadka, bo ten przynajmniej nie zro- 

bi ci krzywdy. Jeżeli się nie zgodzisz 

to porwie cię djabeł rogaty — sam 

Adolf Hitler w brunatnej koszuli, a 

wtedy smutną byłaby twoja dola i bli- 

skim może koniec twoich dni*. Prze- 

straszony Kopciuszek popłakuje cicho 

w kącie, ale będzie się musiał chyba 

zgodzić na proponowanego staruszka. 

Modli się już nawet o to, aby nie 
wpaść w znacznie gorsze ręce. 

Przenośnia ta maluje obecny stan 
rzeczy w Niemczech. Okopy obroń- 

"ców republiki cofnięte zostały daleko 

w tył. Prawicowy kandydat na prezy- 

denta z przed siedmiu lat stał się dziś 

kandydatem republikańskim. Wybor- 

cy jego z poprzednich wyborów albo 

buntują się przeciw jego osobie, albo 

żądają hojnej zapłaty za swoją zgodę 

na jego kandydaturę. Zapłatą tą ma 

być przedewszystkiem podana na pół- 
misku głowa kanclerza Brueninga, ja- 

ko symboł odrepublikanizowania i 

Rzeszy i Prus. 

Socjaliści, główna podpora republi- 

ki, najsilniejszy hufiec w armji repu- 

blikańskiej, stoją na uboczu zdepry- 

mowani i zrezygnowani. Zgodzą się 

na Hipdenburga, ale jakoś im trudno 

udawać entuzjazm dla tej kandydatu- 

ry. Zgodzą się, choć przewidują dal- 

szy odpływ zwolenników do lewego 

sąsiada i współzawodnika, do komu- 

nistów.. Co więcej, orędownicy kan- 

dydatury feldmarszałka ze stronnictw 

Środka i z niektórych grup umiarko- 

"negocjator. 

wanej prawicy, nie bardzo sobie žy- 

czą występować publicznie pod rękę 

z socjalistami. Socjaliści mogą głoso- 

wać, ale firmować będzie kto inny. 

Mimo wszystko kłopoty z przefor- 

sowaniem Hindenburga są znaczne. 

Z powodu oporu Hitlera i Hugenber- 

ga nie udało się przedłużyć jego urzę- 

dowania w drodze ustawy uchwalonej 

przez Reichstag. Potem bardzo długo 

rodził się komitet ponadpartyjny, ma- 

jący wysunąć kandydaturę Hinden- 

burga. Na czele tego komitetu stoi ol- 

brzymi wzrostem nadburmistrz Ber- 

lina, znany nam z Gdańska dr. Hen- 

ryk Sahm, człowiek układny i zręczny 

Jednak skład osobowy 

komitetu, który świeżo wystąpił 2 о- 

dezwa, nie ma zbyt wielkiego waloru 

politycznego, mimo paru głośnych 

nazwisk —, Gerharta Hauptmanna, 

Muksa Liebermanna, prof. Plancka, 

wchodzących w jego skład. Stahlhelm 

i Kyffhauserbund nie wstąpiły do ko- 

mitetu; zapewne poprą Feldmarszał- 

ka, ałe rozwiną odrębną akcję. Po- 

dobnie postąpiła Bawarja. 

" Dalszy rozwój kampanji prezydjal- 

nej zależy od decyzji Hitlera. On je- 

den byłby groźnym kontrkandydatem 

Innego kandydata w stronnictwie je- 

go niema. Stary Hugenberg nie jest 

popularny, a wentyłowana przez jego 

zwolenników kandydatura kronprin- 

zą-apolitycznego i lubiącego używać 

życia, nie jest realna, a nie byłaby do- 

godna dla wodza narodowych socjali- 

stów. Hitler ma kłopoty z prawem 

obywatelstwa niemieckiego, którego 
nie posiada, a podstępna chęć zdoby- 

cia go, nieco go ośimieszyła. 

Ale jakkolwiek rozwinie się strona 

personalna sytuacji, prawica niemiec- 

ka odniosła sukces jeszcze przed roz- 

poczęciem bitwy. Republikanie nie- 

mieccy muszą się cofać i chować w 

cieniu Hindenburga. Muszą ponosić 

koszty wyboru nieswojego człowieka. 

Przyszłość pokaże czy nowoutworzo- 

ny republikański „front żelazny 

przyda się na coś. Kopciuszek repu- 

blikański nie ma w żadnym wypadku 

powodu do radości. I. R. 
* WET 

BERLIN, 5. 2. (Pat). W ciągu 
dwóch pierwszych dni komitet bezpar 
tyjny, propagujący kandydaturę Hin- 
denburga zebrał na swe listy 277 tys. 

podpisów. 

BERLIN, 5. 2. (Pat). Prasa donosi, 
że Hitler dotychczas odrzucał wsze!- 
kie propozycje mianowania go na sta- 
nowiska państwowe z tego powodu, 
że oczekiwał wezwania prezydenta 
Hindenburga do okhjęcia stanowiska 
kanelerza Rzeszy. W ten sposób przy- 
wódca narodowych socjalistów chciał 
uzyskać obywatełstwo niemieckie. 

Bank Polski 
zwięksży kredyt rządowi. 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

W dniu 23 b. m. odbędzie się Wal- 
ne Zgromadzenie akcjonarjuszy Ban- 
ku Polskiego. Na porządku obrad 

znajduje się między innemi spraw 
zmiany słatutu tej instytucji w kie- 
runku upoważnienia władz Banku 

Polskiego do zwiększenia. dotychcza- 
sowego kredytu, z jakiego korzystał 
rząd a mianowicie 50.000.000 zł. do 
100.000.000 zł. 

Należy zauważyć, że kredyt skarbu 

państwa w Banku Połskim traktowa- 
ny jest jako rezerwa wykorzystywana 
w nader rzadkich wypadkach i to tyl- 
ko częściowo. Rząd przez zwiększe- 
nie kapitału pragnie wzmoćnić rezer- 
wę na okres dzisiejszej sytuacji gospo 
darczej. 

GENEWA, 5. 2. (Pat). W piątek 

w południe rozeszła się sensacyjna po- 

głoska, że delegacja francuska wystą- 

pi dziś jeszcze z konkretnemi propo- 

zycjami organizacji. bezpieczeństwa i 

rozbrojenia, które zaproponuje jako 

podstawę prac konferencji. | Wiado- 

mość ta znalazła szybko potwierdze- 

nie. Na popołudniowem posiedzeniu 

konferencji, natychmiast po zakończe. 

niu wyborów do prezydjum konferen- 

cji, przewodniczący udzielił głosu de- 

legatowi Francji Tardieu, który oświa 

dczył: 

Wobec tego, że prezydjum konfe- 

rencji jest ukonstytuowane, mam zasz 

czyt, pragnąc zarówno odpowiedzieć 

na apel wystosowany we wtorek przez 

przewodniczącego, jak również przy- 

czynić się do stworzenia podstawy 

praktycznej dla prac konferencji, zło- 

żyć tekst propozycji delegacji francu- 

skiej. 

Projekt ogłoszony będzie dziś wie- 

czorem. Jak słychać, przewiduje on 

międzynarodowy pakt bezpieczeństwa 

stworzenie armji międzynarodowej 

dla wykonywania decyzyj Ligi Naro- 

dów, umiędzynarodowienie lotnictwa 

cywilnego i wiele innych propozycyj, 

zmierzających do otworzenia silnych 

sankcyj przeciwko państwu, ucieka. 

jącemu się do wojny wbrew zobowią- 

zaniom międzynarodowym. 

GŁÓWNE ZARYSY PROJEKTU FRANCUSKIEGO. 
(Telef. od własn. kor. z Warszawy). 

Agencja „Iskra“ donosi z Genewy, że wpłynął dzisiaj na kon- 
ferencję rozbrojeniową projekt francuski, o ustanowieniu między- 
narodowej siły zbrojnej, jako warunku | najważniejszego czynnika 

zapewnienia pokoju. Tekst propozycji trancuskiej jest narazie w ta- 

jemnicy, łecz w głównych zarysach przedstawia się on następująco: 

Wszystkie państwa oddadzą do dyspozycji Rady Ligi Narodów 
wszystkie swoje samoloty o wielkim tonażu, któremi Rada Ligi 
będzie dysponować bezpośrednio, jako siłą międzynarodową. Sa- 

moloty o średnim tonażu będą musiały też być oddane do dyspo- 

zycji Rady Ligi, gdy wezwie ona poszczególne państwa do udziału 
w działaniach wojennych, przewidzianych w art. 16 paktu Ligi Na- 
rodów. Samoloty o małym tonażu pozostają w wolnej dyspozycji 

poszczególnych państw. 
Będzie ustanowiona armja międzynarodowa, do której po- 

szczególne państwa wyznaczą swoje kontyngenty. Armje te będą 

eddane do bezpośredniej dyspozycji Rady Ligi Narodów. Materjał 

wojenny, 

Radzie Ligi Narodów. 

Jak czołgi, artylerja ciężka, pancerniki, podlegać będą 

W kołach genewskich uważają wystąpienie francuskie, jako 

pierwszy krok realny do zapewnienia pokoju. 
* * 

Jak donosi Pat, wczoraj wieczorem opublikowany został tekst propozycy a, 

francuskich. 

Olbrzymie wrażenie. 

GENEWA, 5. 2. (Pat). Złożenie 
przez delegację francuską konstruk- 
tywnego płanu organizacji pokoju 
wywołało olbrzymie wrażenie w ko- 
łach konferencji. Krok ten uważany 
jest powszechnie za pierwszorzędne 
posunięcie polityczne. Składając już 
dzisiej swój projekt, zanim jeszcze 
rozpocznie się dyskusja generalna, de- 

   

  

legacja francuska uprzedziła różne de- 
magogiczne propozycje, które niewąt- 
pliwie byłyby wysunięte w dyskusji 
generalnej przez zwołenników rozbra- 
jenia bez bezpieczeństwa i skierowała 
dyskusję odrazu w kierunku stworze- 
nia solidnych gwarancyj bezpieczeń- 
stwa. 

557 państw. 
GENEWA, 5. 2. (Pąt). Konferen- 

€ja rozbrojeniowa przyjęła dziś spra- 

wozdania komisyj weryfikacyjnej, re 

gulaminowej i petycyjnej. Ofiejalnie 

w  konfereneji bierze udział 557 

państw. 

Wybór wiceprzewodniczących 
konferencji. 

GENEWA, 5. 2. (Pat). Konferen- 
cja rozbrojeniowa wybrała na odby- 
tem dziś po południu krótkiem posie- 
dzeniu plenarnem 14 wiceprzewodni- 
czących. Głosowanie było tajne. Od- 
dano głosów 54. Absołutna większość 
wynosiła 28 głosów. Wybrano przed- 
stawicieli następujących państw: Fran 
cji, Italji, Anglji, Stanów Zjedn. Nie- 
miec, Szwecji, Japonji, Hiszpanji, Ar- 
gentyny, Belgji, Rosji Sowieckiej, Cze- 
chosłowacji, Polski i Austrji. 

Simon jedzie do Genewy. 
LONDYN, 5. 2. (Pat). „Times“ 

donosi, że minister spraw zagranicz- 
nych Simon w towarzystwie mąłżon- 
ki swej udaje się dziś po południu do 
Genewy, gdzie w poniedziałek wygłosi 
przemówienie na temat stanowisku 
W. Brytanji na konferencji rozbroje- 
niowej. Minister lotnictwa lord Lon- 
don Derry udaje się do Genewy razem 
z Simonem. Min. Simon udaje się o- 
becnie wprost-do Genewy, gdzie zu- 
trzyma się krótko, natomiast w dro- 
dze powrotnej zatrzyma się w Paryżu. 

Pobyt angielskiego ministra spraw 
zagranicznych w Paryżu da niewątpli- 
wie okazję do wyczerpującej wymia- 
ny poglądów pomiędzy premjerem La 
valem i min. Simonem w aktualnych 
sprawach polityki międzynarodowej. 

Wieża Babel. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Ageneja „lskra* donosi .z Genewy, sta- 
rariem klubu międzynarodowego odbył się 
wczoraj w Genewie bał, na kłóry zaproszeni 
zostali wszyscy członkowie konfćreneji roz- 
brojeniowej, dziennikarze craz wiele osób 
z towarzystwa ganewskiego. Przychodził na 
myśl film wyświetlany w Genewie, pod ty- 
tułem „Kongresanci*, w którym podana jest 
parodja kongresu wiedeńskiego z r. 1815. 
Wczoraj tańczyła w Genewie konferencja 
składająca się z 2.000 osób. lstna wierza Ba- 
beł języków I typów. Królem zabawy był se. 
wiecki minister spraw zagranicznych p. Lit- 
winow, niedyskretnie ścigany przez lezne 
objekty fotograficzne. 

Wojska japońskie wkroczyły do Charbinu.. 
TOKIO, 5-11. (Pat). Wedle informacyį Reutera, awangardy ja- 

pońskie wkroczyły podobno dziś rano do Charbinu. 3 

Bombardowanie Szanchaju. 
SZANGHAJ, 5. 2. (Pat). O północy 

Japończycy rozpoczęli ostrzeliwan'e 
miasta z ciężkich dział, co trwało prze 
szło 4 godziny. Pomimo gwałtownego 
ognia oddziały japońskie nie posunę- 
ły się naprzód. 

SZANGHAJ, 5. 2. (Pat). Po stra- 
szliwem, trwającem cztery godziny, 
bombardowaniu Sza-Pei przez samo- 
loty japońskie, powstała na przestrze- 
ni 2 kim. olbrzymia łana. Chińczycy 
zajmują w dalszym ciągu ruiny dwor- 
ea Sza-Pei i trzymają się jeszcze w for 
cie Woosung, pomimo bombardowa- 
nia artylerji japońskiej. 

SZANGHAJ, 5. 2. (Pat). Depesze, 
pochądzące ze źródeł japońskich, p<- 

dają, iż w ezasie rabunku, dokonywa- 
nego w dzielnicy chińskiej Charbinu, 

wajska ehiźskie zabiły około 200 Chiń 
czyków — osób cywilnych. W czasie 
wałk o Charbin zginęło 42 Japończy- 
ków. 

SZANGHAJ, 5. 2. (Pat). W dniu 5 
b. m. rane miasto zostało zaskoczone 

kanonadą strzałów 6-calowych haubic 
kierowanych na Sza-Pei. Mimo bom 
bardowania dzielnicy ciężkiemi arma - 
tami Chińezycy o 16 m. 45 trzymali 
się jeszcze na dworcu, odpierając ata- 
ki Japończyków. Oddziałom japeń- 
skim udało się przekroczyć linję ko 

łejową Szanghaj-Woosung na jej od- 
tinku północnym. W forcie Woosung 
© godzinie 16 panował spokój. 

Koncentracja wojennych okrętów w Szanghaju 
SZANGHAJ, 5. 2. (Pat). Przybył tu 

angielski okręt wojenny, wiozący na 
pokładzie admirała Kelly. Równo- 
cześnie przybyło tu 7 kontrtorpedow- 

ców amerykańskieh. 

RZYM, 5. 2. (Pat). Krążownik 
„Trento* i kontrtorpedowiec „Espero* 
opuściły port Gaete o godz. 23,50. uda 
jąe się do Szanghaju. 

Bohaterski atak samolotów chińskich. 
SZANGHAJ. 5. II. (Pat). Dwa ehińskie sa 

moloty myśliwskie zaatakowały nad Szang- 
hajem 6 japońskieh samołotów do bombar- 
dowania. Samołoty japońskie wycofały się 
w kierunku rzeki, lecz jeden z nich spadł 

koło Sza-Pei. Z Nankinu przybyło dziś rano 
18 samołotów chińskich. Na podwórze szko- 
ły, położenej nawprost głównej kwatery ja- 
pońskiej upadło kilka pocisków. 
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Silne lotnictwo to potega Panstwa!l 

Znowu 5 not. 
GENEWA, 5. 2. (Pat). Do sekretar- 

jału generalnego Ligi Narodów nade 
szły znowu trzy noty chińskie i dwie 
japońskie. Noty zawierają szezegóły 
walk o Szanghaj i Charbin. Natych- 
miast po nadejściu not ich odpisy z0- 
stały skierowane do członków Rady. 

Pod znakiem zapytania. 
GENEWA, 5. 2. (Pat). Paul Bon- 

eour w konferencji z delegatem chiń- 
skim Yenem oświadczył, iż załatwie- 
nie sporu chińsko- japońskiego wydaje 
się obeenie problematyczne, ponieważ 
Japonja odmawia przyjęcia dwóch 
warunków, postawionych przez wiel- 
kie mocarstwa. 

Stanowisko Angiji. 
LONDYN, 5. 2. (Pat). Wśład za no- 

tą, złożoną wczoraj wieczorem w To- 

kjo przez Stany Zjednoczone, prote- 
stującą po raz trzeci, tym razem w 

bardzo ostrej formie, przeciwko uży- 
waniu przez Japończyków koncesji 
między narodowej jako bazy operacyj- 
nej, również i rząd brytyjski złożył 
dziś wieczorem w Tokjo notę, prote- 
stującą, ale utrzymaną w tonie daleko 
łagodniejszym od noty amerykańskiej 
Znamiennem jest, że wielka Brytanja 
wyłamała się tym razem poniekąd z 
solidarnego działania z Ameryką, 
składając swą notę oddzielnie i reda- 
gując ją daleko łagodniej. Wogóle w 
Londynie daje się odczuwać pewne 
zmęczenie i zniechęcenie ciągłą akcją 
dyplomatyczną wobec wypadków na 
Dalekim Wschodzie i chęć jak naj- 

Zwykły — popołudniowy 

Dancing-Czarna Kawa 
II ASA EISS RESTA SS 

Posiedzenie Komitetu Eko- 
nomicznego Ministrów. 
WARSZAWA, 5. 2. (Pat). W pią- 

tek dnia 5 lutego r. b. pod przewod- 
nictwem p. premjera Prystora odbyła 
się posiedzenie Komitetu Ekonomicz- 
nego Ministrów. 

Na posiedzeniu tem Komitet Eko- 
miczny przyjął do wiadomości spra- 
wozdanie i zatwierdził wnioski komi- 
sji do zbadania całokształtu zagadnie- 
nia obrotu wełną i sprawy owczar- 
stwa w Polsce, powziął uchwałę w 
sprawie normalizacji przemiału żyta, 
ustalającą 4 standarty mąki żytniej 
oraz uchwalił powołanie przy preze- 
sie Rady Ministrów komisji dla opra- 
cowania wniosku, dotyczącego gospo- 
darki spirytusowej. Pozatem dalsze 
obrady komitetu ekonomicznego mi- 
nistrów poświęcone -były między in- 
nemi rozważaniu sytuacji w przemy- 
śle naftowym. 

Obrady sejmowe| komisji 
wojskowej. 

WARSZAWA. 5. II. (Pat). Sejmowa ko- 
misja wojskowa na piątkowem posiedzeniu 
w obecności przedstawicieli Ministerstwa 
Spraw Wojskowych z wiceministrem Sławoj- 
Skladkowskim na czele uchwaliła przedsta: 
wić Sejmowi kandydaturę posła Sicińskiego 
z BB.na delegata Sejmu do Głównej Komisji 
Rekwizycyjnej. Następnie przyjęto bez dys- 
kusji w drugiem i trzeciem czytaniu projekt 
ustawy o poborze rekruta na 1632 r., pro- 
jekt ustawy o sprzedaży rzeczy, pozostawio- 
nych przez dezerterów, wreszcie projekt u- 
stawy o drogach lądowych, drogach wod- 
nych i śródlądowych w czasie wojny lub 

grożącego państwu niebezpięczeństwa. 

„Rozbrojenie" Niemiec. 
PARYŻ, 5. 2. (Pat). Sprawozdawca 

budżetu wojennego w Izbie Deputo- 
wanych Bouilliux la Font w wywia- 
dzie z współpracownikiem „Matin* 
poruszył sprawę naruszenia przez 
Niemcy postanowień traktatu wersal- 
skiego, dotyczących organizacji woj- 
skowej. Naruszenia te dotyczą głów- 
nie potajemnych fabryk materjałów 
wojennych i amunicji. Budżet z roku 
1913, dotyczący zbrojeń wynosił 67 
miljonów marek, z czego 3,1 milj. by- 
ło przeznaczone na utrzymanie armii. 
Podobne sumy w budżecie z roku 
1930 wynoszą 78,9 milj. z tego 21,50 
milj. mar. na utrzymanie armji, t. zn. 
7 razy więcej na armję, która jest 3 
razy mniejsza, niż w roku 1913, pol- 
czas gdy istnieje 2 razy mniejsza ilość 
karabinów i 12 razy mniejsza ilość 
dział. 

Olbrzymi pożar. 
PARYŻ, 5. 2. (Pat). W jednej z + 

stoczni marsylskich wybuchł groźny 
pożar. Ogień był tak gwałtowny że 
strażacy ograniczyli się tylko do u- 
miejseowienia pożaru i ochrony. są- 
siednich budynków. Straty. ek 
około 10 miljonów fr. 

Szczątki samolotu. 
LOS ANGELES. 5. IL (Pat). W górach 

Tehachapi na północ od Los Angeles znale- 
ziono szczątki samelofu, o którym od tygod 
nia zaginęła wieść. Obok szezątków samoło- 

tu znajdowały się zwłoki pilota i 6 pasa- 
żerów. 

Burze nad Norwegją. 
OSLO. 5. II. (Pat). Nad eałą Norwegją 

szaleją straszliwe burze, W Senja wicher 
zmiótł całą wieś rybacką do morza, Wedle 
ostatnich doniesień, wiele mniejszych stat- 
ków i łodzi rybackich potonęło. 

Szkody są clbrzymie, narazie jeszcze nie 
ustalone. 

RD RZROCDRTTE RZE ZPAFTRCDZEPEATYC 

Dr. R. BERGER-RYMINI 
CHOROBY DZIECI. 

ul. Piwna 2, m. 23, tel.-12.20, 
przyjmuje od godz. 4-ej do 6-ej po poł. 

PREMIA 

prędszego zlikwidowania całej afery, 
w której, jak się obawiają w Londx- 
nie, skutkiem zdeeydowanej postawy 
Japonji Wielka Brytanja może nara- 
zić się na klęskę dyplomatyczną tem 

bardziej, że rząd brytyjski zdecydowa- 
ny jest nie angażować się w żadną ak- 
tywną interwencję. W rokowaniach, 
jakie toczą się obecnie między rząda- 
mi brytyjskim, amerykańskim, fran- 
cuskim i włoskim co do stanowiska, 
jakie zająć winny mocarstwa w związ 
ku z odpowiedzią Japonji na 5 żądań 
mocarstw, Wielka Brytanja zamierza 

przeto wpłynąć w kierunku koncylja- 
cyjnym, usiłując odwieść Amerykę od 
zaostrzenia sytuacji.
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Tragedja łodz 
8 tragicznej katastrofie łodzi pod 

wodnej „Posejdon* która zatonęła na 
wodach Dalekiego Wschodu w czerw-- 
cu r. ub., przyszła kolej na inną angiel 
skąiłódź podwodną: „M 2%. Dnia 27   

stycznia zanurzyła się ona w Lyme 
Bay (La Manche), by już o własnych 
siłach nie wynurzyć się więcej. Równo 

ień potem doniosły depesze o 
ieniu „M 2* w odległości 5 mil 

ch od brzegu. Oczywiście, mo- 
wy niema o tem, by ktokolwiek z za- 
łogi utrzymał się przy życiu. 

Nie wiedzie się jakoś angielskim 
łodziom podwodnym. „M 2* należała 
wprawdzie do łodzi starszego typu, 
gdyż została zbudowana w 1918 r:, a 
więc 14 lat temu, co przy współcze- 
snych szalonych postępach techniki 
wojennej stanowi bardzo długi okres 
czasu. Tem niemniej „M 2 poddana 
była niedawno kapitalnemu remonto- 
wi i zaopatrzona w najnowsze ulep- 
szenia w dziedzinie marynarki wo- 
jennej. M. n. zaopatrzono łódź w spe- 
cjalny pomost, służący do pomieszcze- 
nia niewielkiego hydroplanu, przy po- 
mocy którego dokonywano morskich 
zwiadów. Dzięki temu „M 2“ trakto- 
wana była pod względem wartości bo- 
jowej narówni z innemi jednostkami 
tego rodzaju floty. Zagłada łodzi sta- 
nowiia więć term boleśniejszą stratę 
dła Anglji. : 

Załoga łodzi składała się z 60 ma- 
rynarzy i 6 oficerów. Był to kwiat ma 
rynarki angielskiej, zahartowany w 
trudiich, bojach i znojach. Ze względu 
na ziiaeznie wyższe niż w pozostałych 
rodza jach niarynarki angielskiej upo- 
sażenie, do służby na łodziach pod: 
wodnych garńą się zwykle najchętniej 
to też admhiralicja ma w czem przebie- 
rać. Z łodziami podwodnemi w Anglji 
ma się rzecz mniejwięcej tak, jak u 
nas z łotnictwem. Kandydat na lotni- 
ka w Polsce (i nietylko zresztą w Pol 
sce) posiadać musi wyjątkowe kwa- 
lifikacje fizyczne i duchowe, przejść 
musi szereg prób, badań egzaminów, 
zanim wreszcie uznany zostanie za 
zdatnego do lotów powietrznych.. Po- 
dobnie kandydat na marynarza — a 
tem bardziej oficera — łodzi podwod- 
nej w Anglji. Jak w samolotach tak 
też w łodziach podwodnych służba 
związana jest z dużem ryzykiem. I 
to nietylko w czasie wojny. Lada: de- 
fekt w motorze samolotu spowodo- 
wać może katastrofę, tak jak defekt 
w skomplikowanym mechanizmie 
współczesnej łodzi podwodnej często- 
Kroć wywołuje nieobliczalne w swych 
skutkach następstwa. Jakieś drobne 
napozór pęknięcie, jakieś złamanie 
Śruby: czy unieruchomienie któregoś 
ze sterów, jakieś nieprzewidziane, a 
pozornie lekkie zderzenie—i oto łódź 
nie może już wypłynąć na powierzch- 
nię, a uwięzionej pod stalową powło- 
ką załodze grozi straszliwa, powolna 
śmierć z uduszenia. ! 

Przyczyny katastrofy „M 2* nie są 
narazie znane. Dowiemy się ich jed- 
nak niewątpliwie po wydobyciu łodzi 
na powierzchnię i zbadaniu jej kad- 
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I podwodnej. 
łuba i wnętrza. Przypuszczalnie jakiś 
niespodziewany defekt w hali maszyn 
uniemożliwił załodze wydostanie się 
na powierzchnię, unieruchomiając je- 
dnocześnie wszystkie maszyny. Gdy- 
by nie ta ostatnia okoliczność, hydro- 
fony wysłanych — niezwłocznie po 
katastrofie — na poszukiwanie zato- 
pionej „M 2* statków z pewnością wy- 
kryłyby miejsce nieszczęsnej łodzi. 
Jak wiemy, hydrofon jest to wynale- 
ziony już w czasie wojny Światowej 
przyrząd, który chwyta drganie fal 
spowodowane działaniem śrub okrę- 
towych i pozwala określić z dużą do- 
kładnością miejsce, w którem dany 
statek zwykły czy też podwodny się 
znajduje. M. in. hydrofony umożliwi- 
ły flocie państw aljanckich pogrom 
niemieckich łodzi podwodnych, które 
długi czas o wynalazku hydrofonów 
nie wiedziały. : 

W wypadku „M 2“ hydrofony nie 
wykazały absolutnie nic... Dowodzito 
to, że motory łodzi milczały. Gdyby 
zresztą nawet udało się odrazu po 
katastrofie określić miejsce, w którem 
spoczywała zatopiona łódź, zachodzi 
wielkie pytanie czy dałoby się załogę 
łodzi uratować. Depesze donoszą, ze 
duża głębokość i silny prąd uniemoż- 
liwiają narazie nurkom dotarcie do 
kadłuba łodzi-i założenie łańeuchów, 
przy pomocy których łódź -zostałaby 
następnie dźwignięta do góry. Wydo- 
bywanie łodzi potrwać ma — według 
komunikatów prasowych — dobrych 
kilka tygodni, a nawet przeciągnąć się 
może do lata. Nie należy zapominać, 
że „M 2 należała do największych i 

najcięższych łodzi. Ponieważ zapas 
tlenu, jakim  rozporządzała „M 2% 
przewidziany był tylko na 48 godzin, 
dziś już nie ulega, 'rzecz prosia, žad- 
nej wątpliwości, że wszyscy członko- 
wie załogi zatopionej łodzi nie żyją. 
Znaczna głębokość, na jakiej łódź spo- 
czywa uniemożliwia również zapew- 
ne użycie specjalnych aparatów ra. 
tunkowych Davis'a, w jakie „M 2* 
była zaopatrzona, a jakie pozwoliły 
w r. ub. uratować się kilku maryna- 
rzom z „Posejdona, 

- Kilkadziesiąt młodych żywotów 
zgasiła gwałtownie tragiczńa katast- 
rofa w Lyme Bay. Kilkadziesiąt 
wdów, sióstr i matek pogrążyła w żu- 
łobie. Zdradzieckie wody kanału La 
Manche pochłonęły bezlitośnie stalo- 
wy statek, czyniąc zeń stalową trum- 
nę. Wydobycie z. niej zwłok nieszczęs- 
nych ofiar katastrofy, a następnie 
zbiorowy pogrzeb tych ofiar stanowić 
będą niewątpliwie jedną z najdrama- 
tyczniejszych chwil w dziejach angiel- 
skiej marynarki i angielskiego na- 
rodu. ; J-—ski. 

LONDYN, 5. 2. (Pat). Admiralicja 
komunikuje, że nurkowie dotarli do 
drzwi łodzi „M 2* które, jak również 
niektóre luki wieżyczki obserwacyj- 
nej, są otwarte. Postanowiono prowa- 
dzić dalej akcję ratowniczą, o ile tyl- 
ko warunki będą sprzyjające. 

EI V WAAOCERSRAKCA PRRTANORAO DO RESOACOORZWICE 

Ogłoszenie szczegółowego pianu drugiej 
| „oiatiłetki"". 

„Izwiestja“ i „Prawda“ w Nr. 22 
zamieściły płan drugiej „piatiletki“. 
opracowany na zasadzie referatów 
Mołotowa i Kujbyszewa, a zatwier- 
dzony przez Politbiuro CKWKP. 

Zasadniczą tezą nowego płanu ma 
być: zakończenie rekonstrukcji całego 
gospodarstwa narodowego, stworze- 
nie nowej technicznej bazy dla wszy- 
stkich gałęzi gospodarstwa narodowe- 
go. Główny nacisk położono na budo- 
wę maszyn, która ma być zwiększona 
trzykrotnie, tak ażeby wszystkie po- 
trzeby rekostrukcji przemysłu, tran- 
sportu, łączności, gospodarstwa miej- 
skiego, handlu i t. d. były obsłużone 
przez wewnętrzną produkcję maszyn 
najbardziej udoskonalonych i nowo- 
-czesnych. Plan kładzie największy na- 
«cisk na wzmożenie elektryfikacji, któ- 
ra w roku 1937 ma być doprowadzo- 
ma do 100 miljonów klw.-godzin, wy- 
"dobycie węgla, które ma być dopro- 
wadzone do 250 miljonów tonn i 
zwiększenie produkcji nafty o 27; do 
3 razy. 

W zakresie kolejnictwa plan pro- 

jektuje wybudowanie 30.000 kilomet- 
rów nowych linij kolejowych, z bu- 
dową kilkudziesięciu nowych mostów, 
częściowo elektryfikację kolei, oraż 
znaczne zwiększenie zdolności prze- 
wozowych. | 

W zakresie żywnościowym prze- 
widziana jest dalsza mechanizacja i 
zwiększenie trzykrotne norm na 050- 
bę. : 

Wszystkie gospodarstwa rolne ma- 
ją być zmechanizowane, a t. zw. sow- 
chozy mają się specjalizować, przy- 
czem hodowla zwierząt ma być pro- 
wadzona w kierunku forsowania eks- 
portu. 

Silny nacisk nowy plan kładzie na 
zwiększenie kadr sił technicznych i 
stworzenie inteligencji technicznej z 
pośród robotników i włościan. 

Na zakończenie, po szeregu pocie 
wał na rzecz rozwoju przemysłowego 

SSSR. i wytknięciu błędów zarówno 
prawicy, jak i lewicy, autorzy pod. 
kreślają, że wszystko to „podniesie 
rewolucionizujące znaczenie SSSR.“. 

  

Z ZAGADNIEŃ SZKOLNICTWA. 
Szkolnictwo 

Poruszając niedawno braki szkoł- 
mictwa, dotknęliśmy tylko pobieżnie 
szkół niepaństwowych, które wyka- 
zują znacznie więcej niedomagań i 

bołączek, aniżeli szkoły państwowe, 
wykraczających poza niedomagania 
erganizacyjne i programowe. Natu- 
ralnie, że oceniając krytycznie a na- 
wet wręcz ujemnie tę gałąź szkoł- 
mictwa, nie nałeży rozumieć, że niema 

zakładów stojących na poziomie zada- 
mia, a nawet wzorowych, które dy- 
stansują niejedną szkołę państwową. 
jednakże szkół takich jest mało, prze- 
ważająca bowiem większość jest cho- 
ra w samem już założeniu. 

Polityka władz szkolnych w daw- 
nych latach w odniesieniu do szkoi- 
nictwa prywatnego była wadliwa. 
Wychodzono ze słusznego zresztą za- 
łożenia, że należy dać pole inicjaty- 
wie prywatnej mającej nasycić zapo- 
trzebowanie, któremu państwo odra- 

prywatne. 

junktury powstał dzięki temu nad: 
miar szkół, zwłaszcza gimnazjów. Je- 
żeli w roli założyciela występowały 
towarzystwa względnie związki rodzi- 
ców (np. na prowincji) lub wreszcie 
jednostki przysposobione fachowo, 
szkoły miały warunki normalnego i 
zdrowego rozwoju. Niestety jednak 
szkoła prywatna jako intratna stała 
się terenemj dla ludzi, czasem bardzo 
przedsiębiorczych, lecz ani z przygo- 
towania, ani z zamiłowań pedagogicz- 
nych nie mających nic wspólnego z 
pracą oświatową, poza wyczuciem, że 
szkoła jest przedsiębiorstwem docho- 
dowem, gwarantującem zarobki wyż- 
sze, aniżeli szereg innych przedsię- 
biorstw. Nie można dość realistycznie 
zóbrazować wszystkich  jaskrawości, 
które na tem tle rozrosły się w szko- 
łach prywatnych, wyciskając na nich 
piętno. Nadomiar przejawiła się kon- 
kurencja tem ostrzejsza, że prywat- 
nych gimnazjów jest nadmiar, a kry- 

zu nie mogło sprostać. W okresie kon- "zys gospodarczy i zubożenie społe- 

K U-/R-J E R W KE L.E _N. S.K I 

- Plenarne posiedzenie Sejmu. 
Budžety. | 

WARSZAWA. 5. [I. (Pati, Marszałek Świ- 
talski otworzył posiedzenie o godzinie 15 m. 
15. Izba przystąpiła do obrad nad budżetem 
Prezydenta Rzee itej, Sprawozdawca 
pos. HUTTEN-CZAPSKI (BB) podkreślił, że 
budżet ten został w tym roku opracowany 
z oszezędnością około 300 tysięcy zł. Dzieli 
się on na trzy działy: 1) uposażenie Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej w wysokości 225 
tysięcy zł. rocz Drugi dotyczy utrzy a 
kancelarji cywilnej, trzeci gabinetu wojsko- 
wego. Komisja budżetowa w porozumieniu z 
rządem zmniejszyła budżet jeszcze 0 
271.638 zł. 

Zkolei przystąpiono do obrad nad bud- 
żetem Sejmu i Senatu. Sprawozdawca pos. 

CZERNICHOWISKI (BB) zaznaczył, że w bud 
żetach tych przeprowadzono duże oszczęd- 
ności. Wydano wiele zarządzeń, które dopro 
wadzily do uporządkowania stosunków or- 
ganizacyjnych w biurze Sejmu i Senatu. 

Zkolei przystąpiono do rozpatrywania 
budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
Sprawozdawca pos. WALEWSKI (BB) zazna 
cza, że wniesiony preliminarz jest mniejszy, 
niż w okresie bieżącym, o 6.531.500 zł. Przy 
analizie prac MSZ. uderza przedewszystkiem 
zwiększenie zainteresowania się zagadnienia: 
mi gospodarczemi. *Aktywm naszej poli- 
tyki uzewnętrznia się również i na” odcin- 
ku czysto politycznym, czego wyrazem były 
zarówno wzajemne odwiedziny kierowników 
polityki zagranicznej, jak i w ostatnich cza- 
sach parafowanie paktu o nieagresję z Sowie 
tami w przeddzień konferencji rozbrojenio- 
wej. Jednomyślny oddźwięk, jaki fakt ten zna 

. Podpisanie 

  

   

  

RYGA, 5. 2. (Pat). Po długótrwa- 
łych rokowaniach w: dniu 5 lutego-o 
godzinie 19-min. 45. został podpisany 
pakt o nieagresję między Łotwą a 
ZSRR. Ze strony łotewskiej podpisał 
pakt premjer i eżasowo pełniący obo- 

‚° Zamach na min. 
OSLO. 5. II. (Pat). Na ministra obrony 

narodowćj Kwisłinga dokonano tajemnicze- 
go zamachu. Rana, jaką otrzymał minister, 
nie jest groźna. Okoliczności zamachu wska- 
zują na tło polityczne. Zamachu dokonano 
w .chwili, gdy minister, przybywszy późnym 
wieczorem do biura, zastał nieład w swoim 

- Doświadczenie 

  

  

łotewsko-sowieckiego 
-. 6 nieagresji. 

lazł w opinji polskiej, Świadczy, że w po-- 
kojewych usiłowaniach polskiego rządu cata 
opinja. solidaryzuje się z rządem. 

Następnie przystąpiono do budżetu Mini- 
ster. W R. i O. P. Sprawozdawca pos. STROŃ 
SKI ZDZISŁAW (BB) stwierdził, że prelimi- 
narz wydatków tego” resortu wynosi 
348. 033.300 zł. Budżet ten w porównaniu z 
rokiem ubiegłym zmniejszony został o 
97.172.308 zł. Sprawozdawca zreferował wnio 
ski oszczędnościowe nia łączną sumę 327 ty 
sięcy zł., wriosząc równocześnie o powięks: 
nie o tę kwotę pozycji na, popieranie twór- 
czości naukowej. 

Po przemówieniu pos. St. Strońskiego 
zabrał głos min. W.R.i O.P. JĘDRZEJEWICZ 
Przemówienie min. Jędrzejewicza, wobec bar 
dzo ciekawych, poruszonych w niem momer 

    

   

    

  
tów, podamy obszerniej w numerze jutrzej- * 
szym. Red.). NĄ 

Po przemówieniu ministra przemawiała 
jeszcze w dyskusji szereg posłów, poczem 
dyskusję nad budżetem Ministerstwa W. R. 
i O. P. zakończono. 

astępnie Izba przystąpiła do budżetu 
Ministerstwa Poczt i Telegrafów. Pierwszy 
zabrał głos min. BO) RNER omawiając spraw) 
organizacyjne i przypominając, że w dzie- 
dzinie budowlańej ukończono wiele prac. 

   

  

   

Po ministrze przemawiał sprawozdawca tego 7 
budżetu pos. Gliński, 

Następne posiedzenie Sejmu odbędzie” się 
w sobotę. Na porządku dziennym budżety 
N. I. K, Ministerstwa Spraw Wojskowych, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. 

8 (e) 

paktu 

wiązki ministra spraw” zagranicznych 
Skujenieks, ze strony sowieckiej, ezło; 
nek kolegium komisarjatu spraw. za; 
granicznych Stomoniakow i poseł so- 
wiecki w Rydze Świderski. 

obrony: Norwegji. 
gabinecie, a na podłodze zauważył otwartą 
walizę, przygotowaną -do pakowania - doku- 
mentów. Zanim Kwisling zdołał rozejrzeć 
się po gabinecie, pozbawiony zóstał przez 
nieznanych osobników przytomności - przez 
silne uderzenie. Złoczyńcy, spłoszeni, nie 
zdołali niczego zabrać. 5 

Dunikowskiego 
w obecności sędziego, obrońców i policji. 

PARYŻ. 5. IL (Pat). W szkołe centrałnej 
Dunikowski rozpoczął demonstrację i do- 
świadczenie, przeprowadzone na kamykach, 
ważących nie więcej niż 50 gramów. Podczas 
gdy Dunikewski w przyległym pokoju zao- 
patrywał w energję elektryczną swój aparat 
emanacyjny radjoaktywny, inspektorzy po- 
lieji tłukli w moździeżach kryształy kwar- 
cu, poczem Dunikowski nasypał jasno-szare- 
go proszku na miedzianną płytę swego apa- 
ratu, przez który przeszedł prąd o napięciu 
100 w. Aparat znajdował się pod prądem w 
ciągu 40 min. Bryłki, znajudjące się na pły- 
cie miedzianej, zdawały się kurczyć, Po ze- 
braniu tych bryłek i umieszczeniu w tygiel- 
ku Dunikowski ogrzewał w ciągu dwóch go. 
dzin tygielek z zawartością. Tygielek umiesz 
схопо w speejalnym aparacie, w którym przy 
pomocy zgęszczonego powietrza zwiększono 
temperaturę gazowego płomienia. Pierwszy 
rezułtat był raczej ujemny. Dunłkowski, za- 
pytany, czy minerał był zbyt ubogi, zaprze- 
czył i oświadczył, że aparat nie był dostatecz 
nie przystosowany. W pokoju atmosfera by- 
ła bardzo gorąca. Dunikowski pochylał się 
nad skrzynką, przypominającą raczej aparat 
radjowy. 

O godz. 16.30 rozpoczęła się powtórna - 
próba. Zaraz na początku przy włączeniu 
prądu pękły żarówki i odłamki szkła prys- 
nęły Dunikowsklemu w twarz. Po zapropo- 
nowania przez Dunikowskiego odbycia do- 
Świadczenia na nowo sędzia Ordoneau zgo- 
dził się, zaś niektórzy adwokaci strony cy- 
wilnej dając wyraz swemu sceptycyzmówi 
opuścili laboratorjum. Dunikowski cierpli- 
wie regulował swój aparat. Inspektorzy przy 
stąpili do tłuczenia kamyków. Po przepusz- 
czeniu prądu i doprowadzeniu tygiełka do 
wrzenia w ciągu 20: min. Dunikowski chwy- 
ta drobne naczynie, niewiełe większe od na- 
parstnika i chłodzi je, a następnie zawar- 
tość naczynia wyłewa na płytkę i prosi o 
szkło powiększające. Kropłe potu nkazują 
się na czole Dunikowskiego, gdy ujrzał dwie 
lub trzy bryłki złota. Obrońca Dunikowskiego 
Torres podkreślił, że sam Dunikowski obie- 
cał dostarczyć w postaci czystego metalu zło 
ta dwutysięczną część badanego materjału. 

© godzinie 22 przystąpiono do 4go0 do- 
Świadczenia. Wszystko było już gotowe, łecz 
wskutek zwarcia przewodów przepaliły się 
wszystkie bezpieczniki. Po zmianie bezpiecz- 
ników o godzinie 23 min. 16 pękły rurki z 
substancją radjoaktywną i trzeba było przy- 
stąpić do dalszych prób. Próby te podjęte bę 
dą na nowo w dniach najbliższych, w oko- 
licznościach, jakie ustałone będą w rozmo- 
wie między Dunikowskim a sędzią Ordon- 
neau. Dunikowski oświadczył, że wolałby 
przeprowadzić doświadczenia w swojem la- 
boratorjum i na ilościach minerałów ponad 
50 gr. każdorazowo. Inspektorzy policji na- 
łożyli pieczęcie na rurki radjoaktywne, kry- 
jące sekret wynalazku i pozostawili je nadał 

w laberatorjum Szkoły Centralnej. Jeden z 
inspektorów opieczętował skrzynkę sygnetem 

czeństwa nie pozostały bez wpływu 
na szkołę. 

Tylko nieznaczna liczba  gimna- 
zjów prywatnych posiada zdrowe pod- 
stawy finansowe. Typowo panuje 
„dzika“ gospodarka, z nierealnem bu- 
dżetowaniem. Wszystkie wydatki, nie 
wyłączając pensyj nauczycielskich, 
pokrywane są z opłat uczniowskich 
„na gorąco, a więc nieregularnie, do- 
rywczo. 

  

  

  

To daje powód do zatargów po- 
między pracodawcą i nauczycielami. 
Stosunek pomiędzy właścicielem a na 
uczycielami, nie wyłączając dyrekto- 
rów, jest nieuregulowany. Umowy, 
które dochodzą do skutku, urągają 
nieraz zasadom, stosowanym zdawna 
w innych gałęziach. Walka, która wy- 
radza się pomiędzy nauczycielstwem, 
często zrzeszonem w związki, a kon- 
cesjonarjuszami, przybiera akcenty 
drażliwe, rażące w dziedzinie tak sub- 
telnej jak wychowanie. 

Selekcja szkół wedle zasady ich 
zabezpieczenia finansowego i jednoli- 
te unormowanie całokształtu stosun- 
ków między pracodawcą (właścicie- 

Dunikowskiego, poczem zamknięto sałę 1а- 
horatoryjną. 

Opuszczając 0: północy Szkołę Centralną, 
przed udaniem slę zpowrotem do więzienia, 
Dunikowski miał możność przywitać się 
przy wyjściu ze swoją rodziną, składającą 
się z żony i trojga dzieci, Rodzina przez 14 
godzin oczekiwała na rezultat doświadczeń. 

Jednemu z dziennikarzy powiedział Duni- 
kowski, że koszt wydobywanego złota jego 
metodą, według obliczeń, wynosi 2—4 tysią- 
ce franków, podczas gdy wartość tego złota 
wyniesie 16.600 fr. Urządzenie. aparatu do 
wydobywania złota kosztować będzie kllka- 
set miljonów franków, lecz później wydatki 
byłyby niewiełkie, gdyż „materjały używane 
przy wydobywaniu złota zużywają się bar- 
dzo powoli Gdyby Dunikowski zdołał wydobyć 
tiawet, zdaniem jego niezadawalniającą ilość 
złota, to wykazałby, według prasy francus- 
;kiej, iż. odkrył rzeczywiście nową metodę 
wydobywania złoła, 

TERRIER ARR T OBCE ZES 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— „Prusy Wschodnie — Przeszłość i Te- 

raźniejszość*. - 

„ Na rynku księgarskim ukazała się książ- 

ka p. t. „Prusy Wschodnie — Przeszłość i Te. 
raźniejszość* jako praca zbiorowa pod redak- 
eją p. Marjana Zawidzkiego, wydana nak!a- 
dem Związku Obrony Kresów Zachodnich 
w Poznaniu. 

Książka ta obejmuje szereg ciekawych ur 
tykułów, a więc artykuł p. t.: „Zabytki przed 
„historyczne Prus Wschodnich*, pióra prof. 
dr. Kostrzewskiego, „Następstwa polityczne 
sprowadzenia Krzyżaków** — prof. K. Tymie- 
nieckiego, „Walka o programy i metody rzą 
dzenia w Prusach Książęcych* — prof. So- 
bieskiego. „Pamiątki Polskie w Prusach 
Wschodnich — b. konsula St. Srokowskiego, 
„Język polski w Prusach Wschodnich* — 
Kazimierza Nitscha, „Struktura demograficz- 
na Prus Wschodnich* -— Wł. Wakara, „Upa. 
dek gospodarczy Prus Wschodnich* — A. 
Plutyńskiego, „Niemiecka pomoc gospodarczu 
dla Prus Wschodnich i jej cełe polityczne*- - 
A. Kotiużyńskiego, a wreszcie „Ewołicja za 
gadnienia Prus Wschodnich* — E. Riickera. 

Książka obejmuje 350 stron druku, 60 ilu 
stracyj, oraz 1l map i wykresów. 

   

' 
— Gustaw Morcinek. Wyrąbany Chodnik. 

Cieszyn. Powieśść nagrodzona na śląskim Kon 
kursie Literackim 1031 r. Mamy nową po 
wieść, jedynego w swoim rodzaju kronikarza 
głębin węglowych. Tak jak Tetmajer odkrył 
literaturze polskiej Tatry, a za nim inni czer- 
pali natchnienie z gór, tak Morcinek wydoby- 
wa z ciemni kopalni, całą ich grozę i poezję. 
Wrócimy do tej niezwykłej książki w obeszer- 
niejszem omówieniu. Zaznacz, pokrótce 
trzeba, że ten epiczny poemat węgla i maszy- 
ny jest wspaniałym pomnikiem regjonalnej 
literatury. 

  

    

DENA ZORG RAZ EO IDRIS KOC | 

jem) a nauczyciełami (i dyrektorem) 
jest niezbędnym warunkiem  uzdro- 
wienia szkołnietwa prywatnego. 

Przy całym liberaliźmie i popraw- 
ności w stosowaniu zasady, że każdy 
obywatel może założy kołę, musi 
się jednak znaleźć środek ochronuy 
przeciw osobnikom, żerującym na o- 
Świacie i wychowaniu z oczywistą 
szkodą społeczną. 

  

    

Jeżeli warunki techniczne (lokał) 
i zakupy pomocy naukowych, skład 
grona nauczycielskiego i wślad za 
tem poziom nauki, cićrpią dotkliwie 
pod wpływem niewłaściwej polityki 

niepowołanego przedsiębiorcy, to w 
zakresie pracy wychowawczej prowa- 
dzi ona do horrendów. 

Działalność wychowawcza i wy- 
chowawczy kierunek szkół, jeżeli wo- 
gėle istnieje, jest wręcz niepokojący. 
Są zakłady forsujące ideologję „na- 
rodową”, o których powszechnie wia- 
domo, że nie liczą się zupełnie z po- 
stulatami władz, dbając conajwyżej 
o zewnętrzną poprawność, Są szkoły 
o odcieniach, odpowiadających kie- 
runkom politycznym starszego społe- 
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Z dnia na dzień. 
OPAMIĘTANIE? 

Wczoraj „Dziennik Wiłeński* po- 
dając depeszę Pata o zajściach anty- 
semiekich na uniwersytecie berliń- 
skim (zamieszczoną także iw naszem 
piśmie), zatytułował ją: „Znów mani 
festacje anty-państwowe w Berlinie". 

Zupełnie słusznie! Każde wystąpie 
nie, zakłócające zgodne współżycie o- 
bywateli państwa merytorycznie jest 
wystąpieniem antypaństwowem. Nie 
zabieralibyśmy wcale w tej sprawie 
głosu, gdyby nie to, że nie przypomi- 
namy sobie, by „Dz. WiL.“ kwalifiko. 
wał zajścia listopadowe u nas, jako 
wystąpienia antypaństwowe. Raczej 
odwrotnie. 

Cóż to jest? „Podwójna buchalter 
ja”, czy opamiętanie? Wolimy przy- 
puszczać, że to ostatnie! 

Jakże to będzie? 
Jest więc już Komitet, mający sądzić li- 

teratów wileńskich i wybrać godnego nagro- 
dy,,Uniw. wyłonił prof. Głixellego i Kołbu- 
szewskiego, Magistrat pozostawił te same о- 
sóby, (p. Młodkowskiego i p. Iwaszkiewiczo- 
wą), Związku -Literatów. p „M. Reut 
tównę, J. Wierzyńskiego i p: W. Charkie- 

wicza. Miejmy nadzieję, że nie będzie mowy 
o nagradzaniu wierszy i jury zajmei się tyl- 
ko prozą, inaczej biada poetom! Kryszta. 
lewicz dawno nie żyje, a tylko jego rymy 
znałazłyby łaskę: w: oczach p. Charkiewicza, 
jeśli sądzić po jego własnych utworach, gdzie 
wyczytać możemy takie kwiaty na łące jego 
natchnienia: „Serce swe zorlić, wysłać jak 

gońca, k'słońcu, niech spali tam smutku 
cień... w majowy dzień... aż rzeka szłochnie 
i zatrzyma się w swym biegu*.. I. dalej 

„rzyć precz katechizm .zacnych tez* (niemo- 

ralny nakaz), gdy kwitnie w maju wonny 

bez*. Wprawdzie p. Charkiewicz „Chce sza- 
leć, kochać, być potężnym, chce zatrzymać 

życie. Ach, żaby te rechoćzą tak niesamo 

wicie, W objęciach nocy mdleje żądne szału 

życie”, ale wnet jego, rozdziecinniona, spra- 

gniona snów dusza... w kraj bajki wyrusza, 

gdzie z pijanego czeremchy kwieć —- śniegu 

tworzy się morze. Potem „ustom daje złote kru 
że, w których śpią trujące burze, oczy żlęk- 
łe rozszaleńcza* i t. p. $ z 

Wątpliwie jest, czy wszyscy  sędziawie 
czytał wszystkie utwory wileńskich litera- 
tów (chociaż utworów odnośnych do“ tutej- 

szości, Wilna, związanych z naszem mia- 

stem lub krajem, jest: bardzo niewielej, ale 

żę szczupłe grono wybierających na sędzie- 

go literata, który popełnia: podobne wier- 

sze, nie czytało takowych, za to chyba moż- 

na ręczyć. Jaki bowiein jest smak. literacki 

takiego autora, zdolnego 'popełnić takie ry- 

my?! SES 
Całe szczęście p. .Charkiewicza, że jego 

„Kwiatki* nie wpadły w ręce znanego z 

ostrego i kompetentnego sądu krytyka Wad- 

wicza, albo W. Ch., ciby dopiero dosadnie 

ocenili te kwiatki na wileńskiej łączce! A 

może oni tyłko 'o' kobietach źle piszą! 

  

  

  

ż Kiks. 

Pierwsze posiedzenie Sądu 
Konkursowego. 

Onegdaj wieczorem pod przewod- 
nictwem prezydenta miasta odbyło 
się pierwsze organizacyjne posiedze- 
nie nowoukonstytuowanego Sądu 
Konkursowego nagrody literackiej m. 
Wilna. Poza sprawami organizacyjne- 
mi i statutowemi wysuwano również 
kandydatów do nagrody. Ostateczna 
decyzja i rozstrzygnięcie konkursu 
ma zapaść w połowie bieżącego mie- 
siąca. 

TELE GRAM. 

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

CHAM 

  

     

  

i przywita publiczność wileńską 
Oraz rozdawać będzie swe foto- 
grafje (z własnoręczn. podpisem) 
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TEATR I MUZYKA 
— „Mam łat 26% — w Teatrze na Pohu- 

lance. Dziś w sobotę dnia 6 b. m. o godz. 
8 wiecz. ukaże się sensacyjna sztuka Istvana 
Mihały „Mam lat 26", nie grana jeszcze w 
Polsce. 

Jutro e godz. 8 wiecz. „Mam lat 26". 
— „Ta, której szukamy w Teatrze „Lut- 

nia*. Dziś w sobotę dnia 6 lutego b. r. o 
godz. 8 wiecz. ujrzymy przemiłą - komedję 

Hirschfelda „Ta, której szukamy w reży 
serji St. Wysockiej. 

  

Jutro o godz. 8 wieczorem — „Ta, któ- 
rej szukamy”. 

— „Dawne czasy — dawne pieśni* — w 
Teatrze na Pohulanee. Dziś w sobotę dnia 
6 b. m. o godz.-5 p. p. odbędzie się wido- 
wisko na cele T-wa św. Wiincentego a Paulo. 
W pierwszej części widowiska ujrzymy insce 
nizowane pieśni, poezje oraz tańce w wyko- 
naniu p. p. W. Hendrychówny, S. Zieliń- 
skiej, T. Lisieckiej oraz M. Bieleckiego, A. 
Ludwiga i Z. Karpińskiego. Drugą część wy- 
pełni komedja A, Fredry „Pan Benet* w wy- 
konaniu p. p. Klementyny Zastrzeżyńskiej, 
Ziemowita Karpińskiego, Stanisława Skoli 
mowskiego i Marjana Biełeckiego, zarazem 
reżysera sztuki. Rolę Beneta odtworzy p. 
bar. Weyssenhoff. 

NIEDZIELNE PRZEDSTAWIENIA 
POPOŁUDNIOWE. 

— W. najbliższą niedzielę dnia 7 lute- 
go o godz. 4 p. p. ukaże się w Teatrze na 
Pohułance. szampańska farsa „Hulla di Buł- 
la", jako. 'przedstawienie- Związkowe. 

—. W nadchodzącą niedzielę dnia 7 lute- 
go o godz. 4 p. p. ujrzymy w Lutni po raz. 
ostaini w sezonie świetną- farsę „Burza w 
szklance wody” po_ cenach zniżonych. Arcy- 
komiczne przygody kundełka „Dudusia”, je- 
go przyjaciół oraz prześladowców wywołują 
wybuchy śmiechu na rozbawionej widowni. 

‚ — Gościnne występy Władysława Wał- 
tera, Władysław Walter, artysta wielkiej kla 
sy, świetny komik, popularny w całej Pol- 
sce świetny wykonawca niezliczonych kre- 
acyj, typów i typków, znanych ze sceny, płyt 
gramofonowych i Połskiego Radją wystąpi 
w dniu 12 b. m. w Teatrze Lutnia na czele 
własnego Zespołu. # 

— Deroczna Reduta Artystów Teatrów 
Miejskich. Całe Wilno oczekuje z wielkiem 
zainteresowaniem dorocznej Reduty _ Arty- 
stów "Teatrów Wileńskich,. która odbędzie się 
w poniedziałek, dnia 8 b. m. w salcah Ka- 
syna Garnizonowego. Wytworne towarzyst- 
wo, świetna orkiestra, oraz szereg niespodzia 
nek zapewniają wesołą zabawę. Ceny bile- 
tów wejścia 8 zł. i 6 zł. — Uprasza się oso- 
by, które dotąd nie-otrzymały zaproszeń, « 
zostawienie swoich adresów w kasie Teatru, 

celem umożliwienia jaknajszybszego 'wysła- 
nia zaproszeń. + 

—, Feniejanki“ w Teatrze Wielkim na 
Pohulance. W poniedziałek dnia 8 lutego © 
godz. 8 wieczorem będzie po raz trzeci ode- 
grana tragedja Eurypidesa p. t. „Fenicjan- 
ki“, 

  

    
  

  

   

      

Liczne przybycie Wilniah na pierwsze 
dwa przedstawienia, sympatyczne odezwanie 
się prasy wileńskiej i uznanie ogółu, jakiem 
obdarzono wysiłki zespołu uczennic i ucz- 
niów gimnazjum Czartoryskiego i Słowackie 
go zachęciły młodzież do dalszych poczy- 
nań. 

Wystawienie wysoko wartościowej sztuki 
klasycznej, wykonanie z niezwykłą umiejęt 
nością i artyzmem usunęły dotychczasowe 
uprzedzenie starszego społeczeństwa do ama- 
torskich teatrów popieranych raczej z po- 
czucia obowiązku, niż z estetycznych: prze- 
żyć jakich dostarcza piękna sztuka. 

Głęboko wczucie się młodych artystów 
w piękno świata klasycznego i dobre zrozu- 
mienie wielkich walorów wychowawczych 
arcydzieła wzbudziło zrozumiały zachwyt 
licznych widzów tą sztuką antyczną. 

Ze względu na wysoki poziom wysiłku 
młodzieży, dobry cel, — dochód na Bratnią 
Pomoc—należy spodziewać się, że i tym ra- 
zem Wiilnianie wezmą żywy udział w bie- 
siądzie duchowej. 

  

Ukazała się w druku i jest do nabycia 
w księgarniach kolejowych „RUCH, 
opowieść morska Romualda Kawalca 

p.tytw „JACK LONDON" 
SRS 

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

vt: „MULATKA JOANNA" 
RST TEST, 

  

Od Wydawnictwa. 
©o dzisiejszego n-ru „Kurjera Wileńskiego" dołączamy tytu- 

łem premjum „Kalendarz--Almanach" na rok 1932 tym naszym 
prenumeratorom zamiejscowym, którzy, zgodnie z treścią naszych 

ogoszeń, wpłacili na konto w P. K. O. Nr. 80.750 zł, 2.— 

|) 
czeństwa n. 
młodzież wychowywana jest w duchu 
sjonistów-rewizjonistów. Są nawet 
takie, które dotąd nie przemogły u- 
przedzenia do przysposobienia woj- 
skowego, chociaż skąd inąd korzysta- 
ją z przywilejów udzielanych przez 
władzę w formie praw państwowych. 
Są wreszcie zakłady, które poza me- 

chanicznem skupieniem uczniów i na- 
uczycieli nie przedstawiają nic wię- 
cej i zrzekają się aktywności w ura- 
bianiu pojęć obywatelskich u młodzie- 
ży. Siły nauczycielskie i kierownicze, 
zwolnione w szkołach państwowych, 
zbyt często znajdują miejsce w pry- 
watnych, nadając im ton i zabarwie- 
nie. 

  

Doświadczalnictwo, do którego 
powołana jest szkoła prywatna, na- 
leży do rzadkości. Jeszcze rzadszem 
zjawiskiem jest koncesjonarjusz, któ- 

ry pod tym względem odczuwa ja- 
kieś ambicje. Najczęściej natomiast 
stawia on przeszkody w odnośnej pra- 
cy rady pedagogicznej i dyrektorów. 
Na palcach możnaby wyliczyć szkoły, 
których zysk inwestowany jest w u- 
rządzenia szkolne. Z reguły czyni się 

p. gimnazjum, którego 

  

zadość nie potrzebom zakładów, lecz 
dezyderatom władz, i to dopiero, gdy 
podane zostaną w tonie kategoryez- 
nym. 

т о* * 

Zdrowe szkolnictwo prywatne ma 
poważną rolę do spełnienia i bę- 
dzie długo jeszcze potrzebne. Uzdro- 
wienie wymaga unormowania wielu 
spraw, które dotąd są nietknięte, 
bądź polegają na archaizmach, kłócą- 
cych się z życiem i pożytkiem. 

Bardzo istotne jest, że władze 
szkolne przejawiły w ostatnich latach 
aktywne zainteresowanie szkołami 
prywatnemi, które sprowadzało się 
dawniej do kontroli, dokonywanej do- 
rywczo i nieżyczliwie. W szkolnictwie 
prywatnem jest dużo wartościowych 
sił, które mają coś do powiedzenia 
jako nauczyciele i wychowawcy. Trze- 
ba jedynie stworzyć możliwe do osią- 
gnięcia warunki normalne, podnieść 
zdolne do życia szkoły na poziom 
organizmów — tętnniących twórczą 
pracą, Dz. Adolf Hirschberg. 

ate ans 

  
 



Nr. 29 2271) 

WIEŚCI 1 OBRAZKI Z KRAJU 
- Napad rabunkowy pod Wilnem. 

Ofiarę napadu z odmrożonemi kończynami ulokowano 
w szpiłalu św. Jakóba. 

Wezoraj rano zdążający szosą Mej 

szagolską do Wilna wiościanie zau- 

ważyli leżącego w rowie nieprzytom- 

negomężczyznę, który miał ręce i no- 

gi związane powrozami. - Nieszczęśli- 

wy przeleżał widócznie w takim sta- 

mie przez dłuższy czas, bowiem cały 

był zmarźnięty i zdradzał słabe ozna- 

ki życia. Wieśniacy przywieźli go do 

Wilna i na rogatce miasta zawezwali 

pogotowie ratunkowe, które udzieliło 

mu pierwszej pomocy i przyprowadzi- 

ło do przytomności ' 

Tymczasem zawi 

padku policja wszczęła: „dochodzenie 

3 wkrótce ustalono, że jóst to niejaki 

Adam Kamilewicz z zawodu stołarz 

zamieszkały w. Wilnie przy ul. Gedy- 

minowskiej. Kamiłewicz w najbliż- 

szych dniach miał się ożenić wobee 

        

domiona 0 WwY- 

    

czego udał się przedwczoraj do brata 
zamieszkałego w Mejszagele, od któ- 
rege otrzymał na wydatki, związane z 
małżeństwem, 50 dełarów. Wczoraj 
wracał do Wilna- Gdy był już wpobli- 
żu miastu z za krzaków — jak zeznaje 
sam Kamiłewiez wypadło nagle 6 о50- 

bników, którzy związali go pewroza- 

mi, zrabowali otrzymane od brata 59 

doiarów i zbiegli w nicznanym kierua 

ku, pozosiawiając związaną ofiarę Ra 

mrozie: 
Kamilewieza w stanie bardzo cięż- 

kim przewieziono do szpitala Św. 
kėba. Ogledziny lekarskie ustaliły 
ma on kończyny zupełnie ódmrożone. 

Polieja wszezęła energiczne docho- 

dzenie celem ujęcia rabusiów. W ra- 

zie ich zatrzymania staną oni"przed 

sądem doraźnym. ° (ei. 

      

   

-Zabėjstwo we wsi Mizary 
pod Swiecianami. 

| We wsi wielkie Mizary gm. Święciańskiej 

ma przechodzącego Bronisława Sauela miesz- 

%ańcz tejże wsi napadło. kilka osobników 

Którzy zadali mu.kiikanaście ran w piersi 

i głowę. Saułeł pod rizami napastników skut 

   
kiem upływu krwi zmarł nie odzyskawszy 

przytomności. Polieja zarządziła poszukiwa- 

nia za mordercami. - Ę 5 

Powód morderstwa narazie nieznany. 
(e) 

  

Samobójstwo w Murowanej Oszmiance 
Mieszkaniee Murowanej Oszmianki Jan 

Markowski L 24. wskutek depresji moralnej i 
«iężkiego stanu materjałuego wystrzałem Z 

Tragiczny wypadek 
Onegdaj wieczorem w tzasie wielkiej za- 

smieci Śnieżnej wpadł do jeziora Narynki w 

gm. jaźwłńskiej Jan Bałewicz z synem Igna- 

<vym wraz z saniami naładowanemi zbożem. 

rewołweru w skroń odebrał sobie życie. Tru 

pa zabezpieczono, až do przybycia władz 

śledczych. Ё 

na jeziorze Narynki. 
Balewicz przygnieciony saniami i workami 

utonął, syn zaś jego zdołał przy pomocy 

„wieśniaków uratować się. (e) 

  

Podbredzie 
Należy się nieco odmienić. 

Od dłuższego czasu w Podbrodziu daje 

się zaobserwować, iż społeczeństwo jest po 

<sdzielone na pewne grupy odmiennego zapat- 

wywania ł działania. 

Pierwsza grupa to są biorący czynny u- 

dział w ciągłej, nieustannej i ofiarnej p 

*społecznej; druga grupa to ludzie składaj 

się z takich jednostek które dla społeczeń- 

stwa nic nie robią i których nic a nic nie- 

«obchodzi. Tacy myślą wyłącznie o sobie i 
żyją tylko dla siebie. Dla tej grupy ludzi żad 
ma praca społeczna nie istnieje. 

Ponadto jest jeszcze trzecia grupa ludzi, 

którzy pożytecznego nic nie robią, natomiast 

"wiele szkodzą. Są to ludzie w najwyższym 

*stopniu złośliwi, a w swoich postępowaniach 

ii pracy nieszlachetni. Zadaniem ich jest 

wyłącznie krytyka, zjadliwość i oszczerstwo. 

*W. postępowoniu swem ludzie należący do 
trzeciej grupy nie mają najmniejszych skru- 
ipulėw i powodowani są wyłącznie chęcią szko- 

dzenia sobie nie miłym jednostkom. Oto 
"przykład: Jeden z nauczycie wystąpił na 

walnem dorocznem zgromadżeniu Koła Sto- 
-warzyszenia Rezerwistów i byłych Wojsko- 
"wych z otsrym atakiem na Zarząd Koła i 
"awłaszczającemi wywodami, szczególnie prze 
«ciwko byłemu prezesowi, który jest znany 
%u jako były bojownik za wolność ójczyzny 
-oraz ciągły i nieustanny pracownik w spo- 
Aecznej pracy. z 

Oczywiście posłuchu p. S$. nikt nie dał — 
<dowodem ponowne obranie b. prezesa koła 
=20 Zarządu — ale fakt jest faktem i złe 
"Świadectwo wystawia malkontentowi. 

Jednocześnie należy nadmienić, że na ro- 

"WIEŚCI Z WOJEW. 

    
   

dzicielskiem zgromadzeniu w dniu 17 stycz 

nia r. b. tenże sam nauczyciel wystąpił pub- 

licznie w sposób uwłaczający Zarządowi Ma- 

gistratu, które to wystąpienie łącznie z po- 

wyższem znalazło swój oddźwięk na posie- 

dzeniu Rady Miejskiej w dniu 27 stycznia 

r. b. która zmuszona była ostro napiętnować 

podobne postępowanie p. S. natomiast udzie 

Hc p. burmistrzowi i Zarządowi Magistratu 
votum zaufania. 

P. S. powienin nieco ostudzić swój wo- 
jowniczy zapał i lepiej zrobi, gdy przemieni 
go w bardziej pożyteczny — zapł do pracy. 

Podbrodzianin. 

2 bogranicza. 
Wałka o proboszeza. 

Z pogranieza: donoszą, że m. Szyrwinty 
były onegdaj terenem wałk pomiędzy ludno- 
śeią litewską a połską na tle niminacji no- 
wego proboszcza. Ze stanowiska proboszcza 
został zwolniony ks. Michnieki, a mianowa- 
ny ks. Nirkajtis z Kowna. Doszło więc do 
awantury między łudnością. Ks. Miehnieki, 
przez swoją gorliwą pracę duszpasterską 
zyskał ogólną sympatję parafjan Połaków, 
którzy nie chcieli wpuścić do kościoła no- 
wego proboszcza, 

Awanturę zlikwidowała polieja, zaś ks. 
Miehnieki odjechał do Wiłkomierza. 

    

Zatrzymanie obywateli polskich. 

Podezas wczorajszej zamieci śnieżnej na 
teren Htewski zbłądzili z saniami i koniem 
Maciulewiez Wł. i E. Krupień, których straż- 
niey litewscy odcinka granicznego Kołtyniany 
zatrzymali i uwięzili w strażnicy, 

NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

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

i a a ® 

Miejski 
4 Kino - Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku   

Od dnia 2-go lutego NA OTWARCIE dźwiękowego kina 

KOBIETA NA MARSIE 
Wspaniały film dźwiękowo-śpiewny oraz nadprogram śpiewny 
  

      
       

Grodno. 
Pożegnanie Szefa Budownictwa 

O. K. III. 
W dniu 2 b. m. — jak piszą z Grodna 

©p. p. oficerowie i urzędnicy Szefostwa Bud. 
<żegnali ppułkownika Jeleniewskiego, który 
o czteroletniem urzędowaniu na stanowis- 
*ku Szefa Budownictwa O. K. III. powołany 
został rozkazem P. Ministra Spraw Wojsko- 
"wych na zastępcę Szefa Departamentu Bu- 
<downictwa w ministerstwie spraw wojsko- 
"wych, 

, Pożegnanie odbyło się w sali Kasyna О- 
<ficerskiego w Grodnie. W imieniu urzędu 
przemówił mjr. Panczakiewicz Adolf kierow 
mik Okr. Urz. Bud. Nr. III, podnosząc zasłu- 
:gi położone przez ppułk. Jeleniewskiego dla 
budownictwa wojskowego i dla poprawy 
warunków zakwaterowania wojska na tere- 
mie D, O. K. 3. oraz pożegnał ppułk. Jele- 
miewskiego, życząc mu powodzenia na no- 
>wem stanowisku. Imieniem macierzystego 76 
P. p. przemawiał p. mjr. Wierzbowski. Na- 
stępnie w imieniu urzędników wygłosił prze. 
«mówienie p. St. Masztalerz, który podkreś- 
ЭЦ, 7е ustępujący Szef był bardzo życzliwym 

JAKÓB WINER i S-ka 
LIDA, Suwalska 58, tei. 90 (obok kino-teatru Nirwana) 

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

dla swych podwładnych, to też żegnają go z 
wielkim żalem i życzą mu szczerze dalszej 
owocnej pracy na nowem, tak zaszczytnem 
stanowisku. P pułk. Jeleniewski podziękował 
żegnającym go za harmonijną współpracę, 
dzięki której ułatwioną miał realizację swych 
zamierzeń. Uroczystość pożegnalna miała 
przebieg, nacechowany wielką serdecznością. 

Lida. 
Zlot skautów — Żydów. 

Przed kilku dniami odbył się wLidzie 
zlot członków żydowskiej organizacji skau- 
towej, w którym wzięło udział 45 skautów z 
powiatu lidzkiego i wołożyńskiego. Podczas 
zlotu został wygłoszony przez przybyłego z 

Warszawy Gawzę Fojgiela referat na temat: 
„Palestyna jako kraj żydowskiego osiedle- 

nia”. 
Wi drugim dniu złotu skauci zwiedzili 

Lidę i wysłuchali dwu referatów, które wy- 
głosili lidzianie Kapłan Abram i Kapłan Ela 
Chonon na temat: „Jak się buduje Palestyna” 
i „O wychowaniu fizycznem”*. 

Po referatach odbyły się wybory nowego 
zarządu. Prezesem został wybrany Polaczek 
Mojżesz. 

  

   

STS AM SEA" ВО СС ЧЕЛа щЕ 

Uparta samobėiczyni. 
We czwartek w godzinach wieczornych 

przy ulicy Brzeg Antokolski Nr. 17 usiłowa- 
"ła pozbawić się życia przecinając żyletką 
sżyły na. rękach 23-łetnia Jadwiga Augustyno- 
wiezówn a . A 

_ Przybyłym na miejsce wypadku sanitar- 
„juszm pogotowia ratunkowego młoda samo- 

bójczyni stawiała opór twierdząc, że nie chcę 
by ją uratowano, bowiem ma dość już życia, 

ro po dłuższych wysiłkach udało się ją 
<ohezwładnić, i po nałożeniu opatrunków, prze 

  

wieźć do Szpitala Sawiez. 
T rzeba nadmienić, że Jadwiga Augusty- 

nowiezówna usiłuje już po raz trzeci pozba- 
„ wić się życia, Przed dwoma miesiącami usi- 
łowała popełnić samobójstwo w łaźni Straus- 
Sa, gdzie w wannie przecięła żyły na rękach 
i nogach. 1 ` 

Później zaś zażyła trucizny. Przyczyny 
upartych zamachów samobójczych Augu- 
stynowiezówny dokładnie nie ustalono. 

(e) 

KURTCE R 

Ś. p Józei Serafinowicz. 
Szeregi młodszych artystów wiłeń- 

skich przerzedziły Się przed paru dnia 
mi przez śmierć jednego z najwybit- 
niejszych między nimi. Ś. p. J. Serafi- 

nowicza. =" 4 3 
Zgon jego. tem jest boleśniejszy, 

że w smutnych. czasach obniżenia, się 
kultury duchowej, Zmarły nietylko ja 
ko -artysta: ale i jako jednostka 
wszechstronnie wyższej miary jaśniał 
wyjątkowemi zaletami. Wspomnijmy 
tu.o głównych momentach jego bio- 
grafji nie dlatego tylko, żeby napisać 
jeden z tych należnych nekrologów, 
co podobne do regeśtracji faktów ule- 
gają szybkiemu zapomnieniu. ale @а- 
tego. sby przyczynić się do wspominą. 
nia ego krótkiego. tak- wymownego 
życia. mogącego długo” działać i po: 
budzać przykładem rzadkiej mocy i 
piękności charakteru. с 

Urodzony w*r. 1901-72 rodziców 
Władysława i Tekli z Botowskich w 
Puławach; gdzie ojciec jego, uczony 
agronom „wykładał jakiś czas w Aka: 
demji rolniczej, — Ś. p. Józef Serafi- 
nowicz spędził najwcześniejszą  mło- 
dość swoją w majątku rodzinnym 
Grendzen w Inflantach. Wskutek woj. 
ny światowej ostatnie lata słudjów 
gimnazjalnych spędził w Rosji a wró- 
ciwszy z niej w siedemnastym roku 
życia zamiast myśleć o własnej przy- 
szłości przez zdobycie polskiej makhi- 
ry wstąpił do 3-go pułku ułanów, w 
którym odbył całą kampanję polsko- 
rosyjską i powstanie górno-śląskie. 
Odznaczył się walecznością, przedsta- 
wiany do nagród i awansów znów nie 
myślał o sobie i odznaczeniach, a o to- 
warzyszach broni, dłarktórych w swo- 
im szwadronie zorganizował szkołę 
dla analfabetów. Wystąpiwszy z woj- 
ska dopiero po nastaniu pokoju a nie 
mogąc znaleźć zarobku w zajęciach 
odpowiadających jego wybitnym zdol- 
nościom, odcięty od rodziny nie zawa- 
hał się podjąć ciężkiej pracy. fizycz- 

nej jako prosty robotnik. Zakłada 'pó- 
źniej pracownię malarską w Dołhino- 
wie a zdobywszy środki wstępuje na 
Wydział Sztuk Pięknych U. S. B.. 

Urodzony na przywódcę w na jlep- 
szem znaczeniu słowa, zdobywa nie- 
tylko wiedzę malarską, w której szyb- 
kie czyni postępy i nietylko ogólne 
pogłębienie wykształcenia wielkim za- 
pałem do wiedzy, ale i mir wśród ko- 
legów jako jeden z założycieli Cechu 
Św. Łukasza a następnie Bractwa Ar- 
tystycznego, którego był wicepreze- 
sem. Wybija się na kursie prof. L. 
Ślendzińskiego, o uznaniu profesorów 
Świadczy wystawienie na. P. W. K. 
w Poznaniu jego rysunków, głów, аК- 
tów, nacechowanych solidnością stu- 
djów, siłą wyrazu i formy zwartej, 

   

  

  

pełnej charakteru tak, jak jego psy- . 
chika cała. Jest jednym z tych, co 
skończywszy Alma Mater nie pusz- 
czają jej w niepamięć dla osobistych 
widoków, lecz stanowią później łącz- 
nik między starszymi i młodszymi czy 
to w organizacjach oświatowych czy 
sportowych. W czynie i w postaci re- 
alizując pociągające ku niemu hasło 
„w zdrowem ciele zdrowy duch*, po- 
mimo powszechnej plagi trudności 
zarobkowania, uderza wszystkich pra- 
wdziwie piękną pogodą ducha i za- 
ciętą pracą. Zostaje nauczycielem ry- 
sunków w szkole im. M. Konopnic-- 
kiejj w gimnazjum im. Lelewela w 
Wilnie oraz w szkole T-wa Artystów 
Plastyków, które wybiera go na swe- 
go członka. Przed paru laty wstąpił 
w związki małżeńskie z koleżanką na 
Wydziale Sztuk Pięknych p. Zofją z 
Wendorffów. 

Nagła choroba i zgone przecięty 
niespodzianie to piękne życie, stano: 
wiące samo przez się testament mo- 

ralny dla Jego towarzyszy, jako wzór 
życia młodego artysty i żołnierza, sze- 
rzyciela kultury i cnót obywatelskich. 

Cała jego istota strzeszczająca się 
w. walce o to co wyższe znalazła swój 
ostatni wyraz jeszcze w agonji, w któ- 
rą popadł po spowiedzi i przyjęciu 
ŚŚ. Sakramentów. Oto zdawało mu 
się, że jest na froncie, — zachęcał do 
boju — wołał: „do broni". 

Śmierć takiego człowieka w tak 
młodym wieku ogarnęła też żalem 
głębokim, wyjątkowym wszystkich co 
go znali. Ujawniła się też w tłumnym 
pogrzebie, w przemówieniach pradzie- 
kana F. Ruszczyca od grona profe- 
sorów dziekana L. Ślendzińskiego w. 
imieniu T-wa Art. Plastyków i przed- 
stawiciela młodzieży uniwersyteckiej. 
Słyszymy, że pragnie ona, — i słusz- 
nie, — uczcić jeszcze pamięć Zmar- 
łego zbiorową wystawą prac Jego ar- 
tystycznych, która da poznać Wilnu, 
jak wiele już osiągnął i jak wielkie 
jeszcze rokował nadzieje. Cześć Jego 
pamięci. 

Dr. Marjan Morelowski. 

CUKIERKI  subtelae w smaku 

KANDYS orzežwiają i krzepiąl | 

N.esłuszne zażalenie. 
Grupa bezrobotnych (samotnych) wnio- 

sła do Wojewódzkiego Komitetu do Spraw 
Bezrobocia zażalenia na nieudziełenie im 
pomocy. Sprawą tych skarg zainteresował 
się p. wojewoda i na zarządzenie p. woje- 
wody zostało wyjaśnione, że pracy oraz po- 
mocy w naturze udziela słę istotnie w pier- 
wszym rzędzie bezrobotnym żywicielom ro- 
dzin, co jest słuszne. Bezrobotni samotni 
(kawalerowie lub niezamężne) utrzymują po 
moc w postaci gorącej strawy, a ci z nich, 
którzy mają na utrzymaniu rodziców sta- 
ruszków niezdolnych do pracy, są w poszcze- 
gólnych wypadkach skierowywani w drodze 
wyjątku na kilkudniową pracę do robót u- 
żyteczności publicznej. P. wojewoda polecił 

  

zbadanie listy nazwisk, złożonych przez bez-zaopatrzona wżywność i opał. 

WI .EŃ SKT 

Zamieć śnieżna nad Wilnem 
i Wileńszczyzną. | 

W ciągu noey wczorajszęj oraz ranka na 
terenie miasta Wilna oraz powiatów woje- 
wództwa wileńskiego szalała silna wiehura. 
Huraganowy wiatr pozrywał w mieście szył- 

dy, pówyrywał okienieć, połańał drzewa w 
ogrodach oraz zerwał w kilku miejscach 
przewódy telefoniczne. Niezwykle silny wiatr 
połączony ze śnieżyeą w pow. wileńsko-troe. 

klm powywtacał drzewa z korzeniami Oraz 
zmiszezył linję telefoniczną. Wielkie pady 
śnieżne spowodowały przerwanie kómunika- 

cji autobusowej. Wieśniaey, jadący na targ 
do Wilna w drodze zostali kompletnie za- 

sypani zwałami Śniegu tak, że z trudem u- 
dawało się im wydostać. Mnóstwo włościan 
wobec „niemożliwości przebycia zasp  Śnież- 
nych «wróciło do domu. Również: donoszą :z 
pow. święciańskiego i oszmiańskiego, iż sza- 

lała tu niebywsłych rozmiarów zadymka 
Śnieżna, Huraganowy - wiatr: "powywracał 
drzewa, słupy telefoniczne” oraz - pozrywał 
strzechy i dachy ze stedół i domów m 

  

kalnych. Pozateń wichura zrujnowała kilka- 
naście kominów. > у 

. № miejscowošciaeh pogranieznych burza 
Śnieżna znacznie 'utrudniła pełnienie obo- 
wiązków na granicy. Wskutek zamieci na 
teren litewski przedostało: się 2-ch żołnierzy 
K. O. P. Dzięki. Szybkiej orjentacji żołnie- 
rze przedostali się z powrotem na. swój te- 
ren. Również w rejonie Olikenik na teren 
polski zbłądził strażnik. litewski. Podobne 
wypadki zbłądzenia zdarzyły i na granicy 
polsko-sewieckiej. Na terenie odcinka gra- 
nicznego Suchodowszczyzna na teren polski 
przedostał się- patrol inspekcyjny sowiecki w 
sile 4 łudzi, zaś koło Dzisny zhłądził żołnierz 
K. O. P. Podczas szalejącej burzy na- teren 
polski w rejonie Iwieńea przerzucony został 
14 letni chłopiec Dymitry Ruzgalew, syn za- 
stępcy komendanta sowieckiego odcinka: 

Dzięki szałejącej burzy :na. teren polski 
szezęśliwie przedostało się 11 włościan po- 
ehodzących z okręgu zasławskiego, którzy 
zbiegli przed aresztowaniem. 

Zimna krew szofera 
zapobiegła: wstrząsającej katastrofie. 

Wezoraj późno, wieczorem pogotowie ra- 
tunkowe zawezwane zestało do położonej: na 
terenie wiełkiego miasta wsi. Góry, gdzie na- 
gle zaniemogia pewna kobieta. Po. udziele- 
niu chorej pierwszej pomocy Karetka z wieł 
ką szybkością wracała do Wilna. Gdy auto 
zbliżałę się do przejazdu kolejowego silna 
zamieć przesłoniła przed szoferem nieco dal 
szą przestrzeń i ten nie zauważył że w szyb 
kim biegu zbliża się do przejazdu pociąg 
pośpieszny. Dopiero kiedy pociag był tuż tuż 

fer zauważył niebezpieczeństwo. Ale wów 
€zas zaledwie metr dzielił Karetkę od żelaz- 

    

  

nego smoka, Jeszcze jeden ułamek sekundy 
i karetka wraz z lekarzem i. sanitarjuszem 
znalazłaby się ped kołami pociągu. Na szczęś 
cie szofer nie stracił zimnej krwi i w ostat- 
niej ehwiłi z całej siły zahamował auto. 
Auto siłą inereji posunęło się jeszcze trochę 
w-kierunku pocigu i stanęło. Pociąg wpadł 
na przejazd i przemknął w odległości najwy- 
żej pół metra od auta i przerażonych jego 
pasażerów. $* я 

Nieunikniona, zdawało slę, “katastrofa 
została zażegnana. (c) 

-— Sześć pożarów. 
Rozbicie samochodu 

W dniu wczorajszym w Wilnie zanoto- 
wano 6 pożarów w różnych dzielnicach mia- 
sta. W przeważającej większości były to ро- 
Żary, spowodowane zapaleniem się sadzy w 
kominach. 

Największy pożar wybuchł w godzinach 
wieczorowych przy uł. Sapieżyńskiej 4, gdzie 
spalił się dach i ściana domu. Straży ognio- 

wej dopiero po 4-godzinnym wysiłku udało 

Echa afery 
© Prowadzone w dałszym ciągu dochodze- 

nie w sprawie afery Stępniaka- postępuje * 
Szybko naprzód. Dotychczasowe śledztwo, 

spoczywające w ręku: sędziego * śledczcżo, 
wykazało, że Stępniak zdefraudował o wiełe 

Dziś: Doroty. 

Jutro: Rysz arda. ' 

  

Wschód słońca — g. 7 m.04 

Zachód + mg. [6m.03 

Spostrzeżonia Zakładu Moteeralopii U. £. B. 
w Wiisie z-dnia 5 Il — 1932 raka. 
Ciśzłenie śradala w milimetrachi 765 

  

Temperstura średzia — 13 C.- 
ы "majwykszai — 20 C 
5 najniżezm — 14° С. 

Opad: 0,9 

Wiatz: północny. 

Tendencja batometr.: silny wzrost. 

Uwagi: zamieć. 

| MIEJSKA. 
—- Reorganizacja aparatu podatkowego. 

W związku z istniejącym projektem reorga- 
nizacji aparatu podatkowego w łonie Magi- 
stratu przypuszczają, że wkrótce zlikwido- 
wany zostanie w samorządzie wileńskim wy. 
dział egzekucyjny, gdyż egzekucja podatków 
zarówno państwowych jak i samorządowych 
ma przejść do kompetencji władz skarbo- 
wych. | 

— Skarga Magistrała m. Wilna w Naj- 
wyższym Trybunale Administracyjnym. Jak 
wiadomo w swoim czasie Magistrat m. Wił- 
na na podstawie uchwały Rady Miejskiej od- 
wołał się do Najwyższego Trybunału Admi- 
nistracyjnego przeciwko okólnikowi  Mini- 
sterstwa Spraw Wewnętrznych, polecające- 
mu przeprowadzenie redukcji płac pracowni 
ków komunalnych o 15 procent. Wi związ- 
ku z tem Migistrat spodziewa się, że wkrót- 

ce zapadnie w tej sprawie decyzja N. T. Ad. 
ministracyjnego, która będzie miała ogrom- 
ne znaczenie, gdyż większość miast pol- 
skich wniosło również identyczne odwoła- 
nia. 

UNIWERSYTECKA. 
— Odezyt prof. dr. Wincentego Lutos- 

ławskiego. Przypominamy, że staraniem Wi- 
leńskiego Koła Kowali i Towarzystwa im. 
Dante Alighieri, z okazji 50 lecia działalności 
wykładowej Wincentego Lutosławskiego roz- 
poczętej w Ryskiej Arkonji 11 lutego 1882 
r. wykładem o celach poezji, odbędzie się w 
Auli Kolumnowej Uniwersytetu Stefana Ba- 
torego dziś, w sobotę 6 b. m. punktualnie o 
godzinie 17 publiczny i bezpłatny wykład 
prof. Lutosławskiego p. t. Dziady Mickiewi- 
cza i Dante. Wstęp wołny dla wszystkich. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Z Mensy Akademiekiej. Od 1 lutego 

r. b. Mensa Akademicka (Bakszta 15) wydaje 
zdrowe, higjenicznie przyrządzone obiady z 
2 dań i herbatą z dowolną iłością chleba tyl- 
ko za 60 gr., oraz obiady a la carte za 1 zł. 
W czasie obiadów przygrywa muzyka (for- 
tepian i skrzypce). W niedziełe i święta kom 

cert akademicki i popis harcerza w grze na 
pile. Obiady są wydawane od godz. 12 min. 
30 do godz. 4 p. p. 

Wydawanie śniadań od godz. 7 do godz. 
10 rano. Kolacje od godz. 10—21,45. Ścisła 

i stała kontrola nad przyrządzaniem potraw 
w kuchni Mensy zapewnia wysoką ich war- 
tość „pod względem smaku i jakości kalory- 
cznej. 

— Z Odrodzenia. Dziś t. j. 6 b. m. w sali 
1 USB. p. docent dr. Iwo Jaworski wygłosi 
odczyt p. t. „Patrjotyzm“. Po referacie dy- 
skusja. 

WI niedzielę dnia 7 b. m. o godz. 10 rano 
w kościele św. Jana Msza Św. Ogólnoakade- 

robotnych we wspomnianem na wstępie za 

žaleniu. Na 18 sprawdzonych (czytelnych) 
nazwisk okazało się, że 5 z tych osób wo- 
gėle nie zwracało się do Komitetu o pomoc. 
Trzy dalsze osoby, mimo iż są zakwalifiko- 
wane, jako zasługujące na pomoc, nie zgło- 
siły się © pemoe żywnościową. Trzem 050- 

bom odmówiono pomocy, jako — zdaniem 
komisji kwalifikacyjnej—nie potrzebującym 
wsparcia. Reszta zaś została przez Komitet 

sz 

"wypadków z ludźmi. 3 

х konali. 

pežarnego „Wista“. 
się pożar. zlokalizówać. 3 

Nieco później straż pożarna zaalarmowa- 
na została wybuchem pożaru przy ul. Ci- 
chej 4. Podczas przejazdu samochodów je- 
den z nich „Wisła*, z całego rozpędu ude- 
rzył się o słup telegraficzny i został poważnie 
uszkodzony. Jedynie dzięki szybkiej orjen- 
tacji szofera nie doszło do nieszezęśliwych 

te) 

Stepniaka. 
zmacznieįszą sumę, niž to przypuszczano na. 

razie. Wedłag prowlzorycznych obliczeń su- 
ma zdefraudowana sięga 10.000 złotych. Na 
tle to jest Ścisłe wyjaśni dopiero ukończone 

śledztwo. (e) 

  

KRONIKA 
micka z powodu rocznicy koronacji Ojca 
św. Piusa Xi. й 

— Z Koła Matematyczno-Fizycznego. W 
niedzielę dnia 7 b. m.-0 godz. 12 odbędzie 
się w. lokalu Seminarjum (Zamkowa 11) zeb- 
ranie naukowe z odczytem p. prof. dr. Wł. 
Dziewulskiego p. t. „Astronómja w Połsce". 
Goście mile widziani. 

— Turniej Krasomówezy. Staraniem Koła 
Prawników. odbędzie się dnia 11 b. m. w 
Sali Śniadeckich USB. turniej krasomówczy. 
Początek o godz. 18. Zapisy kandydatów do 
turnieju przyjmuje codziennie w godzinach 
od 15 do 20 kol. Łopatecki. Ostateczny ter- 
„min zapisów upływa z dniem 6 b. m. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Instytut Nauk  Handlowo-Gospodar- 

czych organizuje z dniem 1 lutego r. b. dla 
dorosłych Szkołę Języków Obcych (angiel- 
skiego, francuskiego i mienieckiego w godzi- 
nach od 5—8 po południu. Zgłoszenia jesz- 
cze się przyjmuje, prospekt i informacje w 
Sekretarjacie Instytutu przy ulicy Mickiewi- 
cza, gmach B-ci Jabłkowskich od godz. 9 
do 3 i od 6 do 7 po poł. 

GOSPODARCZA. 
— Ubiegły miesiąc w świetle danych 

Urzędu przemysłowego. Podług danych Urzę 
'du Przemysłowego w ciągu miesiąca stycz- 
nia zlikwidowano na terenie m. Wilna 107 
zakłądów rzemieślniczych oraz 103 przedsię 
biorstwa handlowe. W tym samym czasie 
powstały 32 nowe zakłady rzemieślnicze i 
88 sklepów. 

   

— Przesilenie w przemyśle drzewnym. 
Do jakich rozmiarów doszło przesilenie w 
przemyśle drzewnym — świadczy fakt, że z 
12 istniejących w Wiilnie tartaków czynne 
są tylko dwa, i z tych pracuje normalnie 
tylko jeden. Drugi zaś czynny w tygodniu 
1-2 dni. 8 

— Kryzys w przemyšle garbarskim. Im- 
port obuwia zagranicznego, który formalnie 
zalał rynek wileński nietylko wytrącił ka- 
wałek chleba z rąk szewców, lecz powąenie 
zagróżił nawet garbarzom. Popyt nA skóry 
znacznie się obniżył. W związku z tem właś- 
ciciełe garbarń zamierzają zwolnić pewną 
ilość robotników, jako zbędną siłę roboczą. 
Spotkali się jednak ze sprzeciwem Inspek- 
tora Pracy, który chce, aby garbarnie za- 
chowały dotychczasowy personeł roboczy. 

Celem załatwienia tej sprawy dzisiaj od- 
będzie się konferencja garbarzy. 

— Zwalnianie od podatków ubogich pła- 
tników. W! myśl zarządzenia władz skarbo- 
wych, komisja szacupkowa Izby Skarbowej 

może wyjątkowo zwalniać od podatku ubo- 
gich płatników, których podatek nie prze- 
nosi kwoty rocznej 100 zł, Dotychczas mógł 
być zwolniony płatnik, jeśli podatek nie wy- 
nosił ponad 50 zł. : 

-— Podatek od nieruchomości. Z dniem i 
b. m. ustanowiony został nowy dodatek do 
państwowego podatku od nieruchomości w 
gminach miejskich oraz od niektórych bu- 
dynków w gminach wiejskich, wynoszący 
3 proc. podstawowego podatku od nierucho- 
mości. Od kryzysowego dodatku wolne są 
budynki mieszkalne, których czynsz roczny 
nie przekracza 1000 złotych. 

"WOJSKOWA. 
— Jedno z ostatnich posiedzeń dodatko- 

  

  

wej Komisji Poborowej. W związku ze zbli - 
żającym się poborem rocznika 1911-go do- | 
datkowe posiedzenia Komisji Poborowej z0- 
staną na czas dłuższy przerwane. Jedno z 
ostatnich posiedzeń dodatkowych odbędzie 
się w dniu 20 b. m. w lokału przy ulicy 
Bazyljańskiej 2. Jest to prawie ostatnia oka- 
zja do uregulowania swego stosunku do woj- 
ska wszystkim tym mężczyznom, którzy we 
właści i 

   

  

   ym czasie obowiązku tego nie wy- 

  

Komisja rozpocznie urzędowanie punktu- 
_alnie o godz. 8 rano. 

: Z KOLEI. 
''— Zabawa dziecinna u kolejarzy. W nie- 

dzielę dnia.7 lutego r. b. o godz. 4 po połud- 
niu w salach Ogniska Kolejowego przy ulicy 
„Kolejowej 19 odbędzie się zabawa dziecinna 

z koncertem baletowym pod tyt.: „Mrozek“ 

° ВЕЙр оы 
ос 

3 

w wykonaniu p. Sawvinej-Dolskiej oraz jej 
uczenie. 

_  Kostjumy dziecinite na” 
dziane. Za” najlepsze trzy 
dane nagrody. _ °° | Е 

/_ Wstęp dla dzieci — 50 gr.. dla dorosłych сНЕ 3 5 : kM” god: 

— Przejazd kolejami wojskowych w sta- 
nie nieczynnym. lub w stanie spoczynku. 
Wiobec stwierdzenia, iż wojskowi w stanie 
nieczynnym lub w stanie spoczynku usiłują 
częstokroć korzystać, z biletów kolejowych 
uigowych przysługujących. . jedynie wojsko- 
wym czynnej.służby, przez co dochodzi. czę: 
stokroć do. seysyj między kasjerami kas bi- 
letowych ą- zainteresowanymi, władze kolejo 
we wydały ządzenie, że. pracownicy kole- 
jowi, którzy będą honorować bezpodstawnie 
legitymacje osobiste. wojskowych w stanie 
spoczynku, łub nieczynnym będą pociągani 
do odpowiedzialności karnej: * Ą 

Z POCZTY. 

-Co. może być przesyłane jaka. „druki*. 
$ 67 ordynacji pocztowej zawiera zakaz u- 
mieszczania na przesyłkach, wysyłanych jak: 
druki notatek o charaklerze korespondencji 
bieżącej łub osobistej, albo niedozwołonych 
zmian, dopisków i dodatków. Ponieważ do 
tego zakazu część publiczności, zapewne przez 
nieświądomość. nie stosuje się i naraża wy- 
syłane druki na zwrot względnie obciążenie 
dopłatą, Dyrekcja Poczt i Telegrafów w _Wil- 
nie wyjaśnia, że jako druki mogą być prze- 
syłane pocztą tylko odbit reprodukcje, 

onane w sposób mec! czny i posiada- 
jące charakter powszechnošci. Ponadto druki 
nie mogą zawierać żadnych po odbiciu do- 
konanych zmian i dodatków, które wskazy- 
wałyby na jawną lub ukrytą korespondencję 
bieżącą i osobistą między nadawcą 1 о4- 
biorcą., t ; Ė “ 

„W „szczególności nie mogą. być. uważane 
zą druki często wysyłane .przez instytucie 
bankowe zawiadomienia o .tęrminie. płatności 
weksli, ponieważ zawiadomienia te zawierają 
niedozwolone zapiski (numer _i suma wekslu, 

data płatności). 2 

Z uwagi na to, że ordynacja -pocztowa 
szczegółowo wyłicza pewne wyjątki od pe- 
danej wyżej zasady pożądanem jest, aby oso- 
by, względnie instytucje, wysyłające . często 
druki za pośrednictwem poczty, nabyły ordy- 
nację pocztową, której egzempłarz w urzę- 

dbawieniite wi- 
ostjummy* będą wy 

  

      

    
    

  

    

    

   

    

    

       

dowem wydaniu Ministerstwa Poczt: i Te- - 
legrafów kosztuje 4 zł. Zaznacza się przytem, 
że ordynacja pocztowa została ogoszona w 
Dzienniku Ustaw R. P. Nr. 45 z roku 1931, 
poz. 392: г ё 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Zjazd piekarzy. Z powodu ciężkiego 

kryzysu, przeżywanego obecnie przez prze- 
m. in. z powodu spadku kon 

sumcji pieczywa, szerzenia się potajemnego 
wypieku chleba i bułek nie ponoszącego żad- 
nych ciężarów podatkowych, Centralny Zw. 
Piekarzy zwołał na dzień 14 b. m. do War- 
szawy ogólno-krajowy zjazd cechów piekar- 
skich, Na zjazd ten wyjeżdża z Wiłna de- 
legacja piekarzy w liczbie 6. i» 

Na zjeździe będą: omawiane wszystkie 
bolączki przemysłu piekarskiego. 

° KOMUNIKATY. 
— Ostrzeżenie. Wobec zdarzających -się 

wypadków kontrólowania instalacyj elektry- 
cznych przez osoby niepowołane, Elektrow- 
nia Miejskiego podaje do wiadomeści=p. p. 

abonentów, iż w podobnych wypadkach nale 
ży żądać od funkcjonarjuszy Elektrowni — 
legitymacji, a w razie wątpliwości niezwło- 
cznie powiadomić Dyrekcję Elektrowni. 

RÓŻNE. 
—- Komitet Obchodu 25-leeia Sakry Bis- 

kupiej J. E. Biskupa Baudarskiego powia- 
damia, iż listy z nadrukami do adresu hoł- 
downiczego dla -Jubilata zostały wykonane 
i są do odebrania przez zainteresowane orga 
nizacje, (które zgłosiły swój akces do wzię- 
cia udziału w adresie) — codziennie w se- 
kretarjacie Komitetu, Wilno, Tatarska 3 od 
godz. 17 do 19 w. 

— Podziękowanie. W niedzielę dnia 10 
stycznia w sałi liceum Filomatów uprzejmie 

i bezinteresownie użyczonej przez dyr. Li- 
ceum p. S$. Pietraszkiewiczównę odbyła się 
choinka dla dzieci gruźliczych będących w 
opiece stacji W. T. P. Choinka urządzona 
staraniem Kom. Kołonji Letnich przy W. T. 
P. zgromadziła 120 najbiedniejszych dzieci 

które po odśpiewaniu kolend zostały obda- 

rowane paczki ze słodyczami oraz zabaw- 
kami. Wszystkie dary czy to w postaci sło- 
dyczy czy też zabawek pochodziły z ofiar 
zbieranych dorocznym zwyczajem w więk- 
szych cukierniach i sklepach kołonjalnych 

i z zabawkami Za łaskawe ofiary, za pomoc 
udzieloną przy urządzaniu chiinki, za zewo- 
"Jenie ustawienia swych skrzynek Kom. Ko- 
lonij Letnich przy WTP. składa serdeczne 

podziękowanie wszystkim  łaskawym  bez- 

imiennym ofiarodawcom, p. p. właścicielom 
sklepów i cukierni a w szczególności d-cy 4 
pułku ułanów Zaniemeńskich p. pułk. Ko- 
zierowskiemu, p. dyr. S. Pietraszkiewiczow- 
nie oraz małym a hojnym ofiarodawcom za- 
bawek: Danusi Korwin-Krukowskiej, Sze- 
lągowskiemu, Szwejkowskiej Irenie, Reszke 

Reginie i Wiktorowi, Mrozińskim Halinie i 

Ninie, Rysiowi Najbergowi. 
Jednocześnie Komitet poczuwa się w 

obowiązku złożyć tą drogą serdeczne podzię 

koWanie w imieniu swych pupiłów — i wła- 
snem p. posłowi R. P. w Helsinkach F, Chor 
wałowt za przysłane skrzynki z ргаебБстпе- 
mi zabawkami, zaś p. kapitanowi statku Cho- 
rzów za bezinteresowne destarczenie skrzyn 
ki z Finlandji do Gdyni, 

              

  

ZABAWY, 
— Dziś! Dziś! Daneing — Zapusty. Przy- 

pominamy zaproszonym oraz tym, któr: 
jeszcze nie zaopatrzyli się w zaproszenia, iż 
dzisiaj w cukierni B. Sztralla * (róg Tatar- 

„ostat najwesęjsza sobota karnawa- 
'осга\ей ‚ о godz. 23. — Prosimy © pun- 

ktualne przybycie, by kołduny nie wystygły. 
Wstęp 2 zł. akademicki 1 zi. 

Dochód na T-wo P. Ż. P. 
— Rewja karnawałowa. W dniu 7 lutego 

1992 r. Związek Akademików Litwinów U. 
S. B. urządza w salonach Klubu Przemys- 
łowców (ul. Mickiewicza 33) Rewję *Karna- 
wałową połączoną z Zabawą Taneczną na 
którą zaprasza całe społeczeństwo Wileńskie 

Początek Rewji o godz. 20.30. Koniec 
Zabawy o godz. 6 rano. 

Do tańców przygrywać będzie jazz-band 
(kvintet). 

Bilety w cenie od 0,50 gr. do 5 zł. można 
nabyć przy wejściu. 

— Wileńskie Towarzystwo Wioślarskie 
zwyczajem lat poprzednich urządza bal w 
dniu 6 lutego br. w salach hotelu George'a. 
Pełni humoru i werwy nasze wiośłarki i wio- 
ślarze wprowadzają u siebie na balach mity, 
beztroski nastrój, —  śŚpieszcie więc tam 
wszyscy, kto chce się naprawdę zabawić. 

Do tańca przygrywać będzie pierwszorzę- 
dna orkiestra. . 

Całkowity dochód przeznacza się na od- 
budowę zniszczonego taboru i umocowania 
nabrzeża. : 3 

— Bacznošė Rezerwiści! Kto chce w ko- 
leżeńskiem gronie spędzić noc karnawałową 
miech spieszy o godz. 21 do sali Zw. Poła- 
ków Zakordonowych (ul. Zawałna 1). Moc 
niespodzianek. Obfity bufet, wstęp @а ра- 
nów 2 zł. 50 gr. dia pań 1 zł. 50 gr. 

— Najelegantszą zabawą bieżącego karna- 

wału, będzie bezsprzecznie „Czarna Kawa* 
Wojewódzkiego Koła Ziemianek 4 Zrzesze- 
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nia Wojewódzkiego Związku Pracy Obywa- 
telskiej Kobiet, która się odbędzie dnia 7 
łutego w górnych Salonach Hėtelu Georges'a 
Dwie doskonałe orkiestry przygrywające do 
tańca i dobrze zaopatrzony bufet na miejscu 
po wyjątkowo niskich cenach, wróżą zaba- 
wie duże powodzenie. Początek „Czarnej 
Kawy” o godz. 20. Osobne zaproszenia rozsy 
łane nie będą. Bilety nabywać można przy 
wejściu lub u Pań Gospodyń w lokalu Sek- 
retarjatu ZPOK. Jagiellońska Nr. 3-5 m. 3 
codziennie pomiędzy godz. 12 а 2 i wloka- 
łu Koła Ziemianek Mickiewicza Nr. 19 m. 
2 od godz. 12 do 1 w dniu 6 lutego. 

Dochód z „Czarnej Kawy" przeznaczony 
jest na najbiedniejszych dzieci Wilna. 

Roli Honorowych Gospodyń raczyły się 
podjąć Panie: Wojewodzina Marja Beczko- 
wiczowa, Przewodnicząca Koła Ziemianek 
hr. Jadwiga Tyszkiewiczowa i Przewodniczą 
ca Zw. Pracy Obyw. Kobiet dr. Janińa Ro- 
stkowska. # 

— Dancing towarzyski w Ognisku Kole- 
jowem. Polskie Tow. Ochrony Kobiet w. Wil 
nie urządza Dancing Towarzyski w. salonach 
Ogniska Kolejowego Nr. 19 w dniu 6 lutego 
b. r. na humanitarne cele Towarzystwa, 'li- 
cząc na poparcie przez sympatyków naszej 
imprezy. 

Bufet przygotowany staraniem Pań Go- 
spodyń. Muzyka wytworna. Sala udekorowa- 
na. Wejście za zaproszeniami  imiennemi 
które można otrzymać u prez. p. dr. Dobrzań 
skiej ul. Zawalna Nr. 8, od godziny 2 do 5 
Cena biletu 2 zł. Akademickie 1 zł. Początek 
o godzinie 9. : 

RADJO 
SOBOTA, dnia 6 lutego 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Poranek szkoł 
ny. 14.10: Progr. dzienny. 14.16: Muzyka. 
15.15: Pogadanki. 15.45: Koncert życzeń (pły 
ty). 16.20: Radjokronika. ' 16.40: Codzienny 
odcinek powieściowy. 16,50: Ducas — „U- 
czeń czarnoksiężnika” (płytyj, 17.00: Nabo- 
Żeństwo z Ostrej Bramy w Wilnie. 18.00: 
Słuchowisko i koncert dla młodzieży. 18.5 
Kom. Wil Tow. Org. i Kół, 'Rołn. 19,00: 
Tygodnik litewski. 19.20: Kwadrans akade- 
micki. 19.35: Progr. sa niedzielę i rozm. 
19.45: Pras. dzien. radj.. 20.00: „Na widno- 
kręgu". 2015: Muzyka lekka. 21.35: „Dusza 

   

  

nowski 22.40: Kom. I muz. łan. 23.00: „Po- 
drėž do Brazylji“ — audycja migawkowa. 
23.30: Muzyka taneczna z płyt. 

NIEDZIELA, dnia 7 lutego 4932 r. 

10.15: Tr. bicia dzwonów i nabożeństwa 
+ Bazyliki Wiiłeńskiej. 11.18: Sygnał czasu. 
12.00: Hejnał z wieży Katedralnej. 12.10: 
Kom. meteor. 12.11: Tr. poranku symf. z 
Filharm. 14.00: „Prace pszczelarza w koń- 
cu zimy** — odczyt. 14.20: Aud. rolnicze. 
15.35: Aud. dla dzieci. 16.20: Koncert życzeń 
dla Polaków na Kowieńszczyźnie (płyty). 
16.40: „Szkolne przedstawienia klasyczne - 

. 1685: „Wizyta u Gandhiego w Pary- 
żu* — felżeton. 17.1g: „Tajemnice stratosfe- 
ry' — odczyt. 17.50: „Kobieta ma głos”. 
17.45: Koncert. 19.00: Pieśni litewskie. 19.20: 
„Poradnia wychowawcza Nr. 7*. 19.40: Progr. 
na poniedziałek. 19.45: Słuchowisko. 20.15: 
Koncert. 24;40:: Kwadr..-kHter.. 24,55; - Koncert 
solisty. 22.40: Kom. 28.00: Improwizacje for- 
tepianowe na tematy zadane telefonicznie 
przez radjosłuchaczy. 23.30: Muzyka taneczna 

NOWINKI RADJOWE. 
WYPRAWA NA DRUGĄ PÓŁKULĘ. 
Dzisiaj, o godz. 23 Rozgłośnia Wileńska 

nadaje interesujące słuchowisko egzotyczne 
pióra Jerzego Ostrowskiego p. t. Jedziemy 
do Brazylji. Osnute zostało ono na tle oso- 
bistych wrażeń z wyprawy na drugą półkulę, 
dokonanej przed paru laty. Audycja będzie 
ilustrowana oryginalną muzyką, ułożoną z 
motywów autentycznych pieśni brazylijskich 

CHOPIN ! 

Sobotni koncert wieczorny (godz. 22,10) 
jak zwykle poświęcony będzie utworom naj- 
większego kompozytora polskiego Fr. Cho- 
pina. Usłyszymy przez radjo Poloneza es- 
dur, warjacje b-dur, dwa prełudja i trzy 
etiudy. 

Eu ii KOZA 

NIECH KAŻDA RODZINA WILEŃ 
SKA ZŁOŻY TYLKO PÓŁ ZŁOTEGO 
MIESIĘCZNIE NA WALKĘ Z BEZ 
ROBOCIEM, A NIE BĘDZIE 

W WILNIE GŁODNYCH. 

     

    

Wiielkopołski* — felj. 22.10: Koncert chopi ROSREOY RER WEORP CREE IRN о 
L L UEI TTT TT TIT SDK TASTOTSSTTTS 

Od šrody 
3 lutego 

Km Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileśska 38, tel. 9-26 

Dziśl Dźwiękowa 
złota serja połskał 

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Mickiew, 22, teł. 15-28 

Dziś rewela- 
cyjny dramat 24 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41. Wkrótce: 

Dźwięk. Kino - Teatr 

PAN 
ulica Wielka 42 

Film czarow- 
nych melodyj 2) 

KINO KOLEJOWE 

OGNISKO 
(obok dworcakolejow.) 

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
uł. Wielka 36. 

Dźwiękowe Kino 

„LUX 
Mickiew. II, tel. 15-61 

W rolach głównych 

Dziśt Niezrównany Kino-Teatr 
| krół hum, j śmiechu Światowid 

ul. Mickiewicza 9.   

ale i nowem rewelacyjnem ujęciem strony 
Na |-szy scane ceny zniżone. Seansy o godz. 

Dziś tyłko w kinie „Casino”! Potężny 100% polski-film 
śpiewno-dźwięk. w-g słyn. powieści Elizy Qrzeszkowej 
W rolach głównych: 

datki dźwiękowe. Początek o g. 4, 

Niezrównana 

100% kom. prod czeskiej p. t. 
Fiłm ten jest trzecim z cyklu konkursowego w naszem kinie. 

Wielka uczta dla miłośników kinał 
2 filmy w jednym programiel 

Ciebie tylko kochałem 
Dziś i dai następnych 
skiego, A. Szterna 
i Henr. Szaro p. :. 
zastos. ściśle p-g akcji dramatu. 

Dziśl Najpiękniejszy 100% dźwięk. filmł 
Całkowity w naturalnych kolor.ch p. t. 

najnowszy i najpiękniejszy film p. 

Dziś! Przepojony namiętnością dramat 
ludzkich serc, miłości i poświęcenia 
W. rolach głównych: 
Nad program: Tygodniki dźwiękowe Foxa. 

12 aktów nieustannego śmiechu, Szereg niezwykiych pi 
——mn ANONS! Już wkrótce wielkie przeb 

Ciebie tylko Kochałem 
Początek o godz. 4. 6, B i 10 wiece. Ceny miejec: balkon 30 gr., parter 60 gr. 

Bezimienni bohaterowie z, 
Bodo, Stefan Jaracz, W. Biegański i invi, oraz chór Warsa. 
Dła młodzieży dozwolone. 

W filmie najwytwosn. dancini 
Seansy o g. 4, 6, 8110,15, w niedz. i ów. od g. 2-ej. Na |-szy scane ceny zniżone. 

KUR JER 

SPORT 
ESTOŃSKA DRUŻYNA SIATKÓWKI 

I KOSZYKÓWKI W WILNIE. 

Jak grom z jasnego nieba, spadła wczoraj 
wiadomość o przyjeździe do Wilna drużyny 

z Tallinu Kolewu. To też nic dziwnego że i 
publiczności na zawodach było niedużo. Je- 
dnak ci co przyszli, z pewnością nie pożało- 

wali. Estończycy grali wspaniale, pokazali 
wiele a tem samem i nasi gracze trochę się 

nauczyli co przy naszych warunkach i na- 
szym poziornie gry nie zaszkodzi. 

SIATKÓWKA: 

KOLSW — STRZELEC 30: 10 (15:9) 

Po przywitaniu drużyny Estońskiej przez 
* komendanta Strzelca kpt. Ptaszyńskiego i wrę 
czeniu gościom ładnej statuetki z popiersiem 
Marszałka Piłsudskiego, sędzia p. Frank roz- 
począł zawody. 

W pierwszych chwilach gry Estończycy 
trochę nieoswojeni pozwalają nawet ambit- 
nym strzełcom prowadzić, lecz trwało to nic- 
długo. Kilła ładnych ścięć i już wynik wyrów 
nany. Po wyrównaniu Estończycy przez cały 
czas gry przewyższali Wilnian pod każdym 
względem. 

W drużynie Kalewu na wyróżnienie zasłu 
gują: „olbrzym“ Tamm i Altoser, u Wilnian 
najlepszy znany lekkoatleta Wojtkiewicz. 

KOSZYKÓWKA: 

KOLEW. —STRZELEC 70:24 (25:14) 

Wynik mówi sam za siebie. Estończycy 
naprawdę pokazali nam jak się powinno grać, 
Coprawda grają górą, ale system ten, jest 
zapewne przystowany do ich dwumetrowego 
wzrostu. Przewyższają naszych, prawie we 
wszystkiem, świetnie się ustawiają, podają ce- 
łowo, strzelają celnie i, co najważniejsza, gra- 
ją z myślą. Gracze strzelca przeciwstawili im 
ambicję Ale trudno — techniki i taktyki naj 
większa nawet ambicja nie przemoże. 

„Najlepszymi na boisku byli: w: drużynie 
gości Tamm, który pozatem jest utalentowa. 
nym lekkoatletą i sympatyczny Virsten. U 
Wilnian „Kazik* i „Żyg”. Naogół goście zro 
bili dobre wrażenie i pożądanemby było, aby 
nasz gród podobne drużyny częściej odwie- 

dzały. I-wicz. 

   

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

Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

rol. gł. gwiazdy polsk. ekr.: Marja Bogda, 
ła Pogorzełska, Adam Brodzisz, Eugen. 

stolic „ADRIA“ 

G 0 D Z I N Y W rol. gł Clive Brook orax bohaterka filmu „Wesoły porucznik* 
+** Miriam Hopkins. Film ten odznacza się nietyłko frap. scenar., 

džwiek.-fotograficznej. 

a Ankwicz, 

szampańska On i jego siostra 

NA SYBIR ('tomienne s-rci) 
Początek o godz. 

urocza Jeanette Mc Donald i Denis King 
t. „Meksykanka“, 

premjowana piękność 

w swem arcydziele 
dźwiękowem p t. Harold Lžoyd 

Początek o g. 4.ej, 

— NAD PROGRAM: Dźwiękowe atrakcje. 
4,6,8i10,15, w dnie świąteczne od godz. 2-ej 

„CHAM” 
Mieczysław Cybuiski i inni. NAD PROGRAM: Urozmaicone do- 
6. 8i 10.30, w dnie ówiąt.o g.2-ej. Na |-szy seane ceny znrżone. 

Polska mowa! Polski śpiewi 
Polska muzyka! 

W rol. gł. perła czesk. humoru, znak. bohater 
filmu „C. K. Feldmarszatok* Vlasta Burjan 
i wszechówiat. sławy, gw kr. Anny Ondra. 

Nad program: Przebojowe dodatki dzwiękowe 

vb Gra] Cyganiell! 
z Mady Christians i 
głównych. 

Śliczny nadzwyczaj melodyjny dźwiękowiec 
węgiereki. Chóry cygańskie 

Janem Stilwe w rolach 
Początek o g. 4, w miedz. o g. 2-ej 

będzie wyświetl. jeden z najleptzych filmów polskich. w-g seenarjusza W, Sieroszew- 
Wielki dramat historyczny, oen. na tie bohat. 
walk o niepodl. Polski 

4.6, 8 ; 10. Dla młodz dozwolone. 
Ilustr. muz. i śpiewna 

Ceny miejsc od 30 gr. 

KR 6 L Ž EBRAK 6 IW Arcopotežay monumentalno- 
epokowy dramat. 

Następny program: Po „Maradu“ dajemy 
3 miesiące wyświetlało kino „Atlantic* w Warszawie, 

MĄŻ-KOCHANEK To tragedja człowieka, walczącego 
o miłość swojej żony. amerykańska Catherine Daleowen i pełen temper. Warner Baxter 

w dnie święt. o godz. |-ej Ceny od 4% e: 

Rozkosze niebezpieczeństwa 
rzygód ulubien publiczności. 
oje „Plešniarz Paryža“ i „Rango“ 

Dla młodzieży dozwolone. 

WILEŃSKI 

KURSY NARCIARSKTE. 

Staraniem Okr. Ośr. W. F. Wilno zostały 
zorganizowane dwutygodnowe skoszarowane 
kursy narciarskie na Pośpieszce (Niecała Nr. 
8). 

Kurs doskonalący dla narciarzy wpraw. 
nych członków klubów sport. i stowarzy- 
szeń, prowadzony będzie pod fachowem kie- 
rownictwem kpt. Luckiego. 

Kurs narciarski dla instruktorów Kadry 
P. W. prowadzi kom. Ośrodka kpt. Herhoid. 

Oba kursy trwać będą od 8 lutego do 21 

lutego b. r. Kursy są bezpłatne, lecz z dop 
łatą 50 gr. dziennie do wyżywienia od zawod 
nika. Zgłoszenie przyjmuje Ośrodek W. F. 

N-ekl, 

SEKCJA ŁYŻWIARSKĄ PRZY PARKU 

SPORTOWIYM IM. GEN. ŻELIGOWSKIEGO. 

Kierownictwo Parku Sportowego  mło- 
dzieży szkolnej im. gen. ŽeHgowskiego « w 
Wilnie podaje do wiadomości, iż od dnia 
5 b. m. będą przyjmowane zapisy na człon- 
ków nowozorganizowanej Sekcji Łyżwiar- 
skiej przy Parku Sportowym im. gen. Żeli- 
gowskiego, której celem będzie rospowszech 
nianie sportu łyżwiarskiego, a szczególnie 
jazdy figurowej na łyżwach. 

Przepisowe wskazówki będą  udriełane 
przez mistrzów jazdy figurowej m. Wilna, 
dyplomowanego instruktora p. Olszewskiego 
p. inż. Kuleszę, p. Fiszera oraz wiełu in- 
nych. 

List do Redakcji. 

Redakcji „Kurjera Wiłeńskiego'* 
w miejscu. 

W związku z notatką, podaną w „Kurje- 
rze Wileńskim” .z dnia 5 b. m. Nr. 28 p.t. 
„Awantura w Gminie Żydowskiej" uprzej- 
mie prosimy o łaskawe zainieszczenie poniż- 
szego sprostowania: 

Na zebraniu organizacyjnem w dniu 2 
b m. Związku Żydów b. Uczestników Walk | 
o Niepodległość Polski i* Rezerwistów prze- 
wodniczył p. Dr. Zytłowski, zaś wice-prze- 
wodniczącymi byłi p. p. Dr. Leon Papp i 
Adolf Kasztański. Prezydjum było obrane 
przygniatającą większością głosów i zebra- 
nie przystąpiło do przeczytania statutu. 

Statut był odczytany oczywiście w języku 

Obwieszczenie, 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wiłnie, rewiru il-go 

z siedzibą w Wilnie przy ul. Zakretowej 7, zgodnie 
z art. 1030 U.P.C. podaje do wiadomości publicznej, 
że w dniu 26 lutego 1932 r. o godz. IO-ej rano w Wił- 
nie, przy ul. Witoldowej Nr. 26, odbędzie się 
daž z licytacji, nałeżącego do Jakóba i Estery Szy- 
mańskich majątku ruchomego, składającego się z to- 
warów kosmetycznych, os: 

2012/V1 

  

wanego ns sumę 

Komornik Sądowy H. Lisowski. 

polskim, poczem miano go po raz drugi prze- 
czytać w języku żydowskim, lecz pewna gru- 
pa ludzi mniej cierpliwych, zresztą bardzo 
nieznaczna, nie rozumiejąc dokładnie zna- 
czenia niektórych ustępów statutu, domagała 
się niezwłocznego przetłumaczenia na język 
żydowski, co i uczyniono. 

Nie kyło żadnych awantur, lecz w toku 
dyskusji zapisała się większa ilość osób i z 
powodu spóźnionej pory postanowiono od- 
roczyć dyskusję do następnego zebrania, 
które niebawem się odbędzie. 
Wilno, dn. 5 lutego 1932 r. 

Z powużaniem Prezydjum Zesbrania 

Dr. M. Żytkowski, 

Dr. Leon Papp, 

A. Kasztański. 
— 

— 7 liby Przem - Handt" 
w Wilnie. 

Kontereneja w sprawie ksiąg 

handlowych. ZA 
* Wi'dniu 1-go b. m. odbyła się w Izbie 
Przemysłowo-Handlowej w Wilnie konferen- 
cja z udziałem buchalterów zaprzysiężonych. 

Po zreferowaniu przez przedstawiciela 
biura Izby postanowień noweli do ustawy 
o państw. pod. przem. dotyczących ksiąg 
handlowych wogóle i uproszczonej księgowo 
ści w szczególności, wyłoniono Komisję z po- 
śród księgowych zaprzysiężonych, która ma 
ustalić zasady co do określenia pojęcia pra- 
widłowych ksiąg handlowych w rozumieniu 
ustawy o państwowym podatku przemysło 
wym oraz co do ich prowadzenia, badania 
i oceny, jak również ma ustalić zasady upro- 
szczonej księgowości dla mniejszych przedsię 
biorstw. 

ace Komisji mają być ukończone w naj- 
bliższym czasie. 

Rzeczoznawey do spraw podatku 
przemysłowego od obrotu za rok 1931. 

W dniu 3 b. m. odbyło” się posiedzenie 
Komisji Mandatowej i Odznaczeń Izby P.-H. 
w Wilnie, na którem zaprojektowano listy 
rzeczoznawców do spraw podatku przemysło - 
wego od obrotu za rok 1931 w okręgach bia- 
łostockiej, nowogródzkiej, poleskiej i wileń. 
skiej Izb Skarbowych. 

  

sprze- 

495 zł. 

  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Gredzkiego w Wilnie, rewiru II-go, 

z siedzibą w Wilnie przy uliey Zakretowej 
zgodnie z art. 1030 U. P. C. podaje do wiadomości 
publicznej, że w dniu 15 lutego 1932 r. o godz. IU rano 
w Wilnie przy vl. Staro-Szlachturnej 9, odbędzie się 
sprzedaż z licytacji, 

dającego się maszyny do pisa. 

  

oszacowanego na sumę 2567 zł. 

2013/V1 

należącego do firmy „Fabryka 
garbarska M. i S. Mazgolis majątku ruchomego, skła- 

kasy ogniotrwałej 
i 4634 stóp skór wyrobionych końskich 1-go gatunku, 

Komornik Sądowy R. Lisewski, 

: WYJTRZEGAĆ 
<zvwia BOLECANYCH. W PODO. 

PROSZEK 

„KOGUTEK 
7 
OZN a UT 

BÓL GŁOWY 
ŪsTRZEŽENIE.Z42v xuowa mateźy 
AKCENTOWAĆ I WYRAŁNIE ŁĄDAĆ TYLKO 
ORYGINALNYCH PROSZKÓW Z.KOGUTKIEM” 
ĄSECHIFGO ZNANYCH OD LAT TRZYDZIESTU 

SIĘ NAŚLADOWNICTW, UPOR= 
NEM. DO 

NASZEGO OPAKOWANIU. 

    

Ne. 29 (2271) 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
KREWKI BRACISZEK. 

Wi dniu wezerajszym na uliey Werkow- 
sklej pomiędzy Heleną Mieszkowską, a jej 
bratem wynikła estra sprzeczka, podezas któ 
rej brat zadał jej zegarem ciężkie nszkodze- 
nie czaszki. Pogotowie ratunkowe przewioz- 
ło Mieszkowską de szpitala. te3 

REWIZJE CELNE W SKLEPACH ARTY- 
KUŁÓW PIŚMIENNYCH. 

We czwartek miejscowa brygada celna 
KOPR-u przeprowadziła szereg rewizyj w skle- 
pach artykułów yeh położonych w 
rejonie ulic Zawalnej i Radniekiej. 

Między innemi przeprowadzone podobne 
rewizje w sklepie Szera przy uliey Rudnie- 
kiej, Gordona przy ulicy Rudniekiej t in- 
nyeh. й 

Powodem rewizyj były otrzymane przez 
władze Informacje, iż w niektórych sklepach 
wileńskich sprzedawane są towary piśmien- 
ne Sprowadzone do Wilna drogą nielegalną 
z Litwy. Wi wyniku rewizyj część towaru w 
niektórych skłepach zakwestjonowano. 

POŚCIG ZA ZŁODZIEJEM NA LIPÓWCE. 
Wezoraj wieczorem agenci wydziału śled- 

czego zauważyłi dwóch zawodowych złodziei 
oddawna poszukiwanych przez władze. Na 
widok agentów zdodzieje rzueid się do u- 
cieczki. Jednego a mich Adolia Proszkiewi- 
cza po dłuższym paścigu ujęto. Dragicmu u- 
dało się zbiec, te) 

KRADZIEŻE. 
W dniu 4 b. m. między godz. 19.30 a 20.30 

do sklepu Łozińskiej Luby przy ul. Wileń- 
skiej Nr. 8 zapomocą dobranego klucza lub 
wytrycha dostał się złodzieje i skradli 2 pa- 
tefony, 75 płyt, 2000 szt. igieł gromofono- 
wych, oraz z przyległego do sklepu pokoju 
różną bieliznę, łącznej wart. 1200 zi. 

— W dniu 4 b. m. nieznani sprawcy do- 
stali się na strych domu przy ul. Nowo- 
gródzkiej Nr. 16 4 skradli na szkodę Gołd- 
sztejn Pesi bieliznę pościelową wart. 300 zŁ 

PRZWANKDNOCNIEE DOE WRCI SOR 

Popierajcie Ligę Morską 
"4 Rzeczną! 

Dr. Medycyny 

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

Mickiewicza 12 
róg Tatarskiej, tel. |3-64, 
Przyjmuje od 9-2 i 5-7 w. 

Akuszerka 

Marja Laknerona 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz.. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z. P. Nr. 69. 

    

Nr. 7. | m ——" 8326 

Języki obce | „aażuteee. | Smiałowsi *, Miłosierna 2. 11 pako Anot s | Šmiatowska 
niemiecki,francuSk! | (ryzjerikiej, jaksfatbowa. | . przeprowadzlła się 
włoski (konwersacja) | nie włosów i perukarstwo. | na ul. arbarską | m 6 

Przygotcwywanie Ceny zniżone. „ÓW Mickiewicza 
tamże gabinet kosmetycz- że wszystkich przedmiot. 

do matury   

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru II, 

z siedzibą w Wilnie, przy ul. Zakretowej 
zgodnie z art, 1030 U. P. C. podaje do wiadomości 

1932 r, o godzinie publicznej, że w dniu 8 lutego 
10-ej rano w Wilnie, przy ulicy Zawalnej 10, 
dzie się sprzedaż z licytacji, należącego do Łazara 
Minkowicza, majątku ruchomego, składającego się z 
umebłowania i sprzętów domowych, oszacowanego 
na sumę 10300 zł. 

2014/VI Komornik Sądowy H. Lisowski. 

I egzaminów szkół Śr. 
Łekcyj udzielają b piof. 
ghmn. i studenci U. S. B. 
specjalną met. koncetrac. 
Zęgłoezenia do Redakcji 
„Kurjera WiL“ pod W. K. 

OKAZYJNIE 
ubrania, obuwie, pianina, 
samochody i wiele in. 
pozostałych z licytacji 
rzeczy sprzedaje tanio 

LOMBARSO ° 
uł. Biskupia 4, tel. 14-10 

   

Nr. 7, 

  

odbę- 

Ga 
wane. 

  

  

Bonifraterska 6 

oraz reperacje kaloszy i śniegowców. 

Pracownia OBUWIA 

M. DRZEWIŃSKI 

PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 

(od 9 do Ż pp. i od 5 do 
7 w.) Uwaga: Codzień 
(od 9 do 2 pp.) Lombard 
wydaje pożyczki pod za- 
staw złota, erebra, bry- 
lantów i in. przedmiotów 

Pracownia walizek 

  

  

  

  

    

  i wyrobów skórzanych 

  

Damska Fryzjernia 
„LIZABETH”* (Kruk) 

Trocka !1, 

Wykonuje wszelkie roboty 
wchodzące w zakres fiy 
zjeretwa Farbowanie wło- 
sów. Manicure, 
kosmet. 

  

Restaur. „Sawoy“ 
niadania, obiady, kolacje 

y. Ceny umiarko- 
Otwarta do godz. 

2-ej nocy— Niemiecka 20. 

  

DR książ. wojsk 
wyd. przez P. K. U. 

Łódź-powiat Nr. 1484 na 
nazwisko Kani Franciszka 

unieważnia się. 

  

ze” książ. wojsk. wyd. 
przez P. K U. Lida 

na imię Rulko Michała, 
unieważnia się. 

  

ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki į wągry, 
W. Z. P. 48. 8323 

Krawcowa 
praktycznie i dosko- 
nale szyjąca poszu- 
uje zajęcia. Adree 

w Redakcji dla A.B. 

kiporanta lekcję, 
indywid. lub w grupach. 
Ui. 3-go Maja 7, m. 11.. 
orozumieć się w goda. 

9—11 i 3—5, 8626 

MASZYNISTKA 
poszukuje posady, 
jak rėwniež može byč 
angažowana do biura. 
na terminową pracę, 

telefon 6-64. 

  

Gabinet 
eny dostępne. 

      

„POLONIA-LUDOWE“ 
Żądeć wszędzie. 

„POLONOZ' Sp. z o o. Warszawa, Grochowska 119, 

Przedstawiciel na Wilno C. K UL B I S, ul. Ostrobramska Nr. 17. 

  

FRANCISZEK PIETKIEWICZ 

Solowki-wyspa tortur 
I šmierci. 

( Wspomnienia z katorgi sowiecktej), 

Aby uchronić się od ciężkich prac fizycznych, 
każdy starał się za wszelką cenę urządzić 
w biurze. A zrobić to można było, mając chociaż 
trochę owego środka, co to wszystko otwi 
niędzy, bowiem i tu, jak to zresztą i wszęd 
wała o wszystkiem wszechwładna 

zwana przez nas poprostu „błat”. 
nego, że pracowali w szpitalu przeważnie ludzie, nie 
mający z medycyną nic wspólnego, pomimo, iż i wy- 
kwalifikowanych medyków na Sołowkach nie bra- 
kowało. 

Parę faktów najlepiej to zilustruje. 
Brusułowski — ongiś handlarz. brylantami i speku- 
lant, był tu kierownikiem największego ambulatorjum 
I. oddziału. Mając silne plecy i spryt, rozdawał (oczy- 
wiście za grube pieniądze) posady zwalniające od cięż- 

„kich prac, na czemi robił niezłe interesy. 
z zawodu N. Żydkow kierował szpitalem w Muksulmie 
a były sprzedawca mydeł toaletowych i perfum Wal- 
man był naczelnym kierownikiem ambulatorjum na 
robotach leśnych. Ci to „konowali* tysiące ofiar mają 
na swoich sumieniach. 

* Oprócz głównego szpitala I oddziału i podporząd- 
kowanego mu szpitala w Kiemi, istniały pomniejsze 
Szpitaliki, zwane „stacjonarami*, w II, II, V i VI | 

+, Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

wygodniej i taniej! 
Aby uniknąć tłoku w sezonie wiosennym .i letnim 

już teraz przyjmujemy 

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

WILNO, 
Wielka 31, tei. 17.00 

Polacy przestali użyć 4 
| zagranicznych ostrzy do goienia 

z chwilą pojawienia się na rynku 

ostrzy do golenia 

„POLONIA-FAVORIT“ 
I „POLONIA-LUKSUSOWE“ 

4 „EXPRESS“ 
с CENY 2 № 2 ОМЕ 

Natychmiastowe wykupienie nie,zobowiązuje. 
Gotową robotę przechowujemy eż do sezonu 
letniego. Sz. Klijenci z tego tytułu nie ponoszą 
żadnych kosztów 

Prasowanie i gremplowanie na poczekaniu 

Żądać wszędzie. 

10297 

   

    

19) | oddziałach, kierowane przez Średni personel o choro- 
| bach i leczeniu nie mający zielonego pojęcia. 

SZPITAL GŁÓWNY. 

Szpital główny na 80 łóżek mieścił się w byłej 
kaplicy, pokojach ihumena i kilkunastu celach mni- 
szych. Zazwyczaj chorych było tu znacznie więcej 
niż miejsc; szczególnie wiosna i jesień obfite były 
w pacjentów. Urządzenie szpitala było wystarczające, 
lecz na znacznie mniejszą liczbę chorych. To też 
nie wszyscy jeszcze za życia mogli doczekać się wol- 
nego miejsca w szpitalu, wielu było takich, że trafiało 
do niego już po zgonie, jedynie w celu spisania aktu 
śmierci. Tacy umierali na pryczach w kompanii. 

Podczas epidemji tyfusu plamistego w r. 1926 
szpital nietylko nie mógł pomieścić chorych w salach 
lecz brak było miejsc nawet na korytarzach. Wówczas 
na propozycję lekarza Kaca, urządzono kilka specjal- 
nych baraków, a w obawie by tyfus nie wdarł się 

› do szeregów wojska, władze zarządziły ścisłe kwa- 
rantanny i dezynfekcję. Powstał nawet projekt da- 
wania bielizny i ubrania dla najbardziej zaniedbanych, 
lecz skończyło się to tyłko na chęciach. Półtora ty- 
siąca osób padło wówczas ofiarą tyfusu, który graso- 
wał we wszystkich oddziałach katorgi, czyniąc strasz- 
liwe spustoszenia. 

Poza tą straszną plagą, która wkrótce przeszła, 
inna — niemniej straszliwa — gruźlica stale graso- 
wała. Oprócz ogólnych okropnych warunków wilgotne 
powietrze morza Białego znacznie pomagało szerzeniu 
się zarazy. W straszliwy też sposób szerzyły się t. zw. 
galopujące suchoty, które szczególnie na wiosnę 
i w jesieni pochłaniały wiele ofiar z pośród tych, któ- 
rzy wracali z prac leśnych i Uchty. 

gdzieś 

»ra — pie- 
, decydo- 

*ani Protekcja, 
Nie przeto dziw- 

   

  

Niejaki M. 

Prawnik   
  

  
  

Pąszukuję posady 

rządcy domu 
tylko za mieszkanie 

w domach rządowych lub prywatnych, 
oraz w hotelach, posiadam dobre świa- 
dectwa. Łaskawe oferty proszę nad- 
syłać do Adm. „K. W.“ pod Nr. 6872 

  

Zimą natomiast najwięcej leżało w szpitalu ofiar | 
mirozów oraz brudów, które powodowały gangrenę 
i zakażenie Krwi. 

Wprawdzie wieleby można zrobić w szpitalu nie 
tylko dla ulżenia losu więźniów, ale i dla ocalenia nie- 
którym życia, jednak wśród lekarzy brak było chęci, 
a przedewszystkiem cywilnej odwagi, by śmiało sta- | 
wić czoła polityce sowieckiej, zmierzającej do „ciche- 
g0“ uśmiercenia możliwie największej ilości ska- 
zańców. 

Bo czyż nie świadomem skazaniem na śmierć była 
np. decyzja komisji lekarskiej z jesieni 1926 r., prze- 
niesienia nawpół inwalidów z II grupy do IV?! 
Powołana ad hoc komisja w składzie lekarzy: Horo- 
wiea, Kaca i Sacharowa sankcjonowała wszystkie wy- 
magania administracji. Po kilku dniach ze skurczone- 
mi od szkorbutu nogami i z ostremi objawami gruźlicy, 
wszyscy oni zostali posłani na lądowe prace leśne. 
Albo czyż nie świadomem morderstwem był aodmowa 
przyjęcia „samorubėw“ (o których poniżej) do szpi- 
tala i dalsze zmuszanie ich do pracy?! 

Był tu taki stosunek do człowieka, że tylko w ten 
sposób mogę go określić: gdyby na Sołowkach było 
25.000 Anglików, Francuzów, Połaków czy też człon- 

ków innego zachodniego narodu, a nie Rosjan, owa 
impreza sowiecka skończyłaby się szybko, bo — albo 
owe 25 tysięcy porwałoby pewnego pięknego poranku 
czy wieczora za drągi, kamienie i t. p. „broń* i pa 
rozbrojeniu dozorców rozgromiłoby czerwoną dywizje, 
a następnie na stojących u brzegów statkach i ło- 
dziach zbiegło zagranicę (zresztą stąd niedaleką)- - 
albo pod kulami kulomiotów wyginęło co do nogi. 
Bo tylko niewolnicza dusza rosyjska mogła znosić / 
te wszystkie okropieństwa! 

Drakarnja „Znicz, Wilno, ul. Š-to Jańska 1, telefon 3-40 

  a. SI, | smmnmoewnniniwimnnam | bez zobowiązania i : = Ž ° " peracje. Ceny przystępne | NOWOOTWORZONA | wszelkich praw. Rów- 
POLSKA nież wykonuję różne 

  

Zakład Fryzjerski 
N. Zelanski, Stefańska 25 
Salon męski zaopatrzony 
higjien. Dla ucząc. młodz. 
rabat. Ceny zniż. 8490 

    

Pierwszorzędny 

Zakład Fryzjerski 
N. Blachera, Rudnicka 10 
Salon męski jak i damski 
Maniciure. Ceny zniżone 

‚ 8412 

  

  
obiady domowe 

MLECZARNIA 
przy ui. Wielkiej 29 

Poleca: codz. świeże 
mleko, masło, sery, jaja 
mleko zsiadłe, wędliny 
i inne chłodne zakąski 
napoje chłodzące ora: 

  

  

smaczne i zdrewe 
od 70 gr. 

prace w domu po 
b. niskich cenach. 
Łaskawe oferty pro- 
szę kierować do Adm. 
„Kurjera  Wileńsk.* 
pod „Maszynistka“ 

- PIANINO 
do sprzedania 

  

  RI Hi i UR Jagielioūska 3—27 8492 
TASK SESI TTT EEE TESKIN 

Oto typowy obrazek: w VIII oddziale na Wiszerze 
(Ural) na trzech piętrach prycz gnieździ się mrowisko 
ludzkie. Brud, smród, miljony puskiew i wszy. Chory 
bredzi w gorączce już od kilku dni, zrywa się, pada, 
gryzie tych, którzy starają się mu czemś dopomóc. 
Meldunki o ciężkiej chorobie więźnia i konieczności 
zabrania go do szpitala, lekceważąco są zbywane mil- 
czeniem. Tymczasem psychoza nieprawdopodobnie 
działa na otoczenie. Wskutek krzyków i jęków cho- 
rego parę osób dostaje ataków szału, kilka innych, 
z powodu niespanych nocy, zapada na zdrowiu i też 
bredzi po nocach. Wreszcie po kiłku dniach zjawia się 
felczer (o lekarzu niema mowy). Sanitarjusz włazi 
na pryczę i mełduje felczćrowi o stanie zdrowia cho- 
rego. Jeżeli ten jeszcze żyje, pozostaje na dawnem 
miejscu — może za parę dni zabiorą go do szpitała — 
jeżeli już skonał trupa zrzuca na podłogę, skąd po- 
wędruje on do szpitala... by tam spisać protokół 
zgonu. 

Nierzadkie były też i takie wypadki, że za mart. 
wych brano jeszcze żywych. „Przyjacielu, ja jeszcze 
žyje!“ — oto jedyna ich błagalna modlitwa, może 
wypowiedziana na tym świecie po raz ostatni. Gorzej 
natomiast było, jeżeli nie zdążył wymówić tych słów 
przed upadkiem z pryczy na ziemię. Wówczas milczał 
na wieki. 

Tak postępowali więźniowie z więźniami w jedy- 
nej pod słońcem katordze, gdzie taki sam więzień roz- 
porządzał życiem i losem: drugiego więźnia, a adnii- 
nistracja szczula jednego przeciw drugiemu, by tenx 
saimem mocniej zacisnąć pętlę na szyjach wszystkich. 

(D. c. n.) 

Hadaktot odpowiedzialny Witold Kiszkiu.  


