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Ostatnia noc karnawału! — Jutro! 

Niespodzianki — Konkursy z nagrodami — Karota wykluczona 

Tocząca się w sejmie rozprawa nad 
budżetem państwa, skupia na sobie 
uwagę społeczeństwa. Sejm wykonuje 
jedno z podstawowych swych zadań, 
jakiem jest zawsze — obok parlamen- 
tarnej kontroli nad działalnością rza- 
du — wykreślenie ram i wytycznych 
dla gospodarki państwowej w najbliż- 
szym roku budżetowym. Nie chodzi tu 
tylko o buchalterję dochodów i wydat 
ków skarbu państwa. Konstrukcja 
budżetu oparta być musi na szczegėlo- 
wej analizie obecnego: położenia finan 
sowego i gospodarczego państwa i spo 
łeczeństwa, musi przewidywać trafnie 
tendencje rozwojowe na okres naj 
bliższy, musi paraliżować lub sprowa- 
dzać do minimum grożące niebezp 
czeństwa i peturbacje, a wreszcie 
musi dążyć —- w granicach aktua!- 
nych możliwości —— do uodpornienia 
naszego życia gospodarczego i nasta- 
wienia go na tor zdrowego rozwoju. 

      

    

  

    

Budżet nasz na rok gospodarczy 
1932-33 przeszedł już przez labora- 
torjum żmudnych prac komisy jnych. 
W tych pracach czynny brali udział 
ministrowie resortowi z ministrem 
skarbu, Janem Piłsudskim na czele. 

W szeregu gruntownych referatów i 
przemówień przedyskutowano wszech 
stronnie poszczególne zagadnienia, 
nie cofając się i przed krytycznem o0Ś- 
wietleniem tych, czy innych fragmen- 
tów pracy rządowej, wysuw; 
zyderaty, narzucone przez życ 
zawsze może dostatecznie akcentowa- 
ne w dotychczasowych  decyzjacł 
czynników rządowych. Podsumowa- 
niem tych obserwacyj, doświadczeń i 
analiz było końcowe przemówienie re 
ferenta generalnego budżetu, posła 3. 
Miedzińskiego,. wyróżniające się roz- 
ległością horyzontów, bogactwem po- 
równawczych zestawień i konkretno- 
ścią wskazań na przyszłość. Całość 
zaś dyskusji i skonfrontowanie preli- 
minarza budżetowego z życiem wyka- 
zało raz jeszcze, jak czujną, konsek- 
wentną i zgodną z interesem państwa 
i społeczeństwa była i jest polityka fi- 
nansowa i gospodarcza rządu. 

  

   

  

Cechowała tę politykę przedewszy* 
stkienr zdołność trafnego przewidywa- 
nia. Nie chodzi tyliio o to, że czynni- 
ki rządowe już przed rokiem, dalekie 
od taniego optymizmu, postawiły traf 
ną djagnozę co do głębszych przyczyn 
i przebiegu kryzysu, czego dowodzą 
choćby wystąpienia b. ministra skar- 
bu, Matuszewskiego w sejmie w cza- 
sie zeszłorocznej budżetowej dysku- 
sji Polityka rządu umiała i czynami 
stwierdzić, że jest przewidująca. Dzię 
ki temu dość wcześnie umiał rząd po- 
wziąć decyzję znacznych i bolesnych, 
niepopularnych kompresyj wydatków 
ze skarbu państwa, by odzyskać rów- 
nowagę budżetową, względnie spro- 
waądzić do niegroźnych rozmiarów 

* przejściowy deficyt. Dzięki przewidu- 
jącej polityce rządu zdołaliśmy utrzy 
mać czynny bilans handłowy i płatni. 

czy. Nie jest to tylko mechaniczny wy 

nik znacznego skurczenia się impor- 
tu, ale rezultat ciągłej czynności, cią- 
głej troski o odpowiednią organizację 
eksportu. Mimo powstawania nowych 
umów celnych, mimo powszechnej 
już niemal w gospodarczem życiu mię 
dzynarodowem polityki zakazów i re- 
głamentacyj, mimo dumpingowej de- 

wałuacji szeregu walut europejskich 
— obroniliśmy nasz eksport, wyszu- 
kując nowe zastępcze rynki lub też, 
stwarzając przez zmienioną w porę 
politykę celną nową podstawę dla no- 
wych porozumień i umów handlo- 
wych. 

Finansowa i gospodarcza polityka 
rządu umiała elastycznie przystoso- 
wywać się do zmieniających się wa- 
runków na terenie międzynarodowym 
Wielka inicjatywa polska stworzenia 
błoku państw rolniczych nie pozostała 
bez rezultatu. Dość wskazać ha pow- 

stanie Międzynarodowego Banku Hi- 
Potecznego Rolnego. Jednakże poro- 
zumieniu na wielką skalę, porozumie 
niu, któreby znormalizowalo wspol- 
pracę państw przemysłowych i rolni- 
czych, stanął na przeszkodzie wybu- 
dały egoizm gospodarczy poszczegól- 
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nych organizmów państwowych, poli- 
tyka sanłowystarczalności i protek- 
cjonizmu. W tej sytuacji rząd, nie 
rezygnując w zasadzie z polityki, na- 
stawionej na długą falę międzynaro- 
dowej gospodarczej kollaboracji, u- 
miał nastawić swą politykę celną na 
tor koniecznej samoobrony i wydał 
znane zarządzenia grudniowe. 

  

Finansowa i gospodarcza polityka 
rządu opiera się niezmiennie na tych 
samych wciąż zasadach. Aksjomata- 
mi temi są: równowaga budżetu, sta- 
łość pieniądza, czynny bilans handło- 
wy. Deficyt nasz w przyszłym roku 
gospodarczym wyniesie według 
brzmienia ustawy skarbowej, uchwa- 
lonej przez komisję budżetową sejmu 
— ponad 70 miljonów zł. Suma ta mo 
że ulec zmniejszeniu, zależnie od roz- 
strzygnięć międzynarodowych w spra 
wie spłaty długów, związanych z woj- 
ną. Przyjmując jednakże nawet sumę 
siedemdziesięciu paru miljonów, któ- 
rą pokryjemy z rezerw skarbowych, 
jest to deficyt, który nie pozostaje w 
żadnym słosunku do deficytów in- 
nych państw, zasobniejszych i okrze- 
płych przez stulecia samodzielnego 
bytu. 

Wysiłek oszeżędnościowy rządu 
doszedł już niemał do granic możli- 

Zahamowano prawie w zupeł- 
ności inwestycje, bczbę etatów urzęd- 
niczych zredukowano o 21.500 osób! 
W budżecie obecnym — poza wydat- 
kami na uposażenia, renty i emerytur 
ry, na obsługę długów państwowych, 
na obronę kraju i bezrobocie — wszy- 
stkie inne wydatki wynoszą tylko 257 
miljonów zł. Wymowa tej liczby do- 
statecznie stwierdza, że zacisnęliśmy 
pasa w sposób zdecydowany, bolesny 
i hamujący nasz rozwój w niejednej 
dziedzinie. Dalsze, ewentualne potrze 
bne oszczędności możliweby były już 
tylko na podstawie zasadniczych usta- 
wodawczych zmian, w pierwszym rzę 
dzie może w organizacji samorządów 
i ubezpieczeń społecznych, które ob- 
ciążają znacznie rzesze podatników, 
a może nie dostosowały jeszcze w zu- 
pełności swojej organizacji i metod 
pracy, do obecnej sytuacji państwa i 
powszechnego zubożenia. 

    

Wchodzimy w trzeci rok rozlane- 
go szeroko kryzysu. Nie wolno nam 
zamykać oczu na to, że i ten rok bę- 
dzie z konieczności okresem wielu wy 
rzeczeń się i wiełu trudności. Dotych- 
czasowy dorobek prac rządu i hart 
społeczeństwa są nam jednak rękoj- 
mią, że mimo wszystko doprowadzi- 
my statek Rzeczypospolitej poprzez 
rafy dzisiejszej i jutrzejszej sytuacji 
do spokojnego portu. 

Ra. 

O poprawę sytuacii finanso- 
weł miast. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W związku z pracami komisji po- 
wółanej przez prezesa Rady Minist- 
rów celem uzdrowienia gospodarki fi- 
nansowej samorządów, w dniu 5 b. nt. 
obradowała specjalna komisja związ- 
ku miast polskich. W wyniku tych o- 
brad przedstawione będą komisji rzą 
dowej konkretne uwagi i propozycje, 
dotyczące środków poprawy sytuacji 
finansowej miast. 

75151 wagonów kolejowych 
stoi bezczynnie. 

W związku ze zmniejszeniem się przewo- 
zów na polskich kolejach państwowych, 05- 
tatnie zestawienia wykazują, że 7 1 wa- 
gonów towarowych stoi obecnie bezczynnie. 
W tej liczbie znajdują się 29.854 wagonów 
krytych, 31.295 węglarek, 13.653 platform, 
oraz 349 innych wagonów. 

„Groźny pożer. 
ZAKOPANE. 6. II. (Pat). W sobotę rano 

w willi „Nosal*, stanowiącej część zabudo- 
wań sanatorjum dziecięcego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego na Bystrem, wybuchł pożar, 
który, zniszczył willę doszczętnie wraz z 
calem niemal urządzeniem. W wiili tej po- 
zostawionych kyło kilkadziesiat dzieci, które 
zdołano bez żadnego wypadku przenieść do 
głównego gmachu. Straty spowodowane 
przez pożar wynoszą kilkadziesiąt tysięey 
złotych. 

  

Doroczna Reduta 
Akt hołdu Ziemi Wileńskiej 
Panu Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. 

Dziś o godzinie 13 w górnych salonach pałacu reprezentacyj- 

nego odbędzie się uroczystość wręczenia Panu Marszałkowi Józe- 

fowi Piłsudskiemu dyplomów Obywatelstwa Honorowego wszyst- 
kich gmin województwa wileńskiego przez przybyłych do Wilna 
delegatów z poszczególnych powiatów województwa. 

Uchwały rad gminnych każdego powiatu zgrupowane są 

w ozdobnie oprawnych i artystycznie wykonanych aliumach, które, 

jako akt hołdu Ziemi Wileńskiej w uznaniu zasług syna tej Ziemi 

Twórcy Niepodległości Państwa Polskiego, zostaną w sposób uro- 

czysty doręczone Panu Marszałkowi. | 

W uroczystości tej wezmą udział, poza dełegatami gmin, Rada 

| Wydział Wojewódzki. 

Artystów Teatrów Miejskich 
Bilety za okazaniem pa w kasach Teatrów Miejskich oraz przy wejściu 

lo Kasyna Garnizonowego. 

  

Aresztowanie prezydenta 
dyrektorjatu kłajpedzkiego. 

BERLIN. 6.H. (Pat.) — Z Kowna 
donoszą, że ofiejalna Litewska Agea- 
cja Telegraficzna potwierdza wiado- 
mość 0 pozbawieniu prezydenta dyre- 
ktorjatu kłajpedzkiego Boettichera 
zajmowanego urzędu. Gubernator 0- 
kręgu kłajpedzkiego Merkis powierzył 
administratorowi dyrektorjatu Toliu- 
sewi prowadzenie agend dyrektorjatu 
Równocześnie potwierdzona została 
wiadomość o© wydaleniu Boettichera. 

KOWNO. 6.II. (Pat. — Prezes dy- 
rektorjatu kłajpedzkiego Boetticher 

Konferencja rozbrojeniowa. 
Wrażenie projektu francuskiego. 

GENEWA. GJI. (Pat.) — Złożenie 
projektu francuskiego na konferencji 
rozbrojeniowej, zrobiło na terenie ge- 
newskim wielkie wrażenie. Projektem 
swym Francja dowiodła swej niezłom 
nej woli przyczynienia się do dzieła 
konferencji. : 

Propozycje francuskie są zgodne 
ze stałą linją polityki francuskiej, jak 
również wszystkiemi rezolucjami, pro 
tokółami oraz typami projektów, 
przyjęlemi przez Ligę Narodów od ro 

ku 1922. Propozycje francuskie w isto 
cie przewidują zastosowanie Środków 
technicznych oraz gwarancyj polity- 
cznych. W ten sposób projekt francu- 

ski przynosi liczne inowacje praktycz 
ne, mogącę przyczynić się do zmniej- 
szenia niebezpieczeństwa wojny i zła 
godzenia jej następstw. 

PARYŻ. 6.1. (Pat.) — Francuski 
projekt rozbrojeniowy wywołał żywy 
oddźwięk w całej Francji. Dzienniki 
podkreślają idealizm, cechujący pro- 
jekt oraz jego ścisłą logikę i poczucie 
rzeczywistośści. _ Nawet dzienniki 
skrajnie prawicowe, które naogół nie 

ędzą projektowi ostrej krytyki, 

że projekt wyrażą głębokie 
pragnienie pokoju, które ożywia ceałv 
naród francuski. 

    

   

Postulaty Vandervelde'a i lorda Cecita. 

GENEWA, 6.II. (Pat.) — Sobotnie 
nadzwyczajne posiedzenie konieren- 
cji rozbrejeniowej przedstawiało wi- 
dok dość osobliwy, przypominający 
nieco posiedzenia Konwentu z czasów 
rewołucji francuskiej, kiedy to kon-- 
went wysłuchiwał przedstawicieli klu- 
bów, zgłaszających swe żądania. Na 

* posiedzeniu tem, mającem charakter 
nieoficjalny, konferencja wysłuchała 
deklaracyj różnych organizacyj mię- 
dzynarodowych. 

Najoryginalniejszym momentem 
była defilada przedstawicielek organi- 
zacyj kobiecych 52 krajów, które zło- 
żyły na specjalnie przygotowanym sto 
le wieiki pakiet petycyj na rzecz roz- 
brojenia, podpisanych ogółem przez 
5 i pół miljona osób. 

Pozą przedstawicielkami organiza 
cyj kobiecych, zabierali głos przedsta. 
wiciele kościołów, studentów, człon- 
ków Ligi Praw Człowieka i Obywate- 
la. Dalej imieniem Stowarzyszenia 
Przyjaciół Ligi Narodów lord Cecił i 
w imieniu: drugiej międzynarodówki 
Vandervelde. : i 

Przemówienie przywódcy drugiej 
międzynarodówki utrzymane było w 
formie gwałtownej. Vandervelde 0<- 
wiadczył, że przemawia w imieniu 14 
miljonów robotników, domagających 

się rozbrojenia powszechnego, komp- 
letnego i pod kontrolą. Nie jesteśmy 
tu — mówił Vandervelde — poto, by 
wygłaszać życzenia, wy ć - nadzie- 
je, lecz poto, by formułować # а @ а- 

  

nia. Następnie udzielił Vandervelide 
całkowitego poparcia tezie niemiec- 
kiej o równości zbrojeń, żądając usu- 
nięcia istniejących obeenie różnie mię 
dzy zwycięzcami i zwyciężonymi. 

Lord Ceci! w imieniu Stowarzysze- 
nia Przyjaciół Ligi Narodów zgłosił 
następujące postulaty: 1) zmniejsze- 
nie budżetów wojskowych o 25 proe., 
2) rozwinięcie gwarancyj bezpieczeń- 
stwa, 3) wysunięcie zasady równości 
praw wszystkich państw, 4) zniesie- 
nie wielkich wojennych okrętów, cięż 
kiej artylerji, czołgów, lotnietwa woj- 
skowego, 5) umięczynarodowienie 
lotnictwa cywilnego. 

Przyjazd min. Simona. 

GENEWA. 6.1. (Pat.) — Przybył 
w dniu 6 b. m. do Genewy minister 
spraw zagranicznych Wielkiej Bryta- 
nji Simon. Wziął on udział w sobot- 

  

niem posiedzeniu Rady Ligi, ustępu: 
jąc jednak następnie miejsca lordowi 
Cecilowi, który był już poprzednio 
sprawozdawcą spraw, figurujących na 
porządku dziennym. ž Zi io f 

Głos sceptycyzmu. 

LONDYN. 6. II. (Pat). „Daiły Herald", 
omawiając propozycje franeusi vierdza, 
że są one sensacy Plan francus| 
runkowany i warunkiem tym, jak twierdzi 
dziennik, jest utrzymanie w całości trakta- 
tów, co—zdańiem dziennika — czyni pro 

    

   

    

Należy poczekać do poniedziałku — do- 
daje dziennik — aby się przekonać, co Fran- 
cuzi istotnie mają na myśli. 

Z Е — 

Sytuacja na Dalekim Wschodzie. 
Sprzeczne wiadomošci 

o zajęciu przez Japończyków Woosung. 

SZANGHAJ, 6-11. (Pat). 3 tys. żołnierzy japońskich I 806 mary- 
narzy zajęło fort Woosung. 

SZANGHAJ. 6.II. (Pat.) — Według 

oirzynianych ostatnio wiadomości, 

Chińczycy zajmują w dalszym ciągu 

Woo-sung. Bombardowanie . trawa. 

Również bombardowanie  dzielniey 

Sza-pei nie ustało. Japończycy budu- 

ja pośpiesznie lotnisko nad rzeką 

Wnang-Pu. 

Koncentracja wojsk sowieckich 
we Władywostoku. 

LONDYN. 6.II. (Pat) — „Daily 
Herald“ donosi z Tokio o wielkiej kon 
cenizacji wojsk rosyįskich we Wlady 
wostoku, gdzie władze sowieckie 

Przygotowania do 
LONDYN. 6.1. (Pat.) — W sobo- 

tę wieczorem nadeszły do Londynu 
wiadomości, że Japończycy przygoto- 
wują się do ataku na Nankin, wskutek 

zgromadziły już 70 tys. krasnoarmiej- 
eów. W samym Władywostoku ogłe- 
szony ma być stan oblężenia. 

ataku na Nankin. 
czego wszyscy Amerykanie otrzymali 
wskazówki ewakuowania się z Nanki- 
nu. 

  

W zagłębiach węglowych. 
(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

Sytuacja w zagłębiach węglowych, w 
związku z zatargiem na He zarobkowem jest 
następująca. Na wszystkich niemal kopal- 
niach węglowych odbywają się plebiscyty co 
do ewentualnego wywołania strajku. Mimo 
agitacji żywiełów radykalnych, większość 
robotników wypowiada się przeciw strajko» 
wi. Jutro w Katewieach odhędzie się zjazd 
delegatów rad załogowych, którzy ostatecz- 

nie zadecydują e dalszej sytuacji w prze- 
myśle węgłowym. W Zagłębiu Dąbrowskiem 
rokowania odbywały się bezpośrednie mię- 
dzy pracodawcami i robotnikami, przyczem 
obie strony pozostają w kontakcie z in- 
spekcją pracy Na Górnym Śląsku w kiłku 
kopalniach robotnicy strajkują. Są to jed- 
nak strzjki, do których górnicy nie przyłą- 
ezają się. 

Dementi. 
WASZYNGTON. 6.II. (Pat.) — De- 

partament stanu zaprzecza kategory- 
cznie wiadomości, jakoby Stany Zje- 
dnoczone i inne mocarstwa zażądały 
od Japonji pod groźbą bojkotu gospo- 
darczego wycofania wojsk z terytor- 
jum chińskiego do dnia 11 lutego. 

Charbin całkowicie 
opanowany. 

MOSKWA. 6. II. (Pat). Dzienniki sowiec- 
kie podają dziś wiademość o zajęciu Char- 
kinu przez wojska japońskie, Zajęcie miało 
nastąpić wezeraj rano. 

Komuniści © wojnie 
w Chinach. 
Na starą nutę. 

MOSKWA. 6. II. (Pat), Według donie- 
sień prasy, partje komunistyczne Niemiec. 
Francji, Anglji, Stanów Zjednoczonych, Pol- 
ski i Czechosłowacji ogłesiły wspólną odez- 
wę w sprawie akcji japońskiej w Chinach. 
Według odezwy tej akeja przeciwko Szang- 
hajowi oraz innym miastom chińskim świad- 
czy © zamiarze imperjalistów zduszenia ko- 
munistycznego rucha w. Chinach, okupacja 
zaś Charbinu przez wojska japońskie 0z- 
nacza ciężką prowokację Związku Sowiec- 
kiego i będzie poważnym krokiem na drodze 
interwencji przeciwko ZSRR. Sprzymierzeń- 
cem Japonji, według odezwy, jest Franeja, 
która mobilizuje przeciwko Sowietom Cze- 
chosłowaeję, Polskę i Rumunję. 

Inne wielkie mocarstwa współdziałają z 
Japonją w ograbianiu Chin oraz w organi- 
zacji napaści na Związek Sowiecki. 

EEE TE TTT 

Dr. med. EM. CHOLEM 
Urolog. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

Jagiellońska 8, tel. 10-63. 
Przyjmuje 12—2 i 5—7. 

został w dniu dzisiejszym aresztowa- 
ny. Przed tym faktem gubernator Mer 
kis, po powrocie z Kowna, wystoso- 
wał do Boettichera list, w któryne 
stwierdził, że Boetticher nie cieszy się 
zaufaniem władz centralnych i powi- 
nien podać się do dymisji. Boetticher 
odpowiedział gubernatorowi, iż nie 
może zastosować się do tych wyma- 
gań, gdyż kwestji tej nie jest w stanie 
rozstrzygnąć osobiście bez porozumie- 
nia się z pozostałymi członkami dyre- 
ktorjatu i zgody sejmiku. Po tej wy- 
mianie zdań rozeszły się pogłoski, że 
Boetticher prowadzi agitację w ko- 
łach urzędników dyrektorjatu, wobee 
czego gubernator Merkis wydał pole- 
cenie aresztowania go. 

Boetticher znajduje się w kasynie 
eficerskiem, pod stałą strażą oficerów 
Stawiany jest mu zarzut, iż wyjeżdżał 
w celach pertraktacyj z ofiejalnemi 
czynnikami państwa obcego, który te 
krok jest uważany za zdradę stanu. 
Śledztwo w tej sprawie zostało już 
wdrożone io ile te zarzuty znajdą 
potwierdzenie, .sprawa zostanie prze- 
kazana do sądu. 

Z komisyj sejmowych 
Stawki ubezpieczeniowe. 

w komisji administracyjnej. . 
WARSZAWA. 6.II. (Pat.) —— Sejmowa ko-- 

misja administracyjna pod. przewodnictwem 
wicemarszałka Po ewicza rozpatrywała na - 

sobotniem posiedzeniu wniosek posłów Stron. 
Ludowego w sprawie- obr nia 0 00 proc. 
stawek ubezpieczeń budowli od ognia w Pow- { 
szechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajem- 
nych. Wniosek Stronnictwa Łudowego refe-_ 
rował poseł Rymar (Kl. Nar.), wicemarszałełk 
Polakiewicz i pos. Moczulski (BB). | 

Pan wiceminister skarbu Starzyński oświad, 
czył, że Ministerstwo Skarbu wyda w. najbii;- 
szym czasie zarządzenie, aby Powszechny. Za- 
kład Ubezpieczeń Wzajemnych obniżył sza- 
cunek, niezałeżnie od uskutecznionej na rok 
1932: obniżki, przeprowadzonej według pro- 
jektu, o dalsze conajmniej 10 proc. Da to 
składkę na rok 1932 około 50 miłjonów, pod- 
czas gdy sama premja w 1930 r. wynosiła 76 
miljonów. Minisferstwo Skarbu zażąda, aby: 
przeprowadzona została obniżka szacunku bis- 
dowli według żądań indywidualnych. Pozatem 
wiceminister wykazał na. podstawie danych 
cyfrowych, że koszta administracyjne Państ- + 
wowego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych . 
są znacznie niższe od innych towarzystw u: , 
bezpieczeń, działajacych na terenie Rzeczypo- | 
spolitej. Referent pos. Długosz podkreślił, że 

  

   

      

  

po oświadczeniu wiceministra Starzyńskiego * - 
wniosek Stron. Ludowego jest nieaktuany ż 
wnosi o jego odrzucenie. W głosowaniu kome 
sja przyjęła wniosek referenta. 
__/WI dałszym ciągu pos. MATUSZEWSKE 
(PPS) podkreślił, 
by swobodę zgromadzeń i о$ viadezyl, že | 
odnosi się do ustawy krytycznie. Przewode 
niczący wicemarszałek POLAKIEWICZ za- : 
wiadomił, że wpłynął do komisji wniosek 
Str. Lud. , traktujący również o zgromadze- 
niach, który to wniosek p. marszałek wyeo0- 
fał z komisji konstytucyjnej. i przesłał do 
komisji administracyjnej. Referat tego wnios 
ku przydzielono pos. Zdzisławowi  Stroń- 
skiemu, 

Z komisji prawniczej. 
Szereg ustaw — Odrzucenie wniosku | 

o zniesienie sądów doraźnych. 
WARSZAWA: 6. II. (Pat). Na sobotnierk 

posiedzeniu komisji prawniczej Sejmu u- 
chwalono w 3-m czytaniu rządowym projekt 
usławy o Najwyższym Trybunale Administra- 
<ylnym, z poprawką pos. Podoskiego, upraw 
niającą rząd do wydania jednolitego tekstu 
ustawy o NTA. Następnie przyjęto z kiłko- 
ma poprawkami rządowy projekt ustawy © 
rejestrowym zastawie drzewnym. Zkolei u- 
chwalono zmiany do ustawy o ujawnianiu 
hipotecznem zezwołeń na parcelację grun- 
tów, z wyjątkiem jednej zmiany redakcyj- 
nej. Następnie pos. PUŻAK zreferował wnio- 
sek PPS w sprawie uchyłenią rozporządzenia 
Rady Ministrów o wprowadzeniu postępo- 
wania doraźnego. Komisja wniosek ten od- 
rzuciła. Sprawozdawca pos. Pużak oraz po- 
słowie ze Str. Lud. i KI. Ukr. stanęli w obro- 

nie wniosku PPS, wychodząc z założenia, że 
postępowanie doraźne nie osiąga zamierzo- 
nego celu i nie jest w obecnej sytuacji u- 
sprawiedliwione. 

  

     
  

Oibrzymie maiwersacje 
w kooperatywach sowieckich. 

MOSKWA. 6. II. (Pat), W Leningradzie 
pociągnięto do - odpowiedziałności sądowej 
grupę funkcjonarjuszy miejscowych koopera 
tyw pod zarzutem dokonywania malw. 
sacyj. Oskarżeni prowadzić mieli fikcyjne 
wykazy członków, przydzielonych w spra- 
wach aprowizacyjnych do poszczególnych 
składów rozdzielczych. Liczba „martwych 
dusz* dechodzi podobno do 260 tys, х 

   

ustawa ogranicza jako-  * 
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Karol Wyrwicz - Wichrowski 
a... teatr wileński przed stu laty! 

Go za paralela? — pomyśli zdu- 
miony czytelnik wobec takiego na- 
główka. Co ma wspólnego z przed- 
stuleciem młody p. Wichrowski, ob- 
chodzący w marcu jubileusz 10-letniej 
wiernej służby Melpomenie wileń- 
skiej? Prawdopodobnie autor chciał 
wyrazić życzenie, że i za sto lat p. 
Wyrwicz nich nam gra, jeżeli sądzo- 
uo mu ryawHzowač z Matuzalem. 

Owszem; życzę sz. jubilatowi rów- 
nież i łat Matuzalowych a Scenie wi- 
łeńskiej zwycięstwa nad kinami —- 
niemniej przeto bronię związku p. 
Wyrwicza z teatrem wil. lat 1822—- 
1832. 

Współność tkwi w analogji zjawi- 
ska dziś bardzo rzadkiego — miano - 
wicie: zżycie się autora z miastem i 
jego kulturalną aurą i publicznością 
przez szereg lat pracy na jednej sce- 
nie, Dzisiaj aktor stał się wędrowcem 
w dniach kryzysu sztuki i kryzysu 
ekonomicznego. Zmienia miejsce czę- 
sto mimowoli — przerzucany kapry- 
sem konfiguracyj zawodowych. Nie- 
rzadko, zaledwo «stanie. się ulbieńcem 
publiczności pewnego grodu, pociąga 
go sława na szerszym terenie, lub nę- 
cą lepsze warunki bytu. A takie zmia- 
ny widzowni i widowni nie zawsze 
dobrze wpływają na rozwój talentu 
aktora, obowiązanego częściowo sta- 
wać się rezonansem widzowni i jej 
upodobań artystycznych. I pubłicz- 
ność, często widująca zmianę artys- 
tów, nie jest w stanie nawiązać z ni- 
mi  psycho-artystycznego kontaktu. 
Zrozumienie przez nią formy przeży- 
cia roli przez aktora, tworzy wzmoc- 
nienie irracjonałnej więzi pomiędzy 
trzema elementami: widzownią, ak- 

torem i autorem. Na kanwie tej wię- 
zi tworzy się styl, duch, nastrój i wo- 
gółe charakter sceny, jej ton estetycz- 
ny, jej oblicze. 

Otóż przez 10-letni okres twórczej 
pracy ra scenie naszej, p. Wyrwicz 
zacieśnił węzeł, który się wytworzył 
pomiędzy nim a wilnianinem. Jest ta 
zasługa jego konstrukcji twórczej, 
dzięki której potrafił stać się wykład- 
nikiem upodobań artystycznych elitv 
wiłeńskiej, tej, dla której teatr połski 
zawsze był świątynią krzewienia wy- 
raźnej dykcji, muzyki słowa. kuźnią 
tajemniczej siły sugerowania widza 
pod władzą wizji artystycznej... 

Przed stu laty Wilno miało stałe 
kadry takich Wichrowskich, którzy 
ukochali „stolicę Litwy (ówczesne 
ich słowa) i pracowali dla utrzymania 
narodowej placówki. Znosili lata chu- 
de i tłuste z jednaką pogodą, wierni 
„służbie swojej ku ukontentowaniu 
publiczności*, Dzięki im właśnie, te- 
atr przetrzymał poważne kryzysy ma- 
terjalne i polityczne, niemal analo- 
giczne z dzisiejszemi. Ich to wytrzy- 
małej pracy i zżyciu się z wilnianami 
zawdzięcza teatr przebrnięcie  cięż- 
kich lat 1824 i 1830—32. 

„Kadrówkę* ówczesną tworzyli: 
J. Rogowski, weteran walk r. 1794, 
(który nigdy nawet nie ruszył z Wil- 
na z „wyjazdówką*), Dyonizy Każyń- 
ski, Skibińscy, Izab. Górska, Kuczyń- 
scy, J. Szymkajłło. Oni to przetrwali 
ataki Nowosilcowa, rządy Chrapowic- 
kiego, Dołgorukago, Horna, Obrezko- 
wa i Doppelmeyera i oni wprowadzili 
ma scenę Fredrę w tych latach po- 
wszechnej depresji. „Mąż i żona* wy- 
stawłone w r. 1824 wywołały protest 
Nowogsilcowa,: obalony akceptem cen- 
zury warszawskiej. W r.1827 idą 
„Pan Geldhab“, „Odludki i poeta“, 
„Mąż i żona”, „Krakowiacy i Górale" 
(cz. II) ze Skibińskim; — zawsze ścią- 
gając wilnian. Pomiędzy II. 1827—28 
prosperuje opera — dzięki trupie Ski- 
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bińskiego — połączonej właśnie + 
„miejscowymi*. Powoli wkraczający 
romantyzm. bez waiki kładzie klasy- 
cyzm, gasnący oficjalnie w Warszawie 
w r. 1829. 

Na afiszu wileńskim głosi dyrekcja 
„początek romantyzmu”. Na afiszu 
„Matki Rodu Dobratynskich“ figuru- 
je dopisek: „od czasu jak „Poezja Ro- 
mantyczna“ zaczęła brać przewagę w 
Świątyni Melpomeny, nie znalazła się 
dotąd sztuka, któraby dłuższą od niej 
bytność zabezpieczyła”. Jeszcze tra- 
giczka wileńska Izabella Górska od 
czasu do czasu, podtrzymuje stary re- 
pertuar „Mukost', „Iner de Ceastro*, 
„Horczyński*, Górę bierze Fredra, 
przygotowany przez  Skibińskiego: 
„Cudzoziemszczyzna*, „Mąż i żona”, 
„Gełdhab*, „Damy i Huzary* szły bez 
sutlera, (to było wtenczas rewełacyj- 
nem „furore'). I długo publiczność 
wileńska jest wierną Fredrze — co 
widać z ksiąg kasowych i częstych 
powtórzeń „Ślubów  panieńskich*, 
„Jowjalskiego“ za gościnnych wystę- 
pów Reymersa ze Lwowa. Dopiero 
w r. 1842 Kraszewski narzeka na za- 
niedbanie Fredry. 

Najtrudniejszym był do przebrnię- 
cia sezon 1830—1833. Teatr zamknię- 
to po wybuchu listopadowym pod pre- 
tekstem cholery (w marcu 18382 r.). 
Dopiero figiel aktora Burdzińskiego 
(9.VIII.31) proszącego pozwolenia za- 
grania sztuki w „rocznicę koronacji" 
zmusza władze do uznania „że cho- 
era się zmniejszała” a w teatrze „zwy 
kle mało się zbiera ludzi'. Ale narazie 
repertuar pożal się Boże! Odwieczna 
„Papuga naszej babuni*, „Łukasz z 
pod Łukowa, sztuka — „w trzech 
pozach*. „Szpital warjatów —,Obia- 
dek z Magdusią*, „Hiszpanie w Peru" 
(zamaskowana aluzja do czasów). Cu- 
dem jakimś wcisnęły się „Damy i hu- 
zary* (17.[V.31) i „Nikt mnie nie zna” 
(22.IV). Pomimo wszystko, jak stwier- 
dziłem skrupulatnem poszukiwaniem, 
teatr r. 1832 ujawnił wiełką i żywotną 
ruchliwość, co wskazuje właśnie na 
życzliwe popieranie przez wilnian 
swych stałych ulubionych aktorów. 
A dodać trzeba, że już Dołhorukij i 
policm. Skobielcyn — zaczęli się zbyt 
nio opiekować pewnemi śród artystów 
tarciami. Skobielcyn był wyznaczony 
na dyrekt. teatru, a Dołhorukij (od 
r. 1833) kazał drukować afisze w 
dwóch językach. Było to pierwsze pre- 
ludjam do wprowadzenia rosyjskich 
sztuk obok polskich. 

Jak dalece publiczność wileńska 
ceniła swych stałych artystów dowo- 
dzą liczne fakty. Tak np. — gdy dyr. 
Szmadtkopf — miał zatarg z Górską, 
publiczność głośno zażądała w teatrze 
cofnięcia udzielonej jej dymisji (była 
24 lata na scenie wil.). 50-lecie pracy 
Rogowskiego obchodzono uroczyście 
z udziałem, wszystkich „зЁег“ społe- 
czeństwa. Siostrę B. Leszczyńskiego— 
tragiczkę Wandę — wysyłano ze skła- 
dek publicznošci na kurację do 
Włoch. Benefisy każdego aktora — 
dawały kompłet... 

Takie to były stare dzieje wilnian 
—dotąd, jak kiedyś podkreślił Zelwe- 
rowicz, — konserwatywnych — wil- 
nian, kochających swoich artystów. 

A więc czyż nie ma racji bytu mój 
tytuł artykułu? Pewien jestem, że i 
„dzisiejsze Wilno, jak owo stare 

przyjdzie pogratulować panu Wyrwi- 
czowi z-okrzykiem ad multos annos. 

Antoni Miller. 

  

  

Popierajcie Ligę Morską 
  

Pogaduszki mejszagolskie. 
„Kobytka“ 

(„Monolog tutejszy"), 

Jakości w Adwencie, wieczorem, 
siedzielim my z babo przy piecu ha- 
niebnie zmarkociwszy sie. W chacie 
ciemno, cicho. Tyko słychacia jak 
płoty na dziedzincu od zimności trze- 
sztzo. Stęka baba, stękam ja — i stę- 
kami obydwa, — ale nicht nie ma o- 
choty gawędy poczynać, bo choć po- 
snmyszłenia u nas jedna ale hora taka 
smagła nas chwyciła, co nicht i nie 
wie jak z jego wyjść i gdzie ratunku 
©d jego szukać! Nareście, poczekaw- 
szy kapeczka i mówia ja do Karuśki, 
żonki mojej, znaczy sie: „Słuchaj Ka- 
rusienka. Ot i kiermasz w piątek. 
Trzebaby do miasta jechać — a tu 
pieniędzy niema. Kobyłka trzebaby 
kupić. Na rynku koniow będzi szmat; 
może cości, nazywa sie, i kupiłby ale 
miema z czym. Wiusna idzi, na. pola 
wychodzić trzeba, — a kobylki nie- 
ma. Radž ty — co robić?!" 

A baba moja cicha, ale — chitra 
jak pacuk, — pomyślawszy kapeczka 
i mówi: „Ot co, patrzaj, parsiuka 
przedam. Kabaniuk okuratny. Pudow 
osim pociągni. Niechaj po dwa dołary 
za pud to i tak szesnaście naskrobim. 
Jak nie będzisz durny — to kobyłka 
bedzisz mial“. 

Myśla sobie: „dobrze raji. — Tak 
i zrobia”. 

Na raneczku jutrzejszym dniem 
posżed ja z kijaszkim do Mikitki do 

Bołoszy, do tabunszczyka, co na ogól- 
nica świni kupuji i do miasta na pła- 
szczadka pędzi. 

Przyszedszy ida do chaty, a Mi- 
kitka kole okna siedzi i fajka kurzy. 
Zejrzał mnie i pyta sie: „A ty, Win- 
cuk, jaki interes do mnie masz?* Ja 
i mówia: tak i tak. Kabaniuka, zna- 
czy sie, do przedania mam“. A Mi- 
kitka kapota z čwieka zdjoł i gada: 
„Nu, to chodź, pójdzim, obaczym“. 
I poszli. Przyszlim do chlewuszka, -- 
i poczoł Mikitka kabaniuka za pod- 
brzusie macać i za ogon a za uszy 
ciągač... Nareście pałka do gęby je- 
mu wstawił, — patrzał, patrzał — i 
mówi: 

„Krupnyl“ 
Oj krew mnie wderzyła do głowy 

i pomyślał ja: „Nu, to już niema ko- 
bytki!“ 

A moja baba jak skoczy i dawaj 
gadač: „Ty, Mikitka, stysza, dobry 
majster, lubisz žuka pušcič, bo ty ta- 
niej kupić chcesz! Ot zawołami są- 
siadów, niechaj powiedzo, — a jak 
będzi krupny — to ja tobie kabaniu- 
ka darmo dam“. 

A Mikitka, nie spodziewawszy sie 
tej nowiny, miękczej gadać poczoł, — 
butełka wódki, niby to boryszowej z 
kieszeni wyciągnoł i mówi: ,„pójdzim 

  

*) wieprz, chory na trychiny. 

K-U-R.J E R WA LEN S K I 

Plenarne „posiedzenie Sejmu. 
Budžety N.l. K., M.S. Wojsk., Min. Ssrawiedliwošci. I Sp. Wewn. 

WARSZAWA. 6. II. (Pat). Marszałek Świ 
talski otworzył posiedzenie o godzinie 15 
m. 20. Przystąpiono do budżetu Najwyższej 
Izby Kontroli, który szybko załatwiono. 

Następnie Izba przystąpiła do obrad nad 
budżetem Ministerstwa Spraw Wojskowych. 
Referent pos. POLAKIEWICZ stwierdza, że 
budżet M. S. Wojsk. preliminowano w do- 
chodach na 3 i pół miljona zł, w wydat- 
kach na 830.650 tysięcy zł. Wydatki na woj- 
sko — obniżono © 6.700 tysięcy w porówna- 
niu z rokiem ubiegłym. Komisja budżetowa 
nie wpro ziła zmian w preliminarzu i ak- 
ceptow jednomyślnie ogólną sumę wy- 
datków, co zasługuje'na specjalne podkreś- 
lenie. Ten stosunek Sejmu do armji wypły- 
nął nietylko z przeświadczenia, że wojsko 
polskie jest główną opoką naszej niezawi- 
słości politycznej, ale że wydatki przeznaczo- 
ne na zbrojenie państwa nie są wyrazem 
polityki zaborczej. W; zakończeniu referent 
wnosi, by Sejm przyjął budżet w myśl przed 
łożenia misji budżetowej. 

W dyskusji zabierali głos pos. ARCISZEW? 
SKI z Kl. Narodowego, i KRZYŻANOWSKI 
z Ch. D. 

Po przemówieniu pos. Polakiewicza, któ- 
ry odpierał zarzuty, postawione przez mów- 
ców opozycyjnych, przystąpiono do budżetu 
Ministerstwa Sprawiedliwości, Referent pos. 
Seidler z BB. przedstawił pracę wydział 
legislatywnego Ministerstwa Sprawiedliw. 
ci, a następnie wyjaśnił stosunek Kom 
kodyfikacyjnej do tego Ministerstwa.  Ko- 
misja kodyfikacyjna ma za zadanie unifi- 
kację ustawodawstwa i opracowanie projek- 
tów, w czem ma zupełną swobodę działa- 
nia. 

Po przemówieniu sprawozdawcy zabrał 
głos minister sprawiedliwości Michałowski, 
omawiając oszczędności w budżecie Mini. 
sterstwa. 

Po przemówieniu p. ministra wywiązała 
się dyskusja. 

        

    

    

   

  

   

”Przemawiali pos. BRODACKI ze Str. Lud. 
pos. NIEDZIALKOWSKI, pos. KOPOCZ z 
Ch. D., Pos. PASCHALSKI z BR. połemizuje 
z wywodami opozycji i zbija jej zarzuty co 
do panowania t. zw. niepraworządności w 
Polsce i przypomina zamach 5 stycznia 
1919 r., wypadki grudniowe 1922 r., arty- 
kuł w „Gazecie Warszawskiej” o prezyden- 
cie Narutowiczu i t. p., poczem omawia sze- 
roko sprawę inwigilacji Marszałka Piłsud- 
skiego. Oto jest przyczynek mówi poseł 
do tej nauki praworządności, którą nam 
pozostawiono jako cieplarnianą  roślinkę. 
Gdyby Marszałek Piłsudski był prawnikiem— 
mówi pos. Paschalski — toby nie był pierw- 
szym Marszałkiem Polski w tych ciężkich 
czasach. Gdyby był prawnikiem, toby to 
wszystko zważył w ten sposób, jak sobie pa- 
nowie życzycie, ale to jest taka oryginalna 
historja, że Jemu nie.chodzi o prawa pisane, 
lecz o wykuwanie pewnych zmian psycholo: 

nych, na których prawo musi budować 
Zapewniam panów, że w chwili gdy nowa 

konstytucja wejdzie w życie, na jej straży 
staniemy. 

Następnie przystąpiono do budżetu Mini- 
sterstwa Spraw Wewnętrznych. Sprawozdaw 
ca pos. CZUMA (BB) przypomina, że budżet 
ten został w komisji poddany ‚ 

debacie, Zarzuty, podnoszone w komisji, by- 
ły przeważnie natury politycznej, Rezulłat 
prac komisyjnych wyraża się w wiełu po- 
prawkach, uzgodnionych z rządem, które 
redukują budżet po stronie wydatków o 
mniej więcej miljon złotych. Mówca szczegó 
łowo przedstawia te kompresje w poszcze- 
gółnych pozycjach budżetu i prosi o przyję- 
cie budżety według wniosków komisji. 

W dyskusji zabrał głos pos. SMOŁA ze 
Str. Lud. pos. BEREZOWSKI (KI. Nar.), 
pos. KUZYK (Ukr. Socjal.-Dem.) oraz pos. 
KOPOCZ (Ch. D.). 

Dalszy ciąg dyskusji odbędzie się w po- 
niedziałek. 

  

  

  

    

  

   

   

    

  

Przemówienie min. Jędrzejewicza 
na piątkowem 

Po odparciu zarzutów Str. Narod. w spra 
wie konstrukcji preliminarza budżetowego 
Min. W. R. i O. P. i ustawy o ustroju szkol- 
nym min. Jędrzejewicz oświadcza: 

„Nie mogę zrozumieć dlaczego usiłuje się 
tak forsownie imputować rządowi, że pro- 
jekt komisji kodytikacyjnej w sprawie pra- 
wa małżeńskiego jest projektem, za który 
odpowiedzialny jest rząd. Rząd zadeklaro” 
wał kilkakrotnie, że projekt komisji kody- 
fikacyjnej nie jest jego projektem i że nie 
był dotąd przez rząd rozpatrywany. Komis- 
ja kodytikacyjna powołana jest jedynie do 
wypracowywania projektów ustaw, a rząd 
określa później swoje stanowisko wobec da 
nego projektu i przekształca go w ustawę. 
Chyba sprawa cała nie jest tak trudna i za- 
wiła, by trzeba było ją długo tłumaczyć. 

Cheę jeszcze odpowiedzieć na uwagi co 
do wyehowanła państwowego. Do tej rze- 
ezy przywiązuję o wiełe większą wagę, niż 
de tej sztucznie rozdętej sprawy ustawy 
małżeńskiej, Wychowanie. państwowe jest 
wychowaniem obywatelskiem; ma ono na 
celu wychowanie człowieka na lojalnego, ko- 
chającego swoje państwo obywatela © jak- 

- najgłębszem zrozumieniu obowiązków oby- 
watełskich, z których wynikają jego prawa. 
Wychowanie państwowe uczy nas podporząd 

Sytuacja 

plenum Sejmu. 
kować swoje dobro osobiste powszechnemu, 
twłerdzi zgodnie zresztą z wychowaniem re- 
ligijnem, že istnieje coś, eo przerasta war- 
tość jednostki. 

Wychowanie państwowe winno stać się 
hasłem, grupującem wszystkich obywateli, 

niezależnie od różnie urodzenia, stanu ma. 
jatkowego, światopoglądu. Śmie ono żądać 
od ludzi ofiary, może zażądać ich życia na- 
wet i to nie z rozkazu łub strachu, lecz w 
imię wspólnego ideału. Czyż w wychowaniu 
dawnych Spartan, lub Rzymian nie było 
istotnie elementów tego wychowania, chociaż 
roła państwa od tych czasów tak się zmie- 
niła? Jeśli pragnę doszuktwać się przyczyny 
tej gorliwości, tej nienawiści, to zdaje mi 
słę, że chodzi poprostu o ocenę ostatnich 
lat naszej historji. Trudno, od nas, panowie, 

nie doczekacie się zmiany stanowiska pod 
tym względem. Odróżniamy w tych dziejach 
łudzi, nie szczędzących życia i krwi swojej, 
ludzi ezynu i decyzji od ludzi tchórzostwa, 
ugody, często zaprzaństwa narodowego i bę- 
dziemy szerzyłi kult Marszałka Piłsudskiego, 
który jest symbołem tego co wzniosłe i 
piękne. Ci, którzy nie potrafili wychowywać 
tak młodzieży, nie są wareł być wychowaw- 
eami w odrodzonej Polsce i nie będą* 

(Telef. od własn. kor. z Warszawy). 
Z Gdyni donoszą: Po kilkudniowej groź- 

nej burzy na morzu, na półwyspie hełskim 
zapanował spokój. Jutro wyjeżdża z Gdyni 
na wybrzeże morskie specjalna komisja, któ- 
ra zbada szkody wyrządzone przez dlugetrwa 
łą burzę. 

Szkody te są dość poważne, o ile można 

wnosić z dotychczasowego stanu rzeczy. W 
wiełu miejscach woda podeszła pod tor ko- 
lejowy. 

Pogłoska, jaka rozeszła stę wczoraj wie- 
ezorem o przerwaniu półwyspu helskiego, 
okazała się. fałszywa. 

W Jaki sposób pewien kolejarz uleczył się 
z reumatyzmu. 

Dla kolejarza rzeczywiście niepojętnem 
jest, gdy nagle przy wskakiwaniu na stopnie 
wagonu druga noga odmawia posłuszeństwa 
i równocześnie odczuwa jakąś niesamowitą 

Sztywność w stawach i krzyżu. To są pierw- 
sze objawy reumatyzmu. „Nie mogłem po- 
prostu zrozumieć”, pisze nam pan A. Buk, 
Siemianowicze, Matejki 14, „skąd nagle wzię- 
ła się taka sztywność w krzyżu i kolanach. 
Gdy chciałem jak zwykle wskoczyć do rusza- 
jącego pociągu, zaledwie z wiełkim wysił- 

kiem udawało mi się utrzymać na stopniu. 
Początkowo przypuszczałem, że przyczyną 
tego jest zwykłe nadwyrężenie mięśni, ale 
nacierania i rozmaite wypróbowane  przeze- 
mnie lekarstwa nie przyniosły mi żadnej ulgi. 

Przeciwnie! Szczególnie słotne s zimne 
dnie dawały mi się we znaki — bółe były 
wprost nie do zniesienia. Na służbę szedłem 

wówczas jak na tortury. Latami całemi mę- 
czyłem się tak okropnie, dopóki pewnego 

  

do chaty, bo tu zimno. A ty Wincu- 
kowa uspokojsie. A kiedy i krupny, 
to wielki interes! Ja i takiego kupia. 
Mało ja takich miał, a, dłatego, wszy- 

stkie przedał. Teraz taka moda na 
rynku —- coby jeden drugiemu cy- 
ganem był. Ot, przyjdzi taka paniu 
sia, znaczy sie, na rynek kupować. 
Cały towar wymaca, wypatrzy, wy- 
pyta sie, — a jak kupi — to napewno 

falsz!" 
Późniejszo poro 15 dołary z kie-. 

szeni wybrawszy, na stoł położył, za 
ręka chwycił, wderzył i krzyczy: „nu 
Wincuk, szklanka dawaj. Borysz pić 
będzim'*. A baba dolary ze stołu wzie- 
ła, szklanka postawiła i do sieni po 
chleb poszła. Wypiwszy boryszu — 
Mikitka oidwitał sie, zabrał parsiuka 
z chlewuszka i popar do swojej jedno- 
sieli. ‚ 

Na jutro, pod wieczor, odział sie 
ja czyściej, podjad, pochował dolary 
zanadra do kapszuka *), odwitał sie 
z babo i poszed do Boluka, do zięcia 
mojego, znaczy sie... A Bołuk, dowie- 
dziawszy sie, co do miasta mami ra- 
zem jechać, już i sani nastroił i konia 
poczyścił i kole obejścia chodzi. Pa- 
trza ja: a u jego i sieczki nakrojono 
i trzęsianki *) majsza**) okuratna 
nabita. Weszli my do stancji—aż tam 
Waruśka, córka moja, kole pieca 
stoi i bliny pieczy. I mówi Boluk do 
mnie: „Widzisz tatka, co ja do drogi 
przystroiwszy sie okuratnie. Tyko pa- 
„trzaj: coby piniędzy gdzie nie stracił. 
Ot, najłepiej daj mnie, niechaj ja 

*) kapciuch. 
*) mieszanka siana i słomy. 
**) worek do siana. 

    

   

razu nie zwrócono mi uwagi na Togal. Za. 
wiedziony jednak tyloma próbami, naturalnie 
odniosłem się z niedowierzaniem i do tego 
zalecanego mleku. Lecz dzięki Bogu dziś 

nie żałuję doprawdy tej ostatniej próby, gdyż 
odrazu po zażyciu odczułem dobroczynne 
działanie tych tabletek. Wkrótce też powoli 
bóle ustąpiły, a teraz już zupełnie pozbyłen 

"się tej strasziwej choroby. Tak więc dzięki 
Togalowi odzyskałem swe zdrowie”:  Podob- 
ne doświadczenia poczyniło tysiące cierpią- 
cych, którzy przyjmowali Togal przy reuma- 
tyzmie, podagrze, rwaniu w stawach, bólach 
w krzyżu, bółach nerwowych głowy, - gry- 
pie, przeziębieniach i pokrewnych  cierpie- 
niach. Ponieważ Togal w zarodku zwalcza 
te niedomagania, przeto nawet w chronicz- 
nych wypadkach osiągnięto przy pomocy 
tego środka nadspodziewanie pomyślne rezuł 
taty. Nieszkodliwe dla serca, żołądka i innych 
organów. (K. Rz. m. st. W, —16—X1—32) 

GERMANIA NOOO OCENE ORO ROWERCEZGO 

schowam, bo jak posiejisz — 
będzi bieda!'* 

Odał ja jemu wszystkie dolary, a. 
pary czasu poczekawszy, siedlim my 
na sani z Waruśko i pojechalim do 
miasta. W chacie została sie Anto- 
niowa i póki zakluczyła drzwi i spać 
położyła sie — my już musi byli da- 
leko... 

Jechalim cała noc. Ludzi na goś- 
cincu szmat. Na kiermasz jado, 
kużdy interes ma. Ten przedaji — ten 
kupuji. Idzi ruch. A smorgonskich o- 
barzanków?! Musi z piekła oni bie 
ro sie: prosto wozami wiozo i dość: 
Takie tam oni smorgonskie! Tyko ta 
słowa. Ani oni w Smorgoniach byw- 
Szy, — ani Smorgoni nie widziaws 
W kużdej wiosce kole Mołodeczna — 
baby pieko. Wszystko — fałsz. 

znow 

  

Dlatego, na raneczku, dobili sie 
my na Snipiszki. Konia w zajeździe 
u Joselki postawilim: i poszlim na 
kiermasz we trzech... 

Na rynku, jak na rynku. Narodu 
szmat. Targ aż gotui sie. Przekupniki 
krzyczo i swiszczo,—koni probujo,--- 
na saniach we czterech nawaliwszy 
sie. Konowały, rzemieniami obmotaw- 
szy sie, po rynku, jak bociany, chodzo. 
Zwoszczyki w polskich czapkach też 
swoje szkapy, ochwaciwszy *), prze- 
dajo. Ale okuratnych koni, — to tak, 
czysto—pieknie. Niema nic. Same wy- 
czysto—pięknie. Niema nic. Same 
boi. I mówia ja: „widzisz, szmat jest 
wojennych koni, co z licytacji prze: 
dane, ale zwoszczyki, na remizji ich 

*) choroba nóg u koni, t. zw. ochwat. 
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Początek o godz. 8 wiecz — 
Dochód na rzecz biednych Parafji Ew.-Aug. w Wilnie. Bilety do nab. w kasie sali” 

ostatni 

bohater filnu „Cham* Mieczysław Cybulski 
wystąpi w godż. wieczorowych w kinie „Casino 
podczas demonstrowaaia, cieszącego się niebywałem 

CHAM 

Sala Gimnazjum T. Welera (d. sila „ipollo") uł. Dąbrowskiego 6. 
DZIŚ W NIEDZIELĘ 7+4go LUTEGO R. B. ODBĘDZIE SIĘ 

WIECZÓR- 
z udziałem słynnej śpiewaczki warszawskiej Heleny Zubowicz (sopran kolorat.), 
prof. Koszmidera flet) i prof. Gałkowskiego (akompanjament). Pozatem wy- 
stawiona będzie szt. Kernera „STRÓŻ NOCNY”' („Der Nachtwacher* von Korner) 

Własny obfity bufet: 

a 
a 

KONCERT 3 

a 
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dzień 

oraz rozdawać będzie swe foto- 
grafje (z własnoręcza podpisem) 

Dziś į 

i przywita publicznošė wileńską    
Sprawy gdańskie w L. N. 

Przyjęcie rezolucji. 

GENEWA, 6.II. (Pat.) — Rada Li- 
gi Narodów przyjęła dziś raport i re- 
zolłucję, przedstawione przez reprezen 
tanta Wielkiej Brytanji, w sprawie 
avis eonsultatii Trybunału Haskiego, 
dotyczącego traktowania obywateli 

polskich i osób pochodzenia polskiego 
w Gdańsku. 

Rezolucja poleca sekretarzowi ge- 
neralnemu zakomunikować tekst 0- 
pinji wysokiemu komisarzowi Ligi w 
Gdańsku. Należy przypomnieć, że za- 
sięgnięcie opinji Trybunału nastąpiło 

na życzenie wysokiego komisarza, 
Rada Ligi była tu tylko pośrednikiem. 
Po wydaniu przez Trybunał jego opi- 
nji Rada przekazuje ją komisarzowi 
w Gdańsku, który, wobec wyświetle- 
nia strony prawnej zagadnienia, bę- 
dzie mógł zbadać kwestje konkretne, 
przedłożone mu przez rząd polski. 

Rezolucja przyjęta została przez 
Radę bez dyskusji. Następnie Rada 
przyjęła złożony przez ministra Zales- 
kiego raport w sprawie pomocy dla 
Liberji. > 

Przed wyborami prezydenta Rzeszy. 
Hitler zabiega. : 

BERLIN. 6.11. (Pat.) — „Boersen 
Courrier'', powołując się na informa- 
cje z miarodajnych kół narodowo-so- 
cjalistycznych, donosi, że Hitler za- 
mierza obecnie zwrócić się do prezy- 
denta Rzeszy z prośbą o nadanie mu 
obywatelstwa niemieckiego. Prośbę 
swą Hitler uzasadnia 4-letnią służbą 

czynną w armji niemieckiej. 
Pozatem przywódca narodowo-so- 

cjalistyczny wskazuje, iż komendanci 
okręgowych organizacyj narodowo - 
socjalistycznych wywierają na niego 
nacisk, aby zgodził się na wysunięcie 
kandydatury swej na prezydenta Rze- 
szy. 

515 tys. podpisów na liście Hindenburga. 

BERLIN. 6.II. (Pat) — Komitet 
bezpartyjny, popierający kandydatu- 
rę Hindenburga, donosi, że w ciągu 

trzech dni wpisało się na listy, pro- 
pagujące kandydaturę obecnego pre- 
zydenta, 515 tys, osób. 

Wyrok w głośnym procesie. 
BERLIN. 6. II. (Pat). W sensacyjnym pro 

cesie przeciwko lekarzom kliniki dziecięcej 
w Lubece, oskarżonym 0 zaniedbanie prze- 
pisowych środków ostrożności przy zastrzyki 
waniu niemowlętom szczepionki Calmette'a, 
ogłoszony został w sobotę wieczorem wyrok. 
Dyrektor szpitala Deyeke skazany został na 
dwa. lata więzienia, jego asystent dr. Alt- 

staedt — na półtora roku więzienia, obaj za. 
zabójstwo wskutek niedbalstwa, Oskarżeni 
prof. Klotz i asystentka Schuetze zostali u- 
wolnieni. Proces trwał od 12 października 
ub. roku, wywołując w opinji świata oraz 
w międzynarodowych kołach lekarskich zro- 
zumiałe zainteresowanie. 

Przed zmianami na kolel 
wschodnio-chińskiej. 

CHARPIN. W( charbińskich kołach po- 
litycznych stale mówi się, że w najbliższym 
czasie nastąpią radykalne zmiany na kolei 
wschodni: ińskiej Od czasu konfliktu so- 
wiecko chińskiego i zawarcia porozumienia 
pomiędzy Sowietami a Chinami począł na 
kolei wschodnio-chińskiej przeważać wpływ 
sowiecki. 

Ostatnio jednak coraz to bardziej wzra- 
stają wpływy japońskie a w związku z tem 
i wpływy rządu mandżurskiego. Rząd muk- 
deński opracował szeroki plan walki z mię- 
dzynarodówką komunistyczną. Postanowio. 
na której pracuje znaczna liczba komunis- 
mem aż do wykorzenienia go z Mandżurji. 
Jak oświadcza członek mukdeńskiego komi- 
tetu rządowego lui-Czun-Chun — wszyscy 
komuniści zostaną w Mandżurji „wypowie- 

dzeni* г 

Jak się zdaje, postanowienie to dotyczy 
przedewszystkiem kolei wschodnio-chińskiej, 
nak: tórej pracuje znaczna liczba komunis- 
tów. Wszyscy urzędnicy kołejowi wysłani z 
Związku Sowieckiego, jak również wszyscy 

    

   
ników japońskich. Dojście seijukajców (par- 
tji wojskowej) do władzy wzmacnia jedynie 
pozycje japońskich ekstremistów. 

, W przyszłych miesiącach, kiedy nastanie 
piękna wiosna mandżurska, rozgrywać się 
będą tam dalekoidące wypadki a to, co dzia- 
ło się dotychczas było tylko przygrywką.... 

Podwyższenie cła na drzewo. 
BERLIN. 6.II. (Pat.) — Rząd Rze- 

szy na podstawie pełnomocnictw cel- 
nych z dnia 1 grudnia 1931 r. uchwa- 
lił podwyższyć stawki celne na Irzewo 
twarde oraz na wyroby z tego drzewa 
o 50 proc. 

„ Bezrobocie we Francji. 
PARYŻ. 6.11. (Pat.) — Ogólna tłość zareje- 

strowanych i biorących zasiłki robotników. 
we Francji przekracza według danych urzę- 
dowych, 241 tys. W porównaniu z ubiegłym 
tygoniem zaznaczył się wzrost ilości bezrobot- 
nych o 16 tys. Około 132 tys. bezrobotnych 
przypada na miasto Paryż z przedmieściami. 

sowieccy poddani, tam zamieszkujący a przy KARĘ 
jęci do-pracy na kolei mogą również spodzie 
wać się wypowiedzenia pracy. 

Inicjatywa w tym kierunku wyszła właś- 
ciwie ze strony Japonji. „generalna czyst- 
ka" przeprowadzona zostanie przez Chin 
czyków, Japończycj 

Oświadczenia Iui-Czun-Chuna, którego Ja- 
pończycy protegują, świadczą o nastrojach, 
jakie obecnie panują wśród czołowych czyn- 

    

    

naczysto zbiwszy, teraz na rynek wy- 
prowadzili i żuka puszczajo *), co to 
takie koni — że choć na wesela jeź- 
dzić". 

Ale my, — narod prosty! My koni 
znami. Nam trzeba, coby koń był i 

młody i zdrowy. I pola zaorać i do 
kościoła pojechać.. 

Ot, tak sobie z Bolukim gadami,— 
aż tu Waruśka cości zoczyła i mówi: 
„a wo! tatka, patrzaj, — przy płocie, 
kole cerkwi gniaduszka stoi!“ 

Patrzym my: prawda: — stoi! 
Zgrabnienka, niewielczenka, ale tył 
szeroki i plecy okuratne. Poczoł ja 
patrzeć nogi: — zdrowe! I oczy do- 

brze widzo. A na zęby: 5 lat mal 

„Nu, myśla, ot! jak raz dla mnie“. 
Pytam sie ja gospodarza: ci przedaji” 
A on i mówi: 

„A coż ty myślisz, co ja jo na wy- 
stawa tu przyprowadził?!" 

„Nie gniewaj sie, ja mówia, gadaj 
tołkiem: wiele chcesz?" „Jak dla cie- 
bie, to za 15 dolarów odam!“ 

Tyko co ta słowa powiedział — 
dawaj kole nas ludzi zbierać sie. 
I przekupniki kręcić sie poczeli i ko- 
nowały i zwoszczyki w polskich 
czapkach. A kużdy jemu siuli*): 
chto 10 dolarów, chło 12, — a chto 
już i kupuji. Ale Boluk w ta pora sko- 
czył, gospodarza za ręka chwycił. 
wderzył i dolary jemu suni. Gospo- 
gadać, co nam juž przedana i od plo- 
darz jak obaczył piniędzy, — dawaj 
tu kobyłka odwiązuji. 

Oj, jak nawalo sie przekupniki i 
konowały i zwoszczyki w polskich 
     

) kłamią. 
* proponuje. 

kierują akcją z za kulis.-H 

  

  

czapkach, coby im borysza dać — al 
Bożesz ty moj! Głowa mnie naczysta 
zdurzyli i pomyślał ja sobie: „niechaj 
was kaczki, odczepcie sie wy ode 
mnie“ i dał im na pół butelka. A oni 
widzo co tu interesu niema — tak 
i sami gdzieści pośzli. 

Zostali sie my z gospodarzem, pa- 
szport konski wzieli i poprowadzilim 
kobyłka do Josełki, do zajazdu. Po- 
stawilim gniaduszka do stojła, dalim 
jej sieczki — a ona żre, że Boże ra- 
tuj. „Nu, myśla, ot fajna kobyłka 
przytrafiła sie. Jeszcze ja takiej nigdy 
nie miał!* 

Jutrzejszym dniem, na ranku, za= 
łożyli my konia do sań, gniaduszka 
przywiązalim do hołobli i — pojecha- 
lim do chaty. A narodu szmat z kier- 
maszu powraca, to i jechać jakości 
weselej. Spotkał ja i Mikitki z Boło- 
Szy, tabunszczyka co Świnia u mnie 
kupił (nie krupny kabaniuk był) — i 
Justyna z Łojciow i Franuka z Pili- 
szek... A kuždy na kobytka moja pa- 
trzy i: „wiele dałasz?* pyta sie. A ja 
tyko śmiejam sie i nic nie gadam. 
„Nu, zgadnicie!* mówia. : 

A oni: i siak i tak, — nijak zgad- 

nąć nie mogo, — abó za wiele, abo za 
mało gadajo. 

Czysty śmiech! 
Już dobrze ściemniawszy — dobili 

sie my do chaty. A moja baba na 
progu stoi i raduji sie, co ja z ko- 
byłko powrócił. Postawił ja gniadusz- 
ka do stodoły, poszed do chaty i mó- 
wia babie: tak i tak. Ja kobyłka ku- 
pił, — jaki kiermasz był, — i wszyst- 
ko, co potrzeba. A baba i mówi: ty, 
Wincuk, teraz do stodoły idź spać.
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Dukszty. 

Na bezrobotnych, 

Staraniem Zarządu Ogniska Kolejowego i 
Kolejowego Przysposobienia Wojskowego w 

«dniu i lutego r. b. urządzona była impreza 
ma rzecz bezrobotnych. 

Koło amatorskie obu ognisk odegrało 
sztukę ludową p. t. „Kominiarz i Młynarz”, 
ze $piewami i tańcami. Główne rołe 0: о- 
rzyli pp. A. Łaskarżewski, Bielewicz, Ejsy 
mont. 

Przedstawienie było poprzedzone odczy- 
tem na temat: Zasługi Społeczne Ks. Bisku- 

  

  

    

   
pa Dr. Władysława Bandurskiego, wygło- 
szonym przez miejscowego nauczyciela p. 
Rolę. 

Całkowity doch 
rzecz bezrobotnych. 

Niemanczyn. 
Postrzełenie się kłusownika. 

Znany kłusownik Jóseg Godlewski zam. 
-w folw. Tantuliszki, gm. młemenczyńskiej 
będąc Ścigany przez policję ukrył się w za- 
budowaniach fołwarcznych i usiłował tam 
ukryć strzelbę. W trakcie tego nastąpił wy- 
strzał. Kula ugodziła kłusownika w szyję. 
W, stanie beznadziejnym odwieziono go do 
szpitala w Niemenczynie, 

wilejka. 
Kradzież w cerkwi. 

х  Wiłejki donoszą, 
«eerkwi dokonano profanaej 

  

dl został przeznaczony na   

  

w miejscowej 
Nieujawnieni    

narazie sprawey włamał się do cerkwi, 
gdzie rozbili skarbonki z ofiarami, oraz za- 
brali cenniejsze rzeczy cerkiewne. Powia- 
domiona policja zarządziła poszukiwania za 
sprawcami kradzieży. 

Turgiele. 
Podpalenie. 

Wie wsi Mieiuny gr. turgielskiej spalił się 
dom Witolda Giecewicza. Według pierwia- 
stkowego dochodzenia zdołano ustalić, iż Gie 
cewiez podpalił dom celem otrzymania ase- 
kuracji. Przed pedpałeniem sprytny włościa- 
nin usunął cenniejsze rzeczy i mebie, które 

ukrył w stodole. 

2 Booranitz 
Ujęcie włamywacza. 

Naskutek listów gończych wpobliżu Oran 
został zatrzymany międzynarodowy włamy- 
wacz Alfred Kursztejn vel Gunon, poszuki- 
wany przez policję rumuńską i węgierską 
za szereg włamań i kradzieży. Kursztejn był 
ścigany przez funkcejonarjuszy policji z War 
szawy, zaś w rejonie Oran usiłował przedo- 
stać się na Litwę przy pomocy znanego 
przemytnika Bołesiawa Hankiego, który zdo- 
łał zbiee. 

    

   

Burza na Dźwinie. 
Z pogranicza donoszą, iż ubiegłej nocy 

na rzece Dźwina szalała wielka burza Śnież 
na połączona z niebywałą wiehurą. Siłny 
wiatr zniósł na stronę sowiecką kłlka łodzi 

rybackich oraz 2 łedzie strażnicze. Jeden z 
rybaków Michał Zygmuntowicz utonął. 

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

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

е в z | 

Miejski 
Kino -Teatr Dźwięk. 

w Nowogródku |   

Od dnia 2-g0 lutego NA OTWARCIE dźwiękowego kina 

KOBIETA NA MARSIE 
Wspaniały film dźwiękowo-śpiewny eraz nadprogram śpiewny 
  

    

  

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

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

oraz futra I okrycia damskie i męskie. 

Lida. 
Sensaeyjny proces. 

W piątek o godzinie 12 m. 15 w południe 
«rozpoczął się sensacyjny proces w lidzkim Są 
«dzie Okręgowym przeciw byłemu administra 
torowi dóbr Iwje w pow. lidzkim, należących 
«do hr. Tomasza Zamoyskiego, Wiszowatemu. 
który przy parcelacji tych dóbr dopuścił się 

w roku 1930 nadużyć na ogólną sumę powy 

żej 30 tysięcy zł, pobierając od kupujących 

*8 procentowe tantjemy, czem naraził br. Za 
moyskiego na poważne straty. 

Z ramienia hr. Zamoyskiego występował 
jego pełnomocnik adwokat Berland z Warsza 
wy, bronił oskarżonego adw. B. Zagrodzki z 
"Warszawy. Głównym świadkiem oskarże! 

był niejaki Lejdkie z Warszawy, były pleni- 

potent hr. Zainoyskiego, który — jak wyni- 

ka z przewodu sądowego — tolerował pobie 

ranie tak wysokich tantjem przez Wiszowate 
:go. Ciąży też na nim oskarżenie o podrabianie 
podpisów na wekslach hr. Zamoyskiego i in- 
ne malwersacje. Oprócz Lejdkiego występowa 
ło 6 innych świadków zasadniczych oraz kil- 
ku dodatkowych. Oskarżony do winy nie 
przyznał się. 

Po przeprowadzonej rozprawie, Sąd, na 
podstawie wyników przewodu sądowego, ska- 
zał Wiszowatego na 4 miesiące więzienia, 
zwrot kosztów sądowych i zwrot na rzecz hr. 
Zamoyskiego 24 tysięcy zł. jako kwoty nie- 
prawnie pobranej z tytułu tantjem sprzeda 
«nych, 

   

  

Święto 77 pułku piechoty. 

Dzień 6 lutego był uroczyście obchodzony 
przez 77 pułk piechoty w Lidzie jako dzień 
święta pułkowego. Rano odbyła się msza ża- 
łobna za połegłych oficerów i szeregowych 
pułku. Oprócz wojskowych na mszy byłi obe- 
"ceni przedstawiciele władz państwowych i spo- 
deczeństwa. W _ poszczególnych „kompan jach 
wygłoszono pogadanki *o czynach. i-męstwie 
pułku. W niedziełę odbędzie się doroczny bal 
pułkowy w gronie zaproszonych gości 
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Napad rabunkowy. 

(Tel > Tidy) 

Na powracająeą z miasta ul. Falkowskie- 
go Kazimierę Rogojszo napadło w czwartek 
wieezorem o godz. 18-tej, naprzeciw domu 
Szajnisa, dwóch osobników. Jak opowiada 
napadnięta jeden z nich powalił ją na zie- 
mię, wyrwał z rąk torebkę, w której znajdo- 
wało się 50 zł. oraz wykupiony weksel na 
50 zł. | usiłował zdjąć z pałea pierścionek. 
Jednak Rogojszo zorjentowała się wcześniej 
o zamiarze napastnika; szybko zdjęła pierś- 
cionek i połknęła go(?) 

Wszezęte dochodzenie nie ujawniło spraw 
eów napadu. Podkreślić należy, że ul. Fałkow 
skiego znana jest z podobnych napadów od 
szeregu lat. 
L L LŽ, 

WŚRÓD PISM. 
Nr. 5-ty tygodnika „Kobieta Współezes- 

na* w dużej mierze poświęcony  Gabrjeli 
Zapolskiej z licznemi Jej fotografjami, do- 
tąd nigdzie nie spotykanemi, zawiera nastę- 
pujące artykuły: 

Artykuł wstępny „Zapolska dzisiaj” — 
Ireny Jabłowskiej, „Może dziś”... — Cz. Wo 
jeńskiej, „Na marginesie powieści  Zapołs 
kiej* — Heleny Boguszewskiej i „Moralność 
pani Dulskiej” — Cz. Wojeńskiej. 

Od szeregu numerów zauważyliśmy bar- 
dzo ciekawy cykl prowadzony przez K. Mu 
szałównę p. t. „Fragmenty aktualności”. 

Następnie czytamy Marji Dąbrowskiej 
„Anka” — rozdział z drugiego tomu powieś- 
ci „Dnie i noce", której tom I ukazał się w 
druku nakładem J. Mortkowicza. 

Jako dodatek do Nr. 5-g0 „Kobieta Współ 
czesna* dołączony został Zeszyt Mód — ład- 
nie ułożony pod względem graficznym. Za- 
mieszczone modele i tablica kroju oddadzą 

cenne usługi prenumeratorkom. 
Nr. 5 -„„Kobieta Współczesna” specjalnie 

bogato i ładnie ilustrowany bezwzględnie za_ 
sługuje na wyróżnienie. 

nd młasń koresp 

  

    

Pilniuj kobyłki, bo jak dowiedzo sie, 
'©o taka piekna, — skraść mogo*. Po- 
myślał ja sobie: „Prawda; broń Boże 
«czego, — co ja na wiusna robić będa? 
Jak biez rąk!” 

Aż strach mnie poczoł brać. 

Tymczasem podjedlim my zacirki. 
przeżegnał sie ja, zabrał jermiak i pa 
szed do stodoły. A zamek u mnie w 
stodołe dobry, mocny. I tak chitrze 

tam zrobiono, co przy samych 
«drzwiach malusinka okienka z jedno 
szybko jest a nad jo polica okuratna, 
gdzie latno poro, jak w chacie parno, 
spać ja kładnam sie. Jest i zasuwa 
<drzewniana kole policy, coby drzwi. 
znaczy sie, ze strzodka zasunąć moż- 

no było. Wiadomo jednosiele. Obojęt- 
nie, dlatego... 

Na tej policy zakwaterował ja i 
teraz. Nasłał siana nie żałując, coby 
miętko było, posłał jermiak, kożu- 
<him nakrył sie i spać poczoł... Spał 
ja tak jedna noc i druga, a na trzecia 
noc, po północku, czuja: jakby chto- 
ści brazga sie *) za drzwiami. Głowa 
z pod kożucha wysunoł i słucham: 
©j. prawda, chtości szaruji sie kole 
drzwi i Śnieg za progim skrzypi. A ja 
leża cicheńka i ręko grabola siekiery. 
co leży pod bokiem... 5 

Późniejszo poro słysza ja: aż i za- 
mek chłości kluczem odmykać pro- 
buji. — „Nu, myśla sobie, to złodziej. 
bo klucza nicht nie ma, oprócz mnie”. 
Ale leża, przyczaiwszy sie. 

Duch mnie tyko zabiło: przez nos 
dysza a serca jak młotem palentuji. 
Aż tu: trach! trach! 

Patrza ja: już i zamek odkluczył! 

7) stuka. 

Seisnot ja siekiera i myśla: „jak wsu- 
ni głowa, tak ja jemu z policy i lap- 
na“. 

Tymczasem on na drzwi naciskać 
poczoł. Ale zasuwa drzewniana nie 
puszcza... 

Probował, probował, drzwi nie po- 

dajo sie. I znow cicho. Późniejszo po- 

ro, światło zrobiło sie w okienku. 
Musi sierniczki palić poczoł=<ci co? 
I czuja, jakby chtości pomalusinku rę- 
ko szybka w oknie ciśni... 

Rzucił ja siekiera, zmacał lejcy. 
co nad polico wisieli, — zrobił petla 
i czekam... 

A tu szybka dzyn! i — wyleciala. 
Widza ja: jak ręka wsuwać sie do o- 
kienka poczeła i już drzewniana za- 
suwa maca... 

A ja szust! petla na ręka narzucił 

i — zaciągnoł. I znow cicho. Tyko te- 
raz to już ja głosno sapać poczoł, bo 
i złość mnie wzieła i zajadłość jaka- 
ści pojawiła sie. Aż słysza szepczy 
chtości do okienka: „puszczaj! kiedy 
łaska — puszczaj! Nic tobie nie zro- 
bia. Nigdy tu nie przyjda — tyka 
puść! 

Ale ja i nie odpowiadał... 

Tak ja i trzymał jego do rania. 
Późniejszo poro przyszli sąsiedzi, 
sznurami związali... Patrza ja:—Mi- 
kitka! I żal mnie jego zrobiło sie i po- 
myślał ja sobie: 

„Za wielka u ciebie była ochota. 
Chciał ty za 15 dolary i świnia mieć 
i kobyłka! Chitry to ty chitry, ależ 
i ja nie taki już durny, jak ludzi a 
mnie gadajo“.., 

MAS p 

  

K U RJ E R W IL E Ń SK | 

Jubileuszowa środa w birokt. Echa zajść listopadowych w Wilnie. 
Sąd dyscyplinarny U. S. B. 

Swój niezmiernie ciekawy, bardzo 

głęboko przemyślany, oparty na sze- 

rokich, wyczerpujących studjach, od- 

czyt o przecudownem theatrum stiu- 

ków kościoła śś. Piotra i Pawła na 

Antokolu, wygłoszony (vide niedawny 

feljeton prof. Morelowskiego w na- 

szem piśmie) w Sekcji Historji Sztuki 

Tow. Przyj. Nauk, ks. Piotr Śledziew- 

ski wygłosił na ostatniej Środzie Li- 

terackiej. Był to trafny wybór jak na 

jubileusz środowy, 150-tą „Środę* 
„ Misteryjność tematu na tle 

le teatralnej współczesności 

tworzenia naszego cudu wileńskiego 

najpiękniejszego dzieła barokowego 

w naszej Rzeczypospolitej, a jednego 

z najpiękniejszych, jeśli nie najpięk- 

niejszego, w swoim! rodzaju na šwic- 

cie, rewelacyjność dla ogromnej więk- 

szości zebranych komentarzy tak bar- 

dzo kompetentnego w tej materji jak 

ks Śledziewski prelegenta, pogrążyła 

audytorjum (ok. 100 osób) w bardzo 

intensywnem słuchaniu odczytu. 

Oklaski, któremi za niego dziękowa- 

no, wybuchły ze zdwojoną siłą, gdy 

na prośbę p. Heleny Romer prelegent 

obiecał 14 b. m. (niedziela) o godz. 11 

uzupełnić swój odczyt pokazem w ko- 

Ściełe śś. P. i P. na Antokolu, tym, 

którzy wtedy tam przyjdą. 

Po prelekcji i przerwie, p. Napo- 

leon Fanti, młody i bardzo zdolny 

muzyk zagrał p. utworów starej mu- 

zyki francuskiej, tudzież Szopena. 
s. k. 

    

  

      

    

4 Towarzystwa Przyje ół Nauk 
w Wilnie, 

W ostatnim kwartale roku ubiegłego (paź- 

dziernik—grudzień 1931 r.) następujące 

by pomnożyły zbiory muzealne 1 b Ni: 

Brochocki Władysław, Che. 

kowska Marja, Dmochows 

kowski Czesław adwokat z Wiurszaw 

rocki Antoni, Lorenz Stanisł: 

ciecki Ludwik, Ruszczyc Ferdy 

Świrska Marja 6. p. Razem osób 10. 

Na szczególne wyróżnienie z pośród da- 

rowanych przedmiotów zasługują: obrus Inia 

ny z r. 1729 z herbami Rzeczypospolitej oraz 

monogramami Augusta II-go; miniatura 

pułk. w. pol. Walentego Brochockiego, mal. 

w r. 1833 przez Makelburga w Królewcu i 

medaljon gipsowy z wizerunkiem Michała 

Balińskiego (wszystkie trzy od p. Wład. Bro 

chockiego z Małego Możejkowa), powiększo- 

na fotograija Ludwika Sztyrmera (dar M. 

Dijakowskiej wnuczki pisarza); krzesełko z 

końca w. XVIII z Zamku Królewskiego - w 

Warszawie (od mec. Cz Jankowskiego i mo- 

del gipsowy orła na drzewce S andarowe II 

pułku w. pol. (dar prof. Ferd. Ruszczyca). 

Najcenniejszym wszakże nabytkiem jest rze- 

źba marmurowa „Jadwiga i Jagiełło" dłóta 

Oskara Sosnowskiego, odzyskana od Rosji 

i przez Dyrekcję Zbiorów Państwowych 

Sztuki do Muzeum T. P. N. oddana. Obok 

tego 3 przedmioty zakupione zostały do Mu- 

zeum z funduszów T-wa. 

Ogółem tedy zbiory muzealne Twa wzro- 

sły o 52 przedmioty w liczbie których przy- 

pada na działy: histor.-pamiątkowy 6, nu- 

mizmatyczny 38, artystyczny 3, fotografij 3 

i etnograficzny 1 przedmiot. W tymże kwar- 

tale zwiedziło Muzeum 1480 osób. 

Na rzecz Bibłjoteki w tymże czasie 19 

osób i 28 instytucyj złożyło ogółem w darze 

228 dzieł w 328 tt. Najcenniejsze i najlicz- 

niejsze dary wpłynęły od p. dyr. Tadeusza 

Turkowskiego (44 dzieła), p. Igacego Żyliń- 

skiego (42 dzieła) i p. Życkiej Ludwiki (12 

dzieł). 
Muzeum T. P. N. (Lelewela 8) jest otwar- 

te dla zwiedzających w niedziele w gg. 12-2 

za opłatą po 50 gr. od osoby. Uczestnicy 

wycieczek zbiorowych, ucząca się młodzież, 

robotnicy, rzemiieślnicy i Żołnierze płacą 

po 20 gr. od osoby. 

Z lzby Przem. - Handl. 
w Wilnie. 

Sprawy szkołnictwa zawodowego. 

W dniu 29 stycznia r. b. odbyło się w 
Izbie P.-H. posiedzenie Komisyj: Racjonali- 
zacji Przemysłu i Handlu oraz Szkołnictwa 
Zawodowego przy udziale przedstawicieli 
Magistratu m Wilna, Izby Rzemieślniczej w 
Wilnie oraz Stowarzyszenia Techników w 
Wiilnie. > 

Na posiedzeniu omawiany był projekt u- 
stawy o ustroju szkolnictwa. 

Wobec zbyt późnego nadesłania tego pro- 
jektu do zaopinjowania Izbie Przem.-Handl., 
gdyż dopiero w przededniu wniesienia do 
ciał ustawodawczych, Komisja ograniczyła 
się tylko do uwag ogólnych, rezygnując z 
poprawek szczegółowych. 

Po dyskusji przyjęto jednomyślnie uch- 
wałę, w której stwierdzone zostało, że pro- 
jekt, ujmując całokształt spraw organizacyj- 
nych i programowych szkolnictwa — stano- 
wi istotny krok w kierunku uporządkowania 
tej dziedziny, a w szczęgólności szkolnictwa 
zawodowego, że jednak w projekcie zakre- 
Ślone zostały jedynie normy ogólne, wobec 
czego realne wcielenie w życie wytycznych 
projektu zależne jest od wydania rozporzą- 
dzeń wykonawczych. 

Komisja wyraziła opinję, że dla dobra 
szkolnictwa zawodowego niezbędne jest, by 
już w ustawie były zawarte normy, któreby 
przewidywały kontakt tego szkolgict- 
wa z zainteresowanemi sferami w postaci 
ustanowienia doradczych organów spolecz- 
nych przy udziale samorządu gospodarczego 
i terytorjalnego, co umożliwiłoby przedewszy 
stkiem dostosowanie szkoły do wymogów 
życia praktycznego. Pozatem stwierdzono, że 
przepisy projektu w rzeczywistości nie roz- 
wiązują zagadnienia finansowania szkolnict- 
wa zowodowego nawet w podstawowych za- 
rysach, co nasuwa sferom zainteresowanym 
obawę, by przez ewentualne przerzucenie fi. 
nansowania ze źródeł ogółno-państwowych 
na przeciążone samorządowe — nie doznały 
poważnego uszczerbku zarówno szkolnictwo 
jak i samorządy. Ž 

SPORT 
KARNAWAŁ NA LODZIE. 

: W niedzielę dnia 7 lutego r. b. 0 godzi- 
nie 5 p. p. Kierownictwo parku Sportowego 
urządza przy współudziale Mistrzów jazdy 
figurowej w celu propagandy sportu ły 
skiego „Karnawał na lodzie'* który odbędzie 
się na terenach ślizgawki w zaciszu przepięk 
nego krajoobrazu Góry Zamkowej i Trzech- 
krzyskiej. 

Program będzie składać się z popisów 
jazdy figurowej na łyżwach pojedyńczo i pa- 
rami, oraz wielu innych zabaw karnawało- 
wo-weneckich wzorowanych na zachodzie. 

— 

EET AA TAR RASA 

Popierajeie Przemyst Krajowy 

    

   

   

      

  

   

  

    

  

    

    

   

W dniu wezorajįszym obradował 
sąd dyscyplinarny U. S. B., który roz- 
poznał jeden z fragmentów smutnych 
zajść listopadowych. Chodziło miano- 
wicie © sprawę wystąpień publicznych 
w formie wydania odezw, ulotek itp.. 
różnych  organizacyj akademickich 
bez uzyskania na to aprobaty swych 
kuratorów. 

Sąd po naradzie postanowił udzie- 

lić upomnień zarządom tych organi- 
zacyj. - 

Sprawa udziału akademików w 
ekscesach ulicznych, za eo szereg stu- 
dentów zostało pociągniętych do od- 
powiedzialności przed sąd uniwersy - 
tecki, wczoraj rozpoznawana nie była 
i wiadomość o tem jednego z pism 
dowskich nie odpowiada prawdzie. 

    

Zwolnienie za kaucją 
drugiego aresztowanego w sprawie tragicznej śmierci 

ś. p. Wacławskiego. 
W dniu wezorajszym decyzją władz 

śledczych zwolniony został z więzienia za 
kaucją w wysokości 3.000 złotych drugi a- 
resztowany w związku z dochodzeniem w 
sprawie tragicznej śmierci stadenta Ś. p. 
St Wacelawskiego L. Załkind. 

Wilia 
Ostatnie mrozy spowodowały, iż 

ką lodową. 

L] 

Dziś: Ryszarda. 

Jutro: Jana z Matty. 

  

————— 

| Niedziela 

7 | Wschód słońca — g. 7 m.03 

my || Zachód „ — . !16m.05 

Spostrzcženie Zakładu Metecrsiegi: U. 8. B. 

w Wiimie z dnia 6 |! — 1932 reku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 773 

Temperatura średnie — 10 С. 

majwyfsz — 9° С 

> aajniżaza: — 21° С. 

Opad: 10 
Wiatr: południowo-zachodni. 

Tendencja barometr. wzrost, pot.silny spadek 

Uwagi: pochmurno, po poł. silny śnieg. 

MIEJSKA. 

-— Delegaeja bezrobotnych interwenjuje 

w Magistracie, W: dniu wczorajszym szef 

sekcji technicznej Magistratu p. wice-prezy; 

dent Czyż przyjął delegację bezrobotnych, 

która wskazując na rozpaczliwie ciężki stan 

materjalny bezrobotnych, prosiła chociażby 

o doraźne zatrudnienie Ponieważ Magisirat 

w chwili obecnej nie rozporządza kredyta- 

mi na wałkę z bezrobociem i w miarę swych 

środków finansowych zatrudnia bezrobot- 

nych na robotach miejskich, przyjęcie do pra 

cy nowej: partji robotników nastręcza nie- 

przezwyciężone trudności. W związku z tem 

delegacja otrzymała jedynie zapewnienie, że 

Magistrat w przyszłym tygodniu zatrudni do- 

raźnie część bezrobotnych. Będzie to jednak 

pomoc samorządu w rozmiarach bardzo nie- 

  

   

znacznych. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

—- Msza Św. Ogółnoakademicka. W nie- 

dzielę dnia 7 lutego o godz. 10 w kościele 

św. Jana zostanie odprawiona Msza Św. re- 

cytowana, ogólnoakademicka, ze: względu na 

przypadającą rocznicę «koronacji papieskiej. 

Mszę św. celebruje ks. prof. I. Świrski, ka- 

zanie wygłosi ks. dr. W! Meysztowicz. 

— Koło przy Instytucie N. H. G. Komen- 

da Okręgu Wileńskiego „Legjonu Młodych 

podaje do wiadomości, że w niedzielę dnia 

7 lutego r b. odbędzie się zebranie organi- 

zacyjne „Legjonu Młodych”, Związku Pracy 

dla Państwa, koła przy Instytucie Nauk 

Handlowo-Gospodarczych. Zebranie _ odbę- 

dzie się w lokału Związku przy ul. Królew- 

skiej 5 m. 10. Początek o godz. 16 Projekto- 

wana uroczysta inauguracja została odłożo- 

na. ObecnoŻć wszystkich członków związku 

akademickiego obowiązująca. 

— Zebranie dyskusyjne. W niedzielę dnia 

7 lutego r. b. odbędzie się w lokalu przy „ul. 

Królewskiej 5 m 10 zebranie « dyskusyjne 

„Legjonu Młodych". Początek o godzinie "17 

po zebraniu koła Instytutu N. H. G. Na 

porządku dziennym Dyskusja nad artykułem 

kol. Henryka Dembińskiego p. t. „Podnosimy 

kurtynę" z Nr. 6 „Žegarow“. Koreferat wy- 

głosi kol. Stefan Jędrychowski p. t. „Do pań 

stwa zorganizowanej pracy”. Ze względu na 

decydujące znaczenie zebrania dla oblicza 

ideowego środowiska wileńskiego „Legjonu”, 

oraz dokonywującą się pracę nad zmianą 

deklaracji ideowej związku na Kongresie, 

który odbędzie się w marcu w Warszawie. 

Komenda wzywa wszystkich członków i kan- 

dydatów do bezwzględnego przybycia, przy- 

pominając jednocześnie o świeżo wprowadzo 

nym przymusie uczęszczania na zebrania 

dyskusyjne. Na niedzielnej dyskusji będą 

obecni wszyscy członkowie Komendy Głów- 

nej „Legjonu Młodych”. Komenda Okręgu 

„ prosi o łaskawe przybycie senjorów Związku, 

oraz sympatyków. 

GOSPODARCZA. 
— Nowa fabryka eukierkików. Onegdaj 

przy ul. Połockiej 4 została uruchomiona 

nowa fabryka cukierków i czekolady. Nowa 

fabryka zatrudnia narazie 5 robotników. 

— Kontrola przewozów kołejowych. Wła- 
dze dla ustalenia wymiaru podatku obrotowe 
go posiłkują się m. in. kontrołą przewozów 

kolejowych. 

Kontrola ta jest często wykonywana zbyt 
gorliwie i powoduje uciążliwe trudności ma- 
nipulacyjne. Wbolne od niej są oczywiście 
przedsiębiorstwa samochodowe, co jest je 
nym z ważnych powodów, że kupiec uci 
ka od przewozu kołeją. Kontrola ta jest moż 

liwa dzięki temu jedynie, że koleje są przed- 

  

   

  

  

siębiorstwem państwowem, nie bierze się 
to 

  

jednak pod uwagę, że przedsiębiorstw 
ma na oku cele zupełnie specjalne i ść 
określone, winno więc być uwolnione od u- 
trudniania mu pracy przez władze skarbo- 
we. 

Sfery gospodarcze Wileńszczyzny zarów- 
no jak władze kolejowe domagają się znie- 
sienia tej zbędnej kontroli, będącej powtó- 
rzeniem tylko kontroli ksiąg zarówno do- 
stawcy towaru jak 4 jego odbiorcy. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Komunikat Włóczegów. Akademicki 

Klub Włóczęgów Wileńskich komunikuje, że 
w najb m czasie odbędzie się z jego ini 

cjatywy organizacyjne zebranie Akademic- 
kiego Koła Połskiego Czerwonego Krzyża. 
Bliższych informacyj zasięgnąć można co- 
dziennie od godz. 13 do 14 w lokalu klubu 
ulica Sawicz 15. 

— Do wszystkich organizacyj społecz- 
nych miasta Wiilna. Archidjecezjalny Insty- 
tut Akcji Katolickiej w Wilnie zwraca się 
z uprzejmą prośbą do wszystkich organiza- 

  

   

      
  

  

Przed kilku tygodniami został, jak wia- 
domo, zwołniony za kaucją w wysokości 
2.000 zł. również uresztowany w związku 
z tą sprawą student USB. Sz. Wulfin. 

Śledztwo w tej sprawie znajduje się na 
ukończeniu. te) 

stanęła. sA 
Wilja stanęła, pokrywając się powło- 

  

ONIKA 
ych na grun    cyj społecznych m. Wiilna, stojący 

ad chrześcijańskich i katolickich o 

wzięcie udziału w uroczystym obchodzie X- 
ciolecia rządów Ojca św. Piusa xl przez de- 
legowanie pocztów sztandaro h w dniu 14 
lutego r. b. na uroczyste nabożeństwo do Ba 
zyliki o godz. 10 m. 15 oraz na Akademję 
papieską punktualnie o godz. 13 (1 po po- 
łudniu) do wielkiej Salt Miejskiej (Ostro- 
bramska 5). 

— Ukonstytuowanie się Zarządu Związku 

Pracowników Miejskich. Onegdaj w lokalu 

Magistratu odbyło się zebranie członków no- 

wowybranego Zarządu Związku Pracowni- 

ków Miejskich. Na zebraniu tem ukonstytu- 

owało się prezydjum w sposób następujący: 

latman, wice prezes p. Sewe- 

ryna Narkiewicz-Jodkówna, sekretarz — p. 

A ysław Bujwid, skarbnik — p. Władys- 

ław Szematowicz. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Z T-wa Eugenicznego (Walki ze zwy- 

rodnieniem rasy). 11 lutego W lokalu przy 

Poradni Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4) 

prof. Z. Hryniewicz wygłosi odczyt na temat 

„Wałka o byt”. 
Początek o godz. 5 min. 30 w. 

Wstęp wolny. 

—- Roczne Walne Zebranie Związku Ho- 

dowców Drobiu odbędzie się dnia 14-go lu- 

tego r b. o godz. 4 po południu w lokalu 

Wileńskiego T-wa Org. i Kółek Roln. — Wil 

no, Sierakowskiego 4. Na zebraniu zostanie 

wygłoszony odczyt na temat „Prace wiosen- 

ne w hodowli drobiu*. Tamże będą jeszcze 

przyjmowane zapisy na kurs hodowli dro- 

bi 

  

   

  

    
      

  

  

  

    

      

„-— Odczyt Antropozoficzny. P. Aleksan- 

der Pozzo, współpracownik założonej przez 

Rudolfa Steinera, Wolnej Wyższej Szkoły 

Wiedzy Duchowej (Goetheanum w Dornach, 

Szwajcarja) we wtorek 9-go © godz. 7-ej 

wieczorem w Sali Domu Rosyjskiego (Mic- 

'kiewicza 22, brama obok Brystolu) wygłosi 

wykład „o moralnej twórczości człowieka”. 

Będzie to drugi z cyklu wykładów -antropo- 

zoficznych p. Pozzo, lecz stanowiący całość 

sam w sobie. Po wykładzie, wygłoszonym w 

języku rosyjskim, prelegent odpowie na e- 

wentualne zapytania. 

Wstęp 20 gr. — 1 zł. 

—- Doroczne Walne Zebranie Związku 

Literatów. W. dniu 10 bm. we środę o go- 

dzinie 17 m. 30 w lokalu ZZLP. (Ostrobram- 

ska 9) odbędzie się doroczne walne zebranie 

członków zwyczajnych ZZLP. W razie nię- 

dojścia do skutku zebrania w tym terminie 

następne zebranie odbędzie się tegoż dnia 

o godzinie 18-tej i będzie ważne, w m 

statutu, bez względu na iłość obecnych. Na 

porządku obrad sprawozdanie zarządu za 

1931-32 r. oraz sprawy organizacyjne. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 

-— Poskutkowało! Po kilkakrotnych upo- 

mnieniach właścicieli piekarń, by nie zatrud- 

niali piekarzy ponad 8 godzin, Inspektor Pra- 

cy przystąpił wreszcie do wymierzania kar. 

Wywołało to popłoch wśród piekarzy i wy- 

dało pożądane owoce. Właściciele piekarń 

rozpoczęli naradę z cechami piekarskiemi, 

celem zatrudnienia bezrobotnych piekarzy 

w godzinach, przekraczających dla pracow- 

ników stałych 8 .. godzinny dzień pracy. Na- 

rady jeszcze trwają, ale wkrótce należy się 

spodziewać zmniejszenia się bezrobocia w 

branży piekarskiej. 

KOMUNIRATY. 

-— Gromadzenie wileńskich druków reg- 

jonałnych. Dyrekcja Uniwersyteckiej Biblio- 

teki Publicznej w Wilnie podaje do wiado- 

mości publicznej, że komplet druków regjo- 

nalnych, t. j. książek i czasopism, ulotek, 

plakatów i t, d, z terenu czterech północno- 

wschodnich województw (białostockiego, no- 

wogródzkiego, poleskiegó i wileńskiego) gra 

madzi od 1 stycznia 1942 r, Bibljoteka Pań- 

stwowa im. Wróblewskich w Wilnie, otrzy- 

mując druki te jako bezpłatny egzemplarz 

bibljoleczny z zakładów graficznych.  Do- 

tychczas spełniała to zadanie Bibljoteka U- 

niwersytecka, a widoczną nazewnątrz stro- 

ną gromadzeniu zbiorów było publikowanie 

wykazów i zestawień bibljografji regjonal- 

nej. Prace pp. Ambrosa, Burhardta, Lysakow 

skiego i Rygła, drukowane w Źródłach Mocy, 

Ateneum Wileńskiem i Dzienniku Wileńs- 

kim, obejmowały różne odcinki produkcji 

wydawniczej okręgu, od dziennej aż do ca- 

łorocznej. Obecne przekazanie tych funkeyj 

Bibljotece im. Wróblewskich odbywa się na 

podstawie zarządzenia Ministerstwa W.-R. i 

O. P. w tej dążności, aby uregulowač na te- 

renie Wilna wspėlpracę bibljotek, specjali- 

zujących swoje zadania. Uniwersytecka Bi- 

bljoteka Publiczna będzie odtąd dobierać z 

rejonu wileńskiego publikacje przydatne z 

punktu widzenia potrzeb Uniwersytetu. Nie 

otrzymuj ich już bezpłatnie z drukarń, 

ę do Instytucyj i Autorów naszego 

1 bibljograficznego z prośbą o nadsy- 

jej w formie daru prac świeżo wyda- 

nych, jako też dzieł dawniejszych, których 

nie wykazuje katalog alfabetyczny Bibljo- 

teki. 

    

   
  

   
  

  

RÓŻNE. 
— Stan zdrowotny. W iał Zdrowia U- 

rzędu Wojewódzkiego w ciągu ubiegłego ty- 
godnia na terenie Wiileńszczyzny zanotował 
następujące choroby zakaźne: tyfus brzusz- 
ny 3, plamisty 12 (1 zgon), płonica 22, bło- 
nica 12, odra 67, róża 5, krztusiec 9, gruźli- 
ca 31 (5 zgonów), jaglica 73, świnka 8, os- 
pa wietrzna 12 i grypa 3. Razem zanotowano 
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matka może dać swemu dziecku 
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PRAWDZEWY 
A Ri A RR 
Stosunki ekonomiczne zmuszają 
rząd do nekładania wysokich ceł na 
banuny. Z tego też powodu sq 
banany u nas owocem drogim i nie 
dla każdego dostępnyg:. Po długich 
pertraktacjach udało się nam uzy- 
skać zniżkę cła na masę (miąższ) 
bananową. Masę tę przerabia sią 

specjalnie dla nas zowoców banana. 
W ten sposób możemy dać polskiemu 
dziecku tani, zdrowy i bogaty 
w witaminy pokarm w postaci 

SUCHARDpPSTaNa w czekaladzie, 

    

BANAN 
P 
w czekoladzie 

przewyższa siłą odżywczą 
prawdziwe banany, gdyż 

, zawiera prócz banana też 
znakomitą czekoladę.    

    

Państwowy Zakład Badonia Żywności | Przedmietów ©". 

Przy bólaeh lub zawrotach głowy, szumie 
w uszach, bezsenności, złem samopoczuciu, 
pobudzeniu, należy natychamiast zastosować 
wypróbowany przy tych dolegliwościach śro- 
dek — wodę gorzką „Franelszka-Józefa*. 

257 wypadków zasłabnięć na choroby zaka- 
źne w tem 6 zgonów. 

— Poświęcenie nowego przedsiębiorstwa. 
Ks. Bobnis, wczoraj dokonał aktu poświęce- 
nia przy ul. Mickiewicza 24/26, przeniesio- 
nego z Zarzecza Składu win i wódek pod 
firmą S. Bieliński. Firma na rzecz bezrobot- 
nych ofiarowała 10 zł. Życzymy powodzenia 
polskiej placówce na nowem miejscu. 

-— Podziękowanie. Pani Władysławie Bi- 
kontowej za bezinteresowną organizację i 
młodocianemu zespołowi ze wzięcie udziału 
w przedstawieniu w dniu 2 lutego w sali 
T-wa „Sokół* na rzecz najbiedniejszej dziat 
wy Stacji Opieki nad Matką i Dzieckiem 
Nr. 11, oraz członkom T-wa „Sokół* p. Ka- 
zimierzowi Budrewiezowi i p. Adolfowi Se- 
łukowi za pomoc, p. Piotrowi Klejnowowi 
za bezinteresowną grę na fortepianie, jako 
też wszystkim którzy w jakikołwiek sposób 
przyczynili się do wzięcia udziału w tej 
imprezie, Kierownictwo Stacji Opieki nad 
Matką i Dzieckiem Nr. 11 Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet w Wilnie składa ser- 
deczne podziękowanie. 

ZABAWY. 
— , Doroczny Bal Medyków odbędzie 

się dnia 7 lutego b. r. w Salonach Kasyna 
Garnizonowego ostatni w tym karnawele Bal 
Akademicki. 

Pozostałe zaproszenia można nabyć w se- 
kretarjacie Kola Medyków (ul. Wielka 24) 
codziennie od godziny 19 do 20. 

— Najelegantsza zabawą bležącego kar- 
nawalu, będzie bezsprzecznie „Czarna Ka- 
wa“ Woj. Kola Ziemianek i Zrzeszenia Woj, 
Zw. Pracy Obyw. Kobiet, która się odbędzie 

dzisiaj, w niedzielę dnia 7 lutego w górnych 

Salonach Hotelu Georges'a. Dwie doskonałe 
orkiestry przygrywające do tańca i dobrze 
zaopatrzony bufet na miejscu po wyjątko- 
wo niskich cenach, wróżą zabawie duże po- 
wodzenie. Początek „Czarnej Kawy“ o godz. 
20. Osobne zaproszenia rozsyłane nie będą. 
Bilety nabywać można przy wejściu lub u 
Pań Gospodyń w lokalu Sekr. ZPOK. Jagiel- 
Jońska Nr. 3-5 m. 3 codziennie pomiędzy go- 
dziną 12 a 2 i w lokalu Koła Ziemianek Mic- 

kiewicza Nr. 19 m. $ od godz. 13 do 1. 
Dochód z „Czarnej Kawy* przeznaczony 

jest na najbiedniejszych dzieci Wilna. 
Roli Honorowych Gospodyń raczyły się 

podjąć Panie: Wjojewodzina Marja Beczko- 
wiczowa, Przewodnicząca Koła Ziemianek 

Hr. Jadwiga Tyszkiewiczowa i Przewodni- 
cząca Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet 
Dr. Janina Rostkowska. 

— Komitet Domu Św. Antoniego urządza 
w ostatni wtorek karnawału, dnia 9 b. m. 
tradycyjną zabawę w salanach Hotełu Geor- 
ges'a, zakończoną o północy spuszczeniem 

popielcowego śledzia. Początek punktualnie 
o godz. 8-ej wiecz. Bilety do nabycia'u pp. 
Gospodyń zabawy. 

— „kKarnawałowe ostatki* w postaci za- 
bawy tanecznej z szeregiem niespodzianek i 
atrakcyj urządza „Czarna Trzynastka” Wil. 
Drużyna Harcerzy. 

Do ochoczych tanów pięknie przygrywać 
będzie trio akademickie. 

Q godzinie 12-tej spotkanie tradycyjnego 
śledzia. с + 

Zabawa odbędzie się we wtorek dnia 9 
łutego b. r. w sali Państw. Seminarjum Na- 
ucz. przy ul. Ostrobramskiej 29. Początek 
zabawy 0 godź. 18-tejj Wstęp 1,50 ał, (dla 
harcerek i harcerzy 1 zł.). . 

Dochód z zabawy przeznaczony na udział 
drużyny w Zlocie Skautów Estońskich. 

NADESŁANE. 
° — Sterowiee nad Wilnem. Tajemnica u- 
kazania się Sterowca nad Wilnem została 
już całkowicie wyjaśniona, gdyż już w po- 
niedziałek dnia 8 lutego odbędzie się uro- 

ta premjera filmu p. t. „Sterowiec L. 
A. 3“ w kinie „Pan“. 

Nadzwyczaj ciekawy film ten wykonany 
przez jedną z największych wytwórni ame- 
rykańskich kosztem 5-ciu miljonów dola- 
rów, niebawem ściągnie wielkie tłumy wil- 
nian. Wobec spodziewanego natłoku publicz 
ności Dyrekcja kina „Pan* zarządziła przed- 
DEE biletów w dniu premjery od godz. 
2-ej pP- 

"i i A di 

Helena Romer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój. Warszawa 

Swoł Ludzie. Nowele „wyd. L. Cho- 
miński. Wilno. 

Książka o Nich. Romans. Wyd. L. 
Chomiński. Wilno. 

Wilja u Państwa Mickiewiczów. 
(Teatr dła Młodzieży). Scena Wi- 
leńska. 

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

Wi M O k 
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TEATR ! MUZYKA 
— „Mam lat 26% — w Teatrze na Puhu- 

lance. 
Dziś, w niedzielę, dnia 7 b. m. o godz. 

8 wieczorem — „Mam lat 26* — sensacyjna 
sztuka Istyana Mihały, która pozostawia nie. 
zatarte wrażenie, dzięki swym wysokim war 
tościom artystycznym i społecznym. Wi ro- 
lach głównych wdzięczne połe do popisu 
znajdują: pp. Kamińska, Szurszewska, Mol- 
ska, Sławińska, Gliński, Detkowski, Jaśkie- 
wicz, Włyrzykowski oraz dyr. Szpakiewicz. 
Niezwykle oryginalne dekoracje oraz inter- 
medja taneczne w wykonaniu zespołu girls 
przyczyniają się niemało do ubarwienia tej 
niezwykle ciekawej sztuki. 

Jutro o godz. 8 — „Fenicjanki'* 
— „Ta, której szukamy* — w Teatrze 

„Lutnia. 
Dziś, w niedzielę, dnia 7 b. m. o gedz. 

8 wieczorem odegrana zostanie arcywesoła 
komedja Hirschfelda — „Ta, której szuka- 
my" w reżyserji Stanisławy Wysockiej, w 
koncertowem wykonaniu pp. Szpakiewiczo- 
wej, Mareckiej, Rychłowksiej, Mileckiego 
oraz Zastrzeżyńskiego. 

Jutro o godz. 8-ej — „Hulla di Bulla*. 

NIEDZIELNE PRZEDSTWIENIA POPOŁUD- 
DNIOWE 

— W: Teatrze na Pohulance — 
Bulla“. 

Dziš, w niedzielę, dnia 7 b. m. o godz. 
4 po południu — ukaże się szampańska far- 
sa „Hulla di Bulla“, jako przedstawienie 

„Hulla di 

  

niespodzianki, przyczem niemalą atrakėją bę- 
dzie niewątpliwie dowcipny konkurs na naj 
skoromniejszy, a zarazem najbardziej ele- 
gancki kostjum. Firmy: Charytonowicz, Pru. 
żan, Piasecki, Sztralł oraz Wedel przeznaczy 
ły szereg nagród. Doskanała orkiestra od 
Czerwonego Sztralla. przygrywać będzie do 

tańca. 
Ceny biletów wejścia 8 zł. i 5 zł. Celem 

uniknięcia natłoku przy wejściu uprasza się 
osoby, posiadające już zaproszenia, aby ze- 
chciały nabyć bilety wcześniej w kasie Te- 
atru. Osoby zaś, którym zaproszenia dotąd 
nie zostały doręczone, proszone są o pozo- 
stawienie swych adresów w kasie Teatru. 

— Dzisiejszy recital pieśni aryj Z. Pro- 
tassewicza. Dziś o godz. 8 wiecz. w sali Kon 
serwatorjum odbędzie się recital pieśni i aryj 
operowych wybitnego barytona wilniani- 
na Zygmunta Protassewicza. 

Obdarzony niezwykle pięknym głosem 
— młody i utalentowany ten artysta zdobył 
wielki sukces artystyczny w kraju i zagrani 
cą 

Zainteresowanie koncertem wyjątkowe. 
Pozostałe bilety można nabywać dziś od 

godz. 4 p. p. w sali konserwatorjum. 

RADJO 
NIEDZIELA, dnia 7 łutego 5932 r. 

10.15: Tr. bicia dzwonów i nabożeństwa 
z Bazyliki: Wileńskiej. 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- 

  

   

    

  

   

  

  

    

związkowe. Ceny miejsc specjalnie zniżone. cy zimy“ — odczyt. 1 Rud Gnlnioje 

— W Teatrze „Lutnia* -— „Burza w 1535: Aud. dla dzieci. 16.20: Koncert życzeń 
szklance wody* -- po raz ostatni. dla Polaków na Kowieńszczyźnie (płyty). 

Dziś, w niedzielę, dnia 7 b. m. o godz. : „Szkolne przedstawienia klasyczne - 
4 po południu odegrana będzie, przeniesio- 16135: „Wizyta u Gandhiego w Pary- 
na specjalnie do „Łutni*, arcywesoła saty- — feljeton. 17.1g: „Tajemnice stratosfe- 

ra społeczna „Burza w szklance wody*, wy- 
wołująca niepohamowaną wesołość na wi- 
downi. 

Ceny miejsc zniżone. 
ošeinne występy Władysława Walte- 

ra w Teatrze „Lutnia*, 
Włłądysław W'alter, komik wielkiej kla- 

sy, ułubieniec całej Palski, wystąpi w dniu 
12 b. m. w Teatrze „Lutnia” na czele włas- 
nego, doborowego zespołu, w nowym reper- 
tuarze. 

— Doroczna Reduta Artystyczna. Już jut- 
ro, w poniedziałek, dnia 8 b. m., odbędzie 
się w salach Kasyna Garnizonowego dorocz 
na „Reduta* Artystów Teatrów Wileńskich, 
przygotowywana przez organizatorów  nie- 
zwykle starannie. Przewidziane są wytworne 

  

Od środy 
3 lutego 

Kino Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ulica Ostrobramska 5 

Dźwięk. Kino - Teatr 

PAN 2) Film ezarow+ 
ulica Wielka 42 nych mełodyj 

Dźwięk. Kino-Teatr 

PAN 
ulica Wielka 42. 

odwaga, 

Dźwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Dziśł 

Dźwięk. Kino - Teatr 

Hollywood 
Mickiew. 22, teł. 15-28 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 

Wielka uczta dła miłośników kinal 
2 filmy w jednym programiel 

Ciebie tylko kochałem 

Jutro dawno oczekiwana premjera! 

STEROWIEC L. A.3 
Przedziwne dzieje wiecznej miłości, na której tle wykwi- 

tają najpiękniejsze cnoty ludzkie: bohaterstwo, imponująca 
koleżeństwo, 

Uwaga! 

Dziś niesamowite przygody pięk- 
nej panny w filmie dźwiękowym 

Dziš tylko w kinie „Casino“! 
śpiewno-dźwięk. w-g słyn. powieści Elizy Orzeszkowej 
W rolach głównych: Krystyna Ankwicz, Mieczysław Cybulski i inni. NAD PROGRAM: Urozmaicone do- 

datki dźwiękowe. Początek o g. 4,6, 8 i 10.30, w dnie świąt. o g. 2-ej. 

    yt. 17.50: „Kobieta ma głos". 

17.48: Koncert. 19.00: Pieśni litewskie. 19.20: 
„Poradnia wychowawcza Nr. 7*. 19.40: Progr. 
na poniedziałek. 19.45: Słuchowisko. 20.15: 
Koncert. 21.40: Kwadr. biter, 21.55: Koncert 
solisty. 22.40: Kom. 23.00: Improwizacje for- 
tepianowe ma tematy dane telefonicznie 
przez radjosłuchaczy. 23.30: Muzyka taneczna 

PONIEDZIAŁEK, dnia 8 LUTEGO 1932 r. 

11.58: Sygnał czasu. 14.10: Program dzien 
ny. 14.15: Utwory Liszta (płyty). 15.15: Kom. 
15,25: „Dzisiejsza młodzież szkolna” — od- 
czyt. 15 Audycja dla dzieci. 16.20: Lekcja 
francuskiego. 16,40: Codzienny odcinek po- 
wieściowy. 16.50: Arje z op. włoskich (pły- 
ty). 17.10: „Czartoryski i Mikołaj I — poje- 

        

Ciebie tylko kochałe 
Początek o godz. 4. 6, 8i 10 wiecz. Ceny miejsc: balken 30 gr., 

W rola 

obowiązki i pogarda śmierci. | 

Nadprogram: o CIEKAWE 
Aby nie psuć wrażenia całości artystycz 
© godz. 4, 6, 8i 10.30 punkt. 

Dał Dźwickowa Bezimienni bohaterowie 
Bodo, Stefan Jaracz, W. Biegański i inni, oraz chór Warsa. W filmie najwytworn. dancing stolic „ADRIA* 
Dła młodzieży dozwolone. Seansy o g. 4, 6, Bi 10,15, w niedz. i 

Potężny 100% polski film 

„C 

urocza 

: „NOC PRZEDŚLUBN 
NAD PROGRAM: dodatki = Początek o godr. 4, 6, 8 i 1015 w dnie świąt. o godz. 2. Na pierwszy se: 
ceny zniżone. Następny program: Potężny dźwiękow. z życia Rosji Sowieckiej p.t. „\М szponach czrezwyczajki”. 

KURJE R 

dynek historyczny'* — odczyt. 17.35: Koncert 
18.50: Wileński kom. sportowy. 19.00: .,Dzie 
sięć przykazań o odzyskaniu Wilx — od 
czyt litewski. 19.20: Utwory Cyrila Ścotta 
(płyty). 10.25: Przechadzki po mieście. 19.35: 
Program na wtorek i rozm. 19.45: Prasowy 
dziennik radjowy. 20.00: Felj. muz. 20.15: 
Operetka „Dziewczę z Holandji* — Kalma- 
na. 22.30: „Karnawał w Rio de Janeiro" — 
felj. 22.45: Kom. i muz. tan. 

WITOREK, dnia 9 lutego 1932 r. 
я Sygnał czasu. 14.10: Progr. dzien- 

. 1415: Muzyka baletowa i lekka (płyty). 
5 Kom. 15.20: „Djeta dła uzdrowień- 

* — odczyt. 15.30: Audycja dla dzieci, 
„Byron—król poetów romantycznych” 

— S 16.40: Codzienny odcinek powieś 
ciowy. 16.50: Wielcy śpiewacy (płyty). 17. 10: 
„Polska jako kraj pr. słowy w rodzinie 
narodów* — odczyt. 17.35: Koncert. 18.30 
Radjowa gazetka rzemieślnicza. 1900: Weso- 
ła audycja litewska. 19.20: „Ze świata radjo- 

    

   

      
    

   
    

  

wego“ — pogad. 19.40: Progr. na środę. 
19.45: Pras. dzien. radj. 20.00: „O generale 

  

  

szeregowcu” 
stów. 21.5. 
cert solisty. 
Koncert symfoniczny 

NOWINKI RADJOWE. 
KULIGIEM W ZALOTY. 

Dzisiaj o godzinie 15-tej Związek Mło- 
dzieży Ludowej z Kujaw daje audycję mu- 
zyczną p. t. „Kuligiem na załoty 
my regjonalnego folkloru z ziemi polsk ej, 

któr: przez wieki umiała zachować odreb- 
no: zawsze jeszcze otacza swój taniec — 
kujawiaka, opieką — ostatnio w postaci kon- 
kursów  kompozytorskich z wyznaczonemi 
przez ziemiaństwo nagrodami. 

GRECKI TEATR WE WSPÓŁCZESNEJ 
SZKOLE. 

Publiczność wileńska, która widziała wy- 

stawione niedawno w Wilnie przez młodzież 
szkół średnich „Fenicjanki* Eurypidesa, zain 
teresuje się z pewnością odc: m doskona- 
łego znawcy teatru pr. Stef: Srebrnego, 
który dzisiaj o godz. 16,40 w odczycie trans- 
mitowanym na wszystkie stacje wypowie cie- 
kawe uwagi o „Przedstawieniach  klasycz- 
nych w szkołe”. 

IMPROWIZACJE FORTEPIANOWE. 

Interesującą rozrywkę artystyczną dla 
swych radjosłuchaczy przygotowała Rozgłoś 
nia Wiileńska na zakończenie niedzielnego 

programu. Mianowicie o godz 2 
przy fortepianie młody pianista p. Wiktor 

— odczyt. 2015: Koncert soli- 
Skrzynka techniczna. 22.10: Kon- 
22.40: Kom. i muz. tan. 23.00: 

(płyty. 

  

     

   
   

    

  

    
   

    

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

parter 60 gr. Kasa czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

Šii d. lod: dźwiękowiec v Graj Cyganie!!! Szewczak © 
z Mady Christians i Janem Stiwe w rolach 
głównych. Początek o g. 4, w niedz. o g. 2-ej 

Najwspanialszego, genjalnego arcydzieła, o którem prasa świstowa 
orzekła jednogłośnie, że „takiego filmu jeszcze nie było” 

Film wykonany nakładem 5 miljonów dolarów. 
Najwznioślejszy poemat miłości, heroizmu, 

poświęcenia i odwagi! 

ch głównych: Jack Holt, Ralph Graves 
Fay Wray. posągawa piękna 

DODATKI. 
nej filmu, wejście tyłko na początki sea: 

  

Bilety honorowe i bezpłatne w dzień premjery nieważne 

W rol. gł. gwiazdy polsk. ekr.: Marja Bogda, 
Zula Pogorzelska, Adam Brodzisz, Eugen. 

św. od g. Ż-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. 

66 Urocza Lols Moran 
w roli głównej 

e 

  

Polska mował Polski śpiewi 
olska muzykai HAM” 

Na |-szy seans ceny zniżone. 
  

Wielka 47, tel. 15-41. u r : Niezrównana 0 asis s 

JU tro: ssie (qi jego siostr 
KINO KOLEJOWE 

OGNISKO i Henr. Szaro p. t 
(obok dworca kolejow.) 

Dźwięk Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. 

Kino-Teatr 

Światowid 
ul. Mickiewicza 9. 

Dziśi Niezrównany 
król hum. i śmiechu   
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ARCYKSIĄŻĘ 

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU 
Reprezentacja: Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. 

  

Flm ten jest trzecim z cyklu konkursowego w naszem kinie. 

ae śeiśle p-g akcji dramatu. 

Dziś! Najpiękniejszy 100% 
Całkowity w naturalnych kolor:ch p t. 
W rolach głównych urocza Jeanette Mc Donald i Denis King 
najnowszy i najpiękniejszy film p. t. „Meksykanka”. 

12 aktów nieustannego śmiechu. 

OSTRZEŻENIE! 
Pewne firmy w Wilnie rozlewają swoje mało- 
ARCYKSIĄŻĘCE w używane butelki „Patent“ 

CEGO BROWARU W ŻYWCU 
i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 
simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
6678 — па ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

Nad 

NA SYBIR (Fłomienne Stróż) 

dźwięk. filmi 

Harold Log dziel dzmiękowem p e ROZK 

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

3 miesiące wyświetłało kino „Atlantie* 

Szereg niezwykłych przygód ulubien publiczności. 
-——— DMAnons! Już wkrótce wielkie przeboje „Pieśniarz Paryża" i „Rango” 

W rel.gł. perła czesk. humoru, znak. bohater 
filmu „C. K. Feldmarszałek* Vlasta Burjan 
i wszechświat. sławy, gw ekr. Anny Ondra. 

program: Przebojowe dodatki dzwiękowe 

Dziś i dni następnych będzie wyświetl jeden z Šiais filmów polskich w-g seenarjusza W. Sleroszew- 
skiego, A. Szterna Wielki dramat historyczny, osn. na tle bohat. 

walk o niepodl. Polski Iustr. muz. i śpiewna 
Ceny miejsc od 30 gr. 

KRÓL ŻEBRAKÓW "ży monumentalno- 
— Następny program: Po „Maradu” dajemy 

w Warszawie, 

osze niebezpieczeństwa 
Dla młodzieży dozwolone. 

URPRAGIKSZNKOCZEŃ 

  

   

KALENDARZ 

Wszystko dla wszystkich na 304 str. 

mmm iii A A 

ENCYKLOPEDJA ŽYCIA CODZIENNEGO 
—— 

I
 

   
   
    

DRUGI NAKŁAD 

ALMANACH 
KURJERA WILEŃSKIEGO 

CENA 2 ZŁ, 

WE 

  

E N S K I 

Rummeł ktgry będzie improwizował na te- 
maty, podyktowane mu przez radjosłucha- 
czy z miasta, 

DZIEWCZĘ Z HOŁANDJI. 

W programie poniedziałkowym należy 
zwrócić uwagę na transmisję z Warszawy о- 
peretki Kalmana p. t. Dziewczę z Hołandji. 
Ten melodyj utwór „popularnego autora 
„Czardasz „Bajadery“ nadany zostanie 
o godz. 20,15. 

    

KINA I FILNY 

„BEZIMIENNI BOHATEROWIE* 

(Helios). 

rwiej. Jedna po drugiej dwie poi 
skie premjery filmowe. Żywiej — jeszcze pod 
innym względem. Otóż film wydobywa się 
nare szcie z dotychczasowego szablonu. O ile 

am“ tkwi w nim dość głęboko, w całem 
swojemu ujęciu, w typowo „warszawskiem“ 
(płytko-blagierskiem) potraktowaniu wsi, o 
ile nie mógł się ponadto obejść bez nieod- 
zownych prostytutek, sutenerów, nożowców, 
sutenersko nastawionych knajpiarzy etc., u 
tyle „Bezimienni* od pospolitych sposobików 
i ulubionych „„motywów” pp. realizatorów fil- 
mowych ze stołecznego... asfaltu, znacznie 

odbiegają. Pierws dobrze zrobiony, polski 
film sensacyjny, nawet o pewnej ideowej tre- 
Ści, ze zręcznie w dobrej konstrukcji ukrytą, 

moralną, choć nie moralizator: tendenc 
Z doskonałem tempem, 
obrazów, urozmaiceniem 4 ZR 
zwykłą w warszawskim świecie filmowym 
starannością w ich opracowaniu. Przy wspom- 
nianem już doskonałem tempie, przy bardzo 
sensacyjnem napięciu akcji, licznych scenach 
o dość znacznej dynamice dran cznej, jest 
to rzecz bardzo pogodna, rzecby można - 

  

      

  

    

   

    

     

    

   
  

   

słoneczna: I to nietylko przez multum słońca, 
którem ogromna wi 

zdj 
ekszość (bardzo dobrych; 

* tego filmu jest przesycona, ale i przez 
jakiś optymistyczny nastrój (częściowo i z licz 
nych wesołych 
p. Bodo przen 
nad tym optymizme: m, to niezawodnie dojd 
się do wniosku, że wynika on ż prostoty 

całego wydarzenia, jak i z pierwiastka walki 
dobra ze złem, postawionego iu bardzo zasad- 

niczo. Stronę pierwszą reprezentuje tu policja 
— drugą podziemny świat przestępczy. „Ве- 

zimienni bohaterowie", to te szeregi w grana- 
towych mundurach, rozrzucone po całej Rze- 
czypospolitej, czuwające nad naszem, jak i 
naszego, choćby zupełnie skromnego mienia, 

  

    

    

    

    

się 

   

  

bezpieczeństwem. W naszym stosunku do 

Nr. 30 (2272) 

Siły zbrojne Stanów. 

   

  

tych szeregów jest sporo pozostałości niewoli, 
coś z pamięci o policji rządów zaborczych. 
Wtedy policja była zewnętrznym przejawem 
wrogiej przemocy, poprostu — wrogiem. Po. 
lak, który się w niej znalazł, był w ogólnej 
naszej pog: się sytuacja zmieniła 
djametralnie. y wróg ustąpił „swojemu 
człowiekowi”. Jeśli nie ustąpiły całkowicie 
dawne uprzedzenia, to jest winą pewnej iner- 
cyjności ludzkiej psychiki, która długo jed 
nem uczuciem syeona, niełatwo się zbywa 
ER M tegoż, choćby jego samego już 

nie żywiła. Jeżeli sto Ek ko a 
stwa do na: 
jest taki, o j istnie, je w An- 
glji, to ni iezawodnie © ż winy tego jest po 
obu strenach. Film „Bezimienni bohaterowie 

zyni się do usunięcia uprzedzeń pierw- 
2 co do drugiej, to dalsza nieustająca pra- 

ca doskonalenia pod każdym względem gra- 
natowej armji bezpieczeństwa i porządku, 
przez jej wychowawców prowadzona, ów 
wzór angielski, jesteśmy pewni, że — urze- 

czywistni. 
Ad rem. Pewne niekonsekwencje. 

drobne usterki scenarjusza z łatwością, 
wobec wspomnianych już zalet filmu, chętnie 
darowujemy, tem bardziej, że reżyserja i wy- 
konanie aktorskie, bardzo trudne tu do od- 

a (wobec tego, że np. odtwórca takiej 
ważnej postaci, komisarza Szczerby, p. 
Bodo, jest twó scenarjusza, a zatem zapew 

ne i współreży em filmu, razem z p. Wa- 
szyńskim) są bardzo dobre, pełne prostoty 
naturalności, nadwyraz chwalebnej, au 

tak rzadko dotychczas spotykanej. P. Brodzisz 
z p. Marja Bogdą są niezmiernie mili i bardzo 
trafnie, zw jeśli chodzi o p. Bogdę 
obsadzeni. Jara ał znów mistrzowski epi- 
zodzik (szkoda, że tyko toj, p. Pogorzelska 
niestety, trochę przeszarżowała w typie swo- 
jej postaci pi niezaprzeczonych zresztą za- 
letach komicznych jej odtworzenia. P. Biegań 
ski był nec plus ultra wytwornym czarnym 
charakterem. Ogółe biorąc film jest mimo 
pewnego ni zukania tematycznego, utar. 

tych motyw fabuły, niewątpliwie objawem 
poprawy w naszej twórczości i wytwórczości 
filmowej SE, 

Humor. 
ROZBROJENIE. 

Konferencja  rozbrojeniowa w Genewie 
rozpoczęła się pod dobrą wróżbą. Japonja 
zaczęła już rozbrajać armję chińską... 

(UT). 

     
      

      

   

          

  

  

  

   

    

      

   

      

        

            

   

  

Zjednoczonych. 
Stanowisko, jakie zajęły Stany Zjednoczo 

ne w obecnej, ostatniej fazie inwazji japoń- 
skiej do Chin, a zwłaszcza wobec zajęcia 
Szanghaju przez wejska japońskie, pozwaim 
przypuszczać, iż okres biernej polityki Sta- 
nów na Pacyfiku ma się ku końcowi. Anta- 
gonizmy amerykańsko-japońskie  zaostrzyły” 
się i zaogniły tak bardzo, iż możliwość inter- 
wencji zbrojnej Stanów Zjednoczonych na: 
spornych terenach i wodach Dalekiego Wscho» 
du nie są wykluczone, 

Interesującą zatem i na czasie będzie dzi- 
siaj odpowiedź na pytanie — jakiemi siłami 
zbrojnemi wogółe dysponują Stany Zjedno- 
czone? 

Jeśli chodzi o kwestję Pacyfiku, w pierw 

szym rzędzie wchodzą w grę siły zbrojne 
morzu i lotnictwo. Flota wojenna aineryka 
ska, unormowana liczebnie na podstawie pa 

tu W yngtońskiego z r. 1923, który obow: 
j : t Japonię, nie może liczyć więce. 

wielkich pancerników bojowych 

ogónej pojemności maksymalnej 525.000 tonu,. 
Według zaś danych z r. 1930, flota wojenn 
Stanów dnoczonych liczyła: 18 pancerni 
kė ikie krzyżowce, 16 lekkich kr: 

żowców, 233 forpedowce i kontrtorpedowce, . 
84 łodzie podwodne, oraz 3 okręty awjo- 
matki. 

Flota powietrzna amerykańska składa si 
z 53 eskadr płatowców w stanie czynnyn» 
i 45 eskadr w rezerwie. 

Armja regułarna liczy 12.382 oficerów 
118.750 szeregowców. Na wyspach Filip: 
skich, które stanowią amerykańską bazę wo- 

jenną morską na południe od Japonji, znaj- 

duje się garnizon w sile około 12.000 ludzt,, 
a pozatem stacjonują tam okręty wojenne; 
mające do dyspozycji doki, arsenały, składy.. 
Na wyspach Hawajskich załoga amerykańsk:» 
sięga 1400 ludzi. Główny port wojenny ns 

- Pearl Harbour — jest silnie ufor- 
y i stanowi pierwszą stację mor- 

e dla floty wojennej, która wypływa 4 kū: 
nału Panamskiego na wody Pacyfiku. 

Przytoczone wyżej cyfry i dane nie uj“ 
mują, rzecz prosta, potencjalnej siły ofen. 
nej Stanów Zjednoczonych, która, dzięki icła 
zasobom naturalnym oraz potężnemu prze- 
mysłowi, może rozwinąć się bardzo szybko. 

Or. 

RZWEDCZAWZARZWZ OOP RACZ CSTORE 

Popierzjcie Przemysł Krajowy 

    

    

     

          

     
     

        

   

  

   

  

    

     

  

Chorzy na błuca 
Spytajcie się swego lekarza, a ten wam potwierdzi, że od suchot umiera 

więcej ludzi, niż od innych chorób. Każdy więc, kto cierpi na kaszel, 

bronchit, chrypkę, zaflegmienie płuc oraz koklusz, powinien na- 
tychmiast zabrać się do leczenia. Dobrym środkiem na choroby płuc oka- 

zał się preparat FAGOSOL.—Przy użyciu Fagosolu w krótkim czasie ginie 
kaszel, wzmaga się apetyt i chory nabiera ciała FagosOl dostać można 
we wszystkich aptekach i składach aptecznych. 

H. Rosenstadta, Warszawa Pl. Grzybowski 10. 

  = 
  

  

  

JEDWAB NATURALNY 
Sukno, welna, materjaiy meblowe, serwety | 

i Najtańsze źródło zakupu 

|Z. KAZASK 
| dom towarowy fabryk włókienniczych. 

& Ceny ściśle fabryczne. 

  

"WILNO, 
Wieika 36. 

Jedyny w Wilnie i na Kresach Konsygnacyjny       
        

    
  

  

     
  

Skład główny: Apteka 
8815 

  

Isiałócje plek(tyczne 
dzwonki sygnalizacy|- 
ne, ustawienie aparatów 
radjowych i telefonów 
wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

ST. PIÓREWICZ 
ul. Oflarna Nr. 4, m. 9.   

  

Czytelnicy, którzy: zgłoszą się wprost do 

naszej Administracji (ul. Jagiellońska 3—1), 

korzystają ze zniżonej ceny Zł 1,50 za eg- 

zemplarz broszurowany. 

—) NIEZBĘDNY W KAŻDYM DOMU (— 
Wyciąć i przesłać jako druk: 

  

Do Administr. „KURJERA WILEŃSKIEGO" 
w Wilnie, ul. Jagiellońska 3—1. 

Proszę nadesłać 

Almanach. Należność Zł. 

na P. K. O. Nr. 80.750. 

Nazwisko i imię 

  

egz. Kalendarzy 

  

    - przekazuję     
  

R i A A 58 

    

  

       
    
   

   

   

  

    SKLEP SUKNA i JEDWABIU 
Niemiecka 19 

Telef. 890. 
Ostatnio otrzymano w wielkim wyborze rozmaite 

nk WEŁNY I JEDWABIU 
Ceny niezwykie niskie. Prosimy przekonać się. 

CALEL NO   
  

  
  

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

już teraz przyjmujemy 

wszelkie ubrania do farbowan:a i czyszczen'a 
Prasownia, farbiarnia i prelnia chemiczna 

„EXPRESS“ wiać 1113: Wielka 31, tel. 17.00 
CENY ZNIŻONE 

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

Prasowanie i gremplowanie na poczekaniu 

  

  

CENY WĘGLA ZNIŽONEI 

W związku z urządzeniem własnych składów 

połączonych torem kołejowym mam możność 

obniżenia cen 

WĘGLA i KOKSU 
z pierwszorzędnych kopalń 

GÓRNOŚLĄSKICH koncernu „PROGRESS* 

Przedsiębiorstwo 
Haalkzemo M. DEULL, Wilno, 

BIURO — Jaglellońska 3, tel. 8-11 
Bocznica własna-Kijowska 8, tel. 999 

  

  

Pracownia OBUWIA 

DRZEWIŃSKI 

Bonifraterska 6 

PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 

oraz reperacje kaloszy i śniegowców.       

  

  

przy chorobach: żołądka, ki- 
` > szek, obstrukcji i kamieni 

żółciowych. 

„SZWAJCARSKIE GÓRSKIE ZIOŁA” 
są naturalnym łagodnym środkiem przeczysz- 
czającym. ułatwiającym funkcje organów tra- 
wienia i działającym przeciwko otyłości. 

Sprzedają po 2 zł. za pudełko 
apteki i składy apteczne 

: W. Z. P. Nr. 10 

DBAJCIE O SWOJE ZDROWIE! 
: ШШ{И]Б(Ш @981…5 " | 

  

saika A 

nowoczes. pierwszorzęd- 
EB E nej jakości z gwarancją. 

L Сепу znižone, 

  

poleca 
firma B. Lokuciewski 

Wilno, ul. Wileńska 23 

  

  

TAŃCE KARNAWAŁOWE: Tongo, Rumba, Fox- 
trot i Wale Angielski wyuczem za dwa tygodnie 
P. BOROWSKI ul. Trocka 2. Kurs rozpoczyna się 
15 lutego o godz. 8 wiecz. Opłata za kurs 10 zł. 
Za mazura 5 zł. Zapisy przyjmuję. Tow Chrześc. 

| 
| 

ЁААЩЩМЩЩАМЩМММЩМЩМА 

Poszukuję posady 

rządcy domu 
tylko za mieszkanie 

w domach rządowych lub prywatnych, 
oraz w hotelach, posiadam dobre świa- 
dectwa. Łaskawe oferty proszę nad- 4 
syłać do Adm. „K. W.“ pod Nr. 6872 
        

WIELKA NAGRODA! 
Celem rozpowszechnienia naszego przedsiębior- 

stwa między czytelnikami niniejszego pisma, firma 
nasza postanowiła rczdać tytułem wielkiej nagrody 

rozmaite towary. Każdy czytelnik może otrzymać 

zupełnie bezpłatnie 
(podług naszych warunków) premję w postaci 

kamgarau na ubranie, kostjumy damskie, bieliznę 
damską, męską, pościelową. kołdry watowe, zegarki, 
instrumenty muzyczne, aparety fotograficzne, filmowe 
i inne przedmioty wartościowe, jcżeli nedeśle 
prawidłowe rozwiązenie niniejszego zadania. 

B-Z PSA—Y -N—E—=A K—Ł=CZ— 
Kreski naležy zastąpić literami, aby otrzymać 

powszechnie znane przysłowie. Udział w konkursie 
dia otrzymania nagrody jest bezpłatny. Niema 
żadnego ryzyka. Niepowodzenie wykluczone. 

Rozwiązanie prosimy nam przysłać w liście, lub 
na zwykłej pocztówce z podaniem dokładnego adresu, 
na co WP. otrzyma szczegóły i niespodziankę. Posia- 
damy dużo listów dziękczynnych. 

Poiska Samopomoc Włókiennicza 

ŁÓDŹ v 
10254 skrzynka pocztowa 7, Oddział 119 

(LIS QD. BOLU- SŁOWY DLĄ: AE 

" Tasnyka CHEMICZNO-| RA 
„AP.KOWALSKI warszawa. 

  

Pośinkir emy od zaraz 
2—5 pań 

od 25 lat wzwyż 
do specjalnej pracy. 
Przy dobrym wyna-- 
grodzeniu, praca sta: 
laibardzo „przyjemna 
Zgłaszać się w ponie- 
działek z dokument., 
godz. 10—1 i 2—5. 
Wilno, Mickiewicza 

41—19. Front. 

Wytwórnia aparatów padjow. 

Od roku 18:3 istnieje 
® a i 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 i 

Meble 
jadalne, sypiaine i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szaty, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

па dogodnych Warmnkach 
  

I NA RATY. KULT-RADJO 
NADESZŁY NOWOŚCI. Wilno, ul. Wileńska Nr. 26 

8324 tel. 15-35, poleca: gwa- 
rantowanej jakości odbior- 

niki, apa: anodowe. 

ZAKŁAD 
ELERTRO-TECHNICZNY 
„ELEKTROPRĄD“ 

Szopena 3. 
Przyjmuje wszelkie roboty 
elektrotechn. i ładowanie 

    

SZOFER 
(z zielonem prawem 
jazdy) poszukuje po- 
sady bezpłatnie 
Dowiedzieć się: Mała 
Pohulanka 7, m. 13, 
u dozorcy. 10227 
  Dowynajęcia 

akumulatorów e 

Poszukuje 
posady niani 

mam poważne rekomend. 
Plutonowa 17, m. 5. 

Młod pracowity, 
vi średnie wy- 

kształcenie, poszukuje 
pracy wožnego, inkasen- 
ta, gońca ewentualnie 
pracy fizycznej, dam lub 
złożę kaucję 300 złotych. 

  

Łaskawe zgłoszenia do 
Redakcji „Kurjera Wil.* 
pod „305° 10296 

  

Za 50 gr. OBIAD 
z 3-ch dań z chlebem (w 
dow. iłości) dostaniecie 
w Stołówce Uczniows. 
przy ul. Wileńskiej 22 - 28 
w podw. | piętro na lewo 

Uczeń 7 kl. 
gm. im. Słowackiego 

poszukuje iekcy| 
Antokolska 18a, m. 2 
w godz 3—4 po poł. 

    
2 pokoje z kuchnią w naj- 
lepszym punkcie miasta, 
Oglądać od 9 r. do 3 pp. 

ul. Zamkowa 3, m. 3. 

Zakład Fryzjerski 
1. Koblinc 

Nowogródzka 10. 
Salon męski. Wykonanie 
solidne. Ceny dostępne. 

Języki obce 
niemiecki, francuski 
włoski (konwersacja). 

Przygotcwywanie 
ze wszystkich przedmiot. 

do matur у 
I egzaminėw szk6t Sr. 
Lekcyj udzielają b. prof. 
gimn. i studenci U, 5; В. 
specjalną met. koncetrac. 
Zgłoszenia do Redakcji 
„Kurjera Wil." pod W. K. 

  

  

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne | moczopłciowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 1 4—8, 

tel. 567, 6677 

M Kenigskerg 
Chorobs gabe 

weneryczRQ 

1 moczopici we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od g dz. 9—12 1 4—8. 

Й. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8. 

Z PB, 

  

  

    

Dr. Medycyny 

A. CYMBLER 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

Mickiewicza 12 
róg Tatarskiej, tel. 13-6%. 
Przyjmuje od 9-2 i 3-7 w- 

Br. SZYRWINDT 
choroby wenerycznne, 
skórne i moczopłciowe 

ul. Wielka 19, 
od dodz 9—1 i 3—7 

      

Lekarz-Dentysta 

L. ASS 
Wielka 32, m. 6 

przyjmuje od !0—1 i 3—6 

Lekarz. Dentysta 
Go!dsztejn-Zi:berbacia 

Wielka 56, m. 12. 
Leczenie i wstawianie 

sztucznych zębów. 

Akuszerka 

Marja LAKNeTOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

W. Z. P. Nr. 69. 8528 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Garbarską | m 16 
róg Mickiewicza 

tamże gabinet kosmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 8323 

Akuszerka 

Nara trzema 
przyjmuje od 9 r. do 7 w. 
przeprowadziła stę 

ul. Mickiewicza 22, m. 9 
w. Z. Nr. 3093 

  

        

  

Zabłąkał się pies gończy 
myśliwski, szary. Odebrać= 

Wielka 26—7. Po trzech 
dniach liczę za własność. 
  

kradz. legitym. Wyższej 
Szk. Inst. Bad. Naułe 

Eur. Wsch. za Nr. 235 nm 
imię Eugenji į 

uniewažnia się 

Liperania ВМ, 
indywid. lub w grupach. 
Ui. 3-go Maja 7, m. 11. 
Porozumieć się w godz. 

    

  

Som książ. wojsk 
wyd. przez P. K. U. 

Lėdž-powiat Nr. 1484 na 
nazwisko Kani Franciszka 

unieważnia się. 
  

Badaktor pdpowiedzialny Witold Kiszkis. 

  9—11 i 3—5. 

reperuję Pianina z: 
wynajmuję — Mickiewicza 
37—32, Wiejście z ulicy 
Ciasnej, p. Estko. 7702


