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Autonomja szkół wyższych 
a rozwój nauki. 

Przemówienie min. Jędrzejewicza. 
Na wczorajszem posiedzeniu sejmowej Ko 

misji oświatowej p. Min. WR i OP Jędrzeje- 
wicz wygłosił obszerne przemówienie w obro- 
nie projektu reformy ustawy o szkołach aka 
<dem'ckich, które poniżej, w streszczepiu, za 
mieszczamy. 

    

Jednym z  charakterystycznych 
przykładów tej zbiorowej sugestji, 
która się wytworzyła około sprawy 
reformy ustroju szkół akademickich 
Jest fakt, że cały szereg skądinąd bar 
dzo poważnych łudzi zwraca się do 
ministra z wyrazami najdalej idącego 
zaniepokojenia. Natomiast w rozmo- 

wie okazywało się, że nietyłko pano- 
wie ci nie czytali obecnego projektu. 
ale wogóle nie czytali tekstu ustąwy 
z roku 1920. й 

Stwierdzam nrówi minister — 
że wytworzyła się atmosfera raczej 
nastrojów, niż rozumowych rozwa- 

ń, że nastroje te ogarnęły cały 
świat profesorski i część inteligencji 
polskiej i uważam, że sytuacja ta nie 
przyczyniła się do załątwienia sprawy 
bardzo poważnej, bardzo istotnej, któ 
ra winna być rozpatrywana z głębo- 
ką znajomością rzeczy i z całym spo 
kojem. Е 

  

  

ŽRODLO 
KONIECZNOŚCI REFORMY 

Pan minister zastanawia się jakie 
przyczyny skłoniły go do podjęcia 
prac nad zmianą ustawy z roku 1920. 
Nasi profesorowie — mówi minister 
—  przeciążemi sa sprawami, nie zwią 
zanemi z ich katedrą i okoliczność ta 
odbija się w sposób ujemny na iłości 
czasu, którą poświęcić mogą na pra 
ce naukowe. W tych warunkach nie 
należy zmuszać profesorów do zajęć 
Mezgodnych z ich kierunkiem pracy. 
Dzisiejszy rektor jest władzą w stop- 
niu zgoła znikomym: samodzielnie 
może dycydować tylko w sprawach 
błahych i drugorzędnych. Nie rektor 
więc ponosi odpowiedzialność za szko 
łę Pozostają przecież t. zw. zbiorowe 
władze akademickie: rady wydziało 
we i senat. 

Proszę państwa — mówi minister 
— odpowiedzialność zbiorowa wogóle 
nie istnieje. Decyzja życiowa przekra 
eza możliwości rad wydziałowych i 
senatu, odpowiedziałność za decyzję 
rozprasza się pomiędzy uczestników 
tych instytucyj i egzekwowana być 
nie może. Minister oświaty pozbawio 
ny jest całkowicie wpływu na niektó- 
re — i to najważniejsze chyba —- 
dziedziny życia szkół akademickich. 
Faktem jest, że w zakresie organiza- 
cji wydziałów i katedr minister ma 
prawo jedynie sprzeciwu. 

Przechodząc do spraw mlodziežv 
minister mówi: „Gdy w roku zeszłym 
i roku bieżącym działy się w szkołach 
akademickich rzeczy, które nietylko 
były niedopuszczałne z punktu widze- 
nia elementarnych wymogów porzą- 
dku i bezpieczeństwa ale, co gorzej, 
hańbę i wstyd przynosiły kulturze pol 
skiej, szukałem drogi i sposobów, któ 
remi moglibyśmy zapobiec dałszemu 
rozlewowi fali zdziczenia i barbarzyń 
stwa. W ustawie z roku 1920 nie zna 
lazłem żadnej możliwości ingerowa- 
nia w te sprawy. I oto połski minister 

oświaty znajduje się w takiej sytuacji, 
że konstytucja czyni go odpowiedzia! 
Rym,za wszystko, co wchodzi w zak- 
res jego resortu, a ustawa uniemożli- 
wia mu zasadniczo wpływ na niek*ó 
re wielkie dziedziny życia jego reso:- 
ži, 

DWA OBLICZA WOLNOSCI NAUKI 

„Istnieje bardzo zasadnicze zagad 
mienie, wysuwane przez moich prze- 
ciwników z grona profesorskiego: 
wolność nauki, która to wolność mit 

być rzekomo przez projekt ustawy na 
szwank narażona. Wołność nauki ma 
dwa oblicza: wolność badań profesor- 
skich i wolność uczenia się ze strony 
studentów. Co do pierwszej zgadza- 
my się wszyscy, że musi być ona jak 
najściślej zawarowama. Ale dobrze 
kyłoby, abyśmy zgodnie ustalili, że i 
druga strona ma to samo prawo bytu 
na terenie akademickim, że jeżeli mło 
dy człowiek uzyskał prawo przyjęcia 
go do Almae Matris, to fakt ten czyni 
zeń pełnoprawnego obywatela życii 
akademickiego i jego słuszne prawa 
nie mogą być przez nikogo narusza- 
me“. 

Mimister stwierdza, że prawo to 
było w ostatnich czasach naruszane 

  

jaskrawo i brutalnie. Woln nauki 
przestała istnieć, a wraz z nią swobo - 
da życia akademickiego stała się sło- 
wem bez treści. Zmienia się ustawę 

akademicką, bo istniejący stan rzeczy 
w uczelniach akademickich jest zły, 
bo cierpiany być nie może, bo istnie- 
jąca ustawa nie daje możności popra- 
wienia sytuacji. 

Przeciwnicy ustawy twierdzą, że 
obala ona wolność nauki, że intere- 
sem ogółu profesorów jest wolność 
nvuki i że w interesie czynnika pańsł 
wowego jest uniezależnienie nauki od 
tego czynnika. Powołując się na wy- 
wody prof. Wałek-Czarneckiego, mi 
nister zwraca uwagę, że w ciągu ca- 
iego okresu dziejów myśli naukowej 
autonomiczne korporacje profesorów 
nie były czynnikiem postępu niezależ 
nej myśli, że matomiast ingerencja 
rządów w historji zachodnio-europej- 
skich uniwersytetów właśnie do tego 
postępu wydatnie się przyczyniła. 

AUTONOMJA 
MUSI MIEĆ TEŻ GRANICE 

Dałej minister zwraca uwagę na oł 
brzymią rolę, jaką odegrała nauka w 
życiu społeczeństwa w ciągu ostatnie- 
go stulecia. Czy naprawdę — zapytu- 
je minister — można uwierzyć w to., 
aby rząd chciał naukę zwałce: świa 
domie, jej rozwój krępować i jej się 
przeciwstawiać?  Qzyżby mógł zna- 
leźć się człowiek rozsądmy, któryby 
podobnym absurdom dał wiarę? Nie 
wątpliwie w interesie korporacji le- 
ży jej największa autonomija. Pewien 
stopień samorządu musi być korpora 
cji profesorskiej udzielony, ale są zu- 
pełnie jasne i wyraźne granice tego 
samorządu. Korporacja musi umieć 
używać ku ogólnemu dobru pozosta- 
wionej sobie swobody, spełniając rów 
nież funkcje dła państwa. Samorząd 
ma być podporządkowany ogólnym 
dyrektywom tego organu, który rep- 
rezentuje interesy państwa, a więc dy 
rektywom rządu. 

TROSKA RZĄDU 

W konkluzji minister stwierdza, 
że rząd żywo jest zainteresowany w 
rozwoju nauki, a więc krępować jej 
bynajmniej nie chce i że większe niż 
dotychczas podporządkowanie mini- 
strowi niektórych spraw szkolnych 
nie stoi w żadnej sprzeczności z wol 
nością badawczą myśli ludzkiej. Po- 
ziom, szkół akademickich nie zależy 
od czego innego jak od ludzi, którzy 
w nich pracują. Są przecież szkoły. 
wogółe nie posiadające samorządu, 
które stanowią najwyższy wykwit du 
cha naukowego. Ale ład, ale suma 
pracy administracyjnej i wychowa- 
wczej, zaszczepienie idei godności na 
uki, dyscypliny pracy, koleżeństwa 
wśród studjujących, niezależnie od na 
rodowości, rasv. czy wyznania — te 
momenty ustawa może sprecyzować 
Ustawa, jaką przedłożył minister Iz- 
bom, nie ma innych ambicyj. Szkoły 
akademickie nie mogą stać poza ohrę 
bem współczesnej myśli państwowej. 
Nietyłko żyją one, jak u nas, całko- 
wicie ze środków państwowych, ale 
w bardzo znacznym stopniu pracują 
nu rzecz państwa. 

„Olbrzymia, przygniatająca wię- 
kszość młodzieży idzie do zawodów 
praktycznych, któremi państwo i rząd 
muszą się interesować. Choćby z tego 
tylko punktu widzenia ingeren ja mi 
nistra oświaty w sto unki akademic- 
kie musi być znaczna. Rząd na wol- 
ności myśli naukowej opiera całą 
swoją prace. ale w sprawach organi- 
zacji szkół akademickich ma coś do 
powiedzenia i na to niema rady*. 

„TEN STAN RZECZY 
MUSI BYĆ ZMIENIONY* 

Kończąc swe wywody, p. minister 
podkreśla, że wyjaśnił dwa kapitalne 
punkty: 1) że istniejący stan rzeczy 
na naszych wyższych uczelniach po- 
siada poważne błędy organizacyjne 
oraz zawiera znaczne niebezpieczeńst 
wo dła naszej kultury i dłatego ten 
stan rzeczy musi być zmieniony; 2) 
że wolność myśli naukowej nie just 
związana ze stopniem samorządu kor 
poracyjnego. Wfeszcie wskazał mini- 
ster, że właśnie rząd i rząd przedew- 
szystkiem we własnym swoim interc- 
sie i w interesie państwa dbać musi 
o rozwój naarki, który bez wolności 
nauki pomyśleć się nie da. 

   

   

OZZIE 

Wilno Piątek 27 Stycznia 1933 r. 

UERW 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 
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Nominacja p. wojewody Beczkowicza 
na posła polskiego w Rydze. 

WARSZAWA (Pat). Pan wojewoda 
wileński Zygmunt Becezkowicz resk- 
ryptem Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 21 bm. mianowany został pos- 
łem „nadzwyczajnym i ministerm pel- 
nomocenym przy rządzie Republiki Ło 
tewskiej w Rydze. Pan wojewoda Be 
czkowicz przekaże swe dotyehczaso- 

we funkeje wiecewojewodzie wileńskie 
mu p. Marjaromi Władysławowi Jan- 

kowskiemu. 
# + 

Jak się dowiadujemy p. wojewoda Beczko 
wicz opuszcza Wiłno w końcu przyszłego ty 
godnia, udając się narazie do Warszawy, skąd 
wyjedzie na objęcie nowego swego stanowi- 
ska. 

Anglja odrzuca warunki Roosevelta. 
LONDYN, (Pat). Nota brytyjska 

do Roosevelta grzecznie, ale stanow - 
cze odrzuca żądanie Roosevelta uza- 
leżnienia decyzji w sprawie rewizji 
długów od koncesji brytyjskiej w za- 
kresie finansowo-gospodarczym. Ż 
noty brytyjskiej wyraźnie widać, że 
Wielka Brytanja nie liczy na ostatecz- 

ne załatwienie sprawy długów w Wa- 

szygtonie w mareu, że narazie prag- 
nęłaby uzyskać moratorjum, a osta- 
„teczną decyzję eo do przyszłości dłu- 
gów wojennych odłożyć aż do 5Кой- 
czenia wszechświatowej konferencji 
ckonemicznej. 

Zwycięstwo de Valery 
w wyborach do parlamentu irlandzkiego 

„DUBLIN, (Pat). Ogłoszone dziś 
rano rezultaty wyborów do parlamen 
tu Irlandji wykazują olbrzymią prze: 
wagę partji niepodległościowej (de 
Valera) Stronnictwo to uzyskało do- 
tychczas 19 mandatów. Partja Cosgra 
ve otrzymała 7 mandatów, niezależni 
4. labourzyšci — 1. Ostateczny wynik 

   

głosowania będzie znany w piątek łu» 
w sobotę. to jest dnia 27 lub 28 sty- 
eznia. 

DUBLIN (Fat). Do chwili obecnej 
wybranych zostało ponownie 6 minist 
rów rządu de Valery. Rezultaty wska 
zują na wielki sukces wyborczy zwu 

lenników de Valery. 

Straszne represje na Ukrainie 
RYGA, (A.T.E.). Po ciężkieh repre- 
eh władz sowieckich wobec koza- 

ków kubańskich, którzy masowo 
transportowani są na północ Rosji, 
rząd sowiecki zastosował analogicz- 
ne represje w tych obwodach na Ukra 
inie, gdzie plan zbożowy nie był wyko 
nany i gdzie ludność okazuje sprze- 
ciw zarządzeniom władz, Z okręgu 
połtawskiego zesłano na Sybir około 
1600 rodzin pod zarzutem uprawiania 
sabotażu rolnego. Cały dobytek ich 
skontiskowano na rzecz państwa. # 
innych okręgów Ukrainy również nad 
chodzą wiadomości o gromadnych de 
portacjach włościan ukraińskich, 
przyczem ogólna liczba deportowa- 
nych wśród których znajdują się rów 

  

Wniosek o zniesieniu 
WARSZAWA (Pat). W komisji 

konstytucyjnej Sejmu poseł Pascha:s 
ki (BBWR) jako sprawozdawca posta 
wił wniosek skreślenia art. 83 kon- 
stytucji o sądach przysięgłych i skre- 
skreślenia odnośnych przepisów w 
prawie o ustrofu sądów powszech: 
nych i w kodeksie postępowania kar- 
nego. Referent podkreślił, że jeżeli na 
wet dla sędziego zawodowego zagad- 
nienie winy nastręcza duże trudności, 
tc cóż mówić o niedostatecznem przy 

nież opezycyjni członkowie partji ko- 
munistyeznej Ukrainy, wynosi, we- 
dług obliczeń prowizorycznych, około 
20,060. Los deportowanych jest bar- 
dzo ciężki, gdyż nie posiadają odpo- 
wiedniego ubrania, a transportowani 
są w zamkniętych na głucho wago- 
niech towarowych, pod silną eskortą 
oddziałów G. P. U. Podczas przybycia 
jednego z transportów deportowa- 
nych włościan ukraińskich na dwo- 
rzee w Kursku, w jednym z wagonów 
znaleziono 6-iu zmarzłych z wycień- 
czenia włościan. W wielu okręgach 
Ukrainy sowieckie ekspedycje karne 
rozprawiają się w sposób bezwzględ- 
ny z włościanami, podejrzanymi o 
ukrywanie zboża, 

sądów przysięgłych. 
gotowaniu laików do orzekania o wi- 
nie. W tych warunkach oddanie wy 
miaru sprawiedliwości w ręce przysię 
głych staje się loterją. 

Tezę referenta popierali wicemar- 
szałek Makowski, poseł Duch, wice- 
marszałek Car, oraz poseł Podoski, 
przyczem p. Makowski wyraził zdanie 

"že należy wysłuchać opinji zwołenni- 
ków sądów przysięgłych. Dalszy ciąg 
dyskusji nastąpi we środę. 

Reforma ubezpieczeń społecznych. 
WARSZAWA. (Pat). Komisja sejmowa o- 

pieki społecznej prowadziła dyskusję ogól- 
ną nad ustawą 6 scaleniu ubezpieczeń spo- 
łecznych. 

Referent Gosiewski (BBW'R) mówił o sy 
tuacji finansowej instytucyj ubezpiecze. 
krótko i długoterminowego. Ścalenie ustawo- 
dawstwa społecznego okazało się koniecznoś 

cią społeczno - państwową." Pracownicy rol 

mi zostaną włączeni do ubezpieczenia eme- 

rytalnego. Ubezpieczenia od wypadków © 
bejmą wszystkich w przemyśle, a w relnici- 
wie do 30 ha poniżej 30 ha zadecyduje Ra- 

da Ministrów. Ubezpieczenie warstw rzemieśi 

niczych bedzie przeprowadzone w osobnej 

instancji. Wreszcie zakres ubezpieczenia bę- 

dzie rozszerzony przez rozciągnięcie ubezpie 

czenia emerytalnego na były zabór austr- 

jacki i rosyjski. Obciążenie składkami w 

przemyśle i rolnietwie, według projektu r 

stawy, zmniejszyłoby się. 

W. następnej części swego przemówienia 

referent wylicza ograniczenia w ubezpiecze- 

niu na wypadek choroby, a mianowicie n 

Okres zasilkow pienigžnych bedzie zmn'ei- 
szony 1 39 па 26 tygodni. 2) Wysokošė za- 

siłków pieniężnych — na 50 proc. 3) Poło- 

gowego na 5 Oproc. 4) Powiększenie okresn 

czterotygodniowego wyczekiwania, 5) Opłaty 

za lekarstwa. 6) Powiększenie terminu zgła- 

szenia do dalszego ubezpieczenia. 7) Podnie- 

sienie opłat szpitalnych z 50 na 85 procent. 

8) Ograniczenie okresu zasiłkowego w raz'e 

zachwiania równowagi finansowej ubezp'e 

czalni. 
Zasada powszechności ubezpieczenia 73- 

stała rozszerzona przez to, że Rada Minist- 
rów ma prawo rozciągnać ubezpieczenia cho 
robowe na pracowników umysłowych, że na- 
stąpi Mkwidacja odrębnych instytucyj ubez 
pieczenia chorobowego. Zmieni się organi- 
zację instytucyj ubezpieczalni społecznych i 
tworzy się następujące ubezpieczenia: 1) u- 
bezpieczałnia społeczna (obecne Kasy Cho- 
rych), 2) — a) zakład ubezpieczeń na wypa- 

  

"dek choroby, b) zakałd ubezpieczeń od wy- 
padków, c) zakład ubezpieczenia pracowai- 
ków umysłowych, d' zakład ubezpieczenia e 
merytalnego robotników, 3) Izba ubezpie- 
czeń społecznych. Konstrukcja władz jest 
podobna na wszystkich szczeblach. 

W zakresie ubezpieczenia chorobowego 
projektuje grupa społeczna BBWR.. 1) zaie- 
sienie opłat za porady lekarskie, a utrzyma 

  

nie opałt za lekarstwa, 2) zniesienie okresu 
wyczekiwania dla chorób zakaźnych, 3 
zwiększenie okresu zgołszenia do 3 tygodn'. 
4) dodatkowe świadczenia dla położnych TV 
ubezpieczeniu emerytalnem grupa projektu 
je podwyższenie składek emerytalnych robot 
niczych o 14 proc. 

» 
Po referencie zabrał gołs minister Hu 

bicki. Związana 2 kryzysem rewizja obcią- 
żeń socjalnych została połączona z możliwoś 
ciami finansowemi państwa i społeczeństwa. 

tępnie założeniem była teza rozszerzenia 
zasady powszechnych ubezpieczeń społecz: 
nych na możliwie cały świat pracownicry. 
Trzeciem założeniem byoł ubezpieczenie ro- 
botników na wypadek inwalidztwa i etaroś 
ci, zaopatrzenie wdów i sierot na wypadek 
śmierci ubezpieczonego. Proponowana orga 
nizacja ubezpieczenia, którą przedstawił re 
ferent, odbiegająca w pewnych punktach od 
projektu rządowego, wydaje mi się celowa. 
Dziś istnieją 4 odrębme zakałdy zamiast jed 
nego wspólnego dla wszystkich rodzażów 
ubezpieczenia. Projektuje się utworzenie u 
góry wspólnej instutucji normatywnej ® Ко- 
ordynującej, Izby Ubezpieczeń Społecznych, 
skupiającej wszystkie czynności, które mogą 
być wykonane wspólnie dla wszystkich ro- 
d ajów ubezipeczeń. 

   

NALEZNOŚĆ POCZTOWA UPŁACONA RYCZAŁTEM, 

= 

LENSKI 
   

druku ogłoszeń. 

  

Na zdjęciu naszem widzimy biskupa Sł» 
skana po przyjeździe do Rygi, o wysied 8 
którego z Rosji Sowieckiej pisaliśmy pr 
paru dniami. 

BERZE NERSEKNOOS KARTE 

P. premjer na Zamku. 

WARSZAWA (Pat). Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej przyjął w dn 1 
dzisiejszym p. prezesa rady minist 
rów Aleksandra Prystora, który in. 
formował p. Prezydenta o bieżących 
pracach rządu. 

Miejski komitet kultury 
fizyczej. | 

WARSZAWA: (Paf].. Magistrat" m. 
Warszawy powołał do życia miejski 
Komitet Kultury Fizycznej, w którym 
ześrodkowana zostanie działalność 
miasta w zakresie wychowania fizy” 
cznego. Przewodniczącym komitetu 
jest prezydent miasta. Komitet współ. 
pracować będzie ściśle ze stołecznym 
komitem WF oraz z okręgowym u- 
rzędem WF. Organem wykonawczym. 
miejskiego komitetu Kultury Fizycz- 
nej jest sekcja WF i higjeny szkolnej 
przy wydziale zdrowia publicznego 
magistratu. 

Obrady komisji budżetowej 
Senatu. 

WIARSZAWIA. (Pat). Komisja skarbowa - 
budżetowa Senatu obradowała w dniu 26 b. 
m. nad preliminarzem budżetowym Najwyż- 
szej lzby Kontroli Państwowej. 

sen. Wańkowicz (BBWR) z.r- 
ferował preliminarz budżetowy Prezydjum 
Rady Ministrów, podkreślając ogrom azdań 
i prac oraz odpowiedzialności, jaka spada 
na barki premjera w obecnej sytuacji krv у 
sowej oraz na urzędników Prezydjum Rady 
Ministrów. W* obecnej dobie ogromna To!» 
przypada komisji do usprawnienia admin" 
stracji publicznej. Referent omawiał działa! 
ność Najwyższego Trybunału Administracvj 
nego i Trybunału Kompetency jnego. W koń 
cu wniósł o przyjęcie budżetu Prezydjum Ra 
dy :Mnistrów bez zmian. 

Po pr erwie sen. Hitbicka zreferowała pre 
łiminarz budżetowy Ministerstwa Spraw Za 
granicznych. 

Min. Sehaetzel, podkreślił ,że ubiegłega 
roku skasowano 90 etatów na plocówkach dy 
plomatycznych, a w tym roku redukcja dotk 
nie dalsze etaty. Jednakże kasowanie naszych 
przedstawicielstw dyplomaytcznych byłoły 
rzeczą niekorzystną z punktu widzenia inte- 
resów państwowych. Redukcja poborów i 
wydatków reprezentacyjnych daje dobre wy 

   

niki. 

PROTEST 
przeciwko stanowi kryzysu 

państwowego. 
BERLIN, (Pat). Prezydja partii 

socjal-demokratycznej oraz jej frak- 
cji parłamentarnej uchwaliły rezolu- 
cję, w której jak najostrzej protestu- 
ją przeciwko planom proklamowania 
t zw. stanu kryzysu państwowego 
Urzeczywistnienie tego planu — pod- 
kreśla rezolucja — prowadzi do za- 
machu stanu, przeciwko któremu każ 
dy opór byłby usprawiedliwiony i 
dozwolony. 
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ZAKŁADY GRAFICZNE 

ZNICZ 
DAWN. PRZY ULICY Ś-TO JAŃSKIEJ 1, 

  

Z DNiEM 16 STYCZNIA 1933 ROKU 

ZOSTAŁY PRZENIESIONE 

NA uL. BISKUPIĄ 4 Tet. 34%0 
(LOKAL BYŁEGO LOMBARDU)   
  

Cena 15 oroszy 
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WIADOMOŚCI z KOWNA 
VOŁDEMARAS O STOSUNKACH POŁSKO. 

LITEWSKICH. 

(„Tautos Balsas“ Nr. 2]. Los niepodległej 
Liiwy bynajmniej nie jest zapewniony. Już 
przed laty było widoczne, że w Europie 
wschodniej dokonają się zmiany terytorjal- 
ne. Litwini winni byli wtedy się przygotować 
na to. Brak odpowiedniego przygotowania b» 
wiem sprawi, że iLtwini nietylko nic nie uzy- 
skają, ale stracą to, co posadają. 

Zmiany takie moga się dokonać prędzej, 
niż się wydaje. Niemcy domagaj. ę zwrotu 
korytarza polskiego i Sląska. Niektórzy poli- 
tycy niemieccy mówią o ekompansacie Pol- 
ska i zgadzają się oddać Polsce Kłajpedę. Po- 

lacy nie mają innej drogi do Kłajpedy jak 
tylko przez Litwę. 

Nie ulega wątpłiwości że o ile kwestje te 
będą rozstrzygane drogą pokojową, to Niem- 
cy otrzymają conajmniej korytarz. Gdyby zaś 
wybuchła wojna, wygląd Europy zmieniłby 
się jeszcze bardziej radykalnie. Sytuacja ta 
zmusza Litwinów do bardzo poważnych roz- 

Jań. Niestety Litwini nie wykazują nale- 
żytej troski. W społeczeństwie Hitewskim mó 
wi się obszernie o zmianie stosunków z Poł- 
ską. Tego rodzaju opinje są bardzo dła Lit- 
wy szkodliwe. Każdy wyszkolony pod wzglę- 
dem politycznym człowiek rozumie, że Pola- 
cy nie mogą ani na jotę ustąpić Litwinom, 
będąc sami zmuszani do ustąpienia Niemcom. 

Innemo słowy, każda zmiana stosunków mię- 
dzy Iitwą a Polską oznaczałaby ustępstwo H- 
tewskie bez żadnej kompensaty. G ię prze 
ta słyszy głosy o zmianie stanowiska wzgłę- 
dem Polski od ludzi, którzy pracowali nad 
tworzeniem niepodległej Litwy, wypływa 

   
   

   

  

   

  

    

stąd wyraźny wniosek, iż Litwini się zdecy- 
dowali skapitułować wobec Pols. 

Nkomu nie wolno w tak poważnej chwiń 
dążyć do celów partyjnych. Wszyscy winni 
być zdecydowani do obrony interesów рай- 

stwa L narodu aż do ostatka. (Wsabił 

SPRAWA NOMINACJI MERKISA. 

Prasa litewska podaje: W: sferach polit 
obiegają pogioski o mających nastąpić zmia 
nach na placówkach dyplomatycznych w Ry- 
dze i Talinie. Poseł w Rydze p. Br. Dajlide 
ina być przeniesiony do Talina, co zaś do 
posła w Łotwie — mówi się o kandydaturze 
b Gubernatora Klajpedzkiege adw. przys. 
Merkisa. 

W tej samej sprawie „Siegodnia” Nr. 26 
pisze co następuje: „Elta* oficjalnie potwier 
dziła wiadomość o przeniesieniu dotychcza- 
sowego posła litewskiego w Rydze p. Dajlidy 
46 Tailins. Poseł Dajlide opuści Rygę w dzu 
giej połowie lutego. Co się tyczy wiadomości 
© nominacji na stanowisko posła litewskiego 
w Rydze posła Merkisa to jak podają sfery 
miarodajne, sprawa ta nie została jeszcze >- 
statecznie rozstrzygnięta. Prowadzi się nad 
nią debaty. Pułk. Merkisowi zaproponowano 
zajęcie tego stanowiska, lecz nie dał ou je- 
szcze swej odpowiedzi. ь 
W tej samej sprawie łotewska „Pedeja 

Brihdi" pisze we wzmiance p. t. p. L „Nowa 
faza stosunków polsko-Htewskich“ co naste- 
puje: 

Koła dypłomatyczne przykładają wielką 
wagę do nominacji b. ministra ochrony kraju 

pułk. Merkisa na posła litewskiego w Rydze 
i nominacji wojewody wileńskiego Beczkowi- 
czu na posła polskiego w temże mieście. Be- 
czkowicza mianował na posła sam Marsza- 
łek Piłsudski. Poza tem Beczkowiczowi mia- 
no udzielić szerokich pełnomocnictw. adaniem 
jego ma być podjęcie chociażby nawet w nie 
oficjalnej formie rokowań w sprawie nawią- 
zania dypłomatycznych stosunków między 
Polską a Litwą. Przyszłość okaże czy wersja 
ta jest uzasadniona, (WILBI). 

a I T 

Helena Romer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój. Warszawa 
Swol Ludzie. Nowele wyd. L. Cho- 

Е miński. Wilno. 
Е Książka o Kich. Romans Wyd. L. 
Е Chomiūski, Wilno. * 

Wlija u Państwa Mickiewiczów. 
(Teatr dia Młodzieży). Scena Wi. 
leūska, 

Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie 
Wilna w 1919 r.; Scena Wileńska. 
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Kronika telegraficzna. 
| -— Olbrzymi pożar w fabryce chemikał'j 
i leków w Hamburgu zniszczył doszczętnie 
magazyn farb, ieków, smoły i saletry. Akcja 
ratunkowa była bardzo utrudniona, wobec 
silnych eksplozyj, następujących kolejno po 
sobie. J 

—_ Premjer Pan! Boncour przyjął wczorej 
ambasadora Chłapowskiego. = 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WIARSZAWA. (Pat). Londyn 30,35—30,29; 

Nowy York 8,924 — 8,904; Paryż 34,85 — 
34,76; Szwajcarja 172,84 — 172,41; Berlin w 
ZA nieof. 212,35. Tendencja niejcdne 
ita. 

PAPIERY PROCENTOWE: Pożyczęka ba 
dowlana 42,90 — 43; Inwestycyjna 103,75—- 
103,75; Seryjna 108,25 — 108,50; 6 proc. de 
larowa 60—59,50 — 60; 4 proc. dolarowa 
56,76 -— 57; 7 proc. stabilizacyjna 57,13 — 
57,706 -— 57,25; 7 proc. ziemskie dolarowe 40: 
4 i pół proc. ziemskie 37,50 — 37,25 — 37 
(dwa ostatnie -—drobne). 

AKCJE: Bank Polski 82,50 — 82 — 84 25. 
e'Tndencja mocna. 
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„Pucz” gen. Gajdy w Brnie. 
Dnia 22 bm. miały miejsce w Brnie (Cze- 

chosłowacja) wypadki, których przebieg do- 
piers teraz — na podstawie pism praskich 2 
wiedeńskich — możemy w sposób bardziej 
wyczerpujący ustalić . 

22 km. po półnccy grupa, złożona z 6% 
mołdych ludzi, pod kierownietwem byłego po 
rucznika Kobzinka, przeniesionego niedawno 
w słan spoczynku z powodu ekscentrycznych 
wybryków i niewłaściwego trybu žeia zauta- 
kowała koszary im. Światopełka w Brnie. W 
tym czasie w koszarach znajdowali się nie- 
mał wyłącznie rekruci. Starszy rocznik ka- 
wiem, wraz z pedehorążymi odbywali akurat 
nocne ćwiczenia. Wiidocznie ta okoliczność 
właśnie wpłynęła na decyzję Kobzinka, któ- 
ry przedewszystkiem chciał opanować ma* 
gazyny broni, licząc na to, że rozespani rek- 
ruci nie będą stawiać poważniejszego oporu. 

Stało się jednak inaczej. Mime przecie- 
drutów telefonicznych przez zamachow- 

eów, bardzo szybko zaalarmowano policje i 
wojsko. Wartowniey stawili napastnikom 
skuteczny opór. Nie obeszło się przytem bez 
wymiany strzałów, która pociągnęła za soba 
ofiary w postaci 1 zabitego (zamachowea) i 
kilku rannych (w tem dwóch żołnierzy). — 

W: dwie godziny potem napastnicy zostali 
ostatecznie rozproszeni. Cz. z nich ujeło. 

Policja wdrożyła energiczne śledztwo, z któ- 

wego się ckazało, że nici zamachu prowadza 

do przywódeów czechosłowackiej partji ta 

szystowskiej: gen. Gajdy, Stribrnego i in. -—- 

Na podsławie zeznań zamachowców, areszto 

wano w m. Szasztina (Słowacja) gen. Gajdę 

i sprowadzono go pod ekskortą żandarmów 

do Brna. Okazałc się, że gen. Gajda na dwa 

dni przed zamachem bawił przejazdem w 

Brnie i odbył dłuższe rozmowy z miejscowy- 

mi faszystami. Zachodzi przeto podejrzenie, 

iż Gajda inspirował zamach na koszary Swia 

topełka, a w każdym razie wiedział © przy- 

gotewywanym napadzie. Pozatem aresztowa 

no niejakiego Ulryka Runiezka, faszystę łun 
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kcjonarjusza lombardu w Brnie, chorążego 
Tesaka, który na krótko przed napadem od- 
był rczmowę z Kcbzinkiem, wreszeie rotm: 
strza Jakóba z 10 p. p., który również utrzy 
mywał bliski kontakt z Kobzinkiem, Wyni- 
ki śledztwa nie są jeszcze in extenso opukli- 

kowane. 

Wypadki w Brnie cedbiły się żywem ©- 

ehem w parłamencie czechosłowackim. — 

Czyn zbiegłego porucznika Kobzinka spotkał 

się z jednomyślnem potępieniem, jako za 

mach na ustrój państwowy. Z zadewołeniem 

też powitał ogół posłów wiadomość o are- 

sztewaniu gen. Gajdy, stanowiącego jak sie 

zdaje spirytus movens całej afery. Pod 

wrażeniem wypadków brneńskich odbyło się 
nadzwycazjne posiedzenie gabinetu. 

  

   

Prasa „zarówno krajowa jak zagraniez- 

na również wo komentuje wypadki w 

Brnie, okazująe skołnność do traktowania 

ich jako nieudanego, błazeńskiego wybry 

W tym duchu wypowiadają się m. in. pow 

ne pisma wiedeńskie, jak „Wiener Allgeme- 

ine Ztg*, „Neue Freie Presse“, „Abend“ i 

t. d. Półurzędowa „Prager Presse“, dajac wy 

raz swemu oburzeniu z powodu  „piuczu*, 

który pociągnął ofiary w ludziach, domaga 

się „gruntownego oczyszczenia życia publicz 

nego z elementów rezkładowych, bez wzslę- 

du na te, czy Są one perfidne czy tyłko głu- 

je“, 

: Dla bezstronnego obserwatora wypadków 

brneńskich najcharakterystyczniejszym bo 

daj w nich momentem jest nazwisko gen. Ga; 

dy. Mieliši kiedyś ckazję poświęcić tej oss 

bistości dłuższy artykuł. Gajda jest niechyh- 

nie osobistością najbardziej w Czechosłowa 

eji (i poza jej granieami) osławioną. Karje- 

rowiez, awanturnik, mało ma widać dotych- 

czasowych popisów, usiłując wypłynąć raz 

jeszcze na powierzchnię cia publicznego. 

Tym razem grołi mu zdaje się unieszko 

dliwienie na czas dłuższy. Speetans. 

  

      

  

DLA UNIKNIĘCIA NIEZADOWOLENIA 
wobec ukazania się w handlu włoszczyzny suszonej, z wygl. tylko imitującej naszą 

| PRAKTYCZNA GOSPODYNI POWINNA 
żądać we wszystkich sklepach znanej Od 40 lat 

włoszczyzny suszonej 
jarzynki z groszkiem 
barszczu wołyńskiego 
fasolki szparagowej 

szpinaku 
szczawiu 
pomidorów 
koperku 

wyłącznie w opakowaniu naszem firmowem, gdyż jakość takiej gwarantuje najstarsza 

WYTWÓRNIA Suszonych Owoców i Jarzyn (zał. w 1893 r.) 

«. SIEWKIEWICZA 
w Wilnie, ulica Saska Kępą Nr. 1, 
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; Program federacyjny 
katolików słoweńskich 

Były premjer jugosłowiański i po- 
seł, przywódca katolickiego słoweń- 
skiego stronnictwa dłudowego w Lu- 
blanie. ks. dr. Antoni Koroszec, ogło- 
sit w imieniu swego stronnictwa de- 
kłarację. w której stwierdza, że naród 
słoweński rozdarty jest na cztery czę 
ści między cztery państwa: Jugosław - 
ję. Włochy. Austrję i Węgry. Doma- 
ga się zjednoczenia politycznego 
ziem, zamieszkałych przez Słoweńców 
w celu zapewnienia ludowi trwałego 
bytu i rozwoju. Koło tego zjednocze - 
mia najwięcej zabiegać winna ta naj- 
większa część narodu słoweńskiego. 
kłóra się znajduje w granicach Jugo- 
sławji. . 

Następmie dekłaracja domaga się 
dla Słoweńców szerokiej autonomji. 
aby kraj. należący do Jugosławji stał 
się ośrodkiem. przyciągającym Sło- 
weńców z innych ziem. 

Dotego jest niezbędne. aby naród 
słoweński zachował swą narodową 

odrębność. swą nazwę, swe godło, 
swoje szeroko rozwinięte ustawodaw- 
stwo socjalne, zabezpieczające zarów 
ne pracowników rolnych jak i robot- 

ników przemysłowych. 
Niechże więc Serbowie, ( 

ci i Słoweńcy dojdą do tak 
zumienia wspólnego dobra. by pań- 
stwo jugosłowiańskie zorganizował 
na zasadach demokratycznych i zo 
bopólnej dobrej woli. Jugosławja win 
na się składać z krajów równouprtw 
nionych całkowicie, a jedną z tych je 
flnostek państwowych równo; 
nych, byłaby Słowenja. 

P r 5 4 i 

Wojłok izolacyjny 
czystej sierści bez wapna i piasku 

poleca fabryka » DOLNA" 

Biuro: Wilno, Piłsudskiego 20, m. 4 
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telefon 8-94. 

  

Sama przez Saharę. 
We wschodnio — afrykańskiej kołonji 

angielskiej Kenya zbierają się co roku bar- 
dzo licznie bogaci turyści, by brać udział w 
polowaniach na grubego zwierza. W) połowie 
listopada ub. roku znalazła się tam również 
młoda Szwedka Ewa Dickson. Jeden z jei 
znajomych ośmielił wyrazić powątpiewanie 
eo do jej odwagi i wytrzymałości fizycznej. 
Bez wahania dzielna Szwedka zakłada się, że 
sama przy kierownicy auta przebędzie At 
rykę wschodnią i Saharę. Zakład wygrała. 

Mająe do pomocy tylko chłopea do usług, 
15-letniego murzynka, wyruszyła w Nairobi. 
stolicy Kenya, i przez północne Kongo b 
gijskie, Ubangi i Ubangi Szari dotarła naj- 
pierw nad jezioro Czad. W okoliey Borno 
miała do zwalezenia wiełkie trudności 7 
wodu zerwania mostów przez powodzie. 8 
mniej szezęśliwie kontynuowała ołbrzymi 
raid przez Zinder, Niamey do Gao. Tutaj uzj 
trudniejsza oczekiwała ją przeprawa. Olbrzy 
mia Sahara rozpościerała przed nią swe pia 
ski bez końca. шя 

Jadąc dniem i nocą, nieustraszona podróż 
niezka zdołała pokonać Saharę, docierające 
najpierw do In—Salah, potem El Gołca i Gar 
daia, a wreszcie do Algieru ,dokąd przybyła 
28 grudnia. Przeprawa przez Saharę była bar 
dza ryzykowna i wymagała wiełu wyrzeczeń. 
Łwią ezęść miejsea w samochodzie zajmo- 
wała benzyna i woda; Środki żywności trze- 
ba było ograniczyć do minimum. 

Odważnym sprzyja szezęście. Pomimo ca- 
łego ryzyka i niebezpieczeństw 25-letnia Ewa 
Diekson przebyła Saharę sama, dorzucając 
nowy liść wawrzynu do wyczynów współ- 
czesnych kobiet. (i. n.). 
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Kaitselit St 

Z okazji pobytu delegacji Kaitstelitu es- 
lońskiego w Polsce przedstawiciel tej organ: 

ka (xx) wręczył komendanto-      

  

weremu St 

LENS K I 

rzelcowi. 

wi I okręgu    Zw. Strzeleckiego mjr 
ńskiemu (x) srebrny puhar w do 

twa broni. 

  

    wód brate 

  

Sytuacja finansowa państwa 
na komisji budź 

WARSZAWA. (Pal). Sej 
budżetowa, w obecności min 
go przystąpiła na czwamtkowem posiedzen'u 
do debaty nad budżetem Ministerstwa Skar 
bu : długów państwowych. 

      

B. G. K. BANK ROLNY i P. K. 0. 

Referent budżetu pos. Hołyński (BBWP. 
zaznacza, że w w paragrafie zagranicznych 

delegacy ję stałego raa 
cy finansowego w Londynie. Sumę premieo 

ten cel — 166 tysięcy zł. referen 
o 80 tysięcy zł. Przewidziano w 

anie delegacji do Amery 
ki w sprawie długów. 

fastępnie omawia zarys ogółny planu dzia 
ności BGK. na rok 1933. Przechodząc do 

omówienia działalności Banku Rolnego. któ 
ry podlega Ministerstwu Skarbu, referrnt 
zwraca uwagę, że w ciągu ostatniego półtora 
roku Bank spłacił wszystkie raty zagranicz 
ne, a wypłacając jednocześnie wszystki 
bowiązania krajowe, przystosował moż 
wszystkie swe pasywa do czynnej strony Jr. 

lansu. 
To samo dotyczy BGK ywcy gruntów 

słabsi ekonomicznie mają znaczne zadłuże 

nia z dawnego funduszu zapomóg i kredy 

tu ulgowego. Do Sejmu wpłynął jrojekt © 

konsolidacji tych zadłużeń i przeniesien'u 

połączonych zadłużeń na rachunek funduszu 

obrotowego reformy rolnej. Ogólna suma 

krótko į średnioterminowego kredytu 

dzień | s a 1933 roku wynosi 223 m 

ny 2. Dła dłużnika najważniejszym jest ter 

min długu. Bank dąży więc do przystosowa 

nia terminów płatność: do możliwości dłuż 

nika. Opracowuje się plan ulg. Jednovześ 

nie bank ogranicza do minimum wydatki. 

   

  

   

  

     
  

    

    

      

    

      

  

   
        

     

     

  

  

  

   DANINY PUBLICZNE 

Przechodząc do danin publicznych refe- 

rent podkreśła, że w ostatnich miesiącach 

wpływ z podatków znacznie poprawił się, na 

wet w porównaniu do tych samych miesięcy 

z roku poprzedniego. Podatek gruntowy w 

roku 1932 dał 52 miljony (preliminowano ną 

54 miljony) od niekróych nieruchomości 

wiejskich i miejskich 56 miljonów czyli wię 

cej niż w roku 1931 (preliminowano na 50 

miljonów) Przemysłowy dał 203.600 tys. (pre 

liminowano na 192 miljony) Referent wnosi 

o zmniejszenie jeszcze o 5 miljonów. Poda: 

tek dochodowy dał 191.800 tys. (prelimino- 

wano 180 milj.) Referent wnosi o zmniejsze- 

nie o 10 miljonów. Podatek od cukru preli- 

minowano na 105 miljonów. Wiobec zmniej 

szenia się konsumcji referent wnosi o zmniej 
szenie tej pozycji o 5 miljonów. 

      

SŁUSZNE POSUNIĘCIA. 

Dalej referent przypomina, że ministerst 
wo skarbu wydało okólnik w sprawie niedo- 

WYPRZ BCE PADWIE TER A TI A IS TAI IIA I INTA TLS S 

Rozbudowa portu w Gdyni. 

  

Na zdjęciu naszem widzimy standartowy 
maga bawełniany na Nabrzeżu Stanów 

  

  

Wizyta w „szarym domu''. 
Jakie jest wnętrze tego wietkiego 

gmachu, a raczej kompleksu gmachów 
objętego wy: у 
łu, murem? Co się dzieje w tem ma- 
łem miasteczku. w duszach, jego ty- 
siąca, zgórą, mieszkańców? Jak żyj 

ludzie. oddani za swoje ułom- 
ności moralne surowym  karbom 
zamknięcia w wąskiej przestrzeni, 
wśród twardej presji czterech ka- 
miennych in i dyscypliny więzien- 

nej? 

          

„Szary dom i ludzi 
z filmów i powieści. Żółty, wysoki. z 
żółtej cegły. brzydki gmach. Mur uz- 
brojony w kolce i wartowników w na- 
rożnych strażnicach. Nad tem zdaleka 
widoczna kopułka bizantyjska. Idzie- 
my tam. „Oko i ucho świata” — pra- 
sa, na zaproszenie władz więziennych 
zagląda do wnętrza odciętego od resz 

życia, zamkniętego w sobie świat- 

  

   

  

W wiełkiej. żełaznej bramie — 
furta z okrągłem okienkiem. Kto? Le 
gitymacja. Prasa. W kancełarji — 
głowa tego niewesołego gródka, 
czelnik więzienia Łukiskiego —p. 
kello. Wcałe nie sprawia wraże 
szefa tak przykrej w swojej zasad” 
instytucji. Nic z fimów amerykań- 
skich. Nic z przeciętnych wyobrażeń 
(„Naczelnik więzienia). Przeciwnie. 

    

Uśmiechnięty, pogodny, uprzejmy .. 
Nie z pozy i surowości. Przejęcie się 
przedmiotem pracy, a nie „„władzą”. 

Rozmowa. Więźniów jest obecnie 
około 1100-u czyli o 50 proc. więcej, 
niż według miejsc powinno być. W 
tem. w oddziale kobi n 200. P:ze- 
stępey kryminalni w znakomitej więk 
szošci. Jest parę procent komuni 
stów. Pierwsi zwykle są zupełnie spo 
kojni. Drudzy w ciągu ostatniego ro- 
ku także. Zbiorowe manifestacje po- 
lityczne. protesty, głodówki — prze- 
szły narazie do przeszłości. Próby 
ucieczki? Żadnych (moje rozczarowa- 
nie...). 

  

  

    

Wchodzi purpurowy od mrozu p. 
kpt. Hening z 5 p. p. Leg.. kierownik 
wychowania fizycznego i przysp. woj 

skowego. Temu drugiemu podlegają 
tylko funkcjonarjusze z pośród perso 
nelu administracyjnego więzienia i 
niektórzy z więźniów, przedpoboro- 
wi. Oczywiście karabiny drewniane. 
dla tych drugich. 

  

   

  

Kpt. Hening właśnie powrócił z 
ćwiczeń. Prowadził przy pomocy sier 
żenta gry i zabawy ruchowe na dzie- 
dzińcach więziennych, Gimnastyka 0- 
bowiązuje wszystkich. ale gry są wy- 
różnieniem wyjątkowo: dobrze s 
wujących się. Przydałby się jeszcze 
jeden podoficer do pomocy. Przećwi- 

  

Zjednoczonych o powierzchni 12,000 m. kw.. 
obsługiwany przez 8 dźwigów 

czyć około tysi 
CAA 8 

Przysposobienie wojskowe prowa 
dzi bezpośrednio p. aspirant Bętk >w- 
ski. Personel administracji więzien- 
nej liczy ponad 100 osób. przeto od- 
dział p. w. jest dość duży i pole de 
pracy wdzięczne. Niestety przeszk: 
dza tu jedno „ałe* mianowicie hrak 
środków nieraz na bardzo potrzebny 
sprzęt ćwiczebny... Choćby tylko na 
owe drewniane karabiny... Ale i po- 
ważniejszych rzeczy brak. 

Tymczasem przybył 
przedstawiciel prasy, wychodzimy 
więc wszyscy na spacer wśród mu- 
rów więziennych. Z błyszczącego że 
aż wypolerowanego wnętrz 
wychodzimy na dziedziniec. Tu właś- 
nie kiłkudziesięciu wybranych, pa 
partji siatkówki maszeruje ze Śpie- 
wem dokoła placu. Szare grube, z 
grubsza skrojone kurtki. Twarze? 
Różne. Są zupełnie „ludzkie. Są i 
przykrzejsze. Ten w trzeciej czwór- 
ce, to Lewinson... 

-— Lewimson... Lewinson... Ach 
ten niedoszły, wileński Al Capone. . 

Wiełkie chłopisko. z nałaną ogro- 
mną fizjonomję, o potężnym jak duży 
kartofel. organie powonienia i zal aw 
nie małych oczkach, prawie bez brwi. 

To ten. sprawca porwania synka 
właściciela lombardu „Kresowia'*, ха 
razem. właściciel dwóch dużych do- 
mów w Wilnie. i szef bandy „Złotego 
Sztandaru”. z przezwiskiem „Chana 

  

  

    

    

   
już trzeci 

  

    

   

   

   

  

  

          

etowej Sejmu. 

chodzenia skąd pochodzą pieniądze, keóre n- 
jawniono przy nabywaniu nieruchomości. 
Jest to pociągnięcie ważne, gdyż przyczyni 
się do wyciągnięcia kapitałów stezauryzowa- 
nych. 

Mówiąc o budżecie nadzwyczajnym i po- 
ruszając problem podatku majątkowego refe- 
rent wypowiada swój osobisty pogląd że 
przeciwny wprowadzaniu nowego stałego po- 
datku majątkowego uważając dalej za konie 
czne skasowanie sum dawnego podatku m 
tkowego, którego raty nie zostały: jeszcze rcz- 
pisane. 

    

SPRAWA BUDOWY BGK. I GWACHU 

POCZTOWEGO. 

cie posła Hołyńskiego, przewod 
awił na porządku das: 

nie o wniocsku Klubu Narod - 
Sprawie kosztów budowy gmachu 

Po refer     

      ny sprawozd 
wego w 
BGK. 

Whiosek wz 
tygodni 

wa rząd, aby w terminie + 
mow: dokałdne sprawozd: 

nie z kosztów budowy BGK. i gmachu ceni 
rali telegrafu i telefonów w Warszawie. 

Referent pos. Skrzednieki (BB) obszern:: 
odtworzył genezę i przebieg budowy, adczy 
lał protokóły odbytych konferencyj, poczem 
przeszedł do zarzutów, stawianych w ' tej 
sprawie przez NIK. W; konkluzji referent 
wniósł o odrzucenie wniosku Klubu Narodo 
wego jako nieuzasadnionego. 

Pos. Rybarski (KL Nar.) prosił, aby dys 
kusja nad wnioskiem Klubu Narodowego o: 
bywała s: ęosobno, niezależnie:od dyskusji. 
nad budżetem Ministerstwa Skarbu. Przewod 
niczący Byrka zgodził się na to i azpowie- 
dział, że w spr tego wniosku odbędz < 

posiedzenie isji osobno. 

    

    

    

    

   

  

   

  

       
  

Dalszy rozwój P.K.0. 

Dnia 20 stycznia br. odbyło się pod prze 
wodpictwem Prezesa PKO. dr. Henryka Gr 
bera doroczne posiedzenie bilansowe PKO. 
na którem z Rade 
bilans instytuc, 

dak zdołaliśmy się poinformować, wsz 
i pracy PKO. w r. 1932 wykaz 

zny. wzrost 1 rozwój. 

Wiktady oszczędnościowe wzrosły w 
r. 1982 o 115 milj. zł. osiągając na koniec 
1932 r. łączny stan 445 milj .2ł. Liczba 

icych w PKO. wzresła w ciągu 
sprawozdawczego o blisko 200 tysięcy 066 
i iła w dniu 31 grudnia 1932 r. ogół m 

1 jących. 

Stan wkładów na rachunkach czekowyc 
osiągnął kwotę 178 milj. złotych, biczba 
rachunków czekowych 67 tysięcy. Ogólny 
obrót czekowy i oszczędnociowy PKO. 
nął w roku 1932 olbrzymią sumę 23 mi 
dów zł ё 

Wreszcie środki zabezpieczające płynność 
instytucyj wynosiły w dniu 3 1grudnia 1392 
roku ponad 200 milj. zł, co stanowiło 3? 

proc. Samo tylko pogotowie gotówkowe fg0 
tówka we własnych kasach PKO. w ur: 

dach pocztowych i w Panku Polskim) wyn 
siła w dniu 31 grudnia 1932 roku 176 milį 
zł, co w stosunku do natychmiast płatn 
zobowiązań wynosi 27 proc. 

Cyfry te świadczą dowodnie, iż PKO., zam 
knęła rok 1932 wynikami bardzo pomyślne 
mi. 

Dr. med, EM. CHOLEM 
UROLOG. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 
ul. Zawalna 18 (róg Żeligowskiego), tel. 3-83 

Przyjmuje 12—2 i 5—7. 

    

      

  

    

    

     

     

  

    
  

   
  

   

      

Bobik vel Zelik Bał-Tujwa (hebr. 
człowiek oddający usługi). Nie op!a- 
ciły mu się tym razem te pięć lat, któ 
re ma tu przebyć. Syn jego wiasnie 
opuszczał więzienie, kiedy przypro- 
wadzili papę na siódmy w jego ż: 
dłuższy pobyt za kratami. Siedział 
już różnie, raz nawet. przed wojną. 
w Petersburgu. Jako swego rodzaju 
persona grata cieszy się wielkim s: 
cunkiem wśród współtowarzyszy. | 

Sprawuje się 

        

   łu. 

  

    

  

   
  

zywają go — „łate”. 
WZOTowo. 

A ote automatycznie wzrok pada 
ra przeciwieństwo poprzedniego. Gru: 
by także. ale o połowę mniejszy. b. 
gruby nawet. na krótkich nóżkach 
kołvsze się na końcu oddziału. To 

  

szewe z zawodu, lat 25. posadzony za 
zgwałcenie. o proszę. co za tem- 

  

perament,. w tych rozmiarach...” 
Sprawuje się równie dobrze. pracuj 
w warsztacie szewckim. gdzie dope 
nił swego zawodowego wykształcenia. 
do zupelnie wykwalifikowanego pra: 
cownika 

     

  

    

  

    

    

    

żą sobie panowie. 

lny wpływ wywierają na 
tych ludzi owe zabawy i ćw i 
'Lubią je bardzo i są potem jacj 
si. łatwiejsi w obcowaniu mówi p. 

Naczelnik. 
Więźniowie po marszu przerobili 

gimnastykę szwedzką, a teraz bawi: 
się z zapałem w lisa. Właśnie „tate” 
Tewinson chwycił rzemień i goni swe 
gc sąsiada dokoła kręgu kolegów. ©- 

      

  

   

    

Środa 
szczególnie literacka. 

Nie jest określone stricte, że wśród tenis- 

tow artystycznych dopuszczałne są tyłko lite- 

rackie, w murach pobazyljańskich. Przeciw- 

nie, inne dziedziny sztuki są tam także dosyć 

bogato reprezentowane. I muzyka i plasty- 

ka różnych rodzajów, w ępowały już w lo- 

kalu klubu literatów wi! h welokrotme 

Ale ta środa była literacka bcz reszty. Bo- 
baterem jej był jeden z asów naszej krytyki 

współczesnej p. Jan Emil Skiwski. 

   

    

    

Przed rozpoczęciem się właściwego prog- 
ramu wieczoru po paru słowach zagajenia p. 
Hulewicza, przemówił p. wojewoda Beczko- 
wicz, żegnając się ze Związkiem Literatów i 

gośćmi środowymi przed swoim wyjazdem z 
Wilna. Odpowiadał p. Hulewicz, poczem za- 
brał głos pregent czoru, na temai Z 

sze kłopoty literackie: brak wielkich prob- 
lemów*. P. Skiwski przytoczył liczne głosy, 
m. in. warszawskiego „Zetu“, wolające o tym 
braku wielkich problemów w naszej wsp: 
czesnej literaturze. Jej  „nieeuropejskość”, 
brak rozpowszechnienia na szerokiem forum 
literatury europejskiej, co się tyczy także i 
przeszłości, ma także i na tem polegać. Pre- 
legent polemizuje z tem. Twierdzi, że nie brak 
wielkich problemów. ale nieumiejętności ica 

przeprowadzenia w dziele literackiem iechu- 
je naszą literaturę dawną i współczesną. Po- 
za tem trzon naszej twórczości obracał sis: 
zawsze dokoła zagadnień sumienia marodo- 
wego. Że wreszcie nieumiejętność takiego wy 
łożenia tych zagadnień, aby one nabrały z 
czenia ogólnoludzkiego, jest przyczyną bra- 
ku popularności naszej literatury zagranicą. 
choć są wyjątki, jak wielkie powodzenie do 
dziś Krasińskiego w Anglji. 

  

   

    

    

  
   

    

    

   

U nas, zwłaszcza dzisiej, obowiązuje pe 
wna przesada w dziedzinie talentu, ekspre: 
elc., a lekceważenie strony czysto intelektu- 
almej. Brak przemyślanej dobrze własnej po- 
stawy wobec życia, przy której siłą uporu do 
chodzi się do pewnych własnych odkryć. Po- 
między  gadułami a filozofa brak 
nam elementu swobodnej a głębokiej dysku- 
sji, ogniwa pośredniego, częstego na zachodzie 
Jako pewnego pioniera takich właśnie dysku 
syj p. Skiwski uważa Boya-Żeleńskiego, któ- 
rego odkłamywanie się od pospolitych u nas 
wielkich frazesów. upraszczanie życia przy po 
mocy zdrowego rozsądku, owego bon sens, 
lak bliskiej Boyowi literatury francuskiej, 
prowokūje do tychże dyskusyj. 

        

Pierwszem i znakomitem posunięciem w 
kierunku umiejętnego wprowadzenia prob- 
lemów do dzieła literackiego, jest ostatni 

cykl Dąbrowskiej. gdzie mamy czynione to 
w rodzaju zupełnie Proustowskim. Nie trze- 

Ć Prousta za najwy sko 

    

       y wzór dos 
nalenia się w tym rodzaju, porównanie z nim 
ma jednak świadczyć otem, że dzieło, Dąbrow 
skiej jest przez swoją subtelną analizę intel- 
lektualną na wysokim poziomie współczesnej 
techniki pisarskiej, europejskiej. 

  

  

Prelegent przytoczył jeszcze na poparcie 
swoich tez wyjątek z pracy prof. Leona 
Chwi. „Zagadnienia kultury duchowej”, 
keńcząc. że europejskość, popułarność ogó]- 
ncludzka jest tylko kwestją naszej ambicji 
Dziś trzeba powiedzieć. jutro już osiągnąć 
możemy cel. 

W dyskusji pierwszy przemówił prof. 
Kridl twierdząc, że problemy, to właściwie 
motywy. Że ujęcie i przeprowadzenie tychże 
to kwestja talentu. 

   
  

Protestowali przeciwko temu pp. Węsław 
ski, Hulewicz, Leczycki, Szeligowski i Piotro- 

wicz. Pp. Leczycki i Szeligowski stwierdzili 
brak odbiorców dobrej literatury. Brak jej i 
oryginalności i międzynarodowości zarazem. 
czyli najważniejszych warunków rozpowszech 
nienia (p. Leczycki). P. Piotrowicz przema- 
wiał tak wytwornie, że aż przepraszał za wy 
raz „seksualne* (ogólna wesołość na sali). 

P. Skiwski odpowiadał. Nie talenty, nie. 
Nikt nie odmówi talentu zeromskiemu, a prze 
cież problematyka jego była bardzo słaba. mi 
me bogatej djalektyki w jego twórczo. na 
temat wielkich problemów. A przecież cho- 
dzi tu o przeżycie i przeciwstawienie proble- 
mów w akcji — nie w djalektyce. Pełne pro- 
blemów są dzieła Nałkowskiej. Lecz proble- 
matyka jej czyni, według mówcy, wrażenie 
ręcznych robótek. „Dziecinnie nieporadny ° 
wobec problematów jest Kaden-Bandrowski. 

    

   

  

   

Kwestja reportażu: jest on raczej pożyte- 
Kwestja braku wesołości w naszej li- 

teraturze. Przesada. Już Krasicki i Fredro te 
mu przeczą. Nie brak też odbiorców łubia- 
cych rzeczy poważne w formie jasnej. Spra 

   

wa natężenia materjalizmu w naszem życiu | 
współczesnem. Błąd walczących z nim. w ro- 

dzaju .Zetu*, polega na używaniu w tej 
walce bardzo pięknej, ale  niewspółczesnej 
broni. Muci być tu, jak: i wszędzie, znalezio- 
ny własny, dobrze przemyślany i zastosowany 
d» współczesnego rozumienia właściwy wyraz 

S. Z. KL. 

  

  

  

  

Nr. 22 (2563) 

Za lat niewiele... 
„.Miasto M, M. niezwykłe było poruszone 

dnia tego... W! najbardziej uczęszczanym 

przybytku Muz ciężkich i podniosłych. miał 

się odbyć 888 Symfpozjon literacko — wo- 

kalno — muzyczny — plastyczny, poświęco- 

ny... najsłynniejszym 

literatury, nazwanej od łat paru przez kry- 

tyków kryminołatryjastyczną (od słowa kry- 

minolatrja, co ozna 

literatom sensacyjnej 

    

uwielbienie zbrodni 

idołatrja zbrodniez 

    

Inne bowiem tematy nie interesow   

zaledwie omszałe słarowiny zaglądały od sta 

rego Sherloka czy Marczyńskiego, nowe po- 

kolenie łaknęło prawdy za wszelką cenę, — 

prawdy w literaturze, syntezy, analizy, 

zofji zbrodni i jak najrealniejszych w tej 

dziedzinie reportażów. 

  

Owego wieczoru Czcigodny Zarząd wpro- 

wadził niezwykłych gości, oddając ich na pa 

stwę: gorączkowej ciekawości Panów, a zwła 

szcza Panie, jako że niewiasta jest lakna 

dreszczyków, z 

czeństwem osoby 1... 

  

   

  

zagwarantowanem bezpie- 

klejnotów. 

Program bogaty w treść i sensacje. 

rał 1) wrażenia brato—i ojcobójcy świ 

puszczonego z więzienia za przykładne spra 

wowanie się, 

  

kruchę, z powodu amnestji, 

a także iż wymalował'w kaplicy więziennej 

rewelacyjny technicznie fresk, przedstawia- 

    

ialsi kryminališci płakali jak 

a. patrząc na te uwiecznio- 

ne wyczyny. Teraz artysta, gdyż nie godziłe 

inaczej, miał 

  

się go nazwać opowiedzieć 

jak on to przeżył i uczynił? (zbrodnię & 

fresk). 
Po nim młody gwałciciel małoletnich i 

stary tejże kategorji przestępca (dawno uwoł 
nieni z powodu obcią dziedzicznego, 

gdyż byli to stryj i synowiec), mie 

wionym djalogu spowiadać się ze sv 

Damy 

myśl o tym numerze programu. 

   enia 

   
   

stemów uwodzicielskich. 

Zwykły złodziej. autor długiego poematu 

o niewoli ducha, inny dopiero co wyszły po 

15 latach, zdolny aktor i referent oświatowy 

    

dramatycznej więziennej, oraz starsza 

arka, zwolniona z powodu niepoczytał 

„a edznaczająca się zdolnościami kom- 

pozytorskiemi w dziedzinie „trombów*. naj- 

nowszych tańców, byli kandydatami: juź 10 

na członków rozmaitych kułturalno — lite- 

racko —— artysty: ków. już ta 

do nagród miejskich i wiejskich. Mieli się 

    

tego wieczoru pop swemi utworami, któ 

re zwróciły uwagę całego oŚświeconego spo- 

łeczeństw 

  

Na zakończenie. po przerwie (z herbatką 

dla gości, sympatyków i członków), a solid- 

  

niejszym posiłkiem dla zaproszonych wystę- 

7 produkować bandyta, 

mor- 
2 miał się 

mając w swej bogatej prźeszłości trzy 

      

derstwa. (w stanie afektuj, dwa gwałty (nie 

zupełnie dowiedzione), osiem rabunków z 

bronią w ręku i włamaniem bunt w więzie- 

niu i próbę samobójstwa. uznaną za symu- 

lację, ale przedstawioną przez obrońcę jako 

wyraz skruchy i roz 

  

   

    

aczy. 

Towar moduchów, zebrane w 

sklepionej sali Kłubu drżało w oczekiwaniu. 

Pokazywano sobie bohaterów wieczoru i co 

śmielsi bywalcy podchodzili do nich trzyma 

jac jednak przezornie rękę w kieszeni, dla 

ochrony kieski czy rewolweru. 

Panie szepłały zgorączkowane,. oczekujące 

niezwykłych rewelacyj, przy kasie stał długi 

ogonek — skarbnik zacierał ręce. Poetka 

pytała „Może im ofiarować kwiaty”?. Blady i 

wzruszony przewodniczący wstąpiwszy na 

podjum rozpoczął rzewnym głosem: „Panie, 

Panowie. drodzy goście.. w niezwykłej at- 

mosferze ducha. otwieramy dziś serca i ra- 

  

ystwo pię 

  

namacania 

   

  

miona...“ 

Dalej nie wiem. bo się obudziłem zlany 

zimnym potem, chwytając za chudy pugila- 

resik, KukKu. 

WERE TN TATTOO NIO 

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną! 

Krwawe starcie komunistów z policją. 
BERLIN, (Pat). — Do niezwykle poważ- 

nych starć pomiędzy połieją a komunistami 
doszło w Dreźnie w nocy ze Środy na czwar 

tek. W czasie likwidowania zgromadzenia 

komani ego przez policję tłam stawił     

      

     
  

kladajae go $umiennie. 
Idziemy dalej. Szpital więzienny. 

Laborato sala operacyjna, na 

której niedawno operowano mimo- 

wolnego desperala po jego nieudanoj 
uciee sądu Grodzkiego przez ok- 
no pierwszego piętra. M; że nie 
przeżyje, a tymczasem już dochodzi 
do 2 Gabinet dentystyczny i 

marsz znów dalej, obok oddziału ko- 
Kiecego na jeszcze inny dziedziniec. 

gdzie inna grupa więźniów uprawia 

gry ruchowe. Potem z: budowania go: 

spodarcze. wzorowo utrzymane. kró- 

likarnie (złoty medal na niedawnej 

wystawie). chlewy, stajnie. wres ie 

doskonale prezentująca się. dobrze za 

opatrzona spółdzielnia. 

"Teraz to. co nas najbardziej intere 

scje praca  kułturalno-oświałowa. 

  

     

          

  
     

  

  

      

Właśnie trafiliśmy na przedstawieni: 

w izbie szkolnej, urządzone dla ucz 

roczni 

  

     czenia Powstania Styczni 
wego. ycielka szkoły więzien- 

nej p. Rymkiewiezówna (są dwie. tak- 
; rkiewiczowna) wyglosita krot 

poczem rozpoczęło się 

przedstawienie. Był to szereg obrazów 
owanych według  Grotigera. 

h w djalogi. Aktorami 

    

    

  

    

  

   
   

ze zorganizowany wcałe niezły chóc 
słyszeliśmy z za seeny. Publi- 
stanowiły wyłącznie mieszkan 

żeńskiego oddziału więzienia. Na 
złożyły się więc 

/ 

   

ki 
program wieczoru 

    

opór, atakując czynnie połiejantów, którzy 
użyli broni palnej. Według urzędowych wia 
domości, 9 uezestników zgromadzenia zosta- 
ło zabitych, a 11 ciężko rannych. 

cztery, wspomniane 
adu Narodoweg ›° 

poza odczytem 

  

obrazy („Ode 
Kucie kos*., 
Prolog na roczni 

czniowego — w części pierw. 

drugiej, której już. nie zdz 

bejrzeč — miał być jakiś „taniec cy- 
ganów*, i wodewił „Żyd w beczce”, 

Artyści mieli sporo w planie roboty, 

bo po tem przedstawieniu dla kobiet 
miało być inne dia funkcjonarjuszów 
administracji więz.. zaś następneg: 
dnia dla więźniów — męzezyzn.' 

Z przedstawienia powrót d.> 
kancelarji p. naczelnika przez kory- 
larze, przez kaplicę więzienną, prze: 

centralną rotunde. gdzie zbiegają si 

korytarze oddziałów i gdzie za czi 

sów rosyjskich były odprawiane na- 

bożeństwa atolickie.  Zbudowa 1a 
przez całą wysokość gmachu i zakoń- 
czona kopu ma u dołu niby loże, 

rozłożone. , między 
wejściami korytarzowemi, także r 
ne pomieszczenia gospodarcze, jak iz- 

        
      ę ..Powstania Sty- 

jj. W.     
     

    

  

    

  

  

  

     

      

    

    

     bę przyjęć doskonałą  fryzjernię 

(wszystkich więźniów widzieliśmy 

  

znów niezgodna z filmem — czysto 

agolonych). Nakoniec powrót 40 К n- 

celarji. Przy herbatce „na roz- 
grzewkę”, rozmowa na lemały zasad- 

nicze. 
Czem jest u nas więzienie — karą, 

zy środkiem poprawy? Bezwzględ- 

nie to drugie — oświadcza p. naczel- 

nik. To jest główną zasadą organi 

    

"cji naszego więziennietwa. Karą /aj- 

 



  

  

  

„22 (2563) KU RI KN Ww. LE NSS-R I 3 

” Ak a . * # я a 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU Akcja pomocy wsi wileńskiej w roku 1982 SPORT. 
į Jedną 7 najbardziej, powiedziečby 3. Akcja zapomogowa — „ 3431,40 Komunikat Okr. Ośrodka ganizowane wycieczki do okolic Wilna -— 

W objęciach płomieni pożaru. | ZEREM PSR: (88 "yna oj ggowa Aku ii й e p p » nych, najrealniej owocnych jest po- Różne (dotacje i sub- aa tee. SBE 09 
Wczoraj w nocy w kolonji Pawlikowo nie do mieszkania i wyniosło Anoezko, żonę Moc Iniarska i sadownicza, zorganizo wencje) — — — — 1883,00 Zakięmok: OlodekiiW. 2 ika ki SPU U aks AŠ 

i dziecko w stanie nieprzytomnym na pod- wana dla wsi wilenskiej przez premjė 6. Administhacja — — 76,00 tego br. rozpoczyna zapowiadany wielki sk WE lt zma Pią wn di ierskiego. 2 sm. jodzkiej w domu Al. Anoczko wybuchł 
pożar. 

Ogień natrafiwszy na łatwopalny materjał 
począł się szerzyć z błyskawiezną szybkości: 
i wkrótce cały dom stanął w płomieniach. 

Gdy zaałarmowani łuną nadbiegli ie- 
dzi nikogo z Ancczków przed domem nie za 
stanc. Domyślane się wówezas, rodzina 

pogrążona we śnie musiała jednocześnie ulec 
zaczadzeniu. Narażając własne życie kiłku 
włościan wdarło się wós as przez płomie 

    

  

     

    

wórze, gdzie po pewnym czasie udało się ieh 
doprowadzić do przytomności. 

Przybyły lekarz skonstatował, iż eała ro 
dzina uległa silnemu poparzeniu przyczem 
najwięcej ucierpiało dziecko. — Wszystkich 
przewiezieno de szpitala powiatowego, gdzie 
9-letni Aleksander zmarł, Rodzice jego wał 
czą ze Śmiercią. 

Dochedzenie policyjne nie zdołało narazie 
ustalić przyczyny pożaru. (e). 

Smiertelne wypadki zamarzniecla. 
Mrozy, które nawiedziły ostatnio Wileń 

«zezyznę pociągnęły za sobą Śmierłtene wy 
padki zamarznięcia. Mianowicie podczas wu 
zki drzewa z lasów Mikołajewskich zamarzł 
na śmierć 67-letni Władysław Sarewiez, któ 
ry był w stanie nietrzeźwym. Onegdaj na 
drodze Mołodeczno — Wołożyn znaleziono 

zmarznięte zwłoki mieszkańca wsi Luhisń 
Adama Pawłowicza, który wracając z iarzu 
w przydrożnej karezmie dobrze sobie porpil 

   

i w drodze do domu zamarzł. W: pow. świę 
ciańskim koło Kołtynian zamarzł na Śmierć 
64-letni Łukasz Gwiewko, który cierpiące na 
chorobę św. Wita w drodze do domu padł 
na Śnieg i zanim przybyła pomoc zamarz:. 

Pozatem zanotowano szereg poważnych 
Gdmróżeń. Wezoraj na terenie całej Wileń- 
szezyzny mróz opadł. Rano o godz. 10 zano 
towane w półnoeenych powiatach Wileńsz- 
czyzny 10 stopni C. 

    
    

Pod kołami pociągu. 
Dnia 24 bm. wiecźorem na linji kołejo- 

wej Porubanek Wilno w odległości 5 ki 
metrów od miasta na niestrzeżonym przejes- 
dzie kolejowym wydarzył się następujący wy- 
padek. 

Wzdłuż toru w kierunku miasta jechał 

mieszkaniec wsi Morszełany Michał Gunie- 
wiez wraz z handlarzem z Wiilna Brzezow 

  

Kiedy sanie były niedałeko przejazdu nad 

  

szedł pociąg zdążający do Wilna. 
Gwizdy lokomctywy wystraszyły konix 

ktėry ponios! i wpadł na przejazd wprost 
pod koła lokomotywy. 

Sanie zestały strzaskane, koń wpadł ua 
druty kolezaste i poranił nogi. 

Na szezęście Guniewiez i Brzozowski w 
cstatniej chwili zdążyłi wyskoczyć z sań i 
w ten sposób uniknęli Śmierci. (e). 

    

Zabojstwo na zabawie weselnej. 
We wsi Romaldziszki gminy Żukojnie, 

pow. święciańskiego zamordowany ozstał pod 
czas zabawy weselnej jeden z gości niejaki 
Jan Sołowiej. 

Bójka pewstała z nieustałonych nar 
powodów. Rozpoczęła na pięście, przes 
ma ncże i zakończyła sie zadaniem bardru 

    

    

ciężkich ran Sołowiejowi „którego przewiezia 
no do szpitala powiatowego, gdzie po upły- 
wie kilku godzin zmarł. 

Polieja wszezęła dochodzenie, w wynikr 
któregc podejrzanych o zamordowanie So- 
łowieja trzech włościan aresztowano i esa- 
dzono w więzienia powiatowem. (e). 

Kurzeniec. 
©GNISKO OŚWIATOWE W KUŹNICZACH 

GM. KURZENIECKIEJ. 

Niektórzy ludzie z pośród miejscowej in- 
teligencji twierdzili, iż wieśniak w Kuźni 
«zach jest tak zacofany, 
«im zrobić w dziedzinie oświatowej. 
jednakże ustosunkował się do tej kwe 

p. Giembicki Michał „członek Ogniska Zw. 
Nauczycielstwa Polskiego w Kurzeńcu, który 
na początku roku szkolnego 1932—33 obj 
obowiązki kierownika szkoły powsz. w K 

miczach. P. Giembicki tak potrafił się zb 
do miejscowego. ludu, iż młodz. у 

obdarzyła go zaufaniem i poprosiła o ch B 

«ie steru nad nią. 

Przystąpiono do zorganizowania Koła MM 

4 Wiejskiej oraz uruchomiono świet! 
w której p. Giembicki zainstalował w 

W świetlicy odbywają się 
zasopism, 2) przerabianie ku 

3) pogadanki audycje radjow». 

i zabawy to zyskie. Młodzież ©r: 

madzi się w świetlicy 3 razy tygodniowo. 

O tem, że praca nie idzie na marne, Ś 
<zy przedstawienie, odegrane w dniu 14 sty 

«znia rb. w Kuźmiczach przez Koło Młodzie 
licznie zgromadzo 

    

        

   

  

   
   

    

    
  

    

   

  

ży Wiiejskiej. .vw obecności 

nych włościan. Na całość złożyły się dwie 
„Go 

  

sztuczki: jedna w języku polskim p. I. 

   

  

wzałka”, druga w języku biaołruskim p. I 

„Lekary | leki*, Wykonawcami poszcz 
nych ról był wyłącznie młodzież wiej 

która się & i 
Podkreślić 

oświatowej w 

<łuże, a mamy ėję, że młodzież tam! 

  

Je 
“za, mając tak dziełnego przewodnika doi- 

Azie do lepszych jeszcze rezultatów. 

„Szczęść Boże” w pożytecznej 

Orany. 
KURS KROJU I SZYCIA. 

Dnia 22 stycznia 1933 roku został zakrń- 
«zony 10-dniowy kurs kroju i szycia w Mer 
yażerach gm. orańskiej prowadzony przez 
<złonków Ogniska Zw. Naucz, Polskiego w 
Oranach, przy poprciu Inspektoratu Szkol 
nego. Kurs obejmował przedmioty: fachowe i 
nauke obywatelską, — Przedmioty prakt 
ne i teoretyczne z dziedziny kroju i 
prowadziła p. Michnowiczówna, która 
szczędziła swej pracy 
uwydatniło podczas wystawy, gdzie łudność 
miejscowa z zaciekawieniem oglądała pra- 
«e, wykonane w tak krótkiem czasie. Naukų 
obywatelską prowadził i był duszą kurs» 
Michnowicz miejscowy nauczyciel. W cz 
zakończenia kursu przemawiał ku * 
tewskim p. Wieliczko Czesław naucz. z Le: 
win i kier. szkoły p. Nizio Stanisław z Oran 
zachęcając młodzież do dalszej pracy nau 
ob: 

pracy. 
TePe. 

  

   

    

nie- 
dla kursistek co sie 

  

    

      
     

   zakończenie kursu zrobiono wspólną 
Totografję. 

  

   

      

Šwieciany. 
P. C. K. 

Powstały w grudniu ub. roku Oddzia* 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Święcianach 
po miesięcznej pracy pozyskał 268 członków: 
i zorganizował na terenie powiatu 6 Kół 
Polskiego Czerwonego Krzyża w miejscowo- 
ściach: — Święciany, Hoduciszki, Łyn 
lupy. Żukojnie, Kołtyniany i Kiemieliszki. 

Postawy. 
DWIE SZTUCZKI. 

Wi dniu 22 stycznia br. dzięki starani 
i szczerej pracy kierowniczki szkoły pow 
szechnej we wsi Kaszyce p. Anieli Bąkówa: 
zostało zorganizowane i odegrane przez 72 
spół mołdzieży wiejskiej przedstawienie ата 
torskie, na które złożyły się sztuczki о t 
„Żyd w beczce” i „Występ na prowincii”, 
oraz zabawa taneczna. 

Z ramienia Zarządu Koła  Postawskiega 

Zw. Rezerwistów wice-prezes p. J. Sokół od- 
był z rezerwistami krótką pogadankę. Skrum 
ny dochód w sumie 1 Ozł. 50 gr. zasilił kasę 
Zw. Rezerwistów. pa 

Z pogranicza. 
BANDA PRZEMYTNICZA W, KRZYŻOWYM 

OGNIU PATROLI POLSKO - LITEWSKICH. 

Z Trok donoszą, iż wezoraj rano koło 
Dmitrówki przez rzekę Mereczankę usiłowa- 
ła na teren połski dostać się banda przemyt 
nieza złożona.z kilku ludzi. Przemytnicy wy 
łsali na ezoło trzech ludzi na piikety, reszta 
zaś saniami usiłowała przedostać się z towa 
rem przez rzekę. Manewr przemytników zau 
ważył patrol graniczny, który wezwał prze 
mytników do zatrzymania się. Przemyłniey 
cdpowiedizeli strzałami i zamierzali ukryć 
się na teren litewski. 

Tymczasem zaałarmowane strzałami pał 
role litewskiej straży granicznej pośpieszyły 
na miejsce strzelaniny. Przemytniey widzac 
z abu stron zasadzkę — poczęli strzałami 

torować sobie drogę. 

Wywiązała się zacięta strzelanina. Pat- 
role litewskie strzałami zmusiły przemytni 
ków do poddania się i eofnięcia na teren wst 
Sełeworce. gdize inny patrol litewski ban- 
dę rozbroił. Podczas strzelaniny ejden z prze 
mytników został zabity. Ze strony litewsk*>j 
ranny został w rękę, zastępca komendanta 
patrolu obserwacyjnego plutonowy Kajris Wi 
told. 

    

    

Pomoc dla bezrobotnych 

nie jest filantropją 

lecz samoobroną! 

muje się sąd. My o tem zapominamy. 
i że jednak większość 

to materjał możliwy do 

poprawy. Jedną z przyczyn prze- 
siępsiw jest ciemnoła. Prowadzimy 
więc odpowiednią akcję oświatową 

ly więzień musi dopełnić swoje 

ształcenie do 3 klas szkoły pow- 

szechnej, jeśli ich nie ma. Kto chce 
może keziałcić się dalej. Czynią to 
prawie wszyscy. Kulturalne rorzywki. 
teatr amatorski, chór, odezyty prele- 
gentów z miasta. wszystko to niewaąt- 

pliwie działa. Kary stosuje się bardzo 
cględnie i stopniowo. niemal homeo- 
petycznie. od nagany poczynając 
Wolno mi je stosować tylko samemu. 
Żwden funkcjonarjusz, aż do mego zau- 

stępcy włącznie nie ma żadnej juryz- 
dykcji, nawet w sensie 1. zw - 
1emia". To ma ogromne znacz 

Przedewszystkiem jednak słaraa- 
ria segregacja. Nigdy starego przestę 

pcy z młodym. Zawsze tak, żeby była 
możliwość dobrego wpływu. (onaj- 
mniej — neutralność. 

Cóż, kiedy wszyst masze zabio- 

« mówi z żalem p. naczelnik. koń- 

  

pr zestępe ców. 

   

      

     

  

  

     

    

  

     
s 

*zą się tuż za bramą więzienia. Jely- 
„co możemy dać jeszcze więźniom. 

tałcenie fachowe, które kaž- 

  

dy z nich otrzymuje w miarę potrze- 
hy. Nie wypuszczamy prawie, niewy- 
kwalifikowanych rzemieślniezo. Ale 
wszystko to idzie przeważnie na mac- 
nc, wobec braku jakiejkotwiek, wyro- 
zumiowanej posławy naszego społe- 

czeństwa, Więzień, mimo wydanej 
przed paru laty, odpowiedniej ustawy 
o wymazywaniu faktu przestępstwa 

konduiiy winnego. więzień po 
wyjściu z więzienia pozostaje nadal 
„obok życia”, odpychany na każdym 
kioku przez społeczeństwo. aż straci 
zupełnie te zasoby które sobie zapra- 
cował w więzieniu i całą dobrą wolę 
poprawy. Cóż ma uczynić? Idzie do 
„meliny Tam mim się zaopiekuj. 
serdecznie, nakarmią, jeśli głodny, 
biorą. jeśli obdarty każą odpocząć 
przez kilka tygodni nier w spoko- 
ju i cieple. zanim wezmą na najbliż- 
szą „robołę”. Znam takich wypadków 
bardzo dużo. gdy więzień po opuszcze 
niu danego zamkniecia. odpychał da- 
wnego kolegę ofiarowującego m1 
przytułek w ..melinie". gdzie prow: 
аха bardzo dokładną ewidencję w 
stkich aresztów, wyroków i zwolnień 

„Nie, — mówił — już do was nie wró 
cę*. W końcu jednak musiał. 

A patronatv? 
Niestety. są bardzo s: uple i 

jeszcze sze: zuple sze mają środki. Zaj 
mują się głównie opieką nad rodzina 
mi więźniów, będącą przecież także 
rzeczą niezmiernej wagi. Z „ia 
zyzdrością myśle o tem. co jest np 

Anglji, gdzie każdy więzień uwol 
mony. natychmiast znajduje opieko. 
w formie pracy przedewszystkiem. 
Kiedy to u nas będzie? 

Tak, kied yto u nas będzie... 

5. Z. KI 
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rostwo Prystorów. ° 
Podajemy poniżej sprawozdanie 

kasowe za czas od 1. I. 1932 do 1 1. 
1933 roku. — 

Przychody: 

1. Dar Pana Premjera Pry- 
spa (pensje poselskie) 

Dar Tow. Zach. do Ho- 
12989 zł. 

Ža Koni w Polsce — — 10000 |. 
3. Imprezy = — — 2200 ,, 
4 Różne — — — — - 3500 . 
5. Proc. od wkladu w KKO 322,30 

Razem zł. 29011.30 

Rozchody: 

Akcja drzewikowa — zł. 10832,08 
2 Akcja Iniarska — —, 517,70 
  

  

zł. 17259,18 

  

Razem 

Zestawienie: 

Przychody — — — — zł. 29011,30 
Rozchody - 0 — 4, 1425918 

° 3 

Saldo — — — — — zł. 11752.12 

Sumy przechodnie: 

Przychód 
Subwencja Min. Rolnictwa 5320 zł. 
a ių 
Pow. Org. i Kółek Roln. — 5320 zł. 

Widzimy z powyższych cyfr iż ca- 
ły ciężar finansowy akcji spoczywa 
na obywatelskiej ofiarności p. premje 
ra ka a i na niezmordowanej pra- 

Jego czcigodnej Małżonki. 

Wystawa lekkoatletyczna w Sztokholmie. 

  

Lekkoatlety езху się w całej Szwecii 
ołbrzymiem zainteresowaniem, czego dowo 
dem są m. innemi stałe w 

    

jące rozwój sportu. Na zdjęciu naszem widzi 
my otwartą przed kilku dniami w Sztokhct- 
mie wystawę pr: dów do sportów lekko 
atletycznych. 

  

zon narciarski, który będzie trwał do 15 mar 
ca oile warunk* dopiszą. 

Zapisy na początkujące Kursy narciavs 
ie osobiście, lub telefonicznie przyjmuje co 

nie od 8 — 17 (prócz świąt) Komend 
rodka. Kurs organ*zowany jest dla amaio 

rów narciarstwa z Wilna i całej Polski 
Kursy s ielone na skoszarowa 

i dochodzące. Zajęcia będą trwały od god 
ny 8 do 16. Kurs skoszarowany obejmuje 14 
lekcyj po 5 godz. dz p 
mują po 10 
niowo w godzinach wybranych przez k 
datów lub kandydatki. L 

Uczestnikami kursów mogą być czoin 
wie (nie) Kl. Sp. i Stow. PW zgłoszeni pr 
te organizacje, oraz panie i panowie п 
warzyszeni. Opłata za kurs dla dochodzą 
nie stow zonych bez sprzętu nar 
skiego wynosi 5 zł. i 10 zł. ze sprzętem 
butów). Dla Org. Sportowych WIKI zune 

  

   
  

     
    

       

  

   

     

  

   

rodka W. F. — ulgi duże. Wszs kie. SRD, 
uiszczone muszą by 

Kierownictwo w. 

  

kolenia S 
*nstruktorzy nar 

k-dt Okr. Ośrodka 
Ostrhwski, inž. Grahowiecki. 

Witkowski 5 Hermano- 

    

objęli dyplomowani 
wa jak pp. mjr. Kurez, 
W. IF; 

instr. 
kpt. 

Stankiewicz, 

        

    
skie i Góry na Pośpies Dla lepszego 5 
poczynku uniknię zaziębień w 

terenach Okr. Ośrodek W. F. uruchomił dw: 
a, które są zaopatrzone w wyno 

sprzętu i ciepłe posiłki. 
ei panowie przyjeźdni otrzymuja za 

opłata 2,80 zł. — całodzienne utrzymanie. * 
mieszkanie z pościelą. 

Schronisko w Row 1 Sapierzynskich 
(wspaniałe tereny narciarskie) — przeznacza 
ne jest wyłącz e dla pań i panów przyjezd 

zonych jak n'estowarzyszo 

‚ а schronisko na Pośpieszce dla wszy- 
stkich kursów męskich skoszarowanych. 

  

   

   
   

      
      

    

Na kursa skoszarowane mogą wy. 
swych członków niżej wym. Organiz 
Związek Strzelecki, Zw. Oficerów i Podot 

  

  
cerów Rezerwy, Zw. b. POR cd Zw. O. 
sadn*ków, Zw. Harc, Polski 8 
Kluby Sportowe, nadto przyj mowani 
czyciele (ki) wszystkich szkół państwowyc! ъ 
i prywatnych kat A. 

Dla ułatwienia kontaktu z m$astem - 
uruchomiona zostanie komunikacja autobu 
sowa, ciepłe autobusy kursować będą sześć 

razy dziennie, w autobusie będą stojak! na 
ułożenie nart. 

Wi niedziele 

   

  

w dnie świąteczne będą or- 

  

Sprawa orańska 
BOHATER NA WIDOWNI. 

Stanisław Nizio wycisnął niezatarte pięt 
no na historji cichego kresowego miastecz- 
ka Orany. Od 8-miu przeszło lat społeczeń 
stwo oraūskie interesuje się jego osoba i 
zwaleza go na wszelkie możliwe sposoby. 

Pan Nizio był kierownikiem szkoły pow 
szechnej. Przybył do Oran przed wypadka- 
mi majowemi pelen zapału i energji do pra 
ey wychowawczej nietylko wśród dzieci w 
powierzenej mu szkole, lecz, jak na dobrego 
obywatela przystało, wśród eałego społo- 
czeństwa orańskiego, pogrążonego po uszy 
w ciehem, prewiacjenalnem bytowania. 

NA PRZEŁOMIE. 

Przed wypadkami majowemi niewiele się 

adzywał © miejscowej organizacji strzelec- 
kiej, ale pe wypadkach majowych zmienił 
pogląd na mundur strzelecki i zaczął 10 
aderować. starając się zaciągnąć w szeregi 
Strzełea. Spotkała go niespodzianka. Zwymy 
šlany przez komendanta Hawdurowicza od- 
szedł z niezem. Ё 

Później p. Nizio zaczął brać intensywny u 
dział w życiu spałecznem Oran, łeez był już 
nieprzychyłnie widziany. 

BOMBA W „KURJERZE WILEŃSKIM". 

Przed wyborami w roku 1930 do ciał u 
stawedawezych Rzeczypospolitej, społeczeńst 
wo crańskie, ezyniąe ścisły „rachunek sumie 
nia z tego co zdziaałł on i co na przyszłość 
zdziałać może* zamieściło w naszem piśmie 
w Nr. 228 list otwarty, nazywające pana Ni. 
zia pr m zgrzytem w życiu Oran i 9ś- 
wiadeza że kerzystając z chwilowego 7a 
ufania społeczeństwa, zagrzązł w pospa 

tem błocie przestępstwa natury społecz 
a nawet prawnej*. Szkodliwy „działac 
„dorobił się w Oranach: 1) kary za zniewa- 
gę p. Nose 2) sprawy sądowej za współ 
udział w kradizeży sieci rybnekiej, umorzo- 
nej z powedu amnestji, 2) „bił dzieci w szko 
lej eo zostało stwierdzone przez Inspektora 
Szkolnego powiatu Wileńskiego, a ten rox 
szkolny ©tworzył spajająe dzieci winem. 
4) nie wyliezy! się z pieniedzy w Komitecie 
Budowy nomnika X-lecia N. Polski, 5) zo- 
stał usunięty ze składn Zarządu T-wa Ochot 
niezej Straży Ogniowej i zaskarżony do pro 
kuratora, 6) przywłaszezył pebory strėžki 
szkalnej. 7) wydzierżawiał lokal szkolny „wy 
nosząc inwentarr na półłwórze i niszcząe 
go w ten sposób, 8) został usunięty przez Sta 
restwo z Komisji Sanitarnej wobec braku 
zaufania wśród społeczeństwa, 9) był znie: 
ważany publieznie i nie reagował na to. 

    
   

  

  

    

przed obliczem 
List ten i zarzut 3-ei zainteresowały Ku- 

ratorjum. Wszezęto dochodzenie. Dochodzse- 

nie inspektora szkolnego nie wykryał nie, eo 
by mogło kompromitować pana Nizia, jako 
pedagoga, i w rezultacie pozastawiono go na 
dal na Stanewisku kierownika szkoły pow- 
szechnej. 

   

er 

PAN NIZIO OSKARŻA ORANY. 

Pan Nizio dopingowany przez Kuratoc- 
jum Wileńskie, zaskarżył autorów listu do 
Sądu o zniesławienie, Na listę oskarżonych 
wpisano: Aleksandr Nosowiez, b. wójt gm. 
orańskiej — prezes oddziału BBWR., Ka- 
jetan Krupowicz — emeryt kolejowy, Frar- 
ciszek Jasowiez — właściciel nieruchomości. 
Berys Stepanjan — sekretarz Sądu, Steżan 
Babiński — zawiadowea staeji Orany, Anto 
ni Werseeki — właściciel nieruehomości i 
Stanisław Oksiuta — legjonista i urzędnik. 
Wszysey znani są spoełezeństwu orańskierin 
jake ludzie pracujacy owocnie na niwie spo- 
łecznej. Innemi słowy oskarżył elitę orań- 
ską, clitę miasteczka, które liczy raptem о- 
keło 500 mieszkańców stałych. 

Wtezoraj Sąd Okręgowy w Wiłnie rozpoz 

nał tę bardzo ciekawą i charakterystyezna 
sprawę. Wezwano 16 świadków, 

INSPEKTOR STANISŁAW. KACZOROWSKI. 

Na ławie oskarżonych zasiedli b. wójt 
Nosiwicz, zawiałowea Babiński i p. Dzie 
nachewski. Reszta eskarżonych nie stawiła 
sie. W stosunku do nich rozpoznawano spra 
wę zaoeznie. 4 

Busbiński i Nosowiez przyznali się do au 
torstwa, Dzienachowski nie przyzna łsię, (cez 
cšwiadezyl, že Hist wydrukowany zawiera! 

prawde, 

Pierwszy zeznawał p. Kaczorowski ins 

pektor Kuratorjum Wileńskiego. Przeprowa 

dzał dcchodzenie. Mówiono mu wprawdzie 

eQś o biciu, ale nie konkretnego ustalić nie 

udało się. Pan Nizo „popełniał niełakty $ 

był przykry ezasem*, Pan inspektor słyszał 

wiele o zatargach pana Nizi z wielu obywa- 

telami Oran. 

PAN NIZO DENUNCJOWAŁ. 

Świadek Panejko zeznaje, że p. Nizio pi- 
sał skargi, na zawiadoweę stacji Babińskie- 
g0 i no wójta Nosowieza. Zarzucał obu spraw 
ki nieeżyczne. 

Świadek Wiliezko mówi „že p. Nizio nie 
lubił policji, która przeciwko niemu prowa- 

dziła kiłka dochodzeń z połecenia prokur: 
tera. Pan Nizio był podejrzany o kradzi 

      

Pożar przy ulicy Straszuna. 
Dwie kamienice w płomieniach. 

Wezcraj okolo godziny pierwszej po poł. 

wybuchł pożar przy uliey Straszuna. Ogień 

powstał na strychu domu Nr. 13 i natrafiw- 

szy na łatwopalny materjał szybko się roz- 

szerzył. Gdy pożar spostrzeżono, cały dach 

kamieniey stał jaż w płomieniach. 

Zanim przybyła straż pożarna ogień prze- 

rzucił się na strych sąsiedniej kamieniey Nr. 

11. W, niespelna pół godziny dwa domy sta- 

ły już w płomieniach. 

  

Na miejsce wypadku ze strażą przybyły 

większe oddziały policji pieszej i konnej. — 

Uliea Straszuna oraz przyległe zostały zam- 

knięte dla ruchu kołowego i pieszego. 

Wśród mieszkańców objętej płomieniami 

kamieniey oraz sąsiednich zagrażonych do- 

mów powstała zrozumiała panika. Zaczęto 

wynosić z mieszkań co najcenniejsze rzeczy. 

Mieczaniec ukarany za 
Wiezoraj Sąd Okręgowy ogłosił wyrek 

w sprawie byełgo kierownika Urzędu Pocz- 
towego w Landwarowie 22-letniego Jana Mie 
ezanieca, cskaržonego © przywałszezenie na 
szkodę Dyrekcji Poczt i Telegrafów 2561 
złotych, nie wpłacenie w terminie 1 Otysiecy 
złotych, otrzymanych od klijentów w eelu 
przekazania do innych urzędów pocztowych 
oraz o dopisanie do rachunku na 35 złotych 

  

U wyłotu ulie gdzie powstał pożar zgroma- 

dziły się tłumy ciekawych. 

Akeja ratunkowa trwała przeszło trzy go 

dziny. Wireszeie pożar zdołano zlokalizować. 

Pastwą płomieni padł dach i strych kamieni 

ey Nr. 13 oraz częściowo strych kamieniey 

r. 11. Straty nie zostały narazie obliczone. 

Na miejsce pożaru podezas trwania akcji 

ratunkowej przybył również starosta grodz- 

ki p. Kowalski. 3 

Przyczyny pożaru narazie nie ustalono. 

Zachodzi przypuszczenie, iż ogień powstał 

naskutek złego urządzenia prewodów komi 

nowych. W tymże domu mieści się fabryka 

perfumerji p. Cepina, która podczas pożaru 

była bardzo zagrożona, lecz dzięki energiez 

nej akeji strażaków została eałkowicie ura- 

tewana, Podczas akefi ratunkowej został lek 

ko kontuzjowany jeden ze strażaków. (e) 

„bałagan” w urzędzie. 
słowa „bez*%, które go antydatowało. 

Sąd uznał winę Mieczanieca az niendc 
wodnioną co do tych zarzutów i uwolnił go 
od kary. Jednak za nieumyślne spowodowa 
nie nieporządku w rachunkach podległego 
mu Urzędu Poeztowego, w wyniku czego 
Poezia poniesła straty, skazał go na 6 mie 
sięcy aresztu, darując tę karę całkowicie na 
mocy amnestji, Wołd. 

  

sprawiedliwości. 
siatik rybackiej. Były pewne poszlaki. Pan 
Nizio był karany za zakłócenie spokoju i 
opilstwo. Pewien gajowy mówił, że pan Ni- 
zie bije chołpeów. 

PAN NIZIO PRZYWŁASZCZAŁ. 

W acbheności świadka Tomaszewicza wy- 
kryto i likwidowano sprawę przywłaszezenia 

przez p. Nizia z peborów służącej 25 złotych. 
W ciągu 5-ciu miesięcy pan Nizio wypłacał 
icj po 20 załtych, zamiast 25, które podej 
mewał w gminie. 25 złotych musiał zwrócić 
służącej. Pan Nizio chwalił się świadkowi, 
że umie kierować dzieeiarnią, Czyściła u nie 
go ustępy za kieliszek wina, Pan Nizio hyl 
znieważony i nie zareagował. Pan Nizio by! 
usunięty z zarządu Straży Ogniowej zą niez 
godne z prawdą zaprotekułowanie przebiegu 
zebrania walnego. Pan Nizioe obraził komis 
ję wyborezą i przez sąd Grodzki został uka- 
rany 1-tygodniowym aresztem. 

  

PAN NIZIO NIE POPRAWIŁ SIĘ. 
Jeden ze Świadków, przodownik P. P. 

swierdzi, że pan Nizio jeszeze po pamiętnym 
liście w „Kurjerze Wiłeńskim* i po docho- 
dzenia inspektora Kaczorowskiego małtre- 
tował jego dziecke i że rodziee kilku uev- 
niów skarżyli się na postępowanie nauczy- 
ciela: mówili, że pan Nizio bije dzieci, Dvia- 
ło się to w roku 1931. : 

PAN NIZIO BIŁ DZIECI. 
Świadek Kezlowski twierdzi, że pan Ni- 

zie bił i znecał sie nad dziećmi, a žona ieg0 
wchodziła do klasy w noenej koszuli, Skar 
żyło mu się jego dzieeko z płaczem, że nan 
nauczyciel zbyt mceno uderzył je w racz 
kę. Nawet kość zeskoczyła i dotychczas do- 
lega dziceku*. — > 

Uezeń ze szkoły pana Nizia zeznaje, że 
„pan kierewnik* bił go. Pewnego razu na- 
wet podniósł za uszy. Może od tego chorowa 
ło potem eoś ze dwa tygodnie. 

SPRAWIEDLIWOŚĆ ORZEKA. 

Sprawa pana Nizła urasła ponad poziom 

przecietnego zatargu kilku ambieyj lokat. 
nych do ponurego. przykrego dramafu pro- 

blemu wychowania i wychowawców. Na tem 
tle dziwne jest nieco te, że władze szkolnė 
nie wykryły żadnych dysonansów w meta- 

dzie pana Nizia, który: dotychezas pełni swa 

szezytną i niezwykle odpowiedzialną mi 

kszłałecnia charakterów i umysłów przysz- 

łych chywzteli Rzeczypospolitej. Trzeba by- 

ło długich lat i sali szdowej, by sprawiedli- 

weść wnikliwa i bezstrenna orzekła, że ns- 
karżeni o rzekome zniesławienie pana Ni- 
zia mieli całkowita raeję oskarżając w „Kur 
jerześ wychowawcę ieh dziesi. 

Sad bowiem po roznatrzeniu na przewe- 

dzie wezaraiszym całokształtu sprawy wszy 

stkieh Gskaržonyeh nniewinnil a w moty- 

wach zaznaczył, że PRZEPROWADZILI ė- 

NI DOWD PRAWDY. 
Wład. 

RTP TIR V STR! 

Echa zatargu dr Brokowski— 
dr. Rafes. 

Radny m. Wilna p. dr. Rafes nadesłał nam 

dłuższy list, w którym podaje przebieg incv- 

denitu na ulicy pomiędzy nim a dr. Brokow- 

skim w dniu 21 b. m. oraz przedstawia „.po- 

dłoże zatargu“. 
Nie widzimy powodu zadość uczynienia 

prośbie p. dr. Rafesa i listu jego nie druku- 
jemy. ponieważ: 

1 list p. dr. Brokowskiego, na który D. 
dr. Rafes się powołuje, drukowany u nas nie 
był. 

2) całą sprawe p dr. Rafes, jak to wyni- 
ka z jego listu, skierował na drogę sądową. 
Sąd przeto najobjektywniej potrafi rozstrzyź 
nąć kwestje sporne: jakiem było w istocie 
podłoże zatargu i kto w nim został na czei 
poszkodowany 

OFIARY. 
Grono wykładowców Państwowej Szkoły 

Technicznej km. Marszałka J. Piłsudskiego 
w Wilnie, naskutek otrzymanych wiadomości 
o nader ciężkim stanie materjałnym, w ia- 
kim się znalazło „Schronisko dla dzieci gruć 

liczych im. Jana Śniadeckiego w Wźlnie, zcb 
rało pomiędzy sobą zł. 51 gr. 50 które za 
naszem pośrednictwem przekazano na rzecz 
tego schroniska. 

    

   

  

cia odbędzie się defilada narciarzy, którzy 

przejadą ulicami Wilna za końmi, saniami, 
samochodami i motocyklami. 

Defilada rozpocznie się o godzinie 10 z pla 
cu przy kościele św. Piotra i Pawła. Koman- 
dorem jest wiceprezes mjr. St. Kurcz, wice- 
komandorem Nieciecki. W defiladzie udział 
mogą brać stowarzyszeni i niestowarzyszeni. 
Konie oczekiwač będą o godzinie 10. Po de- 
filadzie odbędzie się gremjalna wycieczka na 

  

Rowy Sapież gdzie nastąpi otwarc'e 
schroniska narciarskiego. 

Organizatorzy otwarcia sezonu proszą 

   wszystkich narciarzy o wzięcie udziału w de- 

filadzie i o zgłaszanie się na placu zbiórk'. 
Porządek defilady jest następujący: pierw 

szy jedzie na nartach za koniem komandor, 
a za nim narciarze za motorami (motocykle), 
tuż za nimi jadą narciarze za końmi, a dopie 
ro później samochody sanie i t. d. 

ZAKOPANE PRZED IGRZY 
ZIMOWEMI „MAKKABI“. 

Ostatnie dni przed Zimowemi Igrzyskami 
„Makkabi* w Zakopanem stoją pod 
gorączkowych przygotowań. Biuro Komitetu 
Igrzysk, urzęduj. na miejscu zu- 
wodów w pensjonacie „ELDORADO*, zasyny 
wane jest setkami zgłoszeń turystów z Pol- 

a granicy. Doskonałe warunki śnieżne 
ruch na wszystkich terenach sporto 

    

  

   

       

    

wy h. 
Na stadjonie wre praca około ustawia 

nia trybuny, tak, iż obecnie będzie moż: 
pomieścić 
wodach 1у7 

  

   h kiłka tysięcy osób. W 
adą się do Zakopaneg 

zawodnicy zagraniczni, którzy rozpoczną tie 
ning. Równocześnie rozpoczynają się obozy 

gowe zawodników „polskich. Wsz 
mia i zgłoszenia należy kierować 

: Komitet Igrzysk ..Makkabi*, 
ne „ELDORADO*. 

ZEBRANIE CZŁONKÓW SEKCJI WIOŚLAR- 
SKO — PŁYWACKIEJ W. K. S. „POGOŃ*. 

Na podstawie paragrafu 4 regulaminu sek 
cji — Kierownistwo sekcji zwołuje na dz'eń 
29 stycznia, godzinę 10 rano zwyczajne zeb- 
ranie ogólne członków sekcji Wioślarsko —- 
Piywackiej WIKS. „Pogon“. 

Zebranie odbędzie się w sali Kasyna Rep- 
rezeniacyjnego Podoficerów Zawodowych 

  

    

  

na 

ТаКорг- 

  

     

Garnizonu Wileńskiego, przy ulicy Tatar- 
skiej 5. 

—0— = 

WILNO 
PIĄTEK, dnia 27 stycznia 1933 r. 

11,40: Przegląd prasy. Kom. meteor, (zas 
12,10: Muzyka z płyt. 13,20: Kom. meteor. 
14,40: Program dzienny. 14,45: Muzyka po- 
pularna (płyty). 15,15: r 5 
Komi. LOPP-u. 15,35. Lekcja angielskiego. — 
15,50: Podstawy muzyki: II — wielogloso- 

16,20: Utwory J. B. Bacha (płyty|. — 
* — odczyt. 17,00: Koncart. 

. ©. koncertu. 17,55: Program 
18,00: Muzyka lekka. ad. bie 

   
    

      

    

na sobotę. 
żące. D. c. muzyki lekkiej. 18,40: Polakom 

  

  

na Kowieńszczyźnie. 18,56: Rozmaitości. —- 
19,00: Godz. odc. pow. 19,10: Rozmaitošei. 
19,20: „Przegląd prasy roln. kraj. i zagr*. 

„Ciotka Albinowa mówi*! 19,45: Pra 

  

sowy dziennik radj. 20,00: Pogadanka muzy 

czna. 20,15: Koncert symfoniczny. „Słuchowi 

sko a teat — felj. D. c. koncertu. 22,40: 

Wiad. sportowe. Dod. do pras. dz. radj. 

Kom. meteor. 23,00. Muzyka taneczna, ж 

WARSZAWA, 
PIĄTEK, dnia 27 stycznia 1933 +. 

15,50 Płyty grafonowe. 16,25: „Przegląd 
wydawnictw 'perjodycznych“. 16,40: „Bert- 
rand Russel“. — 18,50: Komunikat dla u 
ciarzy. 19,30: Feljeton p. t. „Kształtowanie 

nowego światopoglądu* — inž. E, Poreb 
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T - NAJSUBTELNIEJSZE POCZUCIE 
! WOLNOŚCI. 

(„A nous la iibertót* — Kino „Panój, 

Podaję tytuł francuski ,ponieważ prze!łit 
mačžofio go na polski zupełnie fałszywie. Tv. 

(vive la Hbertė т 
ens oryginału i zrozumienie tre- 

dla nas!*, albo „wot 
", czy też „wolności chee- 

y wreszcie zupełnie literalnie. według 
tekstu . ystko to będzie lepsze „niż ten sła 
by chwyt kupiecki, który zrobiono. 

W ciągu swego kilkołetniego pisania re 
cenzyj kinowych, bardzo ruadko miewam 
chwile naprawdę miłe. W zalewie tandety 
załapiającej ekrany, bardzo rzadko można 
odnaleść coś, co się darzy głębszą uwagą. — 

W! liczbie paru filmów, które w tym cza: 

widziałem, załedwie kilka dało mi chwilę cs- 

tetycznego wzruszenia. Do nich należą filmav 
Renė Claira. Żaden z nich jednak nie ie-t 
na takim poziomie „jak ten ostatni. Mu 
bym przejrzeć swoje recenzje poprzednie, że- 
by to stwierdzić napewno — ale chyba nie 

miałem żadnego filmu. po którym wyszefł- 

bym 7 kina z takiem samem uczuciem, jak 

po przeczytaniu dobrej książki. Oto jest bv 

ba pierwszy film, który cię tak , subtełr 

wzniósł, że stanął na poz: omie literatury pię- 

knej. Oto pierwszy raz się zdarzyło, aby jak 

mówi w podobanej już mieraz tutaj. cytacie 

autor „X Muzy”, ów kamień na wątłej roŚ- 

lince zwanej sztuką kinową, przemysł i haa 

del — ktoś przecież jednak odwalił. Uczyn'ł 

to Renė Clair. 
Subtelne poczucie wolności. Najgłębsze 

zrozumienie jej zawiłego problemu. Prze 

nikliwe spojrzenie na cały Świat. Pryzmat 

przełamujący pospolite odbic światła z naj 

częstszych szabłomów žycia i rzucający т 

wykrzywione i śmieszne, łecz w najwierniej 

szej postaci na ekran kina. Ukazanie wnik 

łwe : delikatne takich momentów i zaka 
iej, jakie we wrzawie - 

tłoku codziennej gonitwy człowieka za chłe 

bem i groszem giną. Przedstawienie ostrości 

j kantów życia i ustrojów „które niem rządzą. 

Urządzeń każdego Świata czy światka w spa 
sób, który je odwrócone, podając, otwieva 
takie mnóstwo problemów że ledwo nada- 
żyć za niemi można. Bogactwo tego co Renė 
Claire z hojnością wielkiego pana, albo w:e- 
cej wielkiego arlys nam daje jest tak'e. 
że je ogarnąć i razem uchwycić trudno. — 
Chciałbym kolejno cząstkami je tu rozważa 
W kłopocie wyboru tego bogactwa przed na- 
mi trudno jest o decyzję. Co pierwiej — for 
mę? Ależ nabrzmiała jest treścią i tak za7* 
biona o nią, że ich rozdzielić nie można. — 
Chwytam więc problem najbliższy — nai- 
subtelniejsze poczucie i zrozumienie wołno 

   

    

     

    

  

  

   

    

  

    

   
    

    

    

    

ści — ale już dziś go nie zmieszczę. (sk). 
ORDY 

Humor. 
POWÓDŹ. 

— Był pan w Wenecji? Jakże się panu 
podobało miasto? 

— Naogół bardzo ładne Szkoda tylko. ża 
właśnie wtedy w mieście była. powódź. 

(Le. Rire'.



      

  Daiš: Jana. Złotoust. 

   

   
| 
| Piątek || jutro: Agnieszki. 

27 | > | || Wschód słońca — g.7 m. 24 
300 EA — ..4 m. 12 
  

Spostrzeżenia Zakladu Meteorologii U.8.B. 

w Wilnie z dnia 206/| — 1933 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 772 
Temperstara órednia AC 

$ uajwyższa — 40 С. 
5 najniżzze — 167 C 

Opad: 0,2 
Wiatr: zachodni, 
Tendencja: siłny spadek. 
Uwagi: puchmarno, drobny śnieg. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu dzi- 
siejszym 27 stycznia wedłag PIM. 

Pochmurno z drobnemi opadami śnieżne 
mi. Noeą umiarkowany, dniem lekki mróz 
Słabe wiatry zachodnie. 

OSOBISTA 
— P. wojewoda Beczkowiez złożył pożeg 

nałną wizytę prezydentowi miasta. W. zw'az 
ku z wyjazdem wojewody Beczkowicza da 
Rygi, gdzie Gbezmuje placówkę dyploma- 
tyczną, złożył on w dniu wczorajszym w Ma 
gistracie wizytę pożegnalną prezydentowi 
miasta, z którym konferował przeszło pół go 
dziny. 

MIEJSKA. 
- Magistrat urządza bezpłatną ślizgawke 

dla najbiedniejszych dzieci. Wobec tego, że 
dzieci bezrobotnych nie mogą korzystać ze 
ślizgawki w parku gen. Żeligowskiego 
względu na koszty opłat wejściowych, Ma: 
strat projektuje urządzenie dla najbiedniej- 
szych dzieci bezpłatnej ślizgawki na górze 
Boufalłowej. Prace nad urządzeniem Slizgaw 
ki dobiegają już końca. Ma ona być otwarta 
w najbliższych dniach. 

SPRAWY AKADEMICKIE 
-- Akademiekie Koło Walki z alkoholi: 

mem. Zarząd AKWA. podaje do wiadomość. 
że w sobotę dnia 28 styczn'a 1933 roku w 
lokalu Koła Medyków Wielka 24 odbędzie s 
zebranie dyskusyjne n. t. „Jak należy 
czyć z alkoholizmem*. 

— Z Koła Połonistów: Sekcja literatury 
wsuółczesnej urządza w sobotę o g 12 dysku» 
ję nad książkami „Kordjan i Cham“ Kraszew 
skiego — zagaja kol. Putrament oraz „wspól 
ny pokój* Uniłowskiego. zagaja kol. Szweder 
Goście mile widizani. 

  

  

    

  

GOSPODARCZA 

— Kontrola zakładów handlowo - przeney 
słowo - rzemieślniczych. Urząd Przemysłowy 
m. Wilna w najbliższym czasie podejmie kon 
trolę zakładów przemysłowych „handlowych 

i rzemieślniczych. Specjalni rewidenci miejs 
cy będą sparwdzali czy zakałdy te są zare 
jestrowane w Urzędzie Przemysłowym. W 
wypadkach negatywnych właściciele pociąga 
ni będą do odpowiedzialności karnej w dro 

dze administracyjnej. 
Przy kontroli tej Urząd najprawdopodob 

niej zatrudni kilkunastu bezrobotnych nra- 
rowników umysłowych. $ 

PE Z POCZTY 
-- Prezes Dyrekcji Poczt i Telegrafów w 

Wilnie inż, Karol Żuchowicz wyjechał na ki! 

ka dni z Wilna w sprawach służbowych. Ke 

rownictwo Dyrekcji na czas nieobecnośt: 

prezesa pełni zastępczo naczelnik wydziału 

inž. Nowick“. ` 
_ — Ruch pocztowy na terenie Wilna. -— 
Nadano w Wiilnie w ciągu ubiegłego mies'a- 
са: — przesyłek listowych 1,435,174, listów 
poleconych 55181, listów wartościowych — 
2010, zleceń pocztowych 4173, wypłacono prze 

kazów pocztowo — telegraficznych 13.213 
ną sume 1,148885 złotych, wpłat PKO. doko- 
"nano 20181 na łączną sumę 5,891.430 złotycn 
czasopism nadano 553460, telegramów 6088. 
rozmów telefonicznych międzymiastowych 
i międzynarodowych przeprowadzono 9382 

W] tym samym czasie do Wilna nadesz- 
ło listowych przesyłek: 620343, listów polece 
nych 61383, listów wartościowych 39,79, z!e 
ceń pocztowych 3738, wipłacono przekazów 

pocz.t-telegr. 31,464 na łączną sumę 2,269,347 
złotych, wypłat PIKO. dokonano 7205, na su 
mę 918,141 złotych, czasopism nadeszło. — 
58794, telegramów 7222, rozmów telefonicz 
nych miejscowych przeprowadzono 1,771,801. 

Powyższy obrót przyniósł ogólny przy- 
chód w wysokości 242,666 złotych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Klub Włłóczęgów. W piątek dnia 27 

bm. w lokalu przy ulicy Przejazd 12 odbę- 
dzie się 107 zebranie Klubu Włóczęgów Sen 
jorów. Początek o godz. 19 min. 30. Na po- 
rządku dziennym referat p. inż. Michała Star 
czewskiego — słuchacza wydziału prawa U. 
S. B. p. t. „W! poszukiwamiu ideologji i pro 
gramu politycznego”. Wstęp dla członków 
Klabu bezpłatny dła gości 5 Ogroszy, dla 
gości — akademików 20 gr. Informacyj w 
sprawie zaproszeń udziela p. St. Hermano 
wicz codziennie w godz. 18 — 20 w lokal: 

  

      

   
  przy ulicy Jagiellońskiej 3 m. 1, tel, 99. — 

Wistęp za zaproszeniami imiennemi o 
wanemi przy wejściu. 

— Zwyczajne Wlalne Zebranie ezłonków 
Towarzystwa Kursów Technicznych  odbę- 

dzie się w sali Stowarzyszenia Techników 
Polskich przy ulicy Wileńskiej 33 w dniu 27 
stycznia r. b. o godz. 19, na które zapra 
Zarząd członków i sympatyków. 

— „Praca kobiet na terenie międzynara 
dowym*. Staraniem Stowarzyszenia Kobiet z 
Wyższem Wykształceniem odbędzie się w 
niedzielę dnia 29 stycznia o godz. 6 wiecz. w 
sali Kuratorjum (Wplana 10) publiczny od- 
czyt dr. Stanisławy Adamowiczowej wice 
prezeski Międzynarodowej Federacji Kobiet 
z Uniwersytieckiem Wykształceniem na te- 
mat: „Praca kobiet na terenie międzynaro- 
dowym“. 

Że względu na osobę prelegentki, oraz te 
nat przez nią obrany, nie wątpimy, że od- 
czyt ten wzbudzi szersze zainteres ie <- 
gółu. 

        

  

  

    

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 

- Załarg w piekarnictwie. Od dłuższego 
już czasu w piekarnictwie wileńskiem pa- 
mują tarcia między pracodawcami, a pracow 
nikami, w związku z zawarciem nowej umo- 
wy zbiorowej. 

Uprzednio zawaria umowa dnia 7 lipca 
1932 r. straciła swoją moc prawną z dniem 

1 stycznia 1933 roku. 
Dotychczasowe pertraktacje w tej spra 

wie, jakie miały miejsce w Związku pieka- 
z w Inspektoracie Pracy, żadnych „o 
ych rezultatów nie dały. 

Na iprzeszokdzie do zawarcia nowej um , 
wy, względnie przedłużenia ostatnio obow'ą- 
zującej do czego dążą robotnicy, stoi głów- 
nie kwestja uposażeń robotników, którzy ka- 
tegorycznie sprzeciwiają się wszelkiej obn: 
ce płac, projektowanej przez pracodawców. 
natomiast ci ostatni nie zgadzają się na po- 
stułaty stawiane przez robotników. 

Ostatnio obowiązująca umowa zawierała 

między innemi: pięciodniowy tydzień pracy 
z tem, że w pozostałe dnie tygodnia będą zat 

rudnieni piekarze bezrobotni; opłata dla ro 
botnikėw zatrudnionych przy robocie „bia- 
łej* wynosiła 50 zł. tygodniowo, a przy wy 
pieku ehleba akordowo — za każde RO 
kg. 2 zł. 75 gr. i 2 zł. 60 gr. (przy wypieku 
zmechanizowanym). 

Jak z powyższego wynika, żądania robnt 

ników nie są wcale wygórowane i całk'em 
możliwe do ponownego przyjęcia. 

To też w celu jak najszybszego zlikwido- 

wamia tego zatargu, została zwołana przez 

Inspektora Pracy 62 obwodu inż. Wirześniow 
skiego na dzień 3 Ostycznia 1933 roku obn 

stronna konferencja poru.omiewawcza, któ- 
rej wynik będzie uzależniony głównie od sta 

nowiska pracodawców. ty) 
— Związek Cechów — Sekcja religijna 

organizuje w nadchodzącą niedzielę 29 sty 
cznia br. o godz. 1 w sali Resursy Bakszta 2 

Poranek Rel:gijny. 
iNa program złożą się: Odczyt W. Jankow 

skiego „Nawrócenie S go Pawła i Jego sze 

miosto“, oraz dział koncertowy. 
Wktęp dla' rzemieślników i członków Re 

sursy — bezpłatny. Goście mile widziani. 
— Bomba śmiechu. Resursa Rzemieśln - 

cza w Wilnie niniejszem zawiadamia człon- 
ków i sympatyków, iż w sobotę 28 stycznia 
r. b. o godzinie 19.30 odbędzie'się w salonach 

resursy (ul. Bakszta nr. 2) wesoła rewja p. t. 

„Bomba śmiechu* z udziałem znakomitych 
sił wileńskiej rewji Antoniego Jaksztasa, Ma- 
tji Żejmówny, Tadeusza Koryckiego i człon- 
ków sekcji dramatycznej MR i P. 

Kierownictwo artystyczno-literackie p. An 
toni Jaksztas. Kierownictwo muzyczne — A- 

leksander Jaszczyński. 

      
   

        
  

  

  

  

    

RÓŻNE. 
-— Bezrobotni w objęciach mrozu i ne- 

dzy. W związku z ostatniemi mrozami wzma 

gła się nędza: wśród bezrobotnych, którzy 

mie mają za co nabyć opału. Stan ten spC- 

wodował masowe zwracanie się ubogiej lud 

ności do wydziału opieki społecznej o ponoć 
Wydział opieki społecznej ze względu „a 

szezupłość posiadanych kredytów w wyjąt 

kowych tylko wypadkach udziela petentom 

pomocy pieniężnej, większość otrzymuje skie 

rowanie na kilkadniową pracę względa:e 

bezpłatne obiady w kuchniach miejskich. 

— Podziękowanie. Zarząd Zrzeszenia Wo 

jewódzkiego Związku Pracy Obywatelsk:-j 

Kobiet w Wflnie tą drogą składa serdeczne 

podziękowanie Panu Staroście Kowalskiemu 

za 50 zł. ofiarowanych na rzecz Jadołdajni 

- Hrebaciarni* dla bezrobotnej inteligencji, 

prowadzonej przez Związek. 

— Lombardy ograniezają wydawanie po- 
żyezek. Po zlikwidowaniu lombardu przy ul. 
Biskupiej, znaczną frekwencją cieszyły sie 
*stniejące dwa lombardy w Wilnie: miejsk: 

i prywatny. Obecnie lombardy te zawalone są 
różnemi fantami. 

Zarządy lombardów ograniczyły wydawa- 
nie pożyczek do minimum, gdyż klijenc w 
dość częstych wypadkach nie wykupują za- 
stawianych przedmiotów. W] dwóch lombar- 
dach wileńskich w ciągu grudnia * stycznia 
nie wykupiono przeszło 4 tys. przedmiotów, 
które w końcu bm. w pierwszych dniach lu 
tego pójdą na sprzedaż w drodze licytacji. 

— S$konfiskowano 400 kigr. mięsa. Wy- 

KUWJ ER 

dział kontroli mięsa w ciągu ostatnich trzech 

tygodni skonfiskował 400 klgr. mięsa przywie 
zionegoe do miasta bez kontroli lekarsko-sa 
nitarnej. 

ZABAWY 
— Bal karnawałowy. Wojewódzkie Stoma 

rzyszenie podoficerów w stanie spoczynku u 
rządza w dniu 11 lutego o godzinie 20 w saii 
„Sokoła* przy ul. Wileńskiej 10 „Bal Karna- 
wałowy*. Całkowity dochód przeznaczony na 
fundusz zapomogowy stowarzyszenia. Wejś- 
cie za zaproszeniami, które możaa wcześniej 
otrzymać w lokalu stowarzyszenia przy ul. 
Mickiewicza 13 (od podwórza). 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance. Dziś w 

piątek dnia 27 stycznia wraca na afisz po 
krótkiej niedyspozycji p. Jasiūskiej — Dei 
kowskiej świetna komedja współczesna — 
„MADEMOISELLE", przyjęta entuzjastycznie 
przez prasę i licznie zapłeniiającą widownię 
publiczność. Sztuka budzi niezwykłe zainte 
resowanie nietylko dz emu niepospcli 
temu humorowi, lecz i zagadnieniom głębo- 
kim,a nurtującym powszechnie w dzisiej 
szem społeczeństwie. 

— Niedzielna popełudniówka. W. 
dzielę dnia 29 stycznia o godz. 4 po peł. je- 
dyny raz popołudnic widowisko sztuk: ju 
storycznej A. Tołstoja „Car Iwan Gro 
z udziałem całego zespołu. — Ceny zniżone. 

— Teatr muzyczny Lutnia. Występy J. 
Kulczyekiej. Dziś z udziałem znakomitej ar- 
tystki Janiny Kulezyckiej — świetna operetks 
Fala „Róże z Florydy* w wykonaniu najwy 
bitniejszych sił zespołu. Operetka ta ze wzglę 
du na swą interesującą treść i przepiękną 
muzykę — zdobyła ogółne uznanie. Urozma 
iceniem wielkiego widowiska j między 
narodowy konkurs pięknoś Zniżki ważne». 

— „Fijołek z Montmartre* na przedsta- 
wieniu popołudniowem w Lutni. Niedzielne 
przedstawienie popołudniowe po cenach zni- 
żonych wypełni melodyjna operetka Kalma 
na „Fijołek z Montmartre* ż J. Kulczycką 
w roli tytułowej. Zniżki ważne. Początek 0 

4 ipo poł. 
— Rewja „Yo Yo“ na przedstawieniu pro 

pagandowem w „Lutni*. W! poniedziałek na; 
bliższy ukaże się na przedstawieniu popular 
nem po cenach propagandowych wielka tra 
dycyjna rewja „Yo — Yo* w wykonaniu ca- 
łego personelu artystycznego. Ceny propa- 
gandowe. 

Hojna ofiarność policji 
wileńskiej. 

Z inicjatywy wojewódzkiego ko- 
mendamta policji podinspektora Ko- 
nopki, popartej przez wszystkich ofi- 
cerów i szeregowych P. P. akcja nie- 
sienia pomocy bezrobotnym przez po: 
licję województwa wileńskiego dala 
piękne wyniki. Mianowicie dnia 1 stw 
cznia r. b. oficerowie i szeregowi m. 
Wilna i powiatu złożyli w gotówce 

miejscowym komitetom do spraw 

bezrobocia kwotę 4359 złotych 80 gr. 

Niezależnie od tego policja na te- 
renie województwa zorganizowała 

akcję dożywiania dzieci bezrobotnych 
wydając im obiady w kuchniach po- 
licyjnych. W chwili obecnej korzysta 

z tych obiadów przeszło 150 osób. 
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Rezultat finansowy kawy— 
bridge'a Kom. Bezrobocia. 
Z inicjatywy Włojewódzkiego Komitetu 

do Spraw Bezrobocia w Wiilnie w dniu 5 
bm. odbyła się Czarna — Kawa Bridge, któ 
ra zgromadziła w Salonach Izby Przemys?'o- 
wo — Handlowej przeszło 500 osób. 

Wpływy i wydatki wymienionej imprezy 
przedstawiają się następująco: 

Dochód: ze sprzedaży biletów — zł. 1,278, 
z bufetu — zł, 1,218, ze sprzedaży baloników 
serpentyn, yo — yo i t. p. — zł. 291,27, czyli 
w ogólnej sumie zł. 5788,22. 

, Wydatki: Bufet (spirytualja, owoce, pa: 
tent, wynajęcie naczyń i t. p.) — zł. 882,01. 
Orkiestry — zł. 205,00. Różne (obsługa, wy- 
datki alministracyjne i t. d.) — zł. 233,66, — 
co stanowi ogółem — zł. 1.320,66. 

Czysty zysk osiągnięty na „Czarnej 
Kawie — Bridge" wyniósł zł. 1,467,56 — któ 
ry całkowicie został przelany na rachunek 
Wbj. Komitetu do Spraw Bezrobocia. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZNOWU WYPADEK MASOWEGO ZACZA- 

DZENIA. 

„Wezeraj nad ranem pogotowie ratunkowe 
zawezwane zostało na ulicę Stefański For 
sztadt Nr. 5, gdzie uległa zaczadzeniu cała 
rodzina Skultów składająca się z 8 osób. 

Czad w mieszkaniu Skultów powstał na 
skutek przedwczesnego zamknięcia szybrn. 

Dzięki natychmiastowej pomocy wszyst- 
kieh udało się uratować. (e) 

KRADZIEŻ KIESZONKOWA. 

Wczoraj na Rynku Drzewnym dokonano 
kradzieży kieszonkowej na szkodę Malwiny 
Praszyńskiej mieszkanki majątku Zakręt, 
skradziono 40 zł. 

    

МЕР ЯК 

Dziš premjera! 

Bźwięk. Kine-Taate 

PAN 

Wielka sensacja dla Wilna! 

występują razem w świetnym filmie w-g słynnej po 

Po raz pierwszy dwaj słynni 

  

Nr. 22 (2 

  

bracia, ulub publ. całego świata 

JOHN I LIONEL BARRYMORE 
ści M. Lebłanca 

(Dżentelmen-włamywacz) 

  

«un: |ARSENE LUPIN ” Ciekawa intrygująca akcjal Napięcie! Miłość! 
NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10:15, w dnie USE 5 Lej ge: 

Dźwięk. DZIŚ! Arcyfilm, słusz- Program sceniczny obejmie tańce 
Kino REWJA 

Sala Miejska 
uł. Ostrobramska 5 

nie nazwany perłą polskiej 
predukcji filmowej p t. BIAŁY ŚLAD 

w kompozycji i wykonaniu prof. Ludwiga i Hendrychówny. Początek o godz. 4. 6, Bi IO-ej 
sabałowe 
góralskie (balet R. Radwaną', pieśni 

okolicznościowe djałogi 

  

Premjera! 

Królowie humoru 

susięk. Kimo - Teau 

HELIOS 
Wynńaka 38, tel. 9-26 

DZIŚ! Podwójny program! 
1) Film, który wyw. wielką 
sensację na całym świecie 

Dfiwięk. Kino - Teatr 

Kellywand 
Mirilow. 22. tol. 15-18 

Pat i Patachon 
Arcvwesola pibantna komedija. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 1020, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

Książe Dracula 
Z ekspedycji kosteadmi:: © Byrda do Bieguna Połudn. 
Początek ogodz. 4, 6, 8 i 1015, w dnie świąt. o g. 2-ej » - b Byrdem du B egona Połucniowego, 

w swej największej 

  

i najnowsz. kreacji 

W roli sł 

dziej 

Na |-szy seans ceny zniżone, 

zielni wojacy 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

  

genjalnv Bela Lugoni oraz 
piękna Helena Chandier. 

'nteresujący 
2) Najbar- 

film dźwiękowy 

  

Dziś nsjwiększy 8 tmwiąkowe Kino 
film sezonu p. t LASTNO 

"alka 47, tel. 15-47, 

DZIŚ! 
porucznika gwar- 
dji carskiej p. t 

Dźwięk. Kino- Ventr 

Światowid 
al. Mickiewicza 9.   Rok zawieruchy wojennej! 

Rok legionów polskich 

RAJSKI PTAK 
Wszystkie zdjęcia zrobione na wyspach hawajekich. 

Dła młodzieży dozwolone. 

Największy sukces światowy! 

Rok 191 Wspaniałe arcydzieło dźwiękowe. 

reżys. Kinga Vidora z udz. dawno niewidz. Dolores Del Rio 
Przepiękne oryginalne pieśni miłosne na hawajskich gitarach. 

NAD PROGRAM: Urozmaicone dodatki dźwiękowe. 
Początek o godz. 4, 6, B i 10'15, w dnie świąteczne o godz 2-ej 

Wstrząsający dramat erotyczny na tle miłości pięknej kurtyzany i dziarsk: 

PRZEUZIWNE KŁAMSTWO NINY PIETROWNY 
W roli gł. gwiazda ekranu kusząco-piękna Brygida Helm, w rol. gł. nię-k. Warwick Ward : Frank Lederer 

W rol gł.: Jadwiga Smo- 
sarska i Witoid Conti. — JUŻ WKRÓTCE w naszem kinie 

  

Rejesii MAGUIOW). 
Do Rejestru Handiowego, Dział B, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

W dniu 28.XI. 1932 r. 
578. I. Firma: „Biuro Techniczno — Handlowe 

Technowil — Spółka z ograniczoną odpowiedzialno- 
ścią". Handel wszekkiego rodzaju artykułami technicz 
nemi. Siedziba w Wilnie, ul. Szpitalna 4. Przedsię- 
biorstwo istnieje od 1 lutego 1932 r. Kapitał zaktado- 
wy 5000 zł. podziełony na 100 udziałów po 50 złotych 
każdy, całkowicie wpłacony. Zarząd spółki stanow 4: 
Abel Mebel, Saul Szer i Chaim -Szkolnicki zam. w 

Wilnie, 1) przy ul. Niemieckiej Nr. 18, 2) przy u:. 
Popławskiej 25 i 3) przy ulicy Węglowej Nr. 12. Do 
podpisywania w imieniu spółki plenipotencji, weksi, 
czeków i innych zobowiązań pieniężnych, do zawo- 
rania i podpisywania wszełkich umów i innych do- 
kumentów upoważnieni są pod stemplem firmowym 
Chaim Szkołnicki łącznie z jednym z pozostałych 

członków zarządu. Do podpisywania zaś koresponden 
cji oraz do odbioru wszelkiego rodzaju adresowanej 
na imię spółki pocztowo-telegraficznej korespondencji 
upoważnieni są dwaj członkowie zarządu łącznie poc 

stemplem firmowym. Spółka z ograniczoną odpow *- 
dzialnością zawarta na mocy aktu zeznanego przed 
Sewerynem Bohuszewiczem, Notarjuszem w Wilnie 
w dniu 7. I. 1932 r. za Nr. 148 uzupełnionego aktem 
zeznanym przed tymże Notarjuszem w Wilnie w dniu 
26 kwietnia 1932 roku za Nr. 1908 na czasokres d 
dnia 31 grudnia 1934 roku. 66—VT. 

W dniu 12.X. 1932 r. 
515. III. Firma: „Wilgum — Spółka z ograniczo- 

ną odpow.'. Zarząd obecnie stanowią. Mojżesz Sai t 

z Warszawy, ulica Długa 25, Mowsza Lew z Wilna, 

ul. Subocz 10—17 i Borys Goldberg z Wilna, ul. W. 

Pohulanka 35. Sporządzanie, zawieranie, wydawanie 

oraz opdpisywamie wszelkich umów, aktów plenipoter 

cji, weksłi, indosów, czeków, obligów i wszelkich in- 

nych dokumentów winno być dokonywane przez 2 

którychkolwiek członków zarządu łącznie pąd stemn- 

tem firmowym. 52—VT. 

W dniu 29.IX. 1932 r. 
566. I. Firma: „Rybacko — Biologiczna Stacja o0- 

dowli w Biaełj Wace, — Spółka z ogr. odpow.* —- 
Hodowla narybku z ikry w wylęgarni : sprzedaż na- 
rybku, względnie zaoczkowanej ikry. Siedziba w W'l- 
nie, ulica Mickiewicza 22—2. — Kapitał zak.adowy 
40850 złotych podzielony na 100 udziałów po 408 zł. 
50 gr. każdy, całkowicie w gotowiźnie wpłacony. Zu 
rząd spółki stanowią zam. w Wilnie: Marjan Miku- 
licz — Radecki przy ul. Mickwiecza 22, Włodzimierz 
Łęski przy ulicy Wileńskiej 35 i Michał Tjeder przy 
ulicy Kalwaryjskiej 10. Plenipotencje, weksle, czeki 
i inne zobowiązania, akty notarjalne i hipoteczne о- 

raz wszelkiego rodzaju umowy winny być podpisywa- 

ne przez dwóch czlonkėw zarządu pod steplem t*r- 

mowym; natomiast pokwitowania zodbiaru wszelkiego 

rodzaju korespondencji i przekazów z poczt i tełegra- 

fów oraz korespondencji spółki nie zawierającej zobo 

wiązania podpisuje jeden z zarządców. — Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na mocy 

aktu zeznanego przed Fanem Buyko, Notarjuszem w 

Wilnie w dniu 10 marca 1931 r. za Nr. 932, uzupełnio- 

nego aktem zeznanym przed Ottonem Lutce, zastęocą 

Jana Buyko, Notarjusza w Wilnie, w dniu 11 sienp- 

nia, 1931 r. za Nr. 2890 na czas nieograniczony. a 
53—VI. 

      

567. I. Firma: „Komunikacja Samochódowa Auto 
pol — Ostryna, — Spółka z ograniczoną odpowie- 
dzialnością w Ostryniu“. Przewóz autobusami pasaże- 
rów, jak również wszelkiego rodzaju towarów. Sie- 
dziba w Ostrynie pow. Szczuczyńskiego, — Kapitał 
zakładowy wynosi 5000 złotych, podzielony na 20 
udziałów po 250 złotych każdy, całkowicie w goto- 
wiźnie wpłacony. Zarząd spółki stanowią: zam. w 
Grodnie, przy ulicy Artyleryjskiej Nr. 4 Chaim iu 

    

  

    

  

LICYTACJA 

Nr. 28.083. 

nie będzie przyjmować 

WILEŃSKI LOMBARD „KRESOWJA” 
Wilno, Hetmańska 1 (róg Wielkiej 53) tei. 7-22 

podaje do ogólnej wiadomości, że 6 i 7 lutego r.b. o godz. 4-ej po poł. 

od>ędzie się w lokalu lombardu licytacja niewykuplonych i niepro- 
longowanych zastawów od Nr. 50.060 do Nr. 100.000 i od Nr. 1 do 

Uwaga: W dniu licytacji prolongat N-rów licytacyjnych lombard 

    
   

bicz, Dawid Spokojny i Judeł Szternfełd. Wszelkie 
zobowiązania niewyłączając wekslowych,  hipotecz 

nych i umowy podpisują dwaj członkowie zarządu 
pod stemplem firmowym. Korespondencję zaś podp:- 
suje jeden członek zarządu. Spółka z ograniczoną ©4- 
powiedzialnością zawarta na mocy aktu zeznaneg:» 
przed Kajetanem Aleksandrowiczem zastępcą Jana 
Aleksandrowicza, Notarjusza w Grodnie, w dniu 11. 
4. 1932 r. pod Nr. 706 na czasokres do dnia 1. styc.* 
nia 1933 r z prawem automatycznego przedłużenia z 
roku na rok, o ile w ciągu miesiąca od dnia upłyr'ę: 
cia terminu nie zostanie powzięta prawomocena uci: 

wała co do rozwiązania spółki. Zmiany aktu spółki 
uchwalone na Walnych Zgromadzeniach  udziałow- 
ców w dniu t lipca 1932 ». i 20 sierpnia 1932 r. 

\ 54 --VI. 

Do Rejestru Handlowego, Dziat B, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy dodatkowe: 

W dniu 25.X. 1932 r. 
293. II. Firma: „Dom Handlowo — Komisowy — 

„gnacy Duchnowski i S-ka, — Spółka z ograniczona 
odpowiedzialneścią*. Na hikwidatorów wyznaczono 
Ignacego Duchnowskiego — zam. przy ul. Słowackie 
go Nr. 4 w Wólnie i Adama Kiejdana zam. w Rosi 
Kopalnia Kredy, pow. Włołkowyskiego. Na mocy do- 
cyzji Sądu Okręgowego w Wilnie Wydziału Rej: 
Handlowego z dnia 23 maja 1982 r. zarządzono likw! 
dację spółki i wyznaczono likwidatorów z urzędu 

43-—VI 

  

  

    

  

   

  

    

403. II. Firma: „Wytwórnia Tkaniny Drzewnej 

Polspar, —- Spółka z ograniczoną  odpowiedziałno 
ścią". Spółka została zlikwidowana i wykreśla sę « 
rejestru. 44 VI 

  

Książka to najlepszy przyjaciel czło- 
wieka, bo mu świadczy wiele dobrodziejstw, 
a nie wymaga wzaiemności. 

1. 5. MILL. 

Biblioteka Nowošci 
Wilno, ul. Jagiellońska 16, m. 9 

zaopatrzona w znaczny dobór Ostatnich no- 
wości i dzieł klasycznych. 

Czynna od godz. 11 do 18-ej. Warunki dostępne. 

Każdy czytelnik otrzymuje, jako premium, 
ładnie oprawioną książkę. 

KE 

Pogotowie 
pończosznicze 

sprzedaż i reperacja 
pończoch i trykotaży 

ul. Wileńska 30 

Radjo-ielegraila 
poszukuje posady. 

Oferty do Administr. 
„Kurjera  Wilensk.“ 

pod „Rtelegr“. 

  

korepetycji w zakresie 

8 klas. Specjalność: ma- 
tematyka, fizyka, chemia, 
polski Mickiewicza 19.31 

° 

Maszynistka 
poszukuje posady 
jak również może być an- 
gażowana do biura na ter- 
minową pracę, również 
wykonuję różne prace w 
domu po b. niskich cenach 
Łaskawe oferty do Adm. 
„Kurjera Wileńsk." pod 

„Maszynistka“ 

  

    

Akuszerka 

KAJA LAMNETEWA 
przyjmuje od 3 do 7 wiees, 
ulica Kaszianowa ”. m. 5. 
% * m, 69 2520 

Akuszerka | 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
aa lewo Gsdeminowską 

ul Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tatnre gabinet kosmetycz- 
my, uzuwu zmarszczki, bro- 
dzwi, kurza'ki i wągty, 
w.Z Po 48 8323 

it Jezyki 
(praktyka i teorja) 

Francuski, 
Angielski 

Niemiecki 
ul. Š. Ignacego 9 m.10 
w bramie na lewo. 

  

  

  

  

Kwalifikowana 

pielęgniarka 
poszukuje pracy 

przy chorych. 
Informacje w Administr. 
„Kurjera Wileūskiego“ 

    

Niniejszem podaje się de- 
ogólnej wiadomości, że z. 
dn 1.1.33. powierzyliśmy 
przedstawicielstwo naszej 
firmy w Wilnie, wyłącznie 
p. Józefowi Kaczko. Biuro 
mieściisie Hłzyub Wilęń= 
skiej 39. Polski Ratalny 
D,.H. „Erdeha* Sp. zo. o- 

Katowice. 
  

Biuro Ekspedyeyjno- 
Transportowe 

A. ZUSMAN, Wilno 
ul. M.-Stefańska 3, 

tel. 507. Konto czekowe 
P.KO. 81751. Zalatwia 
wszelkie czynności w za- 
kres ekspedycji wchodzą- 
ce: Wykup i zwózkę wszel- 
kiego rodzaju towarów 

ze stacji, z dostarczeniem 
na miejsce. 

X IT ASS TEST CERT ITT RI I TO TY TTT III ISI I II ITS ASA 

Blaski i nędze teatrów. paryskich. 
Kryzys I konkurencja kina przerzedziły sale, ale poziom 

widowisk utrzymuje się, jak za najlepszych czasów. 

Paryż, w styczniu. 

Skargi na krvzys w teatrze są ро- 

wszechne. Cóż dziwnego, że rozlega- 

ją się i w Paryżu. Prawdę powiedziaw 

szy, nie jest jeszcze tak źle w metro- 

polji teatralnej świata. Znajdzie się 

w czem wybierać i przebierać. Gdyby 
postanowić sobie nie opuścić ani je- 

dnego spektaklu, to wszystkie wieczo 

ry mielibyśmy zajęte w ciągu całego 

roku za wyjątkiem miesięcy letnich. 

Jak mówi przysłowie francuskie: dni 

następują po dniach i nie są do siebie 

podobne. Być stałym bywalcem prem 

jer około 50 scen paryskich (nie licząc 

teatrzyków i rewjetek na peryferjach) 
jest to nawet nielada zadanie do zre- 

alizowania. 
Nie brakuje ani sziuk do gramia, 

ami kino nie zaanektowało jeszcze 
wszystkich najlepszych artystów. Mo 
żna odkryć w teatrach paryskich 
świetne widowiska i świetnych arty- 
stów, jak za najlepszych czasów. 

Tylko, że publiczność trochę z*- 
«em patrzy na teatr. Taka teraz mo- 
«ła. Kino jest bardziej popularne i na- 

1 Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

leży do dobrego tonu w salonach pa- 

ryskich rozprawiać mniej lub bar- 
dziej uczenie i dowcipnie o ostatnich 
przebojach filmowych lub opowiadaś 
pioteczki o gwiazdach. Tematy teatral 
ne mniejsze mają powodzenie. 

Wielki aktor paryski, Charles Dul 
lim, pociesza jednak ludzi teatmu, że 
dni tego snobizmu są już policzone. 
Moda kaprysną jest kobietą. Przetr- 
wać te kaprysy — oto dewiza teatru 
ma dziś, Ludzie prędko przekonają 
się, że nietylko w dźwiękowcach znaj 
dywać można ciekawy pomysł, ory- 
ginalny szczegół. Arcydzieła nie rodzą 
się codziennie, ale jeśli chodzi o cie- 
kawe szczegóły i pomysły, to te oglą- 
dać można w teatnze masami i codzien 

nie. 

Podobno w Londynie widownie 
teatralne są przepełnione. Dyrekto- 
rzy sal londyńskich wpadli na niezłą 
myśl. Podobnie jak w większości kin. 
spektakl zaczyna się po południu i 
trwa bez przenwv aż do późnej nocy. 
Dotyczy to zwłaszcza rewij i operetek 
Ludzie wchodzą i wychodzą kiedy im 

  

się podoba. Jeśli często nie jest zbyt 
przyjemną rzeczą przyiść na film w 
środku akcji, to w rewji nie ma to 
żadnego znaczenia. A oszczędność cza 
sn i wygoda bardzo duża. 

Otóż nad leniwie płynącą Sekwa- 
ną życie rwie w huraganowem tem- 
pie. Na nic mniema czasu. Strawić w 
teatrze cztery godziny, od 8-ej do12-ej 
w nocy, z dwoma długiemi antrakta- 
mi, na to potrzeba pewnego rodzaju 
abnegacji. Może i dlatego też widow- 
nie teatralne w Paryżu nie są przepeł- 
nione. Mają jednak i będą miały zaw- 
sze swoją publiczność. Paryż bez swo 
ich teatrów, bez swojej promieniują- 
cej na świat cały produkcji teatral- 
nej, jest nie do pomyślenia. Żadne ka 
prysy mody, żaden snobizm, nawet 
drakońskie wymagania współczesne- 
go gorączkowego trybu życia, nie po- 
trafią wydrzeć zakorzenionej głębo- 
ko miłości teatru. Stara to namięt- 
ność. Dla wielkiej liczby Francuzów 
teatr jest tak samo potrzebny do ży- 
cia jak chleb codzienny. Dla studen- 
ta zarówno jak dla ministra. 

Czyż mie można było stosunkowo 
bardzo ozęsto spotykać w teatrach 
paryskich Edwarda Herriota, pomimo 
przygniatających obowiązków wła- 
dzy? Teraz, gdy jest wolny, zjawia się 

  

Drukarnia ICŽ“, Wilno: Biskupia 4, tel. 3-40 

jeszcze częściej — tylko że nie dają 
mu spokoju. Składać musi haracz po- 
pularności. Nagabywany o autografy 
przez najpiękniejsze kobiety Paryża, 
z gracją i dowcipem podpisuje pro- 
gramy. Obok nazwiska obecny za- 
wód: „minister bezrobotny. 

Oglądaliśmy w tym sezonie kilka 
doskonałych sztuk. Za najlepszą, ja- 
ką od szeregu miesięcy grano w Pa- 
ryżu, uchodzi 3-aktowa sztuka De- 
nys Amiela „Trzech i jedna”, wysta- 
wiona przez Theatro Saint Georges. 
Djalog żywy, dowcipny i bogaty, 
kompozycja bez zarzutu, temat no- 
woczesny ale niebanalny i nic niema- 
jacy wspólnego z tak rozpowszechnio- 
nem dziś „studjowaniem'* zboczeń. 

Trzech młodych ludzi, trzech bra: 
ci, kocha tę samą kobietę. Z tych 
trzech braci jeden jest finansistą, dru- 
gi sportowcem, trzeci poetą i muzy- 
kiem. Każdy widzi w ukochanej te 
zalety, jakiemi się sam odznacza: i 
istotnie, uwielbiana przez nich kobie- 
ta kolejno jest praktyczna w miłości, 
nonszalancka jak śportsmenka i wre- 
szcie sentymentalna. Zwycięża spor- 
towiec, ale równoceeśnie, gdy ogląda 
ból lub zazdrość braci przekonuje się. 
że jego „ideaf“ nie jest wart jego :ni- 
łości. Żona opuszcza go... Trzej bracia 

w swietnie przeorowadzanej scenie 
na nowo się łączą i godzą u b>ku 
matki. 

Duże zamiteresowanie budzi tak- 
że B-aktowy dramat Henryka Beun- 
steina „Sekret, o którym krytyka 
wyraża się jako o najlepszera dziele 
tego niezawodnego i utalesiowanego 
dostawcy scen paryskich „Sekrel“ 
wznowiony został przez „Dom Molie- 
ra* Comedie Francaise. Jeśli widow- 
nia tego teatru nie zawsze jest wypeł- 
niona, to jednak można powie- 
dzieć, że losami „pierwszej sceny” 
francuskiej interesuje się cały Paryż. 
Mamy tu do czynienia jakby z Aka- 
demją Francuską świata tea walnego. 
Same świetne nazwiska. Przytem rzą 
dzi się tutaj republika aktorska, a w 
republice jak w republice: walka o 
wpływy, koterje, partyjki, rozłamy, 
sensacyjne dymisje. Duma całej Fran 
cji Cecile Sorel ustąpiła w tych dniach 
Inna świetna artystka Berthe Bovy 
chciała pójść w jej ślady, ale w rezul- 
tacie dała się przekonać podsekreta- 
rzowi stanu sztuk pięknych; minister 
ten Iwią część czasu poświęcać musi 
na zajmowanie się sprawami Comė- 
die Francaise. Podział  gratyfikacyj 
świątecznych wedle skomplikowane- 
go regulaminu daje powód co roku do 
fiamiętnych dyskusyj. Echa ich prze- 

  

dostają się na łamy prasy i stanowią 
żer sensacji dziennikarskiej. 

Na brak powodzenia skarżyć się 
nie mogą operetki. W teatrze Moga- 
dor triumfy święci „Oberża pod Bią- 
łym Koniem. Oszałamiające bogact- 
wo wystawy sprawia, że ma widowi- 
sko to pędzi cały Paryż. Grana w ki- 
nowem tempie, „nadziewana melo- 
dyjnemi piosenkami, jest jakby re- 
pliką na głośny sukces operetki fil- 
mowej „Kongres tańczy”. W Bouffes 
Parisiens idzie „Wieczór Sylwestro- 
wy', któremu powodzenie zapewnia 
niezrównany komik Dranom. 

Świętną jest ostatnia rewja w Ca- 
sino de Paris, gdzie szaleje Józefina 
Baker. Dyryguje orkiestrą i tańczy za 
razem kilka godzin z rzędu. Dla od- 
miany publiczność podziwia tym ra- 
zem jej bronzowe plecy. 

Pomimo ciężkich czasów Paryż 
nie przestał być metropołją teatralną 
świata. Teatr paryski ma swoje zmart 
wienia, swoje smutki, swoje nędze, 
upadają jedne sceny, powstają nowe, 
ale jak długo będzie istniał Paryż nie 
zabraknie pierwszorzędnych spekta- 
kli. 

Orwid. 

  

    
Redaktor odpowiedziałny Witołd Kiszkis. 

             


