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NIEZALEŻNY ORGAN PNE 

ed godz. 9—3 i 7—9 wiecz. 

RITLER POD KURATELĄ. 
Koalicja hitlerowców z junkrami. 
Skład nowego gabinetu. 

BERLIN (PAT) W dniu dzisiejszym o godzinie 11 przed południem pre- 
zydent Rzeszy Hindenburg przyjął na audjencji byłego kanclerza Papena, 
który mu złożył szczegółowe sprawozdanie z przeprowadzonych przez sie- 
bie rokowań. Po opuszczeniu przez Papena pałacu prezydenta Rzeszy w 
kcłach politycznych rozeszła się wiadomość, że nominacja Hitlera na kan 
clerza Rzeszy jest faktem dokonanym. Wkrótce potem wiadomość ta zos- 

Skład nowego rządu niemieckiego 

wskazuje na to, że sferom politycz- 

mym, zgrupowanym dokoła Hugenber 

ga i Papena (partja niemiecko-narodo 

wych i „Herrenklub*) udało się prze 

konać Prezydenta . Hindenburga 0 

” nieszkodliwości powierzenia stanowi- 

ska kanclerza Hitlerowi: Stary feld- 

marszałek zywi odruchową nieufność 

i niechęć do b. feldfebla. Nawet powo 

łując go na szefa rządu, nie uczynił 

tego wprost, lecz za pośrednictwem 

tóry wszedł w bliską* za- 

żyłość z synem i adjutantem. Prezy- 

denta płk. Oskarem v. Hindenburgiem 

oraz podsekretarzem stanu w tegoż 

kancelarji dr. Meissnerem. Ci trzej lu 
dzie wywierają decydujący wpływ na 

Hindenburga. Oni to spowodowali u 

stąpienie gen. Schleichera, który za- 

czął iść po własnej linji, oraz przygo- 

towali koncepcję obecnego rządu Hit 

lera. 

Dlaczego Hitler jako kanclerz prze 

stał budzić obawy u prawicowych na 

cjonalistów? Odpowiedź na to daje 

właśnie skład personalny jego rządu. 

"Teki decydujące o utrzymaniu odpo- 

wiadającego prawiey społecznej kur- 

. Su polityeznego pozostały w rękach 

Jej przedstawicieli. Do Hindenburga 

będzie chodził nie Hitler, lecz von 
- Papen, jako wicekanclerz i komisarz 

dla Prus. Całą politykę gospodarczą 

wraz z rolnictwem wziął w opiekę Hu 

senberg, mąż wielkiego przemysłu i 

wielkiego rolnictwa. Finansami kiero- 

wać będzie nadal „światły junkier“ 

hr. Schwerin. Resort pracy powierzo- 

no głównemu szefowi Stahlhelmu ma 

jorowi Seldte, armję — gen. Blomber 

gowi, sprawy zagraniczne pozostały 

w rękach Neuratha. To wystarczy a- 

+ by mieć całkowicie w ręku Hitlera i 
* rie dopuścić do robienia eksperymen 

tów, gdyby mu to przyszło do głowy. 

Oczywiście junkrzy będą się tylko cie 
szyć, jeżeli hitlerowiec Goering, jako 
minister bez teki i komisarz dla spraw 
łotnictwa, okaże w swoim resorcie u 

żą energję.. W niełatwej i nieprzyje- 

mnej robocie pognębienia komiunis- 

tów wyręczy junkrów  hitlerowiec 

Frick, jako minister spraw wewnętrz 

nych. 

Rozdawszy w ten sprytny sposób 

4 ole, doradcy Hindenburga mogli ze 

spokojem namówić go do wyrażenia 

zgody na Hitlera, jako kanclerza. Po 

pamiętnej swej rozmowie z Hinden- 

burgiem Hitler zapowiedział walkę z 
każdym rządem, na którego czele on 
Sam stać nie będzie. Aktualny prog- 

ram jego partji wyrażał się w dwóch 

punktach: 1) Hitler kanclerzem i 2) 

likwidacja partji komunistycznej. 

Tym prestiżowym i uczuciowym po- 

* siulatóm mogli Papen z Hugenber- 
$iem uczynić zadość nietylko bez ża 
dnej szkody dła swoich celów, ale na 

Wet z wyraźnym pożytkiem. Za tę ni- 

ską cenę zyskali 196 głosów w Reich- 7 
— Мадц а м przyszłości — zgranie się 

|  Vgendarnego w oczach wielkich mas 
| Wodza radykalnego ruchu o niewy- 

| Iaźnem obliczu społecznem. 

i 
| 

przed 

czynione próby 

Zanim nowy rząd stanie 

€ichstagiem, będą 

zyskania centrum, dła którego re- 

żery uje się teka sprawiedliwości. Hi 

Leroy brakuje w tej chwili ze 30 glo 
Sów do większości. Starania te pozo- 

yt Aną zapewne bezowocne, a w takiin 
| Rzy, dojdzie do rozwiązania Reich- 

"agų, Dalsze przewidywania byłyby 

lej chwili zbyt dowolne. 

„Gen. Schleicher od wiosny 1930 ro 

Wywierał z za kulis decydujący 

"pm na politykę wewnętrzną P.ze- 

Tw 0 wyjściu na scenę nie utrzymał 

w, "A niej nawet 2-ch miesięcy. Ale 

Aje się być pewnem, że jego r la   

tała oficjalnie potwierdzona. 

PREZYDENT RZESZY POWIERZYŁ HITLEROWI STANOWISKO 
KANCLERZA, mianując równocześnie następujących ministrów: 

PAPEN — wicekanclerz i komisarz Rzeszy dła Prus, GOERING — mi- 
nister bez teki i komisarz Rzeszy dla spraw lotnietwa, SEŁDTE — minis: 
ter pracy, gen. podpor. BLOMBERG — minister Reichswehry, baron vou 
RUEBENACH — minister poczt i komunikacji kr. SCHWERIN - KROS- 
SIGK — minister gospodarki i rolnictwa, von NEURATH — sprawy zagra- 
niezne, FRICK — minister spraw wewnętrznych. 

Bezpośrednio po nominacji gabinet został zaprzysiężony. 

BERLIN (Pat). Nominację Hitlera 
poprzedziła konferencja u prez. Hin- 
denburga, w której wzięli udział Pu- 
pen, Hitler i Hugenberg. Omawiane 
były m. in. sprawy przejęcia narodo 

wo-socjalistycznych oddziałów sztur- 
mowych przez aparat państwowy i 
kwestja pruska. Hitler nawiązać ma 
jeszcze dziś pertraktacje z centrum i 

bawarską partją ludową. 

Życiorys Hitiers. 
Nowomianowany kanclerz Rzeszy Adolf 

Hitler urodził się w roku 1889 w Braunau 
nad Innem (Austrja). Do wybuchu wojny był 
rysownikiem-architektem. W roku 1914 zgio 
sił się jako ochotnik do armji niemieckiej i 
brał udział w wojnie na froncie zachodnim 
Ze służby wojskowej ustąpił w roku 1920 Jo 
szcze przed wojną brał udział w Anstrji w 

ruchu narodowo-socjalistycznym. Następnie 
po wyjeździe do Niemiec był jednym z twór 
ców organizacyj narodowo-socjalistycznycn 
w Rzeszy Niemieckiej. 

W. roku 1923 zorganizował swoich zwo 
lenników w formacje wojskowe, nazwane. od 
działami szturomówemi i przy ich pomocy u 
rządził pucz który zakończył się niepowodze- 
niem Skazany ma 4 lata twierdzy Adolf Ни- 
ler już z końcem 1924 roku wypuszczony zo. 
stał na wolną stopę. Przez dłuższy czas pozo- 
siawał w ścisłym kontakcie z b. feldmarszai- 
kiem Ludendorffem. 

Organizacja Hitlera była organizacją za- 
kazaną w całym szeregu krajów niemieckich 
aż dó roku 1927, kiedy to zakaz partji narodo 

wo-socjalistycznej zniesiony został w Bawarji 

Tylko w Prusach zakaz ten został utrzymańy 
dalej. Hitler w tym czascie przestał być oby 
watelem austrajckim ze względu na to, że 
służbę wojskową pełnił w armji niemieckiej. 
natomiast obywatelstwa niemieckiego nie po 
siadał i wobec tego był „obywatelem bez o 
bywatelstwa”. W lipcu 1927 roku podporząd 
kowano Hitlerowi organizacje narodowo-soc- 
jalistyczne w Austrji. W roku 1930 Hitler »1 
niósł poważne zwycięstwo przy wyborach do 
Reichstagu i rozpoczął akcję nad legalizacją 
swojego ruchu. 

Odtąd przy różnych kombinacjach wystę 
pował na arenie politycznej jako kandydat 
na stanowisko prezeydenta Rzeszy lub kanc 
lerza Rzeszy. Przy wyborach na prezydenta 
Rzeszy pokonany został przez Hindenburga. 
Próba utworzenia gabinetu Hitlera zawiodła 
wobec niemożności stworzenia w parlamenc'e 
stałej większości, na której gabinet Hitlera 

mógłby się oprzeć. Obecnie Hitler staje jak» 
kanclerz na czele gabinetu złożonego z narodo 
wych socjalistów i rupy Hugenberga do kt 
rego poza tem wchodzi jako mąż zaufania 
prezydenta Hindenburga były kanclerz Papea. 

Nowi iudzie w rządzie Hitlera. 
Giełda zajmuje stanowisko wyczekujące. 

BERLIN (Pat) Nowo mianowany 
minister Reichswehry generał Werner 
von Blomberg jest jednym z najwybit 
niejszych oficerów Reichswehry, od t 
X 1929 był faktycznym szefem sztabu 
Reichswehry, stojąc na czele t. zw. 
'Truppenamat. W dniu 1 X 1929 został 
mianowany dowódcą I korpusu pie- 
choty, stacjonowanego w  Prusac1 
Wlschodnich. Generał Werner von 
Błomberg uchodzi za dobrego znawcę 
stosunków rosyjskich i za zwolenni- 
ka zbliżenia niemiecko-sowieckiego. 

Minister bez teki i komisarz Rże- 
szy do spraw lotnictwa Goering objął 
równocześnie stanowisko komisarycz 
nego wiceministra do spraw wewnę- 

Ostatnie posiedzenie. 
BERLIN (Pat). Ustępujący gabinet 

Rzeszy zebrał się na ostatnie posiedze 
nie o godzinie 13,30. Na posiedzeniu 
tem były kanclerz Schleicher pożeg- 
nał się z pozostałymi członkami ustę- 

pującego rządu. Posiedzenie nowego 
gabinetu zwołane zostało na godzinę 
5 po południu, 

Równocześnie ogłoszona została 

trznych pruskich. 
Ministerstwo sprawiedliwości do- 

tychczas jest nieobsadzone. Tekę tego 
ministerstwa rezerwuje się dla ewen 
tualnego przedstawiciela centrum w 
gabinecie Hitlera. Z centrum Hitler 
prowadzi obecnie rokowania. Komisa 
rzem Rzeszy do spraw zatrudnienia 

bezrobotnych został dr. Goerecke. 
Przebieg” dzisiejszego posiedzenia 

giełdy był t. rodzaju że na początku 
ujawniła się tendencja zniżkowa po 
której nastąpiło pewne wzmocnienie 

kursów. Poza tem zaznacza się na gieł 
dzie naogół nastrój wstrzemięźliwo- 

ści. \ 

— Pierwsze ofiary. 
wiadomość o nominacji radcy w mi- 
nisterstwie spraw wewnętrznych dr. 
Kamnerisa na stanowisko sekretarza 
stanu w kancelarji Rzeszy. Dotych- 
czas stanowisko to piastował Planck. 
Na kierownika wydziału prasowego 
rządu powołano posła narodowo-soc- 

jalistycznego Funka, jednego z czoto 
wych współredaktorów „Boers. Ztg“. 

PETE SERZEDZZRAPEOK CERZE KEERNADMS ESRT SOS 

Kwestja ilości członków Rady Ligi Narodów. 
GENEWA (Pat). W dniu 30 bm. 

rozpoczął pracę komitet, który ma 

zbadać obecny system wyboru do Ru 

dy Ligi Narodów. Komitet ten powo 

łany został w związku: z wnioskiem 

Portugalji, zmierzającym do powięk- 

szenia liczby członków rady z 14 do 

w Niemczech nie jest skończona. Wy- 

gląda na polityka, który potrafi w od 

powiedniej chwili zgrupować dokoła 

siebie daleko potężniejsze pozaparla- 

mentarne, siły, niż jego obecni rywa- 

le. Papen bez Hindenburga jest, mimo 

swoich dużych zdolności osobistością 

bez znaczenia. Po zużyciu się abu 

skrajnych skrzydeł Schleicher może 

stać się ośrodkiem krystalizacyjnym 

przyszłego układu sił politycznych 

Niemiec. 

Testis. 

5. Wniosek swój Portugalja motywo 

wała tem, że szereg państw nie ma 

szans zoslania członkiem Rady, gdyż 

5 miejse stałych posiadają wielkie mo 

carstwa, miejsca pozostałe mają Pol- 

ska i Hiszpanja, jedno miejsce zare 

zcrwowane jest dla Małej Ententy, 3 

dla państw Południowej Ameryki, jed 
no dła mocarstw azjatyckich, jedno 

dla dominjów brytyjskich i jedno dla 

państw skandynawskich. W dyskusji 

nad tym wnioskiem przedstawiciele 

Francji, Polski, Hiszpanji, Czechosło 

wacji i Holandji wypowiedzieli się za 

wnioskiem Portugalji, delegaci Wiel- 

kiej Brytanji, Szwecji i Niemiec — 
przeciwko wnioskowi. Delegat Polski 

minister Raczyński, wypowiadając si? 

za powiększeniem Rady zastrzegł so 

bie prawo przedstawienia własnych 

wniosków na jednem z najbliższych 
posiedzeń. 

Enuncjacje. 
BERLIN (Pat). W rozmowie z 

przedstawicielami prasy niemieckiej 
minister Frick na zapytanie, czy rząd 
Rzeszy zamierza rozwiązać partję ko 
munistyczną eświadczył z naciskiem: 
„Gabinet Rzeszy sprzeciwił się tego ro 
dzaju zarządzeniom*. Rząd Hitlera—- 
mówił Frick — nie ma zamiaru rów- 
nież powracać do planów reformy kon 
stytucji, rozważanych przez rząd Pa- 
pena. Na zapytanie czy rząd obeeny 
zdecydował się już eo ma uczynić gdy 
by Reichstag uchwalił votum nieuf- 
ności dr. Frick odpowicdział, że acz 
kolwiek sprawa ta jest jaż postano- 
wiona to jednak nie widzi on potrze 
by informowania w jakim duchu za- 
padła uchwała. Minister podkreślił, 
że rząd trzymać się będzie przepisów 
konstytucji i nie ogłosi stanu kryzy: 
su państwowego. 

BERLIN (Pat). Nowy gabinet Rze 
Szy odbył w poniedziałek po południu 
pierwsze posiedzenie pod przewodnie 
twem Hitlera. Komunikat urzędowy 
podkreśla, że dyskusja wykazała eał 
kowitą zgodność poglądów wszystkich 
członków rządu. 

„Berliner Tageblatt* przewiduje. 
że zarządzenia gabinetu Hitlera doty 
czyć będą przedewszystkiem wprowa- 
dzenia kadr przymusowej pracy w 
związku z kwestją zatrudnienia od- 
działów szturmowych przez państwo. 

Posiedzenie Reichstagu 
zostało odwołane. 

BERLIN (Pat). Konwent senjorów 
postanowił dziś odroczyć posiedzenie 
Reichstagu do chwili porozumienia 
się z rządem. Reichstag zwołany zosta 
nie na dzień, w którym kanclerz Hit. 
ler zdecyduje się wygłosić expose pro 
gramowe. 

  

Daładier na: czele rządu francuskiego. 
Pesymistyczne 

PARYŻ (Pat): W dniu 29 bm. o ga 
dzinie 16-ej prezydent republiki fran 
cuskiej powierzył misję tworzenia no 
wego gabinetu Daladier, którego naz 
wisko wymienione zostało podczas 
konsultacji prezydenta przez 18 najwy 

hitnieįszych polityków. Wszyscy oui 
zaznaczyli, że w obeenych warunkach 
Daładier jest jedynym posiadającym 
największe dane do utworzenia gabine 
tu. Daladiet propozycję prezydenta za 
akeeptował. 

Ogólnie panuje przekonanie że 
Daladier napotka na wiełkie trudnoś- 
ci przy tworzeniu rządu i że nieprędko 
zdola je pokonać. Pierwszym jego kro 

Socjaliści wezmą 

PARYŻ (Pat). W kuluarach Izby 
Deputowanych wybór Daladier na pre 
mjera przyjęty został naogół przychy! 
nie. Również i większość posłów soc: 
jalistycznych uważa, że Daladier jest 
osobistością polityczną, mającą w о- 
becnej chwili najwięcej widoków na 
uzyskanie współpracy socjalistów. Mi 
mo to jest rzeczą bardzo wątpliwą, 
czy nowy kongres partyjny zgodziłby 
się na propozycję współpracy nawet 
z Daladier jako szefem rządu, socjali 
ści bowiem musieliby przyjąć na sie- 
bie odpowiedzialność za uzdrowienie 
finansów, które wymaga zastosowa- 
nia środków niewygodnych z punktu 
widzenia tezy socjalistycznej. 

Radykali społeczni postanowili po 
zostawić premjerowi całkowitą swobo 
dę rokowawań z socjalistami, wyraża 
jąc mu zupełne zaufanie partji. Grupa 
umiarkowana zajmuje dotychczas sta 
nowisko wyczekujące. Dziś rano Da- 
ladier uda się do siedziby komitetu 
wykonawczego partji socjalistycznej 
z propozycją współpracy w rządzie. 

Wczoraj późnym wieczorem Dała 
d'er prowadził dłuższą rozmowę z 
Blumem. O ile socjaliści nie zgodzą 
się na bezpośredni udział w rządzie, 
Daladier będzie się starał o ich popar 
cie, 
skiej, jak go sam nazwał, a który bę- 
dzie się składał przedewszystkiem z 
radykałów społecznych. Herriot przy 
rzekł całkowite swoje poparcie, doty 

Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ul. Š-to Jaūska 1, 

tworząc gabinet akcji republikań ° 

NALEŻNOŚĆ POCZTOWA UPŁACONA RYCZAŁTEM. 

Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1—3 ppoł. Administracja czynna od godz. 9-—3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca 

Rada Ministrów. 
WARSZAWA (Pat) W dniu 30 sty 

cznia odbyło się pod | rzewodnietwem 
p. Premjera Prystora posiedzenie Ra 
dy Ministrów. Rada ministrów rozpa- 
trzyła i uchwaliła projekty ustaw, któ 
re przedłożone zostaną przez rząd 
Sejmowi w okresie bieżącej sesji. 
Wśród tych projektów są między in- 
nemi dwa projekty ustaw o podatko- 
wych kredytach na rok 1932—3; Po 
raato rada minisztów postanowiła pa 
wołać Izby Rola'cze w Biały.stoku, 
Kielcach Lublinta, I wowie, Łodzi. Lu 
cku i WILNIE oraz ustaliła okręgi 
ich działalności. 

      

   

O nowe moratorjum 
dla długów wojennych. 

WIASZYNGTON (Pat). Izby Pk 
we St. Zjednoczonych przeważa 
większością głosów wypowiedziały się 
za nowem moratorjum długów wojen 
nych. Po upływie terminu morator- 
jum nastąpiłyby zmiany, uzależnione 
w dużym stopniu od ustępstw natury 
finansowej oraz zmniejszenia wydat 
ków na sieka sims 

    

Z Kowna. 

Telefon 3-40. 

Cena 15 aroszy 

  

WIADOMOŚCI ż KOWNA 
BEZROROTNI W: KŁAJPEDZIE. 

KRÓLEWIEC. (Pal), Z Kłajpedy donoszą 
że przyszło tam wczoraj do demonstracji bez 
rcbotnych którzy w liczbie około 1000 pragne 
li wtargnąć do budynku dyrektorjatu. Podczas 
bójki dwu policjantów zostało ciężko zranio 
nych nożami. Prasa nadmienia, że liczba bez 
robotnych zarejestrowanych w jpedzie wy 
nosi obecnie 1,700 osób, czyli że w porówna 
niu do zeszłej zimy liczba ta wzrosła o 600 os. 

  

ORGANIZACJE POLSKIE W. LITWIE 
UBIEGAJĄ SIĘ O PRZEDSZKOLA. 

Organizacje polskie całej Litwy wniosły 
doj władz kowieńkich memorjał z prośba u 
dzielenia zezwolenia na otwarcie w pow: troc 
kim, koszedarskim, kalwaryjskim, olickim, 
poniewieskim i wiłkomie m 6 przedszkoli 
polskich dła dzieci poniżej lat 7. 

Podanie to zostało skierowane 
sterstwa oświaty. 

   

   

  

da. mini- 
  

  

Odznaczenia. 

A ARSZAW A (Pat.) Dzisiejsszy Monitor 

Pana Prezy- 
) A ące krzyže niep 

asla z mieczami 13 osobom, krzyże nie 
podiegłości 392 osobom, łaedal niepodległo- 
ści 428 osobom, wszytkim za pracę w dziele 

ania niepodległości. : © 

    

      

   

  

  

  

  

Stolica Litwy Kowno posiada kiłka сеп- 
nych zabytków architektonicznych, pochodzą 
cych ze średniowiecza. Do najpiękniej 

  

przypuszczenia: 

kiem' będzie zaproponowanie socjal: 
Stóm udziału w rządzie, podobnie jak 
to uczynił Paul-Boncour. Przewidują 
że przed udziełeniem odpowiedzi przy 
wódca socjalistów Blum zwoła nadz- 
wyczajny kongres partji dla zasięg- 
nięcia opinji. Prasa informuje że Da 
ladier zamierza ' oprócz stanowiska 
premjera zachować, o ile możności. 
tekę ministra wojny. Gdyby się to jed 
uąk okazało niemożliwem, zachowa 
dla siebie tekę ministra spraw wewnę 
trznych. Ministrem spraw zewnętrz- 
nych zostałby nadal Paul-Boncour, a 
stanowisko ministra finansów ORIADE 
Bonnet. 

udział w rządzie. 

chczas jeszcze jednak nie wiadomo 
jaką objąłby tekę. Daładier nie ukoń- 
czył dotychczas swych rozmów, ogó!- 
nie się jednak przypuszcza, że osta- 
teczne utworzenie nowego rządu na- 
sląpi we wtorek. 

PARYŻ (Pat). Po odbytych dziś 
rozmowach z poszczególnymi polity- 
kami Daladier oświadczył dziennika - 
rzom że ofiarował socjalistom udział 
w rządzie po przedstawieniu im prog 
ramu uzdrowienia finansów jaki za- 
mierza zrealizować. Daladier podkre- 
Ślił w rozmowie z socjalistami że ze 
względu na stale wzrastające trudno 
ści, wobec których znajduje się Fran 
cja, należy pominąć wszystkie inne 
sprawy i zająć się wyłącznie przywró 
ceniem porządku wewnętrznego. Da- 
ladier zaofiarował socjalistom 5 tek 
ministerjalnych, z których jedna zwią 
zana byłaby ze stanowiskiem zastęp 
cy premjera. Odpowiadając na liczne 
pytania Daładier zaznaczył, że trud- 
ności tak wewnątrz, jak i nazewnątrz 
kraju wzmagają się. W Niemczech Hi 
tler powołany został na kancierza. Te 
go nie należy lekceważyć. 

PARYŻ (Pat). Grupa soejalistycz- 
na Izby Deputowanych przeprowadzi 
ła dłuższą dyskusję nad sprawą udzie 
łu socjalistów w rządzie, W wyniku 
dyskusji 64 głosami przeciwko 17 
przyjęto wniosek, wyrażający w za- 
sadzie zgodę na udział w rządzie bez 
odwoływania się do rady narodowej 

          

znich należy kóściół nazwany'przez Litwi- 
nów obecnie kościołem Witołda.   stronnictwa, lecz z zastrzeżeniem wy 
słania do Daladier delegacji, celem u- 
zyskania osobnego zapewnienia, że 
działałność rządu kierowana będzie 
zasadami, zawartemi w programie so 
cjalistycznym, przyjętym w czerwea 
ubiegłego roku. | 

| B. prezydent Doumergue 
a przestieniu. 

PARYŻ, (Pat). Dziennik „La Peti- 
t+ Gironde'* zamieszcza wywiad, u- 
dzielony przez byłego prezydenta re- 
publiki francuskiej Doumergue'a, w 
sprawie obecnego kryzysu gabineto- 
wego. Prezydent Doumergue wyraził 
przedewszystkiem żal z powodu tak 
wielkiego wzrostu liczby partyj poli- 
tycznych we Francji. Pozatem UW4- 
ża on za požalow: ania godny fakt, 
partje, uważające się za Gaidės 
ne, narzucając swoim kandydatom ab 
solutną dyscyplinę. 

Były prezydent wyraził nadzieję, 
że jak w roku 1926, kiedy kraj potra- 
fit zdobyć się na wysiłek i narzucić Ie- 
bie pożądaną przez siebie większość, 
społeczeństwo zdobędzie się również 
i dzisiaj na podobny odruch, gdyż tyi 
ka stała większość i stały rząd, świa- 
dom wielkiej odpowiedzialności, mo- 
gą uratować kraj od chaosu, w ktė- 
rym się obecnie wad 

  

   
  

  

W. KIEWLICZ i S-ka 
„Wilno, Mickiewicza 19, tel. e 

sprzedaż 

WĘGLA 
KONCERNU GIESCHE SP. Akc. 

Dostawa natychmiastowa w szczelnie 
zaplombowanych wozach. 

GÓRNO- 
ŚLĄSKIEGO 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WIARSZAWIA. (Pat). Londyn 30,27—30.12: 

ry York 8,924 — 8,904; Paryż 34,85 — 
Szwajcarja 172,70 — 172,27; Wołchy 

— 45,46;Berlin w obrotach prywatnych 
212,20. Tendencja przeważnie słabsza, 

PAPIERY PROCENTOWE: Pożyczka bu“ 
lana 48,25; Inwestycyjna 109; 5 proc. ko 

rersyjna 41,75; 6 proc. dolarowa 59,25 —: 
58; 4 proc. dolarowa 57 — 56,50 — 56.75; 
10 proe. kolejowa 100; 7 proe. LZ. ziemskie 
dolarowe 40,25; 4 i pół ziemskie 37,50 

do 

   



    

KUR J ER Ww 1:4. E NS: KI 

Komisja przyjęła preliminarz budżetowy. 
Referat generalny posła Miedzińskiego. 

WARSZAWA. (Pat). Na posiedzeniu sej- 

mowej komisji budżetowej w dniu 30 stycz- 

nia r. b. przystąpieno do wysłuchania spra 

wozdania posła Miedzińskiego o ustawie skar 

bowej na rok 1933-34 i referatu ogólnego. 

Sprawczdawea generalny pos. MIEDZIŃSKI. 

SUMY OGÓLNE BUDŻETU NA 1933-34. 

Wniesiony preliminarz ustała dochody na 

2.088.999.150 zł, wydatki na 2.499.897.191, 

a zatem nadwyżkę wydatków na 360.398,031. 

Projekt bndżetu, uchwałcny przez komisje, 

ustała dochody na 2.057.831.881 wydatki 

zaś na 2.451.980.694 zł., czyli nadwyżka wy 
datków wynosi 394.148.813 zł. Różniea pow 

stała wskutek tego, że ogółem zmniejszono 

dochody 0 31,17 miłjonów, wydatki zaś zwięk 

szono © 2.98 miłjonów, wskutek ezego pew- 
stala różniea w wysokości 33,25 miłjonów, © 
którą może się zwiększyć niedobór budżeto 

wy. Pierwszy Okres kryzysu dawał większe 
możliwości redukcji wydatków. Zostały one 

w znacznej mierze wyczerpane i to, eo jesz 

€ze mogłoby być zrobione, musi być uważa- 
ne tylko za zło konieczne, a dokonane być 
może tylko pod presją konieczności I«h 

zmienionej sytuacji w dziedzinie stosunków 

międzynarodowych. Do tej kategorji należy 
abstuga dlagów międzypaństwowych. 

     

  

  

    

    

SPRAWA DŁUGÓW MIĘDZYPAŃSTWO- 
WYCH. 

Jest to zagadnienie, którego załatwienie 

nie powinno następować jednostronnie. Jest 
omo rozważane na forum Światowem i 
sprawą tak paląca, że oczekiwane jest 
wienie go bądź w drodze ogólno - Świata 

bądź w drodze pertrakta- 
«yj poszczególnych płistw dłuźniczych z 
wierzycielami. 

Nie do pomyślenia jest dia państw eu- 
wopejskiech utrzymanie tej niesłychanej prze 
wagi, którą miałaby Rzesza niemiecka, gdy- 
by zwołniona została od spłaty swyca zaba 

‚ wiązań międzynarodowych, podczas gdy in 
ne państwa sasiednie musiałyby nadal pono 
sić ciężar tych długów. poehodzących z woj 
my. nie przez siebie wywołanej. 

  

   

      

   

GOTOWOŚĆ OBRONY WOBEC 

NIEMIECKIEJ 

AGRESJI 

  

Drugim momentem, leżącym u źródła kry 

zysu, jest kwestja kryzysu zaufania, t. j. 

kwestja bezpieczeństwa, a mówiąc bez ob- 

słonek — obawa nowej wojny. 

Brak poczncia bezpieczeństwa płynie 2 

niezamaskowanego dążenia niektórych czyn 

ników państwa tak silnego, jakiem jest Rze- 

sza niemiecka, do naruszenia status que po- 

wojennego i do ponownych zaborów terytor 

jałnych. Dażeniem wszystkich społeczeństw 

est pokój. Wyjątek stanowi to właśnie pań- 

stwo, któremu absołutnie niczyje zamiary 

nie zagrażają, a jednak z tego właśnie pań- 

stwa przez usta jego przedstawicieli, przez 

masowe manifestacje organizacyj polityez- 

mych, wychodzą stałe i coraz ostrzej objawy 
dążęnia do akcji odwetowej o charakterze 

wybitnie agresywnym. 

Poiska jest natomiast tem państwem, prze 

<iw którema ikerowane są wrogie manife- 

stacje i prowadzona zakłamana w najwyż- 

szym stopniu agitacja. Jest rzeczą oczywistą, 
że ewentualny konflikt nie byłby sprawą lo- 

kalną. Uwagi te związane są z kwestją wy 

sokości sum, które zmuszeni jesteśmy w bud 

żecie poświęcać na obronę państwa, Używam 

słów: „Zmuszeni jesteśmy” w najściślejszem 

i dosłownem ieh znaczeniu. Nie przeceniam 

bezpośredniego niebezpieczństwa fantastycz 

nych prtensyj niemieckich. Jednak wobce 

równie fantastycznego charaktern jakiejkoł- 

wiek nadziei na wymuszenie najmniejszych 

ustępstw z naszej strony jedyną odpowiedzią 

może być stałe wzmaganie gotowości obron 

nej. Niechaj nikt nie myśli, że ma do czynie 

mia z Polską XVIII wieku. 

GENERAŁNA LINJA POLITYKI 
DARCZEJ RZĄDU. 

Długi państwowe podzielić można na dłu 
gi, zaciągnięte u wierzyciela prywatnego i 
dłagi o charakterze międzypaństwowym, ści 
śłe mówiąc międzynarodowym, których о- 
tyczy moratorjum Hoovera, względnie układ 
lozański. Rząd nasz prowadzi pertraktacje ze 
Stanami Zjednoczonemi, o których wynika 
będziemy powiadomieni jeszeze w toku de- 

katy niniejszej. 

Rozważając politykę rządu w dziedzinie 
yospodarczej, musimy wyłączyć z pod kry- 
tyki wszystko ta, co leży poza wpływem i 
decyzją Polski, 

Należy rozważyć, czy zasadnieza Mnja 
gospodarki rządu była słuszna. Linja ta wy 
chodzi z założenia, že sila nabyweza ztota 
została obniżona poniżej normałnego pozio- 
mu wskutek gospodarczych konsckweneyj 
wojny, że zatem obeeny spadek cen, czyli 

TRYLOGJA 

GOSPO - 

  

wzrost siły nabywczej złota nie jest tylko 
zjawiskiem  konjunkturałno - kryzysowem, 
lecz po części, i to znacznej, zmianą struk- 
turałną. Nieodzownem było i jest przystoso- 
wanie się do niskich cen wytwórezości, pra 
eującej na wolny rynek, a więe przedewszy 
stkiem wytwóryości rolniczej. Wymagało to 
polityik wyrównania cen w dół, a nie w górę 

Teza równania cen w dół mogła być reali- 
zowana dwiema metodami: bądź przez przejś 
cie z waluty stałej na elastyczną, bądź też 

przez kolejne naginanie elementów gospodar 
ki, uełastycznianie jej. 

RÓWNANIE CEN W DÓŁ. 

Metoda angielska, to jest metoda dewa- 

luaeji, do której namawia nas prof. Krzyża- 

nowski, ma pewne niewątpliwe plusy „lecz ma 

dwie zasadnicze wady. Pierwszą z nich jest 

niwelacyjne działanie spadku waluty. Dru- 

ga wadą jest wpływ dewaluacji na kapitali 

zację. Na długą metę tylko wewnętrzna kapi 

talizacja może prewądzić Polskę do wzmoc 

nienia gospodarczego. Trzecia dewałuacja w 

Polsce musiałaby wpłynąć hamująco na pro- 

ces kapitalizacji. Rząd wybrał metodę ntrzy 

mania za wszelką cenę stałości waluty. Dziś 

już zaledwie kilkanaście państw opartyca 

jest na parytecie złota. W swej polityce g05 

podarezej rząd uciekał się do zarządzeń, któ 

re nabierają charakteru nietylko celowych, 

lecz i Ściśle logicznych, jak zarządzenie zniż 

ki uposażeń, zniżka stopy dyskontowej Bax 

kuPolskiego, obniżenie bankowej stopy рго- 

centowej, usława © spłacie uciążliwych obcia 

żeń w rolnictwie, ustawa konwersyjna, zniż 

ka portfelu Banku emisyjnego, wreszcie ©sz- 

czędności hudżetowe. 

Były jeszcze pewne posunięcia nieliczne, 

które mogły sprawiać wraeżnie, że są Sprzecz 

ne z linją zasadniczą rządu. Do nich należa 

premje zbożowe i państwowe zakłady prze- 
mysłowo-zboż/ve. ale i ta pozorna sprzecz- 

ność polega na zładzeniu, 

  

OPÓR KARTELI BĘDZIE ZŁAMANY. 

Najbardziej został opóźniony proces pczy 

stosowania się cen kartelowych do życia, 

dłatego że nacisk rządowy napotkał tu na 

opór. Walka, jaką toczą kartełe, jest bezna- 

dziejna i tyłko zniżka cen może sprowadzić 

poprawę. Mogłoby się zdawać, że read Ne 

dość silnie naciska na zniżkę cen, jednakże 

dużo zrobiono w tym kierunku. Wspomnieć 

tu nałeży o cukrze, drożdżach, żelazie, mono 

polach i taryfach kolejowych. Zdaje się, że 
nadszedł czas, ażeby ostateeznie rozciąć spra 

wę karteli. Jeżeli argumenty nie wystarezu. 
to niezbędnem będzie użycie środków ustawa 

wyeh i administracyjnych. 

POLITYKA BUDŻETOWA I DEFICYT. 

Jednym z dowodów, że polityka rządu u- 
miejętnie przystosowała się do zmian kon- 

junktury, jest fakt, że kapitalizacja przez na 

rastanie oszczędności nietylko nie zos'ała 

zahamowana, że rok 1932 dał rekordowy 

wynik w podwyższeniu wkładów PKO.. któ: 

re wyraziło się przyrostem 113 miljonów zł. 

i 193 tys. nowych książeczek eszczędnościo 

wych bez obniżenia się poziomu oszezędnoś 

ei w innych nstylucjach. Stosunek wydai- 

ków państwowych do dochodu społecznego 

staje się w dobie kryzysu ważnem zagadnic- 

niem. Według prowizorycznych obliczeń, wy 

datki państwowe w roku 1928 i 1929 stano- 

wiły 15 proc. dochodu społecznego, ustało - 

nego na 18.968 miljonów zł., podczas gdy ©- 

beiążenie z tego samego tytułu stanowiło w 

tym samym okresie w Czechosłowacji 15,3 

proe., we Wfłoszech 16,3 proe., we Francji 
16,9 proe., w Niemezech 17,1 proe., w Szwecji 

2 Oproe., w Anglji 22,3 proc. Polityka budże 

towa rządu polskiego okazała się najelastycz 
niejsza. Oczywiście, skoro dochody skurezy- 

ły się w większym stopniu „iż wydatki, to 

musiały powstać deficyty. Wynosiły one. w 

pierwszym roku deficytowym 1930-31 63,5 

miłjonów, w roku 1931-32 — 205,4 miłjo- 
nów, ezyli 11 proe wpływów. Ile wyniesie 
deficyt w tym roku — dokładnie nie wiemy. 

Deficyty te pokrywaliśmy głównie z rezerw, 

które gromadziliśmy w dobrych latach. Poz 
woliło to nam przetrwać 3 lata kryzysu i 

dopiero teraz jesteśmy na wyczerpaniu re- 

zerw. 
Każdy objektwynie myślący ezłowiek przy 

zma, że Polska prowadziła swą politykę bud 
żetową bodaj lepiej, niź na terenie starych 
wielkieh mocarstw. One wcześniej musiały 
ueiekać się do pożyczek. Nasze perspekty- 
wy, wyrażone w sumie okrągło 394 miljony 
deficytu, nie mają charakteru wyjątkowego. 
ściśłe biorąc z deficytem w istotnem te- 
go słowa znaczeniu zatkniemy się w roku 
następnym po raz pierwszy. у 

* Wbrew pesymistyeznym  twierdzeniom. 
rezerwy Skarbu okazywały się  zarów- 
no co do swej wysokości, jak i swej płynność 
ei, dostateczne dla pokrycia niedoboru. We- 
dług obliczeń, jakiemi rozporządzam, niedo- 
bór bieżącego okresu budżetowego pokryty 
zostanie również z całości z rezerwy. Na ok 
res następny pozostanie nam okrągło Нетае 
170 miljonów złotych. Gdy do tego dodamy 
ckoło 130 miljonów, o które zmniejszy się 
niewątpliwie strona wydatków, związanych 
% długami międzypaństwowemi, otrzymuje- 
my już 300 miljonów, które należy odjac 
od przewidzianego deficytu. W ten sposóh 

O WOJNIE. 

  

  

i. Żółty krzyż, Il. Tajemnica Renu, Ili. Bogowie Germanii, iV. Ostatni 
film Ewy Eward. 

Andrzej Strug (Tadeusz Gałecki). Nakł. Gebethnera i Wolfa, Warszawa. 

Bezpośrednio z pokolenia romantv 
ków wyszedł Tadeusz Gałecki, znany 
w literaturze pod przyrosłym doń 
pseudonimem Andrzej Strug. Jego da- 
wniejsze utwory obrazujące silnemi 
akordami dzieje rewolucji 1905 roku 
1 wspomnienia Powstania 63, w.nowe- 
łach czy dłuższych powieściach (Dzie 
je jednego pocisku, Portret, Ojcowie 
nasi) noszą wyraźne cechy tej gran- 
delikwencji, wielkich epieznie rzuca 
nych obrazów, odpowiedniego rozma - 
chu, by malować rzeczy olbrzymie. W 

dziedzinie uczuć c faktów niema 
w sprawach poruszanych przez Stru- 

    

ga żadnej drobiazgowości. Człowiex 
najczęściej żywy symbol stworzony 
przez autora dla ilustrowania epoki. 
faktu łub jakiegoś odprysku życia, nie 
stanowi bynajmniej temalu dla Stru- 
ga. jest tylko wykładnikiem jakiej je- 
go teorji, wyrazicielem grzechu czy 
enoty, okydy życia lub jego wzniosłoś- 
ci. 

Snują się te symbole po przez epi- 
czne opowieści Struga lecz nie są mart 
wemi formułami zimnej matematyki 
myśłowej, raczej herołdami krzyczą- 
cymi strugową prawdę na szeroki 

    

© 

šwiaty. Nie bywają opisywani w swej 
psychice lub przežyciach dla samych 
siebie jeno dla roli jaką in danem hy 
ło odegrać tylko za udział w sprawach 
daleko większej wagi, niż mizerne ży- 
cie ludzkie, nabierające tylko wtedy 
wartości, gdy poświęcone jest jedne- 
mu z Molochów rządzących świalem: 
miłości Ojczyzny, Pieniądza, Wolnoś- 
ci, subordynacji wojskowej. YTwór- 
czość Struga daje się przełamać na 
dwa okresy. 

W pierwszym. poświęconyni apo- 
tcozie podziemnych bohaterów rewo- 
lucji. daje nam typy ukochane przez 
niego, opisane z głęboką miłością, u- 
kazane w racjonalnej, owocnej a stra 
szliwej pracy na śmierć i życie dla 
wolności. Takiemi są kryształowa Ko 
ra z Portretu, Przesławski targany 

marazmem porewolucyjnym w War- 
szawie z 1907 roku, takiemi są ci wszy 
scy kochankowie wolności, sięgający 
do najgłębszych wzruszeń czytelnika 
i targający nim, by się nie zasklepiał 
w dosycie niewoli. 

Ze świata Chimery, ze służby czy 
nu we własnym kraju, ruszył S:rug 
na arenę świata, by wyszarpnąć z nie- 

      

kwota niedoboru, na którą pokrycie nie zo- 
stało jeszcze wskazane, wyniesie zapewne © 
koło 10 Omiljonów zł., to zaś nie przekra- 
cza możliwości 30-miljonovfego państwa przy 
pewnym wysiłku. 

Pan minister skarbu w toku obrad wyra- 

ził myśl a oper: kredytowej. Pozwolę so 
bie myśl tę rczwinąć. Mimo kryzysu nie sięg 

nęliśmy dotychczas wzorem innych pańsiw 
do tego środka. W sumach należności zaley- 
łych u obywateli mieści się przyszłe pokry- 
cie ewentualnej obecnej operacji kredyto 
wej. Jest pewną tlość obywateli, którzy posia 
dają zascby pieniężne. Ci niewątpliwie moga 
udzielić skarbowi kredytu należycie zabez- 
pieczonego i oprocentowanego, Rozwinąć ten 

projekt będzie rzeczą rządu. 
Biorąc pod uwagę wykazaną przez sze- 

reg lat przez rząd zdecydowaną wołę i umie 
jętność utrzymywania równowagi budżełe- 
wej, twierdzę, że i w roku 1933-34 zostani» 

ona utrzymana. 
Do tekstu ustawy skarbowej referent pro 

ponuje kilka prprawek redakcyjnych. 

    

DYSKUSJA — ZMIANY W STATUCIE 
BANKU POLSKIEGO. 

W dyskusji pos. RYBARSKI z KI. Narodo- 
wego polemizuje z generalnym referentem 
pos. Miedzińskim. Mówea jest seeptykiem co 
do dodatnich wyników międzynarodowych 
wysiłków zwalczania kryzysu i wpływu tych 
wysiłków na nasze życie gospodarcze, Mó- 
wiąe © naszem życiu gospodarczem i finay- 
sowem, pos. Rybarski uważa, że najmniej 
możemy liczyć na jakąś pomoce z zewnątrz. 
Omawiając sprawę długów, mówea podn 
że ciężar długów zagranicznych, zwłaszęza 

   

  

      

   

  

pożyczki Hoovera, jest zbyt wielki i niespra 
wiedliwy. Co się tyczy akcji zniżkowej cen. 
to zdaniem mówey akcja ta byłaby racjonal 
na przed dwoma laty, gdy rezerwy były więk 
sze, W zakończeniu mówca prosi ministra 
skarbu o wyjaśnienie, iie jest prawdy w wia 
domości © zamierzonej zmianie statutu Ban 
ku Polskiego. 

Minister skarbu ZAWADZKI wyjaśnia, że 
zmiana statutu, proponowana na walaem 
zgromadzeniu polega na tem, że zatrzymuje 

s dotychczasowe przepisy pokrycia bank 
netow złetem, natomiast zapas dewiz prze- 
staje uważać się jako pokrycie złote, zalic: 
się będzie do pokrycia banknotów tak, ja 
portiel weksiowy. W) sprawie natychmiast 
płatnych zobowiązań minister wyjaśnia, 
zmiana według projektu polega na tem, ż 
norma pekrycia złotem podnieść się ma tyl 
ko do zobowiązań ponad 100 miljonów. 

Po tych wyjaśnieniach przemawiał jeszcze 
raz sprawozdawca poseł MIEDZIŃSKI i na: 
wiązując do obaw opozycji, czy dotychcza 
sowe rządy dadzą sobie radę z piętrzącemi 
się trudnościami, podkreślił, że przy końea 
każdego reku widać, że rządy te dają sobie 
jednak radę w sposób rozsadny i z umiejet 
nością przystosowywania się do okoliczn 

Po krótkiej przerwie przystąpiono do gło- 
stwania. Przyjęto poprawki do ustawy skar 
bowej natury czysto stylistycznej. 

Po głosowaniu przewodniczący pos. Ey" 
ka wyraził z racji zakończenia prae budże- 
towych członkom komisji podziękowanie. W 
imieniu posłów większości sejmowej, którzy 
współpracowali w komisji pos. Polakiewicz 
wyraził podziękowanie prezesowi Byree. 

Na tem k6misja obrady zaniknęła 

      

  

    

  

  

Od kilku dni bawi w Rumunji jugoslo- 
wiańska para królewska. Wi ie pobytu х 
Rumunji Królewstwo Jug scy zwiedzi 
li m in. w towarzystwie króla Karola ru- 
munskžego i następcy tronu ks. Michała w el 

  

   

    ką rafinerję nafly Campina. Na zdjęciu na- 
szem widzimy króla jugosłowiańskiego Alek 
sandra (xx), króla Karola rumuńskiego (xxx! 

i księcia Michała (x). zwiedzających rafiner 

JE- 

  

  

Wybuch w koksowni. 
Ofiar nie było. — Straty sięgają 2 miljonów zł. 

KRÓLEWSKA HUTA (Pat) W dniu 30 
bm, rano w koksowni „Wolfgang“ w Rudzie 
nastąpiła gwałtowna eksplozja w hali maszyn 

   

/dla wytworu produktów ubocznych. Komple! 
nemu zniszczeniu legła hala maszyn. Rozsa- 
dzone zostały motory elektryczne oraz znisz 
czone motory napędowe, Safit i dach hali 
leciał w powietrze. Z załogi trzy osoby są 
ranne. Na miejsce wypadku przyjechał dele 
gat urzędu górniczego w Królewskiej Hucie. 

KRÓLEWSKA HUTA (Pat). W uzupełni» 
niu wiadomości o wybuchu koksowni „Wolf 
gang” dowiadujemy się mastępujących szcze- 
gółów: 

Koksownia zatrudniała około 250 robolini 
ków. Załoga w chwili wybuchu wynosiła 140 
robotników. W hali maszyn gdzie miała miej 
sce eksplozja pracowało 2 robotników i jedna 
robotnica którzy odnieśli obrażenia. Wybuch 
nastąpił z powodu krótkiego spięcia i wydoby 
wania się gazu z nieszczelnych rur. Wnętrze 
koksowni jest zupełnie zniszczone. Skulkiem 
powstałego zniszczenia koksownia będzie u 
nieruchomiona na przeciąg kiłku miesęcy. 
Wybuch wywołał olbrzyme wrażenie w cał:j 
okolicy. W najbliższych domach sąsiadują 
cych z koksownią wyleciały wszystkie szyby. 
Straty sięgają 2 milj. zł. 

  

Sprawa Gorgonowej 
ponownie rozpoznawana będzie 3 marca. 

KRAKÓW, (Pat). — Prasa podaje, że 
onegdaj wyznaczony został ostateczny ter: 
min sprawy Gorgonowej, mianowicie na 

„Berlin jest 

  

dzień 3 marea rb. Kaneelarja sądowa zaję!: 
się już rozsyłaniem wezwań na rozprawę. 

czerwony. 
Oibrzymia manifestacja lewicy niemieckiej. 

BERLIN, (Pat). — W Lustgartenie od- 
była się w dniu 29 bm, olbrzymia manifesta- 
€ja, urządzona przez partję soejał — demok 
ratyezną pod hasłem „Berlin jest czerwony 
Manifestacja, będąca odpowiedzią na mani- 
festaeje hitlerowców z przed tygodnia, zgre 
madziła około 200 tysięcy uczestników. De- 
fiłada, w której wzięły udział organizacje 
robotnicze i oddziały republikańskiego Reich 
sbanneru oraz Żelaznego Frontu ze sztanda 

go zagadkę polworności człowieka. 
'względem zależnego odeń podobn=go 
stworzenia. „Pieniądz* ukazuje: scn- 
sącyjne życie miljonerów i hochsz! i- 
plerów wszechświatowych, na tłe gór. 
morza, modnych kurortów, starcie 
pieniądza z chciwością bezpienięż- 
nych, góry i doliny społeczne i wza- 
jemne spłoty tych zależnych od sie- 
bie światów. 

Wojna ze swemi straszliwemi wra 
żeniami nasyciła talent Struga do naj 
wyższego napięcia. Ten potężny, 
wzniosły i huraganowy talent, znalał 
odpowiedni pokarm w zdarzeniach 
przechodzących dotychczasowe poję- 
cie o zgrozie i okropności. 

Dzieje Polski w tym zamęcie świa 

      

   

  

"da targnęły sercem starego konspira- 
   

tora i niepodległościowca, dając mu 
natchnienie do najbardziej tkliwej. 
serdeczną krwią pisanej historji. pro- 
stej i bohaterskiej, o młodym chłop- 
cu co poszedł do Legjonu (Odznaka 
za wierną tłużbę) i umiera z ran w Za 
kopanem, spójrzaw: sobie jeszcze 
ostatni raz na swego Komendanta. Pu 
błicystyczny podkład talentu Struga 
popycha go do utrwałamia w obrazach 
bieżącej chwili, jeśli jest cząstką hi- 
storji Polski czy ludzkości. 

„Mogiła nieznanego żołnierza 
(najmniej harmonijny utwór Struga! 
jest kalejdoskopem tulaczki poruczni 
ka wojsk polskich po przez zamęt 
Rosji do kraju. Wysokiej miary są 

  

  

  

ё 
  

   

rami i orkiestrami, trwała kilka godzin, Do 
zgromadzonych tłumów wygłosili przemówie 
nia czełowi pi 6dcy socjal — demokra 
tów. Między innemi pos. Kuenstler wzywał 
do utworzenia solidarnego frontu robotnicze 
go, który mógłby w decydującej chwili nap 
rawić błędy, popełnione w czasie przewrotu 
w roku 1918. Przemarsz demonstrantów 0d- 
był się w spokoju. Polieja aresztowała gr- 
Pę, złożoną z kiłkunastu agitatorów 

  

łam momenty uczuciowe: tęsknoty i 
wiary pozostałej córeczki, oraz $Śmier 
e porucznika na granicy ujrzanego 
wreszcie kraju. „Pokolenie Marka 
Świdy* ujmuje syntetycznie czas woj 
ny i układanie się powojennych sto- 
sunków społecznych i politycznych w 
Polsce. Pewna chaotyczn w tech- 
nice tej powieści, daje dokładny obraz 
zemętu panującego w poglądach wszy 
stkich na wszystko i daleko idącego 
zróżniczkowania pojęć w świecie któ 
ry stracił starą równowagę, a nowej 
sobie nie znalazł. 

Wojnę na zachodzim froncie od- 
malował w nowelach ,.Jądro Ciemnoś- 

ci*, przeraźliwej wizji sięgającej do 
trzewi tej sprawy polwornej, której 

  

        

   

  

     

  

ducha ciemności postarał się zgłębić 
i osaczyć, by zrozumieć jego tajne 

  

    Trylogja y Krzyż” jest już 
wojny obrazem niemał kompletnym. 
oglądaniem ze wszech stron z wysokie 
go lotu aeroplanu myślowego autor1. 
Widzi on i u uje ludzi historycz- 
nych, poruszających jednem słowem 
ze s%ych gabinelów setkami tysięcy 
ciał rozrywanych w ogniu i okopach 
na froncie, te miotane nadludzkiem 
bohaterstwem i najpodlejszem tehó- 
rzostwem istoty, zaszczute oszałamia- 
jącem społeczeństwo hasłem mor- 
dowania bliźnich w huraganowych 
lakach artyleryjskich. Lfrwy ludz 
tkwią, gniją, pełzają w okopach, gi- 

  

  

      

Wacław Berent 
zdobył państw. nagrodę literacką 

Podawaliśmy swego czasu skład jury, OTaz 

przypuszczalnych kandydatów do nagrody. 

Wkród tych kandydatów nie było Berenta. 

Na posiedzeniu jury zgołszono Zieliūskie- 

go, Boya, Dąbrowską i Berenta oraz nieodpo 

wiadającą warunkom konkursu, bo wydaną 

w poprzedniem trzyleciu „Walkę o treść* 

Irzykowskiego. Głosowanie ostateczne Berent 

: dało 6 przeciw jednemu na Berer 

ięcy za rok 1932 „znalazło sw-=- 

, jakby powiedział Pirandelo... 

e Berenta zaskoczyło zrazu ©- 
„jakoś nie pomyślał", 

     
   

  

   
   

   

    

  

     

pinję, 4 

tak po się pogodz no, prze 

cie laki znakomity „Próchno*, „Ozim 

m „Żywe kamienie' Roztrzyg 

razem wielką kwestję i dla jury: 
„ Pe- 

wiem, wi 

nęło to z ili 

jak tu wszystkich łakomych uspokoić 

rent, wysunięty nie przez Pen-klub, czy 

kiś inny Zwiążek Zawodowy Nterat 

przez ministerstwo, pogodził wszystkich, u 

sumął kwestję. 

     

     

     

  

jjesięcioletnie życie pisarza 

nieledwie książ: się złożyło. Pisanie dz bw 

dziesięcioletnich okresach czasu jest dziś 

(„XX wiek ) czemś prawie legendarnem. 

Ale pomy czem bylo 

jeszcze dziś „Żywe kamieni o 

nej panoramy „Tindesieekizmu“ 4 glębo 

w posągową formę uj 

ajemnych społ 
ię dosadne wyróżnienie już cd dawna — 

od pierwszych lat niepodległości Pań 

  

   

   
    
   

    

    

  

   

  

    

  

Możeby nie mówiła mi dziś „skądinąd 

studentka „że nad „temi kam'e- 

y drzemała, że dała spokój!:”    

     

    

spraw per: 

łuży”. Dwie n 
Berenta, „Wy 

  

we po 14-toleci 
właszczenie muz“ i, 

"na najmniej može z tej strony znane 

porozbiorowe i legjonów Dąbrowskie 

go. jakże mile rozczarowujące nawykłych e» 

dzić o kulturze Godebskich i Kniaziewiczów 

na podslawie zacnych acz głupawych powia 

stek dla młodzi książki te rzetelna u- 

sługa mądrego pisarza, wy adczona S930- 

elczeństwu — też zapewne nie znajdą szero- 

kiej poczytności - Dr. Ziomek zrobił po- 

nowne zestawienie popularności autorów нна 

podstawie danych z bibljotek i czytelń. Je- 

šį odrzucimy: „klasyków polskich” czy'» 

nych z przymusu przez młodzież szkolną, *9 

otrzymamy: obcy -- Dell, Zewako, Wallace. 

nasi: — Marcz 44 p. 
No. ale to trudno... 

  

     

    

  

   
  

      

     

   
   

  

   
Co się w tem wszystkiem nie mieści bez 

reszty? — Oto z domniemanych kandy 

tur wypłynęło jedno tyłko nazwisko Dąbro 

skiej. I to mie jest dobrze. A nie może b; 

lepiej przy jednej tylko nagrodzie. Nagroć 

Berentowi była tylko należnym ‚ 

wieńcem; ta sama nagroda komuś innemu 

mogłaby być podaniem ręki pocwalujmy 

przez chwilę w patosie: — bochenkiem chle 

ba, wiązką drzewa do pieca... A przecie zaw 

sze będzie ktoś do, uhonorowania, do uczcze 

nia, jak zawsze będzie ktoś bez portek. a 

zdolny i utalentowany. To też jak najsłusz 

miejszy t jeden z wniosków tegorącznezo 

jury, by stworzyć równorzędną nagrode 

Stwową zastrzeżoną wyłącznie dla najnow 

szego, najmłodszego dorobku literackiego. w 
ten sposób przynajmniej ten hazard, te jax 

   

  

   

  

  

  

  

  
  

  

     

  

    
   

mówi Irzykowski „wyścigi konne* jak'emi 

jest wszełka nagroda pierwszeństwo w 

sztuce, da przynajmnie młodym jakieś 
szanse, odbierze handicap całożyciowego do 
robku. Czy co z lego będzie, zobaczymy. 

Tymczasem Geberthner zapowiada 7-mi 

tomowe wydanie „Pism zbiorowych” nowego 

laureata. Na pierwszy ogień ma pójść podok 

no „Próchno”. Wimny się tam znaleźć i stud 

ja Berenta o Nietzchem i Goethem i. przy- 

najmniej przekłady „Upamirzad*. 

  

   

    

     
  

     dów innych — Nietzchego, Hamsena 
hala, Romain Rollanda uważny elnik d»      

  

szuka się sam. Różnią się one od 
tylko, że są świetne. Berentowi mikt nie +a- 
rzuci, jak to słusznie spotkało ze strony Ft 
ratów Staffa naprzykałd, że tłumacząc w p 

miechu i dla pieniędzy puszcza na rynek ki 
ki mogące konkurować 7 pewną kategoria 
teratury domorosłej. Jim. 

  

  

   

Ulicznicze popisy. 
LWÓW, (Pat). — Wiezoraj późnym wie- 

czorem nieznani sprawcy wybiłi kilka szyb 
w administracji „Słowa Polskiego*. Pozatem 
wybito szyby w prywatnem mieszkaniu pro- 
tesora uniwersytetu dr. Czernego, który 
przed kilku dniami został napadnięty w gma 
chu uniwersyteckim przez paru osobników 
w związku z jego przemówieniem na sejmo 
wej komisji oświatowej jako rzeczoznawcy 
w sprawie autonomji uniwersyteckiej. 

Sumienie poruszyło złodzieja 
UDINE. (Pat). Niecodzienne zjawisko mia 

ło miejsce w miejseowości Percotto w pohli 
żu Udine. Niejaki Veeehi, miejscowy rolnik 
6trzymał anonimową przesyłkę, zawierająca 
czek na 5200 lirów. Jak się okazało, kilkanaś 
cie lat temu niewykryty złodziej wykradł z 
siennika rodziców Vecehi 5200 lirów, co spo 
wedewało wielką nędzę rodziny, Obeenie 
niewiadomy ziodziej zwrócił skradzioną on 
giś sumę, zachowując anonim. 

  

  

    

  

ną rozszarpane na drutach kole 
stych, rozrywane szrapnelami zlewa- 
ja tysiącami strumieni drgającą od 
vsłrząsów ziemię, Żaden z aulorów 

biorących osobisty udział w walkach 
nie opisał w tak wstrząsający sposób 
juk Strug grozy i polęgi wojny. A po 
za nią, w jej kuchni. gołoją się trują- 
ce gazy (żółty krzyż) wynalezione 
przez prof. Wagera, odkrywa się a 
tomia wojny, jej mechanizm nagi 
kościotrup i ślizgają się gady. plazy, 
węże szpiegostwa międzynarodowego, 
gdzie obok kolegują najpodłejsi prze- 
kupnie. zdrajcy własnego kraju i bo- 
hate do granic obłędu patrjoci w 
rodzaju kap. Despaix udającego w 
Berlinie dr. Helma- Na tle całego mę- 
czącego Iłumu postaci, szkieowanych 
i używanych jako pionki dla ilustro- 
wania całego fotomontażu wywiadów 

czego po tej i tamtej stronie okopów, 
zapala Strug ołśniewającą gwiazdę fil 
mową, Ewę Eward, (twórczyni filmu 
bogowie Germanji), bóstwo między - 
narodowe, które w pewnej chwili od- 

krywa niezbicie irracjonalizn i bez 
celowość tego „dzieła ej sztuki” 
jakiem jest wojna. Widzi nagi absurd 
wojny i ogarnia ją potworna pogarda 
do idjotyzmu męzczyzn uprawiają- 
cych taki sport, Od tej chwili, wci 
nięta w rozmaite koterje i środow 
ska, ale zawsze najwyższe. w Paryżu 
i Berlinie zapałrywać się zaczyna na 
całą tę sprawę jak na film, kiórym 

  

    

      

  

  

    

    

    

   

  

Nr. 25 (2566) 

- Honneger w Warszawie. 
W” Filharmonji warszawskiej koncertfje słya 
ny kompozytor francuski, Artur Honneger, 
jeden z czołowych przedstawicieli muzyk. 
nawoczesnej, członek popularnej „grupy sześ 
ciu”. Konstruktywizm nie wychodzący w dzie 
dzinie tury z okresu eksperymentów 

zmym dorobku Honnegera i 
      
     

   / 

  

osiągnięcia artystyczne. Znakomiły kompozy 
tor udzielając riadu prasie stołecznej z 
uśmiechem mó o „niezrozumialošci“ 
woczesnej muzyki. 

Jeżeli publiczność rozumie” 
to dlatego ,że się ich osł 

grano jednak niegrane dotąd r 
ło dajmy na to Bacha, to teżby to było nie 
zrozumiałe. Zrozumiałe jest to co można 
z pamięci pogwizdywać „akcmpanjując” or 

   

  

   

  

no- 

     

  

wego @ 
specjalny sposób 
wocze: PM 

ż „rozumieją* muzykę u» 
Tymczasem rzecz jest dość    

  

   

  

konstruktywistyczna zaba 
ak jak architektura przestrzeń. 

Honneger jest całkctwi zadowolony z 
kultury muzycznej orkiestry Filharmonji, a- 

że pisze trzeci „Mouvement symp 
(drugi p. t. „Rugby* będzie gray 

w Warszawie), że nie martwi się niezrozu- 
mieniem i wogóle jest w dobrym humorze. 
To ostatnie widać nawet na załączonej kary 
katurze piórka doskonałego Jotesa. 

    

į. m. 
RE 

Notatki ze Świata. 
— TURNIEJE POETYCKIE W. JAPONJF 

się z tradycją Nowego Roku : odbywa- 

się na dworze cesarskim. Bicrą w nim 
lychane gdzieindziej tłumy „no- 

etów". W: tym roku wp. w konkursie na te- 
mat „Morze nad ranem* uczestniczyło ok „ło 
40,000 współzawodników o laury Ś 
niczne, bo polegające li-tylko na wy 

rz ża i ych, — Św» 

  

   

  

   

    

      

    

ja drogą cie 

sposób poradziła sobie z taką chmarą gra- 

fomanów. 
— „WYSTAWA MARNOTRAWSTWA* w 

PARYŻU w ogromnej ilości odczytów, pzele- 

kcyj, statystyk, tablic, wykresów i t. p wy 

kazała ile dobra zaprzepaszcza się bezu 

tecznie w handlu, przemyśle i w domu. — 

Np. ile „kilometrów* ołówków niszezy = 

przez nieużywamie przedłużaczy, ile ka 

bibuł dzięki niedopasowanym formatem, 

marnotrawi się węgla, żelaza, smarów. w far 

mie odpadków. Dostało się też niezgorzej $ 

gospodyni domowej... — To w oszczędnej i 

praktycznej Francji. A m nas?... н 

„KROL“ ALBANSKI, a właściwie ks- 

mik wędrowny Otto Witte. który miał dość 

bezczelności by w roku 1913 udawać elekta 

albańskiego, księcia Wied i przez pięć dn: 

rządzić państwem nim się wszystko nie wyjaś 

nilo, przypomina się znowu procesem Z wy- 

ąžkę swą p. t. „Pięć dni na tro- 

nie albańskim". Do sądu berlińskiego przy- 

był w fantastycznym mundurze, owieszany 

orderami dobrej. własnej fabrykacji..- 

— JAKAŚ KRWIIOŻERCZA BABA, a w'a- 

ściwie panna i to 17-letnia — Juanita de Ta 

Cruz zechciała laurów torreodora. Ten I!e- 

rod na byki ma jakoby wielkie obustronne 

powodzenie. Obustronne, t. zn. u byków * u 

publiczności... 
Nie mówcie tyłko o tem naszym paniom! 

mi. 

   

  

   

  

  

    

Złe nie śpi... 
Lap 

Matuszka zostanie wydany. 
WIEDEŃ, (Pat). — Austrjaekie minister- 

stwo sprawiedliwości powłżięło decyzję w 
sprawie wydania znanego sprawcy zama- 
ehów kalejowyech Sylwestra Matuszki sądom 
węgierskim. W myśl tej decyzji Matuszka 
zostanie wydany sądom węgierskim czasowo, 
celem przesłuchania go jako obwinionego * 
celem zbadania jego stanu umysłowego przez 
węgierskich psychjatrów, Po przeprowadze 

niu tych czynności Matuszka zostanie zpow 
rotem odesłany do Austrji, gdzie odsiedzieć 
ma 6-letnią karę ciężkiego więzienia, Po sd 
siedzeniu tej kary Matuszka zostanie wydany. 
sądóm węgierskim z zastrzeżeniem, że nie 

może on być skazany na śmierć, 

ona jedna umie się bawić. Obok kar 
jery Ewy Eward, dzieje się historja 
obłędnego romansu Dr. Helma (kap. 
Desplaix). zakochanego w żonie baro- 
na Tebben-Gertha. komendanta łodzi 
podwodnej. na której ginie, po zato- 
pieniu wielu nieprzyjacielskich łodzi. 

Tajemnice sztabów i plotki sało- 
nów. ninóstwo epizodów, figur, ukaza 
nych jak na ekranie, znikających po 
odegraniu swego zdarzenia, sprawia 
pewien męczący dłok przy czytaniu, 
ale obrazy nastrojów Paryża w czasie 
strzałów z grubej Berty lub ogłodzone 

go Berlina, opis rannych po ataku na 
froncie, i głębiny przepastne tego 
wszystkiego , przeraźliwy rezultat woj 
ny w duszach ludzkich, w obyezajo 
wości kobiet, synteza wydobytego na 
jaw zła zaczajonego w czasie pokoju 
a w poprzewracanym do góry dnem 
systemie życia wyległego na ulice 
miast, cały przekrój narodów biorą- 
cych udział w absurdalnej rzezi, bez- 
nadziejność i zakłamanie celów waj: 
ny — to ukazał Strug w tytanicznyca 
skrótach. W stylu i sposobie ujmowa- 
nia pewnycf stron życia np. eroty: 
nych, znać dotąd wpływ, ongiś tak 
wyraźny Żeromskiego, natomiast 
świelne, krótkie charakterystyki prze 
łotnie ukazanych postaci, oraz inteni- 
sywność wnikania w jądro ciemnoś: 
ci zbiorowych czynów jest właściwo% 
cią indywidualną samego Struga. 

Hel. Romer- 
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WIEŚCI | OBRAZKI Z KRAJU Akcja pomocy bezrobotnym. 
Ujawnienie fabryczki pieniędzy. 

We wsi Staniszki, gm. jaźwińskiej w ża 
budowaniach Andrzeja Krawczuka wykryto 

tajną fabryczkę 50 groszowych monet. Pod 

czas rewizji znaleziono 76 sztuk talsyfika- 

  tów, oraz przyrządy do fałszowania maaest. 
Krawczuk jak się okazało fabrykował 50 

ki do spółki z Michałem Koleśniko- 
którego zatrzymano. 

    groszó 

wym, 

Nowo-Święciany. 
©OBCHÓD ROCZNICY POWSTANIA STYCZ- 
NIOWEGO W NOWO - ŚWIĘCIANACH. 

70-rocznicę Powstania Styczniowego ucz- 

czono u nas w ten sposób: w dzień 21 stycz- 
nia popołudniu capstrzyk orkiestr 20 Baonu 
BOB kolejowej przedefilowały przez nia 

sto; Wojsko i Organizacje P. W. maszerowały 

w zwartym szyku. O godz. 18-ej w sali Ogni- 

ska Kolejowego staraniem Kolejowego Przy- 

sposobienia Wojskowego pod kierownictwem 

zawiądwcy stacji p. L. Kowałskiego i p. 3 

Równiaka odbyła się Uroczysta Akadem ja 

specjalnie dla dzieci szkolnych i żołnierzy tu 
tejszego Garnizonu K. O. P. Przemó nie wy 
głosił kierownik szkoły p. A. Brzeziński. Na- 

  

   

   
   

stępnie odegrana była „Gwiazda Syberji” 

sztuka w 4 aktach. Około 100 dzieci i około 
150 żołnierzy zobaczyło; jak cierpieli nasi 

przodkowie, powstańcy. 
Dnia 22 stycznia o godz. 7-ej pobudka or- 

kiestry zbudziła ze snu miasteczko; o godz. 
10ej odbyło się Uroczyste nabożeństwo w kvs 
<iele parafjalnym z udziałem władz wojsko- 
wych administracyji i miejscowego społeczeńn 
stwa. O godz. 9-ej nabożeństwo w Synago 

dze. 
Tegoż 

uroczysta akademja dla wszystkich z tym sa 

mym programem. 
Dobra gra amatorów i piękna dekoracja 

taję sybirskich z widokiem na morze, two- 

3 doskonałą całość. 
Na szczegółne uznanie zasługują 

Kowalski i 5. Rowniak jako or; 
wykonawcy swych rół oraz pp. 

wska, E. iBnkiewicz. Wił, Mikłaszew 

Równiak i H z 
kulesza za wykonanie. fadńoj dekor я 

Pomimo znacznych kosziow (kosljumy, le 
Koracje i inne) © y zysł 45 zł. KPW. prze 

nie najbiedniejszej dzia 

dnia o odbyła si: 

  

godzinie 14 

   
PP-     

   
   

  

    

  

    
nach 

naszych amalorów zaw- 
sze będzie popierańk przez miejscową lud 

moŚĆ. 

Niemenczyn. 
DOŻYWIANIE UBOGIEJ DZIATWY. 

rozpoczęła p. ka 
przy pomocy 
ita Posterun- 

szkolnych ne; 

Od dnia 16 stycznia br. 
pitanowa Bolesałwa Zieliń 
wójta gminy gminy 
ku Pol. 

    

Komenda 
P. dokarmianie dz/eci 

hi gas Urzad gminy dostar 
У ch naczyń jak talerzy, łyżek. 

garnków a opał Posterunek Polic 
dostarczył jokalu na golowanie i dożywa 
oraz. na z własnych fuaduszy 5 dzi 

p. kapitanowa Zielińska dokarm'a 
4 funduszy 45 dzie Dzieci otrzy- 

muja bardzo smaczne zupy na mięsie i ku 
szy. P. kap. Zieńska nie szczędzi trudów co- 
dziennie przychodz: do kuchni, by doglądać 
gotowania i wydać obiadek dzieciom, które 

po spożyciu posiłku podnoszą e blade łecz 
uradowane twarzyczki ują z ukłonem 
swej dobrodz od kilku dni 
Ф. kap. zaniemogła zastępuje ją p. sierża to 

wa Warzyńska, która В ‹17…[1\-0 
przy dokarmianiu dzieci, a nawet za wł 

pieniędze kupuje im chleb, za co niech nam 
tą drogą wolno będzie wyrazić wyżej wy 

ae, wdzięczność i uznanie. Oczy 
i у . & w naszem miasłecz 

į tak ofiarnych pań, © 
N. 
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.Ъ›‹'апу‹-ь jest wiel 

Troki. 
UPRAWA ZIÓŁ LECZNICZYCH. 

Staraniem Karaimskiego Kółka Rolnicze- 
$o w Trokach odbył się tam w niedzielę dnin 
22 bm. nader ciekawy odczyt, wygłoszony 
przez p. Tadeusza Zajączkowskiego, p. © 
Inspektora Ogrodnictwa przy Wil. Tow. Org 
2.K. R. 

Tematem odczytu była „Uprawa ziół łecz- 
miezych*. Umiejętnie ujęta fachowa strona 

uprawy i produkcji roślin leczniczych, za 
interesowała szersze społeczeństwo Kara“ 
mów — rolników, którzy z wielką uwagę 

«słuchali prelegenta, oddając mu należne uz- 
manie. 

Na prośbę Kółka prelegnt omówił kwesł:e 
zakładania i pielęgnowania sadów ówace 
wych, udzielając dodatkowo  zainteresowa- 
mym osobom wiele cennych wskazówek i wv 
<zerpujących odpowiedzi. 

Dziękczynnem przemówieniem prezesa 
Kółką Ułła Hazzana Karaimskiego Szymona 
Firkowicza na rzecz Wileńskiego Tow. Org. 
1K. R. za ciągłą opiekę nad Kółkiem i po 

      

  

  

       

  dziękowaniem prelegenta, odczyt zosta! 
zakończony. J. 

Nowa Wilejka. 
BAL P. M.A. 

Zarząd Związku Polskiej Młodzieży Aka 
<demickiej w r Nowej Wilejce komunikuje, że 
'w dniu 4 lutego rb. pod protektoratem J. M. 
Rektora USB. prof. K. Opoczyńskiego odb« 
dzie się w salonach Kssyna Garnizonowezo 
VIII Doroczny Bai Akademicki. — Wstęp 
4 zł akademicki 2 zł. 

Hoduciszki. 
©BCHÓD ROCZNICY POWSTANIA STYCZ 

NIOWEGO. 

Dzień 22 stycznia br. jak z 
obchodzono dzo uroczyś: 
Zarządu Oddziału Związku £ 
ganizowano obchód przy ws 
nizacyj miejscowych. 

O godz. 11 przedstawiei 
«wszystkich organizacyj zeb 

kąd udano się dó kościoła na nabo 

            

    

  

        

  

żeństwo. 
Wiieczorem się w lul. 

Strzeleckiej uroczys demja. katieni 
ję przymaszerowali Strzelcy z marszu 10%: 
1ometrowego w bardzo dobrej formie. Na p 
gram akadem ji złożyły się 

1) Przemówienie p. Kleofasa Ławrynow”- 
cza referenta Wych Ob. 

odbył Świetł:cy 

  

       

  

       

  

   
    

siecką i Daszkie 
3 Żywe ol 

mysłu p. Żei 
Wśród bardzo miłego nast 

publiczność spędziła wieczór w 

ja obozowego, 0 

  

u zebrana 
etlicy. 

B. Z. 

Dołhinów. 
EGHA UROCZYSTOŚCI STYCZNIOWYCH. 

| znowu Związek Strzelecki? 
Ano, bo któż, jak nie oń polrafi jesze: 

przejąć się i wzruszyć nową pieśnią o minio 
nych czynach! 

Pod ziclonemi drelichami biją proste, lesz 
szczere serca i pulsuje żywa, czerwona kraw, 

która zdolna jest jeszcze zapalić się... 
23 styczeń. Mroźny, niedzielny ranek. — 

  

   

  

Oddział dołhinowski maszeruje do kościołx. 
Idą w skupieniu, poważni... Ej, nie takie bę- 
dą miny o 6 wieczorem! A bo co, „Uroczysta 
ukademja? — Gdzież tam, poporostu miły, 

rodzinny wieczór w Ś Żadnych wy 
mysłów, żadnej „pompy”, 
nie i naprawdę wesoło! O: idziałek stawił si: 
w komplecie, a i go iało się ce 
niemiara. A czemu się zlecieli? Też pytan'e! 

      

      

    

    

      

   

  

   

Było powstanie styczniowe, czy nie było 
go? Więc trzebaż uc A teraz wypada 
jak w każdem szanującem się sprawozde- 
niu, wylicz ę co było wpierw, ce 

potem, a co na oslalku i „we wogėle“.. 
Otóż, z początku jeden t. j. ob. Kulisz 

(Kom. Komp) mówił, a wszyscy słuchali. 
         

   
) i t nie słuchał. - - 

Następnie strzelcy Śpiewali i jako, że to sa 
naprawdę zuchy chłopcy, więc kwilili z wk 
serdecznym żarem, że omal mróz nie pękł... 
Aha, prawda, były jeszcze gry i zabawy. 
Bomby śmiechu rozsadzały ściany świetlicy i 

burzliwemi orkanami wyrywały się na ulicę 
A zresztą, co tu dużo mówić — dobrze było 

i już. 
Cześć! h. f. 

Zemsta uwiedzionej. 
23-letnia Anastazja Boryszkówna, uwie 

dziena przez 30-letniego Piotra Gawryłkowa. 
mieszkańca zaścianka Krzywicze gm. niewia 

    

    

rowskiej 7 zemsły podpaliła mu zabudowa- , 
nia gospodarskie i dom mieszkalny. Nato- 
miast Gawryłkowi oblała kwasem siareza 
nym twarz -     

  

Wojewódzki komitet 
kolejowy L. 0. P. P. 
w świetle nowego preli- 

minarza. 

Nowy budżet preliminowanych dochodów 
i wydatków na rok bieżący został już przez 
walne zgromadzenie programowo-budžetow+ 

uchwalony i wszedł z dniem 1 stycznia w 

życie. Zaznaczyć wypada iż wojewódzki ko 
miiet kolejowy LOPP pomiino trudności kry 
zysowych potrafil utrzymać na stosunkowo 

nie zmienionym poziomie skalę swych prac 
i działań. W. przeciwieństwie do innych orga 
nizacy j społecznych które dzięki ogólnej de- 
presji gospodarczej niemal całkowicie przer 
wały swą działalność lub w na ajlepszym razie 
zredukowały swą pracę do minimum, orgadi 
zacja kolejowa LOPP walczy naogół skutecz 
nie ztrudnościami materjalnemi. Budżet wed- 
ług którego zaczął już komitet kolejowy sw 

życie organizacyjne w roku bieżącym 19. 

nie wykazuje większych zmian na gorsze, 
przeciwnie preliminuje wydatki i dochody w» 
rozmiarach zbliżonych do preliminarza bud 
żetowego z roku ubiegłego. Strona przycho- 
dowa oparta jest całkowicie na dochodach 
stałych ze składek członkowskich, które, trze 
ba to podkreślić, są prawie wyłączną pozyc 

ją dochodową od szeregu lat realizowaną 

prawie całkowicie w wysokości w jakiej zosta 
ły. zapreliminowane. 

' Stałą składkę członkowską płaci 11.000 
osób, która to liczba w roku bieżącym uważa 
ma, jest jako nader ni. "Tak więc po stro- 
nic dochodów preliminarz przewiduje łączną 
sumę zł. 71.500, jest to suma mało mniejsza 
od sumy docąhodów z roku ubiegłego. Jest 
rzeczą wielce charakterystyczną iż w omawia 
nym budżecie coraz mniej liczy się na t. zw. 
dochody niestałe, których pedliminowana kwo 
ta nie przekracza 5 tysięcy. 

Wydatki preliminarza budżetowego po- 
dzielone są na 14 paragrafów z czego najwię 
kszy bo stanowiący połowę całego preliminu 
rza, stanowi wpłała zarządowi głównemu w 
Warszawie. Następne pozycje wydatkowe 

przedst: awiają się jako wydatki na sport lo- 
tniczy, obronę przeciwlotniczą i przeciwgazo 

wą, propagandę, stypendja, organizację no- 
wych placówek, administrację, różne i nie- 

przewidziane. 
Sport lotniczy, który jednocześnie jest sio 

sunkowo najtańszym sposobem szkolenia kan 
dydatów na przyszłych piłotów, znajduje w 
budżecie komitetu kolejowego stałą opiekę 

i poparcie. Na rok bieżący preliminarz prze- 
widuje zakup nowego szybowca, koszty któ 
rego sięgają ponad dwa tysięce zł., oraz udział 
w crganizowaniu V Konkursu Krajowego Sa 
niclotów turystycznych. 

W: dziale obrony przeciwlotniczej i prze: 
ciwgazowej przewidziano poważny wydatek 
n+ przystosowanie wzorowych pomieszczen 
uszczelnionych z filtrem oraz na zaopatrzenie 
diużyn w sprzęt bojowy i szkolny. Ponadto 
preliminowano przeszło 3000 zł. na wyszkole 
nie elementarne rodzin kolejowyh w dziedzi 
nie obrony przeciwgazowęj, 

W paragrafie propagandy lwia część w;- 
dutków idzie na organizację i pomoc w roż- 
wijamiu modelarstwa w szkołach Średnich о- 

gólnokształcących i technicznych Ponadto wy 

datki działu propagandowego idą w kierunku 
uniacniania poczucia konieczności współdzia- 
łania wszystk. obywateli w dziele obrony kra 
ju. Prenumerata pism z dziedziny lotnictwa 
i obrony przeciwgazowej wynosi 500 zł. 1у- 
leż prawie preliminowano na odczyty propa- 
gandowe i na prace z dziedziny publicysty 
ki lotniczej, 

szczególną uwagę zasługuje paragraf 

odnoszący się do kosztów administracji które 
nawiasem mówiąc w innych organizacjach po 

chłaniają grube kwoty. Otóż wydatki admi- 
nistracyjne wynoszą tyłko 6.500 zł. co stano 

wi zaledwie 9 proc. ogólnych wydatków bui- 
Żetu 

Z wydatków na inne cele na uwagę zasłu- 

guje subwencja dla aeroklubu wileńskiego w 
kwocie 4000 zł. i dla aeroklubu polskiego -- 
1000 zł. 

Nie zapomiano również o budowie no- 
wych lolnisk, na który to cel preliminowano 

4600 zł. 
a zakończenie podnieść 

niem wydatki z par. niepi 
czem na reprezentację pi 
260 zł. jesli to stanowczo 
puezenlacja oficjalna. 

Fałszywe monety 
215 złotowe. 

W! obiegu pojawiły się ostatnio iiczne lai 
syfikaty nowych srebrnych monet 2-złoi 
wych i 5-złotowych. Falsyfikaty wykonane 
są ze stopu cyny, cynku i antymonu i są 
lekko posrebrzane. Posiadają dźwięk zbliża 
ny do dźwięku monet prawdziwych, sa zed 
nak od nich lżejsze. 

Fałszywe monety rozpoznać można przez 
to, iż litery napisu „Rzeczpospolita Polska“ 

az wartości monet są zaokragione i bar- 

j wypukłe niż na monetach prawdziwych 
Rysunek orła jest również wyższy i mniej 
wyraźny. Wizerunek głowy kobiece] oraz 
kłosy są mniej wyraźne niż na monetach pra 
wdziwych. Wreszcie ząbki na otoku falsyfi 
katów są miejscami zalane i mniej wyraźne. 
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4. J.   
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Ubrania dla 4,000 ubogich 
wilnian. 

W tegorocznej akcji pomocy bezrobotnyia 
jedną z wielu palących spraw jest kwestja 
ubraniowa. Wywiadowcy Komisji Kwalif 
cyjnej Wojewódzkiego Komitetu do spraw 
bezrobocia ustalili, że przeszło 5.000 osób, 
licząc bezrobotnych i członków ich rodzin, za 
biega słusznie o pomoc w postaci odzieży. 
Bezrobotni ci z rodzinami są ubrani w p 
dziwe łachmany i nie mają w czem wyjść ua 
ulicę, do pracy, lub (np. dziecii do szkoły. 
Jak dotychczas przyznano odzież 898 rodzi 
nem, wydając bony odzieżowe około 4000 05 > 
bom. Komisja Odzieżowa, mieszcz 
gmachu poratuszowym przy ulicv 

stara się w miare środków zaspokoić potrze 
by wszystkich tych nędzarzy. W dniach naj- 

bliższych przeszło 100 bezrobotnych zostan:* 
skierowanych do warsztatów szewckich Ko 
misji Odzieżowej, gdzie zreperuje im się po 
niszczone obuwie, jakie posiadają. Cała akcji 
walki z bezrobociem zależy w znacznej mi: 
rze od ofiarności społeczeństwa. Im więcej b: 
dzie wpływało składek i ofiar pieniężnych nu 

                  

  

  

WA L NS RI 

„konto bezroboinego“ P. K. O. 180,610 tem 
skuteczniej i prędzej będzie postępowała ak- 
cja walki z bezrobociem. 

Opał dia 2,490 rodzin 
bezrobotnych. 

W jaki sposób rodziny bezrobotnych, we 

    

getujące najczęściej w nędznych i wymaga 
jących remontu lokalach, zabezpieczają sw» 
je mieszkania przed grožnemi  mrozami? 
Przychodzi im z pomocą Wojewódzki Komitet 
do Spraw Bezrobocia. Specjalne „brygady ro- 
bocze”*, złożone z PY opłacanye      

  

botnych, ogran 
okien i pi      Natomiast sekcja doraźnej 
pomocy wydaje rodzinom bezrobotnym opal. 
W miesiącu styczniu br. Rado pony na 
opał 2,490 rodzinom t. j. wię a 

kwalifikowane których liczba Skoda! już 
do 1.600. Wojewódzki komitet nie rozporzą- 

jednak dostateczną ilością pieniędzy, by 
zaspokoić już teraz potrzeby wszystkich ro- 
dzin zakw owanych. Społeczeństwo po- 
winno pan: , że „konto bezrobotnego” w 
P. K. O. jest 180.610. 

  

     
      

  

    

Rozrywki zimowe dzieci japońskich. 

  

Ostra zima panuje w roku bieżącym 'tok- 
że i w całej Japonji. Gruba warstwa śniegu 
pokrywa cały niemal kraj. Dzieciamia 
ska korzysta z opadów śnieżnych upra 
z zapałem sport saneczkowy, któremu odda- 

  

ją się nawet najmłodsi. Na zdjęciu nasz* 
widzimy dwóch małych Japończyków popy- 
chających saneczki z trzecim najmłodszym 
potomkiem japońskiego włościanina. 

  

  

RECON WEED PRE TITAN TESTAI KTS 

W obronie własnej — czy samosąd? 
W ostatnich czasach w lasach Pimonow:s 

w majątku Zameczek zauważono notoryez- 
ną kradzież drzewa. Gajowi Słankiewiez Fe 
liks i Keis Antoni zaczęli dokałdniej zwie 
dzać lasy, w rezultacie czego onegdaj udała 
im się przyłapać na gorącym uczynku kradzie 
ży drzewa. Jak opowiadają gajowi, onegdaj 
w nocy przechodzące lasem zauważyli trzech 
mężezyzn ścinających drzewa. Na widok zbli 
żających się gajowych złodzieje zaczęli strze 
Jać. Gajowi w obronie własnej oddali kiłua 
strzałów z dubeitówek zabijając konia, nale 
žącego do kradnących. Przeprowadzone do- 
chodzenie ustalite iż nmatorami eudzego 
drzewa są: Paszkowski Józef, Markunowiez 

Józef i Aleksander Wiśniewski. 
Zachodzi jednak podejrzenie, iż sprawa 

„obrony własnej* przed złodziejami drzewa 
przedstawiała się inaczej, a mianowicie. О- 
statnio stałe czytamy, że gajowi, napotyakjąc 
w lasach przez nich pilnowanych, podejrza- 

nych osobników, zamiast zatrzymać ich i od- 
prówadzić do policji wymierzają im sami 

karę w postaci porcji šrutu, przyczem nie 
raz cfiara samosądu gajowych  przypłaea 

swój spaeer po eudzym lesie życiem. W tym 
wypadku zachodzi więc podejrzenie, że ga 
jowi nie czekając, jak to komunikowali w 
policji, na strzały „złodziei*, pierwsi oddali 
strzały, na szczęście zabijając tyłko konia, 
a nie łudzi, 

Policja w tej sprawie prowadzi eneryicz 
ne doehodzenia, tej 

Sław 

B. przodownik P. P., b. poseł 
i bezrobotny 

: w walce o 1000 dolarów. 

Ośrodikem dziwnego spłotu namiętności 
ludzkich i koliska wydarzeń, które potem 
zainstniały „była mała, niepozorna książecz 
ka PKO. z wpisaną wewnątrz sumę 1000 In 
larów. Wipałeił je w Ameryce na ręce konsa- 
la polskiego w roku 1921 wilnianin Jakób 
Irkiewiez, powracający po dłoższej wędrów 
ce po świecie do FP i niepodległej cj: 
czyzny. 

W kraju, ściślej w Warszawie, gdy eheint 
podjąć pieniądze, zaproponowano mu je w 
markach, ehronicznie niedomagających na 
baissę. Żądał w dolarach. Nie spełniono jego 
życzenia. Rozgoryczony czekał. Nastąpiła de 
waluacja. Przeliczono jego dolary na 357 
złotych. Irkiewicz zacisnął zęby, cisnął w 
kąt książeczkę i uruchomił za resztę oszczeń 
ności restauracyjkę na Tuskułanach. 

Czar tysiąca delarów począł jednak wkrót 
ce działać przyciągająco. Pierwszy, który sic 

o tem dowiedział był niejaki Suszkiewicz. W 
1920—21 roku komendant posterunku P. P. 
potem przodownik PP. w Wźlnie. Irkiewiczo 
wi podawał się za adwokata. Natomiast był: 
koledzy jego, funkcjonarjusze P. P., zezna 
wali wczoraj przed sądem, że obecnie Susz 

kiewiez to Gszust i aferzysta zawodowy, ma 

jący nawet dochodzenia za kradzieże, Lad- 
na karjera! Z komendanta posterunku P. P 
na zawodowego aferzystę! 

Otóż Suszkiewiez, kiedy się dowiedzial, 
że Irkiwiecz przehawuje książeczkę PKO, z 
1000 dolarów, którą uważa za mało wartoś 
cicwą, postanowił obrobić tę okazję. Zapro 
penewał pomoc. Pojedzie do Warszawy ! wy 
robi książeczee pełną wartość, Irkiewiez zgo 
dził się i Szuszkiewicz pojechał. 

W. Warszawie Suszkiewiez odnalazł swce- 

ge znajomego, posła na sejm z ramienia 
stronnietwa „Wyzwolenie“ Jana Adamiuka i 
wtajemniezył go w eałą sprawę. Adamiuk 
€zuł wdzięczność do Suszkiewieza, Wiezoraj. 

zeznawał, że Suszkiewiez, będąc komendan- 
tem posterunku P. P. w j ego okręgu energ: 
cznie tępił wrogie mu żywioły jak hurtki 
it. p. Przyrzekł swą pomoc. Rozpoczął sta 
tania. Przyjeżdżał do Wilna, jak mówi, je- 

<lenaście razy! Magiczna cyfra 1000 dolarów 
robiła swoje. 

W ten sposób książeczka skupiła wokół 
siebie trzy osoby, dążące do podjęcia pienie 
dzy — 1000 dolarów! 

W sposób niewyjaśniony w rękach pos- 
ła i „adwokata znalazł się akt eesji, w któ 
rym irkiewiez przelał prawo własności m 
Suszkiewicza. 

Wreszcie jednak, w roku 1928, uznano 

nareszcie pełną wartość książeczki — 9500 
złotych! 

Irkiewicz, gdy się dowiedział o tem, za- 

strzegł prawo własności do nich i zaskarżył 
Suszkiewieza o sfałszowanie aktu cesji, 

Wezoraj w sali sądu okręgowego trzej 
zaczurówani magiczną cyfrą walezyli 0 pra 
wo własności do niej. PKO. bowiem zazna- 

czyła, że wyrok sądu wskaże prawnego po- 
siadacza 0560 złotych. 

Irkiewiez jest cbeenie bezrobotny, b. po- 
„seł Adamiuk biedny, a Suszkiewicz bez gro 
sza przy duszy, 

Adamiuk, zeznający energieznie i eza 
sem z patcsem, mówi, że adorowanie książecz 
ki kosztowałe go 1700 złotych. Suszkiewiez 
żąda 3000 złotych. Irkiewicz żąda wszystkie- 
go. Kte otrzyma pieniądze? Jutro podamy 
wyrck, Włod. 

Praca kob'et na terenie 
międzynarodowym 

Odczyt dr. St. Adamowiczowej 
Staraniem Stowarzyszenia Kobiet z Wyż- 

szem Wykształceniem w sali Kuratorjum + 
dniu 29 a wygłosiła p. dr. Stanisława 
Adamowiczowa odczyt pod tytułem „Praca 
kobiet na terenie międzynarodowym”. 

Stowarzyszenia kobiece na terenie między 
narodowym dadzą się podzielić na trzy odręb 
ne grupy: 1) Grupa stowarzyszeń na tle reli- 
gijmo-wyznaniowym, 2) grupa stowarzyszeń 

neutralnych walczących o równe prawa dla 
kobiet we wszystkich dziedzinach i grupa sto- 
warzyszeń o podłożu ściśle klasowem. 

Najciekawszą bezsprzecznie jest 2-ga gru 
pa neutralna, to też prelegenika potraktowała 
ją najobszerniej w swoim: referacie. W sk 
grupy tej wchodzą 4 stowarzyszeni 
Międzynarodowa Kobiet, Związek Praw Wy- 

berczych Kobiet, Liga Kobiet Pokoju i Wol- 
ności i Międzynarodowa Federacja Kobięt z 
Uniwersyteckiem wykształceniem. Rada Mię 
dzynarodowa Kobieł powstała w ostatniem 
dziesięcioleciu ubiegłego stulecia i obejmuje 
w swej działalności cały zakres życia społe- 
cznego poza sprawami religijnemi i narodo- 
wościowemi. Organizacja ta w roku 1929 
picrwsza rzuciła hasło powszechnego pokoju. 

Przed 22 laty powstał Związek Praw Wy- 
borczych Kobiet, który poza wywalczaniem 
prawa wyborczego wziął sobie za zadanie i 

    

          

         

  

    

   

inne prace obywalelskie kobiet, lecz siopnio- 
wo i ta organizacja zaczęła coraz bardziej roz 

szerzać swój zakres działalności to też ostai- 
nio powstał projekt zlania tych tak pokrew- 
nych dwóch stowarzyszeń. 

Podczas wojny w roku 1915 powsta- 
ła w Holandj: Liga Kobiet Pokoju i Wolonś- 
ci, której celem jest przeciwstawianie się 
wszelkiej wojnie, przez tworzenie szkół po- 
kcju Bardzo ciekawy jest zespół członkiń Li- 
gi, grupującej od krańcowych konserwaty- 
stek aż do skrajnych socjalistek. 

ja Kobiet z Wyższem wykształce 
niem istniała w Ameryce oddawna lecz w 
Evropie powstała po wojnie w roku 1919. W 
skład Federacji wchodzą kobiety z 33 
państw. F. K. i W. W. wzięła sobie za zada- 
ie: Praca dla pokoju. Popieranie pracy Nau- 
kowej Kobiet (stypendja naukowe) i Prace 
nad pogłębianiem dziedziny nauczania. Fede- 
racja ma 55 tysięcy członkiń, z czego prze- 
szło 30 tysięcy Amerykanek, 3000 Angielek, 
potem idą Niemki w innych państwach licz- 
ba jest znikoma Polek zaledwie 800. 

Na zjazdach Federacji porusza się obecnie 
dwa wielkie zagadnienia: Bezrobocia i pow- 
szechnej pacyfikacji. Co do bezrobocia to 
ustalono że w pracy umysłowej kobiety są 
usuwane a w przemyśle zatrzymywane jako 
tańsza siła. Co do pokoju to chociaż od 1918 
jest on gwarantowany przez wszelkie trakta- 
ty to będzie on tylko martwą literą tak długo 
jak idea powszechnego pokoju nie przemik- 
nie psychiki ludzkiej. 
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TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance, — Premje 

ra „Księcia Józefa Poniatowskiego. Dziś 
we wtorek dnia 31 stycznia dla Garnizonu 
Wojskoweg „sztuka historyczna D-ra Józefa 

Pollaka , ążę Józef Poniatows 
Jutro w środę dnia 1 lutego. ja 

Imienim Prezydenta Rzeczypospolitej — nro 
czysta premj „Księcia Józefa Poniatow 
skiego”. Udział biorą: H. Biernacka, Włodz* 
mierz Preiss (rola fytułowa), M. Szpakiewi- 
czowa, S. Grolicki, W. Neubelt na czele ca 
łego zespołu. Sztuka zalecana przez Kura- 
torjum Szkolne dla młodzie 

„Mademciselle*. Wobec niesłabnącego 
powodzenia świetnej sztuki współczesnej — 
„Madamiciselle*, powtórzona będzie jeszcze 
kilka razy. jbliższe przedstawienie w 

czwartek dnia 2 lutego wieczorem. 
— Czwartkowa popołudniówka. W czwar 

tek dnia 2 lutego o godz. 4 po col. widowi 
historyczne żę Józef Poniatowski 

cenach zniżonych, dła młodzie. 
zbiorowe młodzieży, otrzymują 
ulgi. 

— Deroczna Tradyc 
Sali Miejskiej. Cies: się najlepszą o 

ją tradycyjna Reduta Artystów, odbędzie si 
w sobotę dnia 4 lutego w Sali Miejskiej 

— Teatr Muzyczny Lutnia, Dzisiejsze 
przedstawienie propagandowe w Lutni, — 

arcydowcipna i wesoła operetka Koll» 
„Lady Chic* w premjerowej obsadzie z 
czą Janiną Kulczycką w roli tytułowej. 

ny propagandowe: 
— „Róże z Fiorydy*. — Ostatni przebój 

teatru muzycznego „Lutnia*, grane będą je- 

szcze jutro i w czwartek z Kulczycką, Gab 
rielli, Dembowskim, Szczawi л, Wyrw - 

czem — Wichrowskim i Tatrzańskim, reżys: 
rem sztuki — na czele obsady. W. akcie 2 
wspaniała rewja piękności. Dyryguje M. Ko 

chanowski. 

RADJO 
WILNO. 

WITOREK, dnia 31 stycznia 1933 г 

11,40: Przegląd prasy. Kom. meteor. Czas 
12,10: Muzyka z płyt. : Kom. meteor. 
14,40: Program dzienny. 14,45: Muzyka po- 
pularna (płyty). 15,15: Giełda roln*cza. 15.75 
Radjowa gazetka rzemieślnicza, — 15, 
„Wśród książek” 

ży 
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       grabia Wielepolski* — odczyt. 17,00: Kon 
cert. Komunikaty. D. c. koncertu. 17,55: Pro 
gram na środę. 18,00: Muzyka taneczna, (płv 
ty). 18,40. „Litwa a WY leńszczyzna wobec 
kryzysu gospodarczego — odczyt litewski. 
18,50: „Włalka o szkołę polską zagranicą”. 
19,00: Godz. odc. pow. 19,10: Rozmait. 19, 
„Co się dzieje w Wilnie?* — pogod. 19.30: 
„Stanowisko Chopina w historji muzyki* 

Pras. dz. radį. 20,00: Godz'ns 
1,00: Wiad. sportowe. Dcd. 

j. 21,10: Retransmisje stacji 
,00: Słuchowisko wesołe: 

z na 2 fortepiany (Mu- 
238,00: Kom. meteor. 23,05: Mu- 

   

    

     

     
zyka czeska), 
zyka taneczna. 

  

WARSZAWA. 
WTOREK, dnia 31 stycznia 1933 r. 

15,30: Komunikat Państw. Urzędu Wych. 
Fiz. i Państw. Zw. Sport. 20,00: Koncert po 
pulanny pod dyr. J, Ozimiūskiego il Jan Fran 
zos_ (skrz.) W) przerwie wiadomości sporie- 
we. 22,00. Kwadram6 literacki: Juljusz Ka- 

den Bandrowski — „W lakierowanej klat 
ce", fragment z powieści „Mateusz Bigda'*. 
22,15: Muzyka taneczna z „Italji”. 

    

Ostrzeżenie. 
Zarząd Koła Polonistów Słuch. USB 

w Wilnie prosi nas o zamieszezenie 
poniższego ostrzeżenia: 

„Jakiś osobnik usiłuje sprzedawać w £po 
sób nachalny, po dowolnych cenach wydaw- 

  

nictwa Koła Połonistów Sł. USB., podając 
się za upoważnionego kolportera Koła. 

Ponieważ akcja ta szkodzi opinji Kola 
Polłonistów, śpieszymy wyjaśnić, iż Koło Pa 
lonistów żadnych kolporterów na Wilno, an: 
na prowincję nie wysyła, sprzedarzy wydaw 
mictw dokonywa jedynie Księgarnia Gebeth- 
nera i Wolffa i Księgarnia Św. Wojciecha. 
Zarząd Koła zwraca się z prośbą do osób. 
napastowanych przez wymienionego 056 
nika, o łaskawe podanie nazwiska jego Za- 
rządowi Koła Polonistów (Zamkowa 11 m. 
8). ewentualnie przy pomocy policji, w cetu 
skierowania sprawy na drogę sądową. 

    

(tenaljisze _ ЗаОМР. 
Casanowa Zz Lyntupėw. 

Wėodki napit. Alež ten Sokoliński wódki 
napil. Zareczyl się z Wladystawą Kaspero“ 

wicz, która służyła dła obowiązku, a on 
sprowadził ją z drogi obowiązku i miał się 
z nią żenić. Ależ wtedy wódki napiłl 

Czysta monopolka niedużo kosztuje, 
żeli się pije niewiele, ale jeżeli się pije d: 
to koszta są wielkie. 

Zaręczyny się rozchwiały, a ponieważ p) 
gnęły duże koszta na wódkę, więc Sok»- 

ki w sercu czuł urazę do swej niedoszłe; 
nki i uważał, że ta powinna mu zwró- 

cić za wypitą. 
Na wsi bardzo trudno o gotówkę, a zwia 

szcza, gdy idzie o jej wyłudzenie, więc nie 
było innej rady: Sokoliński postanowił sc- 
bie rewindyko straty w naturze. 

Uzbroił się w przebiegłość i rzekł niez- 
dradzaj ym złego zamiaru gołsem do Ūj-a 
swej niedoszłej połowy 

— Ojcze Kasperowicz, sprzedajcie m 
wasz zegarek. 2 złote rzecz nie do pogardze- 
nia. Dam je wam, tylko najpierw ponoszę 
parę dni zegarek „żeby sprawdzić czy dobrz* 
chodzi. 

Ojcze Kasperowiczu o jakże byłeś lekko- 
myślny! 

Zegarka było mało niezaspokojonemu So 
kolińskiemu. W; tajemniczy sposób przeszła 
w jego pasiadanie również palto Władysławy 
Jak? niewiadomo. Wiadomo tylko, że pew- 
nej październikowej nocy odwiedził Władv- 
sławę, { tem ona się pożegnała z paltem 

i, coście robili tej nocy u Kas 
perowiczówny ” 

— Sama dała mi palto, a od ojca. n** 
od niej mam zegarek i nic jej, ospowalej d 
tego. 

Odpow iadojcie w porządku Sokoliński: - 
coście robili u niej tej nocy? 

— U niej? znalazłem narzeczonego. 
Przecież to wy jesteście jej narzeczenw. 
— Tak, ale u niej znałazłem drug cze 

narzeczonego. Wódki znów duże piłem. Pal- 
to jest od niej, a zegarek od Ojca. W ten spa 
sób zwrócili mi ogólne koszta: zawarcia i 

zerwania zaręczyn. 
— Władysławo, niewierna dziewczyn? 

nazwiskiem K sperowicz, dlaczegoście zet- 
wali z narzeczonym, mimo że piliści z n.m 
wódkę za jego pieniądze. 

— Jego była flaszka. 
*To miał być narzeczony? 

Taki nieakuratny. Że znałazł u mnie w 

łóżku drugiego narzeczonego nie podobnego. 
Właściwie to ja nie chciałam wychodzić 
za jednego, ani za drugiego. Sokoliński ze- 
garek kupował u Ojca. Wziął pierw, ale n'* 
zapłacił. Potem zabrał palto. Mówi: Oddun 
palto i zegarek. jeżeli wyjdziesz za mnie. 
Jak nie to nie oddam. Koszty? Jakie m'sł 
koszty? Na 12 złotych. A sam u mnie potrze 
bował na 13 zł. 

— Sokoliński, mówią o was, że potrz*ho- 
waliście u (Kasperowiczowej na 13 zł. 

13 złotych potrzebował? Sama dawa- 

ła! miałem potrzebować? — Proszę wyso- 

k'ego Sądu! To niesprawiedliwość. Wym ła 
wódkę i sama winna. 

Sąd Grodzki w Wilnie postanowił skazać 

niedoszłego oblubieńca na 2 tygodnie are 

sztu, zawieszając wykonanie kary na 3 I 

Palto i zegarek Sookiński ma Kaspęrowiczom 

zwrócić. Jeżeli nie zwróci, to sąd mu wyko- 

nanie kary odwiesi. (st. 

Nie mam interesu. 

Rokińsk. mieszka osobno ze swoją Ż- 

ną. Co to znaczy że mie śpi z žoną dskEwUo 

żoną. Czy. to znaczy. że nie śpi z żoną w jed . 

nym pokoju. albo nie je w drugim? Wiprost 

przeciwnie. Poprostu mieszka z żoną. A po- 
wiedzieliśmy osobno, bo właśnie mieszka z. 
żoną. Rokiński nie może sobie pozwolić па 
luksus zamieszkania z ulubioną kochanką. 

Natomiast tej kochance Jasinównie na 
prezent — może sobie od czasu do czasu poz 
wolić. To pestek fundnie w budce, to wodę 
sodową postawi. Od łyczka do rzemyczka, 
od sznurowadeł do bucików. Potem już Ja- 
sinówna sama godziła, a Rokiński płacił. — 
Pójdzie do sklepu Chaskiela Dawida i 7 
dzi płaszcz. Potem przyjdzie Rokiński i 7 
łaci. Tak samo było z sukienką. I nagle. 
bomba! Jasinówna skarży Rokińskiego ž2. 
wziął od niej sukienkę i płaszcz i nie chce 
oddać, 

Świadkowi Chaskiełowi Dawidowi na roz 
prawie zadano 3 krzyżowe pytania: na które 
om dał trzy pełne skomplikowanej przytom- 
ności umysłu odpowiedzi: 

— Jakie stosunki łączyły oskarżonego | 

oskarżoną? 

— A no kochali się. 
— Jak było z płaszczem? 
— Jasinówna sama oddała. Powiedziała: 

Łamaj ty głowę z tym płaszczem coś mi ku 
pił. Potem złożyła meldunek, że Rokiński 
ukradł. 

— Czy ona porządna dziewczyna? 
— Nie powiem 6 tem. bo nie mam żad 

nego, w tem interesu. 
— Jasinówna! Upieracie się przy OSkar- 

żeniu Rokińskiego .że wam ukradł płaszcz. 
— Nigdy nie "mówiłam, że ukradł. Oskar- 

żam, że zabrał. 
Sąd Rokiūskiego uniewinnił. 
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, SPORT. 
DEFILADA WILENSKICH NARCIARZY. 

Ostatnia niedziela była dniem oficjalnego 
otwarcia sezonu narciarskiego w Wilnie. 

Już od rana na placu przy kościole św. 
Piotra i Pawła, jęły gromadzić się liczne rze 
sze sportowców, pragnących wziąć udział w 
I defiladzie. й 

Wyglądała ona imponująco: — Przez uli 
ce ciągnął barwny ur narciarzy, przy 
współudziale motocyklistów, który podążsł 
na Rowy Sapież”ńskie, gdzie odbyło się ot 
warcie narciarskiego schroniska. 

A więc sezem został otwarty, Ozdobą į 

mają być zamierzone zawody międzynar: 
we z udziałem Łoltyszów i Estończyków w 
dniu 23 — 26 lutego. Przyjazd Łotyszów mo 
że być uważany za pewny. Estońscy nato 
miast zawodniey nie nadeslali definitywnei 
odpowiedzi. 

Pow. 

  

    

   

     

  

   międzynarodowe zawody mają 
się odbyć w ramach mistrzostw Wilna, któ- 
rych program jest następujący: 23 lutego 
bieg na 30 klm., 25 lutego bieg na 18 klm. 
(kombinacja i mistrzostwo). 26 lutego skoki. 

Najbliższe zawody narciarskie odbędą się 
dnia 2 lutego na odznakę P. Z. N. Następne 
na odznakę 12 lutego. 

Z pozostałych imprez narciarskich w bież * 
miesiącu mależy jeszcze wymienić zawody 
skijoringowe, które w dniu 18 i 19 bm. c1- 

będą się ma Pośpieszce, a zorganizowane 3 
przez Il Samodzielną Brygadę Kawale 

w, p. 

  

  

  

      

   

OLBRZYMIE ZWYCIĘSTWO NARCIARZY 
POLSKICH NA WĘGRZECH. 

BUDAPESZT. (Pat). W. piątek w pierw- 
szym dniu narciarskich mistrzostw Węgier 
rozegrany został bieg na 18 km. W biegu 
tym Połacy zdobyli olbrzymi sukces, zajmu- 
jąc wszystkie pierwsze miejsca w następują 
cej kolejności: 

1) Jan Marusz — 49 min. 02 sek., 2) Sku 
pień — 50 min., 3) Legierski — 51 min., 02 
sek. 4) Górski — 52 min. 54,2 sek. Dopie- 

ro na 5-m miejscu znalazł się najlepszy 24- 
wodnik węgierski Potters z wynikiem 55 min. 
31 sek. Nasi zawodnicy byli o klasę lepsi od 
swych przeciwników. Zawody odbyły się w 
doskonałych warunkach atmosferycznych i 
terenowych. 

DRUGI DZIEŃ MISTRZOSTW. NARCIAR- 
SKICH WĘGIER. 

Dalsze triumfy Połaków. 

BUDAPESZT, (Pat). — W drugim dniu 
mistrzostw narciarskich Węgier rozegrany 
został bieg zjazdowy na dystasie 2200 met- 
rów. Startowało30 zawodników z Polski, We 
gier i Czechosłowacji. Pierwsze miejsce zajał 
Węgier Igloi — 3 min. 38.2 s, drugi hvł 
Polak Legierski — 3 min. 39,4 sek., trzeci 
Węgier Matyas Vołvy 3 min. 48,2 s., czwarty 
Czechosłowak Banjasz. Górski (Polska) zajał 
piąte miejsce, a Marusarz szóste. 

W. trzecim i ostatnim dniu polscy za- 
wednicy śŚwięcili daisze triumfy. W konknr- 

sie skoków pierwsze miejsce zajął Kołesar, 
nota 238.10 punktów, drugi Górski — 208.20 
p. trzeci Marusarz — 205,20 p., czwarty Le 
gierski 205,20 p, Mistrzostwo złożone Węgier 
zdobył Marusarz. mając 656,62 p., drugi był 
Legierski — 651,3 p., trzeci Górski 628.32 p, 
czwarty Węgier Deportera. 

WARSZAWA WILNO W; HOKEJU 
LODOWYM. 

W niedzielę, rozegrany zostal w stoley 
międzymiastoewy mecz hokeja lodowego po- 
między zespołami Warszawy i Wilna. 

Mecz zakończył się zwycięstwem Warsza- 
wy w stosunku 3:1 (1:0, 1:0, 1:1), 

Bramki dla Warszawy uzyskali: Odro- 
wąż, Krygier i Pastecki, Honorową a: 
dia Wilna strzelił Godlewski, 

Mecz toczył się przez cały ezas z przewa | 
jezności ponad 4 gą zespołu Warszawy. 

1000. (Pat). 
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      > т ||] Dzis: Piotra Nolasko. 
| Wtorek | 

|| Jutro: lgnacego 

31 TŽ 
| Wschód słońca — £.7 m. 19 

В     
Srestrzsžama Zakladu Moteorologji V.5.8. 

w Wilmie z dnia 30 i — 1933 roku. 

Cišnienie średnie w milimetrech: 761 
Temperatura średnia 5: 

% najwyższa mw C. 

* najniższe — 6° С 
Opad: — 
Wiatr: południowy. 
Tendencja: spadek. 

  

Uwagi: pochmurno. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu dei- 
siejszym 31 stycznia według PIM. 

Przeważnie pochmunmno z przejaśnienia 
mi. Nocą umiarkowany, dniem lekki mroz. 
Słabe wiatry z kierunków południowych 

OSOBISTA 
— P. minister przemysłu i handlu zania 

nował referendarza VII st. sł. Urzędu woje- 
wódzkiego w Wilnie, p. Józefa Łepkowskie 
go, zastępcą komisarza Giełdy Zbożowa 
Towarowej i Lniarskiej w Wilnie. 

MIEJSKA. 

— Projekt przeprowadzenia ka- 
bla elektrycznego pod  łożyskiem 

Wilji. Obecnie kable zasilające w prąd 
elektryczny miasto przebiegają przez 
most Zielony. W wypadku więc po- 
ważniejszego uszkodzenia mostu, mia 
sto narażone jest na ewentualność po 
zostania bez Światła elektrycznego. 
W związku z tem dowiadujemy się, 
że ma wniosek dyrektora* elektrowni 
miejskiej inż. Glatmana, Magistrat 
projektuje przeprowadzenie kabli pod 
łcżyskiem Wilji. Zrealizowanie tego 
projektu nastąpi w ciągu jeszcze bie- 

żącego roku. Roboty mają być rozpo- 

częte na wiosnę, 
Przeprowadzenie drugiego kabia 

zapewni miastu stały i regularny 4- 
biór prądu oraz umożliwi intensy 
niejszą elektryfikację przedmieś 

które tonie obecnie w egipskich ciem 
nościach. ! 

—Co będzie z pionami. Duże w 
mieście poruszenie wywołało wstrzy 
manie przez magisctrat instalacji pio 
nów elektrycznych, wobec czego osta: 
nia 200 domów w różnych punktach 
miasta, mimo zaprowadzenia niezbę- 
dnych instalacyj, posługiwać się musi 
nadal lampą nafiową, gdyż zainstalo 
wanie pionów w drodze prywatnej 
pochłonęłoby zbyt dużo pieniędzy. Z 

. drugiej jednak strony magistrat, zo 
prawda obecnie już w drodze nieofi 
cjalnej, pobiera nadal 10-groszowe o 
płaty na piony włączone do ogólnych 
kosztów taryfy elektrycznej. W spra 
wie tej zainteresowani są również о- 
gromnie elktromonterzy, którzy w 
zwizku z tem odbyli onegdaj ogólne 

    

   

  

zebranie. W wyniku długich i burzli- 
wych obrad postanowiono złożyć do 
magistratu memorjał z żądaniem prze 
prowadzenia niezwłocznie instalacji 
pionów w wymienionych wyżej 200 
domach i przeprowadzania jej nadal 
bez przerwy. 

Ze swojej strony dowiadujemy się 
że magistrat sprawę tę postanowił ure 
gulować w ten lub inny sposób i w 
związku z tem wniesiona została ona 
na wokandę dzisiejszego posiedzenia: 

— Translokaeja Urzędu Przemysłowego. 
Mieszczący się dotychczas w murach Po-Fra1 
ciszkańskich Urząd Przemysłowy m. Wilńa z 
dniem 30 bm. zmienia lokal, przenosząc się 
do gmachu Magistratu przy ulicy Dom'nikań 
skiej 2. 

    

— Syzyfowa praca robotników kanaliza- 
tyjnych. Prowadzone w dzielnicy Kalwaryj- 
skiej roboty kanalizacyjne zatrudniały do 
tychczas 300 bezrobotnych. Obecnie poczy- 
nając od poniedziałku kierownictwo robót 
na skutek wykonania gros planu zmuszone 
zostało zredukować 100 robotników, 

Skanafizowane zostały już ulice: Kalwa- 
ryjska (częściowo), Lwowska, Artyleryjska, 
Derewnicka, Zaniemeńska i Strzelecka. Obec 
nie roboty są prowadzone w obrębie koszar. 
Zaznaczyć należy, że robotnicy spotkal: cie 
tu z niezwykle trudnemi warunkami pracy: 
wskutek wodnistego terenu robotnicy niefed 
nokrotnie zmuszeni byli pracować po pas w* 

wodzie. W związku z tem roboty odbywają 
się na cztery zmóany nie wyłączając niedz cl 
i świąt . 

— Redukcje w elektrowni miejskiej. Ze 
względów oszczędnościowych Magistrat po: 
stanowił doko połączenia wydziałów ma- 
szynerji i sieci wewnętrznej w elektrowni 
miejskiej. W! związku z tem powstał projekt 
zredukowamia kierownika wydziału maszy- 
merji inż. Byszewskiego, który pełnił rówa'eż 
funkcje zastępcy dyrektora elektrowni miej 
skiej. 

   

   

ARTYSTYCZNA. 

— Muzeum Sztuki Wyspółcezsnej. Pałac 
Reprezentacyjny — ul. Uniwersytecka) otwa 
te dla publiczności w niedzielę i wtorki w 
godz. 11 — @ 

  

LITERACKA 
— Jutrzejsza Środa Literacka poświęc.- 

na będzie przekładom poetów polskich na 
język rosyjski. Na wstępie usłyszymy referat 
znanego literata rosyjskiego i zasłużonegu 
tłumacza dzieł poezji polskiej p. Dorotens/a 
Bochana (w jęz. RA astępnie artyści 
ak. odczyta ją „Farysa*, fragmenty 

„Króla Ducha*, w A z „Przedświtu” 
done liryki Krasińskiego oraz fragmenty 
z dzieł Wys skiego (z poematu „Kazimierz 
Wielki* modlitwa Konrada z „Wyzwolenia* 
(w przekładzie p. D. Bochana. Recytacje te 
poprzedzi czytanie odnośnych wyjątków w 
oryginale. Wistęp dla członków rzec 
i czł. sympatyków bezpłatny. Go: 
1 zł. Początek o godz. 20,30. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Egzaminy dla eksternów z kursu 6-ciu 
kłas gimnazjalnych odbędą się przy Gimnaz 
jum im. Kr. Zygmunta Augusta w Wilue 
(M. Pohulanka 7) w terminie 15 — 25 luteg > 
rb. Podania są przyjmowane w kancelar:: 
gimnazjalnej do dnia 12 lutego. e 
do podania: 1) metryka urodzenia, 2) ś 
dectwo szkolne, 3) świadectwo morale) 
dub władzy przełożonej, 4) życiorys, 5) 2 fo 
tografje, 6) taksa. egzaminacyjna (wpłacić 
gotówką) 30 zł. 

    

  

    

   

  

     

   

   

  

Z KOLEI 
— Rozpisanie nowych wyborów do gmi- 

ny żydowskiej w Wilnie. Władze wojewódz 
kie otrzymały wiadomość o bliskiem rozpi- 
saniu wybomów do gminy żydowskiej. Wyłc 
ry odbędą się prawdopodobnie w pierwszych 
dniach kwietnia. 

— Sytuacja na kolejach opanowana. W 
związku z ustąpieniem mrozów i zawiei śnież 
nych sytuacją na kolejach została unormowa 
na. Obecnie pociągi przybywają do Wilna 
prawie bez opóźnienia. 

    

  

Z POCZTY 
— Nowe ulgi w taryfie telefonicznej, Do 

wiadujemy się iż z dniem 1 lutego r. b. wła 
dze pocztowe wprowadzają nowe ulgi w ta 
ryfie telefonicznej. Przedewszystkiem obniż - 
ne będą opałty za rozmowy międzymiasto- 
we. Zamawiający rozmowę w godz. od 19—21 
korzystać będą z 20 proc. ulgi. Równocześ- 
mie utrzymane zostaną ulgowe rozmowy po 
między godz. 9 wiecz. a 8 rano za potrące 
niem 40 proc. normalnej taryfy. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— Posiedzenie Zarządu Polskiego Czer- 

wonego Krzyża w Wiilnie. W, piątek dnia 27 
bm. odbyło się posiedzenie Zarządu okręgu 
— oddziału wileńskiego P. C. K. Rozpatrzo- 
no: wszystkie sprawy bieżące, oraz sprawy 
związane z inspekcją istniejących odziałów 
i reorganizacją oddziałów w Wilejce i Osz 
mienie. 

Rozpatrzono i zatwierdzono kasowe spra 
Žako kwartalne za 4 kwartal roku ubieg 
ego. 

Bezpośrednio po posiedzeniu Zarządu «i 
było się kolejne zebranie komisji kontrolują 
cej gospodarkę okręgu wileńskiego P. C. K. 
w latach 1927 — 1932 r. 

Komisja ta, jak wiadomo, została powoła 
na przez prezesa komitetu okręgu po śmier 
ci b. prezesa Zarządu Ś. ip. L. Uniechowskie 
go, w celu ustalenia faktycznego stanu intere 
sów okręgu. 

Prace komisji 
czone. 

  

wkrótce zostaną zakoń- 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

- Baezność Peowiaey. Dnia 2 lutege br. 
o godzinie 18, w lokalu Związku Lezgjon:- 
stów, przy ulicy Bernardyński — Zaułek Nr. 
10, odbędzie się herbatka towarzyska, na któ 
rej zostanie wygłoszony odczyt dyrekt>ra 
W. Gizbert — Studnickiego pod tytułem „Mo 
je wrażenia z pobytu na Litwie". Po odczy- 

+ cie odbędzie się dalszy ciąg dyskusji nad re- 
feratem Stanisława Giecewicza „Wielkie Księ 
stwo Litewskie“, Jego przeszłość, teraźniej- 
szość i przyszłość. 

Obecność wszystkich członków obowiąz- 
kowa. 

Obywatele, którzy z ważnych przyczyn 
nie będą mogli przybyć, proszeni są o uspra- 
wiedliwienie swej nieobecności. Zarząd Koła 
stoi ma stanowisku, że wszyscy onkowie 
organizacji mają brać żywy i czynny udział 
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W CHINSKIM TEATRZE. | 

Na scenę, na której dotychczas 
prócz „kwartetu i służby grzejącej 
l:erbatę na dwóch dużych trójnogach, 
w głębi, nikogo i niczego prawie (de- 
koracyj żadnych niema, zasłony też, 
nie było przy ciągłym akompanjamen 
cie. wspomnianego hałasu, wchodzą, 
bocznemi drzwiami artyści. Ubrani (i 
to jest dla oka przeciętnego Europej 
czyka najpiękniejsze z całego widowis 
ka) w bajeczne i osobliwie jedwabiem 
i złotem haftowane w przeróżne smo- 
ki i kwiaty, długie bezcenne opończe 
jedwabne. Wartość tych ostatnich jest 
wieloraka, przedewszystkiem artysty 
czna, a następnie etnograficzna. 
Oprócz wartości mrowezej pracy, 
włożonej w ich wykonanie, szaty te 
cenne są jeszcze jako zabytek, jako 
bardzo stare. Doskonały ich wygląd 
(nie mówiąc już o całości) należy przy 
pisać starannemu, a nawet pełnemu 
pietyzmu obchodzeniu się z niemi ich 
właścicieli- 

Każdy z wychodzących na scenę, 
główniejszych aktorów. niesie przed 

  

sobą eisi na której wypisame są 
pewne objaśnienia tyczące się postaci 
przez niego odtwarzanej. Specjalny 
tłómacz przekłada to nielicznym, „do- 
siojnym gościom* europejskim, któ- 
rzy z godną podziwu śmiałością, zdro 
wie swoje na hazard postawiwszy 
przybyli, narażając się na piekiemy 
hałas w czasie niemniej piekielnego 
iarozu. Artyści stąpają powoli, z po- 
wagą, stawiając nogi z wysoka, na gło 
wach mają, ogromne, potworne ma- 
ski, przyczem postacie męskie zaopa 
trzone są w wielkie, konopiane brody. 

Zaczyna się przedstawienie właś- 
ciwe. Treścią każdej sztuki jest za- 
wsze jakaś bohaterska opowieść hi- 
storyczna, jakaś legenda. 

Ubogi Chińczyk przywędrował na 
dwór „Syna Nieba”. Coś widocznie 
nie podobało się w nim zausznikom 
cesarskim i wtrącony został do wię- 
zienia. Niejasne wieści o tem docho- 
dzą do jego córki i żony. Strapione 
wielce wybierają się w długą i uciążli 
wą podróż, pieszo, do dalekiej stoli- 

| 4 Wydawnictwo „Kucjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

  

KU BJ E R 

w pracy organizacyjnej i nie wolno żadnema 
z członków uchylić się od pracy zbiorowej. 

Goście wprowadzeni przez członków pa 
uprzedniem powiadomieniu Zarządu mile wi 
dziani. 

Ponadto Sekretajat Koła powiadamia, 
są do odebrania legitymacje członkowskie, 

łane przez Zarząd Główny w Warsza- 
wiska obywateli których legitymac- 

gają iguruj w komunikatach Nr. 
5 Koła Wilenskiego. 
Odczyt ten jest dalszym zkolei z cyklu 

go. Dnia 31 stycznia wygłosi prof. USB. Mie 
sław Gutkowski odczyt na temat „Charah 

ter przedsiębiorstwa państwowego — Росл!а. 
ód innych przedsie- 

              

   

         
  Telegraf i Telefon w 

biorstw wydzielonych z administracji państ 
wowej“ 

Odczyt ten jest dalszym z kolei z cy        odczytów propagandowych, organizowan 

przez Dyrekcję Poczt i Telegrafów w Wi! 

nie na tematy związane z organizacją przed 

siębiorstwa Polska Poczta, Telegraf i Telefc x 
Odczyt odbędzie się w Sali Śniadeck:ch 

USB. © godzinie 20. Wistęp bezpłatny za kar 
tami wstępu, które olrzymać można w Sek 

retarjacie Dyrekcji Poczt ul. Sadowa 25, 
— Wiileńskie Towarzystwo Filozoficzne. 

W* środę dnia 1 utego 6 godz. 8 wiecz. o:- 

będzie się w Seminarjum filozoficznem Uni 
wersytetu posiedzenie Sekcji dydaktyce: 
УМыер @а © ków i wprowadzonych go 

  

   

      

     
— 4 Posiedzenie Naukowe Wileńskiego 

się dnia Towarzystwa Lekarskiego odbędzie 
1 lutego br. o godz. 20 w sali w 
ulicy Zamkowej Nr. 24 z następu 

rządkiem dziennym 

      

1) Dr. L. Achmatowicz — W: sprawie I» 
czenia t. e przerostu stercza. 

2) Dr. L. Rostkowski — Jaglica i nieżyt 
grudkowy a grudkowatość spojówki. 

3) Dr. Jankowska — Zachowanie się elek 
trolitów i Hpoidów w słanach wzruszeń. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 
— Komunikat Izby Rzemieślniczej. W 

myśl par. 39 poz. 2 Rozporządzenia Mini- 
stra Spraw Wpwnętrznych z dnia 30 czerw- 

ca 19 r. o dozorze nad mięsem (D. Ust. 
Nr. 64, poz. 603) wędliny „oraz inne wyroby 
wędliniarskie przeznaczone do sprzedaży, lub 
innego obiegu dla spożycia sprzedawane kon 
sumentom bezpośrednio przez w yfwórców, 
mogą mie być zaopatrzone w kokatei i 
plomby lekarza weterynaryjnego pod warun 
kiem umieszczenia w miejscu sprzedaży w 
widocznem i dostępnem miejscu wydanego 
przez Izbę Rzemieślniczą wyraźnego napisu: 
„Wędliny własnego wyrobu”. W! związku & 
powyższem Izba komunikuje „iż wspomnia 
ne napisy są do mabycia w Izbie w cenie — 
50 gr., a z doręczeniem do warsztatu — w 

cenie 60 gr. 

RÓŻNE. 
— Dziś na scenie w kinie „Helios* wysie 

py nanych artystów Teatrów „Morskiego O- 
ka* i Qui pro quo". Na ekranie „Szatan. Za- 
zdrości* w rol. gł. Tatulla Bankhead i Gary 
Cooper. 

— Redukcje personalne w Urzędzie Ziem 
skim. W, Urzędzie Ziemskim zredukowana 
około 2 Oosób. Redukcje podyktowane zosta 
ły względami oszczędnościowemi, jak rów- 

nież częściowem zmniejszeniem agend Urzeę- 
du. 

ZABAWY 
— Czarna Kawa T. P. Z. S. Staraniem 

Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Związku 
Strzeleckiego w Wilnie w dniu 1 lutego rb. 
w salach Kasyna Garnizonowego w Wiłnie 
odbędzie się Czarna Kawa — Dancing. Du- 
chód z tej imprezy prezznaczony jest na cele 
kulturalno — oświatowe tegoż Związku. 

Początek o godz. 21. Wktęp za zapros”* 
niami 

— Wieczór Kostjaumowy dla dzieci i młn 
dzieży organizuje dnia 1 lutego rb. przy ul. 
Orzeszkowej 11 (Sala Nar. Org.) Tow. przyj. 
Szkoły „Dziecko Pols 

Dużo atrakcyj: komedyjka ze śpiewami i 
tańcami, kosze szczęścia, konkurs kostjumów 

(najładniejsze a tanie zostaną odznaczone). 
Młodzież niekostjamowana może nabyć 

przy wejściu: ozdobne czapeczki. 
Początek o godzinie 4 p. p. 
Bilety wejściowe w szkole „Dziecko Pol- 

skie', Mickiewicza 11—11 w godz. 1—3 p. p. 
w cenie 1 zł. i 50 gr. 

— Czarna kawa Br. Pom. Szk. Nauk Po- 
litycznych. W dniu 1.lutego.rb. odbedzie „io 

Czarna Kawa Bratniej Pomocy Szkoły Nauk 
Politycznych (Arsenalska 8). Zaproszenia 0- 
trzymać można u członków Br. Pom. Wsten 
2 zł. akąd, — 1 zł. Tami bufet. 

— Wielka Zabawa Karnawałowa. W du'u 
1 lutego o godzinie 1 Owieczór w lokalu Żw. 
Urzędników Kolejowych odbędzie się Wie: 
ka Zabawa Karnawałowa urozmaicona nie 
spodziankami. 

Wybór Królowej Karhawalu. . 
Z pierwszych wchodzących 50 par, 

otrzymają upominki. 
Pierwszorzędny jazz, bufet na miejscu. 
Bilety wejściowe 3 zł. ulgowe 2 zł. 

— Bal Morski — w dniu 1 lutego rb. w 
Sali Izby Przemysłowo — Handlowej. —- Jak 
zdążyliśmy się dowiedzieć na Bal zapowie- 
działo swój przyjazd liczne grono p. p. Of - 
cerów Marynarki, których Komitet Organi- 
zacyjny postanowił zaliczyć w poczet gości 
honorowych. 

Energiczne Panie Gospodynie same przy 
gotowują obfity bufet, co już daje gwaran 
cję, że wszystko będzie smaczne i tanie. 

— „Daneing* Związku Aksolwentów Gim. 
Jezuitów w Wilnie odbędzie się w niedz'elę 
5 lutego w „Ognisku Akad.* (Wielka 24. 
Dochód przeznacza się na bibljotekę podrę- 

        

  

    

    

  

   

   

  

  

pan'e 

cy. Oto widać je jak wędrują (dokoła 
sceny), jak znużone przysiadają na 
drodze (na poduszkach które im zręcz 
nie podrzucają z głębi sceny, służący), 
jak znów idą dalej (poduszki wraca. 
ję na swoje miejsce). 

Trwa to dość długo „urozmaicane'* 

nieustannym śpiewem aktorów (rol: 
kobiece grają mężczyźni). Spiew ten, 
to ostry, bardzo wysoki dyszkant, czy 
falset, dla europejskiego ucha wielee 
przykry. Chińscy aktorzy bardzo du- 
żo czasu poświęcają jego nauce, dłu- 
gie godziny spędzając w tym celu nad 
brzegami rzek: Europejskie pienia na- 
zywają beczeniem lub płaczem, swo- 
im śpiewem są oczywiście zachwyceni 

Tymczasem zaś nieszczęsny de- 
likwent, mąż i ojciec, siedzi na prze- 
dzie sceny, po jej prawej stronie. O- 
bie niewiasty przychodzą nareszcie 
do stolicy, błagają cesarza o łaskę dla 
więźnia. Nic jednak nie pomagają 

prośby, wyrok śmierci już jest podpi- 
sany i bezpośrednio potem żona i cór 
ka asystują przy egzekucji nieszczęś- 
nika. Wyprowadzony jest z więzienia 
(zdejmują mu worek z głowy), przy: 
chodzi wspaniale przystrojony kat + 
wiełkim, szerokim, krzywym mieczem 
i straszliwą długą brodą na jeszcze 
straszliwszej masce, zamierza się 

  

  

   

    

: p. t. 

WI LE Ń S K I 

czników akad. i pomoc koleżeńską. Zabawa 
zapewniona do rana. Do tańca przygrywać 
będzie orkiestra Jaszczyńskiego. Bufet na 
miejscu. Początek o godz. 21. Bilety do na 
bycia przy wejściu. Akademicy nie potrzebu 
ja zaproszeń. 

Jeśli eheesz wesoło zabawić się ta 
P dź na Wielką Zabawę Taneczną urzą 
dzaną w dniu 1 lutego (jutro) przez akadem: 
ków nowogródziam. w sali Klubu Handlow"- 
Przemysłowego, ulica Mickiewicza 33. 

Początek o godz. 22. Wbtęp 3 zł. 
Akademicki 1 50. Bufet na miejscu obfi- 

  

  

   
które można 

p. dnia 1 
aproszeniami, 

kasie o godz. 5 p. 

lutego br. 

— Zabawa sybiraków. W 
r. b. 'o godzinie 21 Związek Sybiraków Okrę 
gu Wlileńskiego urządza tradycyjną dorozznę 

dniu 4 lutego 

    zabawę taneczną w sali przy ul. Orzeszko i 

Nr. II. Bufet — obficie zaoptarzony w & 
kąski i trunki. Do tańca będzie przygrywač 
pierwszorzędny zespół orkiestry smyczkowej 
Dochód z zabawy przeznaczony na cele ku: 
turalno-oświatowe Związku Sybiraków 

  

Wktęp za zaproszeniami. Wejście 3 zł.te, a- 
kademickie zł. 1 gr. 50. Strój wieczorowy. 

— W. dniu 1 lutego we środę odbędzie się 
u Zielonego Sztralla dancing „który urzadza 
opieka Rodzicielska Szkoły Handlowej Sto- 
warzyszenia Kupców i Przemysołwców Chrze 
$ n. Dochód przeznaczony jest na pomo: 
najbiedniejszym uczniom. 

    

  

— Tradycyjny Bal Kowieński w b 
cym karnawale to, tak jak i w latach u 
łych, ardziej wytworny Bal Wilna. Du 
4 lutego w sobotę — górne sale Hotelu St 
Georges'a specjalnie udekorowane i oświci- 
lone, napełnia się doborową publicznością, 
która w ten sposób poprze usiłowania Związ 
ku Polaków Ziemi Kowieńskiej i Akad. Ко- 
ła Kownian U. S. B., dążących przez urząd:e 

nie tego Balu do polepszenia niedoli Pola 
ków — uchodźców z Litwy Kowieńskiej. Or- 
kiestra wyborowa — gra bez przerwy. Krup 

nik litewski zapewniony. 
Bilety po 5 zł. dla akademików po 3 zł 

do nabycia u Pań Gospodyń, lista których 
będzie ogłoszona w dniach najbkższych. 

— Najwspanialszy bal w karnawale. Zwy 
czajem lat ubiegłych w dniu 4 łutego r.h., 

   
    

    

Nr. 25 (2566) 

odbędzie się w Kasynie Oficerskiem ba! Zw. 
Oficerów Rezerwy Okręgu Wileńskiego. 

stalona renoma balów ZOR., wpaniałe de 
racje salonów, pierwszorzędne orkiestry i 
'moc rozmaitych niespodzianek zapowiada- 
mych niedyskretnie przez gospodarzy naka- 
zują przypuszczać, że tegoroczny bal będzie 
clou karnawału, wobec czego wspomniany 
wieczór należy zarezerwować w tegorocznym 
kalendarzyku balowym. / 

WŚRÓD PISM. 

- Wyszedł 2-gi Nr. „Smugi*, zawie! 
stępujące art.: Władysława Głuchowski 

j zbrojny czy pokój pracy*, Feliksa Ła 
iego yndykalistyczne pojęcie rów- 
Mieczysława Kotlickiego „Szkoła dra 

na i premjera debiutantów", Józefa 
Bujnowskiego „Kropidło i kilof", Anatola Mi 
kułki „Miisjonarz jaśnie Pana“, Stamisałwa 

Klukowsikego „Stryczek czy program“ i in 
ne oraz wiersze: Jerzego Zagórskiego, Wac 
ława Dawidowicza, Mieczysława Kotlickiego. 

„Smugę“ nabywać można w kioskach g2 

zetowych. “ 

     

  

    

  

  

Wkrótce uroczysta 

premjera arcyfilmu taiziyna sprawa Klary Deana 
będącego przed- 

miotem zachwytu 

całego świata 

  

Już dziś inauguracyjna premjera! 
Gościnne występy zn artystów NA SCENIE: 

Biwięk. Kino-Testr 

RALIOS 
WUsiaka 33, toi. 8-26 | МА EKRANIE: 

w przeboju 

światowym 

teatrów „„Morskle Oko" i 

Aleksander SUCHCICK 
piosenek charakterystycznych. — 

Sobowtór MARLENY DIETRICH — nowa gwiazda TATULAH BANKHEAD i GARY COOPER 

SZATAN ZAZDROŚCI 

Hanka „Qui pro Guo“: 
Polski Chevalier, 

ulub. płci pięknej, Stanisław BELSKI 
piewl — 

wedetta 
rewji 

stołecz. 
niezrównany 
wykonawca 

Runowiecka 
Aktualja! Humor! — 

F.lm ten osiągnął największy sukces na 
ekr. Ameryki i Europy Ceny przystępne 
Początek sensów o godz. 4, 6, Bi 10:20 

  

jawięk. teatr świetlny 

PAN 
il. Wielka 42, tel. 5-28 

DZIŚ! 

kollywosd 
Aiakiew. 22, tel. 15-28 

Sry; REWJA 
R Miejska 

ul. Ostrobramska 5 

Dźwięk. Kino - Teatr | 

| produkcji 

li [ НО ОМ 
Do Rejestru Handlowego, Dział B, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy dodatkowe: 

W dniu 3.1. 1982 r. 
7979. III. Firma: „Kemach Jakob“. 

biorstwo zostało zlikw>dowane + wykrešla się z reje 
stru — z urzędu. 

W dniu 6.XII. 1933 r. 
3818. II. Firma: Ancelewicz Szymon'*. 

siębiortwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z reje 
stru — z urzędu. 

9543. II. Firma: „Bobrowicz Gitel*. 

— z urzędu. 

12077. II. Firma: „W/łkomir Cywja“. 

stru — z urzędu. 

W dniu 28.XI. 1932 r. 
10901. II. Firma: „Szenkman Icek“. 

stru — z urzędu. 

W dniu 24.X1. 1932 r. 
11093. II. Firma. „Sznejdman Doba”, 

biorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się rejestru 

Jeszcze tylko 2 dni! — 

2) Niech żyje wolność 

NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 

BIAŁY ŚLAD 
w kompozycji i kariai prof. Ludwiga i Hendrychėwny. 

Dziś po raz ostatni! Arcyfilm, 
słusznie nazwany perłą PASE) 

Atnowej p. 

— Przedsie- 

Przedsieb'or- 
stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru 

= || Wiłen kin 
Przedsię- 

biorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z reje 

— Przeds'ę- 
biorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z reie- 

4—V1. stoiy, szafy, łóżka It.d. 

Wykwintna, Mocne, 

przedsię. | |NIEDROGO, 

  

ul. TATARSKA 20 

jadalno, sypialne i ga- 
inetowe, kredensy, 

1—VI. 

aa dogodnych ата 

Doskonały podwójny program! — 

) ARSENE LUPIM « «i Johna i Lionela Barrymore 47350.5 
YJ Reżyserji Rene Cialre'a. Początek © 5 30,8.30i 11.15 
m Na |-szy seans ceny zniżone 

  

    

  

shoroby skórne, wenery- 
czne i moczopłciowe 
przeprowadziła się 

Wileńska 34, II piętro 
Przyjmuję od 5—7 wiecz. 

M. Kenigsberą 
Choroby ebó”ne, 

weneryczne 
1 moczopłciowa, 

ulica Mickiewicza 4 
telefon 10-90, : 

  

  

Ceny znacznie znižone 

Śpieszcie wszyscy ujrzeć 

Perła humoru i wesołości z udz. znanego wszystkim z film. C. K. Feldmarszałek i On i jego siostra 

Viasta Surjana'"y POGD KURATELĄ 
Początek o godz. 4, 6, 8 1 10.20, w dnie ćwiąteczne o g 2-ej 

Program sceniczny obejmie tańce 
góralskie (balet R. Rądwaną, pieśni 
sabałowe i okolicznościowe djalogi 
Początek o godz. 4, 6, Bi IO-ej 

ir. Zeldowicz    

    
PROSZ2EK: 

4 у Choroby skórne, wener., 
p narządów moczowych, 

| DLA DOROSŁYCH | od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr.Zełdowiczowa 
   

Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

  

  

° 

i i. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

— Przed- skórne : wocropłciowe, 

‹ ul. Wielka Nr. 21, 
2—VI a> tel. 9-21, od 9—1 i 3—8. 

as tee || popOWICEJIKIEMONA | WS * | PIOTROWICZ-JURC A Е 
Ordynatcr Szpitala Sawicz Akuszerka 

przyjmuj оё 9 do 7 wiesz, 
ulica Kasztanowa 7, m, 5 
W Z.P. Nr 69. 8520 

Akuszerka 

Šmiatowska 
przeorowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Miekiewicza) 

  

— z urzędu. 5—VL I NA RATY > % tamże gabinet! kosmetycz” d godz. 9—121 4—5, : W dniu 15.X. 1932 r. : 08 z Ar sia ų sana bie : : 2 NADESZŁY KOWOŚCI. - | dawki, kurzaki i wągzy, 11671. II. Firma: „Bondarowicz Anastazja”. 8324! | Dr J. Berusztein | w. z.P. «e. 8323 
Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla s'e 
z rejestru — z urzędu. 

W dniu 101. 1933 r. 
570. II. Firma: „Boltupski Szloma“, 

Zawiadomienie. 
Okręgowy Urząd Budownictwa Nr. III — Grodno 

zawiadamia, że w dniu 14 lutego 1933 r. o godz. 10 
rano odbędzie się w lokalu Okr. Urzędu Bud, Nr. III 
w Grodnie, ulica 3 Maja Nr. 8 przetarg nieogran:- 
czony na wykonanie wewnętrznej instalacji elektry- 
cznej w budynkach koszarowych 3 Pułku Strzelców 
Konnych w Wołkowysku, oraz w mag. dla 3 D. A. P. 
w Porubanku. 

Szczegółowe ogłoszenie ukaże się w 

nej w Warszawie". 
Okr. Urząd Budownietwa 

Nr. III. 

tym mieczem okropnie i — wszyscy 
w zgodzie i spokoju opuszczają scenę, 
nie ukłoniwszy się nawet publicznoś. 
ci. 

„Publiczność* zaś wyje z zachwy- 
tu. Wszystkie ręce wyciągają się, wiel 
kie palce zwracająć w górę, każde u- 
51а wrzeszczą co sił: 

— Hao! Hao! (dobrze). 

Następny „numer jest tańcujący. 
Nieprawdopodobnie wysoka tancerka 
(tym razem istota żeńska) w równie 
bajecznej szacie, jak i poprzedzający 

koledzy, wykonuje przeróżne ła- 
mańce aż do zupełnego upadku ze 
zmęczenia. 

Wszystko to trwało około trzech 
godzin. W dalszym ciągu następowały 
inne punkty programu, jak i wszyst: 
ko w tem widowisku, prócz osnowy 
sztuk, mam wrażenie — improwizo - 
wanego. Dłużej wszakże nie mogły wy 
trzymać moje europejskie nerwy ta- 
kiego znęcania się nad niemi i wynio 
słam się czemprędzej z teatru, aczikui 
wiek, przyznam się, wielce ciekawa 
hyłam dalszego ciągu. 

Mróz dokuczał wszystkim bardzo 
dotkliwie. Zarówno ubogo odzianym 
widzom, jak i aktorom. Pierwsi roz: 
grzewali się w sposób dla nas dość ory 

  

—,  Właści 

ciel przedsiębiorstwa Szloma Bołtupski zmarł. — Czyn 
ności przedsiębiorstwa zostały zawieszone z urzędu. 

„Polsce Zbroj 

Młoda 
inteligentna panna 
poszukuje jakiejko|- 
wiek posady, chętnie 
na wyjazd. Oferty 
do Admin. „Kurjera 
_Wil.* pod „Praca“ 

'Maszy nistka 
pakeliai posady 
jak również może być an- 
gażowana do biura na ter- 
minową .prścę, również 
wykonuję różne prace w 
domu po b. niskich cenach 
Łaskawe oferty do Adm. | as 
„Kurjera Wileńsk.* pod 

„Maszynistka“ 

6-VI. 

8—VI. 

  

  

      
ginalny. W kącie sali, na sporem pale 
nisku stał duży kocioł z wrzącą wod. 
W pewnym momencie weszło na wi- 
dzownię dwóch służących z ogromne 
mi naręczami niewielkich kawałków 
płótna. Kawałki te, dość czyste zrazu, 
wymienieni służący maczali w ukro 
pie i rzucali między publiczność. 
Chwytali je poszczególni widzowie i z 
minami wyrażającemi niezmierną bło 
gość, wycierali sobie niemi kilkakrot- 
nie twarze i ręce. Ścierki owe wracały 
potem do rąk służących, którzy ma- 
czali je w kotłach i znów rzucali wi- 
dzom. Operacja ta powtafzała się pa- 

razy. Kawałki płótna stopniowo 
ybierały coraz ciemniejszą barwę, 

którą z kolei, w postaci długich, cie- 
manych smug oddawały chińskim obli 
czom. 

Aktorzy radzili sobie w sposób nie 
równie prostszy. Od czasu do czasu, 
któryś z nich przerywał „akcję* i pod 
chodził do jednego z trójnogów w głę- 
bi sceny, ognzewając sobie nad nim 
ręce, albo popijał gorącą herbatę, któ 
rą mu podawał służący. 

Publiczność rozgrzewa się jeszcze 
niepoślednio — emocjując się treścią 
widowiska. Niema chyba drugiej wi- 
dzowni na świecie, któraby większy 
udział brała w przedstawieniu. Każdy 

          

choroby skórne, wenerycz- 
ne i moczopłciowe 

Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje o6 22 1 i 4—e | Mleczarnia Stołówka 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wileńska 7, tel. 10-67 
od godz. 9—1 i 4—8 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerw 

przeprowadzka sią 

  

  

W. Z. Nr. 

  

Sprzedaje się 

z całem urządzeniem 
z powodu wyjazdu 
przy Ostrobraskiej 13 
O warunk. na miejscu 

legitym. wy- 
Zgub. daną przez 
Dyrekcję Kolei Państw. 
za Nr. 224799 na im. He- 
leny Dobrzańskiej, zam. 
w Nowo-. Święcianach — 

uniewažnia ę. 

Zgub. 

  

  

  

książ. wojsk. 
radai TU E va pirks 

Jewo Gedemiaowiki | P. K. U. Wilno na imię 
ul. Grodzka 27. Antoniego Czarkowskie-   3093 go, uniewažnia się. 

widz i słuchacz intensywnie przeży- 

wa los każdej postaci sztuki. 

Aktorzy chińscy nie uczą się „ról, 
bo nie mają utworów dramatycznych, 
w naszem. ty ch słów znaczeniu, tylko 
improwizują swoje kwestje, jest to 
więc rodzaj commedia del arte. Chiń 
czycy mają dużo szkół dramatycznych 
których adepci zaczynają swoją 
skomplikowaną i trudną naukę już w 
dziesiątym roku życia. 

Mój boy, Pietia, często, później 
bywał w wspomnianym, nowym tea- 
trze. Powracał zawsze w niebiańskim 
nastroju i w ciągu dni następnych żył 
wspomnieniem przeżytych wrażeń, 
oraz nadzieją nowych. W' wolnych 
chwilach oddawał się naśladowaniu 
produkcyj aktorskich, pozatem ciągle 
śpiewał, często nawet po rosyjsku, im 
prowizując na takie tematy, jak np. 
1aycie podłogi, którem się w danej 
chwili zajmował („Mooja myjet poł"). 
Wyobraźnia jego podniecona była je- 
szcze dużymi zarobkami aktorów, o 
czem mi nieraz opowiadał. Kiedym 
go raz zapytała dlaczego nie poświęc 
się temu zawodowi, osiemnastoletni 
młodzieniec chiński smutnie potrząs- 
nął głową i rzekł: 

kom pozdno, moja za star.        

    

- odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

      

МАО ТОЛГО 

    

. 

  

  

 


