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filety poiyczno- gospodarczy Eon 
Rok 1932 znajdował się w Esto 

nji pod znakiem kryzysu ustrojowego 

i ekonomicznego. W roku tym Eston 

ja rządzona była przez cztery zmienia 

jące się kolejno gabinety (K. Patsa, 

1. Teemanta, K. Einbunda, oraz od 11 

listopada r. ub., obecnego rządu K. 

Pśtsa) W lutym r. ub. nastąpiło po- 

iączenie się partyj estońskich w bloki, 

  

co w znacznym stopniu uprościło za 

wikłane przedtem stosunki politycz- 

ne. Parlament opracował projekt zmia 

nv konstytucji, którą wybrany w ma- 

ja parlament przedstawił do zatwier- 

dzenia narodowi. Projekt zmiany kon 

stytucji nie był jednak doskonały. 

Część prasy estońskiej zwalczała go 

namiętnie: Socjaliści, łękający się os 

łabienia swoich wpływów oraz ograni 

czenia ustroju demokratycznego i 

wprowadzenia dyktatury, agitowali 

przeciw projektowi. Wskutek ogólnej 

dezorjentacji projekt upadł. W czerw 

cu odwiedził Estonję prezydent Fin- 

landji p. E. Svinhufvud z małżonką. 

Podczas tej wizyty odbyły się w Es- 

tonji manifestacje, świadczące o wiel 

kiej przyjaźni, łączącej dwa bratnie 

narody. W czerwcu zaś podczas uro- 

czystości 300-nego jubileuszu Uni- 

werysytetu Dorpackiego, reprezentant 

innego zaprzyjaźnionego narodu od-' 

wiedził Estonję, a mianowicie nastę- 

pca tronu szwedzkiego, książę Gustaw 

Adolf. 

Problem zmiany obecnego ustro- 

Ju Estonji stał się bardziej aktualnym 

uiż kiedykolwiek, po ustąpieniu w 

październiku gabinetu premjera Ein- 

bunda. Rząd ów zamierzał rozwiązać 

problem zrównoważenia budżetu о- 

raz ożywienia gospodarki prywatnej 

przy jednoczesnem utrzymaniu kur- 

su korony, drogą najmniejszego opo- 

ru, a mianowicie za pomocą redukcji 

poborów urzędniczych i wprowadze- 

nia, obciążających sfery miejskie, no- 

wych podatków. Ministrowie centrum 

zgodzić się nie chcieli z tym progra- 

mem większości parlamentarnej i wy 

stąpili z koalicji. Rząd musiał podać 

się do dymisji. Trwający prawie że 

miesiąc kryzys gabinetowy, przy pog 

iębia jącym się kryzysie gospodarczym 

zaktualizował znów problem zmiany 
konstytucji: W ciągu ostatnich mie- 
sięcy ubiegłego roku cała prasa estoń- 

ska dyskutowała niemal wyłącznie ró 

żne projekty, które uzdrowić mają 

bolączkę ustroju państwowego. Przy 

tej sposobności większość prasy do- 

magała się nietylko reformy konstytu 

cji, lecz przedewszystkiem zmiany ©- 

zajów politycznych, gdyż w Esto 

naczelnik państwa nie jest kierow 

  

nikiem rządu z ramienia większości 
Parlamentarnej, tylko leaderem naj- 
mocniejszej pariji i igraszką więk- 
szości parlamentu. Państwo potrzebu. 
je kierownika. Rząd stać się powinien 
kierownikiem państwa, nie być zaś 
kierowanym.. Projekt zmiany konsty- 
tucji znajduje się w chwili obecnej w 
komisji konstytucyjnej parlamentų: 
Nie będziemy go tym razem bliżej o- 

mawiali, albowiem zajść może w tre- 
ści jeszcze szereg zmian. Treść proje- 
ktu podamy w chwili-gdy przedstawio 
ny zostanie ponownie do zatwierdze- 
nia narodowi. Oczekiwać należy iż 
tym. razem projekt ten nie zostanie 
odrzucony, albowiem opinja pubłicz 
ha przez kampanję prasową i kryzys 
ekonomiczny _ zostanie ostatecznie 
Przygotowana. Od „zdecydowanych 
Tządów silnej ręki* będzie oczekiwa- 

ła rozwiązania problemu ekonomicz- 

nego. 

Dwa dzisiaj popularne i zwaleza- 

jące się wzajemnie współczesne ust- 

roje — faszyzm i bolszewizm — w 

jednym punkcie są ze sobą zgodne: 

jednostka, indywidualność wobec 

państwa, rządzonego przez silny rząd 

nie nie znaczy. Wszystko dla państwa 

i potęgi państwa, celem zapewnienia 

narodowi jego mocarstwowości (Wło- 

chy); albo zrealizowania rewolucji po 

wszechnej i narzucenia Światu ustro 

ju międzynarodówki komunistycznej 

(ZSRR). W jednym i drugim wypad- 

ku zlikwidowano parlament partyj- 

ro-polityczny, gdyż w państwie uzna- 

wana jest tylko jedna partja i bezkom 

promisowy ustrój polityczny. Obser- 

wując zmiany, które dokonywują się 

obecnie w psychice społeczeństw, 

przyznać należy iż w państwach i na- 

rodach o wyższej kulturze faszyzm i 

pokrewne mu prądy dominują nad 

komunizmem. W narodach mniej cy- 
wilizowanych. rozpowszechniają się 
nieskomplikowane i łatwiej dla ludu 

zrozumiałe radykalne hasła komuni- 

styczne. 

Utworzony w pierwszych dniach 

listopada roku ubiegłego koalicyjny 

rząd Estonji, z najbardziej zasłużo- 
nym politykiem kraju, Konstantym 
Pitsem na czele, zwrócił się w swoim 
cząsie do parlamentu z prośbą udziele 

nia mu nadzwyczajnych pełnomoc- 

nictw, dla skuteczniejszego zwalcza- 
nia kryzysu. Estonja wkroczyła na u- 
tartą drogę. Wzorem innych krajów, 
1. j. zapomocą dekretów (podobnie jak 
w Polsce) rząd zamierzał przeciwsta- 
wić się kryzysowi ekonomicznemu, 

a mianowicie ożywić eksport, zwal- 
czyć bezrobocie i utrwalić kurs koro- 
ny estońskiej. Świat jest wszędzie ta- 
ki samy. Aczkolwiek przyczyny cho- 
roby są znane, nigdzie nie znaleziono 

dotąd uniwersalnego środka na cho- 
ry organizm gospodarczy. 

Sytuacja gospodarcza w jesieni sta 
wała się coraz bardziej skomplikowa- 

na. Stało się jasnem, że rząd nie bę- 
dzie mógł wybrnąć z sytuacji bez u- 
życia środków nadzwyczajnych — de 
kretów. Parlament zdecydował się u- 

dzielić rządowi „carte blanche*. Rząd 

wrócić musiał jednak do niepopular- 
nych środków zaradczych, które 
przyczyniły się do obalenia poprzed- 
niego gabinetu. Uchwalono narazie 
pięć dekretów: wprowadzono 15-pro- 
centowy podatek walutowy (zniesio- 
mo zaiem obowiązujące doniedawna 

ograniczenia walutowe), podatek ob- 
rotowy, podatek kryzysowy, postano- 
wiono obniżyć pensje urzędnicze, о- 
raz wyznaczono komisarza cen, które 

ga zadaniem jest regulacja cen wszel- 
kich produktów i dbanie o to, aby 
wprowadzony podatek walutowy nie 
przyczynił się do zwyżki cen towarów 

importowanych. Komisarz ten posia- 
da dalekoidące pełnomocnictwa, w 
każdej chwili może przeprowadzić re 
wizję ksiąg handlowych. W udzielo 

nym niedawno wywiadzie komisarz 

oświadczył prasie, że nie należy ocze- 
kiwać zwyżki cen, raczej tendencji 

zniżkowej. Obecnie producentom i 
handlarzom nie wolno podwyższać 
cen bez zgody komisarza. Biorąc pod 
uwagę dotychczasowe doświadczenia 
różnych krajów, należy sądzić, iż a- 
kcja ta nie da spodziewanego rezul- 
tatu. Życie gospodarcze kroczy własną 

BERLIN (Pat). Koła polityczne 
Berlina oczekują ukazania się w naj- 
bliższym ezasie dekretu, zmieniające 
go ordynację wyborczą. Koła oficjał- 
ne ogłosiły zaprzeczenie stwierdzają- 
ce, że niema mowy © podwyższeniu 
granicy wieku i uprzywilejowaniu pe 
wnych grup Społecznych przy wybo- 
rach, natomiast przyznają, że pewae 
drobniejsze zmiany ordynacji wyber 
czej zostaną przeprowadzone. 

Zapowiedź ta oznacza, że rząd Rze 
szy przeprowadzi prawdopodobnie 
podwyższenie dzielnika wyborczego 
w ten sposób, że jeden poseł przypa - 
dać będzie na 100.000 oddanych gło- 
sów (według dotychczasowej ordyna- 
cji — na każde 60.000 gł. przypada 
jeden mandat). Zarządzenie takie 
przekreśliłoby szanse całego szeregu 
mniej lieznych grup i stronnictw, sta 
jących do wyborów. Między innemi 
zwracałoby się ono również przeciw - 
ko widokom uzyskania mandatu 
przez mniejszości narodowe w Niem 
czech. 

  

  

BERLIN (Pat). Dziś wydane zosta. 

10 rozporządzenie Prezydenta Rzeszy, 

zanieniająte dotychczasową ordynację 

wyborczą do Reichstagu. Najważniej- 

szem postanowieniem jest przepis, że 

nie reprezntowane dotychczas w Rei- 

chstagu grupy polityczne, zgłaszające 

listy kandydatów, zebrać muszą pod 

niemi w jednym okręgu co najmniej 

tyle głosów, ile potrzeba na przepro- 

wadzenie jednego posła, to jest 60.003 

(dawniej wystarczało 50). W każdym 

dalszym okręgu na wystawienie swo- 

ich list drobne ugrupowania muszą ze 

brać już tylko 50 głosów, zamiast do- 

tychezasowych 20. Do głosowania po 

ze tem na podstawie nowych przepi- 

sów dopuszczeni zostaną Niemcy za- 

wieszkali zagranicą, o ile w czasie wy 

borów przebywają w Niemczech i za- 

opatrzą się w karty wyborcze. Tyczy 
się to i personelu dyplomatycznego. 

  

Gospodarka pruska na ziemiach poiskich. 
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Na zdjęciu naszem widzimy  podob.znę 
zburzonego przez Prusaków w r. 1820 klasz 

toru OO. Dominikanów w Toruniu. Klasztor 
ten zbudowany został w r. 1263, 

  

Przygotowania de wyborów. 
BERLIN (Pat). Minister spraw we 

wnętrznych Rzeszy rozesłał dziś tele 
grafieznie do wszstkich rządów krajo- 
wych okólnik, polecający niezwłocz- 
iie podjęcie przygotowań do wybo- 

rów. Zgłaszanie list okręgowych upły 
«wa dnia 16 lutego r. b. list państwo- 
wych zaś — z dniem 19 lutego. Listy 
wyłożone będą do kontroli pomiędzy 

19 a 20 lutego. 

Hitlerowcy -- komuniści = krew. 
BERLIN, (Pat). Ubiegła noe zarówno w 

Berlinie, jak i na całym obszarze Rzeszy, 
6bfitowała znowu w krwawe wydarzenia, W 
Berlinie znaleziono na ulicy ciężko rannego 
oficera policji, którego w stanie -bezprzy- 
temnym odwieziono do szpitala. W dzielni 
cy zachodniej Berlina doszło do bójki mie- 
dzy szturmowcami a grupą komunistów, w 
wyniku której jeden komunista został zakłń 
ty na Śmierć. Sprawcy zabójstwa zbiegli. W 
licznych bójkach, jakie miały miejsce w 

dzielnicach robotniezych. Z uczestników о@> 
niosło ciężkie rany. W pewnej wsi pod Berli 
nem wywiązała się ostra strzelanina pomię- 
dzy komunistami a hitlerowcami. Dwie oso 
by cdniosły rany. Pomimo wyraźnego zaka- 
zu komuniści urządzili w Królewcu marsz 

głodowy. W) ezasie formowania się pochodu 
w różnych dzielnicach miasta dochodziło de 
Gstrych starć z policją i hitlerowcami. Ka_ 
pitan policji oraz szturmowiee hitlerowski 
zostali ciężko poranieni nożami i kamienia 
mi, W godiznach popołudniowych zaburze- 
nia trwały nadal, W' całym garnizonie polieji 
królewieckiej ogłoszone stan najostrzejsze- 
go pogctowia ałazmowego. 

BERLIN, (Pat). W: Wanne (Nadrenja) w 
€zasie starcia między poehodem narodowych 
socjalistów 2 komunistami doszło do strze- 
laniny. Zaatakowana policja dała salwę do 
tlumu, 5 osób, z których 4 — jak się oka- 
zało należą do partji komunistycznej odnio- 
sło rany postrzałowe. 

Zakaz demenstracyj. 
BERLIN (Pat) Rząd pruski wydał za 

kaz urządzania pochodów i demonstra 
tyj partji komunistycznej na obsza- 
rze całego państwa pruskiego. Poda- 
kune zakazy wydano i w Turyngji. 
Zgromadzenia w zamkniętych loka- 

- lach poddane będą wzmożonemu nad- 
zorowi policji Poza tem policja rozcią 
gnie nadzór nad komunistycznemi ec 
ganizacjami sportowemi, a zwłaszcza 
strzeleekiemi, Centrala partji komuni 
stycznej w Berlinie (t. zw. dom Lieb- 
knechta na placu Buelowa) obsadz 

Rozkaz 
BERLIN (Pat). „Angriff** ogłasza 

dziś następujący rozkaz Hitlera do od 
działów szturmowych: 

Towarzysze! Przez lat 13 okazywa 
liście. niezwykłe posłuszeństwo i dys: 
cyplinę. Komunistyczne organizacje 
morderców podżegają w sposób nieod 
powiedzielny przeciwko odrodzeniu 
narodu. Niechaj to nie pozbawia was 
panowania nad nerwami, Nie dajcie 
się szpielom i wywrotowcom sprowa- 

drogą i nie da się tak łatwo ująć w 

mocne karby. Włprowadzenie podat- 

ków walutowych, importowych, obro 

towych, podwyższenie ceł i t. d. pod- 

niesie bezwzględnie koszty produkcji. 

Z drugiej strony z powodu zmniejsze- 

nia zarobków spadnie siła nabywcza 

obywateli, zmniejszy się wobec tego 

produkcja krajowa i obroty handlu. 

Krocząc nadal w kierunku dotychcza- 

sgowej polityki dekretów gospodarka 

zabrnąć może w ślepą uliczkę, z któ- 

rej wyprowadzić państwo nie zdoła o 

becna koalicja rządowa, popierana 

przez partje centrowe jedynie tak dłu 

go, dopóki ludność miejska będzie w 

stanie ponieść ofiary na rzecz. rolni- 

ków. Według opinji „Piewaleht“, уу 

chwili, gdy w polityce gospodarczej 

państwa przeprowadza się gruntowne 

zmiany, szuka się nowych dróg i mo- 

żliwości celem opanowania kryzysu, 

bezwzględnie konieczna jest równo- 
waga polityki wewnętrznej, zupełna 

karmonja koalicji rządowej. Chociaż 
rządowi obecnemu udało się począt- 

kowo pogodzić zwaśnione partje poli- 
tyczne, to zgoda zewnętrzna będzie 
trwała tak długo, dopóki w gabinecie 
obecnym nie powstaną różnice zdań 
pomiędzy ludźmi o tak skrajnych po- 

glądach ekonomicznych*. 

Preliminarz budżetowy Estonji na 
rok 1938—34 jest deficytowy. Przewi 
duje on deficyt w wysokości przynaj- 

mniej 3 milj. koron. W zależności od 
dalszych wahań konjunktury, defi- 
cyt budżetowy na rok następny może 

odpowiedzieć przewidywaniom preli- 
minarza, lub też — dzięki zwyżce do- 

chodów i kompresji wydatków — 

zmniejszyć się do poziomu nie dające 

go powodu do obaw. Klucz sytuacji 

spoczywa jednak nie w rękach komi- 

sarzą cen, ani też rządu, tylko w rę- 

kach światowych ośrodków gospodar 

czych, skąd przyjdzie zarówno dalsze 

pogorszenie się, jak i poprawa kon 

junktury. 

Bilans handiu zagranicznego za о- 

stalnie 11 miesięcy r. ub. wykazał sai 

do dodatnie. Ogólna suma przywozu 

wynosiła w tym okresie 33,9 miłj. ko 

ron (spadek w porównaniu z r. 1931 

o 41 proc.), suma wywozu zaś — 

39,6 milj. koron (spadek o 31 ргос.). 

Najbardziej skurczył się wywóz mas- 

ła (o 10 milj. koron), materjałów ba- 

wełnianych (2 milj. koron) celulozy 

(* milj. koron). Eksportowano przede 

wszystkiem do Anglji na ogólną su- 

mę 14,7 milj. koron (import 4,5 milj. 

koron), Niemiec —— 10,5 milj. koron 

(import 10,8). Handel z Rosją, jak i 

z Polską był wybitnie bierny. Ekspor 

towano do Rosji towarów na 92 ty- 

siące koron, importowano zaś na su- 

mę 2 milj. koron. ) 

Na fundusz zwalczania bezrobocia 

przeznaczono 656.000 koron, która to 

suma użyła zostanie na roboty inwe- 

stycyjne, naprawę dróg komunikacyj- 

nych i t. d. 

Trudności finansowe nie pozwoli- 
ły Estonji zapłacić raty grudniowej 

Stanom Zjednoczonym A. P. Estonja 

zatem należy do pięciu krajów (Fran- 

cja, Belgja, Polska, Węgry, Estonja), 

które słusznie odmówiły Ameryce za 

płaty długów 'wojennych.. Styczeń 

przyniósł jednak Estonji problem bar 

dziej skomplikowany. W miesiącu 

tym spłacić powinna Estonja Anglji 

ratę długu w wysokości 600.000 ko- 

ron: Będąc zależna gospodarczo od 

Anglji (najlepszego odbiorcy bekonów 

i masła estońskiego, głównych produ 

któw eksportu) będzie się Estonja sta 

reła wszelkiemi sposobami uniknąć 

zatargu gospodarczego z Anglją. : 

Na przyszłość gospodarczą Esto- 

nji nie należy zapatrywać się zbyt 

pesymistycznie. Krajowi wybitnie rol- 

niczemu nie grozi bezrobocie w tej 

mierze jak państwom posiadającym 

wielkie ośrodki przemysłowe. Zruj- 

nowany przez kryzys rolnik, pozba- 

wiony możliwości eksportu wyrobów 

rolnych, powraca do gospodarki nie- 

racjonalnej. Chociaż pozbawiony śro- 

dków finansowych nie cierpi jednak 

głodu, nie stanowi zatem podatnego 

gruntu dla propagandy komunistycz- 

nej, kt. wogėle Estonji jako krajowi o 

wysokim poziomie kulturalnym i po- 

zbawionym większych / własności 

ziemskich, nie grozi. Kryzys ekono- 

imiczny jest w Estonji natury zewnę- 

trznej, przeminie jak tylko poprawi 

się konjunktura światowa. W, obecnej 

dobie współzależności życia ekonomi- 

cznego wszystkich krajów, żadne pań 

stwo nie może uchronić się przed kry 

zysem. Nie zatrzymał się kryzys rów- 

nież przed murami „raju bolszewie- 

kiego", Rosja, która wszełkiemi sposo 

bami starała się pogłębić kryzys świa 

ta kapitalistycznego, obecnie sama za 

czyna powoli spadać w zamęt kryzy- 

su. Norbert Żaba. 

na została dziś przez policję, która 
przeprowadziła szczegółowe rewizje 
w pomieszczeniach partyjnych. Z ea- 
łego szeregu miast niemieckich dono- 
szą o kenfiskatach dzienników komu- 
nistycznych. ` 

BERLIN (Pat). Rząd brunświeki 
zakazał odbywania pochodów, orga- 
nizewanych przez partję komunistycz 
ną oraz kołportowania ulotek komu- 
nistycznych. Podobny zakaz wydał 
rząd w Meklemburg-Schwerinie. - 

Hitlera. 
dzić z drogi posłuszeństwa. Bliska jest 
godzina, gdy terror zostanie przełama 
ny. 

  

Przed rozwiązaniem 
sejmu hruskiego. 

BERLIN (Pat). Sprawa formy w 
jukiej odbędzie się rozwiązanie Sejmu 
pruskiego, rozstrzygnie się w sobotę, 
w czasie głosowania na plenum nad 
wnioskiem hitlerowców o Sarnorozwią 
zanie się sejmu. W razie jeżeli wnio- 
sek ten nie uzyska większości i t. zw. 
kolegjum trzech, złożone z przewodni 
czącego sejmu narodowego socjalisty 
Kerrla, reprezentacyjnego premjera 
pruskiego socjal-demokraty Brauna i 
delegata Prus do Rady Państwa Rze- 
szy centrowca Adenauera, nie wypo- 
wie się za rozwiązaniem, to wówczas 
nastąpi rozwiązanie sejmu w drodze 
dekretu prezydenta Rzeszy. 

Sanktuarium starego reżymu. 
PARYŻ, (Pat.) Specjalny wysłannik „Pe. 

Ait JournaFa“ Jean Martel zamieszcza dłaż- 
szą korespondencję ze swego pobytu w Doarn 
stwierdzając na wstępie, że Doora jest obec 
nie tajemniczo agresywne i zamknięte. Od- 
mosi się wrażenie, że żyje się tam pod zu- 
spicjami jakichś sił okultystycznych. Doern 
— to sanktuarjum starego regime'u — stato 

się miejscem, w którem się coś przewiduje 
® Ю coś jest ukrywane przed niedyskrecją 
niepowołanych, Korespondent stwierdza, że 
wszyscy mie cy okolicznych hotelów są 

w swej powierzchowności 
coś surowego, rzećby można coś wojskowe 
go. Na pytanie co do zajęcia pokoju ober- 
żysta, który dobrze znał francuskiego dzien 
nikarza, odpowiedział odmownie, odsyłają: 
go do sąsiedniej gospody. Martel znalezł 
tam również pubkczność wyłącznie męską. 
skupioną i tajemniczą. Samochody, przyjeż- 

ące do Doorn w wielkiej iłości, przej 
dżają przez ulice z wielką szybkością. Odjazd 
odbywa się w atmosferze tajemniczość. 
Wśród ludności krążą o tem na jsensacy jwiej 
sze . pogłoski, Dziennikarzowi opowiądąano, 
że w 74-tą rocznicę urodzin byłego cesa- 
rza Niemiec przybyło do Doorm ponad 30 
niemieckich książąt, hrabiów i wyższych 
urzędników. Nie miało to jednak charaktern 
pielgrzymki, wszyscy wyglądali raczej na 
spiskowców. Między innemi  zauwažono 
wśród gości księcia  Oldenburg-Januscha. 
męża zaufania prezydenta Hindenburga, oraz 

księcia-małżonka Henryka holenderskiego. 
który, jak wiadomo, bierze żywy udział w 

niemieckim ruchu monarchistycznym. Opo- 

wiadanie swe Martel kończy pytaniem. czy 

nie wydaje się, że ekcesarz zanóerza powró- 
cić do Niemiec. A 

    
Niemcami i mają 
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КО ЕЕ “’ХЬЕЁЗК__! 

Wilno žegna wojewode Beczkowicza. 
Raut w Kasynie garnizonowem. 

Wczoraj, w salonach Kasyna Gar- 

nizonowego społeczeństwo wileńskie 

żegnało rautem  opuszczającego swe 

dotychczasowe stanowisko i Wilno, p- 

„Wojewodę Beczkowicza. 

Wchodzącego w otoczeniu człon- 

ków Komitetu pożegnania do szczel- 

nie zapełnionej (przybyło około 400 

osób głównej sali kasyna p. Wojewo- 

dę z Małżonką, orkiestra powitała po- 

lonezem, przyczem p. Wojewodzinie 

wręczono piekny bukiet kwiatów. 

Po przywitaniu i krótkiej poga- 

wędce, w oficjalnej części rautu pier- 

wszy zabrał głos przewodniczący ko- 

miitetu pożegnania sen. Witold Abra- 

mowicz: „Ziemia wiłeńska — mówił 

—- po długich latach dziełenia wspól- 

nej doli z całą Polską, po odzyskaniu 

przez Nią niepodległości, wolą jej lu- 

dności, znów się połączyła z Rzeczą- 

pospolitą. Administrowanie jednak tą 

naszą ziemią nie należy do łatwych. 

Tu trzeba ogromnego wyczucia i zdol 

ności pogodzenia interesów często na- 

wet sprzecznych, bardzo zróżniczko- 

wanej pod względem narodowościo- 

wym i wyznaniowym ludności tej 

ziemi. Pan, Panie Wojewodo, umia- 

łeś te interesy pogodzić. Umiałeś od- 

czuć potrzeby wszystkich, i w miarę 

swych sił potrzebom tym przyjść z 

pomocą. Ziemia Wileńska wdzięczną 

Ci jest za to i przez swych synów, tu- 

taj licznie zebranych, składa wyrazy 

podzięki i uznania. 

„Podczas rządzenia tą naszą zie- 

mią — mówił dalej sen. Abramowicz 

-- rozumiałeś Pan, Panie Wojewodo, 

olbrzymie znaczenie jej dla całego 

psństwa polskiego. I dlatego tak nią 

kierowałeś, by znaczenie to jeszcze 

bardziej podnieść, Bo jak Wilno bez 

Polski nie może być wolne, tak Pols- 

ka bez Wilna może być poważnie za- 

grożona w swej wielkości”. 

„Powołany dziś wolą Marszałka 

na odpowiedzialne stanowisko minist 

ra pełnomocnego w zaprzyjaźnionem 

z nami państwie łotewskiem, musisz 

opuścić naszą ziemię, która z żalem 

Cię żegna. Na nowej placówce życzy- 

my powodzenia i tak owocnej pracy, 

jak owocną ona była tu w Wilnie". 

Po panu senatorze Abramowiczu 

przemówił gen. Żeligowski. W pros- 

tych, żołnierskich słowach podkreślił 

zasługi woj. Beczkowicza dla Wileńsz 

czyzny i jej mieszkańców, wyrażając 

w końcu żał z powodu ustąpienia i 

składając życzenia na przyszłość- 

Zkolei zabrał głos wiceprezydent 

miasta p. Czyż. W przemówieniu swo 

jem p. Czyż z mocnym naciskiem pod 

kreślił szanowanie przez p. wojewo- 

dę Beczkowicza godności każdego 

człowieka, bez różnicy na jego wiel- 

kość, czy małość, przynależność naro 

dową, religijną, czy partyjną. Ta u- 

miejętność stwarzania uczuć braterst 

wa i godzenia różnych interesów i 

sprzeczności niewątpliwie wyda pięk 

ny płon i w utrzymaniu braterskiej 

przyjaźni z sąsiedzkim narodem łote- 

wskim, do którego jedzie p. wojewoda 

Ły objąć stanowisko ministra pełno- 

„mocnego Rzplitej. 

Po wiceprezydencie Czyżu zabrał 

(ASS UT I IE AIR 

ZYGMUNT NAGRODZKI. 

głos J. M. Rektor U. S. B. prof: Opo- 

czyński: 

„Wśród głosów serdecznego żalu 

całego społeczeństwa wileńskiego z po 

wodu wyjazdu Pana Wojewody — 

powiedział na wstępie J. M. Rektor — 

nie powinno też zabraknąć głosu Uni 

wersytetu Wileńskiego. Szczera ży- 

czliwość i stała troska Pana Wojewo- 

dy o nasz stary, a jednak zawsze mło- 

dy, bo co roku odmładzający się, Uni- 

wersytet, nakazują dziś złożyć wyra- 

  

zy serdecznej wdzięczności'. 

Dalej, w dłuższem przemówieniu 

J. M. Rektor Opoczyński skreślił sto 

sunek wojewody do U: S. B., zazna- 

czając, że stosunek ten był zawsze 

pełen życzliwości i 

spraw uczelni. 

Następnie przemawiał p. prof. Wi- 

told Staniewicz w imieniu organizacyj 

rolniczych, podkreślając na wstępie, 

że jest wyrazicielem uczuć nietylko 

ofiarności dla 

rolników Wileńszczyzny, lecz i No- 

wogródczyzny. Biorąc pod uwagę, że 

ziemie nasze są wyłącznie rolnicze, 

p. wojewoda otoczył rolnictwo najwię 

kszą swoją opieką i pieczołowitością. 

* Nie było żadnego, chociażby najmniej 

szego 'przejawu z życia rolniczego, 

którymby p: wojewoda osobiście się 

nie zaintersował i nie zajął. A rolniet 

wo nasze potrzebuje wszak bardzo 

czułej opieki i pomocy. P. wojewoda 

Beczkowicz całą duszę swoją rolnict 

wu oddawał. „Dlatego też — mówił 

p. prof. Staniewicz — z wielkim ża- 

lem żegnają Cię, Panie Wojewodo, 

rolnicy Ziemi Wileńskiej i Nowogró- 

dzkiej, z tem większym jeszcze żalem, 

żę opuszczasz nas omal w przeddzień 

stanięcia na czele Izby Rolniczej mają 

cej reprezentować interesy obu na- 

szych województw. 

Objęcie innego, zaszezytnego sta- 

nowiska widocznie jednak było ko- 

nieczne. Będąc jednak  reprezentan- 

tem Rzeczypospolitej w sąsiedzkiem 

państwie, tak jak i nasz kraj rolni- 

czem, nie wątpimy, że to szczególne 

"zainteresowanie sprawami rolniczemi 

spowoduje, że za Twojem pośrednict- 

wem, Panie Wojewodo, zacieśnią się 

bliżej i stosunki gospodarcze pomię- 

dzy obu panstwami“. : 

„Nadmienić muszę — mówił dalej 

p prof. Staniewicz — że w opiece nad 

organizacjami rolniczemi dzielnie se- 

/kundowała Małżonkowi Pani Woje- 

wodzina, za co niech mi wolno będzie 

złożyć Jej, w imieniu tych organiza- 

cyj, również słowa serdecznego podzię 

kowania. 

Po p. prof. Staniewiczu przema- 

wiał w imieniu Związku Ziemian p. 

St. Wańkowicz, wyrażając podzięko- 

wanie p. wojewodzie za opiekę nad 

ziemiaństwem i podkreślając, że 

przez słowność swoją i szczerość, p. 

wojewoda Beczkowicz był stale obda- 

rzany przez wszystkich największem 

zaufaniem. 

Nadrabin Rubinsztejn, w imieniu 

gminy wyznaniowej żydowskiej, dzię 

kował p. wojewodzie za opiekę nad 

ludnością żydowską i uporządkowa- 

nie spraw gminy, zaś przedstawiciel 

młodzieży akademickiej — za pomoc, 

okazywaną studentom. 

Teatr Rzemieślniczy w Wilnie. 
Okres Ili-ci. — Rok 1915-1919. 

Т. 
  iezwłocznie po wkroczeniu do 

Wilna Niemców, co nastąpiło dnia 5 

września st. st. 1915 r., wynajęliśmy 

duży budynek pocyrkowy na Łukisz- 

kach, gdzie na kilka łat przed wojną 

grywała t. zw. „Udziałówka” pod dy 

rekcją Pawłowskiego, i tam to rozpo: 

czął się najpiękniejszy, trwający prze 

szło trzy lata okres „Teatru Rzemieśl- 

niczego”. Sala mieściła około 1000 c- 

sób, a niemał zawsze była pełna po 

brzegi. Grywaliśmy dwa-trzy razy w 

tygodniu: Programy konstruowaliśmy 

tak, żeby wykonanie nie zabierało 

więcej czasu jak dwie godziny, wobec 

tego każdy program, każde widowisko 

dawaliśmy dwukrotnie w ciągu jedne 

go wieczoru. Staraliśmy się żezy każ 

de przedstawienie na wzór naszych 

dawniejszych „zawracalni* było bar- 

dzo urozmaicone. Najczęściej składa 

łc się ono z jednoaktówki, monoło- 

gów, deklamacyj, tańców i śpiewu. 

Chór w tym okresie zorganizował i 

prowadził p. Adam Wyłeżyński. Stwo 

rzył go z wielkim nakładem pracy z 

materjału całkiem surowego. Mater 

jałem tym byli uczniowie i uczenice 

ogólnokształcących kursów dla mło- 

dzieży rzemieślniczej, istniejących 

przy Stowarzyszeniu Rzemieślniczem. 

Praca p. Wyleżyńskiego wśród licznej 

młodzieży trwała kilka lat i miała 

charakter wysoce obywatelski i — 

niepodległościowy. O tem ostatniem 

dobitnie świadczył dobór piosenek. 

Wkrótce nasz amatorski *) zespół 

okazał się niezdolny do tak intensyw- 

nej pracy i musieliśmy zasilić go ar- 

tystami częściowo zawodowymi, któ- 

rzy przedtem grywali na scenie „Lu- 

tni*. 
Reżyserami w tym okresie po wy- 

jeździe p. Dubowikówny **) byli: pp: 

Janowski art. dram., Zbigniew Śmia- 

łowski i Kieszczyński art. dram. 

Kierownikiem literackim był p. 

Kenard Czarnocki i jemu to zawdzię- 

czamy wystawienie na malutkiej estra 

dzie kursów rzemieślniczych — „Dzia 

dów* Mickiewicza (scena w celi Kon- 

rada), które jakkolwiek wykonane 

wyłącznie przez młodzież rzemieślni- 

czą, takie na widzach zrobiły wraże- 

nie, że przez kilka lat o tem wspomina 
no. P. Czarnocki w innej jeszcze for- 
mie dawał swoją współpracę: grał, re 
żyserował i zasilał programy utwora 

mi swego pióra. Sztuki do grania kwa 
lifikowane były przez komisję, skła- 
dającą się z Emmy Dmochowskiej, p. 
Michała Brensztejna i niżej podpisa- 

W odpowiedzi wszystkim przema- 

wiającym przedstawicielom społeczeń 

stwa zabrał głos p. Wojewoda Becz- 

kowicz. Z  głębokiem wzruszeniem 

dziękował wszystkim . zebranym za 

serdeczne do niego skierowane słowa, 

podkreślając szczególnie niezmiernie 

dla Niego cenny fakt wyczucia przez 

społeczeństwo wileńskie Jego głębo- 

kiego przywiązania do kraju, dla któ- 

rego pracował przez ostatnich lat sie 

dem. 

„Zasadę mojej pracy — mówił 

Wojewoda — było wykonywanie jej 

wspólnie z Wami, oparcie jej na Wa- 

szym współudziale, zespolenie moich 

wysiłków z tymi ludźmi tego kraju, 

którzy tak wielkie mają wyczucie obo 

wiązku społecznego i tak wiele potra- 

fili zdziałać na tej ziemi. Będąc nieg- 

dyś pozostawieni tylko samym sobie, 

zdołali oni jednak tradycje pracy kul- 

turalnej i spoełcznej Wilna utrzymać 
  na wyżynach, odpowiadających Świet- 

nej przeszłości tego miasta. Tego com 

szukał — znalazłem wśród: Was i dła- 

tego z głębokim żalem opuszczam 

warsztat umiłowanej, dopiero rozpo- 

czętej pracy, którą dzięki waszej po- 

mocy spodziewałem się móc rozwinąć 

Narodowym trunkiem japońskim jest wód- 

ke sake, pędzona z ryżu. Na zdjęciu naszem 

widzimy transport tej wódki w oryginalnem 

  

Nie chodzi 0 
BERLIN, (Pat). Na zebraniu nie- 

mieckiego aeroklubu komisarz do 

spraw lotnictwa minister Rzeszy Goe- 

ring wygłosił przemówienie, w któ- 

rem sprecyzował plan i zadania nowo- 

powstaełgo komisarjatu, podkreślając, 

że obejmie on całokształt lotnictwa— 

nie zaś tylko komunikację pasażerską 

Minister uważa za swój główny cel 

x 0zbudowę lotnictwa wewnątrz kraju, 

przy równoczesnem dążeniu do usu- 

nięcia krępujących ' je ograniczeń z 

Austrjaccy 

WIEDEŃ, (Pat). W związku z mianowa. 

niem Hitlera kancierzem Rzeszy narodowi 

socjaliści wiedeńscy urządzili na Karlplatzu 

meeting po którym odbył się pochód z po- 

chodniami po ulicach miasta. 

WIEDEŃ, (Pat). Studenci hitlerowcy u. 

rządzili w dn. 2 b. m. w auli uniwersytet 

nego. Bez głosu aprobującego p. Dmo 

chowskiej, żadna sztuka wystawianą 

nie była: 

"Takiej publiczności, jaka wypei- 

niała nasz teatr na Łukiszkach, bodaj 

że żaden inny teatr nie miał. Przycho 

dziła gromadnie nietylko ludność 7 

przedmieść lecz i z pobliskich wiosek. 

Latem miewaliśmy tłumy wyrostków 

bosych. Dorożkarze zostawiali na uli 

cy przed „Cyrkiem*, pod opieką wyna 

jętego chłopaka konie, a sami z batem 

w ręku szli na przedstawienie. 

Ponieważ sala była duża a kos 

mieliśmy bardzo małe, cena miejsc by 

ła minimalna, mniej więcej odpowia- 

dająca 20—75 groszy obecnych. Te 

mu właśnie, jak również sztukom pa- 

trjotycznym lub z tańcami i chórami, 

przypisać należy to nadzwyczajne po 

wodzenie teatru  rzemieślnieczego w 

gmachu Cyrku na Łukiszkach. 

Sztuki patrjotyczne przemycaliś- 

my przez cenzurę niemiecką dzięki 

poznańczykom tam urzędującym. a 

czasem przy pomocy śródków stoso- 

wanych za czasów rosyjskich. Kra- 

kowiak (taniec przed rewolucją roku 

1905 surowo wzbroniony) siarczyś- 

cie przez nasz balet, prowadzony 

przez zdolnego baletmistrza Ciesiels- 

kiego, 'tańczony, tak rozgrzewał publi 

czność, że ta po opuszczeniu budy cyr 

kowej, sama na placu puszczała się 

w tany. 
Kilka słów poświęcić muszę ostat 

niemu w 'tym okresie przedstawieniu. 

    

i prowadzić w myśl tych szczytnych 

ideałów, które Was ożywiają. Jest bo- 

wiem ta ziemia szczególnie bogatą w 

ludzi wielkiego serca i czynu. Wszak 

jej to synem jest Ten ,który ucieleśnia 

w sobie najszczytniejsze ideały naro- 

du i który obudziwszy ten naród nie- 

zmordowanie czuwa nad sterem nawy 

państwowej. Na wskazanym mi przez 

Marszałka innym postierfunkfu pracy 

państwowej, będzie mi brakowało Wa 

szej pomocy, niechże choć w części 

Wasze serdeczne życzenia ten brak mi 

zastąpią *. 

Po zakończonych przemówieniach 

oboje pp. Beczkowiczowie obchodzili 

zebranych żegnając się ze wszystkimi 

i odprowadzeni przez członków Ko- 

mitetu opuścili salę. Raut zakończył 

się po godz. 12-ej Zgromadził on wszy 

stkie sfery społeczeństwa wileńskiego 

z jego elitą na'czele. Społeczeństwo wi 

łeńskie, jak zwykle, tak i tym razem 

udowodniło, że umie ocenić pracę tych 

ludzi którzy, jak Wojewoda Beczko- 

wiez, prowadzą ją z tak wielkiem о4- 

daniem i umiłowaniem. z tak wielkiem 

potrzeby oparcia się na 

siejscowem społeczeństwie, 

wycz uciem 

  

opakowaniu, przeznaczony do wysyłki na pro- 

wincję. 

rozbrojenie... 
zewnątrz. Przytaczając postulaty Nie 
miec w zakresie rozbrojenia, Georeing 
oświadczył, że nie chodzi wałściwie o 
kwestję uzbrojenia, ani też rozbrojenia 
lecz o bezpieczeństwo narodu niemiec- 
kiego. Dopóki Niemcy nie uzyskają w 
dziedzinie lotnictwa. równouprawnie- 
nia, wszystkie wynalazki i udoskona 

lenia techniczne, dokonane w Niem- 

czech, pozostaną dla innych państw 

niedostępne. 

wyznawcy. 
wiedeńskiego manifestację na cześć Hitlera. 

Wi manifestacjach tych wziąt również udział 
rektor Abel oraz pewna liczba profesorów. 
Studenci hitlerowcy zjawili się w gmachu 
uniwersytetu, mimo istniejącego zakazu w 
uniformach partyjnych. 

Było to 1 stycznia 1919 roku. Na- 
strój u wszystkich ogromnie podnie- 
ceny: Grać tego dnia mamy po raz 1v 

i 20 agitacyjną sztukę Marconowskie 

go „Legjoniści*. Pod wieczór śpieszę 
ze Śnipiszek do „CGyrku* żeby spraw 
dzić czy „artyści stawili się. Zbliżam 
się do mostu Zielonego i widzę przed 
mostem, ślicznych jak malowanie 
dwóch -ułanów polskich na koniach. 
Kontrolują publiczność udającą się 
do miasta. Wiem co to znaczy: to już 
siła zbrojna połska zajęła Wilno ***), 
wybiła oczekiwana godzina. Po dru- 
giej stronie mostu również ułani. Nie 
sądzę, żeby nasi artyści-amatorzy, kto 
rzy niemal wszyscy bez różnicy płci 
należeli do POW. mogli w takim mo- 
miencie myśleć o teatrze, do „Cyrku* 

jednak zachodzę. Artyści są. Wszyscy 
mężczyźni przyszli z karabinami (nie 
wyłączając reżysera Kieszczyńskiego 
i baletmistrza Ciesiełskiego) i ustawia 
ja je za kulisami. Dowiaduję się, że 
zaraz rozpocznie się akcja. zbrojna: 
Oni zwolnieni zostali dla wykonania 
swoich ról i zaraz po tem mają sta- 
wić się na oznaczonem miejscu. 

  

Jeszcze nie było skończone pierw 
sze przedstawienie, gdy na ulicy Wijro 
niej (obecnie Dąbrowskiego) rozpoczę 
ło się zdobywanie gniazda bolszewic- 
kiego, z gęstą strzelaniną i ciskaniem 

granatów ręcznych. 

Przedstawienie to przerwane wal 
ką było zakończeniem okresu trzecie- 
go. 

Poseł Arciszewski wręczył 
listy uwierzytelniające. 
BUKARESZT (Pat). Król rumuńs- 

k: w towarzystwie ministra spraw za 

granicznych Titulescu przyjął dziś na 

uroczystej audjencji posła polskiego 

Arciszewskiego, który 

swe listy uwierzytelniające. 

Kuchciak i banda skazani. 

Epilog zamachu bombowego. 

Znani naszym czytelnikom „bokałerowie* 
zamachu bombowego na gmachy Województ 
wa, Magistratu, oraz napaści rabunkowej na 
kasjera „Karolewskiej Manufaktury*  Mi- 

*cheła, wyrokiem sądu ckr. w Łodzi zosiali 
skazani Kuchcik na karę łączną 15 lat wię: 
zienia, inni na od 2 i pół de 12 lat więzie 

mia. Wina oskarżonym została udowodnie- 
na: pod pretekstem działalności polityczna- 
społecznej (Kuchcik był z ramienia N. P. R. 
prawicy, partji na terenie łódzkim zamie- 
rającej, prezesem  „Karielu Związków* z 
którego przy pomocy swej bandy zrobił baz: 
do wyczynów kryminalnych) dokonali za. 
machów, szykowali zamach na Bani Połski 
i in., wreszcie dopuścili się rabunku z bro: 
nią w ręku, zdobywając „na cele partyjne” 
25,009 zł. Pieniądze te następnie podzieli pe 
między siebie i przepili.. Bobmy iabryko- 

wał Kuchcik sam. 

Zeznania świadków były dla oskarżonych 
niezmiernie ołteiążające. Oskarżeni zawsze 
swym poczynaniom kryminalnym nada 
charakter roboty politycznej.  Bezczełność 
swą Kuchcik posunął tak daleko, že po za- 
machu bombowym zgłosił prośbę © pozwe 
nie na broń, „gdyż czasy są niespokojne — 
bomby rzueają...* To samo próbowano zr6- 
bić w ezaste procesu. Przed procesem jeszcze 
N. P .R. prawica próbowała „bielić* Kne 
cika, nie edżegnywująe się odeń całkowi 
cie. W czasie dwudniowego przewodu sądo. 
wego sałę wypełniali tewarzysze partyjni. 
W metywach jednak wyroku sąd podkreśla, 
że aczkolwiek napad był dokonany i w eetu 
zasilenia kasy partyjnej, to jednak przede- 

stkiem w chęci zysku osobistego. 

  

  

mu wręczył 

  

   

   

   

   

  

Aresztowanie emisarjusza 
sowieckiego. 

Pod Postawami zatrzymano wczoraj W: 
tolda Wiłkomirskiego 

asteczka D. 
pochodzącego z 50- 

  

W: chwili zatrzymania Wiłkomirski tw'or 
dził, że przybył do Polski w celu odnałezi 
nia zbiegłej żony, i i 
mu 5000 dolarów, 
żuterję. 
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Przeprowadzka. 
Już w sobotę było trochę rozgardjaszu, 

jakieś paki, pakunki... W poniedziałek stary, 

pocziwy lokał na Jagiellońskiej, jak kalen- 

darz w grudniw — wszystko poobdzierane... 

We wtorek już niesamowity rozgardjasz. Nie 

poznałem starej budy. A prawie sześć lat 

służyła nam wiernie, 

'Wiieczorem wpadłem przez czysty 

sentyment po raz ostatni. Patrzę — na Śśrod- 

ku wielkiej, pustej Konrad 

(„sam wielki pustej scenie) w 

„Wyzwoleniu“, siedzi chluba reportażu ko- 

lega Eugenjusz (często opuszczam „Eu*) do 

słownie na „starych śmieciach*, bo jeśli nie 

na ich stosie, to wśród nich — i puka na 

maciupcim Remingtonie sensację dnia. „Zaś 

w głębi ciemnej”... nieba? Nie, tylko sali. 

W? rozwartych maoścież drzwiach swego ga- 

binetu, kolega sekretarz redakcji, jak ka- 

pitan na tonącym okręcie, ostatni jeszcze 

tkwi ma stanowisku. Usque ad finem! W zie- 

lonem świetle. zielonej lampy tajemnicza 

seje w perspektywie nad srwice'm Pa- 

abrakadabrą kolegi J., czy 

tam 

   

  

niczem 

już ma 

zie 
   

  

ta, <. 

że KR? 

W. gabinecie „naczelnego* przez ne 

ne drzwi jakieś długie nogi z pod biurka, 

To Włodzio sąda 

ak kolega Z. na 

wesoło. choć „bez wielkiego krzyku, co © 

mim z żałem powiedział pewien mecenas. 

Mówią że jak kot — chodzę własnemi dro 

gami, często drapię, spadam na łapy i wi- 

dzę po ciemku. M'ewam też podobno kocie 

ruchy i sentymenty do „starych šmieci“. 

Tym razem więc uroniłem nieodzowną łez- 

kę ma owe śmiecie i poszedłem na nowe. 

„Nowe“ (na drugi dzień rano) są bardzo 

przyjemne i jeszcze, również dosłowne. Je- 

szcze nie wszyscy się uplasowali, gle coś 

wnoszą, wynoszą przenoszą... Jest bardzo we 

solo i jasno, weselej niż w starej budzie. 

Chodzę bardzo jest tak 

wsżędzie nowo, wygodnie i p mnie. Za 

ścianą stukają pracowicie linotypy, za niemi 

zecernia, halt maszyn. Co za wspaniałości! 

a fabryka. Rozmach 

i sz amerykańską oszczędnością i ceto 

wością. I taniej i zdrowo. Pan Wiładysław, 

szef zakładów technicznych promienieje... 

Mimowoli przypominam sobie naszą 

skromną dziurkę w 24 25 r., na Wileńskiej... 

Jest różnica i postęp... 

    

na środek pokoju wysta 

dawca na poważnie, tak j 

  

     

      

ucieszony, że 

   

     

  

iczem wie amery- 

    

  

Pstryk. 

  

Wznowienie prac komisji głównej 
kenferencji rozbrojeniowe!. 

GENEWA, (Pat). Po dłuższej przer 
wie kemisija główna konferencji roz- 
brojeniowej wznowiła w dniu 2 b. m. 

swe prace, rozpoczynając je od dy- 
skusji nad francuskim planem organi- 
zacji pokoju. 

Mac Donald przyjął przewodnictwo 
światowej konferencji ekonomicznej. 

LONDYN, (Pat). Mac Donald przy 

jał zaproszenie do objęcia przewodniet 
wa światowej konferencji ekonomicz- 

nej pod warunkiem, że konferencja od 
będzie się w Londynie. 

SPORT. 
Polscy tenisiści w Stokholmie. 

2 gry z królem Szwecji. 
STOKHOLM, (Pat). Wczoraj we czwartek 

przybyli do Stekkolmu połsey tenisiści Ję- 

drzejowska, Tloczyūski i Wittman. Polaey 

przyjęci zostali na dworcu przez sekretarza 

poselstwa polskiego, przedstawicieli szwedz- 

kiego związku tenisowego i p. Brodatego, 

inicjatora meczu. O godzinie 3 po poł. Pola- 

cy udali się na stadjon tenisowy, gdzie re 
zegrali dwa mecze tenisowe, mające za part 
nera króla Szwecji Gustawa. 

W pierwszym meczu para król Gustaw— 

Oesterg, mistrz Szwecji, walczyła przeciwko 

Polakom Tłoeczyński—Wittman, Rozegrane 

dwa sety. Pierwszego wygrał król 7:5, w 

drugim triumfowali Połacy 6:3. W dru- 
gim meczu król Gustaw w parze z Tłoczyń- 
skim pokonał w pierwszym secie parę Witt- 
man—Jędrzepowska w stosunku 6:3. 

Prasa szwedzka wyraża się z uznaniem © 
grze naszych tenisistów, podkreślające ich zna 
komitą formę sportową. | 

  

ODWOŁANIE BIEGU. 

Zapowiadany bieg na Odznakę P. Z. N. i 
P. O. $. przez Okr. Ośrodek W. F. w W*!n'e 
i Qkr. Zw. Narc. na dzień 3 iatego br. ni» od 
będzie się z powodu nieodpowiednich wa: 
runkėw Śnieżnych — (odwilż). 

Następny termin został wyznaczony na 

5 lutego 1933 r. godz. 10-tą rano, 
Bieg odbędzie się na 12 i 8 klm. ua 

wspomniane odznaki w rejonie Rowów Sa. 
pieżyńskich. 

Zgłoszenia przyjmuje Okr. Ośrodek WIFE. 
Z. N. — Mickiewicza 30 m. 7, ora. 

ko: Narciarskie Okr. Ośrodka WF. w 
ch codziennie od godz. 9—15. 

    

   

        

Okres IV.ty.—Rok 1919 i 1920. 

Po wkroczeniu wojsk polskich pod 

koniec kwietnia roku 1919 zwrócił 

się do mnie kapitan dr. Maciesza i w 
imieniu Naczelnego Dowództwa za- 
proponował wznowienie teatru rze- 
mieślniczego, zaznaczając jednocze: 

nie, że możemy liczyć na subsydja. 

  

Porozumiałem się z kolegami z za 
rządu i przystąpiliśmy do pracy naty 

chmiast. Z naszegopo przedniego ze 

społu męskiego pozostało bardzo ma3- 

ła, znaczna większość była w wojsku. 

pokonaliśmy jednak trudności i w kró 

tkim czasie teatr był uruchomi ny. 

Nasz nowy zespół pod względem 

artystek stał dosyć dobrze, oprócz bo 

wiem dawniejszych, mniej lub wię- 

cej uzdolnionych amatorek, jak. np. 

siostry Czajkowskie, weszły do niego 

odziedziczone przez nas po zaaarłej 

za czasów okupacji niemieckiej „Lu- 

tni* panie: Millerowa, Molska, Biels- 

ka, Łodzińska, Wiślańska; natomiast 

pod względem artystów było o wiele 

gorzej. Próba sprowadzenia z War- 

szawy za pośrednictwem ZASP'u da- 

ła bardzo złe wyniki: Jeden z pierw- 

szej partji wprawdzie grać umiał i 
miał w tem pewną rytunę, ale mówił: 

„schyl swą główkie* lub „zamknij 

giembe*, drugi zaś był poprostu do 
niczego i musieliśmy go wyekspedj»- 
wać zpowrotem do Warszawy, nara- 
żając tem na poważny szwank stosun 

ki nasze z ZASP'em. 

    

    

O MISTRZOSTWO HOKEJU. 

KRYNICA, (Pat). W dalszych rozgryw- 

kach o mistrzostwo Polski w hokcju mistcz 

Polski AZS. Warszawa zremisował ze lwow. 

ską Pogonią 0:0. Gra bardzo ładna, żywa, 

prowadzona w ostrem tempie. Zespołowo gra 

i trochę lepiej akademicy. Mimo wysiłków 

obu drużyn zawody kończą się bezbramkowo. 

Zawody prowadził p. Zachs. Wiidzów okała 

1500. 
KRYNICA, (Pat). Trzeci mecz o mistrz..- 

stwo Polski w hokeju, rozegrany pomiędzy 

poznańskim AZS. a ŁKS. zakończył się ws- 

mikiem nierozstrzygniętym 2:2 (2:0, Э-, 

0:1). 

Było w Polsce trochę wolnych ar- 
tystów, ale ci, nie chcąc „obniżać io- 
tu* do „Teatru Ludowego*, w dodat 

ku w Wilnie, jechać nie chcieli. 

Kochany nasz Oszmiańczuk p. Le 

cn Wołłejko ze skóry wyłaził żeby te 

mu brakowi zaradzić, sam i reżysero 

wał i w każdej sztuce grał, a w razie 
większej potrzeby, pożyczał artystów 
od dyrektora Cepnika, z zespołu teat- 
ru na Pohulance. Znaleźliśmy wresz 
cie paru początkujących aktorów 
wśród wojskowych i tak jakoś do koń 
ca sezonu dobrnęliśmy. 

i * * 

Przez okres poprzedni t. j. trzeci 

graliśmy pod firmą Sekcji Dramatycz 
nej Połskiego Stowarzyszenia Rzemieś 
Iniczego, teraz zaś zalegalizowaliśmy 
Się u władz polskich jako samodzie]- 
1ie Towarzystwo Polskiego Teatru zu 
dowego. Chcieliśmy grać dalej w na- 
szej ukochanej budzie, w Cyrku, ale 
magistrat powziąwszy podejrzenie co 
do jej trwałości, zaproponował nam 
przenieść się do teatru w Ratuszu, w 
którym przed wojną grywał teatr 
Młodziejowskiej. Sala była znacznie 

jsza, mieściła tylko 640 osób, a 
korzystać z niej mogliśmy zaledwie 
przez trzy dni w tygodniu, gdyż na 
drugie 3 magistrat oddał Żydowskie- 
mu Teatrowi Ludowemu: Dla nas ta 
kie dzielenie się salą było wielką nie- 
dogodnością, bowiem przy płatnych 
już wówczas artystach (przeważnie) 
i małej sali, dła utrzymania niskich 
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Trzon i sedno ochrony Bazyliki. 
Wysokie masztowe sosny lasów z 

pod Waki przybyły podeprzeć zagro- 
żeny portyk bazyliki. Oparto je na be- 
tonowym fundamencie, podklinowano, 
wparto między kolumnami pod archi 
traw portyku i tkwią te „Świece* jak 

je język inżynierski nazywa, trzymając 
30 frontonu, aby bezpie- 

cznie można było budować opokę pod 
każdą z najwyższych w Polsce kołunn 
Opokę z ośmiu potężnych żelazo-beto 
nowych pałi, które wieńcem dokoła 
każdej kolumny wrosły 14 metrów w 
głąb »'emi. Żelazne cztery belki skrzy 
zują się na każdym wieńcu pod kołu- 
mnami jako ruszt wiecznotrwały. To 
mie drewniane pałiki gucewiczowskie. 
Oto przed nami rysunek — przekrój 
takiego słupa betonowego wbitego 
ścieśnionem powietrzem w płynnej ma 
sie i stężałego na wieki. Zaznaczone są 
warstwy ziemi na całej jego długości. 

Najpierw więc mięka próchnica około 

trzech metrów grubości, potem żwir, 
potem twardy ił, a wreszcie glina. Na 
miej spoczywa pał, ale mogłoby jej nie 
być bo same tarcie boków słupa, samo 
ciśnienie ziemi na te boki wystarczy 
aby go wraz z jego ciężarem utrzymać 

pewnie, w właściwem położeniu Jak 

że Śmiesznie wyglądają małe słupki 
drewniane obok. Już to Gucewicz więk 
szym był artystą-projektodawcą. niż 
inżynierem-wykonawcą. Cudem przez 

półtora wieku prawie utrzymała 

bazylika szeroką powierzchnią swo 

podstawy na tem błocie, któr 
owe dwu i pół metrowe paliki nie prze 
biły nawet do następnej pod niem war 

stwy — żwiru. 

Drobiazgowych danych o stanie i 
wygłądzie pala, przedstawionych na 

naszym przekroju, dostarczyły cudow 
ne maszyny beton na pale długiemi ru 

i wc ce. Opowiedzialy nawet, 
, w której warstwie i pal jest tro 

chę grubs Inżynierowie czuwający 

nad każdem drgnieniem mądrego po- 

twora pneumatycznego, wy: zytują 2 

10 jeszcze mnóstwo INT 

rych dla siebie wieści. Niebawem 
zystkie kolumny będą zabezpieczo- 

ne. W licznych pęknięciach w t. zw. 
tympanonie, czyli trójkącie szczyto- 
wym, wśród rzeźb wywiercono 28 
dziur i w dziury te zostanie zastrzyk 
nięty mocą paru atmosfer bet żeby 
pęknięcia spoić  jaknajpotężniej. W 
sklepienne szpary wśród licznych i 
pięknych rozet pod portykiem także 
się wstrzyknie, choć inaczej nieco ce 
mentu, aby je wypełnić. 

  

      

   

    

   
  

    

  

    

  

    

   

      

Wszystkie te prace wkrótce już be 
dą zakończone. W ten sposób najgroź 
mie'sze niebezpieczeństwo zostanie za- 
żegnane. 

Myliłby się jednak ten, ktobv są- 
dził, że potem będzie można choć na 
krótko spocząć na laurach. Dzieło 

zniszczenia będzie trwało dalej i jeśli 

prace w innych częściach bazyliki nie 

będą corychlej podjęte, można zmarno 
wać to, co już dokonane zostało. 

Jak to śp. prof. Kłos stwierdził w 

swoich badaniach, cała bazylika, a ra 

czej jej górna część, dzięki zapadaniu 

się fundamentów posuwa się naprzód. 

Stwierdzono. że ruch ten uczynił już 
osiem cm. w kierunku portyku, co spo 

wodowało nawet przerwy w wiąza- 

niach belkowych i odchylenie się por 

tyku od linji pionu o 4 cm. Jest on za 

tem dziś jak wieża pizańska, albo -— 

toruńska, pochylony ku.. przyszłej 
siedzibie arcybiskupiei, jak fama gło 
si — wielkim podobno kosztem zaku- 

pionej i odnawianej, po drugiej strorie 

placu. Szczęściem odchylenia tego nie 

trzeba prostować bo cała byłaby jesz 

cze stokrotnie skomplikowana. Jest 

zresztą tyle gróźb gdzieindziej, że trze 

ba tam czemprędzej biec. Boczne ko- 

lumny, także gucewiczowskie wzmoc 

nić. Nadto wewnątrz stare, gotyckie 

filary nawy głównej mocno są niepew 

ne. a jeden tak spękany, że jakimś cu 

dem się trzyma. Jak ma się to, co już 

jest wykonane, do tego pozostało, 

cen musieliśmy grywać codzień. Te 

atr ludowy żydowski miał wprawdzie 

własną wcałe dobrą scenę, dla utrzy 

mania jednak przyjętej w owym cza- 

sie zasady, że wszelkie świadczenia 

miejskie, powinny być równomiernie 

pomiędzy ludność chrześcijańską i ży 

dowską dzielone, do korzystania z le- 
atru w Ratuszu stanął. 

Powodzenie i w tej sali przez pier 

wszych kilka miesięcy, pomimo cen 
podniesionych, mieliśmy duże, Oprócz 
publiczności cywilnej, sporo przycho 

dziło żołnierzy, czasem skierowywa- 
nych całemi oddziałami. 

  
  

    

  

   

   

Gdy zaszła potrzeba zwróciliśmy 

się do Cywilnego Zar.ądu Ziem 
Wschodnich o drobną zapomogę i 0 
trzymaliśmy ją natychmiast. W lipcu 
1919 r. podczas zjazdu nauczycielst- 

wa wiejskiego w Wilnie, urządziliśmy 

tygodniowe kursy teatralne dla nau- 
czycieli, frekwencja uczęszczających 
była znaczna. Do wykładających m. 
in. należał prof: F. Ruszczye i p. He. 
łena Romer-Ochenkowska. Biuro tea 
tru ludowego i dosyć spora biljote 
czka, zostawały pod kierunkiem p. 
Michała Brensztejna. W kraju rozpo- 
czynał się ruch teatralny, zwracano 

się po wskazówki i egzemplarze z róż 
nych zakątków. W Trokach za przy- 
czyną ówczesnego starosty trockiego 

p. Witolda Staniewicza powstał stały 

zespół, korzystający z bibljoteki na- 
szej. To samo.miało miejsce w wiełu 
innych miejscowościach. 

świadczy o tem stosunek sumy wyda- 
nej na te prace, do kosztorysu całości 
150 tysięcy zł. będzie kosztwaał pierw 
szasza część robót, t.j. umoenienie por 
tyku. Całość prac restauracyjnych w 
bazylice od 800 tys. do miljona 

Dużo trzeba zatem jeszcze pracy i 
środków materjalnych, abyśmy ze spo 
kojem mogli patrzeć w tę stronę, gdzie 
perspektywę ul. Mickiewicza zamy- 

kają wspaniałe kolumny i rzeźbiony 
tympanon nad niemi. Dziś jeszcze do 
tego daleko. Pamiętaj o tem spóźnio- 
ny przechodniu, gdy w mroźną noc 

  

  

    

    

usłyszysz na placu Katedralnym dziw 
ny świst maszyny, jakiś osobliwy 
szczęk żelaziwa, a poprzez ostemplo- 
wanie i oszalowanie frontonu bazyli- 
ki błysk Światła. Praca wre i musi 
wrzeć. Mimo sum na bezrobocie, mi- 

mo „daleko idących oszczędności. 
Chociaż to „tylko mur, tylko — utyli 
tarnie biorąc — bezużyteczny, stary 

gmach* — jak mówił mi raz pewien, 
bardzo młody, oczywiście medyk... 

I nawet on kiedyś potrzebę tej pracy 
zrozumie i uzna. 
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pod Berlinem. Moment lądowania uchwycony 

został przez operatora filmowego. 

Posiedzenie Zarządu Komiteiu budowy 
pomnika Mickiewicza. 

Minister Betzkowicz pozostaje w Zarządzie. 

Zarząd Komitetu głównego bu- 

dowy pomnika Adama Mickiewicza 

w Wilnie pod przewodnictwem gen. 

Żeligowskiego zaakceptował spra- 

wozdanie komisji wykonawczej z 

przebiegu prac nad wykonaniem 

pomnika oraz sprawozdanie finan- 

sowe. Na tem samen posiedzeniu 

rozważano następnie sprawy, zwią- 

zane z dostawą granitu na płasko- 

rzeźby, cokół i stopnie pomnika, po- 

czem omówiono sprawę placu pod 

pomnik oraz sprawy propagandy 

i dalszej zbiórki funduszów. 

Zamykając posiedzenie przewo- 

dniczący gen. Żeligowski wyraził 

podziękowanie wice-prezesowi za- 

rządu p. wojew. Beczkowiczowi za 

owocną i pełaą oddania się sprawie 

budowy pomnika pracę w komite- 

cie, oraz w imieniu zarządu zwrócił 

się z prośbą do p. wojewody o dał- 

szą współpracę | pozostanie w za- 

rządzie, jak pozostał poprzedni wo* 

jewoda p. marszałek Raczkiewicz. 

Wojewoda Beczkowicz wyraził go- 

towość pozostania w zarządzie i 

współpracowania z komitetem aż da. 

chwiłi ostateczaego ukończenia bu- 

dowy pomnika i żegnając się z za- 

rządem życzył mu jak najowocniej- 
szej dalszej pracy. 

Posiedzenie Wydziału Wykonawczego 
Komitetu Bezrobocią. 

Pożegnanie min. Beczkowicza. 

Na ostatniem posiedzeniu wydziału 
wykonawczego Wojew. Komitetu do 
spraw bezrobocia przewodniczący te- 
goż Komitetu wojewoda Beczkowicz, 
zauważywszy, że przewodniczy о- 
bradom po raz ostatni dał wyraz wiel 
kiemu uznaniu dla bezinteresownej i 
pełnej poświęcenia pracy wszystkich 
członków komitetu, niosącej ulgę nie- 
doli współobywateli, którzy bez wła: 
nej winy znaleźli się w najgorszych 
warunkach życiowych. Dziękując 
członkom komitetu za współpracę na 
tem polu, Wojewoda złożył najlepsze 

życzenia dalszej owocnej pracy. 

Przewodniczący wydziału wyko- 
nawczego minister prof. Witold Sta- 
niewicz ze swej strony podkreśli! wy- 
bitne zainteresowanie się p. Wojewody 
Beczkowicza sprawą klęski bezrobocia 
oraz stałą intensywną pracę wojewody 

» 

          

Ponieważ jedno i dwuaktówkam: 

publiczność nasza już się nieco przesy 

ciła, dla urozmaicenia więc repertua 

ru wprowadziliśmy sztuki wypełnia ją 
ce cały wieczór, jak np. „Ogniem i 
mieczem, „Chata za wsią”, „Karpac 
cy górałe* i inne. Nie było to jednak 
pomysłem szczęśliwym. Sztuki te ws 
magają licznej obsady, a że my pod 

względem wykonawców ról męskich 

byliśmy słabi, więc często-gęsto zda- 
rzało się, że obok dobrego artysty, 
jak np. Wołłejko, plątał się po scenie 
początkujący amator i psuł nastrój, 
jak grających tak i publiczności: Wi- 
dzieliśmy te słabe strony sceny naszej 
ale zaradzić temu nie byliśmy w sta- 

nie. Obmyślaliśmy tylko sposoby jak 

    

sezon przyszły zrobić wolnym od 

tych braków. 

(d. n.) 

uł 

*) Do naszych sił amatorskich przez szas 
dłuższy należała p. Malanowiczówna, — cbe- 
mie Malanowicz-Niedzielska, artystka Teatru 
Narodowego w Warszawie. 

  

**) P. Dubowikówna była później in- 
struktorką teatrów ludowych na terenie b. 
Kongresówki. 

***) Niestety nienadługo. Po walkach 
stoczonych z nawałą bolszewicką w okoli- 
cach i na przedmieściach Wiilna, wieczorem 
dnia 6 stycznia Samoobrona Wiileńska mv- 
siała opuścić miasto. 

zwłaszcza w dziedzinie doboru ludzi 
dla organizacji komitetu i stałe czuwa: 
nie nad sprawnem jego działaniem. 
Mówca złożył p. Beczkowiczowi życze- 
nia pomyślności w pracy na nowem po 
lu dla dobra Rzeczypospolitej i jej oby 
wateli. 

Wojew. Beczkowicz przelał prze- 
wodnietwo komitetu Wojewódzkiego 
do spraw bezrobocia w ręce p. 0. wo- 
jewody wicewojewody Jankowskiego, 
który przewodniczył dalszym obradom 
wydziału. Załatwiono budżet Komitetu 
na luty r. b. na podstawie wniosków 
przewodniczącego sekcji finansowej 
dyr. Biernackiego i powzięto decyzje 
w całym szeregu spraw bieżących. | 

  

Pomoc dia bezrobotnych 

nie jest filantropją 

lecz samoobroną/ 

Akcla pomocy 
bezrobotnym. 
Praca za gotówkę 
dla bezrobotnych. 

Wojewódzki Komitet do spraw bezrobo- 
cia w okresie od 23 listopada 1982 r. do 1 
stycz br. dał pracę 1,658 bezrobotnym 
zairudniając ich przy objektach o charakte. 
rze użyteczności publicznej i wydatkując ni 

ten cel 27 t cy złotych w gotówce, W ubis 
głym miesiącu ‹ zatrudnianych przez W. 
K. bezrobotnych wzrosła i wynosiła po 600 
—800 osób tygodniowo. W bieżącym tygod- 
niu W. K. zatrudnia 570 bezrobotnych za 
sumę 9,000 zołtych. 

Praca wyłącznie dla hezrobot- 
nych obarczonych rodzinami. 

Wojewódzki: Komitet do spraw bezrobo- 
ipowziął ostatnio decyzję, by pomocy w 

Znajdują się oni w bardziej krytycz- 
bezrobotnym, posiadającym na utrzyma 
rodzinę. Wi Wiilnie jest 4600 bezrobot- 

    

      

           

  

niu 

nych zakwalifikowanych obarczonvch rodzi 
w bardzi/į wrytvez- 

ż bezrobotni, sa- 
j, bo 1.300. 

mami. Znajdują się 
nej sytuacji materjalnej r 
motni, których jest znacznie mnie 
Samotni bezrobotni natomiast ot ają ©- 
biady. Obiady są już wydawane. Otrzymuje 
je narazie 800 bezrobotnych samotnych. 

  

     

        

a 

) 

; DRZEWO OPAŁOWE * sowoosónku 
po cenach bardze zniżonych 

B-cia KAPLIŃSCY — ul. Wojewódzka 7, tel. 78 

suche, pierw- 
szej BRZOZOWE 

POSIADA 
FIRMA: 

jakości 

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, 

Wii EN? KI 

Z cyklu odczytów 
pecztowych. 

uwag. Zazwyczaj po 

wodzenie odczytu zależy od dwuch zasadni- 

czych warunków: 1) audytorjum musi > 

brze słyszeć każde słowo prelegenta, 2) słu 

chacze winni rozumieć treść i sens wysła. 

szanego odczytu. By słys — wystarczy 

dobra akustyka, ewentualnie donośny glos 

prelegenta, miażdżący wszelki opór: akusty- 

czny sali. Oczywiście, słuchacze nie mozą 

być ani śpiący. ami głusi. Ot tacy sobie nor- 

malni. tomiast, by rozumieć, co się mówi 

trzeba być na poziomie danego odczytu. Gza- 

sem prelegent zni się do poziomu „słucha- 

czy, zrzeka się t. ZW. naukowości i mowę, 

popularnie. Gorzej jest, gdy któryś z tych 

warunków nie jest zachowany. Ludzie 

dzą wówczas jak na niemieckiem kaza . 

a najmądrzejsze słowa prelegenta będą gro 

chem rzucanym o Ścianę. 
pocztowe odby: 

Zto zna tę salę wie, jak trudno 

6 prelegenta, zwłaszcza gdy nie ma 

on stentorowego głosu. Tymczasem gdzie jak 

gdzie, ale ma odczytach gospodarczych trzeba 

dobrze słyszeć, bo inaczej z najlepszego od 

czytu zrobi się pełe.mele. 3 

Tytuł ostatniego odczytu brzmi: charak- 

ter przedsiębiorstwa państwowego „Polska 

Poczta, Tełegraf i Telefon“ wśród innych 

przedsiębiorstw, wydzielonych z adminiśtra- 

cji państwowej. Prefegent: p. Mieczysław 

Gutkowski, profesor U. S. B 

Wydzielenie mi których 

z gospodar wowej, 

ką adminisiracj 

do t. zw. Konfere: 

nistrów Skarbu ze stycznia T. 1923. 

rencja ta uchw szereg ` 

Między innemi ustaliła ona potrzebę od 

uych płanów gospodarczych przedsiębio sh 

3 momopoli, a formalnie biorąc wydzielenie 

ich budżetów z budżetu państwowego. 

Jak wiemy — naturalna gospodarka przed 

siębiorstwa prywatnego jest nastawiona A: 

zysk; natomiast państwowa gospodarka clice 

tylko zachować nowagę między dochoda 

mi a rozchodai Pogodzenie tych dwóch 

zasad: w ni do przedsiębiorstwa 

państwowego następuje w ten sposób, że XV- 

dziela się dane przedsiębiorstwo, które funk 

cjonuje według zasad kalkulacji kupieckiej, 

a otrzymany zysk przelewa się ma rachunek 

Skarbu Państwa. W ten sposób odciąża się 
gospodarki. publicznej. 

1 

Na wstępie — parę 

   
  

   

  

   

  

    

ają się w Sak     

    
    

  

przedsiębi orstw 
j gospodar-      

    

      

   
  

  m.     ji Bel wederskiej    

  

    

    

   

  

   

         

    

da' 

  

   

    

   

  

    

    

   

   

wych pr С 

By kierownicy mogli ponosić o 

1 — muszą mieć możność wykazania 

inicjatywą a więc posiadać daleko idącą 

modzielność. Stąd też sama praca musi 

inaczej regulowana niż w gospodarce pu 

Pracownicy winni być wynagradzan 
ności od usług, a wiec płace nie ma 

  

    
    

     

gą + 
od przedsięb! 
kich. Przed 
wadzić 

  

     
   

     

   

  

   

  
        ki publicznej w stosu 

o. przedsiębiorstwa. Gdy- 
dsiębiorstwo było uw?- 

to jednak musi je ra- 

"nie kosztów własnych, 
zysk — strata, I. 

świadczeń gospo 
do świadezeń da 
by np. jakieš 
mione od poda 
chować jako Gbe 
a w zestawieniu poz 
czone pó stronie zysków. 

Księgi inwentarzowe muszą być przej 
rzyście prowadzone. Należy odpisywać us 
lóne przez fachowców kwoty ha amortyži 
Jak wiemy wszelkie objekty zużywają 
Dlatego fachowcy winni ustalić okres eko 
micznego życia danej maszyny. by mo. 
było rokrocznie odpisywać pewne kwoty n 
ewentualny zakup nowych maszyn, bud 
ków it. p. — po zużyciu się ste 
prowadzić także księgi 
zmjące materjały ulegające sz; 

    

    
       

     
    

  

       

do przedsiębiorstw czysto przemysłov r 
dlowych. O innego rodzaju przedsiębiorst- 
wach — innym razem. 

„RADIJO 
WILNO. 

PIĄTEK, DNIA 3 LUTEGO 1933 R. 
11.40: Transm. z Warsz. przegl. pras 

Kom. meteor. Czas. 12.10: Muzyka z płyt. 
12.30: Kom. meteor. 12.35: Poranek szkolny. 
14.40: Program dzienny. 14.45: Nasi piosen- 
karze (płyty). 15.15: Giełda rolna. 15.250. 
Kom. Wil. Tow. Org. i Kół. Roln. 15.35 Od 

  

    

czyt. 15.50: Koncert dla młodzież 16.20: 
„Mała skrzyneczka”. 16.40: „Wrażenia z poby 

tu w Angl — odczyt. 17.00: Koncert 

   
5: Program na sobotę. 18.00: Muzyka lek 

Wiad. bieżące. D. c. muzyki lekk“ 

18.40: Polakom na Kowieńszczyźnie. 18 

Rozmaitości. 19.00: Codz. ode. pow. > 

Przechadzka po mieście. 19.20: „O imie i weł 

nie“ — pogadanka. 19.30: „Problem filmu 

dźwiękowego” — fełjeton. 19.45: Pras. dz. 

radjowy. 20.00: Pogadanka muzyczna. 20.10: 

Koncert symfoniczny. „Szlakiem powieśca 

jpolskiej* — feljeton. D. c. koncertu. 22.40 

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

wego. Kom. metear. 23.00. Muzyka taneczna 

WARSZAWA. 

PIĄTEK DNIA 3 LUTEGO 1933 R. 

18.50: Komunikat dla narciarzy (Kraków). 
19.30: Feljeton — „Włszystko to już była” 

KINA I FILMY. 
„SZATAN ZAZDROŚCI. 

   
  

  

  

(Helios). 

Istnienie artystki tak bezkonkurencyjuej 

jak Greta Garbo w zrencyjnem stud'o 

laje innym k ym z tem stud'o 

y niom, a Ś 
i szefom, z 
pi nad. tem „P. 
by wym ć prototyp, 

cze coś żeby 

   
    
    

        

   

    

  

     ji zczególnie 

aramount', Robi 60 mo 
sobowtóra, czy 
nomenalną 

    

      

  

      
   

rg zrobił z niej wsp 

ę. Zrobił się szum i hałas, powstały 

  

   
     

dwa, zac e się obozy. De'ś 

tu znaczr lena? No, owsz: 

ale to nie to... Gre est nieporównana. Cóż- 

  

  by M a? Greta 
nawet ze słabym rež 
Takie zdania prz 

no-manjacy, q 
tyzm Sternber. 

  

a poczęła bez. Sternber 

      

          

    rem tworzy krenc 
ją mimo, że są Mar]: 

jej także i ar- 

    
my w nie zazdrości” 

z Gary Cooperem. Itotnie, jest bardzo po 
dobna do Grety. O wiele jednak wydaje się 
starsza, Ma jakąś dziwnie zmiętą twarz. Niu 
albo prawie nie z tej finezji, z wielkiej sztu- 

ki aktorskiej ,którą posiada Greta Garl.>. 
Podobieństwo do Grety tego nowego jej 

st bardzo powierzchowne, 
efektowne i dzięki temu Talullah 

Bankhead bardzo traci. Porównujemy ją cią 
gle na jej niekorzyść z Grelą, zapomina 
że i ona posiada pewne indywidualne walo- 
ry, inne niż walory Grety i dosyć interėsų- 
jące. Nawet ta jakaś jakby wschodmia »m- 
dlałość ruchów, rozlewność Talullah, tak od 
mienna od skondensowania Grety, stan>w: 
niezeprzeczony ciekawy walor pierwszej | 

na nią uwagę. 

Scenarjusz wybitnie 
„Otella* Szekspira. Niektóre sceny 
żywcem ściągnięte. Nawet zazdrosny aż, 
tęgi (pod każdym względem) aktor teatralvy 
(czasem za bardzo). jest trochę do Otella po 
dobny. Jest w tem jednak pewien, niekiedy 
prawie makabryczny motyw, t. j. obłąkanie 

d taka dzika zazdrość. Należy 
we wszystkiem sporo interesuja- 

cych i dźwiękowo i wzrokowo momentów 
(święto muzułmańskie, ratowanie się rozbit- 

ków łodzi podwodnej etc.). 

Nad program -— nowość i konkurenc'a 
dla „Rewji*. Re na scenie w wykonan'u 

   

     

    

       
    

   

  

„oderžnię 

    

  

    

   

  

  

      

skiego. P. Belski conferencieruje z rutyna, 

p. Suchcicki razem z p. Runowiecką tań- 
czą i śpiewają z wdziękiem, p.- Runowiec. 

ka budzi niepokoj zyki wśród mę- 
] i widzowni s monologiem... 

zakończenie — dobry. (sk. 

  

   

     
    

  

Najdroższy Kot na świecie. 

  

Na zdjęciu naszem widzimy okaz raso- 
wego kota perskiego, który osiągnął w sprze- 

   

Polieja śledcza poszukuje obecnie dwóch 
cszustów, którzy w sprytny sposób „nabrali* 
Szereg szynków i sklepów wódczanych w 
Wilnie. 

W: godzinach wieczorowych wchodzili oni 
we dwójkę do jednego ze sklepów wódecza- 
nych lub szynków i prosili o liter wódki. 
Gdy właściciei stawiał flaszkę, jeden z kupn- 
jących spokojnie kładł ją do kieszeni i vo” 
poczynał liczenie pieniędzy. Staje jednak 
trcehę brakowało, a ponieważ koleżka nie 
miał wcale pieniędzy, kupiee zaś nie chreiał 
pokredytowač, „klijent* przepraszał za nie- 

Qryginalni oszuści wódczeni. 

daży cenę 13.000 franków. 
najwyższa cena, jaką zap: 

Jest to chyba 
no za kot     

  

porczumienie, tłumaczył się, wyjmował z po 
wrotem flaszkę i z westchnieniem wychodi.ł. 

Po upływie pewnego czasu  właścieiel 
szynku lub sklepu wódczanego przekonywał 
się iż zamiast flaszki z wódką otrzymał bu- 
telkę z wyborową... wodą. й 

W ten sposób nieujawnieni narazie 0s7u$ 
gi nabrali około 30 szynków i kilkanaście 
sklepów wódezanych. 

Policja tropi sprytnych oszustów, zaś 
wzmianka niniejsza niech będzie ostrzeże: 
niem dla innych, jeszeze nie „nabranych*. 

Wykrycie zakonspirowanej meliny 
przy ulicy 

Wileńska policja šledeza od dłuższego już 
czasu otrzymywała wiadomości, że w mie$- 
cie istnieje melina służąca za schronisko dia 
złodziej zamiejscowych ukrywających się 
przed pościgiem, atbe przybywających do 

na na „gościnne występy”. 
Przeprowadzone wywiady policyjne wy- 

kazały, iż w mieszkaniu niejakiego Tomasze- 

wieza przy ulicy Klonewej 1 zbierają się po 
dejrzane indywidua. 

Wi dzień odbywają się tam stałe hulan- 

A 

    

  

acc A 

  

Klonowej. 
ki „zaś po nocach wszyscy „gościeć wychodzą 
ua miasto. Obserwacja i dalsze wywiady wy 
kazały, iż właśnie u Tomaszewicza mieści 
się poszukiwana mielina, z 

Wiezoraj policja wkroczyła do mieszkania 
Tomaszewicza . Zatrzymano kilku oddawns 
poszukiwzaych złodziei w tej liczbie braci 
Wojciechowiczów, Tomaszewicza,  Emiiję 

Lalko, Anastazję Szustowicz i innych, 
Zatrzymano również niebezpiecznego zło 

dzieja Litwinewicza, który ukrywał się pos 
iałszywem nazwiskiem Knebelsdoria, 

Przy Knebelsdorfie-Litwinowiczu znalczio 
ne paszport na nazwisko Hieronima Knebels. 
deorfa. Przeprowadzone dochodzenie wyka- 
zało, że paszport ten pożyczony mu został 
przez prawdziwego Knebelsdorfa, który 
chciał w ten sposób ułatwić mu ukrywanie 
się przed policją. Obu Knebelsdoriow fa? 
szywego i prawdziwego aresztowano i 0sa- 
dzono w więzieniu, 

Podczas rewizji w melinie ujawniona 
również rzeczy pochodzących z kradzieży. 

  

j 

Z Teatru Narodowego. 

  

Na zdjęciu naszem widzimy scenę z utwo- 
ru Szaniawskiego „Most z udziałem pp. Lin- 

ŚLPNATINSZE SRAOWO. 
Niech wymarzną [ak prosięta 

Siekierami puska. 
Żukowski emeryt, dawny urzędnik kołe- 

jowy straszny człowiek. Ma dom, niby d 

  

  

   

    

  

   
   

     

y krzyk i mie takie niebezp':- 
le kogo nie stać — ten mus 

az postara się o wyrok 
y. a mie to będzie prześladowai 

b w opłacie dokatorėw. 

Na jednych rz był zły, to wlazł na strych, 
dobrał się do komina i zatkał w nim dziurę 
Dopiero jeden st „ co mieszkał w obej 
ściu zlikwidował złe skutki tego postępku. 

W lipcu zar 

dow: 

    

szkał wu Żukowskiego Sa- 

je zamieszkał w wytwornej, 
wygod przestronnej izbie. Zamieszkał 2 
rodziną w ruderze, w takiej cipeczce, która 
mie ma podłogi, a sufit ma wygięty, walący 
się. Wbstyd doprawdy brać za to komorne. 

Wstyd zwłaszcza od człowieka, który jest 
zupełnie biedny, я 

ostatnio 3 ra? 

    

   

      

     

    

       

       
  

który ma i upe 
talne 80 zł. miesięcznie i nieruchomoś 
niewielką stosunk zaległość w podai- 
kach (2,000 Górkę może kształ na stu 

dentkę, to rower „to sukienkę jej kupi, a dla 
ludzi przygni 

    

  

    

                

Żukowski , 
względnie mo 
to naprawdę ta 

Wbdy na podwórko nie pozwoli wylać od 
podłogi. Który lokator pomieszka trochę, #а 
raz wychodzi. 

  

  

      
cu spadł na niego wyrok eksmisyj 

у važ mr6z, w sądzie postanowiono, 
by sobie jeszcze trochę pomieszkal, ale w 
kwietniu będzie musiał opuścić rudzrę. 

Nie uzyskawszy maksimum tego co chciał 
gospodarz postanowił skorzystać z pierwszej 
okazji, by pognębić ntewypłacałnego lokatc- 
ra. 

W| ruderze nie było pieca z cegieł. Stuł 
staromodny metalowy piec z blaszaną rurą 
do komina, typu zakazanego przez władze no 
wołame do czuwania nad  niebezpieczeńst- 
wem. 

Żukowski złożył w Magistracie meldunek, 
że taki piec znajduje się w jego posesji. — 
Dnia 7 grudnia otrzymał zawiadomienie, że 
ma zlikwidować blaszany, a postawić mura 
wany komin. 

* Dnia 10 grudnia Sadowska gotowała stra 
wę dla dziecka, gdy miał i ułamki cegieł 
posypały się z pieca. Kartofle zostały zasy- 
pane, talerz rozbity. Na górze rura blaszana 
została gwałtownie 'wyrwana przez Żukow 
skiego, który teraz wybiegł z wielkim trium 
fem na podwórko wołając: 

— Zrobiłem oo chciałem. Niech teraz wy 
marzną jak prosiaki. 

Sadowski cieśla, jest z rodziną skazany 
miemal na zagładę. Ale Sadowski jest miedo. 

łęga. Zamiast w Sądzie powiedzieć wszystko 
co wie o Żukowskim dał krótką relację A 
tem ile 6 od kiedy zalega. 

Tak samo Świadkowie Chochłowie, choć 
dużo o Żukowskim wiedzieli tak byli zdeto- 
mowani tem że odpowiadają naraz na pyta- 
nia panów w togach ć£ panów w mundurach, 
że tylko wybaąkali, że przy 5 stopniach mro- 
zu, murując trzeba grzać wodę. 

Sąd uznał, że Żukowski miał prawo i *u 
szne powody do zniszczenia pieca blaszansgo 
powinien był jednak ma jego miejsce posta- 
wić murowany. Ponieważ został jednak juź 
za to karany w trybie administracyjnym, 
postanowił go od odpowiedzialności karnej 
zwolnić. Ost. 

Centrum rozrywek ł życia 
towarzyskiego. 

Najprzyjemniej spędzić można wieczór 

  

    

  

A dźwiękach muzyki dancingowo- 

wRestawaci St. GeOrgeS. 
Wykwintna i najtańsza kuchnia. Bufet 
obficie zaopatrzony w najlepsze i naj- 

tańsze zakąski. 

WŚRÓD PISM. 
— Nowy numer „Włóczęgi*, pią - 

ty zkolei ukazał się w kioskach. Za 
wiera wywiad T. Nagurskiego z ustę 
pującym p. wojewodą Beczkowiczem, 
artykuły: Wścieklicy — o izolacji go 
spodarczej Ziem Wschodnich, inż. 
Słuchockiego — o Iniarstwie, dr. S. 

Wysłoucha, Stefana Nowickiego — o 
sprawach szkolnych i wychowaniu 
młodzieży (zapowiada się szerszą cha 
rakterystykę młodzieży w n-rze najbl) 
dr. W. „Arcimowicza — zestawienie 
kultury i czytelnictwa europejskiego 
i sowieckiego, feljeton K. Leczyckie- 
go, wreszcie stałe działy: „Inicjaty- 
wa”, „Włóczęga po mieście”, „Akade 
anicki klub włóczęgów*, polemiki i 
notatki. Tu na podkreślenie zasługu- 
js głos sekcji narciarskiej AZS'%u, za- 
wstydzający tych, którzy jeszcze się 
nie zdecydowali na rozpoczęcie sezo- 
nu narciarskiego. 
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Dzień imienin P. Prezydenta w Nowogródku. 
W dniu imienin p. Prezydenta 

Kzeczypospolitej Nowogródek przyb- 
rał odświętny wygląd. Obywatele u- 
dekorowali swe domy flagami o bar 
wach państwowych. Udekorowano 
gmachy urzędów. W świątyniach 
wszystkich wyznań odbyły się nabo- 
żeństwa na intencję p. Prezydenta 

Kino Dźwiękowe 

Maleńkie 
w LIDZIE, 

Suwalska 74 

Mościckiego. W” stallach kościoła św 
Michała zasiedli _ przedstawiciele 
władz z wicewojewodą Godlewskim 
na czele, świątynię wypełnili przedsta 
wiciele organizacyj i społeczeństwa. 
Grganizacją obchodu kierował Zwią- 
zek Straży Pożarnych. 

Pierwszy film o djalogach polskich, francuskich i niemieckich. 
Tragedję tysięcy gózników wydobywających czarne djamenty, 
rozpacz i łzy matek, żon, ojców, mężów, sióstr i braci da ar- 
cydzieło dźwiękowe, owoc syzyfowej pracy genjalnego umys- 

łu, realizatora G. W. Pabsta p. t. 

Braterstwe Ludów 
  

Doskonałe wyniki polowania w nadleśnictwie 
Kruplanskim. 

W dniu 28 stycznia odbyło się w 
nadleśnictwie Lasów  Państwowych- 
Kruplańskiem powiatu wołożyńskiego 
wielkie polowanie na grubszą zwie- 
rzynę. W polowaniu wzięło udział wie 

li gości (zaproszonych) z terenu po- 
wiatu, Nowogródka i Warszawy. Йа- 
bito kilka dzików, wiłków, lisów i 
kilkanaście zajęcy — bielaków. 

Szaleństwa furjata. 
We wsi Turee gm. przewłockiej 38 letni 

Ignacy Kuczerow dostał nagle ałakau szału 
i poezął okładać kijem swoją żonę i dzie- 
«i. Gdy dwaj synowie usiłowali ojca powstrzy 
mać Gszałały Kuczerow silnem uderzeniem 
kija roztrzaskał głowę 16_letniemu synowi 
Stanisławowi, zbił do nieprzytomności dru 

giego 15-letniego syna Kazimierza i pola- 

mał obie ręce swojej żonie Zofji, poczem 
wypadł na dziedziniee i podpalił zabudowa- 
nie, które dzięki natychmiastowej akcji ra- 
tunkowej zdołano uratować. Wdząc, iż po- 
żar został ugaszony szaleniec poczał biegać 
po wsi Z rozpaloną žagwią z zamiarem pod- 
palenia budynków. Z trudem zdołano szaleń 
ea unieszkodliwić. 

Krwawe zajście z koniekradem. 
Wczoraj w stajni Piotra Boszarowicza, 

mieszkańca wsi Widziuny pow. dzińnieńs<ie- 
go ujęto na gorącym uczynku kradzieży ko- 
nia zawodowego złodzieja Sudurowa Alek- 
sieja z zaścianka Kuczkuryszki, W' czasie 
gdy Boszarowiez z synem usiłowali zatrzymać 
złodzieja ten porwał z pod ściany kawał 

żelaza i ugodził nim w głowę Boszarowieza, 
eo widząc syn z obrzezanki strzelił do zło- 
dzieja, lecz chybił. Między Boszarowiczem a 
Sudurowym wywiązała się zacięta walka. 

Na ogłos strzału przybiegłi sąsiedzi, którzy 
ciężko zbili kijami włamywacza. Napół ży- 
wego Sudurowa odesłano do szpitala, 

Nie papierosy, lecz czad. 
W, jednym z poprzednich numerów na- 

szego pisma donosliśmy o zagadkowem za. 
truciu się studentki Czesławy Pawlikowskiej 
zamieszkałej przy ulicy Starej Nr. 13 oraz 
jej znajomego, przebywającego wówczas w 
jej mieszkaniu urzędnika Kasy Chorych w 
Wilnie St. Strzałkowskiego zam. przy ulicy 
Portowej Nr. 3. 

Po odzyskaniu przytomności Stezałkow- 
ski ošwiadezy! že zatruli się papierosami. 
które nabyli w drodze do kina „Casinć* w 
jednym z kiosków. 

Duiś: Błażeja. 

` Jutro: Andrzeja. 

Wschód siońca 

Zachód . 

e 7 2.14 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.S.B. 
w Wilnie z dnia 2-11— 1933 roku. 

759 Ciśnienie średnie w milimetrach: 

Temperatura średnia: — 1° С. 
* najwyższa +- 19 C. 

uajniższa — 4 C. 

Opad: I 
Wiatr; zachodni. 

Tendencja: lekki wzrost. 

Uwagi: chmurno, drobny śnieg. 

Jak wygląda nowy budżet 
Wilna. 

W tych dniach Magistrat defini- 
tywnie zakończy trwające od szeregu 
miesięcy prace nad sporządzeniem no 
wego preliminarza budżetowego. Rzec 
można, że w ogólnej swej strukturze 
projekt nowego budżetu został już 
opracowany, prace obecne dotyczą 
już tylko szczegółów. 

Nowy budżet po stronie docho- 
dów zwyczajnych zamyka się sumą 
7.960.000 złotych. Pozycja rozchc- 
dowa przewidziana jest na sum? 
17.070.000 złotych. Pokaźną pozycję w 
dziale wydatków zajmuje — spłata 
długów na co Magistrat przeznacza 1 
i pół miljona złotych. 

Przy konstruowaniu nowego bud- 
żetu Magistrat wziął pod uwagę płyn 
ność obecnej konjunktury gospodar - 
czej, obniżając znaczenie przewidy- 
wane wpływy z tytułu podatków. 

W porównaniu z budżetem obec- 
nym nowy preliminarz jest mniejszy 
© blisko 1% procent. 

Lis a a a i i i 7 НЕЙО 

Zeznanie jego zainteresowalo polieje, któ 
ra wszezęla energieczne dochodzenie. Wyni- 
ki dochodzenia, rozwiały jednak tajemni- 
cześć tego wypadku, gdyż okazało się, iż 
oboje zatruli się wówczas czadem który pow 

stał wskutek przedwczesnego zamknięcia 
pieca, a czego poszkodowani niezauważyłli. 

Wobec wyjaśnienia prawdziwego podio- 
ża „tajemniezego* zatrucia i ustaleniu, że 
winy csób trzecich w danym wypadku nie 
było dalsze dochodzenia w tej sprawie zo 
stało umorzone. (e) 

„Kulig” Z. M. R. iP. w Wilnie. 

W: d. 29 I. rb. Oddz. Zrzeszenia Młodz. Rze 
mieślniczej i Przemysłowej im. Szymona Хо 
narskiego, dzięki poparciu dyr. Izby Rzem. 
p. K. Młynarczyka: — zorganizował tradycvj 
ny „Kulig”, do karczmy „Krzykówka* w któ- 
rej w roku 1839 został aresztowany bojow- 
mik o Niepodległość Polski į: Patron Oddzia 
łu Szymon Konarski. W) kuligu wzięło udział 
50 członków na czele z prezesem honoro- 
wym p. A. Anforowiczem i dyr. H. Korczew 
skim. 507 

Po przybyciu do karczmy odbył się ob.ad, 
w czasie którego p. A. Anforowicz przywžiai 
synypatyków Oddziału, którzy  zechci:!i 
wziąć udział w kuligu — podkreślając c! 
rakter dzisiejszego przyjazdu do miej 
gdzie został zdradzony bohater narodowy 
p. Szymomi Konarski, który złożył za wolnaść 
na ołtarzu Ojczyzny swoje życie. 

   

  

P. H. Korczewski wygłosił dłuższy retė 
rat o działalności i czynach Szymona Konar 
skiego, w formie treściwej : jak dla młodzie 
ży b. zrozumiałej zachęcając do wytrwałe; 
pracy dlla dobra odrodzonego państwa. 

Następnie zabrał głos prezes Oddziału p. 
Sakowicz — podkreślając, że młodzieź _rze. 
szona w Z. M. R. s P. dąży swoją wytrwa:.ą 
pracą do podniesienia rzemiosła i oświaty 
w szeregach przyszłych kadr rzemieślniczy: h 
którzy nie tylko będą dobrymi rzemieślnika 
mi, lecz również i dobrymi obywatełami « 

w razie potrzeby staną w szeregi pierwszych 
obrońców gramice Polski. 

Na zakończenie odbyło się wspólne zdję- 
cie fotograficzne i w mastroju b. miłym a 
zdrowym powrócono wieczorem do Wilna. 

Należy podkreślić z całem uznaniem, %ź 
Dowództwo 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskic:: 
b .przychylnie ustosunkowało się do prośby 
młodzieży — udzielając bezpłatnie koni wo 
zów, to też młodzież rzem. pragnie w na;- 
bliższym czasie zrewanżować się i urządzić 
przedstawienie dla ułanów. 

MA EZ 

Ofiary. 

Dyr. Spółdz:tlczego Banku Ludowego w Li- 

dzie p. Michałowski zamiast biletu wstępu 

na Bal Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet 

składa na dożywianie dziatwy szkolnej zł. 3. 

Zbiórka na Fundusz Szkoły 
Polskiej Zagranicą. 

Blisko osiem miljonów Polaków 
mieszka poza dzisiejszemi granicami 
Rzeczyposp. Polskiej. Czwarta czę 
Narodu Polskiego rozsiana jest po ca 
łym świecie, siedzi od wieków w zwar 
tych skupieniach na ziemiach, sąsiadu 
jących z Państwem Polskiem. 

Polacy na obczyźnie — przedsta 
wiciele wszystkich sfer spoełcznych — 
w ciężkiej walce o byt zmagać się nad 
to muszą z prześladowaniem ojczystej 
mowy i obyczajów, łączności duchowej 
z Narodem. Mimo tej wałki -— prze-- 
chowali i przechowują wiarę i język, 
w czasach wielkiej wojny krwią i mie 
niem przyczynili się do odbudowania 
Państwa polskiego, a teraz pragną 
być wśród obcych godnymi przedsta 
wicielami kultury polskiej czuć, myś 
leć i mówić po polsku bronić związku 
duchowego z całym Narodem. 

_Rodzina polska, polskie organizacje 
społeczne zagranicą, których zasługą, 
przedewszystkiem, jest zachowanie 

  

   

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

języka i ducha narodowego wśród Po- 
laków na obczyźnie, coraz trudniej 
walczyć mogą z wynaradawiającym 
wpływem, obcej z ducha i języka szko 
ły, która zmierza wyraźnie do odebra 
nia dzieci polskich rodzicom. Narodo 
wi, obniżenia w ich oczach kultury 
polskiej, a nawet zaszczepienia wro- 
gich uczuć dla Narodu i Państwa Poł 
skiego. 

Szkoła polska, oświata i wychowa 
nie narodowe młodego pokolenia poł- 
skiego zagranicą stanowią nie od dzi- 
siaj głęboką troskę starszego pokolenia 
Polaków na obczyźnie. 

Szkoły, ochronki, kursy języka pol 
skiego, szoklne bibljoteki — oto środ- 
ki, które jedynie skutecznie przeciw- 
stawić można  wynaradawiającemu 
wpływowi obcej oświaty i wychowania 
oto cel, który wymaga szybkiej reali- 
zacji, a więc i wielkich środków mater 
jalnych. 

Inne narody, w oparciu o siłę i bo 

  

KU RJ E R 

Konferencja porozumiewawcza 
rodziców z nauczycielistwem 

w Nowogródku została zerwana. 
Intencją komitetów rodzicielskich w Na 

gródku było nawiązanie bliższego kontaltu 
z nauczycielstwem i zażegnanie na рглу- 
szłość wszelkich nieporozumień & konf! 
tów, mających swe źródło przeważnie w n1- 
prężonych stosunkach między kierownic!. 
wem . szkoły a rodzicami. 

Na zebranie w dniu 31 bm. przybyło oka 
ło 40 osób — rodziców, kilku nauczyciel, 
p. inspektor szkolny St. Chruściel, jego «a- 
stępca i p. poseł J. Małynicz. 

Jednakże wbrew przewidywaniom rodz - 
„ców „konferencja ta nietylko nie zażegna- 

la konfliktu lecz wręcz przeciwnie zaostrzyła 
go. 

Po 5-godzinnej dyskusji insp. Chruśc'el 
opuścił demonstracyjnie wraz z nauczyciel. 
stwem salę obrad Ognisko”), wyrażając 
swe miezadowolenie i niechęć do zarządu 
komit. rodz. szkoły Nr. 1. 

Morfinistka usiłowała popełnić 
samobójstwo w Magistracie 

m. Nowogródka. 
Przedwczoraj o godzinie 14 do gabinetu 

burmistrza p. Wolnika przyszła znana w 
Nowogródku bezrobotna, cierpiąca na astmę, 
Zotja Malicka z prośbą o pieniężny zasiłek 
na kupno morfiny. Gdy p. burmistrz o©dmó- 
wił prośbie, wymieniona w mgnieniu oka 
wyciągnęła z kieszeni szklankę z eseneją i 
wypiła ją. Denatkę w stanie ciężkim prze- 
wiezieno natychmiast do szpitała w Nowo- 
gródku, a 

Jatka zgniłych cieląt 
w Nowogródku. 

Wi dniu 31 stycznia komisarjat P. P. w 
Nowogródku wykrył w mięsnej jatee B. Der 
kowieza przy uł. Koreliekiej 2 przedwcześnie 
urodzone, zgniłe już eielaki i 23 kg. ui:o 
stemplowanego mięsa. 

Przeciwko niesolidnemu rzeźnikowi spi. 
sanc odpowiednie protokuły. 

| RESTAURACJA 
„ZACISZE“ 

w Nowogrėdku — ,„Maty Zamek“ 

Lokal ponętny i miły. 

kwintna. Bufet obficie 
w zimne i gorące zakąski. 

Zespół muzyczny. 

Ceny niskie Ceny niskie 

   
   

   

  

Kuchnia wy- 
zaopatrzony 

Gabinet. 

w soboty od godz. 20-eį do 1-eį 

DANCINGI TOWARZYSKIE 

  

Wynadki lotnicze. © 
1 b. m, w godzinach popołudniowych na 

letnisku 5 pułku lotniczego w Lidzie przy 

łądowaniu samolotu wojskowego nastąpiła 

katastrofa łotnicza podczas której por. pilot 

Hryniewiez odniósł szereg obrażeń ciejła, zaś 

ppor. obserwator Hrabkiewicz wyszedł bez 

szwanku, 

Na skutek defektu w motorze zmuszony 

również był łądować pod Raduniem (pow. 
lidzki) samolot wojskowy 5 pułku lotniezego 

pilotowany przez st. sierż. pil. Snackiego i 

obserwatora ppor. Raubo, Samołot zostal 

uszkodzony „lotnicy wyszli bez szwanku. 

Skazanie kobiety-szpiega w Lidzie 
Sąd Okręgowy w Lidzie skazał na 10 lat 

więzienia mieszkankę wsi Hortowicze powia 
tu mołodeczańskiego Michalinę Abramowi- 
ezową lat 35 za szpiegostwo na rzecz państ- 
wa ościennego, Czterej jej wspólnicy: bracia 
Markiewieze z Lidy, Saj i Ruskin zostali „uż 
zasądzeni, przyeczem jeden z Markiewiczów 
i Saj zostali powieszeni, drugi Markiewiez 
i Ruskin odsiadują karę dożywotniego wię 
zienia. Abramowiczowa jednocześnie została 
pczbawioną praw na przeciąg lat 16. 
KM TYYYYYYTYYYYTYYYY" EJ 

RESTAURACJA 
„OGNISKO“ 

w Nowogródku 
wydaje: Śnładania, obiady i kolacje 

Przygrywa orkiestra salonowa. 

  

Piwnica zaopatrz. we wszelkie trunki, 

Ceny znacznie zniżone. 

aaa 

W WILNIE 
— Teatr Wiełki na Pohulanee. Dziś w 

piątek dn. 3 lutego o godzinie 8 w. ciekawa 
i aktualna komedja Devala „Mademoiseile“, 
która prócz niepospolitego humoru, posia. 
da żywą akcję i porusza ciekawy proble: 
macierzyństwa. 

— Niedzielna popołudniówka. W niedzie 
lę dnia 5 lutego o godzinie 4 pop. odegrana 
zostanie historyczna sztuka D-ra J. Pollak: 
„Książe Józef Ponitowski*, Ceny zniżone. 

Widowisko to zalecane jest przez Kuta 
torjum Szkolue dla młodzieży. 

— Teatr „Lutnia* Dziś w piątek 3 b. m. 
„Róże z Florydy* z Kulczycką w roli głów - 
nej. 
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gactwo własnych państw, otaczają czuj 
ną opieką i pomocą zwłaszcza młode 

pokolenie swojego wychodźtwa. Pań- 
stwo, samorządy. specjalne organizac 
je pomocy i opieki, mimo powszechne 
go kryzysu, bezrobocia, znajdują po- 
trzebne środki na zakładanie i Utrzy- 
mywanie szkół zagranicą. Dizesiątki 
miljonów marek, np., płynie rok rocz 
nie z Niemiec na rozbudowę i dosko 
nalenie szoklnictwa niemieckiego, na 
poparcie niemczyzny zagranicą. 

Litwini odznaczają się wielką о- 
fiarnością na swoje cele kulturalne w 
Połsce. Tem bardziej nam nie wolno 
pozostawiać samym sobie n. roda- 
ków. gdy ich nie chroni dostatecznie 
opieka prawa do własnego języka i 
szkoły. 

Istnienie w Polsce szeregu społe- 
cznych organizacyj, pomocy i opieki 
dla Polaków na obczyźnie jest wyra- 
zem udziału spoełczeństwa w spełnia 
niu obowiązków, jakie ciążą na Pań- 
stwie i narodzie wobec Polaków zagra 
nicą. Doceniając w całej pełni znacze- 
nie i potrzebę tych organizacyj, ich 
dotychczasowe zasługi, byli uczestni- 
cy walki o szkołę połską w czasach nie 

  
Drukarnia „ZNICZ%, Wilno, Biskupia 4, tel, 3-40 

sodowe. 

WI LEN SK 1 

Jedna i 
Bźwięk. Kine-Teatr | 

jedyna 

P N boska 

uilea Wiolka 42. w najnowszej 
lė 

rewelacji 
aktorskiej—dramacie cza- 
ru, zmysłów i namiętności 

w ramionach 

(i (arka Gall 
ZUZANNA LENOX 

Nr. 28 (2569) 

  

  

Dziś początek seansów o godz. 2-ej pp. 
NA SCENIE: Gościnne występy zn artystów 

Bźwiąk. Kino-Tnatr 

EELIOS 
Mileżcka 38, to!. 9-26 

w przeboju 

Światowym 

teatrów „Morskie Oko i „Qui pro Quo'': 

Aleksander SUCHCICKI 
piosenek charakterystycznych. — 

NA EKRANIE: Sobowtór MARLENY DIETRICH — nowa gwiazda TATULAH BANKRKEAD : GARY COOPER 

SZATAŃ ZAZDROŚCI 

piewl 

fascynując. 

Wkrótce 
w naszem 

kine 

a wedetta Fanka Runowiecka > 
Polski Chevalier. 

a ai 

dlob:płei piękdej, Stanisław BELSKI San 
Нитой — Aktualja! 

F.lm ten osiągnął największy sukces na 
ekr. Ameryki i Europy. Ceny przystępne 
Początek sensów o godz. 2, 4, 6, 8 i 1020 

  

'owigk. teatr awietlny 

PAN 
«l. Wielka 42, tel. 5-28 

dżwiękowe Kino | 

CASINO 
Wielka 47, tal. 15-41. | 

Początek seansów o godz 

Film, który obecnie święci triumfy 
we wszystkich metropoljach świnta 

Niezwykle emocjonujący dramat kobiety brutalnie potraktowanej przez los. 
sensacyjny UCHWYCONA SZAJKA z ulubień publiczn., mistrzem ekwilibrystyki i akrobstyki 

oraz dodatki dźwiękowe. 

DZIŚ 2 godz. przygód i niebezpieczeństw! Pierwszy 
dźwięk., nakręcony w ostepach dżungli afryk. p. t. 
niezrównana rewja lampartów, Jwów, hipopotamów, krokodyli, nosorożców, żyrafi słoni. Jest to film dla wszystkich. 
Znakomity kontrast cywilizacji i prymitywu. NAD PROGRAM: Najnowszy tygodnik dźwiękowy Foxa. 

4.6,8i 1015: Ceny od 20 gr. 

PRZEDZIWNA SPRAWA KLARY DEANE 
— NAD PROGRAM: Świetny film 

Hoot Gibsonem, 
— Początek o godz. 4, 6, B i 10:15. Ceny znacznie zniżone, 

CONGORILLA Poemat o kraju czarnych. 
birutów. ioGałpoludówz 

Dła młodzieży dozwolony. 
  

Jfiwięk, Kino - Tautr DZIŚ! Perła humoru i wesołości z udz. znanego wszystkim z film. €. K. Feldmarszałek i On i jego siostra 
hollywood VWiasta Burjana'*>:POD KURATELĄ talbiow. 22, tel. 1-28 NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20, w dnie Świąteczne o g 2-ej 
  

  

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

1. S$. MILL. 

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

zaopatrzona w znaczny dobór ostatnich nO- 
wości i dzieł klasycznych. 

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

Każdy czytelnik otrzymuje, jako premjum, 
ładnie oprawioną książkę. 

  

  PU PZREOSKSZA 

  

  

Й 

wstaje z powodu obstrukcji. 

nia najrozmaitszych chorób, 
i tworzy złą przemianę materji. 

i pobudzają apetyt. 

głowy, wyrzuty i liszaje. 

wyleczonych. 

    

Chory żołądek jest główną przyczyną powsta- 
zanieczyszcza krew 

SŁYNNE OD 50 LAT W CAŁYM ŚWIECIE 
ZIOŁA Z GÓR HARCU Dr. LAUERA 

jak to stwierdzili prof. Berlińskiego Uniwersytetu 
Dr. Martin, Dr. Hochflaetter i wielu innych wybit- 
nych lekarzy, są idealnym środkiem dla uzdrowie- 
nia żołądka, usuwają obstrukcję (zatwardzenie), są 
dobrym środkiem  przeczyszczającym, ułatwiają 
funkcję organów trawienia, wzmacniają organizm 

Zloła z gór Harcu Dr. Lauera usuwają cier- 
pienia wątroby, nerek, kamieni żółciowych, cier- 
pienia hemoroidalne, reumatyzm i artretyzm, 

Zioła z gór Harcu Dr. Lauera zostały na- 
grodzone na wystawach lekarskich najwyższem 
odznaczeniem i złotemi medalami w Badenie, Ber- 
linie, Wiedniu, Paryżu, Londynie i w.in. miastach. 
Tysiące podziękowań otrzymał Dr. Lauer od osób 

CENA 1/, pudełka zł. 1.50, podw. pud. zł. 2.50. 
Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych. 

  

Оа roku 1803 istnieje ; 

Mebie 
Jadalne, sypialno i ga- į 
binetowa, kredensy, 

stały, szaty, łóżka ltd. | 

    

REKLAMA JEST DŹWIGNIĄ HANDLU! 
ZA OGŁOSZENIA PŁACI SIĘ RAZ TYLKO 
KLIJENTELĘ ZYSKUJE SIĘ NA ZAWSZE 

OGŁASZAJCIE SIĘ W „KURJERZE WHEŃSKIM* 

  

Akuszerka 

Wilenkin || MA Lalletnwi 
  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przenrowadziła się 

  

PALACZENU Największy wybór fajek i przyborów do palenia 
3€8 posiada sklep tytoniowy 

A. Zajączkowski Wiino, Wileńska Nr. 42 
(Dom Oficera Polskiego) 
SAGE 

  

           
| RESTAURACJA | 

pod „WILKIEM 
ulica Mickiewicza 33. Ё Aj 3 žų е 4 
Wydaje śniadaia, obia- 

а N ajsłynniejsze Biuyjmuje od 9 do 7 wine; dy i kolacje. Zimne Ratujcie zdrowie! Žriveie e ||| ui, TATARSKA 20 | alica Kasztanowa ', m.” | | i gorące zakąski. Ga- wagi lekarskie stwierdziły, że 75% chorób po- W. Z.P. Nr 69. 852! | | binety. Ceny kryzye. 

Duży GARAŻ 
do wynajęcia 

przy ul Zarzecze Nr. 7 

    

na ul. Orzeszkowej 3—]2 | (naprzeciw Krzyża). Do- 
Wykwintne, Mocne, (róg Mickiewicza) wiedzieć się: wirowa 
NIEDROGO, tamie gabinet kosmetycz | Góra 7 u w Siemiradz- 

ny, usuwa zmaazszczki, bro iego KAD 1 Ча Каа Ы I 2 
NANESZŁY NOWOŚCI T P 0 K 0 J E 

8324 AKUSZEFKA O |. em are dami SBNEK AIKIKAI M. Brzezina po cenach b, niskich do 
e DOKTÓR Aktów wynajęcia w Hotelu „Er- bóle Ra "reóprowadaia gą | Tales palios Piskeoja # A * (Plac Katedralny), Spe- 

PIOTROWICZ-JURCZERKGWA saiko Tom. Zane. cjalna ulga dla artystów 
Ordynator Szpitala Sawicz | *% sa cs 
Ъ. b ko: ь З ul. Grodzka 27. P э ы ю (ea meszek | WZ | Pianina czak 

przeprowadziła się 
Wileńska 34, Il piętro 

Przyjmuje od 5—7 wiecz. 

  

  

M. Blumowicz     Pracownia OBUWIA 

M. DRZEWIŃSKI 

Bonifraterska 6 

PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE 
oraz reperacje kaloszy i śniegowców. 

Choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe, 

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

  

    

Parowa farbiarnia, pralnia chemiczna, 
prasownia I gremplarnia maszynowa 

| „EXPRESS*— Wilno, peta 21 
farbuje, chemicznie pierze, prasuje i jednocześ- 
nie odkurza ubrania i grempluje materjały na 
poczekaniu, odparza plusze, plisuje, reperuje 
brania, odnawia kapelusze, odsyła robotę bez 

dopłaty do domu, wykonuje wszystko 

TANIO, SZYBKO i SOLIDNIE! 
Zwróćcie się do „EXPRESSU* — talefon 17-00 

— Proszę się przekonać! — 

  

1 moezopłciowe, 
ulica Mickiewicza 4 

telefon 10-90, 
od g'dz. 9—12 1 4—8. 

"Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

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

  

  

Maszynistka 
  

NAJLEPIEJ 
nabyć można wszelkie 

  

malerjały budowlane I stoatokie 
į w tartaku wodnyw w Krumincach, 

poczta i stacja kol. Olkieniki. 

| —— NAJTANIEJ poszukuje posady 
jak również może być an- i 

| gażowana do biura na ter- | 

i 

i 

minową pracę, również     
  

woli, postanowili, w 25-tą rocznicę wy 
buchu strajku szkolnego na ziemiach 
b. zaboru rosyjskiego i b. zaboru prus 
kiego, utworzyć „Fundusz Szkolnict- 
wa Polsk. Zagranicą”: Fundusz ten 
powiększany rok rocznie przez po- 
wszechną dobrowolną daninę, ma za 
silać „stale i trwale, organizowanie i 
utrzymyawnie, wyłącznie, szkół pol- 
skich zagranicą. 

Tej pomocy wyłącznie służy i słu- 
żyć będzie Funudsz Szkolnictwa Pol- 
skiego Zagranicą, który już w swoich 
zaczątkach, stał się wyrazem powszech 
nej troski, najszerszych szkół społeczeń 
stwa polskiego, o zapewnienie oświaty 
i wychowania narodowego dzieciom 
polskim na obczyźnie. Pierwsza zbiór 
ka na ten fundusz była zbiórką pow- 
szechną, uczestniczyły w niej wszyst- 
kie województwa, różnorodne związki 
i organizacje społeczne, a przedewszyst 
kiem cała młodzież polska, młodzież 
szkolna, której ofiarność poszczycić 
się może największą sumą zebranych 
pieniędzy. Powszechna pierwsza dani 
na dała podstawy do założenia fundu 
szu. Coroczne, powszechne zbiórki mu 
szą Fundusz Szkolnictwa Polskiego 

    

Zagranicą powiększać stale, by mógł 
on sprostać wielkiej, krzyczącej potrze 
bie jaką jest zapewnienie wszystkim 
dzieciom polskim na obczyźnie oświa 
ty narodowej. Byli uczestnicy walki o 
szkołę polską w czasach niewoli przy- 
pomnieli całemu społeczeństwu że wał 
ka o szkołę narodową nie została za- 
kończona. Dopóki wszystkie polskie 
dzieci, które los pozostawił poza grani 
cami wyzwolonej Polski „nie będą mia 
ły polskiej szkoły, dotąd walka trwać 
musi. Fundusz Szkolnictwa Polskiego 
Zagranicą, to Fundusz walki czynnej, 
a każdy grosz złożony na szkoły pols 
kie zagranicą, to wykupienie duszy pol 
skiej z duchowej niewoli obcej, naj- 
częściej wrogiej, szkoły. 

Nas tutaj w Wilnie i na Wiłleńsz- 

czyźnie obchodzić muszą rozdzieleni 
od nas nasi najbliżsi, na Łotwie i Lit- 

wie kowieńskiej. 
O nich musimy przedewszystkie i 

ciągle pamiętać. Bowiem ogromna jest 
różnica pomiędzy dobrowolnymi emi 
grantami poszukującymi za granica- 
mi ojczyzny lepszych zarobków, wy- 
wożących pieniądze i siły z kraju, i o- 
siadających często we Francji, Niem- 

  

Pogotowie 
pończosznicze 

sprzedaż i reperacja 
pończoch i trykotaży 

ul. Wileńska 30 

Sprzedaje się 

  

O warunk. na miejscu 

  

Gruntowna i szybka 

nauka 

obcych języków 
aystemem konwersacyj.n: 
francuski, niemiecki, wło- 
ski oraz przygotowanie 
do matury i egzaminów 
z matematyki, fizyki i che- 
mji. Lekcyj udzielają byli 
prof. lingwista i matema- 
tyk. Zgłoszenia: Trocka 
15—!14, od 4—6 po poł. 

Korepetycje 
wuję do egzamnów z za 
kresu gimnazjum. Wyma 

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

wynajmuję —— Mickiewicza 
37--32, Wiejście z ulicy 
Ciasnei, p. Estko. 7702 

Rządca domu 
poszukuje posady 
tylko za mieszkanie. 
Oferty do Administr. 

    

   

  

W. Z.P. 29. „Kurjera Wileńsk." 

M Keri Mleczarnia - Stołówka Udzielam 
Kenigs Bri z całem OŁ korepetycji w zakresie CHOŻOBY AKÓrNA) z powodu wyjazdu | 8 klas. Specjalność: ma- 

woneryczna przy Ostrobraskiej |3 | tematyka, fizyka, chemia, pols iewicza 19-3] 

  

Klody kawaler 
samotny, . pracowity, 
dobrej opinii i protekcji 
poszukuje pracy wożnego 
lub dozorcy. W razie po- 
trzeby złoży kaucję. Ła- 
skawe oferty składac w 
Administr. „Kurjera Wil.” 

  

Zredukowany 
biuralista 

szuka jakiegokolwiek 
zajęcia w swoim za” 
wodzie za minimal- 

przygoto   wykonuję różne prace w ; gania O. Eck nem wynagrodze- 
domu po b. niskich cenach | solidna. skawe zgłosze : 
Łaskawe oferty do Adm. mia do administracji mer. aż w Re- 
„Kurjera Wileńsk." pod | „Kurjera Wileńskiego” | akcji. 

„Maszynistka“ "pod W. K. A M kp M i 

czech czy Ameryce w dobrym bycie 
na stale, i tygni naszymi rodakami, ktė 
rzy w najcięższych warunkach ekono 
mieznych, w nieustannej presji moral 
nej, trwają w swych odwiecznych dzie 
dzinach na Śląsku, w Łotwie i w Lit 
wie Kowieńskiej. 

O tych głównie troska powinna być 
żywa ich los najbardziej godzian 
współczucia i najwydatniejszej pomo 
cy. Granice, które nas rozdzieliły prze 
cięły nić żywotną, nietylko uczucio - 

wą, ale i ekonomiczną i kulturalną. Po 
zostali poza granicami państwa pol- 
skiego są jednak ciągle w swojej oj- 
czyźnie i nie chcą jej opuścić w żad- 
nym razie. Stanowią też ważny dla 
Państwa naszego element, z kt. łącz- 
ność za wszelką cenę utrzymać należy. 
W tym celu odbywają się zbiórki któ 
re. nawet w tak ciężkich czasach po- 

winny przynieść jakiś grosz, choćbv 
jako manifestacja wspólnoty, mogącej 
przetrwać wieki w nieprzyjaznych о- 
kolicznościach. 

Zbiórka na powyższe cele rozpocz- 
nie się 10 lutego. 
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