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Imieniny Pana Prezydenta. — 

  

Kto walczył o Polską Szkołę. — Mord 
polityczny w Pradze. — Pobór nadzwyczajnej daniny majątkowej. — 
Przed wizytą londyńską. KURJER FILMOWY. 
  

Polowanie reprezentacyjne w Białowieży 

  
P: Prezyda nt R. P. przed wyruszeniem na 

moi SZZE 

Premjer Góring z wizytą 

Na zaproszenie P. Prezydenta Rzplitej w reprezentacyjnem 

  

polowamiu w Białowieży wziął 
udział premjer pruski p. Herman Giiring: 

Di. Simon o sytracji w klajpedzie 
Odpowiedź na interpelację w Izbie Gmin 

LONDYN, (Pat). Wczoraj poseł La- 
bour Party Wedgwood zapytał brytyj- 
skiego ministra spraw zagr. sir Johna 
Simona, jaka jest obecnie Sytuacja w 
Klajpedzie, jakiego rodzaju są zobowią- 

zania brytyjskie i jakie kroki rząd bry- 

tyjski zamierza przedsięwziąć, aby zapo 

biec napaści ze strony Niemiec lub Lit- 
wy. 

Simon odpowiedział €o następuje: 

Sytuacja w Kłajpedzie wciąż jest jeszcze 
taką, jak ją przedstawiłem 19 grudnia 
r. ub. Sejmik zbierał się parokrotnie, ale 
nigdy nie było quorum i dotąd nie moż- 
na było obradować. Rokowania w spra- 
wie utworzenią dyrektorjatu, który miał 

zaufanie sejmiku trwają między guber- 

natorem a poszczególpemi stronnietwa- 
mi. Rząd brytyjski nie szezędził wysił- 
ków, aby wpłynąć na czynniki odpowie- 
dzialne za obecną sytuację w kierunku 
pożądanego porozumienia, dzięki które- 
mu przywrócone byłyby normalne wa- 
runki rządzenia na terytorjum Kłajpedy. 

Konserwatysta poseł Moore zapytał, 
czy minister uważa, że rząd litewski is- 
totnie usiłuje doprowadzić do funkcjo- 
nowania izby w Kłajpedzie. 

Simon odpowiedział, że wedle jego 
wiadomości gubernator Kłajpedy wyka 
zał tego rodzaju zamiary i zaproponował 
już partjom niemieckim trzy ż pośród 
pięciu miejsc w dyrektorjacie. 

Niemcy nawołuju sygna- 
tarluszy do działania 
BERLIN, (Pat). Niemieckie biuro in- 

formacyjne spowodu oświadczenia Si- 
mona w izbie gmin o Kłajpedzie donosi: 
Diplomatisch+Politische Korrespondenz 
w. związku z oświadczeniem Simona w. 
izbie gmin uważa, że autonomja Kłajpe- 
dy jest naruszona. O ile taki stan rzeczy 
trwać będzie, zdaniem  Diplomatisch- 
Politische Korrespondenz państwa-sygna 
tarjusze konwencji kłajpedzkiej powin- 
ny od narad przejść do działania. 

Flandin i min. Laval 
przybyli do Londynu 

PARYŻ, (Pat). Premjer Flandin i mi- 
nister spraw zagranicznych Laval wy- 
jechali do Londynu. 

LONDYN, (Pat). Dziś wieczorem do 
Londynu przybyli premjer Flandin i mi- 
nister Laval. Gości francuskich powitali 

32 LOTERJA PAŃSTWOWA 
GŁUWNA WYGRANA 

do nabycia w najstarszej kolekturze Losy 

na dworcu premjer Mae Donald, minis- 
trowie Simon i Eden, sekretarz gen. ga- 
binetu brytyjskiego, członkowie ambasa- 
dy iraneuskiej i liczne grono dziennika- 

rzy i prasy z całego Świata. 

1.000.060 zł. 
ZAMKOWA 3 S. GORZUCHOWSKIEJ ZAMKOWA 9 

1/4 losu 10 zł., 1/2 — 20 zł, cały los 40 zł. 
W zeszłej loterji padło 10.000 zł. i wiele innych wygranych. į 

    
Góring 

Premjer Prus. 

  

u Marszałka Piłsudskiego 
WARSZAWA, (Pat). Premjer pruski 

Goering w drodze powrotnej z Białowie- 
ży do Berlina zatrzymał się dziś ną kil- 
ka godzin w Warszawie. 

  

W ciągu popołudnia premjer Goering 
złożył kurtuazyjną wizytę p. marszałko- 
wi Piłsudskiemu. 

Japonia nie zawrze paktu 
nieagresji z Z. 5. В. В. 

Projekt strefy zdemilitaryzowanej 
TOKIO, (Pat). Agencja Rengo dono- 

si: Na zapylanie jednego z  członsów 
partjį Seiyukai w sprawie stosunków 
sowiecko - japońskich, . minister spraw 
zagranicznych Hirota oświadczył, że 

tząd japoński nie zawrze z pewnych 
względów paktu o nieagresji, natomiast 
dlą zapewnienia pokoju na Dalekim 

Wschodzie proponuje utworzenie strefy 
zdemilitaryzowanej. 

Minister Hirota oświadczył kategory- 
cznie, że nie wierzy w wojnę między So- 
wietami a Japonją, a w xażdym razie 
dopóki on jest ministrem de wojny nie 
dojdzie. 

Mołotow o stosunkach Sowietów z Japonją 
MOSKWA, (Pat). Replikę do dysku- 

sji na kongresie sowietów premjer Moło- 

tow poświęcił odpowiedz; na ostatnie 
wystąpienia ministra spraw zagranicz- 
nych Japonji Hiroty w parlamencie w 

sprawie japońskiego postulatu demilita- 
ryzacji sowieckiej Dalekiego Wschodu 
zgodnie z traktatem w Portsmouth w r. 
1905, potwierdzonym przez ZSRR trak- 
łatem pekińskim w 1925 r. 

Mołotow oświadczył, że wita oświad 
czenie Hiroty o dążeniu do przyjaznych 
stosunków sowiecko - japońskich jaka 
odpowiadających - zamierzeniom sowie- 
tów. Mówca stwierdził jednak, że trak- 

tat w Portsmouth mówi jedynie o demilj- 
tłaryzacji granie rosyjsko-koreańskiej i 
rosyjsko-japońskiej na Sachalinie, nato 
miast Hirota żąda rozszerzeńia demilita- 
ryzacji na granicę sowiecko-mandżurską 
o której traktat nie wspomina. 

Со do ponownego. odrzucenia przez 
Hirotę sowieckiej propozycji w sprawie 
paktu nieagresji Mołotow zgodził się, że 
samo zawarcie paktu nie zabezpiecza po 
koju na Dalekim Wschodzie, natomiast 
odmową jego podpisania jest zjawis- 
kiem ujemnem, zmniejszającem zaufa- 
nie do państwa odmawiającego. 

2 lata drugiej 
„Diatiletki“ 

MOSKWA. (Pat). Prezes „Gosplanu“ Mozlauk 
stwierdził całkowite wykonanie planu drugiego 
reku drugiej pięciolatki we wszystkich dziedzi- 
nach z wyjątkiem przemysłu konsumey jnego i 
transpórtu. 

Pamiętaj o funduszu 
Obrony Morskiej!
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NAJWYKWINTNIEJSZY 
BAL KARNAWALU 
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niech śpieszy 

w WILNIE kolektury 

Wielka 44, tel. 4-25 

do największej i najszczęśliwszej 

Mickiewicza 10, tel. 

ODDZIAŁ: GDYNIA, Św. Jańska 10 

Kto chce być w posiadaniu 
szczęśliwego losu | 
Loterji Państwowej iż 

13-58 

  

BAL PRASY 

W SALONACH IZBY PRZEM -HANDLOWEJ 
  

BAL UROZMAICĄ 
WYSTĘPY ARTYSTÓW 
TEATRÓW WILEŃSKICH 

  

— komunikacja okrętowa z Europy do Azji 
po Oceanie Arktycznym 

Rewelacyjna zapowiedź prof. Schmidta 

MOSKWA, (Pat). Dowódca ekspedy- 
ji „Czeluskina” prof. Schmidt zobrazo- 

wał na kongresie wśród burzliwych ok- 
lasków rozwój sowieckich obszarów ar- 
ktycznych, zapowiadając jeszcze w raku 
bieżącym ustalenie regularnej komuni- 

kacji łolniczej w całym sowieckim obsza- 
rze podbiegunowym oraz komunikację 
okrętową w obie strony po północnym 
Oceanie Ledowatym wzdłuż północnego 

wybrzeża Syberji i Rosji sowieckiej. 
    

    

   

Na wybrzeżach i wyspach Oceanu Lo 
dowatego pracuje obecnie 30 sowieckich 
stacyj naukowych. W najbliższych dn. 
wylatują z Moskwy do okolie podbiegu- 

   

    

  

Komisja budżetowa Sejmu 
uchwaliła preliminarz budżetowy.państwa 

    

  

WARSZAWA. (Pat). Ko budżetowa Sej 
mau zakończyła w dniu dzi m debaty nad 
preliminarzem budżetowym państwa na rok 
1935-36. 

Przewodniczący poseł BYRKA zakomuniko- 
wał, ż: do trzeciego czytania poseł CEBINKA 

zgłosił wniosek, aby w budżecie prezydjum Ra 
dy Ministrów odnośny dział zwiększy: y 
zł. Chodzi tu o utworzenie w Naj 

   

   
szym Try- 

  

hunale Administracyjnym esobnego Senatu, dła 
załatwienia spraw rent inwalidzkich. Wniosek 
ten przyjęto. 

Następnie pescł WIERZBICKI zgłosił do bud 
żetu Stjmu poprawkę o zwiększenie działu 

pierwszego 0 45 tys. zł., jako nadzwyczajny do 
datek na poprawienie akustyki sali. Pokrycie u- 
zyskuje się przez zmniejszenie wydatków na 
djety. Wniosek ten przyjęto. 

   

  

Skreślenie daniny szkolnej 
Skolei zabrał głos generalny referent 

budżetu poseł MIEDZIŃSKI, który zwró 
cił się do rządu z wnioskiem O SKR 
LENIE TAK ZW. DANINY SZKOŁ! 
uważając ją w proponowanej formie — 
jako odbudowę funduszu szkolnego, ja- 
ko nowy podatek — niecelowy w obec- 
nej sytuacji, za pokrycie niewskazane w 
części wydatków Min. W. R. i O. P. 

RZĄD ZGODZIŁ SIĘ NA WNIOSEK 
generalnego referenta. Skreślenie daniny 
szkolnej powoduje zwiększenie prelimi- 
nowanego niedoboru budżetowego. Od 
rządu i min. skarbu, przyjął mówea do 

że ewentualnie jeszcze w to 
ku dyskusji; nad budżetem, rząd zastrze- 

     

      

P. poseł Miedziński 

$a Sobie możność pokrycia niedoboru. 
szezególnie w granicach tych 18 milj. zł.. 
które przewidywała danina szkolna, w 
ten sposób, że rząd wskaże inne Środki 
pokrycia tych wydatków, wyłączając je 
z pod ogólnej formuły umieszczonej na 
końcu art. 2 ustawy skarbowej, że nie- 
dobór będzie pokryty w drodze operacyj 
finansowych lub rezerw skarbowych. 

W związku z tem poseł Miedziński 
przedstawił kom. szereg poprawek, które 
w technicznej konstrukcji 
stały skonsumowane. 

Wnioski posła Miedzińskiego komi- 
sja przyjęła, poczem przewodniczący za- 
rządził przerwę w obradach. 

    

  

o polityce finansowej rządu 
Po krótkiej przerwie zabrał głos sprawozdaw 

«a generalny poseł Miedziński, który w pierw- 
szej częśc! emówienia podkreślił jako objaw 
najbardziej pomyślny niezachwianą stałość wa- 
luty. 

W sprawach polityki kredytowej mówca twier 
«lzi, że stan aparatu bankowego a przedewszyst 
kiem instytucyj eszezędnościowych jest zado- 
wałający i wykazuje postęp w porównaniu ze 
sianem w przeszłości. Dekrety walutowe zakoń 
czyły wreszcie komplikacje w naszem życiu pu 
bliecznem, gospodarczem. Doszliś do tej szcze 
śłiwej sytuacji, że NAJPEWN dA WAL U- 

   
    

   

  

STWA JEST ZŁOTY POLSKI. 

Mówca dalej omawia akeję kredytową rzą- 
du w dziedzinie eddłużęnia relnictwa, stwierdza 

    

   
   

   

  

   
jąc, że wyniki tej akcji należy uz a poważ 

ne. Jednocześnie stwierdzić trzeba, stan płyn 
stał i trzeba się liczyć ze 

m tbeenie jako pew- 
zonym. 

ny w tej dziedzi 
stanem rzeczy istn 
nym cyklem już zak 

   

  

   
   

  

OBNIŻKA CEN 

Jeśli chodzi O ZAGADNIENIE CEN, v zagad 
nienie związane z podziałem dochodu narodowe 
go, rząd wypełnił wiele postulatów społeczeń- 
stwa, obniżając ceny, na które ma wpływ decy 
dlujący., to jest ceny monopolowe, taryty peczto- 

   

  

      

   

  

y rzeczy nieprzewidziane, które od nas, 
, nie zależą. W dziedzinie 

ymania cen produktów 

  

rolnych na możliwym poziomie rząd przeprowa 
dził energiczną akcję interweneyjną kosztem og 
remnych < żeli stan rzzezy w tej dziedz 
nie jest niepom „to trzeba to uznać raczej 

jako za osunku do naszych możli 
ę handlową, układy i trak 

zezególnie dbało: bilans han 
my na pierwszem miejseu. Więcej 

przywiązujemy wagi dla całokształtu naszego 
życia gospodarczego do dbałości o bilans handlo 

wy i związane z Na sprawy niż do operacyj 
kredytowych nieą. Polityka i taktyka 

rządu w tej dzi: znalazła najdabe posunię 
te uznanie. W dziedzinie polityki gespodarczej 
selekcja kapitałów ohcych robiona jest wyłącz- 
nie z punktu widzenia metod pracy tego kapi- 
tału a ni» jakiegokolwiek innego względu. Pol- 

     
    

          

     

  

         

  

ska jako kraj potrzebujący inwestycyj i jako 
kraj, który daje kapitałom przychodzącym do 

   nego gedziwego i pokaźriego zz 

naniu z nt oścłami gdzieindziej, 
i chętnie widzi u siebie współpra 

kapitałów zagranicznych, ałe STOS 

   

   
potrzebuje- 
zdrowych 

EK NASZ 
DO KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO jest stos 

т 

        

    
kiem gotowości zatrudn 
pieczeństwa i wydatnej opłacalnoś. 
wyciąganiem ręki po pomoc i filantropję. 

     

  

OSZCZĘDNOŚCIOWA 
RZĄDU. 

GOSPODARKA 

  

; do polityki ścisle budżetowej 
mówca Adek Że mamy w dalszym ciągu 
do czynienia z z. ą oszezędnościową. Wydatki 
państwowe zostały ohnižo 
rokiem 30-31 prawie o 800.000.000 zł, czyli © 
przeszło 28 procent. Deficyt budź 
sobie nie niczem przerażającem, natomiast 
pocieszającym faktem jest stałe zmniejszenie 
się tego deficytu. Mówea stwierdza bardzo zna 

      

  

     

  

budżetu zo- 

  

czną prawidłeweść preliminow: h dochodów 
w iatach ubiegłych, wnioskując, że i prelimino- 
wany budżet na rek przyszły wykaże taką sa 
mą realność. 

  

    

    

OSTROZNIE Z PODATKAMI. 
W dalszym ciągu mówca przechodzi do skon 

kretyzewania dyskusji nad preliminarzem i wy- 
nikających z niej wskazań i postulatów. 
dztński wysuwa jako wrażenie nieodparte z ob 
rad komisyjnych pestulat — ostrožnie z podal 
komi. Ruch wpływów i zaległości podatkowych 
nasuwa daleko idące obawy i zastrzeżenia. 

li zachodzi zjawisko, że iłość Ściąganych 
ci podatkowych z lat peprzednich rów 

ję z noewem ich narastaniem, to jest 

że SIŁY PŁATNICZE SĄ NACIĄGNIĘTE 
DO OSTATECZNYCH GRANIC, że człowiek, któ 
remu się wymiar pedwyższa, choćby go naj- 

bsrdziei gnebili, nie może poprestu podołać cię 
żaron: na niego nakładanym. Many do czynie 

nia ze stanem długotrwałej zmiany  zdolu i 
płatniczej społeczeństwa i z tem trzeba się li- 
czyć. Trzeba ©mijać te kategorje płatników, 

których zdolność płatnicza ulega fatalnemu es 
łabieniu i którym naieżałoby raczej obniżyć wy 
magania. 

   

  

    

  

   

  

  

   
     

  

POTRZEBA UPROSZCZENIA PROC 
DURY ŚCIĄGANIA PODATKÓW. 
Przechodząc de. spraw ściśle fiskalnych Mie 

dziński omawia technikę i charakter działałnoś 

ti urzędów skarbowych. Za najpilniejszą spra 
wę uważa uproszczenie procedury Ściągania pa 

datków tak, aby podatnik wiedział, ce i kiedy 
ma płacić, aby odpowiednie nakazy i pokwitowa 
ria były sformułowan* w sposób. zrozumiały. 

Muszą ustać wypadki usiłowania powtórnego 
gania ed płatnika ściągniętych już należneś 

JE 
  

      

  
ci. 

RĘCE, KTÓRE SPOTYKAJĄ SIĘ 
W KIESZENI PŁATNIKA. 

Rolę ministra skarbu określa mówca nietyl- 
ko jako relę rzecznika oszczędności we ws t 

kieh działach gospodarki rządowej ale równ 
jako rzecznika oszezędzania płatnika. Jeżeli nit 

możemy, mimo wszelkie wysiłki, dopomóc płat 

nikowi skutecznie w strenie dochodowej jego 
budżetu, to jednak możemy mu ulżyć po stronie 
wydatków. Wszystkie ręce jak skarbu, ubezpie 
czeń, samorządów spotykają się w kieszeni płat 
nika. Jest ręka, która ma pierwszeństwo a inne 

muszą sweje apetyty pohamować. Daje się 
zauważyć zjawisko, że wskutek pewnej popra 
wy w pewnych miejscewościach samorządy prze 
jawiają tendencję ponownego zwiększeniaw ydat 

ków. Mówea zwraca się z apelem do minister- 
stwa skarbu aby fe dążenia BEZWARUNKOWO 

POWSTRZYMAŁ. Jest jeszcze wiele do zrobie 
nia w sprawie przerostów ubezpieczeniowych i 

szmorządowy: To są ręce, które sięgają tam. 

gdzie muszą pozostawione możliwości prze 
dewszystkiem dla ministerstwa skarbu. 

  

   ® 

  

   

      

   

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU. 
Budżet zamyka się niedoborem, który może 

my pok opierając się na operacjach kredyto 
wych bądź zagranicznych bądź wewnętrznych. 

Przeciwko pierwszym mówca nie stawia zastrze 
żeń, choć nie wiąże z niemi specjalnych nadziei, 
natomiast skupia swoją uwagę raczej na peży- 

ezce wewnętrznej. Stwierdza on, że istnieją wa 

runki zupcinie dostateczne na to, aby uważać 
ten projekt za całkowicie realny. Nastąpiło pew 
szechne ugruntowanie zaufania do naszej walu 

      

nowych znani lolnicy Molokow. Wodo- 
pianow i Farich. 

—0()0— 

Na Zamku 
WARSZAWA, (Pat). Prezydent Rze- 
pospolitej przyjął w dniu dzisiejszym 

sa rady ministrów prof. Leona Ko- 
złowskiego, który poinformował prezy- 
denta o bieżących pracach rządu. 

Wczorajsze pienarne 
posiedzenie Senatu 
WARSZAWA, (Pat). Na wstępie dzi- 

siejszego posiedzenia marszałek Senatu 
zawiadomił izbę o zrzeczeniu się man- 
datu przez senatora Jana K9Hontaj- 
Srzedniekiego. Senat uznał ten madat za 

gasły. 
Izba wysłuchała następnie referatu 

senatora Rollego w sprawie usławy o za- 
pobieganiu i zwalczaniu chorób zakaź 
nych. Mówca w imieniu komisji zapro- 
ponował rezolucję wzywającą rząd do 
ogłoszenia rozporządzeń wykonawczych 
do ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu 
chorób zakaźnych. równocześnie z tek- 
stem samej ustawy. Usławą wraz z po- 
prawkami i rezolucją została przyjęta. 

W dalszym ciągu senator Jan Rogo- 
wicz wygłosił referat o ustawie o znacze- 
niu wagi na ładunkach „przewożonych 
na statkach. Ustawę prz) › bez dysku 

sji. Wreszcie również bez dyskusji przy- 
jęto ustawę o przyznanie obligacjora m. 
Warszawa praw papierów pupilarnych. 

Na tem posiedzenie zakończono, przy 
czem marszałek zawiadomił, że zwoła 
następne plenarne posiedzenie Senatu w 

   
  

    

        

   

    

„drugiej połowie bież. miesiąca. 

W Urugwaju powstańcy 
zwyciężają ? 

EUENOS AIRES. (Pat). Prasa zamieszcza nie 

petwierdzone jeszcze wiadomości z Montevideo 0 
walce jaką wczoraj rano stoczyły wojska rzą- 
dowe wprbliżu Cesupo z eddziałanii powstań- 
czemi emi 500 ludzi. 

Pewstańcy urugwajsey jakoby zadali klęskę 

wajskem rzadówym, zdobywając wiel: karabi 
nów rocznych i maszynowych. 

W Arosa Polska 
na drugiem miejscu 
Przegrana z Szwajcarami_ 

ZURYCH. (Pat. We czwartek odbył sie w A- 
rosa finał turnieju hekcjewego pomiędzy Polska 
a H. C. Daves. 

Drażyna jearska odniósła zwyciestwo w 
nku 4:2, (2:0, 2:0, 0:2). 

Pierwsze miejsce w tym turnieju zajęła dru 
żyna HC. Daves, drugie Pelaey, trzecie x:prezen 
taeja Pragi, 4) H. С. Arosa. 

BEDYZETD OWAD CZ KOŻ PROT TAI SOROŻOE 

ty. Mamy za sebą bardzo pecieszające doświad 
czenie z „pożyczką narodową*. Mówca twierdzi 
że wskazany przez rząd taki sposób pokrycia de 
ficytu jest zupełnie realny i zasługujący na cal 
%awite zaufante. 

W zakończeniu Miedziński stwierdza, że poli 
łyka rządu jest: konsekwentna, planowa i trafna 

1 dlatego wnesi o uchwalenie ustawy skarbo- 
wej w brzmieniu przedłożonem. 

Przyjęcie budżetu 
Po przemówieniu generalnego sprawozdaw- 

cy Miedzińskiege rozwinęła się dyskusja, w któ- 

rej zabierali głos CHADZYŃSKI (NPR.), RYBAR 
SKI (klub narodowy) i ROSMARIN (klub żydow 
ski). 

Następnie zabrał jeszeze raz głos minister 

skarbu ZAWADZKI (przemówienie min. Za- 

wadzkiego spowodu późnego otrzymania, zamieś 
cimy jutro). 

Poe końcowych wywodach referenta general 

nego, który izował z posłami Chądzyńskim 
Rybarskim i marinem, CAŁOŚĆ PRELIMI- 
NARZA RUDŻETOWEGO WRAZ ZE ZGŁOSZO 
NEMI WNIOSKAMI I USTAWĄ SKARBOWĄ 
PRZYJĘTO. 

Na tem posiedzenie zamknięto. 
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„KURJER“ z dnia 1-go lutego 1935 r. 
  

IMIENINY PANA PREZYDENTA 
Oficjalne uroczystości obchodzone są 

we wszystkich Państwach mniej więcej 

jednakowo. Protokularne gesty. Korpus 

dyplomatyczny zebrany w wielkiej sali, 

głowa Państwa przyjmuje życzenia no- 

woroczne. imieninowe, 

podziękowanie. kilka słów z kilkunastu 

przemówienia. 

osobami. potem urzędnicy. wojskowi, 

przedstawiciele stowarzyszeń ete. ete 

To jest oficjalna strona uroczystości, 

przyjęta raz na zawsze. Moment uczucio 

wy zależy od stosunku społeczeństwa do 

/а władze 

  

osoby reprezentującej najwy 

w Państwie. 

Oczywiś 

bę swego Prezydenta, według zasług 

  

* każdy naród wybiera oso 

Za- 
  

  

let i zapowiedzianych možliwos mo- 

gących naród i kraj prowadzić ku lep- 

szym konjunkturom, widzimy na tych 

stanowiskach różnego typu ludzi: śmia- 

łych zdobywców. obdarzonych genju- 

szem rasy, intuicją celów swego narodu, 

z głębin społeczeństwa nie- 

  

wytrystyc 

spodzianie, nie jako wynik kultury. ale 

prawie jako wybryk natury. 

Polska może się szczycić i chlubić 

swym wyborem, Jej Prezydent, nie koń- 

czy się ani zaczyna na oficjalnej osobie 

Głowy Państwa. 

Prócz całej, pogodnej 

jaka cechuje Prezydenta Mościckiego, u- 

ystkich 

na jdrażliwszych spokoju jaki 

okazał zawsze, w chwilach trudnych dla 

Państwa i w osobistych, ciężkich przejś- 

ciach i żałobach rodzinnych, prócz speł- 

niania tak wytwornie ciężkich, nużących 

i nudnych czasami repre- 

zentacyjnych, po za postacią wysokiego 

uprzejmości. 

  

miaru z jakim odnosi się do wsz) 

kwestyj, 

obowiązków 

dygnitarza, jaśnieje i pociąga przedew- 

szystkiem postać, wizerunek duchowy 

Człowieka i Obywatela. Uczonego i Bo- 

jownika o Wolność Kraju, w którym los 

kazał Mu być Prezydentem. 

Z okazji Jubileuszu Pana Prezydenta 

jako uczonego, dowiedział się szerokj 0- 

gół szczegółów z Jego życia, które może 

zamało były rozpowszechniane i znane. 

Ukazało się nam w skrócie cblicze wyso 

kiej klasy moralnej, oblicze uczonego. 

pochylonego nad swemi retortamij z pil- 

nością i uwagą, poświęconego badaniom. 

odkryciom, umysł twórczy, dążący z za- 

miłowaniem do zdobyczy na polu swej 

fachowej roboty. Ale na każde wezwanie, 

na każdy głos Ojczyzny. On. jak jego to- 

warzysze, jak ci wybitni i wyjątkowi iu- 

  

       a zawdzię 

dległość i ocalenie honoru narodowego w 

dzie, którym Pols za Niepo- 

  

czasie Wiełkiej Wojny. jak ta gromada 

łudzi, ideowych bez zastrzeżeń. pracują- 

sudskiego, tak obecny Pan 

Ignacy Mościcki. gołów był zawsze po- 

rzucić swe retorty, 

książki i słuchaczy, by iść za głosem po- 

SAS 

swe laboratorjum, 

  

  

tężniejszego obowiązku, woła jącega go w 

obce kraje. w obce środowiska, w gorsze 

warunki. w ciężkie materjalnie położe- 

nie, be... tak było trzeba dla Niej... dla 

Polski. 

Ta właśnie jest wielka. kapilalna 
różniea pomiędzy naszym Panem Prezy 

dentem. a innymi. których zasług nikt 

nie neguje. Lecz tamci ludzie wyrośli 

dla obrony interesów swych Ojczyzn po 

swoim wojnie, nie mogą przedstawić 

  

МОФ składa życzenia Imieninowe 
P. Prezydentowi 

WARSZAWA, (Pat). Dziś o godz. 12 
w południe odbyło się uroczyste złożenie 
życzeń  Imieninowych Prezydentowi 
przez .młodzież wszystkich szkół prywat 
nych i państwowych średnich i zawodo- 
wych oraz szkół powszechnych z poczta- 
mj sztandarowemi i orkiestrami. 

Do zgromadzonej młodzieży wyszedł 
Prezydent w otoczeniu domu cywilnego 

   

Rzeczypospolitej 
i wojskowego, przechodząc przed szpa- 
lerem pocztów sztandarowyc Skolei 
chóry młodzieży odśpiewały pieśń ułożo- 
ną na cześć Prezydentą oraz ..I brygadę. 

  

O godz. 13-ej przybyła na dziedziniec 
zamkowy delegacja harcerzy, w których 
imieniu złożył hołd i życzenia Imienino- 
we ksiądz dr. Mauersberger. 

społeczeństwom takich zasług, a zwłasz 

cza poświęceń. jak pracujący w zakon- 

sprowanych organizacjach uczony. wy- 

    

nalazca. mający swój ukochany Świat 

wiedzy. a porzucający go bez wahania 

dla pracy podziemnej, niebezpiecznej i 

dla ludzi małego ducha wydającej się 

włedy beznadziejną, ale dla ludzi tego 

rodzaju co Prezydent Mościcki. będącej 

celem najświętszym, najbardziej godnym 

oddania się całkowitego, bez zastrzeżeń. 

Wszedłszy w obowiązki Prezydenta 

w chwili szczególnie boleśnej. ciężkiej, 

jakby nasyconej w obowiązki Prezyden- 

ta oparami zbrodni, jadów i szałów par- 

tyjnych. wykazując odwagę cywilną nie 

mniejszą niż odwaga żołnierza na wy- 

znaczonym posterunku. potrafił Pan Pre 

zydent Mościcki jakby zjawieniem się 

swojem. tym przedziwnym spokojem, ja 

ki wieje z całej Jego dostojnej postaci, 

uśmierzyć burzę, pokój uczynić wkoło 

siebie. I dalej te kręgi harmonijnego spo 

koju rozeszły się po całej Rzeczpospoli- 

tej. Powoli dowiadywały się dalekie kre- 

sy, wschodnie i zachodnie, północne i po 

łudniowe, kim jest Głowa Państwa Pol- 

skiego. Niejeden prosty, nieuczony czło- 

wiek. niejeden nauczyciel w zapadłym 

zaścianku, robotnik, rzemieślnik, czło- 

wiek szary i ciężko pracujący. człowiek 

wyobrażający sobie splendory pałaców 

Prezydenta Rzeczpospolitej, dowiadywał 

się o skromnych upodobaniach. o pro- 

stocie życia, o ciężkiej pracy naukowej 

i zarobkowej swego Prezydenta za daw- 

nych czasów. Tłumy zetknęły się z Do- 

  

stojnym Gościem gdy objeżdżał swe dzie 

dziny i stawał to w puszczach zielonych, 

to nad modremi wodami wileńskich je- 

zior, wśród pól. miasteczek i dworów. 

Patrzał i słuchał przemówień, przyjmo- 

wał hołdy: dzieci, rolników, rybaków, 

uczonych. urzędników, wojska. Kopu, 

młodzieży... hołdy całej Polski. 

Zapamiętali wszy. 

uprzejmą dostojność, 

pogodę. to też w dniu Imienin z całej 

Rzeczypospolitej popłyną życzenia szcze 

re, gorące. Pod oficjalną ich formą tęt- 

nić będzie świadomość, że składają się 

one nie tylko Przedstawicielowi Najjaś- 

niejszej Rzeczpospolitej ale i dla niezwy- 

kłego. wysokiej wartości moralnej Czło- 

wieka. I to spotęguje ich wartość. 

„ wszędzie. Jego 

    

Jego niestrudzoną 

Kto walczył 
o Polską Szkołę 

Spowodu pewnego zarysu 
historycznego 

ni 

Przy wyliczaniu wydawnictw wileń. 
skich dla potrzeb szkolnictwa, wspomnia 
no o jednym z pierwszym elementarzy 
— „Ziarenko“, opracowanym przez p. 
Julję Rodziewiczową, a który przez 
Anielę Szycównę w Warszawie uznany 

był zą bardzo dobry elementarz. Elemeu 
tarz ten miał spore powodzenie. 

W innem miejscu Autor Zarysu, mó- 
wiąc o stosunku włościan do oświaty za* 
znacza, że gdy się upewnili, że przez to 
obok innych korzyści, synowie ich zdo- 
będą ulgi w wojsku, sami starali się o 
nauczycielki — polki i daleko po nie 
jeździli. 

Mam wrażenie, że do powyższego 

twierdzenia wkradło się jakieś nieporo- 
zumienie. Żadnych ulg w wojsku rosyj- 
skiem dla czytających i piszących po poł 
sku nie było, być nie mogło i żaden by 
chłop w nie nie uwierzył. Z tych przywi- 
lejów korzystali umiejący po rosyjsku, 

      

a zatem uczniowie szkół t. zw. Minister- 
jalnych, istniejących przy zarządach 
gmin Cerkowno-Prychodskich. Właśnie 
całe niebezpieczeństwo dlą uczenia dział 
wy po polsku, zwłaszcza pisania, w tem 
tkwiło, że ta umiejętność, w ciemniej- 
szych wioskach traciła znaczenie prakty 
czne, stawała się pewnego rodzaju luk 
sUusem. 

Dalej czytamy w Zarysie: 
„W r. 1898 artysta-malarz Stanisław Jarocki, 

stał się. twórcą i kierownikiem: wśród młodzieży 
gimnazjalnej Kół szmoksziałeenia, w które weią 
gano młedzież z innych szkół, Uprawiano tam 
polonistykę, prowadzono bibljeteczki, urządza- 

no odczyty. Młodzież tych szkół miała samorząd 
z wyborami, zarządem i t. d. na podstawie sta- 
tutu, którego egzempłarz PRZECHOWYWANO 

W BUTELCE ZAKOPANEJ W ZIEMI. Liczba 

tych Kół deszła do 28, a były czynne do roku 
1905“, 

W innem miejscu Sz. Autor Zarysu 
mówi eo następuje: 

„Wkrótce po odejścia Niemeów, zalała w 
stycznia r. 1919 Wileńszczyznę znowu od wsche 
du fala bolszewicka. Mnóstwo osób za dzialal- 
ność publiczną władze belszewiekie 
rywały do niewoli, i skazywały 

mordewały księdza Dyakowskie     

  

  

więzienia organizstora Kół S 

młodzieży gimnazjalneį — Stanistawa Jaroe- 
kiego i byłyby go rozstrzelały. gdyby 

słącu więzienia, nie uciekł.*. 

P. Stanisławą Jarockiego zna Wilno. 

jako bardzo skromnego i imikającego 

im po mie- 

  

    

pozy działacza społecznego. Ale z tego, 
co przytoczyłem wj , wynika, jest 
znakomitym konspiratorem. Przecie o 
tem, że zorganizował i prowadził aż 28 
Kół dłą samokształcenia młodzieży gim- 
nazjalnej, w których była uprawiana tak 
niezbędna polonistyka, czego, jak wia- 
domo w szkołach moskiewskich nie uczo 
no, z samorządem każdej szkoły, — Wil 
no nie a nic nie wiedziało. Sądzono pow 
szechnie, że to cały legjon sił fachowych, 
nauczycieli i nauczycielek. Jakie nieporo 
zumienie! A to wszystko przez tę nadzwy 
czajną konspirację. Nie wiedziało rów 
nież, że miał aż tak poważne oskarżenie. 
iż groziło mu niechybnie rozstrzelanie. 
lecz szezęśliwie, dokonując jedynej jak 
więzienie więzieniem sztuki — uciekł 
im. O tej ucieczce nie wiedziałem nawet 
ja, čo jednocześnie i w tem samem wię- 
zieniu, dla jakiegoś błahego powodu. ró- 
wnież siedziałem. 

O ile wdzięczność należy Autorowi za 
podanie tak rewelacyjnych dla Wilnian 
wiadomości jak te, dotyczące p. Jaroc- 
kiego, o tyle muszę zakwestjonować in- 
ne zacytowane powyżej. 

Co zaś do księdza Dyakowskiego, to 

tyle tylko wiadomo, że zginął, lecz gdzie, 
kiedy. w jakich okolicznościach, czy też 
z czyich mianowicie rąk — tego nikt nie 
wie. Ostatni raz widziano go w okoli- 

    

          

   

cach Grodna. Ale jedna rzecz jest abso- 
lutnie pewna i wszystkim znana, że zgi- 
nął nie za tych bolszewików, lecz następ 
nych, którzy przyszli w połowie lipca r. 
1920. 

* 

  

Przy czytaniu pracy p. Myślickiego, 
rzuca się w oczy ogromna dysproporcja 
w ocenie ludzi i instytucji. Np. gdy o pan 
nie Szostakównie, istotnie bardzo dziel- 
nej i zasłużonej niewieście, ale która 
działała wówczac gdy polska szkółka ele- 
mentarna, było conajmniej w trzech 
czwartych — jeżeli nie legalną to tolero- 
waną, otóż, gdy o działalności p. Szosta- 
kówny opowiada na pięciu stronicach 
dużego formatu, z największymi szcze- 
gółami, to o takim doktorze Dmochow- 
skim, mężu p. Emmy, cichym skromnym 
ale bardzo czynnym  współpracowniku 
jej, jak w dziedzinie szkolnictwa, tak 
i wydawniczej, oddającym sprawom tym 
czas swój i pieniądze — ledwie, że tak 
powiem, półsłówkiem wspomniano. O ° 
ludziach takiej wagi gatunkowej i ta- 
kich dla oświaty zasług jak np.: prof. 
Stanisław Kościałkowski, Julja Rodz 
wiczowa, Zmaczyńska, Bernatowiczów- 
na, Aloizy Perzanowski — niema nawet 

półsłówka. Nie wspomniano również © 
całej oświatowo-kułlturalnej instytucji # 
tak rozgałęzioną działalnością, jak Pol- 
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Mord polityczny w Pradze 
KIM BYŁ INŻ. FORMIS? 

W nocy z 23 na 24 stycznia b. r. zamordowa- 

ny został w Pradze w hetelu „Zahorzi* emig- 
rant niemiecki, były dyrektor radjostacji w Stut 

garcie, inż Rudolf Formis Zamordowany byt 
dawniej znanym EEE niemieekieį partji 

  

   

    

    narodów w , gdy hitle- 
rewcy de li w Nine do władzy, był For- 

niis technicznym kierownikiem radjostacji sztut 

  

   garekiej. Niewiadomo z jakich pi 
jednak później do por Formisa z 
kierownictwem partji hitlerowskiej, wskutek 
czego na wiosnę 1934 zbiegł en do Czech i jako 
emigrant polityczny przyłączył się do stworzo- 
nej przez dr. Otiena Strasstra partji „Czarnego 

Frontu". 

yczyn doszło 

     
  

  

a mordu by- 

konstruował 

    

   
tajną radjostae 
skąd nadawano przemów. 
słyszane w całych 

Fermis był w 
nie rzdjotonji. Speejaliści pewołani na miejsce 

nu stwierdziłi, że stacja była doskonale urzą 

«zonai izmu przypisać nałeży, że pomimo inter 
weneji posła niemi 

  

  

    

  

ieekiego w Pradze, dra Kocha, 

władze czechosłowackie nie mogły iej odnałe: 

Poskonałemu urządzeniu też przypisać należy. 

że stacji tej nie można było odkryć drogą badań 
rzdjogoniemetrycznych. Inż. Formis miał też 
być wynalaze. promieni, które na odleg- 

łość potrafia mać działanie motorów w 
roplanach i samochodach. 

        

    

    

  

  

PRZECZUCIE. 

przybył inż. Fermis na wiosnę 
ubiegłego reku it wroz z pa. jeszeze emig- 
raniem z Niemiec wynaj a u niejakiej 

pani Schmidt, które; 
czeskich dziennie. Mie 
tygednt i prawie cały 
pytanie gospodyni, dlac: 

>, edpowiadał Formi 
ku, głód mniej dokucza. Fe 
zo opuszczony 1 wynędzniały 

Po 14 dniach wyprowadz 
swej gospodyni, że wraz z pr 

się do Turcji, 
Persji i tem osiedlić. W e: 
hewiem służył Formis w armji niemiecki jako 

oticer na froncie tureckim i przy tej sposobno- 
ści opanował tureckie i małoazjatyckie narze- 
rza, tp obecnie zami yskać dla stworze- 

nia sebie nowej egz 
Pe trzech mi zjawił się znowu u 

hmidtowej jeszcze hardziej wynędzniały niż 
wiesnę. Opewiedział jej, że musiał przerwać 

swą podróż do Persji, albowiem pedezas pieszej 
wędrówki zosiał w Bułgarii aresztowany pod 
zarzatem szpiegostwa i tylko dzięki szezęśliwe- 
mu zbiegowi okoliczności uzyskał spowroten: 
welność. Rzz tak sie wyraził do znajomye 
„Dła ludzi, którzy waiczą © wolność niema wi 
«ej mtejea na świecie*, Wyraził przytem pr 
puszczenie, że pewnego dnia umrze podobną 
śmierc iak prof. Lessing (zamordowany w 

ku złym w Cz:ckach), ho „lepiej koniec bez 
strachu, aniżeli martyrolegjz bez końca*. 

Do Pragi 
  

      

   

  

    
s Ieželi 
je tak długo 

    
    

    

      

    

   

      

       

    

     
   

      

    

PRZYGOTOWANIA DO ZAMACHU. 

Na 10 dni przed dokonaniem zamachu prze 
kroczyło granicę czechosłowacką — jak podaje 
«zeski komunikat policyjny — pod Schnecherg 
obek Bedenbach auto typu „Dzimier-Benz* IP— 

18.295, w którem siedziały 3 osoby: dwaj m 
czyżni i jedna kobieta. Według paszportó 
przedstawionych straży czeskiej przy przekra- 
czaniu granicy byli to Gert Schubert z Berlina, 

Hans Miller z Kiłonji i Edyta Kerschhach z 

Berlina. 
Tego samego dnia wynajął Miiller w praskim 

hetelu „Wiłson* pokój, przyczem przedstawił 
Edytę Kerschbach jake swoją małżonkę. W ho- 

  

      

  

   
     

skie Stowarzyszenie Rzemieślnicze. 
Wiadomem jest, jak wielką, pov 
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   i w jak ciężkich warunkach pracę oświa 
tową. ogólną i polityczną, prowadziło w 
Wilnie PPS. Ale o tem niema nie. Był 
okres gdy nie tylko do kierowników tej 
pracy. lecz i wykładowców należał sam 
obecny I-szy Marszałek Polski. 

    

  Sz. Autor Zarysu Historycznego mo- 

że się zapytać: dlaczego niektóre usterki 
czy niedokładnoścj widzę teraz, a nie wi 
działem wówczas kiedy one, znajdujące 
się w pracy p. L. Żyekiej, były drukowa- 
ne w dzienniku Urzędowym Kuratorjum 
Szkolnego w Wilnie, zaś potem, nasła 
dem legoż Kuratorjum wydano w broszu 
Tze; 

   

   

    

Czy dalszy ciąg przypuszezalnego 

pytania Sz. Autora — nie miał słusznei 
podstawy, do mniemania, że skoro Ku- 

  

m Szkolne wydało, „ żadnych u 

wag czy też krytyki nie było w prasie. że 
to co ta broszura zawiera jest malerja 
łem dostatecznie pewnym? 

Jeżeli będzie takie pytanie, odpowiem 
na mie: Po pierwsze: Nie wićm ezy 52, 
Autor z pracy p. L. Żyekiej, -wydanej 

przez Kuratorjum, korzysta: 
Powtóre: sporo błędów i błędzików 

nie tylko zauważyłem ja. lecz wiedział 
o nich, przynajmniej o niektórych, i Re- 

  

        

    

telu zabawili niedługo. Dnia 14 stycznia wyje- 
chali wszyscy troje autem do Strzechowie pod 
Pragą, gdzie przenocowali w zaježdzie „U Paro- 

lodi“, a nazajutrz zainstalowali się w hotelu 

„Zahorzić na jednem z przedmieść Pragi, gdzie 
mieszkał również inż. Formis i gdzie zawarli 

z nim znajoma 
16 stycznia w: 

  

       

    

i do hotelu „U Parolodi* 
w Strzechowicach, gdzie Miiler doprowadził 
swój moter do porządku, hy udać się nim na- 
stępnego dnia do Pragi. Tu pozostawił auto w 
garażu hotelu „Aleren* i e 1l-ej przed połud- 
niem edłecizł samolotem do Berlina. Nazajutrz 

tą samą drogą wrócił do Pragi, wyjechał sw 

autem do Strzechowie, gdzie ge oczekiwała j 

Edyta Kerschbach. 
19 stycznia wyjechali obeje do Pr: 

staławali się w hotelu „Wilso: 
dołączył się do nich mężczyzna, który wedie 
niemieckiego paszportu, jaki dyrekcji hotelu 

przedstawił, nazywał Gerhardt Schuh. 

ka następnych dni poświęcili wszyscy treje 
studjewaniu tersnu. W, tym celu podjęli ер 

wycieczek w okolice i 23 stycznia © godz, 15 

    

   

  

     

  

, zain- 

i th nazajutrz 
    

     

  

      

  

      

pp. wrócili spowrotem ao hotelu „Zahorzi”. 

tam tylko Miilier i Edyta Kerschbach,       

  

chubert natomiast hotelem w 
aucie. 

pozostał poza 

REKONSTRUKCJA ZBRODNI. 

Przebieg zbrodni, której dokonano w hotelu 
„Zahorzi* tego samego wieczoru, przedstawia 

się prawdopodobnie następująco: Mniej więcej 

e godz. 22 spotkali się na korytarzu hotelu 
Edyta Kerschbach z inż. Formisem. Po krótkiej 

pogawędee Wstąpił Formis na jej zapras: 
do jej pokoju i tu stanął oko w oko z M 

rem, którego już dawniej poznał i z nieznanym 
csebnikiem, którym był Schubert. Zamachowey 

rzucili się po krótkiej rozmowie na niego, chcąc 
so widocznie spoczątku związać tylko i upro- 
wadzić. Wiskazuje ma to znaleziony powróz, 

który miał służyć widoeznie do skrępowania 
Formisa. 

BOEEREZECA 

  

    
       

    

  

    

Tu jednako bliczenia morderców zawiodły. 

Natratili bowiem na zimną krew, przytomność 
umysłu i na niespodziewany opór  Formisa. 
Pewnej chwili wyciągnął inž Formis błyskawicz 
nie rewolwer, ale zanim zdełał wystrzelić, z0- 
stał uderzony w głowę, zachwiał się; w tym mo- 

neiz pociągnął za cyngiel i rewolwer wystrze 
i. Strzał trafił jednego z trójcy, prawdopedob 
nie Edytę Klusbach, po drodze bewiem zna- 

lezione Śladykr wi, a policjant pełniący służbę 

w Levosiz,w połowie drogi między Pragą a gra- 

nicą niemiecką stwierdził, waucie, którem 

ueiekali zabójcy znajdowało się tylko dwu męż- 
czyzn, nie było natemiast żadnej kobiety. 

Edyta Kerschbach więc albo pozestała w 

Czechosłowacji, alho ciężko raniona zmarła w 
aucie, względnie jake ciężko ranną dobili ja to- 

że i porzucili gdzieś na drodze. 

czasem stało z inż. Formisem? 
według wszełkiego prawdopodobieństwa 

*howey nie mogąc go uprowadzić, a bojąc 
ię zbiegrwiska wskutek strzału, strzelili doń 

erającego zaś czy też zabitego zawlekli do 

jege pokeju ż zbiegli na skraj lasku, gdzie stał 

ich samochód, getowy do drogi. 

    

  

   
   

  

  

    

  

   

    

   
   

        

AUTO NA GRANICY. 

Zanim zaalarmowana policja czechosłowac- 
ka zdążyła zawiademić wszystkie punkty gra- 

niezne o dokonanem morderstwie, dwaj osob- 
nicy, Gert Schubert i Hans Miiller, zupełnie le- 
galnie, przez to samo miejsce,w którem poraz 

pierwszy, jadąe z Niemiec do Czechosłowacji 
przekroczyli granice, wrócili 24 stycznia między 
4 a 5 nad ranem spowrotem. Auto pozostało 
przez pewien czas na punkcie granicznym w 
S$ehneeberg. W godzinę po przekroczeniu gra- 

1еу zgłesił się do urzędnika granicznego w 

Schnecberg jakiś mieszkaniec śminy Rosenthal 
w Saksonji, znany mu z widzenia i przedstawił 

      

     

  

reżmtalne pełnomocnictwo do odbieru auta. 
O gedz. 6-ej rano było jużsauto po stronie nie- 
mieckiei . MER. 

  

  

międzynarodowej wystawy w Brukseli 

  

Minister skarbu wydał rozporządzenie o ob- 
liczaniu i poborze nadzwyczajnej daniny ma 
kowej w 1935 r. Nadzwyczajna danina mająt- 

  

   
    

  

  daktor Dziennika, Naczelnik Wydziału 
Ogólnego —- p. Małowieski. Właśnie on 
to zaproponował mi napisanie moich 
uwag. które niezwłocznie miał w Dzien- 

niku wydrukować. Podjałem się tego. 
lecz nie chcąc robić sam,przeprowadzi- 
łem konferencje z byłymi kolegami 
otrzymałem od nich mąndat. napisałe m, 

  

  

  

    

po napisaniu dałem do przejrzenia 
wreszcie. złożyłem na ręce p. Malow 
skiego, Wiem. że to wkrótce zostało 
przez p. Kuratora zaakceptowane do dru 
ku. Gdy w trzech kolejnych numerach 
(Dziennik jest miesięcznikiem) nie zosla- 
ły uwagi te zamieszezone, a wskutek la- 
kiej zwłoki straciły na aktualności: 
chciałem wycofać. otrzynedem jednak 
list od p. Małówieskiego. żebym zóstawił 
i pozwolił wydrukować, przytoczył je- 
dnocześnie słuszne powódy dłaczego do- 
tychczas nie mógł zrobić tego. Polem pa 

rę razy istotnie miało pójść tó do druku. 
bowiem zwracanó się do mnie o w 
nienia dotyczące rękopisu. Gdy jednak 
w ciągu 10 czy 11 miesięcy mie poszło. 
jako rzecz załkiem już nie aktualna, wy 
cofałem. a przed niedawnym czasem. zło 
żyłem w Bibljotece im. Wróblewskich. 

Zygmunt Nagrodzki. 

  

        

—o()0— 

  

UŚMIECHY I UŚMIESZKI. 

Rozgrymaszony 
mistrzunio 

W St. Moritz w Szwajcarji odbyły się — jak 

o tem obszernie donosiliśmy w dziale sportowym 

dzie fi 

  

-— zawody o mistrzostwo Europy w 

gurowej, ma lodzie, W zawodach 

udział 48 zawodników z 11 państw. 

tych: wzięło 

Jeśli chodzi o solową konkurencję pań, to 

  

mistrzostwo Europy zdobyła Sonia Henie mistrzy 

ni świata, nie tylko Europy, od szeregu lat. 

Sprawozdanie oficjalnej niewątpliwie  bez- 

gencji, która niema chyba powodu lin 

Norweżki brzmiało tak: 

bezkonkuzencyj- 

stronnej 

  

sowania Henie, 

„Mistrzostwo zdobyła 

  

na mistrzyni świała Sonja Henie (Norwe- 

gjai. Sonja Henie była klasą dla siebie, 

górując bezapelacyjnie nad pozostałemi za 

wodniczkami. Wieemistrzynią została Au- 

jsce za- 

  

strjaczka Landbeck, a trzecie mi 

jęła Colledge Pierwsza miała 7 

pkt., druga 17, 

„Różnica w punktacji jest tak ogromna, że naj 

(Anglja). 

a trzecia 21. 

większy laik zorjentuje się o ile pierwsza góro- 

wała mad drugą i trzecią. 

Tymczasem znalazła się czwarla czy też na- 

wet dalsza jeszcze, w obronie której wy 

  

pił 

  

nagle ni stąd ni zowąd nasz gwi 

  

zdor špiewaczy 
  światowej sławy i wielkości, sam” Jan Kiepura. 

   

Oto jak podają pisma: 

„Po rozdaniu nagród Jan Kiepura, któ 

ry był obecny na zawoda ogólnemu     
dał 

že Sonj: 

zdziwieniu zabrał głos i wyraz swe- 

  

zekonan Henie nie 

jego 

Jemu, 

  

mu po 

służyła — zdaniem ma pierwsze 
  

najbardziej po- 

»tniej wiedenki 

Kiepurze, 

12- 

  

miejsce. 

dobały 

Stenuf i dlatego ofiarował jej złoty zega- 

rek z bransoletką, aby 

  

się ewolucje 

pocieszyć ją po 

nieprzychylnym dla niej wyroku sędziów. 

Incydent ten wywołał dość duży 

Vo uroczystośc 

pura wręczył ostentacyjnie pannie Stenuf 

bukiet kwiatów”. 

Jest to jedyny występ Kiepury, 

prz 

nie wywołał entuzjaz- 

rozgłos. 

  

ach rozdania nagród Kie- 

który 
radjo i — jak 

nie był 

  

na szczęście transmitowany 

jedyny, który 

mu. Jazda figurowa na lodzie to jest właściwie 

balet na lodzie, a „pierwszybym pałkę strzaskał”.. 

i t. d. na głowie tego, ktoby twierdził, że Kiepura 

  

się zdaje 

  

  

  

„ma głos do baletu". Kiepura nie ma „głosu do 

baletu”, ale do opery i dlatego nie powinien go 

był zabierać, ani—Boże broń—podnosić na mi- 

Moritz. 

zegarek proszę bardzo 

razy lepiej byłoby coś zaśpiewać, choćbya rję 

która napewno doprowadzitaby 

Weł. 

  

  

strzostwach w St. Kwiatki owszem, złoty 

ale mówić? Nie. Tysiąc 

  

z „Pajaców”, 

Читу do szaleństwa. 

  

  

Skoro nadeszły wreszcie cza 
Naprawdę taniej pomarańczy, 
Każdy Wilnianin rad zatańczy: 
Jutro — na Wielkim Balu Prasy. 

  

kowa obliczana jest i płacona w tu 
kontyngentowych. 

W pierwszej grupie kontyngentowej płatnicy 
podatku gruntowego, płicący ten podatek w wys. 
od 25 zł. do 60 zł. rocznie bez degresji — opła- 
cają daninę majątkową w dwóch terminach: 
zaliczkę w wysokości 11%0 podatku gruntowego 
do di 30-go kwietnia 1935 i resztę daniny 

do dn. 30 listopada r. b. Płatnicy podatku grun- 
płacący go ponad 60 zł. rocznie bez 
—o płacają daninę majątkową: zalicz- 
22%, podatku gruntowego do dn. 30 
b. i resztę do dnia 30 listopada r. b. 

ch grupach     

  

   

    

       

    

lowego, 

progresji 

kę w wys. 

kwietnia » 

     

  

  

W drugiej grupie kontyngentowej termin 
płatności eałej daniny upływa z dniem 30 czerw- 
ca Tb „ a w trzeciej grupie kontyngentowej 
z dniem 31 sierpnia r. b. 

„O Wy sokošci zali 

  

  

    

nakazy zapłaty całej daniny 
one będą płatnikom: I-ej gru- 

— do dn. 15 listopada r. b.: 
15 czerwca r. b.; Ill-ej gru- 

  

  ontyngentowej 
rupy — do dn.    

  

       
  

— do dn. 16 sierpnia r. b. 

w » doręczenia nakazów zapłaty całej 
daniny, względnie zaliczki na nią po tych ter-       

  

minach, danina majątkowa płatna jest w ciągu 
dai 14-tu po dniu doręc 

Niezapłacone w terminie kwoty daniny ma- 
jątkowej stają się zaległością i podlegają egze- 

       

  

Pobór nadzwyczajnej daniny majątkowej 

  

kucy jnemu ściągnięciu wraz z karami za zwłokę 

ys. 1290 i kosztami egzekucy jnemi. Od odro 
czonych kwot daniny majątkowej pobierane bę- 
dą odsetki za droczeniew wys. 6*/v. 

Prawo edwołania od nakazów zapłaty dani- 
ny majątkowej przysługuje płatnikom w cis 
30-tu dni od doręczenia nakazu zapłaty. W od- 
wołaniu jednak płatnicy mogą podnosić jedynie 
zarzuty co do braku obowiązku uiszczania da- 

dotyczące pods 

kowej pozostawione 
patrzenia. Natomiast zmiany w wy 

ństwowego podatku gruntowego, w 

obrotu, oraz przychodu, względnie 
ynszow: pociągają za sobą z u- 

rzędu zmianę w wysokości wymiaru daniny ma- 
jątkowej. Omyłki rachunkowe w obliczeniu nad- 
zwyczajnej daniny majątkowej prostują. władze 
skarbowe z urzędu, lub na wniosek płatnika. 

Odwołania wniesione po terminie pozostawio 
ne będą bez rozpatrzenia. W razie jednak w 

nych powodów, dla których nastąpiło przekro- 
nie tego terminu, dyrektorzy izb skarbowych 

mogą darować skutki tego przekroczenia i od- 
wołanie rozpatrzeć. Odwołania wnosić należy 
do tej władzy skarbowej, która wydała nakaz 
zapłaty, roz sa zaś tę odwołania władza ska. 

bowa bezpośrednio wy j instancji. 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 
stycznia 19: 

          

    

      

będą bez 

sokości 

  

    
      

    

    
    

  

       

  
    

      
  

    

  

30-go 

      

"K. K. O. 
Komunalna Kasa Oszczędności 

POWIATU LIDZKIEGO . 
Lida, uł. 3-go Maja 13, tel. 95, konto czekowe P. K. O. 81.024. 

Najpzwniejsza lokata kapitałów, zabezpieczona całym majątkiem kasy i powiatu. 
Przyjmuje wkłady oszczędnościowe na najwyższych oprocentowaniach, 

Załatwia wszelkie czynności przewidzians statutem. 

  

  

  

 



    

У 

„KURJER“ z dnia 1-g0 lutego 1935 r. 5 

Pod protektoratem JWP. WŁADYSŁAWA JASZCZOŁTA — Wojewody Wil. i JWP. Gen. Inż. ALEKSANDRA LITWINOWICZA Dow. O. K. III 
w sobotę dnia 2-go lutego 1935 roku w salonach Oficerskiego Kasyna Garnizonowego przy ulicy Mickiewicza 13 — odbędzie się 

Tradycyjny Bal Związku Oficerów Rezerwy 
4 pierwszorzędne orkiestry. 

Zaproszenia do Rako cia u P. P. Gospodyń i Gospodarzy, oraz w Sekretarjacie Związku — 
Niespodzianki dla Pań. 

  

Wspaniałe dekoracje W. Makojnika. 

Przed wizytą londyńską 
Paryż, w s niu. 

  

Podróż premjera Flandina i min. La- 
vala nad Tamizę jest przedmiotem ogro- 
mnego zainteresowania francuskich kół 
politycznych. które zdają sobie sprawę 
ze znaczenia, jakie wizyta ta może mieć 

dla stosunków w E uropie. Podróż londyń 
ska może być bowiem końcowym etapem 
długiej epoki politycznej. wypełnianej 
walką Niemiec o przyznanie im efektyw 
nej równości praw w dziedzinie zbrojeń, 
gdyż w Londynie ma się zdecydować 
sprawa rezygnacji wielkich mocarstw z 
klauzul militarnych traktatu wersalskie- 
go, wzamian za powrót Rzeszy do Ge- 
newy i — jak tego chce Francja — za 
przystąpienie do paktu wschodniego. 

Podróż londyńska poprzedzona była 
dłuższemi negocjacjami pomiędzy Quai 
d'Orsay a Foreign Office w czasie któ- 
rych starano się doprowadzić do przed- 
wstępnego porozumienia. Foreign Office 
przygotowało nawet zupełnie określony 
plan, nad którym toczą się obecnie roz- 
mowy. Istnieją bowiem dość znaczne 

różnice zdań pomiędzy Londynem a Pa 
y, jaką należałoby 

postawić anie zbrojeń miemiee- 
kich. O ile można bowiem wierzyć pe- 
wnym pogłoskom min. Laval pod wplv- 
wem rozmów genewskich z kom. Litwi- 
nowem i przedstawicielami Małej Enten- 
ty okazuje obecnie mniejszy pośpiech w 
zaangażowaniu się na drogę definityw- 

nych ustępstw dla Niemiec. W każdym 
razie czynione są jednak przygotowania 
w celu ścisłego ustalenia postulatów fran 
cuskich. Omawiał je min. Laval w cza- 
sie konferencji z gen. Gamelinem, który 
po ustąpieniu gen. Weyganda objął naj 
wyższe funkcje wojskowe akumulując 
równocześnie trzy naczelne stanowiska, 
a mianowicie wiceprzewodniczącego wyż 
szej rady wojennej, generalissimusa na 
wypadek wojny i szefa sztabu. Nad tą 
sprawą obradował również wysoki komi 
tet wojskowy t. j. komitet złożony z 
członków rządu i najwyższych dostojni- 
ków wojskowych. W posiedzeniu tem 
wzięli udział także min. Laval i sekre- 
tarz generalny Quai d'Orsay p. Leger. 
Obecność tych dwóch osobistości wyraź- 
nie wskazuje, co mogło być tematem 
obrad. Niewątpliwie, w czasie tego po- 
siedzenia, komitet wypowiedział swą opi 
nję co do ewentualnej legalizacji zbrojeń 
niemieckich i określił ostateczne granice 
ustępstw Francji. 

W chwili gdy piszę te słowa brak je- 
szcze co.do tego dokładnych wiadomoś- 
ci. Wydaje się jednak pewne, że przed- 
stawiciele wojskowości położyli szcze- 
gólny nacisk przedewszystkiem na ko- 
nieczność uprzedniego przeprowadzenia 
reform w armji oraz zapewnienia Fran- 
cji przewagi w zakresie sprzęłu wojenne 
go. Jest więc prawdopodobne, że w naj 
bliższym czasie nastąpi wniesienie do Iz- 
by deputowanych projektu o przedłuże 
niu okresu służby wojskowej, który teraz 
wynosi w armji francuskiej tylko jeden 
rok. Ze względu na to, że obecne roczniki 

    

  

    

    

   
       

  

                  

wojskowe są bardzo słabe pod względem. 
liczebnym. gdyż składają się one z pobo 
rowych urodzonych w czasie wojny, stan 

efektywów armji francuskiej mógłby u- 
lec znacznemu zmniejszeniu się. o ile 
rząd nie przeprowadzi ustawy o przedłu 
żeniu słażby wojskowej. Obecnie więc 

przedstawiciele armji pragnęliby. aby 
francuscy ministrowie przekonali Lon- 
dyn, iż powiększenie czasu trwania służ- 
by wojskowej jest conditio sine qua non 
legalizacji zbrojeń niemieckich. 

O wiele ważniejsze od warunków czy 
sto militarnych są jednak żądania poli- 
tyczne. Na podstawie dotychczasowych 
informacyj można przypuszczać, że Fran 
cja wysunie tu przedewszystkiem dwie 
kwestje. Pierwszą — to sprawa sfinalizo    

(Od naszego korespondenta) 
wania pakłu wschodniego, który Paryż 
pragnąłby podpisać bez względu na to, 
czy Niemcy i Polska wezmą w nim u- 
dział. Pomimo dużych zastrzeżeń londvń 
skich kół politycznych, co do zbyt dale- 
ko posuniętego zbliżenia między Pary- 
żem a Moskwą — nie wydaje się. by ten 
punkt mógł spowodować poważniejsze 
trudności ze strony angielskie 

Niewąlpliwie jednak powstaną one 
przy omawianiu drugiego postulatu fran 
cuskiego, a mianowicie sprawy gwaran- 

bezpieczeństwa. Francja oddawna 
pragnie, by Wielka Brytanja udzieliła 
Francji przyrzeczenia, że pośpieszy jej 
z pomocą w razie napadu niemieckiego. 
Pakt reński w Locarno załatwił tę spra 
wę w sposób dający pole do dość elasty- 
cznej interpretacji. gdyż pozostawia on 
Anglji i Włochom możność odwołania 
się do Rady Ligi Narodów celem ustale- 
nia, czy istotnie zachodzi tu wypadek 
agresji. Znana jest powolność genews- 
kich procedur przy rozwiązywaniu istot 
nie trudnych spraw, gdzie sekretarjat Li- 
gi stara się zawsze grać na zwłokę. W 
tych warunkach zobowiązania lokarneń- 
skie Anglji są uzależnione całkowicie 
od ich interpretacji przez rząd angielski 
i w praktyce mogą nawet być równe ze- 

  

   
    

    

  

  

  

     

    

    

ru. Francja pragnie więc obecnie dopro- 
wadzić do tego, by Anglja zgodziła się 
na udzielenie bardziej konkretnych z0- 
bowiązań pomocy. Innemi słowy mówiąc 
rząd franeuski chce zamienić elastyczne 
gwarancje Locarna na realne, automa- 
tycznie działające zobowiązania ze stro- 
ny Anglji. O ten punkt niewatpliwie ro- 
zegra się decydująca batalja. Cały pro- 
blem sprowadza się więc do tego czy 
Londyn zdecyduje się na przyznanie tych 
gwarancyj, a jeżeli tak — to w jakiej for 
mie zostaną one udzielone? 

Gdy się weźmie pod uwagę tradycyj- 
ną niechęć angielskiej opinji publicznej 
do przyjmowania jakichkolwiek zobo- 
wiązań na kontynencie europejskim. to 
zgoda rządu angielskiego na te żądania 
Francji może się wydać dość wątpliwa. 
Dyplomacja polega jednak na wyszuki- 
waniu formuł nadających się do przyję- 
cia dla obydwóch stron. Może dzięki po- 
łączonym wysiłkom Quai R S Do 
ning Street uda się znaleźć doś 7 
ną formułę, która zadowolni 

      

s; dw: a 
państwa i pozowli na stwierdzenie cze- 
goś więcej, niż tradycyjnej „zgodności po 

glądów'. Odpowiedzi na to pytanie u- 
dzielą nam najbliższe dni. 

J. Brzękowski. 

CELE NARAD 
francusko-angielskich 

  

(Pat). Korespondent lon- 
dyńskr dowiaduje się, że w toku rozmów 
dyplomatycznych prowadzonych w cią- 
gu ostalnich dni w Paryżu. i Londynie. 

doszło do uzgodnienia formuły. która 
ma być podstawą narad francusko-an- 
gielskich w czasie wizyty premjera Flan- 
dina i min. Lavala w Londynie. 

Formuła ta przyjęta we środę wie- 
czorem przez gabinet ma przewidywać: 

1) wspólną deklarację francusko-an- 
gielską, na wzór deklaracji Laval—Mu- 
ssolini, wypowiadająca się przeciw je- 
dnostronnemu naruszeniu postanowień 
międzynarodowych dotyczących rozbro 
jenia; 

2) wspólną deklarację stwierdzającą 
konieczność wprowadzenia w życie w 
sposób praktyczny, porozumienia z ii 
grudnia 1932 roku dotyczącego równo- 

uprawnienia dla Niemiec; 

      

3) ustalenie systemu kollektywnego 
bezpieczeństwa w Europie, przez zawar- 
cie nowego powszechnego europejskiego 
paktu, do którego wchodziłyby również, 
jako jego części składowe, wszystkie pa- 
kty regjonalne zawarte w Europie i 

4) stwierdzenie konieczności powe?- 
lu Niemiec do Ligi Narodów, dla wejś- 
cia w życie wyżej wymienionych proje- 
któw. 

    

Powyższa formuła byłaby kompromi 
sem między stanowiskiem Wielkiej Bry- 
tanji i Francji, bowiem Francja ustąpi- 
łaby ze swego nieprzejednanego stano: 
wiska co do zniesienia rozdziału 5-g0 
traktatu wersalskiego, zaś Anglja ze swej 
strony rozszerzyłaby zobowiązania na 

kontynencie europejskim, którego zresz- 
tą jedną z części składowych byłby jako 
pakt regjonalny traktat lokarneński. 

    

Pierwsze posiedzenie tymczasowej Rady Miejskiej Warszawy 

W ub. wtorek odbyło się w obecności p. ministra Spraw Wewn. pierw 
Na zdjęciu — moment w czasie przemówienia min Warszawy     sowej Rady Miejskiej m. st.        

posiedzenie tymc 

stra Spraw Wewnętrznych Zyndram- Kościałkow skiego. Obok p.m inistra za sto.em prezydjalnym 
stoi prezydent miasta St. Starzyński. 

ul. Orzeszkowej |l-a, m. 
Początek o godz. 23 ej 

1, telefon 20 75. 

  

Wzdłuż i wszerz Polski 
IEGO 

  

— KOMITET KASY IM. MIANOÓW 
PRZYZNAŁ NASTĘ JE NAGRODY: 

2000 zł. z im. Jakóba | 
członka im. Mianow 

        

   

    

   

  

yku polskim ogłoszoną w 

)—1932 prof. dr. Tadeusz 

zap racę p. t. „Literatura grecka“, 
1931—32. 

2000 zł. z tegoż funduszu za najlepszą pracę 
z dziedziny nauk matematyczno-przy?: 
w tym samym okresie w jęz. polskim ogłoszoną 
prof. Józefowi Paczowskiemu za pracę p. t. 
„Lasy Bialowiežy“, Poznan, 1930. 

400 zł. z funduszu im. V iecha Sawickiego 
za najlepszą pracę z dziedziny nauk humani- 
stycznych w jęz. polskim, ogłoszoną w okre 
1929—1932 r. Helenie Radomskiej-Strzemeckiej 
zap racę p. L. „Monografja tekstu definicji", 

Warszawa—Lwów, 1931. 

400 zł. z tegoż funduszu za najlepszą pracę 
z dziedziny nauk matematyczno-przyrodniczych 

. polskim w tym samym okresie ogłoszoną 
. dr. Lucjanowi Grabowskiemu za pracę p. t. 

j w odwzorowa- 

niu Rusilhe'owskiem elipsoidy*, Lwów, 1929. 
Po 450 zł. z funduszu im. Zenona Pileckiego 

za najlepsze prace w latach 1930, 31, 32, 33 
drukiem ogłoszone z dziedziny historji narodu 
polskiego i literatury prof. dr. Janowi w Bystro 
niowi za pracę p. t. „Dzieje obyczajów w daw- 
nej Polsce*, Kc a dr. Wacławowi 
Borowemu za pracę p. nienne rękaw 

ki“ (Studja o Jamie ka eina 
1930—32, Stanisławowi Adamczew skiemu 
pracę p. t. „Serce nienasycone* (Rzecz o - 
romskim), Warszawa, 1929, dr. Wladystawowi 
Tomkiewiczowi za pracę p. L. „Teremi Wišnio- 
wiecki“, Warszawa, 1933. 

909 zł. z funduszu Konstantego Rudzkiego 

za najlepszą pracę z zakresu nauk historycznych 
ogłoszoną drukiem w jęz. polskim w okresie 
czterolecia 1930—1933 dr. Ludwikowi Kolankow 
skiemu za pracę p. . „Dzieje W. Księstwa Li- 

tewskiego za Jagiellonów*, Warszawa, 1930. 

— STRAJK PROTESTACYJNY W ŁODZI 
Preklamowany przez związki zawodowe pra- 
ceowników i pracownie przemysłu włókiennicze- 
go jednodniowy protestacyjny strajk w prze- 
myśle włókienniczym: w Łodzi i okręgu łódzkim 
w dn. 30 b. m., jako protest przeciwko wypad- 
kom łamania przez niektórych pracodawców 
umowy zbiorowej i zwalniania delegatów fab- 
rycznych, udał się tylko częściowo, gdyż na 
ogólną ilość 82.000 robotników, zatrudnionych 
w 758 zakładach, strajkowało tylko 22.000 włókn. 
w 277 zakładach przemysłowych. W samej Ło- 
dzi na ogólną ilość 68.000 zatrudnionych włók- 
niarzy strajkowało 15.000 osób. Z większych 
fabryk była czynna fabryka sztucznego jedwa- 
biu pod Tomaszowem oraz Widzewska Manu- 
faktura w Łodzi. 

Zakłady pracy w innych gałęziach przemy- 
słu pracują normalnie. 

— 118 ROCZNICA ZGONU KILIŃSKIEGO. 
Staraniem cechu szewców krakowskich w 118-tą 

rocznicę zgonu Jana Kilińskiego odbyło sif” w 
kościele 00. Dominikanów w Krakowie nabo- 
żeństwo żałobne, w którem wzięli u ł przed- 
stawiciele władz cywilnych i wojskowych. 

— SARNY PRZEZNACZONE NA ZAGŁADĘ. 

W Dyrekcji Lasów Państwowych coraz wyraź- 

riej dojrzewa projekt odstrzału kilku ty: 

sarn i łań w lasach województwa poznańs iego 

  

Krakow 

      

   

  

     

  

    

    

     

  

    
     

    
   

    

  

   

   

  

   

    

oraz częšciowo ma Pomorzu. 

Krok taki staje się niezbędny z tego względu, 

że w Poznańskiem stosunek łań do jeleni i sarn 

do kozłów, wskutek ścisłej ochrony samic, stał 

się anormalny i w wielu sektorach wypada 9 

samic na jednego kozła, co grozi degeneracją 

rasy. Brak 

selekcja, polegająca na usuwaniu 

słabszych, zupełnie nie istnieje. 

Względy te skłaniają dyrekcję Lasów Pań- 

zarad- 

aś wilków sprawia, że naturalna 

jednostek 

  

stwowych do przedsięwzięcia środków 

czych i urządzenia masowego polowania dla 

przetrzebienia zwierzyny. 

— KUTER ZMIAŻDŻONY PRZEZ LODY. 
Kuter rybacki „Jastarnia III“ w drodze do por- 
tu macierzystego w Jastarni na półwyspie hel- 
skim dostał się onegdaj pomiędzy potężne zwały 
kry łodewej, które go eałkowieie zmiażdżyły. 
Kuter był własnością rybaka Józefa Glembina 
z Jastarni i zawierał kilkadziesiąt centnarów 
ryb. Załoga znarażeniem życia została przez ry- 
baków wyratowana. Katastrofa miała miejsce u 
wejścia do portu. Morze jest wzburzone i płyną 
bardzo duże kry. 

— Grypa w Białymstoku. Epidemja grypy. 
Jaka od kilku dni panuje w Białymstoku nie 

ci dotychczas swego nasilenia. Liczba zacho- 
rowań, szczególnie wśród młodzi szkolnej 
jest bardzo znaczna. W szkołach białoruskich 

choruje około 60 proc. młodzieży i 30 proc. 
personelu nauczycielskiego. Wskutek znacznej 
liczby zachorowań na grypę kuratorjum okręgo- 
szkolnego w Brześciu nad Bugiem zarządziło 
zamknięcie na 3 dni szkoły handlowej w Bia- 
łymstoku. 
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1-g0 luteg 
2 ORKIESTRY 
  

w salonach Xasyna Oficersk. 
Wileńskie 
Związ. Strzeleckiego urządza 

„KURJER% z dnia 1-go lutego 1935 r. 

T-wo Przyjaciół 

BUFET — MASKOTKI — 

Zawieszanie egzekucyj rolniczych 
przez urzędy rozjemcze 

Projekt rozporządzenia ministerstwa sprawiedliwości 

Jak podawaliśmy wczoraj, w najbliższym 

czasie uka 

      

się ma rozporządzenie ministra 

sprawiedliwoś 

nistrem ska 

. wydane w porozumieniu z mi- 

dotyczące sposobu zawiesza 

nia przez urzędy rozjemcze do spraw majątko- 

wych posiadaczy wiejskich egze- 

  

gospodarstw 

kucyj, prowadzonych przez instytucje kredyto- 

we. Rozporządzenie to wydane zostaje na pod- 

niach dla instyttucyj kre 

    

stawie ustawy o ułatw: 

  

dytowych, przyznających dłużnikom ulgi w za- 

kresie 24 marca 

1933 r. 

Gl6wne zasady projektowanego rozporzadze- 

nia streszczają się w sposób następujący: 

rozjemczy może na wniosek dłużnika zawiesić 

wierzytelności rolniczych z 

urząd 

egzekucję, prowadzoną przez instytucję wierzy 

cielsk a więc przez instytucję kredytową. któ- 

ra udzieliła rolnikowi pożyczki. Jeżeli bowiem 

   

dłużnik posiada warunki potrzebne dla zawarcia 

układu konwersyjnego, to na instytucji wi 

cielskiej ciąży obowiązek zawarcia takiego uk- 

ładu z właścicielem gospodarstwa wiejskiego 

grupy A i B (podział na grupy gospodarstw wiej 

skich dokonany został przez ostatnio wydane de- 

krety o oddłużeniu rolnietwa i, rozporządzenie 

e. usłalające przydział gospodarstw 

do poszczególnych grup w poszczególnych wo- 

  

wykonawcz 

  

jewództwach). 

Do wniosku o zawieszenie posiępowania egze- 

kucyjnego dłużnik powinien doł / 

  

rstikie gospodar stwa 

z žnika z podaniem 

wielkości ich obszaru wskaże czas i tytuł po- 

na którego podstawie toczy się 

postępowanie egzekucyjne, oraz poda zestawie 

  

wstamia długów, 

nie ogólnego swego zadłużenia, jeżeli jest posia. 

da należącego do grupy B. 

Do wniosku dołączyć musi dłużnik również do- 

kument, doręczony mu przez komornika, jako 

  

zem gospodarstwa, 

dowód wszczęcia postępowania egzekucyjnego. 

Przewodniczący urzędu rozjemezego wysyła 

odpis wniosku do instytucji wierzyci   elskiej i wy 

znacza termin dla przesłuchania stron i wyda- 

nia decyzji najdalej w ciągu 14 dni od wniesie- 

nia wniosku. Decyzję o zawieszeniu postępowa- 

nia, względnie o odrzuceniu wniosku dłużnika 

wydaje przewodniczący urzędu rozjemczego, a 

postępowanie to jest: natychmiast wykonalne. 

W przypadkach wyjątkowo magłych, gdy bliskość 

ierminu licytacji groziłaby przeprowadzeniem 

jej przed rozstrzygnięciem wniosku dłużnika, 

przewodniczący urzędu rozjemczego może bez 

stron, a jedy     

  

wysłuchan ie po zbadaniu wnio 

sku i„stwierdzeniu jego zasadności — zawiesić 

egzekucję, a następnie przesłuchać strony i na 

podstawie tej rozprawy utrzymać w mocy bądź 

uchylić to swoje postanowienie. 

Postanowienie zawieszenia postępowania eg- 
  

Książka — to chleb powszedni — 
Karmi rozum, uczucie i fantazję. 

NOWA 
© @ © 

Wypożyczalnia książek 
Wilno, ul. Jaglellofiska 16, m. 9. 

OSTATNIE NOWOŚCI. 

Kaucja 3 zł. Abonament 2 zł. 

  

  

zekucyjnego może być zaskarżone do sądu okrę- 

gowego. 

  

Natomiast postanowienie odmawiające 

zawieszenia postępowania egzekucyjnego nie u- 

lega zaskarżeniu. Urzędy rozjemcze m 

lać zawieszenie egzekucji na podstawie przed- 

  

łożenia im decyzji Komitetu Konwersyjaego 

Banku Akceptacyjnego, stwierdzającej, że układ 

konw hy nie doszedł do skutku z winy dłu- 

    

a. Pozatem przewodniczący urzędu rozjem- 

czego może w ikażdym czasie uchylić swe po- 

stanowienie o zawieszenie postępowamia egze- 

kucyjnego na wniosek odpowiednio uzasadnio- 

ny przez instytucję wierzycielską, 

sława, 

jeżeli pod- 

uzasadniająca zawieszenie egzekucji — 

odpadła. Uchylenie zawieszenia egzekucj 

natychmiast wykonalne i nie ulega zaskarżeniu. 

Natomiast odmowa przewodniczącego uchylenia 

  

zawieszenia egzekucji ulega zaskarżeniu do są- 

du okręgowego. 

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 

ogłoszenia. 

  

Wczoraj Wil. Okr. Zw. Hokejowy 
otrzymał list z konsulatu polskiego z 
Królewca. Przyszła odpowiedź na pismo 
WOZH. w sprawie rozegrania zawodów 
hokejowych z drużyną z Królewca. 

Poselstwo polskie zawiadamia, że me 
cze mogą dojść do skutku. Wysuwany 
termin jest 16—17 luty w Wilnie, a 22— 
24 luty w Królewcu. Warunki są rewan- 
żowe. Mecze dojdą więc prawdopodobnie 
do skutku. 

Wilnianie wczoraj odpisali do Kró- 
lewea, że zgadzają się grać w Wilnie 16 
—17 lutego. Wysłano jednocześnie list 
do Warszawy do PZHL. z prośbą o udzie 
lenie zezwolenia na rozegranie meczów 
międzynarodowych i na wyjazd zagrani- 
cę. 

Wilnianie grać będą z drużyną R.S. 

  

Wiilnianie walczyć dzisiaj będą na dwuch 
trontach. Dziś bowiem zaczynają się wielkie za 
wody narciarskie w Rabce o mistrzostwo Pol- 

ski młodzieży akademickiej, a w Stanisławowie 

adbywać się będą ogólnopolskie zawody narciar 
skie kolejarzy. 

Do Rabki najwięcej zawodników wysłał A. 
Z. S. wileński, a Ognisko wysłało tylko Ławry- 
nowiezównę, która broni tytułu mistrzyni. Naj 
ciekawiej dla nas zapowiada się jutrzejszy 
bieg panów na 18 mir. t bieg pań na 8 kmtr. 
W. biegu panów poważne szanse zajęcia jedne 
go z czołowych miejse posiada Starkiewicz z 
AZS., a w biegu pań powinna wygrać Ławryno 
wiezówna z Ogniska. W tym roku konkurencja 
w Rabce jest bardzo poważna. 

Zawody odbywają się przy udziale narcia- 
rzy: Szwecji, Węgier, Jugosławji, Łotwy i Esto- 
nji. 

GSGAWEEJ WED A i A R i i O KC O KRKA CAO PROWADZ TAI TIT 

W Zakopanem 

    Na nartach pod Reglami, 

REFLEKTORY — 

BEL LEA RC 

WSTĘP 3 ZŁ. 

DANCING TOWARZYSKI 
AKADEMICKIE 2 ZŁ. 

  

Tymczasowa Rada Miejska Warszawy 

  

Na zdjęciu — ogólny widok sali Rady Miejskiej podezas posiedzenia, które się odbyło w ub 
wtorek. 

KURJER SPORTOWY 
Hokeiści Wilna walczyć będą zKrólewcem 

V Rastenburg. Drużyna ta jest mistrzem 
wschodnio-pruskim, należąc do czoło- 
wej klasy niemieckiej. RS. V walezył jak 
sobie przypominamy w grudniu ze słyn- 
ną drużyną kanadyjską Winnipog Mo- 
narchs, ulegając jej 7:1, wówezas gdy z 
kanadyjczakamj drużyna Berliner Sehlitt 
schuklub przegrała 9:2. Warto nadmie- 
nić, że RS. V zremisował z reprezentacją 
Berlina 26 grudnia 1:1. Gracze RS. V bra 
li udział w kursie olimpijskim w  Gar- 
miseh, a najlepszy jej gracz Schibukat 
jest przecież reprezentacyjnym graczem 
Niemiec. Obecnie RS. V gra w Garmisch 
0 mistrzostwo Niemiec. Do Rastenborgu 
przyjedzie ona 6 lutego, by potem udać 
się do Wilna. 

Przyjazd do Wilna hokeistów RS. V 
wywoła zapewne rekordowe zaintereso- 
wanie. р 

Wilnianie walczą w Rabce i Sławsku 
W Sławku zaś z wilnian startują Burhardtów 

na, Zajewski i Żyliński. W biegu pań powinna 
zwyciężyć Burhardtówna. Zajewski zaś w bie- 
gu etwartym na 16 klmt. może zająć czołowe 

miejsce, a jeżeli nie przyjedzie z Zakopanego 
Rajski, to kto wie czy Zajewski nie wygra na- 
wet. 

Żyliński jest po chorobie. Szanse jego są mi 
nimalne, zwłaszeza, że mało trenował i nie cho- 

dził na zaprawę gimnastyczną. 

ATU z tych zawodów narciarskich są w 
filnie oczekiwane z ogromną ciekawością, Za 

wody jak w Rabce, tak też i w Sławku (za Lwo 
wem) zakończą się w niedzielę. 

  

  

  

DZIŚ DEFILADA SPORTOWA. 

Dziś o godz. 18 odbędzie się defilada 
sportowa. Sportowcy mają się zebrać « 
godz. 17 min. 30 na placu Katedralny, 
by stąd ruszyć pochodem ul. A. Mickie- 
wieza w stronę Zwierzyńca, a potem s]:'© 
wrotem ul. A. Mickiewicza na ul. Wielką 
Pochód propagandowy sportowców roz - 
wiązany zostanie pod Ratuszem. 

Organizatorzy proszą wszystkich spor 
towców o jak najliczniejsze przybycie 
na miejsce zbiórki. Sportowcy powinni 
przyjść w strojach sportowych. Narci1. 
rze proszeni są o zabranie z sobą kilku 
metrowych linek celem trzymania się sa 
końmi. 

W defiladzie tej mają wziąć udział 
również dzieci wileńskie, a że rodzice nie 
zechcą zapewne zezwolić samodzielnie 
dzieciom reiflować ulicami Wilna, prze 
to trzebą spodziewać się, że wezmą oni 
wspólnie udział w pięknej uroczystości 
sportowej. 

JUTRO ZAWODY NARCIARSKIE 
W WILNIE. 

Ośrodek WF. organizuje jutro w Rowacł. Sa- 
pieżyńskich zawody narciarskie na odznakę Pol 
skiego Związku Narciarskiego. Zapisy przyjmo- 
wane będą na miejscu. Start o godzinie 11. Start 
nastąpi z pod schroniska narciarskiego w Ro- 
wach Sapieżyńskich, 

OGNISKO WYJECHAŁO DO LWOWA, 
, Wczoraj wieczorem wyjechała z Wilna do 

Lwowa hokejowa drużyna Ogniska KPW. Wi! 
nianie we Lwowie grać będą 2 i 3 lutego z Po- 

gon 4 lwowską. 
Wilnianie wyjechali do Lwowa w swo m naj. 

lepszym składzie, oczywiście bez Godlewskiegu 

„iCzefa. 

     

    

  

  

»-'wy świadomie dążycie do tego, żeby zniszczyć wszystko, 
niejsze i czem żyliśmy tyle wieków. Niszczycie miłość i piękno, tak, jak 
zniszczyliście już religję. .. Zniszczyliście życie, pozbawiliście je  barwności, 
zniszczyliście rodzinę. Co pozostało i czy może być teraz inny stosunek do ko: 
biety niż klepanie jej po plecach i wołanie: „pracuj, pracuj, Lubaszo*? A co naj- 
ważniejsze, zniszczyliście miłość, tę miłość, która jest największą wartościa 
w życiu; która zlewa dwoje ludzi w jedną istotę; tę miłość, dla której bez waha: 
nia oddaje się życie, która wznosi człowieka ze stanu zwierzęcości na niedościg- 
gnione wyżyny człowieczeństwa; która była natchnieniem do najczystszej poezji. 
Zniszczyliście ją. Jak barbarzyńcy zmietliście na swej drodze to wszystko, czego 
ludzkość w ciągu wieków strzegła jak największą świętość”. 

Takie to słowa, pełne głębokiej prawdy, a zarazem jak ognisty bicz siekace, 
rzuca kobieta w oczy młodemu rewolucjoniście — bolszewikowi w powieści 
P. Romanowa 

co było najpięk: 

„INowe przykazanie" 
przeznaczonej dla naszych Prenumeratorów na miesiąc luty. 

Otwarcie II Targów Futrzarskich 12 czerwca 
Dowiadujemy się, że Komitet Tar- 

gów Futrzarskich w Wilnie wystąpił do 
Ministerstwa Przemysłu i Handlu z wnio 
skiem o wyznaczenie terminu otwarcia 
II Wileńskich Targów Futrzarskich na 
dzień 12 czerwcą r. b. 

  

Przypuszczać należy. że termin ten 
zostanie przez władze centralne zaakccj 
towany. 

Prace przygotowacze do urządzenia 
'Targów zostały już rozpoczęte.



Go hamuje rozbudowę kin 
w Polsce? 

(Na marginesie wadliwego kon- 
cesjenowania teatrów świetlnych) 

    Jednym z najskuteczniejszych spo- 
sobów przyjścia z pomocą polskiej pro- 
dukcji filmowej jest ORGR EK "sf: 
*ozbudowa kin w Polsce tak. by film 
krajowy zamiast na 260, de. 
monstrowany na podwójnej ilości ekra- 
nów. Podwoi to obrót producenta, i da 
mu możność racjonalnej kalkulacji eks- 
ploatacyjnej. 

Polska jest wybilnie uboga pod wzglę 
«dem ilości kin. Wówczas. gdy statysty- 
ka państw zagranicznych stwierdza sta- 
ły wzrost liczby kinematografów. w Pol 
sce słan posiadania xin kurczy się i to 
zarówno ilościowo, jak i jakościowo. W 
niektórych kinach zmniejsza się ilość 
dni, w których kina czynne są w tygod- 
niu. 

Przyczyną tego smulnego 
jest ciężkie położenie kin. Pomij 
nadmierne, nigdzie nie spotykane obcią 
żenie teatrów świetlnych podatkiem wi- 
<lowiskowym. największem złem jest 
udzielanie koncesyj na prowadzenie kin 
jedynie na okres roczny. Dzisiaj kino 
nie nadaje się do lokowania w niem ka- 
Paa Dziś bowiem Kino zostało za- 

valifikowane: jako odpowiadające wa- 
rak: alapłosaćj! jutro inna komisja 
noże orzec, że się kino nadaje... do zam 
knięcia. A dzieje się to wszystko dzięki 
temu, że art. 7-my ustawy o filmach i 
ich wyświetlaniu z dn. 1 marca 1934 r. 
uzależnia prowadzenie kina od konce- 
sji, udzielanej przez władze wojewódz- 
kie jedynie na okres roczny. W takich 
warunkach nikt w kinie lokować kapi- 
1ałów nie zechce, żaden kapitalista nie 
zaangażuje setek tysęcy złotych w bu 
alowę przedsiębiorstwa. które po roku 
może być unieruchomione. Nietylko te- 
atry stałe, ale nawet i teatry wędrowne, 
<yrki. kabarety. nawet sale tańca są w 

znacznie lepszej sytuacji, otrzymują bo- 
wiem koncesję na okres 15 lat. 

Gdy te przeszkody zostaną usunięte, 
rozpocznie się budowa kin na warun- 
kach ogólno - budowlanych. Należałoby 
przytem stworzyć kredyty budowlane 
«la kin. gdyż nowowybudowany kino- 
teatr jest doskonałym i pewnym odbior- 
są filmowym. 

Koniecznie 

    

mógł być 
  

      

    

      

  

  

    

więc trzeba zaprzest: 

  

słosowania do kin jakichś praw wyjąt- 
kowych. Należałoby przedłużyć okres 
konce szczególnie w wypadkach, gdy 
chodzi o kina, mieszczące się w specjal- 
nych budynkach. lub gdy inwestycje. po 

«zynione przez właścicieli kin, wymaga- 
ja dłuższego okresu amortyzacyjnego, 
amiżeli roczny. A. Sid. 

  

„KURJER* z dnia 1-go lutego 1935 r. 

KURJER FILMOWY 
Przewrót w sztuce filmowej 

W Ameryce największą sensację dnia wśród 

  

     

ster filmowych jest kwestja filmu kolero- 
wego. Dotychczas filmy kolorowe nie znajda- 
wały się na należytem poziomie. ale pamięt: 

my dobrze, że i pierwsze dźwiękowce również 

były bardzo datekie 04 doskonałości. Konkuren 
cja poszczegómych wytwórni spowodowała, że 
w ciągu ostatnich kilku miesięcy postępy tech 

niczne w dziedzinie filmu kolorowego — są po 
prostu zdumiewa ecznie przewrót 

ie wytwórnie sło 
. Publiczno ama 
tzek zostanie ado 

z dzwię 

    

  

  

    

        

już zesłał dokor 
sują 

    

  

nową technikę kol 

ie, czy nowy wy 

to było w swoim czasie 
     

  

kowcami. 

    

    

      
    

  

Ciekaw jest rzeczą. że ruch „pro-koloro- 

wy” zos zapoczątk y i popierany przez 
firmę Wiestern Eleetwic, a wy rzystała n 

   wcześniej sukcesy filmu dźwię 
szykuje jesżcze jedną. może nie maijcie kaws; szą 

  

- nowy aparat, który pozwoli za 
"owadzonych do doskonałości kolo 

rów słwc film plastyczny (trójwymiarowy). 
Magnaci filmowi amerykańscy i angielscy sz 
r tuzjazmowani tym wynalazkiem. Spod. 

wa że uda im się w ten sposób przezwy 
ys. We Francji najlepsi reżyserowie, 

jako nprz. Jacques Feyder przygotowują się po 
ważnie do nowej rewolucji kolorowo-plastycz- 

nej i są przekonani. że będzie ona miała wiel- 
kie powodzenie. 

Dyrektor firmy Western Electric 
o tym wynńlazku następująco: 

Badziemy uważali, że dopięliśmy swego ce 

lu tylko włedy, gdy niemożliwe będzie spostrzec 

najmniejszą naw:t różnicę między osobami, mó 
emi z ekranu, a aktorami, znajdującymi się 

na seenie*. 

Należy 
przełomowym w dz 

spodziankę 
pomocą do    

  

     
     

„ię, 

  

    

   
wyraża się 

        

    się spodziewać, że rok 1935 będzie 
jach kinematografji. 

  

Polska gwiazdeczka filmowa 

  

  
    

Gzy lo nie miła para? Nie może być inaczej. 
bo przecież to Adolf Dymsza i nowa polska 
gwiazdeczka filmowa Pasieńka Wywerko!     

    Oboje pod re rją Michała Waszrńskiego na 
grali obecnie komedję filmową p. t. „Abecadło 
miłości*. Dymsza, który. jak sam powiada, jesli 

varjowany* na punkcie dzieci, pokochał sw. 
nilusińską polinė rokuje jej wielk: 

lent jej uważa za wyjalko 

    

    
      

       

      

wej miary. 

   
Basieńka Wywerko jest córka znanego 

operatora filmon 
"Oczywiście Jak         

  

przeżywa swą pracę S alkio w atelier? Zapytu 
jemy w tej sprawie reż. Waszyńskiego. 

— Dziecko jest niezwykłe inteligentne i uta- 
lentowane -- powiada Waszyński. B. chać 
liczy sobie dopiero pięć wiosenek, rozumie, że 
nagrywa fiłm. Pracę traktuje poważnie i biada 
temii, kto będzie chciał w nią wmówić. że to 
zabawa! Kapilalnie zachowała. się Bąsieńka w 

pierw „ rozkładu pracy wypad 
ło. że Iko jedna scenę. Więcej grv 

, Krukowski i Bogda. Po zdjęciach 

  

   

    

        

    

    

    

2 nadąsaną minką rzuciła uwagę: 

Ale bu są nieporządki, w dej 
Dlaczego, córeczka? —. py 

artystów na cały dzień i nagry- 
waja tylko jedną scenę! 

     wytwór 
        

  

    

  

Przecież dwa razy grałaś! pociesza ją 
wiciec. 

Drugi raz się nie li bo powtarzałam 
t samo! UDO 1z RA rezolutnie.         

    

    

        
rzecz — opowiada 

rczy jej powiedzieć, 
zasadnić, dlaczego 

Ink ma grać. Gdy zrozumie scenę, powiąże ja 

z dalszym ciągiem akcji, z zadani 
ię hez zarzulu i prow 

esteśmy przy grywaniu seeny. Trzeba 
trafu. że Basia musi ją powtarzać kilka ra 

nie wypada dobrze (to nie jej wina, 

      

       
z iniejatywą.     

   

  

    

     

ratuj. G az piąly i Wywerko coś 
zdjęciu. do czego przyznaje się 

głośno. 

aj. lalusiu, bo po raz szósty mogę 

żle i co bedzie? strofuje mała ojca. 
Taka jest Rasieńka. - ` 

  

ORYGINALNA WYPOŽYCZALNIA 
P. Alicja Brun opowiada w ten sposób o cie- 

kawych wypożyczalniach filmowych. 

Czy macie na składzie gniazdo orła? A 
pozatem potrzebne nam są jeszcze chmury, po- 
wiedzmy z 20 metrów chmur i spadający samo- 

łot z prawej strony ekranu ku lewej,n a tle gó 
skiego krajobrazu. Hallo! Jeszeze chwila. Może 

macie 10 sekund rżenia konia, sam dźwięk, bez 
obrazu. 

W. wielkich wytwórniach 
leżą do rzadkości podobne rozmowy 
ne, zamawiające szczekanie psów, muzykę do 
indyjskich tańców, skoki spadochronowe, Jul 

pochody ma ulicach, zdjęcia ze znanych miast 
europejskich, ele. Klijenci rekrutują się spośród 
reżyserów i kierowników produkcji, z oszczęd- 

h dyktatorów finansowych w filmach. Ale 
zieje się to od niedawna, gdyż dopiero w ostat 

nich czasach powstały takie szczególnego ro 
dzaju wypożyczalnie fragmentów i dźwięku. 

Dawniej wszystkie sceny egzotyczne w )- 
mach wykonywano w okolicach Hollywoodu. 
Berlina czy Paryża, na tle teklurowych dekora 
cyj i budowli z dykty, przy Pomacy rekwizytów 
takich samych, ja się w featrach, a 
<gzotycznych tubylców zastępów: ali uszminkowa 

ni odpowiednio aktorzy, Ale odkąd (od 10 lat) 
kolekcjonuje się i odpowiednio przechowuje w 
archiwach t. zw. „odpadki* - zbędne metry 
filmów neutralnej: treści, a oryginalne 
sceny Z podróżniczyc 
«ia z codziennego 

  

    

filmowych nie na- 
telefonicz- 

      

     

     

  

  

  

    

  

       

  

    

  

  

          jące się naśladować w swej 

cznej prawdzie, tekturki schodzą z ek-     
znajdująca się w Hol- 

zas przeszło miljon met 

  

ajwiększa filmotek 
lywood, zawiera dotych     

rów dokładnie skatalogowanych odcinków  fil- 
mowych na przeszło 3 tysiącach kartek, ułożo 
nych według rodzaju scen, krajobrazów, ludzi 
i rzeczy, no i dźwięków. Na niezliczonej iłości 
półek spoczywa optyczny i akustyczny obraz na 
szego świata -— dokumenty historji i kullury. 
całe muzeum, 

To oryginalne archiwum jest polężnym ore 
żem w ręce reżysera równ w walce z kicżem 

filmowym. Gdy dawniej dła przedstawienia hi- 
stórycznej postaci brano ak który musiat 

odpowiednio ucharaktery „ obecnie wsta 
- оз autentyezne 

stości, wyjęte kroniki ak- 
tego, oczywiście, zasłoso= 

ły przed wynalezieniem 
kina). Gdzie dawniej przy pomocy makiet i mo- 
deli imitowano katastrofy, obecnie daje się 
przeraż realiźmie wycinki ze 
zdjęć prawdziwych: huraganów. trzęsienia ziemi. 
zderzeń pociągów etc. * 

      

     

   
   

      

zdjęcie danej osobi 

tualności. (Nie da 
wać, do osób, ktt 

    
     

    

  

  

       

Archiwum takie ułatwia również sporządze- 
nie filmów biograficznych. Oto naprzykład, w 
kilka zaledwie godzin po śmierci Hindenburga 

  

wydobyto z archiwum najbardziej charaktery- 
styczne momenty z życia marszałka i zestawio- 
no z tego inte film. Ostatnio, dla ucz- 

czenia urodzin k zmontowano daży 
film z wycinków di. w których nastę- 
pca tronu angielsk dział. W ten spo- 

sób powst historja filmowa © świata. 
Rok temu onem powodzeniem cieszyły sie 
w Paryżu dwa filmy w ten sam sposób stwo 
zone; jeden miał za temat Rosję przed i po: 
wojenną, drugi miał być obrazem zdobyczy 
współczesnych Niemiec. W obu filmach p« 
zano nam wzruszające, „choć blade aktualności 

    
    

     

  

     

  

przed 25 laty     Jednym z najlepszy 

skonale zmontowanym z aklual- 
ności sowieckich. jest „La grande experiance“, 
pokazujący rozwój życia gospodarczego i kul- 
turalnego Rosji. 

Sporządzenie takie 
ga ogromnej pracy. 
scen zostaje zare 

      

  

     

  

kartoteki filmów wyma- 
Każda z niezliczonej 

trowana według pos 
nych momentów e arakterystycznych. Dla kilku 

trów polrzeba nieraz dwudziestu, i wiec 
„pozycyj”. aby pod najrozmaitszemi określeni 
mi można było daną scenę odnale: . 

    
      

    

        

   

    

    

  

     

   
   

    

Klijenci żądają specjalnie najbardziej, wy- 
dawałoby się — niemożliw: > 
drobiazgowo na kilku ar] 
nia. Czasami bywają ta 

(zwłasz w Ameryce). żądano naprzykład or 
ginzitnego i pałacu Tuille: 
skiego. € ku rozczarowa-    

  

łjęć do- 
Ё ak aulen- 

z wojny Bodom, z zawodów 
jazgotu | karabinów maszynowych. 
ptaków. 

niu klijen 

RE - 

   

  

i... świergot 

      

KRONIKA FILMOWA 
— Statystyka sowitekao blicza, że dzienną 

frekwencja 37 teatrów  moskie ich sięga 
31.000 widzów. Kin w Moskwie jest obecnie 64, 
a uczęszcza do nich dziennie 137.000 widzów 

— Leuis Lumiere, który wspólnie ze swym 
bratem dokonał wynalazku pierwszego aparatu 

kinematograficznego odznaczony został krzy 
żem oficerskim Legji Honorowej. W roku bie 
żącym upływa 40 lat od chwili, kiedy obaj bra 
cia po raz pierwszy wyświetlali swe filmy zapa 

asnej konstrukcji. ; 
ret Sullavan, jedna z najpopular 

12d filmowych. którą pamiętamy 
z filmów ałedwie wcz = „I cóż dalej 

szary człowieku? w. zamąż za reżysera 
Williama Wyłle Obecnie ukończyła swój 

nowy film „Mala czarodziejka” + w-g. powieści 
Franka Molnara. 

— Jeszcze w początkach b. r. „Vindobona* 
zamierza nakręcić film, poświęcony twórczości 
Mozarta p. t. „Królewski muzyk*. W filmie tym 
wezmą udz chór wiedeńskiej Opery Miej- 
skiej i słynny zespół „Wiener Siangerknaben*. 

stronę muzyczną filmu opracowują wybitni zna- 

wcy twórczości Mozarta. prof. Baumgarten i 
Salmhofer. 

— Ogromne powodzenie niesamowitego fil 

Frankenstein* — nie daje dotychczas spo 
Obecnie nakręco 

      

    

    

   

  

  

  

oraz    

    

  

      

mu 
koju producentom filmowym. 
ny będzie film p. t. „Powrót Frankensteina*. 

Bohaterem: będzie ten sam sztuczny człowiek. 
Lecz nie będzie cn już jak w poprzednim fil- 
mie — bezduszną i bezuczuciową istotą. Za- 

схупа оп żywo reagować na poszczególne zjawi 
ska życiowe i odczuwać potrzebę kontaktu z 
innymi. prawdziwymi ludźmi, jednocześnie zda 
jąc sobie sprawę, przeszkodą ku temu jest 
Jego monstrualny wyglal. Główna rolę zagra 
znów mistrz maski — Borys Karloff. 

— Słynny ongiś artysta filmowy — Tom 

Mix speejalista od ról cowboyskich, który od 
kilku wycofał sie z filmu i zamieszkiwał 
własne „rancho* w Texasie -— znów powraca- 
do Hollywood. Przyczyną jego powrotu są pa 
dobno nieszczęśliwe operacje finansowe, które 
zrujnowały artystę. 

— Rodak nasz, słynny śpiew: Jan Kie- 
pura jak już domosiliśmy —— zaangażowany za 
stał do Ameryki przez wytwórnię Paramountu. 

Za makręcenie pierwszego filmu otrzyma špi 
100.000 dolarów. Jest to gaża niesłycha- 

nawet na stosunki amerykańskie. 

— Słynna amerykańska gwiazda filmowa — 
Ma*ion Davies porzuciła firmę Metro. Goldwyn. 
i podpisała kontrakt z wytwórnią Braci Werner 
Marion Davies która jest przyjaciółką najwięk 

szego potentata prasowego W. R. Hearsta. 
należy do najbardziej wpływowych gwiazd Ho 
Ilywoodu. N magnaci filmowi boja sie 
obrazić piękną Marion, by nie wywołać, nieza 
dowolenia wszechmocnego Hearsta. Piękny bun 

gwiazdy został calkowicie przeniesiony 
od Metro it zrekonstruowany w studjo Warner. - 

ransport ten kosztował 42.000 dolarów. Ale to 
nie hyło jeszcze wszystko. Kolor bungalowu Ма` 
rion Davies różnił się od koloru całego studjo. | 
Powstało więc pytanie, w jaki sposób postąpić: 
zmienić kolor bungalowa lub też całego, kolosak_ 

nega studja Braci arner. W Hoflyoow. gdzić 
wielką jest obawa zrażenia 'eczemkolwiek „nie- 
oficjalnej królowej* filmu amerykańskiego, zm 

gadnienie to jest ogromnie Ważne. Obecnie dy 
dektorowie firmy Warner głowią się had tem_ 

poważnie, poniew až przemalowanie całego stud 
ja jesł ogromnie kosztowne, a pieniądze te mog 
lyby bvć wydane, na cele produktywniejsze. 

-- Po zskończeniu swego ostatniego filmu 
„Moje dziecko z ulicy*, Charlie Chaplin bedzię: 

erował nowy film własnej produkcji. p 
„Opinia publiczna, w którym jednak osobiście * 
grać nie będzie. 

Rolę główną odtworzy jego ostatnia partner 
ka — Paulette Goddard. 

— Jasnowłosa piękność i 

gwiazdę filmową Edwinę Rooth, 

  

      

    
  

     

  

     

     

      

  

    

    

   

      
  

  

  

      

  

utalentowana 
bohaterkę fil 

   

  

mu „Trader-Hozn“ spotkało okropne niesz 
* Pod nakręcania scen do tego filmu     

  

stka zapadła na jakąś straszną. 

ycynę nieznaną chorobę. Najsławniej 
si lekarze badali Edwinę Booth, lecz dotych- 
zas nikt nie mógł określić tej choroby. Artyst 

ka już długie miesiące cierpi straszliwie, lecz 
znosi swój los ze stoicyzmem. Obecnie nad zba 
di niem tego dziwnego DA pracują naj- 

Należy tu przypom 
że-w swym czasie zginął na zdjęciach do 

jakiegoś filmu egzotycznego. również w 

Betty. Amman. od ukaszenia 

  

     
     

    

  

ce 
żmii. 

  

Waterloo bez Napoleona 
W Anglji zakończone zostały *prace nad rea 
     

    

lizac wielkiego filmu p. L. „Żelazny Gercog*, 
póświęcony wielkiemu Willingtonowi. Punktem 
kulminacyjnym tego filmu jest bitwa pod wa 
terloo, podczas której jednak Napoleon nie uka 

  

zuje się zupełnie na ekranie. Reżyser wvtłuma 
czył tę dziwną na pierwszy rzut oka okoliczność 
w sposób następujący: 

„Napoleon jest postacią do tego stopnia obcą 

    

angielskiej umysłowości i usposobieniu 
aktor angielski nie mógłby zagrać należycie 
roli. Jeżeli zaś powie 

zagra nal 

angiels 
stronie arty 

ygnować z ukazania 
yka na ekranie. 

500 

  

tej 
łbym ją aktorowi fran     
   

  

    

ie, ale nie zrozumie 
Dlatego też, by nie 

ycznej filmu — musie 
się . wielkiego 

    

zaszkodzić 
liśmy zrez 

     Korsykańc
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Wieści i obr 
Mołodeczno 

— SENATOR W. ABRAMOWICZ 
"WYGŁOSI ODCZYT O NOWEJ KON- 
STYTUCJI. Prezes Wileńskiej Rady Wo 
jewódzkiej BBWR p. sen. Abramowicz 
w niedzielę dn. 3-go lutego r. b. o godz. 
13-ej w sali kina „Bajka wygłosi od- 
czyt o nowej konstytucji. Jako członek 
komisji konstytucyjnej p. sen. Abramo- 
wicz w odczycie swym, który wygłosi po 
raz pierwszy w Mołodecznie, omówi rów- 
nież poprawki. jakie zostały wprowa- 
dzone przez komisję konstytucyjną na 
ostatniem posiedzeniu Senatu. 

— Kurs instrukcyjny dla działaczy B.B.W.R. 
W sobotę 2 lutego odbędzie się kurs instrukcyj 

ny dla działaczy BBWIR po 
skiego. W kursie wezmą udział prezesi i sekre- 
tarze Komitetów Gminnych BBWIR oraz prezesi 
erganizacyj współpracujących z Blokiem. 

— Zebranie Rady Powiatowej B. B. W R. 
W niedzielę 3-go lutego o godz. 9-ej rano od- 
będzie się żebranie Rady Pow atowej BBWR 

pow. mołodeczańskiego, na którem prezes Rady 
astrzębski złoży sprawozdanie z dotychc 

sowych prac, a kierownicy poszczególnych sek- 
cy] przedłożą plan prac na najbliższą przyszłość 

Głębokie 
— Budżety samorządów pow. i gmin 

nych. Pod przewodnictwem starosty po- 
wiatowego p. Ludwika Muzyczki obra- 
dowal 28 i 29 stycznia b. r. nowoobrany 
wydział powiatowy. Obrady dotyczyły 
przedewszystkiem spraw budżetowych. 
Ustalono preliminarz budżetowy powia- 
towego urzędu samorządowego w ogól- 
nej wysokości 391 tys. zł., w tem budżet 
zwyczajny wynosi 315 tys. zł. W stosun 
ku do roku ub. jest budżet mniejszy о 8 
tys. zł. W drugim dniu obrad wydział 
powiatowy rozpatrzył i zatwierdził bud 
żety 13 gmin wiejskich o łącznej sumie 
533 tys. zł. 

W odniesieniu do planu gminnych ro 
bót drogowych (wiejskich) zostały uchwa 
łone t. zw. budżety szarwarkowe. Ilość 
uchwalonych świadczeń w dniach pie- 
szych wynosi 203.665 dni, co po przera- 
chowaniu ma gotówkę stanowi 241 tys. 
zł. przy przeciętnym ilorazie gotówko- 
wym 0,67, dniówkowym — 0,56. Ponad 
to wydział powiatowy zaaprobował sze- 
reg postanowień przewodniczącego wy- 
działu, z których na podkreślenie zasłu- 

„>guje zaangażowanie 5 lekarzy rejono- 
° wych. Delegatem na zjazd Związku Po- 

wiatu, który odbędzie się 2-go i 3-g0 lu 
tego w Katowicach, został wybrany p. 
Miłaszewicz Aleksander. 

-- Dzień Imienin Pana Prezydenta w Głę- 

bokiem. 29 b. m. odbyło się posiedzenie orga- 

nizacyjne komitetu obchodu imienin Pana Pze- 

   

  

    

        

        

         

  

zydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego. 

Komitet ustalił, iż tegoroczne imieniny P. Pre- 

zydenta obchodzone będą w sposób uroczysty. 

1-go lutego przed południem odbędą się nabo- 

żeństwa w świątyniach wszystkich wyznań, zaś 

  

    po południu urocz w gimnazjum im. 

Lubelskiej oraz akademja popularna w 

Miasto będzie w 

sty wieczć 

Ungi 

sałi Domu Ludowego. dniu 

tym uiluminowane. 

— Nowy Zarząd Oddziału P. C. K. 

27 b. m. odbyło się walne zebranie oddziału 

    

Polskiego Czerwonego Kr: Na zebranie 
był z Wilna inspektor okręgowy Wenelczy 
Po uchwaleniu absolutorjum z ądowi i ustz 
leniu preliminzrza budżetowego na rok 1935, 
dokonano wyborów uzupełniających. Prezesem 
wybrany został p. mjr. w stanie spocz. Win 
członkami zarządu — dr. Zasztowt, dr. Krupin- 

czyk i inspektor Z. U. W. Iwanicki. 

Jody 
Nasze radości i zmartwienia. Rzucone w 

głuchy zakątek Brasławszczyzny m-ko Jody, od- 
ległe o 20 klm. po błotni drodze od kolei 
i3 0 od Brasławia, tonie wśród pluchy i zawiei 
zimowej. Jedyną ozdobą tutejszej jesiennej oko- 
licy stanowiły niegdyś pobliskie lasy, z których 
niestety, wskutek gospodarki miejscowych zie- 
mian dziś nie zostało nic. Miasteczko, jak zwy- 
kle, zamieszkałe przez ludn polsko-żydowską, 
liczy przeszło 500 osób i ma oprócz nieodzow 
nych urzędów sędziwą cerkiewkę pomniczkę 

i synagogę — dom modlitwy i osobistych pora- 
chunków wiernych. Ludność stosownie do raso- 
wych zdolności zajmuje się rolnictwem i hand- 
lem, narzekaąc wspólnie na „ciężkie cza 

W takich warunkach rozwija się i pracuje 
szereg organizacyj społecznych. Na najw 
uwagę zasługuje Związek Prz Oby 
Kobiet, który, dzięki inicjatywie i niezmord 
wanej energji prezeski p. M. Grzegorzewski 
spełnia należycie swoje zadanie i może służ 

dla wszystkich organizacyj za wzór cichej i po- 
żytecznej pracy na wsi. W roku ubiegłym zor- 
ganizował kurs gotowania, w którym wzięła 
udział około 30 osób, a w tym roku prowadzi 
licę i często urządza przedstawienia, z których 

kurs kroju i szycia. Ponadto utrzymuje św 
dochód przeznacza na dożywianie i ubieranie 
niezamożnej dziatwy szkolnej. Ostatnie AZ 
przedstawienia, zorg: nizowane przeź Z. P.O. R. 
„Wiesele na Wileńszcz *, „Werbel s 
i „Swaty były na wysokim poziomie artystycz- 
nym. 

Naogół teatr amatorski w Jodach ma dobrą 
tradycję. Wiszak na deskach tutejszej prymity 
nej sceny jeszcze w latach 192 7 grano „„Dzia 

  

   

   

          

     
  

    

  

    

  

   

   

        

     

  

    

    

   

    

    

  

    
   

dy“ Mickiewicza i „Zemstę'* Fredry! Zasługę 

tego przypisać należy w pierwszym rzędzie p. Z. 
Szewczenkowj i hb. kierownikowi tut. szkoły 
p. R. Moskwie. 

1-go lutego 1935 r. 

K 

Chętnie też pracuje społecznie młodzież, sku 
piająca się w oddziale, ,Strzelca*, który oprócz 
pracy P. W. (w y członkowie mają II stop.!) 
prowadzi świetli w której cała młodzież się 
skupia i urządza przedstawienia. Ponadto pro- 
wadzi się przysposobienie rolnicze. 

Istnieje jeszcze szereg or 
chotnicza Straż Pożarna, któ 
pracuje, 

      

   
   też intensywnie 

ązek Rezerwistów i in. Stosunkowo 

do ilości mieszkańców stanowczo organizacyj 

jest zadużo, wskutek czego rozdrobnienie orga- 
nizacyjne często utrudnia pracę. Odczuwa się 

to najbardziej wśród organizacyj młodzieży żeń 

skiej, których istnieje aż trzy, t. j. „Strzelce: 
nie“, i Katol 

kiej Młodzi ; nie lepiej na miejsce 
trzech stworzyć nizację jedną? 

Dołhinów 
— W związku ze zbliżającem się 15-leciem 

odzyskania Polskiego Merza, w miasteczku Doł- 
hinowie odbyło się 27 stycznia r. b. uroczyste 
rozpoczęcie Tygodnia Ligi Morskiej i Kolonial- 
nej. 

Po nabożeństwach odprawionych we wszyst- 
kich świątyniach odbył się propagandowy po- 
chód z orkiestrą i transparentami przez mia- 
steczkodo Domu Ludowego. W pochodzie wzięli 
udział przedstawiciele wojska, urzędów, insty- 
tucyj społecznych, kompanja Związku Rezerwi- 
stów i licznie zebrane społeczeństwo w ilości 
około 900 osób. 

W sali Domu 
skarbnik Oddziału L. 
przemówienie o morzu, 
znaczenie morza dla m 

czenie floty, ст 

p. MK 1 

  

  

  

      

  

   

    

        

   

  

Ludowego p. Sacha Stefan 
M. K. wygłosił aktualne 

podkreślając wielkie 
zwoju Rzeczypospolitej, 

konieczność popierania 
zbiórki na Fundusz Obronv 

     

      

  

Morskiej 
Równocześnie należy podkreślić, że Oddział 

Ligi Morskiej i Kolonjałnej w Dołhinowie. kió 
jest wiel- 
dowódca 

rego: organizatorem. duszą i prezesem 

ce popularny w tut. społeczeństwie 
kompanji K.'0. P. p. kpt. Rusch, > 
b. dobrze i należy do najkrytycznie 

izacyj społecznych na tutejszym terenie, о 

czem niechaj świadczy suma zebrana ze składek 
członkowskich na rzecz Ligi Morskiej i Kolon- 

    

          

jalnej w r. 1934, która, jak się dowiadujemy. 
wynosi zł. JI M. 
“ оа° AI я 

Lebiedziewo 
pow. mołodeczański 

Z życia B. B. W. R. 13.1 b. r. odbyła się 
w Lebiedziewie uroczyste akademja urządzona 

przez Gmin. Komitet BBWR ku uczczeniu 30- 
lecia pracy naukowej Pana Prezydenta R. P. 
Ignacego Mościckiego. Przeniówienie wygłosił 
W. Budrew - prezes BP WR. Orkiestra Zw. 

  

     
S. odegrała kilka utworów. Deklamacje dopełniły 
całość. Obecnych 190, osób. 

Tragedja w rodzinie robotniczej 
Nerwowo chory ojciec zamordował dwoje dzieci i 

samobójstwo 
Robotnik fabryki tektury w Olkienikach. 

Cieślik Wiktor, at 30, zamordewał swoich 2-ch 

synów, Henryka łat 6 i Jana lat 3 przez poderż- 
nięcie nożem gardło, poczem sam w identyczny 
sposób popełnił samobójstwo. Cieślik pozostawił 

  

sam popełnił 

list, w którym pisze, że było mu bardzo ciężko. 
Żena Cieślika oświadczyła, że mąż jej od 

dłuższego czasu narzekał, iż ma być zwolniony 
z praey. Należy przypuszczać, że Cieślik cierpiał 
na manję prześladowczą. 

kraju 
- Z życia strzeleckiego. Koło Przyjaciół Zw 

$. przy poparciu miejscowego społeczeństwa u- 
rządziło 13 b. m. opłatek dla członków i człon 
kiń Zw. S. w Lebiedziewie, który zgromadził 
twórczo pracujący element społeczny miastecz- 
ka. Po opłatku odbyło się przedstawienie, na- 
stępnie zabawa taneczna. Miły nastrój, jaki po- 
zostawił dzień ten wśród lebiedziewian na długo 
pozostanie w pamięci. Należy tu zaznaczyć, że 
jest to pierwsza tego rodzaju impreza, którą 
zawdzięczają lebiedziewianie w dużej mierze 
ofiarnej i pełnej poświęcenia pracy p. Krzyża 
nowskiego Ryszarda, miejscowego nauczycieła. 
referenta Wych. Ob. Z. S. Mielseowy. 

Brasław 
Zebranie informacyjne dziatwy i organi- 

zacyj społecznych. 29 stycznia r. b. z nicjatywy 
Sekcji Społecznej przy Radzie Powiatowej B. 
B. W. R. w Brasławiu odbyło się zebzanie infor 
macyjne, na którem obecni byli: starosta po 
wiatowy, członkowie prezydjum Rady Powiato- 
wej oraz przedstawiciele organizacyj społecz 
nych i inni działacze społeczni. Ogółem obec 
nych około 40 osób. Na porządku dziennym były 
sprawy prasowe i organizacyjne. Postanowiono 
przystąpić do skoordynowania prac poszczegól 
nych organi j społecznych działa jących na 
terenie powiatu brasławskiego i współpracują 
cych z Blokiem. W: tym celu odbędzie się wkrót 
ce zebranie sekcji społecznej przy Radzie po- 
wiatowej przy udziale prezesów  organizacyj 
społecznych, ma którem zostanie opracowany 
plan dalszej pracy na terenie całego pow : 

    

  

    

  

    

  

    

  

Z zabytków Łomży 

  

Pomnik na grobie poległych bohaterów w walce= 
o niepodległość Polski w r. 1831. Pomnik tem 
przed paru laty odnowiony posiada tablicę z na- 
pisem „1831—1931*%. Bojownikom nieznanym. 
straconym przez najeźdźców w 1831 r. za walkę: 
o wolność Ojczyzny, wdzięczni rodacy w setną 
rocznicę bohaterskiego zgonu tą skromną tah- 

licą ich pamięć uczcili osząc o „Zdrowaś 

Marja“. 

  

  

   

JERZY MARJUSZ TAYLOR 60 

— (0? Warszawa żąda teraz znów statystyki 

gniazd ptasich? — wzruszył niechętnie ramionami. 

gdy Irena. zakomunikowała mu treść listu. War- 

szawa chyba zwarjowała. A któż to będzie robić? 

Pani na to przecież nie starczy czasu. 

— Może więc mógłby zająć się tem ktoś inny 

zauważyła ostrożnie Irena. — Profesor Ważyński 

przecież pisze, że gotów jest przeznaczyć za lę pra- 

cę osobne wynagrodzenie. 

Doktór Netreba roześmiał się ironicznie. 

—. Ale kto? Ołeksa? 

— Nie. Ale może.. 

jej chętnie niezbędnych NR RZOWE: Zarobiłaby sobie 

trochę... 

Doktór Netreba drgnął magle, 

coś wysoce obr wego, 

od stóp do głów chmurnem i gniewnem spojrzeniem. 

— (o pani powiedziała? — wycedził przez zęby. 

Marusia 

  

. panna Marusia. Udzieliłabym 

  

jakby 

i zmierzył swą < 

usłyszał 

ystentkę      

—. Marusia? Ona nie potrzebuje zarabiać. 

otrzyma w posagu takie sumy, o jakich się nie śniło 

ani pani, ani nikomu z jej bliskich. 

Na te słowa Irena nie znalazła narazie 

odpowiedzi i dopiero w chwilę po odejściu przyrod- 

nika, patrząc zdaleka na jego fantastyczną sylwetkę 

w szerokoskrzydłym kapeluszu, roześmiała się weso- 

żadnej 

ło, dotykając palcem czoła. W skojarzeniu z różnemi 

innemi faktami, jedynie słuszne mogło być podejrze- 

nie. że doktór Netreba jest owładnięty manją wiel- 

kości. 

Umocniło ją to w przekonaniu, że musi się za- 

opiekować biedną dziewczyną, pozostawioną przez 

los na łasce takiego człowieka. Przeszukała więc swą 

walizę, wyjęła z niej nieco bielizny oraz sukienkę 

i pantofelki. zawinęła to wszystko w papier i zanios- 

ła na górę, do izdebki, w której mieszkała Marusia. 

Miała zamiar zostawić swój skromny upominek 

przy progu, ale nacisnąwszy klamkę przekonała się, 

że drzwi są otwarte, weszła więc do małego pokoiku 

w którym jednak nie było nikogo. I już pierwszy rzut 

cka przekonał ją, że meszkanka izdebki nie nocowa 

ła tu od szeregu dni. Proste, żelazne łóżeczko stało 

wprawdzie na dawnem miejscu, lecz pościeli na niem 

Co więcej, zniknęła wielka rama 

czy złota, której widok wprawiał niegdyś w taki lęk 

Irenę. 

nie było. złocona 

Zamiast niej widniała teraz na ścianie” jasna, 

kwadratowa plama, jaka tworzy się zazwyczaj pod 

obrazami, wiszącemi na zakurzonych ścianach. 

Wyglądało to wszystko tak, jakby Marusia po- 

rzuciła całkowicie swą dotychczasową siedzibę. W iz- 

= debce nie pozostała żadna rzecz, która była jej włas 

  

Nic. Tylko tych kilka prostych sprzętów 

o żelazne, jakiś stołek drewniany i coś, co mogło 

z niewielkiem powodzeniem imitować stolik, nie- 

zgrabny czworokąt sklecony z ordynarnych desek 

Irena rozglądała się jeszcze po tej pustce. gdy naglć 

uwagę jej zwróciło głośne: 

  

— Uuuuu! 

To niemowa wsunął przez drzwi rudą rozczoch 

raną głowę i naśmiewał się z niej po swojemu. Irena 

nie zburczała go tym -razem. Była pewna że Ołeksa 

wie, co się stało z Marusią. i w nadziei, że ją zrozu 

mie, zwróciła się do niego z pytaniem. dopomagając 

sobie ruchami rąk. 

Kaleka zrozumiał widocznie, gdyż twarz jego wy- 

krzywiła się w złośliwym grymasie. 

— Uuuu! — zaburczał i pociągnął ją za rękę ku 

wyjściu. 

Irena bez oporu pozwoliła mu się sprowadzić na 

werandę, bo tu dopiero niemowa puścił jej dłoń, aby 

wykonać coś w rodzaju dzikiego, radosnego tańca. 

Wskazywał przytem brudnym palcem w stronę Czer- 

wonego Jaru i wykrzywiał się tak złośliwie, że Irena 

zrozumiała wreszcie. 
— Czy tam jest siostra pana doktora Netreby? = 

spytała go na migi. 

— Uuuu, uhuu — odpowiedział Ołeksa. potaku- 

jąc głową. 

Bełkotał coś jeszcze, przewracając białkami i 

szczerząc zęby. Szarpał ją też za ramię, wskazując 

na zamglone szczyty Kamiennego Horbu, jasby 

chcąc zwrócić jej uwagę. że w dalekich górach sroży 

się ulewa. Umilkł wreszcie i przesadziwszy malpim 

skokiem balustradę werandy, poleciał do swych owiec. 

które, korzystając z nieobecności pasterza. rozbiegły 

się po całej polanie. 

(D. e
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„Sroda' poetycka 
Putramenta i 

  

   
    

  

-„Środ literackich”. — Od początku se 
praw: ieczór u literatów jest tak atrakey ;ny, 
Że i bez obowiązku p 
np. na najbliższą przy 
Ńledziewskiego (o 
skich) oraz prof. 
słanie akcji rehabilitacy, 
4 ryskiego 

jemnie też obserwować coś, co moż 
„dniem kr. = Po okresie 

ającego kurczenia 
wreszcie chwila 
rów poetyckich 

    

   

     

  
mówił o 

Brzo- 
który będz 

Stnaisława 

         

    

   

  

    że 

y się szczegol 

senny motyw“j, 
ze, oraz trag- 

iel* (wyróżnić trzeba 
y fragment poematu 

  

    

ment powie 

cowe gó 

Aleksander Rymkie 
menty z poematu „Tropi 
„„Wędrówkom ludów”. s 

az 4-ty fragment „Dymó 
kusję zagaił p. Mašlin: dość wykrętnie 

kiejkolwiek wypowiedzi merytorycz- 
jąc do zabie a głosu w sprawie 

rzekomych  „tendencyj 

      

     

    

   

    

   

      odmawia zdecy 

kości obu poetom. Op przyroda są dla nich 

tylko punktem wyjścia, nigdy celem. Poezję Pu- 
tramenta uważa za przeintelektualizowaną, Rym 

kiewicz eńczą, © wolną od zapę- 

   P. Krassowska 
   

  

   
  

    

    

  

dów efek skich. Twierdzi pozatem, że wą 

fabularny raczej szkodzi zrozumieniu poezji, niż 

pomaga. 
P. Górska (ze Studjum Dramatycznego. Wo 

gėle należy podkreślić żywy udział członków 

Studjum w wileńskiem życiu artystycznem jak 

np. w „Środach*, koncertach i t. d.) również 
fabułę w wierszu za zbyteczną i najmniej 

interesującą. Recy. rytmiezną wiersza uważa 

za właściwą; rytmika podkreśla efekty poetyc- 

kie, pomaga ująć całość utworu. 

Ks. Śledziewski jako historyk sztuki stwierdza 

że fabuła byłaby Śmiercią nowoczesnej poezji. 

tak samo, jak onomatopeja byłaby ošmieszenien 

muzyki. Nowa poezja tworzy. nowy typ kuliural- 

ny, analogicznie do t 
Mickiewicza, Sytuacja dziś y 

korzystna, że zmierzając. się z poe | 

kl mają nowatorzy o wiele silni y doping, 

niż miał go Mickiewicz. Jeśli w czasach. baroku 

elementem samodzielnym »v literaturze był okres, 

a w czasach Miekiewicza — zdanie, to dziś, u mło 

dych jest nim słowo. Prowadzi to do bardzo piek 

mej rzeczy — do zrozumienia i szacunku dla je- 

zyka. Jeśli jednak poeci chcą być kons kwentni, 

to powinniby dążyć do wirtuozacji T wnież i w 

czytaniu, recyta ywej reproduk: 3 

Dyr. Szpakiewicz ubolewa nad powszechnos 

cią zjawiska, nie umieją ludzie czyłać poezji 
Ami czytelnicy, ani autorzy. 
zaciemniają tylko tekst utworu Dy: ‚ 

wspomina, że swego czasu , poeci  Skamandra, 

choć interesowali się żywo sprawami mowy i 

mieli dostateczne warunki na recytatorow, WO- 

łeli zawsze, by utwory ich czytali aktorzy. Nie 

można miedoceniać roli dobrej wymowy i wy 

segulowanego oddechu. na tok mia, piękno o- 

kresów i smak w zestawieniu słów. W trosce o 

dobro tworzywa poetyckiego, poeci sami winni 

poznać wady swej mowy nagrywając ja ma płytę. 

a następnie zdobywać prawidłową dykcję pod 

   

  

uwa 
    

   

      

      

  

    
   

    

    

    

     

    

      
  

  

    

   

  

į Teatr muzyczny „LUTNIA* i 

Występy Janiny Kulczyckiej 

4 Dziś jubileusz M. Tątrzańskiego 
4 

;  WIKTORJA I JEJ HUZAR   

Giełda zbożowo -towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

- z dnla 31 stycznia 1935 r. 

Ceny za towar średniej handlowej jakości, pa- 

cytet Wilno, ziemiopłody — w ładunkach. wa- 

g©onowych, mąka i otręby — w mniejsz. ilośc. 

w złotych za | 4 (100 kg) 

15.— standart 700 g/l 14.50 

ао 13.00 13.25 
Pazenica | . 745 18.— 18.50 

= П ь 720 . 1675-1023 

Owies I A 490 . 13.75 14.25 

„ н . 470 . 1250-413— 

faczalkć1 6555 (kase) IG 25 
Edi LS 

Gryka 1 „ 630774; 14.00 14.50 
и И э 600 „ 1350 1400 

Mąka pszenna gatunek I[—C 29 — 30.— 
» 5 » NE 2550 26. — 
„ . „ H—G 21-50—23-— 
Z Ё x IA 18:— 19.— 
> s = IMB 12.50. 13— 
I iais 40 55% 23.50 24,— 
5 „ do 65% 19.50 20.50 
> „  sitkowa 16— 16.50 
z „ Iazowa 16— 16.50 

2 „ do 82% (typ wojsk.) 17.50 18,— 
Otręby żytnie przem. standart. 7.50 8— 

„ przenne miałkie przem. st. 10.— 10.50 
Siano 7— 7150 
Słoma 4— 450 
Siemię Iniane b. 90% f-co st. załad. 45.50 46.50 
Len czesany Horodziej basis I 

sk. 303.10 2340.— 2380— 
Len standaryzowany: 

<rzepany Wołożyn basis I 1820.— 1860.— 
к Miory sk. 216.50 1600.—  1640.— 
> Traby za 1000 kg. 1820.— 1860.— 

Horodziej 1950.— 1990.— 
Kądziel Horodz. b. | sk. 216.50 1640.— 1680.— 

maszynowa Nr. ł6 1540.— 1580 — 
1250.— 1290 — Targaniec get. I 

      

  

kierownictwem fachowem. choćby w Studjum 
Dramatycznem, 

e: nowieczówna uważa, że w poezji nowej 
iest sporo pojęciowo a nawet retoryki. 

P. Górska skłonna jest uw; a retoryczną    
    poezję dawną. Poezja dzisiejsza wcale nie roz- 

wija swych zdań w opracowane i gładkie okre         
Jiegnąc wiernie za nerw 
tuje ona stany poetyckie 

dzi o recytację to słuszniejsze by aby mó- 
wili wiersz ci, którzy w iem doszli 
do zrozumienia go, nie zaś autorzy, którym ut- 

ór wydaje się tak zrozumiały. że nie potr go 

"wym tokiem my. 
krótami Jeśli cho- 

  

     
     

  
        

    

  

ówna woli jednak słuchać au- 
torów, a to ze względu na s tość ich interpre- 

  

       
ginie w 

torzy r. 

wzbogaca 
lywami. 

poro szczegółów, temniemniej ak- 
j powinni się uczyć u autorów. aby 
swą poprawną dykcję nowemi mo 

     

   

     

   

   

    
  

adając p. Rymkiew 

ch całości poetyce 
ce skondenes Niezależnie v 

zy to będzie .,ep zy nie — napis 
- P. Putrament z punktu widzenia hi- 

z podkreśla war- 

  

   
    

    
   żliwe w 1 

od tego,     

ci rozgranic 
wierszu są dziś anachrenizmem i ułatwieniem so 

bie zadan 
Ogólnie powiedzieć trzeba. że była to jedna 

х najsympatyczniejszych 5d. Dobór uczestni- 
ków, żywy udział w dyskusji, oklaski, ktorem“ 

owano po »=gólne przemówienia. 

to st ało b. d pomyślną dla 

    

         
       

  

   

  

hy się z takim wkładem zainteresowania mówiło 
się o poezji, niema tak wiele. jim. 

MILJONERZY 
z nad polskiego morza 

    

    

  

/: e do majątku. 
i mnie i moim najbliższym spokoj- 
„ doszedłem po trzydziestu lat 

j pracy, drogą wygranej na Loierji Pań- 
stwowej, nie zaś drogą krzywdy ludzkiej lub wy- 
zysku; dlatego nie widzę potrzeby ukrywania 
swej osoby — odpowiedział p. Prowalski na za- 
pytanie nasze, czy mie ma nic przeciwko opu- 

blikowaniu swego nazwiska. 
'To godne najwyższego uznania stanowisko 

podzielił także p. Urbach, właściciel drugiej 
ćwiaptki losu nr. 72.450, na który padła wygrana 
w kwocie miljona złotych. 

P. Prowalski grał zwykłe na inny numer, gdy 
jednak nabywał los do 31-ej Loterji, przypadko 
wc matrafił na los nr. 72.450, który — jak się 
wyraził - podziałał nań wręcz magnetyzująco 
Chóciaż więe zwykle kupował ćwiartkę, tym ra- 
zem zażądał połowy losu. 

W ciągu pierwszych dwu klas wyłącznym po- 
siadaczem obydwu ówiartek był p. P.. jednakże 
na prośbę swego szefa p. Urbacha, jednego х 
udziałowców „Polskiego Towarzystwa Handlu 
Eananami* w Gdyni, odstąpił mu jedną ówiartkę. 

Obaj podzieli się kwotą 400.000 zł., które wy 

dała im Generalna Dyrekcja Loterji Państwo- 
wej. 

— Jakież są projekty panów na przyszłość — 
zepytujemy, 

— Cale žycie pracowałem ciężko — oświadczył 
p. Prowalski — by utrzymać siebie i rodzinę 
mam wszak już wnuków, na y mi się więc słu- 
sznie emerytura. Niechaj moje miejsce zajmie 
człowiek, który dotychczas napróżno poszukiwał 
pracy. 

IP. Urbach, jako człowiek znacznie młodszy, 
myśli, że (przeciwnie, wygrana pozwoli mu pra- 
cować ze zdwojoną energją. 

Okazuje się, że Fortuna nie jest tak całkiem 
ślepa, jak to się mówi... Nowa sposobność wy- 
próbowania szczęścia nadarza się właśnie, gdyż 
rozpoczęła się już sprzedaż losów do 32-ej Lo- 
terji Państwowej, której główna wygrana IV-ej 
klasy także wynosi. miljon złotych. 

Związek Przemysłu 
Ceramicznego Ziem 

Północno-Wschodnich 
W dniu 29-go stycznia 1935 roku odbyło 

się w lokalu Izby Przemysłowo - Handlowej w 
Wilnie posiedzenie Komitetu Organizacyjnego 
Związku P:zemysłu Ceramicznego Ziem Północ 

no - Wschodnich na którem zostało obrane pre 

zydjum Komitetu w składzie: prezes — dyr. E. 

Kopeć, wiceprezes R. Malczyk, sekretarz M. Mi 
lejk posiedzeniu tem opracowano pro 

i tatutu przyszłego Związku oraz uchwalo 
ać do przedsiębiorstw ceramicznych: 

jak cegielnie, dachówkarnie, kaflarnie i wap 

iwnie odezwę oraz projekt statutu z jednoczes 
ną propozycją wzięcia udziału w pracach orga 
nizacyjnych nad utworzeniem Związku przemy- 
słu ceramicznego Ziem Północno-Wschodnich. 

     

      

   

    

    

      

       

      

     

    

    

    

          

1-go lutego 1935 r. 9 

Narbut skazany na 200 zł. grzywny 
Prócz tego stanie on przed sądem za nielegalny handel 

narkotykami 

  

Przed tygodniem wojewódzki inspektor far- 
maeeułyczny przeprowadzając inspekcję apteki 
Władysiawa Narbuta, przy ul. Ś ojańskiej 2, 
enalazł zakład w stanie niechiu m, stwierdza- 
jącz arazem, że Narbut prowadził nielegalną 

sprzedzź n «tyków. Apteka zo: opieczeto- 

wana a przeciwko jej wł ielowi wszczęto po- 
sięptwanie karne. 

D. w Starcstwie Grodzklėm odbyla 

  

    
    

      
   

się 

  

  rozprawa w trybie administracyjnym, w wyniku 
której Nzrbut skazany został za niechlujne u- 
trzyntywanie apteki na 200 zł. grzywny z za- 
mianą na 20 dni aresztu. Е 

Pezatem, jak się dowiadujemy, Narbut po- 
nięty został do odpowiedzialności sądowej 

za nielegalny handel narkotykami. 
Apieka w dalszym ciągu pozostaje opieczę- 

towana. 

    

Sekwestratorzy i kupiec 
Źle jest temu kupcowi do którego ma preten- 

sję sekwestrator. Brr... któż nie doświadczył tego 

właśnej skórze? Każ że 
j jest temu, do którego pretensje 

ratorów. Właśnie ciężarem takiego 
ał obarczony solidny kupiec wi- 

welskiej p. Mejłach Szołom. 
sklepu „Dom galanteryjny 

ach Szołom i jego wspólnik zalegali 
edł do 
pullo- 

    

    

    

jednak przy 

ma 
    

    

      

   

  

leński 
«współwł 

Pan Mej 
z opłatą podatków, Pewnego dnia p 
sklepu sekwestrator i o 
werów za podalki państwowe. Pro 

podpi p. M. Sz. to zna „obowiąz. 
chow. opisane rzeczy i wydać je na 

żądanie Skarbowej. To był fakt pier 
Drugim była plajta „Domu Galantery jnego** 
nowie Szolom i Bumes rozwiązali spółkę. 
Szołom zabrał część towaru i te feralne pullowery 

Po pewnym czasie do mieszkania pana Szoło- 
ma przyszedł drugi sekwestrator i za podatki, 
należne PUPP-owi, opisał czterdz i pullowe- 
rów. Pan Szałom próbował protestować, lecz nie 
nie pomogło. Pullowery po raz drugi. zostały u- 
wiecznione w protokółe z 

    

       

  

     

   

      

   

  

   

    

         

            

„Nasza parada" 
Rewja w Sali Miejskiej 

ej Parady* nie odbyła się Premjera 
jak zwykle w poniedziałek, skutkiem figla, ja- 
kiego sprawił dyrekcji teatrzyku pianista Mil- 
ler. 

Po godzinnem wyczekiwaniu dyr. Borski za- 
komunikował zniecierpliwionej publiczności 
7 powodu nieoczekiwanego nagłego w) 

pianisty premjera jest przeniesiona na wtorek, 
nabyte bilety są na ten dzień ważne, a kto 
chce, może pieniądze odcbra 

Widocznie w ść pu 
fywała pienięc i dzień temu na wtorkowej 
premjerze wię » niż kiedykolwiek tłumy wy- 
pełniły salę. 

    

  

      

    

      

  

   
   

Ostatni program hył zarazem po: 
y 

   
pi 
rekcja zaa owala Wygle 

tancerka Mary odznacza się nietylko dobrym 
teńcem ale wdziękiem i urodą. Program 7 

Parady“, jest pelėn werwy, humoru i I 
szczęśliwie i trafnie ułożony. Skecz „W redakcji* 
jest naprawdę zabawny, b: ład 
ny był stylowy obrazek we skich strojach 
wy iu Tallarica i Elwickiego, konferen 
sierka J asa jak zwykle skrzy się od dow- 
cipów. a piosenka śpiewana z tegoż zdolne 
go artystę „Popourri ze szłagierów* wzbudza 
serdeczne wybuchy śmiechu. 

P. Grzybowska w swoim repertuarze zwłasz 
cza w piosence „Ja do pana mięte jest 

miła i pełna wd Mary Wyględowska w 
tańeu akrobatycznym ma wężowe, zwinne, lek- 
kie ruchy i wygląda uroczo. Para Żukowska i 

Niksarski niebardzo fortunnie wybrała na swój 

debiut w teatrzyku złote tango, gdyż nie zdoby- 
ła niem publiczności wileńskiej. Para ta nadaje 
się raczej jako duet charakter 

  

    

  

     
  

  

     
  

    

   
    

   

  

    

   

  

    

    

Publiczność bawiła dob o okla 
skiwała wykonawców, swoich ulu- 

* hieńców. Z. Kal, 

  

KOREPETYCYJ, LEKCYJ 
w zakresie od I—VIII klasy gimnazjum, 
ze wszystkich przedmiotów, 
(specjalność: polski, matematyka i fizyka) 
udziela były nauczyciel gimnazjum. 
Warunki skromne Postępy w nauce i wyni- 

ki pod gwarancją. Łaskawe zgłoszenia: 
Wilno, ul. Królewska 7/2, m. 13. 

  

Pociąg popularny 
z Warszawy do Wilna 

Z okazji Tygodnia Sportów Zimowych na 
Wileńszczyźnie w dniach od 2-go do 10 lutego 
b. r. zorganizowanego przez Związki i Kluby 
sportowe z inicjatywy Związku Propagandy Tu 
rystycznej m. Wilna i Wileńszczyzny, planuje 

Wars. Dyrekcja Kolei Państwowych uru 
chomienie pociągu popularnego z Warszawy do 
Wilna i spowrotem. 

Pociąg ten wyjechałby z Warszawy przy- 
puszczalnie 8 bm. wieczorem. odjazd z Wilna 

nastąpi 10 bm. wieczorem. 

Groźba strajku lekarzy 
w klinice litewskiej 

Dowiadujemy się, że w Klinice Litewskiej 
wynikł między zarządem a lekarzami zatarg na 
tle przeprewadzonej obniżki płac za przyjęcia 
chorych z miasta. 

Lekarze zażądali przywrócenia dotychczaso 

wych stawek, w przeciwnym razie zapowiedzieli 
strajk. 4 

W sprawie tej mają dzisiaj odbyć się per- 

traktacje. 

    

  

    

„Lekcja w 

Sekwestrator drugi był bardziej ruchliwy niż 
pierwszy. Po upływie dwóch tygodni przybył z 
furą i zabrał pullowery. Zawiózł je na ulicę Nie- 
miecką do sali licytacyjnej, Pan Szołom próbo- 
wał protestować, lecz nie nie pomogło. 

Przyszedł wreszcie pierwszy sekwestrator. -Za- 
żądał ezterdziestu pullowerów. Pan Szołom nie 
miał ich, próbował wyjaśnić, lecz nie po- 
mogło. Został spisany protokół, oskarżający pa- 
ra Szołoma © roztrwonienie rzeczy, należących 
do urzędu skarbowego. Sprawa poszła do sądu. 

Sę wysłuchał spokojnie obie strony i 
świadków. Pan Szołom Mejłach został uniewin- 
niony. (w. 

    

   

  

    

     

  

  

TEATR NA POHKULANCE 

Dziś o g. 8-ej w. i Jutro o 4-eiiB-ej 

ROZKOSZNA DZIEWCZYNA $ 
  

Nabożeństwo u ewan- 
gelików w dniu Imienin 

Pana Prezydenta 
Dziś o godz. 11 w kościele ewangelicko-refor- 

mowanym na ul. Zawalnej odbędzie się spowo- 
du Imienin Pana Prezydenta Rzplitej Ignacego 
Mościckiego uroczyste nabożeństwo. 

RADJO 
WILNO 

   
   

   

  

   

  

    
hwilka pań domu; 7.40: Prograq 

Koncert reklamowy; 7.55: Giełda 

Koncert zespe 
: „Aprowizacja 

; 18.00: Dziennik południowy; 13.05: D 

c. koncertu; 15.30: Wiadomości o eksporcie; 
Odc, pow. y; 15.45: Aud. muz. - lij 

„Polska pieśń myśl <; 16.45: Audycja dla 
chorych; 17. Schubert: Kwartet smyczka 
wy d-moll „;ś ć i dziewczyna; 1 ;-„Ba 
marańcze* felj.; 18.00: Audycja dla dzieci. 18.15 
„Drogi współczesnej muzyki polskiej"; 1845 

kole pow: poświęcona Prezyden- 
tówi Rzplitej; 19.05: Duety w wyk. Ireny Gadej 
skiej i Berty Praginskiej; 19.20: Pogadanka aktii 
alna; 19.80: Muzyka jazzowa: 19.45: Program na 
sobotę, 19.50: Kom. śniegowy: 19.54: Wiadomoś 
ci sportowe; 20.00: Wielki koncert ku czci Pre- 

zydenta Rzplit Filharmonji Warszawskiej. W 
przerwie: Dzie wieczorny ovaz „Jak pracu 

jemy w Palsce 30; Recyt. poezyj; 22.40: Wil. 

  

       

   

      

     

   

    

   

     

  

    

  

    

      

wia kolejowe: :  Konceit « reklamow 

28.05: Nowości taneczne; 24.00: Muzyka tanecz- 
na. 2 

  

9.45: Chwilka pań domu: 9.50: 
Program enny; 10.00: Transm nabożeństwa; 
Po nabożeństwie — Muzyka popularna; 11 40: 
Choraly gregorjańskie; 11.57; Czas; 12.00: Hej- 
uał; 12.03: Kom. met.; 12.05: Pogadanka o ksół 

kofalarstwie; 12.15: Poranek muzyczny pośw. 
utworom Stranssa. W przerwie — około godz. 
13.00 pog. krajozn. „Jezioro Narocz 
pod ś 14.00. Koncert życzeń; 15.00: 

„Trzeba z: w pole; 15.15: Audycja dla 
wszystkich; 16.00: Najnowsze nagrania na pły 
tach; 16.30: „W Zapusty“ — stu dla dzieci; 

17.00: Koncert iestry Furmańskiego; 17.50: 
„Odpoczynek matki*; 18.00: Przegląd prasy ror 

18.10: Tygodnik litewski; 18.1 Dro- 

biazgi fortepjanowe; 18.45: W labiryncie in 
stynktów zwierzęcych — rep.; 19.00: Recital Ste 
fana Schleichkorna. 19.20: „Grodno“: 19.30: Ut- 
sory na cytrę w wyk. W. Jodki; 19.45; Prog- 
ram na niedzielę; 19.50: Międzynar. zawody nar 

cia ; 20.20: Koncert ork. PR.; 21.05: Dzien- 

nik wieczorny: 21.15: Jak pracujemy w Polsce: 

  

  

   

  

   

  

    

        

21.20: Koncent popularny; 22.05: „Ustawa bibljo 
teczna“ — wygl. J. Kaden - Bandrowski; 2220: 

   

    

reklamowy; 22.35: Zbiorowe wiad. spor 
: Muzyka; 23.00: Kom. met.; 23.05: 

Muzyka niemodna. 24.00 

  

  

KOEDUKACYJNET 
KURSY MATURALNE 

z progr. gimn. państw. 
im. „Komisji Eduk. Narod." 

w Wilnie, Mickiewicza 23 

Przyjmują zapisy na Il-e 
półrocze r, szk. 1934—35 

do klas IV—VI—VIII 

Kanc. czynna od g. 16-20 

  

     



Dziš: Ignacego i Brygidy 

Jutro: Oczyszczenie N, M, P. 

Wsehód słońca — godz. 7 m. 13 

Zachód słońca — godz. 3 m. 53    
rzeżenia Zakładu Meteorologji U. S. B 

«w Wilnie z dnia 31/1 — 1935 roku. 
Ciśnienie 
Temp. na 

  

   

    

Temp. najw. — 
Temp. šrednia — 6 

Opad — ślad   

"Wiatr północny 
Tend. barom — wzrost ciśnienia 
Uwagi: pochmurno, drobny śnieg 

  

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują 
Rostkowskiego — Kalwary 
Wielka 20; Frumkina R 
stowskiego — Stefafska rog Kijowskiej. 

OSOBISTA 

— J. M. REKTOR U. S. B. prof. dr. W. Sta- 

niewicz zaniemógł na grypę i od kilku dni nie 

opuszcza mieszkania 

      
     

: apteki 

nekiego— 
; Augu- 

  

  

ADMINISTRACYJN 
— Za znęcanie się nad koniem. Naskutek 

niesienia Towarzystwa Opieki nad 
Starosta Gsodzki ukarał Józefa C 
(Piłsudskiego 45), właściciela wozu ciężarowego. 
grzywną z zamiana na 3 dni aresztu, znęcanie 

się nad koniem i zbytnie przeładowanie wozu. 

      

do- 

      

    

Z POCZTY 

— POCZTA W OKRESIE ŚWIĄT. W związ- 
- ku ze zbiegiem dwóch dni ecznych, 3 b. m., 
mimo niedzieli, przewidziane jest jednorazowe 
doręczanie korespondencji. Urząd Pocztowy 
Wilno 1 załatwiać będzie w sobotę od 9 do 11 

przyjmowanie listów poleconych i sprzedaż zna- 
szków pocztowych, w niedzielę od 9 do 11 czy 
ne mają być wszystkie działy. W niedzielę w 
dawane będą również paczki żywnościowe szyb- 
%o psujące się. 

        

     

    

  

   

„KURJER* z dnia 

NIKA 
p. St. Hermanowicz codziennie tel. 99 w godz. 
nd 18—20. 

ZABAWY 

— DANCING TOWARZYSKI Towarzystwa 

Przyjaciół Strzelca odbędzie się dnia 1-go lutego 
w salonach Kasyna Garnizonowego. Zabawa za- 
powiada się świetnie. Dochód przeznaczony 

na pracę kulturalno-oświatową Związku Strze 
leckiego. 

-— ZABAWA DLA DZIECI LEGJONISTÓW. 
Dmia 2-go lutego rb. odbęd w lokalu Zw 
"egjonistów przy ul. Domini j 8 Zabawa 
dla dzieci Legjonistów. Zabawy i gry towarzys- 
kie prowadzić będą starsze harcerki. Do tańca 
t zabaw przygrywać będzie orkiestra. Wstęp bez 
płatny. Bufet słodki i tani. Początek o godz. 4-ej. 

Na zabawę tę zaq za wszy ie dzieci wraz 

z rodzicami przy Związku Legjo- 

nistów. 
— KOMITET RODZICIELSK 

IM. KRÓL. JADWIGI W WIL 
2-go lutego rb. Wielką Doroczn 
wałową z niespodziankami i 
ce w sali „Sokoła* ul. Wiłer 10. Całkowity 

dochód przeznacza się na dożywianie niezamoż- 
nych dzieci tejże szkoły. Bufet na miejscu obfi- 
tie zaopatrzony. Początek o godz. 20-ej. Wejście 
1.50 zł. i 1 złoty. 

— ZABAWA SYBIRAKÓW. Dziś, w pięknie 
udekorowanych salonach Zw. Ofic. Rezerwy (ul. 
Orzeszkowej 11) odbędzie się tradycyjna zabawa 
taneczna Sybiraków. Pierwszorzędna orkiestra 
Bufet i... humor. Wstęp 3 zł, akad. 1.50. Strój 

  

     

  

  

  

  

      

  

   
   

  

     

   

  

KOŁY Nr. 19 

dza w dn. 

a ę Karna- 

rodami za tan. 

    

  

„JA TOWARZYSKA ODDZIAŁU GRO- 
DZKIEGO ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POL- 
SKIEGO W WILNIE urządza Dancing-Bridge, 
który odbędzie się dnia 16 lutego 1235 r. w sali 
Oficerów Rezerwy (plac Orzeszkowej 11a—1). 
Początek o godz, 22-ej. Stroje dowolne. Wstęp 
2 złote. 

Dochód przeznacza się na cele kulturalno- 
oswiatowe. Wejście za zaproszeniami, które mo 
zna otrzymać w Zw. Naucz. Polskiego ul. 3-g0 
Maja 13, lub w dniu zabawy przy wejściu. 

— ZARZĄDY KÓŁ PRZYJACIÓŁ HARCER- 
STWA 3 i 7 Żeńskiej Drużyny Harcerskiej urzą 

ają dn. 2 lutego w Kasynie Oficerskiem I-ej 
ady — Zabawę Taneczną. Całkowity dochód 

przeznaczony na obóz letni. Tani i obfity bufet 

na miejscu. Wstęp wyłącznie za zaproszeniami 

    

  

  

     

      

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Klub Włóczęgów. W piątek dnia I lutego 

r. b. w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbędzie sie 
173 zebranie Klubu Włóczęgów. Początek o g. 

19 min. 30. 
Na porządku dziennym ref. dr. Henryka 

Dembińskiego p. t. „Faszyzm oglądany zblis 
ka'. Informacyj w sprawie zaproszeń udziela 

Dziś gigantyczny film POLSKI prod. 1935 r. 

HELIOS |CóRKA GENERAŁA 
PANKRATOW Reż. Miecz. Znamierowski. Nora 

Ney, Kaz. Jun. Stępowski, Maria 
Bogda, Fr. Brodniewicz, Miecz. Cybulski. Muzyka Henryka Warsa. 
Piosenki J. Tuwima. Nad progr.: Najnowszy tyg. Paramountu, Pocz o 4e-j. 

Początek o godz. 21-ej. 

ROŻNE 
Stuzłotowe znaczki stemplowe. Ukazały 

się w obiegu znaczki stemplowe wartości 100 zł. 

Jest to najv ą wartość znaków stempiowyco, 

dotad bow a emitowano znaczki, 
50 złotych. K. ! * 

  

  

   

      

    

  

  

    

  

  

REWJA | ©: Wjelka Zabawa-Rewia 
»- „WESOŁEK”. »-« TAŃCE DO RANA 
"Ceny dla Pań i Akademików zł. 1.50, dla Panów zł 1.99. Orkiestra Rewii powiększona 

Bufet na miejscu. Ograniczoną ilość biletów sprzedaje kasa „Rewji“ 

> A RI | Nieodwołalnie ostatnie dwa dni. Tylko dziś i jutro w sopolą 

ŚWIAT SIĘ ŚMIEJE (Wiesołyje pebiata) 
Aby umożliwić wszystkim obejrzenie tego filmu — jutro początek o godz. 12-ej 

NASTĘPNY PROGRAM: Pierwszy Polski „Dubbing* artystyczny 

  

  

1-go lutego 1935 r. 

Teatr i muzyka 
"EATR MIEJSKI POHULANKA. 

— Dziś, w piątek dn. 1-go lutego.o godz. 
8 wiecz. jedno z ostatnich przedstawień (wieczo- 
rewych) nadwyraz wesołej, pelnej dowcipu i hu- 
moru, przezabawnej komedji muzycznej w 3-ch 

  

   
aktach „Rozkoszna dziewczyna”. 

— Jutro, w sobotę dn b. m. o godz. 5-ej 
wiecz. „Rozkoszna dziewczyna”. 

> POPOŁUDNIÓWKI ŚWIĄTECZNE. W so- 
botę dm. 2-go i nv niedzielę dn. 3-go lutego o g. 
1-ej po poł. ukaże się „Rozkoszna dziewczyna” 
po cenuch propagandowych. 

- W niedzielę dn. 3-go lutego ogodz. 
poł. odegrane zostaną „Jasełka Polskie* 

przez Salezjańską Szkołę Rzemiósł. Ceny pro- 
pagandowe. | 

- „MAGJA“ G. K. Chestertona w Osz 
imianie. W poniedziałek dn. 4-go lutego zespół 
Teatru Miejskiego z jubilatem Leonem Wołejką 
i dyr. W. Szpakie em na czele w ża do 
Oszmiany, gdzie wieczorem odegra znakomitą 
kcmedję G, K. Chestertona „Magja* w obsadzie 
premjerowej. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*, 

— Dzisiejsze przedstawienie jubiieu- 
szowe M. Tatrzańskiego w „Lutni*. Dziś 
o godz. 8 m. 15 wiecz. widowisko z oka 
zji 25-lecia pracy scenicznej zasłużone- 
go artysty i reżysera Michała Tatrzań- 
skiego. Wystawioną zostanie w nowem 
obramowaniu scenicznem barwna i me- 

lodyjna operetka Abrahama ..Wiktorja 
i jej huzar”, z udziałem całego zespołu 
artystycznego z J. Kulczycką na czele. 
W przedstawieniu weźmie również u- 
dział K. Wyrwicz - Wichrowski, który 
na pewien okres przybył z Krakowa. 

Przemówienia j gratulacje odbędą się 
po I-szym akcie. Pozostałe bilety naby- 
wać można dziś od godz. 11-ej rano. 

— WIDOWISKA POPOŁUDNIOWE. Jutro o 

godz. 4-ej po poł. po cenach propagandowych u- 
każe się po raz 42-go słynna operetka Abrahama 
„Bal w Savoy'u'. W niedzielę o godz. 4-ej po 

poł. również po cenach propagandowych, melo- 
dyjna operetka Kalmana „Fijołek z Montmartre". 

W obu widowiskach wystąpi J. Kulczycka. 
— PONIEDZIAŁKOWE WIDOWISKO Z CY- 

KLU PROPAGANDOWYCH. W poniedziałek naj 
bliższy ma przedstawieniu propagandowem uj- 
rzymy wartościową operetkę J. Straussa „Zem- 
sta Nietoperza* w obsadzie premjerowej. 

-- ŚWIĘTO TAŃCA W SALI KONSERWA- 
PTORJUM. W dniu 3-go lutego odbędzie się wielki 
wieczór choreografji w wykonaniu laureata I-go 
konkursu międzynarodowego w Warszawie Ruth 
$arol Abramowicza (nagroda p. Prezydenta RP; 
i Georga Greke (złoty medal). Bilety do nabycia 
w sklepie muz. „Filharmonja* ul. Wielka 8. 

    

  1-ej 

  

w 

    
  

      
      

Przetarg 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych we 

Lwowie ogłasza publiczny przetarg na do 
668 m3 tarcicy dębowej i z innych drzew liścia- 
stych na rok 1935. 

Bliższe szczegóły zawarte są w Monitorze 
Polskim Nr. 23 z dnia 28 stycznia 1935 r. 

POSZUKUJE SIĘ godnej zanfania | 
osoby (może być pani). w której lokalu 

o większych rozmiarach możnaby 
natychmiast 

założyć filję 
Osoba ta zajmowałaby się pod kierownic- 

twem firmy na terytorjum swego kraju zwła- 

szcza rozdziałem towaru. Dotychczasowego 
zstrudnienia nie potrzebuje przerywać. Stały 
dochód około 250 marek niem. miesięcznie. 
Oferty pod adres: 

OTTO GOERLITZ, AROXIN-EXPORT 
Aachen (Niemcy) Postfach 433 

   

  

  

  

BALKON 25 gr. 

Siostra Marta jest szpiegiem 

REWJA | io: NASZA PARADA 
Wielki marsz w krainę śmiechu, tańca i piosenki. 18 obrazów przebojowych sketchy, fars i rewji 

przy współudziale nowopozyskanych kwartetu WYGLĘDOWSKICH oraz duetu ŻUKOWSKA— 

NIKSARSKI oraz całego zespołu. Szczegóły w afiszach. Codziennie 2 przedst. o g. 530 i B-ej. 

W niedzielę i święta 3 przedstaw.: o g. 4, 6.30 i 9-ej. W piątek Il. o godz. 9.30 wiecz. wielka 

rewja-zabawa p.t. „Wesołek*. Po rewji tańce do rana. Bilety już do nabycia w „REWIJ 

  

DOKTÓR 

ZELDOWICZ 
Chor, skórne, wenerycz- 
ne, narządów moczow. 
od godz. 9—1 i 5—8 w. 

DOKTÓR 

BUTY 
Wileńska 10 

  
` 

CA S$ i ni 6 DZIŚ! Dziś najweselszy s w długometrażowej 

program sezonul Kaólowie p ap najnowszej i najwe- 

m Komedjij władcy śmiechu selszej komedji p t. 
Najzdrowszy smiech płynie z ekranu całe- 
mi strugami | Flip i Flap dla wszystkich ! 

„Poco pracować?" Nad program : Najnowsze aktualja. 
Seanse: 4—6—8—10, w sobotę i niedzielę od Z-ej 

= „trader Horn“ DZIŚ największy film 
największego Sass 59 

Ww. S. VAN DYKE 
NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. Początek seansów codz. o godz. 4-ej po p>ł. 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skór- 
ne, weaeryczne, narzą* 

dów moczowych 
od godz. 12—2 i 4—7 w. 
Wileńska 28, tel. 2-77 

Służąca 
młoda poszukuje pracy 
do wszystkiego, ma do- 
bre referencje, Tamże 
potrzebna dziewczynka 
do pomocy pani domu 

ul, Św. oz: Pawła 
13- 

Sprzedaje się 
mały czarny 

fortepian 
konstrukcji wiedeńskiej 
b. tanio. Oferty do adm. 
„Kurjera Wileńskiego* 

DOKTÓR 

Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe 
Wielka 21, tel. 9-21 

Przyjm. od 9—1 i 3-8     

Bank Gosp. Krajowego 
zawiadamia, że w myśl $ 16 statutu przeprowa- 

dzono w dniu 23 stycznia 1935 r 

losowanie 
8'/o-wych OBLIGACYJ KOMUNALNYCH 

Too-wyeh OBLIGACYJ KOMUNALNYCH Emi 
sji M i I. 

7 i pół W-wych ORLIGACYJ BANKOWYCH 
Emisji I i II. 

ze skonwertowanymi na 5 i pół %0 na za 

ie ustawy z dnia 20 grudnia 1932 r. (Dz. U 
R. P. Nr. 115, poz 0) ODCINKAMI POWYŻ 

SZYCH OPLIGACYJ KOMUNALNYCH 1 ВАМ 
KOWYCH, które stanowiły w dniu 31 grudnim 

1932 r. własność arbu Państwa, Pocztowej Ka- 

sy Oszczędnośi, Banków Państ "owych. Banku 

      

     

  

       
  

  

Polskiego oraz Instyftucyj Społeczno - Ubezpie 
czeniowych w $ 1 rozp. Min. Skarbu z dnia 
6 lutego 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 7, poz. 47). 

' mastępnie 

t/e-wyeh OBLIGACYJ KOMUNALNYCH 
Emisji II S. 

opiewających na framki francuskie i 
wartość w innych walutach, 

równo 

© 

4 i pół %/o-wych i 4%/0-wych OBLIGACYJ KOMU 
NALNYCH i 40/0 OBLIGACYJ KOLEJOWYCH 
b. BANKU KRAJOWIEGO Królestwa Gali 
Lodomerji z Wielkiem Księstwem Krakowskiem. 

następnie b. Polskiego Banku Krajowego. prze 
jętych i skonwertowanych przez Bank Gospodar 

stwa Krajowego 

Wiykazy numeryczne wylosowanych  odcin 
ków zawiera „Monitor Polski“ Nr. 24 z dnisr 
29 stycznia 1935 r. Tabele losowań mogą inte- 

resowani przejrzeć względnie podjąć w Zakła- 
dzie Centralnym lub Oddziałach Banku. 

Wypłata nałeżności ze wyłosowane odcinki 
w ich pełnej wartości mominalnej odnośnie zaś 

obligacyj komunalnych i kolejowych b. Banku 
Krajowego w. pełnej wartości nominalnej prze- 

rachowanej na wslu łotową, — oraz za ku 

pony płatne 1 kwietnia 1935 r. tak od wyloso- 
wanych jak i będących w obi obligacyj ko- 
munalnych i banko оа ć się będzie po 
cząwszy od dnia 1 kwietnia 1 r. w Zakładzie 
Centralnym Banku w W: awie i jego Oddzi 
łach względnie stósownie do postanowień 

zamieszczonych w tekście odnośnych emisyj — 

także u korespondentów zagranicznych Banku. 
Emisjami b. Banku Krajowego administruje 

Oddział Banku we Lwow dokąd należy się 
zwracać bezpośrednio w sprawach dotyczącycir 
tych obligacyj 

      
  

  

  

    

  

  

   

    

    

    
     

     

  

  

Oprocentowanie wyłosowanych odcinków 

ustaje z dniem 1 kwietnia 19% r. 

  

Silna flota powietrzna — 
najlepszą obroną granic. 

DOKTÓR 

Wolfson 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

wiłeńska 7, tel. 10-67 
Przyjm. od 9—1 i 4—8 
  

DOKTÓR 

ZYGMUNT 
KUDREWICZ 
Chor. wenerycz,, syfilis, 
skórne i moczopłciowe 
Zamkowa 15, tel. 1960 
Przyjm. od 8—1 i 3—8 
  

DOKTÓR 

M. Zaurman 
choroby weneryczne. 

skórne i moczopłciowe 
Szopena 3, tel. 20-74 
Przyjmuje o0d8—1 i 4—8 

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

- па ul. Wielką 10—4 
tamże gabinet kosmet., 

  

fusuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry 

  

Mieszkania 
3 pokojowe z wygoda- 
mi oraz 2-pokojowe do 
wynajęcia ul. Wielka 
5. Dow. się u właściciela 

FRANCUSKIEGO 
Paryżanka naucza do- 
rosłych i młodzież mó- 

wić poprawnie w trzy- 
dziestu — czterdziestu 
lekcjach Metoda włas- 
na. Wszystkie wyższe 
francuskie egzaminy. 

Zgłaszać się: Pańska 19 
'Łukiszki) w godz. 4—6 

    

  

DOKTOR 
J. PIOTROWICZ- 
JURCZENKOWA 
Ordynator Szpit. Sawicz 

Choroby skórne, 
weneryczne i kobiece 

Wileńska 34, tel. 1866 
Przyjm. od g. 5—7 w. 

KAWA MROŻ,, 
PŁOMYCZEK, 
CHIŃCZYK 

(sztuka 5 gr.) 
to są ostatnie szlagiery 

fabryki czekolady 

„FORTUNA“ 
Wilao, Metropolitalna 5 

tel 19-19 

Kto może 
dostarczyć 
świerkowe drewno 
beczkowe surowo rznię- 
te do I/l i 1/2 beczek 

śledziowych, wagonowo 
Oferty do Administracji | 
„Kuriera Wileńskiego” 

  

  

  

Higjeniczny 
Zakład Fryzjerski 
Męski i Damski 

JANKIELA 
ul. Kalwaryjska Nr. 42, 
Wykonuje roboty fa- 

chowo. 

  

Dypiomowana 

nanczycielka 
udziela lekcyj języka 
miemieckiego. Zygmum 
towska 12 m. 1., 4—6. 
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