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Proces o napad w Gródku.
PRZEMÓWIENIA OBROŃCÓW. — JUTRO ZAPADNIE WYROK.

LWÓW (Pat). W piątym dniu
rozprawy jako pierwszy z przed-
stawicieli obrony przemawiał me-
cenas Starosolski.

Obrońca przyznaje, że udział
Biłasa w tym napadzie nie daje
podstaw do żądania zupełnego
uniewinnienia, usiłuje jednak w
swem przemówieniu obniżyć zna-

napadzie, gdyż zdaniem jego, Bi-
łasowi nie była powierzona rola
napastnika z bronią w ręku.

Obrońca prosi o uwzględnienie
tej roli oskarżonego, jako okolicz-
ności łagodzącej. Miecenas Staro-
solski podkreśla młody wiek
oskarżonego, brak wykształcenia,
obce wpływy, a wreszcie przyzna-
nie się bez zastrzeżeń do winy,
bez czego sąd doraźny nie mógt-
by w tej sprawie wyrokować.
Obrońca prosi o wymierzenie ka-
ry w ramach $ 3 rozporządzenia
o sądach doraźnych (okoliczności
łagodzącej).

Następnie przemawiał mec.
Marytczak, który obszernie omó-
мй Žagadnienia polityczne, na
których tle powstał napad w
Gródku Jagiellońskim. Obrońca
podkreśla niski stopień wykształ-

cenia oskarżonych oraz ich do-
tychczasową niekaralność.

Po przemówieniu mec. Maryt-
czaka zarządzono przerwę, po
której przemawiał obrońca Dany-
łyszyna dr. Szuchywicz,” który w
dłuższem przemówieniu usiłuje u-
motywować swój pogląd, iż spra-
wa Danyłyszyna, który podczas
całej rozprawy zachowywał mil-
czenie, nie powinna być rozpatry-
wana przez sąd doraźny.

Wywody dra Szuchywicza u-
zupełnia drugi obrońca Danyły-
szyna Pańkowski, który prosi
Trybunał o łaskawy wymiar kary.

Zkolei mec. dr. Chankiewicz,
obrońca Żurakowskiego, uważa,
że Żurakowski został w sprawę
wmieszany przypadkowo i jedyną
jego winą, według obrony, jest to,
iż na polecenie komendanta bo-
jówki czyścił rewolwer i że nale-
żał do Ukraińskiej Organizacji
Narodowej. ;

Na tem przewodniczący roz-
prawę przerwał do czwartku do
godz. 9-ej rano.

Jutro przemawiać będzie jesz-
cze jeden i ostatni obrońca Kos-
saka dr. Głuszkiewicz, poczem
zapadnie wyrok.

wzrost bezrobocia.
WARSZAWA. (Pat.) Wediug

danych statystycznych, liczba
bezrobotnych,  zarejestrewanych
w dniu 17 b. m. w Państwowych
Urzędach Pośrednictwa Pracy na

terenie całego państwa, wyno-
siła 198.272 osoby, co stanowi
wzrost liczby bezrobotnych w
stosunku dc tygodnia poprzed
niegc o 10.595 osób.

 

Wysiedlanie żydów z Niemiec.
LIPSK (Pat). Narodowo-socja-

listyczny rząd Turyngji, znany ze
swoich antysemickich wystąpień,
stosuje wobec zasiedziałych tam
oddawna żydów polskich najróż-
norodniejsze szykany administra-
cyjno-policyjne, mające na celu —
jak podkreślają pisma narodowo-
socjalistyczne „oczyszczenie
Turyngji z niepożądanych chwa-
stów wschodnich”... Wogóle w
Turyngji czyni się żydom we
wszystkich kierunkach utrudnie-
nia. - Ostatnio kilku obywateli
polskich wyznania mojżeszowego,
w tem jedna rodzina żydowska z

Polski,
40 lat, otrzymała nakaz opusz-
czenia granic Rzeszy za małozna-
czące przewinienia paszportowe,
dokonane przed kilku laty za wie-
dzą niemieckich władz policyj-
nych. Jak się dowiadujemy, kon-
sulat polski w Lipsku podjął w
tej sprawie u władz centralnych
w Wieimarze odpowiednie kroki.
(Rzecz ciekawa, czy konsulat wy-
kazałby tę samą gorliwość, o ile
chodziłoby o obywateli polskich,
narodowości polskiej? Przyp. Red.
„Dzien. Wil.".)

Germanizacja Prus Wschodnich.
KRÓLEWIEC (Pat). „Gazeta

Olsztyńska zamieszcza artykuł,
w którym wykazuje dążenia władz
niemieckich do jak najintensyw-
niejszego zgermanizowania Prus
Wschodnich zapomocą kolonizacji
w/g planu kanclerza Schleichera.
Niemiecki plan kolonizacyjny jest

bardzo poważnem niebezpieczeń-
stwem dla ludu polskiego, gdyż
element osadniczy składać się ma
przeważnie z wysłużonych żoł-
nierzy niemieckich. Tem samem
polski pas pograniczny otoczony
będzie kołem osadnictwa wojsko-
wego.

Zatarg między Senatem
a Volkstagem gdańskim.

GDAŃSK (Pat). Środowe po-
siedzenie Volkstagu było widow-
nią dalszej walki między stojącym
obecnie u władzy Senatem, znaj-
dującym poparcie mniejszości po-
słów i zjednoczoną opozycją z
prawa i z lewa. Pierwszym punk-
tem porządku, dziennego było po-

nowre głosowanie nad- przyjętą

już przez Volkstag uchwałą o

uchyleniu pełnomocnfctw dla Se-
natu. Głosowanie to musiało się
odbyć, ponieważ Senat zgody
swej odmówił na pierwotnie u-

- chwaloną ustawę w tej samej
sprawie. Przy tej sposobności
prezydent Ziehm wygłosił długie
i pełne sensacyjnych oświadczeń
przemówienie o szkodliwej dla
sytuacji Gdańska robocie opo-
zycji. Prezydent kategorycznie
oświadczył, że obecny Senat uwa-
ża siebie za jedynie odpowie-
dzialnego w obecnych warunkach
„sternika nawy państwowej” i ze

stanowiska nie ustąpi, zaś uchwał
Volkstagu wykonywać nie będzie.
Mówcy opozycyjni, w pierwszym
rzędzie hitlerowiec Greiser, pod-
nosili niedopuszczalność takiego
stanowiska Senatu,  przyczem
Greiser dowodził, że jedynie
pewnem, dopuszczalnem wyjściem
z obecnej sytuacji jest rozpisanie
nowych wyborów. Greiser
twierdził, 2е 80% ludności gdań-
skiej jest przeciwne obecnemu
Senatowi, zaś prezydent Ziehm
autorytetem swego imienia pokry-
wa egoistyczne dążenia swojej
partji.

Po dyskusji, uchwała, uchyla-
jąca pełnomonictwa, została po-
nownie przyjęta 41 głosami prze-
ciwko 29. Następnie tą samą
większością głosów uchwalono u-
stawę o amnestji dla przestępców
politycznych, z tem, że powinna
ona być natychmiast wprowadzo-
na w życie.

zamieszkała w Jenie od.

 

 

„dni wiedzą i już się szykują.
Prasa żargonowa zaczęła nawo-

ływać swoich czytelników do za-
opatrzenia się w paszporty. M. in.
„Hajnt“ z 8. XIL podaje:

„Ze źródeł miarodajnych zape
wniają, że przy wyborach, które
mogą odbyć się w Polsce w naj-
bliższym czasie, a zatem przy ew,
wyborach sejmowych lub do rad
miejskich, będzie żądany u każde-
go wyborcy dowód, że posiada on
obywatelstwo polskie. Kto nie bę-
dzie miał tego dowodu, nie bę-
dzie mógł głosować. W związku
z tem jest potrzebne, aby Żydzi
zawczasu zaopatrzyli się w pasz-
porty, w których byłaby zamiesz-
czona odpowiednia notatka o ich
obywatelstwie.

Co to znaczy. Czy żydzi już
coś wiedzą?...

Czy to, być może, chodzi o
tych, którzy nie mają do tego żad
nych danych?

Zjazd komunistyczny
Komunistyczne „Volks Echo“,

wydawane w Berlinie, donosi, że
przed tygodniem w iWiedniu odbył
się zjazd Polskiej Partji Komuni-
stycznej. Reprezentowane były
wszystkie dzielnice Polski. Zjazd
postanowił przeprowadzić „od
dołu” zjednoczenie frontu rewolu-
cyjnego (chodzi tu zapewne o so-
jusz z PPS - Lewicą i z radykalne-
mi odłamami żydowskiemi), wzmóc
działalność rewolucyjną i rozpo-
cząć szereg strajków politycznych,

CZARNA KAWA
 

Bielizną zdrowia dam.

Kombinacje damskie

Korale naszyjniki

Parasolki damskie
Pończochy dziecinne
Rękawiczki dziecinne
Kombinacje dziecinne
Kaftaniki dziecinne

Lecz na tem nie koniec!
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Niemcy «na pełnyca wodach rewizji».
BERLIN (Pat). Uwagę kół po-

litycznych.zwrócił artykuł. „Bre-
mer Nachrichten* według, którego
sprawy posunęły się obecnie już
tak daleko, że Niemcy znalazły
się na pełnych wodach ogólnej re-

wizji i wobec tego nie powinny 0-
graniczać się do poszczególnych za
gadnien. To też każdemu żądaniu
Francji w sprawie bezpieczeństwa
należy przeciwstawiać niemieckie
rządanie rewizyjne.

Bunt śród hitlerowców.
ESSEN Pat). Członkowie hit-

lerowskich obozów pracy w Wer-
* den (Nadrenja) zbuntowali się i po
rozchodzili do domów. Do zbunto
wanych przyłączył się również od-
dział szturmowy. Przyczyną bun-
tu jest złe jedzenie.

FRANKFURT (Pat). Prasa do

NOWY GABINET
BRUKSELA (Pat). Nowy ga-

binet belgijski nazwany tu został
„wielkim gabinetem” ze względu
na wejście do niego najwybitniej-
szych mężów stanu Belgji. W no-
wym gabinecie belgijskim na pod-
kreślenie zasługuje osoba ministra
wojny Deveze, będącego szefem
partji liberalnej. Deveze w roku
1920 zwalczał rząd socjalistyczny,
pozostający pod wpływem Van-
derveldego, za to, że ten nie zgo-
dził się przepuścić do Polski amu-
nicji w chwili, śdy bolszewicy szli
na Warszawę. Wkrótce potem

Zamachy bombowe w Jugosławii.
BIALOGROD, (Pat). W miej-

scowości Zajeczar, w pobliżu
stacji kolejowej, wybuchła bom-
ba, nie powodując jednak po-
ważniejszych szkód. Drugą bom-
bę znaleziono w pobliżu miejsca,
-gdzie nastąpiła eksplozja pierw-

 

nosi o gremjalnem wystąpieniu
dwóch oddziałów szturmowych, hi-
tlerowskiej organizacji bojowej w
iiczbie 600 ludzi z partji narodowo
socjalistycznej. Powodem ma być
brak funduszów na ubranie i utrzy
manie,

ь

BELGIJSKI.
rząd ten był obalony i Deveze,
otrzymawszy tekę ministra wojny,
wydał natychmiast rozporządzenie
przesłania Polsce amunicji.
Gabinet belgijski, obok oddanego
Polsce Deveze'a, posiada cały
szereg osobistości, które przy
każdej sposobności manifestują
swe *sympatje do Polski, między
innemi Jansona, ministra sprawie-
dliwości, Carton de Viarta, mini-
stra higjeny, Lippensa, ministra
oświecenia publicznego, Forthom-
me, ministra komunikacji i trans-
portu | ;

szej. Władze przypuszczają, że
obydwie bomby były podłożone
przez tych samych osobników
którzy nocy ubiegłej rzucili gra-
naty ręczne na koszary w Zaje-
czar.

Dowcipna odpowiedź na pretensje
amerykańskie.

Sekretarz amerykańskiego skar
bu Ogden Miilis zapytany o stano-
wisko, jakie zajmą St. Zjednoczo-
ne wobec Francji, z powodu od-
mowy zapłacenia przez nią raty,
odpowiedział: „My nie możemy
nic przedsięwziąć w stosunku do
Francji i innych państw, które od-
mówiły zapłaty i których stano-
wisko będzie miało ten tylko efekt
że powiększy się deficyt budżetu
federalnego. Rosja np. nigdy nie
płaciła swych długów licznym kra
jom, których była dłużniczką, a
jednak cały świat nie przestał
współpracować ze Zw. Sowiec-
kim“.
W odpowiedzi na to oświadcze-

nie prasa francuska podkreśla pe-
wien moment, który został wysu-
nięty przez jednego z deputowa-

nych w czasie dyskusji w Izbie,
zakończonej odmową zapłacenia
raty. й

IMianowicie
przypómniał, że w XVIII-tym wie-

ku St. Zjednoczone pożyczyły we
Francji 18 miljonów funtów (liw-
rów — moneta francuska z przed *
Wielkiej Rewolucji). Długu tego
Stany w trzech wyznaczonych ter-
minach nie zapłaciły, a w końcu
nie zapłaciły go wogóle, tak, że
Francja sama skreśliła tę sumę z
rejestru swych należności.

Z procentami wyniosłoby to
dziś więcej niż wszystkie wierzy-
telności amerykańskie w Europie.

I Pigkaa duża sala w śródmieścia*
wraz z 3 przyległemi mniejszemi
saikaml do wynajęcia w karnawale
na wieczory taneczne.— Warunki
przystępne. — Zamówienia przyjmuje

się od 11—3 I od 6—8.
Orzeszkowej 11, m. 1.

Wejście z ulicy,  —gr.o

druku

 

Garnitury ślizgawk. z 3 części od 15 zł.
Bluzki damskie wełniane n
Swetry damskie wełniane "
Garsonki damskie welniane я
Pończochy damskie jedwabne |
Pończochy damskie fildecos. "
Pończochy damskie przędzowe ,,
Pończochy damskie wełniane "
Rękawiczki damskie wełniane —,
Apaszki i szale dam. weł. Šv
Apaszki i szale dam. jedwabne „
Reformy damskie jedwabne й
Reformy damskie bajowe "
Reformy damskie czysto wel. „

Koszulki damskie dzienne * m

Torebki dam. skėrz. i jedwab ŻEPREB2
Chusteczki damskie do nosa

Kołnierzyki damskie modne*"

Rejtuzy i sweterki dziecinne @
Niedźwiadki dziec. weł, (z 4 cz.) ,,

ów deputowany

zagranicą 8 zł.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Z1. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekscie (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.

Ogłoszenia
Terminy

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

 

 

  

CENNIK.
Garnitury tren. impreg. narciar. „ 13-—

6— Skarpetki, rękaw. czapki narc. „ 2—
10.— Kolnierze męskie sztywne + 1035
19— Krawaty męskie „ 040
2.50 Koszule męsk. dzien. i nocne „ — 4.50
1— Ko: sie frakowe „Т
0,95 Skarpetki męskie „ 36060
2— Pończochy sportowe s 3:50
1.50 Szelki @ < 1570
2— Kalesony w 470
4— Chustki do nosa „ 020
2— Rękawiczki wełniane „ 180
2.60 Rękawiczki skórz. na podszewce „ 4.25
1.50 Szale weł. org. Shavls

Schweikerta 2.70
„Bellforma” „ 5— Szale jedwabne białe 1—

1.80 Bonjourki w 1150
Poulovery i kamizelki „». TAM

5 Gietry filcowe na zatrzasku w 220
„0.45 Płaszcze biur. satyn. czar. „ 690

. '_;‚д75 Portfele, portmonetki skórz. ai
51.20 Spinki do koln., mank., gorsu „015

„nei ASO Bielizna bajowa w к—
„” 0,60 Bielizna welnista w AM
‚ — Bielizna Jeagerowska „ 680
O Kalesony czar. dla księży w 4—

wz EEE Kamizelki dla księży czar. «+ 11550
4.50 Pończochy dla księży czar. „ 1—
14— 'Koloratki płóc. i impregnowane „ 1.35

i wiele innych nowinek z galanterji.

Bo ponadto na wszystkie towary udzielać będzie dodatkowego

GWIAZDKOWEGO RABATU.

J

AKADEMICKICH KÓŁ WILNIAN>
w Poznaniu, Warszawie i Lwowie,'*

2. M

Jak błyskawica. >
Tak wiadomość o niebywałej zniżce cen rozjaśnia, najbardziej przygnębiające nastroje

BO OTO OD DZISIAJ, AŻ DO ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJM FRANCISZEK FRLICZKA
organizuje sprzedaż w-g poniższego cennika: WILNO, ZAMKOWA 9
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Z ostatniej chwili,

Olbrzymi pożar
Już po złamaniu i oddaniu ni-

niejszego numeru na maszynę, za-
alarmowani zostaliśmy olbrzymią
łuną, jaka wybuchła nagle nad
wschodnią częścią miasta.

Według zasiągniętych wiado-
mości, pożar okoio godz. 4 w no-
cy powstał w składach tartaku
Straussa, mieszczącego się przy
ul. Poplawskiej Nr. 3 na Zarzeczu,

Ogień w mgnieniu oka ogarnął

tartaku i łaźni,
iatwopalny materjał, trawiąc tar-
tak i znajdującą się na tejże nie-
ruchomości iaźnię. .

Na miejsce požaru pospieszyla
straż pożarna, która pod wodzą
swego komendanta p. Waligóry
przystąpiła do energicznej walki
z rozszalałym żywiołem.

O zorjentowaniu się w spu-
stoszeniach, jakie czyni pożoga,
w danej chwili niema mowy.

KOOKS Sis i A iT

PROCES DUNIKOWSKIEGO.
PARYZ, (Pat.) —Przea, Xi lzbą

Kainą w'Paryżu rozpocznie się
w dniu 22 b. m. rozprawa prze-
Giwko Dunikowskiemu. Jak wia-
domo, Dunikowski aresztowany
został 9 grudnia ub. r. na skutek
skargi zarządu francuskich za-
kładów laboratoryjnych elektro-
chemicznych oraz instytucji „Fi-
nindus” o sprzeniewierzenie.
W memorjale, przedstawio-

nym rzeczoznawcom, oskarżony
sprecyzował swój wynalazek na-
siępująco: przetwarzanie na złoto
nieskrystalizowanych jeszcze w
metal cząsteczek soli złotonoś-
nych, wystawionych na działanie
nowych promieni, znanych tylko
samemu wynalazcy, powstatych
przez ścisie połączenie ciał ra-
djoczynnych.

badorewski koncertujewMarsylji
MARSYLJA, (Pat). Odbył się

tu koncert Ignacego Paderew-
skiego, na którym rozentuzjazmo-
wana publiczność długo oklaski-
wała znakomitego muzyka i wzno-
siła okrzyki na jego cześć i na
cześć Polski. Obecnie Ignacy Pa-
derewski udaje się do Szwajcarji
i w połowie stycznia koncertować
qędzie w Londynie.

0 godło miasta Gdyni
Ministerstwo Spraw Wewnętrz

nych poleciło na podstawie nowe-
go dekretu o znakach i godłach
państwowych, samorządowi mia-
sta Gdyni, aby ustanowił godło
miasta. Godło to symbolizować ma
dostęp Pólski do morza i będzie
ustalone w drodze specjalnego kon
kursu, który magistrat w niedługim
czasie rozpisze,

Zgon artysty.
KRAKÓW, (Pat). Zmarł dziś

w nocy w klinice tutejszej po
ciężkiej chorobie ś.p. Karol Stry-
jeński, prof. akademji Sztuk Pięk-
nych i dyrektor Państwowego In-
stytutu Propagandy Sztuki w War-
szawie, b. Dyrektor szkoły prze-
mysłu drzewnego w Zakopane—.

sa
Popierajcie Polską
Macierz Szkoiną.

W Uiwersyteiie kaiszawski.
Senat Uniwersytetu Warszaw-

skiego wyznaczył do prowadzenia
dalszych dochodzeń w sprawie o-
statnich ekscesów prot. pastora
Bursche, Prot. Bursche przesłuchał
w ciągu ostatniego tygodnia około
50 studentów. Wyroki Senatu U.
W. ogłoszone będą po wznowieniu
zajęć.

Lokaty finansowe Ż. U. В. Ц,
Jak wynika z ostatniego spra-

wozdania Związku Zakładów Ube
zpieczeń Pracowników Umysło-
wych, suma lokat kapilałowych
wszystkich czterech zakładów wy
nosiła z końcem roku 1931 — 352
milj. zł., z czego w papierach Ban-
ku Gospodarstwa Krajow. i Pań-
stwowego Banku Rolnego umiesz-
czona była blisko połowa, bo 160
milj.
kaELGA

KUPUJCIE

UŚMIECH SZCZĘŚCIA
wywcła wykwintny prezent

gwiazdkowy

z Polskiego Składu
Apteczno - Parfumeryjnego

E. KUDREWICZ i S-ka
Mickiewicza 26 tal. 7 10.

Ceny bozkonkurentyjnie niskie,
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Konferencja Malej Ententy.

Z Pragi piszą nam: Osią zainte-
resowania czechosłowackiej opinii
publicznej jest obecnie konieren-
cja Małej Ententy w Belgradzie.
Znany czeski publicysta polityczny
dr. Hubert Ripka w artykule wstę
pnym jednego z najpoczytniejszych
pism czechosłowackich, berneń-
skich „Lidovych Novin“ nazywa
konferencję L; — konierencją na
czasie.
W wieędzynarodowej polityce

istnieją stosunki nadzwyczajne, a
to jest wystarczającym dowodem
do tego, aby mężowie stanu państw.
Małej Ententy zeszli się na specjal
ną konferencję, aby porozumieć się
co do dalszego postępowania.

Dr. Ripka wskazuje na to, że
ostatnia faza obrad rozbrojenio-
wych w zupełności wystarcza, aby

państwa Małej Ententy porozumia

ły się co do dalszej polityki. Wy-

raźnie okazuje się, że przyznanie

równouprawnienia Niemcom w

zbrojeniach dotyczy pośrednio i

bezpośrednio wszystkich trzech

państw; równouprawnienie Nie-

miec nie może być odmawiane Wę

śrom i Bułgarji. Państwa Małej

Ententy, które mają interes w tem,

aby traktaty pokojowe zostały za

chowane, chociaż nie stawiają 0-

poru odpowiednim poprawkom,

muszą oczywiście przygotować się

na tak zmieniające się stosunki.

Zbliża się dalej rozstrzyśnięcie

w sprawie reparacyj wschodnich.

Wiosną odbywać się będzie świa-

towa konferencja gospodarcza a

zarazem ostatecznie uregulowana
musi być sprawa długów sojuszni-

czych i długów europejskich w A-

meryce. Państwa Małej Ententy

muszą być przygotowane na to

wszystko i gotowe dowysunięcia

własnej inicjatywy przy doniosłych

obradach gospodarczych i finanso-

wych, od których zależy, czy rze-

czywiście uda się przezwyciężyć

trudności i największe niebezpie-

czeństwo kryzysu gospodarczego.
Dalej czechosłowacki publicy-

sta odrzuca wszelkie nieprawdzi-

we pogłoski, które w związku z

konferencją Małej Ententy pojawi

ły się w prasie wrogo usposobionej

wobec sojuszników. Dla tych, któ

rzy są poinformowani i dla tych,

którzy uważnie śledzą bieś wypad

ków wprost śmiesznem jest, jeżeli

słyszą, że konferencja belgradzka
zwołana została dlatego, aby na-
prawić -niepowodzenia niedawno
odbytej konferencji sztab. general-
nych państw Małej Ententy; aby
było można coś takiego twierdzić,
trzeba było wprzód wymyśleć, że
konferencja sztabów generalnych
nie doszła do porozumienia. Tak
samo nie odpowiadają rzeczywi-
stości pogłoski, jakoby Jugosławja
i Czechosłowacja śpieszyły uspo-
koić Rumunję, która zaniepokojo-
na została z powodu zawarcia pa
któw o nieagresji pomiędzy Fran-
cją i Polską a Rosją, Tu znów za-
pomina się lub nie chce się u;
znać, że Mała Ententa ma ściśle
zakreślone ramy swych interesów,
których po dobrej rozwadze nie
rozszerza, aby tem nie osłabić
swej siły i łączności, polegającej
właśnie na tem, że opiera się o te

dnteresa, które są koniecznością
dla wszystkich trzech państw. Je-
śli chodzi o Rosję sowiecką, to pań
stwa Małej Ententy od początku
stoją na stanowisku, że swój stosu-

nek do Rosji uregulują według wła

snego zdania, przyczem oczywi-
ście wzajemnie będą się informo-
wać.

Wreszcie dr. Ripka wskazuje

na doniosłość kwestji oceny agita

cji za rewizją traktatów, która w

ostatnich czasach znacznie się

wzmogła. .W planach rewizji jest

dużo fantazji, ale nie można wątpić

o tem, że mówi się o nich jako o

taktycznych manewrach i to nawet

w najkompetentniejszych kołach.

I chociaż jesteśmy przeświawdcze
ni, — powiada publicysta czeski —

że Włochy ostatecznie zrozumią,

iż w ich interesie leży, aby doszły

do porozumienia z Francją i Małą

Ententą i chociaż wierzymy, że

rząd niemiecki nie rzuci się na dro

śę awantur, która doprowadziłaby

Niemcy do katastrofy, obowiąz-

kiem naszym jest, abyśmy troskli-

wie i uważnie śledzili co wszystko

się dzieje i odpowiedniem postę-

powaniem stłumili wszystko co za

graża pokojowi. I dlatego konferen
cja Małej Ententy jest na czasie i.

nie ulega wątpliwości, że tak jak

zawsze przyczyni się do ugrunto-

wnia pokoju europejskiego.
(Centropress).

 

Czystka w
BERLIN (Pat). Wychodzący w

Berlinie biuletyn opozycji trocki-

stów donosi, ze na rozkaz Stalina

aresztowany został w Moskwie

komisarz wyżywienia  Eismont,

kierownik komunikacji autobuso-

wej Tomaszew, były komisarz rol-

nictwa Smirnow oraz wielu innych

bitnych działaczy sowieckich.

(Wszyscy aresztowani oskarżeni

są o udział w spisku przeciwko

Stalinowi. O istnieniu tego sprzy-

siężenia mieli wiedzieć Rykow i

Tomskij. Ponadto miano wykryć

w Moskwie drugą grupę spiskow-

ców na życie Stalina, stojącą pod

Sowietach.
kierunkiem Niemenczenki i Gińs-
burga. Represje stalinowskie do-

tknęły wielu innych przywódców

sowieckich. Między innymi były

ambasador sowiecki w Rzymie i

zastępca przewodniczącego Rady

Komisarzy Ludowych Kamieniew
został zesłany do Milutińska nad
rzeką Jenisej, zaś były przewo-

dniczący III międzynarodówki Zi-

nowjew zesłany został na Kaukaz,

współpracownik  Politbiura Sten

zesłany został do Akmolinska,

sekretarz organizacji moskiew-

skiej Rjutin osadzony został w

więzieniu w Czelabinsku.

Sabotaż chiebowy w Rosji.
MOSKWIA (Pat). Sabotaž

„Chlebozagotowok* ogarnął sow-

chozy uralskie i syberyjskie. Re-

presje zastosowano wobec 23 Sow

chzoów. Wielu dyrektorów usunię

to ze stanowisk i aresztowano. W

82 rejonach Ukrainy zakazano w

Dostawa mleka w
MOSKWA (Pat) Ogłoszony zo-

stał dekret, wprowadzający przy-

musową dostawę produktów

mlecznych na wzór zboża i mię-

sa. Wyznaczone kontyngenty są

bardzo wysokie i wynoszą od 50

do 280 litrów mleka od krowy

charakterze represji sprzedaży to

warów przemysłowych. Specjalne

komisje robotnicze mają wykrywać

schowane zboże i zarządzać powtó

rne młócenie słomy i przewiewa-

nie plew.

Rosji sowieckiej.
rocznie, w zależności od okręgi

oraz charakteru klasowego do-

stawcy. Kontyngenty wyznaczone

na gospodarstwa indywidualne są

wyższe o 50 proc. od kontyn-

gentów, wyznaczonych dla człon-

ków kolektywów rolniczych.

«Międzynerodówka rewolucyjnych
muzyków».

Moskwa (Centropress). — Zwią

zek sowieckich kompozytorów od

był w tych dniach konferencję, na

której omawiano kwestję utworze-

nia t. zw. „Międzynarodówki rewo

lucyjnych muzyków”. Powołano do

życia biuro międzynarodowe, któ-

re ma za zadanie zwołać w marcu
przyszłego roku międzynarodowy

kongres muzyki rewolucyjnej. Kon

gres ten ma być podstawą do zało-

żenia Międzynarodówki rewolucyj

nych muzyków, któryby jednoczył

wszystkie kierunki w muzyce.

 

Rozruchy głodowe w Niemczech,
BERLIN (Pat). Plądrowanie

sklepów i demonstarcje komunisty

czne ponowiły się w ciągu ubiegłej

doby zarówno w Berlinie jak i na

prowincji. Do sklepów z żywnością

wkraczały grupy napastników,

którzy teroryzując sprzedawców

przy pomocy rewolwerów, zabiera

li znaczne ilości towarów. Nie zdo-

łano zatrzymać ani jednego spraw

cy napadu. W kilku dzielnicach

Berlina doszło do manifestacjiko-

munistycznej; policjanci rozpędzi-

li tłum używając pałek gumowych.

Do szczególnie ostrych zaburzeń

doszło w Koblencji, gdzie pomimo

wzmocnionych patrolipolicyjnych,

powybijano w wielu sklepach szy-

by wystawowei zamaskowani 0s0-

bnicy z rewolwerami w ręku plą-

drowali sklepy. Policja dokonała

kilkunastu aresztowań. Również w

kilku okolicznych miejscowościach

zamieszkanych przeważnie. przez

bezrobotnych wydarzyły się napa-

ści i rabunki sklepów żywnościo-

wych.

Pod Rozruchy -

LIPSK (Pat), Cała Saksonja

stoi pod wrażeniem licznych burz-

+ liwych demonstracyj komunistycz-

nych. W: Halle i Zittau tłum bez-

robotnych,  opanowawszy dziś

wszystkie kopalnie, sam zaopa-

trzył się w węgiel. W miejsco-

wości Hoernitz kilkudziesięciu

komunistów wśród okrzyków

przeciwrządowych wtargnęło

przemocą do biur magistratu i

sterroryzowawszy burmistrza, za-

brało go z delegacją do starosty,

celem wymuszenia świadczeń so-

cjalnych. W Gotha policja roz-

wiązała zebranie komitetów ko-

munistycznych, a jednego z po-

słów do sejmu  turyngijskiego

aresztowała. Z innych centrów

przemysłowych, m. in. z Chemnitz,

donoszą o licznych wypadkach

splądrowania magazynów żywno-

ściowych.
BERLIN (Pat) —Komuniści

wdarli się w dniu 21 b. m. do

gmachu magistratu, domagając się

wśród okrzyków: „Jesteśmy gło-

dni!', niezwłocznego wypłacenia

im zasiłku, Policja z bronią w

ręku budynek opróżniła. W róż-

nych dzielnicach miasta powta-

rzały się we środę napady na

sklepy z żywnością.

_DZIEKNIK MICERSEJ
 

Z prasy.
Spójność BB.

Wobec coraz częstszych kłótni

wybuchających w BB., oświadczył
p. Sławek na ostatniem zebraniu
tego klubu:

„Obecnie jesteśmy klubem o tyle
już zwartym wewnątrz siebie, że stać nas

na to, aby wykłócać się między sobą.

Przy dobrej woli i przy zrozumieniu rze-

czy wspólnych, które nas łączą, zdołamy
wewnątrz bloku zawsze wypośrodkować
linje postępowania”.

Na to odpowiada „Polonia“:
„Z tą zwartošcią klubu, ktėra jakoby

jest coraz mocniejszą, jest w rzeczywi-
stości wręcz przeciwnie. Wykłócają się
i wykłócać będą coraz zawzięciej. Apel
jednak p. Sławka miał na celu wskazanie
wszystkim powaśnionym, że jedno ich
łączy: wspólnie doszli do władzy, wspól-
nie od niej odejdą i wspólnie będą pono-
sili odpowiedzialność. Bo właśnie ta myśl
o odpowiedzialności zaczyna już w sze-
regi sanacyjne wprowadzać coraz większe
zamieszanie. Nietylko jednostki, ale całe
już grupy przemyśliwają o tem, jakby się
wycofać”.

Owoce wychowania „państwo-
wego.

W. Toruniu wychodzi pisemko
sanacyjne, przeznaczone dla mło-
dzieży uczącej się p. t. „Nasze
Prace'. Redaktorem pisma jest
nauczyciel gimnazjalny magister
St Kublin, współpracownikami
wyłącznie uczniowie starszych
klas gimnazjum.
W numerze 3-cim „Naszych

Prac' jakiś młodociany „feljetoni-
sta” w artykule p. t. „Nie mam te-
matu..." pisze m. inn. (str. 13):

„Boy-Żeleński przecież wyraźnie dał
do zrozumienia, że Mickiewicz został tyl-
ko dlatego otruty, że był przeciwnikiem
yo-yo. Dowód? Czy istnieje jakiś jego
wiersz na ten temat? Nie! Czyż więc
jeszcze potrzeba dowodów. Wracając do
czasów nowożytnych, podobno jedna pa-
nienka do tego stopnia zapomniała się
grając w yo-yo, że po trzech kwartałach
urodziło się jej dziecko”.

Takie to są wyniki
nia „państwowego'.

У. М. С. А.
W tych dniach otwarty został

w Warszawie nowy, wielki gmach

polskiej Y. M. C. A, Otwarcie do-
konał w otoczeniu ministrów p.
premjer Prystor, dłuższą mowę
wygłosił min. ośw. p. Jędrzeje-
wicz, zaznaczając między innemi

(cytujemy według „Polski Zbroj-
nej“):

„Symbolicznym swym
miljonowych już szeregach symbolizuje

У. М. С. А. żywą, twórczą, intensywną

pracę nad trzema zasadniczemi skladni-

kami istoty ludzkiej: ciałem, umysłem i

duchem. Zdrowie dla ciała, pokarm dla

umysłu, twórczość i świadome kształto-

wanie się ducha na podstawie szeroko

pojętej nauki Chrystusa oraz współ-

czesnych potrzeb obywatelskich życia —

oto zasadnicze wytyczne programu pra-

cyY. M CA" 2 Я

W odpowiedzi na to przemo--

wychowa-

trójkątem w

wienie występuje z bardzo stanow

czem zastrzeżeniem na łamach

„Kurjera Warszawskiego” ks. Zyś
munt Choromański:

„Jaki ma charakter stowarzyszenie
Y. M.C. A. zdajemy sobie sprawę. Prze-
dewszystkiem zasług  filantropijnych У.
M. C. A. w czasie wielkiej wojny nikt nie
kwestjonuje.

Natomiast jeżeli chodzi o działalność
wychowawczą Y. M. С. А., to ta zawsze
w_ sferach katolickich nietylko wywoły-
wała zastrzeżenia, ale wprost wielką oba

(Žž
Episkopat Polski dal wyraz tej oba-

wie w swojej odezwie w sprawie szerzą-
cego się sekciarstwa jeszcze w roku 1922.

Biskupi polscy w tej odezwie, mię-

dzy innemi, twarde powiedzieli słowa pod

adresem Y. M. С. A., przyznając, że or-

ganizacja nie występuje u nas może

wprost zaczepnie przeciwko Kościołowi

katolickiemu, lecz szkodę czyni przez

propagowanie indyferentyzmu wyznanio-
wego.

Takie stanowisko zajął Kościół ka-

tolicki w Polsce wobec polskiej EM;

A
Až oto teraz doczekališmy się tego,

že z ust ministra W. R. i O. P. padla po-

chwała, že Y. M. C. A. wychowuje „na

podstawie szeroko pojętej nauki Chry-

stusa'”,
Byłoby niemożliwą rzeczą udowod-

niać i przekonywać w ramach tego arty-

kułu — jak należy pojmować i stosować

naukę Chrystusa w wychowaniu.

Ale co się tyczy tej „szeroko pojętej

nauki Chrystusa” musimy dać pewne wy-

jaśnienie. Jeżeli p. minister rozumie przez

„szeroko pojętą naukę Chrystusa" wy-

chowanie. międzywyznaniowe,- a właści-

wie zupełnie indyierentne — to ma rację,

ale wtedy słowa te nie powinny mieć

formy pochwały i podziękowania. Jeżeli

zaś chciał p. minister przez to przemó-

wienie swoje podnieść i podkreślić wyż-

szość wychowania według programu Y

M. C. A. — to musimy, jako katolicy,

stanowczo się zastrzedz przed takiem

stawianiem sprawy.

Znamienny inserat.
Jako „siguum temporis“ warto

przytoczyć następujący inserat,

zamieszczony w sanacyjnym „Dz.

Poznańskim':
„Wyższy urzędnik z uniwersyteckiem

wykształceniem, lat 30 poślubi majętną

kobietę. W.iek i wszystko inne obojętne.

Majątek potrzebny do zrobienia karjery

publicznej i sięgniecia po wyższe stano-

wiska. Dla dziewczęcia do lat trzydzie-

stu będę przewodnikiem, dla kobiety do

lat sześćdziesięciu będę idealnym mę-

żem, dla pani powyżej lat sześćdziesięciu,

będę wzorowym synem i dobrym opieku-

nem. Oferty: Dzien. Pozn... pod.::

Nie dziwiłoby nas, o ile prze-

czytalibyśmy inserat podobny w

„If. kurjerku krakowskim. Ale w

konserwatywnym „Dzienniku”,

który pragnie reprezentować zie-

miaństwo poznańskie i usilnie za-

biega o względy wyższego kleru—

podobne ogłoszenie jest dowodem

poziomu moralnego, na którym

stoi pismo sanacyjne i... jego klien-

ri. Tacy to sięgają po „wyższe sta-

nowiska” i robią „karjery publicz-

Organizacja władz administracyjnych

miasta Watykańskiego.
(Citta del Vaticano, tel. wł.

KAP. 19. XII.) „Osservatore Ro-

mano” ogłosił treść nowej ustawy

o ustroju władzy administracyjnej

miasta watykańskiego. Ustawa za

wiera 27 artykułów i wejdzie w

życie z dniem 1-ym stycznia

1933 r. Najwyższym przedstawi-

cielem tej władzy jest .gubernator,

mający do pomocy tak zw. „radę

centralną”, w której skład wcho-

dzą dyrektorzy trzech urzędów

Sekretarjatu, wydziału pomników

i muzeów oraz sekcji technicznej.

W związku z tą nową organi-

zacją mianowani zostali: hr. Eran-

co Rappi prezydentem rady cen-

tralnej, komandor Peccari general

nym dyrektorem sekretarjatu i ko

mandar Nogara generalnym dyrek

torem muzeów.

port czy zbrodnie morderstwa?
Pisma doniosły, że w niedzie-

lę ubiegłą w Białymstoku podczas

meczu bokserskiego został zabity

potężnem uderzeniem, zwanem w

języku bokserskim „knock-outem

ś, p. Zdanowicz, Z zawodu pra-

cownik kolejowy. Jest to -drugi

juž wypadek zabójstwa na zawo-

dach bokserskich w krótkim sto-

sunkowo czasie. Już od początku

walki bokserskiej pomiędzy z%-

wodowym bokserem Brzezińskim

a kolejarzem Zdanowiczemwidać

było znaczną przewagę pierwsze”

go. Razy sypały się na nieszczęs-

nego Zdanowicza jeden po drugim.

Widownia złożona w większości

z wyrostków, wyła z radości,

podniecając walczących okrzyka-

mi, gwizdaniem i Irenetycznemi

brawami. Mimo nierównejwalki

i potężnych uderzeń, grożących

Zdanowiczowi śmiercią lub conaj-

mniej kalectwem, t. zw. sędzia

w zawodach niejaki Grabowski

nie interwenjował. Wreszcie Zda-

nowicz, chwiejący się już na no-

gach, uderzony w szczękę ze

straszliwą siłą, zwalił się na zie-

mię.
ы

Nad konającym pochylili się

„sędziowie“ i liczyli: raz, dwa,

trzy cztery...
8

Dopiero po odliczeniu przepi-

sowych punktėw, polecono przy-

wołać lekarza, który stwierdził

już śmierć. Umarł Zdanowicz, nie

odzyskawszy przytomności, bez

pojednania się z Bogiem i bez po-

ciechy religujnej.

Niektóre dzienniki, podając

wiadomość o tragicznej Śmierci

Zdanowicza, opatrzyły to nagłów-

kiem „wypadek*. Za taki sam

„wypadek”, dokonany tylko na

innem miejscu, nawet w zaślepia-

jącem uniesieniu lub z powodu

doznanej obrazy, .sądy karzą dłu-

goletniem  cięžkiem więzieniem.

Ża pojedynek na szable lub pisto-

lety obecny kodeks karny prze-

widuje karę więzienia za usiło-

wanie zabójstwa lub za dokonane

morderstwo. Rozgrzęsza kodeks

karny pięść ludzką, która może

stać się takiem samem narzędziem

śmierci, albo nawet i niebezpiecz-

niejszem, amżeli broń biała lub
palna.

Rzuca tu się w oczy jedna z

rażących niekonsekwencyj nasze-

go ustawodawstwa karnego, któ-

re, mimo że jest nowe, nie obej-

muje przestępstw nowoczesnych.

Bardziej jednak rzuca tu się w

oczy strona moralna tych wyczy-

nów, przyprawiających nieraz o

śmierć lub kalectwo (jakże czę-

sto!) młodzieńca w pełni sił, wy-
czynów, zaliczanych do rzędu
sportów.

Ileż razy przedstawictele Ko-
ścioła zwracają uwagę społeczeń-

stwu na rodzaje sportów, niegod-

ne cłowieka cywilizowanego, a

tem bardziej chrześcijanina. Ka-

tolicka Fgencja Prasowa miała

nieraz sposobność ogłaszania na-

pomnień Ojca św., biskupów, pi-

sarzy kato ickich przestrzegających

przed pewnemi sportami, ponie-

wieraiącemi godnością ludzką,

grożącemi niebezpieczeństwami

dla duszy i ciała ludzkiego. ,Ileż

razy słyszymy 0 „wyczynach”

sportowych, urządzanych jakby

naumyślnie w tym czasie, kiedy

w kościołach odprawia się uro-

czyste nabożeństwo|
Jak wielką nieraz nawet w

szkołach trzeba staczać walkę,

* gon

„palca.

Polska posiada najdrożgzą
latyię potzłową. |

Według danych sporządzonych
przez departament poczt Polska
posiada najdroższą tarylę poczto-
wą.

Jeżeli porto miejscowe w Pol-
sce jest mniej więcej takie same,
jakw innych państwach, to w ob-
rocie zamiejscowym i z zagranicą
obraz gruntownie się zmienia. Z
powodu szczupłości miejsca weź-
my tylko dwa przykłady.

Gdy w Polsce za list zamiej-
scowy do 20 gr. płaci się 30 gro-
szy, w Anglji do 56 gr. (2 uncje)
płaci się 1'/2 penny czyli 19 gro-
szy, we Francji do 20 gr. — 50
centim czyli 17!/: groszy. Za takiž
list © podwójnem porcie w Polsce
płaci się 60 groszy, w Anglji 26 gro
szy, we Francji 26 gr., w Czecho-
słowacji 32 gr., w Austrji 37 gr.

„ Za list do 20 gr. wysłany zagra-
nicę płaci się w Polsce 60 gr., w
Anglji za 2 uncje czyli 56 gr. płaci
się 2/3 penny czyli 32 gr., w Au-
strji 50 groszy, we Francji 52 gr.,
w Niemczech to samo. Przy pod-
wójnem porcie stosunek się znacz-
nie pogarsza na niekorzyść Polski.
Przy kartach pocztowych, prze-

kazach i paczkach widzimy to sa-
mo: Polska ma taryłę bodaj
zawsze najdroższą.

Czyż ta okoliczność w dobie
zwłaszcza kryzysu nie jest dla lud
ności ciężarem?

Dla przemysłu i handlu sprawa
ta wcale nie jest obojętną.

forzej nii podczóś Wojny.
‚ Jedziemy pociągiem.. umyka-
ją stacje... przewija się na nich mo
notonny napis: „cukier krzepi''...
nudny, nieproduktywny, śmieszny.

Poprzyjmy to faktami, W. cią-
gu ostatniego roku spożyto w Pol-
sce 300 miljonów kilogramów
cukru — innemi słowy „na głowę”
— 10 kg. Strasznie mało choć
„krzepi“.

Natomiast w innych krajach,
gdzie nie krzepi, spożyto „na gło-
wę' daleko więcej, a więc:
W Danji 50 kg., w Anglji 45 kg.,

w Holandji 44 kg., w Austrji 32 kg.
w Czechosłowacji 31 kg.

„ Jeden z tygodników przypo-
mina, że w czasie wojny, a więc
w dniach niedostatku, gdy wyda-
wano cukier „na kartki“ przezna-
czono na głowę miesięcznie 1 kg.
czyli na rok 12 kg.

I to się dzieje w momencie,
$dy cukru mamy nadmiar, jak to
mówią dla „angielskich świń”,

Wagon salonowy.
„Zielony Sztandar donosi:
„W przedłożonym przez rząd

budżecie kolei państwowych znaj-
dujemy między innymi wydatek
na 400 tysięcy zł., jako resztę na-
leżności za wagon salonowy.
W swoim czasie, bodajże z po-

czątkiem ubiegłego roku pojawiły
się były w pismach wiadomości,
że buduje się specjalny wa-

salonowy kosztem 600 ty-
sięcy złotych. Gazety sanacyjne
zaprzeczały wówczas z oburze-
niem tej wiadomości. Pokazuje się
jednak, że nie była ona wyssana z

Ile naprawdę kosztuje ów
wagon salonowy, nie wiadomo,
gdyż budżet tego nie podaje; w
każdym razie reszta, którą jeszcze
zapłacić trzeba, wynosi 400 tysięcy
złotych!

Trudno się powstrzymać od
uwagi, że w czasie nędzy, w cza-

sie, gdy budżet jest deficytowy i
gdy niema pieniędzy na najko-
nieczniejsze potrzeby, sprawianie
luksusowych wagonów salonowych
jest rzeczą nawet oburzającą”.

W. KIEWLICZ | S-ka
WILNO, MICKIEWICZA 19.—Tel. 1-46

Sprzedaż
GÓRNO-

WĘGLA SLĄSKIE6O

Konterau GIESCHE Sp. Akt.
Dostawa natychmiastowa w szczelnie

zaplombowanych wozach.

aby dla sportu młodzieży nie zmu-
szano do opuszczania w niedzielę
mszy świętej] O przesadę posą-
dza się nieraz księży biskupów
polskich, kiedy nawołują do uży-
wania przyzwoitych strojów spor-
towych, a ile z tego powodu wy-
nika zgorszenia publicznego, zgry-
zoł i trosk dla rodziców, krzywd
moralnych dla samej młodzieży?

D.a naiouka zatem zabójstwo
na ringu bokserskim nie jest i
nie może być tylko „wypadkiem”,
ale jest zwykłem morderstwem,
"którego mimo, ze nie karzą sądy
świeckie, ukarze jednak Sędzia
Najwyższy.

. W Hiszpanji jak donoszą u
stają już walki byków, u nas
w Polsce wprowadza się stokroć
gorsze walki publiczne pomiędzy
ludźmi, które nic nie mają wspól-
nego z prawdziwym sportem
i gimnastyką, a wywołują naj-
gorsze instynkty i zezwierzęcenie
człowieka.

Czas aby społeczeństwo kato-
lickie wystąpiło energicznie prze-
ciwko zawodom, sprzecznym z
pojęciami i etyką katolicką. (Kap)

     

     

Warszawski Oddział Fabryczny
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MICKIEWICZA 4.
Poleca Na nadchodzące święta

najwytworniejsze
CZEKOLADKI

jadalne marcepany NA CHOINKĘ  oz-
dobne figurki czekoladowe, duży asor-

tyment karmelków I pierników.
Wielki wybór

PIĘKNYCH BONBONIEREK
Niezrównan:j jakości Herbatę chiń-
ską KANTON-TEA oraz wyborową

KAWĘ „ARABIA.
Sklep otwarty do godz. 10 wiecz.

SZKICE | OBRAZKI,
ŚWIAT ZABAWEK.

Dzisiaj na wielkie zapraszamy gody:

Wszystkie zabawki z świątecznej
; wystawy,

Więc puste lalki, wypchane malpeczki,
Szereg żołnierzy, w strojach z czasów

sławy.
Na wielkie święto i na sejmy walne,
Niech każdy radzi, mądrzy niech oświecą.
Wszak gwiazdka bliska, więc radźmy

rodzice,
Co pod choinkę kupić naszym dzieciom:
Szyszak ułański? gwiazda na nim świeci,
Pleron się puszy. Ten-serce rozżarza.
Hej! hej! ułany malowane dzieci...
Tak, są ułany, lecz niema Cesarza.
Krzywej błysk szabli jak aurolą świętą
Znaczył Polaka, drżał przed nim lud

wszelki,

  
 

* ..

Na srebrnych reisach kolejką się toczy...
Maszyna, wagon, cacko ani słowa!
Więc kupmy kolej! A może nie, lepiej?
Bo kolej u nas jest delicytowa.

Na półce w skiepie szereg panien pię-
. knych.

Błękitne oczy, malowane usta...
Więc kupmy lalkę! Nie, nie kupię lalki
Niejedna u nas lalka bywa pusta.

Tam biały piesek z owczejwełny

zdziałan.
Sam szczeka, prosi i ogonkiem chwieje.
Nie kupie pieska, dość mamy

2 : szczekaczy..
Niech się ktoś wreszcie serdecznie za-

й śmieje.

Więc może książkę? Idźmy do księgarni...
Ale ostrożnie dobierzmy lektury
Są książki dobre, len toną w powodzi
Taniej sensacji i bezczelnej bzdury.
A tylko w jednej starej księgarence

Do serca mówią nieśmiertelne zgłoski...
„Potop“, „Popioly“ „Lalka” i „Faraon“
A tam „niemodny“ „Pan Wolodyjowski“,
Stara lektura zapomniani mistrze
Zła ścieżka sławy i nagroda kusą...
A przecież święci wśród nieba błękitów

Gdy co czytali... no to tylko Prusa.
Tyle wyboru więc radźcie rodzice
Niechaj z was każde w swe serce popuka
Nie lekceważcie wyboru zabawki
Bowiem zabawka — to także nauka.

M. Junosza.

«Proświta».
Wi dniach 15 i 16 grudnia b. r.

na sesji wyjazdowej rówieńskiego
Sądu Okręgowego w Krzemieńcu
toczyła się rozprawa przeciwko 13
członkom zarządów Proświty w
pow. krzemienieckim. Oskarżeni
byli o zorganizowanie w lipcu b. r.
demonstracji na pogrzebie morder
cy żołnierzy polskich w 1920 i 1921
r. — bandyty Malara.
Przewód sądowy wykazał, iż de

monstracja wywrotowa była przy-
gotowana przez oskarżonych, pia-
stujących różne stanowiska w za-
rządach „Proświty”, Sąd skazał 6
oskarżonych na 1 i pół roku wię-
zienia, 3 po 1 roku i 4 po pół roku
więzienia.

„Prošwita“ na terenie pow.
krzemienieckiego została rozwią-
zana.

0 znieważenie... kodeksu
karnego.

Przed jednym z sądów grodz-
kich w Warszawie odbywała się
dziś rozprawa przeciwko działacz
ce socjalistycznej Bełzównie, któ-
ra na wiecu P. P. S., przemawiając
przeciwko karze śmierci, rzuciła
nowym kodeksem karnym o zie-
mię.

Z tego powodu oskarżono ją o
znieważenie kodeksu. Wyrok je-
szcze nie zapadł.

Dwa wyrski Śmierci,
RYBNIK. (Pat).  Przeprowa-

dzona w dniu 20 bm. przed są-
dem doražaym w_ Rybniku roz-
prawa przeciwko Emilowi Adam-
czykowi, Janowi Kubali i Lucja-
nowi Sołychowi, oskarżonym o
napad rabunkowy na rolnika ze
wsi Cisówka w powiecie rybnickim
Augustyna Dudę, wykazała w ca-
łej pełni winę oskarżonych. Wo-
bec tego trybunał wydał wyrok,
mocą którego wszyscy trzej o-
skarżeni zostali skazani na karę
śmierci przez powieszenie, przy-
czem Sołychewi, ze względu na
jego młody wiek (21 lat), zamie-
niono karę więzienia na dyży- ,
wotnie więzienie.

RYBNIA (Pat) Wobec niesko-
rzystania przez P. Prezydenta
Rzeczypospolitej z prawa łaski
w stosunku do skazanych w dniu
20 b. m. przez sąd doraźny w
Rybniku na karę śmierci przez
powieszenie Emila Adamczyka
i Jana Kubala, za zabójstwo i ra-
bunek, wyrok został wykonany
w dniu 21 b. m. na podwórzu
więzienia w Rybniku.



 

KRONIKA.
Zamiast wizyt świątecznych.

Od szeregu organizacyj otrzy-

maliśmy odezwy do społeczeń-

stwa, aby wzamian za przesyłanie

życzeń i składanie wizyt świą-

tecznych i noworocznych, skła-

dane były ofiary na biednych i
nieszczęśliwych.

Podzielając szlachetne intencje

organizacyj, otwieramy na cele

pomocy bliźnim rubrykę ofiar.

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Po chmurnym lub mglistym

ranku jeszcze dość pogodnie.

Temperatura bez znacznych

zmian. Słabe wiatry z kierunków

ołudniowych.
ję: я Z MIASTA.
— Dom noclegowy dla kobiet.

W najbliższych dniach przy ul. Mły

nowej otwarty zostanie dom nocle

gowy dla kobiet, obliczony na po-

mieszczenie 25 pensjonarek. Dom

ten będzie miał za zadanie za mini

malną opłatą dać nocleg bezdom-

nym kobietom.
Inicjatywa wyszła z łona orga-

nizacyj dobroczynnych i została

zrealizowana dzięki wydatnej po-

mocy władz wojewódzkich i miej-

skich.
— Autobusy w okresie świą-

tecznym. Towarzystwo miejskich

i międzymiastowych komunikacyj
autobusowych spółka akcyjna od-

dział w Wilnie podaje do publicz-
nej wiadomości, iż w dniu 24 bm.

(dzień wigilii Bożego Narodzenia)

autobusy kursować będą do godz.

18-ej, zaś w pierwszy dzień Świąt,

tj. 25 bm. wcałe kursować nie

będą.
Dnia 26 bm. autobusy kurso-

wać.będą normalnie.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Inspekcja zakładów opiekuń

czych. W dniu wczorajszym przy
był z Warszawy delegat Minister-

stwa Pracy i Opieki Społecznej i

w towarzystwie naczeln. wydzia-

łu op. sp. Urzędu Wojewódzkiego

dr. Rudzińskiego przeprowadził in

spekcję wszystkich zakładów opie

kuńczych na terenie miasta, za-

znajamiając się z ich stanem i spo

sobem prowadzenia.
—Delegacja hotelarzy u Wo-

jewody. Onegdaj u p. Wojewody

interwenjowała delegacja hotela-
rzy, składając mu obszerny me-

morjał, ilustrujący ciężką sytuację

właścicieli hoteli powstałą na tle

zanikającego ruchu turystycznego
i komunikacyjnego, co w dużym

stopniu ma swe źródło w wyśó-
rowanych, jak na obecne kryzy-

sowe czasy stawkach podatku ho-

telowego. )

Hotelarze domagają się obni-

żenia dotychczasowych norm po-

datku conajmniej o trzy procent.

Identyczne memorjaly złożone

zostały do Mlgistratu 1 Rady
Miejskiej.

Podług posiadanych przez nas
informacyj sprawa ta ma być w

najbliższym czasie załatwiona

przez Magistrat i z odpowiednim

wnioskiem skierowana na plenum
Rady Miejskiej.

3 SPRAWYPODATKOWE.
— Podatki i dochody. W ko-

łach gospodarczych krążąpogło-

ski, że projekty Rządu w dziedzi-

nie podatku majątkowego nie o-

graniczą się na zlikwidowaniudo-

tychczasowyci zaległości, ale pój

dą w kierunku ustanowienia sta-

łego, choć niższego podatku mają

tkowego. W ten sposób objęcie

ministerstwa przez p. Zawadzkie-

go nie wnosi wdziedzinie podatko

wej niczego nowego w politykę rzą

dową. W dalszym ciągu porusza

się po linji poszukiwania coraz

to innych źródeł dochodów, które

raz po raz zawodzą. i E

— Naczelnicy egzekucji mają

decydować, Min. Sk. postanowiło

wprowadzić w sprawie rozkłada-

nia.na raty należności podatko-

wych, co do których nie wszczęto
jeszcze postępowania egzekucyjne

go, pewną zmianę dotychczasowe-

go procederu. Ponieważ. mianowi-

cie uzaležnienie tej ulgi od decyzji

naczelników urzędów  podatko-

wych stanowi sposób zbyt uciąžli-
wy, przeto pizelano te uprawnie-
nia naa kierowników nowoutworzo
nych działów egzekucyjnych w u-

rzędach skarkowych. ki

— Zmora komorników znika
na Święta. Władze skarbowe wy-

dały zarządzenie, by w okresie

świątecznym wstrzymane zostały

zajęcia i egzekucje podatkowe.

ы HANDEL I PRZEMYSŁ.

— Sprawa dostaw podkładów
kolejowych. Na skutek zarządze-

nia Ministerstwa Komunikacji te-

goroczną dostawę podkładów ko-

lejowych powierzono zeszłorocz-

nym dostawcom.
W ten sposób postulat Rady

Naczelnej Związków Drzewnych w

Polsce, ażeby dostawy te były u-

dzielone producentom, nie został.
uwzględniony.

Wśród producentów powstało

zrozumiałe rozgoryczenie, gdyż ze

szłoroczni dostawcy, przeważnie

kupcy, nabywając podkłady u pro
ducentów drzewa, płacą ceny b.

niskie. Dostawiają zaś po cenach

zeszłorocznych o 10 — 15 proc.
wyższych od cen obecnych. |

Wskutek tej rozpiętości cen

powstaje nadwyżka, którą sprytni

przedsiębiorcy chowają do kiesze-

ni ` Łe
: Należy również zauważyć, że

w ciągu roku, od 1 października
1931 roku do 1 października roku

bież., zakupiono drzewa na pod-
kłady na sumę 1.200.000 zł., co w
porównaniu z latami poprzedniemi
stanowi zmniejszenie o blisko 20
proc.
— Ożywienie w kandlu papie-

rówką. Jak się informujemy, w
słerach przemysłowych ubiegły
miesiąc przyniósł dość znaczne
ożywienie w handlu papierówką.
W okresie tym wyeksportowano
do Niemiec 150 wagonów tego ar-
tykułu. Dość częste zapotrzebo-
wania nadsyłane z zagranicy do
wileńskiej Izby  Przemysłowo-
Handlowej świadczą o pewnym
wzroście zainteresowania, Jednak
nowe tranzakcje narazie zawie-
rane są w liczbach minimalnych.

POCZTA I TELEGRAF.
— Urzędowanie poczty i tele-

grału w czasie świąt. Dyrekcja
P.i T. w Wilnie komunikuje:

Wi dniu 24 grudnia rb. urzędy
i agencje pocztowo-telegrałiczne
będą czynne do godz. 17-ej. W
dniu 25 grucnia rb. służba poczto-
wa dla publiczności oraz służba
doręczeń przesyłek pocztowych
ustaje w zupełności. Wyjątek sta-
nowią paczki żywnościowe i prze-
syłki pośpieszne listowe oraz za-
wiadomienia na inne pośpieszne
przesyłki pocztowe, które będą
w tym dniu doręczane.
W dniu 26 grudnia rb. urzędy

pocztowe będą czynne tylko w
zakresie wydawania przesyłek po-
śpiesznych oraz gazet adresatom,
zgłaszającym się po ich odbiór.
Doręczane będą w tym dniu pacz-
ki żywnościowe i pośpieszne prze-
syłki listowe oraz zawiadomienia
na inne pośpieszne przesyłki

Godziny uszędowe w telegrafie
i telefonie pozostają bez zmian
(jak w niedziele i święta).

NEKROLOGJA.
— Nabożeństwo żałobne za du

szę ś. p. Eugenji Dłużniewskiej w
dzień Jej imienin, odbędzie się dn.
24 bm. o godz. 8-ej r. w kościele
św. Trójcy.

O czem zawiadamiają koleżan-
ki.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Z Koła Pań LOPP. Zawią-

zane zostało Koło Pań przy L. O.
P. P. Odbyło się kilka zebrań in-
formacyjnych, w jednym zaś z
nich brały udział -<przedstawicielki
wszystkich organizacyj kobiecych.

Głównem zadaniem Koła jest
organizowanie propagandowych i
praktycznych kursów obrony prze
ciwgazowej. Jeden z takich kur-
sów przy L. O. P. P. już się skoń-
czył.
— Dochód z kwesty z dnia 18

XIL na „Herbarciarnię N. O. K.
dla bezrobotnej Inteligencji wyno-
si 425 zł 80 gr.

Wszystkim Paniom, które ła-
skawie wzięły udział w kweście,
a w szczególności WP, artystkom,
p. Jasińskiej - Detkowskiej, Brau-
nównie; Włyrwicz - Wichrowskie-
mu za tak wydatną pomoc najser-
deczniej dziękujemy.

ŻYCIE AKADEMICKIE,
— Msza św. ogólnoakade-

micka w czasie feryj będzie od-
prawiana w każdą niedzielę i
święto. z
— Wielka zabawa w Ognisku

Akademickiem. W drugi dzień
Świąt (26 bm.) w salonach Ogniska
Akademickiego (ul. Wielka 24) od
będzie się „Zabawa Taneczna”.
Wstęp tylko za okazaniem legity-
macji 1 zł., dla gości za kartą wstę
pu 2 zł. Zaproszenia na „Noc Syl-
westrową' otrzymać można w Bra
tniej Pomocy (ul. Wielka 24) w po
niedziałki, środy godz. 1 — 3 pp,,
oraz w piątki godz. 7 — 8 wiecz.

SPRAWY LITEWSKIE.
-— Ąkademja studentėw-Litwi-

nów ku czci Kiejstuta. Związek
Studentów-Litwinów w Wilnie
zorganizował akademję ku czci
Kiejstuta (550-lecie śmierci). Aka-
demję zagaił prezes Związku Stu-
dentów p. M. Kraużlys. Następ-
nie student Marcinkenas wygłosił
o Kiejstucie odczyt. Znany literat
p. Valajtis odczytał zkolei swe
wiersze p. t. „Zaklęcie Kiejstuta'.
Wreszcie chór pod kierownic-
twem p. Krutolisa wykonał kilka
piosenek.
— Sprawa sądowa nauczyciela

Litwina. Wileński Sąd Apelacyj-
ny rozpatrywał sprawę b. nauczy-
ciela Litwina Wincentego Dajlit-
ki, oskarżonego o organizowanie
nielegalnych zebrań, namawianie
do niepłacenia podatków, do nie-
posłuszeństwa względem władz i
policji. W pierwszej instancji Sąd
Okręgowy skazał Dajlitkę na 6
miesięcy więzienia i opłacenie
kosztów sądowych. Sąd Apela-
cyjny Dajlitkę uniewinnił. :

RÓŻNE.
—Sprostowanie, W numerze

wczorajszym w feljetonie p. t.
„Dwie królowe otrute“ wkradl się
przykry błąd. Mianowicie nazwi-
sko autora, znakomitego prawnika
z Palermo zostało podane błędnie.
Tonikė być Giuseppe Mario Pu-
glia. г

DZIENNIE WILERSEI

Udaremniona

Jak wiadomo, w czasie Świąt
uruchomione zostaje kiro „Rewja“
w sali miejskiej, dzierżawionej
przez wileńską Dyrekcję teatral-
ną. Niewątpliwie w związku z
tym faktem w nocy z wtorku na
środę uczyniono próbę zniszczenia
wnętrza sali miejskiej. Jacyś nie

próba zniszczenia sali
miejskiej.

ujawnieni dotychczas osobnicy
otworzyli krany wodociągowe,
aby zalać caią salę wodą. Szmer
lejącej wody posłyszał dozorca,
który w porę zakręcił , krany.
Wodę usunięto i zapobieżono za-
lewowi sali. Próba opóźnienia
otwarcia kina nie powiodła się,

Teatr I muzyka.
— Teatr Wielki na Pohulance. —

22. bm. i 23 bm. o godz. 8-ej w. „Sprawa
Dreyfusa'. Będą to ostatnie przedsta-
wienia — 24 bm. Teatr nieczynny.
— Repertuar tygodnia świątecznego

Teatru Wielkiego na Pohulance. 25 bm.
o godz. 8-ej w. na liczne pisemne prośby
i żądania Prowincji, która na święta zwy
kle się zjeżdża do Wilna. — „Zygmunt
August“. 26 bm. o godz. 12-ej w poł.
przepiękna bajka Maeterlincka „Niebie-

. ski ptak”. 26 bm. o godz. 4-ej pop. kon-
cert baletowy Sawinej - Dolskiej. 26 bm.
o godz. B-ej w. „Dzika pszczoła”. 27 bm.

- o gdz. 8-ej w. „Zygmunt August”, Ceny
propagandowe.

— Premjera egzotycznej  komedji
„Marjusz* w najbliższych dniach poświą-
tecznych.
— „Panna Maliczewska” już pakuje

rzeczy, aby w dniu 2. I. 33 wyjechać z
trzeciem artystycznem tournee z teatrem
objazdowym Teatrów Miejskich ZASP.
w Wilnie!

—Hallo! Hallo! Teatr Pohulanka sy
śnalizuje: „Wielka Noc Sylwestrowa” go
tuje szereg wspaniałych, bezkonkurencyj
nych niespodzianek!

— Teatr muzyczny lag Wy-

st J. Kulczyckiej. Dziś, efektowna i

walk humoru operetka W. Kollo „Lady

Chic”. :

— „Yo - yo“ Sylwestrowe. Zespół

teatru muzycznego przygotowuje na Syl

westra atrakcyjnewidowisko. „Będzie to

wspaniała rewja p. t. „Yo - yo“ Sylwest-

rowe".
 

Czwartek, dnia 22 grudnia.

11.40: Przegląd prasy. Kom meteor.

Czas. 12.10: Koncert popularny. 13.20:

Kom. meteor. 14.45: Słynni śpiewacy na

płytach. 15.15: Giełda rolnicza. 15.25:

Kom. Tow. „Sokół”. 15.35: „Przegląd

czasopism kobiecych”. 15.50: Koncert

dla młodzieży (płyty). 16.25: Francuski.

16.40: „Wynalazki a: dobrobyt”. 17.00:

Nowe płyty. 17.40: „O Marii Konopnic-

kiej” — pogad. 18.00: Muzyka: lekka.

18,40: Odc. pów. 18.55: Kom, litewski.

19.00: Ordonówna i Krukowski (płyty).

19.20: Pogad. Wil Tow. Przeciwgruźli-

czego. 19.30: Recytacje nowych utwo-

rów Czesława Miłosza. 20.00: Koncert.

21.30: Słuchowisko. 22.15: Muzyka ta-

neczna. 22.55: Kom. meteor. 23.00:

Muzyka tan. е

Piątek, dnia 23 grudnia 1932 r.

11.40: Przegl. pras. Kom. meteor.

Czas. 12.10: Muzyka z płyt. 13.20: Kom.

meteor. 14.45: Muzyka operetkowa (pły

ty) 15.15: Giełda rolnicza. 15.25: Kom.

Wil. Tow. Org. i Kół. Roln. 15.35: Lekcja

angielskiego. 15.50: Pieśni (płyty). 16.20:

„Mała skrzyneczka”. 16.40: „Obudzenie

się polskiej myśli patrjotycznej w 1, 1876

— 1890” — odczyt. 17,00: Koncert. 18,00

Koncert religijny w wyk. chóru „Echo” i
prof. Władysława Kalinowskiego (orga-

ny). 18.55: Wiad. bieżące. 19.00: Pola-

kom na Kowieńszczyźnie. 19.20: Przegl.

prasy roln. 19,30: „Gwiazdka zagranicą

— felj. 19.45: Pras. dziennik radj. 20.00:
Pogad. muzyczna. 20.15: Koncert symfo-
niczny. 22.40: Wiad. sport. 23.00: Muzy-
ka cygańska.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Wybitni soliści.

O godz, 14,45 ze studja wileńskiego
nadana zostanie audycja z płyt gramofo

nowych, podczas której usłyszymy kilku

najwybitniejszych śpiewaków świata, a
mianowicie Szalapina, Sobinowa, Titto
Schipa, Galli Curci i in., którzy wykonają
szereg najpopularniejszych aryj opero-

wych. к
Miode Wilno literackie,

Dzisiejszy kwadrans poetycki o godz.

19,30 wypełnią utwory Czesława Miłosza

przedstawiciela grupy literackiej, skupia
jącej się dokoła miesięcznika „Piony >

Poezje p. Miłosza recytować będzie p. T.

Byrski, 3 ;
Słuchowisko z „Quo vadis*, Ё

Rozgłośnia warszawska nada dzisiaj

o godz. 21,30 wartościowe słuchowisko

p. t „Ligja” opracowane z fragmentów

„Quo vadis?“ Śienkiwwiózi:
Krukowski i Ordonka.

Miłośnicy lekkiej piosenki z zadowo

leniem znajdą w dzisiejszym programie

nazwiska takich asów kabaretu jak Or-

donówna i Krukowski, którzy wykonają

przed mikrofonem szereg przebojowych
piosenek (godz 19).

 

 

KINO „REWJA”.
W pierwszy dzień Świąt 25 bm. zo-

stanie otwarte w Sali Miejskiej przy ul.
Ostrobramskiej nr. 5 kino „Rewja“.

Kino to będzie udźwiękowione naj-
nowszą aparaturą z zastosowaniem ostat
nich zdobyczy techniki Będzie to naj-
czystsza aparatura z pośród kin wileń-
skich, posiadając ostatni model konstru-
kcji „Marconi - Union",

Na ' pierwszy program ukaże się
pierwszorzędny obraz dźwiękowy pod ty

tułem „Kobieta z Monte Carlo" z naj-
sławniejszą artystką Europy Lil Dagower.
Film ten wyświetlają obecnie największe
ekrany świata.

„Publiczność wileńską prócz tego
spotka miła niespodzianka — nad pro-
gram z udziałem sił teatru cieszących się
popularnością publiczności.

"Ceny miejsc najtańsze z cen kino-
wych.

Kierownictwo, jak już donosiliśmy,
objął p. Czesław Smoczyński, długoletni
doświadczony fachowiec, który wnosi z
sobą najnowocześniejsze walory kierow-
nictwa kinowego.
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CENY RYNKOWE.
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&KSUNNI:TRUSTTASKKAU

Tatradaiaj pracowaika Polaka.
Sakcja Pracy. (Metropolitalna 1, II-gle
piętro, pokój Nr. 4) wskaże ci dobre

go I sumiennego pracownika.

P. „wiór z Magistratu.
Na terenie śminy rudziskiej znaj-
duje. się magistracka kolonja dla
umysłowo chorych, W począt-
kach grudnia do kolonji przybył
nieznany elegancko ubrany pan,
który podał się za rewidenta, spe-
cjalnie wysłanego z Magistratu w
celu zbadania stanu kasy oraz
księgowości kolonii,

Nikomu z administracji kolonii
nie przyszło nawet na myśl za-
żądać od rewidenta, by udowodnił
papierami swoje pełnomocnictwa.
Pozwolono mu rewidowač jak
chciał, A gdy wyjechał, połapano
się, iż rewident nie postąpił zu-
pełnie uczciwie. Zapytano o tem
Magistrat. Odpowiedź brzmiała
krótko: Żadnego kontrolera czy
też rewidenta nie wysyłaliśmy,
Obecnie oszusta poszukuje po-
licja.

Z sali sądowej.
W dniu 25 czerwca rb. Michał

Piotrowski, mieszkaniec Wilna, za
meldowai prokuratorowi, że jego
siostra, 20-letnia Zofja, skradła mu
820 zł. Według słów skarżącego sio
stra skradzione mu pieniądze od-
dała swemu narzeczonemu nieja-
kiemu Stanisławowi Wojciechow-
skiemu, roboinikowi kolejowemu,
pracującemu przy układaniu ,pod-
kładów pod szyny.

Prokurator, opierając się na po
wyższym meldunku, wszczął prze-
ciwko Zofji Piotrowskiej i Wojcie-
chowskiemu dochodzenie. Śledz-
two potwierdziło kradzież, jak rów
nież fakt wyłudzenia przez Woj-
ciechowskiego od Piotrowskiej pod
pretekstem ożenku wspomnianej
sumy,

„Wojciechowski został areszto-
wany i wsadzony do więzienia Łu-
kiskiego, gdzie okazało się, że jest
to kobieta.

Odkrycie powyższe zaintereso
wało władze śledcze, które wdro-
żyły dochodzenie, celem ustalenia
przyczyn, jakie pchnęły ją do tej
mistyfikacji,

Ustalono, iż przybyła ona nie-
legalnie z Litwy. W przebraniu
męskiem przez 5 miesięcy praco-
wała na kolei,

Pozatem wyjaśniono, że, udając
mężczyznę, porožumiala się z An-
ną Ostrowską, wespół z którą u-
dawały małżeństwo.

Pomimo skrupulatnego śledz-
twa nie zdołano ustalić jej nazwi-
ska, a jedynie tylko imię, które
brzmi Tekla.

Onegdaj w Sądzie Okręgowym
odbyła się rozprawa przeciwko Zo
fji Piotrowskiej, oskarżonej przez
brata o kradzież pieniędzy.

Piotrowską sąd skazał na 6 mie
sięcy więzienia. Na mocy amne-
stji karę tę zmniejszono do 3 mie-
sięcy.

Zaś pomysłową Teklę oczeku-
ją w najbliższym czasie dwa pro-
cesy. Jeden za oszustwo, a drugi
za akcję na rzecz jednego z
państw ościennych.

aa
Najiepszy

upominek
na „Gwiazdkę“—10 perfumy,

puder i woda kolońska
nabyte

м0/ W. CHARYTONOWICZ ska
wiino, Mickiewicza JG 7"

Tel. 9—71. °
CENY NAJNIŻSZE.

  

  

 

    

       
KRONIKA POLICYJNA.

— Okradzenie sklepu przy ul. Wą-
wozy. Ze sklepu przy ul. Wąwozy 3, nie
znai złoczyńcy, po wyłamaniu okna, skra
dli w nocy z 20 na 21 br., 2 worki cukru
większą ilość tytoniu i różne artykuły spo
żywcze, łącznej wartości 790 zł. O kra-
dzieży doniósł policji poszkodowany Zbi-
ciak Jan.

— Z szatni PKU, Wilno - Powiat
(Wielka 47) zawodowy złodziej Żylonis
Edward skradł trzy kapelusze, ogólnej
wartości 27 zł, na szkodę zatrudnionego
w PKU. Wojtkiewicza Stanisława (Rajski
zaułek 5) i innych pracowników tego u-
rzędu, Żłodzieja wraz ze skradzionemi
kapeluszami ujęto.

—Bójka przekupek Wczoraj ną ul.
Jatkowej-pomiędzy przekupkami i wyni-

kła krwawaa bójka, podczas której ude-
rzona została kamieniem w twarz 39-le-

tnia Fajga Rosza, zam. przy ul. Jatkowej
6/5. °

Rannej pomocy lekarskiej udzięliła
Pogotowie Ratunkowe.

WYPADKI.
—Nagły zgon. Wczoraj w południe

w mieszkaniu ur. 1 w domu przy ul.
Solnej 8, nagle zmarł 55-letni Józet Ba-
lul, emeryt kolejowy.

APTTA TTTTRAKAIABSKB

PRZECIWKO GRYPIE,
przeziebieniu

možna zastosowač tabletki Togal. Togal
często usuwa chorobliwe objawy.  Nies
szkodliwy dla serca, żołądka i innych
organów. Spróbujcie i'przekonajcie się
sami, lecz żądajcie we własnym intere-
sie tylko oryginalnych tabletek Togal.
Do nabycia we wszystkich aptekach.

i й 326-00

DZLLAA 3еБ

z KRAJU.
Wielkie rocznice Słonimia.

SŁONIM (Pat). Na ostatniem ze
braniu Komitetu Obchodu Wiel-
kich rocznicSłonimia, odbytem pod
przewodnictwem inż. Michalskiego
burmistrza słonimskiego uchwalo-
no zwrócić się do Minsterstwa P.
i T. z prośbą o wydanie serji kart
pocztowych z widokami miasta
Słonimia i pow.słonimskiego. Wre-
szcie postanowiono zaapelować do

Magistratu m. Słonimia, by х о-
kazji przypadających w przyszłym
roku uroczyslości <00-lecia nada-
nia Słonimiowi praw Magdebur-
skich, 300-lecia śmierci Lwa Sa-
piehy, starosty słonimskiego oraz
150-lecia otwarcia kanału ks.
Ogińskiego wydał znaczki jubile-
uszowe, służące do pobierania
opłaty kancelaryjnej,

Wykrycie fabryki fałszywego bilonu
w Landwarowie.

Powiatowa policja śledcza wy-
kryła obecnie tabrykę fałszywego
bilonu w Landwarowie. Pod zarzu
tem fałszowania 50 gr. aresztowa-
ny został niejaki Feliks Borowik
były pracownik gospodarczy ma-
jątku Jateluny. Podczas rewizji w
mieszkaniu jego przy ulicy Połu-
dniowej nr. 16 znaleziono sztancę
do odbijania fałszywych monet 50
gr. rozmaite narzędzia grawerskie,
chemikalja, szczoteczki do oczysz-

czania matryc i t. d. Pozatem w
skrytce, mieszczącej się w nodze
od*stołu, znaleziono kilka. goto-
wych falsyfikatów oraz blachę ni-
klową tej samej grubości co mone-
ty 50 gr. z której produkowane
falsyfikaty. Borowika aresztowa-
no. Narazie nie przyznaje się on
do winy, twierdząc, iż wszystkie
odkryte u niego rzeczy zostały
przez niego znalezione.

Nieszczęśliwe wypadki na jeziorach i Wilji

Podczas ślizgawki na jeziorze
Knyszyno w pow. brasławskim u-
tonął 17 - letni Stanisław Horuć.
Zwłoki wydobyto.

W] czasie połowu ryb na jezio-
rze Usza w pow. święciańskim u-
tonął rybak Wincenty Kisiel. Zwło
ki rybaka wyłowiono po 5-ciu go-
dzinach.

Na rzece Wilji w czasie prania
bielizny załamał się pod nogami

Janiny Kiśniewiczowej lód. Nie-
szczęśliwa kobieta utonęła. Zwłok
jej nie wydobyto. Nieszczęśliwywy
padek zdarzył się koło wsi Misieje
gm. rakowskiej.

Na jeziorze Trockim podczas
ślizgawki załamał się lód pod kil--
ku chłopcami. Do wody wpadło
trzech chłopców, lecz dzięki na-
tychmiastowej pomocy tonących
uratowano. ‚

z pogranicza.
Świąteczny ruch graniczny.

Na skutek starań o przepustki
graniczne - świąteczne z terenu
pow. święciańskiego, wileńsko -
trockiego oraz m. Wilna uda się

do Litwy 46 osób,
Na święta do Wileńszczyzny

przybędzie około 40 osób z Litwy,
przeważnie uczącej się młodzieży.

Korupcja wśród strażników litewskich.

Z Olkienik donoszą, iż komen-
dant odcinka granicznego Olita po
lecił aresztować 6 litewskich poli-
cjantów, którzy w porozumieniu z

przemytnikami i koniokradami uła-
twiali przeprowadzanie przez gra-
nicę kradzionych koni oraz prze-
myt.

Aresztowanie zbrodniarki na śranicy polskiej,

Na odcinku gran. Michniewi-
cze patrol K. O. P. niedaleko wsi.
Ustronie zatrzymał pewną kobie-
tę, która umawiała się z zawodo-
wym przemytnikiem Łabuciem To
maszem o cenę za przeprowadze-
nie jej na teren sowiecki.

Kobietę ową zatrzymano. Jest
to Elżbieta Siemionowa, którą

władze poszukują pod zarzutem
zbrodni zabójstwa męża Bazylego
oraz sprzedania domu i ziemi nale
żącej do zamordowanego.
Siemionowa zabójstwa dokona-

ła wspólnie ze swoim kochankiem
Piotrem Kirjanowym, który został
aresztowany.

Umysłowo chory wysiedlony wa razy przez bolszewików na teren
olski,

Na terenie odcinka graniczne-
go Kołosowo wysiedlono na teren
polski 47 - letniego Piotra Kara-
sia:i 40-letnią jego żonę Klemen-
tynę. Wymienieni są już po raz
5-ty wysiedlani z Rosji sowieckiej

i tyleż razy odsyłani zpowrotem
przez nasze straże, gdyż Karasio-
wie są obywatelami rosyjskiemi i
w Polsce nie posiadają ani krew-
nych ani znajomych. Karaś po-
nadto jest umysłowo - chory.

SPORT.
Organizatorzy gier sportowych

biorą się do roboty.
к Zdaje się, že od nowego roku

ożywi się nieco w grach sporto-
wych, które zamarły w tym sezo-
nie prawie zupełnie.

Nowe władze ukonstytuowały
się w sposób następujący: prezes
kpt. Piątkowski, wiceprezes I Ho
łownia, wiceprezes II Pedskoczym,
sekretarz Rožowicki, skarbnik
Wierzbicki i członkowie zarządu:
Jaworska, Kruk,  Kaczergiūski,
Rymkiewicz.

Skład obecnego zarządu, jak
widzimy, jest odmłodzony szere-
giem nowych ludzi, którzy zape-
wne postarają się grom sportowym
nadać poważną formę, a w pierw-
szym rzędzie zaczną organizować
liczne turnieje.

Otwarcie sezonu nastąpi'6 sty-
cznia międzyklubowym wielobo-
jem, to znaczy, że klub każdy zgło
sić będzie musiał trzy zespoły ko-
szykówki i dwa do siatkówki.

Na uwagę zasługuje osoba pre-
zesa zarządu kap. Piątkowskiego.
Jest to znany sportsmen. Doskona
ły ongiś bokser i szermierz. War-
to więc by osobą szanownego pre-
zesa W. O. Z. G. S. zainteresowa-
li się bokserzy, których mógłby
być.kap. Piątkowski doskonałym
trenerem i sędzią.
Wilno nawiązuje stosunki z Łotwą

Odbyła się w Wilnie konferen-
cja zainteresowanych czynników
sportowych z Łotwą.

Jest to jedyne bodaj dzisiaj wyj
ście dla sportu wileńskiego przez
zbliżenie sportowe z Łotwą i E-
stonją urozmaicić swój sezon, co
znacznie powinno wpłynąć na po-
dniesienie poziomu sportowego.

Spodziewać się zatem należy,
że w najbliższej już przyszłości uj-
rzymy na starcie w Wilnie zawod
ników z Łotwy.

Wobec tego projekt narciarzy
zorganizowania wielkich między-
narodowych zawodów nabiera co
raz więcej realnych form.
K. U. S. S. wciąż jeszcze działa.

Chociaż sprawa Ośrodka W. F.

zostałą częściowo już załatwiona,
to jednak Komitet Uzdrowienia
Stosunków Sportowych nie spo-

czął na laurach i w dalszym cią-
gu pracuje, czuwając nad bolącz-
kami organizacyjnemi.

We wtorek korzystając z byt-
ności w Wilnie płk. Friedricha od-
była się z nim konferencja, na któ-
rej kierownik O. U.
ził zadowolenie, że sport wileński

rasta ć z nim bezpośredni kon-
takt.

Ze swej strony kierownik O U.
W. F. zaznaczył, że sprawa Ośrod
ka W. F. wciąż znajduje się w za-
wieszeniu i jeżeli w ciągu najbliż-
szych miesięcy Wilno nie wykaże
się inicjatywą i wynikiem konkret
nym swej pracy, to zajdą zasadni-
cze zmiany, które przekreślą dzia
łalność szeregu dziś jeszcze istnie
jących organizacyj sportowych.

NA ŚWIĘTA! |
„Kto w pięknym nastroju

„Pragnie przeżyć ŚWIĘTA
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Od Redakcji.
Rozpoczynając w dniu dzisiej-

szym „Kronikę Pracy Kobiet”,
przedstawiamy Sz. Czytelniczkom
i Czytelnikom. nasze zamierzenia.

Nie posiadając własnego orga-
nu, w którymby można bylo
z całą swobodą wypowiadać się
i omawiać sprawy interesujące
kobiety, ograniczać możemy naszą
działalność jedynie do prowadze-
nia kroniki, w której omawiać
zamierzamy tak sprawy, jak i pra-
ce obchodzące nas wszystkie.

Chcemy dać obraz działalności
kobiety, która po uzyskaniu na-
leżnych sobie praw, pracuje dziś
na wszelkich placówkach.

Kronika nasza winna być qd-
zwierciadleniem działalności ko-
biety w dobie ogólnej.

Nie negując przeszłości i sza-
nując tradycję, winnyśmy mieć

wzrok zwrócony na chwilę obec-

ną. Dzień bowiem dzisiejszy wy-
kuwa przyszłe jutro, w którem
nowe pokolenia staną znowu do

pracy.
`° Na wychowanie zatem tej
przyszłości narodu naszego musi-
my nadewszystko dawać bacze-
nie. Sprawa wychowania mło-
dzieży wogóle, a zwłaszcza żeń-

skiej, jej stowarzyszeń, zebrań i

budzących się w młodych duszach

idei i pragnień zajmować nas
winna. Śledzić te kwestje należy
nie tylko w kraju, ale i u obcych,
by każdą rzecz dobrą i pożytecz-

ną wprowadzać do nas, unikając
natomiast. popełnionych w innych
krajach błędów.

Nie o bohaterskie wysiłki jed-
nostek kobiecych nam chodzi,

wszędzie i zawsze powitamy je
z uznaniem, pragniemy jednak
nadewszystko zwracać uwagę o-

gółu na mądrą, cichą, twardą i

wytrwałą pracę tych kobiet, któ-

re, na najskromniejszem będąc

nieraz stanowisku, twórczą i su-

mienną pracą niosą pożytek spo-

łeczeństwu i państwu.
Pozatem w Kronice poruszać

będziemy wszelkie sprawy, ob-

chodzące kobietę  obywatelkę

kraju i członka ogólno-ludzkiego
społeczeństwa.

Do współpracy z nami zapra-

szamy i wzywamy organizacje i

stowarzyszenia kobiece, prosimy,

by zechciały dzielić się z nami

zdobytem doświadczeniem i do-

nosili nam o swej działalności.

Prosimy o współpracę kobiety z

wyższem wykształceniem i wie-

dzą, by na łamach naszej Kroniki

zechciały poruszać zagadnienia,

obchodzące ogół kobiet, zachęcać
do pracy nad zdobyciem wiedzy

młodsze siostry.
Prosimy i nadsyłanie nam bo-

daj krótkich wiadomości o ruchu,

zrzeszeniach i zatrudnieniach ko-

biet, tak w miastach, jak i na głu-

chej wsi. O tem, jakie w danej

miejscowości powstają spółki, sto-

warzyszenia kobiece, jakie są

szkoły, zwłaszcza żeńskie zawo-

dowe, słowem a całokształcie pra-
cy kobiet.
W dzisiejszych ciężkich dniach

wszystkie musimy stawać do usil-

nej i wytrwałej pracy, łącząc się

-ze sobą i wspólnie obmyślać środ-

ki zwalczania ciężkiej śgnębiącej

nas przemocy zła. — Rąk bezsil-

nie załamywać nie wolno, pamię-

tając, że z ciągłych żalów i utyski-

wań rodzi się jeno gorycz i zwąt-

pienie.
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REFLEKSJE PRZEDSWIĄTECZNE.
Święta nadchodzą. Ostatnie dni

Starego Roku upływają szybko, a
Nowy się zbliża, niosąc ze sobą

nieznane troskii radości, tajemni-

czy zagadkowy. Jeszcze jedna kar

ta księgi życia naszego odwróco-

na i zamknięta. Mimowoli biegnie-

my myślą wstecz i wspominamy

lata minione.
Tak jakoś dawniej było inaczej!

My, kobiety, szczególniej odczu-
wamy tę różnicę. Dawniej przed
świętami każda ż nas oczekiwała
kochanych, miłych gości, na któ-
rych przyjęcie przygotowywała się
obmyślając wszystko zawczasu.

Zaczynało się oczywiście od
narady ze służbą: co będzie na
wilję, na pierwsze święta, Sylwe-

stra i t. d, co na gorąco, co na
zimno, jakie pieczywa, pasztety,
mięsa. A że nieraz przy dorastają-
cej młodzieży w dómu i potańcul-
ka jaka wypadła, więc było o czem

myśleć. Następnie szło się kupo-
wać ryby, grzyby i wędliny, różne
łakocie, miody, wina. A choć mąż

skrobał się za uchem —pieniądze

dował i wszystko było dobrze.
Teraz inaczej się dzieje...
Święta za pasem —należałoby

się zaopatrzyć w to i owo, żeby
nie gorzej jak u ludzi było. A tu —
ani rusz! Wi kieszeni pustka... Nie
dość tego, ale często i komorne
nie w porządku i wpisy za dzieci
nie całkiem opłacone. Rozmaicie
się zdarza w czasach kryzysowych.
I co tu robić?! Aż rozpacz bierze
nieraz! Do męża iść po pieniądze
nie sposób, bo i skądże je mieć
może? I wogóle lepiej go nie za-

czepiać wcale, taki od jakiegoś
czasu strapiony i rozdrażniony.

A służąca? Z tem też nie jest

dobrze. Dawny typ służącej-przy-

jaciela zaginął prawie zupełnie i
rzadko się spotyka, a te zgryźliwe

dewotki lub kapeluszowe panny,

od których roi się po kuchniach na

szych, nawet na miano służącej
nie zasługują.

Ani się z nią poradzić, ani wy-
ręczyć, ani się na nią spuścić w

czemkolwiek!
Wobec tego wszystkiego, w

przekonniu wielu pań domu nie
pozostaje nic innego, jak z wszel-
kich przyjęć poprostu zrezyśno-
wać. Wilia — jak wilia, tej uni-

knąć niepodobna, ale w czasie

świąt, myśli niejedna, najpraktycz-
niej i najprzyjemniej wybrać się

do Bristolu, Georga, Sztralla. Tam

i $warno i wesoło, muzyka rżnie

od ucha, znajomych huk i potań-

czyć można na dancingu, a mąż

rozchmurzy się także i zapomni o

troskach swoich. Jednem słowem,
zdawałoby się, że wszystko w po-
rządku.

Jednakże — tak nie jest! I gdy
BEI ZRZNIESETA

Nadchodzi Rok Nowy, powi-

tajmyż go z wiarą i otuchą w lep-

sze i jaśniejsze jutro oraz ze świa-

domą celu swego twórczą pracą.
Komitet Redakcyjny.

Kronika Pracy Kobiecej będzie

się ukazywała raz na miesiąc w

pierwszy czwartek po 15-tym ka-

ždego miesiąca.
Komitet redakcyjny mieści się

w sekretarjacie Narodowej Organi-

zacji Kobiet (ul. Orzeszkowej 11).

W sprawach redakcyjnych na-

leży się zgłaszać we wtorki od g.

12-ej do 13-ej i w czwartki od 17-ej

do 18-ej.

się nad tą sprawą głębiej zastano-
wimy, smutne nasuwają się refle-
ksje. Bo gdzież się podziała przy-
słowiowa gościnność polska! „Gość
w dom — Bóg w dom!' mawiano
dawniej, A te domy staropolskie,
których ściany rozszerzały się na
przyjęcie gościa — gdzie są teraz?

Czy nam to wszystkó zastąpić
mogą restauracje, cukiernie, bary
i różne inne tingiel-tangle?

Nigdy w życiu!
Dużo jest surogatów powojen-

nych, lecz ten kawiarniano-restau-
racyjny surogat życia towarzy-
skiego stanowczo jest najmniej
udatny i powiem — szkodliwy na-
wet, bo prowadzi do zniekształce-
nia życia w domu polskim i zaniku
tradycji.

Więc nie dajmy jej zaginąć my
kobiety-Polki! Pamiętajmy nie tyl-
ko o sobie, ale i o dzieciach na-
szych! WĄ duszy każdego człowieka
jest taki mały kącik, w którym
składamy wspomnienia, zaczyna-
jąc już od lat dziecięcych. A w tym
maleńkim, dziecięcym światku du-
żo znaczą święta właśnie.

Jakie wspomnienia będą miały
dzieci tych rodziców, którzy dnie
uroczyste świąt spędzają w re-
stauracjach i kawiarniach, pozo-
stawiając je w domu na łasce bon
i nianiek w najlepszym razie? A
nasz ubogi krewny i przyjaciel do-
kąd pójdzie, kiedy znajdzie nasze
drzwi zamknięte?

Do knajpy chyba!
Pamiętajmy więc o tem wszy-

stkiem!
To nic, że czasy są trudne i wa

runki ciężkie! Można się do wszy-
stkiego przystosowaći trzeba na-
wet. Wyzbądźmy się raz fałszy-
wej pychy i ambicji dorównania
innym, zamożniejszym od nas i
spróbujmy przyjąć u siebie w do-
mu ludzi blizkich i znajomych jak-
najskromniej, lecz serdecznie,
szczerze — po staropolsku, po
dawnemu!
A zakupy robiąc przedświą-

teczne, nie zapominajmy o zasa-
dzie: „swój do swego!”

Niech nawet grosz jeden z rąk
naszych nie przejdzie w ręce obce.

Vilja dla <tezrobotnej inteligencji».
Sekcja N. O. K. od spraw „,Her-

baciarni dla bezrobotnej inteligen-
_cji' organizuje w dniu 24 b. m.

dla gości Herbaciarni ogólną wilję.

Dzięki temu przeszło 200 osób,
pozbawionych możności -spożycia

wilji w rodzinie, spędzi ten trady-
cyjny wieczór wraz ze swymi naj-

bliższymi przy wspólnym wigilij-

nym stole stałych bywalców her-

baciarni.
Wilja odbędzie się o godz. 2-ej

w poł. w lokalu własnym N. O. K.
przy ul. Orzeszkowej 11.

Sprawa bezrobocia
wśród kobiet.

W związku z tą bolesną i ak-

tualną kwestją Polski Komitet

Rzeczoznawców do Spraw Pracy

Kobiet zbiera dane za pomocą an-

kiety, która w cyfrach przedstawi

to zagadnienie.
Narodowa Organizacja Kobiet

przeprowadzi tę ankietę u siebie i

prześle ją do innych organizacyj

kobiecych.

 

WAKACJE GŁODAKCI
Taki tytuł dała p. Dębnicka,

w ostatniej „Kobiecie  Współ-
czesnej”, artykułowi, poświęco-
nemu nowemu rozkładowi wa-
kacji szkolnych.

Na wstępie zadaje sobie autor-
ka pytanie: jaki był cel skrócenia
o tydzień wakacyj wielkanocnych,
a przedłużenia o 11 dni ferji zimo-
wych?

Jeżeli chodziło o dzieci wiej-
skie, które mają nieraz po parę
kilometrów drogi do szkoły, to
i wówczas projekt nie wytrzy-
muje krytyki, gdyż okres zimowy
do 15-go stycznia nie jest okre-
„sem największych mrozów.

Wielkanoc zaś wypada naj-
wcześniej w kwietniu, gdy dzieci
najgorzej nawet ubrane przeby-
wać mogą na powietrzu.

Przyczyna tych przesunięć —
pisze p. Dębnicka — była inną:
chciano dać dzieciom możność
używania w szerszym, niż dotąd,

zakresie sportów zimowych. Nie
dopisuje widocznie młody nary-
bek łyżwiarzy, narciarzy, hockey'-
istów.

Czy jednak cel ten nie będzie
chybiony?

Czy dając możność wyjazdu
znikomej ilości nie pogorszy się
natomiast wydatnie sytuacji ogro-
mnej większości?

Czy dając możność wyjazdu
znikomej ilości, która będzie mo-
gła z niej korzystać, nie pogorszy
się natomiast wydatnie sytuacji
ogromnej ilości uczących się
dzieci?

Młodzież ze szkół średnich
przeważnie ma opiekę wystarcza-
jącą ze strony rodziców. Niech
oni razem z kierownkami wycho-
wania fizycznego pomyślą o tem,
czemby zapełnić te 24 dni wolne.

Są jednak dziesiątki tysięcy
dzieci w kraju, o które musi dbać
społeczeństwo. Rodzice nie mogą
im zapewnić ani ciepłej odzieży,
ani ogrzanego mieszkania, czasem
nawet najskromniejszej ilości stra-
wy gorącej.

Te dzieci nie mają nietylko
łyżew i saneczek, lecz nawet bu-
tów, ubrań i bielizny. Czy dla
nich przedłużone wakacje będą
świętem?

Niema szkoły, to znaczy niema
tych kilku godzin, spędzonych w
widnej, ciepłej klasie, niema po-
siłku, który dla tysięcy jest głów-
ną podstawą odżywiania dzien-
nego.

Dłuższe wakacje zimowe — to
jeszcze 11 dni w brudnej, ciasnej
izbie, nierzadko w zimnej, wilgot-
nej suterenie lub drewnianym ba-
raku, to zabawy uliczne na mro-
zie lub słocie, i

Najzupełniejszą słuszność przy-
znajemy autorce tego artykułu i
tylko dziwić się można, że ci,
którzy te nowe rozporządzenia
wydają, tak mało znają i rozu-
mieją ciężkie położenie młodzieży
naszej. ;

Stało się już jednak, tozporzą-
dzenie weszło w życie; miejmy
nadzieję, że jak wiele ekspery-
mentów, gdy okaże się nieżycio-
wem, ulegnie zmianie. Tymczasem
trzeba tylko dbać, by nie odbiło
się ono zbyt boleśnie. na najbie-
dniejszych dzieciach.

Czy Opieki Rodzicielskie szkół
powszechnych pomyślały o dokar-
mianiu przynajmniej przez ten

RONIKA PRACY KOBIECEJ.
SPORT KOBIECY

w świetle badań naukowych.
Tą, tak modną sprawą, zajmu-

je się jedna z ostatnich kronik
kobiecych „Kurjera Warszawskie-
go”, podając sprawozdanie z ze-
brania Zrzeszenia Lekarek, na
którem p. dr. Zofja Zabawska-
Domosławska wygłosiła odczyt o
wpływie ćwiczeń cielesnych i
sportów na organizm kobiet.

Sprawa ta jest b. ważna, po-
winna więc zainteresować szer-
szy ogół, zwłaszcza zaś wycho-
wawczynie szkolne i rodziców.

Dr. Zabawska - Domosławska
stwierdza, że u nas ustaliły się
trzy kategorje pojęć o sporcie:
1-sza, że sporty są wogóle nieod-
'powiednię dla kobiet, 2-$a — roz-
różnia grupy sportów odpowie-
dnich i niewłaściwych, 3-cia zaś

uważa, że sporty trzeba odpo-

wiednio zmodyfikować do właści-

wego organizmu kobiecego. Roz-

patruje autorka tę kwestję z pun-

ktu widzenia zdrowotnego i kła-
dzie nacisk na podniesienie ogól-
nej sprawności organizmu i wy-
dajności pracy.

Przedstawia też wpływ sportu
na układ kostny i stawy, układ
mięśniowy, układ krążenia krwi,
system nerwowy i organa specjal-
ne. Przy układzie kostnym zwra-
ca uwagę ha pojęcie zdrowej po-
stawy. Stwierdza, że odmienna
budowa kobiet czyni, że w biegu
nigdy dziewczęta dorównać chłop-
com nie mogą. Skok o tyczce jest
wogóle niemożliwy dla kobiet.
Jedynym sportem, w którym ko-
bieta dorównywa mężczyźnie, jest
pływanie.

Wpływ na układ mięśniowy
jest specjalnie ważny, ponieważ
tam właśnie występują cechy od-
rębności ustroju kobiet. Dlatego
to dla kobiet trzeba usunąć ćwi-
czenia, które powodują duży zryw
mięśni, walkę wręcz bezpośre-
dnią i obrażenia traumatyczne,
szczególniej w okolicy gruczołów
piersiowych.

Wszyscy badacze zgadzają się,
że oprócz odpowiednich sportów
wszystkie kobiety powinny upra-
wiać gimnastykę metodyczną w
ten sposób, by ćwiczeń na przy-
rządach było jaknajmniej, za to
by w ciągu godziny odbywała się
harmonijna praca wszystkich grup
mięśniowych. Od rozumnego sto-
sowania ćwiczeń fizycznych zale-
ży rozwój ustroju i sprawności
narządów wewnętrznych, przemia-
na materji i równowaga hormo-
nalna.

Wpływ na układ krążenia krwi
jest jednakowy u kobiet i u męż-
czyzn, zależny tylko z jakiem
sercem mamy do czynienia. Serce
sportowców, którzy stosują racjo-
nalny trening, uderza wolniejszem
tętnem i za każdem uderzeniem
wyrzuca większe ilości krwi.

Wpływ korzystny na system
nerwowy ma szczególniej: pływa-
nie, wioślarstwo, żeglarstwo, tu-

okres świąteczny?
Organizacje kobiece m. Wilna,

zorganizowane w tym celu w jed-
ną sekcję przy Wojewódzkim Ko-
mitecie do Spraw Bezrobocia, pro-
wadzą w różnych dzielnicach do-
karmianie dzieci w wieku przed-
szkolnym,

Nie może to w żadnym jednak
razie wystarczyć na całą rodzinę.

„stwo W. R. i O.P. do bibljotek

rystyka górska, wędrowanie, w
zimie zaś ślizgawka i narty.

Dzięki ćwiczeniom ruchomym
znika bezsenność, wzmaga się
aktywność, chęć do pracy, zani-
kają objawy histerji i neurastenji,
ustępują nerwice na tle przemę-
czenia. ,

Jeśli chodzi o stopniowanie
sportów pod względem zdrowot-
nym, doświadczenie wykazało, że
najmniej zdrowemi są: kolarstwo
wyścigowe, walka francuska, pod-
noszenie ciężarów, a najzdrowsze:
wioślarstwo i pływanie, k

Rozpatrując nasuwające się
wnioski, dr. Zabawska-Domosław-
ska stwierdza, że należy sport
przystosowywać indywidualnie w
zależności od ustroju fizycznego i
rodzaju pracy zawodowej, przy-
tem ostrzega bezwzględnie przed
uprawianiem sportu jako zawodu.

Z punktu widzenia lekarskiego
i narodowego trzeba dać sport
całemu społeczeństwu, a nie tylko
zawodnikom, ponieważ sport wy-
rabia w człowieku samodzielność,
tężyznę i jest nięzbędny dla zdro-
wia i większej wydajności pracy.
Ujęcie praktyczne tej kwestji to
boisko i sala gimnastyczna na co-
dzień, a wyjazd z miasta — na
święta.

Po odczycie wywiązała się ży-
wa dyskusja, na zakończenie któ-
rej uchwalono starać się, by w
tych szkołach żeńskich, gdzie są
lekarze mężczyźni, zastąpiono ich
lekarzami kobietami, co da ko-
rzystniejsze warunki pracy 'dla
obu stron,

KSIĄŻKI DLA MŁODZIEŻY.
Na Gwiazdkę dajmy dzieciom na-

szym skromną, niewielką książeczkę p. t.
„Moja Matka”. Napisała ją Jadwiga as
szyńska, skłdając w ten sposób najpięk-
niejszy hołd miłości dla zmarłej w r. b.
ś. p. Anny Lewickiej, niezmordowanej
społecznicy w Małopolsce, która przez
60 lat nieustannie pracowała we Lwowie
na polu społecznem. Przez 33 lata wy-
chowywała młodzież polską, wydając
własnym kosztem pismo dla dzieci i mło-
dzieży p. t. „Mały Światek". Pisała b.
piękne i ciekawe książki dla młodzieży,
zakładała szkoły i nadewszystko kształ-
ciła i urabiała dusze młode. :

Jadwiga  Moszyńska porusza to
wszystko w tej małej książeczce, a pisze
tak barwnie i zajmująco, że nawet młod-
sze nasze pociechy zajmą się tą opo-
wieścią, rozpoczynającą się opowiada-
niem, jak mała, czteroletnia sierotka A-
nulka w koszu kwiatów zaniesioną zo-
stała do pięknego pałacu, jak tam się
bawiła, uczyła i Polskę ukochała, a na-
stępnie, jak dla tej Polski, dla jej dzieci,
pracowała do chwili zgonu.

Miłość córki i cześć dla zasługi łą-
czą się ze sobą w tej prześlicznej na-
prawdę książce, która oby trafiła do
czytelń dla młodzieży i znalazła się w
każdym domu polskim.

Lewicka Anna. Wśród licznych ksią-
żek, napisanych dla młodzieży przez ś. p.
Annę Lewicką, niezmiernie pożyteczną i
zajmującą jest: „O alazkach“, wy-
dawnictwo księgarni K, Wojnara i S-ki
w Warszawie. W książce tej autorka w
sposób bardzo zajmujący i barwny opi-
suje wynalazki z przed lat dawnych aż
do ostatniej doby.

Książka polecona Minister-
szkol-

przez

nych.

„Oyuki sierota japońska”, przero-
biona z angielskiego przez Annę Le-
wicką.

Dzieje małej dziewczynki Japonki,
napisane bardzo zajmująco, zajmą z pew-
nością młodych czytelników, dając im
przytem poznać zwyczaje japońskie.

mr.
‚  Astatnie wydawnictwa kobiece.

. Sygryda Undset: „Macierzystwo“.
Zofija Meisnerėwna: „Srebrzysty Na-

miot“.
Janina Jastrzębiec-ŠwiecicRa: „Za ku

lisami Opery”.
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MATEMATYK
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DOM HANDLOWY

Mkakiewici
Wilno, ul. Mickiewiczaś9;
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PANTOFLE glm-

KOKOSOWE | inne
WYCIERACZKI

Świąteczny rabat na
szystklo tow.w: y. ary.
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„Žrėdio Polskie“
POLECA NOWOŚCI SEZONOWE

UDZIELAMY RABAT ŚWIĄTECZNY.=

MAKAAAMNANNANMANNMNANIE

GALANTERJA

Wilno, Wileńska 29

 

 

poleca najtaniej

 

 

 

FIRMA

шка $-to Jaiska 6.

Ozdeby Cholnkowe,

 
3r

żywe | śnięte:
okonie I wszelkie inne z pierwszego źródła

z własnych basenów sprzedaje

SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW RYB—
Rynek Drzewny prz
^ Tamże sprzedaż sandaczy mrożenych.
——————— wania wee ——

Poleca Sz. klijanteli na gwlazd-
kę: swetry, pulowery, bonjour:
ki, torebki, berety oraz w wiel-
kim wyborze krawaty i ciepłą
bieliznę, jak również zabawki

PO NAJNIŻSZYCH

RYBY
karpie, liny, szczupaki, płotki,

ul. Zawalne| 41

TF:
[adall.dziecinne

CENACH.

Na Gwiazdke!|
Zabawki, Laiki, Koniki, Rowerki,

Gry dziecinne I towarzyskie. :

Wieczne Pióra, Aibumy, Teki, Biuwary, Przybory do

pisania i t. p. Upominki Gwiazdkowe.

Kalendarze, Pocztówki, Bilety wizytowe od zł. 1,20

CENY ZNIŻONE.

w. Borkowski
Wilno, Mickiewicza 5, tel. 372.

 
Pedektor adpowiedrialay: JAPOSLAW NIECTECKI,


