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zagranicą 8 zł.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 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.

Ogłoszenia
Terminy

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
onto czekowe w P. K. O. Nr. 20187.
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„Okopy Werstlu zostały podważone”,RESTAURACJA _ ZWYCZAJEM LAT UBIEGŁYCH
APC URZĄDZA TANIE, MIŁE

Tel. 814. | i TRADYCYJNE
POWITANIE NOWEGO ROKU
Gości oczekuje wiele efektewnych niespodzianek

P. Zabierzowski wiceministrem przemysłu
i handiu.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Były starosta święciański i komisarz m. Gdyni,
p. Zabierzowski ma otrzymać nominację na stanowiske wiceministra
przemysłu i handlu. i

Wakacje w rządzie trwają.
(Telefonem od specjalnego korespendenta.)

WARSZAWA. W sferach rządowych panuje nadal
świąteczny,

Premjer Prystor powróci z Wileńszczyzny dopiero dziś. Po no-
wym roku powrócą też i inni ministrowie.

Nowy zamach na prawa pracowników
umysłowych.

(Telei. od wiasnego korespondent]

WARSZAWA. Min. Opieki Społecznej opracowuje nowelę do
dekretu o ubezpieczeniu pracowników umysłowych.

Projekt odbierze m. in. władzom Z. O. P. Pu prawo przedłuża-
nia okresu pobierania zasiłków z 6 do 9 miesięcy.

-. Skarga niemiecka w Radzie Ligi.
: (Telefonem od wlasnego Korespondenta.]

WARSZAWA. Dnia 23 stycznia Rada Ligi będzie rozpoznawala
skargę mniejszości niemieckiej na wykonanie reformy rolnej
w Polsce.;

Litwa pragnie nawiązania stosunków
dyplomatycznych z Watykanem.

(Telefonem od własnego Korespondenta.]
KRÓLEWIEC. 2 Ńowna donoszą: Kząd litaWSKI czyni przygoto-

wania do wznowienia stosunków dyplomatyczuych z Watykanem w
pełnym zakresie. Jak wiadomo po przymusowem odstawieniu do
granicy pruskiej internuncjusza Bartolomiego, gorącego rzecznika
praw kościoła katolickiego w Litwie, Litwa niema pełnomocnego
przedstawiciela Watykanu. Obowiązki jego pełni jedynie radca po-
selstwa.

Brak normalnych stosunków pomiędzy państwem  katolickiem
a Kurją rzymską odczuwał dotkliwie rząd litewski. Obecnie gdy par-
tja tautininków rozpoczęła kokietowanie części duchowieństwa, przy-
wrócenie normalnych stosunków z Watykanem stało się koniecznym
warunkiem utrwalenia swych wpływów w sferach duchowieństwa.
Duchowieństwo za warunek współpracy z rządem postawiło zezwo-
lenie na otwarcie uniwersytatu katolickiego w Kownie.

Wznowienia stosunków dyplomatycznych z Watykanem należy
oczekiwać w styczniu roku przyszłego.

—————|

Žž LITVY
Reprezentacyjne polowania dygnitarzy litewskich.

Dwaj uczęstnicy łowów ciężko ranni.
Z pogranicza donoszą, iż w Tragiczne polowanie, które no-

pierwszy dzień Bożego Narodze- tabene adbyło się bez zezwole-
nia naczelnik powiatu koszedar- nia dyrekcji ochrony lasów, znaj-
skiego urządził wielkie polowania dzie swój epilog w Sądzie ko-
w rejonie Jewje i Kutowiszki szedarskim.
nad granicą polską. W „reprezen- Charakterystycznem jest, iż
tacyjnem” polowaniu wzięło u- tragiczny ten wypadek odbił się
dział kilku oficerów straży gra- głośnem echem w kolach Ко-
nicznej litewskiej, urzędników ad- wieńskich i zapowiedziane na
ministracji i ziemian. dzień 29 b. m. reprezentacyjne

Podczas polowania jeden z o- polowanle prezydenta Smetony
ficerów litewskich postrzelił śmier- i korpusu dyplomatycznego akre-
telnie kuzyna naczelnika powia- dytowanego przy rządzie litew-
tu, zaś urzędnik administracji, skim, w lasach jewjewskich i ku-
strzelając do wilka, zranił ciężko towiskich zostało odwołane. Ро-
chłopca, biorącego udział w na- lowanie odbędzie siędnia 2 stycz-
gonce. s nia, lecz w lasach kalwaryjskich.

Z Rosji sowieckiej.
Budownictwo Sowieckie,

ZARZĄDY.
   

 

nastrój

 

 
W programie „piatiletki“ bu-

downictwo mieszkaniowe zostało
bardzo szeroko uwzględnione. Na
rok bieżący preliminowano po-
czątkowo około 3 '/» miljardów
rubli, w ciągu roku kredyt ten zo-
stał podwyższony do 5 '/ miljar-
dów. W drugiej połowie roku,
jak donosi  „Ekonomiczeskaja
Żyźń' z d. 17 grudnia, skonstato-
wano.

„powolność tempa, ulokowanie nie-
produkcyjne olbrzymich środków w bu-
dowle niezakończone, pomimo, iż bu-
dowa ich trwa od wielu lat.

Już teraz widać, że uchwalony plan
wykonany nie będzie. Do 1-go paździer-
nika oddano do użytku zaledwie 5 proc.
projektowanych na rok bieżący budyn-
ków mieszkalnych”.

Kiedy okazało się, że środki
zostały zużyte zupełnie nieplano-
wo, że skutkiem tego większość
rozpoczętych budowli stoi nieza-
kończona, wyasygnowano nowe
olbrzymie środki na ich zakoń-
czenie. Cóż się jednak stało?

„Asygnowanekredyty, przeznaczone
na rozwój budownictwa i na rodukcję
miejscową materjałów budowlanych, w
znacznej części nie zostały użyte, a
olbrzymie środki materjalne zostały u-
nieruchomione w niezakończonych bu-
dynkach.

Budują, potem rujnują i znowu bu-
dują — oto obraz, który można obserwo-
wać w rozmaitych miastach i osiedlach.

Budują wszyscy, kto tylko chce.
Budują, co się komu podoba i jak komu
przyjdzie do głowy. Wydają tyle, ile
komu uda się uzyskać, często
zupełnie bezużytecznie”.

Srodki są. Materjaiu nie brak.
Rąk roboczych—nadmiar. Wszyst
ko opracowano do najdrobniej-
szych szczegółów w planie ogól-
nym, dzielnicowym, miejscowym i
pomimo to „pięć procent planu“,
marnowanie środków, „nie wyzy-
skanie" kredytów, a jednocześnie
ta sama „Ekon. Żyźń* w następ-
nym numerze zamieszcza entu-
zjastyczny artykuł o wykonaniu
„piatiletki” w ciągu lat czterech...

bardzo

BERLIN (Pat). Centrowa , Ger-

mania“ zamieszcza artykuł, w
którym, omawiając akcję Niemiec
w sprawie równouprawnienia

zbrojeń, pisze między innemi:

Okopy Wersalu zostały pod-

ważone, rewizja zbliża się szyb-
kiemi krokami, Niemcy na żąda-
nia Francji w sprawie bezpieczeń-

stwa odpowiedzieć mogą tylko,

że bezpieczeństwo osiągnąć bę-
dzie można przez rewizję, która
nie jest problemem przyszłości,

lecz zadaniem teraźniejszości.

Nadchodzący rok stać musi pod

znakiem tej właśnie rewizji, o ile

 

Zaprzeczenie rządu fra'“
w sprawie wydalenia

PARYŻ (Pat). W związku z
wiadomościami o rzekomym pro-
jekcie repatrjacji przez władze
francuskie 50 tysięcy robotników
polskich do granic Polski, fran-
cuski minister pracy oświadczył,

Społeczne Biuro Pośrednicwa Pracy
Pol. Młodz. Akadem U.S.B.

poleca rytunowanych korepety-
torów, pierwszorzędne siły biuro*
we oraz inkasentów. Oferty pro-
szę składać pod adresem: ul.

Wielka 24, tel. 770.

nie mają się spełnić ponure prze-

powiednie pesymistów. Ustałona

w Genewie formuła pojednania w
sprawie powrotu Niemiec na kon-

ferencję rozbrojeniową mówi obok

równouprawnienia również o bez-

pieczeństwie. Bezpieczeństwo

Herriota jest nie do przyjęcia dla
Niemiec, które są gotowe podać

Francji dłoń do zawarcia Locarna

europejskiego, o ile będzie ono
oparte na ; -'enionych traktatach
i gr. z na innych zasa-

dach more niż te, które w

Wersalu m я ;зчпдасігоь; mę-

   
żów stanu.

robotn! — ©. *kich.
że wiar „zbawione są
wszel że rząd iran-
cuski me —. pod uwagę
możliwości przeprowadzenia ma-
sowej repatrjacji robotników pol-

skich. .

Izba francuska uchwaliła pożyczkę
dla Austrii.

PARYŻ (Pat). Wniosek zauła-
nia dla rządu w dyskusji nad po-

życzką dla Austrji uzyskał 352
głosy przeciwko 188.

Zaostrzenie stosunków rumuńsko-włoskich,
BUKARESZT (Pat). W wyni-

ku zaostrzenia się stosunków ru-
muńsko-włoskich przez- nieprze-
dłużanie traktatu przyjaźni, który
wygasa w styczniu 1933 r. oraz
pzzez zerwanie rokowań clearin-
gowych, obie strony zablokowały

Belgja fortyfikuje
BRUKSELA (Pat). Minister

obrony narodowej oraz kilku ge-
nerałów i paru członków sztabu
generalnego rozpatrywało możli-

Wojna Boliwji
BUENOS AIRES, Pat. Po

6-tygodniowych zaciętych wal-
kach wojska paragwajskie opu-
ściły forty Saavedra, Samaclay i

w swych bankach emisyjnych na-
leżności wzajemne z tytułu eks-
portu. Wobec znacznej aktyw-
ności rumuńskiego bilansu handlo-
wego w stosunku do Włoch, nowe
zaostrzenie stanowi dla Rumunji
poważne niebezpieczeństwo,

granicę wschodnią,
wości przyśpieszenia prac nad
wzmożeniem obronności granicy
wschodnie.

z Paragwajem.
Murguia. Wojska boliwijskie są
panami sytuacji na odelūku Pin-
nleomayo, na froncie Gran
Chaco.
—

Dlaczego Polskie Radjo nie nadało przemówienia Ojca ŚW.
„Słowo Pomorskie' z dnia 28

b. m. pisze:
„Posiadacze  radjoodbiorników

w Polsce mieli możność słyszeć
przemówienie Ojca św. zawdzię-
czając niemieckiej stacji w
Koenigswusterhausen, która na-
weł natychmiast podała tłumacze
nie na niemiecki. Natomiast nasz
sławny „olbrzym raszyński* w
tym czasie nadawał... muzykę
gramolonową.

Okazuje się, że „Radjo Pol-
skie'' wiedziało o mającej nastą-
pić transmisji z Watykanu, tylko
pomyliło się względnie spóźniło
się o 12 godzin! Bo oto tegoż
dnia, o godz. 23.45 tuż przed roz-
poczęciem transmisji pasterki z
Krakowa speaker warszawski za-
powiedział, co następuje:

„Hallo hallo! o godz. 12.15 (to
zn. o godz. 24,15 wzgl. 0.15 —
red.) z Włatykanu nadane będzie
przemówienie Ojca św. Postara-
my się: osiągnąć połączenie z Rzy-
mu i jeżeli tyłko nie nastręczą się
jakie trudności techniczne prze-
mówienie to nadamy naszym ra-
djosłuchaczom. W tym celu bę-
dziemy zmuszeni mniej więcej o
$odz. 0.15 przerwać transmisję
pasterki“.

Radjosłuchacze z najwyższem
zaciekawieniem przywarli do głoś
ników i słuchawek, O. godz. 24
zabrzmiał hejnał krakowski, a w
chwilę potem rozpoczęła się pa-
sterka z kościoła Marjackiego.
Bez żadnej przerwy pasterka do-
biegła końca a potem speaker o-
znajmił koniec transmisji, odegra-
no hymn narodowy i na tem się
skończyło. O zapowiedzianej
transmisji z Watykanu ani słó-
weczka.

Widocznie „trudności technicz-
ne” były jednak tak wielkie, że
nie pozwoliły na transmisję prze-
mówienia wygłoszonego przed
12-tu godzinami”.

Od siebie musimy dodać, że
po otrzymaniu depeszy z Watyka-
nu z oznaczeniem daty i godziny
przemówienia Ojca św. natych-
miast powiadomiliśmy o tem dy-
rekcję Polskiego Radja, prosząc
ją o udostępnienie społeczeństwu
usłyszenia przemówienia wigilij-
nego Ojca św. Niestety, zgóry
nas uprzedzono o „piętrzących się
trudnościach". Trudności te prze-
dewszystkiem istnieją w  Zarzą-
dzie Polskiego Radja. (Kap).

sprawa skrócenia okresn zasiłków dla bezrobotnych.
Jak się dowiadujeny, odbyło

się dawno oczekiwano posiedze-
nie komisji zarządzającej Z. U. P.
U. w Warszawie, na którem roz-
patrywany był wniosex Minister-
jum Opieki Społecznej o skróce--
niu okresu zasiłkowego dla bezro-
botnych pracowników umysłowych
z 9 na 6 miesięcy.

Za wnioskiem tym opowiedzia-
ły się jedynie 2 głosy, a mianowicie
przewodniczący komisji zarządza-
jącej i przedstawiciel pracodaw-
ców. Przeciw wnioskowi głosowali

trzej przedstawiciele pracowników
umysłowych.

Wniosek ten został zatem od-
rzucony.

Zgłoszony następnie wniosek
czasowegoo zawieszenia prawa do
9-miesięcznego okresu zasiłkowe-
$0 uzyskał tylko jeden głos przed-
stawiciela pracodawców.

Wobec tego wynikugłosowania
obydwa wnioski upadły, a groźba
skrócenia okresu zasiłkowego zo-
stała narazie uchylona,

Zabólstwokkapłana.
POZNAŃ (Pat), W piątek wie-

czorem o godzinie 18 padł oliarą
tajemniczego zamachu ks. Zy-
$munt Masłowski, proiesor  gi-
mnazjum im. Słowackiego w Po-
znaniu, liczący lat 35.

Ks. Masłowski wyszedł o tej
porze z domu w pobliżu katedry
poznańskiej i skięrował się ku

miastu. W chwilę po opuszczeniu
domu, przy ulicy Lubrańskich, zo-
stał zaczepiony przez nieznanego
sprawcę, który strzelił z rewol-
weru do ks, Masłowskiego, trafia-
jąc go w szyję.

Postrzał spowodował natych-
miastową śmierć.

Proces brzeski w apelacji
Pogłoski, co do składu kompietu sądzącego.

Dookoła rozprawy brzeskiej,
wyznaczonej przez Sąd Apelacyjny
na dzień 7 lutego r. p., krążą prze
różne pogłoski, dotyczące składu
kompletu sądzącego.

Wiadomo jest, że sala rozpraw,
na której ma odbywaać się proces,
zarezerwowana została na przeciąg
dwuch tygodni, co świadczy o prze
widywanej długości procesu, któ-
ry zapewne nie będzie mógł się od
bywać bez udziału świadków. Ja-
ko referenta sprawy wymieniają
sędziego Chodeckiego, który przed
nominacją do Sądu Apelacyjnego
w Warszawie, był prezesem Sądu
Okręgowego w Toruniu, a przed-
tem w Łucku.

Osoba przewodniczącego nie
jest jeszcze wiadoma. Podobno no

womianowany wiceprezes Rudni-
cki, który na nowe stanowisko.
przyszedł z Sądu Okręgowego w
Piotrkowie, nie będzie przewodni
czył. Wzamian niego wysuwają
sędziego  Dobromęskiego, który
przyszedł z Sosnowca, a także
wspominają o udziale w procesie
w charakterze sędziego, p. Kaw-
czaka, b. prokuratora prasowego.
Wydaje się to jednak niemożliwe,
ze względu na udział p. Kawcza-
ka w procesie o wypadki wrze-
śniowe, gdzie występował w roli
oskarżyciela.

Proces brzeski związany jest z
tamtym procesem, który stanowi
część składową sprawy przeciw-
ko więźniom brzeskim.

Rozporządzenia wykonawcze do prawa
o stowarzyszeniach.

Ogłoszone zostały dwa rozpo-
rządzenia ministra spraw we-
wnętrznych, mające charakter roz
porządzeń wykonawczych do pra
wa o stowarzyszeniach. Jedno z
tych rozporządzeń dotyczy rejest-
racji stowarzyszeń, drugie zaś —
wydane w porozumieniu z ministra
"mi sprawiedliwości i opieki społe
cznej — przystosowania stowarzy-
szeń i spraw będących w toku
do przepisów prawa o stowarzysze
niach. Е

Pierwsze z tych tozporeądzeń
wprowadza przewidziany w prawie
o stowarzyszeniach rejestr stowa-
rzyszeń, który prowadzić ma wo-
jewódzka władza administracji o-

Boniosły okólnik ministra skarbu W
Ministerstwo skarbu wystoso-

wało do izb i urzędów skarbo-
wych okólnik z datą 22 grudnia za
numerem LDV/55621,/4/32 w spra-
wie wykupywania świądectw prze
mysłowych na prawo prowadzenia
warsztatów rzemieślniczo - prze-
mysłowych w roku 1933. Jak wia
domo, wysokość świadectwa prze
mysłowego zależna jest od ilości
zatrudnianych pracowników. Przez
wzgląd na konieczność zwalczania
bezroboąia, a co zatem, na konie-
czność usunięcia tych powodów,
które zmuszają właścicieli do ogra
niczania personelu, ministerstwo

gėlnej. Drugie rozporządzenie
stwierdza, że stowarzyszenia i
związki stowarzyszeń, istniejące
prawnie w chwili wejścia w życie
prawa o stowarzyszeniach, opiera-
ją nadal swe istnienie na ostatniej
decyzji właściwej władzy, wydanej
na podstawie dotychczasowych
przepisów. W razie jednak zmiany
statutu stowarzyszenia musi być
ono zarejestrowane ponownie we-
dług przepisów prawa o stowarzy
szeniach.

Ponadto rozporządzenie to re-
guluje szereg innych spraw, zwłasz
cza dotyczących postępowania
przy rejestracji stowarzyszeń na
terenie b. zaboru pruskiego.

sprawie zatrudniania bezrobotnych.
pozwoliło warsztatom w granicach
od 8-ej do 4-ej kategorji przemy-
słowej na wykupywanie świadectw
przemysłowych niższej kategorji
przy zatrudnianiu pracowników we
dług uprawnień kategorji wyższej.
Zatrudniani nadliczbowo uważani
są jako bezrobotni. Ministerstwo
zaznaczyło w nowym okólniku, że
wykupywanie świadectw w takich
wypadkach może się odbywać bez
konieczności przedstawiania wnio
sków inspektoratu pracy. Ułatwie
nie takie posiada pierwszorzędne
znaczenie,

Niskie dochody skarbu z podatków, opłat i monopoli.
Według danych min. skarbu o-

gólne wpływy skarbowe z podat-
ków opłat i monopoli przyniosły
w listopadzie r. b. 146.014,000 zł.,
podczas gdy w listopadzie ub. roku
dały 159.463.000. Podatki bezpo-
średnie przyniosły 57.552.000, pod
czas gdy w r. ub. w listopadzie —
55.919.000. Podatki pośrednie wy-

Reorganizacja poczty.
Ministerstwo Poczt opracowa-

ło projekt noweli do ustawy dla
poczt, który zaostrza postępowa-
nie karne za naruszenie przewozu
pocztowego, a nadto reorganizuje
dotychczasowy system 'korzysta-
nia przez urzędy państwowe z
przewozu pocztowego. Mianowi-
cie dotąd były w budżecie po-
szczególnych władz przewidziane
sumy ryczałtowe na opłatę porta,
obecnie zaś zarząd poczt dla
zwiększenia dochodów proponuje
wprowadzenie znaczków urzędo-
wych po taryfie niższej od nor-
malnej. Znaczki stanowiłyby pod-
stawę do rozrachunku między
pocztą, a rozmaiłemi władzami.—
Projekt znalazł poparcie minister-
stwa Skarbu, wobec tego będzie
prawdopodobnie zatwierdzony
przez Radę Ministrów, jakkolwiek
pociągnie za sobą zwiększenie
wydatków biurowych we wszyst-
kich ministerstwach.
WZEROAEZZBZSOKIEDECA ZZAZPAZOORAOZE

0d Administracji.
Wszystkim naszym Sz. Pranuma-
raterom zamiejscowym, którzy
załegają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będziemy
zmuszeni bezwzględnie wstrzy-
mać przesyłanie pisma z dniem

1 Stycznia.   

kazują zmniejszenie z 12.937.000 do
11.983.000. Znacznie spadły wpły-
wy z ceł. Mianowicie z 12.627.000
do 8,320.000. Również opłaty stem
plowe dały w r. b. w listopadzie
tylko 8.767.000, podczas gdy w li-
stopadzie r. ub. przyniosły 12.167
tys. Wpływy z monopoli spadły z
56.325.000 do 53.017.000.

Reaukcje na Siąsku.
Kopalnia skarbowa „Jacek

Wielki”, produkująca obecnie ty-
siąc ton węgla dziennie, oraz za-
trudniająca 2 tysiące ludzi, zwol-
nić ma w czasie najbliższym część
robotników.

Urzędnicy Katowickiej wspól-
noty interesów huty Królewskiej i
Laura otrzymali wypowiedzenie
na dzień 31 grudnia bi,

Dyrekcja spółki akcyjnej Ho-
henlohe, w której skład wchodzą
m. in. huty cynkowe i kopalnie
Hannai Maks wypowiedziała z
końcem marca 1933 r. pracę 160
urzędnikom.
W dniu 31 bm. ulec ma unie-

ruchomieniu piotrowicka fabryka
maszyn w hucie Ferrum po 1
stycznia 1933 r. ma być przepro-
wadzona częściowa redukcja per-
sonelu.

0 zasiłki dla bezrobotnych.
Na posiedzeniu zarządu głów-

nego Funduszu bezrobocia, które
odbędą się w tym tygodniu, mają
być rozważane wnioski kilku za-
rządów Funduszów Okręgowych
w sprawie utworzenia nowej ka-
tegorji zasiłków dla  bezrobot-
nych. Idzie o wyasygnowanie od-
powiednich sum dla półbezrobot-
nych, to znaczy pracujących od 1
do 2 dni w tygodniu.
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Pisząc wczoruj artykuł nasz

„na wszystkich frontach”, uwzglę-

dniliśmy jedynie sprawy europej-

skie, wydzielając front najważ-

niejszy, najbardziej może dla po-

koju wszechświatowego groźny,

choć pozornie tak odległy — front
japońsko-rosyjski.

'" Miał rację (jak zawsze) Roman

Dmowski, pisząc przed kilku laty,

że zagadnienie dalekiego wschodu

długo jeszcze, bardzo długo trzy-

mać będzie w napięciu świat cały.

Mandżurja i wszystko co się z nią

pośrednio łączy, to jakby gigan-

 tyczna beczka prochu, wobec

której nasze przysłowiowe „.Bał-

kany' wyglądają jak dziecinna

igraszka.
Po paru miesiącach względne-

go pokoju, gdy mówiło się nawet

o pewnem porozumieniu między

Japonją a Sowietami, nagle nastą-

pił zwrot frontów. Rosja, zabez-

pieczywszy sobie tyły, zwłaszcza

od strony Polski, podaje rękę

Chinom, gdzie wpływy komuni-

styczne nie od dziś są dość silne

i gdzie cała struktura społeczna

skłania się ku doktrynom komuni-

stycznym. Wywołało to wielki nie-

pokój w Japonji. Według depeszy

„Biura Reutera” z Tokio, przed-

stawiciel rządu japońskiego okre-

ślił w tych słowach stanowisko

Japonji wobec nowycł. posunięć

Sowietów:
„Żywioły, naruszające najbardziej po-

kój światowy, podały sobie teraz ręce.

Japonja zdecydowanie przeciwstawia się

tym siłom. Zbliżenie chińsko-sowieckie

jest bardzo źle widziane przez rząd to-

kijski. Niechaj mocarstwa zdecydują, czy

Daleki Wschód ma być rządzony przez

siły destrukcyjne, czy też przez

siły umacniające pokój i porządek.

Wznowienie stosunków chińsko-sowiec-

kich stawia bardzo jasno tę kwestję.

W. porównaniu z tem problemat przy-

szłości Mandżurji jest wielce niezna-

czący.*

Liga Narodów, o którą formal-

nie oparła się sprawa Mandžurji,

zajęła stanowisko nieprzychylne

dla Japonji, pozatem jednak, jak

zawsze, stara się działać na zwłó-

kę, Inaczej rząd japoński, który

działa zdecydowanie i zgóry od-

rzuca wszelkie załatwienie kom-

promisowe. W wyniku rady ga-

binetowej, która świeżo odbyła się

w Tokio, rząd japoński wysłał do

' delegacji swojej w Genewie in-

strukcję, zalecającą jej odmówie-

nie udziału w projektowanym ko-

mitecie koncyljacyjnym.

Przyznać trzeba, że Japonja

nie próżnowała w ciągu ostatnich

miesięcy. Korzystając z chwilo-

wego odprężenia stosunków z Ro-

sją. potrafiła ona w znacznejmie -

rze opanować. Mandżurję, zdusić

powstanie, stworzyć sobie poważ-

ną bazę wojenną i wogóle poczy-

nić doniosłe przygotowania.

Zaniepokojona tem prasa ame-

rykańska wprost pisze o niebez-

pieczeństwie przekszlałcenia się

zatargu japońsko - chińskiego w

wojnę światową.

O przygotowaniach wojennych

Japonji czytamy: -

„W arsenałach japońskich praca wre

we dnie i w nocy. Większe fabryki pry-

watne zostały przerobione i przystoso-

wane do celów wojennych. Z Europy do

Japonji bez przerwy nadchodzą znaczne

› transporty z gazami trującemi, chemi-

kaljami 1 innemi, nowoczesnemi akce-

sorjami wojennemi. Świeżo otrzymało ia-

pońskie ministerstwo„marynarki znaczne

kredyty na uzbrojenie floty... Niema naj-

mniejszej wątpliwości, że Japonja przy-

gotowuje się do wojny.*

Prasa amerykańska popiera

powyższe swe twierdzenia szere-

giem faktów, które świadczą, jak

bardzo opinja amerykańska inte-

resuje się temi sprawami i jak

dokładnie jest poinformowana.

Tak więc znacznie rozszerzona

została japońska baza morska w

Kure, gdzie pracuje obecnie go-

rączkowo 18 tys. robotników.

Arsenał wojskowy Iwakuni zo-

stał rozszerzony i wyrabia gazy

trujące. » Fabryki „Nichonneft” i

„Nichon acetik“ w Simonoseki i

Chikodzima zostały przystosowa-

ne do celów wojskowych i wyra-

biają proch. Towarzystwo „Nichon

azot" uruchomiło fabrykę nitro-

gliceryny.

Fabryka wyrobu perfum „Kan-

no” wyrabia w Osako chemikalja

do celów wojskowych. „Japoń-

skie Tow. wyrobu celluloidu" bu-

duje drugą fabrykę w Kandżaki-

gawa. Tow. wyrobu sztucznego

jedwabiu zbudowało w pobliżu

portu Kure olbrzymią fabrykę,

zajmującą powierzchnię 400 ty-

Zprasy.
P. Moraczewski o p. Jaworowskim

Jak się w sanacji kcchają, wia-

domo! Jako ilustrację przytoczy-

my piękny obrazek, wzięty z pi-

sma: „Front Robotniczy” (p. Mo-

raczewskiego). Organ p. Moraczew

skiego tak pisze o p. Jaworow-

skim, prezesie t. zw. „Frakcji Re-

wołucyjnej':
„Robotnicy Królewskiej Huty mieli

w tych dniach rozrywkę: zjechał tam o-

sobiście, w asyście odpowiednio dobranej

„świty”, sam p. Rajmund Jaworowski,

„ukochany wódz” wszystkich Tasiemek,

Łokietków i t. p. bohaterów Kercelaka.

Ogromnie „ęocjalistyczny” szef bandy-

ckich bojówek, nadużywających nazwy

„dawnej frakcji rewolucyjnej, zdradza,

jak wiadomo, szerokie apetyty na_„so-

lidarystycznych” (!) śląskich Zetzetzetów.

(t. j. Z. Z. Z., organizację tworzoną przez

rząd i p. Moraczewskiego). Poprzestać

jednak musi na apetytach.

Że tak jest najlepiej świadczy „histo

ryczny” dzień 18 grudnia, kiedy to wszys

cy technicy i górnicy Z. Z. Z. przejść mie

l: do szeregów „Rewolucyjnego proletar-

jatu” z pod znaku socjal-grandy. Rzeczy-

wistość okazała się bardzo ną apetyty

p- Jaworowskiego niełaskawa i „wodza“

spotkało fiasko, akcja spaliła na panew-

ce. x

Tacy to już ci robociarze śląscy nie-

wdzięczni, — samego Antka zśniłemi jaj-

cami obrzucili, że aż uciekał, No i oczy-

wiście „wódz” z garstką łokietkowych

rycerzy przybyłych z Warszawy zmuszo-

ny był... sromotnie wiać z zębranią... I u-

dać się wprost do łaźni.”

Lwy wenecjańskie,

Manifestacje, jakie miały miej-

sce we Włoszech i Jugosławii z

powodu uszkodzenia kamiennych

lwów weneckich, umieszczonych,

na murach Trogiru, wywołały licz-

ne komentarze w prasie, która we

wrogich okrzykach, wznoszonych

przez manifestantów, dopatrujesię

nut głębszych i doszukuje się pew-

nych posunięćpolitycznych.

Faktem w każdym razie jest,

iż pewne naprężenie stosunków

włosko - jugosłowiańskich ma swo

je wytłomaczenie w ostatnich wy-

darzeniach na arenie polityki za-

granicznej.

Fisze o tem m. in. „Kurjer Po-

znański* podkreślając znaczenie

przekształcenia t. zw. Małej Enten

ty z luźnego sojuszu w bardziej ści

sły związek, posiadającywspólny

organ w postaci stałego sekretar-

jatu.

" Co było powodem tego prze-

kształcenia?
„Podobno ogromne zniechęcenie i

rozczarowanie p. Benesza do Ligi Naro-

dów, której był entuzjastą. Niemoc Ligi

Narodów wobec zatargu © Mandżurję,

przyznanie równouprawnienia w sprawie

zbrojeń Niemcom, Węgrom i Bułgarji, za

łatwienie tej kapitalnej sprawy poza Ligą

Narodów na konferencji pięciu mocarstw

i bez udziału mniejszych państw zainte-

resowanych, — wszystko to skłoniło mi-

nistrówee spraw zagranicznych trzech

państw Małej Ententy do wzmocnienia

jej podstaw, by zabezpieczyć się przed

nowym atakiemktóry przygotowuje się

pod hasłem rewizji granic. „

Kompanja na rzecz rewizji granic

* wzmaga się ostatnio niebywale. Przebieś

konferencji rozbrojeniowej, agitacja pe-

wnej części prasy angielskiej, dojście do

władzy p. Cota we Francji, —wszystko

to słusznie, czy niesłusznie obudziło na

dzieje w obozie rewizjonistów, wzmaga-

jąc ogólny niepokój i zdenerwowanie. Re

welacje p. Steeda o projekcie nowego po

działu Europy środkowej dokonały reszty.

Jaki jest narazie rezultat tej kampanii?

Zacieśnienie węzłów między krajami Ma-

łej Ententy, która — jak niektórzy są-

dzą, — pragnie podobno rozszerzyć swe
horyzonty.” 4

Wszystko to nie može się na-

turalnie podobać Włochom, ale za
pytać się należy, czy Włosi sami
przez zbyt pohopne operowanie ha

słem rewizji traktatów nie przy-
czynili się do wytworzenia nerwo-

wej atmosfery?

„Kampanja pewnych włoskich czyn-

ników na rzecz rewizji granic wyszła o-

czywiście na korzyść Niemiec, wzmacnia-

jąc ich stanowisko. Przypominamy tu,

ile korzyści chcieli Niemcy wyciągnąć z

dość dwuznacznej mimo wszystko wizy-

ty prezesa Senatu włoskiego p. Federzo-

niego w Gdańsku i w Berlinie. Ale czy

Włochom akcja ta dała jakie korzyści?

e Narazie widzimy tylko — jak powiadamy

— wzmocnienie Małej Enterty.

Nasze sympatje.

Ten sam temat porusza w

„Kurjerze Warszawskim“ senator

Koskowski.

Odpowiada on na list dr. Ewela

Gaspariniego, który oburza się na

stanowisko niektórych dzienników

polskich, które w sprawie zajść w

Trogirze zajmują stanowisko ra-

czej sympatyzujące z. Jugosławią.

Senator Koskowski pisze naj-

pierw o tradycyjnej przyjaźni pol-

sko - włoskiej, ale podkreśla, że w

przyjaźni i sympatjach też musi

być i debet i credit.
„Ale niestety, do tego świata uczuć

tradycyjnych wkradł się ostatniemi laty

bardzo silny rozdźwięk. Polityka rządu

włoskiego idzie po linji, sprzecznej z naj”

żywotniejszemi interesami Polski. W szcze

gólności dążenia Mussoliniego do popie-

rania wszystkich tych, którzy pragną re-

wizji traktatów powojennych, stanowią

największą przeszkodę do konsolidacji

stosunków pokojowych, tak niezbędnej

dla rozwoju wewnętrznego państwapol-

skiego.

Cała prasa faszystowska rozwodzi

się systemaatycznie nad tem, że Niem-

com stała się krzywda, że mają one prawo

zbroić się, że są słuszne ich pretensje re

wizjonistyczne. Zaledwie kilkanaście dni

temu „Popolo d'Italia“ atakowal siarczy-

ście Francję za to, że popiera „system

sojuszów politycznych i wojskowych,

sprzecznych z duchem i literą paktu ge-

newskiego“ (Polska i Mała Ententa).

„Corriere della Sera" drwił z sojuszów

francuskich, „więcej kosztownych, niż u-

žytecznych“.

Akcja rządu włoskiego i podległej

mu zupełnie prasy jest jednym z najsil-

niejszych czynników ambicji i oczekiwań

rewizjonistycznych w Niemczech.

Na terenie ogólniejszym polity-

ka włoska jest również w dyshar-

monji z polityką polską.

„Nasze pojęcia np. o rozbrojeniu są

zupełnie odmienne od pojęć włoskich.

Nasze wyobrażenia o zadaniach iroliMa

łej Ententy kłócą się z wyobrażeniami

włoskiemi.”
ю * *

Przechodząc do wypadków w

Trogirze „Kurjer Warszawski” pi-

sze:

„Nie jest OP Włoch, kto

nie akceptuje założeń jej chwilowej po-

lityki. Nie zapomina o długach „wdzię-

czności ten, kto otwarcie, lojalnie, bez

obłudy wytyka błędy i niebe ieczeństwa

polityki dla swego kraju i dla Europy":

 

Łyd o Rosji.
„Hajnt“, stosowniedo zapowie

dzi, zaczął drukować setję artyku-

łów wybitniejszegopublicysty
ży-

dowskiego, obecnie zamieszkałego

w Niemczech, Eazrjela Karbeba-

cha, z jego ostatniej, dłuższej po-

dróży do Rosji. Pierwszy artykuł

(„Hajnt” z 16. XII, tyt. „Co widzia

łem w Rosji sowieckiej?') porusza

„wierzenia i poglądy”, istniejące

obecnie w tym kraju. Głoszono o

Rosji, że jest krajem wołnym, szczę

śliwym, sytym, nie posiadającym

znamion krajów „burżujów”.

„Jednak dziwna rzecz: gdy wjeżdżasz

do tego kraju, nie widzisz z tego wszyst-

kiego — nic. Oberwani żebracysiedzą

na chodnikach i żebrzą, dzieci umierają z

głodu, a rodzice umierają przedwcześnie...

Jedni boją się drugich. Wszyscy drżą:

robotnicy przed sekretarzami, sekretarze

— przed dyrektorami, dyrektorzy—przed

partją. Wszyscy sprzedali się za kawa-

łek suchego chleba. Nikt nie mówi, co

myśli, nikt nie powie nikomu prawdy...

Na zapytanie, jak w takich wa-

runkach ludzie mogą żyć, odpowia

dają:
;

„Żyje się wiarą. To znaczy: Rosja

jest jedynym krajem na świecie, w któ-

rym władza żąda wiary, W Rosji wła-

dza chce posiąść człowieka w całości —

z jego czynami, z jego myślami, z jego

poglądami, z jego snami imarzeniami.

„ojałność jest największem prze

stępstwem:

„W krajach kapitalistycznych „wła-

dza zadawalnia się — lojalnością. Nie na

ruszaj porządku publicznego, prowadź się

należycie, płać podatki — władza pozo-

stawia ciebie w spokoju. W Rosji taki

przestęp-
— znaczy

stosunek do państwa jest,
stwem.  Lojalny człowiek
wróg. |

Źródło takiego stosunku wła-

dzy tkwi w zaprzeczeniu indywi-

dualizmu:
„Rosja uważa, że całe nieszczęście

polega natem, że w świecie kapitalisty-

cznym wszystko jest czynione z oce

siebie, z powodu interesu jednostki..."

Człowiek musi się wyprzeć swe

go „ja”, a musi przejąć się świato

poglądem „my”, światopoglądeną

ogółu, wspólnoty. Aby przerobić

swoją psychikę, jest niezbędna wia

ra, a $dy jest wiara, człowiek nie

pyta o nic, nie powątpiewa o ni-

czem, a spełnia to, co mu każą:

„Dlatego też Rosja żąda od swoich

obywateli silnej wiary, że tak, jak jest

obecnie, jest dobrze, że tak powinno być,

że obecny stan doprowadzi do wolno-

ści, do równości, do wyzwolenia świa-
ааЕ .

Ten, kto wierzy w to, co mu

każą, jest przekonany, że w Rosji

jest dobrze: :

„Ten, kto wierzy, widzi wyražnie, že

„kraj jest pelen szczęśliwości. Niema

żebraków, niema głodu, niema niewolni-

ków. Jest tylko kraj socjalistyczny, wol-

ny, szczęśliwy, rządzony z woli ludu...“

Ten, kto nie wierzy w to, co

mu każą, nie jest przekonany, że

w Rosji jest dobrze:
„Tylko ten, który ma własną myśl

ten, kto nie wierzy i nie może wierzyć i

postępować tak, jak mu każą, widzi

wszystko wodwrotnem świetle i dlatego

R „sowiecka jest nieznośnem pie-

em...

ATSUNITA SEKTRENDNET

sięcy kwadratowych 'ardėw. w

miejscowości Okumi wybudowa-

no fabrykę aluminjum do celów

wojskowych. Znacznie powięk-

szone fabryki żelaza w Jawata i

Dooka wyrabiają specjalnie drut

kolczasty. Arsenał w Kokura roz-

szerzony został o 12 tys. kw. jar-

dów. Składy materjałów wybu-

chowych w Majdżuru znacznie zo-

stały powiększone. Lotniskowoj-

skowe w Sarebo zostało przebu-

dowane i dostosowane do naj-

nowszych wymagań. Prócz tego

rozpoczęto budowę kiiku innych

lotnisk. W Osaki składy inten-

dantury zostały znacznie rozbu-

dowane.

Przytoczyliśmy powyżej drobną

tylko część informacyj prasy ame-

rykańskiej, świadczących o bar-

dzo poważnych zbrojeniach Ja-

ponji.

Ogrom tych zbrojeń z jednej

strony, z drugiej strony olbrzymie

zainteresowanie, jakie one budzą

zarównow Ameryce jak i w Ro-

sji, świadczą, że w ruzie rozpę-

tania tam furji wojennej, nie da

się ona zlokalizować i przyjąć

może rozmiary, o jakich się nam

dziś nie: śni.

 DAAANRAIK оЕВЕ_

" Polska.

 

Gen. Denikin 0 przyszłej Rosji
przeciw myślom o rozbiorze.

Gen. Denikin zamieścił w „Po-
ślednich Nowostjach* obszerny ar-
tykuł, który stał się punktem wyj-

ścia ożywionej polemiki między

przedstawicielami różnych  kierun-
ków rosyjskiej myśli politycznej.

Pisze mianowicie gen. Denikin:

— Już w roku 1917 odpowie-
dzialni działacze obydwu walczą-

čych obozów wysuwać zaczęli

koncepcję pokoju kosztem Rosji.

astroje te wystąpiły z szczegól-

ną siłą na początku 1920 roku,

kiedy to w Anglji i w Ameryce

dojrzewa idea zgniecienia bolsze-

wizmu przy pomocy Niemiec i po-

rozumienia się z Niemcami kosz-

tem Rosji. Myśl rozbioru Rosji do

dziś dnia nie jest porzucona i za-

pala się, niczem błędny ognik, to

w jednym to w drugim punkcie

kuli ziemskiej.
Uporczywa propaganda na

rzecz rozbioru Rosji wytwarza
niebezpieczną aberację politycz

ną.
Znamienna jest działałność o-

bydwu Korostowców, którzy w

imieniu Skoropadzkieśo prowa-

dzą propagandę na rzecz niepod-

ległości Ukrainy. Ci t. zw. het-

mańcy obiecują zapłacenie 25

proc. długów Rosji carskiej, a

przedewszystkiem łudzą kapitali-

stów angielskich perspektywami
zdobycia cennych źródeł surow-

ców ukraińskich i kaukaskich.

Czasy rozstrzygające są prawdopo-

dobnie niedalekie. W każdym ra-

zie wśród grabarzy państwowości
rosyjskiej daje się zauważyć oży-

wiona działalność. Niema końca

pogłoskom o planach następców

Petlury, którzy w sojuszu z Pol-

ską i... rosyjskiemi organizacjami

emigracyjnemi zamierzają wal-

czyć o niepodległość Ukrainy

kosztem _ politycznych, — еКопо-

micznych i; terytorjalnych u-
stępstw na rzecz Polski.

Jakie jest wyjście z zawikłane-
go labiryntu międzynarodowościo-
wych stosunków w państwie ro-

syjskiem?

„jedność Rosji i jako konsek-

wencja tej ogėlnej zasady žadnych

niepodległych państw na jej tery-

torjum w granicach przed rewo-

lucją bolszewicką... Jedność ta

powinna być realizowana bez

szkody dla wolności  poszczegól-

nych prowincyj, tworzących

Rosję”.

Można prowadzić spór co do
stopnia samodzielności tej lub in-
nej prowincji kresowej Rosji,
oczywiście prócz Polski i Fin-
landji, ale uważać za możliwe ich
ostateczne oderwanie się od Rosji
oznaczałoby nieliczenie się z tem,
co realne i nieuniknione, albo-
wiem łączność państwowa między
Rosją a jej kresami określona
jest przez historję, ekonomję, ryn-
ki zbytu, kierunek linji kolejo-
wych, obronność granic, cało-
kształt rozwoju kulturalno-gospo-
darczego obu stron i obustronne
interesy.

Powiem więcej, w mojem prze-
konaniu, ostateczna pacyfikacja
Europy Wschodniej, likwidacja
sporów polsko - rosyjskich i sam
byt suwerennej i wszystkie swe
ziemie obejmującej Polski może
być tylko zagwarantowany przez
jej zjednoczenie z przyszłą Rosją
na zasadach konfederacji.

Zadaniem Rosjan jest przeko-
nać opinję światową, że w jej in-
teresie leży nie rozbiór Rosji,
lecz jej wyzwolenie z pod jarzma
bolszewickiego. Należy przekonać

cudzoziemców, że balkanizacja
Rosji nietylko nie posunie na-
przód _kwestji przezwyciężenia
kryzysu światowego, lecz pogłębi

go przez krwawą wojnę, do któ-

rej wciągnięte będą wbrew woli

zarówno Zachód, jak i Wschód.
ldeowi zwolennicy niepodległości
kresów Rosji mają zaś do wybo-
ru; albo wejście na zasadach

autonomicznych do składu nowe-
go i wolnego państwa rosyjskiego,
albo też pochłonięcie przez wspól
ny kocioł imperjalizmu sowiec-
kiego, noszącego maskę Związku
Republik Sowieckich.

Rozważania gen, Denikina wy-

wołały liczne odgłosy wśród emi-
graci rosyjskiej.

P. J. Siemionow w „Wozroż-
dieńju' zamieszcza odpowiedź, w

której m. in. zaznacza, że w wy-

wodach gen. Denikina o zupełnym

braku poczucia rzeczywistości

świadczy np. fakt, że gen. Denikin

wwaža za możliwe, mówiąc ©

kwestjach kresowych, wspominać
Polskę, podczas gdy powinien ro-

zumieć, że kwestja polska z chwi-
lą odbudowy państwa polskiego
dla Rosji istnieć przestała.

 

zaszczyt powiadomić iż
urządza spotkanie
hawajskich 

„NOWA GOSPODA" МЕНЕ|
Składa Szanownej Klijenteli życzenia NOWOROCZNE i jednocześnie ma

NOWEGO ROKU przy dżwiękach
mandolin I gitar
ARZĄD  
 

Rosa Bailly. |
Akademja Francuska, na do-

rocznem posiedzeniu w czwartek

dn. 22-go b. m., dokonała rozdzia-

łu nagród literackich, na podsta-

wie sprawozdania swego sekreta-

rza dożywotniego, p. Renć Dou-

mic'a, oraz nagród za dobrą dzia-

łalność (prix de vertu) na podsta-

wie sprawozdania tegorocznego

kierownika Akademii księcia de la

Force.
W sprawozdaniu ks. de la For-

ce znajduje się następujący ustęp

o przyznaniu jednej z nagród:

„Rozpalić w sobie, od 6-g0 ro-

ku życia, płomienne uczucia dla

Polski, przy czytaniu powiastki

Deux Nigauds hrabiny de Sćgur,
oraz wpadać w zachwyt wobec
opowiadań wojskowych Polaka w

jednej z komedji, następnie wejść

do wyższej szkoły w Sevres, zostać

jedną z najwymowniejszych nau-

czycielek gimnazjum w Cahors, a

nagle w czasie wielkiej wojny,

rzuciwszy okiem na wiadomości w

dzienniku, odczuć, że dawny za-

pał dla Polski odżywa: oto przy-

goda Rosy - Dufour,* dzisiaj pani

Bailly. Było to w r. 1916, w czasie

walk pod Verdun. W dzienniku

tym opłakiwał piszący smutny los

opuszczonej, a tą opuszczoną była
A jednak już niejeden

Francuz wówczas poniósł śmierć

dla niej. Max Doumic, organizator

i instruktor oddziałów  ochotni-

ków polskich, który sam popro-

wadził w ogień, mimo 52 lat życia,

padł pod Reims, dna 11-go listo-

pada 1914, a żołnierze jego, przed

pochowaniem zwłok, na pamiątkę

'żu z najwyższemi

jego dzielności, uwieńczyli mu
czoło liśćmi dębowemi. Pani Du-

four dowiaduje się o założeniu

Komitetu Michelet - Mickiewicz,
zwraca się doń, ofiarowuje mu swe

oszczędności i swe usługi, zrzeka

się katedry nauczycielskiej w Ca-
hors, zakłada pismo „Pologne“,
oraz stowarzyszenie p. n. Le Sou
du Polonais, t. j. Grosz Polaka.
Porozumiewa się wkrótce w Pary-

władzami, a w
szczególności z wielkim wodzem,

jen. Weygand'em, który, tak bar-
dzo przyczyniwszy się u boku mar

szałka Foch'a do naszego zwycię-

stwa, miał wsławić się na równi-

nach polskich jednem z najbar-

dziej zdumiewających w dziejach:
veni, *vidi, vici, oraz otrzymać z

rąk wdzięcznej Polski szablę Ste-

fana Batorego. W r. 1919 zakłada
pani Rose Bailly towarzystwo Les
Amis de la Pologne, które przygo-

towuje podróże uczniów i studen-

tów do Polski, dba o poszanowanie
praw Polski w świecie, zakłada
wykład o Polsce na Sorbonie. Ze-
chcieliście, panowie członkowie
Akademii, przyznać z tundacji Ri-
got nagrodę temu dziełu tak pięk-
nemu, które zacieśnia odwieczną

przyjaźń Francji i Polski”.
Postanowienie Akademji Fran-

cuskiej, która przyznaniem nagro-
dy stowarzyszeniu Les Amis de la

Pologne uczciła zarazem ten praw
dziwy wzór cnoty, jakim jest bez-
przykładnie ofiarna działalność
naszej niezrównanej przyjaciółki,
pani Rosy Bailly, znajdzie najżyw-
szy odgłos w Polsce.
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LALA w obronie żóów.
W/ Ameryce — jak donosi Ży-

dowska Ajencja Telegraficzna —

urządzono w grudniu szereg mani-

łestacyj z protestami przeciw „po-

gromom” żydów w Polsce. Najwięk

sza z nich odbyła się w dniu 22

grudnia w Nowym Jorku przed
gmachem konsulatu polskiego.

Wzięło w niej udział 3 tys. studen

tów.

„Policja — donosi Ż. A. T, —

nie wpuściła do konsulatu delega

cji, która zamierzała wręczyć ge-

neralnemu konsulowi p Marchlew

skiemu protest. Do powstałego z

inicjatywy prof. Krausa żydowsko-

akademickiego komitetu obrony

zgłosił akces szereg organizacyj

młodzieży żydowskiej i chrześci-

jańskiej m. in. również YMCA.“.

„

Bojkot żydów.
Z całego kraju donoszą o wzmo

żonej agitacji antyżydowskiej w

okresie przedświątecznym. Szcze-
gólnie żywą działalność antyży-
dowską rozwinięto w Radomiu,
Lwowie, Poznaniu i Bydgoszczy.

Energicznie prowadzona akcja
dała pożądane rezultaty, bowiem
wielu kupujących, uświadamia-
nych w grzeczny i uprzejmy spo-
sób przez studentów, kierowało
swe kroki często z przed drzwi

sklepów żydowskich do sklepów
polskich. Spokoju nigdzie nie za-
kłócono. '

BIETNIESI AWCEUGWADAA

Na podkreślenie zasługuje u-
dział Y. M. C. A. w szerzeniu plo-
tek o „pogromach“. Čėž na to pa
nowie z polskiej Y. M. C. A.?

SZKICE | OBRAZKI,
LUDZIE ZNANI...

Ludzie nie mają zmartwien...

Są jeszcze tacy, proszę mi wierzyć.

Poprostu zblakły dawne świetności, nu-
dzą się i szukają nowych slaw.

Tak, jakgdyby prawdziwe zasługi i

prawdziwie zasłużone nazwiska trzeba
było wyławiać za pomocą ple — bi —

scy — tów.
Wprost ludziom się nudzi i wszyst-

ko... й

Jedno z pism oglosilo plebiscyt na
kilkoro najzasłużeńszych nazwisk wWil-

nie...
Uważam, że to zbyteczne...

Przed kiłku bowiem miesiącami J.

Wyszomirski, znakomity pisarz wileński,

ogłosił kilku najzasłużeńszych wilnian,

urbi et orbi, podając ich nazwiska. Po-

wtarzamy je:

Juljusz Kłos,
Feliks Lubieżyński,
Helena Romer, oraz
pan Lejba Berger...
Powtarzamy je, dodając od siebie,

że z wielką krzywdą i niesłusznie pomi-

04610 nazwisko, imię oraz pseudonim

jeszcze jednego ze sławnych wilnian,

a jest nim Józei Cyrski — „Przecho-

dzień”...

No, ale trudno...
Nikt nie jest prorokiem między swy-

mi i ludziom należałoby przypomnieć

wielkości ich miasta. Słusznie przeto

zorganizowano konkurs na dziewięciu

sławnych wilnian.
Pomysł jest trochę nie oryginalny,

ponieważ w roku 1932 ogłosił konkurs

podobny jeden z nieistniejących już bru-

kowców. Ale kto jest szanującym się

autochtonem, niech staje do apelu...

Słusznie zauważył pewien mój zna-

pomy, że „wyniki każdego plebiscytu

w znacznym stopniu są dziełem przy-

padku”...
Tak jest w rzeczywistości...

W dawnym Egipcie, za panowania

VI dynastji faraonów, w mieście Pi-Bast,

ogłoszono razu pewnego konkurs na na-

zwisko najpopularniejszego iekarza uzdro-

wiciela w tem mieście...

Wszyscy mieli na myśli znanego i

wielce uczonego nadkapłana świątyni

Izydy, który słynął z wiedzy medyckiej.

Po zamknięciu zaś konkursu okazało się,

że najwięcej głosów uzyskała oślica tej-

że świątyni, której mleko miało cudow-

ny dar przywracania zdrowia...

Nadkapłan powiesił się na miedzia-

nym gongu, organizatorzy konkursu zaś

postanowili nigdy więcej podobnych eks-

perymentėw nie wyczyniač...

Słusznie więc powiada mój znajomy,

że „wyniki plebiscytów są dziełem

przypadku”.

Jest to wielkiem ryzykiem w Wilnie

konkursy podobne ogłaszać, Wszyscy

wilnianie są wielcy. Całe środy literac-

kie, całe radjo, plastycy, „Kurjer Wi-

leński* (skondensowana probówka wiel-

kich talentów), cukiernia Rudnickiego,

a biada temu, ktoby się ośmielił zauwa-

: żyć, że ktoś tam kogoś o głowę prze-

rastas

Cyt! nie wolno; chyba, że ktoś

chciałby dostać szklanką gorącej her-

batypogłowie, jakto już bywało...

Bacciarelli mawiał swym uczniom,

że niema brzydkich modelek, gdyż

wszystkie księżniczki rodzą się piękne.

Bravissimo maestro!

Zrobił też on majątek, zdobył sła-

wę, gdyż wszystkie ówczesne damy na

jego portretach sąpiękne...

Ciekawym jest jednak sam plebiscyt,

a jeszcze ciekawsze wyniki...

Słyszałem o konkursach plebiscyto-

wych na tematy sportowe, widziałem

konkurs na buhaje reproduktory z rasy

szwyc, ale 0 konkursach na... uczonego?

To jednak ciekawe...

„Po owocach poznacie”... czekajmy

więc wyniku.
M. Junosza.

—— ю

Mrozy się zbližają
Nowy Rok będzie początkiem

prawdziwej zimy.
Państwowy Instytut Meteorolo-

giczny stawia następującehorosko

py w sprawie dalszego przebiegu
zimy tegorocznej.

Brak powłoki śnieżnej przypi-

sać należy w pierwszym rzędzie

małym opadom śnieżnym oraz wy-

sokiej temperaturze powietrza,

wskutek czego niewielka ilość śnie

gu jaka spadła szybko stopniała.
Rozkład mas powietrza, które

w obecnej chwili warunkują pogo-

dę w Polsce, ulega jednak już po-.

woli zmianie, mianowicie nad Ro-

sją Północno - Wschodnią jużwda

rło się mroźne powietrze z nad mo

rza Karskiego i posuwa się sto-

pniowo ku Południowi. Tempera-
tura tego powietrza wynosiła po-

czątkowo od 30 do 40 stopni. Z

chwilą gó mroźne powietrze о-

garnie Rosję, również i w Polsce

oczekiwać należy ochłodzenia.
Święto noworoczne 1933 będzie

dopiero początkiem prawdziwej

zimy na ziemiach polskich.

Apelacja p. Olpińskiego.
Aresztowany w czacie procesu

Olpińskiego świadek Kirstein prze

bywa nadal w areszcie.
Sędzia grodzki zgodził się wy-

puścić go na wolność, ale za kau-

cją 20.000 zł. Obrona zabiega o

zmianę tej decyzji.  Olpiński

wniósł już apelację, w której po-
wołuje 70-ciu. świadków, w tem

14-tu wyższych urzędników min.

Skarbu i zapowiada przeprowadze

nie dowodu prawdy co do nadu-
żyć w kartelu drożdżowym. ; 



Ž
a

m
и
и
и

"wione zostaną t. zw.
które będą ogrzewały.

 

KRONIKA.
JAKĄ BĘDZIEMY MIELI DZIŚ

POGODĘ.
Przeważnie pochmurnie i mgli-

sto, dniem miejscamł przejaśnie-
nia, nocą lekki mróz, dniem tem-
peratura nieco poniżej zera, sła-
be wiatry miejscowe.

Z MIASTA.
— Prace konserwatorskie

posuwają się. W dniu wczoraj:
szym zakończone zostały roboty
nad szalowaniem poityku Kate-
dry.
W najbliższym czasie do wnę-

trza oszalowanego portyku wsta-
kageńce z

koksem,
teren pracy.
— Redukcje w O. U. Z. Jak

już donosiliśmy, Okręgowy Urzad
Ziemski realizuje plan oszczędno-
šciowy m. 'n. przeprowadza re-
dukcje personalne pracowników.
W związku z tem onegdaj.zre-
dukowano 3 pracowników. Re-
dukcji ulegają w pierwszym rzę-
dżie mężatki, których mężowie
mają pracę zarobkową oraz e:
meryci.

SPRAWY MIEJSKIE,
— Narazie grożba redukcji

odroczona. Z dniem | stycznia
miał być przejęty od Magistratu
przez Izbę Skarbową wydział wy-
miaru podatków, skutkiem czego
byłoby zwolnonych około 100 pra-
cowników magistrackich. Wobec
tego jadnak, że l|zba Skarbowa
dotychczas nieprzygotowała od-
powiedniego aparatu do wymi.=
ru podatków miejskich, sprawa ta
została odroczona na czas nieo-
kreślony.
— Scalenie kancelaryj ma-

gistrackich. Magistrat m. Wilna,
przeprowadzając ostatnio reoręa
nizację pracy w swych biurach,
powziął projekt scalenia wszyst-
kich kancelaryj wydziałowych.
— Stacja Kontroli mięsa

zostaje dnia 2 stycznia 1933 r.
przeniesiona z ulicy Ponarskiej
Nr. 1, na ulicę Ponazską Nr. 73
obok Stacji Towarowej.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Spisy poborowych. W

związku ze zbliżającym się po-

borem rocznika 1912 ge w refe-
racie wojskowym Magistratu po-
czynejąc od dnia 2 stycznia do
15-go włącznie będą wyłożone
spisy poborowych wymienionego
wyżej rocznika. Kaźdy poborowy
obowiązany jest zgłosić się i

sprawdzić, czy figuruje prawidło-
wo w spisach, czy też przy za-
pisywaniu jego zaszła pomyłka.
Wszelkie poprawki będą uskute
czniane jedynie na podstawie

składanych dokumentów.
HANDEL I PRZEMYSŁ.

— Jubileusz firmy Wł. Bor-
kowskiego. W roku nadchodzą-
cym zasłużona firma polska Wła-
dysława Borkowskiego (ul. Mic-

kiewicza 5) obchodzi  25-lecie
swego istnienia. Obecny właści-

ciel i kierownik firmy p. Wład.

Borkowski właśnie przed 25 laty
wszedł jako wspólnik do sklepu
z materjałami piśmiennemi A.

Żukowskiego przy ul. św. Jań-
skiej w lat kilka potem przejął

całą firmę na własność i rozsze-

rzył ją znacznie. Sklep znany jest

całemu Wilnu i cieszy się słusz-
nem powodzeniem.

Z powodu 25-lecia w dniu

1 stycznia 1933 r. o godz. 10ej

odbędzie się w kościele św. Ja-

kóba Msza św. na latencję firmy.
Zasłużonej polskiej placówce

handlowej życzymy dalszego roz-

kwitu.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— lzba Rzemieślnicza przy-

pomina rzemieślnikom,  prowa-
dzącym lub zamierzającym pro-

wadzić księgi handlowe, iż zgo-

dnie z obowiązującemi przepi-

sami o uproszczonej księgowości,

"księga Dziennik, lub księga pro-
dukcji ma być oparafowana i po-
świadczona.

Poświadczenie ksiąg handlo-

wych odbywa się codzienniew

lzb'e Rzemieślniczej. Jednocześ-

nie podaje się do wiadomości,

iż instruktor dla spraw  Ulprosz-

czonej Księgowości przy Izbie

Rzemieślniczej udziela bezpłatnie
wszelkich informacji w sprawach

zakładania i prowadzenia ksiąg
handlowych codziennie w godzi-
nach od 10 do 12 w lokau Izby.
— Związek Cechów sekcja

religijna od niedzieli 1 stycznia
rozpoczyna miesięczne, wspólne,

rzemieślnicze nabożeństwa.
1-sza taka uroczysta Msza od-

będzie się w kościele św. Ducha
o godz. 1l-ej, na której kazanie
ygłosi ks. Al. Mościcki.

- Tą drogą wzywamy wszystkich
rzemieślników, którzyby nie otrzy:

mali osobistych zaproszeń o sta-
wienie się w jak nejliczniejszem
gronie, rodziny, czeladzi i termi-
natorów. ”

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Rozpoczęcie Nowego Ro-

ku przez Chrześcijańskie Związ-
ki Zawodowe. Dnia 1 stycznia
w dniu Nowego Roku o godz.

8 m. 30 zostanie odprawiona w

kościela św. Ducha (po Domini-
kański) uroczysta Msza św. na
intencję Chrześcijańskich Związ-
ków Zawodowych. Nabożeństwo
odprawi i kazanie wygłosi X. Mgr.
A. Mościcki.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Zarząd Sodalicji Marjań-

skiej Akademiczek zawiadamia,
że dnia 31—XII—32 r. o godz. 20
w Domu Sodalicyjnym (Królew-
ska 9) odbędzie się spotkanie
Nowego Roku, na które zaprasza

wszystkie sodaliski i sodalisów.
ZABAWY.

— Powitanie Nowego Roku.
Dziś w sobotę dla wszystkich
Wilnian wielka popularna zabawa
w sali Kino-Rewja. Powitanie No
wego Roku (Ostrobramska 5).

Atrakcje kinowo - teatralne.
Tań-e do rana. Wejście 3 zł.
Dla pań 2 zł.

Tani bufet.
11ej w nocy.
— Wieczór sylwestrowy rze-

mieślników. Resursa Rzemieśl-
nicza w Wilnie zaprasza rzemieśl-

Początek o godz.

ników orez ich rodziny i wpro
wadzonych gości na ureczysty
„Wieczór Sylwestrowy”, który
odbędzie się dziś o godz. 22-ej

w lokalu własnym przy ulicy

Bakszta Nr. 2 z udziałem władz

Samorządu Rzemieślniczego Re
sursy i Związku Cechów.
W programie przewidziane są

występy rewjowe, oraz cały sze-
reg atrakcji i niespodzianek.

Teatr ! muzyka.
— Teatr Wielki na Pobulance— gra

dziś i jutro przepiękną komedję Pag-
nol'a „Marjusz '.

—Dzisiejsza Noc Syłwestrowa w

Teatrze na Pohulance — zśromadzi naj-

wytrworniejszą publicznosć Wilna, sprag

nioną naprawdę artystycznej pełnej nie-

codziennego humoru rozrywki.  Począ-

tek przedstawienia sylwestrowego w

Teatrze na Pohulance o godz. 11 m. 30
w nocy. Udział bierze cały zespół Te-

atru Pohulanka. Na program złożą się
przedewszystkiem wspaniała, amerykań-

ska farsa „Cały dzień bez kłamstwa” u-
rozmaicona wkładkami rewjowemi, po-

zatem tak ulubiony przez Wilno chór

Rewellersów — Świętochowskiego i

wreszcie prolog pióra artystki Ireny Ła-

dosiówny, „Gdy stary rok pęka”, w wy-

konaniu wybitnych sił zesvołu. :

— Pilny telegram dla prowincji! —

— 2.1. 33 r. przyjeżdżam do Nowo Świę-

cian — 3.1. db Staro Święcian — 4.1. do

Brasławia — 5:1. do Dukszt — podpisano:
„Panna Maliczewska* (Teatr  Objaz-

dowy). ё

— Repertuar Teatru Wielkiego na
Pohulance w dniu 1.L 1933 r. Niedziela
popoludniu — „Zygmunt August“.

Niedziela wieczorem — „Cały dzień

bez kłamstwa”, (na którym Dyrekcja

Teatrów Miejskich przygotowała niela-

da podarek Noworoczny, w postaci lo-

ży do Teatru na Pohulankę ważnej na

cały miesiąc, która będzie wylosowana

przez publiczność w czasie niedzielnego
przedstawienia wieczorowego).
— Teatr Wielki Pohulanka — przy-

pomina, że zniżki do Teatru Wielkiego
na Pohulance (legitymacje zniżkowe 25
proc.) tracą swą wartość w dniu 1.1. 33
roku, — W! pierwszych dniach stycznia

należy zatem zgłaszać w kancelarji Te-

atru na Pohułance; zapolrzebowania no-
wych „legitymacji.

— Teatr muzyczny „Lutnia”*, Wy”
stępy Janiny Kulczyckiej, Dziś, o godz.

8.15 ukaże się operetka Kollo „Lady
Chic”, Zniżki akademickie ważne. Ko-
niec przedstawienia o godz 10.45 w.

Dzisiejsze „Yo - Yo'* Sylwestrowe w

„Lutni*  Tradycyjnym zwyczajem w
dzisiejszą noc S$ylwestrową w „Lutni” —

zespół tego teatru powita rok 1933
wspaniałą rewją humoru, piosenki i tań-

ca. Udział w tej rewji weźmie cały bez

wyjątku zespół artystów, balet, oraz or-

kiestra w pełnym składzie Całość w
inscenizacji K. Wyrwicz-Wichrowskiego,
w dekoracjach i kostjumach J. Hawrył-

kiewicza, pod batutą kapelmistrza M.

Kochanowskiego — niewątpliwie jak со-

rocznie zgromadzi tłumy publiczności,
zwłaszcza, że jak głosi tama, wiele bę-

dzie miłych niespodzianek. Początek o

godz. 11,30 wiecz.
—  Jutrzejsza  popołudniówka w

„Lutni”, Jutro ukaże się na przedstawie-
niu popołudniowem po cenach znižo-

nych „Fijołek z Montmartre”, z udzia-

łem Janiny  Kulczyckiej * Pte

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 31 grudnia,

11.40: Przegl. pras. 1210: Muzyka z

płyt. 13.20: Kom, meteor. 14.45: Muzyka

Boi 15.15: Giełda rolnicza. 15,25:

Wiad. wojskowe. 15.35: Słuchowisko dla

młodzieży. 16.00: Muzyka baletowa

(płyty). 16,40: „Przechadzka po War-

szawie z przed wieków* — odczyt, 17.00:

Audycja dla chorych. 17.30: Komunikaty.

17.40: „Dwie rocznice techniczne” — od-

czyt, 18.00: Muzyka lekka. 18.40: Prze-

mówienia Noworoczne. 19.00: Tygodnik

litewski. 19.15: „Ciotka Albinowa mówi .

19.30: „Na widnokręgu”. 20.00:Godzina

yczeń łyty). 21.10: Wiad. sportowe.

2205: Koch chopinowski 22.40: „Hal-

lo, tu mówi ziemia!” — felj. 22.55: Kom.

meteor. 23,00: Muzyka taneczna. 23,30:

Przemówienie naczelnego dyrektora Pol-

skiego Radja. 2400: Hejnał z Krakowa i

muzyka polska. 24.10: Audycja kabare-

towa. L

Niedziela, dnia 1 stycznia 1933 r.

10.00: Transmisja nabożeństwa. 11.58

Czas. 12.10: Kom meteor. 12.15: Pora-

nek symf. z Filharm. 14.00: Djalog kon-

kursowy. 14.20: Muzyka. 14.40: „Praca

samokształceniowa w zespole przyspo-

ieni olniczego” — odczyt. 15.00;

ren dla wszystkich. 16.00: Audycja

dla młodzieży. 16.25: Wesołe piosenki

- 16.45: Wesoły feljeton regjonal-

Ej wygł. Leon Wołłejko. 17.00 Kon-

cerl. 18.00 Muzyka lekka. 18.40. Oglo-

szenie radjowego konkursupoetyckiego.

19,00: „Wyspiański w „Mińsku Be

skim” — felj. wygł. Kazimierz Leczycki.

19.25: Słuchowisko.
15: Rozmaitości. 5

20.00 Konożił: 20.00 Wiad. oo

22.00: Muzyka taneczna. 22. om.

meteor. 23.00 Muz. taneczna.

Z ZA XOTAR STUDJO.

Przemówienie noworoczne Wojewody

Wileńskiego. 3

Dzisiaj o godz. 18,50 przedmikrofo-

nem wileńskim zabierze głos p. Woje-

woda Zygmunt Beczkowicz, by za ро-

średnictwem radja złożyć społeczeństwu

wileńskiemu życzenia noworoczne 1 po

krótce omówić ważniejsze wydarzeniaz

życia gospodarczego i kulturalnego Wil-

na i ziemi Wileńskiej w kończącym się

roku 1932. :

Audycja Sylwestrowa.

Nowy Rok w radjo zainscenizuje
dzisiaj o północy wesoła audycja sylwe-
strowa, zawierająca wielki dwugodzinny

program, ujęty w formie rewji, pełnej
humoru i urozmaiconej występami naj-

popularniejszych artystów stolicy.

у

DZIENNIK MILESŻKI

TEATR MIEJSKI NA POHULANCE.
„Marjusz" sztuka w 4-ch aktach M. Pagnol'a.

Zdarzyło mi się przed dwoma
laty pisać na wstępie recenzji z
„Pana Topaza* Pagnol'a: „Sztuka
piekąca i gorzka jak pieprz zmie-
szany z piołunem. Pisał ją pesy-
mista w ostatniem stadium rozpa-
czy lub człowiek w  wisielczym
humorze”.

Czy opisywane w „Topazie”
środowisko (inteligencja miejska,
arystokracja) tak wpłynęłi na na-
strój pisarza w chwili twórczej, że
wszyscy z tej sztuki wyszli czarni
jak sadze, a lepcy od błota? Czy
czasy od paru lat zmieniły się na
lepsze i wszelka kanalja na świe-
cie wyginęła, a kryzysu wcale
niema, że autor tak „zoptymi-
ściał'? -Nie wiemy — a raczej
wiemy, że jest gorzej.

Tymczasem autor przedwczoraj
u nas wystawionego „Marjusza”
patrzy na świat innemi już oczy-
ma. Prawda, jeszcze przez mgłę
melancholji, jaką otula życie
wszystko to, 'co jest niedościgłem
marzeniem, rozbitą fata morganą
serca ludzkiego, wszystko to
zwłaszcza, co wchodząc w zakres
ludzkich ukochań, czy to będzie
miłość idei, człowieka, czy żądza
przygody — okaże się zwiewną
bańką mydlaną. Ale iudzie jego,
ludzie jacyż inni! Prości, szczerzy,
czasem śmieszni, lecz 'uż nie owe
oblepione błotem stuprocentowe
kanalje.

Jakkolwiek obie sztuki porów-
nywać trudno, tak różnią się za-
sadniczo w koncepcji, ideologii,
fakturze, założeniu i ujęciu, jed-
nak stwierdzamy z zadowoleniem,
że o ile z „Pana Topaza'* wycho-
dziło się duchowo zgnębionym i
moralnie zdeptanym obrazem łaj-
dactwa ludzkiego, o tyle z „Ma-
rjusza* wychodzi się z uśmiechem
łagodnej melancholji, mając na
ustach po tej francuskiej sztuce
polski urywek poety: „Chociaż to
życie idzie po grudzie, jak mi
Bóg miły, nieźli są ludzie”.

Cały ów kalejdoskop poczciw-
ców, wśród których przewija się
wątkiem zasadniczym nie nowa i
nie oryginalna, a wiecznie tak sa-
mo młoda historja zawiedzionego
serca kobiety i tęsknoty do „Nie-
znanego” mężczyzny — mężczyz-
ny zdobywcy, mężczyzny poszuki-
wacza, mężczyzny błędnego ry-
cerza, choćby nim był współ-
czesny syn winiarza, spędzający
od maleńkości życie między kon-
tuarem baru a stolikami — cały
ów kalejdoskop ludzki, mimo dra-
matu snującego się wśród dwu
młodych serc — usposabia widza
pogodnie i słonecznie, dając wy-
tchnienie „duszy i odpoczynek
oczom zmuszonym patrzeć na
śrzęzawisko współczesnego życia
a czasem i tego, co winno być
życia tego kwiatem i ozdobą —
sztuki,

Niepotrzebnie tylko autor roz-
wlekł sztukę swą na 4 akty —
byłby się mógł krócej: świetnie
wypowiedzieć.
W wykonaniu jej na naszej

scenie dramatycznej, mieliśmy nie-
spodzianki.

P. Pośpiełowski w roli tytu-
łowej ujął bardzo młodo i sym-
patycznie postać tęskniącego do
„Nieznanego” — tym razem do
„dalekich morz i wysp”, niezepsu-
tego chłopca, zamkniętego w
czterech ścianach baru ojca, w
Магву!!. Był w grze jego mło-
dzieńczy entuzjazm, walka miłości
i honoru mężczyzny z żądzą „po-

znania” zarysowane były bardzo
ładnie. Jedynie gra mimiczna w
ostatniej scenie za mało nieco

opanowana.
P. Koronkiewiczówna dotych-

czas zupełnie nam się nie podo-
bała. Ani roztrzpiotana i rozhu-
kana Hela z „Dzikiej Pszczoły”,
ani cyniczna Pielęgniarka z „Zbyt
dobre, aby było prawdziwe”
Shaw'a — to nie jej genre ani
emploi. Pisało się „od czasu do
czasu zdawkowe komplementy,
albo nie pisało, ale wszystko to,
co czyniła dotąd na scenie p. Ko-
ronkiewiczówna, było robione,
sztuczne, wypracowane. Jak to
można złą obsadą roli zaszkodzić
aktorce. I sztuce też. A chyba
jest przecie personelu kobiecego
dość w naszym teatrze, aby każ-
da aktorka mogła się wygrać
a nie wszystko na barki jednej
ładować. W. roli handlareczki
Fanny — i to dopiero od 2-go
aktu (bo w pierwszym także jest
pole do minoderji) ujrzeliśmy
nareszcie właściwe oblicze aktor-
ki. P, Koronkiewiczówna wzięła
nas tym razem bez apelacji —
tyle było w jej grze serca, szcze-
rości, takie akcenty słębokie w
kochającej i broniącej swej mi-
łości dziewczynie, taki ból ser-
deczny a mocny, że wzruszała
najoporniejszych. Wszystko było
subtelnie wycieniowane a mimo to
żywiołowo przeżyte. Szczere gra-
tulacje.

Z entourage'u wyróżnili się
nasz miły a dawno niewidziany
p. Leon Wołłejko dobrodusznością
Cezara (co za kontrast dał autor
imienia z postacią!), w którym nie-
co za lekko, na rzecz komizmu fi-
gury, potraktował aktor serce
ojca; Bielecki — Escartefigue, do-
bry typek marynarza, drażliwego
na punkcie swego „pływającego
kalosza”, kapitana małego ża-
glowca.

P. Neubelt z zacnego Panisse'a
zrobił zbyt kościanego dziadka,
gdy jest to raczej poczciwiec, by-
najmniej nie kostyczny a nawet
zewnętrznie o tyle pociągający
cinquegenaire, aby miał śmiałość
wyciągnąć rękę po tak świeży
kwiat jak Fanny. P. Szpakiewi-
czowa nieco przejaskrawiła tem-
perament mamy Honoryny. P. De-
junowiczowi, tak zawsze inteli-
gentnemu w grze, nie udał się tym
razem Picoiseau. Prawda, że jest
to rozbitek życiowy, opętany mo-
rzem, a wszelkie opętanie ma po-
zory obłędu, ale p. Dejunowicz
zagrał go, zwłaszcza w 1 akcie,
jak notorycznego warjata. P. Pa-
włowski też trochę przejaskrawił
kontrolera, choć podobne typki
spotyka się czasem wśród elegan-
tów z zaścianka.

Reżyserja staranne. Incydent
z „želaznemi“ żaluzjami przykry
dla aktorów, choć zabawny. Po-
łudniowe tło dekoracji portu (p.
Makojnika) dyszące słońcem a
w nocy śliczne i tajemnicze z mi-
ljonem drgających na falach świa-
tełek.

Zbyt szumnie zapowiada pro-
gram „Chór Arabów”. Owo egzo-
tyczne, prawda, dźwiękowo, ale
poprostu krótkie mruczenie pod
nosem owych 4-ch statystów, w
burnusach, trudno nazywać chó-
rem. Bez tej szumnej zapowiedzi
chóru, muzyki etc. byłoby lepiej
i prościej i odzwyczaiłoby naszą
publiczność od ciągłego oczeki-
wania i wymagania (za najtańsze

bilety w Polsce) nadzwyczajności
wystawy w teatrze, na co przecie
grube pieniądze iść muszą ko-
sztem rzeczy potrzebniejszych i
obowiązujących. A na wszelką
rozrzutność czasy są doprawdy
nieodpowiednie i zbyt ciężkie.

Pilawa.

(EEST KITOS ZERAEETEADEC

Ofiary.
„ Zamiast wizyt Noworocznych ofia-

rują na Komitet „Chleb dzieciom": p.
Ludwik Maculewicz — Dyrektor Pań-
stwowego Banku Rolnego Oddział w
Wilnie — zł. 10, p. Tadeusz Miśkiewicz
— Zastępca Dyrektora — zł. 3, oraz
pracownicy Państwowego Banku Rolne-
go Oddział w Wilnie — pp. Jan Sterło-
Orlicki — 5 zł, Józef Krupko — 3 zł.
Wincenty Pietkiewicz — 2 zł, Artur
Fanti — 2 zł, Antoni Sobolewski — 2
zł, Witold Buterlewicz — 2 zł, Paweł
Odyniec — 2zł., Adam Poniatowski —
2 zł, Wandalin Klimontowicz — 2 zł,
Aleksander Kuczuk — 2 zł, Franciszek
Tyman — 2 zł., Piotr Sokoliński — 1 zł.,
Karol Niewęgłowski — 1 zł., Stanisław
Kiernowicz — 1 zł, Wiktor Kirchner —
1 zł, Kazimierz Żardecki — 1 zł., Józef
Kaszewski — 1 zł, Władysław Rewień-
ski — 1 zł, Klara Zdanowiczowa — 1
zł, Michał Kobecki — 1 zł., Antoni Ko-
rolewicz — 1 zł, Jakobina Mejerowa —
1 zł, Teofil Janowski — 1 zł., Józef
Bujwid — 1 zł., Jadwiga Trejczkowa —
1 zł, Halina Stulgińska — 1 zł., Antoni
Komorowski — 1 zł, Wanda Piotrowi-
czówna — 1 zł., Halina Dworakowska —
1 zł., Michał Pilecki — 1 zł, Romuald
Borowski — 1 zł, Bronisław Bohusz-
Szyszko — 1 zł., Ignacy Kasperski — 1
zł, Ludwik Borowski — 1 zł, Stanisław

Machnicki — 1 zł, Zygmunt Żongołło-
wicz — 1 zł, Bolesław Kopacewicz — 1
zł. Władysław Gumowski — 1 zł, An-
toni Bielewicz — 1 zł, August Lir — 1

zł, Hipolit Klimaszewski — 1 zł, Wil-
helm Stabiński — 1 zł, Tadeusz Grześ-
kowiak — 1 zł., Piotr Jabłonowski — 1
zł, Zygmunt Zawisza — 1 zł, Leonja
Kontrymówna — 1 zł, Zygmunt Zdro-
jewski — 1 zł, Władysław Szemiako, —
1 zł, Aleksander Rzepczyna — 1 zł,
Józef Garliński — 1 zł, Stanisław No-
wieki — 1 zł, Stefan Skinder — 1 zł.,
Józef Kozłowski — 1 zł, Włodzimierz
Szyszkowski — 1 zł, Anna Pythonówna
— 1 zł, Józef Horodniczy — 1 zł, Sta-
nisław Podbielski — 1 zł., Łucja Boro-
dzikówna — 1 zł., Franciszek Jurewicz
— 1 zł, Marja Michajłowska — 50 #г.,

Wanda Staniszewska — 50 gr., Wanda
Hermanowiczówna — 50 gr., Marta Si-
dorowiczówna — 50 gr, Wacław Mali-
nowski — 50 gr. Władysława Lubowi-

czówna — 50 gr., Marja Skowzgirdówna
— 50 gr., Andrzej Lidtke — 50 gr., Wik-
tor Lucewicz — 50 gr., Ludwika Žebrow-
ska — 50 gr., Bronisława Nieplukowowa
— 50 gr, Wanda Jankowska — 50 gr.,
Antoni Stalewski — 50 gr., Mieczysław
Kłyszyński — 50 gr., Irena Szwedowa—
50 gr. FEugenjusz Kuczyński — 50 gr.,
Paweł Małyszko — 50 gr, Stanisław
Butkiewicz — 50 gr., Marja Scholzowa.

— 50 gr., Kazimierz Hołownia — 50 gr,
Elżbieta Bohdanowiczówna — 50 _gr.,
Jadwiga Wenkowa — 50 gr. Józef Ros-
sudowski — 50 gr, Aleksander Armo-
najtis — 50 gr, Anna Czeladzinowa —
50 gr, Czeslaw Beiiermann — 50 gr.,

Wiiktorja Kiisterowa — 50 gr., Marja
Tarwidowa — 50 gr., Kazimierz Žebrow-
ski — 50 gr., Janina Zaleska 50 gr., Ja-
dwiga Rożkowa — 50 gr,
kiełowicz — 50 gr. Razem zł. 103.

№ ЗИМч
świeże

INDYKI tuczone
SZAMPAN krajowy

butelka zł. 6.

1-1. А. ЛОМО
Tamkowa 208, tel. 6-72.

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną.

 

  
  

Ignacy Asz-.

WYPADKI.

— Zbiegł ze szpitala po
operacji. Profesor Szmurlo za-
meldował policji, iż z Kliniki Uni-
wersyteckiej zbiegł onegdaj po
dokonanej operacji, wraz z opa-
trunkam), niejaki W. Wojniułowicz
z Mior, pow. brasławskiego. Woj-
niułowicza dostarczono przed kil-
ku dniami do szpitala celem do-
konania zabiegu operacyjnego.
Po upływie kilku godzin, korzy-
stając ze sposobności, chory dla
niezrozumiałych powodów zbiegł
z kliniki. Prof. Szmurło prosił
policję o wszczęcie poszukiwań
za zaginionym, gdyż grożą mu
poważne kompiikacje.

— Porzucenie na ulicy dwoj-
ga dzieci. W dniu 29 b. m po-
sterunkowy | Komisarjatu P. P.
Władysław Banasik znalazł na ul.
Wielkiej róg Sawicz dwoje dzie-
ci, pozostawionych przez niezna
ną matkę, mianowicie dziewczyn-
kę Apolonję, łat 8 i chłopczyka
Czesława, lat 6. Dzieci ošwiad-
czyły, że nazywają się Bielińscy,
lecz skąd pochodzą i gdzie ze-
mieszkują, określić nie mogą'
Dzieci zostały umieszczone w
przytułku przy uł. Połockiej 4

O nadużycia w Banku Zw, Spółek Zarobk.

  

 

PRZEZORNI
!
OSZCZĘDNI

składają swe oszczędności

w CHRZEŚCIJĄŃSKIM
BANKU

SPÓŁDZIELCZYM
na'ANTOKOLU,

žaros Zamkowa 18
BANK PŁACI WYSOKIE

PROCENTA,
ZACHOWUJE DYSKRECJĘ.

ODPOWIADA ZA CAŁOŚĆ
WKŁADÓW KAPITAŁAMI I
ODPOwIEDZIALNOŚCIĄ DO

2,200,000 ZŁ.
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Defraudacje sięgają 40.000 dolarów.

Przed zgórą trzema laty w
szerokich kołach Wilna a zwłasz-
cza śród sfer finansowych sen-
sację nielada wywołała sprawa
ujawnionych b. poważnych nadu-
żyć w Wileńskim Oddziale Ban-
ku Związku Spółek Zarobko-
wych.

Na tem tle powstały na,fan-
tastyczniejsze wersje, a to głów-
nie dlatego, że z różnych powo-
dów, sprawę otoczono tajemnicą.

Tymczasem zainteresowały się
nadużyciami władze śledcze, któ-
re nad rozwiklaniem zawiłych
kwestjj bankowych pracowały
przez b. długi czas.

Okazało się, iż w sierpniu 1929
r. nowomianowany dyrektor Wil.
Oddz. Banku Zw. Spół. Zarobko-
wych p, Kazimierz Niżyński, prze-
prowadzając reorganizację insty-
tucji, na stanowisko szefa wydzia-
łu zagranicznego powołał p. Fran-
ciszka Roszaka, któremu polecił
sprawdzić stan wydziału, prowa-
dzony dotąd od 1924 r. przez Ro-
mana Fntoniego Romanowskiego.
W czasie sporządzania zam-

knięć rachunków na 31 sierpnia
p. Roszak  skonstatował brak
8000 dolarów.

Zaindagswany w tej kwestji
Romanowski, zapawniał, że wszy-
stko jest w należytym porządku
i przedstawił dwa listy do od-
działów w Poznaniu i- Łodzi na
wyprowadzenie owych 8000 dol.
z rachunku oddziału wileńskiego.

Jednak po szczegółowem spra-
wdzeniu okazało słę, iż listy oka-
zane są fikcyjne.

Gdy dyr. Niżyński zażądał,wy-
jaśnień, Romanowski nietylko
przyznał się do ujawnionej de-
fraudacji, |ecz oświadczył, że te
są znacznie wyższe, gdyż sięgają
38,000 dolarów. Niedobór ten
powstał wskutek dokonywanych
operacji bez wiedzy dyrekcji oraz
wobec zaginięcia 15,000 dol.

O fakcie tym uwiadomiono
prakuratora, który wdrożył śledz-
two.

Przeprowadzoną ekspertyza ra-
chunkowości stwierdziła cały sze-
reg manipulacyj kasowych i bu-
chalteryjnych, ukrywających nie-
dobór w kwocie 33.300 dolarów,
które zdefraudowane 'zostały w
ciągu kilku lat.

Romanowski badany przez sę-
dziego śledczego oświadczył, że
niedobór wynikł wskutek tego,
że udzielał pożyczek, które nie
zestały zwrócone, a nadomiar
złego zginęło mu 15000 doł,
które starał się powetować no-
wemi operacjami, lecz te za-
wiodły.

Po długotrwałem śledztwie,
wczoraj sprawa ta znalazła się
na wokandzie III wydziału karne-
go sądu okręgowego.

Rozprawie przewodniczy wice-
prezes p. W. Brzozowski przy
udziale pp. sędziów Szulca i Draca.

Oskarża podprokur. p. Achma-
towicz.

, Na ławie podsądnych zasiadł
osk. Romanowski, który odpo-
wiada z wolnej stopy. Jest to
32-letni, dobrze prezentujący się
mężczyzna, ukończył akademię
handlową w Petersburgu i część
wydziału prawnego na U. S. B.

Obronę w jego imieniu wnoszą
adw. Jan Łuczywek i Leon Kuli-
kowski.
W charakterze powoda cywil-

nego wystąpił adw. Wine. Łuczyń-
ski, jako pełnomocnik poszkodo-
wanego banku,

Wnosi on akcję o 500 zł. tytu-
łem zwrotu kosztów poniesionych
przy demaskowaniu nadużyć.

Na wstępie przedstawiciel po-
wództwa wnosi o dopuszczenie
do sprawy dodatkowych eksper-
tów-buchalterów.

Obrona energicznie oponuje
zarówno przeciwko powództwu,
jak też i zgłoszonym biegłym, wy-
suwając szereg argumentów na-
tury proceduralnej.

Sąd wnioski obrony oddalił,
a wobec tego na sali znalazło się

aż 4-ch ekspertów, dwóchzestro-
ny prokuratora i dwóch z ramie-
nia powoda.

Po odczytaniu aktu oskarżenia,
głos otrzymał oskarżony Roma-
nowski.

Nie przyznaje się on do winy.
Twierdzi, iż niedobory wynikły
wskutek tego, że dyrekcja banku
prowadziła nielegalne operacje,
ukrywając je przez stworzenie
fikcyjnych (lewych) kont. Kiedy
operacje te zawiodły, całą 'odpo-
wiedzialność za to zrzucono na
niego. Z kwoty brakującej 15.000
dol. zginęły mu w tajemniczy spo-
sób. Nie wyklucza, że pieniądze
te zabrał mu nieżyjący już dyr.
Andrzejewski, który miał zwyczaj
zabierania przechowywanych nie-
dbale przez urzędników pienię-
dzy, które jednak później zwracał.

Po obszernych wyjaśnieniach
i załatwieniu formalności proce-
duralnych, przed pulpitem staje w
charakterze świadka dyr. Niżyń-
ski, który opowiada jak ujawnio-
no nadużycia i odpiera zarzuty,
stawiane przez oskarżonego dy-
rekcji.

Po przerwie obiadowej sąd do
godz. 10 wiecz. zbadał pozostałych
świadków, których zeznania od-
zwierciadlają wewnętrzne stosun-
ki, panujące wówczas w banku.
Obrona wyzyskuje momenty, by
gospodarkę tę zdyskredytować
jako nielegalną i chaotyczną.

Dalszy ciąś sprawy przewo-
dniczący przerwał do godz. 9 rano
dnia dzisiejszego.

Wyrok spodziewany jest
wieczór.

Rozprawie przysłuchuje się b.
liczne audytorium złożone prze-

dziś

ważnie ze sfer naszej finansjery.
Kos.

Ciemnota iudu...
Sąd Grodzki w Łodzi miał do

rozstrzygnięcia dość niezwykły
spór między dwiema rodzinami wło
ściańskiemi o „czary”.

Na ławie oskarżonych zasiedli
małżonkowie Czyżewscy, ze wsi
Józefów, w pow. łódzkim.

Oskarżona Marjanna Czyżew-
ska w swoim czasie pożyczyła są-
siadce swej, Katarzynie Muras, litr
mleka. Zarówno Muras, jak i Czy-
żewska rozwoziły mleko do skle-
pów w Łodzi. Od czasu pożyczenia
litra mleka Murasowej, krowa Czy
żewskich zaczęła dawać mniej mle
ka. Nadomiar było ono zepsute.

Stąd oczywisty, zdaniem oskar
żonej, wniosek, że Muras urzekła
krowę Czyżewskich.

Oskarżycielka, Muras Katarzy-
na, wyjaśniła sądowi, że Czyżews
cy rozpuszczali o niej wieści, że
jest czarownicą.Z tej racji zgłasza
li się do Józefowa mieszkańcy wsi
okolicznych i zaglądali do okna

Murasowej, aby ujrzeč „czarowni-
cę“.

Pewnego dnia ' zgromadzony
tłum usiłował rozebrać Murasową,
aby przekonać się, czy ma ona o-
gon, co byłoby nieomylnym zna-
kiem, że jest czarownicą,

Mimo wezwania Sądu sąsiadki
nie chciały się pogodzić, wobec cze
$o Sąd sprawę odroczył, celem we
zwania świadków.

40 wydanie zwłok: straconych
Ukraińców.

Do redakcji dziennika ukraiń-
skiego „Diło”, wychodzącego we
Lwowie, zwróciła się matka straco
nego Biłasa, Ewa Biłasowa i sio-
stra Danyłyszyna, prosząc o po-
moc w wydaniu przez władze stra
conych w ub. tygodniu Ukraińców.

Kobiety odesłano do prokurato
ra, ten skierował je do szeła proku
ratury, gdzie odpowiedziano, że
sprawa ta do prokurazury nie na-
ležy.

 

  

 



BARANOWICZE (Pat) — Dziś
nocy nieznani sprawcy napadli
powracającego ze Słonimia

targu mieszkańca wsi Nowe
jady, gminy ostrowskiej, Michała
lumowicza, którego w okrutny

sposėb zamordowali na wozie,
upa zaciągnęli w pobliskie krza-
w odległości około 1 i pół klm.

od wsi Nowe Szdy. Koń z okrwa-
ionym wozem przyszedł sam
o zagrody zamordowanego, wo-

bec czego natychmiast wszczęto
poszukiwania trupa, którego nad

   

     

  

   

  

 

  

 

  

      

   

 

   

  

     

   

Na posterunek policjj w Kre-
wie zgłosił się w dniu wczoraj-

" szym niejaki Dawid Lipkowicz,
19-letni kupiec z Krewa, który
zameldował, iż w drodze z Osz-
miany do Krewa, dokąd wracał
własną furmanką, napadnięty zo-
stał przez dwóch nieznanych

' osobników, zaopatrzonych w noże
i latarki elektryczne.

Przygody
W drugi dzień świąt Bożego

arodzenia w pow. mołodeczań-
kim i wołożyńskim grasowało

kilkunastu sektantów, którzy ob-
 jeżdżali wsie i zachęcali ludność
"do wstępowania do sekt.

Jedna z grup sektantów, liczą-
ca 5 osób, będąc w „misji nawra-

_ cania” we wsi Tomaszewo spot-
 kała się z niezbyt miłem przyję-
ciem mieszkańców. Przyjęto ich

Ё Рые
W drugi dzień świąt Bożego

Narodzenia nieznani sprawcy zni-
szczyli przewody telefoniczne na
injj  Ostrowicze — Kozłowicze.

Skutkiem przerwania linji połą-
czenie z tem; miasteczkami bylo
przerwane. Również nie było po-
łączenia telefonicznego z osadami:

Z KRAJU.
Morderstwo rabunkowe.

ranem znaleziono w zaroślach
z rozpłataną głową i zmasakro-
waną twarzą. Na miejsce zbrodni
udał się sędzia śledczy z Barano-
wicz wraz z kierownikiem wy-
działu śledczego komis. Buszkie-
wiczem. Wszelkie dotychczasowe
poszlaki wskazują na morderstwo
rabunkowe, albowiem Naumowicz
posprzedaniu wieprzy w Słoni-
miu powracał do domu z większą
gotówką. Pościg za mordercami
natychmiast zarządzono.

Napad rabunkowy pod Oszmlaną.
Osobnicy ci zbili go do nie-

przytomności, poczem przeszu-
kali jego kieszenie, skąd zabrali
645 zł. i zbiegli w nieznanym
kierunku.

Policja niezwłocznie zarządziła
obławę za napastnikami. Narazie
jednak pościg nie dał pozytywne-
ge wyniku. Dalsze cbławy w o-
kolicznych lasach trwają.

sektantów.
drwinami i śmiechem, a gdy „Яи-
chowni* poczęli gromić „ateu-
szów*, kobiety obrzuciły sektan-
tów nawozem, zaś kilku urwisów
podpalilo „gošciom“ powóz, skut-
kiem czego sektanci ze wsi zmu-
szeni byli uciekać piechotą, Do-
piero w następnej wsi, oddalonej
o 9 klm., najęli furmankę i do-
stali się szczęśliwie bez przygód
do Woltožyna.

figle.
Gródki, Grzlewo i Sąsiadów, zaj-
„mowanych przez wojsko. Władze
śledcze są już na tropie spraw-
ców. Są to chłopcy, którzy w ten
sposób „zabawiali się”. Druty
telefoniczne przydały im się do
„użytku domowego".

Krwawa bójka o dziewczynę.

| We wsi Labnica koło Traki-
|szek, między 17-letnim Adamem
' Piotrowskim a 18-letnim Stani-
_' sławem  Adamajtisem, wynikła
sprzeczka na tle zalotów do
16 -letniej Petroneli Janulewi-

" czówny. Spizeczka zamieniła się
wkrótce w zażartą bójkę. Ada-
majtis w pewnej chwili wydobył
nóż i ugodzii nim w bok swego

PREMJERA! Najnowszy film prod SGWKINO w MOSKWIE, który uczynił przewrot w ws

BEZDOMNI (PUTIOWKA W

przeciwnika. Ciężko rannego i
nieprzytomnego Piotrowskiego
znaleziono na ziemi.  Adamajtis
w obawie kary zbiegł do Łoździej,
gdzie posiada brata i siostrę.
Rannym zaopiekowała się Janu-
lewiczówna, która oświadczyła, iż
będzie kochała tylko Piotrow-
skiego.

DEJENNIELILLELLL

SPORT.
„Paskudna” napaść.

Nigdy nie spodziewałem się, że
„Kurjer Wil. ma tak dużo opie-
kunów sportowych, że pismo, któ
re do niedawna artykułami p. He-
leny Romer - Ochenkowskiej wro-
go wypowiadało się przeciwko
sportowi, teraz raptem zmieni
front i naprawo i nalewo zaczyna
trąbić, iż dzieje się sportowi krzy
wda, ponieważ „Ja. Nie“ napisał
napastliwy artykuł pod tytułem
„Pod sąd”.
Wiatru przecież żadnego jeszcze

nie było, cóż skłoniło  „Kur-
jer' do tak nagłej zmiany? Czy
zmiana ta nastąpiła również w
poglądach p. H. R. - O, a jeżeli tak
to winszujemy i zarazem cieszymy
się, że sport bokserski zdobył so-
bie jeszcze jedną zwolenniczkę.

Przejdźmy jednak do samej spra
wy. Otóż „Kurjer Wil.” w czwart

kowym numerze zamieścił artyku
lik „Paskudna historja', podpisa-

ny literami J. M.
Nie chcę i nie będę z panem J.

M. polemizował, kto z nas ma ra-
cję gdyż uważam, iż każdy logi-
cznie myślący i mający chociaż tro
szkę wyczucia społecznego czło-

wiek nie będzie mógł przejść z u-

śmiechem na ustach obok ciała,
zabitego na ringu boksera.

Na wstępie zaznaczam, że wro
giem boksu nie jestem, a wręcz
przeciwnie, jak szerszy ogół czytel
ników przekonał się, jestem nawet
jego entuzjastą i nie myślę wcale
przeprowadzać kampanji przeciw-
ko boksowi. Chcę tylko wyraźnie

; stanowczo wypowiedzieć się, że
irzeba koniecznie zmienić system
walki i tak jakoś zmodyfikować
boks, żeby stał się rzeczywiście
sportem w pełni tego słowa zna-
czenia.

Uważam, że nie mamy prawa
faktów smutnych i karygodnych
chować pod sukno i dyplomaty-
cznem pomijać milczeniem.

Głupstwa, pisane przez analia-
betę sportowego w „Kurj. Wil",
są zwykłą napaścią i dlatego nie
chcę z tym panem prowadzić żad-
ne na ten temat" dyskusji. Nigdy
nie zgodzę się, by do sportu wcią-
gano sprawy polityczne, jak to
czyni niedołężnie p. J. M.

ŻYŹŃ — DROGA DO ŻYCIA)

Sport jest tylko sportem i spor
tem musi nadal pozostać, bo je-
żeli pozwolimy sobie w artykułach
sportowych przypominać wypadki
listopadowe i czynić osobiste po-
rachunki, to wówczas dopiero za-
cznie rzeczywiście cierpieć sport,
a do tego dopuścić nie można.

Spraw jednak śmierci na ringu
jest tak poważną, że warto, aby
zabrał głos lepszy od p. J. M. spe-
cjalista.

Pisze p. J. M., że biedula zła-
mał sobie kiedyś rączkę, grając w
siatkówkę, a z tego wyciąga wnio
sek, że sporty wogóle są niebez-
pieczne i że wypadki w innych ga-
łęziach sportu zdarzają się dość
często. Wszystko to bardzo ładnie,
ale to nie ma nic wspólnego z roz-
wiązaniem kwestji zabezpieczenia
młodzieży przed wypadkami.

Maślane bez żadnej treści ar-
tykuły nie dadzą nam rozwiązania,
które musi nastąpić drogą zmiany
regulaminu i systemu walki.

Trzeba w pierwszym rzędzie
stoczyć wojnę z chamstwem, a
boks stanie się sportem tylko wte-
dy, jeżeli zachowane zostaną gra-
nice przyzwoitości i estetyki ru-
chu.

Ze swej strony zaznaczam, że
sport kocham może nieco więcej,
niż p. J. M. i nie zrobię mu zape-
wno krzywdy tem, że zagram w 0-
twarte karty, a nie będę karmił
czytelników obłudą, jak to czyni
„Kurjer Wil.“.

Udzielającemu rad p. J. M. nie
chcę pozostać dłużnym, to też —
radzę mu nie wkładać palców, mię
dzy drzwi.

Ja. Nie.

Ślizgawka już otwarta.

Wczoraj otwarto już po raz
trzeci ślizgawkę. Miejmy nadzie-
ję, że tym razem mióz potrwa

dłużej i rozpocznie się nareszcie
dawno oczekiwany sezon ły-
žwiarski.

Kierownictwo ślizgawki, spo-
czywające w ręku p. Andrzejew-
skiego, zamierza wprowadzić sze-

reg inowacyj i udoskonaleń tech-
nicznych. ‹

— pogranicza.
Pod skrzydła Orła Białego.

Na teren polski w rejonie Tra-
kiszek zbiegło dwóch żołnierzy li-
tewskich, stacjonowanych w Kal-
warji. Żołnierze wyrazili chęć za-
ciągnięcia się do armji polskiej,
bowiem, jak oświadczyłi, służyć

w armji litewskiej jest niemożli-
wością ze względu na ostre i bru-
talne traktowanie szeregowych
nie Litwinów przez oficerów li-
tewskich.

——

EPIDEMJA SAMOBÓJSTW.
Samobójstwo 67-letniego starca.

Niezwykły wypadek samobój-
stwa zanotowano onegdaj na
wzgórzu wsi Cejkinie gm. ostrow-
skiej. Mianowicie 67-letni Win-
centy Drabko, od kilku lat pozo-
stający bez pracy i opuszczony
przez rodzinę, nie mając odwagi
ani się powiesić, ani się otruć, jak

pisze w liście pozostawionym po-
licji, postanowił rzucić się do głę-
bokieśo wąwozu. Drabko narzucił
sobie na głowę worek, dostał się
na najwyższy szczyt wzgórza cej-
kińskiego i rzucił się do wąwozu,
$dzie poniósł śmierć na miejscu.

Zamach samobójczy akuszerki.
LIDA (Pat) W dniu 28 b. m.

usiłowała pozbawić się życia
przez wypicie karbolu Anna Bo-
rowska-Suroczyńska,  akuszerka

w Lidzie. Desperatkę odwieziono
do szpitala powiatowego w Lidzie.
Powodem usiłowania samobój-
stwa był brak środków do życia.

W obawie kary.

BARANOWICZE(Pat) —Miesz-
kanka wsi Zwierowszczyzna, gm.
mołczadzkiej Anna Sałutowa z
obawy aresztowania za popełnio-
ną przed kilku dniami kradzież,
targnęła się na swe życie, prze-

cinając sobie gardło brzytwą.
Desperatkę odwieziono w bezna-
dziejnym stanie do szpitala mię-
dzykomunalnego w  Baranowi-
czach.

Nowe kluby narciarskie.
Ilość klubów narciarskich w

Wilnie jest stosunkowo niewielka
i, jak już pisaliśmy, nie mamy ani
jednego klubu z prowincji.

Dowiadujemy się jednak, iż
w najbliższym czasie mają zamiar
przystąpić do P. Z. N. dwa nowe
kluby, a mianowicie z Trok i N.
Wilejki. Również mają zamiar
zgłosić się do związu narciarze ze
Święcian.

Sprostowanie.

We wczorajszej wzmiance spor-
towej mylnie został podany tytuł
notatki o hokeistach.

Zamiast słowa „bokserów ma
być „hokeistów jak to z samej
treści zresztą wynika.

"ESTSIESSIT LOSÓWWADA

CZEMU NIE JESTES
JESZCE CZŁONKIEM

OBOZU WIELKIEJ POLSKI.

BPREZETSS TDSOISDTONTTCOS

GIEŁDA.
wARSZAWA (Pat. 30. XII 1932 «
Waluty i dewizy:

Gdańsk 173,40—173,83—172,97.
Holandja 358,80—359,70—357,90.
Londyn 29,58—29,53—29,70—29,41.
Nowy York 8,925—8.945—8.905
Nowy York kabel8,929—8,949 —8.909,
Paryż 34,85—34,£4'|,—34,93 —34,76.
Praga26,43-—26,49—26,37.
Stokholm 162,00—162,81—161,19.
Szwsjearja 171,90 —172,33—171,47.
Berlin w obr. prywatnych 212,60.
Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe:
inwestycyjna 100.
6'/, dołarowa (drobne) 54,75.
41, dolarowa 54—53,:0.
7%, stabilizac. 54—54,38 — 54,50.

(dwa ostatnie not. drobne).
10% kolejowa 99,75
87, L. Z. B.G.K. I B R. obl. BGK 94.
Te same 707, 83,25.
8% obl. kom. B. G. K. 93.
4'|,?|, ziemskie 34,50 (drobne)
eo Warsz. 43,25—44,25—43,75.

|, L Z. Łodzi 43,75 - 44,50.
Tendencja mocniejsza.
Akcje:
Bank Polski 90—89,75—90. Tenden-

«ja mocniejsza.

zechświat kinematogrsfji Ważne dla P. P. Kupców i Przemysłowców![iiikii,

Związek Zawodowy Pracowników Handlowych,
Przemysłowych I Biurowych R.P. Oddział w Wilnie, AKUSZERKI | NAUKA

i

Sekcja Buchalterów. iASNPOTY OZ
Reżys. genjala. MIKOŁAJA EKKA. DJALOGI w JĘZYKU ROSYJSKIM. Fiim, który z niezwykłą śmiałością w sposób i Kodek я ”

wysoce artystyczny obnaża jedną z belączek życia Sowieckiego klęskę wykolejonych, bezdomnych dzieel. Najoryginal“aa zaszówdcje Eiga AKUSZERKA sear od 10 2

niejszy | najciekawszy film doby obecnej. Film, który zaciekawi wszystkich. — Fiłm ten musi każdy zobaczyć. Nad wozcj przez kupców i przemysłowców, organizaja ŚMIAŁOWSKA Ąuważyka lenia zę:

przeprowadziła się.
zeszkowej 3, m. 1,
zy ulicy Mickiewicza.
amże gabinet kosme-

8 I 10,20, w sobotę I nie- prowadzenie ksiąg handlowych w-g zasad prawidło-
wej rachunkowości lub systemem uproszczonym.

Warunki przystępne, możliwe nizkie, dostępne
nawet dła mniejszych i drebnych przedsiębiorstw,

seans ceny zniżone. Początek seansów o godzinie 4, 6,
dzielę od godziny 2-ej.

program: Ałrakcje dźwiękowe. Na 1 rosłych. Teorja zbioro-
wo. Orzeszkowej 11 m. 1
Sala Klubu Narodowego.
War. od 27/XII codz. od

 

 

 

 

'WIĘKOWY KINO-TEATR

LLY WOOD»
MICKIEWICZA Nr. 22, tel. 15-28.

Dž
«o

DŹWIĘKOWE KINO W sobotę,

«REWJA»
Sala Miejska

Ostrobramska 5.
Na scenie:

į CENY NAJNIŻSZE w Wiinie:
"cusko - nie-
miecka p.t:

„Czar
wspaniała wystawa, wzruszająca treść, piękna muzyk

rólawskie POYRYL JANUSZKOWSKI z partnerką ERNĄ orsz
w niedziele | święta o godz. 2-giej.

 

filmu „Dziesięciu z Pawiaka”. Nad program: Atrzkcje dżwiękowe

 

RONNY
dżwiękowe.

 

31 stycznia b. r.
CHARLES FARRELLA w

Solista Baletu Królewskiej @регу
Chór Rewellersów J. Świętochowskiego.—Początek seansów o godz. 4—6—8 | 10

 

załatwia bardzotanio ina dogo!
BIURO REKLAMOW|

STEFANA GRABOWSK
Garbarska 1. tal. 82.

Diieciąlio Belleemośie.
(Dokończenie.)

Zawiódł się gorzko i w złości

chętnie byłby oboje tych ludzi

uwięził, ale nie mógł podać ku te-
mu żadnego powodu.

Kobieta, widząc
szanie, spytała:
— Czy nie chcesz nas puścić?

Żołdak, milcząc, cofnął lancę,

"którą trzymał przed otworem bra-
my i ustąpił w bok.

Kobieta zakryła znowu kwiaty

swem odzieniem, a rownocześnie

patrzyła z uśmiechem uwielbienia

na to, co niosła na ręku,

— Wiedziałam, że nie uczy-

| misz krzywdy, skoro je tylko zo-

__ baczysz — powiedziała do żoł-

-

 

  

jego zmie-

Poczem oddalili się spiesznie,
a żołnierz poglądał za nimi tak
długo, jak jeno dojrzeć ich zdołał.

A podczas, gdy ich tak ścigał

wzrokiem, wydało mu się wyraź-

nem, że ona przecie niesie dziec-

-_ ko a nie więz lilij, prawdziwe, ży-
we dziecko.

Jeszcze poglądał za obojgiem
wędrowców, gdy usłyszał głośne

wołanie od strony ulicy. To Wol-

tigjusz z kilkoma ludźmi nadbie-
ali:

* — Zatrzymaj ich! — wołał. —
Zamknij bramę! Nie daj umknąć!

A przybywszy do żołdaka, opo-
wiadali, że znaleziono już ślad te-

go chłopca, który im uszedł. Byli

 

do „Dziennika Wileńskie00" innych pism
ch warunkach

——————-

UWAGA UWAGA): -„oaca
NEKROLOGI—WSZELKIE OGŁOSZENIA| |

PARTER na wszystkie seanse QD 25 gr. Dziś pre
Swietna muzyka Emeryka KALMANA. Ciekawa treść.

zyka. Splew. Z udziełem gwiazdy ekranu KATY DE NAGY.

Początek o godz. 4, 6, 8 | 10,15, w dnie

  

WIELKA PREMJERA cudownej Rzpsodji Dwóch Serc wysnuta przez JANET GAYNO|

najnowszymjofilmie

a | piosenki.
elgradzie

 

i pokoje Głupie pytanie.
PO |KULTU

 

— Oczywiście!

wami szuka posady de wygodani w newowybu- się Wacek.
IEGO

A

w mieszkaniu jego, ale i stamtąd

im uciekł. Widzieli pomykających
z nim rodziców. Ojciec silny, si-

wobrody mężczyzna, matka słusz-

na kobieta, kryła dziecko w fał-

dach szat swoich.
W tej samej chwili, kiedy Wol-

togjusz to opowiadał, wjeżdżał
Beduin na dobrym koniu w bra-
mę. Nie mówiąc słowa, rzucił się

żołdak ku jeźdźcowi. Zerwał go

śwałtem z konia i rzucił nim o

ziemię. Jednym skokiem już sam

siedział na rumaku i pędził drogą

w pole.
- *

°

"W kilka dni potem jechał żoł-

dak przez straszną puszczę $ór-

ską, która się ciągnie przez połu-

dniową część Judei. Ścigał on

jeszcze troje zbiegów betleem-

skich i był zrozpaczony, że bez-

owocne te łowy dotychczas nie

miały się ku końcowi.

— Zaprawdę, ma to pozór, jak

gdyby ci ludzie mieli dar zapa-

dania się pod ziemię — mruknął.

— Ileż to razy zbližyiem się do
nich w tych dniach tak, że mo-

głem rzutem lancy dosięgnąć

dziecka, a jednak mi umknęli!

Zaczynam wierzyć, że ich nigdy
nie dogonię.

Był zniechęcony jak ktoś, co

odczuwać zaczyna, że walczy

przeciw czemuś nadprzyrodzone-

mu. Zapytywał sam siebie, czy to

podobna, aby bogowie tych ludzi
przed nim ochraniali.

—Cały mój trud daremny. Le-

wszystkiego Królewska dowanym domu przyul.
978--2 Naszej Nr. 10.

piej wrócę, zanim z głodu i pra-

śnienia zginę w tej pustyni! — po-
wtarzał sobie raz po razu.

Ale zaraz chwytał go strach

na myśl o tem, co go spotka, je-

żeli z niczem powróci. Wszakże

dwukrotnie już wypuścił z rąk to

dziecko. Nie było prawdopodob-
nem, aby mu Herod i Woltigjusz
przebaczyli coś podobnego.

—Skoro Herod, póki jedno z
betleemskich dzieci dysze jeszcze,

żyć ma zawsze w obawie — mó-

wił do siebie żołdak — najprawdo-
podobniej ulży swoim  mękom
tem, że każe mnie ukrzyżować.

Była to skwarna godzina po-

łudnia i cierpiał okrutnie tak, że

jadąc przez nagą skalistą okolicę,
(droga wiodąca przez kręty wąwóz

gdzie ani drgnęło powietrze, koń
i jeździec padali ze znużenia,

Od kilku godzin zatracił żoł-
dak ślad uciekających, i bardziej

niż kiedy odczuwał, że go odwaga

opuszcza. Ž
— Trzeba tego zaniechać —

myślał — Istotnie, nie wierzę,

aby warto było ścigać ich dalej.

Wszakże tak czy siak zginąć mu-

szę w tej strasznej pustyni.

Kiedy tak sobie rozmyślał, zo-
baczył w ścianie skalnej tuż przy

drodze sklepiony otwór jaskini.
Zaraz skierował konia do wnij-

ścia groty.
— Chwilę spocznę w chłodzie

jaskini — pomyślał. — Może po-

tem z oświeżoną siłą potrafię

podjąć ściganie.

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI,

EZ PTZNOr

Seanse: o g. 4, 6, 8 | 10,15 w dnie św. o g. Żej.

mjerai Przepiękna operetka fran=

Przepyszne zdjęcia. Tańce. Mu-

świąteczne o godz. 2-ej.

 

— Umiesz pływać? —

Młeda, 25 letnia kobie- Mieszkanie 2 pokoje, pyta Więek.
ta z dobremi świadect- przedpokój i kuchnia z —chełpi

— R gdzie się nauczy-
949 —1 leś? — pyta Wicek z cie-

”Drukarnia A.Zwierzyńskiego, Mostowa I.
@ Wilnie*( 6

Nad program; Atrakcje czą z 3

przedpoko

zu”

wszelklemį

kawością.
Wacek popatrzył na

niego, jakby poewątpie-
wał o jego zdrowych
zmysłach.

oczywiście: w woćziel

zorcy.

Właśnie, gdy chciał wejść do
wnętrza, zastanowiło go coś oso-
bliwego. Po obu stronach wnij-
ścia rosły dwie piękne lilje. Stały
wysoko wyprostowane, okryte
kwiatami. Wydawały odurzający
zapach miodowy, a mnóstwo
pszczół roiło się nad niemi.

Był to widok tak rzadki w pu-
styni, że i żołdak uczynił coś
dziwnego. Złamał dużą łodygę i
zabrał biały kwiat z sobą do ja-
skini.

Grota nie była ani głęboka,
ani ciemna, skoro wszedł pod jej
sklepienie, zobaczył zaraz, że spo-
czywa tam już troje wędrowców.
Mężczyzna, kobieta i dziecko le-
żeli na ziemi w śnie głębokim po-
grąženi.

Nigdy jeszcze nie doświadczył
żołdak, aby mu serce tak biło jak
na ten widok. Wszakże to wła-
śnie ci troje, za którym; tak długo
się upędzał, Poznał ich natych-
miast. A tu zastał ich śpiących,
bezbronnych, miał w swojej mocy.

Wyrwał miecz z pochwy aż
świsnął i pochylił się nad uśpio-
nem chłopięciem.

Zanim żgnął, zatrzymał się
chwilę, aby mu zajrzeć w twarz.
Teraz, kiedy był pewny swego,
sprawiało mu okrutną rozkosz
oglądnąć swą ofiarę.

Kiedy dziecko zobaczył, ucie-
szył się, jeżeli można jeszcze wię-
cej, gdyż poznał chłopaczka, któ-
rego widywał przy bramie bawią-
cego się pszczołami i liljami,

  

.. Trzy pokoje z kuchnią Dr. $Z.Bernszte
— Jakto „ądzle“? — go wynejęcia Zygmun- Choroby skórne wene- baletrystyczne

towska 20 wiad. u dO- ryczne i

ZROB SEZEEEAG Mickiewicza 28, m.

ABALDAI |
Do wynającla mieszka- ®
nie w pobiižu Micklewi-

okoi I kuchni
z wygoda-

mi Tatarska Ir. A.

R Suterena $ wiatła z
dwuch pokoi i kuchni z CHOR.
wygodami. Lokai frOn- „Line I
towy z wygodami ra-
daje się na skiep, lub
pracownię Tatarska Nr. 8. tel: 921, ed 9—1 i 3—8.

285—1
ww
Pokój do wynajęcia ze Ul.med. cymbier

wygodami, WENERYCZNE,SKÓRNE, na własność, dziewczyn-
bardzo tanio, ul. Toma- MOCZOPŁ. Tel.
sza Zana Nr. 7 m 9 0: MICKIEWICZA 12. róg res Bavyljańska Nr. 4,

glądač od godz. 3-6 Rz
$0

WAARCSZTAY

į
i. Blumowicz

WENERYCZNE, Snošė.
moczoplciowe, |

ui. WIELKA 2i, į

 

LEKARZE. ||.

 

15-64. ka rocz

Tatarskiej, 9—2 i 5—8. m. 76.
 

977 | 9—1 i od 4—8 pp.

— Zaprawdę — myślał — tego
się mogłem przedtem domyśleć.
Dlatego to czułem zawsze niena-
wiść do tego dziecka. Ono jest
przepowiedzianem książęciem po-
koju!

Opuścił nieco miecz i dumał:
— Jeżeli głowę tego dziecka

złożę przed Herodem, uczyni mię
dowódcą swej przybocznej straży.

I podczas gdy coraz bliżej ko-
niec miecza do dziecka przysuwał,
myślał z uciechą:
— Tym razem już mi nic prze-

szkodzić nie może, nic go z mojej
władzy nie wyrwie!

Ale żołdak miał jeszcze lilję
w ręku, zerwaną u wnijścia do
groty, a gdy tak myślał, wylecia-
ła z kielicha pszczoła, która w
nim była ukryta i brzęcząc, latała
wkoło jego głowy.

Żołdak wzdryśnął się. Przy-
pomniał sobie zaraz pszczoły, któ-
re chłopczyk ratował i wpadło
mu na myśl, że to pszczoła pomo-
gła dziecku ujść z festynu Heroda.

Myśl ta wprawiła go w zdu-
mienie. Ujął miecz, zatrzymał się
i nadsłuchiwał pszczoły... W tej
chwili nie słyszał już jej brzęku.
Ale stojąc tak w bezruchu, wdy-
chiwał słodką woń lilji, — którą
trzymał dotąd w ręce.

Wtedy musiał przypomnieć so-
bie jak to chłopię lilje ratowało
i zarazem wspomniał, że to więź
liljowa zasłoniła dziecko przed je-
go wzrokiem, aby mogło się prze-
mknć przez bramę.

czasie a przy»
błąkał się pies br:
wy wyżeł tylne łapki i
szyja w
A Mętna 46 po 3-ch
dniach uwažamy za wla-

Iki ilaaEiai
Jn Najciekawsza nowości

moczopiciowe Wypożyczalnia
<i* Jegiellańska 16/P.

5 TTEEWUWUSEEGGAGZA |uż nigdy nic obiecywał!

: - Pi olski fil (CYRK FRANCESCA) Dzieje walki dwuch : — GiG de 9

BĘ o «PAN» az natle žycia odis «Pałac Na Kółkach» mężczyzn o miłeść, szczęście |:sercepięknejm.L nos zz z PM powa kasi Kuj 12--156j4 śr 3

Uli. WIELKA 42. Tel. 5-28, woltyżerki. W rol. gł: urocze Karolina Lubleūska, šp'ewsezka Nin» Grudzińska IGO SYM, ZBYSZKO SAWAN, Informacji udzielamy w godzinach 18—20. i wąśry 702mena

ALEKSANDER ZELWEROWICZ, KAZIMIERZ KRUKOWSKI, Udział * «rze Chór Dana. Reżyser: Ordyński, realizator 20% и upno i

4ta Spraedaž
| EGEWY MENA

OKĄZJA. Do sprzeda-
nia spiesznie z powodu
wyjazdu dem murowany
kryty cynkową blachą,
kapitalnie odremontowa-
ny — miedekretowy o 13
mieszkanisch, dochód
roczny 6,500 złotych w
ładnej dzielnicy m. Wil-
na cena 48,000 zł. w tem
długu prywatnego 28,000

ZGUBY

onzo-

blałe plamy. O-

961—0

RÓŻRE kat płatnegopo2-chla-
tach. Informacje ul. A.

Iš gandai Ol GGeiO a a od

położenia oddam dziecko a Šai

ma, żarowa. AGSgj
Dozorca wskaže. Poprawa.

=]10 — Czego ty mi już nie
naobiecywałeś. A czy
kled

poleca ei
„Nowoś: — — Dobrze, przyrzekam

«i, że odtąd nie będę ci

dotrzymałeś sło-

Coraz bardziej się zamyślał i
miecz cofał ku sobie.
— Pszczoły i lilje odwdzię-

cząły mu się za dobrodziejstwa —
szepnął do siebie.

Wspomniał, że i jermu samemu
dorodziejstwo maleńki wyświad-
czy, i głęboki rumieniec okrył je-
go mę
— yż rzymski legjonista

mógłby mordem odpłacić za przy-
sługę? — szepnął.

Przebył krótką walkę z sobą
samym. Przemknął mu przez gło-
wę Herod i własne zadowolenie
z tego, gdyby był księcia pokoju
zgładził ze świata.
— Nie przystoi mi jednak za-

bijać stworzenia, które mi życie
uratowało — rzekł wkońcu.

Pochylił się i położył miecz
obok dziecka, aby zbiegowie zbu-
dziwszy się mogli poznać, jakie
ich niebezpieczeństwo ominęło.

Wtedy ujrzał, że dziecko się
budzi. Leżało, wpatrując się w
niego pięknemi oczyma, błyszczą-
cemi jak gwiazdy.

I żołdak ugiął kolano przed
dzieckiem.
— Panie, ty jesteś potężnym —

rzekł — tyś zwycięzcą. Tyś jest,
którego bogowie miłują. Tyś jest,
który po wężach i padalcach stą-
pać może!

Ucałował stopy dziecka i szyb-
ko wyszedł z groty, podczas gdy
chłopię, leżąc, patrzyło za nim
szeroko rozwartemi, wiedzącemi
oczyma.
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Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW NIECIBOKI, 


