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PROBLEM WSI. 
  

W okresie kryzysu gospodarczego 

i klęski bezrobocia, uwaga społeczeń- 

stwa oraz czynników rządowych sku- 

piona jest przeważnie na miastach. 

które w znękanych biedą masach pra- 

cowniczych kryją poważne niebezpie- 

czeństwo. Powstają rządowe komi- 

sje i komitety społeczne, których za- 

daniem jest wynalezienie środków, 

mogących chociażby w części tej klę- 

sce zaradzić. 

Zapatrzeni w jedno niebezpieczeń- 

stwo, któremu w miarę sił staramy się 

zapobiec, niestety nie doceniamy in- 

nego, od tego pierwszego niemniej 

groźnego. Jest to niebezpieczeństwo, 

wsi, wynikające z ciężkiej sytuacji 

gospodarczej ludności  wiešniaczej, 

bardziej może cierpliwie, ale nie 

mniej dotkliwie objawy kryzysu 

odczuwającej. Zazwyczaj mało intere 

sem zjawi się ja-    sujemy się wsią 

kiś głos (przeważnie po urlopach let- 

nich) poruszający jej bolączki, zda- 

rza się wywoła krótszą lub dłuższą 

dyskusję, a najczęściej przemija bez 

echa. A obecne stosunki wiejskie wy- 

magają wszak gruntownego omówie- 

nia i naprawy, bowiem — śmiało 

twierdzę — od tego w olbrzymim sto- 

pniu zależy przyszłość państwa. 

Oto łeżą przede mną dane staty- 

styczne G. U. S. Rz. Polskiej. Wyni- 

ka z nich, że na terenie całej Polski 

na 3.454 tys. *) gospodarstw  wiej- 

skich, 3232 tys. to są gospodarstwa 

drobne i karłowate od 1 do 10 ha. 

(Gospodarstw do 2 ha 1.150 tys., od 

2 do 5 ha 1.046 tys. i od 5 do 10 ha 
przeszło miljon). Te karłowate gospo- 
darstwa stanowią 87,2 proc. ogólnej 
liczby gospodarstw ralnych w pań- 

stwie (64,7 proc. gospodarstwa do 5 

ha i 22,5 proc. gospodarstwa od 5—10 

ha), natomiast obszar zajmowany 

przez nie wynosi tylko 31,9 proc. о- 

gólnej powierzchni gruntów użytko- 

wych. Pozostałe 68,1 proc. powierz- 

chni zajmują gospodarstwa średnie i 

większe, w tem gospodarstwa od 10— 

20 ha 13,8 proc.,. od 20—100 ha 9,5 

proc. i 44,8 proc. gospodarstwa po- 

nad 100 ha. 

Jeżeli ogólna powierzchnia grun- 

tów użytkowych wynosi w Polsce 

37.712 tys. ha, to: gospodarstwa od 

1—5 ha zajmują obszar 5.619 tys. ha, 

od 5—10 ha — 6.411 tys. ha, od 10— 

20 ha — 5.204 tys. ha, od 20%—100 ha 

— 8.588 tys. ha i gospodarstwa o ob- 

szarach ponad 100 ha, czyli własność 

większa 16.885 tys. ha. 

Prawie 65 proc gospodarstw kar- 

i 22,7 gospodarstw drob- 
mt, smutny obraz 

niebezpiecznej rzeczywistości, szcze- 
gólnie jeżeli uwzględnimy fakt, że te 
i tak drobne gospodarstwa z każdym 
rokiem jeszcze bardziej, wskutek 
przeprowadzanych działów, maleją. 

Dla ilustracji przytoczę parę da- 
nych, zaczerpniętych z Wydziału Rol- 
nego Wileńskiego Urzędu Wojewódz- 

kiego. W powiecie brasławskim np. 
w roku 1930 było gospodarstw od 1— 

5 ha 8.974, a nieco ponad 5 ha 12276; 

w roku 1931 jest juź gosp. od 1—5 ha 

9,914, a ponad 5 ha 13.276; w powie- 
cie oszmiańskim w 1930 r. było go- 

spodarstw od 1—5 ha 7997, ponad 5 
ha 8628 — w roku 1931 do 5 ha 8535, 
ponad 5 ha 9.158. Taka zmiana na- 
stąpiła zaledwie w ciągu jednego ro- 
ku. Oczywiście w innych powiatach 
wojew. wileńskiego i w całej zresztą 
Polsce sytuacja lepiej nie wygląda. 

Pauperyzacja wsi, jak więc widzimy, 
I nie 

łowatych 

nych 

postępuje w szybkiem tempie. 
dziw, bo gdzież się ma podziać dora- 
sta jące pokolenie?! 

Przed wojną światową, gdy nie 

    zby podane są w przybliżeniu do 

bezrolni i 

małorolni wędrowali do miast i tam 

znano prawie bezrobocia 

w fabrykach czy przy innych warszia- 

tach pracy zarabiali na kawałek chle- 

ba. W ten sam sposób ratowali się i 

ojcowie liczniejszych rodzin przed 

rozdrabianiem swych gospodarstw 

pomiędzy synami. Ojciec kilku synów 

starał się, by jeden tylko pozostał na 

roli—inni albo uczyli się jakiegoś rze- 

miosła, albo szli do miasta, lub emi- 

growali zagranicę. 

Dziś sytuacja pod tym względem 

uległa radykalnej zmianie. Wieśniak 

wie, że zarobku w mieście nie dosta- 

nie, — więc się tam nie wybiera, rze- 

miosło ledwie zipie a emigracja unie- 

możliwiona. Siedzą więc wszyscy na 

ojcowskim kawałku ziemi, czekając 

rychło li ojciec lub matka zejdą z te- 

go świata, by przeprowadzić działy. 

I tu szukajmy źródła tego najbo- 

leśniejszego i najtragiczniejszego zja- 

wiska doby dzisiejszej. Kto pilnie prze 

gląda kronikę zabójstw i innych 

krwawych dramatów rozgrywających 

się na wsi, ten zauważyć musi, że zna- 

czny ich odsetek ma właśnie tło ma- 

jątkowe. Zamordował ojca lub matkę, 

bo chciał się żenić, a żony nie byłoby 

za ich życia dokąd wprowadzić i czem 

wyżywić, zamordował lub ciężko po- 

ranił brata albo siostrę, bo domagali 

się swojej części a dać nie było z cze- 

80. : 
Są ludzie, którzy mie widząc, albo 

nie chcąc widzieć prawdy, owo „.ze- 

zwierzęcenie'* wsi tłumaczą wyłącz- 

pijaństwa. 

Bezsprzecznie alkohol, tak jak i upa- 

dek moralności wogóle, znaczny na 

to wpływ wywierają, ale jeżeli chodzi 

o krwawe porachunki rodzinne, 

stwierdzić wypadnie, że są one naj- 

nie  rozwielmožnieniem 

częściej aktem rozpaczy w walce o 

byt. Zresztą pomówmy z pierwszym 

lepszym wieśniakiem, zapytajmy go 

o losie jego dorastających synów (cór- 

ka otrzyma konia lub krowę w posa- 

LONDYN. 9.XII. (Pat.) W dniu 
9 b. m. o godz. 7-ej wieczorem przy- 
był do Londynu minister Zaleski w 
towarzystwie dyrektora Szumłakow- 
skiego. Na peronie dworca Victoria 

oczekiwali p. ministra: jako reprezen- 
tant brytyjskiego ministra spraw za- 
granicznych Simona szef protokółu 

Foreign Office Monk, ambasador 

Skirmunł, konsul generlny Komiero- 

gu i pójdzie do męża) — on o tej bez- 

nadziejności jeszcze więcej powie. 

Przed paru mniej więcej miesią- 

cami zostaliśmy zaalarmowani wia- 

domościami, że mieszkańcy pogra- 

nicznych wsi, prawie wyłącznie mło- 

dzież, tłumnie przechodzą granicę, u- 

ciekając do Rosji. Wierzyć się popro- 

stu nie chciało, że jest to prawda, aż 

nie potwierdziły tego oficjalne komu- 

nikaty. Uciekano do kraju, w którym 

panuje głód i nędza, w którym szerzy 

się terror, jakiego dziś cały świat nie 

zna. Ale przyszli do wsi wysłanniey 

Sowietów i powiedzieli, że tam za kor- 

  

donem można dostać pracę i pewny 

kawałek chleba. Nie widząc polepsze- 

nia swego bytu tutaj, chwytający się 

każdej deski ratunku wieśniak, szyb- 

ko się zdecydował: Poprzez grad kul 

poszedł szukać chleba i lepszej doli... 

Oczywiście kłamstwo i podstęp emi- 

sarjuszy sowieckich szybko wyszły 

na jaw, ale fakt ucieczki stąd za lada 

namową jest faktem i służy jeszcze 

jednym dowodem faktycznego stanu 

rzeczy na wsi. 

Jedno mam określenie dla obecnej 

sytuacji wsi: wieś dusi. się i radykal- 

na poprawa jej stosunków gospodar- 

W drugą bolesną rocznicę zgonu 

ste NAPOLEONA ROUBY 
NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 

odbędzie się w piątek 1l-go grudnia w kościele św. Jakóba o godz. 7 rano. 

O czem zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych 

RODZINA 
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wski, członkowie ambasady i konsu- 
latu oraz przybyli już przedtem z 
Warszawy z centrali MSZ pp. Lipski 
i Komarnicki. 

Obecny był także poseł rumuński 
Titulescu. Minister Zaleski odjechał 
z dworca w towarzystwie ambasado- 
ra Skirmunta do gmachu ambasady 
polskiej, gdzie będzie mieszkał w cza- 
sie swego pobytu w Londynie. 

Konferencje min. spraw zagran. Belgji. 
Rozbieżność w łonie rządu angieiskiego w sprawie 

ceł taryfowych. 

LONDYN. 9.XII. (Pat.) W związ- 
ku z przyjazdem belgijskiego minist- 
ra spraw zagranicznych Hymansa do 
Londynu kwestja wyrównania ceł ta- 
ryfowych pomiędzy Wielką Brytanją 
a szeregiem państw europejskich wy- 
sunęła się na czoło aktualnych zagad- 
nień polityki brytyjskiej. 

Minister spraw zagranicznych Si- 
mon jest stanowczym przeciwnikiem 
zaostrzenia stosunków z państwami 
europejskiemi przez uchylenie się od 
jakichkolwiek negocjacyj na ten te- 
mat. uważając, że w obecnym okre- 

sie Wielka Brytanja winna jak naj- 
usilniej współpracować z innemi pań- 
stwami, albowiem polityka izolacji 
może okazać się bardzo niebezpieczna 
w związku z koniecznością stabiliza- 

cji funta. Pogląd ten popierają libe- 
ralni członkowie gabinetu z minist- 
rem. Samuelem na czele. Natomiast 
kanelerz skarbu Chamberlain, mini- 
ster dominjów oraz minister handlu 
występują zgodnie za uchyleniem się 
od wszelkich negocjacyj aż do czasu 

  

uzgodnienia polityki celnej Wielkiej 
Brytanji z polityką celną dominjów 
w sensie samowystarczalności imper- 
jalnej. 

Znamiennym objawem tych roz- 
bieżności „w łonie gabinetu brytyj- 
skiego jest fakt, że Hymans od chwili 
swego przyjazdu konferuje narazie 
tylko z ministrem Simonem na temat 
aktualnych zagadnień międzynarodo- 
wych. W związku z opornem stano- 
wiskiem Wielkiej Brytanji w sprawie 
celnej szeroko kolportowano wczoraj 
wiadomość o zamierzonej unji celnej 
między Francją a Belgją. Do rzędu 
państw, usiłujących negocjow: 
Wielką Brytanją w sprawie wy 
nania eeł, doszła w dniu dzisiejszym 

Hiszpanja, którą interesują zwłasz- 
cza podwyżki celne, nałożone na śliw- 
ki, młode kartofle i pomidory. Obecnie 
więc kwestją wyrównania ceł z Wiel: 
ką Brytanją interesują się bardzo ak- 
tywnie Francja, Niemcy, Belgja, Ho- 
landja i Hiszpania. 

  

  

      

RRZESYŁKI DO ROSJI 
Na zasadzie umowy, zawartej z Przedstawi- 
cielstwem Handlowen, Z. S$. S$. R. w Polsce 

JEDYNIE 
firma 

otrzymała 

KOWCESJĘ 
na wysyłkę paczek żywnościowych 

т bezpošrednio 

z Polski do Rosji. 

gatunku z własnej 
Odbiorca otrzymuje przesyłkę nie ponosząc 

llość paczek, wysyłanych poszczególnym adrcsatom, 
nie podlega żadnym ograniczeniom. 

Br. Strakun i S-Ka 

LRLS IAL LAKE ESTA, 

: 66 STO 
Tel. 707-10 
P.K.O. 5470 
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pakowni. Wszelkie opłaty 

ul. Niemiecka 2). 
Wilno — telef. 293. 
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czych jest jednem z najpilniejszych 

zadań czynników państwowych. Nie 

chcę powiedzieć, że wieś nasza jest 

zbolszewiczała, odwrotnie kolekty- 

wizacja i jej skutki wypleniły z dusz 

naszych wieśniaków wszelkie zaląż- 

ki sympatji do Sowietów. Niemniej 

jednak uważa on, iż przysługuje mu 

prawo do warsztatu pracy na roli, je- 

dynie dla niego dostępnej i dającej 

potrzebne minimum egzystencji. 

Dość przepisywania na choroby 

wsi lekarstw, które jeżeli nie są szko- 

dliwe, to w każdym bądź razie mało- 

skuteczne. Pijaństwo na wsi, na któ- 

re się narzeka, to nie zło największe 

Chłop pił, pije i pić będzie, bo jest 

to nałóg, któremu ulegają wszystkie 

stany, z tą chyba tylko różnicą, że mie- 

szczuch, w miarę swej zamożności, 

przepija w jeden wieczór dziesiątki, a 

nawet setki złotych pijąc luksusowe 

napoje, (za które nota bene wędrują 

nasze pieniądze zagranicę), a wieśniak 

pije samogonkę, bo go nawet na zwy- 

kłą monopolkę nie stać. Nie odkry- 

wajmy więc rzeczy, które już oddaw- 

na istnieją i nie są niczem nowem. 

Nawoływanie do zwiększenia za- 

możności wsi przez podniesienie po- 

ziomu kultury rolnej, jeżeli dotyczy 

naszego biednego wieśniaka, to tyl- 

ko wyraz pobożnych życzeń ludzi do- 

brej woli, ale... dalekich od rzeczy- 

wistości. Bo i pomyślmy sobie — za 

co wieśniak nabędzie ulepszone na- 

rzędzia lub nawozy sztuczne, jeżeli 

on pary butów nie ma za co kupić, 

a grosz do grosza zbierając (kosztem 

swego żołądka) ledwo podatki opłaca. 

Jajmy wieśniakowi możność lepszej 

egzystencji, zwiększyjmy jego zamo- 

żność wówczas on sam, patrząc na 

swoich światlejszych sąsiadów,  za- 

cznie stosować i narzędzia ulepszone 

i nawozy sztuczne. W tem przeko- 

naniu utwierdza mnie kilka zaobser- 

wowanych w tym względzie przykła- 

dów. Wieśniak bez żadnego wykształ- 

W stolicy Wielkiej Brytanii. 
Przyjazd min. Zaleskiego. 

Powitanie na dworcu. 

Min. Hymans opuścił Londyn. 

LONDYN. 9.XII. (Pat.) Belgijski 
minister spraw zagranicznych odje- 
chał w dniu 9 b. m. rano do Brukseli. 
Przedstawiciełom prasy odmówił on 
udziełenia wyjaśnień o rozmowach. 
odbytych z członkami rządu angiel- 
skiego. 

Opinja „Times'a“. 
LONDYN 9.XII Pat. — „Times“ w związ- 

zym przyjazdem do Londynu 
min. Zaleskiego stwierdza, że wizyta jego nie 
ma nic wspólnego z kwestją taryf celnych. 
Polski minister spraw zagranicznych przyje- 
żdża do Londynu, aby omówić z p. Simo- 
nem bieżące zagadnienia międzynarodowe, 
szczególnie kwestję rozbrojenia. „Daily Te- 
legrapf'* pisze przy tej okazji że nie jest p. 
minister częstym gościem w Londynie, ale 
zdobył sobie wybitne stanowisko w Europie 
zwłaszcza w Paryżu i Genewie. Obecnie sta- 
raniem p. Zaleskiego jest, aby interesy jego 
kraju znalazły w Welkiej Brytanji większe 
zrozumienie, niż to było dotychczas 
leski jest ministerm spraw 
Polski od blisko 6 lat i zyskał sobie w tym 
czasie opinję rozważnego i umiarkowanego 

ka. 

   

   

   
  

  

   
   'nem jego zadaniem w dyskusji z 

yjskimi członkami rządu będzie prawdo- 
podobnie sprawa rozbrojenia i specjalnie 
kwestja bezpieczeństwa. Warszawa —pisze 
dziennik usiłuje obecnie prowadzić roko- 
wania z Rosją sowiecką w sprawie paktu o 
nieagresji na podstawie obecnego statutu te- 
rytorjalnego, co dotąd było bez powodzenia. 
Pol obserwuje również z wielkim nie- 
pokojem wzrost ruchu hitlerowskiego w 
Niemczech. Dziennik przypuszcza, że min. 
Zaleski jest zwolennikiem moratorjum po- 
litycznego dla Europy na okres 5 lub 10 lat 
łącznie z moratorjum finansowem. 

Na giełdzie londyńskief. 

LONDYN 9.XII. Pat. — Giełda jest w 
Stanie całkowitej bezczynności, aczkolwiek 
kurs funta jest mocniejszy. Dolary notowano 
3.27 */., franki 833/,, W południe dolary do- 
szły do 3.29/,, franki — 84'/4; złoto o 4 
pensy taniej, to jest za uneję 126 szylingów 
i 6 pensów. 

      

Deficyt budżetowy W. Brytanii. 

ŁONDYN 9.XII. Patt — Defieyt budźe- 
towy Wielkiej Brytanji wynosił do dnia 5 
grudnia b r. 200.788.731 f. wobee 153.267.655 
funtów w tym samym czasie roku ubiegłego 
Dechody zmniejszyły się de 5 grudnia o 
46.855.872 f., wydatki zaś zwiększyły się o 
664.194 f. Dług państwowy wynosił 720.760 
tys. f. i wzrósł od kwietnia b. r. o 125.375 
tysięcy funtów. Co prawda, znaczna część 
podatku dochodowego w bieżącym roku bu- 
dżetowym, kończącym się 1 kwietnia, wpły- 
nie dopiero w styezniu, mimo to szalony de- 
fieyt oraz olbrzymi wzrost zadłużenia pań- 
stwowego wymownie świadczy 0 trudnos- 

„ £iaseh finansowych Anglji. 

Bilans handlu zagranicznego 
za listopad. 

(Telef. od własn. kor. z Warszawy ). 

Według dotychczasowych obliczeń 
bilans handlu zagranicznego w mie- 
siącu listopadzie dał saldo dodatnie 
w wysokości 55,538 tys. złotych. Przy- 
wóz wyniósł 100.634 tys, zł, wy- 
wóz zaś 156.172 tys. zł. 

Projekt noweli do ustawy 
о № Т. А. 

(Tel. od wlasn. koresp. z Warszawy ). 

Rząd zgłosił w Sejmie projekt no- 
weli do ustawy o Najwyższym Try- 
bunale Administracyjnym. 

Projekt przewiduje, że obowiązek 
zastępowania stron przysługiwać bę- 
dzie wyłącznie adwokatom. Dotych- 
czas w pewnych wypadkach, a szcze- 
gólnie w województwach wschodnich 
strony mogły występować osobiście. 
Dalej projekt podwyższa opłaty od 
wnoszonych skarg do 60 zł. i ograni- 
сха t. zw. prawa ubogich, wskutek 
czego nastąpi ograniczenie  pieniac- 
twa, które dotychczas, dzięki niskim 
opłatom sądowym, szerzyło się coraz 
bardziej. : 
PRE ERO TYTOŃ TTOTRZZAARZAJ ESC 

Popierajcie Ligę Morską 

cenia dawniej uprawiający swą rolę 
jak jego dziad i pradziad — z chwi- 
lą gdy stał się zamożniejszy ma dziś 
i narzędzia nowoczesnej uprawy i 
stosuje nawozy sztuczne, a że rezul- 

taty w postaci dobrych plonów są wi- 
doczne, bez żadnej propagandy ro- 

zumie ich pożyteczność. 

Przy zwiększeniu zamożności wsi 
podniósłby się również i stopień jej 
potrzeb kulturalnych, ale przy bie- 
dzie i przy nędzy o żadnym postępie 
mowy być nie może. 

Sławetne rządy bojowników o pra- 
wa ludu dla tego ludu nic nie robiły 
i dopiero rządy pomajowe zaczęły wię 
cej dbać o wieś, a w zrozumieniu po- 
wagi sytuacji w miarę możności za- 
radzać złu. I tu dowodem niech bę- 
dą cyfry. Za pięć lat rządów przed- 
majowych (1921—1925) utworzono 
kolonij 167,1 tys. na co rozdyspono- 
wano z gruntów przeznaczonych na 
parcelację 863,1 tys. ha; za tyleż lat - 
rządów pomajowych (1926—1930) u- 
tworzono kolonij 298,7 tys. i rozpar- 
celowano 970,8 tys. ha. Bardziej wy- 
mowne jednak są liczby dotyczące 
akcji scaleniowej gruntów i likwida- 
cji serwitutów . Za rządów przedma- 
jowych w tymże 5-cioletnim okresie 
scalono gospodarstw 20,8 tys. o ob- 
szarze 182,5 tys. ha, zaś za okres pię- 
cioletni rządów Marszałka Piłsudskie- 
go (1926—1930) scalono gospodarstw 
217,5 tys. na obszarze 1,675,3 tys. ha. 
Tempo prac scaleniowych, jak wi- 
dzimy, po maju było dziesięciokrot- 
nie szybsze. 

  

— 

To samo widzimy i w dziale prac 
likwidacyjnych serwitutów. Za rzą- 
dów przedmajowych (okres pięciołet- 
ni): uregulowano gospodarstw 14,6 
tys. otrzymano obszar za serwituty 
47,8 tys. ha; za rządów pomajowych 
(okres 5-letni) uregulowano gospo- 
darstw 153,5 tys. i otrzymano obszar 
426,6 tys. ha. 

Była to zasługa ówczesnego mini 
stra reform rolnych prof. Witolda 
Staniewicza, który znając dokładnie 
ciężką sytuację gospodarczą drobne- 
go rolnictwa z właściwą sobie ener- 
gją dążył do jej poprawy. Jednakże, 
środki dotychczas stosowane są jesz - 

*cze niewystarczające. Karłowate go- 
spodarstwa 2—3 a nawet 5-hektaro- 
we, szczególnie na naszej małouro- 
dzajnej ziemi powinny zniknąć z po- 
wierzchni, i każdy, kto wyłącznie pra- 
cuje na roli, powinien mieć taki 
warsztat pracy, któryby jemu i jego 
rodzinie zapewnić mógł spokojny nie- 
zależny byt. 

Tylko taka reforma zdoła roz. 
pędzić gromadzące się od strony 
wsi chmury, mogące wytworzyć 
groźne dla państwa i ładu 5ро- 
łecznego stosunki i nastroje. Nie po- 
winniśmy bowiem zapominać, że lud- 
ność rolnicza stanowi w Polsce 75 
proc. ogółu mieszkańców, z czego 
64,7 proc. to tacy, których życie jest 
jednem pasmem zmagania się z nie- 
dostatkiem. Pierwszym warunkiem 
uczynienia z tych ludzi pełnych i 
świadomych obywateli państwa jest 
dźwignięcie poziomu ich materjalnego 
bytu do niezbędnego minimum. 

J. Jurkiewicz. 
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„ Plaga organizacyjį. 
Ileż jest tych; o których wiem, a 

ileż więcej jeszcze jakich nie znam. 
Wszystkich celem jest jakoweś „do- 
bro*. W każdym wypadku i w każdej 
organizacji jest wskazywany ideał. 
mniej czy więcej wzniosły. Wśród 
większości organizacyj podnoszenie 
poziomu. szczególniej etycznego, swo- 
ich członków, uszlachełnianie innych, 

praca dla społeczeństwa — jest zasadą 
istnienia. 

Widząc tak nieskończoną ilość to- 
warzystw przeróżnych, związków, 
stowarzyszeń przyjaciół nauk i nie- 
uków, wielbicieli literatury, sztuki i 
przeróżnych sztuczek gorących wyz- 
naweów. rosnąćby mogło serce z га- 
dości, że oto ideał miłości bliźniego 

staje się rzeczywistością, a człowiek 
dobro upragnione w swojem i w in- 
nych_sercach rozprzestrzenia. 

Oto pewne zamiłowania łączą w 
jedną grupę ludzi, którzy skupieni, po- 
rozumiewając się i rozumiejąc nawza- 
jem, osiągają łatwiej i szybciej pewne 
wiadomości, czy też rozwiązują pew- 
ne zagadnienia. Oto gromadzą się lu- 
dzie, żeby po dniach pracy ciężkiej 
i przygniatającej. usłyszeć słowa inne 
niż na codzień, słowa najważniejsze 
nadające życiu sens i przywracające 
mu barwę właściwą. Łączą się jeszcze 
inni związani wspólną ideą pracy nad 
sobą i dla innych i nad podniesieniera 
z ciemnoty umysłów. Od największych 
miast do najbardziej zapadłych wsi. 
wre praca w tej czy innej formie pro- 
wadzona nad doskonaleniem w czło- 
wieku—człowieka. 

-—- Jakież są skutki tej pracy — 
szlachetnej i wzniosłej? Wszędzie roz- 
brzmiewają hasła pracy społecznej, 
organizacyj jest nieskończona ilość- 
a co z tego? 

— Ideały pozostają sobie ideałami 
i świecą z niezmiernej dali wielkie, 
nieosiągałne i nikomu niepotrzebne, 
a ludzie wskazując na nie gestem naj- 
bardziej wspaniałym („tam my dą- 
żymy”*| biorą się przedewszystkiem do 
osobistych porachunków i te skrupu- 

latnie przeprowadzają. 
Cywilizacja ludzkości rozw się 

coraz bardziej. Z jakiemże politowa- 
"niem wspominamy naszych praojców 
rozbijających sobie maczugami twar- 
de czerepy. Jakże to było mało prak- 
łyczne! Jak wiele musiało kosztować 
wysiłku przy nikłym stosunkowo re- 
zuliacie. Doskonaląc się z wiekami 
pokazaliśmy w ostatniej wojnie jak 
wielkiego dokonano postępu. Wznosi 
się oto piękny i niegroźny samolot nad 
miastem. Siedzący w nim oprócz lot- 
nika obserwator o miłym i subtelnym 
wyglądzie rzuca łagodnym ruchem 
niewielkie banie z gazem trującym. 
Moc ludzi giniew męczarniach. Oto 
przedziwne urządzenia armat, ka- 
rabinów maszynowych, oto tanki. 
pancerne samochody. — A strategja 
wojenna. — Jakże  genjusz  ludz- 
ki jest niestrudzony i jak wiele w krót- 
kim czasie uczynić może! 

W ezasie pokoju umysł ludzki pra- 
cuje dła przyszłej wojny, ale przecież 
można walczyć i bez karabinów i za- 
szkodzić innvm nietylko bronią pał- 
ną. Nie trzeba też szukać wrogów poza 
granicami państwa, gdy pośród swoich 
można się doskonale nienawidzieć 
Walka jednakże w pojedynkę jest 
nikłą, jest pierwotną — przemijającą 
bez wrażenia i nie pozostawiającą 
znaczniejszych skutków po sobie. Kto 
się będzie interesował, czy przejmował 
zbytnio jeśli pan Iks z panem Igre- 
kiem żyją w niezgodzie, choćby sobie 
nawet nie szczędzili obelg przy świad- 
kach? Abv zaś nie obrażać ludzkich 
ambicyj w ludziach swoim wpływom 
poddanych mówi się im o tej czy innej 
pięknej ideologji „która będzie nam 
przyświecała”. Ideologja „przyświeca 
a ludzie po swojemu robią swoje. Nie- 
raz w najlepszej wierze (te pionki) 
szkodząc jedni drugim. 

Tłumaczyła mi kiedyś osoba zna- 
jąca się na rzeczy o tem nie kończącem 
się powstawaniu przeróżnych organi- 
zacyj, że dzieje się to jeszcze z jednej 
przyczyny. „Widzisz, u nas to dużo 
jest ludzi ważnych. indywidualnych i 
obdarzonych zmysłem kierowania. 
Jakby to było, gdyby pracowali w jed- 
nej organizacji. Akurat jednego z nich 
sławianoby najwyżej a reszta „liczyła- 

    

    

  

      

    

  

        

     

  

  

  

  

  

  

by się tylko, albo co gorsza nie figu- 
rowałaby zupełnie. A już w. najlep- 
szym wypadku toby się stało z tym, 
z tym, z innym jeszcze jakimś tam 
w jednym rzędzie. A tak — kieruje 
samodzielnie, znaczy, przewodzi, zwał 
cza, pracuje i tyle walorów prze 
mawia za tem odosobnieniem. Wierz 
mi, że o to chodzi przedewszystkiem, 
a nie o jakieś ideologje czy inne baj- 
dy“. 

Wśród tych ludzi „indywidualnych 
i ważnych*, zdarzają się czasem typy 
z pod ciemnej gwiazdy, umiejący wy- 
płynąć z każdej sytuacji. żerujący na 
glupocie, latwowiernošci i bezradnc- 

ści ludzkiej. Taki sobie gość mający 
znaczną ilość brudnych sprawek na 
sumieniu, a będąc na wygodnej nieraz 
posadzie w obawie przed „wylaniem* 
postara się o prezesowanie w jakiej 
organizacji „państwu miłej” i krzyczy 

wtedy szeroko a głośno, że oto takiego 
patrjotę „łudzie złej woli* chcą na- 
ruszyć. I naiwni „członkowie staną 
przecież za swoim przewodnikiem, 
który nie tyle czapką a tem mniej 
papką ile naszą szczerą „monopolką* 
zjednać ich potrafił. 

Charakterystycznym jest objawem, 
że każda organizacja ma swoją kontr- 
organizację. (Jedyną chyba, dość licz- 
ną. której się nie zwalcza jest ha 
cerstwo. Podejrzewam jednakże, iż 

ogół traktuje ją z pobłożliwem roztarj;- 
nieniem. Inaczej, sądzę, doczekałoby 
się i harcerstwo ostrej kampanji prze- 
ciwko sobie i kontr-organizacji). Co 
więcej, ludzie jednakowym interesem 
czy zamiłowaniem związani, dzielić się 
jeszcze potrafią na grupy. Są np. w 
Warszawie aż dwa towarzystwa mi- 
łośników literatury włoskiej. Poco 
dwa. z jakiej racji, Bóg ich tam racz; 
wiedzieć. Jedni sobie obrali Leonarda 
da Vinci za patrona, drugimi się opie- 
kuje Dante Alighieri. Urządzają się 
w ten sposób, że kiedy jedno towarzy- 
stwo ma odczyt, robi to zaraz i drugie 
„żeby publiczność do tamtych nie po- 
szła”. „Publiczność jest zdezorjento- 
wana. Zdarzyło się kiedyś nawet tak. 
że jakiś prelegent ..z Włoch przyje- 
chawszy* miał wygłosić referat na ze- 
braniu jednego towarzystwa, ale po- 
nieważ tamto drugie przygotowało ró- 
wnież coś ciekawego, więc swój refe- 
rat dał ów gość zagraniczny komuś 
drugiemu do odczytania, a sam po- 
szedł na zebranie towarzystwa Nr. 2. 

Albo weźmy organizacje rolnicze. 
Podobno teraz kosztem wielu ustępstw 
połączyły się w jedno i to nie wróży 
sobie nawzajem trwałego pożycia. Co 
tych zmusza do rozdziału? Jeden te 
ren i jeden cel — podniesienie gospo- 

    

   
   

  

  

    

  

       

    

  

  

    

darki j dobrobytu. Ale są widać te . 
istotne — inne, jeśli się zgodzić nie 
mogą. 

O związkach młodzieży trudno mi 
poprostu wspominać. Na tem połu de- 
magogja ma chyba najwięcej używa- 
nia. Materjał łatwo podatny, zapalny. 
Przecież te młode dusze przepajają się 

    

ciągłe jadem nienawiści, kłamstw, in-- 
synuacyj, jątrzenia jednych przeciwko 
drugim. Kwiat narodu hodowany 
wśród bagiennych trujących wyzie- 
wów jakie wyda owoce? ; 

Bywają ludzie przejęci dobrą wiara 
i oddaniem się w pracy dla innych. 
Są to istoty w gruncie rzeczy tragicz- 
ne i pomylone. Nie przyszły w porę 
Niema dla nich miejsca. Działalność 
ich pozbawiona rdzenia — osobistej 
ambicji, lub też łączności z ambicją 
zbiorową — budzi podejrzliwość, nie- 
ufność, a wkońcu niechęć zdecydo- 
waną. 

Bo oto — przechodząc znowu do 
ciekawego objawu ambicji zbiorowej. 
—daje się zauważyć w łonie organiza- 
cyj czy organizacyjek pęd do „wyka- 
zania się”. Można to nazwać modnem 
i znanem określeniem — następuje 
„wyścig pracy. Wyścigi te są podob 
ne do tych jakie się odbywają na sta- 

  

  

    

    

'djonach sportowych z tą różnicą, że 
tam odbywa się to wszystko w znacz- 
nie kulturalniejszy sposób. Na tere- 
nie społecznym wyścigom towarzysza 
obelgi, wyzwiska, oszczertswa, najgor 
sze kalumnje na jakie umysł ludzki 
zdobyć się potrafi, żeby „w oczach 
ogółu stanąć najwyżej. najwyraźniej 
najjaśniej i to tylko ci. a nie inni. 
Chodzi tylko o to, żeby jak najwięcej 

    

    

KU ARJ BOR 

Komitet Ratowania Bazyliki. 
Wileńskiej u P. Prezydenta 

Rzplitej. 
WARSZAWA, 9.XII. (Pat) Pan 

Prezydent przyjął w dniu 9 b. m. p. 
wojewodę wileńskiego Zygmunta Be- 
czkowicza, J. E. ks. biskupa Kazimie- 

rza Michalkiewicza i p. prez. Malec- 
kiego, którzy przedstawili Panu Pre- 
zydentowi stan prac, prowadzonych 
przez Komitet Ratowania Bazyliki 
Wileńskiej, 

   

  

Z komisji dla usprawnienia 
administracji. 

WARSZAWA. 9.XII. (Pat.) W o- 
słatnich dniach odbyło się posiedze- 
nie komisji dla usprwnienia admini- 
stracji publicznej przy prezesie Rady 
Ministrów, na którem zatwierdzono 
wnioski i projekty nowelizacji prze- 
pisów w zakresie dekoncentracji ad- 
ministracji spraw wewnętrznych i 
zdrowia publicznego, administracji 
drogowej oraz administracji reform 
rolnych. Jednocześnie komisja za- 
twierdziła sprawozdanie oraz opinję 
dla prezesa Rady Ministrów o wyna- 
grodzeniach, płaconych za udział w 
organach nadzorczych przedsię- 
biorstw państwowych. 

Protesł przeciwko dodatkc» 
wym wyborom 

w okręgu Nr. 48. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

  

  

Donoszą z Przemyśla, że pełno- 
mocnik listy Nr. 4 zgłosił protest 
przeciwko dodatkowym wyborom do 
Sejmu w okręgu Nr. 48— Przemyśl 

Zmiany w dyplomacji. 

Z dniem 3 listopada przeniesieni 
zostali w stan spoczynku posłowie 
nadzwyczajni i ministrowie pełnomo- 
cni dr. Stanisław Kętrzyński, dr. Ka- 
rol Bader, p. Jan Ciechanowski i p. 
Władysław Baranowski. 

Konfiskata odezwy 
„Ligi Zielonej Wstążki”. 
Komisarz rządu m. sl. Warszawy skonfi- 

skował w dniu 7-go b. m. odezwę, podpisana 
przez „Ligę Ziełonej Wste za szerze- 

8 śród obywateli państwa. 

wygłądało zrobionego i że ło „myśmy 
zrobili“. Ta grupa — nie inna. Bez 
czyjejś pomocy. czy współpracy 
Współpraca? — Ho-ho! A potem, że- 
by komuś innemu nie nam przypisy 
waną była zasługa? Nigdy z tem się 
zgodzić nie można! 

Chodzi więc o „zasługi, „uzna- 
nie”, „wykazanie się* a nie istotę pra- 
cy, o największą sumę dobra. która 

inyym moglibyśmy przekazać. Zazdro- 
sne wyodrębnienie się w czynienia 
„dobrych czynów' wygłąda na chęć 
autoreklamy, a nie istotnego miło 
sierdzia. Temžė i jest. Gdybyž tylko 

  

  

     

  

  
    

   
  

    

na  wyodrębnianiu  poprzestawano. 
Zależy przecież na tem, żeby reszta 
była niczem — tyłko my — wszyst 
kiem. - 

Te ohydne chęci wypłynięcia, gdy 
się innym noga posuwa, to poniżanie 
się wzajemne, żeby to było najszerzej, 
najdalej i najdotkliwiej i to ludzi naj. 
częściej tej samej pracy i tych samych 
zamiłowań jest to niepojęte — a naj- 
bardziej opłakane w swoich skutkach. 
Traci się wkońcu szacunek do wszyst. 
kiego i wszystkich i żeby jako tako 
jeszcze z tem wyżyć wchodzi się w ro- 
lę pogodnego widza, co pogwizdując 
swobodnie, przypatruje się z lekkiem 
zainteresowaniem jak tam ludzie „ide- 
owi* za łby się wodzą i opluwają na- 
wzajem. 

  

Helena Gogulska. 
> RE AN 

RÓBCIE w DOMU 
smaczne, zdrowe i łatwe do zrobienia 
WINA z jabłek i żyta, oraz MIODY 

i PIWA. 
Broszury, przepisy szczegółowe, droż- 
dże, pożywki, oraz praski, gniotowniki 
i wszelkie inne przybory znajdziecie 
w składzie Zygmunta Nagrodzkiego, 

Wilno, Zawalna Il-a. 
Żądajcie cenników. Przesyłka pocztą 

17035. za zaliczeniem. 

Węgiel Górnośląski 
w wozach zapłombowanych, 

DRZEWO OPAŁOWE suche — poleca firma 
„WILOPAŁ”, Inż. Homy Wład,,, 
Styczniowa 3, tel !8-17, za gotówkę i na raty 

          

W ELEN S KI 

Na Dalekim Wschodzie. 
Rząd japoński przyjmuje rezolucję Rady L. N. 

TOKJO. 9.XII. (P: 

  

.) Rząd japoń- 

  

  

ski wysłał delegatowi Yoshizawie in- 
strukcję całkowitego przyjęcia rezo- 

  

lucji Rady Ligi Narodów, ustalającej 
podstawy pokoju w Mandżurji. Pra- 

wdopodobnie Yoshizawie zostanie po- 
wierzona misja wyjaśnienia stanowi- 
ska rządu japońskiego co do upraw- 
nień władz w walce z szerzącym 
się w Mandżurji bandytyzmem. 

Treść projektu rezolucji. 
PARYŻ 8.XH. Pat — Projekt rezolucji 

w sprawie zatargu mandżurskiego, przedsta- 
wicny w dn. 9 bm. Radzie Ligi Narodów, 
stwierdza, że od ezasu posiedzenia: z» dnia 
24 października r. b. zaszły wypadki, które 
sytuację zaostrzyły. 

Rada przyjmuje do wiadomo 
projektu rezelucji zobowiązanie 
puszczania do dalszego zaostrzenia konflik- 
tu i postanawia wyznaczyć komisję, złożo 
z 5 ezłonków, która zbada sytuację na miej- 

   

       

seu i złoży Radzie raport o okolicznościach, 
grożących zakłóceniem pokoju i dobrych 
stosunków między Chinami a Japonją. Oba 
te państwa będą reprezentowane w komis- 
ji przez asesorów, którzy winni ułatwiać ko- 
misji pracę. 

Rada poleca swemu przewodniczącemu 
dalsze śledzenie sprawy oraz zwołanie posie- 
dzenia Rady w razie potrzeby przed 25 
stycznia r. przyszłego. 

Sprzeczne wiadomości o akcji gen. Maa. 
SKWA 9.XII. Pat. — Prasa sowiecka 

5. Maa po zorganizowaniu swych 
wejsk wysłać miał 10 szwadronów kawalerji 
w kiedunku Cicikaru. Kawałerja chińska ma 
podobno za zadanie otoczyć Cicikar i roz- 

        

  

począć kontratak przeciwko wojskom japoń- 
skim, znajdującym się w tem mieście. We- 
dług innych wiadomości, pomiędzy gen. Maa 
i dowódcą japońskim toczą się od dni kilku 
rokowania. 

Obniżenia płac urzędniczych 
nie będzie. 

Wehbee świeżo ogłoszonych w prasie co- 
dziennej pogłosek o zamiarach dalszego obni 

a poborów urzędniczych Naczelny Kemi- 
tet Pracowników Państwowych, Kolejowych 
i Komunalnych uważa za swój obowiązek wo 
bec pracowników państwowych, stwierdzić 

że wedłe wyraźnych zapewnień Rządu udzie- 
lonych przez usta p. ministra Skarbu i p. 
podsekretarza Stanu w Prezydjum Rady Mi- 
nistrów delegacji Naczelnego Komitetu, -- 
dalsze uszczuplenie uposażeń urzędniczych 
nie jest zamierzone, przeciwnie: nowa usta. 
wa uposażeniowa mogłaby mieć na celu jedy 
nie polepszenie bytu pracowników państwo- 
wych. R 

Stan urzędniczy, ukrócany od szeregu mie 
sięcy w swoich prawach materjalnych, nie 
może pracewać i żyć pod ustawiczną gro$- 
bą zepehnięcia go na dno nędzy; powyższe 
zatem zapewnienia Rządu powinny być ha- 
muleem dla objawów rosnącego rozgoryeze- 
nia. 

        

Prezydjum Naczelnego Komitełu 
P. P. K. i K. 

Na bezrobotnych. 
Wojewódzki Komitet do spraw bezrobo- 

cia podaje do wiadomości w z Nr. 1 ofiar 
wpłaconych do Komitetu: 
Niezależni Artyści-Malarze na ręce p. Prezy- 

denta 100 zł. 
Pracownicy miejs. zebrane na koncercie 12 zł. 
Izba Przemysłowo-Handlowa 1000 zł. 
Pracownicy Inspektoratu Pracy Okr. XII m. 

Wilno 0 zł. 
Urzędnicy Wil. Banku Ziemskiego 196.50 zł. 

            

    

Urzędn Zw. Rew. Spółdzielni Roln. Okr. 
Ww 2.30 zł. 

Właściciel domu, Orzechowski Stanisław 
Antokoł 4/2 10 zł. 

Wileński Bank Ziemski 200 zł. 
z ek Zaw. Pracown. Miejskich 1000  ł. 

  

Urzędniey Izby Przem.-Handlowej za m-c li- 
stopad 127 z. 

Komornik VI rew. m.Wilna W.Cichoń 9.95 A. 
Zw. Młodz. Ewang.-Reform. im. Konarskiego 

y taneczn. 73,40 zł 
wyr. tytoniowych (fabryka) 67 zł. 

Uri toniowych (magaz.) 63.20 zł. 
Urzędnicy vyr. tytoniowych (pomocnicza 

składnica Nr. 11 7744 zł 
Ofiary złożone w „Dzienn. Wileńskim 289.22. 
T-wo Ubezpieczeń „Polonia* 25 zł. 
N. Tułajewa, Niemiecka 29 7 zł. 
Urzędnicy Prokuratocji Generaln. Wilno 66 zł. 
Urzęd Okr. Urzędu Ziemskiego 153.83 zł. 
Urzędnicy Kołejowego Przysposobienia Woj- 

skowego 58.85 zł. 
Urzędnicy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wi- 

leūskiego 99.03 zł. 
Urzędnicy Z. O. F. B. 
Urzednicy Okręgowego Związku 

rych 62.30 zł. 
Urzędnicy Magistratu m. Wilna 77.87 zł. 

T-wo Kredvłowe m. Wilna 100 zł. 
Urzędnicy Banku Połskiego 121.40 zł. 

   
      

   

     

  
   

  

    
Kas Cho-     

      

Przemysłowców 

  

jatu P. Państw. 32.50 zł. 
Mecenas jan Strumiłło 200 zł. 
Pracownicy „Polminu* 35.58 zł, 
Zebrano w 2-ch skarbonkach 1437.16 zł. 

RAZEM 5=—> zł 5,914.38. 

* * * 
Pocztowy Komitet Pomocy Pezrobotnym 

okręgu wileńskiej Dyrekcji Poczt i Telegra- 

tów zebrał w miesiącu listopadzie r. b. na 
rzecz bezrobotnych: 

1) z dobrowolnych składek pracowników 
poczt i telegr. Okręgu Dyrekcji P. i T. — 
2.737 zł., 

2) dochód z koncertu na rzecz bezrobot- 
nych, który odbył się dnia 14 listopada r. b. 

     

    

  

  w Wilnie — 561 zł. 71 gr. Razem 3.298 zł. 
78 

Kwota ta zost w dniu 1 grudnia r. b. 
     

    

prze w dzkim  komitetom do 
spraw bezrobocia jak następuje: 

1) Wojewódzki Komitet do spraw bezro- 
bocia w Wilnie 1972 zł. 67 gr.. 

2) Wojewdzki Komitet do spraw bezro- 

bocia w Brześciu n/R 511 zł. 70 gr. 
3) Wojewódzki Komitet do spraw bezro- 

hocia w Nowogródku 524 zł. 33 gr. 
4) Powiałowy Komitet do spr: 

bocia w Grodnie 201 zł., 

  

bezro- 

  

1) Powiatowy Komitet do spraw bezro- 
bocia w Wołkowysku 89 zł. 01 gr., 

Razem 3.298 zł. 71 gr. 
* 

  

Wileński Bank Ziemski oraz P. K. O. od- 
dział w Wilnie zadeklarowały na rzecz Wo- 
jewódzkiego Komitetu do spraw bezrobocia 
stałe miesięczne dotacje w wysokości 200 zł. 

Odsłonięcie pomnika 
Kazimierza Pułaskiego. 
BOSTON. 9.XII. (Pat.) Na przed- 

i u Bostonu odbyła się uroczy- 
stość odsłonięcia pomnika Kazimie- 
rza Pułaskiego. Odsłonięcie poprze- 
dziła parada, w której oprócz oddzia- 
łów wojskowych i orkiestr wzięło u- 
dział około 10 tys. osób. Przed pom- 
nikiem przemawiali: konsul general- 
ny Rzeczypospolitej dr. Marchlewski, 
burmistrz miasta, zastępca guberna- 
tora stanu Massachussets oraz przed- 
stawiciele kawalerji i floty wojennej 
Stanów Zjednoczonych. 

Uroczyste otwarcie muzeum 
kolejowego w Warszawie. 
W niedzielę, dnia 13 b. m., odbędzie się 

w Warszawie poświęcenie i otwarcie Muzeum 
Polskich Kolei Państwowych, mieszczącego 
się naprzeciwko Zamku Królewskiego, przy 
ul. Nowy Zjazd 1. Otwarcia Muzeum dokoni 
minister komunikacji, inż. Alfons Kiihn, w 
obecności przedstawicieli nauki, władz admi- 

nistracy jnych i kolejowych. 
Zbiory Muzeum składają się z kilkuset eks 

ponatów, oraz tablic, map, fotog 
sów itd. Muzeum posiada dział 2 
ny, zniszczeń wojennych i odbudowy, bu- 
dynków, mostów i nawierzchni, laboratoc- 
jów naukowych, mechaniczny, warsztatowy. 
zasobów, ruchu i przewozów, sygnalizacji, sa- 
nitarny, turystyki kolejowej itd. 

Polskie Muzeum Kolejowe ma za zadanie 
skupić w swych zbiorach całokształt dorob- 
ku pracy polskiej przy organizacji i rozwo- 
ju kolejnictwa tak na ziemiach polskich, jak 
i innych krajów, gdzie pracowała również 
polska myśl techniczna. Do zakresu prac Mu- 
zeum Kolejowego należeć będzie zatem syst:- 
matyczne gromadzenie i utrzymywanie zbio- 
rów, obrazujących stan kolejnictwa polskie- 
go, a w miarę możności i światowego. 

ilość ludności we Francji. 
PARYŻ 9.XII. Pat. — Spis ludności we 

Francji dał następujący wynik: 38.944 tys. 
Francuzów, 2.090.923 cudzoziemców. Poprze- 
dni spis ludności. sporządzor roku 1926 

kazał 38.248. Francuzów i 2.495.642 
„oziemców. 

Obniżenie stopy dyskontowej 
i lombardowej. 

BERLIN 9.XII. PAT. — Rada centralna 
Banku Rzeszy uchwaliła dziś obniżyć stopę 
dyskontową z 8 proc na 7. zaś lambar- 
dową z 10 na 8, 

Carnera nie jest zdolny 
do służby wejskowej. 

PARYŻ 9.XII. Pat. — Znany bokser-ol- 
brzym włoski Carnera, który w swoim czasie 
przyjął obywatelstwo francuskie, otrzymał— 
jak donoszą z Nowego Yorku, gdzie stale 
przebywa Carnera —zwolnienie ze służby 
wojskowej cd władz francuskich. Przyczyną 
zwolnienia jest niezdatność Carnery do służ- 
by wojskowej z powodu nadzwyczajnych 
wymiarów. 
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Przeciwko bezpodstawnym 
protestom. 

Wymiana - listów między Romain 
Rolland'em a postem B. Miedzińskim. 

W niedzielnym numerze „Gazety 
Polskiej" zamieszczony został list 
znakomitego pisarza francuskiego, 
Romain Rollanda do redaktora na- 
czelnego tego pisma, oraz odpowiedź 
posła Bogusława Miedzińskiego. 

Rolland oświadcza, że podpisywa- 
nie przez niego protestów przeciwko 
istniejącym w Polsce stosunkom po 

litycznym nie jest objawem jakiejś je- 
go specjalnej niechęci do Polski, lecz 
wynikiem jego ogólnego poglądu na 
stan rzeczy panujący we wszystkich 
niemal państwach europejskich, nie 
wyłączając własnej jego ojczyzny. W 
końcu swego listu pisze Rolland: 

zijnem posza- 

Krasińskiego, ziemi mę- 
postołów, która pier y 

‚ s ią nakreśliła ewangelję 
mdhiego. Nie mogę zn widoku tej Pol- 

ski rzuconej pod nogi i hańbionej przez Pol 
skę dzisiejszą. Podobnie, jak nie pozwalam, 
by Francja Wielkiej Rewolucji stała się 
ogniskiem światowej reakcji. Vae vietoribus! 

W zwycięstwie może j i przekleń- 
stwo. Spróbujcie moi przyj, > polscy wyr 
wać się z u 

za sobą śmierć, śmierć ludów, które osiągnę- 
ły zwycięstwo i nadużyły go*. 

W dłuższej na ten list odpowiedzi 
pisze nacz. redaktor „Gazety Pol- 

skiej* poseł Miedziński, m. in. co na 
stępuje: 

„Mówi Pan: „wychowano mnie w religij- 
nem poszanowaniu Polski Krasińskiego, zie- 
mi męczenników i poetów-apostołów, która 
pierwsza swą własną krwią nakr a ewan- 
gelję Gandhiego. Nie mogę zn widoku 
łej Polski rzuconej pod nogi i hańbionej 
przez Polskę dzisiejszą”. Czy zna Pan do- 

brze tę nową Polskę, którą potępia Pan tak 
surowo? Jesteśmy głęboko przekonani. że 
jej Pan nie zna. Protesty przeciwko gwałto- 
wi i uciskowi — to zajęcie niewątpliwie 
szlachetne, ale walka z gwałtem i uciskiem 
— ryzyko žycia i wolnošci w tej sprawie — 
wydaje nam się dzialaniem nie mniej szla- 
chetnem. 

Czy wie Pan, że „Polska dzis cała 
wyrosła w takiej właśnie czynnej walce? 

Niewątpliwie znanem jest Panu życie 
Marszałka Piłsudskiego. Ale zdaje się Pan 
nie wiedzieć o tem, że Połska dzisiejsza cała 
zna ucisk lepiej niż Pan, chociaż od lat 
dwunastu tak wzniosłemi i ostremi słowy mu 
się Pan przeciwstawia. Zapewne nie orjen- 
tuje się Pan, że obecny prezes Rady Mini- 
strów, A. Prystor, spędził w więzieniu rosyj- 
skiem siedem lat — i dopiero obalenie ca- 
ratu uwolniło go z katorgi. I pewnie nie 

wie Pan, iż poprzedni prezes Rady Mini- 
strów, a obecny leader większości parlamen- 
tarnej, Walery Sławek, wyszedł z podziemi 
twierdzy modlińskiej dopiero dzięki zawa- 
leniu się potęgi niemieckiej. Ci ludzie pro- 
testowali przeciwko gwałtowi przez całe swe 
życie, a więc dłużej niż Pan —i może na 
wet skuteczniej; napewno zaś z większem 
ryzykiem. 

  

* 
„Wychowano mnie w re, 

nowaniu Polski i 
czenników i poetów 

      

      
   
    

       
    

   

  

   

        

   

    

   

Wie 1h że można nadużywać nietylko 
zwycięst wojennego, lecz i zwycięstwa 
przewrotu. Rewolucja 1926 roku w Polsce 
stanowi pod tym względem wyjątek. Ani 
jeden z przeciwników tego przewrotu — ani 
jeden z ludzi posiadających przedtem wła- 
dzę nie został zgilotynowany. Nikt nie zo- 
stał pociągnięty do odpowiedzialności za 
swą działalność przed przewrotem. „Polska 
dzisiejsza” nie nadużyła swojego zwycię- 
stwa. 

  

  

Czy nie zastanówiło Pana to, że skargi 
które do Pana dochodzą o rzekomym ucis- 
ku dotyczą zawsze ucisku politycznego, a nie 
społecznego; są skargami  „arystokracji“ 

paūstw nowoczesnych, jaką są parlamenta- 
rzyści i przywódcy stronnictw politycznych. 
Czy nie zwrócił Pan uwagi na to, że niema 
w Polsce ruchów masowych, które zawsze 

są skutkiem 1stotnego ucisku i niesprawiedli- 
wości społecznej. Czy nie _spo- 
strzegł Pan, że nie są to nigdy skar- 
gi wypływające z walki o prawa ludu, lecz 
żale o rzekomą krzywdę jednostek. 

Uczucia, z jakiemi Pan w stosunku do 
nas się zwraca, są bardzo ujmujące i przy- 
noszą Panu zaszczyt, lecz informacje o dzi- 
siejszej Polsce, jakie Pan nam komunikuj 
są rażąco sprzeczne z istotnym stanem rze- 
czy". 

  

  

  

W dalszym ciągu swej odpowiedzi 
wskazuje poseł Miedziński na to. Ž 
protestując niejednokrotnie przeciw- 

ko różnym sfałszowanym wypadkom 
w Polsce, Rolland nie zdobył się ni- 
gdy na protest przeciwko niemieckiej 
propagandzie rewizjonistycznej, któ- 
rej celem jest poddanie zpowrotem 
jarzmu pruskiemu miljonowej ludno 
ści na Pomorzu. Jeżeli to w» stko 

jest wynikiem nieznajomości rzeczy 
—kończy swoją odpowiedź poseł Mie- 
dziński — to niechże ta odpowiedź 
przyczyni się do łepszego poinformo- 

wania znakomitego pisarza w spra- 

wach, o których w tak stanowczy 

      

  

O A... SPOSÓb nieraz głos zabiera. 

„STER“. 
Realizowany projekt pisma dla młodzieży szkót średnich. 

Piśmiennictwo dla młodzieży w 
Polsce, weale pomyślnie rozwijające 
się w dziedzinie powieści dla młodzie 
ży, zwłaszcza zaś dla dzieci w wieku 
szkoły powszechnej, wykazuje lukę 
nieomal niczem nie zapełniona. jeśli 
idzie o perjodyczne pisma. 

Nieliczne wydawnictwa lego ro- 
dzaju. nawet lepiej redagowane, nie 

spełniają zadania w pełnem znacze- 
niu. Np. „Iskry*, cieszące się szer- 
szem gronem młodocianych czytelni- 
_ków i tradycją, nie posiadają okreś- 
lonego kierunku i nie moga rościć 
sobie pretensji do nasycenia odczu 
wanych potrzeb, ani ze stanowiska 
młodzieży, ani też sfer pedagogicz- 
nych. г 

Inicjatywa grupy warszawskiej 
„Zrębu“. która w ubiegłym roku pod- 
jęła wydawanie pisma p. t. „Sternik“, 
przyjęta została bardzo przychylnie. 
lecz nie ostała się wobec trudności 
wydawniczych. 

      

    

Należy wyraźnie odróżnić pismo 
młodzieży od pisma dla młodzieży. 
To pierwsze, oparte na twórczości sa 
mej młodzieży, uprawiane jest z wię- 
kszem lub mniejszem powodzeniem 
na terenie wielu szkół, zwłaszcza w 
związku z rozwijającem się w nich 
życiem samorządowem. Przy odpo- 
wiedniem. subtelnem kierownietwie 
sił pedagogicznych, unikających 
wszelkiej grubej sugestji w stosunku 
do samodzielnych autorów w mun- 
durkach, pisemka młodzieży dają nie- 
raz godne uwagi wyniki. Ich najgłów - 
niejszą zaletą jest, że umożliwiają 
wypowiadanie się chłopcom i dziew- 
czętom a czasem nawet stwarzają о- 
pinję publiczną rzeszy uczniowskiej 
zakładu. 

Lecz pisemka te z natury rzeczy 
zamknięte są w ramach szkoły. Poza- 
tem nie mogą one osiągnąć tych ce- 
lów wychowawczych. które posiada 
pismo dla młodzieży. 

  

Roztaczając niedawno temu roz- 
legły plan pracy. w wywiadzie udzie- 
lonym naszemu pismu. wspomniał 
Pan Kurator Szelągowski o piśmie 
dla młodzieży szkół średnich. 
weszła obecnie w stadjum re: 3 
dzięki P. Jerzemu Ostrowskiemu. wi- 
zytatorowi szkolnemu, który jako wy 
bitny literat i czynny pedagog ma 
pierwszorzędne warunki dla spełnie- 
nia tego zadania. 

Już niebawem ujrzymy. pierwszy 
numer „Śteru*. Z Wilna, które jest 
ośrodkiem czwartej części Rzeczypo 
społitej, może ono i powinno promie- 

niować —- twierdzi p. Ostrowski — 
pr. em należy je przepoič kolory- 
tem tych ziem. zabarwić rumieńcem 
ich swoistych cech kuliuralnych i о- 

byczajowych. Ё 
Dzisiejsza młodzież ma aspiracje. 

których nie należy negować. ani leż 
zachowywać bierne wobec nich sta: 
nowisko. Sport czy kino, mające tv- 
ie przeciwników wśród starszych, a 
najzagorzalszych wyznawców wśród 
młodych, mają w sobie pierwiastki, 
które podjęte pozytywnie, mogą wy- 
trawną ręką pedagoga być wyzyska- 

4 

    
     
  

   

      

   

  

  

ne. Najskuteczniejszą drogą do u- 
chylenia ujemnego wpływu widowisk 
teatralnych, jest stworzenie zrozumie 
nia i pogłębienie potrzeby dobrego te- 
atru. Zwalezanie złej lektury prowa. 
dzi tylko przez czytelnictwo dobrych 
książek. Szowinizm, szkodliwy nacjo- 
nalizm. uczucie nienawiści rasowej. 
wyznaniowej i narodowościowej nie 
dotrą do młodych sere i dusz, które 
znajdą się pod działaniem obywatel- 
sko-wychowawczem, opartem na od- 
powiednich zasadach ideowych. 

„Ster* chce kłaść główny nacisk 
na samowychowanie się na dzielnego 

człowieka i obywatela i znajdowanie 
w. tem: radości. podnoszenie szlachet- 
nej ambicji twórczości w każdej dzie- 
dzinie pracy i szlachelnej dumy zbio- 
rowej, silnego poczucia odpowiedział 
ności za państwo. 

„Do czytelników będzie się „Ster” 
zwracał jak do równych, z życzliwoś- 
cią, ale i z powagą i pewnym odcie 
niem szacunku, jak w pismach dła 
dorosłych. Nie perora. łecz siła zasad. 
która przepoi wszystkie artykuły i 

       

  

      

   

  

notatki w piśmie, będzie metodą wa!- 
ki o czytelnika. # | 

Doświadczenie pedagogiczne i re- 
dakcyjne zalecają system działów. 
„Ster* będzie miał następujące dzia- 
ły: 

Wychowanie fizyczne (propagowanie po- 
wszechności uprawiania sportów, a nie man- 

ji rekordów, propagowanie sportów turystycz 
nych i „romantyki sportowej”, higjena, ra- 
townietwo, przysposobienie wojskowej. 

Krajoznawstwo (propagowanie turystyki 
samotnej, zabytki historyczne, folklor, arche- 
ologja, ochrona przyrody, zbiory). 

Podróże (propaganda morza, odkrycia i 
podróże naukowe, sporty wodnej. 

Technika i przyroda (wynalazki, „majstro- 
wanie”, roboty ręczne, poradnik fotograficz- 

ny). 

  

  

  

  

    

  

cie młod. i harcerstwo (krótka kro- 
nika i szersze relacje, przynoszące ciekawy 

materjał). 

Polityka (informowanie o wypadkach na 
całym świecie, z podkrešlaniem postępu, si- 

ły i kultury państwa. Rozwijanie słusznej du- 
my państwowej, walka z cierpiętnictwem i 
oglądaniem się na zagranicę. Zwięzłe infor- 

macje z polityki zagranicznej i znaczenie tych 
faktów dla Polski). 

Poradnia zawodowa (charakteryzowanie 

zawodów, analiza związanych z niemi czyn- 
ności i wymaganych cech charakteru, infor- 
mowanie o typach szkół, stanie rynku w po- 
szczególnych zawodach, naukowa organiza- 

cja pracy). 

    

To i owo (rozmaitości) (wynalazki, zja- 
wiska przyrody, zdarzenia, dane statystyczne) 

Łamigłówki (sytuacyjne), przedstawiające 
Irudności życiowe, zbliżone do zagadnień ma- 
tematycznych, dział szachowy, filatelistyczny) 

Literatura i sztula (nowela w dobrym ro- 
dzaju sensacyjna, przekłady z „magazinów*, 
kronika sztuki, teatr, kino, co czytać”, re- 
cenzje). : 

Ludzie i fakty (piękne czyny ludzi sław- 
nych i mało znanych bohaterów obowiązku). 

Artykuł wstępny (zagadnienia samo 
i dodatnie strony i bolączki życia 

z zachętą do kształcenia charakte- 

  

  

    

   

   
  

„Piękno życia (kultura i piękno życia co- 
dziennego, jak należy zachowywać się w róż 
nych sytuacjach). | 

Gawęda redaktora (odpowiedzi redakcji). 

W mieszkaniu ks. biskupa Bandar- 
skiego odbywa swe posiedzenia i na- 
rady szeroki komitet redakcyjny 

„Steru“, To samo mówi już ile serca 
i entuzjazmu przepaja inicjatywę, i o- 
znacza światły kierunek imprezy wy- 
dawniczej. 

Jesteśmy przekonani. że „Ster% 
zyska wielu przyjaciół wśród mło- 
dych i starszych. Stającym u steru na- 

leży życzyć wytrwania i szczęśliwej 
żeglugi w lepszą przyszłoś 

Dr. Adolf Hirschberg. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Zuchwałe najście zamaskowanych 

bandytów na mieszkanie fabrykanta 
w Święcianach. 

Nieudany rabunek 3.000 dolarów. 
W Święcianach wywołał wiełkie porusze- 

mie zuchwały, aczkoiwiek nieudany napad 
rabunkowy na mieszkanie zamożnego fabry- 
kanta Szymona Zajdeła przy ul. Nowoświę- 

cianskiej. 
O godz. 9 wiecz. do mieszkania Zajdela 

wtargnęło trzech zamaskowanych osobników 
z rewcłwerami i nożami w rękach. W chwi- 
li wkrcczenia bandytów w mieszkaniu znaj- 
dowzla slę tylko żona fabry Kuna, któ- 

wą bandyci steroryzowali i grożąc Śmiercią 
zażądali wydania 3% tys. dolarów, które — 
według posiadanych przez, nich informacyj, 

      

   

Zajdełowa przechowywała w mieszkaniu ja- 
ko posag dla swej córki. Mimo gróźb na- 
padnięta podniosła jednak ałarm, i krzyki 
jej zwabiły przechodniów, co zmusiło ban- 
dytów do ucieczki. W czasie pościgu wszczę- 
tego natychmiast przez patrol policyjny, 
dwóch napastników udało się ująć, natomiast 
trzeci strzelając do poliejantów zbiegł. 

Zatrzymani okazali się mieszkańcami 
Święcian, Szołomem Ligumskim i Szołomem 
Cejkińskim. Kim był trzeci napastnik do- 
tychczas nie ustalono. Aresztowani bandyci 
staną przed sądem doraźnym. (e) 

  

Tragiczna śmierć w trybach młócarki. 
W dniu wczorajszym mieszkaniec wsi Pa- 

kelnie gm. znejszagolskiej Władysław Le- 
mieszko, podczas miócenia zboża, porwany 
został przez tryby młócarki, które straszli- 

«wie go poraniły, zanim obecni podczas tra- 

sicznego wypadku zdążyli wstrzymać ma- 

szynę. SEEM 
Ciężko pokaleczonego Lemieszkę natych- 

miast ułożeno do fury, i powieziono do szpi- 
tala św. Jakóba w Wilnie, w drodze jednak 
zmarł on nie odzyskując przytomności, 

(e) 

Тгабу. _ 
Obehod 101 rocznicy powstania listo- 

padowego w Narwieliszkach. 

  

W dniu 29 listopada r. b. Narwielisz- 

kach pow. oszmiańskiego staraniem Koła Mło 
dzieży wiejskiej w Ba anowiczach _ gminy 

irabskiej pow. wołożyńskiego odbyła się pod 
kierownictwem nauczycielki Mendełówny An 

ny akademja w sali Domu Ludowego. Od- 

czyt o znaczeniu powstania wygłosiła p. Men 
«łelówna podkreślając ideję ówczesnych ludzi, 

którzy dla zdobycia Polski porzucili domy ro 

dzinne. Po akademji odbyło się bezpłatne 

ane przez wspomniane 

Koło Młodzi jskiej, wystawiono „Po- 
siew Wblności* i „Brzytwa Swatem“. 

Na akademję przybyło przeszło 100 osób 

= okolicznych wiosek. Nadmienić nale: 7 

Koło Młodzieży Wiejskiej w Barano 
powstało na wiosnę 1930 r. i rozwija się po- 
myślnie, ma własną bibljotekę i urządza 
<zęsto przedstawienia w Narwieliszkach, w 

"Trabach i Baranowiczach. WW wiosce tej 
dzięki niestrudzonej w pracy nauczycielki 

p.-Mendelówny urządzane są kursa dla do- 
rosłych, a dła dziewcząt nauka kroju i szy- 
cia; maszynę do szycia dla Koła ofiarował 

Sejmik Wołożyński, Kółko Rolnicze i Straż 
Pożarna. W. 1920 r. Koło postawiło w swej 
"wiosce kapliczkę, gdzie odprawiają w maju 
nabożeństwo majowe i w październiku ró- 
żańcowe — bo mówią kto z Bogiem — Bóg 

z tym. 

Gdyby inne wioski szły tą drogą zyskalibyś 
my więcej ludzi uświadomionych, lecz trud- 
no nam w wioskach o dobrych kierowników, 

którzyby odpowiednio poprowadzili pracę 
pozaszkołną. 

Święciany. 
Obchód powstania Listopadowego. 

7 okazji setnej rocznicy wybuchu pow- 
stania listopadowego odbył się tu w dniu 
*29 b. m. uroczysty obchód, zorganizowany 
przez Stow. Rez. i Komendę Zw. Strzel. 

Po nabożeństwie rannem złożone zostały 
przez szkoły i Zw. Pracy Ob. Kob. wieńce 
na grobie ks. Łabucia, który w dniu 12 kwiet 
nia 1831 r. zginął na rynku święciańskim, 
prowadząc oddział powstańców. Przy gro- 

bie bohatera wygłosił przemówienie Pow. 
Kom. Zw. Strzel., p. Oberleitener, czcząc pa. 
mięć Bohatera. 

Wieczorem odbyła się w gimnazjum aka- 
<demja. Rozpoczęła się ona odegraniem hym- 
nu państwowego przez zespół mandolinowy 
P. K. U., poczem ucz. V kursu Sem. Naucz., 
p. Sieheń, wygłosił piękny wiersz okolicznoś- 
<iowy. Przemawiał następnie p. Oberleitner, 
opisując przebieg powstania w powiecie, ucz. 
Semin. p. Jermołajew wygłosił melodekla- 
mację, a chór policyjny pod kierownictwem 
p. Stankiewicza, nauczyciela Szkoły Ćwiczeń 
przy Seminarjum, odśpiewał bardzo dobrze 
szereg pieśni wojskowych z lat powstania 
listopadowego. Na zakończenie zespół ama- 
torski P. K. U. odegrał utwór sceniczny „„Po- 
siew wolności”. 

        

    
  przedstawienie 

   

  

  

  

  

Kolowicz. 

  

  

     

      

Wieczór zorganizowany był dobrze, pro- 
gram należycie zestawiony tworzył całość 
interesującą. 

Podkreślić należy wkońcu pomysłową de- 
korację sceny. 

Nowo-Święciany. 
List do Redakcji. 

Do Redakcji ,„„Kurjera Wileńskiego” 

W! związku z notatką p. t. Nowo -Świę- 
ciany w Nr. 280 „Kurjera Wileńskiego z 

dnia 3 b. m. uprzejmie proszę Sz. Redakcję 
o zamieszczenie poniższych słów: 

Sala Ogniska Kolejowego na przedstawie- 
nie i zabawę Zrzeszenia Młodzieży Rzemieśl- 
niczej w dniu 27 listopada b. r. została udzie 
loną Zrzeszeniu za opłatą 15 zł. Opłata ta 
została pobrana jako zwrot kosztów włas- 
nych tytułem utrzymania sali i dekoracyj 
scenicznych oraz za opalenie sali, przyczem 
Z. M. R. korzystało zupełnie bezpłatnie dwa 
razy z sali dla odbycia prób na to przedsta- 
wienie. 

Ponadto Zarząd Ogniska Kolejowego 
stwierdza, że autor „Obecny* tej notatki nie 
może stawiać zarzutu „pewnym jednostkom 
o braku zrozumienia i poczucia obywatel- 
skiego'—gdyż powinien albo z nazwiska wy- 
mienić te osoby, bo w przeciwnym razie za- 
rzut może stosować się do wszystkich, albo 
zebrać dokładniejsze informacje o ustosun- 
kowaniu się jak poszczególnych członków 
Ogniska Kolejowego tak i Zarządu Ogniska 
Kolejowego do kryzysu i bezrobocia, 

Zapomina też pan „obecny* i o tem, że 
w roku ubiegłym, gdy Z. M. R. dało widowi- 
sko z deficytem, Zarząd Ogniska Kolejowego 
przyjął na swoje straty nawet oświetlenie sa- 
li, a za wynajęcie lokalu nie pobrał zgoła 
nic. 

Za Zarząd Ogniska Kolejowego: 
Sekretarz Ogniska (—) J. Urbel 

Šmierė na dnie studni. 
We wsi Ozołowee gm. rzeszańskiej za- 

szedł wczoraj następujący tragiczny wypa- 
dek. 

Mieszkaniec tej wsi Franciszek Narusze- 
wiez podczas naprawiania studni opuścił się 
na dno w celu dokonania tam robót. Nagle 
jedna ściana runęła, zasypując zwałami zie- 
mi nieszczęśliwego Naruszewicza. Zwłoki tra- 
gieznie zmarłego wydobyto z pod ziemi, do- 
piero po upływie 3 i pół godzin. (e) 

Z pogranicza. 
Uciekinierzy z Rosji. 

Według sporządzonej rejestracji uehodź- 
ców z terenu Białorusi sowieckiej, w ostat- 
nieh trzech miesiącach na teren polski zbie- 
gło 476 osób, w tem 92 kobiety. 

Pod względem naredowościowym przed- 
stawiają się uehodźey następująco: 

328 narodowości białoruskiej, 65 rosyj- 
skiej, 35 polskiej, 15 żydowskiej, 6 karaim- 
skiej, 3 litewskiej, 7 niemieckiej, 7 gruziń- 
skiej i 10 nieokreślonej. 

          

WIEŚCI Z WOJEW. NOWOGRÓDZKIEGO 
Oddział Nowogródzki „Kurjera Wileńskiego" mieści się 

w Nowogródku przy ul. 3-go Maja, tel. 94. 
  

Kine dźwiękowe | Bziśl Film 
Pog 0 n dźwięk.-śpiewny 

w Nawogródku 

  

Zew ciała (Sevilla, miasto miłości) 
W roli głównej: Ramon Novarro. 

D WKRÓTCE: Niebezpieczny romans. DNS 
  

Nowogródek. 

  

„Gabinet“. @ 
Nie mam na myśli gabinelu rządu, ani 

też gabinetu res racyjnego, czy innego 

łam przybytku doświadczeń i sztuki. Cho- 

dzi tu o skomny gabinet dla wiceburmistrza 

prowincjonalnego miasta. Zresztą i w tem 
nie byłoby nic nadzwyczajnego, gdyby nie 
fakt, zajmowany przez magistrat 
jest tak dalece szczupły, ciemny i ponury, 

iż stworzenie specjalnych konspiracyjnych 

komórek jest naprawdę wybrykiem nieludz- 
kim. Niemniej gwoli życzeniu tamt. dyktato- 

postanowiono dać mu 

że łokał 

ra. wiceburmistrza 

specjalny gabinet, 

Ale gdzie i jak to urządzi 
burmistrz z pPrzybocznym swoim 
lem p. Brzunkiewiczem. 

- I tak źle i tak niedobrze. I tak ciasno, 
a lak jeszcze gorzej. Słowem nic z tego nie 
będzie — mówi burmistrz, — Jakto nie Ža 

oburza się zastępca. — Już w tem moja 
złowa, żeby mnie i panu było dobrze. Ga- 
binety dwa dla mas muszą być przezna- 

  

— biada 

  

adjutan- 

  

czone, a resztę.. do kupy. Ja zabiorę ga- 
binet p. burmistrza, a jemu urządze gabi- 

ciemnym pokoju, gdzie jest pełno 

szał i skrytek ze staremi aktami. a także 

podłoga. Ale zato pokój duży, 
mosqcy zmieścić pół szwadrona. Tam pier- 
wiej aż 8 ludzi pracowało. 

1 tak się stało. Z przedpokoju, wąskiego 
„jak korytarz hoteliku nowogródzkiego urzą- 
dzono kancelarję, dokąd aż 10 ludzi wpako- 
wano (bo więcej nie wlazła) i sześć biurek 
«ba na więcej miejsca nie bylo). A že to 
pokój jest przejściowy (innych drzwi nie- 
«maj więc odgrodzono barjerą przejście dla 

net w 

dziurawa 

A — NEJ Sa S ak L 

interesantów, lecz tak wąskie, że człowiek 

z pokaźnym brzuszkiem przejść tędy nie 
może. Nie daj Boże spotkać się tam z jakąś 
niewiastą o kształtach obfitych, albo na Wy- 
podek pożaru, lub innego nieszczęścia — 
człowiek stamtąd nie wylaztby, zakorkowu- 
jąc sobą całe przejście 

  

- 1 koniec byłby 
wszystkim. Co zaś do urzędników tam pracu- 
jących, względu 

piecyk i mokre Ściany, a także ze względu na 

to ze na rury blaszane, 

drzwi wejściowe, które raz poraz któś ot- 

wiera—napewno wkrótce emeryturę i „wiecz- 
ne  odpocznienie* dostaną. 

Nie lepiej przedstawia się ta sytuacja i w 
innych pokojach, gdzie po kilku urzedni- 
ków pracuje, a przecież są tam działy: pasz 
portowy, wojskowy i... meldunkowy, który 

  

   
SS jeden cały magistracki lokal dzi 

zająłby. Więc w tym wypadku tworzenie 
binetów nie powinno mieć miejsca. 

z 

Popierajcie Ligę Morską 
ERY STU EIDOS НЧ 

Odpowiedzi redakcji. 
P. St. Wójt — Rymsz. Korespon- 

dencji nie zamieścimy. Atakuje pan 

szereg osób, nie potwierdzając tego 
żadnemi dowodami rzeczowemi. 

Mała mieszkanka Dzisny. Prosi- 
my o konkretne i potwierdzone przy- 
najmniej przez 2 osoby dane. Słowa, 
żadnym dowodem nie poparte — 
szczególnie w tak poważnej sprawie 
— nie wystarczają. 

  

KUR JE R 

Uroczyste poświęcenie lokalu 
Związku Pracy Obyw. Kobiet, 
jadłodajni i szkoły pomocnic 

gospodarczych. 

W dniu 5-go bież. mies. o godz. 7 
ZPOK obchodził miłą uroczystość po 
święcenia Szkoły Pomocnic Gospodar- 
skich, Jadłodajni i nowej swojej sie. 
dziby mieszczących się w lokalu przy 
ulicy Jagiellońskiej 3/5 m. 3. 

Poświęcenia lokalu dokonał Jego 
Ekscelencja ks. dr. biskup Bandurski 
w obecności p. wojewody Beczkowi- 
cza z małżonką, p. wicewojewody Jan. 
kowskiego, naczelnika Jocza, p. ku- 
ratora Szelągowskiego z małżonką. 
p. starosty Modlińskiego, prezesów i 
przedstawicieli urzędów cywilnych i 
wojskowych, pań ze Związku Ziemia- 
nek, PZP, Rodziny Policyjnej, Rodzi- 
ny Wojskowej, przedstawicieli prasy 
i licznie zebranych członkiń ZPOK i 
gości. 

Po poświęceniu przewodnicząca 
Związku p. dr. Rostkowska, w krót 
kiem przemówieniu zobrazowała idev- 
logję Związku i prace na różnych pła- 
cówkach. cel i zadanie nowootwartej 
szkoły. oraz podziękowała serdecznie 
biskupowi Bandurskiemu, p. wojewo- 
dzie, p. kuratorowi j wszystkim, któ- 
rzy otaczają opieką i śpieszą zawsze 
z pomocą wszelkim poczynaniom Zwią 
zku. Głęboką' serdecznością nacecho- 
wane było piękne jak zwykle przemó- 
wienie złotoustego kaznodziei biskupa 
Bandurskiego, w którem życzył Zwią- 
zkowj dalszej owocnej pracy w nowej 
siedzibie. Wreszcie p. kurator Szelą- 
gowski w swem przemówieniu pod- 
kreślił znaczenie i celowość Szkoły Go- 
spodarczej.i życzył pomyślnego jej 
rozwoju. 

Po części oficjalnej, dostojni j m'i 
goście zajęli miejsca przy stolikach, 
gdzie przy herbacie i kawie mieli mo- 
żność się przekonać o umiejętności u- 
czenic w preparowaniu tortów, cias- 
tek i innych przysmaków. Zebranie 
przeciągnęło się do godz. 9-ej, 

Zof. Kal. 

   

  

Przedszkole im Jana Łaskiego 
w Wilnie. 

Dzięki ofiarności Synodu ewangelicko-re- 
formowanego, który. preliminował w roku 
beżącym znaczną sumę na założenie przed- 
szkola, dzięki energji prezydenta konsysto- 
rza p. Bronisława Iżyckiego-Hermana i za- 
pałowi do pracy Ks. Pawła Dilisa, zostało 
otwarte przedszkole we wrześniu b. r. 

W ubiegłą niedzielę t. j. dnia 6 grud- 
nia b. r. odbyło się otwarcie i poświęcenie 
przedszkola, w obecności rodziców i zapro- 
szonych gości. 

Aktu poświęcenia i otwarcia dokonał Gen. 
Superintendent ks. Michał Jastrzębski, po- 
czem przemawiali: prezydent _ konsystorza 
p. B. Iżycki-Herman, ks. Paweł Dilis, pan 
radca Rajs w imieniu rodziców i p. naczel- 
nik Małowieski jako przedstawiciel kurator- 
jum. 

Na zakończenie dzieci przedszkola urzą- 
dziły popis zabaw, śpiewu i deklamacji. 

Nastrój był uroczysty i serdeczny. 
Przedszkole to posiada odpowiedni lokal 

słoneczny, wzorowe urządzenie. Dzieci wie- 
Je czasu spędzają na powietrzu i są pod kie- 
runkiem. wykwalifikowanej wychowawczyni 
p. Adeli Kohutkówny. ‚ 

A. G. St. 

Przedstawienie dla dzieci 
w Sali Miejskiej. 

Bardzo estetycznie wypadło to widowisko, 
złożone z amatorów (uczenie Nazaretu, 
Szkoły powszechnej .„Świt*, uczniów zakładu 
00. Jezuitów-. Wytworna muz. p. Dziewul- 
skiego ilustr. zdarzenia sceniczne, dek. p. Scholl byly łatwe, przemawiające do wyo- 
braźni. zwłaszcza kwiaty w lesie śnieżynki 
7 na specjalną pochwałę. - 

Г zynki i chłopcy bez tremy wygła- 
szali swe role, a tańce sprawiały uciechę «- 
czom harmonją ruchów. Niektóre młode 
lenty zwracały uwag” swemi zdolnościami a- 

ktorskiemi. albo tanecznemi, wśród tych wv- 
mieńmy malutką p. Dziewulską, która za- 
chwycająco tańczyła swe solowe popisy. 

to powtórzyć całe widowisko, bo prze 
pełnienie sali wróży powodzenie. 

Dlaczego jednak wybierać motyw tak ni 
pedagogiczny, jak zła macocha? Że w b. 
kach ludowych jest to motyw powtarza jąc 
się często, to nie racja przed małemi dzieć- 
mi wygłaszać zdania o okrucieństwie dru- 

giej tki, co przecież w klasach oświeco- 
nych jest chyba mało prawdopodobne. A tak 
się złożyło, że i w „Lulni* (Kopciuszek) i *v 
Sali Miejskiej ten motyw przeważał Nai- 
ładniejsze były tańczące Śnieżki i cały ten 
obraz 

i 
Godną pochwały jest doskonała 

ających i pomysłowe kostjumy. 

   

  

   

      

     
   

  

  

  

  

  

dykcja 
Hro. 
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Wulfin nie zostanie zwolniony 
Wileńska prasa żydowska donosi, że 

J. M. Rektor prof. Januszkiewicz przyjął de- 
legację studentów Żydów, która prosiła re- 
ktora o interweneję w sprawie zwolnienia z 
więzienia studenta Wulfina. P. Rektor — 
według oświadczenia tej prasy — miał о- 
świadczyć, iż czynił już wszelkie starania ce- 
lem zwołnienia Wulfina, lecz nadaremnie, 
gdyż sędzia do spraw szczególnej wagi pro- 
wadzi intensywne dochodzenie w sprawie 
morderstwa ś, p. St. Wacławskiego i nara- 
e zwolnienie z więzienia Wulfa jest niemo- 
żliwe. 

  

Ograniczenia przywozu zboża 
na Łotwę. 

' przywozie z zagranicy każdego kwin- 
„ mlynarze obowiązani zakupič 6 

kwintali zboża cowego. Na każdy kwin- 
tal produktów z żyta mielonego zagraniczne 
go, przywożonego do Łotwy, naležy obowiąz- 
kowo zakupić 8 kwintali żyta miejscowego. 
Na każdy kwintal pszenicy zagranicznej, win 
ny by 2 kwintale pszenicy miej- 
scowe tala jęczmienia miejscowe 

dy kwintal produktów z przemia- 
zagranicznej należy zakupić 3 

kwintale pszenicy miejscowej i 1 kwinlsl 
miejscowego jęczmienia. 

Męgiel | koki 
górnoś ląski 
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Epidemia tyfusu wygasa. 
Dzięki natychmiastowej akcji zapóbie- 

gawczej epidemję tyfusu zdołano w Wilnie 
sthumič. W ub. tygodniu na terenie m. Wil- 
na zanotowano 18 wypadków zasłabnięć na 
tyfus plamisty, w bieżącym zaś żadnego, eo 
zdaje się świadczyć, że niebezpieczeństwo 

minęło, 
Mimo to władze sanitarne polecają jak- 

największą ostrożność i przestrzeganie czy- 
steści, oraz ścisłe wykonywanie zarządzeń. 

Również i na terenie poszczególnych po- 
wiatów województwa wileńskiego znacznie 
zmalała epidemja chorób zakaźnych. W o- 
statnim tygodniu na terenie powiatu pot 
stawskiego zanotowano zaledwie 3 wypadki 
tyfusu plamistego, zaś na terenie pow. dziś- 

nieńskiego tylko 2. W innych powiatach ty- 
fusu nie zauważono. Co zaś do stanu ehorób 
zakaźnych wogóle-to przedstawiają się one 
następująco: na terenie Wiłna zanotowano 
45 wypadków odry, 10 wypadków szkarla- 
tyny, 5 wypadków dyfterytu i 4 wypadki ty- 
tusu brzusznego. 

- W pow. postawskim zanotowano 5 wypad 
ków szkarlatyny, 1 wypadek tyfusu brzusz- 
nego, w pow. dziśnieńskim zanotowano 5 
wypadków tyfusu brzusznego zaś w pow. 
święciańskim 7 wypadków szkarlatyny. 

We wszystkich miejscowościach w któ- 
rych panuje zakaźna epidemja pracują ko- 
lumny sanitarne, które na miejscu udziela- 

ja chorym pomocy. 

Znany art.-malarz żydowski przeszedł 
na katolicyzm. 

Wielkie poruszenie w sferach żydowskich 
wywołała wiadomość, iż znany w Wilnie ma- 
larz żydowski Marko Szware wraz z małżon- 

  

ką porzucił wyznanie mojżeszowe i przyją 
chrzest, przechodząc na łono Kościoła Kato- 

liekiego. 

Zagadkowa kradzież kasetki w jednym 
z banków wileńskich. 

Ubiegłej nocy w lckału jednego z ban- 
ków wileńskich przy ul. Mickiewicza skra- 
dziono kasetkę zawierającą 3000 rb. rs., oraz 
2000 m. niem. Złedzieje przedostali się do 

lokalu banku przy pomocy wyjęcia szyby w 
oknie. 

Kradzież zauważono dopiero nad ranem. 
Pewiadomiona policja poszukuje sprawców. 

  

RONIKA 
Dziś: Julji. 

Jutro: Sabiny. 

  

Wschód słońca - g 7 m.32 

Zachód » —€g. 15m.25 

Spostrzeżenia Zakłańu Metesreingė U. S. B. 
м Wilnie 2 dnis 9/Xil — 1981 reku. 

Ciśnienie šrednie w milimetrach: 756 

  

Temperatura średnia + 2° С. 

Žž majwyfsza: - 3 C. 

5 aaįnižszai — 1° С. 

Opad w milimetrach: 0,8 

Wiatr przeważarący: połudn.-zach 

Tendencja barom,; spadek. 

Uwagi: pochmurno, deszcz. 
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MIEJSKA. 
— Magistrat skarży do Sądu przedstawi- 

cielstwo firmy „Tatra*. Mniejwięcej przed 
miesiącem Magistrat wysłał najlepszą swą ka 
retkę pogotowia ratunkowego 6-ciokołową 
„Tatrę* do Warszawy celem przeprowadze- 
nia niezbędnego remontu. Przedstawicielstwo 
„Tatra* w Warszawie w warsztatach którego 

dokonywano remontu, mimo ukończenia ro- 
bót i kilkakrotnych przynagleń Magistratu 
karetki dotychczas nie zwróciło. 

W związku z tem, jak się dowiadujemy, 
Magistrat występuje na drogę sądową prze- 
ciwko wspomnianemu towarzystwu, oskarża- 
jąc je o przywłaszczenie samochodu. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Organizacyjne zebranie Kola Zagłę- 

bian i Ślązaków. W niedzielę dnia 13 b. m. 
o godz. 10 w lokalu Ogniska Akademickiego 
(ul. Wielka 24) odbędzie się organizacyjne 
zebranie Akademickiego Koła Zagłębian i 
Ślązaków. 

— Godziny urzędowania Referenta Kasy 
Chorych przy Bratniej Pomocy Pol. Młodz. 
Akadem. U. S. B. Referent Akademickiej 
Kasy Chorych Kol Wanda Piłsudska urzędu- 
je we wtorki od godz. 7 do 8 wiecz. w loka- 
lu Bratniej Pomocy. 

SPRAWY SZKÓL 
Zjazd maturzystów gimnazjum im. 

Adama Mickiewicza. Dnia 11 b. m. o godz. 
19 i pół w gmachu gimnazjum im. Adama 
Mickiewicza odbędzie się ogólne zebranie 
informacyjne w sprawie zjazdu, na który 
wszystkich b. maturzystów zaprasza komi- 

tet. ! 

GOSPODARCZA. 
— Podatki w naturze na bezrobotnych. 
Ukazało się rozporządzenie w sprawie 

wykonania ustawy o wpłacaniu niektórych 
zaległych podatków w naturze na cele bez- 
pośredniej pomocy bezrobotnym. W myśl 
tego rozporządzenia wytwórcy żyta, psze- 

nicy, jęczmienia, ziemniaków, grochu i gry- 
ki oraz węgla mogą uiszczać temi artykułami 
zaległości w państwowych podatkach: grun 
towym, przemysłowym i majątkowym, pozo- 
stała do 31 marca r. b. jak również płatne do 
tego terminu raty podatku spadkowego. Drze 
wo opałowe będzie przyjmowane w wypad- 
kach gdy naczelny Komitet do spraw bezro- 
hocia będzie miał zapotrzebowanie na ten 
opał. Żyto, przenica, jczmień, groch i gryka 
będą przyjmowane w ilościach najmniej 10 
kwintali, węgiel i drzewo w pełnych ładun- 
kach wagonowych, ziemniaki w _ ilościach. 
które ustalą wojewódzkie komitety do spraw 
bezrobocia. 

  

Z POCZTY. 
—Komunikat Dyrekcji Poezt i Telegraf. 

Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Wilnie ni- 
niejszem podaje do ogólnej wiadomości P.P. 
Abonentów telefonicznych m. Wilna, że z 
powodu prowadzonych robót na sieci kab- 
lowej — wszystkie telefony zainstalowane w 
dzielnicach położortych w rejonie ulic: Por- 
towej, Styczniowej, Montwiłłowskiej, Siera- 
kowskiego, Jakóba Jasińskiego, 3-go Maja, 
Więziennej, Góra Boufałowa, Cichej, Tartaki, 
Zwierzyniec i częściowo przy ul. Wileńskiej 
i Jagiellońskiej zostaną wyłączone w nocy z 
czwartku na piątek t. j. z dnia 10-go na 11- 
go grudnia r. b. od godz. 22-ej. 

Ponowne włączenie nastąpi w sobotę dnia 
Ed wzgl. w niedzielę dnia 13-go grudnia 

peb: 

ZE ZWIĄZKÓW. I STOWARZYSZEŃ. 
— Apel do p. p. lekarzy. Zarząd Wileń- 

sko-Nowogródzkiej Izby Lekarskiej niniej- 
szem wzywa swych członków, którzy nie są 
opodatkowani dotychczas na rzecz bezrobot- 
nych, aby dobrowolnie spełnili ten obowia- 
zek obywatelski. Zarząd: Izby uprasza tych 
p. p. lekarzy o podanie do kaneelarji Izby 
(ul. Mostowa 8—21) w ciągu najbliższych 
10 dni wysokości składki jaką mogliby ewen 
tualnie wpłacać miesięcznie na ten doniosły 
i godny poparcia cel. ‚ 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Walne zebranie. Zarząd Stowarzysze- 

nia Kobiet z Wyższem Wykształceniem poda 
je do wiadomości swych członkiń, że zebra- 
nie odbędzie się dnia 11 grudnia r. b. o go- 
dzinie 20-ej w lokalu Seminarjum Muzeum 
Etnograficznego (Zamkowa Nr. 11). 

Porządek zebrania: 
1. Sprawozdanie z działalności ustępują- 

cego Zarządu i wybór nowego. 
2. Dyskusja nad referatem p. Męczkow- 

skiej — „Cele i zadanie Stowarzyszenia” — 
zagai p. Szabelska. 

  

3. Dyskusja nad projektem nowego pra- 
wa małżeńskiego — zagai p. Sztukowska. 

— Zarząd Koła Z, O. R. w Wilnie zawia- 
damia swych członków, iż w bieżącym i 
przyszłym tygodniu odbędą się odczyty z 
dziedziny wiedzy wojskowej, a mianowicie: 

Dnia 11 grudnia r. b. o godz. 18- 
„Łączność artylerji z piechotą w różny 
fazach walki*— prelegent Major Suryn W. 

Dnia 12 grudnia r. b. o godzinie 18-ej: 
„Analiza bitwy pod Kirchholmem z podkre- 
śleniem odwiecznych czynników, składaja- 

cych się zwycięstwo* — prelegent major 
Zaucha Władysław. 

Dnia 18-go grudnia r. b. o godz. 18-e): 

„Rozwój artylerjj w dobie obecnej —prele- 
gent Kpt. Giedrojć Henryk. 

Obecność wszystkich członków jest bez- 
względnie wymagana. 

-— Zarząd Obwodu Wileńskiego Związku 
Lekarzy Państwa Polskiego niniejszem po- 
wiadamia, że naskutek licznych próśb ko- 
legów z prowincji, walne zebranie Obwodu, 
mające się odhyć w grudniu r. b. zostało 
odłożone na dn. 19 stycznia 1932 r. i odbę- 
dzie się w sali Wil. T-wa Lek. w I-szym ter- 
minie o godz. 20-ej, w Il-gim o godz. 20-ej 
min. 30. 

—— Zebranie dyskusyjne w Związku Pra- 
ey Obywatelskiej Kobiet. W czwartek dnia 
10 grudnia r. b. o godz. 7-ej wieczorem, w 
lokału Związku, przy ul. Jagiellońskiej Nr. 3- 
m. 3, p. Dr. Janina Rostkowska wygłosi od- 
czyt p. t. „Pokój i rozbrojenie“. 

Wstęp dla członkiń bezpłatny, dla gości 
30 gr. 

Imienne zaproszenia nie będą rozsyłane. 

== Ł Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Dn. 
11 grudnia b. r. w piątek o godz. 7-ej wiecz. 
odbędzie się w siedzibie Towarzystwa przy 
ul. Lelewela 8 zwyczajne miesięczne posie- 
dzenie naukowe, na którem p. Euzebjusz Ło. 
paciński wygłosi odczyt n. t.: „Nieznane 
przyczynki do historji najbliższego otocze- 
nia i rodziny Adama Mickiewicza”, na pod- 
stawie nieuwzględnionych dotychczas przez 
badaczy materjałów archiwalnych. 

Wstęp wolny. Goście mile widziani. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Rozwój organu prasowego rob. Zw. 

zawódówych. W związku z omawianą akcją 
kulturalno-oświatową na terenie rob. zw. za- 
wodowych nadmienić należy, iż rola pioniera 
tej akcji przypadła wychodzącemu od 8 mie- 
sięcy organowi prasowemu Rady Zjednocze- 
nia „Przeglądowi Robotniczemu Ziem Pół- 
nocno-Wschodnich*. 

Pismo to redagowane przez p. Bolesława 
Wita-Święcickiego, coraz skuteczniej opano- 
wuje teren robotniczy, służąc obronie inte- 
resów mas robotn. w walce z wpływami 
wywrotowemi i szerzy ideologję pracy pań- 
stwowo-twórczej. 

Wystarczy zapoznać się z treścią dotych- 
czasowych numerów, by stwierdzić, jak 
ogromne nastąpiły przemiany w nastrojach 
„robotników wileńskich i iłe dokonano pracy 
na rzecz bezpartyjnej organizacji robotni- 
czej. 

Wstępny artykuł pióra red. B. W. Świę- 
cickiego w ostatnim N-rze 7 „Przeglądu Ro- 
botniczego* przynosi rewelacyjny materjał 
z wileńskiego rynku pracy w związku z no- 
wowytworzoną sytuacją na tle b. rozruchów 
antyżydowskich i niedorzecznej akcji bojko- 
towej handlu żydowskiego, tak dotkliwie jak 
się okazuje dającej się we znaki masom ro- 
botników polskich. 

  

  

KOMUNIKATY. 
— Z lzby Przemysłowo - Handlowej w 

Wilnie. Izba P.-H. w Wilnie podaje do wia- 
domości sfer zainteresowanych. ż 
na przydział kontyngentów  przywozowyci 
towarów reglamentowych na I-szy kwartał 
1932 r. należy składać do Izby w trybie nor- 
malnym, najpóźniej do dnia 22 grudnia r. b. 

Lista kontyngentów na I-szy kwartał 
1932 r. nie została jeszcze ustalona, wobec 
czego przy przyjmowaniu podań, Izba będzie 
się opierała na liście kontyngentów, obowią- 
zujących w bieżącym kwartale. 

Bliższych informacyj udzieła biuro Izby 
P.-H. w Wilnie, Trocka 3 łreferat przemysła 
wo-handlowy). 

  

    

    

RÓŻNE. 
Podziękowanie. Sekcja Kulturalno - 

Oświatowa Rodziny Wojskowej. składa p. 
dr. Wacławowi Wysockiemu. za łaskawe wy- 

głoszenie odczytów p. t. „Higjena kobiety 
najserdeczniejsze podziękowanie. 

— Przedstawienie ukraińskie w Wilnie. 
W ubiegły poniedziałek staraniem Związ- 

ku Akademików Ukraińców U. S. B. w Wil 
nie odbyło się w małej sali miejskiej przed 
stawienie teatralne, na którem była odegra- 
na głośna sztuka Kropiwnickiego w 5.ciu ak- 
tach p. t. „Oj ne chody Hryciu*. 

Impreza powyższa zarówno pod wzglę: 
dem wiełkiej popularności odegranego dra- 
matu, jak i umiejętnego jego wykonania 
przez artystów — amatorów zasługuje na 
uznanie. Sztuka łączy w sobie wielką il 
typowych cech narodu ukraińskiego, uka 
nych zarówno na tle cichego i wesołego ży 
cia wsi ukraińskiej, jak i chwili gwaltow- 
nych wzruszeń i namiętności. 

Bogata w szczegóły akcja dramatu co 
chwila przeplatana jest rozmaitemi scenkami 
etnograficznemi! Widzimy tu ciekawy obrzęd 
ludowy, zwany „Szczodrawka*, polegający 
na śpiewaniu pod oknami w czasie świąt Bo- 

   

  

   

    

    

żego Narodzenia, słyszymy wielką ilość 
świetnie wykonanych piosenek ludowych, 
oraz zachwycamy się kilkakrotnie  lu- 
dowemi tańcami ukraińskiemi. Szczególnie 
te tańce, wykonywane z wielką werwą i u- 

  

   

miejętnością, zwracały na siebie uwagę wi- 
dzów i wywołały liczne oklaski. 

Wykonanie techniczne przedstawienia i 
gra artystów były bez zarzutu. Przedstawie- 
nie: było .poprzedzone niedługą .mową wstęp- 
ną, wygłoszoną w języku polskim, .przez 
przedstawiciela Związku Akademickiego U- 
kraińców. о# 

— Teatr Miejski w Lutni. „Pan poseł i 
Julja*, Dziś we czwartek dnia 10-go grudnia 
o godz. 8-ej wiecz. po raz czwarty ukaże się 
wesoła, trzymająca w napięciu sztuka „Pan 
poseł i Julja* K. Leczyckiego i J. Mackiewi- 
cza, z p. p. Brenoczy i Glińskim w rolach 
tytułowych, na czele świetnie zgranego ze- 
społu. Reżyserja Dyr. M. Szpakiewicza. 

Jutro „Wielka parada kolejowa”, 

— Teatr Miejski na Pohulance. „Teatr 

wiecznej wojny*. Dziś we czwartek dnia 10 
grudni: godz. 8-ej wiecz. oryginalna sztuka 
Mikołaja Jewreinowa p. t. „Teatr wičez- 
nej wojny”, która dzięki swej egzotyczności 
i. współczesnemu: potraktowaniu tematu cie- 
szy się dużem powodzeniem w Wilnie. Licz- 
nie zebrana publiczność oklaskuje świetną 
grę całego zespołu wraz z p. Stanisławą Wy- 
socką, zarazem reżyserką sztuki, na czele. 

Jutro i dni następnych „Teatr wiecznej 
wojny”. 

— „Wielka parada kołejowa* w Łatni. 
Jutro w piątek dnia 11-go grudnia o godz. 
8-ej wiecz. ukaże się po raz drugi wesoła 
rewja p. t. „Wielka parada kolejowa”. Dzięki 
doskonałej obsadzie oraz bogatemu progra- 
mowi, na który złożą się najwybitniejsze 
przeboje — rewja ta stanowi wysoce arty- 
styczną całość i cieszy się dużem powodze- 
niem, u publiczności wiłeńskiej, która żywo 
oklaskuje sympatycznych wykonawców. 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE. 

W niedzielę 13 b. m. o godz. 4-ej pp. w 
Teatrze na Pohułance po cenach zniżonych 
świetna, sensacyjna sztuka „Matrykuła 33", 
czyli bohaterstwo wywiadu na froncie. 

W Lutni tryskająca humorem komedja T. 
Łopalewskiego ,Aurełciu nie rób tego *. 

RADJO 
CZWARTEK, dnia 10 grudnia r. b. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom. meteor. 
12.15: Pogadanka ze Lwowa. 12.35: Poranek 
szkolny. 15.00: Prog. dzienny. 15.0b: Kom. 
15.25: „Wśród książek”, 16.00: Audycja dla 
dzieci. 16.20; Lekcja francuskiego. 16.40: Co- 
dzienny odcinek pówieściowy. 16.50: Muzyka 
(płyty). 17.10: „Z ż małp człekokształt- 
nych“ — odczyt. 17. Koncert. 18.50: Kom. 
Akad. Kola Misyjnego. 19.00: „Skrzynka po- 

sa Nr. 179“. 19.20: Nowošci teatralne. 
19.35: Pras. dzien. radj. 20.00:„Jadą ułani* 
—feljeton. 20.15: „2000 lat muzyki” (płyty). 
21.00: Koncert. 21.21: Słuchowisko. 22.10: Ko- 
munikaty i muzyka tan. 23.00: Spacer de- 
tektorowy po Europie. 

NOWINKI RADJOWE. 
MUZYKA NA PRZESTRZENI DWUDZIESTU 

WIEKÓW. 
Od czasu do czasu trzeba rzucić okiem 

wstecz na to, co z biegiem wieków przytos- 
ło w skarbnicy ogólnoludzkiej kultury, by 
potem, nie wypuszczając z ręki przewodniej 
nici tradycji, śmiało iść dalej. Takim rzutem 
oka wstecz będzie dzisiejsza audycja p. t. 
„Dwa tysiące lat muzyki“, w której uslyszy- 
my najcelniejsze utwory, poczynając od mu- 
zyki starogreckiej aż do końca XVIII wieku. 
Zrozumienie przewodniej linji rozwoju w 
dziedzinie orfeuszowej sztuki ułatwią obja$- 
nienia p. Stanisława Węsławskiego. Druga 
część i zakończenie tej pouczającej i cieka- 
wej audycji — w sobotę 12 b. m. o godz. 20 
m. 15. 

WĘDRUJĄCE DETEKTORY. > 
O godz. 23 wyriszają radjosłuchacze uf 

Il spacer detektorowy po Europie, by usły- 
szeć co się gra i śpiewa o tej porze w stoli- 
cach europejskich, Nad bezpieczeństwem spa- 
cerowiczów czuwać będzie po ojcowsku p 
Karol Wyrwicz- Wichrowski. 
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Wyborowa czekolada Plutos 

RIVIERA .. 
duża tabliczka 80, 

i małe 20 i 16 groszy. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZLIKWIDOWANIE SZAJKI ZŁODZIEJSKIEJ 

Ostatnio po dłuższych obserwacjach po- 
licja śledcza m. Wilna zlikwidowała szajkę 
złodziei mieszkaniowych, która dokonała w 
eiągu ubiegłego miesiąca szeregu zuchwałych 
kradzieży. Przez dłuższy czas połicji nie uda 
wało się ująć złodziei, ponieważ herszt szaj- 
ki, sprytnie się zakonspirował podając się 
za słuchacza jednego z zakładów naukowych 
w Wilnie i nosił czapkę tego zakładu, wo- 
bec czego nie zwracał na siebie uwagi funk- 
cjonarjuszy policji. 

Sprytnego złodzieja wraz z członkami 
szajki aresztowano nocy ubiegłej i osadzone 
w areszcie eentralnym do dyspozycji władz 
sądowych. Podczas badania herszt szajki 
przyznał się do szeregu kradzieży popeł- 
nionych przez jego szajkę. W związku z tem 
aresztowano w Wilnie kiłku paserów. Dal- 
sze dochodzenie trwa. 

UJĘCIE AWANTURNIKÓW. 

Na ulicy Niemieckiej połieja zatrzymała 
kilku studentów narodowości żydowskiej, 

którzy wywołali swanturę i pobili paru prze- 
chodniów. 

Na terenie miasta w ostatnich dwóch 
dniach zatrzymano 7 Żydów za różne bójki 
i awantury. 

ZNACZNA KRADZIEŻ GOTÓWKI. 

— Zabłockiej Aloizie (Popławska 3) w 
dniu 7 b. m. podczas kupowania przez nią 
znaczków pocztowych i stempłowych w U- 
rzędzie Pocztowym Nr. 1 skradziono z kie- 
szeni palta 1760 zł. 

KRWAWA BÓJKA RODZINNA PRZY UL. 
RADUŃSKIEJ. 

Wezoraj w godzinach poranych w domu 
Nr. 72 przy ul. Raduńskiej wynikła kłótnia 
pomiędzy Romankiewiczem a jego żoną pod- 
czas której Romankiewiez dotkliwie pobił 
żonę i tešciowę, tak że zaszła potrzeba od- 
wiezienia ich do pogotowia ratunkowego. 

(e). 

KRADZIEŻ Z SZATNI KOŁA HISTORYKÓW 
U. S. B. 

Z szatni lokalu Koła Historyków - stu- 
dentów U. S. B. mieszącego się w domu 
uniwersyteckim przy ul. Zamkowej Nr. il 
nieznany sprawca skradł jednej ze studentek 
palto wartości kilkuset złotych. (e). 

KRADZIEŻ W DOMU SERCA JEZUSO- 
WEGO. 

Ubiegłej nocy nieznani złoczyńcy przedo+ 
stali się do wnętrza domu Serca Jezusowego 
przy ulicy Archanielskiej i skradli 3 lampo- 
wy aparat radjowy. 

(e). 

  

 



SPORT. 
Warta bije Wilno 7:5. 

Pięściarstwo w Wilnie nieustannie zwię- 
ksza poczet swoich zwolenników. Zawody 
Łotwa — Wilno i Warta —, Wilno były 
jaskrawym tego dowodem, co zńalazło swój 
wyraz w licznej frekwencji publiczności, któ- 
ra szczelnie wypełniała salę spotkań obu 
zespołów. Jest to objaw bezwzględnie do- 
datni ponieważ boks poza rozwijaniem fi- 
zycznem jednostki, wzmacnia jednocześnie 
jej: stanowczość, wolę i odwagę. 

Wysiłek naszych pięściarzy tem bardziej 
zasługuje na uznanie, że Wilno jest trak- 
towane po macoszemu przez władze cen- 
tralne, które przez cały czas istnienia pię- 
ściarstwa w Wilnie, nie zdobyły się na wy- 
słanie do nas trenera, pozostawiając pięś- 
ciarzy wileńskich bez opieki. Jedynie dzięki 
wysiłkom nielicznych jednostek, a w pierw- 
szym rzędzie p. Kłoczkowskiego ta dziedzina 
sportu nietylko u nas nie zamiera, lecz sta- 
le się rozwija. 

Przechodząc do wtorkowego spotkania z 
radością witamy powrót do formy najlepsze- 
go boksera wileńskiego Wojtkiewicza, który 
swą walką z Forlańskim II całkowice zma- 

zał ujemne wrażenie, jakie pozostawił po 
walce z Łotyszem Lilenrumem. Zapał i e- 
nergja z jaką walczył nasz pięściarz przy 
równoczesnem opanowaniu technicznem wy- 
suwają go na czoło zawodników wagi śre- 
dniej. 

Z pozostałych pięściarzy wileńskich na- 
leży wymienić Pilnika, jako boksera o du- 
żym temperamencie i silnym ciosie przy dość 
znacznych niedociągnięciach technicznych. 

Goście z Poznania zjechali do nas po- 
przedzeni famą niezwyciężonych. * Niestety 
Warta zlekceważyła Wilno, wysyłając zes- 
pół rezerwowy co przy łepszej taktyce bo- 
kserów wileńskich mogło się nawet zakoń- 
czyć jej porażką. Nie można też pominąć 
milczeniem i tego że na wyniku spotkania 

KU RJ E R 

zaważyły decyzje sędziów niezawsze spra- 
wiedliwe i słuszne. 

Bokserzy Warty pokazali przedewszyst- 
kiem Wilnu. jak należy rozkładać siły w 
walce — cecha, którą odnajdujemy wśród 
Wilnian jedynie u Wojtkiewicza. 

Przebieg poszczególnych spotkań był na- 

stępujący: 
aga musza: Wyrzykiewicz (Р.) — Ba- 

giński (W.). Pierwsza runda wyrównana. Ba- 
giński parokrotnie trafia i atakuje z furją. 
Warciarz jednak stosuje doskonałe uniki 
nie zapominając jednocześnie o ataku. W 
drugiej rundzie lepsza technika Wyrzykie- 
wicza przynosi mu przewagę w punktacji, w 
trzeciej zaś Bagiński jest „groggy* i kończy 
walkę zupełnie wyczerpany. 

Zasłużone zwycięstwo Warty. 
Waga kogucia: Wolniakowski (P). no- 

kautuje w drugiej rundzie słabego technicz- 
nie Kaszewskiego, wykazując przez cały czas 
spotkania miażdżącą przewagę. Technika 
warciarza zajaśniało tu w pełni, zaś dżen- 
telmenski sposób walki pozyskał mu sym- 
patję widowni. 

Waga piórkowa. Najnudniejsza walka 
wieczoru. Obaj zawodnicy nie wykazują ini- 

   

МЕО K I 

cjatywy natomiast ujawniają słabą technikę; 
Dotyczy to przedewszystkiem Łukmina, któ- 
ry wiecznie jest ten sam i zdaje się nie znać 
innych unikw prócz przysiadania przy jedno- 
czesnem wciąganiu głowy w ramiona. Żyraw- 
ka (P). był nie o wiele lepszy. Wynik remi- 
sowy zlekka krzywdzi Poznańczyka. 

Waga lekka. Maciukof w walce z czoło- 
wym pięściarzem Warty Wareckim zapre- 
zentował się z jak najlepszej strony. Jedy- 
na wada to nieumiejętność rozkładania sił 
co przyniosło mu zaszczytny remis miast 
możliwego zwycięstwa. 

Pierwsza runda upływa pod znakiem je- 
go przewagi. Poznańczyk zaznajamia się z 
całą serją bolesnych ciosów, lecz rutyna po- 
maga mu do przetrwania szaleńczego ataku 
Wilnianina, który dupingowany przez wi- 
downię w drugiej rundzie ponawia: furjacki 
atak by w połowie rundy upaść na siłach od- 
dając już inicjatywę swemu przeciwnikowi. 
Trzecia runda to usiłowania Wareckiego u- 
zyskania możliwie więks ilości punktów, 
co udaje mu się o tyle, sędziowie ogła- 
szają remisowy wynik spotkania. 

W wadze półśredniej najładniejszą walkę 
dnia stoczyli Forlański (P). i Pilnik (W). 

  

   

Błyskotliwa technika Forlańskiego, nie spo- 
tykana w Polsce praca nóg, wysokie wyro- 
bienie taktyczne — słowem te walory, któ- 
re uczyniły z Warciarza wicemistrza Euro- 
py i zyskały mu przydomek boksera-balet- 
nicy — nie zostały niestety ujawnione w 
spotkaniu z Pilnikiem, cięższym o dwie ka- 
tegorje. Jednak pięściarz wileński pomimo 
swej przewagi zasłużył również na uznanie 
gdyż okazał rzadką u naszych zawodników 
energję i inicjatywę. W' pierwszej rundzie 
Pilnik trafia Forlańskiego w żołądek, serce 
i szczękę, zmuszając go do defenzywy, w dru 
giej rundzie Forlański jest speszony i zmu- 
szosy przywołać na pomoc całą swą ruty- 
nę, by uniknąć potężnych sierpowych Wil- 
nianina, Trzecia runda najbardziej wyrów- 
nana ujawnia pewne wyczerpanie Pilnika. 

ynik remisowy, biorąc pod uwagę róż- 
nicę wagi —zasłużony przyjęty został dłu- 
go niemilknącemi okrzykami i gwizdem. 
Waga średnia. Pierwsza wymiana ciosów 

przedstawicieli tej wagi wykazuje całą war- 
tość Wojtkiewicza, rozpoczynającego spot- 
kanie ostrym atakiem, który pakuje kilka 
ładnych seryj w szczękę i żołądek Forlań- 
skiego II. Warciarz krwawi, ograniczając się 
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jedynie do obrony. Wysiłki jednak jego są“ 
bezskutecznie i mistrz Wilna potężnym sier- 
powym w szczękę zapewnia sobie zwycię- 
stwo w drugiej rundzie przez knockout. 

Ogólny wynik 7:56 na korzyść Warty. 
Sędzia w ringu p. Kłoczkowski. 
Organizacja tym razem dobra. 

E. S: 
==] 

OFIARA. 
Od szeregowych Rezerwy Pol. Państ. m. 

Wilna na Wojewódzki Komitet Wileński dla 

Walki z bezrobociem 42 zł. 

Humor. 
ZMIANA SYTUACJI. 

— Bankier M. poniósł podobno wiełkie: 
straty na giełdzie? 

— Ten sam, który wydał swą córkę zm 
hrabiego L.? 

— Tak, ten sam. 
— Wyobrażam sobie zdumienie hrabie- 

go L., gdy się dowie, że ożenił się z miłości- 
(Passing Show). 

00000000000000000000000000632000023900000090900000000099000000000000000000000900900900608 

* Do n-ru šwiateczneg Admin. „Kurjera Wilefisk." 
codziennie od g. 9—3 i 7—9 Ww. 

przyjmuje ogłoszenia š 
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DOGG6000000900000000000000009000000000000000000000060€ 0000:500000000000000000600000008 

«w +6 GONIEC NAPOLEONA 
Koncertowa orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego. 

Od środy 9.XII. 
  

  Kim Miejskie 
Początek dz. 4. 

wi. Ostrobramska 5. || 

Bźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Wiedeń 

NAD PROGRAM: 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Follywocd 
Mickiew 22, tel. 15-28 

Dziś! Wielka 

  

fi Bźwiękowe Kino 

GGUJING 
з& Wielka 47, tel. 15-41 

kreacja, 
bożyszcze 
tłumów 

Bźwięk. Kino-Teatr 

PAN 
ulica Wielka 42. 

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
(obok dworca kolejow.) 

Światowid 
ui. Mickiewicza 9. 

Dziśl Na 

W rołach głównych: 
Bezkonkurencyjny 

Bźwięk. Kino-Teatr 

STYLOWY 
ulica Wiełka 36 

  

Kinńo-Teatr 

EG AX 
Bickiew. 11, tel. 15-61   

szaleje, 
w najpiękn. przeb. sezonu 

rewelacja 
dźwiękowe! 

Dramat miłości, intryg i podstępu. 

NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. 

Dziś! Największy sukces bież. sezonu! 

Śpiewno-dźwiękowy dramat miłosny. 

Dziś! Wielki dźwiękowy dramat 
erotyczny mający za tło stosunki 

rodzinne w rosyjskiej wsi 

otwarcie pierwszorzędnej 
aparatury dźwiękowej markj „Hejnał''. 

Wielki przebój dźwiękowy p. t. 
Przepiękny dramat, który porwie całe Wilno. 

Najpiękniejszy 

Całkowity w naturalnych kołorach. 

Czarowna, 
żywiołowa, 
namiętna 

6, 8 i 10 wiecz. 

» 
tanczy i špiewa Triumt 

Atrakcje džwlękowe. 

WYGNANCY 

Czarujące melodjel 

Ceny miejsc: bałkon 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od 3 30 do 10 wiecz. 

JUŻ WKRÓTCE ukaże się na ekranie „CHATA ZA WSIĄ"   

Osnuty na tle życia 
króla walców Strausa walca 

Rekordowa obsada: Najsłynniejsza gwiazda Europy ITA RINA i czarujący amant HANS STUWE. 
Rzecz dzieje się w Wiedniu, w Rosji w Carskiem Siole. Przepych wystawyl 

Początek seansów o godz, 4, 6, Bi 1015 

Na tle powieści Gabrieli Zapolskiej 

„TAJEMNICA CYTADEL! WARSZAWSKIEJ*. 

W rolach głównych: Adam Brodzisz, Michał Warkonyi i La Jana. 
Pieśni i tańce cygańskie. Polskie piosenki w wykonaniu Adama Brodzisza. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąt. o g. 2-ej 

Najnowsze i najgłośniejsze arcydzieło atrakcyjne, śpiewna 

Ramon Novarro-Poruczn. Armand 

Iwan Petrowicz, 

rewelacyjny 10095-wy 
źwiękowo-śpiewny film. 

‹ NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 

Początek o godz, 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone. 

Wiejskie grzechy 
Realizacja: Qiga Preobrażenskaja. W rolach głównych wybitni ertyści teatru Stanisławskiego w Moskwie 

E. Cesarskaja, R. Pustnaja i 6. Babinin. NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe i Tyg. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

Produkcja 

„Sowkino“ 
džwiek. „Pat“ 

Ceny od 40 gr. 

Dziš! Naipiekniajsza artystka ekranu Corinne Griffith, znakomity odtwórca Messali w „Ben Hurze“ Francis 
Bushman craz Einar Hanson w 8-aktowym niezwykłe frapującym dramacie, osnutym na znanym motywie p. t. 

Dama w gronostajach 
Początek o g. 5-ej, w święta o godz. 4-ej po poł. Ceny miejsc: I i II po 60 gr., III po 50 gr., aksdem. po 50 gr. 

KRÓL PARYŻA 
Mistrzowska gra artystów, prześliczne pieśni. 

prześliczna Mary Glory, niezrównany Gabryel Gabrio i primadonna 
opery warsz. Hełena Lipowska śpiewająca piękne polskie pieśni. 

PIEŚNIARZ GÓR 
Wzruszający poemat miłosny w 14 aktach z życia rosyjskiego. Walka kozaka cpryszka z wielkim księciem 

Muzyka Franciszka Lehara. W rolach główn. fencmenalny: baryton, człowiek o złotym głosie Lawrence Tibet 
i Walence Mc. Donald. NAD PROGRAM: Dźwiękowa komedja-farsa w 2 aktach. 

NOC UPOJEN 
W roli głównej bożyszcze kobiet IWAN P ETROWI c Z i piękna Agnes hr. Esterhazy. 

Początek seansów o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. 

Dramet duszy kobiecej, 
która dla męża nie zna 

granic poświęcenia, 

Wspaniały 
dramat 

erotyczny 

Przepiękny žycio- 
wo erotyczny dra- 
mat w IO aktach. 

Ceny miejsc od 40 gr. 

  

  

WILNO, UL. 

HURTOWY SKŁAD PAPIERU 
I MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH 

SPÓŁKA AKCYJNA „PAPIER” 
ZAWALNA 13. TEL. 501. 

Poleca w dużym wyborze: 

kałendarze na rok 1932, ozdoby choinkowe, pocztówki świąteczne i nowo- 

roczne, księgi rachunkowe oraz wszelkie artykuły kancelaryjne i szkolne. 8179 

prom URE TOR i a RSE ODRZE i a 

FILIP MACDONALD. 56) 

CZTERY DNI. 
Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Umilkł i po pewnej chwili dodał 

niespodziewanie: 
—, Żal mi tej kobiety. 
Dyson wydmuchnął kłąb dymu. 

— Dlaczego — zapytał. 
— Bo, kochając Ravenscourta za- 

biła go. 
Dyson zrobił wielkie oczy. 
— Jakim sposobem? 

— Takim — odparł Antoni — że 

usiłując mnie sprowadzić z jego tropu, 

obudziła we mnie podejrzenie. Inaczej- 

bym o nim nie pomyślał, albo wcale, 

albo może poniewczasie. 

— Jakto? — zapytał znów Dysin. 

— Bo przyjechała specjalnie poto, 

żeby mnie nakierować na Lake'a. Jed- 

nocześnie zaś zaznaczyła ze zbyt wiel- 

kim naciskiem, że nie znosi Ravensco- 

urta... Trudno mi powiedzieć, jak się 

to stało, ale nagle rozjaśniło mi się 

w głowie i wszystkie luźne spostrzež 

nia zlały się w jedną logiczną cało 
Dyson zastanowił się i rzekł: 
— Więc ona wiedziała! 

Antoni potrząsnął głową. 

— Tego nigdy się nie dowiemy, ale 

wątpię. Przypuszczalnie domyślała się 

czegoś, ale nie całej prawdy. Może on 

zdradził się w jakiej czułej chwili, że 

chociaż nie zabił Błackattera, to wie 

coś o tem zabójstwie, co mu nie daje 

spokoju. Wskazuje na to urywek roz- 

  

    

    

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

mowy, podsłuchanej przez moją żonę. 

Carter-Fawcett mówiła o mhie i wie: 
działa, że on był zaniepokojony mojem 

przybyciem. I im bardziej przeczył, 
tem bardziej ona, jako kobieta, upew- 

niała się w przeświadczeniu, że coś mu 

grozi... Otóż i wszystko. Czy pan—za- 

dowolony ? 

Dyson chrząkiiął. 
— O tyle, o ile—odparł — Jeszcze 

nie wiem, co spowodowało te wszyst- 

kie zbrodnie. Przecież pan milezał jak 

zaklęty. Mówił pan z nim coś o Fran- 

cji, o tem, co tam zaszło, ale nie wiem .. 
Antoni uderzył się ręką po czole. 

— Do licha! — rzekł. -— Ma pan 

rację... A więc cała rzecz poszła stąd, 

że on nie zasłużył sobie na krzyż, ró- 

zumie pan? Przeciwnie... — Wziął ko- 

pertę i wręczył ją reporterowi.—Niech 

pan to przeczyta. Tu się mieści tozwią- 

zanie zagadki. 
Dyson rozwinął papier. Żapadło mil 

czenie. Antoni palił papierosa, patrząc 

  

  

przez wybitą szybę na ciemne, za- 

chmurzone niebo. 

Dyson oddał kopertę. 
— Chodzą nieszczęścia po  lu- 

dziach. — rzekł. — Ale, ale... Nie ro- 

zumiem jeszcze jednej rzeczy. Dlacze- 

go pan zaciągnął go na pole Dollboy- 

sa i nas tam sprowadził? Trochę się 
domyślam, ale niezupełnie. 

Drukowana 
w odcinku 

„Kurjera Wileńskiego” 

powieść 
Tadeusza Sikorskiego 

po 

Дубе М р` 
jest do nabycia w wy- 
daniu książkowem w 
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Sensacja dnia! — „Lwów” w Wilnie! 
Lwowskie Towarzystwo Akcyjne Browarów Sp. Akc. 

poleca znakomite 
i niedoścignionej jakości 

+ o EKSPORTOWE 

*Lfr* 
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Wolnym od wszelkich 
bólów reumatycznych, gośćcowych, nerwo- 

bólów, stanie się ten, kto używa systema- 

tycznie znakomite nacieranie p. n 

ichtiomentol| 
WSZĘDZIE DO NABYCIA. 

Główny skład wysyłkowy 
na Polskę i Ggańsk : 

Laboratorjum chem. aptekarza 

Me Szymona Edelmana 
Lwów, Teatyńska 16. 

    

PIWO LWOWSKIE 

BAWARSKIE (ciemne) 
PORTER IMPERJAL (czarne) 

Żądajcie a przekonacie sięl 

Reprezentacja: 
(c ulica Jagiellońska 9, tel. 5-44 
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m. HMaptów, Przemysłowców « Rzemieślników! | 
(zas najwyższy pomyśleć o ogłoszeniach świątecznychi 

Ogłoszenia do „KURJERA WILEŃSKIEGO" ‚ 
oraz do innych pism przyjmuje po cenach 

BIURO REKLAMOWEJ 
STEF. GRABOWSKIEGO | 
w Wilnie, ul. Garbarska 1, tel. 82.| 

—) KOSZTORYSY NA ŻĄDANIE (— 

Ogłoszenie przetargu. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie- 

Wilno, Ё 

Podlaski, Wołkowysk miasto, Nowojelnia, bufetów = 
Sokółka, Wilejka, Drohiczyn, Malkowicze, Postawy. 

Osowiec, Głębokie, Czarna wieś, Gawja, Oszmiana, 

Grajewo, Hoduciszki, Podświlje, 
Różanystok, Skrzybowce, Olechnowicze, 

bufetów w poczekalniach III kl: st. Wilno, Barano- 

w:cze, Łuniniec, Grodno, fryzjerni: Czeremcha, Grodno,, 

Leśna z terminem objęcia | stycznia 1932 r. 

Termin składania ofert i wpłacenia wadjum upływe 

18 grudnia 193! r. Szczegółowe warunki podane są. 

w ogloszeniach wywieszonych nawymienionych stacjach» 

i w gmachu Dyrekcji. 

NAJTAŃSZYCH 

  

przetarg na dzierżawę restauracji UN kl.= 

Baranowicze, Łaniniec, Grodno, Bielsk- 

Bialowieža, Knyszyn.. 
Juraciszki... 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowyce: 

w Wilnie. 

  

otwarty cały rok. 

KĄPIELE: siarczane, solankowe i t.p. 
W O D Y: „Naftusia“, „Zofja i inne. 

bardzo 

TRUSKAWIEC-ZDRÓJ 
Główny sezon zimowy od 1 grudnia. 

Ceny mieszkań, kąpieli, penejotatów — 
umiarkowane. 

Inform. żądać, mieszkania zam. — tyiko przez Zarząd Zdrojowy 

  

górnośląski 
koncernu 

poleca 
firma 

Makowa 15/19, tel. 13-55. 

  

Węgieli Koks 
„PROGRESS“ 

L. FIDLER, W.lno, 
Skład Nr. 999. 

  

KAZYJNIE. Lombard as iera wi Pianina 
reperuję 
stroję i 

sprzedaje (od 9-ej do 2-ej wynajmuję — Mickiewicza 

Dr. Wolfsen 
Choroby weneryczne, 

moczopłciowe 
i skórne 

ul. Wilenska 7, 
telefon 10-67 

  

  

Dr. H. FEJGUS 
Choroby wewnętrzne 

(specjalność żołądka, jelit 

i przem. materji). Gabinet 
Roentgenologiczny- 

Przyjm. I1—| r. i 5—7 w. 

Zawalna 60, tel. 812. 

    

od godz. 95—1 i 5h 8497 

Lekarz-Dentysta 
Dr. SZYRWINDT in sote esse: | (0 Ike 
e A = SA, 

od godz. 9—1 i 3—7 

Akuszerka 
Dr J. Be-usztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 i 4-8 
Z. W. 8400 

  

Doktór Med. 

N. Wołkowyski 
Chor. uszu, nosa i gardła 

ulica Kijowska 2-a, 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. 3 

tamże gabinet kosmetycz- 

ny, usuwa zmarszczki, bro- 

dawki, kurzajki i wągry. 
W. Z. P. 48. 8323 

Student 

  

Akuszerka 

Marja LaiaeroWa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz.. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z.P. Nr. 69. | 8528 

Przyszłość każdego 
dokładnie odczyta z linii 

rąk, obliczy z obiegu pla— 
net jedyny w Wilnie 

Astrolog Wasilewski 
Ceny od półtora zł. 

Od 0 rano do B wiecz- 
Adres: Wilno, Wileńska 6 

m. 7 (front). 851% 

  

Chemiczna prainia 
i farbiarnia — przyjmuj= 

do szyszczenia i farbow.= 

| włica Mickiewicza 37 
„ Kalwaryjska 9 

„ Dominikańska 13 
', M. Pohulanka 11 

8493 
-—————— 

po pol. i od 5 do 7 w.) 
palta zimowe damskie i | Ciasnej, p. Estko. 

37—32, Wiejście' z ulicy telefon 19-09, przyjmuje 
1769 | od 4-ej do B-ej 8498 
  

męskie, futra, skórki, ubra-   księgarniach wileńsk. 

— To przecież jasne — odparł 
Antoni. — Gdyby nie to, że on zrobił 
na mnie zamach, nie miałbym prze- 
ciwko niemu żadnych bardzo rzeczo- 

wych dowodów. Sam wiedziałem, że 
on był winny, ale nie mógłbym tego 
dowieść, jeżeli onby mnie nie poparł 
przyznaniem się do winy. Znalazłem 
na to sposób, postawiwszy go w ta- 
kiem położeniu, że musiał się rato- 
wać i za najlepszą drogę uznał po- 
zbycie się mojej osoby. Zdenerwowa- 
łem go dopytywaniem się o służbę 
wojskową Blackattera. Zaczął podej- 
rzewać, że wpadłem na trop. Potem 
powiedziałem mu po przyjacielsku, że 
zdemaskowałem Firankę i prosiłem, 
żeby mi pomógł go złapać, W pierw- 
szej chwili doznał wstrząśnienia, ale 
potem uspokoił się refleksją, że gdy- 
bym wiedział, że Firanka to on, to- 
bym mu o tem nie mówił. Ale zrozu- 
miał, że jeżeli ja będę dłużej chodził 
koło tej sprawy, to on będzie zgubio- 
ny... 

Biedny! Zrobił wszystko tak, jak 
chciałem. Musiał sobie pomyśleć, że 

przeznaczenie zagrało z nim w ślepą 
babkę. Byliśmy sami, kiedy go pro- 
siłem, żeby rozstawił na polu poste- 

runki policyjne. Powiedziałem mu, że 

was wszystkich wyprawiłem gdziein- 
dziej. Umówiliśmy się, że spotkamy 
się koło szosy. Przyszedł z nabitym 
rewolwerem w zamiarze razprawienia 
się ze mną. Pokusa była zbyt silna... 

— Kiedy pan to wszystko obmy- 
Ślił? — przerwał Dyson. — I skąd on 
mógł wiedzieć, że pan nam wszystkim 
nie powiedział, że pan z nim przyje- 

  

Drukarnia ;„Znic2“; Wilno, ISA ia. 

fantów. 

dzie na pole? Jak on mógł przypusz- 

czać, że zabije pana i że mu to ujdzie 

bezkarnie? 
— Obmyśliłem wszystko wczoraj 

przy kolacji — odparł Antoni. — Za- 

uwažyl pan, že nie odzywalem się wca 

le. Potem, kiedy pan poszedł spać. 

skomunikowałem się z Lucasem, któ- 

ry obiecał być na miejscu... Raven- 

scóurt mógł mnie zabić ji nie ściągnąć 

na siebie podejrzenia. Czy pan rozu- 

mie? Wyszłoby na to, że to ów tajem- 

niczy, nieuchwytny Firanka zastrzelił 

pułkownika Gethryna i o mało nie za: 

strzelił pułkownika  Ravenscourta. 

'Gdyby mu się ło udało, to jedyną 

trudność miałby z wytłumaczeniem 

się, w razie gdybym ja powiedział 

wszystkim o zamierzonej wyprawie, 
dlaczego nie posłał na miejsce poste- 

runków polieyjnych, tak jak było mó- 

wiono. Ałe napewno znalazłby jakiś 

dobry wykręt... 

Urwał, potrząsnął głową i wpatrzył 

się niewidzącemi oczyma w zbite 

okno. 
— Dziwne! — zauważył po chwili 

milczenia. — Pomyśleć tylko, że czło- 

wiek, który w celu zatrzymania nie- 

zasłużonego odznaczenia okazał tyle 

odwagi, przytomności umysłu i bra- 

wury, że na wojnie zyskałby za te 

przymioty dziesięć takich odznaczeń... 

Dyson skinął głową. R 

— Tak, ale łatwo zrozumieć, że 

on nie mógł znieść myśli, aby to wy- 

szło najaw. — Spojrzał na kopertę.—- 

Ciekaw jestem, ile też Blackatter z nie- 

go wycisnął, zanim wreszcie przeciąg- 

nął strunę? 

ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40. 

mia, jedwabie, bieliznę, -śni 

swetry, pianina, fortepia- Kanarki śpiewaki 

ny, motory elektryczne, | w pięknych metalowych 

brylanty i wiele innych | klatkach—tanio sprzedam 
pozostałych z licytacji Niemiecka 22, m 17 

Dr. med. J. Genzel 
Choroby nerwowe. 

Przyjmuje od godz. 9—10 
i od 3—4 po poł. 

8486 Rudnicka 7, m. 7, 8525     
" Antoni wzruszył romionami. 
— Tak — rzekł. — Gdzie 

tamci? 
Dyson uśmiechnął się. 

— Oglądają ciało — rzekł. 

— Zejdźmy nadół — rzekł Antoni, 

wstając. 
W dużym hallu stała gromadka 

łudzi. Na szezlongu leżała bezkształt- 

na masa, przykryta prześcieradłem, 

na którego białości znaczyły się ciem- 

ne, wilgotne plamy. 

Antoni zatrzymał się w progu £ 

Lucasem. S 

— Jednego nigdy się nie dowiem 

—zauważył z westchnieniem. 

— (Czego? — zapytał Lucas. 

— Wiesz — odpowiedział powoli 

Antoni — że w wieczór swojej śmierci 

Blackatter poszedł do oberży „Pod 

Koniem i Ogarem*, chociaż Bronson 

zakazał mu pokazywać się w swoich 

progach. To było ważne dla Raven- 

scourta, bo dało mu możność przeku- 
pienia Dollboysa, aby złożył fałszywe 

zeznanie o wymianie słów między ty- 

mi dwoma ludźmi... 
— Ale czego nigdy się nie dowiesz? 

—praerwał niecierpliwie Lucas. 
Antoni podnóisł rękę. 

— Powoli! Powoli! Wszystko po- 

kolei. Oto w jakj sposób Raveiscourt 

skłonił Blackattera, żeby poszedł do 

oberży? Musiało to być niesłychanie 

sprytne posunięcie. A może Blackatter 

sam poszedł? Bo szczęście nieraz 

sprzyja zbrodniarzom... Nigdy się tego 

nie dowiemy, czy to był plan, czy šle- 

py traf... A bardzobym chciał. 

są. - 

    

U. S$. B. znajdujący 
się w krytycznem po- 
łożeniu 
lekcyj za skromnem 
wynagrodzeriem. 

Specjalność niemiec- 
ki. Wiadomość: Do- 

minikańska 17, m. 5. 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

tałade elektryczne 
dzwonki sygnalizacyj= 
ne, ustawienie aparatów 
radjowych i telefonów 
wykonywa koncesjonowa= 

ny elektromonter 

ST. PIÓREWICZ 
ui. Ofiarna Nr. 4, m. 9- 

poszukuje   
Musieli cofnąć się od drzwi, b» 

wszedł lekarz, a za nim ludzie z no- 

szami. 

Śmiertelne szczątki Ravenscourta, 

odznaczonego za waleczność na fron- 

cie francuskim, zniknęły w cieniu 

nocy. 

Rozdział VIH. 

DZIEŃ. 

Mur był wysoki, długi, gruby, zbu- 

dowany z wielkich szarych kamieni. 

Niewielkie zagłębienie, w którem mie- 

ściła się furtka, było na tle tej mono- 

tonnej, szarej rozciągłości prawie że: 

niewidoczne. 

Furtka otworzyła się od środka ® 

ukazała się w niej para ludzi, męż- 

czyzna i kobieta. Trzymali się pod 

ręce, ale nie w zwykły, zdawkowy 

sposób. Trzymali się pod ręce tak, jak- 

by chcieli pokazać Świątu, że żadna 

siła nie zdoła ich oderwać od siebie. 

Koło chodnika czekał samochód. 

Wyszli na ulicę. On był ogromny, wy- 

soki i szeroki w barkach, ale szedł 
lekkim krokiem chociaż powoli. Ona 

tylko trochę niższa od niego, stąpała 

równie lekko. Ale w ruchach jej za- 

znaczała się jakaś szczególna chwiej- 

ność, świadcząca 0 wzruszeniu, odbie- 

rającem siły. 

Wsiedli do auta, które ruszyło wol- 

no z miejsca. Długi, szary, kamiennv 

mur zginął w mrocznej dali, a głowa 

kobiety spoczęła na ramieniu męż- 

czyzny. 

(Koniec). 

э


