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NIEZALEŽNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

Min. Zaleski w Londynie. 
Angielska wizyta min. Zaleskiego 

jest godnem podkreślenia świadec- 

twem aktywności polskiej polityki 

zagranicznej. Wiadomość o tej po- 

dróży była dla świata politycznego 

dość nieoczekiwana, chociaż, jak to 

stwierdził komunikat urzędowy, z0- 

stała ona — ustalona jeszcze za po- 

przedniego rządu angielskiego, kiedy 

łondyńskiem Foreign Office kierował 

łord Reading. Dziś min. Zaleskiego 

gościć będzie jego następca przywód- 

ca koalicyjnych liberałów, p. Simon. 

Z pobytem min. Zaleskiego w Lon- 

dynie nie są połączone żadne akty po- 

łityczne, coby nadawało tej wizycie 

charakter wyłącznie kurtuazyjny. Po- 

mimo jednak braku wszelkich urzędo- 

wych na ten temat komentarzy, ze 

źródeł bliżej poinformowanych i po- 

ważnej prasy zachodnio-europejskiej 

dochodzą głosy świadczące o dużem 

politycznem znaczeniu tej wizyty. 

Ktokolwiek baczniej śledzi coraz 

bardziej pęczniejący i komplikujący 

się splot zagadnień, absorbujących u- 

wagę rządów państw europejskich, 

ten oczywiście zrozumie, że pobyt 

min. Zaleskiego w Londynie nie 0- 

graniczy się do wymiany zdawko- 

wych grzeczności. Wymiana rozmów 

niechybnie dotyczyć będzie zagadnień 

imteresujących oba rządy, a w ich li- 

czbie na pierwszy plan wysuwają się 

kwestje, co do których rządowi poł- 

skiemu zależy na poznaniu stanowis- 

ka kierowników angielskiej polityki 
zagranicznej. Towarzyszą p. Zaleskie- 

mu dyrektor gabinetu ministra, p. 

Szumlakowski, oraz naczelnik wy- 

działu zachodniego M. S. Z. p. Lipski. 

Z tego doboru wynikać się zdaje, że 

kwestje ekonomiczne nie będą w Lon 

dynie omawiane. 

Bliskość konferencji rozbrojenio- 

wej, mającej rozpocząć obrady 2 lu- 

tego w, Genewie, każe się domyślać, że 

jednym z głównych powodów fodró- 

ży min. Zaleskiego jest poinformo- 

mowanie rządu angielskiego o moty- 

wach stanowiska polskiego w tej kwe- 
stji. Wiadomo powszechnie o znacz- 

nej rozbieżności pomiędzy rozbroje- 

niową tezą francuską a angielską, 0- 

raz o tem, że Polska podziela całko- 

wicie punkt widzenia francuski. Isto- 

  

ta rozbieżności sprowadza się do kwe 

stji bezpieczeństwa, którego zapew- 

nienie jest podług Paryża i Warsza- 

wy, nieodzownym warunkiem wszeł- 

kiego ograniczenia zbrojeń. Teza an- 

gielska, kórej bardzo wymownym i 

ruchliwym rzecznikiem jest lord Ro- 

bert Cecil, domaga się proporejonal- 

nego ograniczenia zbrojeń bez żad- 

nych warunków, dopatrując się w s 

mem osłabieniu gotowości bojowej 

skutecznego środka do pozbawienia 

państw agresywnych zamiarów. W 

gruncie rzeczy, stawiając sprawę w 

ten sposób, Anglja powoduje się z wła. 

šciwym jej egoizmem, poczuciem wła- 

snego bezpieczeństwa, któremu żad- 

ne lądowe ograniczenie zbrojeń zagro 

zić nie może, oraz chęcią odciążenia 

budżetów państwowych na rzecz inte- 

resów produkcji i handlu. 

Polska z natury swego położenia 

geograficznego, nie może sobie poz- 

wolić na przyjęcie tezy angielskiej. 

Nawet w razie jednoczesnego rozbra- 

jania się Sowietów i Niemiec niemoż- 
liwość roztoczenia kontroli nad wyko- 

naniem przyjętych zobowiązań przez 

  

rząd moskiewski oraz uprawiany 

przez Niemcy system „cywilnego“ 
przygotowania wojennego postawiły- 

by nas w sytuację bardzo niebezpiecz- 
ną. 

W paragrafy przyjętych umów 

nikt rozsądny w tej dziedzinie wierzyć 

nie może, o ile za niemi nie stoi zor- 

ganizowany aparat egzekucyjny — a 

o takim mowy niema. Przykład man- 

dżurski nikogo nie przekonał o efe- 

ktywnej wartości papierowych zobo- 

wiązań, a najzupełniej rozwichrzona 

sytuacja wewnętrzna Niemiec musi 

skłonić rząd polski do najdalej po- 

suniętej ostrożności. 

Od strony zachodniej można się 

spodziewać rozmaitych wybryków i 

zaczepek z chwilą zapanowania hi- 

tleryzmu. Wiemy doskonale, że jedy- 

nym sposobem na to jest natychmia- 

stowe odparcie własnemi siłami, za- 

nim się nie zawiąże z tego jakiś bez- 

„.nadziejny spór przed Ligą Narodów. 

Nie jest wyłączone, że pewne angiel- 

skie koła przymknęłyby oczy na wy- 

padek próby załatwienia ,„korytarza'* 

przez zbrojne niemieckie „fait accom- 

pli“. Trzeba więc, aby rząd angielski 

nie miał żadnych wałpliwości co do 

następstw takiej ewentualnej próby 

dla pokoju europejskiego, oraz co do 

niezachwianej decyzji rządu polskie- 

go poskromienia każdej napaści ca- 

łemi siłami państwa. 

Optymisci zapewniają, iż Hitler 

nie może dojść do rządów hez zgody 

starego Hindenburga, trzymającego 

w swojem ręku wszystkie instrumenty 

  

władzy. Ma się on stać wówczas nie- 

winnym barankiem w porównaniu z 

temi bombastycznemi zapowiedziami. 

które on sam i jego świta obecnie wy- 

głasza. Wszystko to bardzo być może, 

ale trzeba być przygotowasym nawet 

na najgorsze. W Londynie powinni 

wiedzieć, że wobec czynnego rewiz- 

jonizmu rząd polski nie okaże się bar- 

dziej ustępkwym, niż był wobec re- 

wizjonizmu retorycznego. 

Stosunki połsko - angielskie ni- 

gdy nie były oparte na sentymentach. 

Wybitnie 

angielska obojętnie a nieraz i z gry- 

racjonalistyczna polityka 

masem odnosiła się do założeń i ce- 

lów polityki polskiej, w której ele- 

ment uczuciowy niepoślednią często 

odgrywał rolę. W okresie wytyczania 

granic Rzeczypospolitej największe 

trudności i zastrzeżenia czyniła An- 

glja, reprezentowana zresztą wówczas 

przez słynnego ze swej 

Lloyd Georges'a. 

ignorancji 

Okres anarchji sejmowej nie pod- 

niósł znaczenia Polski w oczach pra- 

ktycznych Anglików. Widoczna zmia- 

na nastąpiła dopiero wtedy, kiedy 

Polska pokazała, że swoje własne na- 

rowy opanować potrafi. Konsolidacja 

państwa pod względem politycznym 

i gospodarczym w okresie ostatnich 

lat 5-ciu rozwiała wątpliwości angiel- 

skie w trwałość państwa. 

Zaczęło się powolne poznawanie Pol- 

ski przez Anglję, hamowane zresztą 

przez propagandę niemiecką i przez 

wielkie zaniedbanie propagandy pol- 

skiej. Postęp jednak jest znaczny a 

utworzenie 

nowego 

ambasady brytyjskiej w 

Warszawie było zewnętrznym wyra- 

zem uznania Polski za państwo upo- 

rządkowane i silne, z którem w kwe- 

stjach europejskich poważnie liczyć 

się trzeba. 

Min. Zaleski, który już w czasie 

wojny, jako rzecznik obozu niepodle- 
głościowego. z powodzeniem przeła- 

mywał uprzedzenia angielskie w sto- 

sunku do politycznych aspiracyj pol- 

skich, a obecnie od lat 5ciu zgórą stoi 
nieprzerwanie u steru polskiej poli- 

tyki zagranicznej, 

dane po temu, 

posiada wszelkie 

aby z powodzeniem 

spełnić zadania związane z jego wi- 

zytą w stolicy Wielkiej Brytanii. 

Testis. 

Konferencja Z 
LONDYN 10.XII. Pat. — Pan mi- 

nister Zaleski odbył w dniu 10 b. m. 

Mac Donaldem. 
rana rozmowę z premjerem Mae Do- 

naldem. 

Śniadanie u ambasadora francuskiego. 
LONDYN. 10. XII. (Pat). Minister 

Zaleski po odbyciu półgodzinnej roz- 
mowy z prezesem rady ministrów Mac 
Donałdem wziął udział w śniadaniu, 

wydanem przez ambasadora francus- 
kiego Fleuriota, na którem obecni by- 

li również lord kanclerz Sankey, mi- 
nister rolnictwa Gilmoor, ambasador 

Skirmunt, poseł do parlamentu i właś- 
ciciel „Times'a“ Astor oraz radea am- 
basady francuskiej Cambon. Z ambasa 
dy francuskiej minister Zaleski odje- 
chał w towarzystwie ambasadora Skir 
munta do Foreign Office, gdzie o go- 
dzinie 3-ej rozpoczęła się dłuższa kon- 
ferencja z sir Johnem Simonem. 

Rozmowa z min. Simonem. Przyjęcie. 

  

LONDYN 10.XII. Pat. — Rozmowa 
ministra Zaleskiego z sir Johnem Si- 
monem trwała całą godzinę w atmo- 
sferze serdecznej i dotyczyła cało- 
kształtu aktualnych zagadnień mię- 
dzynarodowych, zwłaszcza sprawy 
rezbrojenia. Wieczorem sir John Si- 
mon podejmował ministra Zaleskiego 
obiadem w hotelu Claridge. 

W obiedzie tym wzięli ponadto u- 
dział ze strony polskiej ambasador 
Skirmunt i dyrektor Szumlakowski, 

  

ze strony angielskiej — m. in. mini- 
ster wojny lord Hailsham, parlamen- 
tarny podsekretarz stanu spraw za 
granicznych Eden, stały podsekretarz 
stanu w Foreigne Office Winsittard i 
były minister spraw zagranicznych 
lord Reading. Obecny był również 
francuski ambasador Fleuriot. Sto- 
sownie do zwiyczaju przyjętego przy 
takich wizytach w Wielkiej Brytanii 
żadnych przemówień w czasie obiadu 
nie wygłoszono. 

  

Hoover © moratorium. 
Poparcie tezy francuskiej. 

LONDYN 10.XH. Pat. — W lon- 
dyńskieh kołach rządowych wieikie 
wrażenie wywołała otrzymana w dniu 
10 b. m. wieczorem wiadomość z Wa- 
szyngtonu 0 erancjacji, w której pre: 
zydent Hoover uzasadnia. wobec kon- 
gresu swe moratorjum: 

Hoover podkreślił po pierwsze, że 
sprawa reparacyj jest sprawą Ściśle 
europejską, do której Ameryka nie 
nia zamiaru mieszać się i po drugie, 
że Ameryka nie może zrezygnować z 
długów wojennych, należnych jej od 
państw europejskich. 

Co de samej techniki spłaty dłu- 

Traktat i konwencja 
NOWY YORK 10.XII. Pat. — W 

orędziu o polityce zagranicznej, prze- 
słanem dziś kongresowi przez prezy- 
denta Hoovera, prezydent zawiada- 

  

gów Hoover podkreślił, że nałeży od- 
różniać czasy normalne, 
spłata długów następuje bez speejat- 
nych trudności i czasy anormałne, w 
których uiszczanie długów jest utru- 

  

  
dnione. Czasy oheecne Hoover uważa 
za anormałne i dlatego zainiejował 
moratorjum. 

W brytyjskich kołach rządowych 
wystąpienie prezydenta Hoovera 'a- 
ważają za całkowite poparcie tezy 
francuskiej i widzą w niem rezultat 
rozmów premjera francuskiego La- 
rala z prezydentem Hooverem. 

  

polsko-amerykańskie. 
mia między innemi, że przedstawi se- 

natowi do ratyfikacji traktat handlo- 

wy i konwencję konsularną z Pol- 
ską. 

Sprawa bezrobocia w Stanach Zjednocz. 
WASZYNGTON 10.XII. Pat. — 

Kongres rozpoczął dyskusję nad spra- 
wą bezrobocia. Dwaj senatorowie zło- 
żyli dwa projekty ustaw, z których 

jeden domaga się kredytów w wyso 
kości 325 miljonów doł., a drugi 250 
miljonów dolarów na pomoc bezro- 
botnym. 

  

Zamora prezydentem 
MADRYT 10.X. Pat. — Zamorra 

ki 362 głosami na 410 głosujących. 

  

republiki hiszpańskiej. 
został wybrany prezydentem repubii- 
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Zabiegi Komitetu Ratowania 
Bazyliki Wileńskiej w War- 

szawie. 
WARSZAWA. 10. XII. (Pat). Ba- 

wiąca w Warszawie delegacja Komite- 
tu Wykonawczego Ratowania Bazyliki 
Wileńskiej w osobach prezesa Komite- 
tu J. E. ks. biskupa Michalkiewicza, 
wojewody Beczkowicza i p. Malec- 
kiego po audjencji u p. Prezydenta 
Rzeczypospolitej złożyła  sprawozda- 
nie o wykonanych i zamierzonych pra- 
cach restauracyjnych Bazyliki p. Mar- 
szałkowi Piłsudskiemu, prezesowi Ra- 
dy Ministrów Aleksandrowi Prystoro- 
wi, Marszałkowi Sejmu Świtalskiemu 

i Marszałkowi Senatu Raczkiewiczowi. 
Komitet wykonawczy wydał odezwę, 
w której apeluje do społeczeństwa pol- 
skiego o przyjście z pomocą Komiteto- 
wi nad ratowaniem jednego z najcen- 
niejszych zabytków polskiej kultury 
na Kresach. 

Posłanka J. Kirtiklisowa 
zrzekła się mandatu. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy) 
Posłanka z klubu BB p. Janina 

Kirtiklisowa nadesłała pismo do mar- 
'szałka Sejmu Świtalskiego, w któ- 

rem zrzeka się mandatu poselskiego. 
Sejm na dzisiejszem posiedzeniu uz- 
nał mandat p. Kirtiklisowej za wyga- 
sły. Na jej miejsce wchodzi do Sejmu 
z listy państwowej Nr. 1 inż. Strze 
dnicki z Warszawy. 

Opozycia protestuje 
przeciwko dodatkowym wyborom 

w okr. Nr. 48 — Przemyśl. 

(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). 

Kłuky P. P. S., N. P. R., Narodewy i Str. 

Lud. zgłosiły w Sejmie nagły wniosek w 

związku z ostatniemi ponownemi wybarami 
de Sejmu w okr. Nr. 48 — Przemyśl. Wnio- 
skodawey wychodząc z założenia jakoby w 

czasie tych wyborów miały miejsce naduży- 
cia, domagają się, by Sejm wybrał komisję 
złeżoną z 7-miu przedstawicieli najliczniej- 

szych Klubów poselskich po jednym z każde 
go do zhadania tych nadużyć. 

Zgon wybitnego działacza. 
WARSZAWA 10.XII. Pat. — W 

dniu 10 b. m. rano zmarł w Warsza 
wie Aleksander Babiański, urodzony 

4 czerwca 1853 roku, obywatel ziem- 
ski ziemi kowieńskiej. kawaler or- 
deru Polonia Restituta, znany wybitny 
działacz polski na emigracji połskiej 
w Rosji, poseł do III Dumy Państwo- 
wej. W czasie wojny zmarły stał na 
czele Polskiej Pomocy Ofiarom Woj- 
ny Polskiego Komitetu Demokratycz- 
nego, który wysunął hasło niepodleg- 
łości Polski jeszcze za czasów caratu. 
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Zamiary prof. Piccarda. 
BERLIN. 10. XII. (Pat). Prof. Piccard, 

który dokonał lotu do stratosfery wygłosił 
przed mikrofonem „Ufy** odczyt o proble- 
mach przyszłej komunikacji lotniczej. Prof. 
Piccard oświadczył, że już w niedalekiej 
przyszłości przeleci w stratosterze w prze- 
ciągu 19 godzin przestrzeń między Ameryką 
a Europą. 
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WIADOMOŚCI z KOWNA 
WYBORY PREZYDENTA LITWY. 

Wczoraj odbyły się wykory Prezydenta 

Litwy. Do chwili zamknięcia numeru nie 

ctrzymaliśmy wiadomości o wyniku. Ogół- 

nie spodziewano się jednak, że jako jedyny 

kandydat wysunięty zostanie obeeny Pre- 

zydent, Antoni Smetona którego wybór na- 

leży przeto uważać za zapewniony. 

  

LITWA ZRYWA TRAKTAT HANDLOWY Z 
FRANCJĄ. 

Rząd litewski nosi się z zamiarem wypo- 
wiedzenia traktatu handlowego z Francją, 

który nie odpowiada eksportowym intere- 
som Litwy. Praktyka wykazała, że import 
francuski znacznie prze eksport li- 

tewski do Francji, a system kontyngentów 
stwarza dla tego ostatniego nie dające si 
konać trudności. 

GEN. SEKRETARZ PARTJI „TAUTININ- 
KÓW* O STOSUNKACH W ŁONIE PARTJŁ. 

Współpracownik „Lietuvos Aidasa“ zwró- 
cił się w dniu 4 grudnia do generalnego sek- 

retarza „tautininków* W. Rastenisa i uzy- 

skał od niego informacje o stosunkach pa- 

nujących w łonie partji. 
„Tautininkowie“ brali udział w wyborach 

prezydenła o tyle, o ile zasiać 
dach. Podobnie zresztą jak inne ugrupo 

nia , Tautininkowie* mogą się poszczy 
że ich najwyższy autorytet (Smetona) s 

autorytetem również dla szerokich warstw 

społeczeństwa w całym kraju. Okazało się te 

naocznie przy wyborach. 

   
   

   

  

   

   

    

Powiatowe komitety tautininków rozwi- 
ją sprawną działalność. Sieć oddziałów 
iązku jest dostatecznie rozwinięta. Człon- 

kowie komitetów wykazują wie 5 
nia w pracy dla dobra partj 
wśród ludności odczyty, urządza 

    

Z      

    

  

jąc zebrania 

it. d. Powiatowe zjazdy tautininków konty- 
nuowane są w dalszym ciągu. 13 grudnia 
ma się odbyć zjazd w Poniewieżu, 17 w 
Szawlach i t. d. 

Stosunków z litewskim Związkiem Kato- 
lickim „tautininkowie nie utrzymują. Pog- 
łoski o rzekomej pomocy jaką tautininkowie 
udzielić mają Związkowi Katolickiemu są 
bezpodstawne. (Wilbi). 

PROJEKT WPROWADZENIA NOWEJ 
USTAWY O POWINNOŚCI WOJSKOWEJ. 

„Liet, Aidas“ ( 278) zamieszcza garsč 
czegółów, odno: projektowanej nowełi- 

ustawy o powinności wojskowej: 
Dzisiejsza ustawa o obowiązku służby wo 

skowej wprowadzona została w 1919 r. i nie- 
jednokrotnie uzupełniana. Wykazuje jednak 
w dałszym ciągu pewne braki. Przedewszyst- 
kiem ma charakter raczej konspektu i nie o- 
bejmuje ściśle związanych z obowiązkiem służ 
by wojskowej spraw. Dzisiejsza ustawa noc- 

muje jedynie sprawę powoływania do. wojsk: 

rekrutów. Tymczasem ustawa winna obej- 
mować również sprawę rezerwy, rekwizycyj 
w wypadku wojny i mobilizacji sił roboczyc». 

W związku z tem wszystkiem Minister- 
stwo Obrony Kraju pracuje obecnie nać 

przejrzeniem i uzupełnieniem ustawy. Nowa 
ustawa będzie zawierała około 300 artyku- 
łów, podczas gdy obecna liczy tylko 61 ar- 
tykułów.  (Wilbi). 

ZATWIERDZENIE WYROKU NA KSIĘDZA- 
OSZUSTA. 

Jak podaje „Dzień Kowieński* (Nr. 279), 
w tych dniach Trybunał Najwyższy rozpat- 
rzył sprawę b. proboszcza w  Retowie ks. 
Spudasa, skazanego, jak wiadomo ł5 lutego 

r. b. przez Sąd Okręgowy w Szawlach na 
półtora roku ciężkiego więzienia, zwrot za 
garniętego podstępnie majątku Inzlin oraz 
opłacenie powództwa cywilnego w kwocie 15 
tys. litów. Wyrokiem Trybunału Najwyższe- 
go wyrok pierwszej instancji zatwierdzono. 
(Wilbi). 

   
   

  

   

    

  

  

Bruening nie zamierza ustąpič 
przed Hitlerem. 

BERLIN 10.XII. Pat. — Kanelerz 
Bruening wygłosił we wtorek wiecze- 
rem mowę przed mikrofonem radjo- 
wym, w której uzasadniając konieez- 
ność zarządzeń, objętych nowym de- 
kretem, m. in. stąpił ostro przeciw 
rozwijanej w ostatnich dniach przez 
stronnietwo Hitlera akcji. 

Świadomy swej odpowiedzialności 
rząd Rzeszy — oświadczył kanelerz— 
nie może wysuwać cełów poliycznych 
nie dających się urzeczywistnić. Rząd 
Rzeszy z żelazną energją przeciwsta- 
wi się i nie Ścierpi żadnej innej wła- 
dzy poza tą, która powołana została 
zgodnie z postanowieniami konstytu- 
ей. 

  

Środkami władzy wykonawczej 
w państwie rozporządza wyłącznie 
prezydent Hindenburg i rząd Rzeszy. 

Z nieubłaganą surowością nie t0- 
fająe się nawet przed ogłoszeniem 
stanu wyjątkowego rząd wystąpi prze 
ciw wszystkim, którzyby się odważyli 
w chwili największego napięcia ner- 
wów przeciwstawić się władzom kon- 
stytuey jnym. 

W jaskrawej sprzeczności z zape- 

wnieniami Hitlera, iż dąży do swych 
celów politycznych tylko drogą legal- 

ną, pozostają enunejaeje innych przy- 
wódeów stronnictwa narodowo-socja- 
listycznego, głoszących hasła bratobój 
czej walki i wysuwających niedorze- 
czne płany na terenie polityki zagra- 
nieznej. 3 

O nielegalnošei planów hitlerow- 
ców nie świadczą również zapewnie- 
nia, że po objęcia władzy na drodze 
legalnej, narodowi-soejaliści przeła- 
mią szranki legalne. Tem mniej o ie- 
galizmie hitlerowców świadczą uch- 
wałone w zamkniętych kołach plany 
krwawej zemsty na przeciwnikach 
politycznych. 

Jako odpowiedzialny mąż stanu, 
kancierz jak nnajenergjezniej protes- 
tuje przeciw wszystkim tym poezy- 
naniom. 

Następnie Bruening protestował 
przeciw próbom wywoływania zagra- 
nieą wrażenia, iż obok rządu konsty- 
tucyjnego w Niemczech istnieje rząd 
drugi, gotujący się do ohjęcia władzy. 

Obecnie i w przyszłości — zazna- 
czył kanclerz — kierownictwo poli- 

tyki w Niemezech spoczywać będzie 
w rękach prezydenta Rzeszy i rządu 
konstytucyjnego. 

Wkońcu dr. Bruening zaznaczył, 

Dziennikarze zagraniczni 
BERLIN. 10. XII. (Pat). W dniu 10 b. m. 

edbyła się w urzędzie spraw zagranicznych 
Rzeszy konferencja prasowa dla bertińskich 
korespondentów zagranicznych, W  konfe- 
reneji tej wzięłi udział sekretarz stanu w 
urzędzie spraw zagr. Rzeszy von Buelow, 
oraz kanclerz Rzeszy Bruening. 

Na zapytanie jednego z dziennikarzy ame- 
rykańskich czy wstrzymane są zupełnie 
wszelkie rokowania handlowe z Polską, se- 
kretarz stanu von Buełow odpowiedział, że 
pomiędzy Niemcami a Polską zawarty zo- 
stał przed kilku laty traktat, jednak w mię- 
dzyczasie warunki tak się zmieniły, że trak- 
tat ten pod wielu względami nie odpowiada 
abecnej sytuacji. Następnie zabrał głos kane- 
lerz Bruening który wygłosił dłuższe oświad- 
czenie, omawiające między innemi szereg za- 
rządzeń, zawartych w ogłoszonym wczoraj 
dekrecie prezydenia Rzeszy. Pozatem Капе- 

O zwołanie 
BERLIN 10.XII. Pat. — Frakeja 

niemiecko-narodowa zgłosiła wnio- 

W RZESZY NIEMIECKIEJ. 
iż w myśl zarządzeń dekretu od ju- 
tra do 3 stycznia włacznie wszelkie 
zgromadzenia publiczne i pochody na 
terenie Rzeszy będą zabronione. 

u kancierza Brueninga. 
lerz poruszył kwestję repėracyj, wskazująe 
na niezdolność płatniczą Niemiee i wyraża- 
jąe nadzieję, że komitet bazyłejski wyda ko- 
rzystną dla Niemiee opinję. Na zapytanie 
jednego z dziennikarzy polskich, jakie kon- 
kretne propozycje wysuwają Niemey w spra- 
wie płatności odszkodowań, kanclerz odpo- 
wiedział wymijająco. 

Pod koniec konferencji jeden z kores- 
pondentów zwrócił się do kanclerza z za- 
pytaniem, jak rząd obecny myśli zapobiee 
temu, by przedstawieiele hitlerowców pe 
ewentualnem dojściu legalnem de władzy 
nie zaczęłi stosować nielegalnych metod 
rządzenia. Kanclerz oświadczył, że jeśli za- 
graniea tak bardzo obawia się ruchu hitle- 
rowskiego, to powinna przyjść z pomocą 

a ac00E i uregulować sprawę odszkoda- 
w: 

Reichstagu. 
sek o natychmiastowe zwołanie Rei- 
chstagu. 

Groźba rozwiązania Reichstagu. 
BERLIN 10.XII. Pat. — Socjali- 

styczny „Abend'* donosi, że w razie 
zwołania w najbliższym tygodniu 
Reichstagu kanclerz otrzyma od pre- 
zydenta Hindenburga pelnomocnic- 

two do rozwiązania parlamentu, o ile 
by większość posłów wypowiedziała 
się za wnioskiem, odrzucającym osta 
tni dekret prezydenta Rzeszy. 

—o—
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КОВ ТЕНН 

AKADEMICKIE. 
Śpiewka fałszu i bojaźliwego nieróbstwa. 

Fałszu. Pospolitego, krzykliwego, 
demagogicznego. Dla mas. Dła nie- 
świadomych, dla tych, którzy nieprzy- 
gotowani, albo źle, do życia na szer- 
szym niż gimnazjum świecie, przy- 
sposobieni, na Uniwersytet przyszli i 

łatwiej dają się powodować starym 
znieprawionym przez jeszcze starsze, 
senjórowskie partyjnictwo wygom, 

  

   

którym każde kłamstwo z łatwością 
przez usta przejdzie. 

Było już z nimi beznadziejnie... Tu 
Puchałski tam Czerewko, tu Ułasie- 
wicz, ówdzie Arlitewicz, Malinowski i 
Hezni i inni, to tu to tam wszędzie ich 
pełno. Najzacnicejsi, z pośród zacnych. 
Znaczni, możni, wszechpolscy, obwie- 
połscy, narodmowscy, najszczersi . 
Wszędzie po trochu... 

  

klarować Zaczęły się nareszcie 
wody akademickiego życia. Męty 
stopniowo, ale ciągle opadały na dno. 
Głęboko. Aż do kryminału... Tu 3, tam 
5. ówdzie 6 miesięcy. Aż strach prze- 
możny zdjął pozostałych i ich opie- 
kiaóry. Małuczko a „kwiat młodzie: 

ży: tak cudnie doty: chczas užyw: * 
rwota (śladem Filomatów, : 

pójdzie jako ów starożylny Cy neynė a- 
tus na ustronie, aby tam zdała od pu- 
blicznego gwaru zażywać pokoju i 
wypoczynku. Pod dobrą opieką... Ba 

nawet pod kluczem... 
Periculum im mora. Wysunęły się 

łu i ówdzie rządy bratnich pomocy z 
brudnych łapek. Znienawidzona „Sa 
nacja” rządzi. Ba i jak! Reguluje dłu- 
gi, wypędza deficyty, znosi synekury. 

wynajduje nowe świństwa.. 
Wczoraj Zyblew ski jutro... Och a po. 
jutrze może już nie być synekur 
Nie wiadomo ani dnia ani godziny... 
Kto następny? Kogo „,straszliwa* dłoń 
prokuratora wyrwie pierwszego zkolei 
z szeregów „blaszanego mieczyka“?... 

Pericułum in mora!... Pali się zię- 

mia. pod stopami. ..Najlepszą obroną 
jest atak. Więc „Drang und Sturm” 
Niby gdzieindziej, ale znów po samo: 
pomocowe rządy. Dalejże mącić wo- 

dę. Tylko w niej może ułowić ban- 

krutujący obwiepoł zwolennicze ryb 
ki. Hasło za hasłem. Obietnica za o- 
bietnicą.  Istny „Trommelfcuer““. 
Mniejsza o to — prawda, czy nie- 
prawda. Nie każdy się na takiej fał- 
szywej piosence pozna. Ogół lubi 
brzęczenie, choćby nawet fałszywe, ba 
łałajek, katarynek i — cymbałów... 
Nie potrzebuje koniecznie skrzypiec 

dobra mu i byle trąba... Aby tylko 
głośna, byle  „przeboje* trąbiła... 
Rzadki tylko poszukuje aż ,„stradivar- 
niusów”... A więc „trupy”, a więc -— 
„numerus clausus“... Hajże na Żyda! 

Dawno już nie ruszane, spleśniałe 
rekwizyty, zapomniane nieledwie ©- 
mocje. O tem, że pierwsza jest 
zlikwidowana, nie w cy więdzą, a 
najmniej ci z pierwszego roku prawa... 
A drugie... 

Dużo się mówiło o 
szkodliwości, o straszliwym wreszcie 
nonsensie tego wrzaskliwego, li-tylko 
<lemagogicznego hasła. Dziś gdy każ- 
de niemał, cywilizowane państwo na 
świecie siara się objąć nietylko po- 
wszechnem czy średniem, ale prze- 
ważnie i wyższem nauczaniem ogó! 
swojej młodzieży, (ba ава 
granicy obcą), by mieć na nią w ten 
sposób odpowiedni wpływ. by orjen- 
towač ją należycie, obywatelsko. By 
nie mając pretensji do wynaradawia- 
wia, do uniifikacji plemiennej, jedno: 
czyć w wynikającym ze zrozumienia, 
wspólnego dobra, patrjotyzmie pań- 
stwowym wszystkich obywateli. Jed 
nem z najpotężniejszych do tego narzę 
dzi jest przecież każda szkoła. 

Ale kategorje natury państwowej 
czy inne, im podobne, argumenty ro- 
zumowe, są tylko dla przeciwnika ma 
jacego dobrą wolę. Ta jest w obozie 
pomniejszenia Polski aż nadto wątp- 

       

  

  

    

  

gorzej 

  

  

    

    

   

  

    

  

   
  

państwowej 

  

    

   

      

           
  

liwa. Bo czy ma ją ten, który agituje 
za „numerus clausus“, wiedząc dos- 
konale, że wprowadzenie go u nas jest 
niemożliwe. że przegralibyśmy każdy 
przeciwko niemu proces na forum 
miiędzynarodowem, ponieważ (j. w.) 
zabrania go t. zw. „Mały Traktat Wer- 
salski*, gwarantujący wszelkie prawa 
obywatelskie, bez ograniczenia wsze: 

kim mniejszościom, także i u nas? 
Przecież traktat ten pospolicie „mniej 
szościowym zwany, podpisał także 
Wielki Mistrz, Żywy Budda, Kalif i 
Papież endecki, największy oboźny 
„owupy” p. Roman Dmowski? Wpra- 
wdzie jeden z pomniejszych i lokal- 
nych mistrzów, na zapytanie wiernych 
elewów odrzekł, iż „traktat ten został 
nam narzucony, przeto należy go in- 
terpretować raczej zwężająco”, to 
primo: cała przyjemność po stronie 
waszej panowie endecy, bo jeśli czy- 
ja, to waszą „zasługą jest owo narzu- 

        

cenie. Wasza antyżydowska kampan- 
ja przy każdem. demagogicznem ło- 
wieniu przez was kresek, owo narzu- 
cenić sprowokowała. Po drugie — je- 
Śli komu, to właśnie nam, Polakom, 
na zwężaniu jakiegokolwiek, ze wzglę- 
du na precedens, traktatu wersalskie- 
go, najmniej zależy... 

Ach—ale jak zależy na tem p. Hit- 
łerowi!... Wedle pogłosek, które z о- 
bowiązku dziennikarskiego notuję 
miał przysłać depeszę gratulacyjną 
pp. z O.WuPe., z powodu ich ostatnich 
przewag antyżydowskich... Bratnim. 
duszom... Niedarmo p. Wroczyński 
wszechpolski młodzieniec i przedsta- 
wicieł, na  antysemicko-hillerowski 
kongres jeździł... 

Porzućmy jednak tę beznadziejną 
dla jakiełkolwiek argumentacji dzie- 
dzinę. Mamy nadzieję, że kiedyś, prę- 
dzej czy później to tak poniewierane 
w swoich interesach Państwo dotrze 
do owych tajemniczych, ukrytych: za 
kulisami życia rąk autorów takich 
fałszywych jak ów „numerus* śpie 
wek, którzy wysyłają na ulice, z temi 
spiewkami, „ślepe — pałki”, dla nie- 

obliczalnie: szkodzących temuż Pań- 
stwu wystąpień i ukarze te ciemne 
ręce surowo i bezwzględnie. Chodzi 
nam jednak o rzecz jeszcze gorszą, bo 
ogólniejszą. 

Niedawno ze wstydem słuchałem 
pełnych najsłuszniejszego oburzenia 
i żalu, słów pewnej cudzoziemki, go- 
szczącej w Polsce czas dłuższy, wy- 
próbowanie dla nas życzliwej, autor- 
ki, bardzo pięknej i pochlebnej dla nas 
publikacji. Będąc od paru tygodni w 
Wilnie, była świadkiem ostatnich 
wstręfnych, w niem zajść. „Byłam 
pełna entuzjastycznegą mniemania o 
was. W mojej ojczyźnie, naszym zdzi 
czałym hitlerowcom was zawsze prze- 
ciwstawiałam jako dodatni przykład, 

  

  

  

   

  

    

tymczasem tu widziałam ło samo* —- 
mówiła z goryczą. 

Replikowałem jak mogłem. Nie 
brakowało mi argumentów  obron- 

    nych, wyjaśniających przyczyny, ta- 
ego stanu rzeczy, przyczyny głębo- 

kie. tkwiące w tragicznych ziarnach 
zła, które zasiała w nas niewola. Cięż- 
ki jest trud tych stosunkowo nielicz- 
nych którzy to zło rozumieją i walczą 
z niem. Jeszcze za krótko tego dziesię- 
ciolecia na zwalczenie go całkowite. 
fymczasem praca jest żmudna i po- 

lega na powolnem podnoszeniu po- 
ziomu szerokich mas, aby nie szły tak 

łatwo jak dotąd za byle fałszywy:n 
dźwiękiem. 

Zastraszający bowiem jest ten po- 
ziom. Pomiędzy wielką częścią mło- 
dzieży dzisiejszej, a tą która walczyła 
lat temu kilkanaście i więcej o Niepo- 
dległość jest jakaś niezmierna prze- 
paść. 
analizujemy np. takie hasło: numerus 
clausus z punktu widzenia etyki. 
(zem jest to że pewnej części ludnoś- 

   

Uprzytomniamy ją sobie, gdy- 

ci, elementu wprawdzie napływowego. 
dzięki swemu wielowiekowemu prze- 
bywaniu na tej ziemi, posiadającemu 
już prawa autonomiczne, że elemen- 
towi temu naraz, niektórych z. tych 
praw się odmawia? Z jakiego tytułu? 
Czy nie posiada ón tych samych obo- 
wiązków? Nie składa tych samych 
świadczeń? Dłaczegóż to ma być oby- 
watelem drugiej klasy? 

„Ach nie jest dość pewnym tym 
obywatelem, przychylność jego dla 
polskości jest pod znakiem zapytania, 
ba niekiedy jest on wręcz wrogi. 

— To pan jest takim stuprocento- 
wym obywatelem? Medice, cura te ip- 
sum. Masz zastrzeżenia dła innych? 
Pamiętaj, że chcąc naprawiać Świat, 
zawsze nałeży zaczynać od. siebie 
(skierowuję to do każdej strony zre- 
sztą). Czy wobec tych innych, tak zu- 
pełnie jesteś w porządku? Czy owej, 
domniemanej ,„wrogości* nie jesteś 
czasem i sam winien? 

Poza garścią Mł. Wszechpolskiej. 
która piosenkę o „numerus clausus* 
śpiewa fałszywie, jest niestety wielu 
śpiewających ją także z głębokiem 
przekonaniem. O. W. P. to są dzie- 
siątki, ci drudzy to setki, zaś ich śpie 
wka ma wprawdzie inny, ale nie wie- 
le lepszy ton, ton nie zatrącającej pra 
cowitością obawy o własną materjal- 
ną przyszłość. Oto bowiem ogarnę- 
ła świat fala nieznanego dotychczas 
a rosnącego wciąż kryzysu gospodar- 
czego. Mnożą się nieskończenie wsze: 
lakie, personalne redukcje, rozszerza 
bezrobocie, zaś przed zapełniająca 
wyższe uczelnie młodzieżą staje trwo- 
żne pytanie: „Co będzie z nami?. 

Niewielu jest, takich którzy ufni 
we własne siły, zdwajają wysiłek w 
kształceniu się, podnoszeniu swojej 
jakości, czyli w tej najwłaściwszej, u- 
czciwej konkurencji. Ale to jest dro- 
ga bardzo uciążliwa, lepiej pójść wy- 

godniejszą, choć etycznie... Zbędne sa 
komentarze... Obezwładnić konku- 
renta! 

Powodów nie brak. Wszystkie aż 
naiwne w swoim cynizmie. 

„Wróg to niebezpieczny, dobrze syv- 
tuowany materjalnie, świetnie zorga- 
nizowany*, zaś co naiwniejsi doda- 

ja — „i pracowity... 

Wielki to zaszczyt dla przeciw- 
nika taka ocena, a jakież dła tej stro- 

ny upakarzające przyznanie się do 0- 
bawy przed nim. Z jakiem czołem sta- 
niesz, jeden, drugi, setny, młodzicń- 
cze przed swoim, żydowskim kolegą, 

    

  

" po przypuszczalnem, choć nieprawdo. 
podobnem uzyskaniu dla siebie tego 
ograniczającego go przywileju? Ja- 

kież to wewnętrzne, wysokie walo- 
ry do niego cię predystynowały? Zdol- 
ności?  Pracowito: Szlachetność? 
Żadna z nich takich ponižających 
przywilejów nie potrzebuje. Żadnego 
moralnego i jeden tylko fizyczny ty- 
tuł masz do tego — prawo silniejsze- 
go, względnie — liczniejszego. Nicze- 
go ono nie usprawiedliwia i nie bę- 
dziesz miał argumentu, gdy ci kolega 
żydowski powie, że to czego żądasz 

jest zwykłem... świństwem... 

A ja ci powiem jeszcze, że—Śpiew- 
ką bojaźliwego nieróbstwa. Nic tem 
i nigdy nie zdobędziesz. Nigdy żadne 
represje nigdy nikogo trwale nie wy- 
niosły, korzyść tyłko przynosząc prze- 
śladowanym, którzy w ich ogniu tę- 

želi,: plamą niezatartą naznaczyły 
tych, którzy je niesprawiedliwie sto- 
sowali. Nie masz bowiem żadnego u- 
czciwego uzasadnienia odmawiania 

komukolwiek prawa do zdobywania 
nauki, które jest tłakiem samem pra- 
wem д0 7 , JAk prawo spożywania 

pokarmów, czy oddychania, 
Rzeczy wielkie i trwałe tylko na 

drodze wiełkiego oporu zdobyć moż- 
na. Tyłko w uezciwem, sumiennem 

  

o 

    

    

W I LE Ń'S K I 

Konferencja państw rolni- 
czych w Sofiji. 

W ciągu dnia 8-go i 9-go b. m. 
przybyli do Sofji na konferencję 
państw rolniczych przedstawiciele 
Polski, Rumunji, Węgier, Jugosławji, 
Czechosłowacji, Estonji i Łotwy. Ł.ą- 
cznie więc z Bułgarją w konferencji 
bierze udział 8 państw. Wszystkich 
przybywających witali / urzędowi 
przedstawiciele władz bułgarskich. 

Na czele delegacji polskiej stoi mi- 
nister rolnictwa dr. L. Janta-Połczyń- 
ski. Wieczorem w dniu dzisiejszym 

"odbył się bankiet na cześć przyby- 
łych delegatów, wydany przez bułgar- 
skiego ministra rolnictwa. W. toku 
bankietu przybyli mieli możność za 
znajomienia się i nawiązania pierw- 
szych kontaktów. 

Onegdaj szefowie  poszezegol- 
nych delegacyj odbyli pierwsze po- 
siedzenie w gmachu bułgarskiego mi- 
nisterstwa rolnictwa. Tematem po- 
siedzenia tego było ustalenie porząd - 
ku obrad i regulaminu konferencji. 
O godz. 10 m. 30 nastąpiło urzędowe 
otwarcie konferencji przez szefa rzą- 
du bułgarskiego, który wieczorem wy- 
dał obiad i raut dla szefów delegacyj, 
rządu bułgarskiego i korpusu dyplo- 
matycznego. W raucie wzięli udział 

wszyscy członkowie przybyłych do 

Sofji delegacyj oraz liczni przedsta- 
wiciele bułgarskich sfer politycznych 

i gospodarczych. 
W dniu 10-ym b. m. po południu 

od 3-ej do 7-ej wieczorem odbyło 
się posiedzenie plenarne konferen- 

cji, na którem delegat uJgosławji p. Pi 

lia wygłosi referat, poświęcony omó - 
wieniu działalności wspólnej państw 
rolniczych od zeszłorocznej konferen- 
cji odbytej w Warszawie aż do konfe 

rencji sofijskiej. 
W dniu 11-go b. m. w godzinach 

przedpołudniowych na plenarnem po- 
siedzeniu Konferencji wygłoszony bę- 
dzie fererat o działalności stałego ko- 

mitetu konferencji państw rolniczych, 

a na posiedzeniu popołudniowem wy- 
głosi członek deelgacji polskiej dr. Ro 
se referat o zadaniach państw rolni- 
czych w roku 1932 na polu walki z 
*kryzysem gospodarczym i reorganiza- 
cji struktury ekonomicznej Europy. 

W dniu 12 b. m. odbywać się bę- 
dzie dyskusja między in. nad wnios- 
kiem delegacji polskiej o utworzenie 
stałego organu prasowego konferencji 
państw rolniczych. Tegoż dnia po po- 
łudniu pracować będą komisje i komi- 

tet redakcyjny rezolucji. 
W dniu 13 b. m. na posiedzeniu 

przedpołudniowem nastąpi przyjęcie 
wypracowanych  rezolucyj, poczem 
konferencja państw rolniczych zosta- 
nie zamknięta. (Iskra). 

Popierajcie Ligę Morską 
Rzeczną! 

a) 
zmaganiu formują się mocne charak- 
tery. Takiś to niedołęga, że aż wyją! - 
kowych praw, narzuconych przeciw- 
nikowi „forów potrzebujesz, aby nie- 
być przezeń zdystansowanym? 

Jest że przecież jakiś honor w du- 
szach ludzkich, nietylko w rzadko u 

żywanym i rozciągliwie interpreto- 
wanym „Boziewiczu*? Ten — „su- 
rogat cnoty'* — uczy jednak prawdzi- 
wie uczciwej gry. Mienisz się często 
takim „narodowcem*, to wiedz, że 
to czego żądasz, jest ciężkiem hono- 
rowi naszego narodu uwłaszczeniem. 

Nigdy naród polski takich ogra- 
niczeń dla jakiegokolwiek współz:.- 
wodnika, dla zwycięstwa nad nim nie 
pożądał. Przeciwnie sam dawał mu 
„Tory“, wałczył i zwyciężał w warun- 
kach najtrudniejszych. Tę wiarę w 
jego żywotność i moc mieć musisz, a 
numerus cłausus nie będzie ci potrzeb 

ny, inaczej chhoćbyś stoma ustawami 
o niem się obwarował — zginiesz nie- 
uchronnie. 

S. Z. Klaczyński. 
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CDSBEPSZEŻ 

— (o mi kupisz na gwiazdkę? żona męża bada... 

Rok jest ciężki... Nic pewnol... ten jej odpowiada. 

Wstydź się, sknero przebrzydły! żona gniewnie na to — 

Za mą pracę wywdzięczasz się ładną zapłatą! 

Nie tłumaczy mąż więcej (na co by się zdałoł), 

Ale wręcza swej pani książeczkę P. K. O. 

Wnet znikła chmura z czoła żony uśmiechniętej : 

Lepsza pewna gotówka, niż błahe prezenty ! 
8559 
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Oświadczenie rządowe 
w sprawie pogłosek o dalszej sbniżce uposażeń 

urzędniczych. 

(Telef. od własn. kor. z 

Na dzisiejszem posiedzeniu konii- 
sji budżetowej Sejmu w odpowiedzi 
na interpelację jednego z posłów, rząd 
w osobie dyrektora Departamentu M. 
Skarbu Nowaka zgłosił oświadczenie. 
że pogłoska, która jest przez pewne 

Warszawy) 

koła kolportowana od kilku tygodni 
jakoby rząd zamierzał dokonać dal- 
szego obniżenia uposażeń urzędników 
państwowych jest najzupełniej fałszy- 
wa. 

Rząd dotąd nie zajął stanowiska 
wobec projektu prawa małżeńskiego. 

(Tel. od własn. koresp. z Warszawy). 

W związku z ożywioną dyskusją 
prasową na temat projektu prawa mał 
żeńskiego, jedna z agencyj prasowych 
zwróciła się do czynników miarodaj- 
nych z zapytaniem kiedy można spo- 
dziewać się wniesienia tego projektu 
do Sejmu. Odpowiedź brzmiała, że 
„opracowany projekt komisji kodyfi- 

kacyjnej jest tylko wyrazem stanowi- 

T
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ska zajętego w tej sprawie przez organ 
opinjodawczy, Projektem prawa mał- 
żeńskiego rząd dotąd nie zajmował się, 
a tem samem nie może być mowy o 
postawieniu tej sprawy w tem stadjam 
na porządku dziennym prac ustawo- 
dawczych“. 

Pojedynek 
pomiędzy pos. Miedzińskim i pos. Stypułkowskim. 

(Telef. od własn. kor. z Warszawy). 

Dziś rano w ujeżdżalni 1 p. Szwol. odbył 
się pojedynek na pistolety pomiędzy pos. 
Miedzińskim z klubu B. B. i pos. Stypułkow- 
skim z klubu Narodowego. 

Pojedynek był konsekwencją dyskusji, 
jaka odbyła się na ostatniej przed odrocze- 
niem sesji Sejmu w sprawie ekscesów anty- 
żydowskich organizowanych przez młodzież 
endecką. W odpowiedzi na przemówienie 
pos. Stypułkowskiego, który zagrzewał do 

dalszych ekscesów i w imieniu swego kłubu 
przyjął odpowiedzialność za te ekscesy, pos. 

Miedziński w bardzo ostrem przemówieniu : 
napiętnował gloryftkowanie ulieznych 
pień młodzieży endeckiej. P. Stypułkowski 
ezując się osobiście dotkniętym przemówie- 
niem pos. Miedzińskiego wyzwał go na poje- 
dynek. 

Po dwukrotnej wymianie strzałów poje= 
dynek zakończył się bezkrwawo. 

Centrolew przed sądem. 
Zakończenie przewodu sądowego. 

(Teł. od własn. koresp. z Warszawy). 
Dziś po 37 dniach procesu przeciwko przy 

wódcom Centrolewu został zakończony prze- 
wód sądowy. Obie strony zgłosiły szereg 
wniosków, zarówno domagających się do- 
łączenia jak i wyłączenia z aktów rozprawy 
pewnych dokumentów. Sąd tylko w części 
uwzględnił wnioski stron. 

Pozatem adwokat  Śmiarowski zgłosił 
wniosek, ażeby zostali przesłuchani ponow- 

    

Do zwalczania tyfusu plamistego 
poeca się proszek japoński KATOL, ktė- 
ny radykalnie tępi WSZy, pchły, pluskwy, 
prusaki, karaluchy.  Tyfus przeważnie 
tam się rozwija, gdzie mieszkanie jest 
zanieczyszczone przez robactwo, a szcze- 

gólnie przez wszy odzieżowe. 

KATO L sprzedaje się w składach 
aptecznych i aptekach. 

Przedstawiciel Katolu H. Wojtkiewicz, 
Wiino, Kalwaryjska 21.     

nie wszyscy świadkowie, którzy zeznawali w 
procesie o zamach na życie Marszałka Pił- 
sudskiego i w procesie o zajścia w Warsza- 

wie w dniu 14 września. Wniosek adw. Śmia 
rowskiego sąd odrzucił. 

Następne posiedzenie sądu odbędzie się 
15 b. m., na ktrem rozpoczną się mowy 
prokuratorów. 

TRIEURY Marotta, 

WIALNIE Wichterlego, Dreyera 
i „Unia“, 

Ž M! J K I krajowe i zagraniczne, 

GRZECHOTKI (treszczotki) i 
TRIEURY do siemienia lnianego 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
wiłno, Zawalna 11-a. 7042 

  

W mroźny dzień 

8223—1   nie wyobrażam sobie spaceru bez podjedwabnych wełnianych pończoch 

POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ 
Franciszka Frliczki, Zamkowa 9, tel. 6-45.     

J is I I i i i A III TNA GORE TA AS INT KSI EV II OT I III 

Kazimierz Przerwa-Tetmajer. 
(Jubileusz 45-leciu), 

Jakże czas leci... oto obchodzą ju- 
bileusz Tetmajera... wyciągają z za- 
pomnienia poetę i jego dzieła, by ożył 
we współczesności, by skontrolować 
co z tych półwiecznych już wzlotów 
zostało... Któż dziś czyta Tetmajera? 
Kto pamięta, że w przełomowej epoce 
pomiędzy epigonami romantyzmu i 
nudnymi neo-klasykami krakowskiej 
szkoły a społecznikostwem warszaw- 
skiego pozytywizmu był jedynym na 
Parnasie polskim poetą, w  łatach 
1890 — 95 i później. 

Nie można go nazwać prekursorem 
Młodej Polski z Przybyszewszczyzny, 
nie miał z nią łączności; ani jako za- 
powiadacz „nowych czasów ani po- 
łem. Nie należał do pijackiej „bandy 
odprawiającej sabbaty na Karmelic- 
kiej czy u Michalika, nie klęczał przed 
„Stachem, wolał „uścisk kobiecych 
ramion gładkich”. Zresztą był już wte- 
ty „starszym *. 

W czasie gdy zaczął drukować swe. 
pierwsze Serje Poezji (1891 r.) na ho- 
ryzoncie polskiej poezji panował mrok 
Nie laurowo było. ale zaiste ciemno. 
Konopnicka w Warszawie pisywała 
swoje wiersze publicystyczno-patrjoty- 
czne, zimne jak atrament, na cichym 
Łobzowie w grodzie Krakusa, smęcił 
się, zwieszając coraz niżej długie wą- 
sy Asnyk. subtelny liryk, którego wier 

      

sze już tylko pensjonarki cyłowały i 
przepisywały do sztambuchów. Na ho 
ryzoncie sztuki czy uczuć patrjotycz- 
nych nie świtała żadna gwiazda, ża 
den żar nie płonął w świątyni, w gaju 
Apollima zgasły wszystkie pochodnie 
i nie było ich ezem rozpalić. Dorasta- 
jące pokolenie ogarniało wielkie znu- 
żenie, bezdogmatyzm. 

„Nasze myśli są dziś pierwszem 
zwątpieniem, Nudą, szyderstwem. 
wstrętem i przeczeniem, Dzieci kryty- 
ki, wiedzy i rozwagi, cudzych doświad 
czeń mając pełną głowę, Gdyby nam 
dano skrzydła Ikarowe, nie mielibyś- 
my do lotu odwagi”. Tak pisał, obda 
rzony od losu talentem i majątkieni 
młody. z dobrej szlachty podtatrzań- 
skiej syn ziemianina, niepokojący ero- 
tyzmem w poezji i w życiu Kazimierz 
Tetmajer. Pisał wiersze lubieżne! Zmy- 
słowe! W podróży po Włoszech kocha 
się w gładkich, białych ciałach rzeźbio 
nych posągów, w śŚniadych, ciepłych 
ramionach dziewcząt szuka upojenia, 
nie sięgając po inne cełe życia. Zrywa 
się w nim co prawda od czasu do cza: 
su okrzyk tęsknoty do spraw poważ- 
niejszych niź pocałunki, ale wszystko. 
mu się w- nicość obraca j, we „wstręt 
do życia codziennej podłości. 

Właściwie jest Tetmajer rzetelnym 
synem romantyzmu, ale bez wiary oj- 
- 

  

        

  

spała, nie grzeje nie budzi 
ców, płomień jego bółu czy radości nie 

żadnej twór 
czości. Będąc sam na Parnasie ówczes- 
nego Krakowa. (bo dopiero od kilku lal 

po ustalonej jego sławie poety, zaczy- 
na się wschód Młodej Polski i nieza- 
ieżnie od niej, powodzenia Rydla i sła- 
wa Wyspiańskiego), będąc wyrazicie- 
iem swej epoki. przejściowej. będąc 
sceptycznym romantykiem i rozumo- 
wanym panteistą. nie znałazł naślado- 
wców, a sława jego poetycka, oparta 

na wytwornej formie, czystości języka 
i nowej śmiałości zmysłowych opisów. 
zatonęła w szumiącej fali Przybyszew 
szczyzny, niosącej tyłeż brudnej piany 

   

  

  

  

  

eo i wichru czyszczącego zatęchłe po- 
wietrze Krakowa. 

To też ani wiersze, chociaż np. „Na 

  

Anioł Pański, „Mów do mnie jesz- 
cze*, „A kiedy będziesz moją żona” 
iin. znalazły nic w mu- 
zycznej interpretacj + Nie- 
wiadomskiego i in., ani sensacyjne ro- 
'nanse „Anioł Smierci", „Panna Mery 
vit p. pachnące osobistą zemstą za 

zawody miłosne, ani dramat „Zawisza 
Czarny”, który, mimo duże zalety po- 
etyckie, nie wszedł na reperiuar na- 
rodowy jak „Krolewski Jedynak“ Ry- 
dla, ale dopiero „„Na Skałalnem Pod- 
halu* zapewniło Tetmajerowi S 

  

       

    

nies 

miertelne imię w literaturze polskiej. 

Rzecz ciekawa: wiersze Tetmajera 
zostały  zdynstasowane, pogrzebane 
niejako w książkach, w podręcznikach 
literatury, zaćmione nazwiskami takie 
mi jak Staff, Miciński, i późniejsza ple 

      

jada: Słonimski, Tuwim, Wierzyński. 
Pawlikowska. Piękne, klasyczne w do 
skonałej formie, a remantyczne w po- 
rywach pesymizmu i zmysłowości po- 
ezje Tetmajera, przeminęły jak bachi- 
czny sen, jak okrzyk Eviva TArte, 

którym dziś niczego się nie da wzbu- 
dzić. Zmartwiały tamte rzeczy, zma- 

lały, uprościły się i sprościały, musku- 
ły zastąpiły zmysły, nurzanie się w 
rrrrozpuście! zastąpiono nurzaniem, 
się w błocie proletarjackiej nędzy. Po- 
czja uciekła z serc poetów i hula na 
boiskach lub na ulicy, miejsca na tam- 
ten typ poezji niema... 

Śmieszne też i przebrzmiałe wyda- 
ja się dzieje biednych artystów obłą- 
kanych miłością do panien z dobrego 
domu; wierna kronika dnia ówczesne- 
go, kiedy była mowa o mezal jansź 
GE w dobie ożenków hrabiów i ks 
žąt z notorycznemi kokotami, wydaja 
się takim zabytkiem historycznym. jak 
stosunki rodzinne w komedjach Mo- 
liera. 

To też ani Anioł Śmierci. ani Pan- 
na Mery nie wzruszą już nikogo. Akiu- 
alnością pozostanie raczej „Romans 
Panny Opolskiej”, gdzie da się odna- 
leźć sporo świetnie zaobserwowanych 
rysów obyczajowych na tle stosunków 
arystokracji małopolskiej z ludem i je. 
go opiekunami. Fantastyczna powieść 
„Krół Andrzej', (dlaczego z takiej nie 
zrobiono filmu, aż się prosi o to)! jest 
najciekawszą powieścią Tetmajera. pi 
saną przez poetę, znawcę kobiet 1 na- 
wet przewidującego polityka, Różne 

    

tam są rzeczy, które się potem stały w 
południowej Słowiańszczyźnie.. Сле- 
muż tej powieści nie przetłumaczono 
na franeuski i niemiecki... Powieść hi- 
storyczna „Koniec Epopei“ (1812 r.) 
przeszła bez wrażenia. 

Wszystko to są pomniejsze liście 
lauru w wieńcu poetyckim Tetmajera. 
Dopiero Skalne Podhale...  (V Serji 
1908—-1914), i wszystkie powieści z 
tego cyklu (.Janosik Nędza Litma- 
nowski“, „Maryna z Hrubego“. „Le- 
genda Tatr*), to dopiero było coś. co 
zostanie nazawsze, nietylko w lite- 

raturze, ale w czytelnietwie! Jeśli (ba- 
łubiński i nasz Żmujdzin Witkiewicz, 
odkryli Tatry po Goszczyńskim i Win 
centym Polu to Tetmajer opisując kraj 
lat dziecinnych, malując słowem nie 
mniej plastycznie, nie mniej barwnie 
niż brat jego Włodzimierz pędzlem, 
narzucił całej Polsce wizję tego świata 
gór, ich ludu, zachowanego w swej dzi 
kiej pierwotności jak owad w burszty- 
nie. Okrył dla przyszłych pisarzy całą, 
nietkniętą dziedzinę natchnień, z któ- 
rych powstały rzeczy Orkana į Gwiž- 

dża, zachował dla historji wierny, 

barwny korowód postaci, iście nieś- 
miertelnych. Jak szumiące siklawy 
górskie i klaszczące pa śczytach RC 
rozniosły się po Polsce te wieści z pod 
Tatr, z hal i szałasów juhaskich, z le- 
gend zbójnickich, z chat zadymionych 
z krzaków kosodrzewiny, kędy drze- 
mie niedźwiedź bury i całują się pach. 
nące smołą i owczym serem pasterskie 
pary, rodzone rodzeństwo greckich 

Parysów, odblask poematów Teokryta 
i Virgiljusza. Jakiś świeży, jędrny, i 
niebotyczny powiew runął w literaturę 
polską, podniósł się jak tryskający z 
głębi ziemi rodzinnej gejzer i opadł 
tęczową kaskadą na  zachwyconych 
czytelników. 

Stosowano nieraz do tych  krót- 
kich nowel określenie „epiczne“: bo 
istotnie, *zwięzłość,  skondensowanie 
treści i mocarność postaci, ciosane z 
granitu zdarzenia miłości i śmierci, ku 
ły się śpiżowo w wyobraźni czytelnika 
prowadząc go w nieznane wyże, kędy 
chłodny a rzeźki, podniecający a won- 
ny, gwiżdże wicher halny, nieżatruty 
żadnym wyziewem nizin. W żadnej 
swej rymo nej poezji nie dosięgnął 
Tetmajer takiej wyżyny poetyczności 
jak w tych gawędach, przeniesionych 
bezprośrednio z psychiki górali tat- 
rzańskim na karty książki. Wszystko 
w tych opowieściach jest żywe, hbarw- 
ne, prawdziwe; ma krew, muskuły i 
nerwy, serce i zmysły, duszę i ciało, ża 
dne słowo nie jest tam zbędne lub sztu- 
czne. Wszystko jest prawdą, a zara- 
zem artyzmem, co jest w dziełach sztu 
ki najtrudniejszem do osiągnęcia j sta 
nowi doskonałość w dziedzinie twór- 
czości artystycznej. 

Podhale piewcy swemu może po- 
stawić pomnik. Tak je opisując jak to 
zrobił w śwoich książkach, zapewnił 
ludowi z gór i sobie nieśmiertelność. 

    

   

Hel. Romer. 
=. 

r
 
r
 

P
 
L
 

  

  

A
 

E
E
,
 

  
: 

| 

 



Mr. 286 (2228) 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
w Sowietach głód i nędza. 

Opowiadania zbiegów. 
Na odcinku granicznym Ołkowiecze—Wi- 

Tejka na teren polski przedostał się duchow- 
ny prawosławny z żoną córką i Synem. 
Wraz z nim przybył zakrystjan również z 
żoną i córką. Zatrzymanych skierowano do 
obozu izolacyjnego w Dołhinowie. 

W trakeie dochodzenia ustalono, że du- 
chowny nazywa się Teodor Szypiee urodzo- 
ny w 1877 roku w Wołkowysku, ostatnio 
pełnił funkcje proboszcza paraiji krajskiej. 
Żona jego Nadzieja i córka Irena zajmowały 
się oświatą wśród ludu. 

Władze sowieckie fdlkakrotnie usiłowały 
już zamknąć cerkiew, lecz stałe petycje lud- 
ności miasteczka stały temu na przeszko- 
dzie. Wówczas posianowiono proboszcza pa- 
raiji zmusić do zamknięcia cerkwi przez na- 
łożenie wiełkich podatków. Ponieważ podat- 
ków tyeh proboszcz Szypiec nie mógł opia- 
«ić miał być zesłany w głąb Rosji zaś eer- 

kiew zamknięta. Duchowny Szypiec po poro- 
zumieniu się z rodziną i zakrystjanem R. 
Kizikiem w nocy opuścił miasteczko i przy 
pomocy włościan przedostał się szczęśliwie 
do Polski. 

Uehodźcy opowiadają, iż na terenie Rosji 
Sowieckiej panuje wielki niedostatek brak 

żywności i zarobku. Ludność przeżywa 
ki kryzys materjalny i moralny. Niezado- 

wołenie z rządów komunistycznych panuje 
wśród ludu powszechnie, wszyscy czekają 
jakiehkolwiekhądź zmian. 

   

W rejonie Rakowa zatrzymano 12 osób, 
które przedostały się nielegałnie z Białorusi 
Sowieckiej. Przybysze oświadczyli, iż chcą 
w Polsce nabyć żywności, której brak daje 
się na Białorusi silnie odczuwać. Władze 
zezwoliły na zakupienie żywności i odstawi- 
ły włościan na teren sowiecki. 

Dukszty. 
Budżety szkolne. 

Sejm i Rząd regulują płace nauczycieli. 
zapewniają awanse, zabezpieczają przyszłość 

przez emer ry. Pi em prawie całe utrzy 
"manie szkolnictwa spada na samorządy gmin 
me. 

Samorządy gminne rok 
dają sumy budżetowe dla szkół, znajdują- 
«cych się na teryterjum danej gminy. 

W zależności od sum budżetowych, uchwa 
lanych przez samorządy gminne, postępuje 
rozwój szkołnictwa w danej gminie, gdyż 
na tych sumach opiera się byt materjalny 
poszczególnych szkół. 

Jak się ta sprawa przedstawia najlepiej 
ziłustruje nam przykład zaczerpnięty z ja- 
ś%iejś gminy. Biorę zminę duksztańską, po- 
-wiatu święciańskiego. 

  

       

rocznie uchwa- 

   

    

Na terytorjum j gminy istnieje 11 
szkół (jedna w projekciej. W tem jedna 
7-mioklasawa, reszta to jednoklasówki. 
Budżet uchwalony jest ogólnie — na st. 

  

kie szkoły razem. 
W) roku budżetowym 1931/32 świadcze- 

nia tut. samorządu gminnego na rzecz szkół 
— według preliminarza budżetowego są na- 
stępujące: 

Komorne 850 zł., remont 2000 zl., Opał 
22160 zł., tlo 160 zł, obsługa 1600 zł. 
umeblowanie 650 zł, kancelaryjne 300 zł, 
czystość 100 zł, asekuracja 100 zł, pod- 
ręcznki 100 zł., warsztaty 00 zł., dzierżawa 
gruntu szkolnego 140 zł., prenumerata Dzien- 
nika Urzędowego 100 zł., konserwacja i re- 
«mont inwentarza szkol. 100 zł, zapomoga 
dla szkół prywatnych 300 zł., portrety 50 zł., 
«ustępy i śmietniki 100 zł., utrzymanie świet- 
Ч1с 150 zł., kursa analfabetów 50 zł.. zdro- 
wie publiczne 220 zł. -- Razem 10.280 zł. 

bo tego dochodzą sumy nadzwyczajne: 

Kupno budulcu nx szkołę 4000 zł., budo- 
wa szkoły 4000 zi. Razem 8.000 zł. 

„Sumy nadzwyczajne” nie są realizowa- 
ne, o ile niema „okazji” na kupno budulcu 
na szkołę. Nawiasem należy dodać, że przez 
13 lat, t. j. od czasu odzyskania niepod- 
ległości — okazja taka jeszcze nie nadarzy- 

iła się. 

Komorne Urząd Gminy wypłaca bezpo- 
średnio właściciełom zajmowanych  miesz- 
%kań. Pieniądze za remont, umeblowanie i 
„opał — są lakże bezpośrednio regulowane 
przez Urząd Gminny. Resztę sum dostarcza 
się kierownikom poszczególnych szkół, któ- 
rzy prowadzą gospodarkę w swoim zakre- 

sie. W związku z wynajmowaniem lokali, 
«umeblowaniem i doslarczaniem opału na- 
suwa się następująca uwaga: samorządy 
gminne winny działać w Ścisłem porozumie- 

niu z kierownikami poszczególnych szkół 
Mówię to dlatego, że dotąd ta sprawa przed- 
stawiała się zupełnie inaczej: panowie wój- 
towie robią wszystko z własnej inicjatywy, 
tak, jak im się podoba, a często cierpi na 
żem całe szkolnicźwo w danej gminie. 

Weźmy przykład. W bieżącym roku bud. 
„żetowym w szkolnym preliminarzu przewi- 
<dziano na opał 2160 zł, Na 7-miaklasówk; 
*w Duksztach (łącznie z „warsztatami”) przy- 
pada 1000 zł., a na kaźdą jednoklasówkę — 
po 100 i kilka złotych. Urząd Gminy za te 
pieniądze dostarcza do szkoły siedmioklaso- 
wej 100 m: drzewa opałowego, a do każdej 
jednoklasówki — 10 m, płacąc po 10 zł. 
Za metr. $ 

Tymczasem co się okazuje: oto 1 ms naj- 
epszego drzewa opałowego (brzozaj można 
kupić u okolicznych włościan za 6 zł. Tak 

dzięki nieumiejętnej i rozrzutnej gos- 
podarce Samorządu QGiminnego, bez współ- 
udziału kierowników szkół, szkolnictwo tra- 

«ci tylko na drzewie ponad 800 zł. A trzeba 
dzieje się to rok rocznie. 

          

  

  

   

  

   
  

aczyć, że 

To samo dałoby się powiedzieć i o wy- 
iu lokali, remontach i o „umeblo- 

waniu”. Za każdą ławkę np. płaci samorząd 
gminny 25 zł, co jest stanowczo za drogo. 

    

     

     
    

  

warunki. Nawi jesz 
ym kierow- 

nikom szkół, którzy najlepie z p. wój- 
tem; nie gra więc tu rołi ob, ywne usio- 

sunkowanie się do szkołnictwa, ale subjek- 
ływne „pociągnięcia” czynników kierowni- 
<zych samorządu. 

Tyle dałoby się ogólnie powiedzieć o su- 
«mach, podlegających bezpośrednio kompe- 
*encji samorządów .gminnych. Sumy, prze- 
widziane w preliminarzu dla bezpośrednie- 
go rozporządzenia kierowników szkół są al- 
bo wcae niewypłaćone, albo wypłacone, 
ale bardzo nieregularnie. 

I tak gmina duksztańska w bieżącym ro- 

ku budżetowym nie wypłaciła jeszcze ani 
xrosza, ba. są nawet zaległości z ubiegłego 
roku. Nauczyciełstwo z w.asnych zapasów. z 
własnej kieszeni, pokrywa koszty kancelaryj. 
ne, światła, podręczników, czystości, oś 

ty pozaszkołnej z utrzymaniem świetlic 
* 4., wydając na ten cel nieraz ostatni 
grosz, a jest to konieczność, gdyż w prz 

ciwnym razie należałoby chyba zamknąć 

szkoły. 
W tym wypadku należałoby zastosować 

zasadę: budżet szkoiny realizuje się współ- 
miernie z innemi działami gospodarki samo- 

rządów gminnych. To dałoby kierownictwu 
możność normalnego prowadzenia szkół. 

za5 już Skończyć z „tradycją”, która 
"uważa, że szkoła powszechna. to coś pod- 
rzędnego, nieistotnego, czas zaprzestać ją 
iraktować, jako Kkopciusaka, którego się 
wkrótce przepędzi. Należy Pamięta cz że szko 

a polska na Kresach jest najczęściej jedyną 

ostoją naszej państwnwości. ko 
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W' sprawie zaległych szkoluych sum bud. 
żetowych w tut. samorządzie gminnym -— 

Zarząd Ogniska Związ. Naucz. Polsk. zwró- 
sił się do Samorządu powiatowego w Świę- 
«ianach z prošbą o wydanie odnośnych za- 
rządzeń. Jak ta prośba zostanie załatwiona 
zobaczymy, 

  

Bronisław Owczynnik. 

Radoszkowicze. 
Protest przeciwko wystąpieniom se- 

natora Borah'a. 
Rada Gminna gminy Radoszkowicze po- 

wiału  mołodecz. ego, na posiedzeniu 
swem w dniu 3 grudnia 1931 r. wyniosła 
uchwałę protestu przeciw ieni 
amerykańskiego senatora Bor; w sprawie 
naszego dostępu do morza. Ponieważ od wie- 
ków Pomorze zamieszkuje ludność polska, 
nawet mimo intensywnej i brutalnemi meto- 
dami prowadzonej germanizacji, Prusacy nie 
zdołali zniszczyć jego polskości. Ludność Po- 
morza Palskiego jest w 90 proc. polską a za- 
ledwie niespełna w 10 proc. niemiecka. W 
raźnym dowodem tego jest, że na kil 
cie mandatów posełskich do Sejmu Pol. 
go — Niemcy nie zdołali uz ać tam przy 
wyborach ani jednego mandatu. Nawet nie- 
miecka przedwojenna statystyka spisu lud 
ności w roku 1910 wykazała, iż Pomorze za- 

mieszkałe było w 60 proc. przez ludność 
polską, 37,8 proc. rzekomo przez niemiecką, 
i 1,6 proc. przez inne narodowości. Polska 
posiada dziesięciokrotnie większy ruch towa- 
rowy przez Pomorze do Bałtyku i zpowro- 
tem aniżeli Rzesza z Prusami Wschodniemi. 
Wszyscy Polacy bez względu na przekonanie 
polityczne bronić będą swych praw do Po- 
morza wszelkiemi rozporządzalnemi środka- 
mi, a każdy zamach na własność Polski 0- 
deprą siłą i z całą stanowczością. 

Orany. 
Poświęcenie pomnika poległych 

w obronie Ojczyzny. 

W dniu 11 listopada r. b. odbyło się w 
Oranach uroczyste Odsłonięcie Pomnika 
wzniesionego na cześć Bohaterów Poległych 
w Obronie Ojczyzny. 

W walkach z najazdem wrogów w latach 
1920—22 złożyło tu życie w ofierze Ojczyz- 
nie 19 żołnierzy polskich a zwłoki ich po 
grzebane były w różnych miejscach, gdzie po- 
nieśli śmierć bohaterską. 

To też, czcząc zasługi poległych obroń- 
ców Niepodległej Ojczyzny i chcąc uwiecznić 
ich pamięć—społeczeństwo orańskie zebrało 
zwłoki poległych do jednego miejsca, opat- 
rzyło je w cementowe groby, oraz wzniosło 
im pomnik. 

Dla zrealizowania tych prac, powołany 
był do życia specjalny komitet w składzie 
8 osób na czele z przewodniczącym p. Ba- 
bińskim Stefanem. 

Prace komitetu trwały w ciągu 1 roku, 
a koszty uporządkowania grobów i budowy 
pomnika pokryte zostały z datków pienięż- 
nych, imprez dochodowych oraz ofiarnej pra 
cy wielu jednostek. 

„Dokonanie powyższego celu, przy trud- 
nych warunkach egzystencji w jakich znaj- 
dują się Orany, — jest dowodem wielkiego 
wysiłku miejscowego społeczeństwa, oraz po 
parcia ze strony miarodajnych władz. 

Uroczyste poświęcenie grobów i odsłonię- 
cie pomnika odbyło się przy licznym udziale 
społeczeństwa gminy orańskiej, oraz repre- 
zentantów władz państwowych w osobach: p. 
starosty Radwańskiego — reprezentującego 
p. Wojewodę Wileńskiego, oraz zastępcy sta- 
rosty wileńska-trockiego p. Pokrzewińskie- 
g0: — Wojskowych w osobach pp. oficerów 

23 Baonu KOP. na czele z dowódcą Garnizo- 

nu Orany ppłk. Perkowiczem, jak również 
delegacji 76 p. p. w Grodnie; — Kolejowych 
Wileńskiej Dyr. P. K. P. w osobie inż. Bur- 
czyńskiego w imieniu p Prezesa Dyrekcji; 
--— Związku Strzeleckiego w osobach p. p. 
mjr. Ptaszyńskiego i por. Fijałkowskiego ze- 
sztandarem: — oraz miejscowych. władz pań- 

stwowych, samorządowych i organizacyj spo 

łecznych. 

Hynm Narodowy odegrała 
Baonu KOP. 

Na program uroczystości złożyły się: 
Nabożeństwo w kościele orańskim. poś- 

więcenie grobów, odsłonięcie pomnika oraz 
składanie wieńców, przemówienie przy pom- 
niku: księdza kanonika Sokołowskiego, p. 
Starosty Radwańskiego, prezesa komitetu bu- 
dowy Pomnika p. Babińskiego przedstaw. 
Społeczeństwa i Samorządu miejscowego, — 
wójła gminy p. Żyżniewskiego i przedstaw. 
Wil. Dyr. PKP. inż. Burczyńskiego, — oraz 
Dowódcy Garnizonu ppłk. Perkowicza — do 
wojska 

Pozatem odbyło się jeszcze złożenie ślu- 
bowania strzelców na sztandar i defilada 
Wojsk KOP., Strzelca. Ochotniczej Straży Po 

      

    

  

   
   

    

    

  

orkiestra 23 

- żarnej, Kol. P. W. i dziatwy szkolnej Szkoły 
Powsz, w Oranach. 4 

Łyntupy. 
Pożar. 

W dniu 6 b. m. na stacji Łyntupy pow. 
święciański, zapaliła się wskutek zaniedba- 
nia komina łyntupska łaźnia. Dzięki ener- 
icznej akcji ratowniczej ogień nie zdołał prze 

ć się na najbliższe zabudowania jednak 
łaźnia spłonęła doszczętnie. 

Święciany. 
Odczyt i koncert. 

  

W. Święcianach z okazji tygodnia LOPP. : 
w dniu wczorajszym odbył się odczyt p. 
Oberleitnerowej wiązku Pracy Obywatej- 
skiej Kobiet o lotnictwie. zaś w godzinach 
wieczorowych — koncert w sali „Talmud- 
Tora", Urzed koncertem do zebranej bardzo 
licznie publiczności przemawiał p. prezes 
Oddziału LOPP. Franciszek Skurski. P. Ober- 
leitnerowa wygłosiła referat o wałce i obronie 
przeciwgazowej. Dział koncertowy składa 
się ze śpiewu solowego p. Niewiadomskiego 
przy akompanjamencie p. Leszczyńskiej, o- 
raz z odegrania szeregu utworów muzyki 
poważnej przez zespół artystyczny T-wa Do- 
mu Ludowego im. Józefa Piłsudskiego. 

  

   

  

  

Kino dźwiękowe . 

Pogoń 
w Nowogródku 

  
  
Niebezpieczny romans 

W-g powieści A, Struga. Szczyt polskiej techniki dźwiękowej 

K.U B J E R 

Echa zajść listopadowych w Wilnie. 
40 procesów w związku z rozruchami ulicznemi. Zakoń- 
czenie śledztwa policyjnego w sprawie aresztowanych 

Wulfina i Załkinda. 
W dniu dzisiejszym w Sądzie Grodzkim 

rozpoczną в pierwsze dwa procesy w spra- 
wie ostatnich zajść ulicznych w Wilnie. 

Jak się dowiadujemy Prokuratura wyto- 
ezyla až 40 takich procesów przeciwko nie 
studentom, którzy w ten lub inny sposób 
brali czynny udział w rozruchach ulicznych. 

Z tych 40 procesów — 32 odbędą się w 
Sądzie Grodzkim. Przed Sądem Okręgowym 
będzie się toczyć tylko 8 spraw. Pozatem od- 
będzie się kilka procesów przeciwko akade- 
mikom, a 90 spraw umorzono. 

Co się tyczy sprawy aresztowanych: Wul- 
fina i Załkinda to śledztwo policyjne w sto- 

sunku do nich zostało ukończone. Wszyscy 
świadkowie jak ze strony oskarżenia tak i 
obrony zostali zbadani. Obecnie eiż sami 
świadkowie badani są skrupulatnie przez sę- 
dziego śledczego dla spraw szczególnej. wagi 
p. Bułhaka. Śledztwo toczy się w szybkiem 
tempie i termin ewentualnej rozprawy wyz- 
naczony zostanie w najbliższym czasie. Przy 
okazji nadmienić należy, że pogłoski podobne 
jsko fakt konkretny przez niektóre żydow- 
skie pisma, iż obrony oskarżonych podjęli 
się znani adwokaci p. p. Berenson i Landau, 
nie odpowiadają rzeczywistości. Obrona о5- 
karżonych spoczywać będzie wyłącznie w 
rękach obrońców wileńskich. (e) 

Groźny pożar w lokalu wydawnictwa 
„Tomor“. 

Spalenie się urządzeń redakcji i drukarni gazety „Wilner 
Radjo'* i składu materjałów elektro-technicznych. Straty 

sięgają ponad 100 tysięcy zł. 
Wezoraj o godz. 3 rano wybuchł pożar 

przy ulicy Szopenowskiej Nr. 1 w lokału, 
w którym mieści się wydawnietwo żydow- 
skie „Tomor* i redakcja popołudniowej ga 
zety żydowskiej „Wilner Kadjo*. Ogień pow- 
stał w piwnicy położonej pod wspomnianym 
lokalem, poczem przerzucił się na parter 
przyjmując groźne rozmiary. W chwili zau- 
ważenia pożaru ogień objął już znajdujący 
się w sąsiedztwie skład materjałów elektro- 
technieznych. 

O pożarze natychmiast powiadomiono 
straż ogniową, która niezwłocznie przybyła 
na miejsce wypadku i przystąpiła do akcji 
ratunkowej. Po 3-chgodzinnych zmaganiach 

z rozszalałym żywiołem, pożar został zlik- 
widowany. Pastwą płomieni padły: skład 
książek wydawnietwa „Tomor*. urządzenia 
redakcyjne i drukarnia „Wilner Radjo* oraz 
skład materjałów elektro-technicznych. Ogól 
ne straty, według prowizorycznych obliczeń, 
sięgają ponad 100 tys. zł. 

Powody pożaru nie zostały jeszcze całko- 
wicie wyświetlone. Zachodzi podejrzenie, iż 
pożar powstał od żełaznego piecyka, znajdu- 
jącego się w pomieszczeniu wydawnietwa 
„Tomor*. Dalsze dochodzenie prowadzi wy- 
dział śledczy. Drukarnia i wydawnietwo by- 
ły zaasekurowane, (e) 

Bezrobotne kobiety przed gmachem urzędu 
wojewódzkiego. 

W dniu wczorajszym w godzinach popo- 
łudniowych przed gmachem Urzędu Woje- 
wódzkiego zebrała się grupka kobiet — prze 
ważnie żon bezrobotnych. 

Zebrane kobiety wyłoniły delegację, która 
przyjęta została przez radeę wydziału opieki 

społecznej urzędu wojewódzkiego. 
Delegacja domagała się pracy i pomocy 

dla tych bezrobotnych, którzy nie otrzymują 
zasiłków. 

Po interwencji delegaeji zebrane kobiety 
rozeszły się. 

Zgubny wpływ literatury kryminalnej. 
Rewelacyjne zeznania młodocianego szantażysty. 

Przed kilku dniami donosiliśmy w „Kur- 

jerze Wileńskim* o zatrzymaniu ucznia gira- 

nazjalnego Milezina, (ul. Werkowska) który 

nadesłał list z pogróżkami właścicielowi do- 

mu Nr. 25 przy uicy Werkowskiej Oszerowi 

Somachowi w celu wymuszenia od niego 509 

zł. 

Podczas badania młodociany szantażysta 

ze skruchą przyznał się do winy, oświadczając, 

że przestępstwa usiłował dokonać pod wpły- 

wem sensacyjnej lektury detektywistycznej czy 

tanej w „Tajnym Detektywie“ wydawn. I. K. 

С. W jednym z tych tygodników przeczytał 

właśnie o sensacyjnej aferze szantażowej w 

Łodzi, w której jakiś oszust przy pomocy Ii 

stów grożących wyłudził 2000 dolarów. Wo- 

bec skruchy, liczącego zaledwie 17 lat niefor- 

tunnego szantażysty, sędzia grodzki zwolnił 

go z aresztu. (e). 

Ex-uczeń organizatorem szajki złodziejskiej. 
We wczorajszym numerze naszego pisma 

donosiliśmy o zlikwidowaniu szajki złodziei 
mieszkaniowyeh — która dotkliwie dała się 
we znaki mieszkańcom Wilna oraz wydziało- 
wi śledezemu, któremu dopiero po dłuższych 
wysiłkach udało się szajkę unieszkodliwić. , 
Hersztem tej szajki okazał się ex uczeń Ka- 
sperski — bez stałego miejsca zamieszkania, 
który aczkolwiek sam był tylko początkują- 
eym złodziejskiem zdołał zorganizować z 
zawodowych złodziei szajkę, przy pomocy 
której dekonał 20 kradzieży i włamań mie- 

szkaniowych, Część tych kradzieży została 
mu udowodniona. 

Czując ostatnio że policja jest na jego 
tropie, Kasperski urządził kryjówkę pod 
sehodami wejścia frontowego jednego z do- 
mów przy uliey Żeligowskiego, gdzie samo- 
wolnie zajął pokój portjerski i urządził się 
tam ze „wszełkiemi wygodami*, W tej to 
kryjówce został aresztowany podczas snu. 

Dzięki rewizjom przeprowadzonym przez 
wydział śledczy u paserów wileńskich zdoła- 
no część skradzionych rzeczy odnaleźć. (€). 

  

KRONIKA 
Dziś: Sabiny. 

Jutro: Justyna. 

  
  

Wschód słośca =g. 760.33 
Zachód  —=g. 15m.25 

Sasstrzeżezia Zakładu Metsorelogi! U. 8. B. 
w Wlinie z dnia 10 XII — 1931 reku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 752 

  

Temperatura śradnia — — 1° С. 

š majwyśsza: -|- 2° С. 

2 nzjniżara: — 3° С. 

Opad w milimetrach: 0,7 

Wiatr przeważający: półn.-zach. 

Tendencja barom.: spadek, potem wzrost. 

Uwagi: rano deszcz ze śn , potem wiatr. 

OSOBISTA 
— Kurator Okręgu Szkolnego p. K. Sze- 

lągowski wyjechał w dniu wczorajszym, Ww 
czwartek 10 b. m., na kilka dni w sprawach 
służbowych do Warszawy. Zastępuje p. Ku- 
ratora naczelnik Wydziału p. Jan Dryjań- 

ski. 
MIEJSKA. 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. Wyzna- 
czone na dzień 10 b. m. posiedzenie Rady 
Miejskiej przesunięte zostało na 17 grudnia 
r. b. 

— Dom noclegowy dla kobiet. Na ostat- 

niem posiedzeniu Magistratu powzięto uchwa- 
łę uruchomienia w Wilnie domu noclegowego 
dla kobiet na wzór istniejącego już w Wilnie 
domu noclegowego dla mężczyzn. Na cel ten 
wybrana została posesja miejska przy ul. 
Kałwaryjskiej 71. W gmachu tym w najbliż- 
szych dniach zostanie przeprowazdony grun- 
towny remont, który do nowego roku ma być 
ukończony. 

Otwarcie domu noclegowego ma nastąpić 
w pierwszych dniach stycznia 

— Anonimowe ulotki antysemickie w sa- 
lach wykładowych U. 5. B. W ostatnich dn. 
zdarzają się wypadki rozrzucania w salach 
wykładowych U. S. B. anonimowych ułotek 
o treści wybitnie antysemickiej. W związku 
z tem u J. M. Rektora Januszkiewicza inter- 
wenjowała delegacja studentów Żydów. 

J. M. Rektor prof. Januszkiewicz obiecał 
delegacji wszcząć w tej sprawie dochodzenie. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Zarząd Akademiekiego Koła Łodzian 

w Wilnie zwraca się z apelem do polskiej 
Młodzieży Akademickiej U. S. B. o zapisy- 
wanie się na członków Akademickiego Koła 
Polskiej Macierzy Szkolnej. Zapisy chętnych 
przyjmuje się w piątki i soboty od godz. 16 

do 18 w lokalu Połskiej Macierzy Szkolnej— 
Wileńska 23 m. 9. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Shelley's Institute. Zapisy (na półro- 

cze) na kursa języka angielskiego, niemiec- 
kiego i francuskiego przyjmować będzie kan 
celarja dnia 12, 14 i 15 grudnia od godziny 
3,30 do 4,30. 

WA LR NIKA" 

sięciolecia swego istnienia urządziła „Czarna 
Trzynastka” Wil. Drużyna Harcerzy wysta- 
wę.prac i pamiątek, która się mieści przy 
ul. W. Pohulance 32 m. 2. 

Wystawa jest otwarta codziennie od go- 
dziny 16 do 18 (5—%6 wiecz), a w niedzielę 
dnia 13 b. m. będzie otwarta od godz. 11 
do 14 i od godz. 16 do 18. 

Wstęp wolny. 
Zamknięcie wystawy nastąpi w niedzie- 

lę dnia 13 b. m. o godz. 18-tej. 

Z KOLEL 
— Święty Mikołaj w Przedszkołu Kole- 

jowem.  Naskutek inicjatywy  kuratorki 
przedszkola kolejowego Domu Dziecka p. 
Królewskiej, zorganizowano obchód św. Mi- 
kołaja. Udział w tem wzięły dzieci przedsz- 
kola oraz szkoły powszechnej przy Ognisku 
Kolejowem. Na program złożyły się: bajecz- 
ka ilustrowana barwnemi przezroczami p. t. 
„Oleś u króla zimy*, wypowiedziana przez 
p. Markównę, oraz wręczanie upominków 
dziatwie. Podniecone, pełne wrażeń dzieci, 
żywo komentując swe spostrzeżenia, tłumnie 
w towarzystwie starszych rozchodziły się do 
domów. Wi małych główkach długo będą 
tkwiły otrzymane podniety, mające duże zna 
czenie wychowawcze.. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ. 
— Odezwa. Związek Podoficerów Rezer- 

wy Rzeczypospolitej Polskiej Koło Wilno za 
inicjowawszy tydzień Podoficera w czasie od 
11-go do, 17-go grudnia 1931 r. zwraca się do 
społeczeństwa z następującym apelem: 

W wyzwolonej z pęt niewoli Ojczyźnie w 
dobie obecnej, bezrobocie dotknęło także, i to 
w znacznej mierze, b. podoficerów wojsk 
Polskich. Los tych ludzi, którzy stanowią 
właściwe powiązanie między czynnikami kie- 
rującemi, a masą żołnierza i którzy sztandar 
honoru żołnierza polskiego zawsze wysoko 
nieśli jest dziś niejednokrotnie bardzo ciężki. 

W imię więc humanitarnego obowiązku 
obywatelskiego przyjdź Szanowny Obywate- 
lu w tygodniu Podoficera do kina teatru 
„Pan* gdzie na scenie po skończonych sean- 
sach wystąpią artyści zaangażowani przez 
Związek. 

Na scenie wesoła rewja w której wystę 
pują: p. Zofja Kosińska, Stefan Bystrzy 
oraz znakomity jedyny polski człowiek „Mu- 
cha“. r 

W niedzielę dnia 13 b. m. o godz. 13-ej 
przy placu Biskupim na budynku p. Bohda- 
nowicza wystąpi do filmu człowiek ucha , 
który wykona wejście po prostopadłej ścianie 
oraz szereg ewolucyj na drabinie i trapezie 
z dachu nad przepaścią. 

Podczas występu przygrywać będzie or- 
kiestra wojskowa. 

— Zarząd Stowarzyszenia  Ałsołwentek 
Szkoły Przem.-Handlowej im. E. Dmochow- 
skiej zawiadamia, iż dnia 22,b. m. o godz. 
7 wiecz. w lokalu szkoły — Wileńska 10, 
odbędzie się wspólna wigilja. 

Absolwentki, które życzą wziąć udział w 
wigilji proszone są o wpłacenie na ten cel 
składki w wysokości 1 zł. do dnia 15 b. m. 

włącznie. 
Kancelarja czynna we 

piątki od godz. 5—7 wicz. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
.— Klub Włóczęgów. W piątek dnia 11 

b. m. w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbędzie 
się 66 zebranie Klubu Włóczęgów Senjorów. 
Na porządku dziennym ref. p. Dr. Haliny 
Zaszłowt-Sukiennickiej p. t. „Zagadnienia 
Federacji 

* Początek o godz. 19 m. 30. 
Goście mile widziani. 
— Walne Zebranie Koła Etnołogów USB. 

odbędzie się w Zakładzie Etnologji С. 5. В. 
(Zamkowa 11) w piątek dnia 11 grudnia o 
godz. 17 w pierwszym terminie i o godz. 17 
m. 30 prawomocne niezależnie od ilości 
członków. 

Na porządku dziennym: 
1. Sprawozdanie z działalności Koła. 
2. Wybory Zarządu i Komisji Rewiz. 
3. Rozszerzenie 5-go punktu Statutu Koła 
4, Wolne wnioski. 
Obecność wszystkich ezłonków Koła ko- 

nieczna. 
— Walne zebranie Z. M. R. Zarząd Od- 

działu Zrzeszenia Młodzieży Rzemieślniczej 
im. Filaretów zawiadamia członków, iż w dniu 
13 grudnia b. r. o godz. 19 w lokalu własnym 
przy ul. W. Pohulanka 14 m. 19 odbędzie się 
Walne Zebranie Członkowskie. Z powodu 
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Zapisy na wycieczkę: WILNO—PARYŻ— „ważności spraw obecność członków obowiąz: 

LONDYN, dnia 16 grudnia od godziny 3,3 
do 4,30. 

— Stan zdrowotny w Szkołach Powszech- 
nych. Według ostatnich danych, w szkołach 
powszechnych w listopadzie stwierdzono 3649. 
dzieci brudnych i 3116 zawszawionych« W* 
związku z tem odprowadzono do kąpieli 5693 
dzieci. 

Stan schorzenia dziatwy da się ująć w 
następujące cyfry: świerzba 20; inne choroby 
skórne 194; gruźlica płuc podejrzaną 29; gru- 
źlica płuc stwierdzona 1; gruźlica gruczołów 
chłonnych 53; gruźlica innych narządów 3; 
choroby nosa 53; choroby uszu 43; jaglica 19; 
inne choroby oczu 195; wady wzroku 92. 

Z chorób zakaźnych zanotowano nastę- 
pujące: zausznica 419; odra 64; ospówka 36; 
płonica 10; różyczka 15; błonica 4; koklusz 1; 
tyfus 1; wady serca 1 i wady mowy 65. 

— Na wpisowe dla niezamożnych  uez- 
niów. Zarząd Opieki Szkolnej przy gimnaz- 
jum im. Adama Mickiewicza urządza jutro, 
w sobotę dnia 12 b. m. oraz w niedzielę 1% 
b. m. każdym razem o godz. 6 wiecz. w sali 
przy gimnazjum im, Adama Mickiewicza (ul. 
Dominikańska 3/5) przedstawienie, na którem 
odegrana będzie sztuka p. t. „Pierścień i ró 
ża” (bajka Wil. Thackerey'a, w inscenizacji 
p. Marji Szwykowskiej). Osiągnięty dochód 
przeznacza się w całości na pokrycie wpisów 
za niezamożnych uczniów. 

— 10-lecie Szkoły Zawodowej im. św. Jó- 
zefa. Obchód 10-lecia istnienia Żeńskiej 
ły Zawodowej im. św. Józefa w Wilnie miał 
miejsce dnia 6 grudnia w lokalu szkoły przy 
ul. Ostrobramskiej. Na uroczystość złożyły 
się: msza św. w kaplicy Ostrobramskiej, po- 
kaz prac i obchód który wypełniły: za- 
gajenie i sprawozdanie kierowniezki szko- 
ły, przemówienie pana Naczelnika L. Ku- 
czewskiego, pana prof. S. Kościałkow- 
skiego, przedstawicielki Rady  Pedago - 
gicznej p. Jackiewiczowej, oraz delegatki by- 
łych uczenic Szkoły p. J. Ledochowiczówny. 
Abiturjentki szkoły wbiły gwoźdź złoty do 
sztandaru, jako wyraz uznania kierownictwu 
i nauczycielstwu; założycielce szkoły p. Anie- 

li Raczkowskiej złożyły kosz kwiatów, a pro- 
fesorowi Kościałkowskiemu, który corocznie 
interesował się wynikami prac uczenie i wrę- 
czał rok rocznie Świadectwa ukończenia szko 
ły nie skąpiąc serdecznych i światłych rad 
na drogę nowego życia, wręczyły teczkę z 
orłem narodowym. Rada Pedagogiczna ofia- 
rowała Kierowniczce Szkoły Helenie Nie- 
mentowiczównie album z fotografjami z ży- 
cia szkoły, oprawny w haft roboty uczenie. 
Deklamacja, chór i artystyczna gra na for- 
tepjanie p. Zofji Lubowicz-Godziszewskiej 
dopełniły całości. obchodu. 

Najwymowniejszem sprawozdaniem 

  

hył 
"bardzo gustownie urządzony pokaz prac u- 
czenie i pracowni, gdzie nietyłko bielizna, 
suknie, hafty i makaty o wysokim arty- 
stycznym poziomie, ale nawet pieczywa do- 
mowe nęciły oko. 

Zieleń i skromne kwiecie prymulki pod- 
kreślało uroczysty nastrój. 

HARCERSKA. 
— Wystawa Prac i Pamiątek „Czarnej 

Trzynastkić, W związku z obchodem dzie- 

kowa, 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Ukarani Rzemieślniey. Zarząd Izby 

Rzemieślniczej w Wilnie komunikuje, że 
Urząd Przemysłowy I instancji w Wilnie u- 
karał w myśl art. 126 prawa przemysłowego 
w ostatnim tygodniu 6 rzemieślników karą 
grzywny od 10 do 20 zł. z zamianą na 1—? 
dni aresztu, za prowadzenie warsztatu rze- 
mieślniczego bez wykazania uzdolnienia za- 
wodowego, oraz 19 rzemieślników karą grzyw 
ny. po 10 zł. z zamianą na areszt za niewy- 
kazanie uzdolnienia zawodowego, co musi 
dokonać każdy rzemieślnik w przeciągu dni 
30 od daty zgłoszenia warsztatu. 

Ostatnio Urząd Przemysłowy I Instancji 
ukarał krawca Witalisa Golmonta, którego 
zakład mieści się przy zauł. Św. Jerskim 4, 
m. 12 karą grzywny w wysokości 50 zł. z za- 
mianą na 3 dni aresztu za prowadzenie za- + 
kładu rzemieślniczego bez zgłoszenia warszta- 

„łu i bez właściwego uzdolnienia zawodowego. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Dwóch rabinów gminnych w Wilnie, 

W swoim czasie między ugrupowaniami wi- 
leńskiemi sjonistów i ortodoksów powstał kon 
flikt na tle wyboru b. sen. Rubinsztejna na 
stanowisko rabina gminnego. Z wyborem tym 
ortodoksi nie mogli się pogodzić, a nawet 
wnieśli skargę do Najwyższego Trybunału 
przeciwko temu wyborowi. 

Obecnie, jak się dowiadujemy, między obu 
organizacjami nastąpiło porozumienie. Orto- 
doksi uznali za prawomocny wybór rabina | 
Rubinsztejna, jednocześnie jednak ma być 
wybrany drugi rabin z obozu ortodoksów w 
osobie rabina Grodzieńskiego. 

RÓŻNE. 
— Opłatek w „Klubie uliezników. W sobo 

tę dnia 12 grudnia o godz. 16 min. 30 Aka- 
demickie Koło Łodzian w Wilnie urządza 
opłatek w „Klubie uliczników* (w lokalu 
Polskiej Macierzy Szkolnej ul. Wileńska 23 
m. 9). Opłatek ma na celu zbliżenie z naszy- 
mi „ulicznikami* tych, którym dobro dziat- 

wy leży na sercu. Chcemy, aby biedna i bez- 
domna dziatwa odczuła choć przez krótką 
chwilę swą przynależność do społeczeństwa. 

Atrakcją opłatka będzie św. Mikołaj, który 
rozda członkom Klubu drobne upominki. Po- 
zatem „ulicznicy* odśpiewają kolendy i za- 
deklamują okolicznościowe wierszyki. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. „Wielka para- 

da kolejowa*. Dziś w piątek dnia 11-go b. 
m. o godz. 8-ej w. ujrzymy po raz trzeci i 
ostatni pełną humoru .rewję p. t. „Wielka Pa- 
rada Kolejowa*. Staranny dobór programu, 
oraz wykonanie, stojące na wysokim pozio- 
mie artystycznym sprawiają, że przemiłe wi- 
dowisko to cieszy się niesłabnącem powodze- 
niem u publiczności, która gorąco oklaskuje 
sympatycznych wykonawców. Reżyserja Ka. 
rola Wyrwicz-Wichrowskiego. 

Jutro „Pan poseł i Julja*, 

  

     
    

  

CHRÓŃCIE WASZE OCZY 
WASZ HAJCENNIEJSZY SKARB, 

STOSUJCIE, ŻAROWK! 
PHILIPS ARGENTA 

    

  
Przebieg Spisu na terenie 

m. Wilna. 3 
Przebieg Spisu ludności na terenie m. 

Wilna, o ile chodzi o pierwsze dwa dni spi- 

su, należy uznać za dobry. Z pośród 11 dzieł 

nic trzy zostały wykończone całkowicie zaś 

w pozostałych wykonąno przeciętnie ponad. 

75 proc. roboty. Frekwencja Komisarzy Spi- 

sowych okazała się wyjątkowo dobra. Dła 

obsadzenia ogólnej ilości 923 okręgów sta- 

wiło się ponad 1600 honorowych Komisarzy 

Spisowych. To też Centralne Biuro Spisowe 

m. Wilna było w stanie zużytkować w trud= 

niejszych okręgach spisowych — komisarzy 

rezerwowych. Warunki atmosferyczne szcze- 

gólnie w drugim dniu spisu były bardzo złe, 

co przyczyniło się do pewnego zahamowa- 

nia tempa pracy. Według przewidywań pra- 

ce główne zostaną zakończone w piątek 11 

b. m. 

SZ KYOTO TNT 

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną! 

  

— Teatr Miejski na Pohulance, „Teart 
wiecznej wojny*. Dziś w piątek dnia 11 b. 

  m. o godz. 8-ej w. „Teatr wiecznej wojny”, 
wysoce oryginalna sztuka M. Jewreinowa, w 

reżyserji Stanisławy Wysockiej, z udziałem 
całego zespołu. Arcyciekawa nowość ta o- 
trzymała w Wilnie niezwykle pomysłową re- 
żyserję, świetną obsadę aktorską oraz niezwy 
kle oryginalną oprawę sceniczną. Arcyważne 
zagadnienia poruszane w sztuce tej, oraz 0- - 

   ryginalny sposób ich ującia sprawiają, 
Sztuki słucha się od początku do końca z 
niesłabnącem zainteresowaniem. 

Jutro i dni następnych „Teatr wiecznej 
wojny”. 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE. 

— Teatr Lutna. W nadchodzącą niedzie- 
lę 13-go b. m. o godz. 4-ej ukaże się po ce- 
nach zniżonych doskonała komedja Tadeusza 
Łopalewskiego „Aurelciu nie rób tego* w re- 
żyserji H. Zełwerowiczówny, z udziałem naj- 

tniejszych artystów zespołu. 
— Teatr na Pohulance. W' nadchodzącą 

niedzielę dnia 13-go b. m. o godz. 4-ej pp. 
ujrzymy niezwykle emocjonującą sztukę 
współczesną Madisa i Boucarda „Matrykuła 
33%. W rolach głównych: Brenoczy, Szurszew 
ska, Bielski, Loedl, Łubiakowski, Wyrzykow- 
ski, Zastrzeżyński i inni. Ceny miejsc zniżo- 

- RADJO 
PIĄTEK, dnia 11 grudnia 1931 roku. 

11.58: Sygnał czasu, 13.40: Aud. rolnicze. 

14.35: Progr. dzienny. 14.40: Muzyka lekka 
i taneczna. 15.15: Kom. 15.25: „Ziemie pol- 
skie jako całość geograficzna* odczyt. 15.50: 
Audycja dla chorych. 16.10: Koncert życzeń 
(płyty). 16.20: „Zabiegi magiczne i wróżbiar- 
skie w dn, 13.XII.* odczyt. 16.40: Codzienny 
odcinek powieściowy. 16.50: Lekcja angiei- 

     

skiego. 17.10: „Główne zręby ideologji pot- 

  

skiej' odczyt. 17.35: Koncert popoł. 18.05: 
Recytacje. 18.20: Muzyka (płyty). 18.50: Kom. 
L. O. P, P-u. 19.00: „Kłopoty Oszmiańczuka” 
telj. Leona Wołłejki. 19.15: Przegląd prasy 
rolniczej. 19.25: „Polakom na Kowieńszczyź- 
nie!“ 19.40: Progr. dzienny. 19.45: Prasowy 
dzienn. radj. 20.00: Pogad. muzyczna. 20.14: 
Koncert. symf. 22.40: Kom. 23.00; Kabaret. 

SOBOTA, dnia 12-go GRUDNIA 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Poranek. 13.40 
Aud. rolnicze. 14.35: Program dzienny. 14.40: 
Muzyka (płyty). 15.15: Kom. 15.25: Przegłąd 
wydawnictw 'perjodycznych. 15.45: Koncert 
dla młodzieży (płyty). 16.10: Radjokronika. 
16.30: Koncert życzeń (płytyj. 16.40: Codzien 
ny odcinek powieściowy. 16.50: Koncert ży- 
czeń (płyty). 17.10: „Dziwy psychologji* — 
odczyt. 17. Koncert. 18.00: Audycja dla 
dzieci. 18.30: Aud, z okazji święta finlandz- 
kiego. 18.50: Kom. rolniczy Wil. T. O. i K. 
R. 19.00: Tygodnik litewski. 19.20: Kwadrans' 
akademicki. 19.35: Progr. na niedzielę i roz- 

maitości. 19.45: Pras. dzien. radj. 20,00: „Na 
widnokręgu". 20.15: „2000 lat muzyki (pły- 
ty). 21.00: Muzyka lekka. 21.55: Omówienie 
transmisji z Schenectady (Ameryka). 22.00: 
Tr. międzynarodowa ku uczczeniu Marconie- 
go z Schenectady. 

NOWINKI RADJOWE. 
OSZMIAŃCZUK REDIVIVUS... 

Dobrą książkę czytelnik może odczytywać 
sobie ile razy zechce, zawsze odnajdując w 
niej coś nowego, czego w czasie poprzedniej 
lektury nie zauważył. To też dobre książki 
nawet w dzisiejszych ciężkich czasach mają 
zwykle po kilka wydań. Słusznie więc doma- 
gają się radjosłuchacze powtarzania koncer- 
tów i audycyj, które przypadły im do gustu, 
a których niestety nie można utrwalić w ete= 
rze i mieć na zawołanie. Stosując się do licz- 
nych życzeń p. Leon Wołłejko, popularny au- 
tor i wykonawca „Kłopotów Oszmiańczuka* 
powtórzy przed mikrofonem serję swoich osz 
miańskich monologów. (godz. 19). 

KONCERT Z FILHARMONJI WARSZAW- 
SKIEJ. 

Może już kto zdążył zauważyć, że w każ. 
dy piątek po godzinie 8 wieczór ruch na uli- 
cach Wilna znacznie się zmniejsza. A to dła- 
tego, że liczna rzesza wilnian rozmiłowanych 
w dobrej muzyce spędza ten wieczór w domu 
przy radjoaparatach, słuchając transmisji 
koncertu symfonicznego z Filharmonji War- 
szawskiej. Dzisiaj sołistą będzie nestor pia. 
nistów polskich Aleksander Michałowski, 
który z towarzyszeniem orkiestry wykona 
obydwa koncerty Chopina. 

NOWY PROGRAM KABARETOWY. 
W kabarecie z płyt gramofonowych wiel- 

kie zmiany. Zmiana programu to raz, zmia= 
na reżysera literackiego, to dwa zmiana kon- 
ferensjera, to trzy, a wszystko w tym celu, 
by całość wypadła najlepiej. Numerów dzi- 
siejszego programu nie można jeszcze zdra- 
dzać, będzie to niespodzianką dla radjosłu- 
chaczy, natomiast nie jest tajemnicą, że au- 
torem i wykonawcą „konferensjerki* będzie 
utalentowany artysta teatrów wileńskich p. 
Jan Ciecierski, którego zdołności śmiecho- 
twórcze znane są dobrze publiczności wiłeń- 
skiej. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
KRADZIEŻ W LOKALU POGOTOWIA 

RATUNKOWEGO. 
Onegdaj do przedpokoju nowego lokaia 

pogotowia ratunkowego przy ul. Franciszkań- 
skiej przedostał się nieujawniony narazie zło- 
dziej, który skradł stamtąd nową wycieracz- 
kę wartości ponad %0 zł, Sprytny złodziej 

zbiegł. (ci. 
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Plenarne posiedzenie Sejmu. 
WARSZAWA. 10. XII. (Pat). Sprawozda- 

nie z 39-go plenarnego posiedzenia Sejmu 
dnia 10 grudnia 1931 r. 

Otwierając posiedzenie Sejmu, marsza- 
łek Świtalski odczytał zarządzenie Pana Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej z 9 listopada 1931 r. 
w sprawie odroczenia sesji Sejmu na dni 30. 

Następnie marszałek zawiadomił, że od 
prezesa Najwyższej Izby Kontroli otrzymał 
uwagi Kontroli Państwowej o zamknięciu 
rachunków państwa i wykonaniu budżetu 
za rok 1029/30. 

Od ministra sprawiedliwbści wpłynęło 
pismo z wnioskiem o zezwolenie na po- 
ciągnięcie do odpowiedzialności sądowej pos- 
łów Burzyńskiego (Komunista), Daneckiego 
(Komun.), Lewandowskiego (Kl. Nar.), Le- 
cha, (Kl. Nar.), Tkaczawa (Zjednoczenie Le- 
wicy Chłopski: Samopomoc),  Ciołkosza 
(PPS.), Fidelupa (Str. Lud.), Madejczyka 
(Str. Lud.), oraz Marjana Dąbrowskiego (BB) 

skiego (BB). Wnioski te odesłano 

regulaminowej. 

Pos. Sowiński (BB) zreferował wniosek 
PPS. i NPR. o zmianie niektórych postano- 
wień o czasie pracy w przemyśle i handlu. 
We wniosku tym chodzi o wprowadzenie 
40-godzin. tygodnia pracy. Referent wskazu- 
je, że wprowadzenie już obecnie 40-godzin- 
nego tygodnia pracy w Polsce, bez uzgod- 
nienia tej sprawy chociażby z europejskie- 
mi państwami konkurencyjnemi, pociągnę- 
łoby za sobą bardzo poważne skutki. Ude- 
rzyłoby w następstwie nietyłko w przemysł, 
ale i w polskiego robotnika. Wobec powyż- 
szego komisja ochrony pracy prosi o odrzu- 
cenie powyższego wniosku. 

Pos. Szczerkowski (PPS), omawiając wnio 
sek w sprawie skrócenia czasu pracy, pole- 
mizuje z wywodami referenta, przyczem 
twierdzi, że z sytuacji, jaka się na świecie 

obecnie wytworzyła niema innego wyjścia, 
jeśli się chce złagodzić bezrobocie, jak skró- 
cenie czasu pracy. Mówca uważa, że wniosek 
jego klubu jest słuszny i realny. W obronie 
wniosku staje również pos. Jankowski (NPR) 

        

   

twierdząc, że obecna liczba bezrobotnych za- 
czyna znów wzrastać, dlatego wniosek sta- 
je się znów aktualny. Mówca nie obawia się, 
żeby przez wprowadzenie 40-godzinnego ty- 
godnia pracy w Polsce przemysł nasz miał 
ulec wstrząsom. 

Po końcowem przemówieniu sprawozdaw- 
cy wniosek PPS. i NPR. o zmianie niektó- 
rych postanowień o czasie pracy w prze- 
myśle i handlu odrzucono. 

W dyskusji nad wnioskiem PPS. o pro- 
jekcie tymczas. ustawy dla wałki z kryzy- 
sem gospod. głos zabierali posł. Rudziński 
(BB), Zaremba (PPS), Gosiewski (BB)) i Ma- 
nowski (BB), pos. Bernard Jankowski (Kl. 
Niem), dalej Danecki (Fr. Komun. i Świąt- 
kowski (PPS). Po końcowem przemówieniu 
referenta Izba wniosek PPS. odrzuciła. 

Następnie pos. Dratwa (BB) przedstawił 
imieniem komisji administracyjnej wniosek 
posłów Str. Ludowego, ący projekt 
ustawy w sprawie uzupełnienia ustawy о 
ograniczeniach sprzedaży, podawania i spo- 
życia napojów ałkohołowych. 

Następnie w pierwszem czytaniu odesła- 
projektów ustaw do odpowiednich 

yj, przystąpiono zaś do dyskusji nad I 
czytaniem projektu ustawy o zgromadze- 
niach. Przemawiali pos. Winiarski z Klubu 
Narodowego, który ostro krytykował poszcze- 
gólne artykuły projektu, pos. Krysa ze Str. 
Ludowego, pos. Piotrowski z PPS., wystę- 
pując przeciwko metodom władz administra- 

cyjnych. Po przemówieniu posła Bilaka z 
Kl. Ukr. i pos. Rożka z Fr. Komun. dyskusję 

pano i projekt ustawy odesłano do 
Ji administracyjnej. 

W pierwszem 
jektu ustawy o zmianie 
tywnej zabrał głos pos 
Ludowego, zapowiadaj. 
zwalczał ten projekt. 
komisji prawniczej. 

Na tem porządek dzienny wyczerpano. 
Następne posiedzenie plenum odbędzie się 
we wtorek o godz. 10-ej rano. 

  

   

    

   

  

ordynacji egzeku- 
Mikołajczyk ze Str. 
że klub jego będzie 

Projekt odesłano do 

    

  

Mimo zakazów bójki trwają. 
BERLIN. 10. XII. (Pat). Wczoraj wieczo- 

rem doszło w dwóch dzielnicach miasta do 
krwawych starć między hitlerowcami a ko- 
munistami. W jednej z ulie miasta trzej hit- 
lerowey zostali w walce z komunistami cięż- 
ko zranieni strzałamj rewołwerowemi. © 

godz. 11 w nocy wywiązała się w dziełniey 
Charłottenburg  strzełanina między grupą 

hitlerowców i komunistami. Jeden z komuni- 
stów został zabity, 4 inni odnieśli poważne 
rany postrzałowe. 

aniu rządowego pro- 

KU RJ E R w TE E -N- IK 1 

Oświadczenie min. finansów Rzeszy. 
  

BERLIN. 10. XII. (Pat). Przed mikrofo- 
nem przemawiał wczoraj minister finansów 
Rzeszy Dietrich na temat zarządzeń, obję- 
tych nowym dekretem. Dekret prezydenta 
Rzeszy obejmuje następujące cele: 1) zbi- 
lansowanie budżetów Rzeszy, krajów związ- 
kowych i gmin, 2) obronę kursu wałuty, 3) 
umocnienie pozycji niemieckiej w rokowa- 
niach międzynarodowych, dotyczących re- 
paracyj i krótkoterminowyeh kredytów za- 
granicznych w Niemczech, 4) ochronę poko- 
ju wewnętrznego. Zarządzenia dekretu są 
wyjątkowo ostre, ale tłumaczy się to nie- 

zwykłem zaostrzeniem sytuacji. Żyjemy — 
mówił minister — w okresie, zasługującym 
na to, żeby nazwać go stanem wojennym, 
zagrażającym eałej organizacji kredytowej 
świata i jego systemowi gospodarczemu, Wa- 
runkiem przeprowadzenia postanowień de- 
kretu jest utrzymanie pokoju węwnętrzne- 
go w Niemezech. Tyłko utrzymanie ustroju 
państwowego przynieść może ratunek. Rząd 
z całą bezwzgłędnością wystąpi przeciw tym, 
którzy usiłują stworzyć państwo w pań- 
stwie, wzgłędnie podkopują obecny ustrój re- 
publikański. 

Na Dalekim Wschodzie. 
Odrzucenie żądań japońskich. 

NANKIN 10.XII. Pat. — Rząd 
chiński przesłał swemu przedstawicie . 
lowi w Radzie Ligi Narodów dr. Sze 

instrukcje odrzucenia żądań  japoń- 
skieh, dotyczących. walki z bandyty- 
zmem w Mandżurji. 

Przyjęcie projektu rezolucji. 
PARYŻ 10.XII. Pat. — Rada Ligi 

Narodów przyjęła jednomyślnie pro- 
jękt rezolucji w sprawie zatargu man- 
dżurskiego. 

Japończycy bombardują miasta mandżurskie. 
PEKIN. 10. XII. (Pat). Japończycy doko- 

nali ponownie lotu nad Mandżurją. Nad 
miejscowością Czung-Szia-Tung przelecialo 
8 samołotów, które zrzuciły 21 bomb. Nad 

miastem Tawa krążyło 7 samołotów. Tawę 
ostrzełiwano również z karabinów maszy- 
nowych. 

Rząd japoński przyjął rezolucję L. N. 
TOKJO. 10. XII. (Pat). Agencja Reutera 

zolueję Ligi Narodów i deklarację Brianda. 
dowiaduje się, że rząd japoński przyjął re- 

  

Obniżanie budżetu Niemiec z wyjątkiem 
budżetu Mir. 

BERLIN 10.XII. Pat. — Minister 
finansów Rzeszy Dietrich przesłał Rei- 
chstagowi wykaz poprawek, jakie 
wprowadzone być mają do uchwalo- 
nego już budżetu na rok 1931. Wydat- 
ki zredukowane będą o 2 miljardy 
marek. Z tego 1,23 milj. przypada na 
odroczoną w związku z moratorjum 

Reichswehry. 
ratę reparacyjną, 250 milj. skreślo- 
nych zostało z wydatków rzeczowych 
wszystkich ministerstw Rzeszy z wy- 
jątkiem ministerstwa Reichswehry. 

Z przewidzianych w uchwalonym 
budżecie sum z wpływów  podatko- 
wych i ceł skreślono 1 miljard ma- 
rek. 

  

Ne. 286 (2228) 

Ohydna zbrodnia 17-toletniego ucznia. 
Zadusił ciotkę, by zawładnąć pieniędzmi szwagra. Chciał 

zdobyć środki na kształcenie się na filmowca. 
Rzadko—ponura i budząca przerażająco 

smutne refleksje sprawa toczyła się przed 
Il-im Wydziałem Karnym Sądu Okręgowe- 
go w Głębokiem. 

Na ławie oskarżonych znalazł się zaled- 
wie 17 lat liczący chłopiec, uczeń szkoły 
powszechnej, któremu akt oskarżenia zarzu- 
cał uduszenie ciotki, celem okradzenia siost- 
ry i jej męża z przechowywanych u niej pie 
niędzy. 

W Głębokiem, przy ul. Staro Legjonowej 
mieszkał wraz z bną i jej ciotką, Anną Bo- 
rówkówną, Piotr "ski, kupiec. 

Częstym ich gościem, szówsze mile wi- 
a nawet kochanym był młodszy 

ewskiej, a siostrzeniec Borówków- 
Wojciechowski. mieszkający przy 

matce w sąsiednim domu. 

Młody chłopiec zaobserwował, iż szwa- 
gier jego Czyżewski przechowuje w szafie 
znaczne kwoty pieniężne, w banknotach zło- 
towych oraz w złocie rosyjskiem i to zro- 
dziło w nim chęć zawładnięcia gotówką, by 
przy jej pomocy wyjechać do szkoły filmo- 
wej w Krakowie. 

Wojciechowski, doskonale znając zwycza- 
je, wiedział, że kiedy Czyżewscy wydalają się 
z domu, całe gospodarstwo pozostaje pod э- 
pieką ciotki Borówkówny, co uważał za bar- 

dzo sprzyjającą okoliczność przy zrealizowa- 
niu swego szatańskiego planu. 

Ze strychu domu, w którym mieszkał, ba- 
cznie i niepostrzeżenie obserwował, co się 
dzieje w pobliskim domu Czyžewskich, bv 
uchwycić odpowiedni moment i wykorzystać 
go. 

Sposobność taka nastręczyła się w dniu 
21 maja b. r., kiedy to spostrzegł, iż 
żewscy oddalili się do cerkwi, a w mieszka- 
niu pozostała jedynie ciotka. 

Nie tracąc więc czasu, zbiegł па @6Ё 1 а- 
dał się do osamotnionego domu szwagra by 
wykonać swój niecny plan. 

W sieni domu jednak siedziała ciotka, 
której nie mógł ominąć bez zwrócenia na sie 
bie uwagi, postanowił więc przeszkadzającą 
mu unieszkodliwić. 

W tym celu podkradł się do nie oczekują- 
cej niebezpieczeństwa Borówkówny, zarzucił 
jej chustkę na głowę i przez zaciśnięcie gard 
ła, dusił dotąd, dopóki ofiara przestała się 
szamotać. 

   

  

   

    

  

Kiedy w tak ohydny sposób pozbył się nie 
pożądanego świadka, udał się do pokoju i tu 
rozpoczął gospodarke w poszukiwaniu pi 
niędzy, a po uskutecznieniu swych zamysłów 
wrócił do domu, 

Po kilku godzinach podniósł się alarm, 
gdyž Czyžewscy, po powrocie, skonstatowa- 
wszy mord oraz rabunek pieniędzy i ogólny: 
nieład w całem mieszkaniu, uwiadomili o ww 
padku sąsiadów i policję. 

Wdrożone dochodzenie ustaliło zbrodnię, 
a podejrzenie o spełnienie jej padło na Czy-- 
żewskich. 

-— 
Tymczasem Wojciechowski ukrył zrabo-- 

wane pieniądze w sumie 670 zł. i 110 rublii 
w złocie i w niczem nie zdradzał swego ро-- 
stępku. 

  

Dopiero nazajutrz, kiedy prowadząca do-- 
chodzenie policja weżwała go na badanie, 
udał się na posterunek widocznie zdenerwo 
wany. 

    

ie przesłuchiwania tak zaplątał się,. 
jący go przodownik z łatwością skło- 

nił go do powiedzenia prawdy i przyznani:» 
się do spełnienia zbrodni. 

, Zarządzona rewizja ujawniła skradzione: 
pieniądze. 

Sprawę tę rozpoznawał Sąd Okręgowy w 
składzie: wice-prezesa p. W. Brzozowskieg» 
oraz p. sędziów Cz. Sienkiewicza i J. Zanie 
wskiego. 

    

żenie wnosił wice-prokurator p. O 

  

ny Wojciechowski przyznał się do 
uduszenia ciotki oraz kradzieży pieniędzy, 
twierdził jednak, że zbrodni tej nie uplanowak 
zgóry, lecz dopuścił się jej w obawie, że bę- 
dzie poznany. 

Po zbadaniu świadków, wysłuchaniu о5- 
karżenia i obrony adw. Szyrwinta, który po-- 
dawał w wątpliwość stan psychiczny oskarżo- 
nego, sąd uznał winę osk. Wojciechowskie— 
go za udowodnioną w granicach aktu oskar 
żenia i na zasadzie art. 54 i 456 p. 12 K. K. 
skazał go na zamknięcie w ciężkiem wię 
niu przez lat 10, załiczając na poczet kary ©- 
miesięczny areszt zapobiegawczy. 

Skazany złożył podanie, zapowiadające- 
odwołanie się od wyroku Go wyższej instan- 
cji. 
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© ——-» GQNIEC NAPOLEONA 
Koncertowa orkiestra pod batutą p. M. Salnickiego. 

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

JUŻ WKRÓTCE ukaże się na ekranie „CHATA ZA WSIĄ" 

Od środy 9.XH. 
  

  Kim Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. | 222222: 
Początek o godz. 4. 6, 8 i 10 wiecz. 

  

  

Bźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

szaleje, Wiedeń tańczy 
w najpiękn. przeb. sezonu 

i śpiewa Triumf walca 
Rekordowa obsada: Najsłynniejsza gwiazda Europy ITA RINA i czarujący amant HANS STUWE. 
Rzecz dzieje się w Wiedniu, w Ro:ji w Carskiem Siole. 

NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 

Osnuty na tle życia 
króla walców Strausa 

READ melodjei Przepych wystawy! 
Początek seansów o godz, 4, 6, 8 i 10'15 

  

Wielka 
rewelacja 
dźwiękowa! 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Hollywood | == 
Mickiew 22, tel. 15-28 

  

  

li Bźwiękowe Kino 

CG/ING 
si. Wielka 47, tel. 15-41 

kreacja, 

Dramat miłości, intryg i podstępu. 

Dziśłl Największy sukces bież. sezonu! 

WYGNAŃCY. 
W rolach głównych: Adam Brodzisz, Michał Warkonyi i La Jana. 

Pieśni i tańce cygańskie. Polskie piosenki w wykonaniu MAdama Brodzisza. 
NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. 

Na tle powieści Gabrieli Zapolskiej 

TAJEMNICA CYTADELI WARSZAWSKIEJ*. 

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

Najnoweze i najęłośniejsze arcydzieło atrakcyjne, śpiewna 

Śpiewno-dźwiękowy dramat miłosny. — 
Początek o godz, 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. 

T Ramon Novarro-Poruczn. Armand 
NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 

Na |-szy seans ceny zniżene. 
  

Dźwięk. Kino-Teatr 

PAN 
ulica Wielka 42 

„Kino Kolejowe | Dziś! Najpiękniejsza artystka ekranu Corinne Griffith, znakomity odtwórca Mecsali w „Ben Hurze“ 
Bushman eraz Einar Hanson w 8-aktowym niezwykle frapującym dremacie, osnutym na znanym motywie p. t 

GJDama w gronestajach 
Początek o g. 5-ej, w święta o godz. 4-ej po poł. Ceny miejsc: I i Il po 60 gr., Ill po 50 gr., akadem. po 50 gr. 

OGNISKU 
(ebuk dworca kolejow.) 

Dziś! Wielki dźwiękowy dramat 
erotyczny mający za tło stosunki 
rodzinne w rosyjskiej wsl 

Początek o godz. 4,-6, Bi 

Wiejskie grzechy 
Realizacja: Qlga Preobraženskaja, W rolach głównych wybitni artyšci testru Stenislawskiego w Moskwie 
E. Cesarskaja, R. Pustnaja i G. Bablnin. NAD PROGRAM: Atrakcje džwieękowe I Tyg. džwlęk. „Pat“ 

10.30, w dnie świąteczne © godz. Ż-ej. 

Produkcja 

„Sowkino“ 

Ceny od 40 gr. 

Francis 

Dramat duszy kobiecej, 
która dla męża nie zna 

granic poświęcenia. 

  

Bźwięk. Kino-Teatr Najpiękniejszy 

    

Muzyka Franciszka Lehara.   milca Wielka 36 

rewelacyjny 
dźwiękowo-śpiewny a 

я “ Calkowity w naturainych kolorach. 
Wzruszający poemat miłosny w 14 aktach z życia rosyjskiego. 

W rolach główn. fenomenalny! baryton, człowiek o złotym głosie Lawrence Tibet 
i Walence Mc. Donald. NAD PROGRAM: Dźwiękcwa komedja-farsa w 2 aktach. 

REN S 
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® ‚‚КПК]ЕПА WILENSKIEGO“ 

© ‚ —= 
© 
© 
© 

suwające się 

codziennie, 

Na wszystkie pytania, na- 

każdemu 

a dotyczące 

, wszystkich dziedzin, po- 

cząwszy od geografji, sta- 

tystyki EOS 5 i go- 

spodarczej aż do porad- 

nika lekarskiego i szeregu 

OP rad gospo- 

KIE odpowie 

> - ALMANACH 

Dogodny format i obfite infor- 
macje ze wszystkich dziedzin na 

® 1. 1932 
® 300 stronach 

e czynią z naszego Kalendarza-Almanachu rodzaj 

© ENCYKLOPEDJI ŻYCIA CODZIENNEGO 
+ niezbędnej dla każdego przez cały rok. 

e Stali czytelnicy naszego piema otrzymają ten Zi. 1.50 
8 Kalendarz - Almanach po zniżonej cenie 

00% =wy 

PIEŚNIARZ GÓR 

  

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

  

Walka kozska opryszka z wielkim księciem 

Piostr Aandlowy. 
Do Rejestru Handicwego Sądu Okręgo- 
wego w Wilnie wciągnięto następujące 

wpisy pierwotne: 

W dniu 13.XL. 1931 r. 
13066. I. Firma: „Sonia Rom* w Wilnie, ul 

pena 3. Sklep wody sodowej, owoców i słodyczy, 
ma istnieje od 1931 roku. Właś 
zam. tamże. 

Szo- 
ir- 

icielka Rom Sonia 
1750/V1. 

    

  

13067, 1. Firma kup zawodowy materjałów leś- 
nych celem odsprzedaży Berko Sołowiejczyk w Wil- 

w Wilnie, ul. Nowogródzka 16. Skup zawodowy 
materjałów leśnych celem odsprzedaży. Firma istnieje 
od 1931 roku. Właściciel — Sołowiejczyk Berko zam. 
tamże. 1751/V1. 

  

      

  

13068. I. Firma: „Zelik Szyndelman, sprzedaż ko- 
misowa — handlowa artykułów spożywczych i kosme- 
tycznych** w Wilnie, ul. Zawalna 48. Sprzedaż komiso- 
wo — handlowa artykułów spożywczych i kosmetycz- 
nych. Firma istnieje od 1929 roku, Właściciel — Szyn- 
delman Zelik zam. w Wilnie, ul Kolejowa 16. 1752/VI. 

Do Rejestru Handiowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy pierwotne: 

W dniu 2.XI. 1931 r. 
13060. I. Firma: „Skep owoców i wody sodowej 

Rywy Kinkulkin* w Wilnie, ul. Witołdowa 30. Sklep 
owoców i wody sodowej. Firma istnieje od 1930 r. Właś- 

cicielka Kinkulkin Rywa zam. tamże. 1744/1V. 

W dniu 13.XI. 1931 r, 
13061. „A. Firma „Doba Popiel — sklep żełaza* w 

Wilejce, ul. Piłsudskiego 38. Sprzedaż żelaza i wyrobów 

Admin. „Kurjera Wileńsk. 
codziennie od g. 9—3 i 7—9 w. 

  
  

  

HURTOWY SKŁAD PAPIERU 
ł MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH 

SPÓŁKA AKCYJNA „PAPIER” 
WILNO, UL. ZAWALNA 13. TEL. 501. 
Połeca w dużym wyborze: 

papier pakowy w różnych gatunkach, 

szpagat, torebki, bibułka, serwetki i inne 

| Pracownia OBUWIA i 
M. DRZEWIŃSKI į 

Bonifraterska 6 

į Przyjmuje obstalunki i re- į 

peracje oraz reperacje kaloszy i śniegowców. 

  

L KANIE 

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Wilna podaje do ogólnej 

wiadomości, że w dniu l6-go grudnia r. b. 

o godz. IQ rano w sali licytacyjnej przy ul. 

Trockiej Nr. 14 (mury po-Franciszkańskie) 

odbędzie się sprzedaż w drodze licytacji 

różnego rodzaju sprzętów domowych, kasy 

amerykańskiej, maszyny szewieckie, za- 

sekwestrowanych u poszczególnych płatni- 

ków w celu pokrycia zaległości podatko- 

wych. 
MAGISTRAT. 

ij i A i i M i A AB 

żelaznych. Firma istnieje od 1927 r. Właścieielka Po- 
piel Doba zam. tamże. 1745,1V. 

13062. I. Firma: „Jankiel Szapiro w Wilnie ul. II 
Raduūska 6i, Mlyn elektryczny. Firma istnieje od 1931 
roku. Właściciel — Szapiro Jankiel zam. w Wilnie, ul. 
Cmentarna 2 m. 6. 1746/1V. 

  

13063. I. Firma: „Gienia Złotkin — skład towarów 
żelaznych i budowanych”, w Widzach, pow. Brasław- 
skiego. Sprzedaż wyrobów żełaznych, materjałów bu- 

dowlanych i przyborów myśliwskich, Firma istnieje od 
1930 r. Właścicielka Złotkin Gienia zam. tamże 1747/IV 

   

13064, I. Firma: „Szmujło Cepełowicz* w Kurzeń 

cu, pow. Wilejskiego. Sprzedaż towarów bławatnych. 
Właściciel — Cepelowicz Szmujło zam. tamże. 1748/1V. 

  

13065. I. Firma: „Sklep wyrobów żelaznych Samuela 
Gurnotelskiego“ w Wilnie ul. Zawalna .58. Sprzedaż wy- 
robów żelaznych, Firma istnieje od 1931 r. Właściciel 
Gurnofelski Samuel — zam. w Wilnie, ulica Kwaszelna 
21 — 33. 1749/1V. 

+ 

Do Rejestru Handlowego, Dziai B, Sądu 
Okręgowego w Wiinie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy dodatkowe: 

W dniu 10.IX. 1931 r. 
114. II. Firma: „Hurt Wileński — spółka z ograni- 

czoną odpowiedzialnošcią“. Na likwidatorów wyznaczo- 
no zam. w Warszaw Mieczysława Norwid Raczkie- 
wicza przy ul. Nowowiejskiej 21, i Nusbauma Czesława 
przy ul. Akacjowej 10 — 10. Na mocy decyzji Sądu 
Okręgowego w Wilnie Wydziału Rejestru Handlowego 
z dnia 31 stycznia 1931 r. zarządzono likwidację spółki 

* wyznaczono likwidatorów z urzędu. 1753/VL. 

W dniu 13.XI. 1931 r. 
531. II. Firma: „Wileńsko Oszmiańskie Towar 

stwo Autobusowe—spółka z ograniczoną odpowied. 

nością*. Spółka została zlikwidowana i wykreśla się z 

rejestru. 1754/V, 

  

   

LL 12515 ii 
Drukarnia „Zniez”, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40. 

      

PEWNY ZAROBEK 
dla ruchliwych i obrotnych 
przy wielkiej akcji propa- 
gandowej w całym kraju, 
połączonej z kolportażem 
aktualnego i sensacyjnego 
wydawnictwa. Poszuki- 
wani organizatorzy na 

wszystkie miasta. Oferty 
piśmienne pod „Plebiscyt“ 
kierować do Biura Ogło- 
szeń „PAP*", Warszawa, 
Marszałkowska 95. 8558 

  

pr się do wiado- 
mości. p. Radylowicza, 

że w razie nieuregulo- 
wania zaległości, oraz od- 
bioru marynarki do dnia 

| marca 1932 r. uważam po- 
wyższą za swoją własność. 

Krawiec B. Kuzniecow, 
W.-Pohulanka 9. 8556 

MASZYNISTKA 
poszukuje posady, 
jak również może być 
angażowana do biura 
na terminową pracę, 
bez zobowiązania i 
wszelkich praw. Rów- 
nież wykonuję różne 
prace w domu po 
b. niskich cenach. 
Łaskawe oferty pro- 
szę kierować do Adm. 
„Kurjera  Wileńsk.* 
pod „Maszynistka“ 

8532 
SERAEBAM GATER 

firmy 

„Gebrūder Lein“ 
zupelnie nowy, 
cena przystępna 

Wiadomość: Teatralna 9 
m. 2, tel. 18-75, 8529 

„Farma”, Wileńska T 
poleca mydła, perfumy 

po cenach najniższych 
Urzędnikom i i wojskowym 
10% rabatu. 8552 

BIURO 8 

koresoondencji | tłumaczeń 
w językach: francuskim, 

angielskim, niemieckim, 

oraz podań i przepisywań 

Zawalna 8 m. 1 (parter) 

telef. 15-95 8531 

Sieczkarnie, Młocarnie, 
Maneże 

poleca na dogodnych wa- 
runkach skład maszyn rol- 
niczych.Ostrówek'sp.akc. 

Zawalna 51 8444 

SZPROTY i ryby wędzo- 
ne dostarcza za zalicze- 
niem każdą ilość wprost 
z wędzarni po cenach 
ściśle rynkowych Ekspe- 
dytor K. Grodzicki, Hel. 

  

  

    

  

  Morskie Oko, tel Nr. 1B   
  

Poleca się Sz Klijenteli 

Fryzjerski Saton 
damsko-męski 

„Antoniego“ 
W. Pohulanka 6 8460 

Zakład Fryzjerski 
4. Borowik, Wielka 46. 

Salon męski i damski. 
Dla urzędników i akadem. 
50% rabatu. 8554 

Zakład Fryzjerski 
K. Zelanski, Stefańska 25 
Salon męski zaopatrzony 
higjen. Dla ucząc. młodz. 
rabat. Ceny zniż. 8490 

Zakład Fryzjerski 
damsko-męski p. f. 

„Emanuel“, Wileńska 10 
podaje do wiadom., że dła 
akadem. i ucząc. młodz. 
50% rabatu. 8524 

Zakład Fryzjerski 
M. Rajchel, Subocz 45. 
Salon męski i damski. 
Wykonanie solidne. 

Ceny konkurenc. 8525 

  

  

  

  

Zakład Fryzjerski 
B. Szulmana, Archaniel- 
ska 39. Salon męski za- 
opatrzony higjenicznie. 

Ceny znižone, 8489 
  

Warsztaty mechaniczne 
i stacja obslugi 

St. Maksimowicza, 
Ludwisarska 14. 

Okazyjna sprzedaž moto- 
cykli i rowerow. 8453 

Zakiady wyrob. metalow. 
Jana Maciejewskiego 

Szeptyckiego 10, tel. 1893 
Wykonują wszelkie robo- 
ty wchodzące w zakree 
mechaniczny. 8485 

Pracownia ram i luster 
przyjmuje wszelkie obsta- 
lunki na ramy. i oprawę 
obrazów — Szpitalna 14, 
Ponarski. Ceny niskie. 

8522 
Bar Okocimski 

Wielka 36. 

Codziennie świeże obiady 
Od 7—12 wiecz. przygry” 
wa orkiestra. 8491 

Sam przeczytaj! 
Powiedź Innym! Na wzór 

Zagraniczny ! Sposobem 

Korespondencyjnym uczą 

Szoferów | Kursy Samo- 

chodowo -Motocyklowe
 

Tuszyńskiego, Warszawa, 

Mazowiecka 11. Nie trać 

pieniędzy, czasu na wy- 

jazdy! Żądaj bezpłatnych 

prospektów! 8418-1 

    

    

przyjmuje ogłoszenia $ 

Zakład Krawiecki 
Nosowicz Aifons 
Zamkowa 12 m. 3. 

Wykonuje obetalunki ze- 
swoich i powierzonych: 
materjałów. 8557 

Pracownia obuwia. 
Konstanty Stasiewicz 
Tatarska 2 róg Mickiew.. 
Firma istn. od 1871 roku. 
Wykonuje obstalunki oraz 
reperacje i roboty butów 
narciarskich. 8472. 

  

Cukiern'a i Piekarnia 
M. Kronik, Mikołaja II. 
Oddz.: Zawalna 34 i Nie- 
miecka 24. Poleca rozma- 
ite pieczywa świąteczne... 
Urzędn. 25%, rab. 848E- 

  

Przerabiam 
męskie i damskie kapelu=- 

sze — na nowe. 
„Luba*, Nowogrodzka 20» 
Wykonanie pierwszorzęd.. 
Ceny niskie. 8526> 

  

z linoleum 
Dywany w oryginaln. 

deseniach poleca 
„Guma, G. Zondowicz.. 

Trocka 20, tel, 18-65. 
8553 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Zamkową 3, m. %.. 
tamże gabinet kosmetycz- 
ny, usuwa zmarszczki, bro— 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. P. 48. 8325 

Maria Ladnoroma 
pr:yjmuje od 9 do 7 wiecza. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 
W. Z.P. Nr, 69. 852% 

Akuszerka 

Maria ЭРОИ 
przyjmuje od 9 r. de 7 w. 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 22, m. © 
tel. 14-05. w. Z. Nr 3095. 

  

  

  

  

reperuję; Pianina пр 
wynajmuję — Mickiewicza. 

  

776% Ciasnej, p. Estko. 

  

Poszukuję *” 
spėlnika lub spólniczki— 

znających się na kuchni 

do Bara ul. Skopėwka 6 

BIEGEKEF 

NOWOOTWORZONA 
POLSKA 

Przy ul. Wiełkiej 29 
Połeca: codz. świeże 
mleko, masła, sery, jajne 
mleko zsiadłe, wędliny. 
i inne chłodne zakąski. 
napoje chłodzące oraz 

obiady domowe 
smaczne i zdrewe 

od 70 gr. 

ЭЕЕЕ 

Przy zakupach świątecznych prosimy powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim* 

Redaktor odpowiedzialny Witoid Kiszkie.  


