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Swieto Podchorążych. 
Odbronzowić posągi bohaterów 

narodowych, odkłamać legendy histo- 

ryczne, demaskować  patrjotyczny 

fałsz w przedstawianiu historji — oto 

Oczywiście nieje- 

rewizjonis 

modne dziś hasła. 

den taki skandal 

może się udać, niejedna postać histo- 

  

ryczna może stracić swą aureolę świę 

tości, zasadniczo jednak nikt nie po- 

trafi tak zorganizować materjałów hi- 

storycznych by w czemkolwiek osła- 

b'ė rolę porozbiorowych ruchów rewo 

lucyjno-wyzwoleńczych. Były one ja- 

że naród mimo 

fizycznej przemocy rozbiorców nie 

dów odbyła w poniedziałek przed ро- 

rozbiorowe to widome przęsło, łączą- 

przedrozbiorową i 

nieprzerwalnie isl- 

skrawym dowodem, 

ce państwowość 

obecną w jedną 

niejącą Rzeczpospolitą. Nie było jej 

granic na mapach, ale żarzyły się one 

w sercach całego narodu. Ci co w la- 

tach niewoli tworzyli siły zbrojne i 

szli do walki z armjami zaborców, ci 

nie bylį rebeljantami. Były to regu- 

larne wojska. walczące z okupanta- 

mi Rzeczypospobtej. 

  

Nie wszyscy jednak umieli trzy- 

mać tak wysoko sztandar godności 

narodowej. Niewola z biegiem lat wy- 

gryzła swe ślady na psychice otłusz- 

czającej się części narodu. Pokolenia, 

jakie narastały po 63 roku, gniecione 

ćwiekami żandarmskiego buta pogo- 

dziły się z tem, że werdykty rozbioro- 

we położyły właściwie kres istnieniu 

Rzeczypospolitej i, że powstańcze 

„bunty* podchorążych w 1880 i czer- 

wonych w 63 były smarkatem kord- 

janostwem. Rychło stoczono się tak 

nisko, że istniały całe obozy politycz- 

ne. które honor narodu nosiły w port 

felach dyplomatycznych i służbę 0j- 

czyźnie pojmowały jako kibicowanie 

interesom zaborców. 

Dlatego teź, gdy rtieh niepodległoś 

ciowy Marszałka Piłsudskiego szukał 

swych źródeł w przeszłości to musiał 

się cofnąć do tradycyj 63 i 31 roku. 

Czyn podchorążych jaskrawo zamani 

festował to, że istnienie państwa pol- 

skiego jest nietylko fantazją przeczu- 

lonych poetów, lecz rzeczywistością 

krwią ocickającą. Podchorążowie wy- 

pełnili w.ciki- obowiązek wobec sądu 

historji, bo nie dopuścili do przedaw 

nienia powódziwa o niepodległość. 

Minęła noe listopadowa. W trzy- 

    

   

  
dzieści trzy lata później polała się 

krew styczniowa, potem — 
w jej różnych od- 

długj sze- 

reg lat lojalność: 

mianach, aż wreszcie znów ożyła myśl 

zakwitły czerwo- 

Legjonów. 

  

rewolucyjnej walki, 

ne krwią. ponsowe róże 

Czyny Podchorążych 31 roku odž 

na polach Łowczówka, Rokilna, Koś 

godnośc: 

  

ciuchnówki. Polska w swej 

nie przestała istnieć, Polska miała pra 

wo domagać sę od wersalskich dy- 

płomatów. uznania jej niemal półto- 

rawiekowej okupacji przez zaborców 

   za nieistniejącą, a podstawą roszczeń 

dyplomatycznych była krew rozlaua 

w latach rewolucyj narodowych. 

Dziś miast cierpiętnictwa i rewo- 
lucyjnego konsp rowania łopocą sztan 

dary pułkowe Rzeczypospolitej. Pod 

temi sztandarami AR się coraz no- 
podcho ch. Niosą oni 

na sobie odpowiedzialność za 

i honor narodu. W 

osieroceni, maj. 

we kadry 

  

całość 

granie służbie 

swej nie są swych 

historycznych poprzedników z listo- 

pada 1831 r. Rocznica powstania li- 

stopadowego jest więc nietyłko ro 

lecz 

  

nicą ogólno-narodową także 

niepodległe ! 

  

świętem  podehorąžych 

Polski. 
Wilno w lym roku ma swoją Dy- 

ych Re    
  

wizyjną Kompanję Podehorz 

zerwy przy 5 p. p. Leg. Kszłałcą się lu 

prz szli oficerowie trzech pułków le- 

gjonów kształcą się c', którzy. w 

razie potrzeby wojennej poniosą na 

ostrzach żołnierskich bagneiós tra- 

dycje listopadowych podchorążych i 

tradycje Pierwszej Brygady. Dla pod- 

chorążych I-ej Dywizji Legjonów 

szczególnej wagi nabiera rozpamięty- 

tajemnic nocy  listopadcwej, 

kiedy się rodziło powstanie. Dla lcgu- 

nów i tych co od n.ch tradycje legjo- 

nów odbierają, dużą wymowę powi- 

sławnego pochodu 

wanie 

nien mieć obraz 

Szkoły Podchorążych pustecnu ulica- 

rszawy, gdy na woliu Naro-     Gu) 

    

Uzno de Kroni* odpowiedz ił trzask za 

mykanych okiennic... 

„bapyętasz wszak War:vawo 

chwilę 

Gdy garść legurów szarych szła 

Rzucano nam: „Germanofile” 

1 w oczach num błyszszała łza” 

„lej Brygady" są też 
  

   Te słowa 

historycznym dokumentem tego, ze i 

żołnierzom Komendanta niełatwo by- 

ło trafić do narodu sadłem cportuniz 

ini: pokrytego . Jhisitorj» ruchów wyz- 

wóleńczych, wyniowuie świadczy. Że 

ryzyko walk, zbrojnej o nie- 

reguły 

   

ctżar ° 

pedległość brała na sicbi: z 

niekleczna chta i każdorazowo trzeba 

hyło wiele samozaparcia i heroizmu, 

by cele przekraczające potrzeby dnia 

powszedniego stały się własnością ca- 

łego narodu. Podchorążowie 31 roku 

i Legjony to przednie szeregi, które 

bez oglądania się szły do walki, pocią- 

gając za sobą zacofane warstwy spo- 

leczeństwa. 

Powstanie listopadow= było moc- 

nym protestem, nie dało jednak zwy- 

cięstwa, mimo, że było doskonale wy- 

szkolone wojsko, i były środki mater- 

jalne potrzebne do prowadzenia wal- 

ki. Brakowało tylko wodza. Legjony 

swoje zrobiły, chociaż poza Komen- 

dantem niczego właściwie nie miały 

W dniu dzisiejszym podchorążowie 

pełnią honorową wartę przed Belwe- 

derem. Nauczeni powstaniem listopa- 

dowem wiedzą czem jest Wódz dla na 

rodu i państwa w decydujących chwi- 

lach historji, W dniu dzisiejszym wi 

leńska kompanja podchorążych skła- 

da uroczyście żołnierską przysięgę. 
Przybywa nowy zastęp obrońców oj- 

czyzny, których najwyższem prawem 

będzie dobro i potęga tak dużemi tru- 

dami wywalczonego państwa. Wilno 

  

będzie z głębokiem skupieniem słu- 

chało twardych, mocno skandowa- 

nych słów przysięgi. 
A. Z. 

Program dzisiejszego święta 
podchorążych. 

— Nabożeństwo w kościele Garni 
Ignacego. 

ga na placu Jezuiekim 

Godz. 

zenoówym 

  

    

    

    
Detilada kompanji Podchorą- 

y przed D-cą 1 Dyw. Legjonów 
yńskim przy uliey im. E. Orzesz 

  

gen. Skware: 
kowej. 

Gaćz, 20.— Uroczysta Akademja w Małej 
Sal Miejskiej przy ulicy Końskiej 3. Wstęp 
za: zaproszeniami. 

Warta przed Belwederem 
podchorążych. 

WARSZAWA (Pat). W związku z 

obehodem rocznicy powstania listo- 
padowego przybędzie do Warszawy 

dn. 29 b. m. o godzinie 11.25 z Ostra 

wi Mazowieckiej pluton szkoły pod- 

chorążych piechoty w historycznych 
mundurach z r. 1880 ze sztandarem 

pod dowództwem dwóch oficerów. 

Pluton ten z orkiestrą 36 p. p. Legji 
Akademickiej na czele, przemaszeruje 

ulicami miasta udając się do Belwede 
ru. gdzie o godzinie 12,30 zaciągn 
wartę. O godzinie 17,45 odbędzie się 
przed gmachem b. szkoły podchorą- 

żych w Łazienkach apel poległych i 
alarm. 

Premjer i marsz. Sejmu 
u marszałka Senatu. 

MARSZAWA (Pat). W dniu 28 b. 
m. a rady ministrów Aleksander 
Prystor i marszałek Sejmu dr. Kazi- 
mierz Świtałsk; złożyli wizytę p. mar 
szałkowj Senatu Raczkiewiczowi z 0- 
kazji 10-lecia Senatu Rzeczypospolitej 
tej. 

   

        

RatyfikacjapaktuonieagresjizZ.S.R.R. 
WARSZAWA, (Pat). P, Prezydent 

Rzeczypospolitej dokonał ratyfikaeji 
pakfu o nieagresji między Polską a 
Z. S. R. R., podpisanege w Moskwie 25 
lipca r. b. oraz umowy konsyłjacyj- 
nej. podpisanej w Moskwie 23 listopa 
da r. b. przez posła Patka oraz kemi- 

Odpowiedź St. 

sarza ludowego spraw zagr. Litwino 
MOSKWA, (Pat). Prezydjum C. K. 

W. Z. S. R. R. dokonało ratyfikacji 
sewiecko-polskiego paktu nieagresji, 
podpisanego w Moskwie 25 lipea r. b. 
eraz konwencji koneyljacyjnej, pod- 
pisanej w Moskwie 23 listopada rb. 

zjednoczonych 
na demarche rządu polskiego. 

WARSZAWA, (Pat). W związku 
z demarche ambasadora Rzeczypospo 
litej Pojskiej w Waszyngtonie, Fili- 
powieza, w sprawie rewizji układu 
połsko-amerykańskiego z dnia 14 li- 
stepada 1924 r. e konsolidacji długu 
wojennego, departament stanu wre- 
czył wczeraj ambasadorowi Filipowi 
czowi odpowiedź rządu Stanów Zje- 
dnoczonych. 

W odpowiedz; tej departament 
stanu stwierdza, że ocenia w pełni po 
wagę uezynionej przez rząd polski 
propozycji oraz sytuacji, na tle której 
ona została odokenana. Sam takt, że 
rząd polski suggeruje konieczność 
zrewidowania międzynarodowych zo- 
kowiązań finansowych, istniejących 
obecnie między obu państwami, jest 
okolieznością, wyntagającą najpoważ 
niejszego rozważania. 

Departament stanu stwierdza, że 
docenia okoliczności, związane z kry 
zysem światowym, spadkiem cen i 
trudnościami w handlu międzynaro- 
dowym. które powodują zwiększenie 
ciężaru długów zagranicznych wielin 

  

    

krajów zaznacza jednak, że momenty 
depresji zaciążyły również i nad na- 
redem amerykańskim i że przy roz- 
wakaniu zmian układów nie mogą 
być nie wzięte pod uwagę skutki, ja- 
kie miałyby one dła obywateli Stanów 
Zjednoczonych. 

  

W związku z teni stanowisko pre- 
zydenta Stanów Zjednoczonych jest ta 

„že dia proponowanego przestudjo 
wznia istniejących zobowiązań finan- 
sowych między rządam; należałoby 
stworzyć ergan, wyłoniony przez Kon 
gres amerykański, którego zadaniem 
byłoby rozwożenie tej sprawy oddziel- 
nie z każdym rządem. 

  

Prezydent gotów jest załecie Kon 
gresowi powołanie do życia takiego 
organu. Co się tyczy raty, płatnej 15 
grudnia h. r. rząd amerykański, do- 
nosząc w swej nocie, że nie ma upo- 
ważnienia do udzielenia odroczenia w 
tym względzie zaznaczył przytem, że 
uiszczenie tych płatności polepszyło- 
by znacznie widoki zadowalsjącego 
podejścia do całego zagadnienia. 

  

Polska wysyła nową notę 

w sprawie płatności raty 15 grudnia. 
Jak się dow'aduje ajencja „łskra” 

z jak najlepiej poinformowanej stro 
ny odpowiedź rządu amerykańskiego 
na notę polską w sprawie odroczenia 
płatności raty długu wojennego i przy 
stąpienia do rewizji umowy o konsoli 
dacj; tego długu nie zamyka drogi do 
ponownego wystąpienia Polski w spra 

Apelacja od wyroku 
KATOWICE (Pat). W dniu dzisiej 

szym prokurator sądu okręgowego za 
powiedział apelację od wyroku w 

wie płatności, przypadającej na dzień 
15 grudnia r. b. 

Chodziłoby tutaj o nowe wystą- 
pienie. poparte szczegółowemi moty 
wami, któreby dały prezydentowi SI. 
Zj. A. P. podstawę do ewentualnego 
przedstawienia sprawy kongresowi a 
merykańskiemu. 

w sprawie Oswagu. 
sprawie Oswagu. Apelacja dotyczy 

wszystkich 3 oskarżonych Ebelinga, 
Ogermana + Časpara. 

Ocena ratyfikacji paktu w Sowietach. 
-_ Przychylny ton prasy. 

MOSKWA. (Pat). Doniesienia o ratyfikacji 
połsko-sowieckiege paktu o nieagresji uka- 

się w prasie sowieckiej na czołowych 
h. Kcemunikaty Polskiej Agencji Te- 

  

   
Iegrafieznej i TASS. umieszczone są obok sie 
bie pod wspólnym tytułem. Komunikat poł- 
ski figuruje na piej 
styka 

zem miejseu. Publicy- 
SONE A zareagowała na realizację 

iernie szybka. 
„Prawda* sprawie tej po- 

wstępne artykuły, „Izwiestja“ w ar- 

  

    
    

  

       

  

/ innemi: Fakt ratyfi- 

kaeji eznacza pomyślne zakończenie diugo- 
letniej walki z rządem sowieckim © wzmoc- 
nienie gwaraneyj pekcjowych w stosunkach 
pomiędzy ZSRR. a jego największym sąsia: 
dem Zaehodu. Polityka pokojowa wobee Pol 
ski, polityka stworzenia możliwie najwięk- 

h gwar: neyj pomiędzy ZSRR a Polską sta 
polityki pokojowej, uprawianej 

30 sowiecki od pierwszego dnia jego 

            

za zadanie uzyskanie ze swymi sąsiadami, 
którzy w przyszłości ezęsto cierpieli wskutek 

zsborczej polityk caratu, takich stosunków, 
sy ludowe tych krajów poczuły si 

  

aliśmy sukcesy, mimo przeciw- 

działania wielkich mocarstw imperjalistycz- 
nych, teaktujących mniejsze państwa sąsiadu 
jące z nami jako pionki w wałce mocarstw 
tych z ZSRR. Gazeta zwraca uwagę na zach 
wianie się systemu wersalskiego, zaznezając, 
ża y a paktu o nieagresji z Polską i 
rychłe podpisanie  unalegieznego paktu 7 

mniej nie cznacza jakiejkol- 
wick zmiany orjenta ji sowieckiej polityki za 
grznieznc. opieraj j się — zdaniem „Iz- 
wiestij* — jedynie na własnych siłach ciąże- 
nia mas Judowych ku pokojewi. 

Dalej czytamy: Opinja publiczna Związ- 
ku Sowieekiego z najwyższą satysfakeją po- 
wita wiademeść e ratyfikacji paktu z Pofs- 
ką i podpisania takiego ukladu z Francją. 

Artykuł wstępny „Prawdy*, zatytułowany: 
„Nowe zwycięstwo polityki pokojowej ZZSR* 

wypowiada zasadnieze te szme myśli, wyra- 
žajac zadowolenie z powodu ratyfikownia 

paktu pelsko-sowieckiego i uważając go zn 
dewód wzrastającegć znaczenia międzynaro 
tuwego ZSRR, i rosnącego zainteresowania 
kół gospodarczych sprawą rozszerzenia sto- 
sunków ckoncmieznych z Sowietami. Pakto 
wi z Polską pismo przypisuje szczególnie 
Ceuiosłe znaczenie, ponieważ Polska była i 
jest nadal uważana za najdogodniejszy płace 
darnies do napaści na ZSRR. 

    

   

   

  

    

    

  

    

    

      

  

  

Przypuszczalny wynik wyborów w Belgji. “ 
Bruksela (Pat). Ostateczne rezul- 

taty wyborów będą znane dopiero we 
wtorek ale już ohecnie można przewi 
dzieć, że liberałowie prawdopodobnie 

stracą od 5 do 6 mandatów, frontyści 
— 4, natomiast katolicy zyskają 5 

lub 6, a socjaliści 4 mandaty. 

Kryzys niemiecki przeciąga się. 
Hindenburg niezadowolcny. 

BERLIN (Pat). Gen. Sehleicher i 
kanclerz Papen prawadzili w ponie- 
działek dalsze nieoficjalne rokowania 
7 przedstawicielami różnych ugrupo- 
wań politycznych. 

Wedug komunikatu biura Cont:, 
decyzji prezydenta Rzeszy w sprawie 
nominacji nowego kanclerza należy 
się spodziewać nie wcześniej, niż w 
ciągu wtorku. Przedtem odbędzie się 

ponowna współna konferencja gen. 
Schleichera, kanclerza Papena į Meis- 

snera. 
Wedug nformacyj „Vossische Z.“ 

prezydent Hindenburg mia okazać 
wielkie niezadowolenie z powodu prze 
wlekania się kryzysu. Na giełdzie krą 
żyły dziś nawet pogłoski, że prezy- 
dent Hindenburg wyraz'ć miał zamiar 
ustąpienia. 

  

Schleicher zabiega 
BERLIN (Pat). Szanse rozejmu po 

litycznego — jak komninikuje biuro 
Conti — uważane są w kołach polity 
cznye hza minimalne. Minister Schlei 
cher próbował m. in. pozyskać dła to 
lerowania gabinetu prezydjalnego soc 
jal-demokratów. Obradująca w sobotę 

  

w Berlinie konferencja okręgowa tej 
partji wypowiedziała się ostro prze- 
ciw poparciu jakiegokolwiek gabine- 
lu prawicowego. Narodowi socjaliści 
nie są obecnie już brani w rachubę. 
Minister Schleicher stara się o pozys 
kanie dla siebie centrum. 

  

Oryginalny wyścig. 

  

zem widzimy 
*rowych. ur 

neil 

oryginalny 
p na 

  

     

  

   

Min. Beck jedzie do Paryża 
GENEWA (Pat). Minister spraw za 

granicznych Beck opuszcza w ponie- 
działek wieczorem Genewę udające 
się do Paryża. W zastępstwie min. Be 
cka pozostaje w Genewie wiceminister 
Szembek, który też będzie szefem de- 
legacji polskiej na  nadzwyczajnem 
zgronmidzeniu ligi Narodów w spra- 
wie Mandžurji. 

NM.nister Beck odbył przed wyjaz- 
dem konferencję z ministrem spraw 
zagranicznych ERO acj: d-rem 
Bereszeni: 

O nominację Kókisarża Ligi 
Narodów w Gdańsku. 

Odkilku dni teczą się w Genewie 
zakulisowe rozniówy w sekretarjacie 
generalnym Ligi Narodów w sprawie 
definitywnej nominacji nowego wy- 
sokiego komisarza Ligi w Gdańsku 
Jak wiadomo pełniący od jesieni pro 
wizorycznie obowiązki wysokiego ko 
misarza p. Rosting posiada nominac- 
ję na stanowisko. wygasającą w dniu 
1 grudnia r. b. 

Onegdaj min. Beck oraz prezes 
senatu gdańskiego dr. Ziehm wystoso 
wali do sekretarjatu generalnego Li- 
gi Narodów zgodne listy, w których 
wskazując wspólne w tej sprawie po- 
rozumienie Polski i Gdańska, propo- 
nują przedłużenie mandatu p. Rostin 
ga aż do chwili definitywnej nomina- 
cji i objęcia stanowiska przez nowega 
wysokiego kimisarza. 

Rząd polski zgodził się bowiem tyl 
ko, jak nas informują, na taką oso- 
bę. której narodowość wykluczałaby 
sama przez się wszelkie podejrzenia 
ze strony opinji publicznej polskiej co 
do tego, czy podtrzyma ona między- 
narodowy charakter te go urzędu, czy 
też specyficzne interesy państwowe. 

Z estrony angielskiej mimo to pa- 
nuje nadal dążenie do mianowania о- 
soby narodowości angielskiej, Mówi 
się w tym wypadku o p. Clive, byłym 
pośle brytyjskim w Persji. (Iskra) 

Przedłużenie mandatu 
p. Rostinga. 

GENEWA (Pat) Na poufnem po- 
siedzeniu Rada Ligi Narodów na wnio 

sek delegacji polskiej i gdańskiej 
przedłużyła mandat wysokiego kom: 
sarza Ligi Narodów w Gdańsku ad 
Ska p. Rostinga upływający z dn. 

grudnia r. b. do 1 lutego 1933 roku 
palić tywne obsadzenie stanowiska 
wysokiego komisarza nastąpi wobec 

tego na sesji styczniowej Rady. 

Projekt ustawy o zbiórkach 
publicznych. 

Jak się dowiadujemy rząd przy. 

projekt ustawy o zbiórkach publiczn 
ry niebawem ma być przedłożony 
Projekt ten ma na celu ujednostajnienie i u- 
zupełnienie obowiązujących obecnie przepi 
sów, bowiem dotychczasowe przepisy, niejed- 
nolite i przestarzałe, regulują te sprawy tylko 
fragmentarycznie, Ten stan rzeczy sprawia tru 
dności zarówno władzom, jak i zainteresowa 
nym, a brak odpowiednich przepisów daje mo 
żność popełniania szeregu nadużyć „a po- 
zorem zbiórek. 

Projekt ustawy przewiduje zasadę deko: 
centracji, uproszczając tem samem załatwia- 
nie spraw, wyklucza te sposoby zbiórek, 16 
re — jak wykazała praktyka — dają możli- 
wość nadużyć, a przedewszystkiem zabrania 
pobierania przez t zw kwestarzy zawodowych 
wynagrodzenia Poza tem jak to wynika z pro 
jektu ustawy, ofiarodawcy mają prawo dowia 
dywania się, jak zużyte zostały złożone przez 
nich ofiary, a władza administracyjna ma 

  

   

   

    

     

     

  

możność większej kontroli nad sposobem 
przeprowadzania akcji przez wgląd w akty. 
dokumenty kasowe i t p (Iskra) 

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty, 

Czy skończy się kryzys? Kiedy skończy 
się kryzys? O tem mówił onegdaj przez rad 
jo prat. W. Lipiński, Dyrektor Instytutu Ba- 
dań Konjunktur. Jeżeli przez kryzys rozu- 
miemy nieustanne pogarszanie się  warun- 

życia gospodarczego — to taki kryzy. 
roku bieżącego. Gdyż 

znadziejnego zastoju i pogar 
stąpiło pewne ożywienie, --- 

Giełdy zaiudnily się. Ceny zaczęły sk 
Czy ta peprawa będzie długotrwała? To zała” 
žy old sgk a poysych R „Musi 

    

  

  

    

  

   

    

   

  

    

     

    

    

  

międ zynarod., przypły w kapita- 
wierzycielskich do dłużniczych, 

= przedewszystkiem i w związku z powyż- 
szem produkeyjne inwestycje w przedsiębior 
stwaeh — są niezbędne do zagipsowania, utr- 

iejszych symptomów poprawy. -- 
Fymcząsem przeszkody są cgromne. Ograni- 
czanie przywozu towarów, sztuczne forsowa- 
nie własnego eksportu, kombinacje dewizo- 
wa walutowy inda — smi 

    

  

   

      

   

    

о o będą = długi, 
6z. A temu przeszka 

ch = iniczeń i ogra-        

  

    

  

   

   

    

  

   

3 \Аипцуц przyczyną + 

jest niepokój polityczny zw 
mi rewizjonistycznemi ri 

  

że wobec tego jedynie 

wietrze. 7 
renc $ 

zależy 
    

   

  

wiele, 

  

Zdaniem pro go — kryzys roł 
niczy zapoczątkowany w róka 1929 ma ee- 
chy kryzysu Šia adieveiaka, Powstał on na- 
skutek bardzo znaczuego rozszerzenia pc- 
wierzchni siewnej i ra Iniezych postępów tech 

cznych polega 

   о \.р!›\\и\—\. а‹›га‹]су Takim 
podarczym Papena w Niemezech 

BA pret, Wagemann, dyrektor iastylutu do 
ia konjunklur i prezydent urzędu sta- 
<nego. Dziś związki niemieckich handla 

rzy przemysłow. i bankowców wydały 
wspólną odezwę, w której ostro potępiają 
poglądy Wkagemaana. 

Dopiero: teraz obejrzeli się, że opinie gła 
szene przez t. zw. „der wage Mann*, — 
zmierzają do wyrugowania z gospodarstw 
kierownictwa prywatnego i zastąpienia go 
pomysłami planowości. Zwłaszcza w banko- 

ałaby nastąpić daleko idąca regla 

     

  

   

    

    
Myśmy mieli „Tydzień Relniczy* — Wła 

si zaś „iniesiąc rolniczy*, Zbiegł się on z 10 
rocznicą objęcia władzy przez faszyzm -— 
dlatego leż był obchodzony ze szczególniej- 
szą pompą. | delegaci na miedzynarodo- 
wą konferencję rolniczą w Rzymie zachłystu- 
ja 6 adowolenia. Mówią, że od roku 
1960-5640 — IV Międzynarodowy Kongres 
kształcenia rolniczego był najlepiej zorgani 
zowany. Rezukaty obrad stanowią zwrotny 
punkt w przyjętych systemach nauczania roł 
niczego, wprowadzając nowe  kryterja 

kryzysowe“ w kształceniu techników 
ższem wykształceniu. Zwró- 

na praktykę rolniczą. 
Odbyła się ę konferencja prasy rolniczej, któ- 
ra stwierdziła, że pomimo wzrostu. zaintere» 
sowania się rolnictwa — nie nadaje się mu 
tege znaczenia, które w gruncie rzeczy posia 
da dla struktury gospodarczej kraju. Posta 
nowiono zorganizować związek prasy rolni- 
czej. Również pewzięi+ uchwały zreajizowa- 
nia Międzynarodowej Federaeji TechnikGas 
Agronomów. 

  

    

  

    

    

    

    

      

   

  

     

  

Wesoło się robi kiedy czyta się oświad- 
czenie angielskiego ministra handlu, prze- 

s ujące przed barjerami celnemi i ogra- 
mi handlu. Przecież kto jak kto, ale 

apewno zajmuje 
u państw otacza- 

i celnemi i różnemi kon 

  

   

  

   

      

  

  

poczesne 
jących 
tyngentami. 

  

jeszcze więcej, bo 
zaostrzają się. 

Organizacje krawieckie rozpoczęły ostrą 
walkę z chalupniciwem panoszącem się w 

8 truwcy odwołują się do roz- 

    

Wysokość połskiej raty dłużnej płatnej 
Ameryce w dniu 15 grudnia rb. podaliśmy 

em Gospodarczem”, „Kurjera Polskie 
Okazuje się jednak z „Gazety Polskiej“, 

ysokość podanej przez nas raty jest wyż 
szu i wnosi 3,070.980 del. A to już coś znaczy. 

ezang. 

Dalszy siiny spadek funta. 
ŁONDYN. (Pat). Giełda londyńska była w. 

peniedziałek widownią dałszego katastrofał 
nege spadku funta. Sobotni kurs wynosił 
3.21*/, dolara za funt. W poniedziałek w go- 
«dzinach południowych funt spadł do pozioma 
317 i pół, potem jednak deznał nieznacznej 
popruwy. Zamknięcie nastąpiło po kursie 
3.18 i pół. Brytyjskie chligacje pólitwowe i 
pożyezki spadały. Natomiast cena złota wzra 
sła do 128 szył. + pensy za uneję. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

WARSZAWA. (Pat). Londyn 28,60 — 28,4%. 
Nowy York kabel 8,925 — 8,905; Paryż 34,82 - 

34,83; Szwajcarja 171,60 — 171,17; Berlin. 
w obrotach prywatnych 211,90. Tendencja nie 
jednolita 

ARCJE: 

        

  

  

Bank Polski 88. Mocniejsze.



NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Indywidualizm rolników a reforma 

ustroju. 

W „Połsee Zbrojnej* pisze prof. 
Wacław Makowski, wicemarszałek 
Sejmu i specjalista w dziedzinie za- 
gadnień ustrojowych, o wypadakach 
genewsk'ch jako o specyficznym ob- 
jawie przeżycia się ustroju demoli- 
beralnego w swej kolebce — Genewie, 
skąd sę rozpoczął swego ezasu jego 
zwycięski pochód i8ówi: prak Ma- 
kowski notuje tu dwa fakty: odrzuce 
nie rok temu socjalistycznego projek- 
tu zmiany ustroju Szwajcacji, jako nie 
dojrzałego i rozruchy, które świad 

  

  

  

   

  

czą o szybkiem  „dojrzewaniu* do 
zmian. Jednym z najważniejszych 
konirargumentów zachowawczych 
jest zwykłe: — indywidualizm rolni- 
ka nie znies'e żadnej ingerencji... 

    

    

     

   
   

— przypadkiem biorę w rękę uchwały го! 
ników polskich, kłóremi zakończono t. zw. 
tydzień rol ё 

Odczytuję te e postułatów raz i 

    

drugi i jesz n oczy i 
wu. / to piszą socj 
nicy, od wieków 

   

  

awodu. Ichpostulaty w sto 

powinny być ściśle indy- 
apewne bę a oni domagali 

stwo nie do ich 
by ograni 

ci z urodzenia 
sunku do państ 
widualistyczne 

    

     

      

   

    

      

  

ancyj według 
newczyka. — O, 
stulaty rolnii 

w dziedzinie 
produkcji, r 

go przymusu używani     produsiów roln) 

  

na to powiedział indywidualista! 
Jak można nakazywać komtś t 
używał mieszanek spirytusow 
my wracali do średniowiecza 
sywuno, kto jak ma się 

Tak jest, wymagania. które 
siaj państwu sa zupełnie inne, 
jakich miało eno być utworz 
sad indywidualizmu xVIII w 
wet zbyt wiele się od państwa ż 
na, że nie w. rezą tu gw cje negatywne, 
że obywatel wymaga od organ'zach piństwo- 
wej pozytywnych świadczeń; i to pewna tak 
że, że państwo nowoczesne musi sucłniać no- 
we skomplikowane zadania. 

A czy wobec tego nie zachodzi pot 
przystosowa: do tych ай organiz 
państwa? Zdaje się, że tak. 

zagadnienie reformy ustroju, p 
ania nowego państwa do nowych z 

dań spo: nych narzuca się w sposób sta- 
nowczy i jaskrawy. 

Jak to uczy! 

Gdy się ktoś domaga interwencji, 
musi dopuszczać jej możliwość i na 
własnem podwórku. Nie można mieć 
konsekwentnego j poważnego progra- 
mu tylko „na wynos'. A jeśli tak jest, 
to fakty by mówiły, że osławiony in- 
dywidualizm rolników, jak ten przy. 
słowiowy djabeł — straszniejszy. kie- 
dy... malowany. 

  

     

  

  

przepi-     

    
    e stawia dzi 

  

aniżeli te, dla 
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Prasa ukraińska o naszych granicach 
zachodnich. 

„Gazeta Polska“: 

Kapitalne zagadnienie stosunku 
ukraińskiej do konfliktu polsko-niemieckie; 
ujmuje w kilku artykułach p. t. „Polska mic 
dzy Zachodem i Wschodem* — Iwowsk'e 
„Diło”, Organ U.N.D.O.-a, po bardzo wszech 

sironnem, chociaż niezupełnie objektywnem 
rozważaniu sytuacji Polski, przewid: 
konflikt z Niemcami na tle Pomorza i Śłąska. 
Pisnio zapewnia, że polityka ukraińska zaj- 
muje stanowisko negatywne w stosunku do 
rewizjonistycznych dążeń niemieckich i pisze, 

e „gdyby przyszło do jakichkolwiek popra- 
wek zachodniej granicy polskiej, odbyłoby się 
ło naszych kosztem”. Na gruncie tego nega- 
tywnego stosunku dochodzi „Diło* do nastę 
pującej konkluzji: 

„Nonsenseni jest gadanina o natchnieniac: 
berlińskich naszej polityki, o tem, że nie ma- 
my własnej koncepcii politycznej, rownole- 
głej do naszych inieresów narodowych, że 
jesteśmy rzekomo narżędziem nacjonalizmu 
pangermańskiego. Oświadczyliśmy już, że 
rewizjonizm proniemiecki jest z punktu wi- 
dzenia naszych interesów narodowych krań- 
cowo szkodliwy, że jak słuszne są nasze pra- 
wa do ziem zachodnio-ukraińskich, tak słusz 
ne są prawa polaków do ich ziem zachod- 

nich”, 

„Gazeta Polska* podkreśla, że są 
ło pierwsze objawy udziału prasy u- 
kraińskiej w żywotnych sprawach 
państwa. Wzmożenie tego udziału 
wpłynęłoby niewątpliwie korzystnie 
na układ naszych stosunków narodo- 
wościowych. 

       

    

   

     

    

Komunizm w Niemczech. 

Pod tym tytułem drukuje „Kurjer 
Warszawski* korespondencję z Ber- 
lina. — Komuniści niemieccy są zor- 
ganizowani / świetni. Wszędobylski 
wywiad, posugujący się prawem i le- 

wem, powsadzani ludzie do policji, 
urzędów it. p. dochodowe pisma roz- 
chwytywane dzięki sensacyjnym in- 
formacjom i t. d. Oto ilustracja: 

Z połecenia komisarycznego rządu pruskie 
go, przeprowadziło prezydjum policji w Ber- 
linie akcję odbie ia broni od nieposiadają 
cych na to zezwolenia. Opracowano dokładną 
listę osób, przechowujących broń. wydele- 

gowano specjałne posterunki poł do kon 
broni. Później okazało się, że w 

i wielkiego Berlina broń została 
skonfiskowana po mieszkaniach przez — ko- 
munistów, poprzebieranych na policjantów! 
Fakt ten, świadczy o masowych próbach na- 
Śladowania kapitana z Koepenick przez wy- 
słanników partji komunistycznej, został sta 
rannie załuszowany przez samą policję e 
ską. Jeszcze dziś policja z: 
w jaki sposób lista osób, pos 
przechowywana w najw 

prezydjum policji, dostała 
stów. 

Prasa komunistyczna zwłaszcza od czasów 
Papena, jest często konfisków , względnie 

   
       

    
     

          

   

    

    

zawieszana. Partja nie wyrzeka się jednak te 
go potężnego środka propagando . Wzo- 

rem rosyjskim, weszła niemiecka partja ko      
  
  

munisty 
nych. Okoliczności, towarzyszące tej akcji, sA 
chwilami poprostu humorystyczne. Od kilku 
lat obowiązuje na terenie całej Rzeszy zakaz 
organizacji byłych żołnierzy frontowych „Ro 
te Front*. Również organ łejże nazwv zosłał 

zabroniony. Ale pismo, mimo to, ukazuje się 
regularnie conajn j od dwu lat, wszyscy 
byli członkowie tej organizacji otrzymują 
stale, a policja pruska nie może nietylko prze- 

      

  

    
   

szkodzić pojawianiu się regularnemu pisma 
ale nawet trafić na jego ślad. Same władze 
policyjne pruskie drzucają supozycję, aby pu 

    

smo o wielkim nakładzie mogło być Iranspor 
towane z Rosji. Jest więc drukowane w Niem 
czech, tylko w warunkach ścisłej konspiracji. 
Zresztą nietylko „Rote Front* wychodzi nie- 
legalnie, Wymieniano mi w Berlinie conaj- 
mniej 7 tytułów takich pism, które są koi- 
portowane w drodze organizacy jne 

cy komunizmu mogą mogą je nabyv 
ko tylko pismo dostaje się w ręce policji. 

I to w klasycznem państwie р 
cyjnem! Cóż, pieniądze są, a Niemcy 
zdemoralizowane jak nigdy. — Z tem 
wszystkiem jednak cała ta wielka + 
dowcipna zabawa musi zostać czemś 
egzotycznem tylko — nie ma poważ- 
nych ludzi do poważnego stanowiska 
i poważnych posunięć. 

        

; jim. 
RL DREE AEA ПСЕа 

Prymas Hiond nie wyjeżdża 
do Rzymu. 

POZNAŃ (Pat). Kancelarja Pryma 
sa Polski urzędowo komunikuje, że 
zupełnie bezpdostawne są wszelk:e 
wiadomości, o odwołaniu J. Em. ks. 
Kardynała do Rzymu j wskutek tego 
nie mają żadnego uzasadnienia ko- 
mentarze i wnioski, które snuje prasa 

- w związku z rzekomym wyjazdem ks. 
Kardynała. 

W prasie kon serwatywnej. 
Warszawskie „ABC*% ,a za niem 

inne pisma podały wiadomość o za- 
padłej podobno uchwale organizacyj 
konserwatystów utworzenia w War- 
szawie centralnego pisma konserwaty 
wnego, wzamian kilku obecnie istnie- 
jących, które zostałyby zamknięte. 
Tym centralnym organem miałby zo- 
stać krakowski „Czas”, przeniesiony 
do Warszawy. 

Redakcja „Słowa* we wczoraj- 
szym numerze zaprzecza kategorycz- 
nie tej wiadomości, o iłe dotyczy ona 
wileńskiego organu konserwatywne- 
go. 

Koniec akcji zbiórkowej na 
łódź podwodną „Odpowiećź 

Treviranusowi". 
Komisja Likwidacyjna Głównego Komite- 

tu Budowy Łodzi Podwodnej „Odpowiedź 
Treviranusowi* podaje do wiadomości, że z 
dniem 31 grudnia rb. zamyka akcję zbiórka 

wą i pros: wszystkie osoby i organizacje o 
zwroł list zbiórkowych pod adresem kom!- 
ietu (ŁODŹ ulica Gdańska 29) oraz o prze 

kazanie zebranych funduszów najdalej do 
nia 31 grudnia rb. ma konto komitetu. (P, K. 

O. Nr. 68199 lub Bank Gospodarstwa Krajo- 
wego, Oddział w Łodzi Nr. 822). 

  

     

  

    

  

stosunek Wilna do Wyspiańskiego w r 1907 
na podstawie polskich cząsop.'sm miejscowych. 

Z pogrzebu poety zrobono wielką 
manifestację narodową. Wzięło w niej 
i Wilno udział — do Krakowa udali 
się Nuna Młodziejowska, kierowniczka 

"i Bolesław Szczukiewicz, administra- 
tor teatru polskiego. Ponadto zostały 
złożone wieńce: od towarzystwa Szu- 
brawcow, „od redakcji „Kurj. Lit." i 
od teatru polskiego”), oraz wysłane de 
pesze — od Lutni wileńskiej i od re- 
dakcji Dziennika Wileńskiego"). 

Jak widzimy, udział Wilna w ob- 
rzędach żałobnych był bardzo skrom 
ny — tłumaczy się to przedewszyst- 
kiem trudnościami natury zewnętrznej. 
I znowu, rzecz niezmiernie charakte- 
rystyczna, najżywszą, najbezpośredniej 
szą reakcję dosirzegamy tu ze strony 
teatru. 

W Wilnie odbyło się w dniu po- 
grzebu poety 19 XI. (2 XII) nabożeń- 
stwo żałobne odprawione przez ks. kan: 
Sawickiego. O nabożeństwie tem zor 
ganizowanem przez teatr i prasę powia 
domiły czytelników umieszczone w .0- 
bu pismach ogłoszenia ). Jak infor- 
muje Kurjer Litewski *) świątynię wy- 
pełniła licznie inteligencja nasza, tu- 
dzież przedstawiciele zarządu miasta, 
prasy, literatury i sztuki* — na wez- 
wanie teatru i prasy Wilno głuchem 
nie pozostało. 

IL. 

W obu pismach pojawiają się bar- 
dzo zresztą nieliczne przedruki z dzieł 
poety. Są to krótkie fragmenty lirycz- 
ne: Modlitwa Konrada z Wyzwolenia” 
Ach któryż jestem żywy”), oraz repro 
dukcja autoportretu poety”). 

Oto wszystko, co bezpośrednio od 
siebie mówi Wyśpiański czytelnikom 
czasopism wileńskich. Jak widzimy, 
wybór bardzo szczupły z przebogatej 
spuścizny malarskiej i poetyckiej. 

Czasopisma  wiłeńskie pozwalają 

nam też rozejrzeć się w obchodach, po 
święconych Wyspiańskemu. 

Zapoczątkował je odczyt Walerego 
Gostomskegoo Weśelu, który się ad: 
był 5/18 grudnia 1907 r. Odezyt ten 
zgromadził licznych słuchaczy i docze- 
kał się obszernego sprawozdania”), 
które pozwala nam sądzić, że Gostom- 
ski trafnie i głęboko seharakteryzował 
Wesele, zwracając uwagę nietylko na 
stronę ideową, ale również i na struk 
turę artystyczną dramatu. 

Odczyt ten musiał z natury rzeczy 
pobudzić Wilnian do myślenia o dziele 
Wyspiańskiego. Że był on w Wilnie 
potrzebny — dowodem liczna frek- 
wencja „zdołał on nawet ściągnąć do 
sali odczytowej tych, których się zwy 
kle na odczytach nie spotyka”). Stało 
się tak niewątpliwie dzięki poryszeniu 
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Uroczystości kuczci Wyspiańskiego wKrakowie. 
Otwarcie wystawy książek — Odsłonięcie tablicy — 

Pochód na Skałkę. 

KRAKÓW (Pat). Niedzielne uro- 
czystości ku czci Wyspiańskiego roz- 
poczęy się otwarciem wystawy ksią- 
żek Wyspiańskiego, urządzonej stara 
niem Towarzystwa Miłośników Ksiąz- 
ki w Krakowie. Na otwarciu obecny 
był min. Jędrzejewicz w towarzystwie 
wojewody Kwaśniewskiego, prezy- 
denta Krakowa Beliny-Prażmowskie- 
go, zast. dow. OK płk. Bolesławicza i 
in.. Na eksponaty złożyły się wyda- 
nia wszystkich dzieł Wyspiańskiego, 
liczne, własnoręczne rysunki artysty 
dowydawanych książek. Następnie od 
było się również w obecności ministra 
Jędrzejewicza odsłonięcie tablicy pa- 
miątkowej wmurowanej w fasadę do 
mu przy placu Marjackim nr. 9 W do 
mu tym Wyspiański w latach 1900-— 
1901 pisał „Wesele*. Odbyło się uro- 
czyste posiedzenie rady miejskiej, W 
godzinach popołudniowych A: 

Rada Ligi 

obrady zjazd związków literatów pol- 
skich. 

O godzinie 17,30 ruszył pochód 
hołdowniczy na Skałkę, do grobu Wy 
spiańskiego. 

W pochodzie wzięła udział mło- 
dzież szkolna z Krakowa i różnych 
stron kraju, młodzież akademicka, 

przedstawiciele władz, Akademji U- 
miejętnošci į duchowieństwa, senatów 
Uniwersyteu Jagiellońskiego, Akade- 
mji Górniczej, WSH, związku strzele 
ckiego, związku legjonistów, związku 
rezerwistów į t. d. O godzinie 18,45 
przybył na skałkę p. min. Jędrzeje- 
wicz wraż z otoczeniem. W chwil; doj 
ścia pochodu przed kryptę zasłużo- 
nych wygłosił przemówienie imieniem 
Komitetu Obchodu p. Felsztyński, po- 
czem delegacje składały wieńce na 
sarkofagu Wyspiańskiego. 

Narodów. 
Odesłanie sprawy mandżurskiej de Zgromadzenia. — 

Polska — Gdańsk. 
GENEWA (Pat). Rada Ligi Naro- 

dów odbyła w poniedziałem przed po- 
łudniem krótkie posiedzenie, na któ- 
rem przedewszystkiem zdecydowała 
definitywnie odesłanie sprawy Mand- 
żucji do Zgromadzenia Ligi. 

Następnie sprawozdawca gdański 
reprezentant W. Brytanjj Eden zre- 
ferował sprawę wprowadzenia złotego 
ną kolejach gdańskich. Sprawozdawca 
Becka i prezydenta Ziehma. Wobec te 
stwierdził że sprawa ta wraz z kilko 
ma innemi została załatwiona przez 
układ, podpisany w sobotę przez 1 
go Rada może ograniczyć się do wy- 
rażenie zadowolenia z wyniku koncyl 
jacyjnego stron i podizękowania wy- 
sokiemu komisarzowi Rostingowi za 

   

jego wysiłki celem doprowadzenia do 
załatw.enia sprawy. Pozostaje poza 
tem sprawa reformy procedury z ty- 
tu action directe. W związku z tem 
sprawozdawca proponuje rezolucję 
następującą: 

Rada 1) przyjmuje do wiadomości 
układ zawarty między Poiską a Gdań- 
skiem, 2) postanawia powierzyć ko- 
miietowi, złożonemu z trzech swych 
członków gruntowne zbadanie kwestji 
action directe celem przedstawienia 
Radzie na sesji styczniowej, po wys- 
łuchaniu poglądów stron, propozycji 

celem ustalenia najbardziej zadawał 
niającej procedury w tej dziedzinie. 

Wnioski sprawozdawey zostały 
przyjęte. 

Następna sesja Rady L. N. 
GENEWA (Pat). Rada Lig; Naro- 

R która odbędzie jeszcze jedno po 
siedzenie w przyszym tygodniu, posta 
nowiła zwołać następną swą sesję na 

21 stycznia 1938 roku. W ten sposóób 
na sesji tej znane już będą rezultaty 
drugiej sesji przygotowawczej konfe 
rencji gospodarczo-finansowej. 

Krwawe zajścia we Lwowie. 
Jeden student zabiły, dwóchórannych. 

LWÓW. (Pat). W dniu 27 bm. o godz. 1 
i pół w nocy przed barem nocnym Grota przy 
ul. Szajnochy wynikła między kilku studen 
tami TV r. akademji medycyny i weterynari! 
a gromadką mętów ulieznyeh kłótnia, która 
zamieniła się w bójkę. Student jan Grotkow 
ski został eiężko ranny, a studenci Pietrasz- 
ko M. i PARA Stanisław odnieśli lek 
kie rany cięte. W ezasie bójki nadbiegli na 
miejsee dwaj posterunkewi PP., którzy ujęli 
na miejsca sporo uezestników grupy mętów 
ulicznych m. in. Mojżesza Katza oraz Szul 
ma Kelieru noiowanego kilkakrotnie za kra 
dzież i oszustwo i włóezęgostwo, Nuchima 
Schmera i prostytutkę Sorówkę. 

Student Gretkowski w czasie przewożenia 
de szpitala zmarł. 

Pierwsze dochodzenie wykazało, że aresz 

tówani uczestnicy bójki przed udaniem się do 
baru Grety spędzili eały wieczór w restau- 
racji Mandla przy uliey Żółkiewskiej, pora- 
nient zaś studenci brali udział w t. zw. 80- 

  

   

bótce w restauracj Adrja, skąd udali się do 
baru Groty. 

ŁWÓW. (Pat). W związku ze śmiercią za 
bitego w bójce noenej studenta weterynarji 
Gretkowskiego w niedzielę w godzinach wie 
czornyei pojawiły się ra mieście grupy aka 
demików, usiłując wywołać ekseesy. Organa 
ĘP. rczproszyły na uł. Akademickiej i Leg- 
jonów fermujące się grupki, zapobiegając 
prewencyjnie awanturom, 

W] godzinach popołudniowych ukazała się 
na mieście ulotka, mająca na eelu sprowoko 
wanie ekseesów a pochodząca rzekomo 7 
kół nacjenalstycznych. Ulotka okazała się 
falsyfikałem. Wyjaśnienie tej okołiezaości 
przyczyniło się do szybkiego uspokojenia na 
strejów. Bratnia Pomoce Akademji medycyny 
weterynaryjnej wydała odezwę, wyjaśniają- 
cą charakter zajście, w którem został zabity 
student Grotkowski i nawołująe młodzież de 
zachowania spokoju, 

  

Wykłady zawieszone. — Próby ekscesów. — Dalsze 
aresztowania. 

LWÓW. (Pat). W poniedziałek przed po- 
łudniem rektorzy wyższych uezelni we Lwo- 
wie zawiesili wykłady aż do odwołania z po 
wodn ceksecsów, jakie miały miejsce w obrę 
bie uczełni. Wezesnym rankiem miały miejs 
ce w kilku punkiach miasta ekscesy anty! 
dowskie, w czasie których poturhowano kil 
ku przechodniów — żydów, oraz wybiło szy- 
by w kiika sklepach, W wyniku sporadycz- 
nych ekscesów kilka osób zostało lekko po- 
turbowanych, Policja aresztowała parę osób, 
które przekazało urzędowi śłedczemu. 

Dalsze śledztwo w związku z zabójstwem 

š. p. Grotkowskiego doprowadziło do, ujęcis 
czwartego sprawey napadu, którym jest k 
mer 22-letni Izrael Tune, Znałczieno przy nim 
nóż. Sekeja zwłok 5. p. Grotkowskiego odby 

      

ła się w dnlu 28 bm. przy udziale władz pro 
kuratorskich i uniwersyteckich. Termin po- 
grzebu 6. p. Grotkowsklego ustalono na dzień 
29 bm. w godzinach preedpoludniowyeh. 

Widniu 28 bm. wojewoda Iwowski dr. Roż 
niecki przyjął ks. Groikowskiego, brata tra- 
ее zmariego studenta, który przybył do 
Lwowa na wiadomość o jego Śmierci, celem 

zajęcia stę pogrzebem, 

Po poładniu o godzinie 13 policja przy 
likwidowaniu zgromadzeń | ekseesów akade 
miekieh aresztowała kilku akademików —- 
chrześcijan eraz kliku żydowskich. W pobli 
Żu Teatru Wielkiego połieja aresztowała bla 
charza Markusa Gridmana, który usiłował 
pebić wywiadoweę policji Babiarza, 

Oświadczenie rektora. 
LWÓW. (Pat). Prasa podaje rozmowy z 

rektorami wyższych uczelni lwowskich. Re- 
ktor Uniwersytetu Jana Kazimierza ks, prof. 

umysłów, jakie się dokonało po śmier 
ci poety, dzięki działalności prasy i te 
atru przedewszystkiem, „Można Śmia- 
ło utrzymywać, że ogół inteligencji poł 
skiej, przez ten czas, dzielący nas od 
świeżej mogiły poety, myślał i bolał 
głównie o Stanisławie Wyśpiańskim”). 
Oto sformułowanie przemiany, jaką 
się dokonała wśród części społeczeń- 
stwa. 

Że ewolucja ła nie ogarnęła całko- 
wicie i wszechstronnie szerokich jego 
mas, że nawet owa egzaltacja chwili 
nie wszystkim się udzieliła — rzecz to 
zupełnie oczywista, a mocno podkreś 
lona w refleksjach Emilji Węsławskiej 
o uroczystym obchodzie w teatrze”): 

Na obchód powyższy, który się od- 
był w teatrze dnia 11/24 grudnia, zło- 
żyły się następujące utwory: 1) Tren 
okolicznościowy L. Staffa, 2) Djalog 
Kory i Demetr z Nocy Listopaowej, 
3) Sędziowie — tragedja Wyspiańskie 
go, której dotąd nigdzie nie wystawia 
no. 

Wystawieniem Sędziów dał teatr 
wileński dowód istotnego pietyzmu za 
równo dla wielkiego repertuaru, jak 
i dla zmarłego poety, którego kult sze- 
rzy przez realizację sceniczną jego tra 
gedji, znanej do niedawna tylko z wy- 
dania książkowego. 

Udział publiczności w obchodzie 
był liczny, zgodnie z zachętą, zwróco- 
ną do czytelników przy zapowiadaniu 
programu w kronice dzienników. „Ca- 
łe Wilno powinno wziąć udział w tej 
narodowej uroczystości, w tym hołdzie 

  

dr. Gerstman na pytanie, jak się przedstawia 
sytuacja w Uniwersytecie, oświadczył „Ponie 
waż dziś rano przed gmachem Uniwersytetu 

  

składanym pomięci zgasłego genju- 
sza”), „Nie wątpimy, że Wilno weź- 
mie udział w hołdzie, składanym pa- 
mięci genjusza”). 

Daleko stąd jednak do wniosku, by 
liczny udział publiczności w obchodzie 
był wynikiem głębszego zrozumienia 
zmarłego poety, jakkolwiek od premje 
ry Wesela do wystawienia Sędziów 
niejedno się w tej dziedzinie zmieniło. 
Zwraca na to zjawisko uwagę Emilja 
Węsławska”), która stwierdza, że 
śmierć Wyspiańskiego  najsłabszem 
echem odbiła się w Wilnie „Oddalone 
od ognisk kulturalnych... Wilno... nie 
zna całej plejady młodych twórców w 
dziedzinie sztuki, poezji, literatury, nie 
zna nawet takich, jak Wyspiański, mi- 
strzów'*. To też pod względem nastro- 
ju wieczór ten nie różnił się od innych 
wieczorów teatralnych — była wyraź- 
na nie współmierność między w) 
kiem teatru, by go uczynić jak najbar 
dziej nastrojowym, a _ publicznością, 
która do tego tonu nie umiała się do- 
stroić”). 

Do podobnych wniosków doprowa 
dza nas również sprawozdanie Bywal- 
ca z wieczoru Wyspiańskiego w Lut- 
ni, który się odbył 22 grudnia. 

Program wymienionego wyżej wie 
czoru, zakrojony pierwotnie na bardzo 

szeroką skalę. stopniowo, w miarę re- 
alizacji uległ zwężeniu: Złożyły się nań 
ostatecznie: Odczyt ks. Cyraskiego, 
Modlitwa Konrada z Wyzwolenia, frag 
ment z Legendy, deklamacja z Daniela, 
Pieśń z r. 1831 (Warszawianka — ty- 

  

Żyrardów. 
Kiedy Kaden wydał swoje „Czarne Skrzyd 

ła, wstrząsające często tragizmem, a nawet 
potwornością zawartych tam wydarzeń: — 
podniósł się gwałt i hałas wielostronny. - - 
Nietylko oburzyły się dotknięte w tem dziele 
sfery rekinów ciężkiego przemysłu w Zagłę- 
biu i gdzieinidziej, nietylko jęknęły boleśn'e, 
podrażnione w swoch ambicjach į machinac 
jach (byłych i teraźniejszych) sfery z pod 
znaku „Robotnika, ale i znaczna część inte 
ligencji, nawet bardzo autorowi tego cyklu 
przychyłnej, wzruszyła ramionami. „Przesada 
to nieprawdopodobne, skądżeby... Mamy tam 
przecież znajomych... Piszą, że nic podob- 

uego“... 

Kiedy zaš strzalem Blachowskiego trzas- 
nął piorun sprawy żyrardowskiej, wszysev 

1, № kty z „Czarnych Skrzydzł* 
zbladły. A przecież była to zaledwie część 
istotnego stanu rzeczy przez sito starań 
interwencyj wielomożnych, usilnych, mocno 
zakulisowych przenikła na salę sądową i do 
prasy. Nigdy jeszcze groźna dla naszego bytu 
państwowego rola gryderskiego kapitału 
obcego nie została uprzytomniona tak ude 

dy jeszcze miedola polskiego ru- 
w kleszezach tegoż kapitału nie ob- 

nażyła się z taką przerażającą prawdą. 
„Żyrardów wstrząsnął sumieniami. — 

Wstrząsnął z pewnością i tym miłym moim 
znajomym z P. P. S, który swcgo czasu 
zna. kłara Kadenowi, mówiąc, że „to obli 

niecki przekład (kapitał francu 
* Coeur i Kostryń—Kochler i Wa 
Nawet nazwiska pierwszych są 

uderza jąco ap SA PPE 

  

  

  

    
   

     

  

  

   

  

  

      

    

       

   

  

   

   
   

etycznie 
mło ;jon Młodych” 

micki Związek Pracy dla Państwa „wr: 
swojemi pozaakademickiemi odgałęzieniami, 
na swoich sztandarach wypisał hasła społe 
ne tak mocne i bezkompromisowo j 
jest to w pewnej mierze zasiugą sprawy & 
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straszliwie pomure tej sprawy, tra 
awnego procesu, o©dmajo 

nie w ś Śniadeckich zebra 
om, reda kot , „Państwa Pracy” 

       

  

   organu Legjonu Młodych, Wacław Zagórski. 
oustruowany, powie 

ał równie 
Pa wyrwa 

ekonom : 
autochton: Kamerunu czy 

; zorganizować cały Świat pra 
— ze światem robotnie 
Musimy zmienić istniejący 
który daje takie szerokie 

pole do majnik. mniejszych nadużyć i naj 
okrutniejszego wyzysku. Nz „rddzimy“, 
kapitał, czy obcy to jedno w dzisiejszych wa 
runkach. Musimy stanąć do nieubłaganej wal 
ki o przyszłe Państwo Pracy. 

europejskimi 
Kongo. Mi 

cy, inteli 
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EZEZODZOEDZ ZSR DLZOOSREZZAZDÓW 

wŚRÓD PISM. 
— Ostaini (114y) numer „Drogi“, mis- 

sięcznika poś ięconego sprawie życia polskie 

go, przynosi, jak zwykle, bogatą i ciekawą 

treść, z której wyróżnić trzeba artykuł A. 
Hertza „Przed epilogiem Hitlerjady", oruz 

drugą część pracy M. Stru  vskiego „Legjon* 
Wyspiańskiego, jako wi. porozbiorowych 
dziejów Polski“. Tenże  szyt rozpoczyna 
druk tragedji Jean'a Coct p. t. „Orfeusz” 
w przekładzie R. Kołonie go. W przegłą- 
dzie życia zagranicznego r ci się przegląd 
wypadków niemieckich ora kie o Cocteau. 
Dział recenzyj, z najnowsz, . książek uzn- 

pełnia zeszyt. 

Dr. med, EM. CHOLEM 
UROLOG. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 
ul. Zawalna 18 (róg Żeligowskiego), tel. 3.83 

Prnyjmuje 12—2 i 5-7. 
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ANDRZEJKI. 
Są pewne tradycje, które pomimo tempa 

współczesnego życia, nie wygasają dzięki 

swoistemu urokowi, poezji i fajemniezi 
Do takich należy zwyczaj wróżenia w wigilię 

św. Andrzeja. Któż zresztą nie jest ciekawy 

swojej przyszłości? A zwłaszcza młodzież, sto 

jąca u progu życia, tembardziej, że wróżby 

te zazwyczaj związane są z tym przyszłym wy 

branym, czy też wybraną — temat zawsze ak 

tualny i ciekawy. A przytem co tu zabawy, 

śmiechu nawet, li się wróżb takich nie 

traktuje poważnie. 

    

  

  

Dużo było rodzajów wróżb z których wnio 

skowano, jaki będzie przyszły mąż czy przy 

szła żona. Stała i ważna wróżba, której przy- 

pisywano wielkie znaczenie, polegała na u- 

stawianiu naprzeciw siebie wdóch źwierciadeł 

a między niemi dwóch świec. W głębokiem 

milczeniu, zamknięta sama w pokoju wpa- 

trzeć się musiała w lustro wróżąca dziewczy 

na i odliczyć w odbitem świetle źwierciadeł 

świec 24 i odróżnić światła każdej z osobna. 

Wtedy w mroku miał się ukazać jej w №- 

strze przyszły narzeczony. 

Sny, które się sniły w wigilję św. Andrze- 

ja, miały doniosłe zanczenie. Opowiadano ie 

zwykle jakiejś starej, „znającej* babce, któ- 

ra je tłumaczyła. Nazwiska znajomych zapi- 

sywano na karteczee i kładziono pod podu- 

szkę, rano wyciągało się jedną karteczkę i z 

niej wnioskowano, kto będzie wybrańcem. 

Jak wielkie znaczenie przypisywano snom 

w tę noc, widać z wiersza, ułożonego przez 

pannę stolnikównę Kunegunde Jasielską, ma- 

lującego obraz owych czasów: 

W wigilję świętego Andrzeja 

Spełniona moja nadzieja, 

Bogdaj się to sprawdziło 

Co mi się ongi wyśniło: 

Że z rą ojca dobrodzieja 

Zostałam ivydana 

Za pana Stefana. 

Bo też to galant cacany, 

Wąs misternie wymuskany, 

Tak ułożona zgrabnie czupryna 

Jakby za szatnego miał Kupidyna. 

Do dziś dnia wróżą również w sposób na 

stępujący: na miednicę lub koryto nalewa się 

wody i puszcza łupiny z orzecha włoskiego, 

w które 

  

zasadzone śą zapalone Świeczki i 

przyklejone imiona płci obojga: które imio- 

na płyną ku sobie i łupiny się zetkną to i o- 

soby się pobiorą. Są tu różne modyfikacje: 

czasem trzeba, żeby od Świeczki zapaliła się 

kartka z imieniem, czasein żeby 

łupiny się zetknęły. 

wystarczy 

Dużo wesołości wywołała wróżba i dziś 

jeszcze bardzo na wsi i w mieście popularna 

Od ściany naprzeciwko drzwi aż do drzwi 

mierzą dziewczęta przestrzeń trzewikami, od 

mierzając raz noskiem do drzwi, raz piętą. 

Jeśli przy progu wypadnie pięta, znaczy, że 

w roku następnym panna jeszcze za mąż nie 

pójdzie; przeciwnie, jeśłi wypadnie nosek, To 

musi już szykować wyprawę, gdlż niezadługo 

będzie jej ślub. 

Najważniejszem bezwątpienia jest lanie 

wosku. Co tu za połe do snucia najróżniej- 

szych domysłów! Ile fantazji można włożyć 

w przypuszczenie miłe dla serca! 

To też wieczór ten zawsze jest miły dla 

młodzieży i ze msi i z miasta. Trochę fanta- 

zji, trochę ułudy i dużo radości. H. N. 

Z deszczu pod rynnę. 
Prof, Studnieki odznacza się gorącym tem 

peramentem. Jego oplnje i sądy przybierają 
często formę tak lapidarną, że stają się amba 
rasujące Ta właściwość profesora spodowowa 
ła już znany proces o zniesławienie, wytocze 
ny przez wejewodę Grażyńskiego w sądzie 
katowiekim. Jak władomo proces uległ odro 
czeniu. Obeenie wznówlono przesłuchiwanie 

zgromadziły się wiełkie tłumy studeutów, 
które nie zachowywały się spokojnie, a chwi- 
lami występowały nawet dość agresywnie, zu 
wiesiłem wykłady na 2 godziny w nadziei, że 
nastąpi uspokojenie. Tymczasem rozpoczęły 
się ponownie niepokoje I w obawie, aby nie 
doszło do wiekszych awantur zawiesiłem wy 
kiady do cdwołania, Na pytanie, kiedy rek- 
ter zamierza uchylić swe zarządzenie o za- 
wieszeniu wykładów, ks. prof. Gerstram od 
powiedział: „Sądzę, że wykłady będą za- 
wieszene jeszeze przez dzień jutrzejszy, bo- 
wiem jutro ma się odbyć pogrzeb Ś. p. Grot- 
kowskiego. Mam wrażenie, że na dzisiejszych 
przedpołudniowych niepokojach skończy się 
wreszcie wszystko, 

tuł powyższy został opuszczony praw- 

dopodobnie ze względów cenzuralnych. 
Było to pierwsze jak się zdaje publicz 
ne wystawienie Warszawianki na tere 
nie zaboru rosyjskiego). Pomimo iż 
wykonanie nie było wolne od usterek, 
wieczór ten, jak zaznacza autor, wy- 
warł na obecnych silne wrażenie”). 

Recenzent podkreśla wprawdzie że 
nastrój w Lutni panował wyjątkowo 
podniosły, ale zwraca też uwagę na 
fakt, że sałę Lutni tego wieczoru wy- 
pełniła publiczność inna, niż zwykle. 
Jest to jeszcze jednym dowodem tego, 
że imię poety nie stało się popularnem 
wśród szerszych mas, że pomimo ca- 
łego ruchu w teatrze i prasie dążącego 
do spopularyzowania twórczości jego, 
pomimo wzmianki o jego twórczości 
ukazały się nawet w pismach ludo- 
wych, Zarzy i Przyjacielu Ludu cel ten 
osiągnięty został w stosunkowo wąs- 
kim zakresie — jedynie dla niezbyt li- 
cznego grona inteligencji twórczość 
Wyspiańskiego stała się  bezpošred- 
niem przeżyciem. 

Osobny dział stanowią wzmianki o 
tem, w jaki sposób uczciły pamięć Wy 
spiańskiego inne środowiska. 

A więc „Kurjer Litewski“ w arty- 
kule p. t. Pamięci Wyspiańskiego *) 
informuje swych czytelników o pow- 
staniu w Krakowie specjalnego komi- 
tetu, z Zenonem Przesmyckim i prof. 
Ferdynandem  Ruszczycem na czele, 
mającego na celu złożenie hołdu pa- 
mięci Wyspiańskiego przez wprowa- 
dzenie w życie szeregu jego niezreali- 

  

śwladków w tryble rekwizycji. I tu p. Stad- 
nieki nie wytrzymał i wygarnął: 

— „Administracja wpływa na zeznania 
świadków i w tym stanie rzeczy nie może 
być mowy © sprawiedliwym wymiarze spra 

wiedliwości!...* 

Postawiony z miejsca w słan oskarżenia 
tłumaczył się więc onegdaj przed sądem gro 
dzkim: — Przesłuchanie odbywało się taj 
nie, każdy sąd korzysta tylko z tych zez- 
nań, których mu się dostarczy. Więc niema 
6 ©0o się obrażać; to eo powiedział, ma šei- 
sły związek merytoryczuy z procesem i t p. 
t. p. 

Adw. Kopacz, obrońca prot. Studniekiego 
poszedł nieeo dalej. — Oskarżony, zdaniem 
adwckata, znał akty terroru ze strony pow- 
stańców śląskich, no i... był zdenerwowany, 
uniósł się — wypadałoby uniewinnić. 

Sąd poszedł najdalej: — winien! Zagałopo 
wał się — tydzień aresztu z odroczeniem wy 

konania na 2 lata. 

A o co poszło? O sposób powiedzenia, o 
nieliezenie się ze stylistyką i własnem uspesę 
bieniem. Im 

zowanych projektów artystycznych, о- 
raz cytuje nadesłaną przez powyższy 

komitet odezwę. Obszerniejsze omówie 

nie i uzasadnienie powyższych projek 

tów znajdujemy w artykule J Rydla pt. 
Spuścizna po Wyspiańskim”. Podają 

też czasopisma wiadomości o nabożeń 

stwach w Kownie, w Mińsku Lit., szcze 
gółowy opis uroczystego obchodu u- 
rządzonego przez polską kołonję aka- 
demicką we Fryburgu i t. d. 

(Bs): 

Marja Alewandrowiczowa, 

  

1) Dz. Wil. 1907, Nr. 264 i 265, Wiado- 
mości bieżące, 

*) K. Lit. 1907, Nr. 263 — Nuna Młodzie 
jowska — Pogrzeb Stanisława Wyspiańskie. 

go. 
18) Dz. Wil. 1907, Nr. 265. 

    

14) Dz. Wil. 1907, Nr. 264; K. Lit. 1907, 

Nr. 259. 
w) K. Lit. 1907, Nr. 260 — Zgon Wyspiań 

skiego 
16) Dz. Wil. 1907, Nr. 262. 

12) Dz. Wil. 1907, Nr. 270; Życie Iustr. 
1907, Nr. 22. 

is) Życie Ilustr. 1907, Nr 23. 
18) K. Lit. 1907, Nr. 275 — 

czytowej. 

5 
M be 
W. DZ 

wieczór... 
28) |, c. Nr. 282 — Wieczór Wyspiańs- 

kiego. 
*) K. Lit. 1007, Nr. 277 

spiańskiego. 
*%) Dz. Wil. 1907, Nr. 281 — Uroczysty 

Wieczór... 
"Le 
») Dz. Wil. 1907, Nr. 995 — Z Lutni. 
% K. Lit. 1901, Nr. 266. | 
PYSEECĄUNa: 271, przedruk z Czasu. 14 

N.R. Z sali od- 

Wil. 1907, Nr. 284 — Uroczystj 

- Wieczór Wy-
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Niewidomi rzemieślnicy. 
Niewidomy. Ileż smutnych reflek- 

syj budzi w nas ten wyraz. W wyobra- 
źni tworzymy obraz człowieka niesz- 
częśliwego, żyjącego w wiecznej nocy, 
zdanego na łaskę otoczenia, bezradne- 

go i nierozumianego, omalże nie że- 

braka, prowadzonego przez psa. Zdu- 

wałoby się, że los Slepca jest bezna- 
dziejny, że większość niewidomych 
ma tylko dwa wyjścia: pod kościół lub 

do przytułku na łaskawy chleb. Jed- 
nak życie mówi co innego. 

Oto onegdaj w Wilnie przed ko- 
misją egzaminacyjną przy lzbie Rze- 
mieślniczej zdało egzamin  czeladni- 
czy z koszykarstwa sześciu niewido- 
mych. Otrzymali oni dyplomy, upo- 
ważniające do prowadzenia samodz e! 
nych warsztatów koszykarskich. Są to 
pierwsi usamodzielnienį wychowanko 
wie Towarzystwa Kuratorjum nad © 
ciemniałymi w Wilnie, piękny wynik 
czteroletniej pracy wychowawczej. 
(Towarzystwo zostało założone w ro- 
ku 1928). 

Niewidomi, utrzymywani przez 
gminy i sejm'ki m.ejscowości, z któ- 
rych pochodzą, ukończyli zawodową 
szkołę dokształcającą, biegle czytają i 
piszą, oczywiście pismem  niewido- 
mych, a przedewszystk:em zostali nau 
czen' fachu, który jest najlepszy dla 
ślepców, bo możliwy do opanowania 
wyłącznie dotykiem. 

Dyplomy otrzymali: 23-letni Adam 
Sosnowski — niew:domy od 6 lat, 33 
letnia Zofja Święcicka — niew'doma 

"od urodzenia, 28-letni Leon Rynkie- 
wicz — niewidomy od 9 lat, 36-letnia 

Stanisława Giedroje'anka — niewido- 
ma od urodzenia, 33-letni Konstanty 
Michalecki — niewidomy od 6 lat i 
24-letni Józef Bułhak — niewidomy 
od 7 lat. Rynkiew'cz uruchomił już 
wałasny warsztat w Nowo-Wilejce, 

„który dobrze prosperuje, i założył 
„plantację wiklinową na podarowanej 
mu przez magistrat tamtejszy ziem:, 
w ilości pół ha. Sosnowski prowadzi 
warsztat w Markuńcach, reszta zaś 

zakłada w /Wflnie Spółdzielnię koszy 
karską. Wszyscy przestali być cięża- 
rem społeczeństwa. Wykierowano ich 
na ludzi samodzielnych, przygotowa- 
nych do zwycięskiej walki o chleb 
codzienny. 

Rzecz charakterystyczna, że wido- 
"my, który stawał do egzaminu, razem 
ze ślepcami, a pochodził z tegoż kur- 
su koszykarskiego, nie zdał. On i je- 

«den z niewidomych wykonali identycz 
ne fotele. Robota niewidomego, posłu 

„gującego się tylko dotykiem była do- 
bra: wykonanie staranne, symetrja 

„bez zarzutu, kształt fotela mógłby za- 

dowolić najwybredniejszego estetę. 
Widomy zaś, choć do pomocy miał 
„bezcenny zmysł, wykonał fotel gorzej, 
-Q symetrji koślawej; — nie miał tego 
wzroku wewnętrznego, któryby mu 
pozwolił na wydobycie piękna i kształ 
Au. 

  

Pójdźmy teraz na ulicę Antokol- 
ską 18 do warsztatów koszykarskich 
kuratorjum. Towarzystwo opiekuje 
się obecnie 20-tu ślepeami dorosłymi 
W średniej wielkośc:, jasnym pokoju 

pod kierownictwem instruktora p. 

Wł. Szczucińskiego pracuje zwykle 

po kilkunastu niewidomych. Mężczyź 

ni ; kobiety . 
Siedzą na niskich taboretkach przy 

ścianach, pochyleni nad rozpoczętą 

pracą: ten nad krźesełkiem, ta nad 

podstawką do kwiatów, tamten nad 

walizką. Powoli jakby z namaszcze - 

niem stwarzają kształt, który mogą 

wyczuć tylko dotykiem palców lub 

bardziej wrażliwych ust. Badają każ- 

dą wiklinę, każdą laseczkę, wypro- 

stowują krzywizny, odmierzają, przy- 

bijają ćwiekami ż t. p. I dziwnie, pod 

czas tych czynności, oczy, które prze- 

cież nic nie zobaczą, są skierowane 

na ręce, a gdy ze względu na kruchość 

materjału trzeba uważać pilniej, zbli- 

żają się blisko, blisko, jakby chciały 

wyczuć dotykiem, czego nie mogą uj: 

rzeć. Powstają, chodzą po pokoju + 

pełną swobodą ludzi widzących. Żyją 

w pełnej nieświadomości dnia i nocy. 

Jest jednak między nim; pew:en śle- 

piec od urodzenia, który o każdej po: 

rze dnia i nocy poda dokładny czas, 

omyli się zaledwie o kilkanaście mi- 

nut. Dwóch ma nadzwyczajnie rozwi- 

nięty zmysł przeszkód. Chodzą po 

mieście, po wszystkich ulicach miasta, 

w największym tłoku z zadziwiającą 

swobodą, bo znają miasto jak własny 

pokój. Nigdy się nie zdarzyło, by zde- 
rzyli się ze ścianą lub słupem. 

Podczas pracy mówią mało, bo 
wszak pracują myślą, w myśli widzą 

  

  

* wykonywany przez siebie przedmiot. 
— Czerwone i białe, to chyba nie- 

ładne połączenie — odzywa się jeden 

z niewidomych. 
— Nie, bardzo ładne — odpowia- 

da mu inny. — Nasza flaga państwo- 
wa ma kolory czerwony i biały, bar- 
dzo ładne. 

Pytający jest ślepcem od urodze- 
nia, odpowiadał mu niewidomy od lat 

10-ciu. 
W pobliżu mnie siedzi młodzieniec 

z ogrągłą blizną na skroni. Dwa lata 
temu, po zawodzie miłosnym strzel ł 
sobie w skroń. Postradał wzrok. W 
głębi przy oknie stoi kobieta w fiole- 
towych okułarach. Koleżenka z zaz- 
drości o mężczyznę wypaliła jej kilka 
lat temu oczy kwasem siarczanym. 
Pięcu nie widzi od urodzenia 

— Biedni — wyrywa mi się mimo- 
wok. 

Siedzący w pobliżu ślepiec zniew- 
nie marszczy czoło, zaprzestaje praco- 
wać | nasłuchuje. 

— Nie lubią bardzo, gdy się nad 
nimi lituje, a tem bardziej gdy uważa 
się za upośledzonych. Naogół są na- 
wet zadowoleni z obecnego trybu ży- 
cia. Nigdy, a pracuję, z nimi już trzy 
lata, niesłyszałem skarg — śpieszy z 
wyjaśnieniem instruktor. 

Jeden ze ślepców gra ładnic na 
skrzypach. Jest na III-im kursie w 
konserwatorjum. Zwolniony jest od 
pracy koszykarskiej. 

W przyszłości pójdą wszyscy, 
przygotowani, w świat o własnych si- 
łach. 

hoł. 

_ Uroczysta Akademja ku czci 
Janki Kupały i Jakóba Kołasa 
w 50-tą rocznicę ich urodzin, 

Uroczysta Akademja ku czci 50 
lecia urodzin poetów białoruskich 
„Janki Kupały i Jakóba Kołosa, zapeł 
«niła salę Apolla tłumem publiczności 
Nietylko wszystkie siedzące miejsca 
zajęte, ale przejścia pod ścianami i ga- 
terją gyły przepełnione. W pierwszych 
rzędach przedstawiciełe starszego po- 
kolenia, sporo księży, ale przeważa 
młodzież, część panien ubrana w stro- 
jach białoruskich nieco stylizowa- 
nych. 

Akademja rozpoczęła się z godzin- 
nem opóźnien:em, estradzie pod 
udekorowanymi portretami poetów, 
„zajął miejsce Komitet organizacyjny. 
Zagaił Akademję p. Własow, który w 
słowie wstępnem skreślił znaczenie 
Kołasa i Kupały dła białoruskiej kul- 
tury ; literatury, poczem p. Czarnecki 
i p. Bohdanowicz wygłosili długie re- 
feraty o całokształcie twórczości li- 
terackiej obu poetów z uwzględnie- 
niem ich życiorysów, wpływów atmos 
fery w jakich «ch talenta się kształ- 
towały i pokrewieństw duchowych z 
wielkimi poetami innych narodów. 

  

  

  

  

  

Obaj najwięksi poesi białoruscy 
'urodzili się w tym samym roku na wsi 
białoruskiej. Kołas jest synem leśnika, 
dzieciństwo spędzone na tle pięknej 
łeśnej przyrody, wyrobiło w nim go- 
rące umiłowanie ziemi rodzinnej, to 
przywiązanie do ziemi przebija we 
wszystkich jego utworach, a przede- 
wszystkiem w „Nowej ziemi” w ;, 

monie muzyku*. Wiersze jego odzn: 
czają się plastyką i poruszają tematy 
ogólno-ludzkie. Kupała pochodzący z 
uboższej sfery, wcześniej zetknął się 
z nierównością į niesprawiedliwošcią 
stanowisk społecznych, to też twór- 
czość jego ma zabarwienie klasowe, 
nierozłączne jednak z poczuciem odrę 
bności narodowej. Tem czem dla Ko- 
łasa jest ziemia, tem jest dla Kupały 
słońce i niebo, poezje jego są przepo- 
jone słońcem. W twórczości Kupały, 
większe znaczenie odgrywa treść niż 
słowa j jest on raczej muzykiem mż 
plastykiem w swoich poezjach. 

Po dziesięciominutowej. przerwie 
rozpoczęła się druga ezęść programu 
wokalno-recytacyjna ©obejmująca aż 

   

     

  

  

13 numerów. Chór Białoruskiego Zw. 
Akademickiego pod kierownictwem p. 
G. Szyrmy, bardzo pięknie odśpiewał 
szereg harmonizowanych  narodo- 

wych pieśni, szczegóólnie udatnie wy- 
padła pieśń „Zima“ ze slowamį Ko- 
łasa. Piękne i barwne chóralne śpie- 
wy przeplatane były deklamacjami 
utworów Kołasa i Kupały. Publicz- 
ność przyjmowała wszystkie produk- 
cje entuzjastycznie, gorąco oklasku- 
jąc zarówno Śpiew jak i deklamacje i 
domagając się bisów. Akademja uroz- 
maicona była fotografowaniem, Ko- 
mitetu : Chóru na scenie i publicznoś- 
ci na sali. 

Zotja Kalieińska. 

Z działalności B. B. W. R. 
Zebranie w Rzeszy. 

W ubiegłym tygodniu odbyło się 
posiedzenie Komitetu Gminnego B. B. 
W. R. w Rzeszy (pow. Wileńsko-Troe- 
kiego) pod przewodnictwem prezesa 
Komitetu p. Szukiewicza. Z ramienia 
Sekretarjatu BBWIR. brał udział w 
tem zebraniu p. Andrzej Gawda. Na 
porządku dziennym znalazły się spra- 
wy organizacyjne łącznie z planem 
działalności Komiietu w najbliższym 
czasie. 

W ślad za tem Komitet zastana- 
wiał się nad zagadnieniem usprawnie- 
nia działalności tamt. organizacyj spo- 
łecznych. Zdecydowano iść wytrwale 

w kierunku współpracy istniejących 
na terenie gminy organizacyj z Bło- 
kiem. We wspomaianym Koraitecie 
Gminnym reprezentowane są nastę- 
pujące organizacje: Związek Strzelec- 
ki, Związek Kół Młodzieży Wiejskiej, 
Straż Ogniowa i Kółka Rolnicze. 

2 Biatorusi Sowieckiej. 
SOWIETY KOZSTRZELAŁY PUŁKOWNIKA 

ARMII CARSKIEJ. 

Wi Mińsku w ub. piątek został rozstrzeła- 
uy b. pułkownik armj; carskiej Włodzimierz 
Korsautjew—Kuźmincw. Korsantjew w lecie 
r. b. został aresztowany w Mińsku w trakcie 

wyjazdu do Moskwy w specjalnej misji. --— 
Kcersantjew przybył w maju z zagraniey ee- 
łem cscbistego naradzenia się z grupą anty 
komunistycźną zuajdniącą aię na terenie Miń 
ska, Połneku, Witebska, Smoleńska i Mo- 
skwy. 

G. P. U. wpadło na Ślad zakonspirowanej 
grupy mińskiej, eo do areszto 
wania Kersantjewa | innych, którzy dotych 
czas tzekają na wyroki. 

   

KU Ry SER WTB EBENISPKST 

Zawieszenie w czynnościach służbowych kie- 
rownika wydziału przemysłowego czwartego 

urzędu skarbowego. 
Decyzją prezesa Izby Skarbowej zawi 

szony został w czynnościach służbowych 
rownik referatu prze owego w czwartym 
Urzędzie Skarbowym pan Dykas. Zawiesze 

na skutek wytoczenia mu bar 
dzo poważnych zarzutów z okresu kiedy był 

    

    

kierownikiem takiegoż referatu w pierwszym 
a obecnie po przemianowaniu w trzecim u- 
rzędzie skarbowym Zarzuty dotyczą szeregu 
wykroczeń, jakich miał się dopuścić przy 
wymiarze podatków. 

  

Postrzelenie na tle romantycznem. 
Wi dniu wezorajszym późno wieczorem 

przed lokal ambulatorjam pogotowia ratun- 
kowego zajechała wiejska furmanka, w któ- 
rej ieżał broeząe krwią ciężko ranny osob- 
nik 

Lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził, 
iż escbnik ów miał przestrzełony bok. Po u- 
dzieieriu mu pierwszej pomocy przewiezio- 
ne rannego w stanie ciężkim do szpitala św. 
Jakóba. 

W szpitalu stwierdzono, iż jest to Kazi- 
mierz Grabowski lat 21, zamieszkały w No- 
wej Wilejes, 

Według cłtrzymanych przez nas niespraw 
dzonych iniermacyj Grabowski postrzełony 
został przez swego przyjaciela podezas 
sprzeczki powstałej na tle romantzcznem. 

опа @ wypadku polieja wszezę 
ła dochodzenie. (c) 

  

Prośba o ułaskawienia skazanych „pzcyfistów". 
Przed paru miesiącami na mocy wyroku 

Sądu osadzeni zostali w więzieniu wojsko- 
wem w Winie dwaj szeregowcy skazani na 
dwa lata więizenia za niewypełnianie rozk. 

swych łożonych. Są to Koście ‚ 
jeiengo z pułków piechoty i 

unas z artylerji przeciwlotniczej. Pierw 
ań baptystą, drugi 
łaniając się swemi 

ycznemi odmóiwli u 
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„tołstojowcem*. 
przekonaniami расу 

   działu w ćwicze 
Osadzeni w v 

ch wojskowych. 
eniu ogłosili na znak 
źniej jednak za namo- 
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IDEALNY KOMPLET ODBIORCZY 

DETEFON 
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PŁOMIEŃ KOMINKA 

    
Szczegółowych Informacji udzieła 
wydział Detefon, Warszawa, 
Zielną 30 oraz wszystkie Urzędy 

Pocztowe. 

Do nabycia w Wilnie: w sklepie firmy Block-Brun, Mickiewicza 31 

Giełda zbożowe-towarowa i Iniarska w Wilnie. 

Po dwuletnich przygotowawczych 
pracach, przey dużem zainteresowa- 
niu powstała w Wilnie Giełda Zbożo- 
woTowarowa i Lniarska, dawno ocze 
kiwana przez Świat gospodarczy па- 
szych ziem. Będzie ona miała donios- 
łe znaczenie dla życia gospodarczego 
kraju, regulując chaotyczny dotych- 
ezas handel produktami rolnemi, u- 
stalając ceny, odpowiadające faktycz 
nym stosunkom. Ponieważ obroty na 
giełdzie wolne są od podatku obroto- 
wego powstanie giełdy będzie nie bez 
znaczenia dla konsumeji m. Wilna. 

W wielkiej sali nowego gmachu Iz 
by Przemysłowo-Handlowej przy nl. 
Miekiewieza odbyło się pod przewod- 
nietwem b. ministra prof. Witolda Sta 
niewieza pierwsze konstytuujące ze- 
branie giełdy zbożowo-towarowej i 
Iniarskiej w Wilnie. O zainteresowa- 

niu giełdą świadczy fakt że na 77 u- 
prawnionych do głosowania członków 
giełdy przybyło na zebranie 69 czł. 
zarówno z Wileńszczyzny jak i z War 
szawy, Białegostoku, Grodna, Nowo - 
gródka, Lidy i szeregu innyeh miast. 

Pierwsze konstytuujące zebranie 
dokonało wyborów przedewszystkiem 
Rady Giełdowej. W skład tej rady we 
szło 6 kupeów i przemysłowców, czte 
rech rolników i przedstawicieli spół- 
dzielni rolniczych, jeden przedstawi- 
ciel intendentury wojskowej, oraz de 
sygnowany przez obie strony na przy 
szłego prezesa rady giełdowej p. Lud- 
wik Chomiński, który będąe rolni- 
kiem jest jednocześnie reprezentan- 
tem sfer przemysowych. 

Skład rady giełdowej przedstawiać 
się będzie jak następuje: 

1) Chomiński Ludwik, przemysłe- 
wiece i rolnik, dotychczasowy prezes 
komitetu organizacyjnego giełdy zbo- 
žowo-towarowej i Iniarskieį, 

2) Gilarowiez Lejzor, prezes zwią- 
zku dostaweów dlą wojska, 

3) Himmelfarb Eljasz, ezłonek za 
rządu związku dla handu ; eksportu 
Iniarskiego, 

4) Kamiński Władysław poseł na 
Sejm, prezes związku osadników, 

Pierwsze zebranie giełdy. 
5) Kinkulkin Szymon, radea Izby 

przemysłowo-handlowej, _ właściciel 
młyna, 6) Korkliński Aleksander, rad 
ea izby przemysłowo-handlowej, dy- 
rektor Syndykatu Rolniczego, 

7) Szpunt Ruwin, współwłaściciel 
firmy Iniarskiej, 

Taub Michał, radea izby Przem.- 
handłowej, współwłaściciel browaru 
Szopena, 

9%) Inż. Trocki Saul, wieeprezes Iz- 
by przem.-handl. dyrektor Olejarni 
Kurlandzkiej, 

10) Turczynowiez Ksawery, dyrek 
tor centrali stowarzyszeń rolniezo- 
handlowych, 

10) kpt. Tysowski Gustaw przeds- 
tawieiel intendentury DOK III, 

12) Zawadzki Feliks, rolnik. 

    

Dnia 28 listopada 1932 r. pierwszy dzień 
preeesu Taraszkiewicza. 

Po odezytaniu aktu oskarżenia nastąpiły 
długie więcej niż dwugodzinne wyjaśnienia 
głównego oskarżonego. 

Przemówienie Taraszkiewicza jest pełne 
uwag zasadniczych, wyjaśnień natury do- 
ktrynalnej. 

Na wstępie zaznacza, że proces jest nie- 
uzasadniony. Zarzuecają mu akeję na rzecz 
Rosji sowieckiej, a eelem jego działalności 
była tylko niepodległość Blałorusi. 

Powaływanie się na konstytueję określa 
jako „granie na instrumencie pobitym z por 
wanemi strunami*. 

Zapytany, czy przygotowywał zamach, wy 
głasza całę teorję o istocie władzy. 

Stwierdza, że jest przeciwnikiem obecne 
go ustroju i dążył do jego zmiany. 

Zwolniony z węzienia został przed termi- 
nem wbrew wcii, gdyż uważał za właściwsze 
odsiadywanie reszty kary wraz z innymi u- 
czestnikami rozwiązanej partji. 

Po zwolnieniu z więzienia osiadł na wsi, 
gdzie zajął się tłumaczeniem Iljady Homera 
na język białoruski. 

W czasie wyborów do obeenego sejmu 
bierze udział w akeji wyborczej, a pę unie- 
ważnieniu Hsty, w obawie przed aresztowa- 

Wybrano 6 zastępców, członków 
rady giełdowej (3 kupeów, 2 rolników 
i1 przedstawiciel intendent. wojsk.) 
Dokonano wyboru komisji rozjemczej 
złożonej z 20 osób i komisji rewizyj- 
nej — z.5 osób. 

Po zatwierdzeniu składu rady gieł 
dowej przez ministra przemysłu i han 
dłu, giełda ma przystąpić w jak naj- 
krótszym ezasie do uruchomienia tran 
zakeyj. 

  SSE GS 

Komisarzem giełdy zbożowo-towa- 
rowej i Iniarskiej w Wilnie został mia 
nowany przez p. ministra przetrnysłu 
i handlu p. Wacław Szaniawski, na- 
ezelnik wydziału rolnietwa i weteryna 
rji wileńskiego urzędu wojewódzkie- 
go. 

USSR 

Proces Taraszkiewicza. 
niem wyjeżdża najprzód do Gdańska, potem 
do Berlina. Tam działa na terenie emigra- 
eyjnym, udziela wywiadów, wreszeie bierze 
udział w wielkim Kongresie Ugrupowań Wło 
ściańskich, na którym przewodn. hr. Karoły. 

Na zapytanie, czy uważając siebie za dzia 
łacza narodewego białoruskiego tylko w obee 
nej konstelacji stosunków politycznych odno 
si się pozytywnie do Sowietów i jak sobie 
wyobraża przyszły ustrój Białorusi? — nd- 
powiada, że nie jest nacjonalistą w tym sen- 
sie, by oddziciać sprawy narodowe od spo- 
łeeznych. Jest Marksistą | uważa, że bołsze- 
wiey zakładają fundamenty pod przyszłą kul 
turę, Jak każdy socjalista za ideał uważa 
ustrój komunistyczny — wypiera się jednak 
jakiegokolwiek związku zależności swej akeji 
z Ill międzynarodówką i nie odnosi się do 
Sowietów bezkrytyezne i należy — powiada 
— odróżnić „komunizm* od konkretnej pró 
by jego realizacji. 

O tem, że wywrotowe ruchy białoruskie 
były finansowane przez III międzynarodów 
kę, jeżeli wie skąd, bo tylko z gazet. Sam 
nigdy pieniędzy nie brał. 

Sądząe z przebiegu rozprawy (trwała do 
godz. 1 m. 15 w noey) należy się spodziewać 
kary łagodnej, lub uniewinnienia. 

Wyrok zostanie ogłoszony dziś o godz, 13. 

Śąd doraźny nad żonobójcą. 
Jak się dowiadujemy p dniu 1 grudnia 

sesja wyjazdówa wileńskiego sądu okręgowe 
go rozpozna w trybie doraźnym sprawę Mi- 
kołaja Rosaka, oskarżonego o bestjalskie za 

mordowanie żony podczas anu. Pisaliśmy 
już o tem obszernie w „Kurjerze*. 

Żenobójcy grozi kara Śmierci. (e) 

Nieozpietzna szajla złodziejska w potrzasku. 
Dezerter na czele szajki. Strzały i pościg za uciekającym hersztem. Tajemnicze 
zaginięcie nad brzegiem 

W; eiągu ostatnich kilku tygodni na tere 
nie Wlilna dokonano szeregu kradzieży, któ 
re ze względu na sposób, jak również na po 
rę, w której były dokonane, świadczyły że 
są dziełem jednej i tej samej szajki. 

Wszezęte w związku -z tem przez agentów 
wydziaiu śledczego energiczne tępienie prze 
stępców oraz ohkserwacja kryjówek i melin 
złodziejskich narazie żadnych pozytywnych 
wyników nie dały. Depiero karta pościgowa 
12 pp. za dezerterem tegoż pułku Olgierdem 
Kisielem przypomniała wydziałowi śledczeniu 
o istnieniu niebezpiecznego opryszka i na- 
sunęła przypuszezenie, iż powyższe kradzieże 
są dziełem rąk Kisiela i jego kompanów, któ 

rych debrał sobie po ucieeczee z wojska. 

QOlgicrd Kisiel znany już był wileńskiej 
polieji śledczej jeszeze przed jego wstąpie- 
niem do wojeka, gdyż był kilkakrotnie osa- 
dzany na Łukiszkach za dokonane kradzieże. 

Wi tym też kierunku poprowadzono dal 
sze dcchedzenie, W! wyniku obserwaeyj agen 
ci wydziału śledczego przed paru tygodnia- 
mi zauważyli poszukiwanego Kisiela na ul. 
Wielkiej, w chwili, ikedy wchodził do jed 
nej ze znanych polieji melin złodziejskich. 
Kiedy jednak i wywiadowey za nim wstąpi- 
li do meliny, Kisiela już w niej nie było. 
zauważył on widocznie, że jest Śledzony i 
przez tylne drzwi wyskoczył na ulieę. 

Za uciekającym Kisielem rozpoczął się 
pościg. w trakcie którego Ścigający go a- 
gene wydzału śŚledezgo oddał kilka strzałów 
rewoiwerowych. Mime tego Kisiel uciekał w 
dalszym ciągu Skręcił na ul. Łotoezck i pę- 
dził w kierunku Wfilenki, gdzie w niewyjnś- 
niony wprosł sposób zginął na oczach wywia 
dewców znajdując widoeznie sehronisko w 
nieznanym policji przedtem upatrzenym za- 
kamarku. 

Prowadzenemi w dalszym ciągu wywiada 
mi ustałeno, że znany 1 kilkakrotnie karany 
złodziej Bronisław Olechnowicz pseudo „Pop* 
dobruł sobie za kompana dezeriera Kisiela 
i Staszewskiego Wacława pseudo „Wiaeek*, 
z którymi dokonał następujących kradzieży: 

1%. dniu 11 bm. nad ranem, ulubiona przez 
nieh pora dla wypraw złodziejskieh, obra- 

Wilenki. 

bowali sklep Szlomy Gałisza, w dniu 24 przy 
ulicy Antokolskiej Nr. 70 wymieniona szajka 
skradła większą ilość wartościowych rzeczy, 
którą usiłowała przenieść przez most strate- 
giezny na Antokolu do meliny na Łosówec, 
leez spotkawszy policjanta złodzieje wrzuei- 
li worki do Wźlji zaś sami zbiegli. 

Dnia 26 bm. o godzinie 6 rano ciż sami 
złodzieje włamali się do kiosku przy placu 

Katedralnym, róg Miekiewieza skąd skradli 
rozmaitych towarów tytoniowych na 122 zł. 

Na tej wyprawie „zasypali* się. W chwiii 
kiedy opuszczali swoją melinę wraz ze skra- - 
dzionemi towarami, cełem sprzedania ich pa 
serwi, zostali znienzeka otoczeni przez wy- 

wiadeweów i aresztowani. 
Nau trop tej meliny policja wpadła w na- 

stępujący sposób: 
Po ustaleniu, że Olechnówiez odwiedza 

często dozercę domu Nr. 30 przy uliey Wieł 
kiej i przebywa tam przez dłuższy ezas, a- 
genei wydziału Śledezego przyszli do przeko 
nania, iż Kisiel, jako komuan Olechnowieza, 
również tam się ukrywa. Na skutek tego w 
dniu 26 bm. w godzinach porannych policja 

  

Z Besranicza. 
ZATRZYMANIE PATROLU SOWIECKIEGO 

NA POLSKIEM TERYTORJUM. 

Wiezoraj rano na odcinku granicznym 
Iwieniee zatrzymano sowiecki patrol graniez 
ny, który w nieustalony sposób znalazł się 
na terenie polskim i zdążał w kierunku pol- 
skiej wsi Dudy. Żołnierzy sowieekieh skiero 
wano do dyspozycji władz śledezych. 

NIEUDANA UCIECZKA BANDYTÓW. DO 

ROSJI SOWIECKIEJ. 

Z pogranieza donoszą, iż na terenie od- 
cinka granieznego Łaniewieze w rejonie osa- 
dy Krzesany patrol KOP. natknął się na 8 
geobników, którzy nielegalnie zamierzał do- 
stać się na teren sowiecki. Osobnicy ci na 

Zakonspirowana melina w domu dozorcy. 
wkroczyła nagie do mieszkania dozorey A- 
leksandra Nowickiego aresztowując wszyst 
kieh członków szajki. 

Podczas rewizji w mieszkaniu Nowiekle- 
ge ujawniono większą ilość termasołu, farby 
do skór i innych tewarów. 

Podczas badania przyznali się oni, že do 
kenali tej kradzieży przy ulicy Piłsudskiego, 
a poszkodowany policji o tem nie zamełdo- 
wał. 

Polieja prowadzi obeenie dalsze dochodze 
nie w kierunku ustałenia całego szeregu in- 
nyeh kradizeży popełnionych przez tychże 
złodziei. 

Wi dniu wczorajszym Olgierd Kisiel prze- 
kazany został władzom wojskowym, z pole- 
cenia których osadzony został w więzieniu 
woįskowem na Antokolu. Pozostali złodzieje 
powędrowali na Łukiszki, 

Witaki to sposób zlikwidowana została 
przez wydział śłedezy jeszcze jedna szajka 
złodziejska, która od kilku tygodni zmusza- 
ła funkejonarjuszy policji śledczej do conoe 
nych obław i poszukiwań. (0 

  

wezwanie patrołu oddali kilka strzałów re- 
wolwerowych i poczęli uciekać. Za uciekają 
eymi żołnierze oddali 7 strzałów ranląe 2 
zbiegów. Trzeci padł na ziemię i poddał się. 
Rannymi okazali się dwaj ścigani bandyci 
Choroszuk Michał i Grzegorz Czenow. Zat- 
rzymanym Okazał się Ignacy Hroszezewlez, 
zbiegły osłatnio z aresztu gminnego. Wszy- 
sey troje są oskarżeni o dokonanie napadu 
rabunkowego na dom kupca leśnego w Mi- 
chorowie Jankiela Zignera. 
  

Popierajcie Ligę Morską 
  

Odpowiedzi redakcji. 
P. Al. Kobiak w Dziśnie. O dalsze 

korespondencje prosimy. 

  

Filmy wiieńskie. 

Ludzie, którzy jedzą psy. 

Nie jest to kaczka dziennikarska, obli- 

ezona na efekt. Nie jest to bujda jak o wę- 

żu morskim, czy perpetuum mobile, któremi 

raczy się zwykle czytelników w okresie ogór- 

kowym. Niedawno miałem możność poznać 

takiego zjadacza psów, który nawet chwali 

psie mięso i uważa, że jest bardzo dob- 

re. Sam osobiście nie próbowałem, więc mu- 

szę się opierać tylko na ohjektywnych da- 

nych mego znajomego. 

Poznałem go w czasie swych niezliczu 

nych perypetyj w podziemnym niemal świe- 

cie wiłeńskim. Naturalnie bezdomny, z za- 

wodu najchętniej bezrobotny, jeden z tych, 

eo na „Placu broni* w ekresie letnim rozbili 

swe namioty. Teraz mieszka w schronisku 

dla bezdomnych przy ulicy Daielnej Nr. 54. 

Przed kilkoma dniami złożyłem mu wizytę. 

Był niesłychanie podniecony, niemal weso 

ły. Pomimo perypetyj przytył nawet. Zerwał 

się na mój widok. Krzyknął radośnie i z 

miejsca poprosił © papierosa. 

— Dobrze się wam widać powodzi — 

— rzekłem, patrząc na zaokrąglającą się fi- 

gurę. 

— A tak, jeszcze w Polsee dobrze żyć 

można. Teraz nawet lepiej niż dawniej. 

— Jakże? Macie już jakiś kawał dachu 
nad głową! 

— Et, to to głupstwo. Z dachem, czy bez 

zawsze żyć można — ale bez jedzenia nie 

bardzo. 

A teraz jedzenia jest zawsze eodziennie 

ile wiezie. I to tłuste, że choć jedz i jedz, a 
nie cheesz od jedzenia się oderwać. 

— A dużo macie? 

— Pewno. Rano chleb ze szmalcem. na 

obiad stara ugotuje żeberka z temi bezrobot- 

nemi kartofelkami | jakoś człowiek dzień 

opędzi. 

— A wieczór gwizdacie jak zwykle? 

— Też! Teraz nawet i kołacje człowiek 

wbija codziennie jak się patrzy, Zwykle ja- 

kaś polędwica... 

— Toż musicie mieć jakiego rzeźnika w 

rodzinie? 
— Nie, ale się łapie pieski i z tego wyche 

dzą Świetne potrawy. : 

— Co, psy iapiecie? 

— Ano tak, usługę się niby Magistratowi 

robi, według tych hycłów, znaczy się opra- 
weów miejskich. 

— Jakże wy to robicie? ią 

— Zwyczajnie. Idzie się w nocy, alko 

wcześnie rano na ulice i place młasta. W kie 

szeni zawsze kawałek dobrej kiełbasy, albo 

i obrzynków z jatek w halach. Psów się peł- 

no kręci dokoła śmietników, więc się je wabi. 

Leei sobie taki mieszaniec foksterjera z wyż- 

łem, ogonem kręci, bo mu jest wesoło, wę- 

szy na wszystkie strony i wpada prawie na 

€złowieka. Wyciąga się wtedy na wabia ka- 

wałek obrzynka i rzuca, Pies naturalnie zja- 

da z apetytem, oczekując na dalsze kęski. 

Wyciąga się go wtedy na jakieś upatrzone 

miejsce i w łeb! Kijem. Jęknie czasem i zem 

dleje, znaczy się straci przytomność. Wtedy 

do worka i na plecy. Co prędzej do domu. 

Tu się nieszczęśliwą żywiołkę jak w rzeźni 

szłachtuje. Skórkę się sprzedaje kuśnierzowi 

za 40, ałbo 50 groszy a mięso do kotła. 

— A dobre to? 

— I lepsze być nie może. — Czasem się 

znajdzie jaki jedno, ezy dwóletni szczeniak 

miękki i kruchutki, niczem zając, O buracz- 

ki —aż się prosi! Czasem znowu ledwo się 

sobaka wlecze. Takiemu śmierć, to prosto uł- 

żenie. Ale jeść tego nie można, 

iš 

— Dlaczego? 

— Bo tak, jakbyś skórę chciał jeść. Ale 

tak zawsze dobra żywiołka, choć taką marną 

śmiercią zeszła z tego Świata. Może skosz- 

tujecie? 

— Nie dziękuję — odpowiedziałem szyb- 
ko. 

Zaprowadził mnie do kuchenki, gdzie na 
płycie zobaczyłem duży garnek, pełen gotu- 

jącego się rosołu. Okrył pokrywę garka. — 

Zobaczyłem jakieś pływające w ukropie czę- 

śei nieszczęśliwego Rurka czy Brysia. Bił 

z tego specyficzny zapach... 

A może mi się tylko zdawało?... 

Wyszedłem ecprędzej, gdyż zdawało mi 
się że za chwilę stanie się straszłiwa rzecz; 

że z pod pokrywy garnka zaszczeka smętnie, 

lub zawyje cichym, zbiedzonym głosem 1 po 

skarży się na swoją dolę najlepszy przyjaciel 
eałowieka, skaczący niedawno z uciechy mie 
Szaniec foksterjera z wyżlem... Rol.
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorslogji U.S.B. 
w Wilnis z dnia 28-X!- 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 

Temperatura średnia: YE. 
najwyżaza 6 50 C> 

> najoiższa | 20 € 

763 

    

tr: peludniowy. 

Tendencja: wzrost. 

Jwagi: zrana mglisto i deszcz wiecz pozodn. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu dzi- 
siejszym 29 Hstopada według PIM. 

Zachmurzenie zmienne z przelotnemi op: 
dami. Temperatura bez znacznych zmu 
Umiarkowane, na wybrzeżu porywiste wiat 
ry zachodnie, potem północno-zachodnie i 
północne, 

    

MIEJSKA. 

— PROJEKT NOWYCH REDUKCYJ PER 
SONALNYCH W: MAGISTRACIE. W związku 
z przeprowadzaną cheenie na terenie samo- 
rządu wiłeńskiego reorganizacją pracy, do- 
wiadujemy się, że w Magistracie' szykuje się 
podobno nowa serja redukcyj personalnych. 
Podług uporczywie krążących pogłosek z dn. 
1 grudnia ma otrzymać wymówienie około 59 
praeowników, przeważnie kontraktowych. W 
pierwszym rzędzie redukcja dotknąć ma wy 
dział podatkowy, gdzie w związku z preję- 
ciem przez władze skarbowe egzekucyj pów- 
stała konieczność dalszych redukcyj. 

Podług opinji kół fachowych w Magist- 
racie istnieje obeenie tendencja zmniejszenia 
de minimuni ilości pracowników kontrakto 
wyeh. Większość stanowisk ma być obsadzo 
na przez wykwalifikowane już siły etatowe. 

ka
 

T
r
y
 

— Lombard miejski nie może uskarżać 
się na brak kHjentefi. W związku z ostatecz- 

ną „likwidacją lombardu przy ulicy Bisku- 
»iej niedawno uruchomiony lombard miejski 

się nadzyczajną frekwencją zuboża 
ludności. 
Biura lombardu miejskiego codziennie są 

oblegane przez setki potrzebujących gotówki 
inieszkańców, którzy ostatnie mieraz cenniej 
ze przedmioty (dostarczają lombardowi. Za- 

rząd lombardu wobec znacznego napływu 
antów niezbyt pochopnie przyjmuje przed 
mioty ipod zastaw. Są one dość długo segre 
zowane, badane zanim zostaną przyjęte. 

Zazwyczaj ofiarowywane są drobne poży- 
czki, mimo że zdarza się często, że dos 
czane cenne przedmioty przedstawiają war- 
iość kilkuset złotych. Lombard przyjmuje 
tylko wartościowe przedmioty jak złoto, bry 

mty i wogóle drogie kamienie, misterne 
przedmioty srebrme, drogie futra, maszyny, 
nuta, motocykle i t. p. Garderoby i drobni 
zych sprzętów lombard nie bierze. W zwią: 

ku z tem od podwoi lombardu miejskiego vc 
padła ludność wyrobnieza, a klijentami zak 
jadu zastawniczego jest obecnie t. zw. inteli- 
zencja rekrutująca się z urzędników, kupców 
„ubożałych, przemysłowców, ziemian i woj 
skowych. 

— Reorganizacja wydziału rzeźni i ryn- 
ków. Jak się dowiadujemy, Magistrat zaak: 
ceptow. al już projekt reorganizacji w. 

rzeźni i rynków. Część agend tego wydziale 
przejdzie pod: zarząd ławnika Safatewicza, 
reszta zaś do. wydziału nieruchomości. 

Powyższe zmiany wejdą w życie z dniem 
i stycznia r. prz. 

— Czy będzie rynek przy ul. Legjonowej 
Wjobec żądania przez mieszkańców ulicy Le 
4jonowej założenia na tej ulicy rynku, oneg 
łaj specjalna Komi z ramienia Magistratu 
udała się na miejsce celem wyboru odpowied 
iiego placu. 

Ostatecznie sprawa ta zostanie rozstrzyg 
nięta na Komisji Gospodarczej , której posie 
dzenie zwołane zostanie w początkach przy 
szłego tygodnia. & 

— Praeownicy miejscy opodatkowują się 
na bezrobotnych. W! dniach najbliższych od 
będzie się walne zebranie pracowników miej 
skich, na którem zarząd wysunie wniosek do 
prwoliego samoopodatkowania się na rzecz 

hezrobotnych. 

— Projekt budowy hydroelektrowni. —- 
")negdaj wieczorem odbyło się w lokalu Ma 
sistratu posiedzenie radzieckiej Komisji Tech 
ieznej. Porządek dzieny wypełniła sprz 
fc alnj mowej budowy elektrowni 

. W wyniku kilkugodzinnych obrad po 

łaaswidna wyłonić podkomisję w składzie 
radnych: Zaszto Trockiego, Kubilusa i 

uż. Jemsza, polecając jej opracowanie szcze 
gotowego planu budowy elektrowni wodnej. 

Rozbudowę obecnie istniejącej elektrowni 
tzmano narazi za nieaktualną, gdyż w obaz 

„m stanie jest ona w zupełności do 
aną dła zaspokojenia potrzeb miasta 

ia najbliższe lata. 

   

   

    

   

     

   

  

   

            

    

      

   

  

    

5 LITERACKA 

— 178 Środa Literacka pos 
dzie młodym gościom z Wiarszawy 

  

   
cona bę- 

i Łodzi. 

M. NIKIFOROWSKI. 

Młody, zdolny poeta, Roman Kołoniecki, wy 
głosi, o Pawle Valery, odczyt ilustrowany 

przekładami jego poezji. 
Drugą część wieczoru wypełnią autorecy- 

tacje Romana Kołonieckiego i Kazimierza 
Sowińskiego poety łódzkiego. 

Wstęp dła wprowadzonych gości — 1 zł. 
50 gr. — Członkowie Zw. mpatycy — bez 
płatnie. 

   
   

SPRAWY AKADEMICKIE 

— Społeczne Biuro Pośrednictwa Pracy 
przy Bratniaku U. S. B. prosi bezrobotnych 
magistrów, posiadających kwalifikacje na na 
REI szkół średnich, o zarejestrowanie się 

w Społecznem Biurze Pośrednictwa Pracy 

przez Bratniej Pomocy (ul. Wiełka 24) w po 
niedziałki i piątki o godzinie 14—15 oraz we 
wtorki i środy od 19 do 20, w możliwie jak 
najkrótszym czasie. Rejestracja jest przepro - 
wadzana celem padjęcia akcji u miarodaj 
nych czynników. 

SPRAWY SZKOLNE 

      

— Kurator Gkręgu Szkolnego Kazimierz 

Szeiągowski powrócił z wizytacji szkół gro- 

dzieńskich i objął urzędowanie. 

— Kurs metodyczno-pedagogi iezny. Pan 
kurator okręgu szkolnego wileńskiego dokona 
we wtorek dnia 29 listopada b. r. o godzinie 
17 otwarcia kursu metodyczno-pedagogiczne- 
go (ul. Wileńska III p. państwowa szkoła 
przemysłowo-handlowa im. E.  Dmochows- 
kiej) zorganizowanego przez kuratorjum ok- 
ręgu szkolnego wileńskiego przy stowarzysze 
niu nauczycieli szkóół zawodowych. 

Kurs obejmuje szereg wykładów z zakre- 
su psychologji, pedagogiki, logiki, metodyki 
ogólnej i przedmiotów zawodowych. 

W dniu otwarcia zostaną wygłoszone na- 
stępujące wykłady: 

„Cel wychowania w dobie obecnej“ — p. 
A. Jasiński. 

„Wychowanie państwowo-obywatelskie — 
— p E. Gulbinowa. , 

Informacyj dotyczących programu kursu 
udzieła Kierowniczka kursu. p. Helena Łapi- 
nówna w poniedziałki, wtorki ipiątki w godzi 
nach 10,30 — 11 rano. tel. 525. 

   

  

Z KOLEI 

- Akademja kolejowa. Staraniem Zarzą- 

du "Kolejowego. Przysposobienia Wojskowego 
i Ogniska Kolejowego w Wilnie w lokalu wła 
snym przy ul. Kolejowej nr. 19, w dniu 29 
listopada r. b. zostanie urządzona uroczysta 

akademja ku czci rocznicy Powstania Listo- 
padowego i Stanisława Wyspiańskiego Na u- 
roczystość złożą się: 

8 Przemówienie p. Topėr- -Wąsowskiego. 
„ Dział koncertowy w którym m. in. we- 

e udział solistki: p. Wiacława Cumftówna 

(fortepjan) i p. Bronisława  Jagminówna 
śpiew, 

3. Przedstawienie teatralne. | 
Wstęp wolny. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

-—- Akademja w Związku Podoficerów. 2 
rząd Związku Podoficerów Rezerwy R. P. 

Wlilnie w związku z rocznicą Powstania pi 
owego urządza w lokału własnym przy 

ul. Dominikańskiej 13—15 w dniu 29 tistopa 
da o godz. 20 akademję. 

Obecność członków obowiązująca, 
mile widziani. Wistęp wolny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Wil Oddział Zrzeszenia Nauczycieli 
Geografji komunikuje, iż w środę dnia 30 
bm. o godz. 18 min. 15 odbędzie się zebranie 
członków w lokalu Gim. SS. Nazaretanek 
(Piaskowa 3). 

Na porządku dziennym refer 
Sarnickiego pt. „Blokdjagram 
pomoc w nauczaniu geograf, 
strowany będzie tablicami. 

Goście mile widziani. 

— Wiileńskie Towarzystwo Lekarskie. — 
VI Posiedzenie naukowe odbędzie się we 

Środę dnia 30 listopada 19: roku o godz. 

20 w sali własnej przy ulicy Zamkowej Nr. 
94. 

— Z T-wa Eugenicznego (Walki ze Zwy 

rodnieniem rasy): „Dni prze iwgruźl - 

1 grudnia w tokalu Poradni Eugenic nej `(а 

/ц›\л@о“›ъ ego 4) dr W: Prażmowski wygło 

odczyt z wyświetleniem obrazów na tem 

„Podstawowe Środki ania gruźliczy . 

ytek o godz wiecz. Wstęp wolny. 

    

gośc.e 

      

   

at p. mgr. J. 
arwny, jako 
Odezyt ilu- 

        

      

    

   

     

  

Poc 

ROŽNE. 

ony Przeciwį gazów ej. Z inie- -— Кш-зу Obr 
zn R erów REZET      

      

   

  

    

Ši DES Boz Ziemskie 

POZO o Banku Rołnego Kursy Ob 

Wykłady pos się już dnia 24 gu 

"a NW lokalu Okręgo      
    agu miesią 
> godz. 6 do 4. 
aż akończenin 

egzaminy 

      

  

„SZLAK NIEPOTRZEBNY. 
Nie próżnował i Wasil. Krzątał 

się naokoło ziemlanki, sciągał wszy- 
stko co się przydać mogło, lub dopo- 
magał matee w ogrodzie. który z 
wielkim nakładem pracy rozbito na 
zgliszczach. Postanowił Wasil na No- 
wej Chacie nie zimować bo zadaleko 
było od wsi, a prawdziwiej od miej- 
sea, gdzie wieś stała. I gdy rzucił sta- 
ry w zgłodniałą ziemię pierwsze ziaren 

zabronował i w brózny pobił, a 

iem i pierwszą pracę rataja dokoń- 
czył, przystąpiono do budowania cha- 
fupy. Bardzo się nadały blindaże, bo 
pierwiona były jeszcze zdrowe i zdat- 
1e ku budowie. Dz'eń po dniu, i przez 
lato, obok zgliszcz, na których mieli 
zamiar budować się w najlepsze, sta- 

nela niewielka — hez powłogi z sion- 
sami z desek skromna chałupina. Na- 
wet pokryto błachą. której w okopach 
niemieckich pozostało pod dostatkiem 
»bok chatki, przykłciły się: stodółka 
z chróóstu i poddasze. 

Patrząc na Kapczuków, ten i ów z 
sąsiadów rozpoczął też budować, więc 
na jesień slanęło kiłka. wprost dzie- 

tal 

   

ka, 

     

    

  

cinnych chatek i lepianek, ulice, pod- 

wórka pozbyły się pokrzywy i „dzia- 

dów*. Powstawały nowe Żary. Nad- 

szedł i sianokos, Napracowiń się sta- 

ry Kapczuk, ale tyłe nakosił trawy, ż» 

podgrzebać (pograbiać) dokuczyło. Na 

rosło i na swojej łące, a i na cudzych 

było, więcej niż potrzeba. Kosił i cu- 
dze, by nie zgniło napróżno. Wikt dla 
bydła był zabezpieczony... Schowały 
się w poddaszku pierwsze snopki ow- 
sa i jęczmienia, a jak nadesłała Tacja- 
na żyta, zasiał Kapczuk i pierwszą 
oziminę. W wolne godziny równali 

okopy, rozplątywali druty, a bierwio- 

na, deski, kołki, — wieźli do domu. 

I w tej pracy, nudnej, a mrukliwej, 

Wasil był bardzo korzystny, bo posia 
cierpliwości zręczności. 

Pod jesień Rosjanie znów odeszli 
zły wojska polskie, zwiastuj 
epokę w życiu naszego kraju. 
gdzieś grzmiały armaty, lecz 

razem i 
— nad brzega- 
e  zamarzonej 
pod murami 

    

   

  

   

     

      

      

        
Znów 
ominęły one, słary front, a 
Żary. 
mi zadumanej, 
Dźwiny 

Grzmiały gdzieś 
Zaw 

błękitnookiej. 

    

„Wydawnictwo „Kurjer Wiłeński* S-ka x ogr. odp. 

    

K--U--R-"J—E-"R 

NADESŁANE 

— Wiykryto fabrykę fałszywych proszków 
„Z kogucikiem* Policja śląska zlikwidowała 
szajkę fałszerską, trudniącą się masowem fał 
szowaniem wyrobów Gąseckiego w Warsza- 
wie, proszki na bół głowy „Kogutek*. Fałszer 
slwem trudnił się niejaki Sznejder Henryk w 

owieach. Fabrykacje fałsz ych prosz- 
ków prowadził przy swego syna i 
córki, studentki Jagieliońsk e 
go w Krakowie. 

      

  

pomocy 
Uniwersytetu 

  

    

    

sę — Dada 
Drlkarnia zaś Kramera w Zalezu wyr: 
fałszywe etykiety. Podrobione klisze i pa- 
pier odzdobiony przemycano przez granice, 

i przeprowadzonej w mie 
szkaniu Sznejdera znaleziono 600 gotowych 
paczek podrobionych proszków „z kogut- 
kiem”. W! wyniku rewizji Sznejder został are 
sztowany, a materjał dowodowy przekazano 
sędziemu śledczemu, 

TEATR I MUZYKA 
— Wt wtorek dnia 29 bm. propagandowe 

przedstawienie znakomitej sztuki „Zbyt praw 
aby było dobre". 

komedjo--satyra B. 
ve, aby bylo dobrė“, grana be 
tni dziś dnia 29 bm. o godz. 
wa Pohulance po cenach pro 

    

   
      

Shaw'a 

   

pagandov 
Jutr 

gmunta 

generalnej próby # „йу 
— Teatr nieczynny. 

   
Augusta“ 

— We czwartek dnia 1 grudnia — Preni- 
ra Zygmuntą Augusta". 

Premjera nigdzie niegranego dotąd dzieła 
Wyspiańskiego „Zygmunt August“, od- St. 

będzie się w Teatrze na Pohułance dnia 1-go 
grudnia o godz. 8 w. 

Będzie to dzień wielkiego Święta ku ucz- 
czeniu 25-lecia zgonu Wielkiego Twórcy, ja 
kim by. St. 

" „Zygmunt August" otrzyma wspaniałą, ko 
sztowną oprawę dekoracyjną i kostjaumową, 
oraz pierwszorzędną reprezentację artystycz 
ną z pp.: Szymańskim (rola tytułowa), Bier- 
nacką (Barbara) i M. Szpakiewic zową (Bona) 
w rolach głównych. 

     
    

    

Inscenizacja w rękach dr. Ronard Bujań 
skiego Tańce dworskie układu J. Hrynie- 

wiekiėj. — Špiew solowy JWIP. Hendrichów 

ny i prof. Ludwiga. — Ponadto ze udział 

      

      
Szkoła Dramatyczna i liczne rzesze staty 

stów. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia*, — Popular 
ne przedstawienia „Szaleństwa Coletty*. Dziś 
ukaże się po cenach zniżonych, ciesząca s 
wielkiem powodzeniem, piękna operetka -— 
„Szaleństwa Coletty* z M. Gabrjelli w roli 
tytułowej. Operetkę urozmaicają liczne pro 

dukcje taneczne i rewjowe. 

— „Ficłek z Montmartre'a*. Najbliższą 

premjerą Teatru „Lutna* będzie głośna ope 
wetka Kalmawa „Fiołek z Montmartreu z go 

ścinnym występem znakomitej artystki Ja- 
niny Kul iej. 

RADJG 
WTOREK, dnia 1932 r. 

11, 2 BAR prasy polskiej, Kom. me: 
Program dzienny. 15,00 

sna (płytyły). 15,15: Giełda 

а : Kom. Aeroklubu Wil. 15,35: 

d książek” Koncert dla młodz. 

y (płyty). 16,25: „Zarys ustroju szkołnictw 

— odczyt. 16,40: „Lelewel:* — odczyt. 17,00: 

Koncert. Komunikaty. D. c. koncertu, 17,55: 

Program a środę: 18,00: Rozwiązanie kon- 

   

  

      

29 listopada 

    

      

      
    

    

kursu p. L. „Kto zgadł zakończenie shuc howi 

ska“. 1810: Muzyka lekka, Wiad, bieżące, -- 

Muzy ka le 18,50: Rozmaitości. 19.00: 

„O powstaniu listopadowem* — odc - 

  

   
   

19,15: Pogadanka radjotechni 
owa literatura w nowej Polsce 

5 Prasowy dziennik 
zeń (płyty). 20. 

tew. ski. 

    

   

    

do prasowego dziennika rad 
muzy- 

me- 

22,00: Pogad. 
22,55: Kom, 

Koncert. 
yka lek 

1 taneczna. 

20. 

  

jowego. 
czna. 2 
teor. 23,00: 1 

    

  

ŚRODA, dnia 30 listopada 1982 r. 

  

11.40: Przegłą pras.; Kom. meteo 

Program dzienny; 1500: Mu 
16.15: Giełda rolnie 

Zw. Młodz. Polsk; 
16.00: „Pod zna 

i Wisła” 
ony Edwardowi Griegowi; 

praca kobiet* — odczyt; 

Program na czwawiek; 15.00: Mu 

Wia . Dalszy 

    
     

   
   
   

       
nowa (płyty): 

Kom. 

  

   

  

   

    

   

    

   
  
Kon 

17 4 
yt; 17.00: 

  

     

    Sow iego; 
„Nowa litera 

Kołoni Ćazimierza 
19.15: Przegląd litewski; 19.5 
tu ra w nowej Polsce* — dyskusja 1l; 19.45: 

Pras. dzien. radj.; 20.00: Koncert węgierskiej 

   

  

   

    

  

  

kapeli: 20.55: Wżad. sportowe; 21.00: Dod. 

do pras. dz. raklj.; 21.05 Recital skr. cowy; 

21.45: Koncert kameralny; 2210: widno- 

kręgu; 5: ka taneczn. 55: Kom. 

  

    meteor.; 23.00: Muzyka taneczi 

MiIWIREJ RADSCWA 

NOWIA LITERATURA W NOWEJ POLSCE. 

WI dniach od 29 listopada do 2 

rozegrana zostanie przed mikrofonem ro 
grudnia 

gło-     

sławnego ongiś Poloc Ale 
Żar było cicho, ludzie 
jak myszy. 

koło 

  

:zęli Żarcy 
rej chęc. 

asil dopomóc, ale nie- 
Dogłądał w dzień 

  

   
   

  

budulec zwoz 
nie mógł tu W 
siedział bez pracy. 
żywioły co bądź majstrował, a wie- 

słabem uirugą: czorami, nawet przy 
niu „smarkatki* czy 
stare gazety. Chciał uc 

| książek nie było, a i mieszkania od- 
powiedniego brakowało. 

      

co teraz w Świe- 

cie się dzieje? Słyszałem, całą Euro- 
pę na nowo przekrajają. Co się z na- 
szym krajem stanie? Ot gazetę by te- 
raz poczytać, ale i poczty w Zagorju 
narazie niema. Pojechać dokąd? Cięż- 
ko z groszem, czas wojen przepust 

ki rozmaite potrzeba. A praca napew- 

no lam gdzieś wre, bo poeóż by cara 

zrzucali? Ciężko tylko rozpocząć coś. 

a polem — to i nie powstrzymać. Jak 

na wiosnę woda. — Złamie, porwie 
groblę, choć co nie rób, nie powstrzy- 
mać, nie zapędzić zpowrolem wody 
pieniącej, na wolność wydostałej. Je- 
żeli kto się obudził pod jasnem pro- 
mieniem słońca, ciężko zniewolić go 
do snu, wmawiając, iż jeszcze noe pa- 
nuje. Bo jeżeli zaglądnęło w okienko 

Ciekaw jestem - 

       

   
   

  

  

      

        

Drukarnia eo 

  

ЕЕ К КК 

śni wielka batalja literacka, którą w formie 
dyskusji ma temat „Nowej literatury w nowej 
Polsce* stoczą ze sobą dwaj wytrawni znaw 
cy przedmiotu dr. Stanisław Adamczewski i 
prof. Leon Pomirowski. Dyskusja będzie pier 
szą próbą poruszenia zagadnień nowej lite 
ratury w formie dyskusyjnej wobec najszer 

na słuchaczów. Rozpocznie się ona 
wtorek o godz „ Następnego 

dnia t. odę o godz. 19,30 dr. St. Adam 
czewsk. osi replikę, poczem w następ- 
nych dwóch dniach tj. 1 grudnia o godz. 19 
min. 30 oraz 2 grudnia w przerwie koncertu 
wieczorriego wygłoszone zostaną dwa djalo- 
gi, w których obaj dyskutujący krytycy usta 
lą wspólny punkt widzenia i zamkną dysku 
sję. Ze względu na ten interesujący cykl pre 
lekcyj literackich kwadranse literackie wy- 
padły z tym tygodniu z programu. 

  

    

  

      

  

       

  

MUZYKA POLSKA. 

Wtorkowy popołudniowy koncert symfo: 
niczny (godz. 17,00) poświęcony będzie wyłą- 
cznie muzyce polskiej. Poza poematem sym 

znym L. Ró: o „Warszawianka i 

Karłowicza prog: 
Sinfoniettę* Piotra 

     
    
ram koncertu zawiera 
Perkowskiego, która dzięki swym nieprzecięt 
mym wartościom mu nym zdobyła sobie 

/ końcu ubiegłego sezonu koncertowego 
anie sfer muzyce 

    

    

    

Nr. 275 (2517) 

Aresztowanie bankierów 
pod zarzutem przywłaszczenia 25 tysięcy złotych. 

Niedawno denosiliśmy w „Kurjerze“ 0 
skardze właścicieja domu przy ułiey Kijow: 
skiej Chawel Kremera de władz sądowa - 
śledczych, na pewnego bankiera, który przy 
właszeczył powierzone mu dla komisowej 
sprzedaży papiery wartościowe óraz akeje 
Wiileńskiego T-wa Kredytowego na ogólną 
sumę 25 tysięcy złotych. 

Zgodnie z eświadezeniem Kremera utrzy 
mywał 6n ze wspomnianym bankierem cd 
Gawna stosunki handlowe i dotąd nigdy nie 
zvstał „nabrany*. Gdy jednak tym razem, 
chcąe sprzedać swoje skeje powierzył je 0- 
wemu  bankierowi celem spieniężenia -- 
„wpadl“. 

Dnie mijały, a zaufany Kremera (Trocki 
z ul. Welkiej) jakoś nie sprzedawał tych 

į. Na częste jego zapytania co to ma 
znaczyć, otrzymywał odpowiedzi, że nie na 
darzyła się doehra okazja, 

W; międzyezasie do Kremera dotarły po- 
głoski, iż Trocki znajduje się w ciężkiej 
Sytuacji materjalnej, eo wzbudziło zrozumia 
ły niepokój. Kremer postanowił zażądać zwro 
tu akeyj. 

Bankier pod rozmaitemi pretekstami od“ 
raezał wydanie powierzonych mu skeyj, aż 
wteszeie przyparty de muru przyznał się, 

    

   

hędąe w ciężkiej sytuacji finansowej zmuszo 
ny był wraz ze swymi współpraeownikami 
Szeielem Gurwiezem i Lejbą Wajnsztejnem 
spieniężyć te akcje, wehee czego nie jest w 
stanie niezwłocznie mu ich zwrócić, co uezy 
ni jednak niebawem po dokonaniu dwóch 
mających mu dać dobry profit, tranzaktyj: 
Kremer czekał. Przekonawszy się jednak, iż 
dalsze czekanie nie ma s złożył skargę 
do władz sądowych oskarżając Trockiego, 
«raz jego wspólników © przywłaszczenie, W 
wyniku przeprowadzonego dochodzenia pro- 
kuratura wydała w dniu 25 bm. nakaz aresz 

ania Trockiego, Gurwieza i Wajnsztejna, 
kiego nie było jednak w Wilnie Jak 

twierdzą demowniey wyjechai en do Warsza 
wy w sprawach handlowych. Pozostalyeh 
dwóch Gurwicza i Wiajnsztejna aresztowane. 
Jako Środek zapohiegawezy wyznaczono 
wzgłędem nich karcję w wysckości 5 tysięey 
złetych ed każdego. Wobec tego jednak, iż 
wymagana przez władze śledcze kaueja nie 
została złożcna obu esadzono w więzieniu 

Łukiskiem. 
Dalsze deehodzenie w tej sprawie trwa. 
Aresztowanie Gurwieza i Wajnsztejna wy 

wałałe w sterach kupieckich, przemysłowych 

    

   

  

   

    

Б 25 friek. Kino - Teatr 

RELIGS 
Yiieńaka 38, tel. 9-26 iwan Petrowicz 

Film w jęz. rosyjskim i francu:kim. 

Rewelacja! 

kompozyt. 

Niespodzianka! 
jako rotmistrz huzsrów w naj- 
głośniejszem arcydziele genial. 

Pawła Abrahama 

Film = ing! 

Wiktorja i jej huzar 
Poryw. akcja toczy się na Węgrzech, w Rosji carsk., Japonii i Rosji sow. 

  

żiwiękowe Kino Wielk 

<A3INO 
Biala 47, tel. 15-41. 

więk, teatr šyrietiny 

PAŃ 
Ita 42, tef. 5-28    4. W 

Dziś Use PA 
film erotyczny p. 

oraz wyświetl. ostatnie dnie przyjęty 
entuzjastycznie najweselszy film polski 

Ceny ed 25 gr. 

оее irzeć ostatni dzień! Genjssa MaTie Dressier 

„EMMA — Dramat niepotrzebnej matki” 

W GABINECIE LEKARZA Wstrząsający dramst z życia zać 
zdrosnej kobiety, ze słyn. War- 

nerem Baxterem i czarująca Jozn Bennet, 

100 METRÓW MIŁOŚCI 
szy, Tema, Lawińskiego, Cybuiskiegó oraz CHÓR DANA. NAD PROGRAM: Bodatki dźwiękowe. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w sobotę i niedzielę o godz. Ż-ej 

z udziałem Kalinówny, 
Pogorzelskiej, Dym- 

zdobyła serca milionowej masy 
w najpiękniejszym filmie PT 

  

Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
ul. Wielka 42, tel. 5-28 

karzy 

DZIŚ1 100% dźwięk 
produkcji francuskiej 

„$więk. Kino - Teatr 

deiiywocd 
%łezłew. 22, tel. 15-28 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
wi. Mickiewicza 9. 

Dźwiękowe Kino 

LUX 
Miskiew. 11, tel. 15-61 

rodaczka 
słynna   

        

      

       

  

OSTRZEŻENIE.Pęzy kucie nALEŻy 
ы = ŻĄDAĆ TYLKO 

PROSZKÓW Z.KOGUTKIEM" 
AT TRZYDZIESTU 

2 LADIWNICTW. UPORB- 
(M PODOBNEM DG 

9 OBAKOWANIU. 

  

   
      

wiBełuyk wipukiklej czzotyki filmie: da- 
lekich mórz i słonecznych portów południa 

Moc m:lodyjnych piosenek 

Góry w płomieniach 
W rol. gł: Łułs Trenker i Armand Bernard. NAD PROGRAM: BODATKI DŹWIĘKOWE. Początek o g. 4 

JUŻ DZIŚ pierwszy raz w Wilnie 
dawno oczekiwane nieśmiertelne 
arcydzieło operowe St. Moniuszki 

Wspaniały triumf polskiej muzyki i polskiej pieśni. 

Užicė po 
NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 

DZIŚL Po raz l-szy w wersji dźwięk. nasza 

Polia Negri 
W roli Bposoetsdsi zneny Warwick Ward. 

Już w tych dniach oczaruje Wilno ulubieniec pvbliczności, kiól piosen- 
francuskich, niezapomniany bohater filmu 

Humor 

HALKA 

w przeboj. 
dźwiękowcu 

Od reku i$<3 istnieja 

Wiienkin | 
ui: TATARSKA 20 

jeńgine, sypialne | xa- 
biżsiuse, kredensy, 

staży, sżaty, róska td. 

| wykwiałne, Mocne, 

NIEDROGO, 

m8 Alucita Mark a 

   

  

   
  

TEODOR FINSTER 

Szerść bydlęcą i wełnę 
we wszystkich gatunkach kupuje 

ŁÓDZKA MANUFAKTURA PLUSZOWA 

Łódź, ulica Dowborczyków 17 

ł INA RATY. 
HąDŁSZŁY nOWOŚMI, 

8324     

Do wynezjęcia 

duży lokal 
  

6'2-ch piętrach 
  

zanie i piękne: | praktyczne, 
po cenach najniższych poleca 

SKLEP BŁAWATNY 

+   
welwety 

gladkie i deseniowe, fla- 
nele na szlafroczki, wełny na suknie i palia 

oraz wielki wybór tkanin bieliżnian. i pościel. 

„TKANINY TANIE” 
$. CISZEWSKIEGO, Wilno, Wileńska 3i, 

nadający się 
dla przedsiębiorstwa 
Wolny od LI 193 'r. 3 ————— | gažowena do biurą na ters- 
a: 5 to R. |. Akuszzrka minową pracę, również 
ow, się u dozorcy wykonuję różne prace w 

  

  
  

P. BOROWSKI, 
Nowy kurs rozpoczyna się w sobotę 3-go 
o godz. 7:ej wiecz Opłata tylko 10 zł. 

wcześniej. Tow. Chrześc. intelig. 

wyuczam w najkrótszym 

  

słoneczko, każdy wie że nastał Dzień 
i że czas do Pracy. 

  

XXIX. 

Z wiosną ponowiły się żmudne 
prace w polu i na budowie. Porządko- 

wał człowiek podruzdotaną przyrodę 
i ozdabiał ją na nowo. Ale, o Boże. 
W maju ponowna zawierucha przele- 
ciała nad obszarami budząeemi się do 

życia. na szczęście mimo Żar. Szli 
znów słarzy znajomi jeszcze raz czer- 
wona Rosja probowała swoich sł. Nie 
wytrzymało młode wojsko polskie, 
cofnęło się aż nawet pod mury swego 
marzenia i tęsknoty odwiecznej В 
Warszawy, tylko co życiem wyzwoło- 

nem opanowanej. 

Żary powoli budowały się. Was:l 
i lu nie próżnował. W czasie wojny 
napatrzył się w rozmaitych stronach, 
lepszej budowli, łejszego gospodaro- 
wania, a więc nie mało udzielał po- 
myślnych porad, by z mniejszym na- 
kładem pracy i kosztów, z większą 
oszczędnością bubulcu, dosięgnąć lep- 
szego celu. Nie bardzo słuchano z po- 

czątku Wasjla, lecz gdy spostrzeżono, 

że u Kapezuków wszystko wychodzi 
ładniej, oszczędniej prędzej, przyzna 
no Wasilowi rację. a już niejeden go- 
spodarz korzystał z jego porady. A 
jesienią Żary wyglądały zupełnie od- 

   

    

   

  

      

    
     

   

Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, tel. 3-40 

Ex 

najmodniejsze na rok 1933 

ul. Trocka Nr 2, róg Niemieckiej. 

„Pod dachami Paryża” 

W KAŻBYM PORCIE DZIEWCZYNA 
Tańce 

Najwspan. dźwięk. 

aaa kici LAdGiSa KIEPURY 
W/ roli tytułowej niezrównna Zorika Szymańska 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz. 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—! i 4—€ 

  

Ir. GINSBERG 
tboruby shi 
syczne i m 

Wileńska 3 
od godz. £—] | $— . 

M Kenigskar 
Gbarobx skórna, 

  

   

  

1 mo 1 

ulica Micklewicza 4, 
telefon 10-90, 

ug gada. 9—12 1 1-8 

Akuszerka 

Marja Lainė 
<rzyjmuja od 9 do 7 wiusi 
lica Kasztinowi 7, ma 3 

Ww. Z. P. Na. 69%: 

  

M. Brzezina 

  

Albert PREJEAN 

Tempo akcji 

Bohaterska epopes dziejów walk 
strzelców alpejskich. Wspaniałe 
nieporówn. zdjęcis walk górskich 

sołskiej prod. w wyk. cal. zespołu 

onych dusz 

  

Akuszerka 

Šmiaicwska 
przeprowadzlia slę 

na ul. Mickiewiczs 4—6 

temże gabinet koeraztycz” 
my; uauwe zmarszczki, bro- 
„dawki. kurzajki i wągry. 
w. Zz P AB 8323 
  

    

   

8, WĘre | 

łona 

56? 

PIANIRA 
zupełnie nowe (wielolet- 

nia g 

tel, 
arancja) zł 1.200 
ka 4, H. Abelow     

Wybitny 

pedagog 
wyjedzie na kondycję. 

ch 27 cjala ość: matematyka, 
łacina i bistorja z zakresu 
B:u klas Przygotowuje 

eksiernistów. 
Julien Surażski, Wilno, 

ul. Kijowska 6, m 8, 
tel. 2-54 

  

  

Maszynistka 
poszukuje posady 
jak również może być an 832 

domu po b. niskich cenach 

Łaskaws oferty do Adm. 

  

  

przyjmuje bez przerwy k RZ 6: 

ir. Zeldowicz | zwowcśe w | ywa o 
Zwierzyniec, Tom. Zaa: i, 3 

Choroby skórne, wener. | 1a lewo Gedeminowsk. 

narządów moczowych, uł. Grodzka 27. = я 
od g. $—1 i 5—8 wiecz W. Z. Nr. 3.93 BZą ta GOMIE 

aj. | Dr.Zeldowiczowa książ. wojsk. | poszukuje posady 
Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

grudnia 
Zapisy     

  

cowych drzewek., 

Na zimę pozostali Kapczuki w cha 
małej, ponieważ w elkiej nie zdola 

ukonezyč. Tejže jesieni ostatnį raz 
7 ciągnęli Rosjanie naszym krajem. 

powracając ze „zwycięskiego“ pocho- 
du na „Arszawę”, i porzucili go naza- 
wsze. Kresa zwana przez ludzi granicą 
rozdzieliła wtedy ten kraj o jednym 
narodzie, jednej mowie i kulturze, w 

przeszłości jedną cało słanowiący 

na dwie połowy. Ręka człowieka roz- 

cięła jeden naród niby te jabłko 
rozum człowieczy starał się wmówić 
temu narodowi (Białoruskiemu) że 
jedna połowa słodka, a druga kwaś- 
na. 

Wiosną następnego roku 192t-go 
poczęły wracać Zarcy co powędrowa- 
ły swego czasu w głąb Rosji. Wiele 
kto i nie powrócił. Nie powrócił i po- 
ważany przez ogół dziad Pranuk. Nie 
mało przybyło i nowych żarezan. Po- 
łożenie powracających było nie do 
zazdrości j daleko gorsze od tych. 
co nie porzucili swega kraju. Lecz Są- 

siedzi, zachęcani przez Wasila, nie 3 
p AO li biedaków ich własnym si- 
łom. a dopomagal: we wszystkiem i 

czem tylko było stać. 
Lecz w ogromie pracy, pośród kło 

połów. a czasem i niepowodzeń, nie 

  

    

  

pr 

      

    

    
  

    

  

Zgu 
P. K. U. Wilno, na imię 
Stanisława Wiszniewskie- 

go, unieważnia się ! 

Redaktor odpowiedzialny Witełd Kiszkis. 

s wydana przez | +w]ko za mieszkanie. 
Oferty do Administr. 
„Karjera Wileńsk.* 

  
   

   
zapominał Wasił i o sprawach rów- 

nież ważnych i potrze bnych, Z otwar- 

ciem poczty w Zagorju, zaprenume- 
rował gazetę, by nie tracić łączności 

z rozwojem wypadków i być poinfor- 
mowanym o dziejach —- pośrednio, 

  

lub beżpośrednio związanych z lo- 
sem kraju naszego. Rzucił (przestał) 
palić, by zaoszczędzić na myśli dru- 

  

kowane. A prawie że żył temi myśla- 
mi. Żył marzeniem. które pielęgnuje 
w swojej duszy każdy szlachetny, su- 
imienny, sprawiedliwy człowiek. Te 
marzenia, by sąsiad poważał, szano- 
wał sąsiada, by zapomniał człowiek 
o ucisku, Strowoś Marzył o takiem 

wychowaniu ludzkości, by zapomnia- 

ła Niepotrzebny Szlak Wojny, z 
którego tylko co zeszła. Może marzył 

  

   

  

o nieziszezonem, lecz marzył o _ do- 

prem i pięknem. 

A i chłopi poważniejszymi się ro- 

  

bili. Wiele z nich nie wiedziało że w 

Zagorju ktoś sklep wódek otworzył. 
Mniej gorzały, mniej łez, choroby 
zawadjactwa, a więcej dostatku, śmie 
chu, powagi i zdrowia. Za rok, prenu- 
merowała wieś i czasopismo gospodae 

cze na składezynę (do spółki). 

(D. e 

      

   

  

  


