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SUUM CUIQUE. 
(Na marginesie procesu Taraszkiawicza). 
Zapadły onegdaj wyrok I-szej in- 

stancji w sprawie Taraszkiewicza i 

towarzyszy jest potwierdzeniem od 

początku przez nasze pismo bronionej 

tezy, że cały ruch „Hromady“ biało- 

ruskiej i jej późniejsze schyłkowe for 

nie miały charakteru akcji komu 

nistycznej, kierowanej zzewnątrz, a 

my, 

jego miejscowi przywódcy nie byli ko 

munistam), pozostającymi w organiza 

сутут === z Il-cią międzynaro 

dówką. Ruch ten Ill-cia międzynaro 

dówka usiłowała jednak opanować i 
  

pokierować go stosownie do swoich 

W pewnej mierze jej się to u- 

dało, lecz już na tem tle zarysował się 

celów. 

poważny rozdźwięk w łonie organiza- 

cji. W chwili aresztowania przywód- 

ców okazało się, że tylko agenci Ill-ej 

międzynarodówki  ..zdążyli* w 
  

czas 

zbiec. 

„Hromada“ była w 

ci ruchem narodowym b ałoruskim o 

rzeczywistoś- 

bardzo radykalnem zabarwieniu spo- 

łecznem, 

  

óre wynikało z socjalnej i 

śospodarezej struktury ludności bia- 

łoruskiej. W tworzeniu się „Hroma- 

dy* momenty ekonomiczne nie grały 

jednak roli decydującej. Organ'zacja 

ta rosła w bardzo szybkiem tempie 

w okresie względnie pomyślnej kon- 

junktury gospod, O kryz 

lo jeszcze nawet mowy. Najbardziej 

dotkliwemy bolączkami naszego kra- 

ju był głód ziemi, przeludnienie wsi, 

Graz niesłychanie niski poziom kultu 

ry i techniki rolnej. я 

  

e nie by- 

Skąd wieęc pojawiła się taka wiel- 
ka dynamika ruchu „Hromady*? 

Przedewszystkiem z rozprzężenia i 

słaboś 

      

1 wład 

  

państwowej, skazanej 

na bierne przyglądanie się wściekłej a 

gitacji kllkudziesięciu ngieskrępowa- 

nych niezem posłów sejmowych, 

wśród jednej z najbardziej prymity- 

wnych ludności w Europie. Dziś moż 

na śmiało stwierdzić, że w roku 1925 

926-g0 

Państwowa nie panowała 

nad terenem. 

  

    

    

i pierwszej połowie władza 

całkowicie 

Chłop białoruski nie 
Przywykł do bezkarnego maltretowa- 

nia władzy państwowej — 1 Ю nieraz 

w obecności jej przedstawiciel; — 

okolicznych lub 

przyjezdnych agitotorów. W czynniku 

przez znanych mu 

władzy nauczył się widzieć coś niety- 

kalnego, sakralnego. W głowie chłopa 
białoruskiego zaczęło układać się 

   
przekonani 

  

że władza, która daje się 

poniewierać na wiecach, nie jest wła- 

Gzą prawowił 

  

ą, nie jest władzą silną. 

Występujący ostro przeciwko niej a- 

S:tatorzy 

  

są silniejsi — trzeba więc ich 
siuchać. 

Oczywiście, nietylko to było przy- 

czyną  szybk/ego rozszerzenia się 

„Hromady*. Narodowo-białoruskie i 
społeczne hasła prowadzonej agitacji 
Irafiały na grunt podatny. Ale, nechy 
bnie, dopiero legenda słabości i bier- 
ności władzy przemogła wiaściwą wie 

Śniakowi ostrożność & pchnęła go do 
czynnego zaangażowania się w ruchu.   

Stanowcze 

władz 

ką samą szybkością 

i energiczne wystąpienie 

la- 

i łalwośc'ą pola 

przeciwko .„kiromadzie* z 

  

ło kres jej istnieniu, jaka cechowała 

tkowe jej sukcesy. „Kompf 
mas białoruskich okazał się O 

wiele słabszy niż ue 

pocz    
geist“ 

   
eiowy i intelek 

tualny stosunek przywódeów do gło- 

szonych przez nch narodowo-rewolu 

cyjnych haseł. Ta niewspółmierność 

politycznego maksymalizmu przywód 
ców białoruskich z biernością białoru 

skich mas wiejskieh jest też głównym 

powodem doznanych przez iych przy 

Wódeów zawodów. 

Taraszkiewicza jest nieja- 

„Hromady* jak 

kolwiek z lą organizacją bezpośred- 

nio iewicz 

Proces 

ko epilogiem sprawy 

    już się nie wiąże. Tarasz 

   

        

   

skazany został jako niepodległościo- 

wiec białoruski w drodze akcji rewolu 

cyjnej pragnący osiągnąć swoje aspi- 

racje, lecz nie jako agent moskiews- 

kiego internaejonału Jest to różnica 

natury nietylko moralnej, ale i poli> 

tycznej, jakkolwiek ze stanowiska 

prawnego może ona nie posiadać isto 

tnego znaczenia. Dla nas ta różnica 

jest istotną. Wprawdzie, jak wynika 

z zeznań Taraszkiewicza, jest on dziś 

ideowym komunistą, lub conajmniej 

bardza bliskim «deologji komunistycz 

nej. Jednakże z Ill-ą międzynarodów 

ką dzieli go właśnie nie co innego 

jak to, że jest niepodległościowcem 

białoruskim. 

Ze stanowiska objektywnej oceny 

Taraszkiewicz był o tyle złym poli- 

tykiem, o ile miał rację prokurator, 

mówiąc, że Białoruś nie dojrzała do 

iredenty. Zadaniem polityki polskiej 

jest niedopuścić do tego, aby w chwili 

możliwej dojrzałości iredenta białoru 

ska zwróciła swe ostrze przeciwko 

państwowości Rzeczypospolitej. 

Ale nie powinniśmy zamykać o- 

czu na fakt, že Taraszkiew-cz zapo- 

czątkował białoruską legendę walk o 

niepodległość. To też wyrok z 

  

dnia 

29 ub. m. pod względem wymowy po 

litycznej wykracza znacznie poza 

treść konkretnego przestępstwa, które 

go dotyczył. r > 

Nasz sprawozdawca 

podstawie przebiegu zeznań oskarżo- 

sądowy na 

    

nego i świadków, przeciwstawił Ta- 

i zowi+ dyr. Ostrowskiego,, 

kując go jako „politycznego 

wroga* głównego oskarżonego | 

przedstawiciela „ugody polsko-biało. 

Nasz kolega redakcyjny u- 

żył określeń niezupenie trafnych. Są 

dzę, 

ruskiej. 

że dyr. Ostrowski jest również 

niepodległościowcem białoruskim. Ró 

żnica pomiędzy temi dwoma ludźm” 

nie dotyczy końcowego punktu ich po 

litycznego programu, lecz czasu, dróg 

i środków jego realizacji, oraz zwią- 

zków politycznych, w jakich to sobie 

  

wyobrażają gdyby Ostrowski był U- 

kraińcem — należałby do petlurow- 

ców lecz nie do „Selrobu*, nie jest bo 

wiem komumn.'stą i nie w walee z Poł 

ską widzi osiągnięcie swo'ch narodo- 

wych ideałów. 

Słowo  „ugoda* (w zakresie 

stosunku państwa do jakiejś czę- 

ści jego - obywateli), ma @ 

naszych uszu jakieś przykre brzmie- 

nie. Coś w tem jest poniżające- 

go, coś, co mieści w sobie rezygnację 

z pewnych zasadniczych wartośc: za 

miski soczewicy. cenę Sądzę, że na- 

wet w stosunku do przeciwnika (a p. 
  

Ostrowski zasadniczo nim nie jest) by 

loby nie po rycersku nazwać 

УА 

„ugodą“ 
     

- w powy 

  

*m ujemnem znaczeniu 

kulturalno-społeczną,   - działalność 

której cel i metody odpowiadają dz:- 

siejszym najpierwszym potrzebom 

społeczeństwa białoruskiego. 

Testis, 

FDT AT SUTIA 

Nowe monety 5-ziotowe. 
ZĘ 

  

W! najbliższych duiach zosta wypusz 
czone do obiegu nowe monety iozłotowe. 

unek i układ identyczny, 
zł, 

Czy wiesz matko, że na tyfus brzu 
szny, ezerwonkę, ospę, szkariatyne, 

dylieryt, edrę, kokiusz, gorączkę po- 
iogową Pazen, umiera dwa razy 
maiej osób niż na jedną tylko gruć- 
lieę; Chroń swe dzieci przed tą plagą 
Popieraj budowę sanatorjum dla dzie 
ci gruźliczych Kupuj nalepki przeciw 
gruźlicze! 

      

    

PAT 

W NIEMCZECHR PO STAREMU. 
Kryzys gabinetowy zaczyna już Niemców nudzić. 

BERLIN (Pat). Pomimo  półofie- 
jalnych zapewnień co do możliwośc: 
zakończenia kryzysu gabinetowego w 
dniu dzisiejszym do wieczora sytuace- 
ja pozostała niewyjaśniona. Wiadomo 
jedynie że gen. Sehleicher adbyt kon 
ferencję z urzędującym komisarzem 
Papcnem i że wieczorem ohaj mają 
kyć przyjęci przez prezydenta FHiniten 
burga. 

Ukazał się ofiejalny 

  

  

komunikat 

buira prasowego partji narodowo Soc 
jalistycznej w którym zaprzecza się 
kategorycznie jakoby Hitler zamie- 
rzał przybyć do Berlina j perirakto- 
wać w sprawie przesilenia, Nieprzeje 
dnane stanowisko narodowych socja 
listów obalilo nadzieję Kół miarodaj- 
nych co do dożścia de skutku osobiste 
ge widzenia się Hitlera z gen. Sehlei- 
ehęrem. 

Natomiast pojawiły się wiadomoś 

    

Narady, narady i... nic więcej, 
BERLIN. (Pat). W czwartek wie- 

czorem odbyła się u prezydenta Hin- 
denburga półtoragodzinna narada, w 
której udział wzięli gen. Schleicher. 
kanclerz Papen i sekretarz stanu Meis 
sner. Decyzja prezydenta nie jest zna- 
na, aczkołwiek biuro Conti z dobrze 

poinformowanych źródeł zapewnia, że 
liczyć się można z jej ogłoszeniem w 
dn. 2 grudnia. Na zwłokę wpiywać ma 
okoliczność, że czynniki miarodajne 
chciałyby z decyzją Hindenburga co 
do wyboru osoby kanclerza ogłosić 
również pełną Hstę gabinetu. 

  

  

Zaburzenia bezrobotnych w Niemczech. 
BERLIN. (Pat). W nmrieście Nowa Wieś 

ped Berlinem doszłe w dniu 1 grudnia da 
poważnych zaburzeń bezrobotnych przed ra 
tuszem miejskim. Tłum domagał się różnych 
zasiłków w naturze i pieniędzach, a wobec 

cdmcwnego stanowiska władz, przybrał groż 
ną postawę, usiłując wedrzeć się do pomie- 
szezenia urzędu. Wezwana policja rozpędzi- 
ła demonstrantów przy pomocy pałek gu- 

  

mowych. Do krwawych zajść doszło również 
w Duesseldoriie, gdzie grupa robotników 
wdarła się do mieszkania jednego z kondu- 
kterów tramwajowych i raniła go ciężko wy 

strzałem £ reweiweru., Sprawcy napaści zbieg 
i inną peszukiwa przypuszczają, cho 

ż politycznej, dskonany 
przez bojówkę radykalnej organizacji. 

  

       

Pienarne posiedzenie Sejmu 
we wtorek. 

WARSZAWA. (Pat). Plenarne po- 
siedzenie Sejmu zostało wyznaczone 

  

na wtorek dnia 6 grudnia na godzinę 

16-14 

Druga nota francuska do St. Zjedn. 
Francja płacić nie może. 

PARYŻ. (Pat). W drugiej nocie 
franeuskiej do prezydenta Hoovera w 
sprawie długów prerajer Herriot przy 
taeza, jako jeden z argumentów, kry 
zys w jakim pogrążona jest Europa, 
oraz konieczność zachowania stabili- 
zacji gospodarczej i finansowej euro- 
pejskieh dłużników Stanów  Zjedne- 

czonych. 
Pozatem premjer zwraca uwagę, 

    

że obecna sytuacja jest poniekąd kon 
sekwencją moratorjum udzielonego z 
iniejatywy prezydenta Hoovera w dn. 
1 Нреа 1932 r. oraz decyzyj fiikie zo- 
stały następnie powzięte w Lozannie 
i wreszcie podkreśla, że Francja znaj 
duje się obecnie w niemożności pła- 
cenia pod groźbą narażenia na 
szwank swej równowagi finansowej. 

  

   

Francja demaga się moratorium bardziej stanowczo, 
niż dotychczas. 

PARYŻ. (Pat). „Le Matin* pisze, 
iż nowa nota francuska która w dniu 
dzisiejszym zostanie wysłana do Wa- 
szyngtonu, po uchwaleniu jej na posie 
dzeniu Rady Ministrów, składa się z 
5 czy 6 stron i jest zredagowana z 
wiełką kurtuazją. ale jednocześnie z 
wielką stanowczością. 

W. pierwszej części noty są wyli- 
czone dowody związku pomiędzy spra 
wą diugów a sprawą odszkodowań. 
Druga część noty przypomina pomoc 

  

    

finansową, okazaną prze Francję licz 
nym narodom i podkreśla, że wszelki 
wstrząs, któryby dotknął walutę fran 
cuską, będącą jednym z regulatorów 
gospodarstwa europejskiego, odbiłoby 
się w sposób bardzo niekorzystny na 
życiu Europy. 

W konkluzji „„Le Matin* pisze: Do 
magamy się moratorjum, domagamy 
się o wiele bardziej stanowczy niż do 

tychczas. 

«i e kontynuowania przez Sehleiche- 
ra rozmów. z przywódcami ugrupo- 
wań politycznych. Zwracają uwagę na 
kontakt gen. Schleichera ze związka- 
mi zawodowemi, pozostającemi pod 
wpływem socjal-iemokraeji 
Zarząd tych związków wręczył Schlei 
ceherowi «publikowany ; dzisiaj memer 
jał zawierająęcy uzasadnienie zna- 
nych żądań wysuniętych podczas po- 
przednich rezmów z drugiej strony 
podkreślają, że analogiczne rozmowy 
prowadzi urzędujący kanclerz Papeu 
który m. in. odbył konferencję z przy 
wódeą Stahihelmu Scidtem. Fakty te 
świadczyłyby, że rozwiązanie kryzysu 
dozna nowej zwłoki. Prasa wspomina 
nawet © możliwości przeciągnięcia 
się przesilenia aż do 6 grudnia t. i. 
do otwarcia Reichstagu. Ostatnio daje 
się wyraźnie wyczuć słabnące zaintere 
sowanie opinji pubłicznej kryzysem 
gabinetowym, trwającym już przeszło 
dwa tygodnie 

   

    

  

  

Bejkot handlu żydowskiego 
w Turyngii. 

BERLN (Pa). Turyngijski mini- 
ster finansów w przemówie niu, уа gło 
szonem na zjeździe detalistów W Wei 
marze, zapowiedział wydanie w naj- 
bliższych dniach rozporządzenia rzą- 
dowego, zakazującego urzędnikom ku 
powania u żydów i w żydowskich do- 
mach towarowych. Minister zapowie 
dział równocześnie rozpoczęcie ostrej 
wałki z domami towarowemi i spół- 
dzielniami konsumentów. 

Fałszerze paszportów. 
BERLIN, (Pat). — Polieja polityczna are- 

sztewała dwóch fałszerzy paszportów, którzy 
w śródmieściu posiadali tajną fabrykę pasz 
portów i dokumentów. zaopatrzeną we wszy 
stkie nowoczesne urządzenia techniezne, Mię 
dzy innemi skonfiskowane pieczątki wszy- 
stkich dyrekeyj policji europejskiej oraz pie 
czątki z podrehbicnemi podpisami reieren- 
tów prasowych tychże dyrekeyj. 

Norwegia nie wpuszcza 
Trockiego. 

OSŁO. (Pat). Norweskie Min. Spr. 
odmówiło pozwolenia na wjazd Froe 
kiego de Norwegii. © toe pozwolenie 
starał sie tutejszy zarząd związku stu 
denckiego, który cheiał Trockiego za 
prosić dla wygłoszenia odczytu w od 
dziale związku w miejscowości Tron 
dheim. 

Warszawa wypuszcza bony. 

    

     

WIARSZAWIA Magistrat m. Warsza 
wy wypuszcza za miesiąc bony na 15 miljo 
nów @., oprocentowane na 6 proe., na okres 
trzyletni. Pony m. st. Wlarszawy zostaną wy 
puszczone jedynie dla uregułowania należ- 
mości dostawcom i za roboty, wykonane 
dla miasta, które to należności powstały z 
dn. 1 listopada r. b. Emisja nie ma charak- 
teru przymusowego. Bony przyjmować bę: 
dą ci, którzy wyrażą na to zgodę. Dnia 1 li 
stopada 1933 roku nastąpi wykupienie emisji 

    

Zamach morderczy na dwu funkcjonarjuszów policji pod Lwowem. 
Jeden z policjantów zabity, drugi ciężko ranny. Dwu zamachowców ujęto. 

LWÓW (Pat) Wczoraj 39 listopa- 
da o godzinie 23,15 zaalarmowany 
wypadkiem w Gródku Jagielloūskim 
kemendant posterunku polieji państw 
Kojak wraz z posterunkowym Sła- 
geskim udał się na patrol Na stacį“ 
kolejoweį Giinna Nawaria obok Lwo- 

wa spotkali eni dwóch podejrzanych 
osebników których wezwał: do wylegi 
tymowania się. W tym momencie po 
licjanei zestali pażeni strzałami przez 
tyeh osobników. W wyniku komeu- 
dant posterupku Kojak został za- 
bity na miejseu, s posterunkowy Słu- 
gotki otrzymał ranę w brzuch. Ciężko 

rannego posterunkowego Slugockiego 
przewieziono do szpitala do Lwowa. 
Dochodz. w toku. Sprawcy napadu 
zbiegii. Na miejsce wypadku wyjechał 
natychainiast starosta powiatowy. 

    

ŁWÓW. (Pat). Pościg, zarządzony 
za Sprawcami napadu rabunkowego 
na urząd pecztowy w Gródku Jagiel- 
iońskim oraz za sprawcami zamachu 
morderczego na 2 funkejonarjuszy po 
lieji państwowej w Glinnej war ji 
deprov ił de ujęcia dwóch zama- 
<howeów, którzy schwytani zostali z 

bronią w ręku na polach koło Mikoła 
jewa, w odległości 36 km. na południe 
od Lwowa. Zamachowcy usiłowali ra 
tować się ucieczką przez rz. Dniestr, 
ostatecznie jednak ujęei zostali przez 

polieje. 

      

  

  

Podkreślić na że ludność 2-clt 
wsi okolieznych brała czynny udział 
w pościgu. Przy aresztowanych znale 
ziono 2 rewatwery marki „Orgets* 

Graz amunicję. Nazwiska sresztowa- 
nych, ze względu na toczące się Śledz- 
twe muszą być zachowane w tajern- 
nicy. 

Zgon ofiary napądu — 
pocztyijona Klimczeka. 

LWOW. (Pat). Dzisiai 
nynr we Lwowie zr 
Klimczak, którego w gro: 
ziono wczoraj z Gródka Jagiellońskiego. 
Klimczak zmarł wskutek upływu krwi. Jak 
wiadomo został on postrzelony przez spraw 
ców napadu na urząd pocztowy w Gródku 
Jagiellońskim. 

u powszech 
jon Józef 

ym stanie przewie 
        

Szczegóły pośc gu za zamachowcami na poczię 
w Gródku Jagiellońskim. 

LWÓW. (Pat). Prasa wieczorowa podaje 
następujące szczegóły o pościgu za zama- 
choweami na urząd pecztowy w Gródku Ja- 
giellońskim. Pościg za sprawcami napadu, 
kontynuowany w rozmaitych kierunkach, 
deprewadził © godzinie 13 do ujęcia dwóch 
uezestników zamachu. Dochodzenie wskazuje 
że sprawey rozdzielili się w czasie ucieczki. 
Dwóch z nich udało się w kierunku Glinnej 

   

  

Nawaeji, gdzie dokonało morderstwa, po- - 
czem zbiegło w kierurku Postomyt, idąe pos 
piesznie przez całą noe wzdłuż linji kole- 
jewej w kierunku południowym, Nad ranem 
natknęli się na grupę kolejarzy, do której 

     

  

dal kilka strzałów. Epizod ten zwrócił uwa 
gę policji, ścigającej spraweów i abierogai 

     

sprawców. Obydwaj bandyei usiłowali prze 
prawić się przez Dniestr i poczęli posuwać 
się przez las w kierunku Mikołajewa, usta- 
wieznie zmieniające kierunek ueieezki, O go- 
dzinie 13 nadeszły de Lwowa wiadomości, 
że cbydwaj sprawcy zostali przytrzymani. 
Jeden z nich miał przestrzeloną kurtkę. Ża- 
den nie jest ranny. Według późniejszych wia 
domości, jeden ze spraweów odniósł lekkie 
rany. 

  

Od Administracji 
Prosimy Szanownych Prenumeratorów o wniesienie przedpłaty 

za miesiąc grudzień i wyrównanie zaległości za miesiące ubiegłe. 

Do numeru dzisiejszego załączamy na ten cel blankiet czekowy 

BRA, Gz numerem konta naszego wydawnictwa Nr.-80.750 

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty. 

Czy piatiletka udała się? Odpowiedź na 
to pytanie daje ekonomista o światowej sła- 
wie Gilbert C. Layton w angielskiem czaso: 
piśmie „The Ecouomist*. 

la letni był przedsięwzięciem gi- 
m — mówi G. C. Layton. W. ciągu 

ęciu przeobrazić Rosję, należącą wszak 
do krajów gospodarczo najbardziej uwsta 
non „Ww kraj dorównowujący, 

y prześcignąć Europę hodnią. = 
Sam egrom tego przedsięwzięcia stanowił 
wałną przeszkodę jego urzeczewistnieniu. —- 
W! innych krajach przejście od prymitywnych 
form wytwarzania do nowoczesnej pri odukcj: 
wielkoprzemy: słowej było stopniowe i zw r 
zane z długą serją wysiłków ciężkich i mo 
nych. Ewolucji towarzyszyły wieikie konilik 
ty ekonomiczne i polityczne, katastrofy. 

niki finansowe i załamania się M elkiego 
rodzaju. Byłoby rzecz: pojętą, gdyby Ro 
sja, której rozmiary są większe i ludność НО 
ezniejsza, miała prze. ć w ciągu kil- 
ku lat trudności tej ewolu Do roku 1917 
Rosja pod względem przemysłowym byia 
spóźniena © eałą generację i musiało to mień 

nkach  przyredzonych 

    

  

  

  

   
        

    

    

  

    

   

  

      

  

        

    | stanowi najsła abe 
przemysłowym, wykuwanym 

ach. 
Inny pukt słaby te — rzecz pozornie dzi 

nadmiar gorliwości i zbyt wielkie 
osiągnięte w poszczególnych galę- 

ziałalności przemysłowej. Jak wiado 
mo: jedna fabryka zaopatruje drugą, jedne 
maszyny dosta ją pracy innym  maszy- 

nom, słowem: ruch w każdej dziedzinie dzia- 
łalności przemysłowej jest regulowany przeź 
ruchy w innych dziedzinach W Rosji poszcze 
gólne gałęzie przemysłowe nie zastały rozwi 

nięte w nał k np: niedo- 
stateczna ilo n nie pozw. zužyt 

ё danych krosien. Tu 
ści chełpią się, że osiągnęl: 
przewidywał plan. Ale ta 
dzie na marne, bo j š 

się Ww lempie przewi- 
olnionem. 

w funkcjonowaniu 

   
dziś w    

    

        

       

   
   

    

ie 

  

i ów 

    
inna fabryk 
dzianem, lub nawet z 

Wlidać brak karm 
ysłu rosyjskiego. 

  

    

   
   

  

    

    

a nowy dekret 
kompetencje i odpowiedział- 

orów fabryk. Panujący dotych- 
system kartkowy ma ulec zmianie. — 

mknięte stacje Rye 

ący c 

mają aa zlikwidowane a cały ich apa- 
rat wraz ze sklepami, zasobami towarowemni 
i t. p.ma być przekazany administracji fab- 
ryeznej. W ten sposób zwiększy się wpływ 
dyrekcyj fabryk. 

   
    

przemysłowey w kieh kra- 
jów na międzynarodowych konferencjach. 
Onegdaj otwarła się światewa konferencja 
miedziana, oraz międzynarodowa konferen- 
cja eukrownicza w Paryżu i Hadze. Oma- 
wiane będą zapasy, zbyt i ceny reprezentowa 
nych na konferencjach towarów. 

* * 

W] zawieranych z Rosją paktach o niea- 
jest punkt, mówiący © nieagresji gos- 

podarczej,a w niebranie udziału w mię- 
dzynarodowej umowie, której przedmiotem 
byłby bojkot gospodarczy, czy finansowy jed 
nego z kontrahentów 2: 

Łączą si     
   

  

   

    

    

  

    
  

  

Żyjemy w > a w których wierzyciel 
musi specjalnie treszczyć się G los swego 
dłużnika. Dlatego kraje wierzycielskie chcąc 
otrzymać spłaty długów w złocie, powinny 
umożliwić krajom dłużniczym eksport i to 
taki, któryby zrównoważył bilans płatniczy 
z danym krajem. O tem trzeba pamiętać 
przy dokonywanej obecnie generalnej rewiz- 
ji traktatów handłow — Giągłe morator- 
ja sprzykszyły się nietyłko wierzycielom, lecz 
i ałażnikom. 

  

     

* * ВЕ 

Hodowcy ryb stawowych w Polsce na zjeź 
dzie w Warszawie stwierdzili, że krajowa 
produkcja rybna osiągnęła samowystarezał 

yciu zapotrzebowania rynku we 
wnętrznego. D 
słodkowodnemi rybami zagranicznemi, nale- 

ć się wysoką ochroną celną. 

    

   

    

   
Fabrykanei maszyn rolniczych  błagają 

państwo o pomoc w formie stworzenia spec 
nych RE na zakup. niezł nych na        

   

  

ze roztaczają się ju: pó CA- 
:zang. 

° że poma 
łej Polsce. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
PIENIĘŻNA. 

WARSZAWA. (Pat). Londyn 28,77 — 28,99 
Nowy York 8,926 — 8,946 — 8,906; Paryż 
34,89 — 34,98 34,80; Berlin w obrotach pry 
walnych 211,55. Tendencja mocniejsza. 

PAPIERY IPROCENTOWIE: Pożyczka in 

westycyjna 98,50; 5 proc. konwersyjna 40,50 

  

  

—41; 6 proc. dolarowa 57; 4 proc. dolarowa 
51,20 — 51,40; 7 proc. stabiliz. 54,25 — 45,38 

— 54,13; 7 proc. LZ, ziemskie 48,50. Ten- 
dencja „mocniejsza. 

AKCJE: Bank Połski 87,50; Sole Potaso- 

we 75; Spiess 30; Lilpop 11,25; Starachow.- 

ce 7. Tendencja niejednolita. 

ZBOŻOWA. 

WIARSZAWA, 1. 12. — Na. dzisiejszem 
zebraniu giełdy zbożowo—towarowej w War 
szawie notowano za 100 kg. parytet wagon - 
Warszawa w handlu hurtowym, ładunkach 
wagonowych: żyto standart I 15,25 — 15,50, 

   

  

   

standart II 15 — 15,25, pszenica jara czer- 
wona szklista 26 — 26,50, jednolita 25 —- 
25,50, zbierana 24,50 — 25, owies jednolity 
15,50 — 16, zbierany 13,50 — 14, jęczmień 
na kaszę 14,50 — 15, browarny 16 — 17, 
gryka 0 — 16,50, siemię lniane bazis 

90 proc, 38 — 40.



  

2 

Rocznicowe pokłosie. 
Rocznica Wyspiańskiego przyn o- 

sła obfity plon artykułów i wspon- 
nień w prasie codziennej. Specjalny, 
luksusowy numer wydał „Czas* kra- 
kowski. (Artykuły Estreichera, Sinki, 

Mehoffera wspomnierta o Wyspiań- 
skim-malarzu, korespondencja Wys- 
piańskiego, wspomnienia, St. Wysoc- 
kiej, reprodwkcje n cznanych—Świet- 
nych — karykalur historycznych 

  

    

  

       

  

     

    

Wysp.|, „Gazeta Połska”, „iKurjer Po- 
ranny”, „Dzieanik Poznański”, .„(ra- 

w Szeregi 

  

Poranna“ omawiają 
ów Iwo ść poeiy-malarza, 

sylwet 

     
kę studjamr nad muzyk 1 jego 
utworów. Z psm żydowskich „Nasz 
Przegląd” zamieszcza wywiad Sulima 

ła rolę Racheli. 
iska, to prócz rze- 

ego czytamy 

z pierwszą, która 
Jeśl 

    

  

chodz: o naz 
samego Wysp-ań 

  

   
    

  

   

  

kuły Przybyszewskiego, Žerom- 
skiego, Matuszewskiego, Sier »szew- 

ski Kadena, Stp,e k ego, Sko- 

  

   Horzycy, Terleckiego, Zawi- 

słow „ Limanowskiego, Stromen - 

gera. kiewicza, Wołoszynows- 
kiego, Jelenty, Kantera i w'eu innych, 
których n/esposób wymiemć z braku 
miejsca. 

WSPOMNIENIA ARTYSTÓW. 

„Kurier Poranny“, „Kujver Polski“, 

„Czas*% i „Nasz Przegląd”). 

        

      

- Jaracz wspomina trzydzec- 
stolecie chw>li kiedy jako „wypędek 

    

  

gimnazjah reżyserował „Wesele 

w Jaśle gdzie było grane przez samych 
sztubaków. Potem jako student w 

  

drzewami na 
6 „SWERNIE* 

Krakowie czaił się 
Plantach, by sę pr 

autorowi. 
— Sulima opowie „perypetje i 

obawy przed Wyspiańskim, gdy się 

szykowała do roli Rachel, jak to o 
tę rolę trzeba było potem walczyć. 
i jak bardzo się autorowi „jej” ha- 

cheła podobała, 
Solski grał w „Weselu już we 

Lwowie. — Tam mi już pełne 
poczucie wartości sztuki, którą auło- 
rzy krakowscy traktowali jako ,,szop- 
kę", dopóki nie dowiedzieli s'ę od... 

ści, że grają arcydzeło. 
anisław opowiada jak to 
niewski, podówczas sztubak 

grał żeńską rolę Pallady. Stanistaw- 
ski namawiał go żeby został. aktorem 
—nie usłuchał.. Dziś Stanislawski 

należy do jury mającego przyznać gru 
be nagrody za wystawienie Wyspiań 
skiego — „Jak w bajee!“... 

— Chmielūski darmo chciał się 
od Wyspiańskiego dowićdzieć jak się 
ma ubrać na Wernyhorę—-..nic mnie 
n'e obchodzi. Tak, żeby zrobiło wra: 
żenie” — usłyszał w odpowiedzi. 

-— Uziembło małował kartony 
koracyjne do „„Nieboskiej“. Wy 
Ski: —- „ważny profesor Akade 
trafił odwiedzać swych studentów po 
ich „pracowniach '—mansandrach i 
tam na miejscu, po przyjac'elsku, u- 
czyć į poprawiać. 

— Złewerow cz wreszcie był pie:- 
wszym ,„Kacprem*, wspomina jak to 
Wyspiański „artystycznej grandze* 
podarował swą aktorską tantjenę na 
cełe... wspólnej wycieczki do Czarne- 
go Stawu... Ale to było potem. W 
„czasach Wesela". 

„„brudno się było do niego przy- 
zwyczaić. Siedział gdzieś w kącie, 
przylepiony poprostu do ściany, trak- 

'towało go się jak kochanego, genja! 
nego, ale nieco zbzlkowanego dziwa- 
ka. Nieraz miało się ochoię zawołać 
szwajcara i kazać go poprostu usunąć. 
Dopiero później, kiedy człowiek —- 
ja byłem przecież wtedy młodzieniasz 
kiem — zrozumiał, co to za szczęście 
móc go bodaj widzieć, miał sam do 
siebie pretensję za tę młodzieńczą 
niedbałość, która mu pozwalała obok 
Wyspiańskiego przechodzić. | įim. 

Obchód 25-iecia zgonu 
St Wyspiańskiego w Litwie. 

Z pogranicza donoszą 
polskie na Litwie uroczy 
łecie zgonu St. Wyspiański 
jum polskiem w Wiiłkomierzu 'i szkoła 

   

  

     
   

  

   

    

    
    

  

  

  

    

  

   

  

     
  

  

    

    

społeczeństwo 
e obchodziło     

   

Kel k S E W BLE N $ KT 

Nafta a zatarg w Gran Chaco. 
Ukrytym, zakulisowym spiritus movens 

wiełu konfliktów międzynarodowych, nie 
mówiac już © załargach lokalnych, było i 
jest „płynie złofo* — nafta. Fakt ten zdaje 
się nie ulegać najmniejszej wątpliwości, je- 
żeli chodzi © zatarg boliwijsko — paragwaj- 
ski. Oficjalnie — jak już mieliśmy ekazję © 

    

tem pisać — przedmiotem sporu jest ołbrzy 
nmiia połać dziewiezej dżungli Gran Chaco. 
Faktycznie — chedzi o ukryte w głębi nie 
dostępnych terenów nałtedajne źródła. Cie- 
kawe szezegóły w tym względzie przynosi 
<statnio „Beri. Tageblait“, zamieszczając ar- 
tykuł znanego podróżnika niemieckiego Ja- 
na Gramssa. ! 

W) grudniu 
bawiłem z w 
ski 
kowia « 
rzeki 
łudź 

ub, — pisze Jan Gramss — 
zką botaniezna w paragwaj 

-wnego duia, w głuchenz pust 
kim. na północny wschód od 

Pileomayo natki ę ze swoimi 
i ra plemię Indyjskie Guarni. W oho 

znajdował się Hiszpan, nazwis- 
1 zajęty pilnem stndjo 

waniem różnych map i dokonywaniem ja- 
kiehś tajemniczych pomiarów. Powitał sn 
mnie z dużą dozą nieufności. Dopiero pe ре- 

    

    
     

   

       

    

    

        

     

wnym e zwierzył mi się ze bwej tajem- 
nicy, Gdk са mianowicie w puragwajskiej 
północnej ci Gran Chaco, po uciążliwych 
i długich poszukiwaniach, obfite źródia nai 
towe. Obcenie ustalał ieh położenie na ma- 
pach. 

  

aliśmy się, Luiz de Torres 
na pełudnie ku rzece Piłeoniayo, by 

mie destać się da stelicy Paragwaju, Asuncion, ja — udałem się na północ 
ylijskiej, 
para miesięcy, ku swemu 

y wieniu, znowu spotkałem de Torres w małem, brazylijskiem miasieczi 
ь „Okazało słę, że Hiszpan przybył 

szczęśliwie Asuneion I podjął starania w Kierunku zaiuteresuwania An wielkiego kapitału. Żaden z Paragwajczyków nie roz- porządzał jednak tak ielką sumą, by nióc 
ewać ekspłoetację odkrytych "pra 

esa źródeł nafłowych. Bo rządu para- gwajskiego Torres zwracać się mie chcia 
jako chcckrajowiec, Z konieczności nawi zał przeto kentakt z pewnem biurem boli- wijskim, będącem wlaściwie fajną ekspozy: turą bogatszego obywatela Boliwji, wła- ścieiela licznych kopalń srebra, cyny i mie- dzi, niejakiego Patino. Ten osiainį "zaintere 
AA się odkryciem Torresa i podjął z nim 

Wazsstko bylo na najlepszej drodze, gdy 
wiem wrmieszał się nieoczekiwanie rząd pa 
ragwajski, który przez swych fajuych agea 
tów — Indjan dowiedział się o odkryciu i 
zamiarach Terresa. Policja w Asuncion opie 
czętowała i zlikwidowała biuro, będące agen 
cją Palina, zaś Torres z trudem zdołał się 
w esialniej chwili uratować przed aresztem 
ucieszką do Brazylji, gdzie go właśnie w 
Cuyaba spotkałem. 

Z Cuyaba ruszył Torres niezwłocznie do 
Boliwji, pawiązał bezpośredni kontakt z Pa 
tino, A w rezultacie — z rządem boliwij- 
skim, łiwja oddawna już miała chrapkę 
na Grih Chaco, Teraz, gdy Hiszpan przyniósł 
wiadomość o adkryciu bogatych źródeł nat 
towych, spełyty bołiwijskie wzrosły dziesię- 
cickzetnie, Rząd boliwijski, za którego ple- 
cami stał wszechmocny Patino podjął z Pa- 
ragwajem układy © Gran Chaes. W kwietniu 
r. b. przybyli do Asuncion z ramienia Pa- 
fino przedstawiciele pewnego wieikiego han 
ku i przediożyii rządowi paragwajskiemu na 
siępujące warunki umowy: Paragwaj sprze- 
daje wspomnianemu bankowi źródła nafto- 
we w (an Chaco; bank ebowiązuje się 
zbadcwać w ci lut 3 wielką przystań w 
Asuncion, na prawym brzegu rzeki Parany, 
a następnie przeprowadzić z Asuncion do 
źródeł naftowych linję kołejową, mającą się 
łączyć z siecią boliwijskich kolei; bank za- 
pewnia rządowi paragwajskiemu dziesiątą 
część stoehodów z cksploatacji pół naftowych 

W. międzyczasie rząd paragwajski uznal 
wszystkie bogactwa kopalne w Chaco półno- 
enem za własność państwową. W związku z 
tem, propozycje kensorcjum Patina zostniy 

  

  

     

  

     

    

   

       

   

      

   
   

    

  

Popierajełe Przemysł Kraławy 
L i ЕЫЕНЬ 

Zpswrotem da Nankinu. 

NANKIN (Pat). Rząd narodowy, 
którego siedzibę w czasie bombardo- 
wania Nankinu przez Japończyków, 
przeniesiono do miejscowości LŁo— 
Yane, powrócł obecnie do Nankinu. 
W związku z tem przy grobowcu Sun- 
Ya-Tsena miały miejsce uroczystości 
w których wzięły udział olbrzymie 
rzesze ludności. 

    + 

polskich w Poniewiežu odbyly się uroczyste 
akademje. 

D gachu gimiazjum polskiego odbył się 
interesujący odczyt ua temat twórczości Wy 

o i wpływ jej ua społeczeństwo 
i Po akademji uczniowie odegrali 

jeden akt „Nocy Listopadowej“. Po przed- 
ieniu odbyły się popisy chóru szkolnego 

   

   

  

      

DNI PRZECIWGRUŹLICZE 
Dużo jest cierpień na tym świecie, 

na którym nam żyć przeznaczono. 
Istnienie udzkie byłoby do n.eznie- 
sienia, gdyby niedoli i nieszczęściu 
ne zapobiegały dwa czynniki —- mo 
tory życia ludzkiego: serce i rozum. 

Waka z największym wrogiem lu- 
dzkości, z najbardziej rozpowszech- 
mioną chorobą, gruźlicą, to właśnie 
zejdnoczona potęga serca i rozumu. 
Litość i współczucie nad cierpieniami 
ludzkości, kazały lekarzom szukać ra- 
tunku, znaleźć i usystematycznić spo- 
sobó niszczenia w organizmach do- 
tkniętych suchofami,  šmiercionos- 
mych bakcyli, atakujących życie ludz 
kie od jego początków do grobu. 

Jeśli się dowiemy, że do ł5 roku 
życia połowa ogólnej śmiertelności 
dzieci przypada na gruźlicze wypad 
jeśli będziemy pamiętali, że w Połsce 
umiera rocznie 70—80 tys. ludzi na 
tę straszną chorobę, a liczba chorych 
sięga 800.000, rozsiewających i pło- 
dzących dalej charłactwo, upadek sił 
i zdolności do pracy, jeśli uświado- 
mimy sobie, że naród mający duży 
procent gruźlików, nie wytrzyma wy- 
Ścigu pracy z innemi, lepiej obronio- 
memi od tej plagi narodami, to chyba 
nie będzie ani jednego człowieka, któ 
ry uchyli się od obowiązku wspoma- 

   

  

   

gania Tow. Przeciwgruźliczego, 
prawdziwej armji zbawien'a 
czeństwą od iklęski gruźlicy. 

Gruźlica jest uleczalna, (prócz u 
alkohol:ków, syfilityków i: w wypad- 
kach wyjątkowego wyczerpania), ałe 
trzeba też pamiętać, że można się za 
razić i dostać suchot w każdym wie- 
ku, że zarażeni rozsiewają Dbakcyle 
chorobotwórcze dalej idalej, wobec 
tego, zadania walki z gruźlicą są tro- 
jakie zapobieganie, leczenie, uświa- 
damianie. 

Zadania te spełniają wszystkie pla 
cówki antygruźlicze rozsiane po całej 
Rzeczypospolitejj a w Wilnie cało- 
kształt walki z gruźlicą opiera się na 
następujących, intensywnie pracują- 
cych instytucjach. Powiedzmy odra 
zu, że lekarze pracują w nich często 
bezinteresownie, i że poświęcenie ich 
jest godne wdzięczności i uznania, o- 
raz że rezultaty osiągnięte, tak pod 
względem poprawy stanu zdrowotne 
go, jak uświadomienia są dodatnie. 

Na czele T-wa Antygrużźliczego za- 
łożonego w 1924 r. stoi prezes dr. Bę 
dzyński, wice prez. prof. Hiller, skarb. 
doc. Bagiński, sekretarz dr. Kuncewi 
czówna, członkowie: inż. Przygodzk:, 
dr. Brokowski, prof. Jasiński, kurato 
rowa Szelągowska. 

tej 
społe- 

  

   

odrzucone, zwłaszcza, że w propozycji po- 
łączenia linji kolejowej z kolejami boliwij- 
skiemi dopatrzene się intrygi na szkodę Pa 
ragwaju. Rząd paragwajski oświadczył, że 
nie edda hogactw narodowych na łup 0b- 
eych kapitalistów. Próba pokojowego załat- 
wienia sprawy Gran Chaco pomiędzy Boliw- 
ją a Paragwajem zakończyła się fiaskiem. 

Patino postanowił jednak postawić na 
swejem. Za jego to sprawą — a właściwie za 
sprawą jeszcze bardziej ukrytych w cieniu 
kulis kapitalistów północno — amerykań- 
skich — stworzeno warunki, w których „ar- 
maty same przemėwily“. Patino rozrzucač 
zaczął na prawo i na lewo pieniądze. Ofia- 
rewał wysckim dostojnikom wojskowym i 
cywilnym Boliwji szereg cennych upomin- 
ków. Pewien generał otrzymał wspaniałe, 
nowiutkie auto luksusowej markif „Lincoln* 
Żena innego dygnitarza dostała w prezencie 

    

prześliczną keiję z brylantów. Nawet krajo- 
wcy — fndjanie nie zostali pominięci. Pati- 
no hojną ręką rozdawał im żywność, odzież, 
tytoń, pieniądze. Kilka tysięcy tych parjasów 
musiało wzamian za to pełnić obowiązki tra 
garzy, poganiaczy mułów i robotników przy 
armji boliwijskiej. 

Pieniądze Patina zrobiły swoje. Kosztem 
niniejwięcej miłjona złotych pezet doprowa- 
dził boliwijski potentat do zbrojnego zatar- 
gu między Boliwją a Paragwajem. 

W. lipen rb. znowu łos mnie zetknął w 
Buenos Ayres z Torresem. Odkrywca źródeł 
naftowych był pełen otuchy na przyszłość, 
wierząc święcie w sukcesy wojane Boliwji. 

Tak wyglądają w ujęciu podróżnika nie- 
niieckiegc kulisy wojny w sereu dżungli po 
Iudnicwo—amerykaūskiej. 

  

T. J—ski. 

  

Nota angielska w sprawie długów 
już doręczona. 

LONDYN. (Pat). Odpowiedź bry- 
y.ska w sprawie długów doręczona zo 
stała Stimsonowi przez ambasadora 
brytyjskiego w Waszyngtonie dzisiaj 
o godzinie 10 i pół rano według czasu 
amerykańskiego, Stimson udał się z 
notą natychiniast do Białego Domu i 

  

o godzinie 11 rozpoczęła się pod prze 
wodniectwem Hoovera narada gabinetu 
amerykańskiego dla rozpatrzenia no 
ty. Zdecydowano podać notę do wia- 
domości prasy dzisaj późnym wieczo- 
rem dla opublikowania w dziennikach 
w piątek rano. 

NA DALEKIM WSCHODZIE. 
Gwałtowna sfenzywa japońska przeciwko powstańcom. 
TOKJO (Pat). Wojska japońskie 

rozpoczęły gwsłtowaą sienzywę prze- 
eiwke powstańcom.na których czele 
stci gen. Su — Pingwen. Główne ude 
rzenie było skierowane na Hailer. 

SZANGHAJ P.at), Posuwając się 
szybko wzdłuż chińskiej linji kole- 
jowej. Japończycy zajęli miasto Szała 
nłun, w którem Rosjanie zbudował: 

w czasie wojny resyjsko-japońskiej, 
wielkie koszary. Jak  przypuszcza- 
ja w ofenzywie japońskiej bie- 
rze udział 2h tysięcy żełnierzy. O- 
fenzywa zmierza raczej de zmuszenia 
$u-Piug-Wena do wszczęcia rokowań 

   

niż do wycofania Chińczyków z ich 
pozycyj Jak wiadomo Su-Ping-Wcu 
trzyma 200 Japończyków jako zakła- 
dników odmawiając ia oddania. 

Według doniesień z kwatery Su- 
Ping- Wena samoloty japońskie obrzu- 
ciły dworzec zachodni w  Szałantun 
bombami. przyczem 12 osób ceywit- 
nych zostało zabityńch. Dworzec u- 
legł zniszczeniem. Również uległy zni 
szczeniu położone w tem miejscu ko- 

Zachodzi obawa iż Su-Ping- 
Wen każe wysadzić w powietrze tu- 
nel kolejowy długości 3 km. w górach 
Khingan. 

  

Ostra walka nad rzeką Nenni. 
SZANGHAJ. (Pat). Oddziały powstańcze 

zdełały podjechać do kanonierki, należącej 
do Mandžuko, na 1zeee Nenni. Wywiązała 
się gwałtowna wałka, przyczem powsinkey. 

zostali edrzucemi. Dwaj eficerowie i trzej 
marynarze zabiei, Kanonierka rozpoczęła 

bambardowanie powstańców, zadająe im ciež 
kie straty. Ofenzywa japońska rozpoczęła się 
wielkim ziehem oskrzydlającym na północny 
zachód ud Cletkaru, Głównym punktem atu 
ku był Fulat na który uapadnięto o świcie. 

PEEREENEZCZWICZK 

Nowe zaburzenia antyżydowskie 
na uniwersytecie wrocławskim. 

BERLIN. (Pat). Antysemickie zaburżenia 
siudenckie powtórzyły się w dna. 1 hm. zno- 
wu na uniwersytecie wracławskim, przybie- 
rająe niespotykane dotychczas rozmiary, Stu 
denci zarówno w środę wieczorem įsk £ w 
rzwartek mie dopuściłi de rczpoczęcia wy 
kładów prof. Gohna. Udział w tych awsniu 
rach wzięłi studenci narodswo-socjalistyczni 
wszystkich wydziałów. Zsburzenia doszły do 
iakiege sianu, że rekier zmuszony był wzy- 

   

wać pomocy  polieji, która, oczyszczające 
gmach aniwersytciu z demonstrantów, ode- 
brała legitymacje 289 studentów. SHy utrzy 
mujących w ostatnich dwóch tygodniach po 
rządek w gmachu uniwersyteiu pielęgniarzy 
kliniki psychjatrycznej okazały się niewy- 
sturczające. Danych 6 ilości poiurbowanych 
csób w czasie dzisiejszych manifestacyj k 
Rektor zarządził zamknięcie całego uniwersy 
tetu. 

  

      
   

    

Napady bandyckie w Niemczech. 
BERLIN. (Pat). W dniu 1 bm. w połud- 

nie dokonane w Niemezech szeregu napa- 
dów bandyckich. Wie Frankfurcie n. Menem 
zastrzełeny zestał o godzinie 2 w południe 
listencsz podczas odnoszenia przesyłek pie- 
niężnych. Sprawea napadu zrabował mu tor 
bę z pieniędzmi, zawiersjącą 3 tys, mk, w 

gotówee. Ciało zabitego znaleźli przeehod- 
nie na uliey. © dokonanie napadu podejrza- 
ny jest 12-letni wyrostek, którego dotychczas 

nie zdołano ująć. 
Pedobny przebieg miał napad na prakiy 

kanta jednej z firm handlowyeh w Diemitz. 
Wi czasie gdy praktykant niósł sumę 1209 
mk, rzuciło się na niego dwóch osobników, 
którzy nadjechali na rowerach | powaliwszy 
praktykanta na ziemię, zrabowali gotówkę. 

Ciężko rnnego praktykanta w stanie nie- 
przytemnym znałeźli przechodnie, Po ban- 
dytach nie pozostało żadnego śladu. 

  

Morderca matki i szwagra skazany 
na 170 lat więzienia. 

Lidzki Sąd Okręgowy skazał na 10 lat 
więzienia i pozbawienie praw mieszkańca 
wsi Krażyna gminy i powiatu wołożyńskiego 
Afanazego Karziuka za zabójstwo 62-łetniej 
matki — Paraski i jej kochanka zięcia Win 
centego Wicola lai 42. Zabójstwa szwagra 
dokonał na pastwisku wystrzałem z karabi- nastąpiło w dniu 3 września. 

ZAKOPANE - BRISTOL 

     

nu a zwłoki zaniósł pod ias, obłożył chru- 
stem i spalił, zaś zabójstwa matki dokonał 
kolbą karabina i siekierą na oczach publicz 
ności, a następnie zbiegł do Rosji, skąd zu 
stuł wydalony. Wypadek powyższy miał miej 
see w dniu 29 maja 1932 r. a aresztowanie 

  

NAJTAŃSZY LUKSUSOWY 
BOTEL - PENSJONAT 

OŚRODEK ŻYCIA TOWARZYSKIEGO i SPORTOWEGO. 
Idealne warunki wypoczynkowe, —  Damcingi i five o'clgcki w ogrodzie lub na sali, 

CHORYCH BEZWZGLĘDNIE NIE PRZYJMUJEMY. 

Wilno rozporządza następującemu: 
stacjami wałki z gruźlicą. Poradnia 
przy ulicy Żeligowskiego, założona 
staraniem dr. Jasińskiego i dr. Wła- 
dyczki, udziela codziennie pomiędzy 
4-—7 porad dorosłym chorym, semi: 
nąrjom, szkołom średnim  zawodo- 
wym, przy udziale 10 lekarzy, którzy 
przesłuchają do 100 osób dziennie. 
Dla dzieci szkół powszechnych istn e 
je Poradnia Nr. I przy ośrodku zdro 
wia na Wielkiej 47. Tamże III insty- 
tucja, opieka nad niemowięciem i dzie 
ckiem do lat 7-miu, przyczem założo- 
no niedawno, pod opieką kuratoro- 
wej Szelągowskiej punkt ratunkowy 
oraz Prewentorjum czyli stację zapo- 
biegawczą. Gromadzi się tam dzieci, 
które w rodzinie są narażone na zet- 
knięcie się z otwartą gruźlicą, bo ce- 
chą gruźllków jest chęć do życia, do 
pracy, i zwykle idą w szeregu z in- 
nymi, do ostatniej chwili. Ale przez 
to stają się, zwłaszcza dla rodziny, 
rozsadnikiem zarazy. Stacja ta stara 
się dzieci od tego uchronić, Dodać na 
leży, że najnowsze odkrycia środków 
zapobiegawczych, zastosowały szcze- 
pienia ochronne niemowlętom gruž- 
lików. Od trzech lat jak jest stosowa 
ne dało to doskonałe wyniki, szczepa 

mo już w ten sposób 3 tys. dzieci w 
Wilnie w ciągu 9-ciu dni po urodze: 
miu, dając in spreparowaną szcze- 
pionkę w pokarmie, sprowadzoną te- 
Jegraficznie z Warszawy, gdyż Wilno 

  

   

  

nie posiada jeszcze potrzebnych do 
spreparowania przyrządów. Gwaran- 
tuje to zabezpieczenie na dwa lata, 

Piątą instytucją jest stacja opieki 
nad młodzieżą szkolną, 6-14 oddział 
gruźlicznych dla dorosłych przy szpi 
talu miejskim, 7-mą, oddział gruźliczy 
dla dzieci i młodzieży przy miejskim 
szpitalu zakaźnym. Do tych posterun 
ków leczniczych należy dodać trzy. 
dzielnie pracujące komitety: 1) szcze- 
pień ochronnych przeciwgruźliczych, 
2) Komitet kolonij letnich przy stacj' 
opieki nad niemowlęciem i dzieckiem 
gruźliczem, który od trzech lat wysyła 
po 60 dzieci po cztery tygodnie na let- 
nisko, (w tym roku pracowała na 
tym odcinku z wielkiem poświęce- 
wiem p. Kuratorowa  Szelągowska 
wreszoe 3) Komitet szerzenia zasad 
higjeny, rozporządzający legenta - 
mi i higjenistkami, którzy słowem i 
czynem, pogadankami, pokazami, ud 
wiedzaniem mieszkań i pouczaniem o 
zasadach profilaktyki, rozpowszech- 
niają wiadomoścj o sposobach i konie 
czności obrony przed tym najwięk- 
szym nieprzyjaciełem łudzkości, ja- 
kim w dziedzinie chorób jest gružli 
ca, 

    

W Poradniach wilcūskieh steso- 
wane są najnowsze metody leczenia, 
jako to: wyrywanie nerwu przepono 
wego robienie odmy leczniczej lecze 
nie wapniem, solami złota, tuberku- 

Z Rosji Sowieckiej. 
Ponura tragedja rodzinna 

w Swierdtowsku. 

MOSKWA (Centropress). — W. dawnym 
Jakaterynburgu, nazwanym przez Sowiety 
Swerdłewskiem, miała miejsce straszliwa tra 
gedja rodzinna. Zamożni rolnicy we wsi Ge 
rasimowka, naprzyjaźnie usposobieni wobec 
regimeu sowieckiego pestanewili nie odda- 
wać zboża na rzecz państwa i wszelkiemi 
sposobami wiczyć z kolektywizaeją. W tym 
celu zawarli umowę z przewodniczącym s0- 
wietu rolniczego Trofimem Morozowem, któ 
ry wydał im fałszowane potwierdzenia, świad 
ezące o oddaniu zboża. Dzieci Morozowa, na 

ieżące do organizacji pionierów, Paweł i 
Fedor, zadenunejowaty wówczas własnego 
©jca przed władzami, Morozow został aresz 
towany i postawicny przed sąd. Jako świa- 
dek powołany zestał przed sąd starszy syn 
oskurżonego Paweł, który zeznawał przeciw 
ko ojcu i żądał, aby ojciec został surowo 
ukarany. Morozow zesłany został na wygna 
nie. Obaj ehłopcy, którzy w ten sposób zruj 

nowali cjca pewnego razu udali się do lasu, 
nie wiedząc, że śłedzeni są przez kuzyna Da 
niło Morozowa. Ten chłopców w lesie napadł 
i obu zamordował. Po czynie został areszto 
wany I obecnie odpowiada przed sądem w 
Świerdłowsku. 

Nowe opodatkowanie indywi- 
dualnych gospodarstw w ZSRR. 

MOSKWA (Centropress). — Mylił się ten, 
kto przypuszczał, że osłabiony został napór 
na samodzielnych rolników, którzy nie przy 
stąpili do gospodarstw kolektywnych. Dek- 
ret rady komisarzy ludowyeh w sprawie je- 
dnerazcwego epodaikowania gospodarstw 
indywidusinych, wydany w tych dniach, 
Świ. 3 e przeciwnie napór na gspoda- 

dzielczych nie ustał, Stan gospodar 
lnych relników pogarsza się z 

i jednorazowy podatek 
tał na wszystkich samodziel- 

Inikow, z wyjątkiem tych, którzy 
G6dznaczeni zostali orderem ZSRR., członków 
armji i inwalidów wojennych z wojny do- 
mewej. Nowy pedutek wynosi 15 rubii od 
gespedarstwa, ale wysckość tego podatku 
uzależnia się od wysokości już wpłaconych 
podatków, tak, że bogatsi rolnicy płacić mu 
szą podałck o wiełe wyższy. 

    

     

      

Najgorszem jest, że podatek ten musi być 
zapłacony nałychmiast, a najpóźniej do 31 
grudnia br., tak, że już obeenie podatek da 
je się rolnikom samodzielnym siinie we zna 
ki. Z pieniędzy uzyskanych z tego podatku 
75 proe.otrzyma kusa państwowa ZSRR. 10 
proc. wpłynie do kasy okręgowej a 15 proc. 
do kasy rejonowej. 

gł 

Kronika telegraiiczna. 
— Wice prezesem Najwyższej Izby Kon 

trołi z t nowany p. Stanisław Oko- 
nie zelnik wydziału 
personalnego tejże Izby. 

  

      
     

— Wiczóraj w uocy a 
Lwów—Przemyśl zatrzy! 
z Warszawy przez wybuc 
przez nieznanych osob: 
minutowym postoju wy 
w dalszą drogę. 

  

linji koiejowej 

został pociąg 
płonki, rzuconej 

w. Pociąg po paru 
auszyi bez przeszkód 

      

  

5 

    

   

  

— Zamordowano w dniu 1 grudnia p0ez- 
tyljena, przewożącego pocztę z Sułkowie do 
Kalwarji w pow, radomskim. Nieznani spraw 
cy zrabowałi 4 tysiące zł. 

— Do urzędu pocztowego w Teresholu, 
pew. bietski (z. Podlaska) dostali się kasia- 
rze i zaczęli rozpruwać kasę ogniotrwałą. W 
czasie tej czynni wszedł naczelnik urzę- 
du i spłoszył kasiarzy którzy uciekli, nie 
zdoławszy nic zabrać. Policja prowadzi do- 
chodzenie. 

  

    

  

- Złodzieje skradli paczkę, przesyłkę, 
zuwierującą 3500 zł, Z gabinetu zawiadowcy 
stacji w Kraśniku (woj. lubelskiej, Pienią- 
<ize (przeznaczone były ua pensję dla pracow 
ników stacji, 

    

— W Atenach wybuchł strajk autobusów 
i tramwajów, do którego przyłączyła s. 

miejsk 

  

   е ga 
ka o piekarnia. Doszło do 
strajkujących z policją. Jest 

aunych. Komunistyczny poseł parla- 
mentu Nefeludis ranił z rewolweru 2 polic- 
jantów. 

zownia     

    

— Dwie bomby ekspłodowały w barce- 
lońskiej (Katalonja) fabryce mebli, rzucone 
— jak przypuszczają — pwzez strajkujących 
robotników. Ekspłozja wywołała znaczne 
szkody materjalne. Ofiar w ludziach nie 
było. 

   
- Trąba powietrzna nawiedziła okolice 

Disterfeld pod Lipskiem (Saksonja), wyrzą 
dzając wielkie szkody. Cały szereg nowych 
domów uległo znacznemu uszkodzeniu. 

    

   
k douosi prasa tłum podpalił, we wsi 

chatę w której mieszkała sta- 
Zz 2 córkami. Maika była oskar 

żoną o to iż jest czarownicą. Wszystkie trzy 
kobiety spłonęły żywcem zanim na miejsce 
przybyła pomoc. 

  

liną; lampa kwarcowa, próby bio- 
logiczne, stosowanie metod rozpoz- 
nawczych, badania co 6 miesięcy, 

prześwietlania, wszystko to jest u- 
żywane przez pelnych poświęcenia 
lekarzy, pracujących z oddanien: się 
na swych licznych posterunkach. 

Dodajmy do powyższych danych 

szczegól nader ważny, mianowicie, 

że na prowincji niebezpeeczeństwo 
gruźlicze jest również zwalczane w 
miarę środków. Przy ikażdem Staro 
stwie istnieją Ośrodki Zdrowia, hig- 
jenistki ze Stacji Opieki nad Matką i 
Dzieckiem objeżdżają wioski, i wszy 
scy lekarze zaświadczają zgodnie, że 
uświadomienie ludności ogromnie 
się rozwinęło, a co za tem idzie i po 
lepszenie stanu zdrowotnego. Nieste 
ty, obecny stan ekonomiczny kraju, 
bezrobocie i zły stan' odżywiawa, 
mieszkań i odzieży, to groźni sprzy- 
mierzeńcy wszystkich chorób, a 
zwłaszcza gruźlicy. 

Tem gorliwiej wytężać należy si 
ły społeczne, by złemu zapobiec, tem 
życzliwiej odnos<ć się trzeba do Tow 
Przeciwgruźliczego i Tygodnia któ- 
ry urządza, nietylko by sciągnąć tro- 
chę groszy na budowę Sanatorjum 

ale też, i to głównem jest zadaniem 
tej propagandy, by w szkołach, do- 
mach ludowych, na ulicy i wszędzie, 
uświadamiać ludność o grożących 
niebezpieczeństwach zarazy przez 
nieodpowiedu'e zachowanie się. 

        

  

Nr. 278 (2520) 

Monolitowy Wysz. 
W „Słowie* z dnia 23 listopada b. r. uka- 

zał się feljeton Jerzego Wyszomirskiego p. t- 

„Rozterka Czesława Miłosza”. 

W zasadzie wołno każdemu czytelnikowi 

rozumieć poetóów na swój sposób i każdemu 

recenzentowi komentować go dowolnie. Nie 

posiadamy żadnych sankcyj, ani żadnych kry 

terjów, któreby motywowały jakiekolwiek 

ograniczenia w tej mierze. Autor wzmianki 

jest dostatecznie „żarliwym” i „przekonanym 

poetą i nie można mieć doń pretensyj o nie- 

docenianie meta-poetyckich (to znaczy inie- 

lektualnych) walorów recenzowanego. 

Miłosz, który „nie ma w sobie buntowni- 

czości i zuchwalstwa*, romantyczny, fanta- 

zyjny i melancholiczny Miłosz jest poprostu 

bezbronny, musi pozostać bezbronny wobec 

wszystkich, którzy go chcą pozbawić cech 

męskości. I ani sam, ani przez żadnego ze 

swych przyjaciół nie zamierzałby zużywać 

energji na przecinanie poniżających wersyj. 

Nie został obrażony i nie został dotknięty, 

gdyż jako poeta i jako człowiek prywatny — 

w miczem nie został zagro: 

  

  

omawianą 

wzmianką. 

Kto inny został zagrożony artykułem Je- 

rzego Wyszomirskiego. 

K. W. Zawodziński nazwał Miłosza czoło 

wym poetą grupy, Wyszomirski nazwał go 

poetą w rozterce. Grupa uważa go za swego 

sztandarowego poetę. > 

Jerzy Wyszomirski zaatakował grupę. 
W. 6,4 

Metoda 

metoda. 

klinowa to siara, wypróbowana 

Każdemu z osobna mówi się że jest nieco 

osamotniony, podnieca się t. zw. świadomość 

wyodrębnia i Pisz 

pan „o wszystkiem*, tylko 

niech to wszystko płynie z żarliwości poetyc- 

indywidualności 

pan panie hi: 

łamie. 

  

kiego przekonania i nie grzeszy przeciw praw 

    

  

(dzie poetyckiej. Na to co „nie grzeszy” i co 

jest „prawdą* — my posiadamy liberalne re- 

cepty. 

— Naprzykład doskonale wiemy o tem, 

(czujemy to, przewąchaliśmy to, wywącha- 

liśmy) że pan, razem z Brujniekiem, to jedyn 

poeci wśród Żagarystów. Czy pan wie o tem 

że Maśliński, „tyłeź 
poświęcają kryty- 

socjologji (tako. 

Prócz tego: wałczą z innemi organizacjami 

titerackim (!) Prócz tego 

Czytał polemikę 

dach ? Mówi pan 

w tym artykude reklamy 

że Timofiejew się nie obraził i że pisuje przy- 
jazne listy niczego nie dowodzi. Ale zato pan 

czytał o „Promie*? — tak „Jedziemy na pro- 

mie* — to już było obelżywe — mówi pan 

że to pan sam napisał, to drobiazg. Zato Ma- 

Śliński napisał „Mgły nad grainą Chanmaaa 

(o Lecie), Włobec zabójczej ostrości jego 

pióra czem był artykuł Bujnickiego „Ostat- 

nia kwadra kwadrygi*? Widzi pan ile ten 

Putrament traci energji na walkę? 

— Mówi pan, że najwięcej energji tracą 

na walkę o byt: pracę zarobkową i studja i 

że wogóle się zaniedbują poza tem i že pan 

się zaniedbuje. Ma pan rację. Pan się zabłą- 

kał, Nie zaszkodzi parę kieliszków. 

— No widzisz, przyjacielu, jak jest mięk 

ko, łagodnie i szczęśliwie. Słyszysz plusk bł? 

kitnego Niemna i Niewiaży o wodzie czarnej: 
Wiatr z północno-zachodu i sebyle młyna. 

Czem są wszystkie „piony”, ,.konstrukcje* i 

komplikacje. Mówisz, że sam to wywołałeś. 

Mówisz, że to ty pierwszy nauisałeś buljon 
z teorji literatury, filozofji i socjologji. W 
pięknych oczach masz łzy. Zaczynamy cię ro 
zumieć, bracie. Wszystko to było pomyłką. 

Wiemy: podbechtał cię Maśliński... Wszystko 

to zrobiłeś ma wyraźny obstalunek samego 

Putramenta. 

No, cichutko cichutko dziecino, już nie 

płacz. Wiiemy, że to Dembiński i Jędrychows 

ki. Gdyby nie te ich artykuły z 3 i 4 nu- 

meru „Žugarow“, napewnobyś nie napisał % 

2-gim numerze Żagarów wiersza p. t. „Wam“, 
a zwłaszcza tego kawałka: 

„«. sidłają nas młodych ostrożniutkie pęta” 

Puirament i Zagórski 

uwagi i wysiłku, co poezji 

ce, teorji literatury, filozo 

    

polemizuje (D 
Zagórs o Prą-    

  

   

  

* * * 

Wszyscy ulegamy rozterkom. Pan. panie 

Wysz. naprzykład? 

£ Jerzy Zagórski. 

    

Pepierajcie Ligę Morsług 

mm== j Rzeczną!| zm 

      

Na ostatek zaznaczmy, że pierw 
szy kwiatek odbył się na gruźlicę * 
1905 czy 6-ym że zbiórka uliczna da- 

ła bardzo dużo, i za te pieniądze 10- 
stał zapoczątkowany gmach Sana- 
torjum w górach Ponarskich. O- 
puszczone, zrujnowane w czasie woj 
my stało dotychczas, niedokończone 
ałe obecnie, uregulowawszy praw 
własnoś Towarzystwo przystąpić 
może do wykończenia, właściwie do 
wybudowania Sanatorjum, na które 
z kwest ma już w banku 20 tys. zło 
tych. 

Dni przeciwgruźkcze odbywaja 
się już od 1926 r. i mają za sobą z%- 
sługę rozpowszechnienia tysięcy ulo* 

tek, recept z odpowiedniemi senten- 
ejami, wyšwietlanie filmu propagan- 
dowego, który obejrzało 10 tys. osób; 
urządzenie wystawy antigruźliczej * 
antisyfilitycznej, którą odwiedziło 39 
tys. osób. 

    

Jak widzimy na każdym odcinku 
tej pięknej walki praca jest prowa” 
dzona racjonalnie i na szeroką skalė“ 

Ta bezkrwawa wojna, którą śmie: 
cionośnym bakeylom  wypowiedzieli 
dzielmį į mądrzy ludzie, powinna po" 
ciągnąć w szeregi wałczących całe spo 
łeczeństwo, w dobrze zrozumiałej 5% 
moobronie. Hel. Rone”- 

  

RR perai 
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Nr. 278 (2520) 

Žydowski Instytut 
Naukowy 

we własnym gmachu. 

Znany powszechnie w Polsce i szeroko 

| poza Polską Żydowski Instytut Naukowy w 
| Wilnie („Iwo”) osiągnął 'w swym  TOZWOjU 

«ukces, który powinien mieć wieikie znacze- 

"ie dla dalszej działalności Instytutu, Zbiory 

—& Ыига Instytutu przenoszone są właśnie z 

| dotychczasowego pomieszczenia do własne- 

80 gmachu, którego budowa rozpoczęta z) 

Stała przed kiłku laty i mimo długich 
przerw, s V wanych trudnościami finan 

sowemi, ga obecnie końca. 

_W' posesji przy ulicy Wiwułsk ego 18. sta 

tął ładny piętrowy. budynek, który liczy 19 
mniejszych i wi ych pokoi i sal. Up- 

ejmy kierowr tytutu, pan Selig K 

 manowicz, zastępujący d-ra Maksa Weimr 
Ameryce, prowadzi z si 

jęciem, w którem przebija 

dlu dokonanego dzieła, na 

ch przyszłego przezna 

a: hall, bibljoteka, przy niej pracownia, 

Archivum, sala manuskryptów, Sala sekcji 
filologicznej, pedagogi komisji eln 

i 

pracownia przy muzewin teatralnem, sala ze 

ań naukowych, dectorium. 

Z hallu jest wejście do piwnic, które 

Przenaczone są ia vbiory bibljoteczne i ar- 

- chiwalne. 33 7 o—dbetonowej konstru- 

cji Na manuskrypty jest osobny pokoik, 

 Ognioirwały safe. Wita światło elek- 

rycz i i imego ogrze 

    

    

    

  

  

   
      

     
1 z prze 

Się umiłowani 
  

  

    

  

  

     

  

    

     
   

        

    

uczonym fiłolo 
h) i na spra 

ało się zna. 
hodzi mu 

  

       
   
    

  

    
   

  

    

   

+ iKoszi budowy wraz z pesesją wynosi 190 

tysiecy złotych. Gros wpływów na ten ce! 

Pochodzi z Polski, wogóle 40 — 45 proc 
к hodės e się z Polski. — 

Kolejno 
| mocnej 

        

      

  

   

  

     

   
Anglja, L 

     twa bud gm. : 

Wyszła 7 delegaci pierwsi 
› naukowych materia- 

e szło opornie, jak dłu 
» będą miełi pewności, że 

e ulokowane. 

ua rzecz lnstytuiu sa 

podnieśli, @ 

2 w latach 1929 
dž tyleż w ła 192 

    

    

  

  

      

      

“ 192 c 1930, 1931. 

Wogóle wynosiły świadczenia samorządów w 

roku 1% 10 я złotych) gminy wyż 
| Nani izacje i stowarzy- 

   asi i szerokie warstwy 
Subsydjum pań 

śstwowego Instytut a 

  

Przez wzniesienie chu listytu w Wit 

Mie, siedziba Instytutu jest ustałona. Faki, 
iu naukowego 
swą działal- 

t pozosta- 

żę bardzo żyw 
3 „1 kuliurai 

ość w Europie, 
łych częściach świata w Polsre 
w Wilnie, ma bardzo wiełkie znaczsnie. - 
Pisališmy już kilkakrotme o .lasłytucie, — 
rzedstawia jąc i oświ jego działalność 

1 dając wyraz naszemu stosunkowi do iej 

_ Rajpoważniejszej obok uniwersytetu hebr: 

skiego w Jerozolimie placowki kultury ży- 
'wskiej 

"Rozwój tej kultury obiecuje pomnożenie 
*ogólnoludzkich dóbr kulturalnych. Instytut 

% Wilnie może w przyszłości wyrość na Aka 
slemję naukową kłórej naturalnem miej 

_scem w Europie jest Pat a w Polsce Wil- 

  

    
   

    

  

   
     

  

    

Dotychczasowe wyniki: gmach przy ul. 

В go mogą słać się początkiem ta 

   złości. 

br. Adoii Hirschberg. 

_ NIE SKĄP ODZIEŻY — 

; DLA UBOGIEJ MŁODZIEŻY. 

Er ur = 

Środa dwóch poetów — 
gości. 
jeszcze nio zdążył powrócić 

Dobaczewska. 
P. Hulewicz 

X Krakowa, za 
- Bierws i          

   

   

    

  
m, prawie godzinny! 

etnym, h 

subieiym poecie į e, cyzelują 

*%ym swoje utwory i anłystycznie i filozoficz 
Ale, poecie aleksandrynistycznym, jakby po 
Wiedział prof. Tadeusz Zieliński, piszącym 
© umysłu i natury swej twórczości dla garś 

xi niewielu wybranych. P. Kołonieki cytował 

ko ilustrację wypowiadanej przez się cha 
Takterystyki Vatery'ego, utwory tego poety, 

        
   

   
  

      We włas . pięknym przekładzie, koń 
„ Pzył bardzo piękną odą ma cześć V y'e80, 
a która mu bardzo żywemi oklaskami dzię 
owano. 

utwory, psze- 

gość, p. K 
syn fabrycz- 

ardzo pesymi 

„ Po przerwie czytał 
ważnie niedrukowan: 
mierz Sowiński mies 

            

  

  

  

        
   

  
Mej Łodzi. Nastroje, niekiedy : 
Styczne, tego zarośniętego kominami miasta,      

bardzo ślinie w utworach 
śmłodego poety, Są to nzeczy narzucające się 
= wielką sugestywnością. Siła i bezpośr 
Siość zawartych w wie , które słysze- 

į Aišmy, nastrojow 54 Talent 
<apowiadający się świetnie. 

P. Kołoniecki, który m 
mo dużych pokrewieństw, 
*Brzeważnie stylowy je 
Tóżny, choć nie tak, j 
"wać według tego cc 
Wierszy na Środzie. Pełr 
© wiele pełniejsze 
Ie dopiero tomik je 
xe, zresztą czytał r 

wypowiadają 

  

      
    

   

  

  

  

wszednie. 

  

it następny, mi 
ak powiein-- 

jednak bard 
kby się to mogło zd: 

tował ze swoich 
w każdym razie, 
nie o poecie da- 

y którego tak 
c parę utwo- 

wygłosił jakby swo- 
czy jed zupełne? 

Ydaje nam si< nie. Jest to niby re 
Ma współczesną pogardę, dla jakoby zu 
tych akcesorjów romantycznych, na poetyro 
Wanie fabryki mu trotuaru etc, ale 
Wiersze p. Kołonieckiego są wbrew temu, 
<Rdnak tak bardzo przesiąknięte nastroja- 
mi, właśnie współozesuemi, jakoby w; 

(wianie rzeczy, istotnie już naogół minio 
mych albo mijających. wydaje nam się ra- 
<zej zwrotem reiovycznywi. czy Ściślej — pa 

etyckim: 5. z. kl. 
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Większa część dzieci 
bezrobotnych nie ma ciepłego 

ubrania, 
a wszak w cią gu zimy nawet podczas sil- 
Rych mrozów będą musiały one chodzić da 

szkoły. Pamiętajmy o tem w dni od 4 do 9 
-› kiedy kwestarze Wojewódzkiego Komi 

tetu do spraw bezrobocia będą zbierali ub. 
tania, ofiarowane dla bezrobotnych. W każ 

rodzinie, gdzie są dzieci znajdzie się nie 
iwie niepotrzebne stare ubranko, któ 

T6 dla dziecka bezrobotnego będzie zbawie 
Niem, Lepiej przygotować zawczasu w wol 
Rych chwilach węzełek z odzieżą, przeznaczo 
ла «а bezrobotnych, aby w chwiłi, gdy kwe 
У9га zapuka do drzwi, nie szukać w pośpiw 

z Zu 1 nie zabierać drogiego czasu sobie i 
tarzęwi. 

    

  

KURZ JES OR WESTON S K I 

W murach Wszechnicy Wileńskiej 
nie nastąpiło jeszcze uspokojenie. 

Wobce znaeznego uspokojenia u- 
mystow, które dało się zaobserwować 
w ubiegłą Środę zdawało się, iż grup- 
ka akademickiej młodzieży, która za- 
iniejowała wewtorek ekscesy antyż; - 
dewskie zaniecha dalszych awantur. 
A jednak... Wczoraj w murach USB. 
ponowiły się wystąpienia antyżydow- 
skie, aranżowane i tym razem przez 

tęż grupkę zielonych. 

BOJÓWKA W SZATNI. 

W godzinach porannych, przed 
rozpoczęciem wykładów na uniwersy 
tecie, w szatni gmachu głównego usta 
wiła się grupka akademików z pierw 
szego kursu, prawdopodobnie składa 
jąca się personalnie z tych samych 
osobników, którzy wywołali wtorko- 
wą burdę w Sali Śniadeckich i usiło- 
wali nie wpuszczać do Uniwersytetu 
przybywających zresztą b, nielicznie 
akademików Żydów. 

Zainterwenjował wówczas rektor 
prof. dr. Opoczyński. Na widok rekto 
ra grupka awanturników rozpierzch- 
ła się. 

USUNIĘCIE STUDENTÓW ŻYDÓW 
Z WYKŁADÓW PIERWSZEGO RO- 

KU PRAWA. 

Nieco później przed wykładem 
prot. Bossowskiego dla studentów 1 
kursu prawa w Sali Śniadeckich do- 
szło do nowych wystąpień antyżydow 
skieh zainicjowanych i tym razem 
przez tę samą bojówkę endecką. —- 
Bojówkarze zażądali od studentów 
Żydów, by niezwłocznie opuścili Sałę 
wykładową, a gdy tamci nie usłuchali 
tego wezwania, usunęli ich przeme- 
eą. Pozatem w korytarzach zanotowa 
no drobne starcia, które nie przybra- 
ły poważniejszych rozmiarów. 

DELEGACJA ŻYDOWSKIEJ BRAT- 
NIEJ POMOCY U J. M. REKTORA 

U. S. B. 

czwiocznie po tem zajściu odhy 
ło się speejalne posiedzenie zarządu 
Bratniej Pomocy Studentów Żydów 
USB. Postanowiono zwrócić się do J. 
M. Rektora. Delcgaeji Rektor oświad- 
czył, że użuje wszełkich możliwych 
wpływów, by jak najprędzej zlikwido 
wać podniecony nastrój wśród niez- 
naeznej części młodzieży uakademie- 
kiej. 

W godzinach popołudniewych pa 
vował zupełny spokój i żadnych in- 
cynmdeutów nie zanołowano. 

PŁANY KOMUNISTÓW. 

W związku z wypadkami, które 
miały miejsce ва U. S, B., władze bez 
pieczeństwa publicznego otrzymały 
poufne informacje, iż miejscowi ko- 
muniśei cheą, jak w takich wypad- 

kach zwykłe bywa, wykorzystać dla 
własnych celów wytworzoną sytuac- 
ję, Według uzyskanych przez władze 
śiedeze informacyj czynniki komunis 
tyezne płanowały przy pomocy podże 
gania do dalszych awantur wzmóc 
swcje wpływy wśród młodzieży aka- 
demiekiej | pozaakademickiej. 

W związku z tem zarządzone zo- 
Stały przez polieję śledczą obserwac- 
je, w wyniku których władzom Беу- 
pieczeństwa udało się zlikwidować w 
zarodku rozpoczętą przez komunis- 
tów akeje. 

Jak się dowiadujemy ze źródeł 
miarodainych polieja šledeza 7 pole 

   

   

   

    

Szpiegowala 
15 lat więzienia. 

Marja Drezdowska 27-letnia mieszkanka 
Lidy, eórka Ludwika SZPIEGOWAŁA W 
SPÓDNICY NA RZECZ RZĄDU ROSJI SO- 
WIECKIEJ. 

Wj ezasie od 1930 roku do marca 1932 r. 
działała na terenie wpj. lidzkiego, uprzednio 
sprytnie porozumiawszy się z innemi osoba- 
nai. 

Potem w zamiarze narażenia na niebez- 
pieczeństwo wojskową obronę państwa pol 
skiego i jego siły zbrojnej, ujawniła umyśi- 
nie rządowi Sowietów DOKUMENTY I WIA 
DOMOŚCI DOTYCZĄCE STACIONOWA- 
NYCH W: LIDZIE 5 P. LOTNICZEGO I 77 
P. P. 

A wiedziała 0 tem, że powoduje swem 

postępowaniem wielką szkodę dla bezpie- 
czeństwa państwa polskiego i że te dokumen 
ty i wiadomości nałeży zachować w tajem 
niey przed rządem państwa obcego. 

cenia władz sądowych przeprowadzi- 
ła ubiegłej noey w mieście szereg re- 
wizyj i aresztowań. 

W wyniku nociej rewizji zatrzy 
mano 13 osobników, w tej liczbie rów 
nie studentów USB. Podczas rewizyj 
ujawnione zostały materjały, potwier 
dzającte uzyskane przez władze Śled- 
cze informacje o szykującej się akcji 
komuzistycznej. 

Wszystkieh aresztowanych osadzo 
mo w areszcie centralaym do dyspozy 
cji prokuratury. Część z nich została 
już w dniu wezorajszym przesłucha- 
ma. Ze wzgłędu na toczące się w dał 
szym ciągu dechodzenie nazwiska za 
trzymanych, jak również bliższe szcze 
góły nie mogą być narazie ujawnione. 

OSTRZEŻENIE 
WŁADZ BEZPIECZEŃSTWA. 

W z wiązku z ujawnieniem piano 
wanej przez komunistów akcji, wła- 
dz chezpieczeństwa postanowiły zwró 
cić się z wezwaniem do ogółu młodzie 
ży akademickiej. Aczkolwiek tekst ie 
ge wezwania nie jest nam znany, do- 
wiadujemy się, iż będzie on zawierał 
ostrzeżenie pod adrcsem miłodzieży 3 
kademickiej, by zachowywała się spo 

      

kojnie, w stosunku zaś do tych człon 
ków rodziny akademiekiej, którzy bę 
dą nadał awanturować się w myśl da 
żeń żywiołów komunistycznych, za- 
stosowane będą surowe represje. 

W. MIEŚCIE. USPOKOJENIE 

  

pełny spokój. Patrole polieii w dal- 
vu kr. y po mieście,    

  

   

       wadniając iż wł > bezpieczeństwa 
publi 6 czuwają bezustannie nad 
spokojem w nzieścię, (e) 

Próby menifestecyj 
we Lwowie. 

(Pati. W, czwartok pnzed połud- 
jilegium Maximum ia 

demicki, z udziałem 
vielų i Politechniki 

pokojny. Po wiecu u- 
się įpochodem przez miasto 

urządzić pmze dpomnikiem Mic- 
ponowny wiec. Ponieważ nie posia 

na odbycie wiecu, organa po 
j 'proszyty zebranych, któ 

masowo do Domu 
Przen;ówił tam jeden z przy 
i wzywając do rczejś- 

grupy studentów przy 
ja rozproszyła, używa 

LWÓW, 
    

  

   
     

      
    
   

   

  

   
    

      

      

   

  

  

    
   

  

  

Nowa placówka Kulturalna. 
W połowie ubiegłego miesiąca powstała 

w naszem mieście miła i pożyteczna placów 
ka kulturalna — T-wo Przyjaciół Ogrodu Zo 
ologicznego w Wilnie. Towarzystwo to dos- 
tarcza środków na utrzymanie istniejącego 
już przy Szkolnej Pracowni Przyrodniczej 
(Mała Pohułanka 1) Zwierzyńca, Hczącego 
około 100 okazów krajowych zwierząt ssa 

cych i ptaków. Ponadto T-wo ma za zada- 
nie szerzenia w społeczeństwie zamiłowania 
do przyrody przez organi wanie od 

zek, pogudanek i wyświeila 

    

     

    

    

  

   
   

nie -Zwier 
sydjów Ma 

cofnięcia sub 
„gis znalazł się w krytycz- 

warwn iterjalnych, a którego 
znac że dydaktyczne dla miasta jest olbrzy 
mie. To też nie wątpimy, że całe kulturalne 

Wilno poprze wysiłki T-wa, zapisując się na 
członków rzeczywistych lub wspie cych, 
zwłaszcza, że składka miesięczna wynosi 
tylko 50 gr. 

Panów Ziemian prosimy o dary w natu 
rze, jak marchew, kartofle, bura siano | 
słoma. Wizywamy też wszystkich mieszkań 
ców Wlilna, zwłaszcza młodzież szkolną i 

dzieci do zwiedzania zwierzyńca. Zapisy na 
członków przyjmuje Dyrekcja Szkolnej Pra 
cowni Przyrodniczej. oraz członkowie Za- 
rządu. Wyzelkich informacyj udziela Sekre- 
tarz T. p. Leopold Pac-Pomarnacki tele- 
fonicznie (tel. 46) w godz. urzędowych. 

    

     
          

     

   

      

    

        

  

Dr. med, EM. CHOLEM 
UROLGG. 

Choroby nerek, pęcherza i dróg moczowych 

ul. Zawalna 18 (róg Żelizowskiego), tel. 3.83 

Przyimuje 12—2 i 3--7 

Szkodliwość gazów Arbonu 
w świetle badań lekarskich. 

Na jednem z posiedzeń Rady Miej- 
skiej ugrupowania prorządowe pod- 
niesły sprawę zbadania materjałów 

pędnych w motorach autobusów Ar- 
bonu. Ówczesny radny o obeenie 
Szet sekeji zdrowia ławnik dr. Safa- 
rewicz zapowiedział jak najbardziej 
szezegółowe zbadanie szkodiwyści 

wydzielanych przez autobusy gazów 

    

i właśnie obecnie jesteśmy w posia- 
daniu wyników tych badań. 

Badania powietrza na ulicach, 
przez Które przebiegają autobusy 
stwierdziiy, že zaaterjał pędny Arbo- 
nów jest elejem gazowym z rzędu 
półeiężkich. Wydzieliny samochodów 
zasadniczo są szkodliwe. 

Dła przechodniów, którzy krótko 

W rocznicę czynu Piotra Wysockiego. 

  

Wj związku z uroczystościami, które odby 
ły się w Wiarszawie w dniach 28 i 29 ub. 
m. celem uczczenia rocznicy Powstania Li- 
stopadowego odbyło się zaciągnięcie warty 
w Bełwederze przez pluton Szkoły Podclio- 
rążych piechoty w historycznych munda- 

w spódnicy. 

Nie dziwimy się więc, że została UKARA 
NA SUROWO. 

W sądzie Okręgowym w Wilnie z dnia 
21 września 1922 rokn została skazana na 
16 LAT WIĘZIENIA i pozbawiona praw pub 
licznyeh i obywatelskich a także honoro 
wych па przeeląg łat 10. { 

Dewody rzeczowe: maszynę do szycia i 
pieniądze pesłanowiono  skoniiskowač ua 
rzecz Skarbu Państwa, resztę dowodów rze: 
cznwyeh przekazane Ekspczyturze Oddzia- 
łu H Sztabu Głównego w Wilnie. Od tego 
wyrcku została założona upelacja. 

Na posledzeniu publicznem dnia 1 grud 
nła b. r. Sąd Apelacyjny w Wilnie posłano- 
wił zaskarżony wyrok zatwierdzić, tytułem 
OPŁAT SĄDOWYCH za obie instanejepobrać 
od skazanej Drozdowskiej 1800 ZŁ. oraz za 
sądzić od niej koszty postępowania. Ost. 

    

Strzaly do jamy piersioweį i brzusznej. 
Dnia 6 maja 1931 roku wpobliżu wsi 

Mamiany, nieszkaniec tej wsi Antoni Kaj- 
rowicz został zgładzony z tego świata. 

Kto go pozbawił życia? Wiiedzą chyba 
tylko dwie grusze polne — jedyni świadko- 
wie zbrodni, 

    

Kto? tego żadne dochodzenie nie mogło 
ustalić napewno. Na podstawie ekspertyz i 
śladów mogło jednak ustalić tragiczny prze 
bieg zajścia i obciężyć podejrzeniem przy 
puszczalnego sprawe 

Otóż ustałono nicwąpliwie, że Kajrowicz 
został uderzeny jakimś tępem przedmiotem 
w czaszkę, że nastąpiło z tego powodu pęk- 

nięcie keśei czaszki i wylew krwi, ogaz że 
zabójca, czy zabójcy?) nie zadowolił (li?) się 

preludjum ale dali (19) uwerturę strzałów 
rewolwenowych. | Cztery strzały z krótkiej 
kroni palneį przebiły klatkę piersiową i ja- 
mę brzuszną, powodują wylew krwi do ja- 
my piersiowej i hrzusznej. skutkiem czego 
Antoni ilajrowiez zmarł. 

Podejrzenie padło na Stanisława Naekie- 
wicza 30-letniego syna Jana, mieszkańca wsi 
Mamiany gminy dryświackiej pow. brasław 
skiego, który dnia 23 maja br. stanął przed 
sądem Okręgowym w Wiilnie oskarżony o za 
bójstwo. 

Sąd stanął na stanowisku, że dostatecz- 
nych dowodów winy brak i nałeży Naekie- 
wieza uuiewinnić. 

Od tego wyroku apelację złożyła proku 
vatura. 

   

  

   

Wiczoraj dnia 1 grudnia na posiedzeniu 
jawnem Sąd Apełaeyjny w Wilnie wyrok Są 
du Okręgowego zatwierdził i pozwolił Nac- 
kiewiczowi w spokoju powrócić do Mamian, 
koszta postępowania zaliczyć na rachunek 
skarbu państwa. Ost. 

KR TUNSTK TAR SET IIS 

Sobowtėry filmowe.“ 
Jest ich cała armja. Nie znają upojenia 

sławy, obce im są zaszczyty. Pozostają zaw 
sze bezimienni. Jedyną rekompensatą za po 

niesione wysiłki, za narażenie życia często, 
SĄ — pieniądze. Bo wynagrodzenie ich jest 

bardzo poważne, często nie mniejsze, niż 
znanej gwiazdy pierwszej wielkości. 

Nic dziwnego. Ileż razy życie sobowtóra 
wisi na włosku, kiedy w szalonym wirażu 
nad przepaś pędząc samochodem z szyb 
kością 100 km. na godzinę, ryzykuje roz- 

i i a miazgę? Ileż razy struch 
laly widz przymyka ze zgrozą oczy, czekając 
na śmierć niechybną cow-boya, którego po 
niósł rozszalały koń! 

Jeden ze najsłynniejszych dublerów Hoł- 
tywood, Josuah Sheld, opowiada ciekawe 
szczegóły ze swojej karjery filmowej, 

— Urodziłem się w cyrku wędrownym w 
jednym z zachodnich stanów, Od dziecka pa 
miętam pochylone nad sobą twarz komicz- 
nie pomalowane i wykrzywione. Matka moja 
była komiczką ekscentryczną, ojciec klow- 

  

  

   

  

  

  

    

  

rach Wajska Palskiego z r. 1830. 

    

   

Na zdjęciu naszem widzimy ten pluton, 
maszeruj wśród Uumu  zaciekawionych 

echodniów przez most Kr. Jana III w 

  

p 
Łazienkach. 

hem, a wuj — człowiekiem — szkieletem. 
W) tukiem towarzystwie wzrastałem. Było to 
w czasie, kiedy kino coraz poważniejszą kom 
kurencję robiło wszelkim innych widowis- 
kom. Luteresy cyrku szły coraz gorzej. 
Wi końcu trzeba było rozwiązać trupę i każ 
dy próbował szczęścia ma własną rękę. 

— Udało mi się dotrzeć do Hollywood i 
statysi ć. w filmie cowboyskim. W scenie, 

y sławny amant musi skoczyć ma konia 
szalonym galopie, aby pospieszyć z ratun 
m swojej narzeczonej, reżyser zaczął się 
iekać, Scena wypadła blado, nikt, nawet 

4 dobrych jeźdźców nie mógł zrobić tego 
efektownie, Wfiedy toja wystąpiłem z tłu- 
mu i zaofiarowałem swoje usługi. Powiodło 
mi się znakomicie. Amant, oglądając później 
film, był zdumiony „swoim* wyczynem na 
koniu, ja zaś utwierdziłem się w szeregu 
dublerów. 

— Są, oczywiście, między nami i kobie- 
ty. Ale w pewnych wypadkach nie każda ko 
ieta może się ważyć ma szaleńcze wyczy- 

ny. Tak np. w filmie „Kochaj mnie d: 
z Chavalier i Jeanette Mac Donałd, w scenie 

kiedy Jeanette dosiada szalonego wierzchow 
ca, początkowo zastępowała ją kobieta, w 
końcu jednak i ta dublerka nie mogła dać 
sobie rady i trzeba było przebrać za Jeancet 
te młodego i zgrabnego cowboya, który świeł 
nie wyglądał w blond peruce i amazonce. 

— W. filmie „Dr. Jekylt i Mr. Hyde* pa- 
miętamy wszyscy ostatnią scenę, kiedy Hy 
de skacze, wybijając oszklone drzwi, Reżyser 
Mamoulian zaangażował do tego dublera -— 
akrobatę, chcąc przytem zastąpić szkło podo 
bną substancją karmelową, nie mogącą ska 
leczyć ak . Akrobata jednak odmówił, ka 
zał tylko zdjąć szkło w jednym z trzydziestu 
kwadratów drzwi i skoczył tak zgrabnie, że 
trafił głową właśnie w ten pusty kwadrat, 
tłukąc resztę, ale nie robiąc sobie żadnej 

  

          

   

   

      

krzywdy. En. 

KINA I FILMY 

„PIEŚŃ NOCY* 

(Casino) 

Reżyser! Co znaczy — reżyser! Na, Oczy- 
wiście i scenarjusz, ale przedewszystkiem re 

żyser. Przykład. Ten sam Kiepura ze swo- 
jem fenomenalnem gardłem, dobrym słu- 
chem i dość urodziwą postawą — w „Nea- 
polu, $piewającem mieście”, był nudny pre 
tensjonalny, nieruchomy, słowem, żeby nie 
powiedzieć drwalowaty, albo „tapornaja ra- 
bota“, jak mówi znane bon mot ex oriente. 

Wi dodatku dano mu cudownie wiotką, 
eyrelowaną, jak najświetniejsze arcydzieło 
Benvenuła Celliniego — Brygidę Helm, jaks 

  

przebywają na ulicy jest to bcz więk- 
szego znaczenia, natomiast dia miesz- 
kańców z oknami domów bezpośred- 
nio wychodzącemi na te ulice, szeze- 
gólnie na piętrach górnych j w porze 
letniej, przy pogodzie bezwietrznej 
wydzieliny gazowe stanowią dla zdro 
wia poważne niebezpieczeństwo, po- 
wodająe zaburzenia natury nerwowej 
przy jedneczesnem 5przyjania rozwo- 
jewi anemji. 

W konkuzji autos referniu docho- 
dzi do wniosku, że dymy sutobusėw 
wileńskich bezwzględnie działają na 
błony śluzowe dróg oddechowych i 
na spojówkę oczu, z powodu dużej za- 
wartości węgłowodorów  nienasyeo- 
nych w tym dymie. Szkodliwość dla 
zdrowia gazów arbonowych nie ulega 
więc żadnej wątpliwości. Stwierdzone 
również zostało, że wiele osób przy 
zetknięciu się z dymem ulega cięż- 
kim zaburzeniont chorobowym. 

Powyższe wyniki badań zostaną 
podane do wiadomości Magistratu i 
Komisji Arbonowej. które wyciąsną 
z tego odpowiednie konsekweneje. 

—— 

Nowa ilnja Arbonu. 
Przed kilku dniami Arbon nawiązał ke- 

munikację między Wilezą Łapą a Ratuszem. 
Połączenie to obsługiwane jest przez dwa 
autobusy pod szumną nazwą linji Nr. 8. 

  

Czy wiesz Obywatelu, że z gru- 
źlicy umiera dwa razy więcej osób niż 

na osiem najbardziej rozpowszechnio 

nych ehorób zakaźnych razem. Obo 

wiązkiem więe każdego jest walka z 

tym groźnym, a niebłaganym biczem 

ludzkości, Popierajcie „Dni przeciw- 

gruźlicze*! Popierajecie budowę sana- 

torjum na Wiłeńszczyźnie* Kupujcie 

nalepki przeciwgruźlicze, 

RAR DURIS TA 

kontrast, jeszcze podkreślający wzwyź 
wzmiankowane. usterki utalentowanego 1a- 

   A tu — zupełnie co innego! Tam było 
semtymenłalne dramidło — tu najweselsza 
farsa. Tamto sztywne, martwe, to — tryska 
życiem. Okazało się, że Kiepura ma dużo 

wdzięku, jest maprawdę miły, zwłaszcza w 
uśmiechu. Zwróciliśmy na to uwagę już w 
poprzednim filmie. Tam jednak usztywnio- 
no go ma drewno, iu dopiero kazano mu 
śmiać się, co czyni często i niezawodnie — 
z satysfakcją. Zamiast—superfinne Brygidy, 
dano mu jako partnerkę milutką, ładniut- 
ką, o okrągłej, z dołeczkami buzi — miesz 
czamkę, Martę (?) Schneider. 

Wszystko jest w porządku, Doskonała re 
żyset świetne tricki, przejścia i wizualne 
i dźwiękowe miepowszednio dowcipnie, po- 
mysłowe, oryginalne. Od początku wprowa- 
dzeni w ten dowcipny trans, doskonałym 
wstępem (na który spóźnić się nie można!), 
pozostajemy w nim aż do końca filmu. 

A Kiepurra! „Hurra, górra! Piekurra'!—- 
jak mówi „Cyrulik Warszawski* — śpiewa 
i śpiewa miemal bez przerwy a czyni to tak 
naturalnie, z taką radosną swobodą, z taką 
jakąś, królewską rozrzutnością, że nic w 
tem nie czuje się sztuczności (bardzo logicz 
nie wypływa z fabuły), najmniejszej pozy 
operowej. Pamiętamy te piekielnie nudne 
dodatki śpiewacze, na początku dźwiękowoś 
ci filmu. Umrzeć można było. Chcieliśmy 
filmu, a to był tylko gramofon. Tu nic z te 
go niema. Kiepura śpiewa, widzowie i słu- 
chacze warjują z zachwytu, a reżyser (Amatol 
Litwak) nie pozwala im znużyć się, ani tro- 
chę. ilustruje to bajecznie, przezabawnem: 
obrazkami, rozmaicie reagujących ma to 
słuchaczów, etc. Słowem film, zawsze film, 
mawet na chwilę nie gramofon, film, nofa- 
bene — pierwszorzędny. 

Prześliczne czasem, nawet wspaniałe zdję 
cia, Szwajcarja, nie Szwajcarja, jakieś cud. 
ne jeziora alpejskie, wspaniałe szczyty, efek- 
towne drogi górskie w serpentynach, stare 
mury, bogactwo krajobrazowe nadzwyczajne. 
Żeby zmieścić wszystko to, co chciałbym 
jeszcze uwzględnić, czy podkreślić, musiał- 
bym conajmniej trzy razy tyle napisać. 
Wspomnę jeszcze o bajecznym i głosowo i 
wizualnie impresariu niewieścim, pysznej 
Klanze Tamtbour (rzeczywiście „tambour* —- 
bęben, z powodu — hałas), znanym wszyst- 
kim bywalcom kin w Wilnie Lucien Baroux, 
oraz mniej znanym Pierre Brasseur jako 
międzynarodowym „ptaszku”, i doskonałym 
odtwórcy starego kamerdynera znakomitego 
śpiewaka, Reszta na poziomie całości. 

(sk) 
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TEATR I MUZYKA 
— Wielki sukces artystyczny „Zygmun- 

ta Augusta*. Na wczorajszej premjerze „Zy 
gmunta Augusta" Si. Wyspiańskiego tłumm." 
zebrana publiczność była świadkiem pełnege 
suki artystycznego tego dzieła, które 
wywarło na słuchaczach potężne wrażenie. 
Inscenizacja, gra artystów „dekoracje, kostiu 
my, efekty świetlne i muzyczne — ałożyły 

ię na całość pełną stylowości i nastroju. 
„Zygmunł August" grany będzie dziś dnia 

2 grudni a 3 grudnia i pujutrze 
gi, trzeci i czwar 

ty w Teatrze na Pohułance o godz. 8 w. 
— Pierwsza pepołudniówka „Zbyt praw- 

dziwe, aby było dcbre*. Znakomite, pełne 
humoru i satyry „kazamia sceniczne” В. 

    

   

  

       

               

„Zbyt prawdziwe, aby było dobre”, 
po raz pierwszy na przedstawieniu 

popoludniowem w niedzielę dnia 4 grudn'a 
o godz. 4 po poł. w Teatrze na Pohulance. 

— Komedja muzyczna Lutnia. — Popu- 
łarne przedstawienia „Szałeństwa Coletty“. 
Dziś i jutro po cenach zniżonych barwna i 
melodyjna operetka: Stołza „Szaleństwa Colet 
ty” z M. Gabrjelli w robi tytułowej. 

— W) przygotowaniu „Fiołek z Moni- 
marire'u* z gościnnym występem znakomitej 
śpiewaczki Janiny Kulczyckiej. 

RADIJO 
PIĄTEK, dnia 2 grudnia 1932 r. 

    

polsk, Kom. mete- 
14.55: Program 

chuberta (płyty:; 
Kom. LOPP; 15.35: 

0: Muzyka popuiar 
0: „W kraju czarnych koszuł* 

: Piosenki z wyk. chóru Da 

: Przegląd q 
; 12.10: Muzyka; 

  

     

     

   
     

Giełda rotn.; 
Lekcja ang      

    

; D. c. muzyki; 17.55: Progr 
: Muzyka lekka; Wiad. bie- 
g muzyki; 18.40: Codzienny 
i 18.50: Rozmaitości; 

   
    

na; Komum 
na sobotę 
żące; Dasz 
odcinek pow 

    

    

   

       
   

   

    

iowy; в 
19.00: Polakom na Kowieńszczyźnie; 19.20: 
„O inie i wełnie*—pogad.; 19.30: „Zwierzęta 
Ludzie i mas * — felj.; 19.45: Pras. dz. 

   d. muzyczna; 20.15: Kon 
y; „Nowa literatura w: nowej 
konc symf.; 22.10: Wad 

sportowe; 22.45: Dod. do pras. dz. radjow.; 
2255: Kom meteor; 23.00: Muzyka taneczna. 

radjowy; 20.00 

  

SOBOTA, dnia 3 grudnia 1932 r. 

11.40: Przegląd pras.; Kom.  metėoi.; 
Czas; 12.10: Muzyka; 13.10: Kom. meteor.; 
13.15: Poranek szkolny; 14.56: Progr. dzien 

brajskie(płyty); 15.15: 
Wiad. wojskowe; 15.35 

Audycja dla młodzieży; : Utwory Ry- 
szarda Straussa (płyty): 16.25: „Wilcze kły 
Radjowe*; 16.40: „Wirażenia z kraju Radzie 
wiczówny' odczyt; 17.00: Transm. Nabo 
żeństwa z Kapli j Bramie; 18.00: 
Program na ni : Muzyka lekka; 
Wiiwd. bieżące; D. c. muzy? 18.40: Codz'en 

ny odcinek cpowieściowy; 18.50: Rozmaitoś 
ci; 19.00: Tygodnik litewski; 19.15: „Ciotka 
Albinowa mówi!'*; 19.30: „Na widnokręgu”; 
19.45: Pras. dziennik radjowy; 20.00: Godzi- 
na życzeń (płyty); 20.55: Waiad. sportowe; 
Dod. do pras, dz. radj.; 21.05: Koncert; 22.00: 
Koncert chopinowski; 22,40: „Na wyśpie 
szczęśliwej —felj.; 2 : Kom, meteor.; 23.00 
Retransmisja muzyki tanecznej; 23.30; Wiad 
z kraju dla ekspedycji polarnej. 

NOWINKI RADJOWE. 
DZISIEJSZE KONCERTY RADJOWE. 
Wiśród licznych audycyj muzycznych dz. 

siejszego programu należy zwrócić uwagę 
na popołudniowy koncert z płyt gramofo- 
nowych, poświęcony utworom Schuberta. 
Nadany on zostanie o godz. 15 ze studja wi 
Igūskiegą. Program wypełnią: Marsze — 
emok, Król Elfów, Małgorzata przy kołow- 
rotku, Moment musical, Serenada i Maisz 
wojskowy. Wykonawcami będą orkiestra, 
Claudio Arrau (fortepian) i M. Jeritza (so- 
pran). 

Następnie o godz. 17 z Wiarszawy usły- 
szymy transmisję szeregu nowych przebo- 
jowych piosenek w wykonaniu ulubionego 
przez wszystkich chóru Dana. 

I wreszcie wieczorem o godz. 20,15 -- 
koncert symfoniczny z Filharzaonji Warszaw 
skiej pod dyrekcją G. Fitelberga. W koncer 
cie wezmą udział Paweł Hindemith, šwiato- 
wej sławy ałlowiolista oraz Marja Freund, 
śpiewaczka o wiekiej kulturze głosowej. Pro 
gram zawiera małoznane utwory Ravela : 
Debussyego oraz dwa koncerty — na altów 
kę i vioła d'amore, instrumenty rządko dziś 
spotykane na sali koncertowej. 

SPORT 
WYJAZD PIĘŚCIARZY WAHLEŃSKICH DO 

ŁOTWY. 

Wyznaczony na 4 bm. mecz międzypań- 
stwowy Polska — Łotwa nie odbędzie się. 
Dla wilnian specjalnie ta wiadomość jest 
przykrą, a to z tej racji, że powyższe spotka 
nie miało się odbyć w Wiilnie. 

Ale cóż robić! „Trudno się mówi. Wi- 
docznie PZB. był zbyt zaabsorbowany me- 
czem ze Szwecją — również 4 bm. — lub 
też rozpamiętywał klęskę w Dortmundzie, 
tak słowem się stało że © meczu... zapom- 
niano. Rzadki to, coprawda, wypadek lecz 
niema reguły bez wyjątków; a więc — ро- 
wiedzmy — wyjątkowo PZB. zapomniał © 
meczu międzypaństwowym. 

Obecnie Łotysze ponownie zwrócili się — 
teraz już do Wid. O. Z. В. — proponują: 
w najbliższym czasie zorganizowanie spotka 
nia pięściarskiego, ale już w Rydze. Warun 
ki podobno stawiają bardzo dogodne, tak że 
ze strony finansowej niema większych prze 
szkód. 

Nasi sąsiedzi woleliby jednak gościć rej 
rezentacją Polski niż Wilna. I tu właśnie 
kryje się możliwość uzyskania przez pięścia 
rzy wileńskich zaszczytu bronienia barw na 
rodowych. Wystarczy wszak by PZB. uzu- 
pełnił reprezentację Wilna wagami: półcieęż 
ką i ciężką, a jesteśmy pewni, iż taka rep- 
rezentacja Polski odniesie zwycięstwo nad 
Łotwą. 

Znamy ambicję naszych dziełnych bokse 
rów i wierzymy, iż świadomość reprezento- 
wania całej Polski wzmocniłaby ich moral. 
A tak, że o wynik moglibyśmy się nie lę 
kać. 

Czekajny decyzji P. Z. B. 

  

    

   

    

   
    

  

  

   
  

  

   

wpi- 

Smorgonie. 
Staraniem Komitetu Gminnego BBWR. 

w Smorgoniach został w dniu 19 listopa- 
da br. urządzony odczyt pod tytułem „5. p. 
T. Hołówko*, który wygłosił p. @-г Adclf 
Hirschberg, przybyły w tym celu z Wiłna 
na zaproszenie Komitetu. 

Odczyt ten zgromadził licznych przedsta 
wicieli miejscowego społeczeństwa. 

Przed rozpoczęciem odczytu słowo wstęp 
ne wygłosił (prezes Gminnego Komitetu i w 
krótkich słowach omówił cel zebrania. Po- 
czem na wniosek p. prezesa zebrani uczcili 
pamięć Ś. p. Hołówko przez powstanie i chwi 
lę ciszy. 

Włygłasza jąc odozyt p. d-r Hirschberg dał 
dokładną charakterystykę osoby zmarłego 
tragicznie bojownika © wolność oraz jego 
działalności na gruncie społeczno - wo 
wym. ® ‚ 
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wiadamia o odczycie p. i. „Tadeusz Hołów-  Gewięk. Kino - Teatr DZIŚ! — — — — Rewelacja — — — Niespodzianka! — — — 
p ko“, który będzie wygłoszony przez d-ra jako rotmistrz huzarów w naj- ‘ ке ееа 

ы Adolfa Hirschberga, dn. 3 grudnia, punktual H E LIOS wan etr w cz glošniejszem arcydziele genjal. iktor a į £ huzar 

= я nie o godz. 19, w lokału własnym Klubu.  Wilsńska 38, tel. 9-26 kompozyt. Pawła Abrahama 
= # przy ulicy Niemieckiej 21 m. 21, Film w jęz. rosyjskim i francuskim.  Poryw. akcja toczy się na Węgrzech. w Rosji carsk., Japonii i Rosji sow 

R — Klub Włóczęgów. W. piątek dnia 2 bm. S = m . 4 

w lokalu przy ulicy Przejazd 12 odbędzie się sżwiąkowe Kino DZIŚ! Największy Pi E Ś Ń N 0 c w którym śpiewa 
: į Dziś: Bibjany. filistra b. e. p. rotm. Stpiczyńskiego, na ko-  98-e zebranie Klubu Włóczęgów Senjorów. Ė A $ i N 0 sukces kinematografji europ. ь nasz sławny rodak 

I Piątek || Jutro: Ksawerego niach 3 szw. 4 pułk. ułanów. Udział węiła Początek o godz. 19 m. 30. Na porządku UWAGA! Film ten odznacza się niebywałą precyzją i czystością odtworzonego dźwięku. 
! į а >. 15 mczestników. Trasa biegu prowadziła dziennym referat p. d-ra Seweryna Wysł>u sielka 47, tal. 15-41. Dia młodzieży dozwolono. Początek o godz. 4, 6, B i 10'15, w sobotę i i 

į 2 1 a przez pola i wzgórza podmiejskie w kierun cha p. t. „Istota konfliktu ORYG i = L A ОИЕННЕ RR 
i i ku Werek i obfitowała w liczne przeszko- 2 władzą sowiecką w BSSR.". /stęp ЧЕ ywięk. teatr świetlny Powodzenie boż no ВОа ki ® | Wichód słońce — 6. 7 0.22 NEA e c . Na ao bin, Ula 660 50 groży, 2: więk. у d aš ь ożyszcze tłumów, król piosenkarzy francuskich 
i Grudzień į Za:Lża is dy i niespodzianki. Trudne warunki biegu, dla. gości ads 0 Ši Taka ini p A R w całej pełnii 5 Ibert PR EJ EA N, swoim śpiewem i olśniewa swoją kreacją w najnowszym 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 
w Wilnie z dnia |-XI|- 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 

Temperatura średnia: 2° С. 
> najwyższa j- 2° С. 

najniższa 0 E 

767 

  

  

   

Opad: = 

Wiatr: połudn. 

Tendencja: lekki spadek. 
Uwagi: mzła. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 
dzisiejszym 2 grudnia według PIM. 

Rankiem chmurno lub mglisto. W! ciągu 
dnia rozpogodzenie. Nocą przymrozki. Dniem 
temperatura do 5 stopni. Słabe wiatry po- 
łudniowe, 

OSOBISTA. 
— Dyrekter Lasów Państwowych p. Ed- 

ward Szemioth wyjechał w dniu 1 grudnia 
r. b. do Warszawy w sprawach służbowych. 

ADMINISTRACYJNA 
— Wykroczenia administracyjne. W: ubie 

głym miesiącu władze policyjne za różne wy 
kroczenia administracyjne sporządziły 2105 
protokółów. Najwięcej było wykroczeń prze 
ciwko spokojowi publicznemu (384) opilst- 
wa (210) niestosowania się do przepisów a 
ruchu (90) i t. d. 

   

Z UNIWERSYTETU 
— Państwowa Komisja egzaminacyjna 

dla kandydatów na nauczycieli szkół šred- 
nieh w Wilnie ogłasza, że egzaminy dla kan 
dydatów na nauczycieli szkół średnich, (nau 
kowe, pedagogiczne i uproszczone) w okre- 
sie zimowym 1933 roku, odbywać się będą 
od dnia 7 do 15 marca 1933 roku. Kandy- 
daci, którzy pragną przystąpić do egzami- 
nów w tym okresie, winni zgłosić się w 
tym celu pisemnie do Komisji egzaminacyj 
nej, w terminie od 11 lutego 1933 roku, 

składając jednocześnie iprzepisaną opłatę, któ 

ra wynosi za egzamin naukowy (klauzurowy 
i ustny) 84 zł., za egzamin pedagogiczny 56 
zł, za egzamin uproszczony 50 zł. 40 gr., za 

min uzupełniający z przedmiotów pole 
nistycznych przy egzaminie uproszczonym 
16 zł. 80 gr. Rozkład i terminy egzaminów 
będą podane do wiadomości zainteres 
nych drogą ogłoszenia w lokalu Komi g 
zaminacyjnej (Uniwersytet, ul. Uniwersy- 
tecka 3, II p.). 

SPRAWY AKADEMICKIE 
— Akademickie Koło Łodzian w Wiilnie 

podaje do wiadomości swych członków, że 
Walne Zgromadzenie Koła odbędzie się w 

niedzielę, dnia 4 grudnia br. o godz. 11.30 
w pierwszym, a o godz. 12 w drugim termi- 
nie, w lokalu AKIPMS. — ul. Wileńska 2 
9. Obecność wszystkich członków obowi 
kowa 

— Bieg za lisem korporacji Vilnensia, 
Dnia 27 listopada w niedzielę odbył się do 

    

    
    

        

a zwłaszcza rozmokły teren spowodowany 
Kilka, zreszta nieszkodliwych wypadków. 

Po kilkugodzinnej jeździe, ukazał się lis, 
zdobyty po zaciętej gonitwie przez fuksa mi- 
nora Balejkę. Po ukończeniu biegu czekała 
uczestników jeszcze jedna miła niespodzian 
ka — tradycyjny bigos w jednej opuszczo- 
mej fermie pod Wilnem. Pod wieczór wróco 
no do Wiilna przy śpiewie starych piosenek 
burszowskich odnosząc jak najmilsze wraże 
nie tak ciekawej i emocjonującej imprezy. 

GOSPODARCZA 
- Eksport zagranicę rękawiczek wileń- 

            

skieh. M pomyślnej konjunktury go- 
spodarc zagranicę zapotrzebowanie na 

  

   rękawiczki wileńskie w osłatnim meisiącu 
wzrosło i wywieziono w listopadzie wi 
par rękawiczek niż w październiku. 

W) mies. tym na rynki szwajcarskie, nie 
mieckie, angielskie i amerykańskie wywie- 
ziono 45600 par rękawiczek. Ostatnio wpłynę- 
ły zapotrzebowania na rękawiczki z państw 
skandynawskich i bałkańskich. 

   

   
   

  

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Koło Pań przy Komitecie Ratowania 

Bazyliki przypomina publiczności wileńskiej, 
że konceri, urządzany staraniem Koła odbę 
dzie się w sobotę dnia 3 grudnia, o godz. 
20 w Małej Sal: Miejskiej, Końska 3. Wysoki 
poziom artystyczny koncertu gwarantują na- 
zwiska, które w nim biorą udział. Pp.: prof. 
Ledóchowska, Piotrowiczowa, prof. Święcie- 
ka, Jodko i Włyrwicz, oraz chór „Echo* pod 
dyrekcją prof. Kalinowskiego. Całe Wilno, 
przejęte niepokojem o los swojej Katedry, 
znajdzie się niewątpliwie na tym wyjątkowo 
sympatycznym koncercie! 

Bilety do nabycia w cukierni Sztralla, 
ulica Mickiewicza 12 i Mickiewicza 22, w 
piątek dnia 2 bm. od godz. 18 do 20, oraz 
iprzy wejściu do sali, w dzień koncertu, od 
godz. > 

—Z Tow. Opieki nad Zwierzętami. Zarząd 
Towar wa podaje do wiadomości człon- 
ków i sympatyków, że Sekretarjat Opieki 
nad Zwierzętami w Wilnie został przenie- 
siony na ulicę Żeligowskiego Nr. 4. Urzędu- 
wanie odbywa się codzienne (za wyjątkem 
Świąt) od godziny 6 do 7 wieczór. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zebranie Pań Rodziny Wojskowej. — 
jo godz. 1 7odbędzie się w Kasyn 

Garnizonowem w lokalu Rodziny Wiojsko- 
wej nadzwyczajne walne zebranie członkyń 
Rodziny Włojskowej, ma którem będą oma- 
wiane aktualne sprawy bezrobocia oraz e- 
wentualny udział Rodziny Wojskowej w ak 
cji zbiórki odzieży dla bezrobotnych. Na 
zebraniu tem zabiorą głos przedsta ele 
Wojewódzkiego Komitetu p. Karol Wyrw 
Wjiehrowiski i p. radca Dzenajewicz. 

— Odczyt o gazach trujących. Stowar 
szenie Techników Polskich w Wilinie (Wi 
ska 38) podaje do wiadomości ogólnej, że 
w piątek dnia 2 grudnia rb. o godz. 8 wiecz. 
p. Wiiktor Nowina - Przybylski wygłosi od 
czyt: „Gazy bojowe, jako środki podczas 

   

   

  

   

    

    

   

    

   
     

  

  

  

      

        

wojny”. Wptęp wolny. roczny bieg myśliwski za lisem korporacji 
— Żydowski Klub Myśli Państwowej za- Vilnensia, organizowany i prowadzony przez 

    

    

w sprawie zaproszeń udziela p. St. Herima- 
nowicz codziennie w godz. między 18—20 w 
lokalu przy ul. Jagiellońskiej 3 m. 1 tel. 99. 
Wstep za zap: niami imiennemi okazywa 
nemi przy wej Е 

Pienarne Zebranie Izby Przemysłowo- 
Handtowej w Wilnie. Wi dniu 14 grudnia r. 
b. o godz. 19 i pół odbędzie się XV Plenar 
ne Zebranie Izby P. ie we włas- 
nym gmachu (ul. Mickiewicza 32) z następu 
jącym porządkiem obra 

1) Zaga i przyjęcie prolokułu XIV 
Plenarnego Zebrania; 2) Ustosunkowanie się 
Iby do projektów zarządzeń w sprawie w 

i sem; 3) Uzupełniające wybory do 
tałych; 4) Wybć 

do Sekcj; Ilandlowej; 5) Ze 
czoznawców; 6) Wolne wr 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 
— Wśród miodzieży rzemieślniczej. W 

dniu 1 grudnia 1932 r. na zebraniu prcze- 
sów Oddziałów ZMR. i P. Oddział im. Mar 

ego zosiał pozbawiony 

i otrzymał pomieszczenie 
y Prócz tego Zarząd Centralny 

przywk stół ping-pongowy, który wy 
żej wymieniony Oddział otrzymał od reie 

tu „Oświaty pozaszkolnej*. 

Wiobec po szego zarząd Oddziału im. 

Marsz. J. Piłsudskiego prosi wszystkich 

swych członków na zebranie w dniu 4 grud 

nia 6 g. 13. 

HA WILEŃSKIM BRUKU 
FATALNA POMYŁKA KUPCA. 

Wezoraj w godzinach  przedpołudnio- 

wych pogotewie ratunkowe zawezwane zosta 

ło na ulicę W. Stefańską Nr 26, gdzie uległ 

poważnemu zatruciu się amonjakiem 56-let- 

ni kupiec Henoch Gribaus. A 

Po udzielenia pierwszej pomocy Gribau 

sa przewieziono do szpitala. żydowskiego. 

Jak się okazuje Gribaus uległ przypadkowe 

mu zatruciu. Zamiast przyjąć lekarstwo wy 
ypadkowo znaczną ilość amonjaku. 

an chorego jest poważny. я (e) 

   

   

  

   

        

    

          
   

    

  

   

  

  

  

   

    
ŚMIERĆ SAMOBÓJCZYNI. 

pitaiu Żydowskim zmarła w dniu 
ym niejaka J. Filipówna mieszkan 

ilejki, która zalpula się esencją 
octówą na skutek zawodu miłosnego. Samo- 
bójczyni przyjęła zbyt dużą dozę esencji wo 

bec czego nie udało się jej uratować. Zwłoki 
desperatki wydane zostały rodzinie, (c! 

Eksport grzybów wiieńskich 
da Ameryki. 

Ostatnio wileńska fabryka przetwcgów 
grzybów (przy ulicy 3 Maja dokonała korzyst 
nej tranzakcji z jedną ze znanych firm 
amerykańskich rma amerykańska przez 
swego przedstawiciela warszawskiego zakupi 
ła w fabryce wileńskiej znaczny transport 

ów. Ze względu ma tegoroczny nieuro- 
dzaj grzybów, cena na nie znacznie wzrosła. 
Mimo to grzyby wileńskie na rynka 
nicznych cieszą się wielką popytnoś 
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Н estauracja St. Ge0Fges'a ||| busi 
2 : i i 

Wilno, Mickiewicza 20 Telefony: 4-84 i 15-09 | LNTKOLIGATORNIA | 

OTWARCIE SEZONU ZIMOWEGO |smkt ||| ZNICZ” 1932 ROKU jj Wilno, św. Jańske Nr. 1 
Donosząc o całkowitej zmianie dawnego kierunku naszej Restauracji, podajemy, | _ Teleten 240. 

że pozostawiając dotychczasową doskonałą kuchnię obniżyliśmy znacznie ceny. | i: aa 

Dania od najskromniejszych do najwykwintniejszych. Obfita piwnica win i wódek. | SUrzedów, biletytwie 71 

Wszystko po cenach znacznie zniżonych. H Ra R: 
Bar ciepłych dań i duży wybór zakąsek. i irażelkiaco a 

Od 1 grudnia nowy i najlepszy zespół muzyczny w Wilnie rewelersowo-dancingowy. ji ju roboty drukarskie || 

CENY NAJNIŻSZE. GABINETY. CENY NAJNIŻSZE. й RS į 
SALA NA ZAMÓWIENIA ZBIOROWE. Paski 

Podczas obiadu przygrywa zespół koncertowy. S BE 

ZARZĄD. 

  

"Na gwiazdkę nowe książki. 
— Boy-Żeicński. Okno na Życie. 

Warszawa. „Bibljoteka Boya*. 1932. 
Jedenasty tom recenzyj  teatral- 

nych, których 55 zawarł autor w tym 
nowym etapie „Flirtu > Melpomeną“ 
Lecz sam uznaje ten tytuł za przesła- 

rzały, gdyż teatr już nie flirtuje, ani 
z Melpomeną. ani z publicznością, 
lecz wydziera ze zdarzeń sensacje i 
otwiera Okno na Życie. Pod tym no- 
"wym kątem ogłąda Boy, a my z nim 

    

   

          

razem, wyczyny sceniczne warszaw- 
skich teatrów i artystów. Podziwiać 
nałeży zawsze świeżą, nie siarzeją а 
się wrażliwość Boy jego wszech- 

  

stronne zainteresowanie, jego nasia- 
wienie jednocześnie artystyczne i spo 
łeczne, wreszcie zdolność odkrywania 
coraz to nowych barw w oglądanych 
po kilka razy sztukach. Każdą recen- 
zję czyta się jak ciekawą nowełę. 

    

    — Jakob Wojeiechiov Raz 
dys a obecnie. Wstep Roya-Želenskie 
ge. Warszawa. 

Zainteresowanie Boya laureatem 
konkursu na życiorys robotnika, spra 
wiło, że nawiązał z nim stosunki li- 
słowne i w rezultacie dał nam umie 
jętnie przez siebie przygotowane ol: 

razki z życia ludu pracującego na ob- 

czyźnie lub w zaborze pruskim. Jako 
studjum obyczajowe ciekawe, wybór. 
przeważnie z dziedziny erotyki stery 
pracującej, Boy chce z poczciwego 
Wojeiechowskiego zrobić połskiego 
Rabel ; 

  

   
  

        

— Jadwiga z Wokulskich Piotro- 
wiezowa. Michał Czajkowski jake po- 
Aviešeiopisarz. Wilno: 

po 
Wydawnictwo 

  

       
  

     „Kurjer Wilefski“ 

Wyczerpujące studjum naukowe, 
będące doktorską rozprawą autorki, 

o  powieściopisarzu odegrywającym 
znaczną rolę i w polityce polskiej 
emigracji, w roku 1841, gdy pod wą 
wem Hotelu Lambert,  (ekspozytu 

  

    
pol'tyki Czartoryskich), udał się do 
Stambułu w celu tworzena pułków 
Kozaków Ottomańskich, się stało 
bezpośrednią przyczyną śmierci Mie- 
kiewicza, gdy tam pojechał. Rozka 
chany we wschodzie . rodzinnej U 
krainie, w idej kozaczyzny, odmals- 
wał w swych liezvych powieściach 
(Wernyhora, Kaszowała, Stefan Czar- 

  

     

  

    niecki, Fletman Ukrainy) świat kre- 
sowej ichty i magnatów-rycerzy. w     

    Owruczaiinie, życie zagrodowej szla- 
Białej Rusi wschodniej, w К: 

     
ja wpływy na twóręzość Czajkowskie 
go Walter Skotla, Bronikowskiego i 
malują z talentem to obyezajowo-pa 
iityczne, na kłórem to twórczość wy- 
rosła. 

  

— Dr. Walerjan Kwiatkowski. 
Wychowanie Państwowe a twórczość 

Wyspiańskiego. Lwów. 1832. 

    
    

  

Jest to książka, która ima za zada 

nie wskazać, jak bogaty  materjał 
twórczości Wyspiańskiego można wy 
korzystać w k.erunku howani 
państwowego naszej młodzieży. Autor 
opiera swoje wnioski na. podstawie 
streszezenia poglądów młodz eży 2 
któremi się zetknął jako pedagog. 
przez co ks'ążka ta staje się. odpo- 
wiednia dla rodziców. da uczących 

    

     

      

      

  

S-ka z ogr. odp 

  

      

  

uczących się. Może odegrać korzystną 
rolę w pedagogji. 

— Moje wspomnienia z plebiseytu 
na Warmii. A. Łubieńska. Przedmo- 
wa A. Górskiego. Warszawa. 

Bezpretensjonalne wrażenia z nie- 
ortunnej walki o Yormję, trudności 

i dobra wola, pragnienia krzyżu 

cych się inleresów i polityki, dobz 
odtworzona. Ale warty uwagi, dla nas 
zwiaszcza, jest wstęp p. Górskiego. 
Cały Mazur wylazł z tej pogardy, be. 
mała wstręłu do „wschodniej pro- 
winceji* Rzeczypospolitej! Jakby sę 
echa sejmów przedrozbiorowych po- 
słyszało. Insurekcja Kościuszkowska 
to „Wielkopołanie wzięli w swe ręce*, 
Legjony... zasługa w:elkopolanina Dą- 
browskiego, Kiliński, też stamtąd. 
Na wschodzie Rzeczypospolitej nie 
się nie zdarzyło... rie było i n'ema lu- 
dzi... „Rozstrzygnięcie na wschodzie 

iylkó pozory(!?) aktów dzie- 
1) bez ustalonej podsławy* 
skupić sły na plebiscyt « 

Warmji myśmy się zapędził 
(czy! Piłsudski), na wschód, lam od- 
cągnęt > wszystkie siły” į t. p. „iediro 

  

   

      

       
   

     

  

     

  

str ideolos szlachi odzie- 
dzi pa ez h Jagiellonów 
nazywa p. Górski poczynania Polski 
na wschodzie. Słowem prawy. słupro-   

cenłowy Poak, przekreśla z le 
sercem ideę jagiellońską. 
wyczyny Powsłań, kiedy Litwa odc 
gała sły rosyjskie dla ocalen'a 
rony, i ostatnio, obrona stolicy przez 
pudki z tych „wsehodnich*, tal 
ważonych połaci... Oło sie du 
żurska odkryła sz 

la towarzyszy 

szę dni po ur 

kiem 
ohaterskie 

  

     
ka 

  

tekce 

Ma- 
"rze, w.dać ślepo- 

im dłużej niż w pierw- 
dzeniu! 

  

    

  

   

— Beata Obertyńska. Głos przy- 

   

Film nad filmy! 

  

  

przeboju śpiew- 
+ł Wielka 42, tel 5-28 | no-dźwiękowym W każdym porcie dziewczyna 

Humor i śpiew! Wszyscy śpieszcie ujrzećl 

  

Początek o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. 2-ej 

     

     

      

JAN KIEPURA 

      

czaruje | 

Przepych dalekich mórz i słó* 
necznych portów  południśl 

  

Dźwięk. teatr świetlny Film nad filmy! Dzieje najgłośniejszej 
w rewelac, 

     

    
   
   

  

PAN | Mata Hari o. Grela Garbo, Ramon Havarr0, 
ul. Wielka 42, tel. 5-28 | *zPiekB Lionel Barrymore, Lewis Stone i i. WKRÓTCE va naszym ekranie 

Aldo JA GE ga 
о 

Dfwięk, Kino - Teatr 

Haliyweooa 
Ńickiew, 22, tel. 15-28 

WKRÓTCE „ON 

Dźwiękowe Kino 

LUX 
wiekiew. II, tel. 15-61 

rodaczka 
słynna Pola 

W roli 

KINO-TEATR 

UL. WIELKA 25   

  

   
   
    

   

LICYTA 

od>ędzie się w lokalu lombardu 

Nr. 25.500. 

nie będzie przyjmować. 

produkcji francuskiej 

DZIŚ! Po raz |-szy w wersji dźwięk. nasza 

DZIŚ podwójny program! 
Muzyka wschodnial 

WILEŃSKI LOMBARD „KRESGWJA” 
Wilino, Hetmańska 1 (róg Wielkiej 53) tel. 7-22 

podaje do ogólnej wiadomości, że 12 i 18 grudnia r.b. o godz. 4-ej pp. 
licytacja niewykupionych i niepre- 

longowznych zastawów od Nr. 50.006 do Nr. 100.060 | od Nr. 4 do 

Uwaga: W dniu licytacji prolongat N-rów licytacyjnych lombard 

  

I JEGO SIOSTRA" 

w przeboj. 
Negri džwiekowcu 
pozostałej znany Warwick Ward. 

Od godz. 12-e] do 16-eį film „SZALEŃCYĆ 

CJA ROBSIPONESSSSASIENSSTS 

  

į 

Góry w płomieniach 
W rol: gł: Luis Trenker i Armand Bernard. NAD PROGRAM: BODBATKI GŹWIĘKOWE, Z powodu wvsokiej w5rtości artystycznej obrazu — dla młodzież 

W rolach głównych: Wlasta Burjan i Anna Gndra. 

Ulica potępionych dusz! 
NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 

1) indyjski grobowiec 
2) Pod fałszywem eskarżeniem l-szy raz w Wilniel 

kiem Ludenem nową gwiazdą „Dzikiego Zachodu” | 

Е 

Ogłoszenia do „KURJERA WILENSKIEGO!* 
i innych pism—przyjmuje na bardzo dogod- 

    

   

     
   

     

      

    

     
     

     

      

    
    

   

Bobaterska epopea dziejów walk | 
strzelców 
nieporówn 

alpejskich. 
zdjęcia 

Wspsniałe | 
walk górskich 

Początek o g. 
y dozwolony. 

W rol, gle| i 
Lya de Futti, Mia May iin- 

Film senssc -awanturn, 7 Jač“ 

Najwspan. arcydzieło wschodu. 
Konrad Veidt, 

— poranki dla młodzieży. 

  

     J | 
JUŻ CZAS POMYŚLEĆ 

aułoszeniach świątecznych 

| \ 

nych warunkach 

      

SKŁAD MEBLI 
SPÓŁDZIELNI 

„liednóczoiyih Chrześcijan: Stolatzy” 
w Wilnie, ul. Trocka 6. 

Wielki wybór różnych mebli z własnych 
warsztatów. Komplety jadalne, sypialne, 

gabinety i t. d oraz gięte meble. 

PRZYJMUJĄ SIĘ OBSTALUNKI 

  

Ogłoszenie przetarau. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wil- 

nie ogłasza przetarg na dzierżawę restauracji 1/Il kl. 
Mołodeczno, Turmont, Dukszty, Królewszczyzna 

oraz bufetów Mikaszewicze, Zelwa, Czarnawieś, Bie- 
Augustów, Nurzec, 

yn, 

niakonie, Bezdany, Druskieniki, 
Łachwa, Andrzejewicze, Osowiec, Roś, Dubica, Ka- 
mienna Nowa, Kuźnica, Skrzybowce, Drohicz 
Bohdanów, Brasław, Zednia, Sokółka i 
Grodno i Nowowilejka 

fryzjerni 
z terminem objęcia | stycz- 

» GINSBERG 
shorcby skórne. wena 
ryc | maczapłojows 

Wileńska 3 tal. 567 
sd godz. 8—I t 4-—5. 

Akuszerka: 

Maria Lataerow: 
srzyjmuje od 9 do 7 wieex 
tea Kasztanowa 7, m. 3 
W. Z. P. Nr. 69. 852 

    

  

    

KL 

ogłasza na dzień i3-g0 grudnia 1932 roku ofertowy 
przetarg 
i 30000 m” sianego żwiru. 

Dyrekcji w Wilnie, pokój 38. 
1264/VI 

BIURO REKLAMOWE 
STEFANA GRABOWSKIEGO 
W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. 

MI 

Ogłoszenie. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie 

DY
 

     
      

     

  

5
 

  

publiczny na dostawę 50000 m* tłuczni£ 

Biiższych iuformacyj udziela Wydział Zasobów 

Dyrekcja Okr. kolei Państw. w Wilnie 
  

Wybitny 

pedagog 
wyjedzie na kondycję. 
Specjalność: matematyka, 
łacina i historja z zakresu 
8-u klas. Przygotowuje 

eksiernistów. 
Juljan Suražski, Wilno, 
ul. Kijowska 6, m. 8, 

tel. 2-54 
  

Do Rejestru Hantiowego, Dziat A, Sądu | 
Okręgowego w Wiinie wciągnięto nastę” 

     

   

            

        

® 

@ЛО1 Дано ОЙ 
pujące wpisy: 

W dniu 28.V. 1932 r. 
13216. I. Firma: „M. i P, Joffe i B. Szmidt Spółk» 

nia 1933 r. 
Termin składania ofert upływa 13 grudnia 1932 

r. o godz. 12 w południe. 
Szczegółowe Warunki podane są w ogłoszeniach 

wywieszonych na wymienionych stacjach i w 
Dyrekcji. 

Byrekcja Okręgowa Koiei Państwowych 
w Wil 

Młoda panna 
6 miłej powierzchownoś: 
sumienna i b. pzacowita 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm. „Kuriera Wil.* 

pod „Młoda panna, 

    

Gmachu 

  

  

Obwieszczenie. 
Na mocy art. 84 Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dn. 25.VI 32 roku o postępowaniu egzekucyjnem 
władz skarbowych (Dz U. R. P. z dnia 22.VII. 22 r. 
Nr 62, poz. 580), I Urząd Skarbowy m. Wilna niniej- 

iż w dniu 
6 grudnia 1932 roku o godz. |0-ej rano odbędzie się 
w lokalu Sali Licytacyjnej III Urzędu Skarbowego m. 

szem podaje do wiadomości publicznej, 

Wilna przy ulicy Wingry Nr. 6, sprzedaż z 
200 metrów materjału na męskie kostjumy w kilku 

kwotę 2000 złotych 
(słownie: dwa tysiące złotych), należących do firmy 

zaległości 

kawałkach, oszacowanych na 

„Rutkowski i 
skarbowych. 

Domagała", na pokrycie 

Zajęte mienie oglądać można w dniu i miejscu 

sprzedaży w godzinach między 9-tą m. 30 a 
Kierownik Działu Egzekucyinego 

w/z. Ignacy Karczewski 1316/VI 

drożny. Klonowe motyjc. Nakładem 
Bibijoteki Medyckiej. 1932. 

Dziewiąty opus wydany przez le 

rodzinę poetek, artystek i mecenasów 

sztuki, jakiemi są polscy Medyceusze 
współcześni, Pawlikowscy, z majątku 
Medyka tego samego, w którym za- 
2 : się w noc księżycową, słu- 

ewu słowików, letni Ja- 
giełło życia dokonał. To tradycja po- 
etycka, którą utrzymują mieszkańcy. 

ch utwor 
prozą (Gitara i Tamci), poezjach 
(Pszczoły w słoneczniku, Bracia Mro- 
źnij. ukazuje nam w subtelnych skró 
lach duszę wszechświata, w drobnych 
alomach uczuć lub obrazkach minja- 

turowych, pełnych prostego wdzięku. 
у swój bliski, rodzinny świat. Są 

w tych poezjach wsponuienia dzie- 
cinnych rajskich lat i gorycz zawodu 
lat późniejszych. Niekt. są zbyt „lat: 
we”, od niechcenia i mogłyby zastać 
w bruljon ©, 

   

  

   

            

      

  

  

   

  

Х. Perkowska ; M. Hertzker- 
żanka. „Mowa Oi Už 

  

Ksiąžka do ezytania dla HU 0dc 
lu szkół powszechnych lub klasy wsie 
pnej szkół średnich. ydanie XF, 

zmienione. Warszawa. ! Dom 
Ksążki Polskiej. Cena zi. i 

Nowe zmienione wydanie „Mowy 
Ojczystej* dla LIT oddziału szkół po- 
wszechnych i klasy wstępnej szkół 
średnich zasługuje na uwagę jako po- 
dręcznik, przystosowany do obecn 
postulatów programu nauczania 

zyka ojezystego. Bogaty materjał, ze 
sławony w odpowiednie cykle, daje 

nauczycielowi możność wyboru tema 
tów do pogadanek, mających na celu 
urabianie przyszłego oby la wol- 
nego państwa i rozwijania w nim uni: 

  

   

    

      

  

  

  

    

  

"Do wynajęcia 

firmowa'. Skup zawodowy lnu, siemienia i zboże 
w celu odsprzedaży. Siedziba m. Hoduciszki, pow* 
Święciańskiego. Data rozpoczęcia działaności od rokt 
1931. Wspólnicy: Mendel Joffe, Perec Joffe i Boryš | 
Szmidt, wszyscy zam. w m-ku Hoduciszkach, pow* 
święciańskiego. Spółka firmowa zawarta na mocy 
umowy z dnia 20 czerwca 1931 r. na czas nieokreślony" 
Zarządzanie sprawami spółki należy do wszystkich 
trzech wspólników łącznie, Weksle, umowy i wszelkie 
zobowiązania w imieniu spółki ma prawo podpisyw? 

      

  

lokal składający się z 3-ch 
pokoi z przedpokojem i 
kuchnią, na parterze, o- 
sobne wejście od ulicy— 

Zarzecze 7, 
vis-a-vis krzyża 

Do wynajęcia 

duży lokal! 
o 2-ch piętrach 
nadający się 

dla przedsiębiorstwa 
Wolnv od I.L 1935 r. 

ul. Š to Janska |, 
dow. się u dozorcy 

  

uł. 

licytacji   10-14   
łowań do piękna przyrody ojczystej 
i chlubnych kart jej dziejów. 

— Zakrzewska Helena. „Pojedna- 
nie*. Opowieść o niedźwiedziu ta- 
trzańskim, z rycinami Leli Pawlikow 
skiej, w harwaej oprawie, str. 228. 
ZL 6— w oprawie 7,50. 

  

Znana i ceniona autorka „Dzie i 
i wielu in- 

    

łych róż 

  

Lwowa”, „B: 

nych pow i wystąp tym razem 
ż przepyszną powieścią tatrzańska, 
którą młodzież i dorośli, a zwłaszcza 
miłośnicy gór, przyjmą entuzjastycz- 
nie. 

„Pojednanie“ jest to opowieść a 
w eloletniej walce pierwotnego czło- 
'wieka, jakim jest słary góral-myś 
wiec zapalony, Wojtek Mateja, 

rodą, z niedźw edziem tatrzańskim, 
z Misiem Moearnynt, która po wielu 
zmaganiach kończy się pojednaniem, 
dzięki małej wnusi górala, ukochane i 
jego Hańci. > 

К: A Nnap'sana scrcem, Ogrx 
nem wyczuciem nalury latrzańs 
wspan'ałą polszczyzną, gwarą góral- 
ską, doskonale zbudowana, pełna n'e- 
zwykłego uroku, jak'm tehnie ba jecz 
ny świat Tatr. : 

Znakomite ilustra 
iadka Leli Pawlikowskiej skład: 
harmonijnie na całość tej, pod 
dym względem pięknej ksi 

— Gąsiorowski 
Woliyžerow“. Powi historycz 
epoki napolecńskiej, z ryci 
Gawińskiego, w barwnej oprawie, str. 

172, zł. 5—, w opr. 6.50. 
„Dobosz Woltyżerów* jest pierw- 

i jedyną pow.e W. Gąsiorow- 
go. nap:sauna 

+ Tematem powieści są d 
młodego chłopca, Jacka Lubie 

     
    

    

     

    

    

  

     
     

   

   je i piękna ok- 
       

   

    

  

     

  

    

   
    

     

jden ze wspólników pod stemplem firmowym. 

13217. I 
Petronla Brajbi 
laznych 

Zamkow 
szowa zam. w War 
i Helena Krakow: 

syteckiej Nr. 4 m. 
umowy 
określony został do dnia 1 stycznia 1 
o ile którakolwiek ze wspólniczek 1 
przed upły 
go ze spółki, to wanie takowej automaty 

   

  

ne dokumenty 

Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis. 

    

   

  

   

   

     

    

     

    

    

    

    

    
    

      
   

     

           
    

    

   

    

    
   
       

  

    

   

  

1289—VI 

  

rma: „Polski Sklep Naczyń Kuchennycl“ 

owa i Spółka”. Sklep wyrobów #° 
kuchennych. Siedziba w Wilniećr 
24. Wspėlniezki Petronela Brajbi“ 
awie, przy ul. Niecałej Nr. 
zam. w Wilnie, p 

. Spółka irmowa 
22.1V, 1932r) — Czz 

   
i na    

  Nr   

   

        
    

    

  

1 mocy 
spółkk 

r. z temptžė 
dwa tygodnić 

em terniinu nie wymówi wystąpienia sw? 

znie prze” | 
cze na rok jeden. Zarząd naeży do obe 
Weksle, umowy, czeki, pienipotencje i in* 

pod stemplem ffmowym mają prawo 
la ze wspólnie vi 

  

dn 

   
  

  

    

szkiewieza, wzięte z prawdziwego zde 
rzen'a. Ojciec Jacka, oficer 7 pułku 
Legji Nadwiślańskiej poległ w dale” 
kiej Hiszpanji śmiercią walecznych: 
Jacek, chcąc ratować rodzinę, pogra” 
żoną w m , ucieka z domu do woj” 
ska, połsk ,„ które przez Litwę ma* 
szeruje na Moskwę w Napoleo” 
пол (w r. 1812). Po licznych i ciekać 
wych przygodach w drodze, Jacek tr2 
fia na popas pod Tykocinem, szczęś 
wym przypadkiem dostaje się do pule 
ku woltyżerów, gdzie zrobiono go do“ 
boszem. Wielka armja  francusk£ 

z z Polakami maszeruje pod Smo* 
3 „a się w marsze 

"seglądach wojskowych dzieln 
i wytrwaniem. Przy zdobyc 

pułk woltyż 

    

   

   
    

  

      

      

     i "rów pierwsz” 
się do twierdzy, ze swym do” 
na czele, który, mimo e! 

rany, trzyma się brawurowo. 
leon objeżdża pole biiwy, znajdujć 
miodego, rannego dobosza, każe przy 
hocznemu lekarzowi za0p ekowač się 
rannym, następnie odw ed; 
szpitalu, dekoruje krzyżem i mianuje 
porucznikiem (fakt historyczny). PO“ 
wról dzielnego dobosza do domu jest 
pełen radość: i na tem kończy sie po“ 

doslaje 

boszem 
   
   

     

   

  

   

   R Wszystkie powieści W, Gąsi07 
rowskiego, „Dobosz Wolłtyżerów* m3 
ogromnie interesującą akcję, wiele 
ciekawych postaci epizodycznych. dH* 
ż0 humoru, a przytem tło historycziić 
podmalowane jest ciekawie i wiern*- 
Książka wydana jest nadzwy sta” 
ronn e, ozdobicna świetnemi ryeśnóf 
mi A. Gawińskiego, będze cennym V 
pominkiem gw azdkowym i dobił 
lekiurą dla dzieci od lat i0-ciu. 

Obie powy żki ukazały SIĘ 
nakładem Domu Książki Polskiej 

  

  

    

  

        

      

    
    

  

   
     

  

    

  

      


