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Sytuacja gospodarcza Sowietów 
w dni 1 

Oczywiście krótki artykuł nie mo- 
że wyczerpać zagadnienia, które wy- 
maga tomów. Należałoby bowiem. w 
pierwszym rzędzie uwzględnić ogrom 
zniszczenia gospodarczego, jakie nio 
sły ze sobą pierwsze lata rewolucji ro 
Syjskiej i z jakiego po dziś dzień nit 

  

  

  

  

zdołała się Rosja w całej pełni otrząs 
nąć. Pozytywny bilans gospodarczy 
rządów sowieckich wypada wła- 
Ściwie z konieczności wiłoczyć w 
ramy „piatilet pod tym, a nie in- 
nym kątem widzenia rozpatrzeć — 

Zgrubsza przynajmniej — ie eko- 
homiczne współczesnej Rosji. W liste- 
padzie obchodz:ły Sowiety uroczyś 
15-lecie swego istnienia. Prasa 
niczna. w  szczegółności angielska 
również poświęciła z tego tytułu „p.a 
tiletce* sporo miejsca. Korzys 
rzeczowych, jak zwykle uwag, 
ważniejszej angiełskiej gazety „Time- 
Sa", rzućmy pobieżnie okiem na eku- 
nomiczne sukcesy pol:tyki sowieckiej. 

*' Wydajność rolnictwa, transpoi 
tów | głównych branż przemysłu spa- 

dła niżej poziomu z 1931 r. Cała lud- 
ność cywilna n'e wyłączając robotn.- 
ków i członków partji komunistycznej 
odczuwa dotkliwy brak pożywienia, 
Odzieży i opału. Zbiory zboża i karto- 
fli w znacznej mierze zawiodły. Naj- 

    

    

  

   

      

   

  

  

  

    

Przeciętna dzienna produkcja 
Weziel 

kamienny 
październik 1931 r. 163.000 
styczeń . 1932 r. 192000 
peź łziesnik . 1932 r. 160.000 
przewidywano na 1932 r. 250.000 

Znacznie gorszy jest natomiast 
slan kolejnictwa. Koleje i tabor kole- 
Jowy pozostawiają tak wiele do 
nia, że od całych miesięcy gromadzą 
Się w zagłęb'ach górniczych masy wę- 
gla kam.. gromadzą się w miej cowoś 
Ciach uprawnych tysiące tonn zboża i 
kartofli. Te ostatnie znacznie ucier- 
Piały, wskutek przymrozków. Dezor- 
8anizacja kolejnictwa powoduje w 

znacznej m erze niedostatek środków 
Żywności w fabrykach i miastach. 
Rząd próbował w r. b. zastąpić system 

ścenlralizowanego rozdawnictwa ra- 

tyj żywnościowych systemem „aulo- 
Eomicznym*. W rezułacie płace z: 
trudnionych w przemyśle robotników 
okazały się zbyt niskie, by podołać 
ciężarom nowego systemu. Rozpoczął 
SIę przeto na tłe głodowym wśród 
Tzesz robotniczych ferment, któremu 

W ciągu 9 miesięcy rząd zwycięsko 
Sławił czoło. Wikońcu musiał jednak 
ustąpić i zgodzić się na podwyż 
blac. W przemyśle tekstylnym pod- 
Wyżka ta wynosiła 10 — 15 proc., zaś 

ostatnio 410—45 proc. płacy pierwot- 

nej, 
Rząd sowiecki, nie bez powodu 

sprzeciwiał sę tak długo podwyżce 

płac. Podwyżka była nowym impul- 

sem do inflaej: pieniężnej. Komisar- 

Jat Finansów i Bank Państwowy emi- 

tują codziennie miljony papierowych 
pozbawionych jakiegokolwiek pokry 

  

   

            

    
    

     

  

     
  

    

   

. 
5-lecia. 
wiekszą przeszkodę na drodze wyko- 
nania tegorocznego programu gospo- 
darczego stanowił bierny opór rzesz 
włościaństwa. Na wiosnę r. b. rząd usi 
łował naprawić sytuację drogą pew- 
nych ustępstw na rzecz włościan. 
Rząd ograniczył rekwizycje zbożowe 
i przeniósł ich na wrzesień i paździer- 
nik. We wrześniu zarekwirowano 87 
proc. ilości przewidzianej, zaś w paź- 
dzierniku — zaledwie 37 proc. 

Najistotniejszym ustępstwem na 
rzecz włościan było «zezwolenie na 
sprzedaż nadwyżki produktów rol- 
nych po dowolnej cenie. Jednak włoś 
cianie rychło się rozczarowali, «e 
względu na a ezmiernie wygórowane 

ceny artykułów perwszej potrzeb,. 
Pieniędzy, uzyskanych ze sprzedaży 

    

     

    

produktów rolnych ne wystarczało 
wieśniakowi na zaopatrzenie się w 
produkty przemysłowe Wieśniak 

  

przestał więc wozić do m asta swe pro 

dukty. a w konsekwencj miasto w 
dalszym ciągu c'erpialo głód. 

* Jeżeli zresztą chodzi o produk 
artykułów pierwszej potrzeby, to zo 
stała w pierwszym okresie „piatilet 
ki* mocno zaniedbana na rzecz cięż- 
kiego przemysłu. W zwązku z tem, 
ten ostatni wykazał znaczne postępy. 
Obrazuje to tabelka następująca: 
w tonnach: 

      

nafta _ żelazo lane stał 3 

64.109 14 330 15 180 
60 610 15.500 16.600 
55.000 18.100 15 300 
75 000 «25 000 26.388 

ca rubli, Zaznaczyć należy, że do I'p- 
ca r. b. udawało s.ę Bankowi Państwo 
wienia utrzymać of'ejalne 25 proc. 
pokrycia w walutach stałych i krusz- 
cach. 
Reasumujmy: chroniczne niedokue 

miana ludności. Licznie niedociągnię 
ca w ciężkim przemyśle i kolektywi- 
zacji agrarnej, różne częściowe nie 
powodzenia planu gospodarczego, za- 
wrotne”emisje banknotów bez pokry- 
ca, ciągła zniżka siły nabywczej ru 
bla i wypływające stąd faktyczne kur 
czenie się płac,niestałość bilansu płat- 
niczego, zmniejszenie się eksportu 
wskutek wypowiedzenia przez rząd 
angielski traktatu handlowego z Z. 5. 
R. R. — wszystko to każe ekonom - 
stom sowieckim poważnie głowić się 
nad sytuacją, której zwykła, obkezo- 
na na efekt w kraju i zagranicą fraze 

  

   

    

       

  

ologja nie rozwłąże. Rozumie to zre- 
sztą doskonale nawet organ partji ko- 

„Prawda pisząc, że 

daje się różowe rozkocha 
nym w sobie narcyzom, ludziom, któ- 
rzy wc'ąż krzyczą „aleluja”. Zdaniem 
„Prawdy* należałoby „na entuzjazm 
lakieh ludzi nałożyć tłumik*. 

Jak widać, gospodarczy bilans re- 
wolucji rx kiej nawet w ujęc u pra 
sy sowieckiej, nie mówiąc już a pra- 
sie zagran cznej, wykazuje bardzo po 
ważne niedociągnięcia. 

munistyczne, 
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Gen. Schleicher tworzy nowy rząd. 
Schleicher misję przylął. 

BERLIN, 2-XII. (Pat). Prezydent Rzeszy Hindenburg powierzył 

dziś w południe misję tworzenia gabinetu gen. Schlelicherowi. 

Gen. Schleicher misję przyjął. 

Przypuszczalny skład nowego 
gabinetu. 

BERLIN (Pat). Według przewidy 
wań kół politycznych, skład gabineta 
Schleichera będzie następujący: 

Kanclerz į Reichswehra — gen. 

Schleieker, sprawy zagraniezne — V. 
Neurath. sprawy wewnętrzne Bracht, 
finanse Schwerin-Krossigk, sprawieli- 
weść — dr. Guertner, poczta i komu- 
nikacje — Eltz von Ruebenach. 

Dotychezas niewiadomo, kto obej- 
mie trzy teki gospodarcze, a więe mi 
nisterstwo wyżywienia, gospodarki i 
pracy. Nowy kanelerz automatycznie 
obejmuje stanowiske komisarza Fzą- 
dowego w Prusach. Liczyć należy na- 
temiast na zmianę wicekomisarza rzą 

dowego które dotychezas piastował 
dr. Bracht. Trudności, związane z 0- 
bsadzeniem trzech ministerstw gospo- 
darczych spowodują — zdaniem kół 
politycznych — zwłokę w skompleto 
waniu gabinetu. W rokowaniach w 
sprawie obsadzenia ministerstw gos: 
podarczych bierze udział prezydent 
Banku Rzeszy dr. Luther. Równocześ 
nie podkreśla się, że kontakty Schlei 
chera z narodewymi socjalistami nie 
zostały jeszeze całkowicie zerwane. 
Wykorzystane one mogą być ewentu 
alnie do dobrowolnego odroczenia s'ę 
Reichstagu. 

  

  

Papen nie chce być nada! kanclerzem. 
BERLIN (Pat). Przyjęcie m'sji 

tworzenia gabinetu przez gen. Schle'- 
chera nastąpiło po złożeniu przez kan 
clerza Papena wczoraj wieczorem i 
dziś przed połudnłem obszernego spra 
wozdania o sytuacji politycznej prezy 
dentowi Hindenburgowi. Kanclerz Pa 
pen wysiąpił równocześnie z prośbą 
nie powierzania mu nadal urzędu kan 

iego, a natomiast powierzenia 
ji tworzenia nowego gab'netu gen. 

Schleicherowi. Kanclerz Papen wyra 
ził przytem oczekiwanie, że wrazie n- 
dania się mj: utworzenia nowego ga 

  

   

binetu przez gen. Schleichera nastąp' 
łoby odprężenie sytuacji politycznej. 

W dalszym ciągu kanclerz Papen 
dał wyraz nadziei, że gabinet Schle“- 
chera zdoła uniknąć konfliktu z Re'- 
chstagiem. W kołach po nformowa- 
nych podkreślają, że prezydent Hin 
denburg dopiero po dłuższym namyśle 
zdecydował się przychylić do propozy 
cji kanclerza Papena. Gen. Schle'cher 

przystąpił niezwłocznie do rokowań 
w sprawie składu osobowego nowego 

gabinetu. 

  

  

Hitlerowcy nie będą tolerować gabinetu 
Schieichera. 

BERLIN (Pat) Pierwszem stronni- 
ctwem, które bezpośrednio po obję- 
ciu przez Sehleichera misji tworzenia 
nowego rządu zadeklarowało swe cia 

nowisko, jest partja narodowo-socjali 
styczna. Komunikat, ogłoszeny przez 

parftyjne biuro prasowe stwierdza, 
że stronnictwo narodowo-socjalistycz 
ne, zgodnie ze swem dotychczasowem 
stanowiskiem nie bedzie tolerować ga 
b netu Schleichera. 

EITI RSS T SA XT 

Votum zaufania rządowi Herriota. 
Dyskusję w sprawie długów odroczone. 

PARYŻ (Pat). Po interpelaejach w 
sprawie konwersji rent Izba deputo- 
wanych zgodnie z wnioskiem Herrie- 
ta przyjęła 371 głosami przeciwko 185 
porządek dzienny zaproponowany 
przez deputowanego Francois-Alber- 
ta, wyrażający rządowi zaufanie. 

Następnie izba deputowanych za- 
jęła stę wnioskiem deputowanego Ma 
rin*a w sprawie długów Sprawozdaw- 
ca komisji finansowej domagał się od 
roczenia dyskusji wobee tego, że prem 
jer Heriot uważa debatę w chwili ohbe- 
cnej za niewskazaną i obiecuje nie po 

Odpowiedź francuska na notę amerykańską 
PARYŻ. (Pat). Odpowiedź francuska na 

hotę amerykańsk,, stwierdza z zadowoleniem 

akt, że prezydent Stanów Zjednoczonych 

łcnny jest zaleciė Kongresowi ponowne 

Iozputrzenie całekształtu sprawy długów. 

Nag francuski uznaje, że redukcja długó 

tw europejskich wobec Stanów Zjed- 

ych musi się edbić na słanie gospodar 

Ameryki. 

  

   
  

    
         

    
     

ckonomiezny 
świat od roku 

    

sowane do zm 

L c długów mię 
franeuski podkreśla 

nował ważnuści prawnej zobo- 
ałagów wojen: 

    

    

    

   wych, 

  

Żądanie odroczenia spłaty nie wychodzi 
zdaniem rząću Iraneuskiego z PAM, 

teślcnych przez Poovera w maju 1931 
tcku. Przeciwnie, żądanie to jest skutkiem 
Wczesnej akcji Hoovera. Nota przypomina 

Dostułaty morstorjam Hoovera i stwierdza, 

“° Niemey, główny dłużnik, otrzymały nie- 
Mlko zmniejsze swego długu © około 90 

  

Zak. 

      
   

      
     

    

    

  

   

    

Bree, ałe tak łetnie moratorj 
gyraża pogląd, że kierując się duehem soli- 

*wności międzynarodowej, federalny 
zyj odsunięcia spłaty, pi adajqeej w 
liu 15 grudnia, w przeciwn 

HA ckcaemiczna mogłaby się 

  „Nela zukuacza, że wszelkie ulgi na ko- 
OE państwa dłużniezegc, nie będącego w 

Ria: e znieść ciężaru pewnych spłat, ochru- 
myją przed pewnem ryzykiem państwa wie- 
syeielsk;e, Ciężar ten może być przerzucony 
stwo w cielskie, które też jest 
lua uikiem i zkalei maże się znajeźć w sy- 

ch, w której będzie mu za ciężko. Bez- 

    

  

zwłoczne drstosowanie całokształtu długów 
do checnej niejasnej sytuaeji gospodarezej 
świata jest jedynem pasunięciem, mogącym 

apewnić na stałe wzajemne zaufanie, ko- 
nieczny warunek pomyślności gospodarczej 

dziwego pokoju. 
się temi względami oególnemi, 

układy iozańskie. Po 
mimo deficytewego budżetu, którego dopro 
w: nie równowagi będzie wymagało 

ze szeregu jak najsurowszych zarządzeń. 
Francja zgodziła się na ciężkie ofiary dla 
celėw sanaeji gospodarczej Świata. W prze- 
konaniu, że spłaty, przewidziane przez js 
niejące układy, nie mogłyby być dokonane, 

e za sohą ciężkieh zaburzeń ii- 
h i gospodarczych, prosząc rząd 

* oedneczonych © poumvae razpatvzs 
nie sprawy, rząd traneuski spelnia nietylko 

obowwiqzek narodowy, lecz i międzynarodo- 
wy. 

Rząd francuski zdaje sobie całkowicie 
sprawę z ważności roli, de edegrania której 

  

    

   

  

rząd frane 

    

      

     

  

        

ckcliezności powołują Franeję w dziedzi- 
nie sanaeji gospodarczej Europy. Franeja z 

zapytuje siebie, jak będzie mogła po- 
suwać się po tej drodze, jeżeli wbrew wsze! 

czekiwaniem zabraknie jej pomocy Sta 
dnoczonych, na którą — jak sądzi—- 

magła liezyć. 

   

Temi wzgłędami kieruje się rząd fran 

cuski — kGńczy nota — po dojrzałym na- 
myśle ponawiając prośbę 6 rozpatrzenie 
raz jeszcze k zmniejszenia spłt, przy- 
padajacych w dniu 15 grudnia. 

     

  

Nota francuska zestała 
wręczona. 

PARYŻ (Pat). Ambasador francne 

ki w Waszyngtonie Glaudel wręczył 
wczoraj sekretarzowi stanu Stimsono 
wi franeuską notę dotyczącą długów. 

  

   

  

Ofenzywa japońska w Mandżurji. 
Zalęcie m. Szzlantun. 

  

CICIKAR, (Pat). Wojska japońskie w 1 
ce z chińskimi powstańcami w Mandžurji 

esko naprzód. Główny 
wojsk japońskich rzucony przeciwko 

    

   

  

generałowi ehińskiemu Su-Ping- Wenowi 
jał Szalantum i kieruje się oheenie ku Hsin- 

gan. , 

i znowu wykrycie olbrzymich nadużyć. 
TALLIN. (Pat). Jeszcze nie ucichla sen- 

sacyjax Sprawa aresztowania dwóch miljo- 
nerów Citrona i Wachmana, dyrektorów du- 
żych zakładów tekstylnych w Estonji, gdy 
ukazała się wiadomość © aresztowaniu dy- 

rektera wiełkiej fabryki wyrobów tytonio- 
wych, oskarżonego © oszustwo na sumę kił< 
ku miljonów. Pomimo aresztowania dyrekto 
rów zakłady pracują w dalszym ciągu. 

dejmować żadnej decyzji bez uprzed- 
niej zgody komisji i parlamentu. Za- 
bierająe głos premjer Herriot zazna- 
czył, że izba będzie poinformowana o 
sprawie najpóźniej 9 grudnia i doma- 
gał się odrzucenia wniosku deputowa- 
nego Marin'a, stawiająe przy tem kwe 
stję zaufania. Izba wniosek deputowa 
nego Marin'a odrzueiia 425 głosami 
przeciwko 166. 

Žyciorys gen. Schieichera. 
Nowemianowany kanclerz Kurt von 

Sehleicher jest csobisteścią od szeregu lat 
uehcdzącą za właściwego promotora WSzy- 
stkich ważniejszych posunięć, zarówno w 
polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej 
Nemee. Urodzony w roku 1882 w Branden 
burgji, pó ukończeniu szkoły wojskowej 
wstąpił de czynnej służby w 3 pułku gwardji 
w randze podporucznika, skąd w roku 1914 
przechodzi w randze kapitana do sztabu ge 
neralnego, pełniące tam odpowiedzialne 
tunkeje przez cały czas wojny światowej. Po 
wybuchu rewołueji w Niemczech, razem z 
nazezelną komendą wojskową wyjeżdża do 
Kassel, gdzie odegrał ważną rolę, dopoma 
gająe rządewi Eberta do opanowania trud- 
nej sytuaeji, W. ciągu następnych lat sz, 
ko awansuje, uzyskując w roku 1929 stopień 
generała — majora, W roku tym obejmuje 
gen. Schleicher w ministerstwie Reichsweh- 

ry nowcutwerzony urząd szefa gabinetu mi 
nistra wojny, ©dpowiadający stanowisku se- 
kretarza stanu, stając się bezpośrednim 
współpracewnikiem Groenera, przy którym 

grał doniosłą relę jako jeden z organi. 
aterów siły zbrojnej w Niemczech. Wpływ 

Sehlciekera jest w tym czasie tak wielki, że 
jemu przypisuje się obalenie gabinetu Ma- 
xsz Maelera i powołanie Brueninga na u- 
rząd kanelerski. Gdy w roku 1932 między 
ćwczesnym ministrem Reichswehry Groene- 
rem a Sehieicherem dechodzi do konfliktu 
na tle rozwiązania  narodowo-socjalistycz- 
nych szturmówek, Groener musi ustąpić, a 
wkrótee potem prezydent Rzeszy mianuje 
Scehieichera ministrem Reichswehry. Na tem 
Stanowisku gen, Schleieher wszedł de gabi- 
netu Papena. 

Polityka zagrąniczna Niemiec 
przypuszczalnie nie ulzgnie 

zmianie. 

PARYŻ (Pat). Zatrzymanie baron 
von Neuratha, posiadającego zauta- 
nie Hindenburga na stanowisku mini 
stra spraw zagranieznych Rzeszy po- 
zwala przypuszczać, że polityka zag- 
raniezna Niemiec w swych linjach za 
sadniczych nie ulegnie zmianie po u 
Iworzeniu nowego gabinetu. 

W każd razie należy zaznaczyć 
że w gabinecie Papena gen. v. Schlei- 
cher jako min ster Reichswehry oka- 
zywał się stale zwolennikiem bardza 
energicznej polityki zagranicznej, pod 
czas gdy kanclerz v. Papen starał się 
usilnie unikać wszelkich niepotrzeb- 
nych konfliktów z mocarstwami za- 
chodniemi oraz Ligą Narodów. 

Osobiste manifestacje gen. Schlei- 
chera w sprawie rozbrojenia są zbyt 
znane. by trzeba je było przytaczać. 
Można jednak śmiało przypuszczać, 
że w rokowaniach m'ędzynarodowych 
rewindykacje Niemiec, przedstawione 
przez gabinet, którego szefem jest 
Schleicher nie będą miały formy 
dziej umiarkowanej niź za czasów g 
binetu v. Papena. 

 SRTZZE SERCE TRZ WETO OOEREPZRZTERZWOTA 
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Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną! 

Powrót p. ministra Becka z Genewy. 

    

południu powrócił do War 
wy p. minister Spraw Zagranicznych Józef 
Beck, P. minister Beck bawił przez kilka dni 
w Genewie reprezentując Polskę w Radzie Li 
gi Narodów. Na zjeździe -naszym stoją od 

Onegdaj p 

        

strony lewej: małżonka p. ministra, p. radca 
Sokołowski, szet gabinetu ministra p. Roman 
Dembicki, p. minister Beck i d 
partamentu M. S. Z. p. Wacław Jędrzejewicz. 

  

Kongres stanowiska swego 
nie zmienia. 

Członkowie Kongresu nie wzruszeni. 

LONDYN (Pat). Neta rządu brytyj 

skiego do Stanów Zjednoczonych w 

sprawie długów, w której Wielka Bry 

tanja po raz wtóry przytaczając sze- 

reg argumentów podkreśla konieez- 

ność zawieszenia spłaty w dniu 15 

grudnia, według doniesicń prasy nie 

sprawiła na człenkach kongresu wię 

kszego wrażenia i nie będzie miała 

wpływu na kongres, który niezmien- 

nie stei na stanowisku, że rata przy- 

padająca na t5 grudnia musi być za- 

płacona. 

Lakoniczny dziennik 
ekenomisty. 

Niektórzy ekonamiści twierdzą, że rów- 

nolegle z pczernym rozwcjem handlu poł- 
sko-stwieckiego W ch ostatnich, odbywał 
się proces osłabiania jego podstaw, podpiłe- 
wywania gałęzi, na której się opierał. 

W rGku ub. wywieźliśmy na 125 miljo- 
nów zł., przywieźliśmy zaś na 36 miljonów. 
Jeżeli się zważy, że za 9 miesięcy r. b. nasz 
eksport do ZSRR. osiągnął zaledwie kwotę 
17 milj. zł, import zaś z ZSRR. wyniósł 138 
miij. zł. — przekonamy się, że tu jest coś 
nie w porządku. Należy przytem zaznac 
że nasz eksport prawie w ści odby 
się na kredyt, przeważnie 18-miesięczny. 

Rząd udziela gwarancyj, a B. G. K. i 
Bank Polski przyjmują sowieckie weksle do- 
dyskonta. Pod względem dogodnych warun- 
ków kredytowych biją nas tylko Niemey. 
Natomiast przywóz towarów z ZSRR, w 
lwiej części odbywa się za gotówkę. — Skąd 
żesz ten katastrofalny spadek naszego wy- 
wozu? Żyjemy w czasach, gdy każde pań: 
stwo chce jaknajmniej przywozić. W tym 
celu stawia niebotyczne przeszkody. 

taka przeszkoda silniej daje się odczuwać 
kraju, k у kiłka artykułów, 

, dla kraju "dys go szero. skatą 
za skala wywóżonych do ZSRR. 

st niezmiernie wąska. Wywozimy 
nk. obrabiarki do mo- 

  

    

   

  

    

     
    

     

  

       
    

  

  

towarów je 
   

żełazc walecwane cy 
szyn i krGp V 
sze rynki ws 

fulor, 

Natomiast ZSRR. wali na na 
od 
na 

    
  

   

  

tko со ma, poczynaj 
kalosz, nici i ryb — kończąc z 

h do golenia. Były czasy, że i 
my do Sowietów maszyny rolnicze 
wełnńane i przędzę, węgiel, nawo- 

zy sztuczne, nawet papier i gałanterję, arty 
kuły spożywcze, nasiona i nierogaciznę. Te 
czasy muszą powrócić, jeżeli do rynku 55- 

ego chcemy ustosunkować się pozy- 
tywnie. Dotąd nie wypadało nam o tem mó 
wić, bo eksport nasz kilkakrotnie przewyż- 
szał so ki import do nas. 

Dziś jesteśmy na poziomie. 
kok * 

      

          

     

  

Ostatni spadek funła ma charakter spe- 
kułacyjny. Anglja z łatwością ż 5 
29 miljonów funtów długu amery g 
płatnego w mies. bież., a to wobec 150 mil- 

jenów funtów zapasu złota w Eanku Anglji, 
nie licząc reżerw kruszcowych w kraju : za- 
granicą. 

          

Szmery podziemne w Ameryce wzmagają 
się. Ledwie minął marsz weteranów na Wa- 
shington, który niemało przyczynił się do 

kandydatury Hoovera — gdy już 
jego następcy grozi nowy pochód farmerów, 
którego punktem kulminacyjnym ma być 
zjazd farmerów w Washingtonie między 7 
a 10 grudnia r. b. Należy zaznaczyć, že ce 
ny produktów rolniczych w Stanach Zjedna 
czonych spadły w ostatnich latach o 60 proc. 
zadłużenie zaś wzrosło do 9,2 miljardów do 
larów. Nie więe dziwnego, że rolnicy się bu 
rzą. 

   

  

Wieiąż nowe kłopoty napastują Anglję. 
Ledwie rząd angielski zdążył wysłać drugą 
notę w sprawie długów amerykańsk*ch, a tu 
Rosja wymówiła koncesję naftową, która 

31 lat, a była zawarta na 60. Prasa 
skacze z radości, uważając decyzję 
rządu za usunięcie ostateczne obeej 

z ziemi perskiej. Dobrze musiał się 
i. 

  

swego 
stopy 
zasłużyć kapitał angi 

sa 8 

Onegdaj zebrała się w Paryżu międzyna 
ródówa konferencja naftowa. Masowo przy 
byli Anglicy i Rumuni, gdyż im najbardzie 
zi by jakoś podnieść ceny mafciane i 
podzielić się rynkami. 

Któż nie zna Kruppa, jednego z najwięk 
szych przemysłowców Niemiec, Ostatnio p. 
Krupp bardzo się wzburzył, gdy jako prze 
wodniczący Centralnego Związku Przemysła 
Rzeszy — wystąpił przeciwko niesłychane- 
mau — zdaniem jego — vprzywilejowaniu 
roinietwa, Uchwalona rezolucja ostro wy- 
stępuje przeciwko cłom agrarnym. 

   

  

  

    

  

   

  

   

о* ® 

Połsko — Htewskie obroty handlowe r0z 
wijają się pemyślnie, aczkotwiek toczą się 
po,krzywej drodze pruskiej. Przeciętny wy- 

polskich towarów tej drodze do Lit 
wy przedstawia warlošė 300 tys. zł. miesię- 
cznie. Wi ciągu trzeciego kwartału rb. wywie 
ziono z Polski między innemi 15 wagonów 
węgla kam., 5 cystern ropy i ołejów (na bł: 
ny), 3 wagony maszyn i narzędzi roliie. 
i około 10 wagonów wyrobów przemy 
wych, zwłaszcza jedwabiu sztucznego. 

® 

   

      

     

  

   
     

Ma być zlikwidowany podatek majątko- 
wy w Polsce. jego miejsce byłby wpro- 
wadzony perjedyezny podatek od majątku, 
bardziej powszechny i równomiernie rozła- 

y. Przyniósłby on około 20 miljonów zł. 
: Ó ż starania, by zmniejszyć 

arowe podatku spadkowego, 
progresję w podatku gruntowym 

  

   

  

   

        

   

  

    Zniesienie progresji leży w interesie więk 
szej własności. Ochraniajcie żubrów! 

ezang. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
PIENIĘŻNA. 

WARSZAWA. (Pat). Londyn 28,85 — 

   

  

owy York 8,922 — 8,902; Paryż 34,88 
- 9: Szwajcarja 171,60 — 174,17; Berlin 

211,95; Tendencja niejednolita. 
AKCJE: Bank Polski 88 i pół — 88; 1/1- 

pop 11 — 11.50; Norblin 31; Tendencja moc- 
niejsza. 

ZBOŻOWA. 

WARSZAWIA, 2. 12. — Na _ dzisiejszem 
zebraniu giełdy zbożowo-towarowej w War- 
sżawie notowano za 100 klg. parytet wagon 
Warszawa w handlu hurtowym, w ładun- 
kach wagomowych: żyto standart I -— 15 —- 
15,25, II standart — 14,75 — 15, pszenica ja 
ra 25.50 — 26, jednolita 24,50 — 25, zbierz 

na 24 — 24, owies jednolity 15,50 — t6, 
zbierany 13,50 — 14, jęczmień kasz. 14,50 -— 
15, browadny 16 — 17, gryka 1550 —16, 
proso 18 — 19, groch polny jad. 23 — 28. 
siemie lniane 38 — 40. 

 



NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ 
Niewidzialna ręka. 

   „Kurjer Połski 
„Awantury studenckie tego typu, jak te, 

których ostatnio nieraz byliśmy świadkami, 
a więc sceny, w których gromadka siudentów 
uzbrojonych w pałki goni i bije bezbronne- 
go kolegę, są czemś wstrętnem. Niszczenie cu 
dzego mienia i wybijanie szyb nie odpowia- 
da godności akademika, 

„młodzież akademicka staje się powoli 
bezwolnem narzęd iem niewidzialnej ręki, wy 

i podejrzanych celów 

    

chodzi o wyzysk - 
+ przez agentów III 
i. Wiemy o tem, że 

stałe ten czynnik 
ragę przy wszel 

  

ie rozruchó 
ynarodów 

   

   

        

    

  

   
musi być bran 
kiej ruchaw 

Je > 

  

a ręka. Są ręce 
bezpośrednio, 

  nie. — "To te 
— SKOR омале 

Zresztą częściowo — obrzydl'wości w 
„Gazecie Warszawskiej, „ABC i m- 

  

nych nach“... „orga 

Nekrofilja. 
   

„Gazeta Pols 
obszerniej: 

A Napodowa Demokracja liczy, że na 
jednym ogniu upiecze dwie pieczenie: po pier 
wsze — wzmocni swoje wpływy w pewnyc 
šrodow ch, powiėre — że postawi Rząd 
w syiuacji trudnej. 

"To też spraw 

a* zajmuje się tem 

  

    
    

  

   

  

mi zaburzeń lwowskich. nie 
są nożowcy ael Tane, ani Nuchim Szmer 

ale pp. Dmowski, Stroński, Rembielińska, 
ki i inni, 

lowiem etycznie nie wstrętniej- 
handel trupami. Czy to š. p, Gro 

В wał upoważnienie młodzieńcom roz 
y, albo Dodpeliež ML Hasmo- 

     

  

     

  

   

   

    ć, I dlatego ju 
o Sa) wos, jest demonsiyow: 

karawanem. jłatwiej jest wysłępować w 
imieniu milczącego na zawsze — zabitego. 

ć wiece na emen 
endecka ma ta- 

    

  

    
tarzu. Stąd zapewne polityk: 
kie skłonności do nekrofilji. 

Otóż to wyzyskiwanie tragicznego wypad- 

ku dła swoich partyjnych, eelów, „upolity Z 
zaa. nożowców, znajdujący 

    
stwa szumowin żydowskich 3 zet 
młodzieży polskiej, orzykrywanie własnego 
tchórzesiwa i własnej bezsiły zakrwawionym 
całunem zabitego — jest wstrętne ponad w. E 
ki wyraz. Kiedy się czyta wystąpienia 

„narodowych“, 

    

   

   

    

czasami trudno się oprzeć 

żeniu, że w ciemnej głębi swego polityczneg: 
— рчг[\_шщо sumienia, ci ludzie cieszą się 
z tej śm 

Do czego się schodzi, gdy się jest 
„tandeciarzem nacjonalizmu” gdy za 
kłamuje sę młodzież jakąś akcją ide- 
ową”, iam gdzie chodzi o djety posel- 
skie, o resztki znaczenia, zawiedz.one 
marzenca i sny „amb:tnego megaloma 
na“, jak za dobrych rosyjskich cza- 
sów naczelny publi a. „Kurj 
Warszawskiego”, Koskowski nazywał 
Romana Dmowsk/ego. A przecież cier- 
pią na tem nawet istotne interesy ha- 
cjonalizmu: 

„Przez awantury pałkarskie nie zmniejszy 
się ani ilości żydów w Polsce, ani nie osłabi 
ich świadomości narodowej, ani nie spoloni- 
zuje, ani nie przywiąże do Państwa, ani nie 
zmniejszy (analogicznych do endeckich) prą- 
dów szowinistycznych w żydowstwie. Grun- 
baum był w większej mierze synem Dmov:- 
skiego, niżby na to wskazywało podobień- 
stwo, wynikające z ciasnoty rozumowania, ja 
kie charakteryzowało obu tych polityków. An 
tysemityzm enedecki to tylko praca w kierun 
ku antypaństwowego przestawienia mas ży 
dowskich — i nie więcej”. 

  

  

    

ra 

  

  

   

  

Gdy kogoś sport od zboczeń nie 
ustrzegł... 

W spokojnej Tubryce „Sport“, o 
znakomitym narciarzu polskim Bron: 
sławie Czechu i o zimowych igrzy- 
skach „Makabi* w Zakopanem pisze 
„Głos Narodu” tak: 

Onegdaj pisaliśmy o zastraszającem zaży 
dzeniu Zakopanego, czego koroną będą \ 
dowskie igrzyska zimowe w zimowej stolicy 
Polski. Ten najazd Żydów na Zakopane dzieje 
się oczywiście, dzięki zgodzie i poparciu zako 

piańców, którzy już dzisiaj składa ją solenne 
zapewnienie, że wybierających się do niego 
Żydów, przyjmą z otwartemi rękami. 

— jak podaje żydowska „Chwi- 

  

    

К ОВ ТЕ К МОВЕ КК 

W murach Wszechnicy Batorowej 
Wiec w Sali Šniadeckich. 

Wezorajszy wiec akademicki, kiė- 
ry się rozpoczął o godzinie 19 min. 20 
upłynął w atmosferze niezwykłego po 
dniecenia. W ciągu czterech godzin 
zwołenniecy „Obwiepolu* manifesto- 
wali swoje uczucia narodowe krzyka 
mi o numerus clausus ž o bezwzgled- 
ny bojkot Żydów. 

Na wiee przybyli Rektor USB. i 
członkowie Senatu Akademickiege. A 
kademików zgromadziło się około 2 
tys. osób. 

Początek wiecu nie zapowiadał się 
burziiwie. Zagajenia prezesa Bratniej 
Poricey Ochockiego wysiuchano spo- 
kojnie, mimo, że, jak zwykle, wygła- 
szał demagogiezne hasła. Po powsia- 
niu na cz pamięci Grotkowskiego 
p. Ochocki odczyiał „w imieniu całej 
młodzieży zkademickiej* rezolucję, 
prosząc o jej przyjęcie. Rezolucja do- 
maga się numerus clausus, ogranicezo- 

cji. bojkotu gospodar- 
czego i towarzyskiego Žydow, bojko- 
tu pism .żydofilskich* i t. p. i t. p. 
na tę samą nutę zoologieznego naeio- 
nalizmu. 

Pierwsi mówcy Czeladzin, Hała- 
kurda, Wener i inni popierają rezolu 
cję i wyrażają swoją obawę o byt kul 
tury pols „zagrożonej inwazją ży 
dowstwa*, Przezornie usposabiają au 
dytorjum wrogo przeciwko „żydofi- 
lem*, którzy „za pieniądze żydowskie 
zaprzedają kulturę polską”, a w chwi 
li gdy oni, (t. į. mówey) stają w iej 
obronie, siedzą „żydofileć wśród słu- 
chaczów i budują zapewne jakies dru 
zgocące argumenty i... poprosłu za- 
mach na rezolucję. 

Wynikiem tego „zabezpieczania 
się“ jest przykry i niekulturalny in- 
cydent (zapewne po myśli przedmów - 
ców), który nastąpił w czasie odczyty 
wania przez p. Raabego rezolueji Žw. 
Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej 
krańcowo sprzecznej z poprzednio 
zgłoszoną. Po słowach: „domagamy 
się wolności nauki dla wszystkich na- 
rodowości* bojówkarze „wszechpo 
ey* zaczęli gwizdać i wyć, a niektórzy 
gorętsi i stojący bliżej trybuny rzuci- 
li się na p. Raabego ze wzniesionemi 
bojowo kułakami, ściągnęli go z try- 
buny i zaczęli bić. Peezydjum Brainiej 
Pomocy zachowało się dziwnie; wpra 
wdzie p. Ochocki „interwenjował* ale 

  

     

  

   

     

  

    

  

la* — „przygotowania żydowskich narciarz 
z Polski do Igrzysk „Makabi* prowadzi К- 
den z najpopularniejszych' sportowców pol- 
skich, doskonaiy napciarz Bronistaw Czech“. 

Czyžby Bron. Czech nie oparł się pokusie 
i on uległ ogólnej zakopiańskiej psy- 

  

  

   

  

Czy 
chozie? 

Nawet w „Sporcie*! w dzied.in'e 
gdzie dotąd żadnego „aktywnego en 
deka nie było, bo słuszna jest anek- 
dotka 0 Marsz. Piłsudskim, który 
miał powiedzieć na radze W. F., że 
sportu potrzeba, by młodzież uniknę 
ła zboczeń, które później odbijają się 
na mózgu w postaci charakterystycz- 
nej dla*„O. W. P.* 

Ale cóż poczną „szerzyciele idei“ 
na tym nowym dła siebie terenie — 
weźmy, dla przykładu — z takim Pil- 
nikiem wicemistrzem Polski, któremu 
Wilno bokserskie tyle punktów zaw- 
dzięcza, albo z taką bagatelą jak fakt 
że od lat bezkonkurencyjam  mi- 
strzem piłk' wodnej w Polsce jest 
klub żydowski. 

Skądż jednak znamy ten ton, jaki 
bije z artykułu. To ton sławnej pam'ę 
ci „Hasła Podwawelskiego*. Podupa- 
dający „Glos Narodu“ wchodzi na do- 
brą drogę. Możeby tak zrobić fuzję 
obu organów? 

   

  

   

  

jim. 

Zygmunt dia Wyspiańskiego 
w Teatrze na Pohuiance. 

Wyspiański umarł mając 38 lat, a 
pozostawił dzieł dwadzieście pięć, nie 
licząc fragmentów i lirycznych wier- 
szy. Pośp.esznym rozpędem gnało Go 
natchnienie, powtarzając z cicha, że 

wybrańcy bogów umierają młodo... 
Wizje wspaniałość państwowej 

Rzeczypospolitej, oparte na bezpośred 
mich wrażeniach w królewskiej stol” - 
cy, wydzierały się po przez cierpien a 
niewoli, podążając ku spełnieniu ko- 
nieczności dziejowej:  wskrzeszen a 
państwa. Przeczucia, proroczy dar lo- 
su, dały Mu widzieć przyszłość, poz- 
woliły odczuć, że już cud wolnośc! jest 
blisko, że tamci, wielcy Jego poprzed- 
n'cy mogli tylko zapowiadać i uczyć 
czekać a na Jego pokolenie spłynie Та 
ska spelnienia się Wy zwolenia, Legjo 
nu, który zwycięży, Warszawianki, 
która będzie pieśnią triumfu, nie roz 
paczy. Że to Jego pokolenie „nie śc'er 
pi już niedoli, an: niewolnej nędzy*, 
że wnet za Nim przyjdzie moc co pęta 
pokruszy, i państwo 'wskrzesi znów. 
Nie darmo na obchodach Wyspiań- 
skiego w Krakowie wielekroć wysta- 
wiano poetę jako. duchowego twórcę 
idei państwowości. Bo ta jest w Nim 
nowa struna, napięta do najwyższego 
wysiłku: Wolność oznacza państwo, 
sprawę realną, żywą. ściśle określona, 
warsztat realnej pracy, die zaś mesja 
niczną, mglistą Wolność naszą waszą, 
a w rezultacie niczyją. 

Zamiłowanie, powiedziećby można 
wozmodlenie Wyspiańskiego w państ- 

      

wowej potędze Polski, ujawniło się w 
tych obrazach z przeszłości, które Mu 
się malowały w styłu i kolorze mistrza 
Matejki, w historycznych murach kró 
lewskiej stołicy naszych Jagiellonów. 
Jednym z tych obrazów, rzuconych w 
zupełnie miedokończonych szkicach 
jest Król Zygmunt August drukowa- 
ny już po śmierci poety 28 listopada 
1907), w Nowej Reform:e Nr. 375 te- 
goż roku. 

Dzieła wielkich mistrzów przema 
wiają do nas potężną wymową, na- 
wet, gdy jakiś kataklizm przyrody lub 
barbarzyństwa ludzkiego zmasakru- 
je harmonję całości. We fragmentach 
pozostaje tchnienie gienjuszu, rzuca- 
jące takie światło na całość zdarzenia, 
czy to w utworze literackim, czy w 
architekturze, że mając owe punkty 
wytyczne, łatwo dośpiewać sobie i po 
wiązać ciągłość całokształtu, 

Król Zygmunt August pozostał 
nam jako szereg duetów miłosnych 
dwojga najdziwniejszych i najtragi- 
czniejszych kochanków, jakóch znała 
historja, zwłaszcza historja tronów. 
Tragiczniejszy to splot konfliktów su 
mienia i cierpienia, niż nieśmiertelna 
historja Tristana i Izoldy, bo czemże 
jest zdrada małżeńska wobec tego poł 
sko-litewskiego załamania się uwiel- 
bionej przez naród dynastji w ostat- 
nim z Jagiellonów, wobec intryg wież 
możów Radziwiłłów, których powol- 
nem narzędziem była Barbara, wobec 
sponiewierania powagi majestatu i 

  

    

w ten sposób, że uniemożliwił p. Raa 
bemu odczytanie rezolucji do końca. 

Od tej chwili każdy mówca wystę- 
pujący przeciw rezołucji, był stale po 
zbawiany głosu. Pozwalano natomiast 
buszować na zielonej łące uczuć anty 
semiekich panem z obozu „obwiepo- 
łu, 

Młodzież protestująca przeciw re- 
zolucji a niedopuszczona do głosu 

przez prezydjum, złożyła protest prze 
ciw stronniczemu prowadzeniu wiecu 
i gremjainie opuściła salę. Wiszechipo- 
lacy i ich sympatycy bez przeszkód u- 
chwalili podyktowaną im rezolucię. 

kok w 

Narazie podajemy tylko to suche 
sprawozdanie z sali Śniadeckich. Do 

Регогпе uspokolenis. 
W dniu wczorajszym w murach 

wszechniey wileńskiej nastąpiło uspo 
kojenie, W godzinach porannych nie 
zanotowano żadnych wybryków zielo 

szerszego omów'enia wiecu jeszcze 
powrócimy. (Red). 

nej młodzieży. Nie było wypadków 
nie wpuszczania studentów Żydów na 
wykłady oraz wyrzucania ich z sal 
wykładowych. 

Qdwołanie wykładów prof. prof. Bossowskiego 
i Jaworskiego. 

Spokój ten znajduje poniekąd wy 
tłumaczenie w fakcie, iż profesorowie 
1-go kursu prawa pp. Bossowski i Ja- 
worski nie chcąc by powtórzyły się 

Odwołanie 
Jednocześnie, jak się dowiaduje- 

my, odwołane zostały w dniu wczoraj 
szym wszystkie poebiednie wykłady i 

«=== ž 

WILNI 
W niedzielę, dnia 4 grudnia rozpo 

cznie się 5-dn'owa zbiórka odzieży dla 
bezrobotnych. Do mieszkań waszych 
zapukają wysłanniczki wojewódzkie- 
go komitetu walki z bezrobociem. W 
każdem mieszkaniu znajdą się zbyte: 
czne cżęści starych ubrań, bielizny, 
lub znoszone obuwie. Przygotujcie te 
— i oddajcie je paniom kwestarkom. 
Komitet oczyści * naprawi ofiarowane 
rzeczy dłą ludzi, pozbawionych pracy 
przedmioty, a następnie rozda je naj- 
bardziej potrzebującym bezrobotnym. 

WILNIANIE! Ani jedna kwes 
ka nie może odejść od waszych drzwi 
z próźżnemi rękami. Kto niema w do- 
mu zbędnej garderoby niech ofiaruje 
wzam an kilka groszy na ten sam ceł. 

WILNIANIE! Pamiętajcie że w na 

  

     

wtorkowe zajścia przed wiecem aka- 
demickim zwołanym przez Bratni: 
Pomoe, odwołali w dniu wczorajszym 
swoje wykłady. 

seminarjów. 
seminarja na prawie oraz częściowo 
na medycynie i chemji. 

  

ANIE! 
szem mieście kilka tysięcy rodzin, do- 
tkniętych klęską bezrobocia, zdziera 
ostatnie łachmany. Wiatr zimny tnie 
bez litości skostniałe ciała. Ludzie nie 
mają w czem wyjść do pracy. Pomóż- 
cie im. Podzielcie się z nimi zbędną 0 
dzieżą. 

WILNIANIE! Od dnia 4 do 8 gru 
dnia przedstawicielki komitetu zgła- 
Szać się będą do Was po odzież dla 
bezrobotnych. Przetrząśnijcie zaw- 
czasu szafy, kufry i kosze na strychu 
napewno znajdziecie tam niejedną 
rzecz już niepotrzebną a dla bezroboi 
nych potrzebną. Oddajcie ją kwestar 
ce wojewódzkiego komitetu. 

Wojewódzki Wileński Komitet 
do Spraw Bezrobocia 

STATE 

Z Komisji oszczędnościowej. 
Na pierwszem pos'edzeniu woje- 

wódzkiej komisji oszczędnościowej, 
po wysłuchaniu podstawowych refera 
tów nastąpiła szczegółowa dyskusja 
na temat metod badania gospodarki 
samorządu terytorjainego przyczem 
decyzję w tej sprawie odłożono do na    

stępnego posiedzenia. Tymczasem zaś 
poszczególn. członkow:'e komisji otrzy 
mal. budżety powiatowych związków 
komunalnych celem zorjentowania się 
w materjale i wysunięcia wszelkich 
swych wątpliwości i n'ejasności na na 
stępnem posiedzeniu. 

   

  

    

Z Muzeum Archeologicznego 
w Warszawie. 

  

Otwarte przed kilku dniami w Warszawie 
w Pałacu Staszica Muzeum Aycheologiczne cie 
szy się wielkiem zainleresowaniem ze wzglę 
du na znajdujące się w niem cenne zbiory. Na 
zdjęciu naszem wi my u góry podobizny 
pierwszych mieszkańców ludzkich kuli ziein- 
skiej „„Australopithecus* i Neanderthalesis*, u 
dołu zaś w szafie odlewy z czaszek tych fu- 
dzi, 

Rada Adwokacka Okr. S. A. 
w Wiinie. 

W dniu wczorajszym ukonstytuo 
wała się Rada Adwokucka okręgu Są- 
du Apelacyjnego w Wilnie na okres 
od 1 grudnia 1932 do 1 grudnia 1933 
roku w sposób następujący: 

Prezydjum: Dziekan Rady — Mar 
jan Strum fo, w cedziekan — Štanis- 
ław Bagiński, sekretarz — Stanisław 

Krajewski-Kukiel. 

Członkowie Rady: Zbigniew Jasiń- 
ski, Izrael Kapłan, Eugenjusz Kozło 
wski, Mieczysław Engiel, Wacław Ro- 
dziewicz, Naum Sejfer. 

        

  
  

Prezesem sądu dyscyplinarnego 20 
stał Kazimierz Petrusewicz, wicepre- 
zesem —- Witold Abramowicz.   

9 awanse funkcjonarjuszów 
pocztowych. 

Zarząd Główny Związku Niższych Praco 
wników Poczt, Telegrafów i Telefonów R. P. 
złożył ministrowi poczt i telegrafów memor 
jał w sprawie jprzemianowania ma etat pea 
wizoryczny dziennie płatnych niższych fun- 
kcjanarjus którzy już dłuż czas pracu 
ja na poczcie, oraz przeniesienia do wyż- 
szych igrup tposążeniowych tych pracow 
ników, którzy złożyli egzaminy zawodowe : 
od kilku lat oczekują na awans. 

  

    

  

   

    

DALSZE ECHA NAPADU W GRÓDKU. 
Ujęcie dalszych trzech uczestników napadu. 

LWÓW (Pat) Dwaj uezestniey na 
padu na urząd pocztowy w Gródku Ja 
gielłońskim ujęci pod Mikołajewem, 
ranili ciężko w czasie pościgu wieśnia- 
ka — Rusina z Żydaczowa, którego 
w stanie ciężkim odwieziono do szpi 
tala. Jeden z aresztowanych jest stu- 
dentem politechniki lwowskiej, drugi 
szeweem. Obaj przewiezieni zostaii 
do urzędu śledezego we Lwowie i 
skonfrontowani z urzędnikami pocz- 
towymi z Gródka Jagiellońskiego. U- 
rzędniey rozpoznali w niech członków 
napadu. Jeden z aresztowanych mia 
na ręce ranę darłą, pochodzącą z wy 
biela szyby w urzędzie pocztowym w 
Gródku. 

Wezoraj pod Obroszynem areszto- 
wano trzeciego sprawcę napadu na po 
eztę w Gwódku Jagiellońskim. Uciekał 

tej straszliwej ceny upokorzenia, któ- 
rą król płacił za swą szałoną, śmier- 
telną, niezłomną, po nad wszystko 

ies:oną miłość... Miłość, dla której 
poświęcił literalnie wszystko co po- 
siadał jako król: przyszłość dynastji, 
autorytet wobec magnatów, stosunki 
w najbliższej rodzinie, a osiągnął... po 
wolne konanie swej ukochanej „tęsk- 
nej Litewki*, której piękne ciało roz- 
kładało się przez pięć miesięcy, 
że dworki uciekały z komnaty, tylko 
on, królewski kochanek, dzień i not 

trwał przy łożu miłości i cierpien'a. 
Tragiczne to śluby. Miłość cierpią- 

ca. Mało miel» chwił szczęśliwych | 
spokojnych. Od zawaro' a znajomości 
i tajemniczych schadzek w pięknych 
ogrodach wileńskich w 1545—46 do 
września 1547 roku, kiedy to przyła- 
pany na nocnej wizycie król, zawarł, 
pod naciskiem Radziwiłłów, tajemny 
ślub z Barbarą. Już 15 łistopada roz- 
ježdžają się: on do Krakowa, ona na 
całą zimę do Dubinek. W kwietniu 
1548 r. wezwana nagle do Wilna, z0- 
staje uznaną wobec panów litewskich 
przez króla za małżonkę i osadzona w 
zamku na prawach królewskiej żony, 
lecz mie królowej jeszcze, chociaż za 
taką ją każe uznać Zygmunt w swej 
dziedzicznej Litwie. Po 10 dniach 
znów rozstanie, na całe lato, dopiero 
we wrześniu spotykają się w Rado- 
miu na trzy tygodnie, poczem król je 
dzie na ów burzliwy sejm do Piotrko- 
wa, gdzie narażając koronę, władzę 
i swój los, walczy z obelgami i błaga- 
niem szlachty o trwałość swego związ 
ku. Dopiero w lutym 1549 r. spotyka 
się z umiłowaną Barbarą i udają się 
do Krakowa, gdzie nie już ich nieroz- 
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on początkowo wraz z dwoma poprze 
dnio areszłowanymi w Mikołajewie, 
potem zaś odłączył się od nich. Znałe 
ziono przy nim rewolwer. W, ezasie 
konfrontacji z urzędnikami porzto- 
wymi rozpoznano w nim jednego z u 
czestników napadu. 

Plan obmyślano w Truskawcu 
LWÓW. (Pat). W dniu wczorajszym are- 

sztowano w Truskaweu wybitnego członka 
UOW. Przeprowadzając rewizję w jego miesz 

kaniu wykryto 4 pistołety parabellum, mapy, 
Gdezwy, ulotk oraz egzempłarze „Surmy* 
Dotychczasowe dochodzenia wskazują na to, 
że plan napadu w Gródku Jagiellońskim o- 
myśłeny i zorganizowany został w Truskaw 
eu, 

Zabici. 

LWÓW. (Pat.) Z zabitych przez urzęd- 

ników pocztowych napastników jeden jest 

słatystą teatralnym, drugi — studentem po- 

litechniki. 

  

Uikaranie studentów za wybicie szyb. 
WARSZAWA. (Pat), W dniu 2 grudnia sta 

rostwo grodzkie pełudniowo-warszawskie sa 
zakłócenie spokoju publicznego przez wybi- 
cie szyb w sklepie Mittelberga, Wspólna 54-a 
ukarało Czesława Straszyńskiego, studenta 

łączy... aż do śmierci Barbary w 1551 
8 maja. Więe 2 i pół lata, chorować 
zaczęła Barbara prawie zaraz po przy 
byciu, a w łóżku przepędziła ostatnie 
5 mies'ęcy... 

Wyspiański pisząc swój dramat 

królewski, w ostatnich łatach życia, 
może ostalnichmiesiącach, mógł prze- 
niknąć głębię cierpień fizycznych wal 
czących z pożerającą tesknotą do speł 
nienia pragnień, osiągnięcia celu, z 
rozpaczą Świadomości bliskiego zgo- 
nu. 

Mzłość i bół, oto straszliwe akordy 
poematu o królewsko-książęcych ko- 
chankach. Wiernie, jak zawsze u 
Wyspiańskiego, zaznaczone są mo- 
menty historyczne wałki sejmowej w 
Radomiu, przyjęcia w Piotrkowie, sto 
sunek króla do rodziny. Poboczne po- 
staci traktowane epizodycznie, służą 
jeno za oprawę dla dwóch  tragicz- 

  

nych postaci Zygmunta i Barbary. 
Ich  dwugłosy  mełosno-rozpaczne 
wznoszą się jak muzyka wysoko, da- 

leko, sięgając w głąb tych fatalnych 
uczuć, na które nie ma ratunku, le- 
ków ni wyzwolenia. 

Jednak i Wyspiański poszedł po 
linji utartego szlaku w ujęciu całej 
tej historji. Nie chodzi o odpoetyzowa 
nie Barbary a la Kolankowski, bo mu 
siała przecież być pełna niezwykłych 
uroków, jeśli tak szalenie, tak przeciw 
wszystkiemu kochał ją król człowiek 
o wysokiej wartości moralnej i umy- 
śłe wytwornym. Ale cały podkład in 
tryg radziwiiłowskich, te litewskie cza 
ry (kasztelanowej Radziwitiowej), i 
tamte, włoskie, Bony i to osaczenie 
słabego charakteru króla przez te chci 
wości magnackie i ambicje samej 

      

wydziału lekarskiego uniwersytetu warszaw 
skiego i Boczyńskiego Stanisława, studenia 
wydziału prawnego uniwersytetu warszaw- 
skiego, 2-miesięcznym bezwzględnym aresz- 
tem każdego. 

Barbary, która umierająca szła do ko 
ronacji marząc o jednym chociaż 
dniu z koroną na skroniach! To nie- 
bezpieczeństwo dla Państwa, zachwia 
nie tronu, wywołane... czem dla Bo- 
ga?į Wiernością małżeńską 'z której 
każdy duchowny w Rzeczypospolitej 
był gotów rozwiązać. Wreszcie charak 
ter Barbary, jej, pod melancholijną 
łagodnością, upor i mściwość litew- 
ska, jej bezwzględna, zachłanna m- 
łość do króla i na zamku krakowskim 
odsun ęcie się od wszystkich, przez 
wstręt do ludzi, do ich podłości, in- 
tryg, zuchwalstwa lub płaszczenia się 

naprzemian. Tego nie wyzyskał ža- 
den autor. A jakaż szkoda, jakiž lo 
przecież romans ta tragiczna "dylla, 

Oto feljeton dobiega końca, a nie 
o przedstawieniu, o którym przecież 
należało napisać całe kilkaset wier- 
szy. Ale cóż, kiedy da się ując w kilku 
słowach. 

Jedno z piękniejszych jakie się 
kiedy w Wilnie odbyły. Pod względem 
dekoracyjnym doskonałe, kilku szcze 
gółami, (kotary, gobeliny, parę mebii) 
rozwiązano dekoracyjną stronę oświe 
tlenia, wprost symfoniczne, 5piewne, 
muzyczne. To trupie światło obejmu- 
jące łoże Barbary po jej zgonie i cie: 
mne postaci przy blasku jedynie po- 

  

  

   

- chodni, to był cudownie przemyslany 
pomysł. Jeszcze raz wykazało się ja- 
wnie, że wielkie dzieła nie potrzebują 
t. zw. bogactwa dekoracji i że nadmia 
rem szczegółów psuje się wraženio. 
Reżyserja ruchów, stylu, była bez za- 
rzutu, Barbara i Zygmunt spływali ja 
koś 'ze stopni, jak te łabędzie w 'ch 
agrodach, a stroje... Jakże wspaniałe 
i piękne! 

       

Siemionow attache wojsko- 
wym Z*RR. w Kownie. | 
KRÓLEWIEC (tel. wł.) Na stano- 

wisko attache wojskowego przy So- 
wieckiem poselstwie w Kownie mia- 
nowany został dowódca wojsk okręgu 
leningradzkiego Siemionow. Nominae 
ja wojskowego tak wysokiej rangi 
wzbudziła tu powszechne zainiereso- 
wanie. 

.. ° э _ 

Z Rosji Sowieckiej. 
Spirytus z torfu. 

Próby otrzymywania spirytusu z wierz- 
chnich warstw torfu, przeprowadzone przez 
sowiecki instytut badzń naukowych nad tor- 
fem, dały doskonałe wyniki, wobec czego w 
najbliższym 'ezasie zostanie uruchomiona 
pierwsza fabryka, która zastosuje w przemy- 

śle tę nową zdobycz nauki. Otrzymany ią 
drogą spirytus przerabiany będzie na sztucz 
ny kauczuk w uruehomonych w Z. 5. R. R. 
w roku bieżącym tuhrykach kauczuku syn- 
tetycznego w Woroneżu i Jarosławiu. 

Kronika telegraficzna. 
— Zarząd Warszawskiego Klubu Narciar 

skiego utworzył przy klubie sekcję rozdaw- 
nictwa nart dzieciom i młodzieży miejskiej 
i wiejskiej. Kierownikiem sekcji został rtm. 
Tuczempski. Sekcja zamierza przystąpić do 
organizacji zimowych kolonji dła dzieci na 
szeroką skalę. 

— Sekretarz generalny Ligi Narodów o- 
trzymał odpowiedź Boliwji na apel Rady 
Ligi. Boliwijski minister spraw zagranicz- 
nych oświadcza, że Boliwia gotowa jest za- 
przesłać kroków wojennych, ale ponieważ 
jest ona krajem napadniętym, nie od niej 
to zależy. 

WIOGIRDEDYCNZEREGDZOWE SCE AODZAOZZCAZA 

Pamiętaj Obywatelu, że w wiekn od 15 
do 60 lat, co trzeei człowiek nmiera z gruź- 
liey! Wyobraź sobie ogrom tej klęski i po- 
pieraj walkę z nią. Kupujcie nalepki przeciw 
gruźlieze! „Popierajdie „Dni Przeciwgruźli- 
cze*! Popierajecie budowę sanatorjum pod 
Wilnem. 

RE DL VSS EISS 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— „Statystyka Pocztowa, Telegraficzna i 

Telefoniezna Rzeczypospolitej Połskiej za r. 
1931%, Nakładem Ministerstwa Poczt i Tele- 
grafów i Głównego Urzędu Siatystycznego 
ukazał się zeszyt 4 Statysiyki P 
B „Statystyka Pocztowa, 
lefoniczna Rzeczypospokitej 

1931“. Praca ta zawiera szcze! 
za rok ostatni (oraz dane po 
lata 1927 — 1930) 0 rozmies 
dėw, o urządzeniach, personel: 
o pracy poczty, telegrafu i telefonu oraz » 
wydatkach i dochodach. 

ERA NANA 

Helena Remer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój, Warszawa 

Ś$wol Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho- 
miński. Wilno. 

Książka o Nich. Romana. 
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Е wilja u Państwa Mickiewiczów. 

(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 
leńska. 

Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie 
Wilna w 1919 r.) Scena Wiieńsk. 
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Drobne uwagi: Król po śmierci 
Barbary musi być zupełnie czarno u- 
brany, od trzewików do beretu, tuk 
zawsze chodził potem do końca ży- 
cia. Muzyk* w 1-ej odsłonie nie było 
prawie słychać, a niestety i Barbary 
w scenie konania. P. Bielecka, która 
dobrze ujęła stronę poetyczności į 
wdzięku, ale zanadto obciążyła pła- 
czliwością tę bardzo dumną, i tylko 
wobec króla pokorną księż 
tewską, musi coś z dykcją i głosem 
zrobić, bo jej w drugim rzędzie nie bv 
ło słychać. Króla grał p. Szymański * 
grał doskonale. Nie było ani jednej 
fałszywej nuty, ani jednego zachw/a- 
nia się; cała rola utrzymana na wyse- 
kim poziomie: wytworność, majestat, 
namiętność, tragizm, ból, każde uczu- 
cie, każdy moment, był opracowan 

do głębi, do skończonego dzieła arty- 
stycznego w myśl autora i danych hi 
storycznych. Pomniejsze role były 
wszystkie odegrane poprawnie, z na- 
leżytem zrozunien'em stylu i charat- 
terów. 

Końcowa scena Unji te słowa, dziś 
tak tragicznie dla nas brzmiące, w nie 
jednym słuchaczu wyszarpały tkw'ą- 
cy nieuleczalnie ból, że oto... minęło... 
Piękne było to wszystko i wileńska 
dyrekcja może śmiało konkurować + 
innemj teatrami o nagrodę teatralaą. 
Cokolwiek zbyt szabłonowo ustawio- 
no magnatów w Radzie Koronnej ; te 
Szabelki wkońcu. Teatr był pełny do 
ostatniego miejsca i należy przypusz- 
czač že tak będzie stałe, gdyż każdy 
oglądać powinien ten strzęp historji 
i tę tak piękną pracę artystyczną. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Dorobek samorządów powiatu dziśnieńskiego 

w roku bieżącym. 
Ze wszystkich powiatów Wileńszczyzny 

powiat dziśnieński posiada bodaj najgorsze 
warunki rozwoju, a to ze wzgłęd najbi i 
dziej terenami swemi odległ od Wil 
na, ma brak dróg bitych, ni e położenie. 
mnóstwo jezior i t. p. 

zaporą do rozwoju powiatu są 

drogi, których uprządkowanie wym: nie- 
współmiernie dużych nakładów pier €żnych 
Ludność tego powiału stanowią w 90 blisko 
procentach Białorusini. Ludność mało rolna 
a zatem uboga. Bezpośrednie na długiej prze 
strzeni sąsiedztwo z Rosją Sowiecką w ciągu 
szeregu lat ograniczało przytem możliw 14 
prowadzenia na tym terenie pracy ošwiato 
wo—kulturalnej w duchu państwowym pol- 
skim. — Tam to jeszcze gdzieś do roku 
1927 uwijał się bezkarnie po wsiach nadgra- 
nicznych agitator bodszewicki, czy też pre 
wadziły swą znaną „robotę* r 
jące już dziś stronnictwa. Trzeba ) 
zwyciężyć te wszystkie trudności i 
«wiele energji w pracę oświatową, by roz 
wiać złudzenia i nadzieje wrogów rządów 
po majowych i państwa ma „opanowanie” 

i jeskami od świata skrawku 
ego z bołszewickim wschodem 

  

   

      

   
   

  

  

  

      

  

     

    

  
   

    

   

  

W. dobie obecnej powiat dziśnieński posz 
ić się może pokaźnym dorobkiem na 

cy obywatelskiej i pań 
zys gospodarczy dał 

olniczemu powiałowi we 
migdzie nie daje się zauważyć wyko 

iia ciężkiego położenia rolnika 
przez tację przeciwko rządowi. W' wios- 
kach i miastecźkach zaznacza się coraz wy 
saźniej pomyślny rozwój życia społecznego. 
Przod ikami pracy, tak jak na całym te 
wenie ziem północio—wschodnich jest nan- 
czyciełstwo szkół powszechnych. 

Po tym wstępie przyjrzyjmy się, jak pra 
sują i co dokonały samorządy gminne i sa 
morządy (powiatowe. Nie chodzi mi tu o zob 
razowanie całego dorahku, jak również opero 

wanie kolumnami cyfr, których treść prze- 
cież nie dla każdego . azytełnika jest do 
„stępną. Cyfry zresztą skurczone na wszyst- 
«kich zycjach budżetów samorządowych 
wym y szerokiego omówienia, a na to 

si miejsca uie starczy. Ghodzi tu raczej » 
podkreślenie celowości i tempa pracy wyko 
mywanej w warunkach niezmiernie ciężkieli. 

     

      

   

DROGI I MOSTY. 

Otóż w tym zakresie pracy, stanowiącej 
snajwiększą troskę samonządów powiatu dziś 
mieńskiego dokomano w bieżącym kryzyso 
wym roku stosunkowo wiele. I tak na dro 
«dze państwowej Dzisna—Glębokie wznies:o 

no most długości 40 mtr. i wykonano robsty 
„miemne na przestrzeni 4,5 kilometra, w tem 
4,5 klm. bruku przez wieś Miynarzowo. —- 
Praca zaczęta było w drugiej połowie lipca 
„zakończona zaś w pierwszej połowie paź- 
<dziernika. 

W tymże mniejwięcej czasie na drodze 
powiatowej Jazno—Krółewska Karczma —- 
"wzniesiono mosty na rzece Aucie koło Kró 
fiewskiej Karczmy, na rzece Jazience w Pa 
«sznónie i wpobłiżu Jazna, wreszcie wyko- 
pano 8 przepustów betonowych na grobli i 
jazdach przy tych mostach. Dalej roboty 

   

ziemne na przstrzeni 4 klm. i brukarskie -— 
2 klm. 

Na drodze powiatowej Zalesie — Szkun- 
ji most w Zalesiu — Cerkiewnem i grun 

kowanie drogi na przestrzeni 

    

    

Na drodze gminnej Dzisna —— Miory sto- 
sunkowo duży most na rzece Wiianuży 

iejwięcej łakie same mosty na drogach 
gminny — Zalesie, Łąka —Mazur'- 

— Małaszki, Gnieździłów — Bus 

h drogach jednocześnie wykona 
iemne, a tu i ówdzie przeprowa 
wirowanie jęzdni i zabrukowanie 

  

     

   
   

      

Wbzystkie te prace drogowe wykonana 
sposobe mgospodarczym, przy niskim nakia 
dzie środków pieniężnych i pomocy ludnos 
ci. 

      

BUDOWNICTWO. 

Jeszcze wydatniej przedstawia się zakres 
pracy budowlanej samorządów. Od wiasny 

ni roku bieżącego samorząd wzniósł 
zkoły powszechne w mriastecz- 

Н Szarkowszczyznie. Wy- 

  

   

    

        Głębokiem. 
1 robót budowlanych godzi się 

  

wspomni o wzniesieniu gmachu urzędu 
gminnego i (niezbędnych przytem) budya 

ków gospodarczych w Hołubiczach, gdzie 
urządzona również została Świetlica i miesz 

kania dla pracowników samorządowych. W 
miasteczku Łużki przybył gmach domu łu 
doweg i y pomieszczenie m. i. 
dwie świetlice. Dość obszerna sala teatralna 
w tym domu staje się ważnem centrum roz 
woju teatru amatorskiego i godziwych za- 
baw młodzieży, wśród której dzielnie pracu 
je Związek Strzelecki. Takiż gmach i o ten 
że przeznaczeniu wzniesiono w m. Porplis7- 
cze. Pnzy domu tym urządzona została ob: 
szerna remiza strażacka i znalazły pomiesz 

     

    
      Prozorokach wzniesiono gmach 
remizy strażackiej, ie urządzono również 
salę leatralną. W Plisie podłeżono podwali 
ny pod budowę gmachu mieczarni parowej ! 
spółdzielni. 

W Głębokiem poza gmachem gimnazjum 
kosztem około 20,000 — złotych (ze środków 
obrotowych) Spółdzielnia „Rolnik* wybudo 
wała murowany skład, kryty blachą, zaś Ma 
gistrat wzniósł remizę strażacką z pustaków 
krytą dachówką, gdzie urządzono czasowo 
pomieszczenie dla biur Magistratu, świetlicy 
i teatru amatorskiego. 

Podając powyższy spis wysiłków go0spo- 
darczych samorządów powiatu dziśnieńskie 
go podkreślić muszę fakt, iż wszystko to do 
konane zostało. dzięki troskliwej opiece 
władz powialowych i rozumnemu obywatel 
skiemu współdziałaniu z przedstawiciela: 
szerokich mas ludności, zasiadających w sa 

morządach. Prawie wszystkie naprawione 
drogi, wzniesione mosty i budynki wykona 

ne były sposobem gospodarczym (szarwar- 
kowym) i przy pokaźnej ofiarności w mater 
jale budowlanym zasobniejszych rołników. 

  

Ponura tragedja na cmentarzu. 
Było to w ubiegły wtorek o godzinie 15. 

:26-eioletni mieszkaniec wsi Wieżańce gminy 
„ejszyskiej pow. Hdzkiego Szymon Żukowski 
wybrał się z biekierą i piłą na zrąbywanie 
Aopoli na eemntarzu wsi, Nieumiejętność ezy 
-złe obliczenie. — Zrąhana topola wali się 
na grób redziny Narkunów, uszkadza krzyż 
sna wspólnej mogiłe. -— „Proianacja!* 

W słarym, bo 67-ietnim Andrzeju Narku 
nie — „krew przodków zagrała*. — Chwy- 
da pałkę, zabiera dwóch synów: 17-letniego 
"Bronisiawa i 22-letniego Andrzeja i biegnie 
ma cmentarz. 

Zastaje na emeniarzu przy zrąbywaniu 
„drzewa Żurkowskiego. Niewiele się namyśla. 
-Już postanowił. — Treymana palką wali rez 
„po razie po głowie Żukowskiego. Aż echo 
roznosi — Żukowski chwieje się i pada. 
Kilka kouwulsyjnych dręawek 1 przed chwi 
ła tętniące życiem siało Szymiona rozeiągu 
się bezwładnie na świeżej mogile. Umiera, 
"wydając niezrczumiałe jęki. — Może prosi 
'o przebaczenie? — Narkuna to nieobchodzi. 
-Należną karę wymierzył. „Pomścił* wyrza- 
«dzoną krzywdę rodzinie, spoczywającej w 

Pchnął 

    

zimnym grobie,  „pomścił* uszkodzony 
krzyż. Wiraea do domu. 

Następuje opamiętanie, Wszakże nie 
cheiał go zabić, aczkolwiek kilkakrotnie ude 
rzył go pałką po głowie, Wypadek, Za silnie 
go uderzył... 

A synowie? Do winy się nie przyznają. 
Oni udziału nie brali, Bił tylko stary ojeiee. 

Wieść o ponurej tragedji obiega łotem 
błyskawiey po całej okolicy, wywołujące prze 
różne komentarze. 

Podają ją z ust do ust starczy i młodzi 
A Żukowski? Rozeiągnięty bezwładnie na 

świeżej mogile cmentarnej ułożył się do snu 
wiceznego. 

Już nie wstanie. Już nie będzie ścinał to- 
poli na ementarzu... Tu go pochowają. Nie 
umarł w domu. Sam przyszedł na ementarz. 
Przyniosły go własne nogi... 

Już go Narkun nie uderzy. A może przyj 
dzie pomodHć się na jego mogile i postawi 
krzyż? 

Może powędruje de więzienia? 
Truduio przewidzieć... 

nożem 
na tle porachunków majątkowych. 

We wsi Bomeki gm. widzkiej pow. bras 
fławskiego mieszkało dwóch braci Miedzi 
nów Tadeusz lat 50 1 Klemens lat 65, chaj 
sobarezeni dość liczuą rodziny, 

Między brzćmi tymł i ich rodzinami do- 
<ehodziło bardze często do poważnych sprze- 
„czek łamilijnych powstających stale na tle 
«majątkowym. Wczoraj peńdczas jednej z ia- 
kich familijnyeh atrakcyj powstała bójka, 

  

w której wzięli udział: Tadeusz Medziun, 

jege żona 37-letnia Marja, syn ich Władys 
ław i Klemens Miedziuni zięć jego Józef 
Grudzis łat 26, W: ezasie bójki Władysław 
M. zadał kłótą ranę w okoliey łopatki lewej 
i kości grzbietcwej Józetowi Grudzisowi. 
Ciężko rannego Grudzisa rodzina przeniosła 
do swege meszkunia. Polieja w tej sprawie 
prowadzi dochodzenie. 

13-letni brat zamordował 14-letniego brata. 
Między Bożkami zamieszkałymi we wsi 

IRoniuchy, gm. połoczańskiej, pow, mołode- 
<szańskiego, panował stały duch niezgody. 
Obaj Bożkowie Stefan i Józei, mając w 
sprawdzie bardzo symboliczne stare nazwiska 
$byłi sami daleko niestarzy, nawet wcale nie 
«dorośli. To też cała wieś, w której ei młe- 

  

NAJBLIŻSZE PLANY TE 
POLSKICH. 

Piękny ubiegły aczon zeiektryzował le- 

2is polski i podi t jego władze, do jak 
snajlepszego  przygolowania zawodników 
grzed walkami w r. 193%. : 

Wyrazem tych trosk są starania Legji | 

<zęściowo P. Z. L. i 
«szym rakietom Pot 
%j treningu w okresi 

Niestety jeszcze je 

  

   

    

    

   śmy krajem, w kłó 
a rok gra      

  

   
   k pi 

maj: nie, coprawda, 
$reningowe w Wa 

nie wiadomo czy sianą onz na odpowiednim 

uruchomion 
zawie i Lwawie,      

poziomie. 
To też kierownictwo Legji troszcząc 

o formę swego asa I. Tłoczyńskiego, wys 

go w lutym do Berlina na trening zimowy 
w hali, a PZLT. w marcu ma wysłać Jędrz» 
jowską i Hebdę ua Rivierę w eelu ostateczne 
go oszlifowania formy, 

O imprezach tenisowych w roku prz 
łym, również krążą już pewne wieści. 
A więc w styczniu Szwedzi zapraszają na 
«mecz do Sztokholmu Hebdę i Tłoczyńskiego. 
Decyzja związku polskiego w tej sprawe 
jeszcze nie zapadła. Poza tem w maju r 
„jektowane jest sprowadzenie drużyny Šv 
nego klubu bentińskiego Ret—-Weis, na cze- 
de z Prennem i Cremem do Polski. W? czerw 

        

     

  

dzi Bożkowie zamieszkiwali była moeno zdzi 
wiena, gdy pewnego dnia ojciee Józeta B. 
zameldował w policji, iż 14-toletniego Jó- 
zia zabił nożem 13-letni Stefan Bożek. O eo 
tym młodym Božkom poszło zostanie to dia 
starych Beżków zagadką, mieli podobno mię 
dzy sobą porachunki rodzinno — osobiste. 

  

  

     

  

cu zaś ma zaw: włoska drużyna z pierw 
8га rakietą Itailji — de Stefanim. 

Wysoce pocieszającą wiadomością jest 
zamiar PZLT. wykorzystania pobytu Naju- 
cha w Polsce, jako trenera objazdowego. 
Pobyt świetnego zawodowca przez dłuższy 
czas w Polsce mógłby w wielkiej mierze pod 

i om naszego tenisu. 
yć jedynie należałoby, Wiilno w oh- 

ach Romama Najucha nie zostało pomi- 
nięte. wpj. 

A GDYBY ZWRÓCONO CZARNYM 
PUNKTY? 

Zdawołoby się, iż z chwilą ostatnich me 
czów piłkarskich, tabela mistrzostw Polski, 
powinna być zamkniętą i ustaloną. Tak jed 
nak nie jest i dopiero zebranie Zarządu Ligi 
ma ustalić ostateczną kolejność drużyn pil- 
karskich. 

   

     

    

Dzieje się to z przyczyny przewlekłej i 

jednokrolnie wałkowanej sprawy valcoveru 
Czarnych. Wi swoim czasie lwowska drużyna 

a 7 pkt. z powodu nieprawnego wysta 
wienia w swych barwach, gracza Ostrowji 
Żurkowsi o, Udział Żurkowskiego był je 
dynie przedwczesny, gdyż następnie grał on 

rnych przez cały tegoroczny sezon. 
Czarni mieli „sarobione* owe 7 pkt. na 

Cracovii, Włarszawiance, 22 p. p. — zwycię 
stwa i ŁKS. — remis. Utrata ich groziła 
przez dłuższy czas, najstarszemu klubowi peł 

      

   

K UR J E R 

rganiaiorų zbrojnego powstania przed sadem. 
OWIACL EN SK 1 

Nici do Moskwy. — Płan akcji tarorystycznej. — Szpiegostwo. — Ruch 
partyzancki. — Morderstwa, podpalenia, zamachy kolejowe. —Areszto- 

wania, kompromitujące dokumenty. 
Na wokandzie sądu okręgowego znałazła 

się wezcraj sensacyjna sprawa pięciu osób 
podejrzanych © nałeżenie do K. P. Z. B. i 
kierowanie akeją przygotowawezą do wywo 

h zhrejnego powstania. 
zuca się im także zbrodnię niezwykią. 

bez precedensu hodaj w dziejach sądowniet- 

wa nieprdłegłego Wilna: oto że, 

Obiecali przed wypowiedzeniem woj- 
ny, rządowi ZSRR co do siebie i in- 
nyeh osób, współdziałanie z jego orga 
nizacjami wojenzemi przeciw Polsce! 
(artykał 110!) 

= s ten jest cickawy nie ze względu 
na oskarżonych, którzy są przecigtnymi 
Śmiertelnikami i nie mają wybitnych naz- 
wisk, lecz ze względu na tło, które ujawnia 
zakulisowe tajemniee roboty wywrotowej 
KPZB. 

(W poicwie reku ubiegłego partja komu- 
nistyczna rozwinęła na terenie Wileńszczyz 
ny energiczną akeję wywrotową, zdążającą 
wyraźnie do wywołania zbrojnego powsta: 
mia, nawołując łudność wiejską, wojsko i t 
p. za pemocą ułotek do zbrojnych napadów 
na funkejonarjus polieji i oddziałów 
wcjskowych, odbijania aresztowanych, zry- 
wania połączeń telefonieznych, podpalania 
gmachów, państwowych i prywatnych, do nie 
płacenia podatków, do zabójstwa osób po- 
dejrzanych o współudział z policją i t. p. 
Podkreślano przytem, że kryzys ckonomiez- 
ny, jaki panuje, ułatwi trafienie tych haseł 
de mas niezadowolonych. 

Zaznaczano także wewnątrz partji, że 
działalność je; jest skierowana przedewszyst 
ST w stronę interesów wojskowych Z. S. 
R. R. 

Obok wsi, środowisk robotniczych i prze 
różnych organizacyj, dużą uwagą obdarza- 
no siły zbrojne państwa Polskiego dążąc do 
demoralizacji żołnierzy, zbierając informacje 
6 objektaeh wojskowych i, jak to czyuił 
Mopr, epiekująe się szpiegami Sewieckimi. 

£ż VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY" EE 
s 

RESTAURACJA 
„OGNISKO* 

w Nowogródku 
wydaje: śnładania, obiady i kolacje 

Przygrywa orkiestra salonowa. 
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Piwnica zaopatrz. we wszelkie trunki. 

Ceny znacznie zniżone. 
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JAAA AAAAAAAAAAŁAAA AA AAAA ŁA ŁA AAAA AAAA GANI 

ki nożnej, rozstaniem się z Ligą i dopiero 
ostatnie zwycięstwo Wisły nad Połonją ura 
towało lwowian od degradacji. 

Zkolei niepokėjogarnia nowokreowanezo 
mistrza Ligi Cracovię. Co będzie, gdy Za- 
rząd Ligi zwróci Czarnym punkty? A na 
trzeba będzie pożegnać się z mistrzowskiin 
tytułem, który odziedziczy Pogoń. 

Oto jak wyglądałaby tabela po zwróce- 
niu lwowskiej drużynie 7 pkt.: 

1) Pogoń 28 pkt., 2) Cracovia 27 pkłt., 3) 
Warta 27 pkt. 4) Ł. K. S. 25 pkt., 5) Legja 
23 pkt., 6) Czarni 23 pkt., 7) Wisła 22 pkt, 
8) Ruch 20 pkt., 9) Garbarnia 20 pkt., 10) 
Warszawianka 18 pkt. 11) 22 p. p. 17 pkt. i 
12) Polonia 16 pkt. 

A więc w tym wypadku, obok Cracovii, 
gorszeby miejsca przypadły: Wiśle, Rucho- 
wi, Warszawiance i 22 p. p. 

Q tegorocznem mistrzostwie wydadzą za 
tem wyrok mie gracze, lecz działacze klu- 
bowi. 

NOWE W'YBORY ZARZĄDU WIL. OKR. 
ZWIĄZKU HOKKEJA NA LODZIE. 

Na odbytem zebraniu w dniu 30 listopada 
1932 roku w sali К. S. Ognisko został wybra 
ny nowy Zarząd Wil. Okr. Związku Hokke- 
ja na Lodzie w składzie — p. prof. Wajssen 
hoff — prezes i p. p.: Downarowicz, Nieciec 
Ki J. Wasielewski, Andrzejewski, Gisin i 
Godlib jako członkowie. Do Komisji Rewi- 
Zyjne jzostali wybrani p. p.: Kisiel A. Git- 
wełd i Lepiarski. 

Sprawozdanie z prac tegoż Związku za 
okres ubiegły przedstawiają się biednie х 
powodu słabego rozwoju tegoż sportu w Wil 
mie, oraz brak zainteresowania głubów spor 
towych w tym sporcie. 

Natomiast należy podkreślić zapał do te- 
go sportu młod.ieży szkolnej, która napew- 
no i w tym sezanie odegra rolę przodu jącą. 

    

URUCHOMIENIE SUCHEJ ZAPRAWIY 
NARCIARSKIEJ Wi OKR, OŚRODKU W. Е. 

Okr. Ośrodek W. F. z dniem 56. 12. 1982 

r. organizuje suchą zaprawę narciarską dla 
niestowarzyszonych, która będzie się odby 
wała we wtorki t piątki od g. 18 do 19 dla 
pań, a w poniedziałki i środy ой 19 do 20 
dla panów. Sprzęt narciarski. dostarcza Ośro 
dek W. F. 

Zapisy przyjmuje kancelarja W. F. co- 
dziennie od godz. 10 do 13 i od 16 do 17 
(prócz świąt). Opłata za kurs 4 zł. 

Dla klubów sportowych zostanie urucho- 
miona zaprawa marciarska trzy razy tygod 
niowo od godz. 17 do 18 w poniedziałki, śro 

dy i piątki. Pierwsza lekcja rozpocznie s'+ 
z dniem 6 grudnia br. t w związku z tem 

uprasza się kluby o nadesłanie wykazów 
imiennych i zasiągnięcie w tej sprawie infor 
macyj w Ośrodku W, F. 

  

KURSY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
DLA KOBIET. 

Okręgowy Urząd Wychowania Fizyczne- 
go DOK. II. organizuje 3-y tygodniowy 
kurs doszkoleniowy dla nauczycielek szkół 
powszechnych, ogrodniczych ł instruktorek 
wf. pracujących w terenie. 

Kurs odbędzie się w Okr. Ośrodku WFF. 
w Białymstoku w czasie od dnia 31 grudnin 
1932 r. Pierwszeństwo maja nauczycielki. 
instruktorki i działaczki wychowania fizycz. 
nego i przysp. wojskowego, które praenją 
czynnie na tych terenach. 

Zgłoszenia przyjmuje Okr. Ośrodek WF. 
Witno, ul. Ludwisarska 4, HI p. i udziela 
wszelkiej informacji od godz. 10 do 14 co- 
dziennie prócz świąt. 

WYJAZN MISTRZA BOKSERSKIEGO NA- 
SZEGO OKR. P. WOĄJTKIEWICZA DA RYGI 

NA TOWARZYSKIE SPOTKANIE. 

Łotewski Klub Bokserski w Rydze zwró- 
cił się z propozycją do Wil. Okr. Zw. Bok- 
serskiego o rozegranie meczu towarzyskiego 
2 mistrzem wagi średniej w najbliższych 
dniach grudnia br. Pertraktacje w toku. 

FLORET I SZPADA. 
Młodzież szkołna, Podofic. Rez. i Osad- 

nicy Włojskowi w salach szermierczych О5- 
rodka W. F. Wiilno z dniem 28 listopada 
1932 r. rozpoczęły kumsa szermiercze trzy 
razy tygodniowo, 

Chwilę wybuchu powstania rozumiano w 
ien sposób: 

„Tam, gdzie zawdzięczając naszej wal 
te przeciwko w e powsłalła dogod- 
na sytuacja do masowej zbrojnej wał 
ki, parija uj : 
w 5$we ręce organizowanie partyz. 
kiego ruchu, podpór srujac 59 

interesom czerwonej armji i zada- 
niem zwycięskiego powsłania zbroj- 

uego w Polsce". 
Rezultat tej roboty w;ywrotowej, weńług 

sprawozdań KPZB. był pokaźny. 

jako przykład dobrej działalności ka 
mórek wiejskich podawano opis zajs- 

cia „w wołezyńskim rejonie* 
Chłepi, podburzeni przez agiłatorów rzu- 

cii się na sekwestretora į poliejantėw z 

dragami. Dwóch policjantów i kilku ehło- 
pów odniosło rany. 

Do chlubnych wy: 
nej ludn< 

   

     

    
       

     

    

  

nów swych członków 
ti BPZB. załicza łakże 

   
urzędu. skarbowego w Podpalenie 

Głębokiem, podpalenie poczty w Ko- 
złanach, 
pali 
wójtów. 

napady na leśniczych, pod- 
gospodarstw „kulakšw“ i 

19 czerwca r. ub. ręka wy- 

    

  

. wrotowca podpadiła fotwark Różary- 
szki w powiecie oszmiańskim, należą 
cy do p. Skindera. We wsi Zabelnice 
wpobliżn Wilna spalono budynki 0- 
sadnika Wiyńskiego, wartości 60.000 
zi. W kolonji Olszówka gm. worniań 

  

skiej zniszczono przez podpałenie 8 
budynków. „Chłopska siekiera rozpła 
łuła czaszkę komendanta posterun- 
ku p. p. w Podbrodzia. We wsi Sornio 
wo. pow. słonimskiego zabite kamie- 
niami osadnika wojskowego Lieho- 

dziejewskiego. Pod Baranowiczami 
rozkrętono szyny i podłożono wpo- 

przek kiodę. 
Wiadze śledcze Wilna w październiku 

reku ub. zlikwidowały Centralna technikę 
KPZB., która kierowała eałą tą akeja. 

BCyY z $ na 7 przy ulicy Trocekiej 15 
ans Prydę Pomoszcznik, lat 26, zna 

ną pod pseudoniniem Lena działaczkę komu- 

  

   

  

     
  

  

W mieszkaniu jej znalezieno kompromiin 

Jąee listy, z których wynika, że „Lena* kie- 

rowała w Wiilnie całą akeją wywrotową. Tej 
że nocy aresztowano Rywę Dubińsky, sekre 
tarkę 'Mopr'u, pracującą w KPZB. od kilku 

już lat. Przy pomocy znalezionego u nich 
materjałn wykryto, że na terenie garnizo- 
nu w Nowe-Wiłejce kieruje akeją wywroto- 
wą Szymon Mowszowiez łat 24, Aresztwano 
50 również, 

Jednocześnie wykryto tajną drukarnię i 

aresztowano jej domniemanego kierownika 
Wiulła Miedniekiego, — oraz skład bibuły 
przy zaułku Raduńskimi, gdzie znaleziono 
82 tysiące egzemplarzy odezw w językach: 
polskim, rosyjskim, białoruskim i żydows- 
kim. Ujęto tu 42-letnią Elkę Epsztejn. 

Wiezcraj wszysey zasiedli na ławie oskar 
żenych. 

Do późna w nocy trwał przewód sądowy, 
którego przebieg podamy jutro. 

Włed. 

OSR ii S SOSYZZUODODZ DORADZA 

Nie usłuchał wuja Sama 
dzisiał palce 

Komenda роНей powiatowej w Wilnie 
zańlarmowana została wiadomością, iż o go 
dzinie 3 p. p. wpobližu zaścianku Las Je- 
ziero w drodze z Nowych Trok do Kolonji 
Burbiszek dokonany został napad rabunko- 
wy na ebywatela amerykańskiego Aleksand 
ra Barszczewskiego przybyłego w odwiedzi- 
ny do swej redziny zamieszkałej w kołonji 
Barbiszki. 

Barszczewski zameldował że w drodze 
powrotnej z Trok został napadnięty przez 
trzech nieznanych oscbników, którzy pod 
groźbą śmierci edebrali mu portfel, w któ- 
rym, znajdowało się 250 dolarów gotówką, 3 
czeki imienne 2 na 508 dolarów i jeden na 
800 doł. oraz inne dokumenty, 

Po otrzymaniu tego meldunku polieja 

sobie gryzie. 
wdrożyła niezwłocznie dochodzenie, w wy- 
niku którego ustalono, iż Barszczewski na- 
pad symulował. 

Wyjaśniło się, iż podczas swego pobytu 
w Trokach Barszczewski w towarzystwie 
przygodnie poznanych esobników wstąpił do 
pewnej knajpy i łu „przełknął kilka kielisz 
ków wyborowej. > 

Dobrze „wstawiony* portiel.zgubil, ezy 
też ktoś mu go skradł. 

Po wytrzeźwieniu wstydząe się przyznać 
do tego wpadł na pomysł symulowania na- 
padu rabunkowego. 

Podstęp ten nie udał się. W) dodatku 
Barszczewski pociągnięty jeszcze zostanie do 
edpowiedziałności sądowej za wprowadze- 
nie w błąd władz połieyjnych. (e) 

Udusił się w poduszce. 
Tragiczny wypadek przy ui. Tatarskiej. 

Wczoraj nad ranem pogotowie ratunko- 
we zawezwane zostało na ulicę Tatarską Ne 
5 gdzie znaleziony zestał w łóżku bez oznak 
życia mieszkaniee tegoż domu 21-letni Izra 
eł Suzan subjekt sklepowy. Po przybyciu na 
miejsee wypadku lekarz pogotowia ratunko 
wego orzekł zgon na skutek uduszenia się. 

Jak się okazało Izraeł Suzan cierpiał na 
epilepsję. Ubiegłego wieczoru powrócił do 
domu późno ponieważ grał u znajomych w 
karty i położył się spać. W! nocy doznał ata- 
ku epilepsji utknął twarzą 'w poduszee i 
zadusił się. (e) 

Skok samobójczy z mostu Zwierzynieckiego 
do Wilii. 

Wczoraj w godzinach wieczorowych po- 
sterunkowy trzeciego komisarjatu Czerniec- 
ki pełniący służbę na moście Zwierzyniec- 
kim zauważył jakiegoś osobnika, uwijają- 
cego się niespokojnie po moście, Kiedy po- 
sterunkowy zapytał go czego się kręci po 
moście — odpowiedział że ma spotkanie z 
pewną osobą. Temniemniej wygląd osobnika 
wydał się poliejantowi podejrzany, wobee 
czego postanowił nie spuszezać zeń oka. 

Jakoż nie omylił się. W pewnej chwili 
osobnik ów szybkim ruehem wskoczył na 
przęsło mostu i rzucił się do WiJL 

Posterunkowy niezwłocznie pobiegł mu 

Włamywacze 
Wania wezorajszym w godzinach wiecz» 

towych wywiadowey wydziału Śledezego 
przechodząe ulieą Jatkową zauważyli ldą- 
cych ehednikiem irzech znanych polieji za- 
wedowych złodziei „skoezkówć į niebezpie- 
cznych włamywaczy Hirsza Białowieskiego 
Lejbę Abramowieza i Mowszę Nemika. W 
pewnem oddaleniu za nimi zdążał mniej zna 
ny włamywacz Mejer Krejn. Zaehowanie się 
„ptaszków* wydało się wywiadowcom moe- 
no podejrzane bowiem sprawiało wrażenie, 

TEATR | MUZYKA 
-— Teatr Wielki Pohulanka gra dziś po 

raz trzeci piękne sceny dramatyczne St. Wy- 
spiaūskiego „Zygmunt August“. które na 
czwartkowej premjerze odniosły pełny suk- 
ces artystyczny dzięki doskonałej grze ar- 
tystów, efektownych dekoracji i kostjumów 
oraz pomysłowej inscenizacji. 

  

— Teatr muzyczny „Lutnia*, Ostatnie 
przedstawienia „Szałenstwa Coletty“. Dnia 
3 grudnia o godz, 8 m. 15 — 4 grudnia o 
godz. 4 po poł. i o godz. 8 m. 15 wiecz. w 
Teatrze Lutnia po zniżonych cenach popułar 
ne przedstawienia świetnej, arcyzabawnej i 
melodyjnej operetki Stolza „Szaleństwa Co- 
letty*, Na czele doskonałe zgranego Z€8- 
połu, złożonego z najwybitniejszych sił, — 
M. Gabrjeli w roli tyt, — Operetka urozmai 
cona bogato prześlicznemi wkładkami bale- 
towemi i rewjowemi, 

RADJO 
SOBOTA, dnia 3 grudnia 1932 r. 

11.40: Przegląd pras.; Kom.  meleor.; 
Czas; 12.10: Muzyka; 13.10: Kom. meteor.: 
18.15: Poranek szkołny; 14.56: Progr. dzien 
nv; 15.00: Pieśni hebrajskie(płytyj; 15.15: 
Giełda rolnicza; 15.25: Wiad. wojskowe; 15.35 

Audycja dła młodzieży; 16.00: Utwory Ry- 
szarda Straussa (płyty); 16.25: „Wiłcze kły 
Radjowe*; 16.40: „Wtrażenia z kraju Radzie 
wiczówny* — odczyt; 17.00: Transm. Nabo 

żeństwa z Kaplicy w Ostrej Bramie; 18.00: 
Program na niedzielę; 18.05: Muzyka lekka; 
Wiiad. bieżące; D. c. muzyki; 18.40: Codzien 
ny odcinek opowieściowy; 18.50: Rozmaitoś 
ci; 19.00: Tygodnik litewski; 19.15: „Ciotka 
Albinowa mėwi!“; 19.30: „Na widnokręgu” 
19.45: Pras. dziennik radjowy; 20.00: Godzi- 
na życzeń (płyty); 20.55: Waad. ntowe; 
Dod. do pras, dz. radj.; 21.05: Koneert; 22.00: 
Koncert chopinowski; 2240: „Na wyśpie 
szezęśliwej'—telj.; 22.55: Kom. ineteor.; 23.00 
Retransmisja muzyki tanecznej; 33.90: Wiad 
z kraju dla ekspedycji połarnej. 

  

    

  

na ratunek i przy pomoey stojącej w pobliżu 
łodzi rybaeklej wyłowił samobójeę z wody 
jeszcze z oznakami życia. 

Po przewiezieniu denata do komisarjatu 
okazało się, iż jest to niejaki Baneel Szał- 
man lat 20 z zawodu piekarz, zamieszkały 
przy uliey Ludwisarskiej 39, Oświadezył on, 
že targnął się na žyeie z powodu ciężkich 
warunków uNaterjalnych wobee bezroboclu 
i zgubienia nadziei, że kledyś nastąpi połep- 
szenie, 

20-letniego samobójcę oddano pod opie- 
kę rodziny. t) 

w potrzasku. 
że Szykują się na jakąś „wyprawę*. 

Wywiadowcy wszystkich czterech zatrzy 
mali i odprowadzili do wydziału 
Podczas rewizji osobistej w kieszeniach Krej 
na znaleziono precyzyjnie wykonane 
chy i inne narzędzia złodziejskie. Sprzęty 
te speejalnie powierzono Krejnowi, gdyż ja- 
ke mniej podejrzany miał więeej szans na 
nie zwrócenie na siebie uwagi wywladow- 
ców. Badani przyznali się, że szli na pe- 
łów. (e) 

NIEDZIELA, dnia 4 grudnia 1932 r. 

10.00: Nabożeństwo; 11.58: Czas; 12.10: 
Kom. meteor.; 12.15: Transm. poranku sym(. 

12.55: „Co to są ośrodki zdrowia i na czem 

polega ich działalność?* — odczyt; 13.10: 
D. c. poranku; 14.00: „Poić czy dawać ssać 
ciełęciu?* — odczyt; 14.35: Muzyka; 14.40: 
„Walka z motylicą u owiec”; 15.00: Audycja 
dla wszystkich; 16.00: Audycja dla młodzie 
ży; 16.25: Pieśni polskie (płyty); 16.45: „Ką- 
cik językowy”; 17.00: oKncert kameralny; 
17.55. Program na poniedziałek;18.00. Mu- 
zyka lekka; Wiad. bieżące; 18.50. Przechadz 
ki po mieście; 1910. Rezerwa; 19.25. Słucha 
wisko;20.00. Koncert; 20.55, Kom. sportowy 
z Wilna i innych st.; 21.05. Koncert kame- 
ralny; 2200. Muzyka fekka; 22.55, Kom. me- 
teor. i muz. taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
UTWORY RYSZARDA STRAUSSA. 

O godz. 16,00, rozgłośnia wileńska nadaje 
koncert z płyt gramofonowych, poświęcony 
twórczości Ryszarda Straussa. Usłyszymy mu 
zykę ilustracyjną do komedji Moljera „Mie 
szczanin szlachcicem" oraz fragmenty z ope 
ry Straussa „Kawaler srebrnej róży* w wy 
konaniu orkiestry. 

Z KRAJU RODZIEWICZÓWNY. 
O godz. 16,40 zabierze głos przed mikro 

fonem krakowskim utalentowany pisarz p. 
Jam Wliktor, który w feljetonie literackim 
opowie radjosłuchaczom o swoich wraże- 
niach z kraju Rodziewiczówny, tak bliskie 
go Wlileńszczyznie. Odczyt ten transmitowa 
ny będzie przez wszystkie stacje. 

KONCERT AL. UNIŃSKIEGO. 
Wykonawcą programu dzisiejszego sobo- 

ty szopenowskiej (godz. 22,05) będzie jeden 
z najtęższych pianistów młodego mpoko- 
lenia, dobrze już znany publiczności wileń- 
skiej Al. Umiński: 

SŁUCHOWISKO DLA MŁODZIEŻY. 
Dla młodzieży szkolnej przygotowała na 

dzisiaj rozgłośnia Polskiego Radja ciekawe 
słuchowisko podług utworu Ferdynanda Go 
etla p. t „Nurek“. Audycja ta rozpocznie się 
© godz. 15,35. 
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Filmy wileńskie. 

Pechowy dzień chirurga. 

Tytuł filmu pożyczyłem od znakomitego 

kolegi Michała Choromańskiego z jego powie 

šai: „Zazdrość medycyna”. Przyznaję się 

odrazu do tego. Nałuralnie jeden e moich 

kołegów — fe eńskich nap 

  

   

    

      

etonistów wi 
  

  

ytuł i uznał go za własny 

      

    

całemi kawaliu 

„ napizykls 

    

Waurszawskiego 

  

bezbożn 

ego tytułu, jeżeli 

nieczdolnemu chirurgowi ada 

iaki wypadek. jakiego nie 

swej długoletniej praktyki le- 

różnych zdechlaków, 

    
    

  miał w czast 

  

karskiej. I 

lidów, 

zeszyw 

niec , krajał ich po wielokroć 
  
i znów ale 

  

zawsze 

  

rozprówał 
   

   

  

i. Aż oto one 

row miesz- 

  

jęczał dzwonck. ierpliwie, smęt 

mowicie. Po chwili w salonie przy 

jęć siedziała na fotelu e ła w wieku 

od dwudziestu do sześććziesięciu lat (wobee 

instyt. piękności granicę wieku ustali 

          

    

mo- 

żna jedynie przy pomocy autentycznej, nie 

sfałszowanej metryki). 

— Panie doktorze, niech go pan ratuje! 

    

z tego a; umrze, wyciągnie nogi, zdech 
nie, szłag go trafi... 

  

Może pani będzie łaskawa przypro- 
wadzić pacjenta. 

— Niestety nie mogę, bo gryzie... 

— Co? Gryzie?.. Ależ to wypadek 

wšcieklizn Trzeba będzie przewieźć pac- 

jenta natychmiast do szpitala i zrobić za- 

strzyk przeciwko wściekliźnie... Uprzedzam, 

że może być zapóźno. 

— Mój Filuś wściekły? Cha, cha, cha! 

Pan go nie zna? Taki miły, spokojny i grze- 

czny. Można śmiało powiedzieć kochamy. 

Ale muszę panu doktorowi opowiedzieć całą 

historję od początku. + 

— Właśnie na to czekam, łaskawa pani. 

Niewiasta osadziła się głębiej w fotelu, 

wydobyła torebkę, kisterko, zrobiła sobie 

ołówkiem karminowe wargi, zapaliła papiero 

sa i zaczęła opowiadać. Chirurg od czasu 

do czasu tarł nerwowo czoło. Było miło i 

przyjemnie jakby nie w gabinecie chirurga. 

— Wiięc było tak — tu wonny pas dy- 

mu wyrzucony przez ustą interesantki. — 

Byłam właśnie z wizytą u pami Kolewiczo- 

wej, tej co się rozwiodła: z czwartym mężem 
i wraca do pierwszego. Dziwię się jej, bo co 
to będzie za stadło małżeńskie: po dwunastu 

latach odgrzewana pieczeń. Ale ona nagle 

zatęskniła za tą swoją pierwszą (jak mówi) 

miłością i ani weź jej wytłumaczyć. W gło 

wę, powiadam doktorowi, zachodzimy co. jej 

się stało. Zawsze była postrzełona, jeszcze 

na pensji my się z niej wyśmiewały, — 

Wzięłam ze sobą Fiłusia; bo taki miły, ko- 

chany.. Rozmawiamy więc i rozmawiamy, 

bo trzeba panu doktorowi wiedzieć, że tam 

na tym five o tłooku u pami Niuśki zebrały 

się same prawie rozwódki bo i pani Fifi 

Rozbijska, świdrowata i w peruce, ale udaje 

podłotka (kazała się ostatnio zrobić tryzje- 

rowi na platynową blondynkę, choć jest ru- 

da jak wiewiórka), pani Zaza Prędkiewiczo- 

wa, ta ze sztuczną szczęką i oczyma na wie 

rzchu, co udaje Marlenę Ditrich i mówi, że 

jest sobowtórem Brygidy Helm. 

— Może pani będzie łaskawa się stresz- 

cząć — szepnął chirurg. 
— Kiedy ja chcę możliwie jak najdok- 

ładniej przedstawić tło i szczegóły tragicz- 

nego wypadku z moim Fiłusiem. 

— Słucham więc pani — szepnął chirurg 

złamanym głosem. 

— Rozmawiamy więc i rozmawiamy o 
tem i owem, jak to zwykle na fivie. Patrzę 
aż mój Filuś coś kuleje, Podchodzę, patrzę, 
pytam go, co mu się stało. On nic, tylke 
dalej kuleje. Biorę go na ręce... Patrzę: no- 
ga złamana. Poleciałam zaraz do doktora. 
Zobaczył złożył nogę, obandażował. Ale Filuś 

jest taki niespokojny, więc w nocy zerwał 
opatrunek. Noga mu spuchła, powiadam dok 
torowi, jak beczka. Może są jakie komplika 
cje, więc zaprowadziłam go do pracowni Ren 
tgenologicznej, by mu zrobiłi zdjęcie, Zrobi- 
li. Całe piętnaście złotych wydałam na tę 
kliszę. O, proszę — podała chirurgowi zdję- 
cie Rentgenowskie. 

Doktor spojrzał, przetarł oczy i osłupiał: 
— Ależ to jest pies, proszę pani. Zwyczaj 

ny pies. 

— Przepraszam, ale nie zwyczajny. Ra- 
sowy. Pinczer. A taki miły, kochany, że tyl- 
ko mowy mu brakuje. 

— Trzeba, proszę pani do weterynarza. 
Ja leczę schorzenia ludzi. 

— Wiięc pan nie chce wyleczyć mego Fi- 
łusia? Mówili o panu, że choć pan jest bez 
serca dla swych pacjentów i tylko by pan 
krajał, ale jest pan jednym z najsławniej- 
szych w Wiilnie lekarzy—operatorów! Panie, 
niech pan wyleczy mego Filusial Honorar- 
jum to rzecz drugorzędna, zgodzę się na każ 
dą cenę. Weterynarza się boję. On tyle psów 
na tamten świat już wyprawił, że chyba nie 

może tak delikatnej nóżki, jak u Filusia zło 
żyć. Pan co innego: człowiek nauki! Ratuj 

pan Fiłusia! 

Podobno operacja złożenia mogi udała 

się nadspodziewanie dobrze i pacjent wbrew 

lekarskiemu przysłowiu nie umarł, lecz jest 

szczekającym rekonwalescentem. 

Tak, tak.. Jedni jedzą psy, drudzy wy- 

dają niezwykłe w tych kryzysowych czasach 

sumy na ratowanie Filusiow. 

Życie jest pełne paradoksówi 

    

  

Roi. 

Rodzice! pamiętajcie że 1 proc. mło- 
dzieży szkolnej cierpi na gruźlicę płue 
rozwiniętą! Popierajcie walkę z tą 
straszliwą chorobą! Chrońcie swe dzie 
ei przed zakażeniem! Popierajcie 
„Dni Przeeiwgruźlicze*! Kupujcie na- 

lepki przeetwgruślieze! 2 
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KRONIKA 
    

Iš Dziś: Ksawerego. 
jj Sobota | jutro: Barbary. 

| a 

Н R Wachód ełośca - g 7 m.24 

į gazie Zachód |, —g. Żm 54 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 

w Wilnie z dnia 2-XII— 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 

+6 ©. 
159 

Temperatura średnia: 
= najwyższa - 6° С. 
S najniższa Ą- 2° С 

Opad: — 
Wistr: połudn. 

Tendencja: spadek. 
Uwagi: mgła. 

Przewidziany przebieg pogody w dniu 

dzisiejszym 3 grudnia według PIM. 

Przeważnie pochmurono i mglisto, z moż 

jiwością opadów. Ciepło. Słabe lub umiar- 

kowane wiatry południowo-wschodnie, z ob- 

rotem przez wschód ku północnemu wscho- 

dowi. 

KOŚCIELNA 

— Roraty kolejarzy. We czwartek dnia 

8 grudnia rb. o godz. 6 rano w kościele 

O. O. Misjonarzy odbędą się Roraty na in- 

iencję Kolejarzy Więzła Wileńskiego, orga- 

nizowane staraniem Zjednoczenia Kolejow- 

ców Polskich łącznie z drużynami parowo- 

zowemi, ma które wszystkich kolejarzy z r» 

dzinami zaprasza zarząd Z. K. P. 

OSOBISTA. 

— Prezes Wileńskiej Dyrekcji P.  T. inż 

Karol Żuchewiez wyjeehał dn. 1 grudnia 

br. w sprawach służbowych na kilka dni z 

Wiilna. 
Kierownictwo Dyrekcji na cz 

ności p. prezesa objął w zastępst 

nik Wydziału p. inż. Mieczysław 

MIEJSKA. 

—- Usunięcie usypiska koło elektrowni 

miejskiej. Prowadzone od dłuższego czasu 

przez Magistrat roboty ziemne nad usunię- 

sem usypiska koło elektrowni miejskiej z0- 

stały ostatnio przerwane z powodu nieodpo- 

wiednich warunków atmosferycznych. Celem 

jednak zabezpieczenia lewego brzegu Wilji 

wzdłuż ul. Zygmuntowskiej został wykona- 

ny już prawie w 80 procentach nasyp kamien 

ny w kierunku murtu rzeki co łącznie z na 

wowybudowaną skarpą zabezpieczy dno' rze 

ki przed rozmyciem, 

W: początkach przyszłego tygodnia Magi- 
strat przystępuje do usunięcia zwałów zie- 
mi na usypisku koło elektrowni. Przy robo- 
iach tych zostanie zatrudnionych kilkadzie- 
siąt bezrobotnych. 

s nieohec 
naczel- 

Nowicki. 

   

    

ARTYSTYCZNA. 

— Wystawa minjatur oraz iluminacji Ar 

tura Szyka otwarta będzie w tych dniach 

w Wilnie. 
(Wystawa okrężna zamieszkałego stale w 

Paryżu artysty wzbudziła w całej Polsce 

jednogłośny entuzjazm, dla talentu i niezwy 
kłej w dzisiejszej epoce sumienności w pracy 
artystycznej. Wystawa obejmuje 45 stronic 

luminowanego rękopisu wykonanego z nicz 
wykłem mistrzowstwem „Statutu Kaliskie: 

40“, oraz zamówionego przez Rząd Stanów 
Zjednoczonych Dzieła „O czynach i epoce 
Jerzego Wiashingtona”. dalej, iluminowany 
rękopis Paktu Ligi Narodów i dla Venezu- 
eli zamówiona Epopeja o Simonie Boliverze. 

  

      

      

Restauracja St. Georges'a || 
1 GRUDNIA 
1932 ROKU 

Wiinó, Mickiewicza 20 

OTWARCIE SEZONU ZIMOWEGO 
Donosząc o całkowitej zmianie dawnego kierunku naszej Restauracji, podajemy, 

że pozostawiając dotychczasową doskonałą kuchnię obniżyliśmy znacznie ceny. 

Dania od najskromniejszych do najwykwintniejszych. Obiita piwnica win i wódek. 

SPRAWY AKADEMICKIE 

-—- SKMA Orodzenie zawiadamia, że w 

niedzielę dnia 4 bm. o g. 10 min. 30 w loka 

łu własnym odbędzie się zebranie z refera- 

tem kol. Wiładysława Kwiecińskiego p. t. 

„Liturgja“. 
— Zebranie Ogólne Związku Ak. Mł. ln 

dowej USB. W! niedzielę dnia 4 grudnia od- 

będzie się o godz. 11 rano w Zakładzie Etno 

logii USB. zebranie Ogólne ZAML.. poświęca 

me zmianie deklaracji ideowej i sprawom or 

ganizacyjnym. Obecność członków konie:z 
ma. Włprowadzeni goście mile widziani. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Staraniem Opieki Rodzieielskieį pi 

gimnazjum im. J. Lelewela odbędzie 

dnia 7 (środa) grudnia rb. o godz. 20 konce 

na rzecz niezamożnych uczni tego gimnaz- 

jum, przy udziale wybitnych osób ze świata 

artystycznego. 

Koncert odbędzie się w sali gimnazjum 

Leleweła. 
—- Koncert szkolny. Dnia 4 grudnia, w 

niedzielę o godz. 20 w sali gimnazjum Zyg 

munta Augusta odbędzie się koncert na rzecz 

niezamożnych uczniów gimnazjum. W cieka 

wym i urozmaśconym programie udział bio 

rą: p. p. Bańkowska, (fortepian), Gabszewi- 

czowa, Krapiwnicki i Tchorz (Trio), Plejew- 

ska i Rewkowski (śpiew), Łoboziew i Pole- 

ski. Część recytacyjną wypełnią p. p. Ła- 

dosiówna, Koronkiewiczówna i Wyrwi 

Wystąpi także sympatyczny i znany Wilnu 

chór rewellersów Świetochowskiego. 

Blety do nabyeia przy wejściu na salę od 

godz. 19. 

   

  

  

  

   

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 
— Ukarany rzemieślnik. Naskutek inter 

wencji Izby Rzemieślniczej w Wiilnie Staro- 

stwo Powiatowe w Mołodecznie ukarało po 

raz drugi ELTERMANA RUWIINA, prowadzą 

cego nielegalny warsztat fryzjerski w Rado 

szkowicach, bez dowodu uzdolnienia zawodn 

wego i obowiązujących uprawnień karą grzy 

wny 50 zł. i 2 tygodniowym aresztem. 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze. 

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie poniż 

szego: Е 

Wobec ukazania się ostatnio w pewnych 

orgamach prasy notatek doty: e 

tora Oddziału Wiileńskiego T-w 

    

   

      
Ubezp. -- 

„Przezornošė“ p. Józefa Korolca, nieodpowia 

dających w żadnym stopniu rzeczywistośc.. 

   

  

zących w dobre imię tak p. dyr. Józe- 

a jak i samej Instytucji, — my ni- 

żej ani pracownicy Oddziału Wileń- 

skiego a Ubezpieczeń „Przezorność”, ka 

tegorycznie protestujemy przeciwko rozsie- 

waniu w prasie kłamliwych i uwłaszczają- 

cych pogłosek i piętnujemy podobny sposób 

prowadzenia niecnej kampanji przeciwko 

Wielce Poważanemu Panu Dyr. Józefow: 

Korolcowi jak również i naszej Instytucj'. 
Jesteśmy głęboko przekonani, že spote- 

czeństwo Wiileńskie, znając od 35 lat szeroką 
i ofiarną działalność p. dyr. Józefa Korolea, 

nie dało i nie da posłuchu rozsiewanym 
insynuacjom. 
Wilno, dnia 30 listopada 1932 r. 

Mieczysław Grzybowski, Eugenja Dunin- 
Marcinkiewiczowa, Helena  Mościbrodzka, 

inż. Marjan Dubiński, inż. Bronisław Gumo «x 
ski, inż. Witold Zahorski, Andrzej Piaszyń- 
ski, Antonina Roszkowska, Zotja Jachimo- 
wiezówna.August Sołtys. Bohdan Mintowt- 
Czyż, Bolesław Gołębiowski, Helena Juekie- 
wiczówna, Jadwiga Korsakówna, zdwokat 

   

Wszystko po cenach znacznie zniżonych. 

Bar ciepłych dań i duży wybór zakąsek. 

Od 1 grudnia nowy i najlepszy zespół muzyczny w Wilni 

CENY NAJNIŻSZE. GABINETY. 

SALA NA ZAMÓWIENIA ZBIOROWE. 

Podczas obiadu przygrywa zespół koncertowy. 

ZARZĄD. 

MIGAWKI BERLIŃSKIE. 
Nastroje militarne. Moralność beriińska. Stary feldmarszałek. 

  

Jeden z naszych sympatyków nadsyła 

z dłuższego pobytu 

(Red). 
     nie 

  

nam swe » 
  
N miec. 

  

w stolicy 

  

Berlin, w Ustopadzi 

   Zastój i kryzys wywołały tu istny 

wyścię reklamowy. Trzeba jak najle 

piej przedstawić swój towar, jak naj- 

estetyczniej opakować, najładniej ude 

korować okno wystawowe, żeby zła- 

pać wymigującego się klijenta. 

Fabryki papierosów dla rozpowsz 

chnienia swoich wyrobów zaczęły do 

dawać bony. uprawniające do otrzy- 

mywania bezpłatnego pudełka pap'e- 

rosów, hafty ze sztucznego jedwabiu. 

a przedewszystkiem kolorowe obrazki 

Te małe kolorowe obrazki przedsta 

wiają w różnych pozach żołnierzy i 

oficerów armji cesarskiej w pięknych 

barwnych mundurach.  pikelhau- 

bach i ćzapach, piechotę, kawaler je. 
artylerję. oddziały techniczne, nawet 
tabory... Wykonanie obrazków pierw- 
szorzędne. ostatnio dodają wyc nane 

ustawne figur Systematyczny pa- 
lacz może zebrać pelny komplet mur 
durów wsz pułków,  wszys!- 

kich krajów azkowych cesarskiej 

Rzeszy. Dorośli lubują się w pięknych 
mundurach wyszukują „pieczołowicie 

«swego* pułku, rozczuleni, . dawneni 
wspomnieniami, ofiarowują. te ładne 

obrazki swoim pociechom. Dzieci szko 

  

  

  

   

    

  

  

  

  

     

    

    

    

  

    

   

Ine ogarnął istny szał zbierana. kole 
kcjonowania i wymiany podwójnych 
egzemplarzy tych wojskowych, obraz 
ków. 

Lubią tu starą urmję cesarską 2 
niecierpliwością oczekują nowej. Ki! 
ka dni temu traf: łem na film „Anac- 
marie, die Braut der Kompagnic 

żołnierzami j ofice- 

iej. W pewnem 
ę paradę eesurc- 

„erują na ckrani 
: ąc sztyw 

  

   

    
   

rumi armji 
miejscu w; 
ką. Całe pułki ma 
sumiennie wysoko zadzie 
ne nogi w uroczystym parademarszw. 
przejżdżają oddziały kawałerji i 
skrawych, gałowych mundurach i cza 
pach. konno ukazuje się grupa gene 
ralicji * panie w dworskich powozach 
I ten dosziukowany kawałek obrazu. 
wycięty ze slarych kronik filmowych 
wywołuje szalony entuzjazm: raptem 
całe kino, jak jeden człowiek, zaczyna 
bić brawa, padają słowa  zachw 
wniehowzięła publiczność przest: 
panować nad sobą... 

      

     

   

  

   Junkrzy pruscy, którzy przeprowa 
dziłi zamach stanu, usuwając socjal 
demokratyczny rząd pru WYSUĘ- 
li hasło podniesienia moralności naro 
du niemieckiego. Rzeczywiście z la 

w 
bardzo nietęgo. Opowiadają 
prowincji jest nie lepiej. 

  

     

   

e rewelersowo-dancingowy. 
CENY NAJNIŻSZE. 

  

    

K UR JE R 

Mauzoleum legjonistów 
w Kaliszu. 

  

VĮ duju 5 
nie, gdzie tdomo, mieścił się w czas'a 
okupacji niemieckiej obóz internowanych leg 
jonistów. ckshumacja zw zmarłych w tym 
obozie żołnierzy i oficerów Legjonów Pol- 
skich. Zwłoki arłych legjonistów przewie- 
ziono do gdzie pochowane zostały 
we wspaniałem mauzoleum. Twórcą mauzo- 
leum jest prof. Kłos. 

Na zdjęciu naszem podajemy widok mau- 

zoleum. 

Józet Rutkiewicz, Emil Katz, Jerzy Maszew- 
ski, Lueja Staszewiczówna, Marja Renardo- 
wa, Marjan Zieliński, Konstanty Własilew- 
ski, Marjan Korsakowa, Michał Ściepuro, 
Nadzieja Mienajłowa, Tadeusz Łokuciewski, 
Zbigniew Chełmieki, Andrzej Kondratowicz, 
Józef Wiirowski, Stanisław Łuczyński, Józef 
Borkowski. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
POŻAR PRZY ULICY SOŁTAŃSKIEJ. 

- Onegdaj wieczorem wybuchł nagle pożar 
w domu Nr. 20 przy ulicy Sołtańskiej. Spa- 
liła się pracownia szewiecka. Straty przewyż 
szają 500 zi. 

6żar zlikwidowała straż pożarna. Przyczy 

nę pożaru dochodzi policja, (4 

6 ub. m. odbyła się w Szczypior 

     
    

  

    

    

   

  

ZACZADZENIE CAŁEJ RODZINY. 

Wkzoraj w godzinach porannych pogo- 
towie ratunkowe zawezwano na ul. Beliny 
Nr. 1, gdzie ulegli zaczadzeniu dzieci rodzi- 
ny Grundmajerów oraz ich służąca. Pogoto- 
wie wszystkich uratowało. Czad, jak wy- 
jaśniło dochedzenie, powstał wskutek złego 
cpalania samowaru. (e) 

   

Popieraleje Przemysł Kralowy 
KTP INS ORNNDPPAIINSNAII 

Odpowiedzi redakcii. 
P. Janowi Markowskiemu. Za rady 

dziękujemy, lecz nie skorzystamy —-- 
za zielone są dla nas. Na łzy kupimy 
garnuszek prosłmy o dokładny 
adres. 
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DRUKARNIA 
(| INTROLIGATORNIA | 
u u 

„ZNICZ* ; 
Wilne, św. Jeńska Ar. 1 || 

Teleton 3-40, | 
Dzieła książkowe, & 
druki, książki dla i 
urzędów, bilety wi- 
zytowe, prospekty, | 
zaproszenia, afisze I 
i wszelkiego rodza- i 
ju roboty drukarskie | 
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Opowieść o egzotycznych spelun- 
kach portowych, to dziecinne zabaw- 
ki wobec eleganckich lokali stołee 
nych dla homoseksualistów, lesbijek i 
innych zboczeńców. Codzień przyno- 
szą gazety opisy wszelakich prze 
stępstw seksualnych. Język niemiecki 
posiada namet miłą nazwę  „Lusi- 
mord dla oznaczenia zabójstwa na 
tle seksualnem. Ciekawe. że nietylka 
lepsze, „wyższe” stery pr 
szale seksualnym. Niety 
lei Fiergartenu i kawiarni ar) 

lycznego West'u są miejscem spotkań 
zboczeńców: handlowe City  proletar 
jacki Nord mają też swoje lokale i bio 

'leliki z tem samem przeznaczeniem 
Słynne tu były kobiety szlifu 
niki Kurfiirstendammu i Friedrich 
strasse w wysok'eh czarwonych bu 
tach, ze szp erulą w ręku... 

      

     

  

  

  

    

     

starsza 

lała nii z oburzeniem. 
przypadek wykrył: 
«ТК swojej 17-le 
wczynki z I 
ki adwokat: 
stanowczo ri 

iej. Naturalnie zabroniła córce poń- 
mywania tej zn ości. @ М о- 

wajezynię ostro'spytała ” jejma lo 

powiedzieli rodzice. 
padła rozbra jająco: 
miałabym im przynieś 

Pewna profesorowa opo- 
że 

  

przez 

            

     
   

   
Popularny magazy „Guersehniti“ 

wydał niedawno numer kołejny, poś 
więcony specjalnie kwestlji małżeńs- 
kiej, Wśród aferyzmów odzwiercia- 
dlajacych psychologję « współczesnej 

  

W I LE Ń S K I 

DZIŚ! 

Bźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Iwan Petro 
Film w jęz. rosyjskim i francuskim.  Poryw. tbcja toczy się na Węgizech. w Resji carsk., Jeponii i В 6 

O WAGAI W tych dniach naj- 
większa sensacja doby obecnej! 

Nasza genjalna rodaczka 

sżwiękowe Kina DZIŚ! Największy 
CAS INO SGKGG RAL REKSTG graj! CUŁÓP 

UWAGA! 

©iałka $7, tel. 15-41. 

Powodzenie 
"w całej pełni! 
przeboju śpiew- 
no-dźwiękowym 
Humor'i śpiew! 

Liwięk. teatr świetlny 

PAŃ 
el. Wielka 42, tel. 5-28 

Wkrótce 
dzieje 

Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
ul. Wielka 42, tel. 5-28 

Dla młodzieży dozwolono. 

MATA BARI 
szej kurtyzany i szpiega; obok niej 
występują: najulub, artysta ekranu 

— Rewelacja — — — Піе;ро‹іяіцпйці — 

wicz 
jako rotmistrz huzarów w n 

  

kompozyt. Pawła Abrahama 

PÓLA NEGR 

  

w którym śpiewa 
nasz sławny 1odak PIEŚŃ NOC 

przestaną już być 

tylko piękną legendą 

głośniejszem arcydziele E iai Wiktorja i jej buzar 

božyezcze Uumėw, krėl piosenkerzy francvskich 
swoim śpiewem i olśniewa swoją kreacją w najnowszym 

Przepych dalekich mórz i sło- 
! _ necznych 

Początek o godz d-ej, w dnie świąteczne o godz. Ż-ej 

GRETA GARBO 
RAMON NOVARRGQ, Lionel Barrymore, Lewis Stone saa. 

We wszystkich stolicach świata film ten pobił wszelkie rekordy powodzenia. 

Nr. 278 (2520 

  

Film nad filmy! 

śpiewa i mówi w superfilmie prod. 1933 r. 
NA ROZKAZ KOBIETY 

Film stworz. olbrzymim kosztem: 3 milj. dolarów. Film ten demonstr. jednocz. w Warszawie z niebyw. powodz. 

JAN KIEPURA 
Film ten cdznacza się niebywałą precyzją i czystością odtworzonego dźwięku. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 1015, w sobotę i niedzielę o godz. 2-ej 

hikert PREJEAN, 
W keżcym porcie dziewczyna 
Śpieszcie ujrzeć! 

czaruje 

portów  południak 
Ostatnie dni. 

ucieleśniłą na ekranie 
postrć tej najsłynniej- 

  

DZIŚ! 100% dźwięk 

produkcji francuskiej $więk. Kino - Teatr 

Hallywsod 
Miekiuw. 22, tel. 15-28 : 

WKROTCE 

Dźwięk. Kino-Tentr 

Światowid 

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

powodu wysokiej w5rtości artystycznej obrazu — dla młędzieży dozwolony. Ё 
W rolach głównych: Wiesia Burjan i Anna Ondra. 

z 
„ON I JEGO SIOSTRA'* 

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

al, Mickiewicza 9. Wspaniały triumf polskiej muzyki i polskiej pieśni. 

Najwspan. dźwięk. 
opery warszawskiej 
Przepiękne arje w wyk. 

  

HALKA 

Bakaterska epopea dziejów walk 
strzelców zlpejskich. Wspaniałe 
nieporówn. zdjęcia walk górskich 

Glskiej prod wwykd 2 JR 

Ladisa KIEPURY 
W roli tytułowej niezrównna Zorika Szymańska 

  

ffwiąk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ul. Wielka 36. Sensac. sztuka w IO akt.   DZIŚI 100% dźwiękowo-śpiewne 

arcydzieło Rene Claire p. + 
Rene Lefenbure i L. Alibert. 

Przepiękna 1.006.60€ (milicn operetka-farsa w 
W roli głów. urocza gwiazda Annzbella, 

Nad program: Najpiękniejszy film Harry Peela p.t ,„$ego najlepszy druh'* 
W roli gł. Sascha Gora i ulub. boh. Harry Peel orez i4 psów z Rin-Tin-Tinem. 

10 aktach 

  

„2 ės, 
JUŻ CZAS POMYŚLEĆ 

О ogłoszeniach Świątecznych 
Ogłoszenia do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 
i innych pism— przyjmuje na bardzo dogod- 

nych warunkach 

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

ŽD IM 

       
2
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DLA Di JROSŁYCH m 

3 * = > Ry. 
USUWA NAJUPORCZYWSZY 

4 BOL GLOWY 
3 OSTRZEŻENIE.PRzy KUPNIE NALEŻY 

ARGZNTOWAĆ I WY! IE ŻĄDAĆ TYLKO 
|RYGIALNTCH PROSZKÓW Z.KOGUTKIEM" 

 OĄSSCAWGQ.ZAAMYCH OD LAT TRZYDZIESTU 
| ' WYSTEZEGAĆ SIĘ NAŚLACOWNICTW, UPOR= 
vad Ww PODOBNEM DO 

    

howoczesne 

piecwszorzędnej jakości z gwarancją 

Re. B. ŁOKUCIEWSKI 
Wilne, uł. Wileńska 23 

Ceny zniżone. 

  

Obwieszczenie. 
V Urząd Skarbowy w Wilnie, na zasadzie Rozp. 

Rady Min, z dnia 25.VI.32. o postępowaniu egzeku- 
cyjnem Władz Skarbowych (Dz U. R. P. Nr. 62, pez. 
580, rozdz. Il) podaje do wiadomości ogólnej, ze w dn. 
15-go grudnia !932 r. o godz. 12-ej na rynku w m-ku 
Wornianach, gm, tejże, pow. wileńsko-trockiego, od- 

będzie się sprzedaż z licytacji inwentarza ruchome- 
go. oszacowanego na łączną kwotę 840 zł. (osiemset 
czterdzieście zł.), a składającego się z na-tępujących 
przedmiotów: szafy, 2 stołów, etażerki, 4 taboretów, 
kieratu, 2 wag dziesiętnych, 4 pługów parokonnvch, 
4 bron sprężynowych i 1000 klg. kainitu — na pokry- 

cie należności skarbowych, ciążących na Spółdzielni 
„Šwit“ w Wornianach. 

Czesław Zambrzycki 
Inspektor Skarbowy 

1318;V1 Kierownik Urzędu 

młodzieży niemieckiej znajdujemy pe 

  
| 

  
liczy obecnie lat około 40, ma świe!- 

Zarząd Konkursowy Masy Upadłoś- 
ciowej Wileńskiego Banku Rolniczo - 
Przemysłowego Sp. AKC. niniejszem podaje 
do wiadomości, że dnia 17:go grudnia 1932 r. o godz. 
6-ej wiecz. odbędzie. się w Sądzie Okręgowym w Wil- 
nie zebranie wierzycieli b. Banku Rolniczo-Prze- 
mysłowego z następującym porządkiem dziennym: 
|) Odczytanie ogólnego sprawozdania z działalności 
Zarządu Masy Upadłościowej Wileńsk. Banku Rol: 
Przemysł. za czas od 12 stycznia 1931 r. 2) Odczyta- 
nie sprawozdania kasowego do dnia | XII. 1932 roku. 
3) Projekt dodatkowego podziału należności między 
wierzycieli. 4) Sposób zbycia nieruchomości należą- 
cych do Masy Upadłościowej. 5) Plan oszczędnoś- 
ciowy na dalszy okres administracji Zarządu Konkur- 

sowego. Wolne wnioski. 1321/V1 

voiestr Aandloų 
Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

W dniu 28.V. 1932 r. 

13215. IŁ Firma: „Łuski Szymon* w ur. 

gm. wołożyńskiej pow. tegoż. Eksploatacja 
Firma istnieje od 1932 r. Właściciel — Łuski Szymon 
zam, przy ul. Mickiewicza 35 w Wilnie. 1288—VI 

W dniu 30.V. 1932 r. 
Firma: „Tomasz Raducki, Ładow. 

K. P. Dyr. Wilno”, Siedziba w Nowo- 

  

  

132181: 
żwiru dla P, 
Wilejce ul. 3-g0 Maja 19 m. 3. 

  

        
   
          

        

P. K. P. w Bezdanach. od 1932 r. 
Właściciel Tomasz Rąducki zam. przy ul. 3 Maja 
Nr. 19 m. 3 w Nowo-Wilejce. 1291—V1 

Firma: „Sklad wapna i cegiel 
* w Wilnie, ul. Niemiecka 31. Sprzedaž х 

giet. Firma istnieje od 28.111. 1932 Właśc 
Ajzik Distel, zam. przy ul, Niemieckiej 35 w 

"13219, I. 
Dist    
      

  

  

13220. 1. Firn il — Mina Gecow* w Wi 
nie, ul. Juljusza Klaczki Nr Sklep wyrobów 
nych. Firma istnieje od 21 m 1932 r. Właści 
Mina Gecow zam. przy ul. Wielkiej 
w. Wilnie, 

    

   

    

Nr. 12 m. 34 

1293— VI 

W dniu 18.VI. 1932 r. 
13235. 1. Firma: „Biuro podań Wacława Kaja“. 

w Wilnie, ul. Antokolska 97/4. Biuro podań. Firma 
istnieje od 1932 r, Właściciel — Kaja Wacław 
tamże. 

      

m, 
1304—V1 

  

5. 1. Firma: „Chrześcijański Bar 

Petrusiewicza Aleksandra* w Wilnie, ul. Ba 
9/5. Jadłodajnia ze sprzedażą piwa. Firma i 
od 1932 r. Właścicielka — Petarusiewicz Ale 
zam. tamże. i 

W dniu 23.VI. 1932 r. 
13239. I. Firma: „Polski Sklep Spożywczy - 

sło — Janina Krasowska” w Wiilnie, ul. Antokolsk. 
Sklep towarów spożywczo-kolonjalnych. Firma istnieje 
od 1931 r. Właścicielka Krasowska Janina zam. tamże. 
Prokurentem firmy jest Wacław Andruszkiewicz 
w Wilnie, ul. Antokolska 20—1. 129 

Lwow     
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szałka jako zupełnie zdzie 

Dr. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener., 
narządów moczowych, 

od g. 3—1 i 5—8 wiecz. 

Dr.Zeidowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wileńska 7, tel. 10.67 
od godz. 9—1 i 4—8 

  

  

Dr. J. Berasztein 
choralo "Kelno Me e 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 93—]1 i 4—8 
LIWE 

Akuszerkai 

Marjć Laknerowa 
;rzyjmuje od 9 do 7 wieen. 
* Нса Kasztanowa 7, ш. 5 
W. Z. P. Nr. 69. — 8520 
  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przaprowadziła się 

Zuierzyniee, Tom, Zana 
ao lewe Gedeminowską 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3193 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—1Z 
(róg Mickiewicza) 

tamie gabinet koem stycz 
M7, Urwwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry: 
PA 8323 
  

Piakaty, etykiety 
wiełobarwne, nuty i t. p. 
wykonuje artystycznie 
po cenach zniżonych 

LITOGRAFJA 
J. KLEMSOCKI i Syn 
Wilno, Kwaszelna 21, 

tel. 9-16 

Z u kartę legitym. 
aud. Us B, syd. 

na imię Zygmunia Ostow- 

skiego (wydz. human.) ze 
za Nr. 6995 — uniew. się 

  

  

cinniałą po 

Drukarnia „Znicz”,. 
(LIC 

wiedzonko, że obecnie droga do ma!- 
żeństwa prowadzi normalnie przez in 
tymną przyjaźń i nikt mie życzy sobie 
dziewiczej żony, jest to bowiem rów- 
noznaczne z brakiem powodzenia u 
młodej osoby. 

Ale nagle zjawia'się komisaryczny 
minister-wielkorządca Prus dr. Bracht 
osławiony przez wszystkie pisma hu- 
morystyczne | scenki kabaretowe, za 
swój „Zwcieckiel*, Zwieckiel, jak sta 
ło w urzędowem wyjaśnieniu do rzą- 

dowego postanowienia, jest to kawa- 
łek materjału, który się V wa do 
rozkrocza w kostjum kąpiełowy. W 
myśł życzeń moralnego rządu ten oto 
ZAW 4 ma być extra trwaly... 
Żarty żartami, ale len niepozorny 
Zwieckieł nietylko wypełnił progra 
my licznych kabaretów, ale też wywo- 

łał burze protesiów ze strony produ- 

centów i sprzedawców kosłjamów ką 

„pielowych. Okazało się bowiem. że ca 
łv zapas tych wyrobów, przygołtow: - 
ny na przyszły sezon, nie odpowiada 

nowym prawom. Po licznych konfe- 

rencjach z za ntersowanym przemys- 
lem, rząd „darował* Zwieckieł i ska- 

p tulował:; rozporządzenie w nowej re 

dakcji zabrania jedynie zbyt „oszczę- 
dnych* ze względu na ilość zużytego 
materjału, kostjumów. 

    

  

  

      
   

  

  

  

  

        

W czasie ostatniej kampanji wy- 
iiem do Sporipalast'u na 

Au-Wi, czył: 
August-W.lhelm. jest lo jeden z Sy- 
nów, osłalniego kajzera. Młodzieniec 

   

  

ną figurę pruskiego oficera gwardj . 
zlekka spity głos i wstrzemięźl.wą a 
le wymowną gestykulację. Jest „Na- 
zi“ t. j. należy do partji Hitlera. To też 
występowaj w osławionym  brunat- 

nym mundurze stronnictwa, którego 
„program stanowi stek wykrzyki“ 

ków bądź krańcowo nacjonalistycz- 
nych, bądź quasi — komunistycznych 

Książę Au-W; okazał się na agola: 
cyjnej wysokości | potrafił zebrać o 
klaski 10 tys. słuchaczy rekrutują: 

cych się zwłaszeza z bezrobotnych. Ge 

prawda nie w:e y szczerze cieszył 

się dumny żę. k edy przyłakująca 

Huszcza familjarne wołała do niego 
„brawo Au-Wi“ 

Między innemi opowiedział  Au- 
just- Wilhelm cekawą anegdotę pol:- 
yczną. Otóż kiedy Hitler 13 sierpnia 
przybył do Berlina decydującą 

      

  

       
  

         

  

  

  

    

   

  

На 

    rozmowę z Hindenburgiem i jak wia- 
domo zażądał dla siebie pełni władzy 
w Rzeszy, miał on rzekomo uprzednio 

   

   
   

  

   

  

zapewnienie kół miarodajnye że 
Hindeoburg do iego się prz i 

Tymczasem obecnie k 
się“ do Neudeck zdołała .,przekra 

(rodowy majątek w którym 
wat H ndenbu 
sobić „sędzi 

dodał Au-W!, ta sama, 
ca klika, która w swoim © 

źle doradzała mema cesarskiemu oj- 

Gu: 

  

   

      

    

przeby- 
nia uspo 

  

  

ała prasa bezwzględne) 

komunistyczna i hitle- 

stawia starego teldmar- 

      

     

   
opozycji L. į 

rowska prze 

stač operetkową. Przyznač trzeba, že 
85 lat, to jest wiek ładny! Opowiada- 
no mi, że zużyto 35 płyt woskowych, 
nibi utrwalono ostatnią orację Hin- 
denburga, nadawaną przez radjo. Sta 

  

rzec li tylko z wielkim dem, po wie 
lu bezowocnych próbach, potrafił zdw 
być się na wygłoszenie k ikuminuto- 
wego przemówienia „z uczuciem. A 
jednak ten właśnie siarzee stanowi о-- 
statni autorytet, który jako:tako utrzy 
muje pozory porządku prawnego w 
Rzeszy. Zdajmy sobie sprawę, że w © 
statnin Reichstagu bezwzględną wię 
kszość posiadają stronnictwa radykat 
no-przewrołowe: komuniści i „Nazi. 
Niedawno przeżyliśmy tu strejk ko- 
mimikacyjny przeprowadzony zgod- 

nie przez te obydwa zwalczające się © 

bozy. Większość głosów onych 

przez Hitlera przy ostatnich wybo- 
rach nałeżała do jego zwolenników z 

w mieszczańskich. Ta okolicz- 
nusza Fltlera do radykalizacji 

i dla utrzymania reszty zwolen 

    

       
       

  

    

      

Bez względu na zimny tempera= 
ment polityczny narodu i posłuch. 
który okazuje każdej istniejącej wła- 
dzy, siedzimy tu na beczce prochu k 
niema pewności czy kolejne przesile- 
nie polityczne nie skończy się zastoso- 
waniem chiem rewolucy jnėj... 

  

    

    

        

W każdym razie sędziwy prezy- 
dent-feldimarszałek dźwiga bardzo 

ciężkie brzemię na swych starych bar 

kach! JP. 
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