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Naród fiński i jego ojczyzna, 
W dniu 15-lecia niepodiegłości Finlandji. 

Po wielu łatach zdążałem znów 
okrętem + Tallna do Helsingforsu 
przez 80-km. pas Zatoki Fińskiej. Pra 
gnąłem odwiedzić najbardziej północ 
ną republikę Europy i jego piękną sto- 
licę, „„.perłę północy'. Jadąc na Pół- 
noc w tom ystwie Estończyków, Ło 
tyszów, Niemeów, Szwedów, Aegli 
ków. dziwił mnie brak Polaków. łola 
czego wszystkie nasze podróże bałtyc 
kie kończą się w TalEn:e? Opinia na 
sza, że Finlandja będąc krajem skan- 
dynawskim. politykę prowadzi 
dynawską i krajami bałtyck'emi ma- 
ło sę nieresuje, jest mylna. Skandv- 
nawską jest tylko przyroda fńska. W 
skandynawskiej tradycji wychowane 
jest tyko starsze społeczeństw: ). шіо- 

wale i 

kaja i usun. .ęcie wpływu szwedz 
świadoma n.'ebezpieczeństwa imperja 
lizmu ze wschodu posiada orjentację 
bałtycką. Pragnie współpracy najbl 
szej z państwami bałtyckiemi į Pol- 
ską. Węzły krwi i przeżyc'a wspólne 
podczas walk o n:epodległość narodu 
estońskiego łączą Finnów z  połud- 
niem. Polacy niestety są rzadkim. 
gośćmi p'ęknej F:nlandji 

Szwedzi opanowaw 
całą Finłandję i założyw. 
dów i zamków, rozpoc kolonizację 
szwedzką w Finlandji. Otrzymawszy 
równouprawn'en e ze Szwedami Fin- 
now'e biorą udział w wyborach krója 
i zasiadają w parlamencie. Ogłoszona 
w r. 1551 księstwem. a w r. 1581 w-el- 
kiem księstwem, Finlandja tylko unją 

personalną odtąd że Szwecją jest po- 
łączona. | 

Na początku wieku -18 Szwec ja 

podczas długotrwałych i niesz 
wych wojen tracić zaczyna swe z. 
fińskie. W roku 1809 Szwecja ostatecz 
nie zrezygnować musi z Finlandj. 
Aleksander“ I zatwierdzając wszys!- 

kie przyw leje i prawa fińskie przyjął 
tytuł wielkiego księcia Firlandji. 

Dzięki działalności trzech wiel- 
kich patrjotów fińskich, filozofa i mę 
ża stanu Snellmana, profesora i b£ie- 
rata Lónnrota, poety Runeberga, na- 
stępuje odrodzenie narodu fińskiego: 

obudzenie się samopoczucia i patrjo- 
tyzmu narodowego. Język fińsk 
czyna obok szwedzkiego zdobywać sa 
b'e należne stanowisko. 

Po śmierc: Aleksandra I, rozpoczę 
ła się ze strony Rosji zdecydowana 
wałka 7 autonomją I ą. Najbar- 
dziej polityką rusyfikacyjną odzna- 
czył się generał gubernator Bąbr:kow 
który padł ofiarą zamachu. Zamach 
urzędn ka, Z. Schaumana. który na- 

    

  

    

    
  

  

zaś, 

    

  

  

w 13 wieku 
; szereg gro 

   

  

      
    

    

      

  

    

  

   

żyła. Z 

stępnie popełnił samobójstwo, był je 
dynym aktem gwałtu ze strony Fin- 
nów, którzy biernym oporem walczyli 
o swe prawa. Wobec zdecydowanego 
stanowiska narodu fińskiego Mikołaj 
II musiał ustąpić. Bezkrwawa walka 
nieuzbrojonego w oręż, zato jednak 
w wielkość ducha i charakter narodu 
fińskiego odniosła zwyeięstwo. W ro- 
ku 1907 wybrano 200 posłów do pier 
wszego jednoizbowego parłameniu fiń 
skiego. Szwedzi uzyskali zaledwie 23 
mandaty. Podczas wojny Światowej 
Rosja pragnęła jednak złamać osta- 
tecznie autonomję fińską. Rozpoczęła 

  

   
  

  

sę rusyf:kacja, ograniczenia praw fiń 
sk ch, prześladewan:a patrjotów fiń- 
skich. Finlandja zrozumiała, że godzi 
na ostatecznego zerwania z Rosją wy 
biła. Ideologja młodszego społeczeń- 
stwa, nad ugodową starszego zwycię- 

Młodzież podążyła do Niemiec 
gdzie powstał 27 bataljon Jegrów Pru 
skich z ochotników fińskich. W kraja 
zaś powstało przysposobienie wojsko 
we, i przysposobie kobiet „Lotta 
Swird*. Po wybuchu rewolucji bol- 
szew ckiej, parłament fiński powie- 
rzył 15 listopada 1947 r. rządy kraju 
Svinhufvudowi, który tylko co powró 
eił z wygna nia sy birskiego, gene 
Mannerhe'mowi naczelne dowt 
i ms stworzenia armji. 

iebawem, a m*anowicie 6 grud- 
nia 1917 r. ogłoszono suwerenność 
Finlandji. Niestety w kraju wybuchła 
rewolucja komunistyczna, zorganizo- 
wana przez zdemoralizowane wojsko 

rosyjskie i robotników fińskich. Rząd 
przenieść się musiał do Turku (Abo) 
w Helsinki bowiem panowały krwawe 

rządy rewolueyjne. 

Przy pomocy powstałego przyspo 
sob er wojskowego t współud 
przybyłych z wojskiem niemieck 
kader fińsk'ch, armja fińska odnio- 
sła w maju 1918 r. ostateczne zwycię 

stwo i wkroczyła do stolicy. 
W marcu 1919 odbyły sę nowe 

wybory do parlamentu. 17 Ipeca przy 
jęto konstytucję republikańską, pre 
zydentem państwa obrano prof. Stahl- 
berga, w r. 1925 K. Relandera, obec- 
nė zaś prezydentem jest Svinhufvud. 

Naród fiński którego charakter 
podobnie jak pejzaż jego kraju wyła- 
nia się z granitu, mógł przystąpźć do 
organ zowania swego życia niepodle- 
głega :zął budować w dalszym cią- 
gu polężny gmach wysokiej swojej 
wilizacji północnej, która szeregu ka 
jom za wzór służyć może. 

Norbert Żaba. 

    

  

  

   

   
  

   

  

     

   

  

       

Ku czci kolonizatora polskiego 
Stefana Rogozińskiego. 

Na 4 bm. przypadała 50-ta raczniea wy- 
ruszenia do Kamerunu polskiej wyprawy 
naukowej pod kierównietwem Stefana Ro- 

  

gozińskiego. Wy! 

tylko wzbogacenie pałskiego dorobku nauko 
;lko by dorobek ten przeszedł do 

© zdobycz polskiej wyprawy 
miała również na celu adkry- 

k szmatu ziemi airykańskiej dła 
założenia tam niezawisłej kolonji polskiej. 

dniu 13 grudnia 1882 wyrusza Rogo- 
ziński z Havru do kameruńskieh brzegów 
Atryki na małym żaglewcu „Łucja—Małgo- 

rzata* w towarzystwie Klemensa Tomczaka, 

Leopcida Jaunikowskiego, Hirszfelda i Osta- 
Szewskiego, z których tyłko dwaj pierwsi 

hicrą udział w wi awie do końca. Po kilku 
miesięcznej potr morskiej ekspedycja 
polska ląduje u Kamerunu i zak- 
łada faktoeje. W krótkim czasie Rogoziński 
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zdchywa sobie zaufanie krajoweów do tego 
stopnia, jź główny kacyk z Boty oddaje mu 
rządy nad swym krajem. Za jego przykładem    

    

hezpieczenia się przeciw zsborczej polityce 
niemieckich kolonizatorów oddaje się ped 
protai Auglji. Trzy lata przebywa Rego- 

dziew h puszezach kamer 
e wie ką prewineją i dokony- 

z„eregu cdk naukowych. W tymże 
zmarł jego przyjaciel i towarzysz pra 

ty Temezak. Po trzechletnim pobyciu w Ka 
merunie wraca Rogoziński do _ Warszawy 
wraz ze swym przyjacielem Janikowskim, 
aby zdać rodakom sprawę ze swej działal- 
ności i ponownie wyrusza na brzegi afry- 
kańskie, dajge na wyspie Fernando 
Poo, ale jaż jake płantator, gdyż zachłan- 
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Iiwaly Walnego 
WARSZAWY. (Pat), W. dniu 4 grudnia 

na toczyły się obrady. walnego zjazdu 
tów Związku Legjonistów. 

Przed południem pracowały komisje. O 
godzinie 2 rozpoczęły się obrady. plenarce 
Zagaił je przewodniczący zjazdu pos, G 
poczem przystąpiono do sprawozdań kor 
syjnych. W imieniu komisji — matki prze- 
wodniczący płk. Belina przedstawił kandy- 
datury do władz Związku. Przez aklamację 
GE wybrał płk. SŁ prezesem Związku. 

burzliwemi i oklaskami wyraziła uczu- 
r legjonowej dla osoby płk. Sławk 

u głównego, zgodnie z propoz 
— matki, powołano pp. Brzekos: 

hała Buczkowski Domaszewi- 
к ża, Krzewskie- 

aka, Henisza, ministra Ję. ędrzejewi- 

ińskiego, Strojka, Syn. 
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Przemówienie 
prezesa Sławka. 

Po odczytaniu depesz gratulacyjnych wy- 
głosił obszerne przemówienie P. prezes Sła- 
wek. 

w przemówieniu Sale p. 
oświadczył m 

„Musinry się 
Pulo 

prezes Sia- 

    
stanowić w | Jala sposób, 

ć, aby 
ny w społśczai stwie do ode 

szcze za naszego życia spełnić. 
jesteśmy mniejszością, to jako 

jszość moglibyśmy rządzić większością 
przy pomecy teroru, systemem dyktatury, dy 

ktatury niesłychanie gwałtownej, niesłycha- 
nie ostrej, To jest jeden system. Systemem 
dyktatury można rządzić, zdaje mi się jed- 
nak, że tendeneyj takich między nami ot- 
warcie nikt nie wypowiada, jakkolwiek z 
rezmów z wieloma kolegami mogłem wnios- 
kcwać, że kołedzy często mają pretensje, czy 

to do rządu, czy do czynników w Połsce bar 
dziej decydujących, że eoś nie zostało naka- 

zane, że te trzeba nakazać, Nakazać można, 
ale trzeba się ueiekać do Środków teroru, 
śrcdków represyj, do środków które pod 
wzgłędem skuteczneści będą zawodne i bę 

dą prowadziły nie-de:czege innego; jak do 
zabieia w społeczeństwie inicjatywy, wartoś 
ci pewnej radości życia i zdolności boryka- 
nia się z kosem 

        
    

  

  

   

    

  

   

  

Dyktatura i terer prowadzą do tego, że 
społeczeństwo przestaje być społeczeństwem, 
a staje się popędzanem stadem. Ponieważ 
nie leży to na linji ani naszych tendencyj. 
ani zamierzeń. ani chęci, musimy ten system 
rządzenia Państwem odrzueić*. 

Zjazd uchwalił następujące rezolucje: 
Walny zjazd delegatów Związku Legjeni- 

stów: 
1) Stwierdza, że ebóz legjonowy, który 

psa wodzą Kemendanta Piłsudskiego zhbrej- 

  

  

ną ręką dźwignął sztandar niepodległości u- 
waża za swoją misję dzieło utworzenia ро- 
tęgi mocarstwowej Rzeczypospolitej, 

2) Przesyła bratnim organizacjom byłych 
wojskowych pozdrowienie legionowe oraz za 
pewnienia © żołnierskiej gotowości legjoni 
stów de najśeiślejszej współpracy nad podnie 
sieniem i usprawnieniem sił obronnych Rze 
ezypospolitej. 

3) Przesyła braterskie pozdrowienie or- 
ganizacji Związku Strzeleckiego, widząc w 
pracy strzeleckej kontynuowanie przez młe- 
<ie pekclenie świetnych tradycyj strzeleckich 
z ©kresu przedwcjennego: wałny zjazd wzy 
wa wszystkich legjonistów do najintensyw 
niejszej pracy w Związku Strzeleckim. 

4) Widząc w organizacji BBWR formę 
realizowania konkretnych żądań  politycz- 

   

  

adi! tolegalów 
nych w dziedzinie organizacji społeczeństwa 
na gruncie ideologii państwowej, uznaje za 
konieczne jak najżywszy udział w pracach D. 
B. W. R. elementu legjonowego, który daje 
najlepszą rękojmię utrzymania czystości ide- 
ologji naszego obczu politycznego. 

5) Zważywszy że ludzkość przeżywa cięż- 

ki kryzys gospodarczy oraz stwierdzając, że 
w mehilizacji sił narodu nie wszystkie jedno 
stki jednakowe ofiarny biorą udział, że czasy 
checne mogą przypeminać podział na obroń 
ców frentu i dostaweów wojennych, wyraża 
przekonanie, # żary kryzysu muszą być 
równomiernie rozłożone na wszystkie warst- 
wy społeczne, zaś jednostki, wyzyskujące 
zbiedzone społeczeństwo, winny napotkać 
na zdecydowany nacisk, a nawet represje 
ze strony rządu Rzeczypospolitej. 

6) Posiadająe dane, że pewna ilość ludzi 

begatych przechowuje część majątku narodo 
wege w zagranicznych bankach, pozbawiając 
kraj niezbędnych środków pieniężnych, — 
stwierdza, że te przejawy w okresie walki 
esłego narodu na froncie gospodarczym są 
zdradą kraju i wzywa społeczeństwa do po- 
stawienia tego rodzaju csobników pod prę- 

    

    

      

„gierz powszechnej pogardy. 

© © r 

7) Stwierdzając, że lud pracujący dziel- 
nie i ofiarnie przetrzymuje ciężki okres wal 
ki o lepszą przyszełść, przesyła wszystkim 
ludziem pracy braterskie pozdrowienie 

  

  

   

8) Stwierdzając, że kryzys specjalnie cięż- 
ke dcetknął rolnictwo, będące podstawą egzy 
stencji przeważającej części ludności państ- 
wa, uznaje za konieczne podtrzymanie i rez 
winięcie podjętej przez rząd i społeczeństwo 
polskie akcji, zmierzającej do poprawy. 

9) Doceniając znaczenie osadnictwa &а 
rozwoju ideclcgji państwowej na Kresach 
i podkreślając 10-letni wysiłek pracy kul- 
turalnej i gospodarczej osadników stwierdza 

kenieczność podjęcia przez rząd i społeczeń- 
stwo wszelkich wysiłków, zmierzających do 
stworzenia csadnikom warunków, umożliwia 
jących im utrzymanie tych ważnych dla 
Rzeczypospolitej placówek. 

10) Walny Zjazd, nawiązująe do zjazdu 
legjienistów w Gdyni, który był wyrazem zde 
cydeówanej woli szeregów legjenówych de 
pracy nad rezwejem potęgi morskiej i stwier 
dzając, że byt i mocarstwowe znaczenie pań 
stwa wymaga posiadania silnej flety handlo 
wcj i dvcjenrej, wzywa całe społeczeństwo 
do współpracy w realizowaniu tej idei, 

   

Komornicy zostali urzędnikami 

  

państwowymi. 
Rozporządzenie Ministra Sprzwiedi. 

WARSZAWA (Pat) W dzisiejszym 
Dzienniku Ustaw ukazało się rozpo- 
rządzenie ministra sprawiedliwość, 

rpormujące przepisy o komornikach. 
W myśł tego rozporządz. komornik 
jest urzędn=k'em państwowym. Do ko 
mornmików stosuje się ustawę z dn. 17 
lutego 1932 r. o państwowej służb:e 
„cywilnej i inne przepisy, dotyczące u- 
rzędników państwowych. Kandydaci 
na stanowisko komorn'ka pow'nni cd 
być praktykę u komornika i złożyć 
specjalny egzamin. Komornika mianu 
je prezes Sądu Apelacyjnego. Komor 
nik otrzymuje ze skarbu państwa upo 

  

     

  

sażenie, określone w uusłanie o upcsa 
żeniu urzędników państwowych. Na 
pokrycie kosztów utrzymania biura 
komornik zatrzymuje dla siebie 40 
proc. pobieranych za czynności opłat. 
Władzą służbową komorn'ka jest kie 
rown.k, sądu grodzkiego, przy któryn: 
on urzęduje. Komornicy sądowi czyń- 
ni obecnie w okręgach sądów apelacyj 
nych w Warszawie, Lublinie i Wiln.e 
pełnią nadal swe czynności jednak mu 
szą być mianowani według nowych 
przepisów. Not je te będą doku- 
nane do dn: sca 1933 roku. 

    

   

      

  

    

  

Schłeicher urabia parlament. 
Hitlerowcy przysięgają na 

BERLIN (Pat). Gabinet Rzeszy roz 
począł w poniedziałek narady nad cx 
posć, które kanclerz Schleicher ma 
wygłosić w Reichstagu. Jak eodzien- 
nie obradowały również frakeje par- 
lamentarne nad ustaleniem swej tak- 
tyki wobec życzeń gabinetu. Głównem 
wydarzeniem dnia była konferencja 
premjera Sehleichera z b. prezyden- 
tem Reiehstagu Goeringiem. W mia- 
rodajnych kołach oświadczają, że Goe 
ring w rozmowie ze Schieicherem za 
pewnił spokojny przebieg jutrzejsz 
go posiedzenia Reichstagu. 

W) kuluarach parlamentu wyraża- 

  

wierność swemu szefowi. 

ne przypuszezenie, że rząd za cenę Og 
łeszenia amnestji politycznej mógłby 
uzyskać zgodę narodowych  socjalis- 
tów na odroczenie Reichstagu mniej 
więcej do połowy stycznia. Decyzja 
frakcji narodewo-secjalistycznej, któ 
ra na dzisiejszem zebraniu złożyła 
przysięgę wierności na ręce Hitlera, 
trzymana jest narazie w tajemnicy. O 
biegała dziś pogłoska, że program g0s 
podarczy rządu Schleichera przewidu 
je m. in. rozpisanie przymusowej po 
žyczki i nałożenie daniny majątkowej 
Pogłoski te zostały ze strony miarodaj 
nej zdementowane. 

  

  

Armja powstańcza gen. Su-Ping-Wena w Mandżurji 
uciekła na terytorjum sowieckie. 

CICIKAR (Pat). Armia chińska ca 
fa się na zachód zbliżając się do Khai 
laru. W armji panuje demoralizacja i 
nieporządek. Na czełe tej armji stoi 
gen. Su-Ping-Wen, który odmówił ro- 
kowań w sprawie wydznia 250 eywil- 
nych zakładników, zatrzymanych 

przez wojska chińskie po zbombarde- 
waniu Khailaru. Według ostatnich 
wiadomość; jrmja ehtńska przeszła 

wczoraj wieczorem na terytorjum s0- 
wieekie i posuwa się wzdiuż linji ko- 
iejoewej wschodnio-chińskiej. 

Szczegóły ucieczki. 

MOSKWA (Pat). Szczegóły uci 
powstańczej gen. Su-Ping- 
teryterjum sowieckie są na 

    

      
stępujące: 

W nocy z 4 na 5 b. m. chiński ko- 
mendant wojskowy stacji Mandżuii 
zażądał od naczelnika stacji przygoto 

Re" 

ność niemiecka wydarła mu polityczne zdo- 
jego imprezy kameruńskiej, Rogoziń- 

i w kiłka lat później w r. 1896 w 
liezae lai 36, Celem uczczenia 58 

/ ekspedycji Rogozińskiego, Liga 
Merska i Kolanjalna urządza pod protekto 
ratem Pana Marszałka Józeia Piłsudskiego 
w dn. 8 grudnia uroczystą akademję. W aka 
demji tej weźmie udział ostatni żyjący ucze 
stnik wyprawy p. Janikowski. 

Na zdjęciu naszem widzimy faktorję za- 
łożeną przez Rogozińskiego na wybrzeżu ka 
meruńskiem oraz podobiznę p. Rogozińskie 
go. 

  

   
    

   

  

wania kiłku eszelonów celem wyjaz- 
Gu de ZSRR. Wobec odmowy žolnie- 
rze dy zajęli wagony przy pomo- 

й jnej poczem steroryzowa- 
bez zachowania ja- 

kiekkolwi iek Średków ostrożności 0- 
puścili terytorjaum mandžurskie, za- 
bė ierając ze sobą stukilkudziesięciu 0- 

japońskich i narodowości 
chińskiej zatrzymanych przez gen. Su 
Ping-Wena w chakarterze zakładni- 
ków. Część wejska, której nie starczy 
ło wagonów. przekroczyła granieę so- 

   

    

     

   wieeką piechotą. Ucieczka powstań- 
tów eh ich trwa. 

Gen. Su-Ping-Wen 
internowany. 

MOSKWA (Pat). Gen. Su-Ping- 

Wen został wraz z całym sztabem in- 
ternowany w pociągu, składającym 
się z 43 wag. zatrzymanym przez 
pograniezny oddział GPU pod stacją 
Maciejewskaja. Wszystkich rozbrojo- 
ne. Zakładniey japońscy i mandżurs- 
cy zostali ewakuowani na stację Macie 
jewskaja (pierwsza stacja sowiecka na 
pograniczu ifandżurji) i będą mieli za 
pewniony powrót do Japonji iub 
Mandżuwji. Przewodniczący  japońs- 
kiej delegacji de spraw ewakuowania 
obywatel! japońskich w Mandżurii, 
szef japońskiej misji wojskowej w 

Charbinie pik. Ramacabara wyjechał 
za pozwoleniem władz sowieckich na 
samo pogranicze — t. zw. „Przysta- 
nek 86", później do stacji Maciejews- 
kaj 

  

   

        

Strach ma wielkie oczy 
czy zwykły pretekst do szykany? 

GDAŃSK. (Pat). Wezoraj podczas próby 
generalnej, wystawianej przez polską trupę 
amatorską, „Nocy listopadowej* Wyspiańskie 
go, zjawiła się na sali teatralnej polieja i a 
resztowała aktorów zabierjąc broń rekwizy 
tewą, Aktorów wraz z bronią Gdstawiono do 
prezydjum policji, gdzie spisano protokół, 
Na skutek natychmiastowej interwencji Ko 
misarjatu Generalnego Rzeczypospolitej Pol 
skiej, aktorzy zostali zwolnieni zaś broń re- 

rtową zwrócono. Wyznaczony na wie- 
czór wczorajszy obchód ku uezezeniu 25-le 

  

    šmierci Wyspiańskiego połączony z uez 
niem rocznicy powstania listopadowego 

nie mógł się odbyć. 
Przypomnieć należy, że władze gdańskie, 

w krótkim przeciągu czasu, już po raz drugi 
usiłują dojrzeć w rekwizytach broni, niez- 
będnej dla przedstawień polskich, niebet- 
pieczeństwo dla Gdańska. Pierwszy tego ro 
dzaju wypadek, zdarzył się gdy sprowadzone 
z Polski rekwizyty teatralne, potrzebne do 
wystawienia sztuki „Kościuszko pod Вае- 
ławieami*. 

   

   
   

  

Ś. p. Stefan Przeździecki. 

Rzecz ЗОг у 
Stefah, Przezdz kim śp.    

Amator silnych emocy|. 
DOURBAN. (Południowa Afryka, w Na- 

talu). (Pat). Pewien lotnik wyskóczył ze spa 
dcehronem z aereplanu, znajdującego się na 

ości 17.300 stóp: Ten amator silnych 
eń edbył prze który trwał 20 mi- 

nut, zupełnie pomyślnie i wytądował między 
awe drzewami. W sie przelotu palił pa 

i jadrbiszkopiy — jak opowiada — 

     

      
aby utrzymać się w pogodnym nastroju. 

Lakoniczny dziennik 
«ekonomisty. 

  

    
   

   

   
0 "wybuchł 

japońskich.  Porzuc 
usiłowali zdemołow 
17 statków handlowy 

pracę marynarze 
maszyny i urządzenia 

ysuwają łapę 
dajcie nam 

te wszystkie zasiłki i poczyńcie grubsze ulgi 
podatkowe — a zatrudnimy wam więcej bez 
robctnych. 

  

  

Cukier krzepi. Dlatego litewscy plantato- 
  

  

rzy buraków cukrowych wziąwszy za rak 
ubiegły 8 proc. dewidendy — postamowiłi wy 
budlować drugą cukrownię na Łitwie. 

ZGRZ, 

Kosztuje — to kosztuje. Ale spisuje się 

     dobrze. Oczy : Gdynia. Wciąż bije rekor 
dy. W październiku np. przeladowano 
542,36ł ton. Wieszło w tymże miesiącu 377 
statków o pojemności 279,958 ton wyszło 378 
o pojemności 274,196 ton. Import wzrósł do 
51,947, ekspert zaś osiągnął 487,936 ton. — 
Wywożono przeważnie węgiel i drzewo. =- 
Świeżo przybył proste w Australji szwedzki 
motorowiec z ładunkiem 2000 bel wełny. 

Na horyzoncie ukazują się dalsze ładua- 
ki. 

  

Baj REI 

Nasz przemysł otrzymał poważne zamó- 
wienie rządowe na dostarczenie tkanin Inia . 
nych. Jednakże ponieważ obecnie jest dosta- 
tecznie sbstužony, pr“ 1 o przesunięcie tei- 
minu dostawy "na wiosnę, motywując swą 
prośbę koniecznością równomiernego natę- 
żenia pracy zakładów. Postulat ten zostat 
uwzględni 

  

    

  

    
Szewstwo połskie obawia się, że interesy 

jet go mogą być zagrożone przez żądania stro 
st podczas rokowań  handlo- 

Austrja w 1928 r., a więc 
konjunkiurze przywiozła do 

4 tony obuwia. Potem przywóz stop 
niowo malał aż do 16 ton w roku 1931. Mimo 
to, delegacja austrjacka żąda przyznania u 
na przywóz 40 ton obuwia.. Czechosłowacja 
także ma pretem Dlatego wstwo. poł- 
skie, które prowadzi około 60 tys. warszta- 
tów, zatrudniając około 300 tysięcy pracow- 
ników, w obronie św interesów ma za- 
miar protestować prze udzielaniu ulg na 
przywóz obuwia PER PC 

    

    
    5 

      

   
    

      

Hodowia cwiee — akadafenicia państwo 
wem: — mówi płk. Dźugay Janusz. Za czas 

  

od roku 1926 — 1931 prawie miljard złotych 
śmy na zagraniczną wełnę. Nie mó- 

wimy już o mięsie baraniem, które wojsko 
jadioby z przyjemnością. 

Właśnie ukazało się rozporządzenie Mi- 
nisterstwe Spraw Wojskowych, by odżywiać 
Gddziały wejska mięsem baraniem, raz 
względnie dwa razy w ciągu dekady. Nawet 
włedy, śdy ceny mięsa baraniego będą wyż 
sze od mięsa wołowego. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
RSZAWA. (Pat). Londyn 28,25—28,14 
ork 8,924 — 8,904; Paryż 34,88 -- 

szwajcarja 171,65 — 171,22; Włochy 
Berlin w obrotach prywal- 

— 212. Tendencja niejednolita. 
nk Polski 87 

   

    

   

Doktor med. 

LEON PAPP 
Akuszeria i choroby kobiece 
M. Pohulanka 10, tel. 17-64 

Przyjmuje od 4—6
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Posiedzenie wileńskiej grupy regjo- 
nalnej posłów i senatorów BBWR. 

Dnia 5 bm. odbyło się posiedzenie 

wileńskiej grupy regjonalnej posłów i 

senałorów BBWR. Obradowano bez 

przerwy od godz. 10 rano do godziny 

7 wieczór. Na porządku obrad znajdo- 

wały się sprawy organizacyjne oraz 

sprawa projektu ustawy o wykupie 

dzierżawnych w miastach i 

  

gruntów 

miastecz 

ną z największych bolączek W leńsz- 

  

kach, która to sprawa jest jed 

Między in. postanowiono zwo 

r. zjazd Rady wo- 

czyzny. 

33 
łać w styczniu 193: 

Akcja pomocy 
Węgiel, nafta i mąka 

dia bezrobotnych. 
Rozdawnictwo ziemniaków bezro- 

botnym odbywa się bez przerwy. Do- 

tychczas wydano przeszło 200 tysięcy 

klg. Zasiłek otrzymało 715 bezrobot- 

ach] W bieżącym tygodniu ziemn'a- 

ki będą wydawane ta 
szechnym, których na 15 
21-na. Odbiorą one 50 tysięcy klg. na 

dożyw:an'e dzieci. ; - 

Z mastaniem mrozów wojewódzki 

komiet do spraw bezrobocia będzie 

wydawał także zasłek opałowy w po 

slaci węgla po 150 klg. lub m” drze- 

wa miiesię na rodz nę. Kom tet 

ma już na składach 100 tysięcy kig. 

węgla, zaś 240 tysięcy nadejdzie w naj 

bliższej przyszłości. Przew duje się 

także rozdawn ctwo mąk, której ko- 

mitet posiada narazie 40 tysięcy klg., 

oraz rozdawnictwo nafty, co uskutecz 

miałyby zakłady „Połminuć. W myśl 

głównej zasady komitetu „Nie za dar: 
mo* bezrobotni otrzymają te zasłk 

wzaniian za pracę, którą będą obowią 

zani wykonać w przyszłoścć:. 

Gdzie zatrudniani są 
bezrebotni? 

W ubiegłym tygodniu Wojewódz- 
ki Komitet do spraw bezrobocia za- 
trudn ł 280 bezroboinych, wydając na 
ten cel 5500 złotych w gotówce. Bez- 
robotni pracowali: w wydziale komu 
nikacji Magistratu — przy robotach 
ziemnych na Górze Boufałłowej (67 
osób), przy regulacji ulicy Sołtan! 
skiej (67 osób), w b.urze statysty 
nem Magistratu (50 osób), przy re- 
monucie Pałacu Reprezentacyjnego (20 
osób|, na plantacjach Mag.stratu (20 

  

         

  

     

    

       

  

  

      

osób), w Dyrekcji Robót Pubkczny 
(14 osóbj, w Państwowych zakł. Drog. 
(25 osób) i w Szkołe Ogrodniezej (11 

ypuszczać, że insty - 

оф 

  

osób). Należy pr 
tucje te w jakikolwiek sposób 

НОНЕ Mari 
doskonale oczyszczają pory skó- 
ry,pobudzają transpiracje, zapo- 

i biegają tworzeniu się wągrów, 
pryszczy it. B. i utrzymują czys- 

tą, gładką, o świeżym wyglądzie 
CERĘ. 

            
    

OŚWIADCZENIE. 
„Wi związku z zarzutem złamania 

słowa honoru, podniesionym przez p. 
Jerzego Gołońskiego, członka Korpo- 
racji Polonia, przeciwko comilitonowi 
ppor. rez. Włodzimierzowi Surożowi na 

+ Whlnem Zebraniu Koła Medyków U. 

S$. B. w dniu 4 listopada b. r. Pre- 
zydjum korporacji Conradia oświad- 
cza, iż biorąc pod uwagę rehabilitu ja- 
cą com. Wiłodzimierza Suroża uchwa 
ię Oficerskiego Sądu Honorowego 5 
pułku jpiechoty Legjonów, wydaną w 

zbadaniu  podniesionego zarzutu, u- 
chwałą z dnia 4 grudnia; b. r. uznało 
zarzui za całkowicie bezpodstawny i     
uchyliło zarządzenie, zawieszające 
com. Włodzimierza Suroża w bar- 
wach”. 

Wilno-5 grudnia 1932 r. - 

Za Prezydjum KI CONRADIA 

(--) Mieczysław Pałczyński 
Kanclerz 

—) Jerzy Nowakowski 
Marszałek     

niniejszej sprawie, oraz po dokładnem ji 

jewódzkiej BBWR. i zwrócić się do 

prezesa Sławka z prośbą o przybycie 

na ten zjazd i wygłoszenie referatu 

politycznego, przyczem prezes Sławek 

miałby sposobność bezpośredniego za * 

poznania się z trudną sytuacją gospo- 

darczą Wileńszczyzny. W dalszej dv- 

skusji dużo uwagi poświęcono zagad- 

nieniom współpracy BBWR. z miejsco 

wą administracją w rozstrzyganiu naj 

ważniejszych zagadnień lokalnych. 

bezrobotnym. 
wdzięczą się społeczeństwu w osobie 
komitetu za bezpłatnego robotnika. 

Zbiórko odzieży. 

  

W zbiórce odzieży biorą udział 
członkowie 40-1u organizacyj społecz 

  

nych W.lna, uczniowie szkół i harce- 
rze. Wczoraj po mieście kwestowało 
przeszło 200 osób. Dyrekcja „Arbo- 
nu* dała do dyspozycji komitetu auio 
bus, który użyto do celów reklamo- 

   

        

Nowe przepisy o umunduro- 
waniu oficerów rezerwy. 

Rada ministrów uchwaliła projekt noweli 

  

do ustawy z dnia 9 październ. 1928 roku 
iu funkcjonarjuszów państwo: 

Projektowana no t 

nić ma w wymienionej ustawie pr 
o wyekwipowanu oficerów rezerwy. Prz 
widuje ona, że oficerowie rezerwy powołani 

       
   

      

     

  

na ćwiezniA lub do służ! rojskowej na mo 

cy zarząd rady ministrów otr nują na 
czas ćwiczeń lub pełnienia służby umundu 
rowanie w naturze, które pozostaje własno 
ścią skarbu państ Jedynie na rogaty 
i pas wypłacana = ie pewna wota w go- 
tówce. Po ć h, umundurowanie to, 
oprócz rogatywki i pasa, zużyte będąje na 
cele urundurowani a szeregowych. Mini 

stwo spraw wojskowych spódziewa się, że 
ten em da pewne oszczędności, umoż!i 
wi bowiem przy 6 ćwiczeniach jednego of! 
cera rezerwy zaoszczędzenie przeszło 400 zł. 
w porówniamiu z dawniej płaconemi dodat 
kami na wyekwipowanie. Zarazem system 
ten: da możność umundurowania bez zwrotu 
kosztów tych oficerów, którzy pobierali swe 
go czasu dadalek na wyekwipowanie w ga 
tówce lub w naturze i których umunduro- 
wanie naskutek odbytych ćwiczeń uległo zu- 
życiu. O ile dany oficer zwróci otrzymane 
w naturze na własność umundurowanie, ta 
będzie mógł na przyszłość korzystać, w razie 
powołania na ćwiczenia, z uprawnień. obec- 
nie przewidzianych narówni z tymi, którzy 
umundurowania na własność nie otrzym 

       ke 

  

          

  

     
     

    

    

  

Należy przypomnieć, że w 1931 r. wprowa 
dzone zostało dla oficerów rezerwy wyda- 
wanie wyekwipowania w naturze, które było 
własnością oficera, Ta zmiana, która okazała 
się wprawdzie korzystniejszą od systemu jed 
norazowych wypłat na umundurowanie w go 
tówce, nie usunęła niedogodności t. zw. „wy 

rastawia* oficerów z muaduru i zniszczenia 
go przez żużycie. Mundury otrzymywane 
przez oficerów po ćwiczeniach pozostawały 
w magazynach jednostek wojskowych, co 
obciążyło te jednostki pewnemi kosztami 
pracą w związku z ich konserwacją nie za- 

pobiegając zresztą możliwości ich zniszcze 
nia. 

Nowy system, projektowany obecnie ma 

usunąć m. in. i te miedogodnośc. Ponadto 
projektowana nowela umożliwi płacenie do- 
datku na mieszkania dla rodzin lub na 
składowe również podoficerom i. szerė, 
wcom zawodowym, czy! przez to zadość 
postulątom sprawiedlówo jak wiadoma 
bowiem, i podoficerowie znaleźć się mogą 
często w sytuacji, powodującej konieczność 
prowadzenia dwóch domów, lub oddawania 
rzeczy na skład. (Iskra). 

  

   

    

   
  

Fałszywi rewidenci. 

Coraz częściej zdarzają się wypadki prze 
prowadzania rewizji w przedsiębiorstwach 
handlowych podległych kontroli skarbowej 
przez osoby do tego nieupoważnione. 

Osoby ie przedstawiają się za urzędników 
skarbowych, a licząc na łatwowierność właś. 
ciciel jprzedsiębiorstw wyłudzają od nich 
pieniądze, obiecując wzamian pomyślne za- 
łatwienie spraw urzędowych, wyjednanie u 
włądz skarbowych ulg i t. d. 

Izba skarbowa ponownie przypomina 
właścicielom przedsiębiorstw, że od osób za- 
mierzających w ich lokalu przedsięwziąć ja. 
kiekołwiek czynności urzędowe mależy zażą 
dać wylegitymowania się. Gdy dany osobnik 

nie okaże legitymacji, właściciel przedsiębior 
stwa winien bezzwłocznie zawiadomić o tem 
najbliższego posterunkowego.    

Popierajele Przemysł Kralowy 
  

KOŁAS I KUPAŁA. 
W pięćdziesiątą rocznicę urodzin. 

(Dokończenie), 

Jakiż jest dorobek poetycki Koła- 
sai Kupały? Obaj to jednocześnie i li- 
rycy, i epicy, i pisarze dramatyczn'. 
Kupała pisze niemal wyłącznie wier 
szem; Kołas — i wierszem i prozą. 

Z wydanych utworów Kołasa, uży 
wającego w prozie również innego 
pseudonimu — Tarasa Huszczy, za- 
znaczymy: 

1) „Pieśni Żalby*, Wilno, 1910. 
Żbiór wierszy lirycznych, pisanych 
w czasie trzyletniego przebywania w 
więzieniu mińskiem; 2) „Apawiadań- 
ni' (1912); 3) zbiór opowiadań w pro- 
zie „Rodnyja zjawyć (1914); 4) kilka 
drobnych opowiadań, wydanych osob 
no; 5) utwory sceniczne („Sceniczny- 
ja twory* (1917); 6) poemat „Symon 
Muzyka“ (1918); 7) „Kazki žyčeia“ 
opow'adania alegoryczne (1921); 8) 
„Wodhalle*, zbiór wierszy lirycz- 
mych (1922); 9) poemat „Nowaja zia- 
mla“ (1923); 10) dwie powieści —- 
części trylogj. (niedokończonej): „U 
Paleskaj hłuszy* „U hłybi Paleś- 

   

  

* (1923) 

  

; 11) najnowsze opowiad: 
nia z žycia w Sowietach-„U wiry žyč. 
cia“ i inne drobniejsze, Pozatem — 
podręczn.ki szkolne (czytanki) i t. p. 

Twórczość Janki Kupały obejmu- 

    

je: я 
) Zbiór pierwszych wierszy „Ża- 

lejka* (1908); 2) wiersz „Huślac* 
(1910); 3) poemat dramatyczny „Ad- 
wiecznaja pieśnia* (1910); 4) poemat 
dramatyczny „Son na kurhanie” 
(1918); 5) obrazek dramatyczny „Pau 
linka“ (1913); 6) duży tom wierszy 
„Szlacham żyćcia* (1913); 7) dramat 
„Raskidanaje hmiazdo* (1919); 8) 
„Spadezyna“, zbiór wierszy (1922; 
9) „Bieznazounaje”, zbiór wierszy 
(1924). — Poza twórczością oryginal- 
ną zaznaczyć należy szereg przekła- 
dów na język białoruski, jak to; „Sło- 
wa ab pałku Ihara*, „Eros i Psyche* 
Żuławskiego, libretto do „Halki* i iu: 
ne. 

   

  

* * * 

Wróćmy teraz do zestawienia twór 

Ww 

    
PEB NS RCL 

Choć wszystko bierze- 

niczego nie daje! 

„..„Prądożerca”! Ten mały wam- 
pir. który podstępnie ukrywa się 
w każdej t.zw. „taniej” żarówce. 

Pokryjomu pompuje on i połyka 

drogi prąd z Waszej sieci elek- 

trycznej, nie dając wzamian 
ani odrobiny więcej światła. 
Nie pozwólcie „prądożercy” 

wodzić się za nos! Jego roczne 

utrzymanie kosztuje Was wiele 
drogiego prądu. Za te same pieniądze kupcie lspiej o kilka żarówek 
więcsj! Będziecie mieli wtedy więcej światła i więcej komfortu 
przy zużyciu mniejszej ilości 2 

ŻAROWKA PHILIPSA 
CHRONI WASZE OCZY DKA WASZĄ KIESZEŃ 

  

Po czyjej stronie zła wola? 
Echa listu Dowgalewskiego do Herriota. 

BUKARESZT (Pat). List ambasa- 
dora Dowgalewskiego do premjera 
Herriota, wystosowany z okazji podpi 
samia paktu francusko-sowieekiego i 
wyrażający gotowość Sowietów do 
podpisania z ktumunją w przeciągu 
4 miesięey paktu o nieagresji na pod- 
stawie formuły uzgodnionej pomiędzy 
pp. Litwinewem a Cadere, wywołał w 
opinji rumuńskiej silne poruszenie. 
Stwicrdzając rozbieżność powyższej 

deklaracji sowieckiej z oświadczeniem 
ministra Tituleseu, który powiedział 
w parlamencie, że p. Cadere nie uz- 
godnił żadnej formuły z Sowietami 
„Dimineata* domaga się opublikowa- 
nia przez rząd rumuński zbioru doku 
mentów dotyczących rokowań z Ros- 
ją sowiecką o pakt nieagresji, aby roz 
wiać w opinji międzynarodowej wszeł 

kie wątpliwości, po czyjej stronie leży 
zła woła, 

Jaki będzie pierwszy krok Roosevelta? 
LONDYN (Pat). Dobrze poinformo 

wany korespondent amerykański „Da 

ily Telegraph* donosi dzisiaj, że pier 
wszem dziełem Roosevelta, po objęciu 
przez niego rządów będzie uznanie Ro 
sji sowieckiej i nawiązanie rokowań 
handlowych z Sowietami. W związku 

z tem zaraz po uznaniu Rosji sowiec 
kiej wyjechałaby do Rosji delegacja 
partji demokratycznej celem przygo: 

„towania gruntu dla dyskusji w spra- 
wie traktatu handlowego na przys”- 
łym kongresie. 

Hoover w obronie Anglii. 
WASZYNGTON (Pat). Wg. wiado 

mości ze źródeł miarodajnych, wła- 
dza wykonawcza zdecydowana jest 
zwrócić się do Kongresu o uzyskanie 
zmniejszenia ciężaru długów przy- 
najmn ej dła Wielkiej Brytanji. Z dru 
giej strony słychać, że prezydent Hoo - 
ver stara się za pośrednictwem amba 

sadora Mellona poznać poglądy rządu 
brytyjskiego na sprawę sposobu spia 
cenia długów, któryby umożliwił uni- 

knięcie poważnych powikłań na ryn 
ku p eniężnym. Jedną z propozycyj o 
mawianych wczoraj na konferencji w 
Białym Domu była sprawa spłaty dłu 
gów w biletach bankowych. 

  

Gandhi rozpoczął 
LONDYN (Pat). Dzienniki donoszą 

o nowej głodówce podjętej wczoraj 
przez Gandhiego, tym razem na znak 
protestu przeciwko złemu traktows- 
niu w więzieniu przyjaciela jego prot. 
Patwardhana. W ciągu pierwszych 

24 godzin Gandhi stracił 6 funtów wa 
gi i osłabł tak dalece, że musiał post 

nową głodówkę. 
swój przerwać wypijająe dzisiaj 
szklankę soku pomarańczowego. Za 
mierza on jednak post rozpocząć po- 
nownie we Środę. Profesor Patward- 
"han również prowadzi głodówkę już 
od 17 listopada i jest podobno bliski 
śmierci. 

Możliwość zniesienia autonomji 
uniwersyteckiej w Austrii. 

WIEDEŃ (Pat). Prasa poniedziat- 
kowa przypisuje 'wystąpieniu studen 
tów katolidkich, t. zw. Deutsche Stu- 
dentenschaft wielkie znaczenie. Rząd 
ausirajcki zdecydowany jest bezwa- 
runkowo chronić studentów katolic- 

kich przed terorem hitlerowców i go 
tów jest w razie ponowienia się eksce - 
sów, znieść autonomję uniwersyte- 
tów i powierzyć policji utrzymanie po 
rządku na wyższych uczelniach. 

  

Obwiepolscy rozbijacze sklepów 
na 2 mies. do kczy. 

WARSZAWA. (Pat), Wi dniu 5 bm. odbyla 
się rozprawa karno-administraeyjna w: sta- 
rostwie grodzkiem Warszawa — środmieśń- 
cie przeciwko zatrzymanym w czasie mani 
łestaeyj ulicznych w dniu 3 grudnia studen 
tom. Z pośród 24 zatrzymanych osób naste- 
pujące zostały skazane: Iwanowski Antoni, 

Adam, Szymeniewski Ferdynand, Orzechów 
ski Jan, Fiszer Tadeusz, Fiszer Józef, Sta- 
rzyński Czesław i Stobnieki Feliks — na ka 
rę de 60 dni bezwzględnego aresztu oraz Ja- 
reeki Józef i Prószyński Jerzy — na karę 

grzywny 2 tysiące zł, z zamianą na 60 dni 
aresztu. 

Nowy wynalazek 
na zgubę iudzkości. 

PARYŻ, (Pat). — Wojskowe fabryki pro 
chu w Hiszpanji przystąpiły do wypróbowa- 
nia wynalazku nowego materjału wybucho- 
wego, zdolnego do przebicia stref © niskiem 
ciśnieniu atmesferycznem bez utraty siły 
wybuehowej. Doświadezenia dały wyniki 

czości obu poetów. Każdy z nich jest 
inny, każdy w sposób osobliwy, jemu 
tylko właściwy wypowiada nawet to, 
co jest treścią identyczną u obu. Ale i 
w freścj są różnce zasadnicze. Od 
nich zaczniemy. 

Kołas — to nieodrodny syn wio- 
ski białoruskiej. To piewca włościań- 
ski przedewszystkiem. Życie białoru- 
skiej rodziny chłopskiej znajduje u 
Kołasa pełne swe odbicie, tak, juk ży- 
cie chłopa polskiego odbiło się w 
„Chłopach Reymonta. А. zasadniczą 

cechą tego życia jest owe odwieczne, 
żywiołowe dążenie do ziemi Taką peł 
ną epopeą chłopską jest „Nowaja zia- 
mila”, A obok stoi drug: poemat wier- 
szowy Kolasa — „Symon Muzyka“, ja 
ko rozwinięcie jednego z momentów 
życa chłopskiego, momentu osobli- 
wego: Symon -- to takiż Janko Mu- 
zykant Sienkiewicza, tylko w bardziej 
szerokiem ujęciu, ałość zaś poema 
tu możnaby nazwać hymnem na 
cześć twórczości muzycznej: wszystko 
tu śpiewa, wszystko jest muzyką. W 
innych utworach daje poeta obrazki z 
życia nauczycieli ludowych (obie po- 
wieści) i tak zwanej „inteligencji* wjei 
skiej i małomiasteczkowej. A życie 
przyrody zajmuje u Kołasa, który ją 
tak dobrze rozumie, miejsce równorzę 

      

pozytywne, W: ten sposób główna trudność 
w kwestji ostrzeliwania samolotów na wiel- 
kieh wysokościach byłaby pokonana. Wyna- 
łazeą jest dyrektor laberatorjum wojskowe 
go pułkownik artylerji Moreno Luque. 

dne z życiem ludzi. To też zarówno du 
sza białoruska, jak i przyroda mają 
w osobie Kołasa znakomitego wyrazi 
ciela — odtwórcę I chociaż Kołas 
zrzadka tylko porusza kwcestję biało- 
ruską, jako taką, chociaz nie formułu 
je ideologji odrodzeniowej, — jest on 
zawsze nawskroś narodowym. 

Inaczej rzecz się ma ż Kupala. Со- 
prawda, i on zaczynał od zobrazowa- 
nia życia znanej mu tak dobrze sfery 
drobnych dzierżawców, chłopów bez 
rolnych. Ale Kupała jest o wiele szer- 
szym od Kołasa: obejmuje on w dal- 
szym swym rozwoju całość narodu 
białoruskiego, siaje w obronie praw 
narodowych Białorusinów, jako ta- 
kich, rzuca hasła do walki o lepszą 

przyszło: łącząc zawsze ideały ua- 
rodowe z ideałami społecznemi. Kupa- 
ła w bardzo prędkim czasie przestał 
być wyłącznym p:ewcą wsi: obejmu- 
je om'i jednoczy rzesze robocze wsi i 
miasta i w ostatnim okresie rozwoju 
swej ideologji występuje jako „prale- 
tar“. 

Takie są pokrótce zasadnicze róż- 
n:ce co do treści. A teraz — co do for 
my, albo, jeśli kto wol, co do stylu. 

Kołas — to najwybitniejszy 
zentani kierunku w poezji białoru- 
skiej, który możnaby określić, jako 

  

  

    

„WIELKI DNIEPR*. 
Projekt wielkiej rzecznej magistrali okrężnej w Z. S. S. R. 

wi najbliższym czasie adbywać się będzie 
w Kijo; konferencja pracownikow nauko 
wych i inżynierów, na której rozpatrywany 
będzie projekt budowy wielkiej magistrali 
okrężnej dnieprowskiego systemu rzecznego 
t. zw. „Wielkiego Dniepru*. W pojęciu tem 

objęty jest cały kompleks problemów prze- 
dewszystkiem problem rekonstrukcji rz 
nej komunikacji na Dnieprze, dalej regula 

cji dopływów Dniepru a wreszcię problem 
wykorzystania energji dnieprowskiego syste 
mu rzecznego oraz meljoracji obszarów w 

dorzeczu Dniepru. 
Po uskutecznieniu „Wielkiego Dniepru“. 

Dniepr połączony zostanie agłębiem don:e 
ckiem a ito przez rzekę Samarę i jej dopływ 
Wfłolezę, dałej z kamsko—wołżańskim syste- 
mem przez rzeki Desnę, Zizdrę i Okę. Połą- 
czeniez Newą osiągnięte zosianie przez Dźwi 
nę Zachodnią, Lowati, Jezioro „me ńskie, 
Włołchowę i Jezioro Ladoż 

z południowym Bugiem pr 
Sinjuchę. 

Znaczenie połączenia Dniepru z dońskim 
basenem węglowym połega na tem, że węgiel 

ż tego zagłębia przewożony może być drogą 
wodną do okręgu przemysłu metalurgiczne 
go nad Dnieprem a na północ dowozić się 

będzie w sam sposób węgiel dla przemy 
słu cukrowniczego. Połączenie Dniepru z +4- 
głębiem donicekiem ma przedłużyć jeszcze 
połączenie z Włofgą kanałem wołgowoł 

dońskim. W: ten sposób powstanie wi 
ас: : Czarne, Azowskie i 

ystemu obejmie głów 

mysłowe eurupejskiej części 
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ne ośr 
Rosj й 

: zeczne pomiędzy mor 
Bałtyckie m u Czarnem rozpoczęto wybudo 
niem i uruchomieniem hydroelektrowni na 
rzekach Wołchowej i Dnieprze. Pierwsza о'- 
warła wodną drogę w kierunku Leningradu 
rzekami Lówai Wołchą, druga połąc 
dwa dnieprowskie 
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ony (górny i dolny) w 
jeden n wodny sięgający od Kijowa do 
Jekatery wia, ule dalsza  komunika 
iniemożliwiona była przez znane porohy 
Dnieprze. Drugim ełapem w budow! 
drogi rzecznej jest wybudowanie kanałów 

    
i baszt w górny 

  

1 biegu Dniepru. 
Plan drugiej piatiletki oprócz tego prze- 

widuje budowę dwit elektrowni w dolnym 

biegu Dniepru o sile 160,000 KW. Ełektrow- 
nie te służyć będą do nawadniania miljonów 
hektarów stepów naddnieprzańskich na po 
łudniu. 

Ogólna suma energji stacyj hydraulicz 
nych na Wielkim Dnieprze ma przedstawi 
siłę energet yczną o sile kilku miljonów K 
opierapącą się o ża źródła: tort, węgiel i 
wodę. 

Dekoracja premjera Prystora 
orderem belgijskim. 

WARSZAWA (Pat). W, poniedzia- 
łek w godzinach popołudniowych w 
prezydjum rady ministrów złożył wi- 
zytę prezesowi rady ministrów char- 
de d'affaires poselstwa belgijskiego w 
Warszawie p. Paul Tihnont. W czasie 
wizyty p. Tilmont wręczył wielką 
wstęgę orderu Leopolda, który to or- 
der nadany został p. premjerowi przez 
króła Alberia dekretem z 21 listopa- 
da 1932 r. 

  

      

We Lwowie spokój. 
Przywódcy ekscesów zgłosiii się 

do prokuratora. 
LWÓW (Pat). Zgodnie z wezwa- 

niem rektora wznowione dziś zostały 
wykłady w politechnice Iwowskiej. 
Wykłady i ćwiczenia odbywały się w 
zupełnym spokoju. Obecnie odbywają 
się wykłady we wszystkich uczelniach 
lwowskich. W mieście panuje zupełny 
spokój. 

W dniu dzisiejszym zgłosili się do 
prokuratora poszukiwani przez wła- 
dze bezpieczeństwa przywódcy mio- 
dzieży akademickiej Macieliński i Ma 
tłachowski. 

Pomnik hańby niemieckiej. 
BRUKSELA. (Pat). Miasto Dinant, które 

postanowiło wybudować „pomnik hańby 
niemieekiej* v powodu okrucieństw, popeł- 
niecnych przez żołnierzy niemieekieh w tem 
mieście w czasie wojny, wydało wezoraj pa- 
miątkowy medal, którego sprzedaż ma do- 
starczyć pieniędzy na pierwsze prace, zwia 
zame z budową pomnika. Jedna strona tego 
medalu, wykonanego przez znanego rzeź- 
biarza Pierre de Soeta, przedstawia rękę di 
nantezyka, składającego przysięgę w dniu 
zawieszenia broni, drugi zaś — miasto Di- 
nant nx tle krzyży, domagające się sprawie 
dliwości dia 647 eywitnych mieszkańców; roz 
strzelanych przez Niemców. 

  

  

  

    

Jeżeli projekt zostanie uskuteczniony, te 

wielkie znaczenie będzie mieć port w Cher- 
soniu, leżący u ujścia wielkiego systemu rze 
cznego. Wielki Dmiepr ma być według opra 
cowanego planu główną magistralą łączącą 
Morze Bałtyckie z Morzem Czarnem przez 
tereny Rosji Sowieckiej. Przypuszczać nale- 
ży, że państwa bałtyckie, przemysłowo roz- 
winięte, wyzyskają tę magstralę wodną 89 

wiecką dla przewozu towe r 
Grecji, Egiptu i Afganistanu. Natom ast 

państwa czarnomorskie w odwrotnym k 
runku wywozić będą swe surowce, owoce, 
towary kolonjalne i t. p. 

Takie są plany władców Kremla na drugą 
pitilelkę. Ile z tego zostanie wykonane -— 
zobaczymy... 

Żywa Smuga. 
W dniu 1 b. m. odbył się pierwszy „Żywy 

dziennik* Zespołu Smugi. 
O godz. 20.20 cukiernia „Bronisława * 

(Wielka 34] była pełna publiczności, Wie- 
czór zagaił p. Głuchowski. 

Numer pierwszy wypełnił p. Kotlicki arty- 
kułem na temat „Zamach na młodzież* Myśl 
przewodnia: młod jest ynnikiem twór- 
czym, hamowanym w dro: postępu przez 
społeczeństwo starsze, niechętne naogół wszel 
kim przemianom społeczno-kulturalnym. Za- 
mach na młodzież leży w podsuwaniu nieistot 
nych programów z intencją odciągnięcia od 
zagadnień aktualnych i wiłoczenia w ramki 
starczego niemyślenia. 

W przerwie piosenkę ukraińską odśpiewał 
p. Dawidowicz. 

Artykuł drugi wypowiedział p. Gluchow- 
ski p. tyt. „Pacyfizm i militaryzm*. Omawia- 
jąc nieszczerość współczesnych pacyfistów. 

stwierdził, że wypivwa ona z bojaźni prze- 
myślenia związku między instytucją wojny i 
ustroju kapitalistycznego. Rozwiązanie zagad- 
nienia pacyfizmu widzi w rzeczowem pojmo- 
waniu militaryzmu, nie jako doktryny społecz 

no-politycznej, ale jako środka obrony lini 

      

   

  

        

      

ideologicznej społeczeństwa. 
Zkolei p. Kotlicki deklamował ,„ Poezję” 

Broniewskiego. 
Następnie mówił p. Bujnowski na tema!: 

„Prognostyki nowej etyki". Autor zwróciw 
uwagę na podwójną buchalterję moralną obec 

nie obowiązującej etyki, przewiduje jej kapi 
tulację i wschód etyki nowej, opartej na kry- 

terjum pracy. 
Po deklamacji p. Kotlickiego wiersza 

zefa Łobodowskiego p .tyt. „Piłsudski 
puje przerwa, podczas której p. Danidos 

odśpiewał ukraińską piosenkę z akompanja- 
mentem gitary. 

Na ostatnią część złożyły się 
Klukowskiego „Kronika* dotykający aktual- 

nej kwestji ekscesów, autorecytacja p. Buj- 
A E> p. t. „Majaki“ i deklamacja wier- 

„ Broniewskiego p. t. „Zaglebie Dabrow 
‚ Wiykonla p. Kotlicki, 

  

    

   

artykuł p. 
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| olśni swoim śpiewem w superprzeboju 

Na rokaz kobiety 
Bais promiso HELIOS w kinie 

EEE 

Zjazd przedstawicieli 
samorządów powiatowych. 

W dniu 8 b. m. w sali posiedzeń 

Rady Miejskiej odbędzie się zjazd 
przedstawiciełi samorządów powiato 
wych z terenu województw wileńskie 
go i nowogródzkiego. Na zjazd przy- 
bywa również przedstawiciel Związ- 
ku Samorządów powiatowych z War- 
szawy. 

Zjazd obradować będzie nad aktu 
alnemi zagadnieniami gospodarczemi 
oraz załatwi szereg pilnych spraw 

zanych z życiem samorządów. 

  

    

NIEZ IAW АВОИа За ЕЕЕ ЗЕМБ Е ЕЛ ОЕ ТЕа ОЕ НЕС ВВа 

Uspokojenie umystėw na Uniwersytecie. 
Na terenie Uniwersytetu panuje 

obecnie kompletny spokój. Wykłady 
odbywają sę 

jak i seminaryjne ćwiczenia. 

ludowo-naturalistyczny, Kolas — 10 
malarz: spokojny, zrównoważony,, ob 
darzony dużą dozą zdrowego humo- 

jego lekki, płynie wartko, 
jak wartko płynie i opowiadanie je- 
go w prozie. A kto tak głęboko odczu 
wa muzykę, jak Kołas, kto tak, jak 
on, umie obrazy muzyczne przelewać 
w słowa, ten musi dawać sam utwo- 

    

ry o dużej muzykałności, I muzykal-. 
ność wiersza Kołasa 
kwestjonowana. 

Kupała — 0, to cały kalejdoskop 
kierunków i wpływów literackich. 
Pierwsze swe kroki stawiał Kupała 
pod wpływem twórczości Bohus.ewi- 
czą, twórcy naturalizmu ludowego. 
Zkolei trafił pod wpływ romantyzmu 
Z pietyzmem tłumaczył Miekiewicza, 
wzorował się na Słowackim. W tym 
też czasie zaczytywał się Szewczenką. 

inne wpływy: z lite- 
ratury polskiej — Konopnicka, Ka- 
sprowicz, Przybyszewski; z rosyjskiej 
— Balmont i Briusow, z którymi Ku- 
pała stykał się osobiście w czasie przy 
jazdów ich do Wilna. I im szerszym 
stawał się zas'ęg przeżęwań i wzru- 

szeń Kupały, tem bardziej przejawia- 
ły się u niego wpływy kierunków neo 
romantycznych. Lecz zawsze jest sam 

sobą, zawsze przejawia swój osobliwy 

nie może być 

  

  

normalnie, podobne * 

Wobec odprężenia sytuacji policja 
wycofała dodatkowe posterunki, krą - 
żące dotychczas wpobliżu gmachów 
un+wersyteckich. 

indywidualizm. Od neoromantyków 
zapożycza nowe formy wierszowan a 
Rytmika jego, niezwykle bogata, poru 
sza najgłębsze struny du zy czytelni 
ka, działa nie mniej potężnie. jak i 
tworzone obrazy. I nietylko w rytmi 
ce ujawna się muzykalnošė Kupalv: 
umie on przemawiać doborem dźwię 
ków, raz mocnych, dźwięcznych, jak 
mosiądz, to znów łagodnych, pieszczo 
tliwych, a zawsze zharmonizowanych 

z treścią i nastrojem utworu. Zamiast 
malown'czości Kołasa — panuje u Ku 
pały emocjonalność i stosownie do te 
go kształtuje sę nadzwyczaj bogaly 
leksykon Kupał 

  

Trudno jest w krótkim szkicu coš 
więcej powiedzieć o tych kor 
szach poezji białoruskiej. 
literatura o twórczości Kołasa i Ku- 
pały jest już dostatecznie bogata, to 
też do niej odsyłamy każdego, ktoby 

się pragnął bliżej z twórczością poe- 
tów tych zaznajomić, Może takie za- 
znajomienie się oczywiście, po 
przestudjowaniu utworów w orygi- 
nałach, — pomoże czytelnikowi dać 

       

  

. odpowiedź na pytanie: któryż — Ko- 
łas czy Kupała — jest większy? Uwa 
žam, iż są oni równorzędni. 

Antoni Nowina.     
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— WIEŚCI I OBRAŻKI Z KRAJU 
Strzał przez okno. 
Zemsta odpalonego adoratora. 

Do policji śłedczej w Mołodecznie wpły- 
nęła w dniu wczorajszym zameldowanie © 
zamachu na życie mieszkanki, położonej pod 
Mołodecznem, wsi Plebanja, gminy kraśnień 

skiej 32 - letniej Stełanji Nowickiej, 
Zzmachu dckonano pomiędzy gedziną 17 

a 18 w chwik kiedy Stefanja Nowieka siedzia 
ła w pokoju i zajęta była reperacją bielizny. 
Kula przebiła szybę i futrynę nie trafizjąc 
Nowickiej. 

Zcstała cna zraniona 
'szkła w prawe oko. 

tylko odłamkiem 

Wi wyniku przeprowadzonego dochodze- 
nia podejrzenie o dokonanie zamachu padło 
na jej sąsiada Włodzimierza Jaeynowieza, 
który lod dłuższego czasu bezskutecznie u- 
biegał się © względy Nowiekiej. 

Przed kilku dniami Nowieka kategorycz- 
nie eświadezyła mu, że nigdy za niego za- 
mąż nie wyjdzie. 

Odpałony adorator dał jej wówczas do 
zrczumienia, że potrafi się zemścić i groźby 
swcjej eheiał prawdopodobnie wczoraj do- 
kenać, Jacynowieza zatrzymano. (e) 

Napaść dwóch opryszków na kobietę. 
Mieszkańce wsi Waśkowee, gm. gródec- 

"kiej, pow. mołodeczeńskiego Nadziei Hoło- 
waczowej wydarzyła się przykra przygoda. 
Powracając wczoraj da domu została ude- 
rzona czierema kameniami, W' pierwszej 
chwili Hoiowaczowa pod wpływem  zada- 

nego jej bólu straciła przytomność i diatego 
nie pcznała napastników. Przeprowadzone 
jednak momeatalnie śledztwo połicyjne usta- 
Aiko, iż Hełowaczową obrzucili kamieniami: 

Leon Rynkiewicz lat 22 i Wiłodzimierz Ko- 
zieł łat 24, W śledztwie obaj napastniey do 
winy się przyznali. Nadzieja Hołowaezowa 
zestała napadnięta przez zamstę, jaką za- 
przysięgli obaj napastniey jej mężowi za 
przykrość, którą z jego powodu mieli. Po- 
nieważ Hołcwaczewa uległa ciężkiemu uszko 
dzeniu ciała polieja oddała obydwóch napa 
stników do dyspozycji władz sądowych. (e) 

  

Mażodeczno. 
ZE STRZEŁCA. 

W. związku z zakończenieb, na terenie po 
-wiatu mołodeczańskiego „Tygodnia Śtrzeje 
kiego” oraz dla uczczenia 102 rocznicy Pow 

go zostały urządzone, sta 

saniem Komendy Powiatowej Z. S. i miejsco 
wego społeczeństwa, w poszczególnych od- 
«działach uroczyste Akademje z reterataimi 
ji zabawami tanecznemi. 

Z ważniejszych imprez wymieniamy: 
Mołcdeczne. — Akademja, słowo wstępne 

3 referat o „Idei Strzeleckiej” wygłosił Ko- 
mmendał Pow. p. Stokowski, uastępnie została 
odegrana komedja w 1 akcie — „Próba Ge- 
meralna* w reżyserji p. F. Banela. W. części 

drugiej została odegruna rewja kabaretowa 
p. t. „Parada Kolejowa* — wszystko w wy- 

konaniu zespołu dramatycznego 7. S. Częsć 
koncertową wykonał p. Naumiak przez ode- 

granie na skrzypeach utworów Szumana i 
Czajkowskiego. Na zakończenie orkiestra B6 
p. p. odegrała hymn Narodowy. 

Wiobec pierwszej niedzieli adwentu zaba- 

wa taneczna została odwołana. 
Połoczany. Akademję zagwił i referat o 

„Powstaniu Listopadowem” wygłosił p. Ły- 
ssakowski referent wychowania obywatelskie 
sgo. Następny referat wygłosił o _„Historji 
Związku Strzeleckiego p. Boeczoń komen- 
„danł oddziału. Poczem zostałą odegrana in 
scenizacja „Pod Belwederem“. Dzieci ezkolne 
pod kierownictwem p. Masłowskiego wysłą- 
pily ze Śpiewami, dekłamacjami i charakte 
wystycznemi tańcami. Chór Związku odśpie 
wał kilka utworów ua głosy. Na zakończenie 
„odbyła się zabawa ianeczaa przy dźwiękach 

„orkiestry strzeleckie ;. 
Zalesie. — Akademję słowem wstępnem 

zagaił prezes Z. S. p. Gasztol, zaś referent 
"wychowania obywatelskiego p. Abakanowicz 
wygłosił referat „O celach Związku Strzelec 
%iego'. Następnie zostały odegrane insceni- 
„zacje „Św. Piotra 4 Strzełcy w Zadlesiu" ilu 
strującą 7-letni okres pracy Z. S. i „Posie- 
„dzenie Rady Gminnej" odbydwa utwory opsa 

sowane przez p. Abakanrowicza. 
Kraśne. — Akademię zagaił słowem wsłę 

spnem referent wychowania obyw. p. Pędzi- 
wiatr, zaś referat o „Iistorji Związku” wyg 
dosił wiceprezes Z. 6. p. Rokicki. Poezem 
„nastąpiły insceniz „U dentysty" — „Ro 
tograi" — „Szewe” i mełodeklamacje wykc 
snane przez zespół dramatyczny Z. 5. Następ 
«mie chór strzelecki, pod batutą p. Rokickie 
«go odśpiewał kilka uiworów scenicznych, 
Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna 
grzy dź ach orkiestry 10 bat. KOP. gdzie 
estę ochoczo bawioon dy rana. 

Rzesza. 
NOWA PLACÓWKA STRZELECKA. 

W ubiegłą niedzieię w Rzeszy odbyło sę 
pod przewodaidiwem p. fa nielskiego, b. 
Megjonisty i kierownika 671 zebranie miej 
tseawych i okoEcznych mieszkańców, klórzy 
postanowili założyć w Rzeszy oddział Zwiąż 
ku Strzełeckiego, Nu zxebramu obecny był 
wójt : y p. Jaa Puttkiewicz oraz komoa 
sdant powiatowy Związku Strzeleckiego p. 
„Jan Fiałkowski, który zaznajomił obecnych 
-ze stadutem Stowrażyszemia i omówił tok 
pracy w oddziale. * 

W wyniku wyborów na prezesa organi- 
=acji powołana p. Butkiewicza, wójta gminy 
"a na członków ?arządu: p. Stankiewicza, kie 

rownika urzędu pocztowego, p. Wrońskiego, 
zastępcę komeudanta posierunku P. P. p 
-Macieszę oraz p. Olechnowicza. P. Anielski 
został referentem kulturalno — oświatowym. 

Młodzież strzelecka Rzeszy, zdradzając 
wielką chęć do pracy, tego samego jeszcze 
«dnia utworzyła zespół przysposobienia rol: 
niczego, kierowntw tórego objął absol. 
-went szkoły rałniezej p. Sokołowski. 

Nowemu oddzia 
sma pomyślny rozwi 
i pomoc owazywada przez spo 
«p. wójtem But Crem na cze. 
protektorem wychowania obywalelskieg 
amłodzieży na terenie swej gmóny. E 
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STRZELECKI TEATR W 

Seakcja dramaty oddziału Związku 
Strzeleckiego odeg we własnej świetlicy 
"w miedzielę, 2 sztuki: „Kuźnia* obraz hislo- 

wyczny i „Nieboszczyk x przypadku”. 
Przedstawienie odbył 

przesz.o 300 osób z cał 
rych dobra gra akto 
my zachwyt. 

Ten sam zespół odegrał 2 komedje jeduo 
saktowe w Rzeszy. S. R. 

ORZEŁÓWCE.   

    

zna 

           

KONFERENCJA NAUCZYCIELSKA 

Du. 26. XI. rh. w miejscowości Wadagole, 
«gm. Rzesza odbyła się konferencja nauczy 
<cielska rejonu Rzesza. Konferencja zgroma 
«dziła 15 osób 7 į o 
zatem na konterc 
szkolny p. Si. Sta. 
pozaszkalnej p. 
gminy rzeszańsk 

Lekcja rachunków przeprowadzona przez 
p. Staniszewską i referat „Monograij 
bye: — Y przez p. Piórkow: 
budziły wś zebranych duże zain 
nie, czego @ ywiona dyskusja. 
"W dyskusji dak szeroka 

i treściwie przedstawił now prądy w nau 
ezaniu, « mianowicie nauczanie łączne w 
1-5szym oddz. Iuspektor oświaty pozaszkol- 
nej p. Ałuchna wygłosił obszerny referat p. 
1. „Wychowanie abywatelskie młodzieży po 
zaszkolnej 

Po refer: omówiano stronę organizacyj 
ną oświaty pozaszkołnej, plan akcji odczyto 

a 3 przystąpić do хог 
„ganizowania w kilku punktach gminy Od- 
działów Związku у R 
inicjatywy p. inspekto а 
to ważne uchwały w kierunku 
'eenia się nauc istwa. P. Butkiew 
wójt gminy, fi speewy udziału nauczy- 
-ciełstwa w kal » “y bezrobotnym. 

  

   

        

   

3 io inspeklor 
ściak, pektor oświaty 

Edward Aluchna i wójt 
į p. Butkiewdcz. 

      

   

   

     
   

  

   
   

    
       

    

  

    

  

  

   

        

  

    

   

    

  

    

Postawy. 
U STRZELCÓW. 

W dniu 26 listopada r. b. do wsi Pietra- 
hy gminy postawskiej o 12 klm. od Postaw 
przybył prezes Pow. Zarządu Federacji P. 
Z. O. O. i Związku Strzeleckiego, zastępca 
starosty p. Kazimi Protassewicz, gdzie 
dokonał przeglądu Oddziałów Zw. Strzelec 
kiego i Rezerwistów, oraz zaszczycił swą 
obecnością wśród Fcznie zebranej ludnośc. 
i grona nauczycielskiego z okolicznych szkół 
przedstawienie amatorskie urządzone na- 
kładem szczerej pracy kierownika miejsco- 
wej szkoły powszechnej p. Jana Szturyca i 

ycielki p. Stanisławy Swiątkowskiej. 
znakomicie komedję p. t. 

Śwatem* w 2 aktach. Zespół amatorski 
da się z miejscowej młodzieży wiejskiej pp.* 
G. Janusza, P. Dziewiatkowskiej, M. Pobie- 

dzińsk. K. Żukówny, J. i M. Żuków i A. 
Kojrowicza. Po przedstawieniu odbyła się 
zabawa taneczna niozem nie zakłócona, uroż 
maicona w przerwach tanecznych wiązank 
mi pieśni polskich, 

Prozoroki. 
POŚWIĘCENIE REMIZY STRAŻAC 

CKIEJ. 
Mała ta mieścina najdalej wysunięta na 

północ kraju zrządzeniem losów po wojnie 
rozwija się dość pemyślnie i w swoim rozwo 
ju, w dzisiejszych trudnych czasach nie u- 
staje bo np. ropoczęta w sierpniu r. b. budowa 
remizy straży pożarnej z funduszów niesta- 
łych została obecnie wykończona dzięki sta- 
raniom zarządu w osobach energicznego pre 
zesa p. Józefa Zwierełło i członków pp. B. 
Swierdlowa i Włodarskiego. Remiza posiada 
ogrzewaną salę dla zabaw z dobrze urządzoną 

stałą sceną i parę bocznych pokoi, tak, że bę- 
dzie służyła wybornie jako placówka kutu- 
ralno-oświatowa, gdyż innej podobnej sali 
Prozoroki nigdy nie miały i brak takowej sta 
le odczuwały. 

W dniu 20 ub. m. w obecności starosty dzi 
śnieńskiego p. Stefanusa, miejscowego duchó- 
wieństwa insp. inż. Szuberta i miejscowego 
społeczeństwa odbyło się uroczyste poświęce: 
mie i otwarcie, Odegrano siłami amatorskie- 
mi komedję p. t. „Żołnierz królowej Mada- 
gaskaru”, gra była dobra i zasługuje na uzna 
nie. Po przedstawieniu zabawa taneczna przy 
dźwiękach orkiestry 7 baonu KOP. Goście — 
przeszło 300 osób — zabawili się do rana. 
Prozoroki mając swoje kółko dramatyczne i 
taką salę będą mogły swobodnie organizować 

pdstawienia, odczyty i czasem urządzić ru 
chome kino. Wszystko ea w naszych dalekica 
żakątkach buduje się ku rozwojowi oświaty 
i kultury vausimy powitać jak najradośniej, 
bo łu tego brak, brak i jeszcze raz brak. 

Sąsiad. 

Druja. 
WYSPIANSKI W DRUL. 

Gromowładna Pallada zwołuje „zwycięst- 
wa, dziwne panie”, Nike z pod Troi, Mara 
tonu, Salaminy i Termopil z Niką Napoleoni 
dów ma czele, by zleciały się na scenę, na 
scenę Szkoły Podchorążych w Włarszawie, 
na scenę gimnazjum drujskiego. Zrywają się 
boginie z Ok'mpu, zlatują się na wołanie Pał 

lady. — Hej! uderzymy na miasto, powiedzie 
my rycerzy, na po chwałę, po zwycię- 
stwo. Próżno grozisz czarna Nike Chejronej 
ska. 

. Grają barwne świała na skrzydłach bo 
ginek, skrzą się tęczowo na spinkach, zasy- 
ipują całą scenę jedwabistym blaskiem. -— 
Pali się grom i huczy przeciągie. Z daleką 
melodją miasta zrywają się boginie do bo- 
ju, jedna za drugą ulatują. 

A tymczasem RZECZ dzieje się dalej. -- 
Wżysocki zagrzewa podchorążych na bój: 
na bój! do broni! W; zielonkawem świetle 

ca błyska hełm Pallady i klinga Wyso- 
ckiego. Rozpała się scena dalekim odblas- 
kiem łuny. Za broń, za broń, za giwery, ha- 

asądzić! Słuchają pilnie podchorą- 
Skup'ają się w szeregi, formują sic. 
Na miasto! 

gdzie Ares przelaluje konny 
podjudza, i podbudza... 

snt z wyzwolenia. Konrad 
modli się o e ох ięstwo o PAŃSTWO. 
Dość ma martwego cierpiętnictwa. 
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Barwnie I z uczuciem odegrane fragmenty 
przez gimnazjum м. St. Batorego w Drui 
były prawdziwem świętem dla całego mia- 
sta. Na specjalne podkreślenie zasługuje de 
koracja Świetlna widow , które Iśniło tę 
czą kolorów, stroje, wreszcie praca aktorów 
rekrutujących się ze starszych klas gimna- 
zjałnych, a umiejących z prawdziwem odczu 
ciem odegrać trudne nieraz partje. 

Oba fragmenty poprzedził koncert forte 
pamowy, występ chóru szkolnego, wreszcie 
odczyl, zaznajamiający zebranych z sylwetką 
duchową Włyspiańskiego. 

Jakoby gimnazjum opracowuje znawu ja 
kiś utwór sceniczny. Bodaj że zkolei zoba- 
czymy Fredrę. 

Brawo! 

      

   

    

    

   

Krewo 
pow. oszmiańskiego. 

UROCZYSTOŚĆ SPÓŁDZIELCZA 
Dnia 4 bm. odbyło się tu poświęcenie no 

wowybudowanego domu miejscowej spół- 
dzielni spożywców „Pomoc*. Poświęcenia do 
konał ks. prob, Kazimierz Kawrecki, czło- 
nek Rady Nadzorczej tejże spółdzielni. 

Dom stanął przy ulicy Poniatowski>go, 
wprost uł. Zamkowej, W! domu tym obecnie 
mies: się skłep spółdzielni, mieszkanie 
sklepowego i świetlica spółdzielcza. Lokal 
sklepu spółdzielczego jest obecnie najprzyz 
wcitszym ze wszyslkich innych lokali sklepo 
wych w Krewie. 

Spółdzielnia spożywców „Pomoc* w Kre 
wie powstała w grudniu r. 1928. Należy do 
spółdzielni 109 człanków. Fudusze  spół- 
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Usiłowanie okradzenia księgarni 
św. Wojciecha. 

Wj sobotę wieezorem dozorca t-wa „Klu- 
cze* Ryliński, pełniąc służbę przy ulicy Do- 
minikańskiej zwrócił uwagę na osobnika, 
kręcącego się niespokojnie przy witrynach 
księgarni Św. Włojeiecha. 

Powziąwszy podejrzenie, iż jest to zło- 
dziej Ryliński postanowił nie spuścić go z 
oka. W tym celu ukrył się pomiędzy stoją- 
eemi Gpedal dorożkami. Przypuszezenia je- 
go eo do fachu podejrzanego osobnika wkrót 
ce potwierdziły się. W pewnej ehwili osobnik 
ów zbliżył się do okna wystawowego księgar 
ni, obejrzał się i widząe iż wpobdiżu nikoge 

niema wybił laską kawałek szyby, poczem 

zaczął wybierać stamtąd książki, 
Ze swego ukrycia wypadł wówczas Ryliński. 
Złodziejaszek zaczął uciekać, ale z drugiej 
strony nadbiegł posterunkowy i ptaszek 
wpadł, 

Aresztowanego skierowano do dyspozycji 
polieji śledczej. Zachodzi podejrzenie, iż do 
konywai on w tej księgarni systematycznych 
kradzieży. Dałsze dochodzenie w toku. Do- 
zerca Ryliński otrzymał od kierownictwa 
„Klueze* nagrodę, 

SPORT. 
PRACE OŚRODKA W. F. W WILNIE 

Szereg kursów uruchomionych 
obecnie przez Ośrodek W.F. powinien 
wreszcie przełamać obojętność szer- 
szych warstw społeczeństwa w:leń- 
skiego wobec hasła rozwoju fizyczne- 
go. 

Program prac Ośrodka w bieżą- 
cym sezonie został zapoczątkowany 
z niebylłejak'm rozmachem, zostały 
uruchomione kursy: szermiercze, Su- 
chej zaprawy narciarskiej oraz przy- 
gotowawcze do POS. a kierownietwo 
Ośrodka obiecuje dla chętnych — © 
ile zbierze się 'ch odpowiednia ilość-- 
uruchomienie kursów gimnastyczne- 
go i pięściarskiego. * 

Lada chwila Śnieg pokryje mięk- 
kim kobiercem cudne okolice Wilna. 
Czyź znajdzie się zdrowy człowiek, 
któryby nie przypasał nart i nie wyra 
szył rozkoszować się czystem powie- 
trzem i bielą śniegu? 

A jednak by móc to uczynić należy 
przejść bezwzględnie suchą zaprawę 
narciarską, zapoznanie się z którą u- 

możliwi kurs w Ośrodku. 
By wciągnąć wszystkich, pragną- 

cych zapoznać się z narciarstwem, po- 
wyższy kurs jest przeznaczony dla n'e 
stowarzyszonych, a więc może nań 
uczęszczać każdy, kto pragnie swe 
zdrowie wzmocnić przez przepiękny 
sport narciarski. Nawet można nie po 
siądać nart na własność, gdyż sprzęt 
do ćwiczeń zmajduje się w Ośrodku. 

Nie wątpimy, iż sale O. W. F. zaro 
ją, się od chętnych i licznych zwolen- 
ników narciarstwa. 

w. p. j- 

ZAPROSZENIE WOJTKIEWICZA. 

Znany bokser wileński Wojtkiewicz otrzy 
mał imienne zaproszenie do wzięcia udział: 
w międzynarodowym turnieju pięściarskim, 
który się odbędzie w Rydze dnia 11 bm. W 
turnieja tym wezmą udział zawodnicy z Łot 
wy, Litwy, Estonji i Niemiec. 

NARCIARSKIE KURSY INSTRUKTORSKIE 
DLA PAŃ. 3 

Okręgowy Urząd Wychowania Fizyczne- 
go DOK. IX. w Brześciu n. Bugiem, organi- 
zuje 2-tygodniowy Kurs Instruktorski dła 
pań który odbędzie się w Brześciu n. Bugiem 
w czasie od 6 lutego do 19 lutego 1983 r. 

Pierwszęństwo na Kurs mają członkowie 
klubów sportowych, organ. P, W., Towarz: 
sportowe i niesłowarzyszone, Graz nauczy- 
ezycielki szkół powszechnych i zawodowych 
z terenu miasta Wflna i okolic. 

Wyżywienie otrzymują uczestniczki bet- 
płatnie, za dopłatą 30 gr. dziennie od osoby. 

Przejazdy uczestniczek w obie strony są 
zniżone o 50 proc., lub będą wydane rozkazy 
wyjazdu z 80 proc. zniżka, zbiorowo dla 5 
osób. › 

Nadio zakwaterowanie bezpłatne. 
Wszelkie informacje i zapisy przyjmuje 

Okręgowy Ośrodek WF. w Wilnie ul. Lud- 
wisarska 4, H-gie piętro; 10 — 14 codzien 
nie prócz świąt. 

SPROSTOWANIE. 
We wzmiance o kursach wychowania /|- 

zycznego dla kobiet (Kurjer z dnia 3 grudn'a 

  

dzielni stanowią: udziałowcy zł. 1455, zas0- 
bowy zł, 2.322, razem zł. 3.777. Obroty spół 
dzielni wynosiły: za 1930 r. zł. 39.295 i za 

. 84.131, Rozwój swój spółdzie!- 
zą przychylnemu poparciu człon 
owej łudności, oraz zasłużonym 

działaczom spółdzielczym na miejscowym te 
renie, jakimi są: prezes Zarządu spółdzielni 
i jej kierownik p. Wojnicki Paweł, sekretarz 
gminy, następnie sekretarz i rachmistrz spół 
dzielni p. Giecewicz Juljan; sołtys m, Krewa, 
dalej prezes Rady Nadzorczej p. Kraczkow- 
ski Jerzy i in. 

Kolejnem zadaniem spółdzielni jest sko: 
operatyzowanie szerszych mas ludności na 
terenie gminy krewskiej i rozszerzenie swej 
działalności gospodarczej przez rozszerzenie 
asortymentu towarowego i podjęcie zbytu 
płodów rołnych. E. B. 

  

    

   

  

br.) — zakradła się pomyłka co do daty roz 
poczęcia kursu, gdyż winno być, że kurs 
rozpoczyna się nie z dniem 31 grudnia br. 
łecz 12 grudnia i będzie trwał do 31 
grudnia br. 

KONFERENCJA ZARZĄDU WIL. O. Z. 
BOKS. 

Na zebraniu w Uniu 2 grudnia 1932 roku 
dokooptowani zostali w skład Zarządu Wil. 
O. Z. B. por. Małaszkiewicz z 3 p. Sap. 
Wil. obejmując wydział sportowy Związku 
oraz jp. p. Truchanowiez i Mułicki, a p. 
Nowicki Mieczysław dotychczasowy kierow 
nik wydziału sportowego objął stanowisko 
z-cy kapitana związkowego łącznie z p. Kło 
czkowskim który będąc w Grodnie prowadz. 
i dotychczas tem dział jako pierwszy kapitan 
związkowy, 

    

MECZ BOKSERSKI POLONJA W-SKA I 
WKS. POGOŃ WILNO. 

Pmiędzy Polonją warszawską i Wit. O. 
Z. B. i W. K. S. toczą się pertraktacje w 

sprawie rozegrania meczu w dniu 11 grud- 
nia 1932 r. w Wilnie, któryby się odbył w 
sali Qkr. Ośrodka W. F. Wilno. 

Mecz ten odbyłby się w 6-ciu wagach z 
uzupełnieniem ilości wag z klubów wileń. 
skich, które intensywnie pracują nad przy- 
gotowaniem się do tego meczu — jak WRS. 
Pogon Z. A. K. S, S, MI, Pol, Z. Ś. i t. p 
„Spodziwamy wię %ę Zarząd Wil. OZB, ; 

WIKŚ. Pogoń doprowadzą 46 skutku pert- 
raktacje i tę inrprezę zorganizują jako pierw 
sżą w lym sezonie, gdyż warunki ku temu 

sprzyjają, ponieważ Polonja 10 grudnia 1932 
roku będzie miała spotkanie w iBalymsto- 
ku i zgodzi się na przyjazd do Wilna 11 
grudnia br. 

TRISTAN BERNARD О SZAMOCIE. 

Dowcipny i lekki komedjopisarz franct 

ski żywo interesuje się sportem i niejedno- 

krotnie kreśli żywe i frapujące artykuły spor 

owe. 

Wie jest on zresztą odosobnionym. Inny 

+ autor sceniczny Henri Bernstein jest 

dość często sędzią ringowym. Ba, nawet sub 

telny Maurice Maeterlinck jest entuzjastą bok 

su, tego sportu, który u nas jeszcze obecn'e 
nazywany jest „mordobiciem“. : 

Coprawda zamiłowanie do sportu u Tri 
stan Bernarda nosi charakter dość... plalo 
niczny. Np. jego trening bokserski przez 
dłuż czas był sensacją w Paryżu. Odby: 
wał się on mianowicie tak: 

Bernard trenował w domu. Po przybycia 
trenera, słynny pisarz udawał się do sali 
gimnastycznej, nakładał przepisowy strój 
pięściarski a więc: spodenki, pantofle i ręka 

wice i tak ustrojony wyciągał się na wy 
godnym szezlongu, a trener — stary wygo 
ringowy opowiadał mu ciekawe chwile ze 
swej karjery bokserskiej. Bernard, paląc 
cygaro, słuchał go przez godzinę i... trening 
pył skończony. 

Ostatnio słymmy pisarz francuski ogłosił 
kilka artykułów o kolarstwie. Pisząc o asach 
światowego kolarstwa: Michardzie i Shaeren 
sie wymienia również polskiego zawodowca 
Henryka Szamotę, jako bardzo obiecującego 
kolarza. 

Bernarda zachwyciły dwa zwycięstwa Sza 
noty, odniesione ostatnio nad doskonałym 
Francuzem Boucheronem w 15,6 sek i 15,2 

sek oraz najlepszy czas dnia na 250 mtr. 
15,4 sek. Uważa on naszego rodaka za utaleėn 
tewanego sprintera o dobrej taktyce i szyb 

kim spurtcie i zapowiada Szamocie niebylu 
jakie sukcesy. 

Oby się te 

  

           

  

  

   

   

przewidywania sprawdziły. 
w. p. j. 

RAID NARCIARSKI, 

WARSZAWA. (Pat). W. okresie świąt Bo 
żego Narodzenia odbędzie się w Polsee pierw 
szy raid narelarski z Krynicy do Zwardonia 
na dystansie 230 km. Dystans ten zostanie 
podzielcny na 7 etapów. Raid potrwa 11 dni. 
Koszt wycieczki 88 zł. 

Wieś na nartach. 
Dzięki należytej propagandzie Komeńdy 

P. W.i W. F. na powiat wileńsko-trocki nar 
ciarstwo stało się dziś jednym z najpopular 
niejszych sportów zimowych wśród młodzie 
ży P. W. na tym terenie. 

Poważną przeszkodą, hamującą dotych- 
czas swobodny i szybki rozwój narciarstwa 
były wygórowane koszty sprzętu narciarskie 
go, ale przeszkodę tę obecnie udało się po 
konać. 

Dzięki usilnym zabiegom komendania P. 

W. por. Lietza przy warsztatach pułkowych 
6 p. p. Leg. zorganizowany został kurs fa- 
chowy domowego wyrobu nart dla młodzie- 
žy P. W. z terenu powiatu wiłeńsko-trocki» 
go. 

Kurs rozpoczął si i bierze w 
nim udział od 2 do 3 członków z każdego 
oddziału strzeleckiego lub P. W. z całego 
powiatu. 

Kierowaikiem: kursu jest. por. Jan Łaza 

  

   

  

    czestnicj 
kwaterowani 
w czem deży 

puikownika 

kursu są umundurowa 
ywieni na koszt 6 p. p. Leg. 

uga dowódcy tego pułku 
Jiestka. S. R. 

  

    
   

  

PIĘŚCIARZE POLSCY NIE ZDOŁALI 
WYWALCZYĆ ZWYCIĘSTWA. 

Remis, osiągnięty przez naszych pięsścia- 
rzy w spotkaniu ze Szwedami, nie jest wy- 
nikiem zaszczytnym dła Pelski. Nasi niedzieł 
ni przeciwnicy estatnio zremisowali z Nor- 
wegją, z Finlandją zaś przegrali 7:9, nie sta 
newią więc wysokiej klasy boksu europe j- 
skiego. 

Obeeny sezon bokserski nie przedstawia 
się dla nas zbyt dodatnio: z trudem poko- 
naliśmy słabą Austrję 9:7, zremisowaliśmy 
z drugim garniturem Italji i ze Szwedami, 
spctkanie zaś z poważnym przeciwnikiem 
AR zakończyło się naszą klęską 

Ostatni mecz powinien wreszcie »twe- 
rzyć oczy kierownikom P. Z. B, i zmusić 
ich do zerwania z dotychczasowymi sysłe- 
mem. Zamiast pielęgnowania kilkunastu 
szezytcwych zawodników, trzeba raczej rea- 
Hizcwać hasło: „boks — wszerz* i w ten spo 
sób podnieść poziom pięściarstwa w Połsce. 

й Przechodząc do meczu widzimy, iż to co 
pisaliśmy w Nr. 177 naszego pisma, że „o 
wyniku winny zadeeydować spotkania w 2 
Gstatnich wagach* — sprawdziło się. Poraż 
ki Zielińskiego i Tomaszewskiego uniemoż- 
liwiły zwycięstwo Polski. Z Polaków wygra- 
li: Misiorny, Polus, KHimezak i Chmielewski. 

  

   

U Szwzedów zaś wyróżnili się: — Саг 
Ekłund i Eriekson. 2 RA) 

Z Polaków najlepszy był niezawodnie 
Chmielewski. 

Drużyna szwedzka, po meczu w Pozna- 
niu, rozegra jeszcze spotkania w Inowrocła- 
wiu i Łodzi, lecz już 0 rezen 
Sztokholmu. RE a= 
MIĘDZYNARODOWE ZAWODY NARCIAR- 

SKIE W. WILNIE. 

W) dniu 8 bm. odbędzie Się konferencja 
Wfl. Okr. Zw. Nar, z delegatami Polskiego 
Związku Narciarskiego w sprawie zorganizo 
ok w Wiilnie międzynarodowych zawo- 

Powyższa impreza byłaby urzeczywistnie- 
na przez udział zawodników Estonji, Litwy i Łotwy. Polska zaś — obok wileńskich —- 
wystawiłaby swych najlepszych narciarzy. 

Oczywiście zorganizowanie tych zawodów 
w Włiilnie stałoby się punktem kulminacy j- 
nym tegorocznego sezonu. Ujrzelibyśmy naj- 
lępszych narciarzy Połski, oraz państw nad- 
bałtyckich. Wiileńscy zawodnicy mieliby moż 
ność zmierzenia swych sił z przeciwnikami 
o wysokiej klasie sportowej co, bezwzględ- 

nie okazałoby wpływ dodatni na ich po- 
ziom. 

Międzynarodowe zawody marciarskie w 
Wilnie wzbudziłyby bez wątpienia, wiełkie 
zainteresowanie wśród mieszkańców naszego 
grodu i byłyby silnym impulsem dla ożywie 
nia ruchu sportowego w Wiilnie. 

Wil. O. Z. N. powinien dołożyć wszelkich 
starań, by przeprowadzić daną imprezę w 
możliwie szerokim zakresie. Oczywiście pra- 
cy, będzie sporo mp. z. ostatecznym urucho- 
mieniem skoczni, lecz wielkie znaczenie po 
wyższych zawodów zmusi nasze władze nar 
ciarskie do skoncentrowania całej uwagi i 
energji właśnie w kierunku możliwie dosko- 
nałego ich przeprowadzenia. 

Mil. 0: Z, N. winien' nawiązać kontakt 
z nowopowstałym Komitetem Uzdrowień ste 
sunków Sportowych i te dwie organizacje, 
wspólnym wysiłkiem, winne - wykorzystać 
okazję przeprowadzania w Wilnie między- 
narodawych zawodów narciarskich. wpi- 

NAJLEPSI TENISIŚCI POLSCY, 
WARSZAWA, (Pat). Zarząd Polskiego 

T-wa Tenisowego ustalił już ostateczną kla 
ayfikaeję najlepszych tenisistów połskich na 
rok bieżący. 

Lista panów przedstawia się następująco: 
1 Hebda, 2 Tłoczyński, 3 Maks. Stolarow, 4 

Wittman, 5 Popławski, 6 Jerzy Stolarow, 7) 
Warmiński, 8 Tarłowski, 9 Horain, 10 i 11 
Liebling i Pohorylee 12 Alłscueller, 13 Ta- 
rasiewiez. — Lista pań: 1 Jędrzejowska, 2 
i 3 Dabieńska i Volkmerówna, 4 Stefanów- 
na, 5 1 6 Liłpopówna i Pozowska, dalej Bo- 
niecka, Neumanówna, Wełeszezukowa, Orze 
chowska. — Lista męskieh' doubli: 1 para 
Tłoczyński — Warmiński, druga bracia Stola 
row, trzecia Hebda — Popławski. 

RADJO 
WITOREK, dnia 6 grudnia 1932 roku. 

11,40: Przegląd prasy połskiej. om. me 
ieor. Czas. 12,10: Muzyka. 13,20: Kom. mu- 
teor, 14,40: Program dzienny. 14.45: Muzyka 
popidlarna (płyty). 15,15: Giełda rolnicza. 
15,25: Radjowa gazetka rzemieślnicza. 15, 
„Wiśród książek*. 15,50: Koncert dla młodzie 
ży (płyty). 16,25: „Przebudowa szkoły pow- 

szechnej* — odczyt. 16,40: „Święty Mikcłaj 
w wierzeniach ludowych* — odczyt. 17,00: 
Koncert. Komunikaty. D, c. koncertu. 17,55: 
Program ma środę. 18,00: Koncert popołud- 
niowy w wyk. Wliileńskiego Zespołu Mando- 
linistów. 18,40: Codzienny odcinek powieš- 
ciowy. 18,50: Rozmaitości. 19,00: „Republika 
Litewska a Wileńszczyzna” — odczyt Et. 
19,15: „Zarys działalności Towarzystwa Przy 
jaciół Nauk w Wiilnie* — odczyt. 10,80: Pra 
sowy dziennik radjowy. 19,40: Pogad. mu- 
zyczna. 20,00: Transmisja koncertu z Oslo 
(Norwegja). 21,35: Wiiad. sportowe. Dod. do 
pras. dz. radj. 21,45: Godzina życzeń (płyty) 
2245: Muz. tan, 22,55: Kom. meteor. 23,00: 

Muz. tan. 

NOWINKI RADJOWE. 
TRADYCJE ŚW. MIKOŁAJA. 

O godz. 16,40 transmitowany będzie z 
Warszawy odczyt popularnej prelegentki rad 
jowej p. KazimieryZawistowicz, która opie- 
rając się na tradycyjnych podaniach nakre- 
Śli sylwetkę „Św. Mikołaja w wierzeniach 
ludowych. 

   
   

     

      

       

  

U GEN. LUDENDORFA, 

MW, dzisiejszym „kwadransie literackim" 
o godz. 22,00 odczytany zostanie fragment z 
powieści Andrzeja Struga „Żółty krzyż” -- 
Tytuł fragmentu brzmi — „Prof. Wager u 
Liidendorfa", 

GRAMOFON 1 MANDOŁINY. 

Dzisiejszy program radjowy zawiera 2 
koncerty muzyki pupularnej, które nadane 
zostaną ze studja wileńskiego. Pierwszy, z 
płyt gramofonowych rozpocznie się już o 
godz. 14,45 i zawierać będzie w programie 
następujące utwory:— Ketelbey — Dzwony 
zdaleka. 2 Dumkler — Marzenie, 3. Mesza- 
ros — (Pieśń cygańska. 4. Ippolitow Iwan — 
Marsz górań kaukaskich. 5. Szarwenka — 
Mazurek i in. 

Następnie o godz. 18 rozpocznie się wy- 

3 

Filmy wileńskie. 
Taki mały, a już żebrze. 

Listopadowy wieczór. Godzina może ósma, 

może dziewąta. -W  rozchwiei podmuchów 

wiatru ukazuje się długa perspektywa ulicy 

Mickiewicza. Migocą światła latarni. We 

wstydliwym cieniu przy zbiegu Mickiewicza i 

3-go Maja drży z zimna bosa dziewczynka, 

najwyżej dziesięć lat. Zsiniałe 

drepczą po mokrym, szczypiącym 

ją się grymasem 

ck, o grosz choćby 

mogąca mieć 

nożyny 

asfalcie i usta wykrzy 

prośby o jakiś drobny d 

bo dziś jeszcze nic nie jadła. 

— Panoczku, jednego grosika, na chleb 

Ojciec chory, w szpitału. Dzisiaj jeszcze nie 

  

     

miałam nic w ustach... 

Co litościwsi przechodnie przystają pa- 

irzą na dziecko, drepczące bosemi nogami po 

zimnym bruku, wyjmują parę groszy 1 » łda- 

ją małej. Ale oto nagle skądś, z za wegła wy 

chodzi stara megera, zupełnie jak w bajce, 

i zabiera dziewczynce pieniądze, by znóte się 

oddalić i czekać. 

Kto nie wierzy, niech idzie na plac Łuki- 

ski wieczorem. Codziennie można spotkać te 

obrazki nietyłe niesamowite, ile niecodzi 

nawet teraz w dniach kryzysu i wyjątkowej 

  

   enne, 

nędzy. 

Albo inny wypadek. Na dworcu kolejo- 

wym w momencie największego nasilenia ru 

chu przyjezdnych i wyjeżdżających mie- 

dzy godziną 6 a 8 wieczorem. Maleńki, 

chudzony. chłopczyk, w jakimś fantastycznie 

podziurawionym  kostjumie podcłodzi do 

siedzących w poczekalni II klasy pasażerów 

i jęczy. Niewyraźny bełkot, zebracze skom- 

lenie głodna prośba w zaropiałych od niewy- 

spania oczach przyszłego obywatela, Jak tu 

nie dać, gdy takie małe, płaczące i iak burdzo 

nieporadne stworzenie staje przed tobą i wy- 

ciąga ręce. Więc też i dają. Czasem się ktoś 

tylko odezwie: 

— Taki mały, a już žebrze! Co z ciebie 

wyrośnie? 

Odpowiada na to stale takie samo uprzyk- 

rzone skomlenie, takie samo lepkie ed pros- 

by spojrzenie oczu, które powinny skczyć się 

radością, właściwą dziecięcmu wiekowi. Tym 

czasem gdzieś w poczekalni III klasy siedzi 

pewno ojciec, łub opiekun małego żebraczy- 

ny i oczekuje niecierpliwie na wynik obcho- 

du. Potem, unikając starannie czujnego wzro 

ku policjanta oddalają się. Do knajpy. Oj- 

ciec pije wódkę, a synowi każe postawić pi- 

wo, lub sinalko. : 
Czasem żebranina wśród dzieci przybiera 

inne formy. Przedewszystkiem sprzedaży zu- 

pełnie najniepotrzebnie jszych przedmiotów 

po cenie śmiesznie niskiej. Naprzykład koszy 

ezki. Plecione to jest tuzinami i rozdawane 

między młodych żebraków, z których nieje- 

den: za: kilka jeszcze lat rozpocznie drugie 

dziesięciolecie swego życia. 

— Ot koszyczek na kwiatki — sepleni ta 

kie żebrzące maleństwo. — Tyłko dziesięć 

groszy. Proszę kupić. Jeszcze dziś mic nie 

jadszy. 

Ogląda się bacznie, czy nie ujrzy czasem 

granatowego munduru i srogiej twarzy oko- 

lonej służbowym marsem. Ale nieraz taki 

srogi pan w mundurze udaje, że nie widzi m 

łego przestępcy, przekraczającego przepisy 
Zresztą i'on jest człowiekiem, który jak nikt 

może, widzi tyle codziennej nędzy, który co* - 
dziennie patrzy na rzeczy, które przeciętnemu 

obywatelowi obrzydziłyby życie do tego stop 

nia, że o ileby się nie powiesił, to napewno- 

by osiwiał i ołysiał do tego. Więc też nieraz 

przez palce patrzy na takie przekroczenia 

przepisów... 

    wy- 

W miarę pogłębiania się kryzysu w Wil- 

nie rośnie fala młodocianych żebraków. Ca 
starsi powiększają kadry zawodowych tram- 

pów, ałbo stają się klijentami sądów dla nie- 

letnich, i w rezultacie czeką ich Studzieniec, 
czy inny dom poprawy, gdzie de reszty pod 

wpływem otoczenia i nieodpowiedniego trak- 

towania zdeprawują się młode umysły. 

A tymczasem w mroku wieczora jesienne- 

go bose i głodne dziecko powtarza swój c3- 

dzienny pacierz próśb cichem skomleniem: 

-— Panoczku, jednego grosika na chleb. 

Ojeiec w szpitału. Jeszcze dzisiaj nic nie jad- 

SZY.., 3 

ROL. 

a 
Walka z żebractwem dzieci. 

W) eełu wynalezienia środków i sposobów 
walki z żebraetwem dzieci zwołane zostało 
do lokalu Magistratu na dzień 7 bm. posie- 
dzenie radzieckiej Komisji Opieki Społecznej 

Na posiedzenie to zaproszeni zostali rów 
nież przedstawiciele władz  administraeyj- 
nych Graz zainteresowanych organizacyj @ 
charakterze dobroczynnym. 

stęp przed mikrofonem wileńskim zespołu 
mandolinistów pod dyr. p. Edwarda Ciuk- 
szy. Zespół odegra: 1. Ancarani — Serenada 
2, Suppe—Banditepstreiche, 3, Gossec — Ga 
wot. 4. Gillet — Pizzicato. 5. Fall — Wiaru- 
sy. 6. Ritter — Chłopcy. 7. Tellier — Skar” 
ga miłości. 8. Smetana — Taniec czeski. 9. 
Blakenburg — Marsz : 

Popularny odczyt © Państwó- 
wej odznace sportowej. 

Państwowy Urząd Wychowania Fizyczne 
go i [Przysposobienia Wojskowego ogłosił za 
pośrednictwem „Połskiego Radja* popularny 
konkurs na hasło, nadające się do umiesz- 
czenia na plakacie propagującym Państwo- 
wą Odznakę Sportową. PUWF. przeznaczył 
na ten konkurs trzy nagrody pieniężne w wy 
sokości 100, 60 i 40 złotych. „Polskie Rad- 
jo* ofiarowuje aparat radjowy „Detefon“ 
dla autora hasła, które będzie się najbardziej 
nadawało do wygłaszania przed mikrofonem. 

Wi ciągu pierwszego tygodnia nadeszło 
do Referatu Sportowego „Polskiego Radja*, 
który przyjmuje wszystkie odpowiedzi ponad 
1200 haseł.. 

Niestety jednak, konkurs wykazał jedno 
cześnie, że bardzo wielu uczestników nie or 
jentuje się: co to jest Państwowa Odznaka 
Sportowa. Ze względu na to „Polskie Radjo“ 
zwróciło się do p. Red. Junoszy - Dabrow 
skiego z prośbą o wygłoszenie przed mikro 
fonem specjalnej prelekcji na temat Państ 
wowej Odznaki Sportowej. 

Odczyt p. Red. Junoszy - Dąbrowskiego 
pt. „Jakie korzyści daje Państwowa Odznaka 
Sportowa", zostanie odczytany w studjo Raz 
głośni warszawskiej dnia 8 grudnia w przer 
wie koncertu porannego ok. godz. 11.20. 
Jak wiadomo, konkurs'na hasło propagujące 
POS. zostaje zamknięty dnia 10 bm. 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 

w Wilnie z dnia 5/XI! — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 757 

Jutro: Ambrożego. 

ж — .. 1 m.52 

Temperatura średnia + 5C 
5 najwyższa + 6 C 

najniższa + 4° С 
Opad: ślad. 
Wiatr: zachodni. 

© Tendencja: słaby wzrost. 
Uwagi: pochmucno. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu dzi- 
siejszym 6 grudnia według PIM. 

Zachmurzenie przeważnie duże. Rankiem 

miejscami mgły łub drobny opad. Dość ciep 

ło. Słabe wiatry południowo-zachodnie i za 

chodnie. 

> KOŚCIELNA 
— Roraty Stowarzyszenia Kupców i Prze 

mysłoweów odbędą się dnia 8 grudnia br. 

o godz. 7 w kościele św, Kazimierza. 

OSOBISTA. 
— Komendant główny „Strzelca w Wiłnie 

W$zoraj bawił w Wilnie, w sprawach służ 
bowych, komendant Główny Związku Strzele 

ckiego z Warszawy, pułkownik Rusin. 

URZEDOWA 
— Pozwolenia na kolendowanie, Staro- 

stwo Grodzkie podaje do wiadomości, że po 
dania o zezwolenie na kolendowanie przyj- 
mowane będą w Starostwie tylko do dnia 

15 bm. 

MIEJSKA. 

— Zadrzenianie szosy Kalwaryjskiej. — 
Przed kilkw dniami Magistrat przystąpił do 
wysadzania drzewami szosy Kalwaryjskiej. 
Ogółem zostanie zasadzonych 300 drzew. 

— 100 PRACOWNIKÓW. MAGISTRATU 
MA UTRACIĆ PRACĘ. — W: związku z prze 

prowadzaną reorganizacją pracy w Magistra 
<ie szykuje się obeenie nowa serja redukcyj 
pedsonalnych. Podług prowizorycznie opraco 
wanego planu w ciągu bieżącego jeszcze roku 
budżetowego a więc do dnia 1 kwietnia rce- 
dukceja obejmie ponad 100 pracowników. — 
Mniej więcej taka sama ilość pracowników 
została już zredukowana. 

Przygotowania do nowych redukeyj wśród 
pracowników miejskich wywołały duże zanie 
pokojenie. A 

— Projekt zmiany poboru podatku loka- 

lowego. Dotychczas Magistrat ściągał poda- 

tek lokalowy co kwartał. System ten w prak 

tyce okazał się jednak wadliwy i obecnie 7a- 

istniał projekt wymierzania podatku od” lo- 

kali za rok w całości z tem, że ściąganie na 

leżności może być uskuteczniane co mie- 

siąc. W] praktyce system ten pozwoli plai- 

nikom na bardziej regularne uiszczanie na- 
leżności z tytułu tego podatku. 

Sprawa ta ma być definitywnie rozstyg- 
nięta w najbliższej przyszłości. 

LITERACKA 

— Jutrzejsza Środa Literacka poświęco- 
na będzie lotnictwu № literaturze. Gościem 

. będzie znany szeroko autor mowel i powieść: 

lotniczych porucznik — pilot Janusz Meis 
sner, który ostatnio wydał książkę o Śp. 

Żwirce i Wigurze. Por. Meissner wygłosi po 

gadankę p. t. „Lotnictwo jako tło i temat 
beletrystyczny* oraz odczyta z rękopisu naj 
nowsze swoje utwory. 

Początek o godz. 8,30 wiecz. przy ulicy 
Ostrobramskiej 9. Wstęp dla wprowadzo- 
mych gości I zł., dla uczącej się młodzieży 75 
groszy. 

   

T więk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wiiańska 38, tel. 9-26 

Dziš film, który w bieżąc, sezonie 
pobił wszędzil rekordy powodzenia! 

; Nasza genjaktaGGAKEZA 
Film stworz. olbrzymim kosztem 3 milj. dolarów. 

Początek 6. godzii4 w 85 MON50W dnie dwtętcineGZĘBAŁ: 2 cji 

ы „ WOJSKOWA 
— Jedno z ostatnich posiedzeń dodatko- 

wej Komisji Poborowej. W! dniu 7 bm. odbę 
dzie się dodatkowe posiedzenie Komisji Po 
borowej. Komisja, jak zwykle urzędować bę 
dzie w lokalu przy ulicy Bazyljańskiej 2. 

` 

Z KOLEI 

— Odezyt w Ognisku K. P. W. Staraniem 

Zarządu Ogniska Kołejowego Przysposobie- 
nia Wojskowego w Wilnie we wtorek dnia 
6 grudnia rb. w gmachu własnym przy ul 
kolejowej Nr. 19 odbędzie się odczyt z przez 
roczami prof. Marjana Morelowskiego na te- 
mat „Kraków i najstarsze zabytki sztuki w 
Polsce* (Wawel, edra Gnieźnieńska, Łę- 
czyca i t. d). Początek odczytu punktualnie 
o godzinie 19. Wstęp wolny. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Sekeja Współżycia Towarzyskiego Ro- 

dziny Wiojskowej prosi członkinie o przyby- 
cie na herbatkę, która się odbędzie dnia 7-go 
grudnia rb. o godz. 7,30 wiecz. w lokalu 
St enia Rodziny Włojskowej ulica 

a 13. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Wiileńskie Towarzystwo Filozoficzne, 
Na zebraniu naukiowem Sekcji dydaktycznej, 
w dniu 7 grudnia br. (środa) o godz. 8 wie:z. 
w Seminarjum filozoficznem Uniwersytetu, 
odbędzie się dyskusja na temat: „Przykład 

    

    

      

         
lektury filozoficznej ma lekcjach propedeu- 
tyki filozofji — Renć Descartes: O czem moż 
na wątplić (z. wypisów K. Ajdukiewicza, — 

  

Główne kierunki filozofji)*. Wprowadzeni 
goście mile widziani. 

— Wileńskie T-wo Nowoczesnego Wycho 
wania zawiadamia, że w dniu 9 „grudnia 
(piątek) o godz. 6 po poł. odbędzie się w 

szkole „Świt* M. Pohulanka 4 walne zebra- 
nie towarzystwa. — Wlistęp wolny. Goście nu 
le widziani. 

— Odczyt o chorobach zakaźnych u dzie- 
ci. We środę dnia 7 grudnia rb. o godz. 6 
wieczorem, w Ośrodku Zdrowia, ul. Wielka 
46, odbędzie się odczyt dr. H. Bikus — Bo- 
rowskiej p. t. „Choroby zakaźne u dziec:'. 

Wistęp bezpłatny. 
— Nadzwyczajne Wałne Zebranie Peowia 

ków. Zarząd Wileńskiego Koła POW. komu- 
niikuje ,że dniia 7 grudnia br. o godz. 17 m. 

30 (wymagana statutowo ilość członków) zaś 
o godzinie 18 bez względu na ilość członków 
w lokalu Związku Legjonistów, przy ulicy 
Zaułek Bernardyński 10, odbędzie się nadz- 

  

  

  

  

      

wyczajne wylne zebranie członków. 
dto odbędzie się herbatka dyskusyj 

na — referat historyczny wygłosi p. Sta- 
miewiicz. 

— Zebranie Tow. Filatelistów i numiz- 
matyków w Wiolnie odbędzie się dnia 14 

grudnia br. w lokalu Zw. Oficerów -przenic- 
sionych w stan spoczynku, przy ul. Mic- 
kiewicza 22—6. 

— Овбте zebranie członkiń ZPOK, — 
Dnia 6 grudnia rb. o godz. 8 wiecz. w loka- 

lu Związku (Jagiellońska Nr. 3 m. 3) odbę- 

dzie się ogólne zebranie członkiń ZPOK., pa 

łączome z herbatką. 
Ze względu na ważność spraw organiza 

cyjnych, które będą omawiane członkinie Z. 
P. O. K. proszone są o jak najliczniejsze 
przybycie. 

— Wialne zebranie S. T. P. W. dniu 19 
grudnia rb. o godz. 19 w lokalu własnym 
przy ulicy Wileńskiej 33 odbędzie się nadz 
wyczajue Wialne Zebranie Stowarzyszenia 
Techników Polskich w Wilnie. 

—  Wiileńskie Towarzystwo Lekarskie. 
XXXII Posiedzenie Naukowe wspólne z To- 
warzystwem IPrzyrodników Im. Kopernika 
odbędzie się dnia 7 grudnia 1932 r. o godz. 
20 w sali własnej przy ul. Zamkowej 24. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 
— QOdezyt o prawie wekslowem i czeke- 

wem. Resursa Rzemieślnicza w Wilnie 1 

  

    

  

POLA NEGRI 
Film ten demonstr. jednocz. w Warszawie z niebyw. powodz. 

K U RUB R 

przejmie zaprasza członków i sympatyków 

rzemiosła na odczyt p. t. „Prawo wekslowe 
i czekowe”, który w dniu 7 grudnia r. b. o 

godzinie 20 w Sali Resursy Rzemieślniczej 

w Wiilnie przy ulicy Bakszta Nr. 2 wygłosi 

p. Rodziewicz L. Wistęp wolny. 

RÓŻNE. 

— Upomnienia egzekucyjne. Urząd Wio- 

jewódzki podał do wiadomości zarządzenie 

Ministerstwa Skarbu dotyczące ścisłego prze 

strzegania przez urzędników skarbowych ter 

minów przy przysyłaniu płatnikom upomnień 

egzekucyjnych, Zachodzą bowiem częste wy 

padki że urzędnicy skarbowi w 3 lub 4 dn:, 

po przesłaniu płatnikowi nakazu egzekucyj 

nego prze ają upomnienie, co nie daje moż 

płatnikowi zapłacenia podatku w tak 

m terminie. Wiładze skarbowe zazna 

za adki powyższe nie mogą mieć 

miejsca, gd e są zgodne z obowiązu jące- 

mi przepisami i urzędnicy w razie niestoge- 

wania się do powyższego zarządzenia będą 

pociągnięci do odpowiedzialności, 

TEATR | MUZYKA 
—- 'featr Wiełki Pohulanka, We wtorek 

dnia 6 grudnia, we środę dnia 7 grudnia i 

we czwartek dnia 8 grudnia o godz. 8 w. 

potężne dzieio St. Wyspiańskiego "gun 

August“, kt zdobyło u lic: 

ności i najwyższe pochwały prasy, dzięki q 

mysłowej inscenizacji, doskońałej grze arty 

przepięknym dekoracjom Wiesława 

Mako) a. 

— Teatr muzyczny „Lutnia*. Dzisiejsza 

premjera. Dziś wchodzi na rėtuar melc- 

dyjna operetka Kalmana „Fijołek z Moat- 

martre'u“, аса 616 na wszystkich sce 

nach olbrzymiem powodzeniem. W. operet- 

ce tej bierze udział świeżo pozyskana artyst 

ka Jani Kulczycka, w otoczeniu zespołu 

artystycznego oraz zwiększonego baletu i 

chóru. Reż I. Tatrzański, Nowe dek» 

racje Hawryłkiewicza. Ceny normalne. Zniż 

ki akademickie 

— Koncert białoruski. W« 
grudnia w sali Filji Białorusk 

Państwowego im. Słowackiego (dawne Gimnaz 

jum Białoruskie K-tu Rodzicielskiego) przy 

ulicy Ostrobramskiej 9 odbędzie się ciekawy 

Koncert — Białoruski z udziałem chóru stu 

denckiego pod pierownictwem p. Szyriny о- 

raz prof. K. Gałkowskiego. Pozatem w pro 

gramie szereg numerów deklamacyjnych : 

melodeklamacje. Po koncercie — zabawa 

neczna. Całkowity dochód przeznaczony jest 

na wipisy dla niezamożnych uczniów. 

Imprezę organizuje Komitet Rodzicielski. 

Początek koncertu punktualnie o godz. 7.30. 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
PRZYKRE NIEPOROZUMIENIE. 

W, sobotę do policji zgłosił się mieszka 

niee Włlna F. Budaszewski zamieszkały przy 

ulicy Nowogródzkiej i zameldował, iż pod- 

czas pobytu jego w Banku Ziemskim z kie- 

szeni skradzieno mu 100 dolarów. 
Według jego zeznania miał on przy 80- 

bie ponad 300 dolarów, które miał wpłacić 

do kasy banku, celem otrzymania prawa u- 

działu w sprzedaży z licytacji wystawionego 
przez bank Ziemski pewnego majątku, gdy 

jednak doszło do płacenia w kasie okazało 

się, iż ma tylko 200 dolarów. 
O kradzież padło podejrzenie na niejakie 

go M, syna znanego w mieście kupca. P. M. 
zatrzymano, W trakcie dalszego dochodze: 
nia ckazało się jednak że żadnej kradzieży 
nie było, bowiem narzeczona od której miał 

te pieniądze, dała mu nie 300 dolarów, jak 
przypuszczał, lecz 200. To stało się powodem 

nieporozumienia oraz zatrzymania zupełnie 
niewinnego człowieka, Zatrzymanego natural 

  

    
   

  

  

  

       

  

    

      

     

  

   

  

     

      

nie niezwłocznie zwolniono. (e) 

KRADZIEŻ SKARBONEK W KOŚCIELE 
GARNIZONOWYM. 

W: ubiegłą sobotę nieujawniony narazie 
sprawca zakradł się do kościoła garnizono- 
wego Św. Igncego i skradł stamtąd dwie ska 
bonki z datkami. O wypadku tym powiado 
miono policję która wszczęła dochodzenie. 

  

śpiewa i mówi w superfilmie prod. 1933 

NA ROZKAŻ KOBIETY 
Na |-szy seans ceny zniżone. 

  

CĄST NO a. A ep PI E Ś N N 0 c 

isika47, tei. 15-41. 

w którym 
nasz sławny rodak 

śpiewa JAK KIEPURA 
Film ten odznacza się niebywałą precyzją i czysiošcią odtworzonego džwieku. 

Dla młodzieży dozwołono. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w sobotę i niedzielę o godz. 2-ej 
  

DZIŚ! Dzieje 

  

Mata Hari 
W rewel. obsadzie: ubóstwiana GRETA GARBO, naj- 
ulubieńszy RAMON NOVARRG, słynny kionel Bzrry- 

  

najsłynniejszej more, Lewis Stone i in NAD PROGRAM: Dodatki 

al. Wielka 4Ż. tel. 5-28 | kurtyz. szpiega dźwiękowe. Początek o 4. Na |-szy seans ceny zniżone 

uwięk. Kino - Teatr | DZIŚ! Niezrównana W rol. gl.: perła czes Vi]agia BORJAN 
Aeliywood szampańska 100% 

-aklew. 22. tel. 15-28 

©świ.k. Kino - Teatr 

STYLOWY 
ui. Wielka 36.   
  

kom. prod. czeskiej 
Film w jęz. czeskim dla wszystkich zrozumiały. 

DROGA OLBRZYMÓ 
ogień, wodę i śnieżycę do Ziemi Obiecanej walcząc z żywiołem i hordami Indjan. W rolach głównych: Gas- 

Nad program: Mickey bokserem, komedja w 2 aktsch 

DZIŚ! Najnowsza 100% dźwiękowa 
sensacja w wersji francuskiej p. t. 

ton Glas i Jeanne Helbing. 

On i jego siostr 

Listy z Warszawy. 
Oszczędni warszawianie.—Żdegradowane salon y.— Tanie gazetki.— 

Piszący czytelnicy.—Rzemieślnicy sztuki. —kłopoty Zaspu. 

   Kryzys nauczył nas szanowania 
grosza. Przeciętny warszawianin zu: 
pełnie już zapomniał o przedwojennej 
bufonadzie „szerokich natur* dla któ- 
rych wyrazem szyku i kultury było 
idjotyczne trwonienie pien:ęd po: 
suwającc się do tłuczenia kieł ów, 
luster, albo zapalania 3-rublówkami 
papierosów. Dzisiejszy warszawianiu 
dobrze kai złotóweczkę obejr: za 
nim ją wyda. Gdzie don'edawna ist- 
niała stara i ongi pierwszorzędna re- 
stauracja (w gmachu teatrów) te- 

raz masz obiadki po 60 groszy. Na 
miejscu „Empiru“ — paszteciarnia 7 
potrawami od 50 groszy. Takich lo- 
kali coraz więcej. coraz więcej... Nie 
żadne garkuchnie o skromnych stol 
czkach przykrytych papierem. Nie. Sa 
lony! raczej ex-salony opusze 
przez elegancką klijentelę... Ale, 
tą, i to nie! Ta sama klijeniela. tylko 
w przenicowanych garn turach. 

   
   

  

   

     

   

  

  

  

   

  

   

   

Wszystko tanieje, słosując się do 
redukowanych. coraz bardziej docho- 
dów pracownika, dla którego już i 20 
groszowa gazeta staje się zbyt drogą. 

  

   

  

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

To też, obok oficjalnych pism poszcze 
gólnych obozów. powstają 10-grosza- 
we półurzędówki, a nawet i wydaw- 
n'etwa 5-groszowe. Te tamie dzienni- 

żywo przeważnie i weale nięźle r 
dagowane, cieszą się niemniejszem pe 

  

      

  

wodzeniem, niż 60-groszowe ob/ady. 

Jednym: ze sposobów, umożbwia- 

jących zniżenie ceny pisma, jest zdo- 
bywanie bezpłalnych  spółpracown - 
ków, co osiąga się rozpisywaniem an 
kiet na przeróżne lematy. © 
hurmem zabierają głos i 
ni z ujrzenia swych elaborató 

ku — gotowi są stałe zasilać prasę ar- 

tykułami gratisowemi. 

  

   

    

dowole 

r w dru 
i 

  

Jakkolwiek šrėd tych pisanin prze 
ażają sądy banalne (zresztą, i tema- 

ty ankiet oryg'nalnością nie grzeszą) 
jednak stwierdzić można, że poz 
chem zawodowych dziennika! 
nawet literatów) posiadamy znaczny 
rezerwuar ludzi, p:szących niezgorzej 
i mogących konkurować z niejednym 
fachowym „redaktorem*. To nam Hu 
maczy, dlaczego tak wielu ludzi p óra 
klepie u nas biedę. Są oni w tem sa- 

      

     

    

    

  

kiego humoru zmak 
i wszechświatowej 

NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. Początck o g. 4 
sławy BNNY OKDRA. 

14 aktach 
skwar, 

Potężna tragedia w 
marszu pionierów przez 

  

    

mem położeniu, co robolnicy niewy- 
kwalif.kowani, których p erwszy lep- 
szy zastąpić potrafi. 

Publiczne ujawnienie tej tajemn-- 
cy zachęcić może niejednego hezrobot 
nego do sprobowan/a sił swo'ch na po 
lu pisarstwa zarobkowego, co napew- 
no nie wpłynie na ulżenie doli polskie 
go literata i publicysty. 

Mimo wszelkie zabiegi właści- 
wych zwiążków i stowarzyszeń, bv 
ędgrodzić specjalistów od amatorów, 
Esta pisarzy nie da się tak latwe zam- 
knąć, jak lista adwokatów. Tu żad- 
nych dyplomów niema. Reymont 
szkół nie skończył, a zasłużył na na- 
grodę Nobła. Kiedy Wyspiański spre 
parował ..Dziady* tak, by je można 
było wystawć w tealrze, pew en zna 
komity publicysta nie miał stów obu- 
rzenia: jak poważył się uczynić coś 
podobnego... malarz! Mocno skryty- 
kował przeróbkę, co wszakże ani tro 
chę nie zmniejszyło jej wartości i po- 
wodzenia. 

Zawodowość w sztuce częsło bywa 
chimeryczna. Antoni Malczewski pozo 
stawił nam jeden tylko poemat, który 
napisał w r. 1824. Inne, drobne utwo- 

ry miernej wartości, niewiele zabrały 
mu czasu. Pozaiem był żołnierzera, 
dzierżawcą majątku i... mężem pani 
Rucińs 1 t przecież nie odmó- 

  

  

    
   

        

         
   

  

WILL NS KI 

  

SKLEP MANUFAKTURY 

„KAGAN 
Wilno, ul. Zawalna 21 

(Pasaž Bunimowicza) 

Po raz pierwszy w ciągu 10-lecia istnienia 
naszej firmy —. wyznaczamy 

TANI BIAŁY TYDZIEŃ 
wyrobów ŻYRARDOWSKICH i innych firm 

oraz wszelkich innych towarów 

PO CENACH TAŃSZYCH Niż WSZĘDZIE. 

To nie reklama, lecz fakti 

Proszę się przekonač 

kejesti dandloW) 
Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

` pujące wpisy: 
W dniu 23.VI. 1932 r. 

13238. I. Firma: „Sklep drobnych towarów Neu- 

  

  

  

  

          cha Szulkina w Wiazyni Siedziba w Wiazyniu. pow. 
wiłejskiego. Sklep artykułów spożywczych i drobnej 

galanterji ma istnieje od 1927 r. Właściciel     
1300—VI tamże. Szulkin Neuch zam. 

    

13240. ia zarządu Gminy Žydow- 
skiej, Świ y Święcianach, ul. Szkolna 9. Łaźnia. 
Firma istnieje od 1878 r. Właściciel — Zarząd Gminy 
Żydowskiej w Święcianach. Pełnomocnikiem działa 
cym na mocy pełnomocnictwa z dnia 18 maja 1931 : 
jest Owsiej Ogólnik, zam. w Święcianach, ul. Nowo- 
Święciańska 4. 1501—V1 

W dniu 14 VI. 1932 r. j 
13227. I. Firma: „Epsztejn Kuszel* w Wilnie. ut. i 

Wielka 20. Sklep mięsa, Firma istnieje od 1927 r. 
Właściciel — Epsztejn Kuszel zam. tamże.  1294—VI 

      

  

   

    

   

    

Abra 13228. I. Firma s 
lep ubiorów dz son* w Wilnie, ul. 

  

«innych. Firma istnieje od r. Właścicielka 
Abramson Estera zam, w Wilnie, ul. Trocka 16,10 

1295—VI 

29. I. Firma: „Sklep obuwia Sagałowiczowej 
w Oszmianie, ul. Rynkowa 11. Drobna sprzedaż 

obuwia zwykłego. Firma istnieje od 1932 r. $ 

  

      cielka — Sagalowiczowa Mera m. tamże. 

13230. I. Firma: „Galpol — Cemach Abramson * 
w Wilnie, ul. Nowogródzka 2. Handel galanterją. 
Firma istnieje od 1932 r. Właściciel — Abramson 
Cemach zam. tamże. 1297—VI 

13231. I. Firma: „Mikołaj Miaśnikow* w Lidzie, 
ul, Lotnicza 34. Przedsiębiorstwo robót budowlanych. 
Firma istnieje od 1918 r. Właściciel — Miašnikow 
Mikołaj zam. tamże. 1298—VT 

13233. 1. Firma: „Sklep mięsny Kuny Szkolnik* 

  

  

      

  

w Wilnie, ul. Jatkowa 1. Sklep mięsa. Firma istnieje 

od 1928 r. Właścicielka Kuna Szkolnik zam, w Wilnie, 
ul. M. Stefańska 15. 14 

  

13232, I. Firma: „Morduch Lewin* w Wilnie, 
ul. Rudnicka 18. Sklep wody selcerskie irma istnieje 
od 1932 r. Właściciel — Lewin Morduch zam. w Wilnie 
ul, Piwna 7/14. 1303—VI 

  

  

Sukna, Manufaktura i Jedwab 

/„TEKSTILPOL" 
kope ajj Nr. 29 

TANI TYDZIEŃ 
białych tewarów ŻYRARDOWSKICH i ir. 

Wybór największy. Ceny najniższe. 

PROSZEK 

„KOGUTEK 
"usuwA NAJUPORCZYWSZY: R usu 

© BOL GŁOWY 
ZZS a Va US 

z. Z.KOGUTKIEN 
'NIPGQ, LAANYCH OD LAT TRZYDZIESTU 

: WYJTWREGAĆ SIĘ NAŚLADOWNICTW. UBOR- 
czrwa | W PODOBNEM DO 

OBAMOWANIU. 

  

ФФ 

į Pracownia OBUWIA 

į : M. DRZEWINSKI 

Bonifraterska 6 

PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE į   
oraz reperacje kaloszy i śniegowców. 
  

wi mu tytułu poety, choć pórem za- 
bawiał się krótko i odniecheenia. Je- 
den nieduży tom „Szkiców'* Adama 
Szymańskiego utrwalił nazwisko to w 

literaturze, choć autor wziął się ry- w 
chło do innego fachu. Kiłkanaście wy 
pieszczonych sonetów wprowadziło 
Ronsard'a do Panteonu poetów fran- 
cuskich. 

    

lystow 
    

  

   

  

N    

Niedawno uczyniono w Warszaw'e 
ciekawy eksperyment. Oto, świeżo pó 
wslaly Instytut Propagandv Sztuki o- 
głosił konkurs pod hasłem:/,,Szukamy 
nowych talentów w 
laptów do nadsyłania prac z zakresu 
malarstwa i rzeźby. Okazało się, że 
śród ludzi najrozmaitszych zawodów 
kryje sporo wybitnie uzdolnionych 
plastyków, mogących w kozi róg zupę 

dzić niejednego fachowca. 

W: tko to, oczywiście, nie upo- 
ważnia do lekceważenia specjalizacj:, 
opartej na odpowiednich studjach. Do 
słatecznie jednak wyjaśnia trudno 
z. jakiemi spotykają się artystyczne 
organizacje zawodowe. Cechowa wyła 

czność daje lu często prerogatywy Si- 
łom podrzędnym, ale fachowym (tj. za 
robkującym daną sztuką), kosztem ta- 

lentów wybilnych, lecz nie upraw n- 
jących a ycznego rzemiosła. 

O ile związki zawodowe robotni 
ków dobrzę zadanie swe pełnią. 

      

    warty 

wej) 
plotek 

    

  

stan 

  

   

  

  

  

          

      

    

wzmacniają pozye 

korzyści 

Związek 4 

zw. ZASP), 

Teatr Ar 
stanowi 

  

    

  

sku spostrze 
czeredy szaraków 
własną indywidualnością zdobywa sta 

ły  nowisko i gażę. Instyłucję więc pozo- 

Nr. 280 (2522) 

ank Gdgpodarstwa Krajowego 
W myśl $ 16 statutu przeprowadzono w dn. 28 października 1932 roku 

XV. LOSOWANIE 
8-procentowych listów zastawnych Banku Gospodarstwa Krajowego, opiewają 

cych na złote w złocie wedle dawnego parytetu. 

7-procentowych listów   
IX. LOSOWANIE 

  

opiewającej na złote w złocie według nowego parytetu. 

V. LOSOWANIE 

astawnych Banku Gospodarstwa Krajowego, emisji Il-ej 

7-procentowych listów zastawnych Banku Gospodarstwa Krajow. emisji Ii 

IV-ej, opiewających na złoto w złocie wedle nowego parytetu. 

   
towych list   

IV. LOSOWANIE 

III. LOSOWANIE 

ów zastawnych Banku Gospodarstwa Krajowego, emisji 
ających na złote w złocie wedle nowego parytetu. 

7-procentowych listów zastawnych Banku Gospodarstwa Krajowego, emisji 
VI-ej, opiewających na złote w złocie   

УП. LOSOWANIE 

edle nowego parytetu. 

8-procentowych obligacyj budowlanych Banku Gospodarstwa Krajowego, emi- 
sji |-ej, opiewających na złote w złocie wedle nowego parytetu. 

HI. LOSOWANIE 
8-procentowych obligacyj budowlanych Banku Gospodarstwa Krajowego, emi- 

sji U-ej, opiewaj, 

  

XII. LOSOWANIE 

ych na złote w złocie wedle nowego parytetu. 

4 i pół oraz 4-procentowych listów zastawnych b. Barku Krajowego Królest- 
wa Galicji i Lodomerji z Wielkiem Księstwem Krakowskiem, następnie Polskiego 
Banku Krajowego, przejętych i skonwertowanych przez Bank Gospodarstwa Krajo- 
wego, 

Wykazy numeryczne wylosowanych odcinków zawiera „Monitor Polski* z dn. 

1 grudnia 1932 r.. 

Tabele losowań mogą interesowani przejrzeć względnie podjąć w Centrali Ban- 
ku lub w jego Oddziałach. 

Wypłata należności za wyłosowane 8 i 7-procentowe listy zastawne oraz 8-pro- 
centowe obligacje budowłane Banku Gospodarstwa Krajowego w pełnej wartości no- 
minalnej, a także za kupon 
i w obiegu będących sztuk 
jego Oddziałach, począwszy od 

  

  odbyw 

odcinków względnie kuponów. 
Wypłata należności za wylosowane 4 i pół i 4-procentowe listy 

trajowego w ich pełnej wartości nominalnej, przerachowanej I 
kupony płatne 31 grudni 

А listów zastawnych, odbyw. 
ajowego we Lwowie, który temi em 

  Banku Kr    
   

  

    

  

932 r.     tak od wy i 

e w Qddziale Banku Gospodarstwa 

  

płatne 31 grudnia 1932 roku tak od wylosowanych jak. 
ać się będzie w Centrali Banku w Warszawie i w 

dnia 3igrudnia 1932 r.. na podstawie przedłożonych 

zastawne b. 
walutę zło- 

osowanych jak i w obiega 
    

także w centrali i inn, 
oddziałach Banku od dnia 31 grudnia 1932 r. począwszy, za przedłożeniem odnośnych. 

odcinków. względnie kuponów. 
Oprocentowanie wylosowanych listów 

ustaje z dniem 31 grudnia 1 

  

32 roku. 
zastawnych i obligacyj budowlanych: 

  

eleni iAhEiE SF | Dr, Welfson 

Nalwiększy wybór 

U NART i ŁYŻEW 
w Polskiej Składnicy Sportowej 

„START“ 
Krėlewska 1 

IRINA RER NARADA 

zał 

R
E
A
R
 

telefon 4 n 400 s 

  

Sprzedaje się 

DOM 
drewniany 

w dobrym punkcie. 
Dowiedz. się w Red. 

„Kurjera Wil." 

Mieszkónie 
do wynajęcia 

3 pokaje z kuchnią i wy- 
godami. 

Ul Sierakowskiego d. 6. 

  

  

  

  

Do wynajęcia 
odremontowane: 5-pokoj. 
mieszkanie z wygodami 
przy ulicy Św.Filipa 4—9 
  

Do wynajęcia duży iładny 

SKLEP 
przy ul, Wileńskiej Nr. 20. 

W mieszkaniu doktora 
wynajmuje się pokój 
z prawem korzystania z 
poczekalni, nadający się 
dla adwokata lub doktora 
Dowiedz. się od |—4 pp. 

Zawalna 28/30, m. 4 
  

Zginął pies dn. 2 grud- 
nia rasy Doberman, maś- 
ci czarnej. Proszę odpro- 
wadzić га ’ wynagrodze- 

niem pod adresem: Ja- 
giellonska 46, Dell 

Szukasz 
zarobku, przyjm popłatne 
zastępstwo. Gozakred, 
Lwów, Wałowa 11-a. Po- 

czątkujących pouczamy 

    

jlepszym tego przykładem jest 
ystów Scen Polskich (t. 
który znalazł się obecnie 

na skraju przepaści. Skandaliczna je- 
go gospodarka, ujawniona wobec Irud 

ności, w jakich znalazł się św'eża ot- 
stów (na ul. Karo- 

wdzięczny temat 
j dla żądnych seusa- 

    

  

    

    

dz 
i rewełacj 

cji reporterów. 

ZASP ma 
nie duż 

bezwarunkowo 

  

ekspłoataeji aktorki poza sceną, 
uporządkował stosunek 

s, pracownika i t d.i td. 
stko wybornie, dopóki pierwszy zapa 
skłaniał do pracy organizac) 
dnostki wybitne. Z czasem jednak za- 

gły one coraz mniej 
kiem. Aktor o w.ełkiem na” 

gł, że osobiście popa 
potrzebuje: 

  

  

nie 

  
ycję szarego pracow- 

nika, o tyle takie sume organ'zacje ar 
— obok wielu niewątpliwych w 

- dają też i wyniki ujemne 
kutek podnoszenia wpływów  tłu- 

mu rzem/eślników p'óra, pendzla, dłó 
ta, teatru ele. 

ogrom- 
zasług. Podniósł znakomicie 

o 

ko aktora, uspołecznił go, 
stawił niemal jawnej przed 

dyrekcji do 
Szło to wszy 

  

jpej je- 

nteresować się 

R 

Przedstawiciel 
solidnego wydswnictwa 
poszukuje zdolnych, inte- 
ligentnych i energicznych 
współpracowników. Zgła- 
szać się z poważnemi re- 
ferencjami: Mostowa 16-4 
  

Książkowy- 
zbożowiec 

z samodzielnem zestawia- 
m bilansów. pemorza- 

nim, rzutki i eregiczny, 
przyjmie posadę natych- 
miast. Miejscowość obo- 

jętna. Zgłoszenia do red 
kurejai da 
„Ksiąžkowy-zbožowiec“ 

500—1009 zi. 
ns ko kels By 
skanių neis dy Lao 
Mea ven a 
niera lub podobnej. ewen- 
anie sty aniedyał> 
ki. Wiadomość Zarzecz- 

na 20-406 32 

M Kenigsberq 
Ckorcby skórae, 

wėnerve 

1 moczopłej we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8. 

r. Zelłowiez 
Choroby skórne, wener., 
narządów moczowych, 

od g. 9=h i 5—8 wiecz. 

Dr.żełdowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz: 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 

Mickiewicza 24, tel. 277 

  

  

  

    

których 
;stkiem 

    

zajmowi 

  

     

  

rząd 2 

torzy, ile 

  

   
   

impre 
bistość 

  

Karowej g 

  

ł organ 'zasyj 

   

  
stawił właśnie owym s 

legitymacja 

mia m ejsca w korpor 
zku opanował: we tyle ak- 
ex-akiorzy, 

  

Choroby skórne, 
weneryczne, 

i moczopiciowe 
ieńska 7, tel. 10.67 

od gočdz. 9—1 i 4—8 

  

° 
Dr. J. kernszteim 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczoplciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 i 4—8 
LWA 

Akuszerka | 

Wógja Lalnertwa 
srzyjmuje od 9 do 7 wiesz. 
lica Kasztanowa 7, m. 

W. Z.P. Nr. 69. 8525 

  

i kuszerka 

Śmiatowska 
arzenrowadziłz się 

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

turaże gabinet kosmstycz- 
ny, usuwa zmarszczki. bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 
w. Z. P. 48. 8323 
  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zane 
за lewo Gedeminowską 

ui Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3493 

Šu roka 1845 istnieje | 

wilenkin| 
uł. TATARSKA 20 | 

jadalne, sypialne i ga- 
biustowe, kredensy, 

stały, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

ta dogodnych warneł ach 
| NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
„ 8324 

  

  

rakom, dla 
związku była 

jedynym tytułem ds» 
i. Za 

    

wybrakowany    

     
szmele teatralny: ludzie ei zmienili 
organizację w wielkie przedzięhior- 
stwo dochodowe, w rodzaj agencji, 
mającej monopol na Gostarczanie sce- 
nom personelu. Jak int 
z tego interes, dowodzi fakl, 

tor biura pobi 
nie. Instytneja galonein puściła się na 

Ya wysunąwszy па czoło 080- 

despotyczną. 0 
pułach moralnych, post 

cały majątek stowarzyszonych. Došč 
powiedzieć, że bankructwo teatru na 

zi utratą „Domu Aktora 
w Skolimowie, dającego przytułek wy 

służonym artystom. 

Smutne dcświadczenie ZASP-u mo 
głoby być ostrzeżeniem i :lla innych 

tego 
Ach! gdyby na ich czele nie stali już 
i lam spryciarze, kierujący się zasadą 

„Apres nous le dėluge“. 

tny zsobił się: 
„e dyrek 

mies:ęcz- 

    

  

rał 3000. zł 

ch skru- 

na kartę     

  

pokroju, gdyby... 

Benedyki Herta.       

Z
G
A
G
A
 

     


