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Teorie i próby. 
Nie po raz pierwszy, i pewnie nie 

ostatni, użalamy się tutaj na centra- 
lizm i apodyktyczność zarządzeń 
władz centralnych. Zarządzono (czy 
ostatecznie) wakacje przedłużyć w 
szkołach о @ Ikanašcie w czasie Bo 
żego Narodzenia, a skróc'ć o tydzień 
na Wielkanoc i w sierpniu. Letnie fer 
je zaczynałyby się 15 czerwca, a koń 
czyły 15 sierpnia. 

Co do letnich wakacyj zdaniem o 
gólnem komitetów rodz.cielskich i na 
uczycielskich głosów, wedle których 
piszemy te uwagi, to przesunięcie ter 
minów nic nie poradzi. I dwa tygod 
nie czerwca | dwa tygodnie sierpnia 
będą czy tak czy owak stracone, gdyż 
mie będzie sposobu utrzymać dzieci w 
klasie, gdy słońce już świeci i grzeje, 
albo gdy owoce dojrzewają i właśni: 
jest pora ich zbierania na wsi. Wtedy 

  

     

        

  

    i 
zapędzać dzieci do miast jest : neepra 
ktycznie i niehigjenicznie, gdyż wszys 
tkie dziec.. które używają dobra- 
dziejstw wakacyj na wsi będą przez * 
to skrócen'e wakacyj o dwa tygodnie 
(zamiast I września — 15 sierpnia) 
pozbawione używania tanich lub dar 
mowych owoców (witam'ny!), które 
wtedy właśnie na wsi są w najwięk: 
szej i najtańszej ilości. Już nie mó- 
wiąc o męczarni powrotu do miasta, 
gdy jeszcze jest lato w pełni... 

Przesun'ecie terminów burzy usta 
lony porządek budżetowy rodzin, któ 
re rozmaite kombinacje mieszkanie- 
we, ubraniowe, letniska, pensjonaty i 
kuracje, od tych zdawna ustalonych 
terminów uzależniły. Pensje otrzymu 

jak wiadomo, i-go a 15-go czę- 
ż mało pozostało z otrzymanych 

A dzy, a właśnie wtedy ma przyjść 
wyjazd i związane z nim wydatki. 

Ale bodaj majwiększą omyłką 
centrali jest projekt przedłużenia fe 
ryj zimowych „dla celów sportowyelr* 
jak wyrażono w projekcie. Projekt ten 
nie liczy szę z warunkami większości 
społeczeństwa, jest wysoce niedemo- 
kratyczny i może znaleźć zastosowa- 
nie tylko wśród dzieci zamożnych, ma 
jących codzień obiad, opalone miesz- 
kanie, ciepłe ubranie i doskonały 
sprzęt sportowy. Ale jak będzie wy- 
glądało dziecko, wyrostek i dziewczyn 
ka, których jedynym posiłkiem przecz 
cały dzień jest to, co otrzymują w 
szkole? Czy pomyślał ów niefortun- 
ny urzędnik wykoneypujący ten pro- 
jekt przy swem ciepłutkiem biurku, 
że skazuje młodzież szkół powszech- 
nych na marznięcie w wilgotnych su 
terenach : norach o kilkanaście dni 
dłużej, bo ciepła, jasna, czysta szko- 
ła będze przez te dni zamknięta dla 
tych biedaków ? Czy urzędy stołecznej 
Warszawy. gdzie się te teorje wypraca 
wują, znają warunki bytu i klimatu 
naszych t. zw. niefortunnie „kresów? 
Wątpić należy. Wszak zdarza się, że 
u nas bywa w końcu grudnia do 20 
stopni mrozu i przerywa się nauki, bo 
dzieci nie mają dość ciepłych ubrań, 
a tu sportuj zagłodzony, blednicowaty 
i gruźlicowaty biedakul Bo ktoś w sto 
licy rozmarzony widokiem pucułowa 
tego chłopysia w kolorowym sweter- 
ku i kraciastych, wełnianych pończo 
chach oraz sznurowanych buciorach 
sportowych za kilkadziesiąt złotych i 
z cieb'e chciał taką śliczną zrobić la- 
łę zapominając, że ty i tobie podobni, 
mdlejecie z głodu w klasie. 

Należałoby temu projektodawcy 
posłać wykaz wszystkich niedokarmio 
nych, niedostatecznie na ehodzenie do 
szkoły ubranych i obutych dzieci, wy- 
kaz naszej nędzy, i niech wtedy s'ę 
namyś 

Jeśli chodzi o sporty, zdrowy i ko 
nieczny ruch dła dzieci, to i w obec- 
nych warunkach używają go w wol- 
nych chwilach, ale pod okiem nauczy 
cielstwa, objęte opieką programu 
szkolnego, co jest gwarancją, że nie 
przekroczą swych sił ani możliwość . 
Pozostawione sobie podczas wakaeyj 
zimowych, nadużywać będą w ; 
nów sportowych, tem bardziej, # 
to będzie niejako nakazane, i trzeba 
będzie się pochwalić sprawnością. Ni 
dostatecznie ubrane, niedokarmione, 
cóż przyniosą po wakacjach? Chor 
by, przeziębienie, kas it. p. jeśli 
nie wypadki złamań rąk i nóg. Skąd 
wreszcie mają ubogie dzieci, które nie 
stać na dostateczną żywność, obuwie 
i ubranie. Skąd mają dostać sprzęt 
sportowy? Narty, łyżwy, a choćby : 
najdemokratyczn'ejsze saneczki? 

auczyc elstwo dodaje, # 
waż najowocniejsze dla nauki są z:- 
mowe miesiące i to właśnie te środko- 

   
     

  

  

  

   
  

   

    
   

    

  

  

     

     

  

      

     

    

   

    

  

   

  

     

we, dłuższa przerwa wykolei ; uczyni 
taką lukę w umysłach dzieci, że po ty 
lu dniach (które biedna młodzież spę 
dzi na wałęsaniu się lub siedzeniu w 
nędznych dziurach, na słuchaniu na- 
rzekań i przekleństw), będzie trzeba 
strae'ć znów sporo czasu by odstawić 
rozproszoną uwagę i odurzone głow - 
ny'na miejsce. 

"Dodajmy do tych uwag, które są 
nam podyktowane licznemi opowiada 
niami o posiedzeniach komitetów ro 
dzic'elskich i opinją naucezycielstwa, 
że projekt ten wyszedł z Warszawy da 
Wilna, a zapewne i do innych miast 
i ośrodków. bez poddan'a go sądowi 
miejscowych władz szkolnych i społe 
czeństwa, które chyba ma coś do po- 
wiedzenia w sprawie wkraczającej w 
intymne dziedziny życia rodzinnego 
z jednej strony, a jądro bolesnych wa 
runków ekonomicznych z drugiej. 

Warunki dla tej reformy są dziś 
zupełnie nieodpowiednie. Sport i to zi 
mą, gdy każdy mieszkaniec północy 
potrzebuje jak najwięcej jadła, by ©- 
bronić się od mrozu, nie może zastą- 
pić nędzarzom rzeczy najpierwszej po 
trzeby, których brak tysiącom w na- 
szym kraju. Zresztą i w Warszawie lu 

d uspołecznieni uważają ów pro- 
jekt za dogodny tylko dla młodzieży 
zamożnej i w najlepszym razie korzy 
stny dła szkół średnich, a nigdy dla 
powszechnych. Pomyślmy też o tych 
sportowych ferjach na naszej wsi. 

Mam przed sobą wykaz gm:ny, pe 
wnej, nie najuboższej wcale okolicy. 
Do 10 szkół chodzi nominalnie 959 
dzieci, już teraz 26 nie chodzi, bo nie 
ma w czem, a 163 potrzebuje... wszy- 
stkiego, ubrań, obuwia, dożywiania, 

zresztą i tamte żywią się źle i niedo- 
statecznie, ale jeszcze teraz niezupeł- 
nie głodne przychodzą do szkoły 00 
dwa i trzy kilometry brnąc po zas- 
pach śniegowych... Tym się dopiera 
sportów zechce... 

Zresztą, jeśli jak każde dziecko nie 
zupełnie jeszcze zagłodzone, rusza na 
ślizgawkę i saneczki, to trzeba im zo 
sławić do tego swobodę, a nie narzu- 
cać zabawę jako obowiązek, który w 
tych warunkach materjalnych w ja- 
kich się obecnie znajdują północno- 
wschodnie wioski, miasteczka ć W1l- 
no, jest doprawdy niewykonalny. 

Kwestje tego rodzaju które tak głę 
boko wkraczają w lokalne, materjal- 
ne, k! matyczne i kulturalne warunki 
bytu ludnošei, nie powinny być. na- 
szem zdaniem, regulowane jednolicie 
we wszystk'ch szczegółach przez roz 
porządzenia centralnej władzy. Wa- 
runki te są w maszem państwie tak 
różnorodne, tak wielka istnieje mię- 
dzy niemi rozpiętość że tylko silne zde 
centralizowan e szczegółowych prze- 
pisów i zarządzeń na podstawie ja- 
kiejś ogólnej ramowej instrukcji mo- 
że dać pożądane wyniki. Sądzimy, że 
p. Minister W. R. i O. P., który dobrze 
zna nasze miejscowe stosunki, uzna 
też potrzebę poddania rewizji, a przy 
najmniej zróżniczkowania zarządzeń 
w sprawie feryj w szkołach. 

Hel. Romer. 

      

     

  

    

  

  

    
  

  

Pogrzeb ś. p. ambasadora 
Przeždzieckiego. 

WARSZAWA (Pat). W dniu dzi- 
siejszym o godzinie 10,30 odbył się po 
grzeb Ś. p. Stefana hr. Przeździeck'e 
go ambasadora Rzeczypospolitej Poł 
skiej w Rzymie. 

  

Po odprawieniu modłów nad trum 
ną zmarłego ambasadora nastąpiło wy 
prowadzenie zwłok z domu przy uł. 
Foksal nr. 6. Za trumną zmarłego szła 
rodzina, dalej p. premjer Prystor, am- 
basador włoski Bastianini, reprezentu 
jący of'cjalnie osobę króla Itabji, mar- 
szałkowie Sejmu i Senatu, członkowie 
rządu z ministerem Beckiem, korpus 

dyplomatyczny z nuncjuszem papies- 
kim Marmaggim, wyżsi urzędnicy M. 
S. Z. oraz przedstawiciele władz wojs- 
kowych i cywilnych. Po dojś 

  

    
ściu kon- 

duktu pogrzebowego do kościoła św. 
Barbary na Korzykach trumnę prze- 
niesiono do kapley  Przeździeck'ch, 
gdzie nabożeństwo żałobne: celebro- 
wai J. Em. ks. kardynał Kakowski. 
Na nabożeństwo przybył p. Prezydent 
Rzeczypospolitej w otoczeniu domu 
cyw lnego i wojskowego. Po nabożeń- 
stwie p. Prezydent, p. minister Pry- 
stor, pp. marszałkowie Sejmu i Sena- 
tu, członkowie rządu : ambasador Ba- 
stianini złożyli kondolencje rodzinie 
zmarłego ambasadora. Trumnę ze 

  

  

    
     

„włokami złożono w grobach rodzin-_ 
nych. 

  

Та nemer óowodswy 19 gr. Ukżed ogłeweń Gio łamowy, za tekstem 13-ciotemowy. Administracja zastrzega tobie prawe maiwy tomame druka cgłoszni, 

Stany Zjednoczone zrywają stosunki 
dyplomatyczne z Hiszpanią. 

PARYŻ (Pat). Nadeszły dziś do Pa 
ryża ałarmujące wiadomości z Wa- 
szyngtonu, że departament stanu prze 
widuje zerwanie stosunków dyploma- 
tycznych z Hiszpanją, o ile parlament 
hiszpański uchwałi przejęcie przez 
państwo lin:j telefonicznych będących 
własnością amerykańskiego towarzy- 

stwa International Tlephone and 
Telegraphen Co, które w przedsiębior 
stwie tem inwestowało 65 milj. dol. 
Ambasador St. Zj. w Madrycie zapro 
testował u rządu hiszpańskiego, oświa 
dezając, że taka ustawa oznaczałaby 
konfiskatę własności zagranicznej. 

Rząd hiszpański miał odpowie- 

GREENA LDAA ABS ASTA SAS 

Groźba konfliktu jugostowiańsko-bułgarskiego 
SOFJA (Pat). Poseł jugosłowiańs 

ki w Sofji odwiedził prezesa rady m. 
nistrów В wręczył notę w której rząd 
jugosłowiański kwestjonuje argumen 
ty niedawnej odpowiedzi bułgarskiej 
w sprawie zajść granicznych, które 
wydarzyły się w ciągu ub. miesiąca. 
Rząd jugosłowiański postanowił pro - 
wizorycznie ograniczyć stosowanie 
przepisów dotyczących nieruchomości 

  

znajdujących się po obu stronach gra 
nicy. 

Postanow.enie to posiadające ce- 
chy represji oznaczałoby, że obywate- 
le bułgarscy posiadający nieruchomoś 
ci tego rodzaju po stronie jugosłowiań 
skiej nie mogliby przekraczać grani- 

/ w celu uprawy ziemi. Rząd bułgar 
prawdopodobnie niezwłocznie, w 

związku z tą decyzją 'poczyni dalsze 
kroki dyplomatyczne. > 

   

   

W 50-tą rocznicę kolonizacji polskiej w Kamerunie. 

W' dniu 13 grudnia 1882 wyruszyła z Hav- 
ru pod kierownictwem Stefana Rogozińskie- 
go polska ekspedycja naukowa do Kemeru- 
nu. Poza stroną naukową ekspedycja miała 
ną celu zdobycie ziemi afrykańskiej dla za- 
łożenia tam pierwszej niezawisłej kolonji poi 
skiej. Wyprawa wyruszyła z Havru na ma- 
łym żaglowcu „Łucja — Małgorzata”. Rogo- 
zińskiemu towarzyszyło kilku najbliższych 

  

przyjaciół, między nimi Klemens Tomczak i 
Leopold Janikowski. 

Na zdjęciu naszem widzimy żaglowiec 
„Łucja—Małgorzata”, na którym ekspedycja 
Rogozińskiego wyjechała do Kemerunu oraz 
podobizny towarzyszy Rogozińskiego: na le: 
wo Klemensa Tomczaka, na-prawo Leopolda 
Janikowskiego, jedynego pozostałego przy ży 
ciu członka ekspedycji. 

dzieć że jest to sprawa czysto wewnę- 
trzna i nie powinna obchodzić rządu 
amerykańskiego i w nocie z dnia 3 gru 
dnia oświadczył jakoby ambasadoro- 
wi Stanów Zjednoczonych że odma- 
wia w tej sprawie wszelkich roko- 
wań z rządem St. Zj. 

Departament Stanu zapowiedział 
że drogą dyplomatyczną rząd waszyn 
gtoński zareklamuje wypłacenie odpo 
wiedniego odszkodowania, a w razie 
nieuzyskania go grozi zerwaniem sto- 
sunków dyplomatycznych. $ 

Bez rezultatu. 

GENEWA (Pat). Obiad wydany w 
poniedziałek wieczorem przez Mac 
Donalda nie przyn:ósł wyjaśnienia sy 
tnacji. Było to jedynie nawiązanie kon 
taktu z Neurathem, który oświadczył, 

że nie może odrazu wypowiedzieć się 
wobec czego narada została odroczo- 

ną do jutra rana. 

Czyżby nowy żamach stanu? 
MADRYT. (Paf). Nocy Gstatniej, z nie- 

wiadomych powodów, gmachy Ministerstw 
zestały obsadzone nagłe przez wojsko, Rów- 
nież zajęte zostały przez oddziały wojsko- 
we wybitne punkty strategiezne, Krążą pogło 
ski © wykrytej akcji antyrządowej polączo 
nych sił skrajnej lewiey i skrajnej prawicy. 

Redukaja płac. 

NOWY YORK (Pat). Władze miej 
skie postanowiły wprowadzić jako 
pierwszy punkt programu oszczędnoś 
sciowego redukcję płac piacownikow 
miejskich na ogólną sumę 20 miljo- 
nów dołarów. ` 

Ruchawka komunistyczna. 
ATENY. (Pat). W Atenach doszło do 

lieznych starć pomiędzy strajkującymi robot 
nikami a policją. Jest kilku rannych, jeden 
rohotnik śmierielnie. Strajkujący. którzy nie 
powrócą do pracy w dniu jutrzejszym, z0- 
staną zwołnieni. Min. spraw wewnętrznych 
oświadczył, że strajk posiada charakter Ко- 
munistyczny i że rząd z całą stanowczością 
będzie musiał dążyć do przywrócenia spo- 
koju. 

Oświadczenie Trockiego. 

Nigdy przeciw Stalinowi. 

DUNKIERKA (Pat). Trocki złożył 
deklarację na piśmie w której oświad 
cza, że nigdy nie występował w sposób 
ostry i zaczepny przeciw Stalinowi. 
W dalszym ciągu Trocki mówi z w:eł 
kiem uznaniem o gościnności Duńczy 
ków. ' 

  

   

  

DST SB TT III STT STREET TNSPTTTESSTOIKTSSKTS 

Plenarne posiedzenie Sejmu. 
WARSZAWA (Pat). W dniu 6 L. 

m. 0 godzinie 16.30 marszałek Śwital 
ski otworzył 71 plenarne posiedzenie 
Sejmu, wobec bardzo licznie zebra 
nych posłów. 

Na ławach rządowych zasiedli: p. 
prezes Rady Ministrów Prystor, mini 
ster Pieracki i wiceminister ks. Żon 
gołłowicz. 

Marszałek Świtalski zawiadomił |- 
zbę, że otrzymał od p. Prezydenta Rze 
czypospolitej w dniu 4 listopada r. b. 
zarządzenie o odroczeniu sesji sejmo- 
wej zwyczajnej ha 30 dni, wobec cze- 
go zwołał ją na dzień dzisiejszy. 

Równocześnie p. marszałek zawia 
domił, że w dniu 7 listopada p. Pre- 
zes Rady Ministrów złożył Sejmowi 97 
rozporządzeń Pana Prezydenta Rze 
czypospoktej wydanych na podstawie 
pełnomocnictw. Wszystkie te rozpo: 
rządzenia odczytano. Dalej p. marsza 
lek zawiadomił, że otrzymał od preze- 
sa N. I. K. uwagi o zamknięciu ra- 
chunków państwa i wykonaniu budże 
tu za rok 1930—31, które to uwagi zo 
stały rozesłane klubom poselskim. Na 
stępnie odesłano do komisji skarbc- 
wej 20 rozporządzeń ministrów prze- 
mysłu i handlu oraz rolnictwa. 

Zkolei marszałek zawiadomił Izbę 
o zrzeczeniu się mandatu przez posła 
Witolda Staniewicza z BB, Sejm wy- 
gaśnięcie tego mandatu zatwierdził. 
Po złożeniu ślubowania przez posłów 
Mierzejewskiego i  S'wrekowskiego 
przystąpiono do porządku dziennego. 

USTAWY RATYFIKACYJNE UMÓW 
MIĘDZYNARODOWYCH. 

Do pierwszego punktu porządku, 
który zawierał pierwsze czytanie m. 
in. 7 ustaw ratyfikacyjnych różnych 
konwencyj międzynarodowych, zab- 
rał głos poseł Stroński i wyraził pew- 
ne wątpliwości w związku z tem, że 

  

  

  

układ zawarty z ZSRR nie został przed 
stawiony Sejmowi do ratyfikacji. Po 
omówien'u niektórych umów z Rze- 
szą Niemiecką, mówca zaznaczył, że 
co do sposobu ratyfikaej! układu z So 
wietami klub jego zgłosi osobny wnio- 
sek. 

Po przemówieniu pos. Strońskiego 
odesłano do kom sji spraw zagranicz 
nych 7 ustaw o ratyfikacji umów m'ę- 
dzynarodowych. 

Następnie ustawę o poborze rekru- 
ta odesłano do komisji: wojskowej. 

NAGŁY WNIOSEK 
STR. LUDOWEGO 

Następn'e przystąpiono do nagłoś- 
ci wniosku posłów Str. Lud.. w spra- 
wie masowych aresztowań i rewizyj 
oraz bezprawnego zwalczania przez 
administrację i polieję samoobrony 
gospodarczej. Nagłość wniosku uzasa 
dniał poseł Maksy an Malinowski. 
Mówca ulrzymuje, że żadne prawo 
nie zakazuje strajków rolnych. 

W odpowiedzi przemawiał poseł 
Kosydarski (BB) który podkreślił, że 
wniosek nagły ma na celu demonstra- 
cję i nie jest zgodny ze stanem fakty- 
cznym. Wn'es ono go dla wywołania 
efektu pol tycznego w masach chłops- 
kich i aby zrzucić odpowiedzialność z 
siebie za przelew krwi chłopskiej i po- 
lieji. Opinja publiczna, zdaniem mów- 
cy, potępia nawoływania stronnictwa 
Ludowego do bojkolu miast i nawoły 
wania do strajków rolnych. Rząd, po” 
wiadomiony zawczasu o grożących a- 
wanturach, musiał wystąpić jak naj- 
energiezniej, aby n'e dopuścić do rzu 
cenia państwa w odmęt anarchji. 
Mówca w zakończeniu prosi o odrzu- 

    

    

    

    

_ cenie nagłości. 
Sejm nagłość odrzucił większością 

głosów i odesłał wniosek jako zwykły 

do komisji administracyjnej. 
DALSZE WNIOSKI 
I INTERPELACJE. 

Zkolei przystąpiono do odczytywa 
nia wniosków Klubu Narodowego w 
sprawie wypadków lwowskich, Klubu 
Żydowskiego w tej samej sprawie, PPS 
w sprawie zajść antysemickich w uni 
wersytecie. Wśród interpelacyj znajdu 
je się interpelacja Klubu Narodowe- 
go w sprawie pobicia przez komisarza 
policji 2 studentów uniwersytetu. — 
Marszałek Świtalski zawiadomił na- 
stępnie, że wniosek nagły stronnictw 
Ludowego, PPS, NPR, CHD., o uchyle 
nie rozporządzenia Prezydenta Rzeczy 
pospolitej z 27 października r. b. w 
przedmiocie prawa o stowarzyszeniach 
umieścił na porządku najbliższego po 
siedzenia Sejmu, które wyznaczył na. 
przyszły wtorek. 5 

O godzinie 17.30 posiedzenie zam 
knięto. 

RESURSAI 

Pepierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

lu a AST] 

Wznowienie wykładów. 
WARSZAWA. (Pat). Rektor poli- 

techniki wydał następujący komunikat 
Wykłady i ćwiczenia rozpoczną się we 
środę dnia 7 grudnia 1932 r. o godzi- 
nie 8 rano. Ufamy, że panowie studen 
ci zachowają bezwzględny spokój w 
uczelni i że wierni uroczystemu przy- 
rzeczeniu, złożonemu przy immatryku 
lacji, będą posłuszni przepisom i wła- 
dzom akademickim. 

Rektor uniwersytetu warszawskiego 
komunikuje, że dnia 7 grudnia wzno- * 
wione zosłają wykłady ' ćwiczenia na 
uniwersytecie warszawskim. 

   

  

    

  

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty. 

P. Milhand jest profesorem uniwersytetu 
genewskiego i wybitnym współpracowniki    Międzynarodowego Biura Pracy. W Sz 
ji był znany oddawna. Na szerszą zaś arenę 
wypłynął dopiero wtedy, gdy ogłosił projekt 
zaradzenia dzisiejszemu balaganowi waluto 
wemu i podlania sokami ożywczemi degene 
rującego się handlu międzynarodowego. Dzię 

ki tej nowej pigułce p. profesora — bilanse 
płatnicze państw będą równoważyły się au- 
tomatycznie, Projekt ten jest wynikiem za- 
palrzenia się w t. zw. operacje kompensacyj- 
ne, czyli wymianę towaru za łowar. 

sprowadzane z zagranicy '0- 
my złołom lub dewizami. Wed 

cji p. Milhanda — mogliby- 
cjalnemį bonami emitowanomi 
kompensacyjny“ każdego kra-, 

ju. Funkeją naczelną tych bonów byłoby 
kupcwanie w kraju emitującym te bony to- 
arów i usług. Kupiec zagraniczny otrzymu 

у ny, wymienialby je w urzędzie koia- 
yi go kraju na zwykły krajo- 

wy środek płat . Żadne państwo nie mo- 
głoby sprowadzić więcej towarów, niż na su 
mę posiadanych przez nie bonów kompen- 
sacyjnych. 

System ten wprowadza zupene rozgra- 
niczenie pomiędzy pieniądzem mającym ©- 
bieg wewnętrzny, a pieniądzem mającym 6- 
bieg zagraniczny. t 

ak 
Anglja oczyszeza własne podwórko z nad 

miernego załewu towarów zagranicznych,zwła 
szcza tych państw, które nie nie chcą kupo 
wać albo. kupują mało. Po sprzątaniu domu 

w Ottawie przyszła kolej na państwa skan- 
dynawskie. Chce ona umieścić tam swój wę 
giel i tekstylja z wielką szkodą Niemiec. — 
Wszamian za to obiecuje rozszerzyć swój ry- 
nek bekoniarski i drzewny. Zwłaszcza Dan 
ja iatwo daje się nabrać na bekony, masło, 

jaja itp. Niestety kosziem Polski. 
Również z Niemcami wszczyna Anigja ro 

kowania. Za węgiel angielski — Niemcy bę 
dą V ozity zabawki, instrumenty muzyczne, 

towary włókiennicze, wyroby szklanne i in- 
ne. 

     

    

    

     

  

  

  

  

      

  

   

  

  

Polska Rada Traktatowa ma dziś duże 
pracy. 

* * * 

Dlaczego ułgowe eło na kawę ma wyłącz 
nie Polska Centrala Importu Kawy i Zwią- 
zek Polskich Hut Żelaznych? Dlatego, że 
za €udzą kawę będziemy płaciii naszemi wy 
robami hutniezemi. 

4. * 

Na polskiem wybrzeżu biorą się szproty. 
W grudniu np. r. b. już złowiono 612,000 kg. 
to jest cztery razy więcej niż w listopadzie, 

Ogółem złowiono 740,000 kg. wartości 
112,300 zł; a w tem szprotów 612,000 kg., 

dorszy 58,600 kg., flonder (takie też są) — 
33,500 kg., węgorzycy 23,500 kg. i innej dra 
bnicy 13,400 kg. 

Prawie całą 
Gdańsk. 

tę rybę zjadła Gdynia i 

  

* * * 

Przed paru dniami zebrali się wlašeicie 
le lasów i nie mogli się nadziwić, że ceny 
drzewa są takie niskie, Uchwały Zjazdu uwa 
żają za wskazane uprzmysłowienie własno- 
ści leśnej i całkowite podporządkowanie go 
spodarki leśnej zasadzie rentowności. Wy- 
sunięto postulat powałania do życia wspól- 
nej reprezentacji interesów produkcji leśnej. 
zarówno państwowej jak i prywatnej oraz 
przemysłu i handlu drzewnego, pod posta- 
«ią rady drzewnej, : 

Czyżby Egipcjanie chcieli się ogolić? -— 
Pocóżby rozpisywali przetarg na dostawę aż 
107 ton ałunu, 

* * * 

Chociaż Egipcjanie chcą golić brody (jak 
podaliśmy wyżej) — to jednak nie chcą 
jeść innej fasoli, jak tyłko sudańskiej. Dla- 
tego wprowadzili cła od których ucierpi nasz 
wywóz roślin strączkowych. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
PIENIĘŻNA. 

WIARSZAWAA. (Pat), Londyn 28,48—28,50; 
28,63 — 28,35; Nowy York 8,925 — 8,945 — 
8,905; Paryż 31,87 — 34,96 — 34,78, Szwaj- 
carja 171,70 — 172,13 — 171,27; Berlin w 

obrotach prywatnych 212,10. Tendencja prze 
ważnie mocniejsza, 

PAPIERY PROCENTOWE: 4 proc. po- 
estycyjna seryjna 104,40; Konwer- 

proc. dolarowa 57; 4 proc. do 
wa 51,85 — 51,75: 7 proc. stabiliza- 

cyjna 53,75 — 54 — 58,88; setki 60,50, drob 
ne 54,50; 8 proc. LZ. BGK. i BR. obligacje 
BGK. 94. Te same 7 proc. — 83,25; 8 proc. 
obligacje budowlane BGK. 93; 4 i pół prac. 
listy zast. ziemskie 36,50. Tendencja przeważ 
nie mocniejsza. 

AKCJE: Bank Polski 86,75 — 87,50; 
Spiess 32; Lilpop 11,50; Norblin 31; Kluczew 
ska Fabr. papieru 25; Lombard 106; Ten- 
dencja przeważnie mocniejsza. 

ZBOŻOWA. 

WARSZAWA, 6. 12. — Na dzisiejszem 
zebraniu giełdy zbożowo-towarowej w War- 
szawie notowano za 100 kg. parytet wagon- 
Warszawa w handhu hurtowym, ładunkach 
wagonowych: žyto eztandart I — 14,75 — 13, 
II — 14 i pół — 14,75, pszenica jara czes- 
wona szklista 25 — 25 i pół, jednolita 24 —- 
25,50, zbierana 23 i pół — 24, owies jedna- 

lity 15 — 15 i pół, zbierany 13 i pół — 14, 
jęczmień na kaszę bez obrotów 14 i pół --- 
15, browarny bez obrotów 16 — 17, gryka 
15 — 16, groch polny jadalny z workieza 
23—25. З 
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NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ, 
Prasa ukraińska reaguje. 

„Gazeta Lwowska“ pisze o stano- 
wisku „Diła* wobec ostatniego napa- 
du na pocztę w Gródku Jagiellońskim. 
„Diło* charakteryzuje ten fakt jako 

tragedję fałszywie rozumianej idei, 

jako skutek złudzenia, że droga gwał 

tu, czy to przez skutki bezpośrednie, 

czy też przez represje rządowe na ca- 

łe społeczeństwo ukra ie, służy 

  

    

     
spraw:e uk iej. Ale dziś zbyt da- 

leko już rozeszły się drogi spokojnego 

    

  

    społe stwa ukra.ńskiego i tych, 

który Lw.* nazywa podpali 

czami politycznymi —— ludzi którzy 
historj.. 

  

; oslatniego napadu—stwier 
i ipliwie w przeko 

ie narodow 
potępiać, a'e 

   
   

  

      
s 

tylko należy 
bośmy może zbyt mało w 
mi, doprowadzającemi do 

Jest to uczciwe uderzenie si 

j następuje rachunek sum 

nia: „Myśm kie wypadki potępiali i po- 

ale nie umielismy ich dotąd sparali- 

.. Bo nie wys potępić czy odgrc- 

dzić się od tych przykrych i głęboko tragi- 

cznych zjawisk; tu trzeba czegoś У 
do poświę: 

i środkami i drogami 
. Na przyszłość 

  

i „nas zam 

czyli ze zjawi 
kich faktów 
w piersi. I d 

    

      

   

  

   

    

  

  

          

   
   

   

  

      
      dojdziemy do 
musimy konsekwe 

nie tyle z wypadkam 
gle i niezależnie od nas, 

šrodowiskie w którem / 

zumienie id 
„niedostępnym dła nas : 

dó coraz g 

т yluacja, gdy się nie 

przeciwaziałało w porę. Ale jak. by 

nie był układ sił tych dwu światów 

myśli * orj i ukraińskich, nie woł 

no wątp żwa rozsądna myśl 

społeczna zwyo.ęży. 

       

  
  » z atmoster 

je fałszywe 
to nazywa „Di 

sialem, gdzie idzie 

   

   
     

    

        

  

Listopadowa parodja autonomii. 

„Gazeiu Polska“: 

„„„Ktėž ošmieli się bronić dotychczasowe- 

go stanu prawnego na uniw sytetach po upo- 

karzających doświadczeniach ostatnich dni? 

Jakąż to swobodę nauki zapewnia osławiona 

„autonomja“, która dopuszcza bezkarnie do 

takiej potworności, jak spędzenie , profsora 

z katedry, albo obicie w razie próby wytrwa- 

nia na stanowisku? Jakaż to swoboda nau 

czania, która zezwala nielicznej, uzbrojonej 

bojówce przerwać wykład i terorem z 

uczących się do opuszczenia uczelni? Gd 

jest poszanowanie dła tych punktów obo a 

zującej dotychczas ustawy o ustroju szkół 

zych, które mówią o wiecach i stowarzy 

szeniach młodzieży akademic! 2 Czy prze- 

strzegana jest zasada obecności na wiecach 

tylko słuchaczów danej uczelni, jak nakazuje 

prawo? Niestety, nie, Masakrę w Wyższej 

Szkole Handlu Zagranicznego we Lwowie robi 

ła banda, przybyła z zewnątrz, z zupełnie in 

nych uczelni. Czy bojówki obwiepolskie sto 

sują się do ustawowych zarządzeń rektorów, 
gdy ci interwenjują na wiecach i zgromadze- 
niach? Niestety, nie, a żałosny widok rektora 
Ujejskiego, uganiającego si: w ubiegły wtorek 
bezskutecznie po dziedzińcu uniwersyteckim 
za rozbestwionymi bojówkarzami, 
stanu rzeczy jaskrawem potwierdzenie! 
ciągu tygodnia mieliśmy zamknięte 
uczelnie we Lwowie, prawie wszyst 
śzawie. Rektorzy okazali się bezsilni w walce 
zmącicielami spokoju. Władze bezpieczeństwa 
musiały nieraz bezczynnie przyglądać się krwa 
wym bójkom przez kratę, oddzielającą pod- 
wórze uniwersyteckie od ulicy. Czy ta ponu 
ra rzeczywistość nie jest przykrą parodją t. 
zw. autonomji uczelni akademickich?** 

Swego czasu pisaliśmy o szczegól- 

   

  

  

   

  

  
    

    

  

  

  

   

  

    

   

      

   

niejszem pojmowaniu przez awantur: 
ników obowiązków wobec autonomji 
un' wersyteckiej w listopadzie. „List 
pad dla Polaków niebezpieczna pora“ 

  

— mówił ongiś aktualny Wyspiański. 
Ale nietylko listopad. Jeśli chodzi 
o uczelnie, absurdem. byłoby zosta- 
wiać k'Ikudziesięciotysięcznym m 
som do dyspozycji: zechcą czy nie ze- 
chcą być lojaln. wobec państwowości 
polskiej. I to nawet mimo to, że bu- 
dzi się silna reakcja młodzieży myšlą 
cej trzeźwo, że stanowisko takie, jak 
w czasie demonstracyj sobotnich Le- 
gionu Młodych w Warszawie, zmajo- 
ryzuje niewątpl'wie już w krótce opin 
ję akademicką. Władze mają to po- 
czucie odpowiedzialności, że przyszła 
elita nie może być wypadkową, pr: 
rąk nieudolnych z jednej, a rąk prze- 
biegłych, zdecydowanych i wrogich z 
drug.ej strony. 

   a 
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Hitler w bieliźnie na dworcu w Jenie. 

W związkia Z targami o teki miała 
się odbyć konferencja porozumiewaw 

cza Hitlera z Schle'cherem. Parfi do 

niej „nazi* Strasser i Friceu którzy ją 

w Berlinie przygotowali lieżąc na te- 

ki minisierjale dła s'ebie, Inny nato- 

miast odłam, kierowany przez Goerin 

ga i Goebbelsa konferencji się sprze- 

ciwiał. Goering z n'epokojenr dowiadu 

je się nagle, że Hitler jedz e poc: giem 

do Berlina. Jedzie autem do Jemy, 

  

gdzie łapie pociąg z „wodzem . Ce z 

tego wynikło podaje „Kurjer Porun- 

ny”: 

rza wagonu sypiałnego rozło 

kroki. Służba pociągowa usl- 

wzbronić dostępu bardzo podniecone- 

mu panu, który zmierzal wprost do przedzia 

łu Hitlera. Kifka silnych uderzeń: pięści unie- 

ruchomiło siuż Drzwi przedziału zostały 

otwarte emocą. Hitler w bieliźnie zerwmł 

się ch 

k 
sób 
stagu, dotychczasow 

   

  

   

     

       

   

    

mu w tak nieoczekiwany spo- 

, przewodniczący Reich- 

у szef sztabu „brunat- 

nych*, Hitler początkowo myślał, że przytra- 

fiła się jakaś katastrofa kolejowa. Ale Goe- 

ring oświadczył, iż absolutnie nie pozwoli na 

to, by Hitler przybył do Berlina na ułożoną 

rozmowę z Schleicherem. Nie było chwili do 

  

   
   

  

  

   stracenia. Pociąg za chwilę miał ru Hi 

tler zdążył włożyć obuwie. W bie Wwy- 

siadł z wagonu, za nim Roehm. Pociąg był już 

w ruchu, kiedy wyrzucono za nimi ubranie 

Na peronie kolejowym „wódz brunatnych 

dokończył swej tualty. Po chwili ęto miej 

sca w samochodzie i ruszono pełnym gazem 

w powrotną drogę do Weimaru. | BOS 

W! Weimarze przybyłych oczekiwał już 

Goebbels, który całkowicie aprobował post:- 

powanie Goeringa". 

W ten sposób konferencja nie do- 

szła do skutku, Strasser i Frick nie za 

stał! ministrami, a biedny „wódz” mu 

s'ał na peronie w Jen'e świecić — wca 

le nie dobrym przykładem... 

    

Pożegnanie prof. Witolda Staniewicza 
z b. kolegami w Wileńskiej Grupie 

Regjonalnej Posłów i Senatorów. 

Na posiedzenie, plenarne Wileń- 

skiej Grupy Regjonalnej Posłów i Se- 

natorów, w dr'u 5 b. m. w lokalu Se- 

kretarjatu Wojewódzkiego BBWR w 

Wilnie przybył naskutek zaproszen:a 

prezydjum grupy b. jej członek prof, 

Witold Sianiewicz, 

Przed rozpoczęciem obrad prezes 

"grupy sen. Witold Abramowiez ud i 

Iił prof. Staniewiezowi głosu. który 

w krótkich słowach zakomunikował, 

iż chętn'e skorzystał z zaproszenia, by 

móc pożegnać się ze swymi b. kole- 

gami z którymi dziel ł obowiązek re- 

prezentowania ludności i interesów 

regjonu wileńskiego w parlamencie. 

—- M/mo ustąpienia z Sesjmu — OŠ- 

wiadezyl p. prof. S. — nie przestaję 
być czynnym członkiem BBWR i na- 

dal będę pracował w jego szeregach 

w miarę sił i możności. Szczęśliwy się 

czuję, *ż danem mi. jest wyrazić pa- 

nom swe gorące podziękowanie za to 

stałe od łat szeregu darzenie mn.e zau 
faniem i przyjaznią. 

Gdy mówca wstał z miejsca ly po- 
żegnać się osobiście z każdym 7 uczest 
ników zebrania, zabrał głos sen. Abra 
mowicz który imieniem grupy i Rady 
Wojewódzkiej dziękował zkolei pro- 
fesorowi Staniewiczowi za włożoną 

w ciągu lat szeregu pracę dla parla- 
mentu i grupy wiłeńskiej. 

  

    

— Aczkolwiek z szczerym żalem że 
gnam p. profesora jako członka gru- 
py nie mogę ukryć jednocześnie rado 
Ści iż przyrzekł pan madał współ- 
pracować w BBWR. i zachować prze- 
wodnictwo Sekcji Gospodarczej Rady 
Wbjewódzkiej. O żywości sytnpatji 
dla p. prof. Staniewicza w gronie b. 
kolegów parlamentarnych świadczy 
fakt. iż wysłuchali wygłoszonych do 
niego słów pożegnania stojąc. 

Papieralele Przemysł Rrałowy 

KE dały E-R 

> 
r 

ca 

u 
em widzimy świętego 

  

   
Święty Mikołaj cieszy się wśród dzie 

łego świata tą samą popularnością, jak 
nas. 

    
Va zdjęciu п) 
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Święty Mikołaj w Belgji. 

   

  

Mikołaja, rozd 
2 miast belgijs. 

jącego dary dziatwie jednegr. 
h. 

  

Wymiana więźniów politycznych 
między Polską a Litwą. 

interwencja Czerwonego Krzyża pozostała bez skutku. 

Z Kowna donoszą, iż władze litew 

skie otrzymały obszerne pismo z Mię 

dzynarodowego Czerwonego Krzyża z 

Gertewy z kategorycznem zapytaniem 

jak się posunęła sprawa wym*any wię 

źniów politycznych między Polską, % 

Litwą. Prezydjum Międzynarodowe- 

go Krzyża powołuje się na trzy pier 
wsze pisma oraz złożony memorjał w 
prezydjum rady ministrów przez spe- 
cjalnego delegata dr. Brauna, który 

przed 3-ma miesżącami bawił w Kow- 

nie i osobiście uzyskał zapewnien'e od 

czynników miarodajnych litewskich, 

iż a więźniów jest w opracowaniu 

i niebawem zostanie zaakceptowana 

przez sfery rządzące, Tymczasem upiy 

  

„więc. z 

nął już dawno termin złożenia listy, 
jak również zapowiedź wymiany w'ęź 

niów. 
W odpowiedzi rząd litewski wy- 

słał do Genewy depeszę, iż sprawa wy 
miany więźniów między Połską nara- 
zie nie może być aktualną ze wzglę- 

dów zasadniczych i że rząd w tej spra 
wie będzie jeszcze konferował z zain- 
teresowanemi czynnikami. Zgodnie 

przywidywaniami wymiana 
więźmów połitycznych między х    
    vana. Co wigcej watpliwem je X 
sprawa ta posunie się naprzód i w ro- 
ku przyszłym, 

Spłata długów wojennych w St Zjednoczonych 
Czechosłowacja nie płaci. 

WASZYNGTON (Pat). Poseł ezes- 
kosłowacki wręczył w departamencie 
stanu notę o zawieszeniu wypłaty z 

tytułu dłagu Czechosłowacji wobec 
St Zjednoczonych, przypadającej 15 

grudnia. 

italja płaci, lecz żąda nowego układu. 
RZYM (Pat). Wielka rada faszys- 

towska przyjęła uchwałę wzywającą 
rząd do zapłacenia w terminie 15 gru 
dnia raty długu wojennego wynoszą- 
eej 1.245.437 dol. Rada zaleca jedno- 
eześnie niezwłoczne wszczęcie roko- 
wań z rządem amerykańskim, by 
przed następnym terminem 15 ezerw 

ca 1933 r. mógł być zawarty nowy u- 
kład w sprawie długów z rządem a- 
merykańskim, w którym wziętoby 
pod uwagę położenie w jakiem znaj- 
duje się Italja, które różni się znacz- 
nie od warunków jakie panowały w 
ehwili zawarela pierwszego układu. 

Otwarcie Reichstagu. 
Przewodniczącym Reichstagu został Goering. — Demonstra- 

cyjne wnioski komunistów. 
BERLIN. (Pat). Oczekiwane z napięciem 

otwareie parlamentu niemieckiego odbyło 
się we wiorek 6 grudnia o godzinie 15. Od 
wczesnego ranka policja znajdowała się w 
pegotewlu alarmowem. Silne posterunki skon 
sygnowane zesłały wokół gmachu Reichsta- 
gu i wpobliżu budynków rządowych, Na uli 
each widać grupy hitlerowców w munduraelt. 

Otwarcie Reichstagu nastąpiło przy szezel 
nie wypełnionej sali obrad i galerjaeh, Ławy 
rządowe próżne. Loża dyplomatyczna i pra- 
sowa zajęte do ostatniego miejsca. Hitlerow 
ey przybyli na posiedzenie w brunatnych ko 
szulach z odznakami na rękawach. 

Otwarcia posiedzenia dckonał najstarszy 
wiekiem poseł hitlerowiee gen. Litzmana, 

który, jako jedyny przedstawielel swej frak 
cji, przybył w tużurku z krzyżem żelaznym 
I klasy, W: przemówieniu swem, gorąco okla 
skiwanem przez narodowych  soejałistów, 
Litzmann wystąpił z zarzutem przeciwko Hin 
denburgowi, że cdmówił zaufania Hitlero- 
wi „którege większość narodu niemieckiego 
uważa za nejlepszego i największego swego 
prześstawieieła*, Przed 18 laty Hindenburg 
ocalił Niemey przed inwazją rosyjską, — 
zaznaczył mówca — dziś Jednak chodzi « 
ecś ważniejszego aniżeli zdobycie buławy 
feldmarszałka. Chodzi 6 to, aby Hindenburg 
uniknął kiątwy dziejowej za to, że doprowa 
dził naród niemiecki do rozpaczy i wydał 
go na pastwę bolszewizmu. Po tem przemó 

wieniu dckoónano sprawdzenia listy obee- 
nych posłów, poczem przystąpiono do wy- 
borów prezydjum, 

Hitlecrowey wysunęli kandydaturę Goerin 
ga, socjal-demokrakci Loebego, komunfści 
Torglera, 

Na przewcdniezącego Reichstagu wybra 
no dotychczasowego przewodniczącego naro 
dowego socjalistę Goeringa. Uzyskał on 279 
głosów na 545 głosujących. 

Po ebjęciu przewodnictwa Goering wy- 
. głosił przemówienie, poczem zarządził glo- 
sowanie nad wyborem pierwszego wiceprze- 
wodniezącego Reiehstagu. Na to stanowisko 
wybrano centrowca Essera. Kandydaturę tę 
wysunęli narodowi socjaliści. Esser uzyskał 
445 głcsów. Na drugiego wiceprzewodnieza- 
cego, po 2-krotnem głosowaniu wybrano 
członka bawarskiej partji ludowej Raucha, 
który w ścisłem głosowaniu uzyskał 255, a 
jego kontr-kandydat socjal-demokrata Loe 
he uzyskał 202 głosy. Na trzeciego wieeprze 
wodniczącego głosowano dwa razy. W; Ścis- 
łem głosowaniu chbaj kandydaci Loebe i Hu 
go (ludewiee) uzyskali po 205 głosów. 

Przez łosowanie wybrano na wieeprzewod 
niezącego dr. Hugo. W dalszym ciągu posie- 
dzenia Reichstagu zgłoszono szereg wnios- 
ków. 

Kemuniści zgłosili wniosek votum nieuf- 
neści dła rządu Schletchera i poszczególnych 
człcnków gabinetu oraz wiełe wniosków w 
sprawie uchwalenia dekretów prezydenta 
Rzeszy i w sprawie zakażów dzienników ko 

    

_ munistycznych, Narodowi socjaliści przedsta 
wili projekt ustawy o zastępstwie prezyden 
ta Rzeszy i wniosek w sprawie zwolnienia 
szeregu aresztowanych posłów narcdowa 
socjalistycznych.  Scejal-demokraci zgłosili, 
podcbnie jak komuniści, wniosek © wyraże 
nie votum nieufności nowemu rządowi 
szy oraz projekt amnestii, tudzież wniosek 
w sprawie zniesienia dekretów. Również i 
centrum domaga się szeregu zmian w zakre 

sie polityki secjalr 

Wszystkie wnioski 
demonstracyjne odrzucono. 

. 
BERLIN. (Pat). W zakończeniu debaty 

regulaminowej Reichsiag odrzucił wszystkie 
mi głosami przeciwko komunistów wniosek 
frakcji komunistycznej o postawieniu na ju- 

tzejszem posiedzeniu wniosku o votum pie 
ufności dla rządu Schleichera. Odrzucony zo 
stał również wnicsek socjal-demokratów, wzy 
wajacy rząd do złożenia już jutro deklaracji 
programowej. Za tym ostatnim wnioskiem 
głosowali tyłko komuniści i socjaldemokra- 

ci, przeciwko — wszystkie pozosiałe, frakcje. 

Burze i śnieżyce we Włoszech. 
RZYM. (Pat). Z całych półnoenych Włoch 

nadchodzą wiadomości o burzach, oderwa- 
niaeh się ehmuv i śnieżyeach, które spowodo 
wały wylewy strumieni i rzek, zasypanie 
śniegiem dróg na przełęczach górskich, pod 
mycie torów kołejowych i t, d, Również i w 
południowych Włoszech przechodzi fala nie 
pogody i gwałtownych wiatrów. 

RINKOS EEE 

ĘGIEL i KOKS 
GÓRNOŚLĄSKI 

Zjednocz. Kop. Górnośl. „Progress'* 
Wagonowo i od |-ej tonny w szczelnie 
zamkniętych i zaplombowan. wozach 

dostarcza 
Wilno, Jagielleńska 3 

M. Deul 3 tel.811. egz.od 1890r. 
Składy: Kijowska 8, tel. 999. 

L] 

Kłamstwo endeckie. 
Zaprzeczenie „Legjonu Młodych*. 

W. kilka dziennikach endcekich ukazały 
się nolatki, twierdzące, że student Zamoe- 
ski, ranny w czasie ostatnich wypadków Iwo 
wskieh, którego roła i udział w tych zajść: 
ciach ma charakter mocno podejrzany, jest 
członkiem a nawet „jednym z przywódców* 
Legjonu Młodych. Jednocześnie w prasie en- 
deckiej ukazały się władomości, jakoby w 
związku z tem miał nastąpić rozłam w lwow 

skim Legjenie Młodych, przyczem powoływa 
no się na ułotkę, wydaną przez rzekomych 
stejonistow. 

Wobee tych wiadomości, z komendy Leg 
jonu Młodych etrzymujemy  eświadezenie, 
stwierdzające kategorycznie, że Zamorski 
ezłonkiem, a tem bardziej „jednym z przy- 
wódeów* Legjonu Młodygh nie jest, ani nig- 
dy nie był. Również w lwowskim Legjonie 
Młodych żaden rozłam nie nastąpił, gdyż 
dosłownie ani jeden z ezłonków nie wystąpił 
z organizacji, ani też Żaden kandydat nie wy 
eciał swej dekiaraeji, Ulotka, na którą po 
woływała się prasa endecka wydana została 
przez prowokatorów nie mających nie wspól 
nego z Legjonem Młodych. Kolporterów jej 
Kerneła Izierskiego, Aleksandra Sierza, Je- 
rzego Żukowskiego i Ślepiczko, którzy wszy 
sty są członkami iwowskiej organizacji Mło 
dzieży Wszechpolskiej, ezłonkowie Legjonu 
Młodych wyiegitymowali, obiwszy uprzednio 
dotkliwie, (iskra). 

Notatki ze Świata. 
— JAKIE PISMO W: POLSCE MA NAJ. 

WIĘKSZY NAKŁAD? „Rycerz Niepokalanej 
założony przed dziesięciu laty przez Fran- 
ciszkanów, którzy prowadzą działalność mi 

  

    

      

  

  

Cienie i blaski starego Krakowa, 
Uroczystości związane z pamięci 

o Wyspiańskim, miały takie nagroma- 
dzenie wrażeń i chwil godnych uwagi, 
że musimy im poświęcić jeszcze tro- 
chę miejsca.. 

Sime wrażenie zrobiły na uczestni 
kach pochodu na Skałkę: iluminacja 
dzielnie, portrety w każdem oknie, po 
stawa ludności żydowskiej w ten wie- 
czór uroczysty. Dopełnieniem i ut- 
wierdzeniem tych wrażeń stało się 
nazajutrz przedstawienie w teatrze ży 
dowskim. 

  

Ukryta gdzieś w małej uliczce na 
Kazimierzu, niewiełka i dość prymi- 
tywna salka teatralna, wystrojona Бу- 
ła na ten wieczór w barwy polskie, wi 
tała chorągwiami polskiemi już u 
wstępu, a i we wnętrzu mieniła się bia 
łoczerwonem kwieciem dokoła рог- 
trelu mistrza. 

Na progu, przedstawiciele inteli- 
gencji żydowskiej witali przybywa- 
jących gości, nie dozwalając nikomu 
iść do kasy, lecz prowadząc na zace- 
zerwowane miejsca w pierwszych rzę 
dach. Znalazła się tu cała prawie „eli 
ta' obchodu przedstawiciele władz 
urzędowych, świat artystyczny i lite 
racki, ci z pośród przybyłych gośc:, 
którzy jeszcze pozostali po zamknię- 
ciu zjazdów. Gdy już nie brakło n:- 
kogo, rozległ się hymn państwowy, na 
stępnie zaś prezes T—wa Teatralnego 

   

  

Żydowskiego, wyszedłszy przed kur- 
tynę, wygłosił przemówienie. Ze wszy 
stkich mów, jakich tyle słyszało się 
w ciągu dni: ubiegłych ta była stanow 
czo jedna z najlepszych. Zawierała 
ona głębokie i szlachetne, a przytem 
ściśle rzeczowe ujęc'e postaci wies/- 
cza. Zacząwszy od zaznaczenia pier- 
wiastków biblijnych w twórczośc Wy 
spiańskiego, mówca porónywał go ko 
lejno do Daniela, który prorokował 
zmartwychwstanie i odrodzenie swego 
narodu, ukazując  jednocześn e trzy 
groźne słowa: Mane, tekel, fares, jako 
symbole trzech wrogich potęg zabor 
czych — a następnie do Mojżesza, któ 
ry ukazał swemu narodowi ziemię o 
biecaną, lecz sam do niej nie wkro- 
czył. Przeszedłszy potem do żargonu, 
skreślił dalej mówca sylwetę Wyspiań 
skiego jako artysty, wykazując szcze- 
gółowo wpływ jego na literaturę żar- 
gonową i zakończył, wyrażając głębo- 
ką wdzięczność społeczeństwa żydow- 
skiego dla wielkiego twórcy. 

Rozpoczęło się potem przedstawie 
nie „Daniela* w żargonie. Znakomi- 
cie przystosowane do szczupłości sce- 
ny, świetnie wyreżyserowane, ilustro- 
wame muzyką prostą i surową, idea!- 
nie wprost dopasowaną do stylu twór 
czości Wyspiańskiego — było to przed 
stawienie wyczynem artystycznym 
pierwszorzędnej wartości. Przepięk- 
na dykcja, gra szlachetna, utrzymują 

ca się na wyżynach patosu, który ani 
na włos nie przekraczał owej, tak sub- 
telnej granicy dzielącej wzniosłość od 
szarży, niezrównane poprostu opano- 
wanie deklamacji zbiorowej — wszy- 
stko to razem wytworzyło całość sto- 
jącą na najwyższym poziomie arty:- 
mu. Zarówno poszczególnych arty- 
stów, jak i przeplatająca ją chóralna 
melopea, oraz przepyszna mimika, ja- 
ką oba chóry towarz ły nieustan- 
nie akcji, jak wreszcie wprowadzony 
zamiast baletu taniec plastyczny imi- 
tujący fryz asyryjski, wszystko byto 
na równi. 

Sędziowie wypadli już mniej 
śliwie. Sama matura utworu, da 
bardziej złożona, niż prostolinijny 
„Daniel“, mastręczała szereg trudnoś 
ci, a niektóre nie do pokonan'a. Reż 
serja teatru i tutaj utrzymała się na 
wysokim poziomie, rozwiązując pew- 
ne problemy dość pomyślnie, np. cha- 
rakteryzację typów aryjskich. Naogół 
jednak wrażenie, iaż dodatnie, 

   

  

   
  

  

chociaż 
było mniej jednolite, niż przy „Danie- 
lu". Grą artystów, przeważnie dosko- 
nała, utrzymana w tonie symbolicz- 
nym, podczas gdy tło miało charak- 
ter naturalistyczny. Końcowa wszakże 
deklamacja Samuela zamknęła wszy- 
stko potężnym akordem. 
Cały ten wieczór bawiący jakby swoi 
stem echem zamkniętych już uroczy- 
stości, mógł dać wiele do myślen'a 
tym którzy, ujmując rzecz głębiej, za- 
chowują odczucie nawet dla pierwia- 

  

, stków mentalności zgoła odrębnej. 

Po za sprawami ściśle związanemi 
z Wysp:ańskim, danem nam było oglą 
dać niezwykłe cudo: zdjęte do odczy- 
szczenia rzeźby ołtarza Marjackiee' 
dzieło mistrza Vita Stwosza, i jego 
uczniów. Krakowianin ten, ur. w 1447 
roku pod Wawelem, snycerzem był 
znakomitym, pozostały po nim dzieła 
w Krakowie: grobowiec Kazimierza 
Wielkiego w marmurze, Ołtarz P. 
Marji w drzewie w Norymberdze, de- 
kąd później wyruszył, słynny Sebal- 
dus grab, ołtarz Panny Macji i Chry- 
stus na krzyżu. Zdjęte rzeźby, w Ii- 
powych deskach drążone, przetrwały 

świeże, nietknięte, czterysta kilka- 
dziesiąt lat i obecnie, z pod pokostu 
ciemnej mazi, którą oblepiono szaty 
postaci, wydobywa je prof. Ruktow- 
ski, naturalnie, któżby jak nie on, na 
jaw. Cóż to za cudowne są postaci. Da 
my w wysokich hennins, kornetach, 
ozdobnych perłami, strojne, wygięte 
dworsko, buziuchny mają miniaste | 
różowe, a gesty subtelnych rąk nerwo- 
we i mistyczne. Całe grupy głów mę- 

skich przykuwają wyrazistym realiz- 
mem postawy, spojrzenia, uczesania, 
to z pewnością są portrety, któż wie 
czyje? Sceny rodzinne: Zwiastowania, 
Narodzin, Odwiedzin, wszystkie pełne 
życia i poezji, a to popłątanie przepy- 
chu dworskich strojów z biblijną treś- 
cią. tworzą rozkoszny obraz ówczes- 
nej aktualności, w której już uczeni 
badają cechy rasy, botanikę na dese- 
niach szat niewieścich i krajobrazie, 
a artyści domagają się wiermych ko- 

  

pij, obwożenia tego arcydzieła rzeźby 
drzewnej po głównych miastach Rze- 
czypospolstej. Skończy się jednak za- 
pewne najdalej na Warszawie. Fóto- 
grafji natomiast zdjęto ze 400. Najcu- 
downiejsze jest to, że cały utwór Stwo 

sza wychodzi z pod tych smarów tak 
świeży, jakby go wczoraj ukończył 
ten genjalny krakowian'n który po- 
rzuciwszy z niewiadomych przyczyn 
miasto rodzinne, gdzie mu się dobrze 
powodziło, dosiągnął wprawdzie nie- 
lada sławy w Norymberdze, ale i 
piętnowania żelazem za jakiś rzekomo 
sfałszowany weksel i oślepł na sta- 
roŚĆ... 

Od piękna do brzydoty... dwa kro- 
ki... Na długotrwałą hańbę Krakowa 
wystawiła sobie jakaś wiedeńska fir- 
ma na samym Rynku, pod nosem Su- 

kiennic i całej piękności tego najpięk 
niejszego w Polsce placu, ohydną, se- 
cesyjną kamienicę-sanatorjum oszklo 
ną od frontu, wyg.ętą od góry, czerwo 
no-buraczkową, paskudztwo jednen 
słowem. 

  

A jalk się ciskać na krakowian że 
do tego dopuścili, opowiadają dziwne 
dziwy: że to Szyszko-Bohusz, archi- 
tekt Wawelu tak ich urządził, że były 
ci jakieś komisje i kontrowersje że aż 
do Warszawy pono latały wici i z tego 
wyszły nici... gorzej, wyszedł ten 
stwór ohydy „Hańba! Hańba!* jak 
krzyczano dawniej w  uježdžalni. 
pod przemówienia Daszyńskiego. 
Okropnie razi to kamieniczysko na 

Szał yo-yo w Niemczech. 
(Korespondencja własna). 

Pomimo przesileń rządowych i zaostrza- 
jącego się kryzysu gospodarczego,  berliń- 
czycy zdają się bardziej interesować grą w 
yo — yo aniżeli trapiącemi ich bolączkam:. 

Pasja ta ogarnęła dosłownie wszystkie sfery 
i niebrak już ani „profesorów* tego kunsztu 
ani też mistrzów, którzy organizują reprezen 
tacyjne przyjęcia z udziałem przedstawicieli 
sfer artystyczno—literackich, towarzyskich, 
a nawet wysokich osobistości z rządu. Ostat 
nio powstały już nawet w Berlinie specjalne 
kluby zwolenników gry w yo — yo, które cie 
szą się olhrzymią popularnością. Kluby te 

wspólnym wysiłkiem finansowy: SpTowa- 
dziły do Berlina aż.. z wysp Filipińskich 4 
mistrzów gry w yo — yo, która podobno 
stamtąd pochodzi. 

Przed kilku dniami organizatorzy tej im 
prezy urządzili w hotelu Bristol reprezenta 
cyjne ip: cie, na keórem 4 mistrzów yo -— 
yo popisywało się swym kunsztem. Zaprosze 
nia na to oryginalne bądź eo bądź przyję- 
cie, wydrukowane na pięknym czerwonym 
papierze, zapowiadały występy mistrzów, 
poprzedzone dłuższą prelekcją o yo — yo. 
W, dniu przyjęcia cały Berlin nię mówił о 
niczem innem, jak tylko o tym ewenemencie, 
na którym 4 mistrzowie z Filipin wykazać 
mieli najwyższą „klasę* gry w yo—yo. O g. 
4 olbrzymia reprezentacyjna sala hotelu Rri 
stol wypełniona została doborową publiczno 
ścią do ostatniego miejsca. Już na kilka dni 
przedtem pow: „na której 
płacono olbrzymie sumy za pozostałą niewiel 
ką ile zaproszeń. Występy poprzedziła pre 
lekcja jednego z wybitnych feljetonistów aie 
mieckich, poczem rozpoczę 
oczach rozentuzjazmowanej publicznoś 
takt r 

  

     

  
     

    
  

  

    
    

      

     

    

uzyki czterej mistrzowie yo — yo roz 
ki we produkcji: 

przed 

  

Podrzucali oni kre 
ebie, zwijali i rozw 

ak imponującą zręe 
a ła z entuzjazmu. 

Jak się okazuje przybyli oni do Berlina 
po kilkutygodniowym pobycie 
Jorku, Londynie i Paryżu i ze 
«tąpić ze ewemi popisami w 
większych miast. Pobyt ich w ? czech nie 
ograniczy się do zag. -ntowaniu publiczno 
ści niemieckiej imponujących dowodów 
czności. Zamierzają oni otworzyć w 

czech „szkoły* gry w yo — yo. Szkoły te 
podziełone zostaną na klasy dla początkują 
cych, sansowanych, oraz dla chcących 
doprowadzić grę w yo yo do takiego m'- 
strzostwa, by móc sia do zawodów i wy 
stępować na wielkich reprezentacyjnych przy 
jęciach. Wisamym Berlinie powstaną dw 
szkoły, na które wynajęte już zostały odbr. 
mie tokale przy EF dr oraz na Let 
pzigerstrasse, W. najbliższych dniach nastąpi 
również inaugurucja największego х niezwy 
kłym przepychem urządzonego klubu gry w 

                

  

  

     
   

    

          

     

  

   

yo — yo, na czełe. którego staną mistrzowie 
z, Fidipin. 

Wydawać się mogło, że w tych ciężkich 
     i poważny asuch, jakie przeżywają obe: 

ne Niemcy, całą tę sprawę należałoby trakto 
wać raczej humorystycznie, Berlińczycy trak 
tują jednak tę historję całkiem poważnie. 

K. M. 
ARTIST 

syjną w Azji. Obecnie pisemko to, świetnie 
wyposażone technicznie ma nakład do 608 
tys. egzemplarzy. 

с -с——“ОТО WYCINEK Z ENDECKIEGO „A. 

„Podobno rozpoczęły się zdjęcia filmu 
religijnego „Pod Twoją obronę". Nad stro- 
ną religijną tego filmu czuwa podobno je 
den z księży, zaś tilm nieoficjalnie reżyse- 
ruje J. Lejtes“, 

Co na to „Liga zielonej wsląžeczki?“.., 

— MAJĄ JESZCZE LUDZIE PIENIĄDZE 
— niektórzy mają ich nawet obecnie grubo 
więcej niż mieli. Dzięki temu może kwitnąć 
taki hazard nawet jak wyścigi karaluchów, 
wymyślone na Riwierze francuskiej dła lu 
dzi będących w kłopocie z powodu „nad- 
bogactwa". Wiyścigi polegały na instynkow 
nej u karałuchów obawie światła, którem 
Jest straszono w specjałnie zbudowanym tuno 
lu. Nim policja to nakctyła pomysłowy ezło- 
wiek „niosąc ulgę" miljarderom, zrobił ma- 
jątek, który mu osłodzi więzienie. 

— 5 MILIONÓW: ZAPŁACI CHEVALIER 
SWEJ EX — ŻONIE, a do tego doda jej ju 
szcze willę pod Paryżem ma otarcie łez py 

swej cennej osobie. Tak zdecydował 
sąd arbitrów, złożony z przyjaciół į adwo- 
katów obu stron. 

— KONDUKTOR TRAMWAJÓW DOKTO 
PRAW. -— To wiedeńczyk Franc Sai- 

ler, żonaty i dzieciaty dał przykład siły wo 
li, ucząc się. po nocach. Teraz będzie chlub 
nie znanym... bezrobotnym iateligentem... 

mi. 

Kronika telegraficzna. 
— Do Rzymu przybyła polska delegacja 

gospodarcza z wiceministrem Doleżalem na 
czele. 

— Przed stu laty profesor uniwersytetu 
w Giessen słynny chemik Justus Liebig wv- 
nalazł chloroform. Obecnie towarzystwo mu 
zeum im. Lieblinga, wespół z instytutem che 
micznym obchodzi w Giessen uroczystość 
setnej rocznicy wynalezienia chloroformu. 

   

   

tym ślicznym Rynku i dzikie, dynami- 
towe myśli przychodzą do głowy. 

Nielepsze myśli przelatywały słu- 
chając narad literatów, tak, troszkę 
tylko, z boku, bez udziału. Cóż za cia 
snota kliki! Cóż to były za przemówie 
nia. Te zwłaszcza literackie, Pożal się 
Boże. Witają Staffa oklaskami, jakby 
samego Wyspiańskiego, a on, ten wiel 
ki i subtelny poeta mówi bez natch- 
nienia okrutne banały — zacny kraka 
wianin nazywa nas „kapłanami* — 
(niekt. mniej cyniczni zarumieniłi się) 
Kaden-Bandrowski przerwał te uro- 
czyste, zimne nudy bardzo poufałem 
przemówieniem i apostrofami do Pa- 
na Ministra. Mówiło się potem że, no, 
legjonowe koleżeństwo. Potem były 
narady krótkie i rezolucje  jeszeze 

krótsze. „Pieniędzy*. Jakoś dziwnie 
wyrzekli się własnej inicjatywy, do- 
magając się wszelkich świadczeń od 
Rządu, zebrani delegaci, Rząd ma dać 
wszystko i stworzyć Akademję i bibl- 
joteki i stypendja i ułgi kolejowe dać. 
Ostro też szła krytyka dysponowania 
funduszem kultury, wspominano o ju 
kichś grubych tysiącach wyd. na bada 
nie hodowli kur w Londynie? Mało 
kto zważał zresztą na te obrady рго- 
wadzone przez garść ludzi zgranych 
ze sobą, ale czy równie z temi ośrod- 
kami, które miały reprezentować 

j S. R. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Skazanie na Śmierć szpiega. 

BRZEŚĆ N. B. (Pat). W dniach 30 
listepada Oraz 1 i 2 grudnia Piński 
Sąd Okręgowy jako doraźny rozpa- 
trywał sprawę Jana Woroszkiewieza, 
mieszkańca wsi Wielki Różan pow. 
łuninieckiego, oraz innych oskarżo- 
nych o uprawianie szpiegostwa na 
rzecz jednego z państw ościennych. 

W wyniku rozprawy zapadł wyrok, 
mocą którego Woroszkiewiez Jan ska 
zany został na karę Śmierci przez po- 
wieszenie, pozostali zaś na kary wię- 
zienia. Wyrok na Woroszkiewiezu wy 
kenano w dniu 3 b. m. na dziedzińcu 
więzienia w Pińsku. 

Zagadkowe morderstwo w pow. dziśnieńskim. 
Śmiertelny strzał przez okno. 

W: dniu wczorajszym wojewódzka policja 
śledcza powiadomicna została o zagadko- 
wem zabójstwie, ofiarą którego padł miesz- 
*kamiee wsi Ulszczyzna, gminy mikołajewskiej 
w powiecie dziśnieńskim 28-letni Bazyl Po- 
<zopko. 

Zabójstwa dokonane w dniu 5 bm. w go 
dzinach wieczcrowych, w chwili kiedy Po- 
czopko po powrocie z jarmarku jadł kolację. 
Zabójczy strzał oddany został z -podwórza 

przez okno przez nieznąnego spraweę. Kula 
przebiła szybę i trafiła Poezopkę w głowę, 
kładąc go trupem na miejscu. 

Sprawca zabójstwa zdołał pod przykry- 
ciem ciemności zbiec. Widrożone dochodze- 
nie policyjne nie doprowadziło narazie do 
ujęcia mordercy. 

Na miejsce wypadku zjechała specjalna 
komisja śledcza. Powody zabójstwa narzie 
są okryte mgłą tajemniey, (e) 

Nie mógł przeboleč utraty 250 dol. i powiesił się. 
Od ubiegłego roku Edwarda Ciechanow- 

«skiego mieszk, wsi Jażuny pow. wilejskiego 
prześladewał nieprzerwanie pech. Zgubił 250 
dol. potem przez cały prawie rek nie mógł 
szmalcźć żadnego zajęcia. Nie mogąc walczyć 
= prześladującemi go niepowodzeniami Cic- 

Krwawe starcie 
Wie wsi Krahole, gm. pietrowskiej do staj 

mi braci Adama i Stanisława Duńków włama- 
ło się dwóch konickradów, którzy wyprowa- 
dzili dwa kcnie. W czasie gdy koniokradzi 
dosiadł, koni zostali pochwyceni przez braci 
Duńków. Wywiązała się między nimi zacię- 
ła bójka, podczas której jeden z koniokra- 
<łów pchnął nożem w szyję Adama Duńko, a 
gdy ten zwalił się uu ziemię rzucił się z ko- 

   

ehanowski poezął mocne się upijać. Wezo- 
raj w stanie moeno podehmielonym z jarmar 
ku w Dołhinowie wszedł po drodze do sto- 
doły i powiesił się. ь 

Depiero następnego rana znałeziono je- 
go zimny trup. (e) 

z koniokradem. 
niem do ucieezki. Stanisław Duńko zdołał 
ściągnąć z konia koniokrada i przy pomocy 
stróża ncenego cbezwladnit złodzieja, Za- 
trzymanym konickrsciem ckazał się mieszka- 
niee wsi Tumbry, gm. niewiarowskiej Domi 
nik Czuwała, kolega jego Władysław Lieza- 
czenkG z tejże wsi ukrywa się dotąd w la- 
sach. 

Podpalaczka przez zazdrość. 
Antcni Jsżewiez lat 41 mieszkał w sąsiedz 

wie z Józęią Jarszewiczową we wsi Mazu- 

mowszezyzna, gw. graużyskiej, pow. oszmiań 
skiego. Między sąsiadami zawiązał się ro- 
smans. Józeia była bardzo zazdresna 6 swe- 
go kochanka i w każdej znajomej Jażewicza 

widziała swoją rywalkę, Perswazje i tłuma- 

  

czenia się Jażewieza nie odnosiły pożądane- 
go skutku, Jarszewiczewa w chwilach za- 
zdrości dostawała formalnie ataków szału. 
Właśnie podczas jednego z takich ataków 
siłnege zdenerwowania: Jarszewiczowa pod- 
paliła stodelę Jażewieza. Polieja prowadzi 
dochedzenie. \ 

Wykrycie fabryczki fałszywego bilonu 
Zakonspirowana mennica 

Z Postaw donoszą, iż miejscowej polieji 
"adało się po dłuższych poszukiwaniach wy 
%ryć potajemną fabryczkę fałszywego bilo- 
nu. Komenda poiieji w Postawach od dłuż- 
szego już czasu ctrzymywała zameldowania 
G tem, iż wśród r owej tudaości kolpor 
'łowane są w większych iłościach fałszywe 
monety 1 L 1 50 gr. Prowadzone w tej spra 
wie dochodzenie nie dawało narazie pozy- 
*tywnego wyniku i dopiero w tych dniach 
po dłuższej cbserwacji zatrzymano na ryn- 
ku w Postawach żonę mieszkańca wsi Rusi 
my, gminy hruzdowskiej Mikołaja Borodko, 
przy której ujawniono w większej ilości iul- 
zywy biłon. 

Aresztowanie Borodkowej 
zpolieję na ślad oddawna poszuikwanych fał- 
„szerzy bilonu. Okazało się mianowicie, iż 
«wspomniany Berodko na spółkę ze swoim 

   

  

pod strzechą wieśniaczą. 
sąsiadem Sergjuszem Duniecem fabrykował 
fałszywe monety 1 zł i 5 Ogr. Fabrykaty 
swcje wspólniey sprzedawali po bardzo nis 
kiej cenie cdsprzedaweom t. zn. kolporte- 
rom ewentualnie sami kolportowali pienią- 
dze w sąsiednieh wsiach i miasteczkach szeze 
gólnie w dnie rynkowe. Obroty domorosłych 
kenkurentów menniey państwowej były wea 
le pekaźne, zarobki też nie najgorsze, eo po 
zwałało im naturalnie na prowadzenie szero 
kiego trybu życia. 

Pedezas badania Boredkowej, przyznała 
się ena do winy i wydała jednocześnie właś- 
cieleli zakenspirewanej mennicy, W ezasie 
rewizji w mieszkaniu Dunieca ujawniono 

naprowadziło * cdpowiednie przyrządy do fałszowania nro- 

net oraz materjały potrzebne do wyrabiania 
falsyfikatów. Fabryezkę opieczętowano zaś 
„tabrykantów* osadzono w areszele, (ej 

Nowa Wilejka. 
Wojsko na rzecz bezrobotnych. 

Teatr żołnierski 85 p. strz. wil. odegrał 
-w dniu 3 i 4 bm. nadzwyczaj wesołą sztuke 

iłudową ze śpiewami p. t. „Marek Łopian *. 
Sztuka sama dobrze i umiejętnie dobrana wy 

konana została przes amatorów dobrze i 
starannie za co im się należy pełne uzna- 
nie. 

    

Niestety publiczność, mimo  wzaiosłego 
celu, cały dochód bowiem przeznaczono na 
zżecz Komitetu do Spraw Bezrobocia, nie zu 
pełnie dopisała, Dlaczego tak stało? Otóż 
«są zasadnicze 2 przyczyny, pierwsza to brak 
ogłoszeń, a drugie 40 może fakt, że garni- 
zen N. Wilejki »tauowi jak gdyby odrębue 
miasto i dlatego że pudbliczność nie ma 
łego zaufania, jakie do garnizonu mieć pu- 
winna. 

  

  

  
   

  

Fakt jest faktem, że garnizon .nowowilej 
sik pracuje dla miasła b. wydatnie i ofiarnie, 

-czego dowodem była wspaniała współpraca 
z Komitetem do Sprw Bezrobocia tak w ro 
ku ubiegłym jak i bieżącym. Dlatego też 
wszelkie wyczyny i imprezy Garnizonu zasłu 
gują na jak największe uzn i poparci: 
4 to tem bard że poza bezintereso 
sścią, kryje się bezwzględnie chęć niesienia 
współobywatełom pomocy oraz współpracy 
w tym kierunku. ; 

Zespołowi Teatr. Żoln. 85 p. Strz. Wil. 
a szczególnie Kierownikowi p. kpt, Teodor 
<czykowi należy się pełne uznanie za pracę 

<dła dobra ogółu, oraz prośba, ażeby częściej 
urządzono w miasteczku imprezy, za k › 

-mi publiczność w gruncie rzeczy tęskni, u 
-czego dowodem, iż lada przyjezdny, nawet 
niepolski zespół, cieszy si poparciem, a 
więc po bliższem poznan i zżyciu T p 
Żołnierski cieszyć się będzie również wzna- 
niem. 

     
    

  

  

  

     

Otwarcie kina. 

  

   

Dwie organizacje, z których jedna, t 
nisko Kolejowe rozwija już od dłuż 
<zasu akcję kulluralno. —oświatową, a dru 
io Ochotn. Straż Pożarna, która pod now 
Zarządem rozpoczeła en giczną pracę, zjed 
moczyły się i otworzyły wspólnie kino -— 
teatr. W! ten sposób, otrzyma publiczność 
dobre obrazy przy niskich cenach wstępu, a 
"organizacje — fundusze na swoje cele. 

Na otwarcie samo, które odbyło się w 
sobotę dnia 3 bm. dano obraz siary, znisz- 

*ezony i „jak na otwarce przedsiębiorstwa c» 
najmniej nieodpo Czy i dalsze pro- 
gramy nie będą lepsze? Wówczas przedsię - 
biorstwo mie da spodziewanych zysków, 

Miejmy jednak nadzie że przyszłość okaże się pomyślni Jų, czyli, że Zarząd ki na sprowadzać będzie dobre obrazy, a może mawet kino udźwiękowi. 29 
W! żadym. razie nie zrażajmy się, czekaj 

my na lepsze programy, a tymczasem nowe 
«mu przedsię stwu jak najlepszego powo- 
«dzenia i „Szczęść Boże”, (w. ja. 

Dworzec. 
WYKRYCIE SPRAWCÓW: KRADZIEŻY. 
Na terenie m-ka Dworca i tejże gminy, powiatu nowogródzkiego w ostatnich czą- 

sach dokonano kilku zuchwałych kradzież 
z włamaniem, Skradziono: garderobę, rower, 
narzędzia rolnicze, słoninę i t. p. Pozatem w 
"okolicznych wsiach, gminy dworzeckiej, a w większej mierze na tereni gmin sąsied- 
nich poczęto masowo trudnić się potajem- 
nem gorzelnictwem. : 

Miejscowy posterunek policji państwowej 
w Dworcu na terenie którego przestępstwa 
wopełniono energicznie wziął się do wykry- 

   

  

    

    

  

   

    

cia sprawców dokonanych przestępstw dzię 
ki czemu w bardzo krótkim czasie sprawcy 
wszystkich dokonanych kradzieży i potajem 
nego gorzelnictwa zostali wykryci, skradzio- 
ne rzeczy zostały odnalezione i zwrócone 
prawym właścicielom, tak że obecnie na te- 
renie tut. gminy zapanował znaczniejszy spo 
kój. 

Należy to zawdzięczać komiendantowi ра 
sterunku pol. państw w Dworcu p. przod. 
P. Pienkosowi i jego podwładnym poster. 
pp. SM. Radkowskiemu, St. Kuterze i J. Mi. 
kurendzie, którzy dzięki swej wytrwałej pra 
cy, swemu sprytowi i umiejętności prowa- 
dzenia dochodzenia, sprawców kradzieży 
ujęli i oddali w ręce „sprawiedliwości*, gdzie 
otrzymają zasłużoną karę. 

Kuprjaniszki. 
Kółko Rolnicze. 

W dniu 3-go b. m. w szkole powsz. Nr. 32 
m. Wiilna w Kuprjaniszkach odbyło się zebra 
nie Kółka Rolniczego z udziałem p. agrono- 
ma Żywieckiego. Na zebraniu omówiono prze 
bieg „Tygodnia Rolniczego”, sprawę ewent. 
otwarcia Izby Rolniczej w Wilnie, ułożono 
program pracy na rok 1938, i poruszono sze- 
reg innych spraw aktualnych: 

   

W dniu tym zostały również rozdane 4-ry 
nagordy za udział w konkursach gopsodarzy 
samodzielnych i uruchomiono bibljoteczkę 
rolniczą złożoną z blisko 100 książek. Post: 
nowiono też że kaźdy członek ma zjednać w 
1 1933 przynajmniej jednego nowego człon- 
(a. 

  

  

Z pogranicza. 
KOMISARZ RONTOWY PADŁ OFIARĄ 

WŁASNEJ NIEOSTROŻNOŚCI. 

Onegdaj na graniey połsko—sowieekiej w 
rejcnie Dobrunia niedaleko Dokszyc patrol 
sowieckiej straży granicznej postrzelił ciężko 
rontowego komisarza z Mińska Kowalewa, 
który nie podawszy hasła zbliżył się do słu 
pów granieznych. 

Aresztowanie „doktora* — 
znachora. 

We wsi Łazduny gm, zaleskiej areszto- 
wane Miehała Danowieza, oskarżonego o bez 
prawne uprawianie praktyki lekarskiej i ty- 
tułowanie siebie doktorem medycyny. Dano 
wiez uprawiał od roku znachorstwo i wsku- 
tek jego szarlatańskich praktyk zmarła Bar- 
bara Wikterowiezowa Janina Chlebówna i 
służącą Tecdora Zamorowiezówna. (e) 

Splondrowanie cerkwi 
w Domaniewiczach. 

Do cerkwi w Domaniewiezach zakradH 
się złodzieje, którzy rozbili 5 skarbonek, 
skąd. zrabowali wszystkie ofiary. Świętokrad 
cy ponadto zrabowali różne wota i 3 obru- 
sy. Powiadomiona polieja jednego z włamy- 
waczy ujęła, Jest to Bazyli Zabyłow, zawo- 
dowy złodziej, Za pozostałymi są czynione 
poszukiwania, (e) 
RSD AAS TTT 

Z dziatalnošci Komitetu 
Opieki nad Wsią Wilefską. 
Komitet Opieki nad Wsią Wileńską w da 

żeniu do podniesienia stanu zadrzewienia na 
Wiileńszczyźnie zasadził ostatnio zgórą 200 
drzew owocowych w okolicach N. Wilejki. 
Są to drzewa specjalnej odmiany t, zw. dro 
gowe wysokopienne, 

KU R J ER 

Odczyt o Tadeuszu Hołówce. 
W Żydowskim. Klubie Myśli 

Państwowej. 

Niedalej, jak jakieś trzy tygodnie temu 
omawialiśmy na łamach naszego pisma pra- 
cę bieżącą Żydowskiego Klubu Myśli Pańsi- 
wowej którego centrum działania jest Wil- 
no. 

Praca wzmogła się znacznie od chwili 
zdobycia przez Klub lokalu w ośrodku żydow 
skim miasta przy ul. Niemieckiej (Nr. 21). 
Od tego czasu bowiem otwarte zostały mic 
jako drzwi tego stowarzyszenia polityczno 
społecznego dla szerszej publiczności żydow 
skiej, która ma możność zbliska obserwować 
działalność tej nowej organizacji, namięt 
i często nieuczciwemi metodami zwalczanej 
przez wszystkie niema stare ugrupowania 
i stronnictwa żydowskie oraz ich prasę. 

Jeszcze bad: ażni ą jest rzeczą, że 
Klub dzielnie wystąpił z swą akcją nazew- 
nątrz i otworzył swe podwoje również dla 

przdstawicieli społeczeństwa (pol go i wo 
góle tych wszystkich ludzi bez różnicy na- 
rodowości i wyznania, którzy należycie do- 
ceniają ideę jak najbl ego współżycia 
współpracowania z sobą wszystkich obywate 
li kraju. 

Po akademji ku czczeniu Święta Niepod 
ległości Rzeczypospolitej Ż, K, M. P. zorga- 
nizował w sobotę 3 bm. czarną kawę w cza 
sie której prezes dr. Adolf Hirschbi 
głosił odczyt o szermierzu idei współ 
rodow na terenie Rzeczypospolitej $. p. 
Tadeuszu Hołówce. 

Dwa duże pokoje wypełniły się zaproszu 
nymi gośćmi, wśród których 'zwracała uwa 
gę obecność wielce czcigodnej matki i siost- 
ry Š. p. Hołówki i kuratora O. S. p. Sze!ą- 
gowskiego, starosty grodzkiego p. Kowalskie 
go, przedstawicieli władz wojewódzkich B. B. 
W. R. z posłem Doboszem i p. Mieczysła- 
wem Matuszkiewiczem na czele, wreszcie 
pr a wyznaniowej gminy karaimskiej p. 

a Jutkiewicza oraz kilku przedstaw:- 
prasy. 

Po zajęciu miejsca przy stolikach słows 
wstępne wygłosił imieniem gospodarzy p. A. 
Kasztanski, który zakończył swe przemó- 
wienie wezwaniem do uczczenia pamięci Ta 
deusza Hołówki przez powstanie. 

Dr. Hirschberg w odczycie swym dał ka 
pitalną charakterystykę życia i zasług dła 
państwa Ś. p. posła Hołówki, opierając się na 
wyciągach z pism Jego oraz ma świe 
żem dziele Wincentego Rzymowskiego. 
Wykazując dużą znajomość historji współ- 
czesnej Polski prelegent odtworzy w pla- 
stycznych słowach przed słuchaczami ową 
wielką rolę, którą odegrał w tej historji bo- 
hater prelekcji, 

Omawiana „Czarna Kawa“ w Ž. K. M. P» 
wymownie świadczy o celowości istnienia 
tej organizacji na ulicy żydowskiej, 

B. W. Ś. 

  

   

  

      

    

   

    

   

    

   

            

Ściągać podatki, ale mądrze. 
Że podatki muszą być ściągane — to nie 

ulega kwestji. Zależy tylko od tego jak 
władze skarbowe to czynią i czy czasami 
przez zbytnią gorliwość czy też błędne inter 
pretowanie ustawy nie godzą w całość inte 
resów płatnika, ,zarzynając' go — jak to 
się mówi — odrazu. * 

Jeżeli płatnikiem jest jakieś przedsię- 
biorstwo, zatrudniające pewną liczbę praco 
wników, przy zbyt bezwzgłędnem traktowa- 
nių takiego płatnika, niszczy się je, a tem 
samem pozbawia pracy liczne rzesze zatrud 
nionych tam ludzi i niepotrzebnie obciąża 
skarb państwowy nowymi bezrobotnymi, któ 
rym trzeba wypłacać zasiłki, Korzyść, jak wi 
dać z tego, dl skarbu względna, a w wielu 
wypadkach naweł znaczna strata, 

Przykładów móżnaby tu przytoczyć nmó- 
stwo, Jednym z ostatnich może być popular 
na restauracja „Połonia*, która w ubiegłą 
sobotę przeżyła niemiłą „przygodę* z po- 
wodu wizyty sekwestratora, który gorliw 
ogołocił ją z wszelkich zapasów, tak ż€ za- 
wisła nad nią groźba unieruchomienia. 

Zabrano wszystko, co się dało zabrać, na 
weł oddane restauracj' w komis trunki, a 
więc nie będące: jej własnością. (Problem 
dla pracowników do rozwiązania!) 

Dobrze, że jakoś tam f trudem udało się 
zakład uruchomić, Inaczej groźba znalezienia 
się na bruku bez pracy wisiała nad przeszło 
30 osobami, zatrudnionemi w tym zakładzie, 

A więc pp. skarbowcy, więcej życiowa 
*nterpretować ustawy i oględniej ściągać po 
datki bez „zarzynania" płatnika, tem bar. 
dziej, jeżeli upadek przedsiębiorstwa przy 
bezwzględnem go traktowaniu może pozba- 
wić cały szereg ludzi tam zatrudnionych 
pracy. 

Zbiórki na bezrobotnych. 
„ Wiezoraj tempo zbiórki. odzieżowej 

osiągnęło kulminacyjny punkt. Po- 
dziwu godną gorl'wość i chęć do pra- 
cy wykazują panie z organizacyj ko- 
biecych i uczniowie szkół chrześcijań 
skich i żydowskich. Wynik jęst niezły. 
W pierwszym dniu zebrano sporo о- 
dzieży i około 300 złotych w gotówce, 
z czego 92 złote ofiarował pan Zachar 
jasz Jutan. Firma Połońskich z ulicy 
W:łkomirskiej ofiarowała 3 klg. cu- 
kierków czekoladowych na osłodę tru 
dów pracy społecznej uczniów, biorą 
cych udział w zbiórce. Akcją zbiórki 
kierują p. prezeska sekcji odzieżowej 
Giżycka, p. Burhardowa i p. Mejn- 
hard. 

Lekarze kilkunastu państw 
europejskich przybywają 

do Wilna. 
Do Wilna nadeszła zapowiedź przyjazdn 

ua wiosnę roku przyszłego wycieczki leka- 
rzy, która obejmuje kilkanaście państw eu- 
ropejskieh. Wycieczkę organizuje sekcja 
higjeniezna Ligi Narodów. Lekarze zagranicz 
ni zwiedzą wszystkie większe miasta Polski 
w tej liezbie i Wilno, gdzie zabawią przez 
kilka dni, 

Popierajcie Ligę Moreką 

=== j Rzeczną!| === 
DZA 

Z Białorusi Sowieckiej. 
MASOWE ARESZTY WŚRÓD STUDENTÓW 

BIAŁORUSINÓW: W| MIŃSKU. 

Z Mińska donoszą, iż na uniwersytecie 
mińskim GPU. dokonała szeregu aresztowań 
wśród studentów narodowości białoruskiej. 
Areztowano około 15 akademików a wśród 
nich Polaka Andrzeja Krzeczkowskiego, Po 
zatem zawieszony został w czynnościach 
prof. Grzybowicz, który znajduje się pod nad 
zorem GPU. 

Aresztowania studentów spowodowane zo 
stały ruchem nacjonalistycznym, prowadzo- 
nym juź od kilku łat przez t. zw. grupę 
„Oswobodzenia Białorusi od Czerwonej Ro 
sji". ! 
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Projekt bocznicy kolejowej 
o elektrowni miejskiej. 

Wojewódzki Komitet do spraw 
bezroboca w porozumieniu z Magi- 
stratem i Dyrekcją P. K. P. opracowu 
je ciekawy projekt połączenia elektro 
wni miejskiej z wojskową bocznicą 
kolejową torem długości około 2 kle 
metrów. Obniżyłoby to znacznie kosz 
ta: dostawy węgła do elektrowni ze 
stacji towarowej. Oprócz tego boczni- 
ca ta w połączen u z wojskową (dłu- 
gości około 11 klm.), mając charakter 
użyteczności publicznej, obsługiwała- 
by kilka tartaków ; hut szklanych, po 

łożonych w okolicy ulicy Derewnic- 

kiej, po której będzie biegł tor. sta- 
terjał w postac: szyn i podkładu da- 
łaby na ten cel kolej, robotnika zaś 

Wojewódzki Komitet do spraw bez- 
roboc a. Ostateczną decyzję ma pow- 
ziąć w tej sprawie Dyrekcja P. K. P. 
w Wilnie. 

Należy przypuszczać, ż « ojekt 
ten znajdzie tyłko poparcie u władz 
kolejowych. ponieważ obniżenie ko- 
sztów dostawy węgla do elektrowni 

mogłoby wróżyć obniżenie ceny prą- 
du elektrycznego. (h). 

  

Nieszczęśliwa matka 
poszukuje podrzucone przeż ojca dziecko w przytułkach 

wileńskich. . 
Wezoraj do polieji zgtosila się mieszkan- 

ka Smorgoń Róża Biber i opowiedziała na- 
stępującą historję: 

Przed dwoma łaży poznała w Wilnie nie- 
jakiego Izsaka Bibera który wkrótce poślu- 
bił ją, W dniu 5 marca ub, r. pewiła w kli- 
niee pełożniczej na Zwierzyńcu córkę, po- 
czem wraz z mężem wyjechała do Smorgoń. 
Pożycie małżeńskie ułożyło się między ni- 
mi kiepsko, Jakoż pewnego dnia było to na 
początku kwietnia b. r. mąż korzystająe z 
jej dwudniowej niecheeneści w domu spako 
wał rzeczy i zkiegł w nieznanym kierunku, 
pozostawiając ją z dzieckiem na pastwę lo- 
su. 

W keńcu sierpnia porzueona kobieta zna 
lazła pracę w pobliskim majątku zaś dziecko 
pozostawiła pod Gpieką rodziny. Lecz zno- 
wu czekał ją cios, bowiem gdy powróciła do 
Smoergeń nie zastała dziecka. Na zapytanie 

  

   

  

u krewnych co stało się z dzieckiem otrzy- 
mała odpowiedź, iż w dniu 19 października 
r.b. zjawił się w Smorgonlach jej b. maż i 
wyraził przed rodziną skruchę za swoją u- 
cieezkę. Był to jednak tylko podstęp, bo- 
wiem w dzień później t. zn. 20 październi- 
ka znikł pe raz drugi zabierając tym razem 
i córkę. 

Dewiedziawszy się © porwaniu dziecka 
nieszczęśliwa matka wyjechała niezwłocznie 

do Wilna i tutaj od znajomych jej męża 
dcwiedziała się, iż mąż jej w obawie, że za 
żąda alimentów porwał eóreezkę i w dniu 
21 października podrzucił ją na schodach 
demu Nr. 27 przy Wielkiej Pohulance, gdzie 
mieści się przytułek T-wa „Toz*%. Matka za- 
ginicnej dziewęzynki zgłosiła się do Tozu, 
lecz ekzzało się, iż dziecka tam niema, Nie- 
szezęśliwa udała się wówczas do policji pra- 
sząe © pomoę. (©) 

  

   

  

SPORT. 
Yacht-Klub oficerski w Warszawie. 

W. dniu 4 bm. dokonano poświęcenia i 
varcia ofiearskiego Yacht—Klubu, który 
ści się we własnej siedzibie, wybudowa: 

   
   

  

BEZPŁATNE BADANIA LEKARSKIE 
W. PORADNI SPORTOWQ — LEKARSKIEJ, 

Ośrodek W. F. podaje do wiadomości 
wszystkim organizacjom sportowym i ćwi- 
czącym w Ośrodku W. F., że Poradnia Spor 
towo—Lekarska bada we wtorki, Środy i 
czwartki od godz. 17 do 19 panów, zaś w 
piątki od 17 do 19 panie. 

Do badania można się zgłaszać w Porad- 
ni, która mieści się przy Miejskim Ośrodku 
Zdrowia ulica Wiełka Nr. 46. 

OSTATNI TERMIN ZAPISÓW NA SUCHĄ 
ZAPRAWĘ NARCIARSKĄ W OŚRODKU WF, 

WALNO 
upływa z dniem 17 grudnia br. tak dla org. 
sportowych jak i niestowarzyszonych. 

TURNIEJ GIER SPORTOWIYCH NA SALI 
OKR. OŚRODKA W. F. WILNO. 

Dnia 10 grudnia br. o godz. 16 w sat: 
Ośrodka W. F. odbędzie się turniej koszy- 
kówki, do którego zgłosiły się następują ce 
kluby i org. sportowe: Zw, Strzelecki, Osad- 
nicy Wojskowi, S. Mł. Polskiej, Podofie. Rez. 
WIKS. 3 Sap. Wilno. 
Rozgrywka turnieju odbędzie cię syste- 
mem polowym, tak że dokończenia trzeba 
się spodziewać w przyszłą sobotę. 

JESIENNY BILANS PRÓBY NA PAŃSTWO- 
WĄ ODZNAKĘ SPORTOWĄ. 

Od 20. 9. do 28. 11. startowało do próby 
na POS. na stadjonie Okr. Ośrodka na Pió- 
romoncie 768%osób z czego 123 zdobyło cał: 
kowite prawo do noszenia Państwowej Od- 
znaki Sportowej, 346 osób wykonało częścia 
wo próbę, oraz. 299 osób odpadło z powodu 
słabego przygotowania się do próby i nie 
osiągnęło żadnych wyników. 

A więc jak widać, w tak krótkiem czasie 
mimo niepogody stawała do tej chwalebnej 
i zdrowotnej pracy wychowania fizycznego 
ipokažna suma 768. 

Udział w tej próbie na POS. brały m. in. 
organizacje _ niestowarzyszone, jaką jest 
Urząd Wojewódzki, który pierwszy ruszył 
na start na próbę, dalej Dyrekcja Lasów Pań 
stwowych i Policja, które to urzędy w cało- 
ści stanęły do próby. 

A teraz czeka Wilno kiedy ruszy Dyrek- 
cja Kolei Państwowych i Poczty na ten wy 
czyn nietyle sportowy, ile wychowania fizy- 
cznego i usprawnienia ogólnego jakiem jest 
wychowanie fizyczne potrzebne dla spałe- 
czeństwa obecnie i na przyszłość. 

Napewno dużo czekać nie trzeba i znaj- 
dzie się ktoś co poda hasło do próby na 
Państwową Odznakę Sportową, oraz ciekawi 
nas który z tych Urzędów ruszy pierwszy na 
front próby POS., a który z tych Urzędów 
zostanie na ostatniem miejscu. 

OSTATNIE ZAPISY NA KURS WYCHOWA- 
NIA FIZYCZNEGO I INSTRUKTORSKI 

KURS NARCIARSKI DLA PAŃ. 

Okr. Ośrodek W. F. w Wiilnie podaje do 
wiadomości wszystkim org. sportowym i nie 
stowarzyszonym, oraz nauczycielkom szkół 
powszechnych i zawodowych że termin zgło 
szeń na kurs WI. F. przy Okr. Ośrodku WF. 
w Białymstoku upływa 9 grudnia br. a na 
kurs instruktorski narc., który odbędzie się 
w Brześciu nad B. z dniem 15 grudnia br.   

nej niedawno przy nowym mościę koleja- 
wym ną Wiśle. 

Na zdjęciu naszem widzimy siedzibę 
Yacht—Klhubu, 

KURSY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W 
MIESIĄCU LISTOPADZIE В. В. 

Wi Okr. Ośrodku WIF. trwają kursa: su- 
chej zaprawy narciarskiej, którą prowadzi 
p. kpt. Ostrowski, zapr. na Państwową Od- 
znakę Sportową z Urzęderq Woj. i Org. Spor 
towemi, nadto gry sportowe, boks i szer- 
mierkę prowadzą  fechm. dypl. st. sierź. 
Kruk i plut. Sadowski na czele z p. kpt. 
Ostrowskim ń p. Wiojtkiewiczem mistrzem 
Okr. Bokserskiego, 

DYREKCJA LASÓW) PAŃSTWOWYCH PRZY 
SUCHEJ ZAPRAWIE NARCIARSKIEJ. 
Nawiązując do próby na Państw. Odzna- 

kę Sportową komunikuje Ośrodek WIFE. Wil- 
ńó, żę dyr. Lasów Państw, uruchomiła dla 
50 członków śwej Dyr. suchą zaprawę na:- * 
ciarską, którą będzie prowadził p. kpt. Ost- 
rowski ze swoją kadrą instruktotśką st. sierż, 
Krukiem i plut. Sadowskim. 

WIYNIKI STRZELANIA O ODZNAKĘ 
STRZELECKĄ. 

W) ubiegłą niedzielę dnia 4 grudnia br. 
zostało przeprowadzone przez Komendanta 
P. W. Wilno — Miasto,1 strzelanie z broni 
małokalibrowej o Odznakę Strzelecką HI, U 
% 1 klasy. Wf strzelaniu wzię(o udział 60 osób 
przeważnie młodzieży szkolnej. Odznaki 
Strzeleckie zdobyło 40 osób: — 1 klasy — 1 
osoba, Il klasy — 15 osób, III klasy — 24 
osoby. 

Z boksu polskiego. 

  
Na zdjęciu naszem widzimy podobiznę 

doskonałego (pięściarza polskiego z kłubu 
Goplanja, Syłwestra Zielińskiego, który rep- 
rezentować będzie Inowrocław w spotkaniu 
bokserskiem międzypaństwowem Szwecja — 
Polska. Przeciwnikiem Zielińskiego w wadze 

półciężkiej będzie mistrz Szwecji Soederberg. 
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Filmy wileńskie. 
Hazard pod gołem niebem. — 

— Najnowsza zabawka kryzysowa, Yo-Vo. 

Za jedne pięćdziesiąt groszy można się za- 

bawić i o całym Świecie zapomnieć. Tylko 

pięćdziesiąt groszy... 

— Do obwarzanków!.. Do obwarzau- 

ków.. Słodkie obwarzanki z makiem... Kto 

kupi nie straci... Do obwarzankow!... 

— Osirzę brzytwy i noże na najnowszej 

oseice. Tylko raz wystarczy po najnowszym 

ostrze i goli jak 

      

  

wynalazku przeciągnąć 

nowa... 

Codzienne melodje targów. Zamglona od 

deszczu perspektywa płacu Łukiskiego, ujęta 

w surowe ramy kościoła św. Jakóba. Kiłka 

straganów, uwiędłe marchwi i pietru- 

Szki, jabłka o spierzchłej, obrzękniętej skó- 

rze i pozawijane w chusty syłwetki sennych 

dzisiaj przekupek. Nawet jedyne w swoim 

rodzaju spory i targi, krzyki i przekomarza 

nia w tym rozkisłym od deszczu dniu nabie 

ją tempa rozpędzonego konia dorożkar- 

  

   

Nagłe wśród tego sennego nastroju Gdci- 

na się ostro młody, wyspany głos, wołający 

na cały najbliższy kwartał szpałerów kramar 

skich: 3 

— Czarna przegrywa, czerwona wy 

wa. Czarna przegrywa, czerwona wygry 
   

  

a... 

Zaczynają się skwpiać, ot tak, przez cie- 

kawość ludzie z dalekich wiosek- przybyli. 

W środku maleńki stoliczek. Możnaby powie 

dzieć składany stołek. Na nim trzy karty. 

Dwie czarne i jedna czerwona. Umiejętne rę- 

ce krzyczącego mają niezawodny uchwyt. 

pracują cierpliwie, rzucające te trzy karty 

na stolik. Podchodzi na wabia koleżka szu- 

lera i ryzykuje dwa złote. Szmer sensacji 

wśród otaczającego pierścieniem tłumu. 

— Wygrall... wygrałl.. wozlega się za 

chwilę emocjonujący szept. O — patrzeiel 

Stawia znowu! 

Termometr emocji podnosi się znowu o 

kilkanaście stopni — gdy ryzykowny pasa- 

żer wygrywa po raz drugi dwa złote. Naresz- 

cie nieśmiało, jakby zawstydzony podchodzi 

do stolika jakiś prawdziwy gracz i stawia z 

uśmiechem 50 groszy. Wygrywa. Potem zło 

ty. — Znów wygrywa. Niezawodnie wskazuje 

zawsze czerwoną kartę. Przecie to nie jest 

żadna sztuka, a w dzisiejszych, ciężkich, kry 

zysowych czasach nawet poratowanie. Patrzy 

na towarzyszy, którzy mu odradzali — spoj 

rzeniem, pełnem bezgranicznej pogardy. Zde- 

cydowanym ruchem wysupłnje z- małego za- 

winiątka ostatnie dwa, trzy złote i stawia... 

— Ot i przegrał... Szept za chwilę wśród 

publiczności. 

Jeszcze raz i jeszcze raz. A potem juź 

naprawdę po raz ostatni, żeby się odegrać. 

Ale ma takiego pecha, że zawsze wskaże na 

czarną kartę, Szmer. Odchodzi, z miną pełną 

rezygnacji, czasem rozpaczy. 

— Et, szkoda kużde słowo w ta“ pora. 

Wtale nie idzie. Dzisiaj prędzej można zła 

pać cholerę, czy tyfus, niż porządnego gar- 

batego. Siedzi się czasem cały dzień na de- 

szczu w tym kryzysowym czasie i co? Mar- 

ne dziesięć złotych się zarobi, A przecież i 

łapaczowi trzeba zapłacić, że na wabia sta- 

wia i za miejsce kolegom od interesu opła- 

cić, a Skąd wziąść. Gzasem tylko jak się 
jeszcze pojedzie na prowincję, do takich Ęj- 

szyszek, czy Kobylnika — to się może opła- 

cić. Ale w Wiłmie? Nima już frajerów i co- 
raz większa konkurencja. Nie to, co dawniej 
Dawniej, to jak przyszedł taki dobry dzień, 

to się zarobiło do 100 złotych. 

'Pomimo tego znów w następny dzień tar 

gowy na placu Łukiskim rozlegnie się mło- 

dy, wyspany głos, obwieszczający wszem-Wo 

p= idšpied įsanbę 
— Слагпа рглевгума, „огегжфаа: жуету- 

wa.. Czarna przegrywa,  схермови! у 

WA... not?“ 

  

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wiełki Pohulanka — gra dziś i 

jutro przepiękne sceny dramatyczne SŁ. Wy 
spiańskiego „ZYGMUNT AUGUST* w wyso- 
ce artystycznej oprawie dekoracyjnej Wie 
sława Makojnika, w inscenizacji d-ra Ronard 
Bujańskiego. 

— Wizyta Komisji Konkursowej Minister 
stawa Oświaty — w Teutrze na Pohulanee. 
Dnia 8 bm. o godz. 8 w. w Teatrze na Po- 
hulance, ma przedstawieniu „ZYGMUNTA 
AUGUSTA" będzie obecna Komisja konkur 
sowa Ministerstwa Oświaty, która rózstrzy- 
ga 6 przyznaniu nagrody jubileuszowej iin. 
St. Wiyspiańskiego za najlepszą kreację ak- 
torską, inscenizację i oprawę dekoracyjną 
— w sztukach St. Wyspiańskiego. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia* — Występy 
Janiny Kulezyckiej. Dziś środa 7. bm. po raz 
drugi przepiękna operetką Kalmana „Fiołek 
z Montmartre'u* z gościnnym występem Ja- 
niny Kulczyckiej, 

Efektowne tańce i doskonała gra zespołu, 
jak również wspaniałe dekoracje i kostju- 
my, dopełniały godnie tę ciekawą nowość, 
która z pewnością stanie się na długo magne 
sem ściągającym codziennie liczne zastępy 
widzów, spragnionych, beztroskiego, pełnege 
humoru, zadowolenia artystycznego, wiecza- 

ru. у 

— Przedstawienie popołudniowe w Teat- 
rze Lutnia. — W| czwartek dnia 8 grudnia, 
jako w dniu świątecznym, odbędzie się prze 
dstawienie popołudniowe po cenach zniżo- 
nych. 

Wystawiona zostanie efektowna operetka 
Stolza „Szaleństwa Coletty* z M. Gabrjełii 
w roli tytułowej. Początek o godz. 4 po peł. 

. WŚRÓD PISM. 
— Nowy numer „EPOKI*. Wyszedł Nr. 

10 tygodnika „EPOKA* i zawiera treść na 
stępującą: 

Wydarzenia i dokumenty. Nowa pluto- 
kracja. Natchnienie szowinizmu. „Zabawne 
więzienia”. Wiielka zmiana. Tež reklama, -- 
S. Czeczelnicki: Na szańcach pacyfizmu. -— 
Józef Whsowski: Credo społeczne Stefana 
Żeromskiego. — Dr. Eug. Pragierowa: „6 
dni zarobku — 5 dni pracy”, — Odgłosy: 
Dya widzów — nie dla gapiów. — Widz: 
Maskarada. — J. K.: Umundurowane dziew- 
częta. — Irma Brudnicka: Wychowanie w 
klasztorze. — Jerzy Kornacki: Jawne sprzy- 
siężenie. — Jerzy Życieński: Wykolejeńcy. 
— St. Gr.: Przegląd polityczny. — Listy do 
„Epoki*. — odpowiedzi redakcji. 

Redakcja i administracja Warszawa, ul 
Okólnik 11.
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KRONIKA 
  

    

a | Dziś: Ambrożego. 

Środa | Jutro: Niep. Pocz. N.M.P. 

žo 
| Wschód słońca — g. 7 m.29 

Grucziek Zina di mi   
Spostrzeżenia Zakladu Meteorolopji U.S.B. 

w Wilnis z dnia 6/XII — 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 761 
Temperatura średnia + PC. 

a najwyższa ++ 4 C. 
* najniższe + ° С 

Opad: ślad. 
   

Wiatr: półn.-wsch 
Tenden wzrost. 
Uwagi: pochmurno. 

  

Przewidywany przebieg pogody w dniu dzi- 
siejszym 7 grudnia według PIM. 

Przeważnie pochmurno i mglisto. Miejsca 
mi drobne opady o postaci mieszanej, Nocą 
przymrozki. W| ciągu dnia temperatura nie- 
co powyżej zera. Słabe wiatry południowo - 
zachodnie, skręcające ku północnemu zacho 

dowi. 
KOŚCIELNA 

— Roraty Pocztowców. Wt dniu 8 grud- 
nia r. b. o godz. 7 w kościołku Św. Trójcy w 
Wiilnie odbędą się uroczyste Roraty na in- 

tencję pocztowców. 
— Roraty. Staraniem pracowników Wi- 

łeńskiego Banku Ziemskiego, Wileńskiego 
Prywatnego Banku Handlowego, Państwo: 
wego Banku Rolnego i Banku Polskiego w 
kościele św. Jerzego zostaną  odprawione 
przez ks. Suszyńskiego w dniu 8 o godz. 8 
rano roraty na intencję pracowników. 

ADMINISTRACYJNA 
-— Pozwolenia na broū, Starosia Grodzki 

biorstw widowiskowo - rozrywkowych. Wła- 
dze administracyjne przypominają za naszem 
pośrednictwem, że Strostwo Grodzkie przyj 
muje podania o zezwolenie na prowadzen'e 
przedsiębiorstw widowiskowych i rozrywko 
wych do połowy bieżącego miesiąca. 

— Pozwolenie na broń. Starosia Grodzki 
przypomina, że w termin ważności pozwoleń 
na broń, wydanych w r. b. przez Starostwo, 
wygasa z dniem 31 grudnia. Osoby, które 
pragną posiadane pozwolenia przedłuży. 
rok 1933, winny przed końcem roku 
cego złożyć podania do starosty i prosić © 
prolongatę posiadanych pozwoleń. — Da 
podań należy dołączyć posiadane pozwolenia 
i karty łowieckie, 

MIEJSKA. 
— MAGISTRAT WYPOWIADA WALKĘ 

SZCZUROM. Plagą Magistratu i wszystkich 
prawie biur miejskich są myszy i szezury, 
które wyrządzają olbrzymie straty siejąc 
zmiszezenie zwłaszcza w archiwach. Podej- 
mowane kilkakrotnie „obławy* niewiele 

   

pomogły. 
Obecnie jednak Magistrat przystępuje do 

zdecydowanej i zakrojonej na szerszą skalę 
akcji tępienia szkodników, Akcja ta ma być 
przeprowadzona pod fachowem kierownict- 
wem „speea*, który w tym celu ofiarował 
Magistratowi swe usługi. , 

— Z Pogotowia Ratunkowego. W: dniu 
8 grudnia r. b. o godz. 12 i pół odbędzie sie 
poświęcenie nowego lokalu Pogotowia Ratun 
kowego m. Wlilna przy zaułku Franciszkań- 
skim Nr. 2. 

Wi dniu tym przypada również 30-lecie 
istnienia Pogotowia. 

OPIEKA SPOŁECZNA 
— Subwencja na cele dobroczynne. Magi- 

strat postanowił wyasygnować 81000 złotych 
na rzecz dobroczynnych instytucyj na tere- 
nie miasta. Jest to bezzwrotna subwencja za 
m-c listopad. 

LITERACKA 
— Dzisiejsza Środa Literacka poświęco- 

na będzie tematom lotniczym w  literatucze 
współczesnej. Jako prelegent wystąpi gość z 
Warszawy p. Janusz Meissner, autor poczyi- 
nych noweł i powieści lotniczych, oraz świeżo 
wydanej książki o Żwirce i Wigurze, 

Początek o godz. 20,30. Członkowie mają 
. wstęp bezpłatny, wprowadzeni goście płacą 

1 złoty. 

Z UNIWERSYTETU 
— Obehėd ku uczezeniu 25-ej rocznicy 

šmierei Stanislawa ZP Wydział 
Sztuk Pięknych U. S. B. urządza obchód ku 

uczczeniu 25-ej rocznicy śmierci Stanisława 
Wyspiańskiego, który odbędzie się we czwar 

tek, dnia 8-go grudnia o godzinie 6-ej wieczo 
rem w Sali Śniadeckich U. S. B. W progra- 
mie obchodu odczyt prof. dr. Marjana Mo- 
relowskiego p. t. „Twórczość artystyczna Wy 
spiańskiego* z przeźroczami. Wstęp wolny. 

SPRAWY SZKOLNE 
— Wieczór humoru w gimn. Miekiewicza 

Zarząd Opieki Szkolnej przy gimn. Im. A. 
Mickiewicza urządza przedstawienie w sali 
gimnazjum dnia 7 bm. o godz. 20 „Wieczór 
Humoru* z łaskawym udziałem artystów 
Teatrów Miejskich i szkoły baletowej z któ- 
rego dochód przeznaczony na wpisy dla nie 
zamożnych uczniów. 

— Koneert szkołny. Staraniem Opieki 
Rodzicielskiej przy gimn. im. J. Lelewela od- 
będzie się dnia 7 (środa) grudnia r. b. o godz. 
20 Koncert na rzecz niezamożnych uczniów 
tego Gimnazjum przy udziale wybitnych osób 
ze Świata artystycznego. 

Koncert odbędzie się w sali gimn. J. Lele- 

wela. 

  

HARCERSKA 
— Kto może organizować drużyny har- 

cerskie. Wobec .wypadków samowolnego or 
ganizowania družyn harcerskich przez osoby 
do tej pracy nie upoważnione i nie posiada 
jące odpowiednich kwalifikacyj — Komenda 
Chorągwi Harcerzy obejmująca teren wojew 
wileńskiego i nowogródzkiego podaje do wia 
domości że drużyny harcerskie magą organi- 
zować tylko instruktorzy harcerscy lub starsi 
harcerze upoważnieni do tego pisemnie 
przez Komendę Chorągwi. 

Wiszelkich informacyj w sprawach har- 
cerskich udziela Komenda Wiił. Chorągwi 
Harcerzy (Wilno, W. Pohulanka 32). 

Z POCZTY 
— Nowe znaczki pocztowe. W związku z 

700-leciem istnienia Torunia w najbliższych 
dniach ukażą się specjalne jubileuszowe 
znaczki pocztowe wartości 60 groszowej. 

Równocześnie poczta wydaje znaczki z 
podobizną bohaterów przestworzy Źwirki i 
Wigury. 

GOSPODARCZA 
— Wpływy podatkowe. Podług prowizo 

rycznie dokonanych obliczeń w ciągu ubieg 

lego miesiąca do kas miejskich wpłynęło o- 
koło 55 procent należności podatkowych pre 
liminowanych do płacenia w listopadzie. 

W porównaniu z miesiącem poprzednim 
wpływ podatków utrzymał się mniej więcej 
na tym samym poziomie. 

— Bank Polski dyskontuje weksie z ter- 
minem 3-ch miesięcznym. Oddział Banku Pol 
skiego w Wilnie otrzymał z Centrali okólnik 
polecający przyjmowanie do dyskonta wek- 
sli z terminem 3-ch miesięcznym. Dotychczas 
dyskontowano weksłe jedynie z terminem 
75-dniowym. Powyższe zarządzenie jak się 

dowiadujemy zainteresowane sfery handło- 
we i przemysłowe jpowitały z zadowoleniem, 
gdyż stanowi ono dla nich znaczne ułatwie 
nie przy zawieraniu tranzakcyj. 

— Zawiedzione wpływy podatkowe. W 
związku z upływającym terminem wpłaca- 
nia końcówek podatku obrotowego wymie- 
rzonego za rok bieżący można już obecnie 
stwierdzić, iż wpływy te są stosunkowo bar 
dzo nikłe. Kasy skarbowe stwierdzają, że 
większość płatników nie wywiązała się ze 
swych zobowiązań. 

   

Z KOLEJ 

— Odczyt w K. P. W. Staraniem Zarządu 
Ogniska Kolejowego Przysposobienia Wojsko 
wego w Wilnie we środę dnia 7 grudnia 1932 
w gmachu własnym przy ul. Kolejowej nr. 1% 
odbędzie się wykład (odczyt) mag. fil. Broni- 
sławy Orłowskiej na temat „Zagadnienia patr 
jotyczne w literaturze polskiej od początków 
piśmiennictwa do szesnastego wieku. 

Początek punktualnie o godzinie 
wstęp wolny. 

Kapewiacy wołni od zajęć służbowych wim 

  

19-ej. 

ni stawić się bezwzględnie. Goście są mile wi. 

— Z Dyrekcji P. K. P. w Wilnie dowia- 
dujemy się, że w dniu wczorajszym na posie 
dzeniu komisji dyscyplinarnej Dyrekcji roż- 
ipatrzono sprawę kontrolera wydziału wąs- 
kotorowego Dyrekcji Marjana Chmielewskie 
go, którego prezes Dyrekcji inż. Falkowski 
pociągnął do odpowiedzialności za niesto- 
sowne zachowanie się w Ognisku Kolejowem 
wobec jednej z panienek w czasie koncertu. 

KU ROJE:R 

dziani zwłaszcza młodzież szkolna. 
Komisja dyscyplinarna stwierdziła, iż p. 
Chmielewskiego nie można posądzać o do- 
puszczenie się gwałtu na osobie owej panny 
jednakże biorąc pod uwagę, że zachowanie 
się jego jako wiceprezesa Ogniska kolejo- 
wego nie licowało z godnością zajmowanego 
stanowiska; skazała Chmielewskiego w dniu 

dzisiejszym na zwolnienie ze służby ze 
zmniejszeniem poborów emerytalnych o 10 
proc. na przeciąg całego roku. Zajście w Og 
nisku było swego czasu powodem krążący: ch 
w mieście i powtórzonych. w „prasie falszy: 
wych pogłosek mogących rzucić cień na in- 
stytucję Ogniska Kolejowego. 

— Odezyty w „Ognisku*. Z dniem 8 bm. 
Ognisko Kolejowe w Wilnie, (Kolejowa 19) 

rozpoczyna cykl bezpłatnych doczytów, na 
które Zarząd zaprasza nietylko kolejarzy, ale 
i osoby z poza sfer kolejowych. 

W dniu tym zostanie wygłoszony o godz. 
17 przez p. Tadeusza Byrskiego odczyt p. t. 
„Cześć prochom i potędze prochów Stanisła- 
wa Wyspiańskiego". 

Po odczycie recytacje utworów Wyspiań- 
skiego |przez p. Halinę Hohendlingerównę i p 
Dr. Jerzego Ronarda Bujańskiego poczem 
śpiew p. Wandy Biszewskiej-Świętochowskiej. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— Rada Gospodarcza Klubu Towarzysko- 

Sportowego Prawników w Wiilnie podaje 
do wiadomości Członków oraz wprowadzo- 
nych gości, że nowootwarty lokal klubowy 
przy ulicy Dąbrowskiego 10 m. 5—a, jest 
czynny codzienie od godz. 18 do 24; w ge- 

dzinach tych do dyspozycji członków i gości 
„ping — pong“, „lidus“ i „bridge“. Ponadto 
pojektowane są pogadanki, odczyty i wieczo 
ry muzykalno — wokalne. 

Wie witorki i piątki w godzinach od 20 
do 22 w sali gimnastycznej gimn. Kr. Zyg- 
munta Augusta uruchomione są komplety 
gimnastyki oraz gier ruchowych dla pań i 

panów. 
Włogec zbliżającego się sezonu zimowego 

dła członków sekcji narciarskiej przygoto 
wuje się wypożyczalnię nart w porozumie 
niu z t. „Cel* p. J. Tomaszewskiego oraz 
w tejże f firmie ustalone są warunki dogodne 
go zakupu sprzętu narciarskiego. Dla zoólen 
mików łyżwiarstwa uzyskane są ulgowe wa 
runki korzystania z toru łyżwiarskiego. 

W| związku z powyższem Kierownictwo 
Sportowe Klubu wzywa do zgłaszania swego 
uczęstnictwa w odnośnej sekcji u dyżurńe 
go gospodarza w lokału Klubu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
-—- Zebranie Rady Wydz. Ekonomicznego 

Wil. T. Org. K. R. Dnia 9 grudnia o godz. 
17-ej odbędzie się w lokalu Izby Przemysło- 
wo-Handlowej w Wilnie, przy ul. Mickiewi- 
cza 32, zebranie rady wydziału ekonomiczne 
go wileńskiego towarzystwa organizacji i kó 
łek rolniczych, na którem dr. Adam Rose, dy 
rektor departamentu ekonomicznego minister 
stwa rolnictwa i reform rolnych wygłosi re- 
ferat p. t. „Obecny stan przesilenia rolniczego 

Wstęp za zaproszeniami, które otrzymać 
można w sekretarjacie wil. t-wa org. i kółek 
rołniczych przy ul. Mickiewicza 28 m. 1. 

— Zarząd Koła Wileńskiego Z. O. R. 
wzywa swych członków do przybycia na wy 
kład p. kpt. Koniga Henryka na temat: „Uz- 
brojenie i organizacja piechoty do pułku 
włącznie, który się odbędzie we środę dnia 
7 grudnia r. b. o godz. 18 min. 30 w lokalu 
Koła ul. Wilenska 33. 

  

      

ROŽNE. 
+ ASS weś się sytuacji materjalnej 

inteligencji zawodowej. Sytuacja inteligencj; 
zawodowej w dalszym ciągu naskutek zao- 
strzającego się wciąż kryzysu ulega pogor- 
szeniu się. Sądząc na podstawie liczby osób 
zgłaszających się po obiady i pomoc coraz 

więcej inteligentów głoduje, nie zarabiające 
ani grosza. Przy okazji tej dodać mależy, że 

        

nawet takie zawody, jak medycyna nie dają 
gwarancji zarobkowania. Nawet wyjazdy aa   

prowincję nie ratują sytuacji, 
Wydział opieki społecznej Magistratu w 

miiarę możności i posiadanych środków sta- 
ra się przyjść z pomocą nieszczęśliwym о- 
fiarom kryzysu. 

RADJO 
ŚRODA, dnia 7 grudnia 1932 r. 

11.40: Przegląd prasy polsk.; Kom, meteor 
Czas; 12.10: Muzyka; 12.30: Kom. meteor.; 
12.35: Poranek szkolny z Pilharm, Wiarsz.; 
14.40: Progr. dzienńiy; 14.45: Muzyka pópu- 
larna (płyty); 15.15: Komunikaty; 15.25; 
Chwilka strzelecka; 15.35: Audycja dla dzie- 
ci; 16.00: Muzyka hiszpańska (płyty); 16.25: 

rówki mikrofonu. 17.00: Aud. dla nau- 
ieli muzyki; 17.30: Komunikaty; 17.35: 

      

    

W_ I L E Ń S K I 

Przerwa; 17.40: „Społeczne i naukowe skutki 
bezrobocia“—pogod.; 17.55: Progr. na czwar 
tek; 18.00: Muzyka lekka; Wiad. biežące: 
D. c. muzyki lekkiej; 18.40: Godzienny od- 
cinek powieściowy; 18.50: Rozmaitości; 19.00: 
Przeglą litewski; 19,15: „Co się dzieje w. W:] 
nie“ — pogad.; 19.30: „Szlakiem powieści 
polskiej" — felj.. 19.45: Pras. dzien. radj 
20.00: Koncert symfoniczny (płyty): 20.55: 
Wiad. sportowe; Dodatek do pras, dz. radj.; 
21.05: Recital! fortęp. B. Kona; 22.00: „Nu 
widnokręgu; 22.15: „Akuku* — mówiony 
dwutygodnik humorystyczny; 22.45: Muzyka; 

22.55: Komunikaty; 23.00: Muzyka taneczna. 

CZWARTEK, dnia 8 grudnia 1932 r. 

10.00: Nabożeństwo; 11.58: Czas; 12.10: 
Kom. meteor.; 12.15: Poranek symf.; „Co da 
je posiadanie państwowej odznaki sporto- 

j” — odczyt; D. e. poranku; 14.00: „Myśli 
ika — żołnierza o naszem gosopdarst- 
— odczyt; 14.20: Koncert; 14.40: „Kry 

— odczyt; 15.00: Kos 
16.00: Audycja dla młodzieży; 16.25: 

   

  

    

   
wie” 
zysowa kolęda na wsi“ 
cert; 

  

Jtwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Dziś film, który w bieżąc, sezonie 
pobił wszędzili rekordy powodzenial 

Nasza genjalna rodaczka 
Film stworz. olbrzymim kosztem 3 milj. dolarów. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąteczne o godz. Ż ej. 

Pieśni litewskie; 16.45: „Jakich zwierząt się 
mie jada?* — odczyt; 17.00: Koncert; 17.54: 
Program na piątek; 18.00: Recital fortepia- 
nowy; 18.50. Rozmaitości; 18.55, Kom. litew 
ski; 19.00. „Skrzynka pocztowa Nr. 223“; 
19.25. Słuchowisko; 20.00. Muzyka lekka; 
20.21. Wiad. sportowe; 21.30: Recital Śpie- 
waczy; 22.00. Muzyka taneczna; 22.55, Kom. 
meteor.; 23.00: Retransm. muzyki tan. ze 
stacji zagranicznej. 

NOWINKI RADJOWE. 
REPORTAŻ z ŻYCIA, 

Wi środę o godz. 16,30 mikrofon wileński 
odwiedzi instytut dla głuchoniemych przy ul. 
Witoldowej na Zwierzńcu skąd nadany zosta 
nie interesujący reportaż, obrazujący metody 
nauczania głuchoniemych. 

KONCERT SYMFONICZNY. 

O godz. 20 Rozgłośnia Wileńska nadaje 
koncert symfoniczny z płyt gramofonowy:    

POLA NEGRI 

Nr. 281 (2523) 

poprzedzony słowem wstępnem prof. M. Jó- 
zefowicza. Wl programie piąta symfonja B2 
ethovena oraz Rapsodja rumuńska Enescu w 
wykonaniu Bukaresztenskiej orkiestry fiłhar 
monicznej. 

RECITAL FORTEPIANOWY. 

O godz. 21,05 grać będzie przed mikrofo 
nem dobrze znany radjosłuchaczom piani- 
sta Bolesław Kon. Ciekawy program zawiera 
m. in. prawie nieznane Warjacje fortepiano: 
we Eugenjusza Pankiewicza. 

RUMOR W RADJO. 

Mówiony dwutygodnik humorystyczny 
„Akuku“, który w roku ubiegłym zdobył licz 
ną rzeszę radjosłuchaczy, po dłuższej przer* 
wie zostanie wznowiony dzisiaj o godz. 22,16. 
i odtąd będzie od. ywany przed mikrofo- 
nem wileńs w każdą środę, co dwa tygod 
nie. Dzisiejszy mrmer przynosi m. in. kom 
kurs dla wszystkich z nagrodą miljon zło- 
tych. 

   
   

śpiewa i mówi w superfilmie prod. 1933 

NA ROZKAZ KOBIETY 
Film ten demonstr. jednocz. w Warszawie z niebyw. powodz» 

Na |-szy seans ceny zniżone. 
  

  

„Awięk. teatr ówietlny | DZIŚ! Dzieje m W rewel. obsadzie: ubóstwiara GRETA GARBO, nej- 
у R ulubieńszy RAMON NOVARRQ, słynny Lionel Barry= 

P A N SAW Mata Hari more, Lewis Stone i in. NAD PROGRAM: EA 
«| Wielka 42, tel. 5-28 | kurtyz. szpiega dźwiękowe. Początek o 4. Na |-szy seans ceny zniżone 

"święk. Kino - Teatr | DZIŚI Niezrównana W rol. gl.: perła czes j laots dallywood | omy 0% Oni i jego SiOStra m mmo m: аз BURJAN 
y kom. prod. czeskiej i wszechświstowej sławy ANNY ONDRA. 

| -kiew. 22, tel. 15-28 Film w jęz. czeskim dla wszystkich zrozumiały. NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. Początek o g. 4 
  

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
|. Mickiewicza 9.   DZIŚ pierwszy raz w Wilnie 

dawno oczekiwane nieśmiertelne 
arcydzieło operowe St. Moniuszk! 

Wspaniały triumf polskiej muzyki i polskiej pieśni. 

HALKA 
Najwepaa. dźwięk Jadlckiej żoduw wik ai 
opery warszawskiej. 
Pzapieknć Ge w ki 
W roli tytułowej niezrównna Zorika Szymańska 

Ladisa KIEPURY 
  

  

  

Ratujcie zdrowie! * 
wstaje z powodu obstrukcji. 

nia najrozmaitszych chorób, 

i tworzy złą przemianę materji. 

dobrym środkiem  przeczyszczającym, 

i pobudzają apetyt. Ę 

głowy, wyrzuty i liszaje. 

grodzone 

wyleczonych.   

    
slynniejsze 

šwiatowe po- 
wagi lekarskie stwierdziły, że 75% chorób po- 

Chory żołądek jest główną przyczyną powsta- 
zanieczyszcza krew 

SŁYNNE OD 50 LĄT W CAŁYM ŚWIECIE 
ZIOŁA Z GÓR HARCU Dr. LAUERA 

jak to stwierdzili prof. Berlińskiego Uniwersytetu 
Dr. Martin, Dr. Hochflaetter i wielu innych wybit- 
nych lekarzy, są idealnym środkiem dla uzdrowie- 
nia żołądka, usuwają obstrukcję (zatwardzenie), są 

ułatwiają 

funkcję organów trawienia, wzmacniają organizm 

Zioła z gór Harcu Dr. Lauera usuwają cier- 
pienia wątroby, nerek, kamieni żółciowych, cier- 
pienia hemoroidalne, reumatyzm i artretyzm, bóle 

Zioła z gór Harcu Dr. Lauera zostały na- 
na wystawach lekarskich najwyższem 

odznaczeniem i złotemi medalami w Badenie, Ber- 

linie, Wiedniu, Paryżu, Londynie i w.in. miastach. 
Tysiące podziękowań otrzymał Dr. Lauer od osób 

CENA 1/, pudełka zł. 1.50, podw. pud. zł. 2.50. 
Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych. 

Zarząd Nowe 

  

nego Zgromadzeni: 
Rewizyjnej 

cego: 

  

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne   

  

Każdą chorobę wyleczysz 
jeżeli regularnie używać będziesz 

skórne : moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—! i 3—8, 

5 zetejckicti **kór przewodRiczęcEgo. 
danie $ 8 brzmienia następującego: 

bory Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

REKLAMA JEST DŹWIGNIĄ HANDLU! 
ZA OGŁOSZENIA PŁACI SIĘ RAZ TYLKO 

KLIJENTELĘ ZYSKUJE SIĘ NA ZAWSZE 

OGŁASZAJCIE SIĘ W „KURJERZE Wit EŃSKIM* 

Dr. GINSBERG 
ehoroby skórne, wane 
ryczne I moczopłołow» 

Wileńska Z tel. 567 
od godz. $—1 1 4—5, 

-Wileįskieį Fabryki 
Masy Drzewneį i Papieru Sp. Akc. 

zawiadamia pp. Akcjonarjuszów, że w du. 18 grudnia 1932 roku | 
o godz. 5-ej po poł. w lokalu Hotelu Georges w Wilnie przy ul. 
Mickiewicza 20, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonarjuszy z następującym porządkiem dziennym: 

2) Zmiany Statutu: a) na» 
„Dla ważnośności uchwał Wal- 

w tem i wyborów członków Zarządu i Komisji 
wymsgana jest większość conajmniej siedemdziesięciw 

procent oddannych głosów, zaś dla spraw wymienionych w ustępie 
drugim srtykuła 68 Rozporządzenia p. Prezydenta z dnia 22 marca 
1928 roku wymagana jest większość conajmniej */, oddanych głosów: 
prowadzenie interesów Spółki należy do Zarządu złcżonego z czte- 
rech lub sześciu członków”; 

ROR ja RewiyjSk<EIEGR IA > cztóreEh lonkowS 
b) nadanie $ 12 brzmienia następują- 

3) Wy- 
4) Wolne wnioski. 

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

Zawalna 28/30, m. 4 
  

  

      

  

  

+ We B 29: 

ZIOŁA D-ra BREYERA Rkużaka Potrzebne LEKCJI | 
najskuteczniejsze w nast. chorobach: 5 mieszkanie stanografili 

Nr. 1 — kaszlu, astmie, rozedmie E cena zł. 3.50 | RT udziełam 

Nr. 2 — reumatyzmu, artretyzmu (złej niezbyt daleko od cen- szybko tanio 
przemianie materji) . . . St oB ABD : tais Anara Obasi : , > 

Nr. 3 — žolądkowo- bizkowycihh Gavo“ przyjmuje od 9 do 7 wieca redacji Kick WI ° 1 gruntownie. 
bowych, żółtaczce. . . ‚ 2„ 300 | эМеа к;‚"“"“" 7, m dla „K.* 3 Ludwisarska 5, m. 

Nr. 4 — nerwowych, bėlu glowy, basi W. Z. P. Nr. 69. AEG Z Nn 
sennošci, apatji do życia . . 64100 o Kia 

Nr. 6 — blednicy, długotrwałej niedo- чаа ‚ n. 2. r. skradzio- j 
Ę krwistości, . . . ‹ a wic298 D no na dworcu w Wil- Korepetyc e 

Nr. 7 — nerkowych i Bacha owych 3 * 4.00 nie torebkę z dokumen- | udzielam oraz przygoto 

М9 == ogólnego zatrucia — przeczy- tami: dowód osobisty, le- | wuję do egzamnów Z Z 

Ž szczające . . . $ p 75050 „uKEVA" (Paris) gitymacja nauczycielska | kresu gimnazjum. Wyma 

Do nabycia w oryginalnem opakowaniu w apte- | Mickiewicza 37, tel. 667, 0d11-4 | na nazw. Melanji Kellės- | gania skromne. Nauka 

kach, składach aptecznych i drogerjach, lub w wy- | Rozgładzanie i odświeża | Krauz i weksel na 500 >1. | solidna. Łaskawe zgłosze 

twórni — POLHERBA, Kraków-Podgórze. skrytka 48. | nie twarzy. Leczenie wą- | na nazw. Kazimierzai T. nia do administracji | 

Zainteresowani otrzymają na żądanie darmo | grówipryszczy. Elektry Heleny Kelles-Krauz — | „Kurjera  Wiileńskiiego 

z wytwórni broszurkę „Jak odzyskać zdrowie*. zacja. W Z.P.58, * unieważnia się. pod W. K. 

HU IS IKOS SIA TAI TI I I I RATAJE TOTO TEOZ TERE ORATOR O TORRE 

Jak to w tej „Centralce* ładnie. 
Zawsze mi mówiono niesamowite 

istorje o tajemniczych sprawach, 
dziejących się w wileńskiej „Central- 
ce”, ściślej mówiąc w Areszcie Cen- 
tralnym przy zaułku Św. Ignacego. 
Opowiadano, że tam wyprawiają z po 
żądnym człowiekiem, który się niewia 
nie wsławi, rzeczy od których naj- 
trzeźwiejszemu człowiekowi  biełeją 
włosy ze zgrozy, a łydki puszczają się 
w bohaterskie drżenie. Opowiadano, 
że tam w tych ponurych murach po- 
klasztornych nietylko nocą, lecz i w 
dzień jawią się tajemnicze zjawy. Op! 
sywano nawet jak wyglądają te stra- 
chy. Mają granatowy, opięty mundu: 
srogą twarz widma, oczy surowe | 
zamiast jamy ustnej wielki paragrat, 
zmieniający się jak zdjęcia filmowe. 
Opisywano różnie. łecz cóż? „Nikt nie 

był na dnie“.... 
Było nie było pomyślałem sohie 

— trzeba będzie k.edy zakosztow 
tych zakazanych słodyczy i okropnoś 
ci w tym Teatrze Okropności, w tyra 
Ogrodzie udręczeń pr ulicy św. I3- 
nacego się mieszczących. Dwie były 
drogi wiodące do celu: Jedna biegła 
pijackiemi zygzakami poprzez sale re 

- słauracyjne. przez oceany wódki, 
awantury na śpiących ul'cach spokoj 
nego miasta, śpiewy i radosne barasz 
kowanie, wśród bełkotliwego przeko- 
marzania się z szoferem, dorożkarzem 
i policjantem. Drugą bardziej wątpili 
wą a jednak niezawodną wskazywał 
wielki potentat iowy: przypadek. 

Wybrałem ten. drugi gościniec. 
Przeważnie z powodu: kr! Cze- 
kałem. ..Cierpliwością i t. d.* -— mó- 
wi przysłowie, a wiadomo, że przysło 
wia są podobno mądrością narodów. 

'Przygołowywałem -się niejednokro!- 

  

     

    

   
   
   

  

     

    

Wydawnictwo ska Wileński" S-ka x ogr. 

nie do tego. że mnie w mych 
wędrówkach po spelunkach i podej- 
rzanych lokalach Wilna przecież kie- 
dyś tak zwane „władze bezpieczeńs. - 
wa publicznego” zamkną na kilka cho 
ciaż godzin. Ale nie. Zawsze wychodzi 
łem zwycięsko z najgorszych tarapa- 
tów. Może to było zasługą mych nie- 
ocenionych towarzyszów włóczęgi, Te 
ofila, Franuka, Hrabiego i innych. 
Mieli oni ten niezawodny spryt i naj- 
doskonalszy węch, stale trop'onych 
ludzi, którzy jeżeli nie dzisiaj, to ju- 
tro będą mieli do czynienia z władza - 
mi policy jnęmi. Tylko weszli do jak'e 
goś lokalu, już jeden po zorjentowa- 
niu się w sytuacji, mówił znacząco: 
„Tu śmierdzi*. I natychmiast wyry- 
wali. ‚ 

Już zwątpiłem w to, że będę móał 
kiedyś przyjemność poznana tajem- 
nie gmachu przy Zaułku Św. Ignaceg 
gdy przypadek chciał, że wres 
wpadłem, ale to na amen. Znów mogę 

przytoczyć przysłowie. że „póty dzban 
wodę i t. d.*. 

          

   

Jak wpadłem? 

Knajpa na głuchem przedmieściu. 
Sobota. Godzina późna, już po zamk- 
nięcu of'ejalnem knajpy. Obok me- 
go stol.ka przy większym, można po 
wiedzieć reprezentacyjnym stole ro- 

stłauracji mocno zawiane towarzystwa 
Piją bezkonkurency jnie. Szklankami. 
Po falbanki. Zag ja min'mafnie, 
dla oszezędnoś Między jedną, a dru 
gą kolejką. między jedną a drugą bu- 
lelką —— przerwy bardzo nieznaczne. 
Na moją skromną osobę nie zwracają 
uwagi. Nie liczę się. Wogóle n.ema 
manie, Piłem spokojnie piwo. czekając 
na kogoś z ferajny bezdomnych, jaż 

  

    

   

    

odp. 

  

nie'pamiętam na kogo. Nagle spokoj- 
ne dotychczas głosy pijących zaczęły 
się nieco podnosić. Nie odrazu, Stop: 
niowo. Grescendo. Właścicielka loka- 
lu znalazła się na miejscu z najpięk- 

zym kwiatem uśmiechu na ustach 
i cichą prośbą, hy przestali. Ale byla 
10 із!«га‚ padająca na prochy. Jakiś 
niemrawy i posępnie siedzący jego- 
mość w odpowiedzi na lekką propo- 

zycję swego towarzysza, by siedział 
cicho — nagle ze smutnym uśmie- 
chem na ustach nie wstając nawet wy 
ciągnął długi, składany fiński nóż i 
bez słowa rąbnął nim towarzysza. Na 
turalnie wypadki poszły teraz w za- 
wrotnie szybkiem tempie. Krzyk, jęk. 
histeryczny p'sk właścicielki. Krew, 
popłoch, hatychmiastowe wytrzeźwie- 
nie, nerwowa dreptanina, bezcelowe 
szukanie rady. Ktoś poleciał po poli- 
cjanta, inn z wysunął się, by zawiado 

.jś apteki Pogotowie Ratun. 
Za chwilę do piwiarni weszło 

    

   

        

    

kowe. 
dwóch poliejantów i jakiś osobnik pe 
cywilnemu. Zamknęli drzwi i natych 
miast zaczęli sprawdzać dokumenty. 

-— Teraz, albo nogdy —- szepnąłem 
do siebie. Udałem pijanego. Na pyta- 
nie policjanta o dokumenty odpowie- 
działem z miłem bełkotaniem. otwar 
łem jedno. potem drugie oko. potem 
oba i na natarczywe szturebanie przed 
stawicjela władzy odrzekłem, że doku 
mentów nie mam. żeby mi dał święty 
spokój. Nie wiem jak sę rozwinęła 
dalsza akcja tak ciekawie rozpoczę 
tego dramatu, gdyż za chwilę siedzia 
tem w dorożce. a zdychający z wyczer 
pania i senny koń, jakby poczuł, że 
wiezie ważną urzędową osobę ruszył 
2 kopyta, w kierunku m asta. 

  

    

Jesteśmy u celu. 

Po dwudziestu minutach byliśmy 
już przed szarym domem na św. Ięg- 

Drukarnia „Znicz”, 

nacego. Zwyczajny sobie dom, dobrze 
znany mieszkańcom Wilna, z zew- 
nątrz miczem nie przypomina Ś'ng- 
Singu nowojorskiego. Mógłby w nim 
równie dobrze mieścić się jakiś poży 
teczny urząd, łub nawet skromne mie 
szkania czynszowe. 

Otwierają się drzwi na kilkakrol- 
ny dzwońek policjanta. Szeroko, nie- 
mal gościnnie przyjmuje się pasaże - 
rów. Pod rękę wśród pewnego, niec 
dzownego ceremonjału wprowadzają 

    

    

mnie do środka. Początkowo nic. 
Zwyczajny zapach starych murów 
i dziwna surowość ścian, przejmująca 
lekkim dreszczykiem emocji. 

Aha, rozpoczyna się - 
šlalem. 

W kancełarji, wobee stwierdzenia 
mego słanu niepoczytalności (dobrze 
że mi nie kazali chuchnąć, bo ładn 
bym wyglądał) przeprowadzono mniej 

pomy- 

     

więcej powierzchowną rewizję. Wie- * 
działem, że zabierają pieniądze, szelki 
i wszelkie ostre przedmioty. Mnie zdo 
łano zabrać tyłko szelki, gdyż pienią- 
dze już dawno stały się dla mnie le- 
gendą, miłem prawie marzeniem. 

Z zachowaniem wszelkich ostroż- 

ności, nie bez pewnej nawet kurtuazj: 
zaprowadzono mnie do dużej sali. Po 

obu stronach prycze pełne ludzkiego 
chrapania i postękiwań. Usiadłem na 
jednej z nich'niedaleko we ia do ce- 

      

     
   

Z góry sączyło się mdłe, wąlłe świa 
Iło łampki elektrycznej, osłoniętej dła 
bezpieczeństwa drucianym abażurem 
Gdy oczy przywykły już do tego ośw:e 
tlenia ujrzałem obok unoszącą sie 7 

pryczy posłać ' naga obiośnięta dłu- 
gim włosem ręka wyciągnęła się ku 
mnie. Gdybym powiedział, że właści- 
ciel tej ręki robvł niedawno manicu- 
re, byłoby to niejaką przesadą. Rów- 
nocześnie mocno zachrypnięty głos 

„Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, tel. 3-40. 

  

ozwał się zawsze jednakowo brzm'ą- 
cem pytaniem 

-—— Masz papierosa? 
— Mam odrzekłem równie 

ochryple, by nie wypaść z roli. 
Podałem mu papierosa, gdyż tyio- 

niu nie odbierają. 
—- Za co cię zamknęli do mamra? 
— Głupstwo. Za mokrą robotę. 

— Ładne głupstwo — gwizdnął. —- 
To pachnie najmniej rokiem, jeżeli w 
stanie podniecenia. 

      

Tu mój nowy znajomy zaczął 
mnie zarzucać całą Siklawą paragra - 
fów nowego i starego kodeksu karne- 
go. Swieżo upieczony magister praw 
jest niemowlęciem, ńawet nie ząbkuja 
cem jeszcze wobec tego eksperta. je- 
żeli chodzi o kodeks karny i Ustawę 
Postępowania Karnego. Opowiedz: ! 
mi swoje grzeszki? Jest złodziejem 
Niema swojej specjalności. Uprawia 
z mniejszem lub większem powodze- 
niem wszystkie galęzie tej rozległej 
wiedzy. Jest teraz nieco zmartwiony, 
gdyż recydywiście groz” kara do 3 
lat więzienia. Wpa dł niepotrze :bnie i 
zupełnie jego zdaniem niewinnie. 
Szedł właśnie na robotę, w kieszeni 
miał piękną kolekcję wytrychów i na 
rzędzi, za które musiał niedawno wy- 

bulić wcale ładną forsę. Na Szwarco- 
wym przychodzi do niego „glina* i 
rewiduje. Zmalazł kolekcyjkę i do 
„Centrałk *: Pocieszającym momen- 
tem jest jedynie fakt, że właściwie nie 
złapali go na gorącym uczynku i może 
znajdzie jakie wyjście. Tylko się mu- 
si dostać na Stefańską, albo na Łuki- 

szki, a tam u ferajny znajdzie pomoc 
i radę. Przyjaciółka może „dostać 

„gryps* i poda czasem jaką . „wałówę” 
lub „podajankę*. Byle zimę opchnąć 

jakoś. 
Tymczasem drzwi celi otwarły 

nagle i wprowadzono jak*egoś goś 

      

   

wstawionego w sposób bezprzykład- 
ny. Był ubrany bardzo porządnie. Po 
gięty nieco „melonik*, lakiery, futro 
na fokach i smoking. Położyli go na 
pryczy i tak leżał prawie bez ruchu. 

— Ale ci się wstawił — szepnął z 
podziwem mój nowy znajomy — ład- 
ną forsę musiał mieć przy sobie... Phi. 
phi... » tu odbierają — w estchnąż 

pozcisdia pełen rezygnacji. 
Wstawiony pasażer jęczał tymczae 

sem przez sen, przeklinał kogoś, wre- 
szcie chciał z kimś wypić „bruder- 
szaftó, W| pewnym momencie pod- 
niósł się z pryczy, usiadł i rozglądając 
się dokoła szepnął do siebie pełen bez- 
granicznego zdum enia: 

- Ależ podłe gab'nety są w tef 
restauracji... 

Powiedziane to było takim rozbra 
jającym tonem, że nie można się było 
nie roześmiać. Mój towarzysz niezbyt 
wprawdzie skory do śmechu przeź 
chwilę tarzał się po pryczy. Wstaw:0 

ny osobnik, jakby obrażony tym śm: ie 

chem wstał z pryczy i zaczął silną kur 

šywa zdążać w kierunku drzwi. 
- Panie blondyn, gdzie pan idzie? 

„zapytał go złodziejaszek. 

- Wszystko jedno, Do bufetu- 

Jak się panu nie podoba. to pan mnie 

      

    

Nie zdążył jednak „dokończyć swej 
myśli, której znaczenia byliśmy abso” 

„łutnie pewni i zwalił się koło drzw'- 
Za chwilę chrapał już na pryczy, * 
się rozlegało, gdyż podnieśliśmy 89 7 
podłogi | zanieśli na poprzednie miej- 
sce. 

I już się w ciągu nocy nie wybierał 
do bufetu, lecz został aż do rana 

lym podłym gabinec e... 

T. Jacek-Rolieki- 

CZAI 

m S a 
Redaktor odpowiedzialny WhHold Kiszkis. 
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