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NASTĘPCA HINDENBURGA Ostry zatarg angielsko -perski. 
(Od naszego korespondenta). 

Berlin, w grudniu. 

Niezwykle długotrwałe życie ce- 

sarza Franciszka-Józefa było do pew- 

nego stopnia owym łańcuchem, któ- 

ry utrzymywał dawno już dojrzałe do 

rozkładu biorowe imeprjum* au- 

e. Osobisty autorytet 

sędziwego monarchy był ogniwem łą- 

czącem. Gdy stary monarcha przestał 

   
stro-węgier: 

istnieć po krótkiem intermezzo „mo- 

narchja zb-orowa“ rozpadła się na 

swe części składowe... 

Podobnie jak Franciszek Józef u- 

osabiał różne narodowo części monar- 

chji austro-węgierskiej, tak, do pew- 

nego stopnia, marszałek. Hindenburg 

jest ogniwem, łączącem zwalczające 

się nawzajem klasy i ugrupowania 

pol-tyczne. Wszyscy, z wyjątkiem ko- 

munistów, uznają jego autorytet. Jest 

on ostatn.ą neutralną wielkością, za- 

korzenoną w woli absolutnej więk - 

szości narodu, ostatnam symbolem je- 
dności Niemiec. Los złożył na jego 
barki nadludzkie zadanie. 

Hugo Preuss, twórca konstytucji 
wejmars 

  

iej, uczynił jedną z zasad 
państwowego życia Niemiec wzajem- 
ne balansowanie parlamentarnej i 
plebiscytowej demokracji. Z tych 
dwóch wahadeł jedno (parlamentar- 

ne) samo paraliżowało sieb.e, wsku- 

iek czego zbudowany na systemie 
dwóch wahadeł, system władzy o0ezy- 
wiście szwankuje. Gdzież jest wyjś- 
cie? — Powstają skomplikowane pro- 

blematy prawa państwowego. 

datność, żywotność danej konstytu- 
cji określa s.ę stopniem jej zdolności 
do całkowania mas. Sam Hugo Pre- 
uss dość sceptycznie odnos'ł się do tej 
zdolności konstytucji wejmarskiej 1 
skłonny był uważać ją jedynie za „ro- 
zejm* wrogich socjalnych ugrupo- 
wań. Wspólna platforma „Umowy 
społecznej” zwęziła się do osoby gło- 
wy państwa. To też dlatego natural- 
nie niezwykłe znaczenie dia przysz- 
łości kraju ma ta okoliczność, by gło- 
wa państwa zachował i nadal cha- 
rakter „pouvoir neutre*. 
Sędziwy wiek H.ndenburga nasuwa 

naturalnie pytane o następcę owej 
„władzy neutralnej". Sam Hitler w 
dość niedelikatnej formte poruszył tę 
kwestję w swej mowie w cyrku Krone 
w Monachjum: „Mam 43 lata, a mój 
Przec.wnik Hindenburg 85 lat 
czekać 

Przy- 

    

  

   

Mogę 
N.e ulega wątpliwo że to 

wyrachowanie było jednym z powo- 
dów, które pobudziły Hitlera do od- 
mówienia udziału w „koneentracji na 
rodowej”. 

  

    

Doskonale rozumie on, że 
po dojściu do władzy, nie będzie mógł 
dotrzymać sprzecznych swych obiet- 
nie i udział jego w rządzie odpowie- 
dzialnym pociągnie za sobą szybki 
rozkład jego ruchu, wówczaś gdy od 
dalszej opozycji spodziewa się kon- 
serwującego wpływu na jego partję. 
Wprawdzie ruch jego,-bez udziału we 
władzy uległ zmniejszeniu. Lecz ten 
proces odpiywu może nie mieć 
kiego tempa. 

szyb- 

Nie zważając na wszystkie niepo- 

wodzenia  partja 

wciąż jeszcze naj 

hitlerowska jest 
1iejszą partją Nie- 

miec. Tymczasem Hustler liczy na to, 
że w razie, jeśli 

  

kwestja ponownych 
wyborów prezydenta stanie się wkrót 
ce aktualną, ma on szanse zostać na- 
stępeą Hindenburga, A as po- 

Co 

są już silniejsi 
od ruchu hitlerowskiego *(n 

hitlerowskich 

  

wówcz 

zoną władz 
prawda, „marksiści 

  

siądzie nieogranć 

  

   

a 195 po- 
przypada 224 

marks stowskich) lecz trudno jest wy- 

słów 

obrazić, aby komuniści i socjal-demo- 

kraci mogli wystawić wspólnego kan 

dydata. Inne ugrupowania nie mają 

narazie kandydata, który mógłby ry- 

walizować z Hitlerem. 

W kołach konserwatywnych wy- 

ciągnęk z tego wniosek, że   

sprawa 

przyszłego głowy państwa winna być 

rozstrzygana nie w porządku ponow 

nych wyborów: „Przy ponownych 

wyborach kandydat patrjotycznie us- 

posobiony, jeśli nie będzie cudu, miał- 

by mało szans. Naród niemiecki miał- 

by wybór między szarlatanem, który 

sza katastrofę, lub też ludź- 

  

mi wrogo usposobionymi do naszego 

państwa* (t. j. „marksistami* G. W.j. 

Kogo ma na myśli organ konserwaty- 

wany, mówiąc o „szarlatan'e*, nietru- 

dno jest odgadnąć... Łącznie z tem pa- 

wstala idea powołania regenta i sto- 

pniowej restauracji monarchji. Podu- 

bna impreza byłaby, oczywiście, jaw- 

nem naruszeniem konstytucji. Lecz z 

do 

  

chw władzy generała 

Sehleichera plany te, jak wogóle pła- 

ny reformy konstytucji ustąpiły na 

plan dalszy. 

Dojście do władzy generała Scehle- 

i dojścia 

ichera było w kołach konserwatyw- 

nych przyjęte dość ozięble. Koła te, 

skupione wokoło Hindenburga, chcia- 

łyby zupełnie wykluczyć parłament i 

nie cofają się przed myślą jawnego na 

ruszenia konstytucji. Generał Schlei- 

cher zaś, którego poprzedza sława 

„Społecznego generała”, wystąpił na 

scenę jako ostrożny polityk, dążący 

do załatania konfliktów władzy pre- 

zydjalnej z parlamentem. Zaznaczy- 

iem już w poprzednim artykule +patrz 

„KR. W.$.20. XI), żę generalicja skon- 

statowała izolację władzy i wypowie- 

  

d.zała się za rozszerzeniem jej pod- 

sław. 

Ostro skierowana przeciw robolni 

kom polityka v. Papena w krótkim 

czasie spoiła jedyny front proletacjac- 

ki od komunistów do hitlerowców, 

przyczem kierownictwo nad tym fron 

tem jawnie przechodziło w ręce ko- 

  

mum stów. Szczególnie dobitnie wyra- | 

ziło się to w strajku berlińsk:ch robo- 

lników transportowych. Strajk ten 
robotnicy wprawdzie przegrali, lecz 
przybrał on takie rozmiary, że wy- 

starczyło jednego bodźca, by przeksz- 

tałcił się w powstanie rewolucyjne. 

Kilka potyczek, w których legjoniści 
hitlerowscy razem z komunistami wal 
czyli przeciwko polieji błyskawicznie 
oświetliło sytuację... To czem grozili 
na wiecach pałkarze hitlerowscy sta- 

wało się przykrą rzeczywistością. 

Sens gabinetu Schłeichera tkwi w 
dążeniu do udobruchania za pomocą 

socjalno-politycznych ustępstw umiar 
kowanych grup proletarjatu i do spa- 
raliżowania jednolitego trontu prole- 

tarjackiego, który już zaczął się two- 

rzyć pod egidą komunistów. Zadanie 

to wymaga złagodzenia taktyki w sto 

sunku do partyj, zmusza do wstrzy- 
mania się od kroków wyraźnie sprze- 
cznych z konstytucją oraz rozstrzyg- 
nięcia kwestji następcy H ndenburga. 

Dr. G. W. 

SDEZACELEROZCDOBCRZAROWCWZRACEA 

Doktor med. 

LEON PAPP 
Akuszerja i choroby kobiece 
M. Pohulanka 10, tel. 17.64 

Frzyjmuje od 4—6 

    

| Najwięcej zaniedbane i zniszczone 

RĘCE 
udelikatnia natychmiastowe, wybiela, 

chroni od łuszszenia i odziębienia 

Krem Prałatów 
PERFECTION 

Do nabycia w pierwszorzędnych per- 
fumerjach i składach aptecznych. 
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Powód — wymówienie koncesji naftowej. 
LONDYN, (Pat). Spór między An- 

glją a Persją, w sprawie wymówienia 
przez rząd perski koncesji angielsko- 
perskiemu towarzystwu naftowentui, 
zaczyna się zaostrzać. Na protest An- 
glii, w którym podkreśliła ona niele- 
galność postępowania rządu perskie- 
go, rząd ten odpowiedział notą, utrzy 
maną w tak ostrym tonie, że gabinet 
angielski postanowił jej nie publiko- 
wać.Możliwe, że Anglja spór ten prze 
niesie do Ligi Narodów, z tem by 
przez Ligę Narodów przekazać go 
Trybunałowi w Hadze. Wątpliwe jest 

  

Nowy possł Austrji na Zamku 
WARSZAWA, (Pat). Dnia 7 grud- 

nia o godzinie 12.30 p. Maksymiljaa 
Hoffinger, poseł nadzwyczajny i mi- 
nister pełnomocny Austrji, złożył p. 
Prezydentowi Rzeczypospolitej swe li- 
sty uwierzytelniające na uroczystej «- 
udjeneji w Zamku Królewskim. 

Nowy ambasador 
St. Zjednoczonych. 

WARSZAWA, (Pat). W dniu 7-go 
bm. po południu pociągiem paryskim 
przybył do Warszawy nowomianowa- 
ny ambasador Stanów Zjednoczonych 
A. P. p. Lamimot-Belin. Na dworcu 
powitali p. ambasadora szef protokó- 
łu dyplomatycznego p. Romer, człon 
kowie ambasady amerykańskiej, pre- 
zes Izby Polsko-Amerykańskiej p. Ko- 
tnowski, przedstawiciele prasy oraz 

kolonji amerykańskiej. 
DO: 

Siemaszkową okradzieno 
w pociącu. 

LWÓW. (Pat). Dzienniki donoszą, że zna 
na artystkę Wandę Sienaszkówą, powri- 

z Warszawy do Lwowa, okradziono 

  

  

  

w pociągu. Siemaszkowa ohudziwszy się pe 
północy zauważyła ełeganeckiego mężczyznę, 
który uciekał z jej rzeczami. Na wszezęty 
przez artystkę alarm rozpoczęto poszukiwa 
nia za zbiegiem, które okazały się bezsku- 
teczne, 

   

BERLIN, (Pat), Przed rozpoczęciem po- 

rządku dziennego na posiedzeniu Reichsiu- 
gu hitlerowiec Friek zażądał przeprowadze- 
nia ponownego wyboru trzeciego wiecprezy 
denta Reiehstagu, oświadczając, że zachodzi 
wątpliwość co do prawidłowego obliczenia 
oddanych wczoraj głosów. Wmiosek Fricka 
zastał edrzucony. Wybrany trzecim wicepre 
zydentem  socjal-demokrata Loebe oświad- 
czył, że wybór przyjmuje. 

Wkrótee poiem komunista Hell zabrał 
głos, zawiadamiając Izbę © katastrofie w 
Premnitz. Członkowie Izby na znak żałoby 
powstali 4 miejse. 

Po przyjęciu wniesku 0 przeprowadzeniu 
niezwłecznego dechodzenia w sprawie przy- 
czyn katastroty Reichstag przeszedł do obrad 
nad projektem narodowych socjalistów usta 
wy e zastępstwie prezydenta Rzeszy, Wnio- 
sek, jak wiadomo, domaga się, aby w razie 
ustąpienia lub śmierci prezydenta Rezszy 
przed upływem kadencji, zastępstwo objął 
prezes Trybnnału Rzeszy. 

Komunista Scheller w dłuższem przemó- 
wieniu występował przeciwko wnioskowi, 

   

by Anglja zdecydowała się na samo- 
dzieiną zbrojną interwencję. 

WIEDEŃ, (Pat). „Neue Freie Pre- 
sse** podaje z Teheranu, że wezoraj 

na biuro angielsko-perskiego towa- 
rzystwa naftowego napadi tłum zdej- 

  

HELSINGFORS, (Pat). Gabinet 
podał się do dymćsji. Przyczyną ustą- 
pienia rządu jest stanow.sko, zajęte 
przez prezydenta republiki, który od- 
mówił podpisan'a ustawy, dotyczącej 

   

Dymisja gabinetu | finlandzkiego. 

mująe tiagę angielską, którą następ- 
nie podarto. Takie same napaście po- 
wtórzyły się w szeregu innych miejseo 
wości. Rząd perski wysłał wejsko ee- 
iem ochrony biur, magazynów i pół 
naftowych. 

  

prawnego ustalenia oprocentowania 
pożyczek z wyjątkiem kredytów, u- 
dzielanych przez Bank Handlowy i ka 
sy oszczędnośc:. Ustawa ta była popie 
rana przez agrarjuszy. 

     

Straszna katastrofa w fabryce 
| sztucznego jedwabiu. 

BERLIN. (Pat). W miejscowości Prem- 

nitz w pobliżu Ratkenow, w ėkręgu Cemnitz, 
wydarzyła się w fabryce sztucznego jedwa- 
biu straszliwa katastr której ofiarą pad 

i kilkunastu ran- 
       

upuszezenia na ziemię zbiornika z tlenem 
przez jednego z rchotników. Budynek, w 
którym nas ił wybuch, został zupełnie zde 
meólewany. Sąsiednie budynki są poważnie 
zagrożone. 3 

  

    
   

   
  

  

W ostatnich dniach zostały uruchomione 
i oddane do użytku publiczności dwa nowe 
ołbrzymie gmachy Powiatowej Kasy Che- 
rych w Sosnowcu, Koszta budowy obu tych 

oświadczając, że Trybunał Rzeszy jest zupeł 
nie epanowany przez narodowych socjalistów 
i że-w razie wakznsu na stanowisko prezy- 
denta Rzeszy zastępeą obrany byłby napew- 
ne narodowy socjalista. Wł tem miejscu 
mówea zaatakował w ostrej formie prezy- 
denta Hindenburga, oświadczając, że jest 
„przedstawicielem programu  najbezwstyd- 
niejszego wyzysku, uprawianego na ludzie 
pracującym*. Przywełany do porządku przez 
przewodniczącego Seheller mimo to ponawia 
swe ataki na Hindenburga, oświadczając, że 
prezydentura jego jest „prezydenturą zama 
chu stanu*, 

P6słowie trakcji komunistycznej oklasku 
ją w tym momencie mówcę, wznosząc trzy- 
krotny okrzyk: „Precz z Hindenburgiem!“, 
przyczem jeden z widzów na galerji równicż 
wzniósł ten okrzyk. Wywołuje to powszech 
ne zamieszanie. Na galerji dochodzi do bój 
ki między publicznością. Na sałi niezwykie 

wzburzenie. Przewedniczący opuszcza fotel, 
przerywając pcsiedzenie. Służba parlamen- 
tarna usiłuje opróżnić galerję dla publicz- 
ności. Wydalony przez woźnego komunista 

    

  

ES i A i O m tę S 

GRUDNIA 
RGZPOCZYNAMY 

SPRZEDAŻ GWIAZDKOWĄ 
PO WYJĄTKOWO OKAZYJNYCH CENACH: 
materjały wełniane w różnych gatunkach, palta, garnitury, 
suknie, swetry, pończochy, ciepła bielizna, krawaty i wiele in. 

Śniegowce i kalosze po cenach fabrycznych. 
Modne pieski flanelowe „Jerry* na podarki. 

WYSYŁAMY PODARKI GWIAZDKOWE DO ROSJI (ZSRR) 

B""JABŁKOWSCY S».Ac. 
WILNO, MICKIEWICZA 18 
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Dziennikarz zdobywcą 
nagrody literackiej 

Goncourtów. 
PARYŻ. (Pat). Nagroda literacka Gonco 

urtów przyznana została w pierwszem gło- 
sowanin dziennikarzowi Guy Mazeline, by- 

łemu oficerowi marynarki, za powieść pod 
tytułem „Les lonp: Powi ia odźwier- 
ciadla życie rodziny francuskiej na prowin- 
cji. 
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Od Administracji 
Od dnia I stycznia 1938 roku pismo nasze wychodzić będzie CODZIEN- 

NIE (t. j. również w poniedziatki i dnie poświąteczne) w nowym dostosowa- 

nym całkowicie do potrzeb wydawniczych lokalu przy ul. Biskupiej Nr. 4 

(dom p. J. Bohdanowicza). 

   gmachów wynoszą okóło 2 miljonów złotych. 
Na zdjęciu : em widzimy gmach główny 
nowowybudowaaej Kasy Chorych. 
    

  

Awantury w Reichstagu. 
zjawia się znowu, wznosząc głośne okrzyki. 
Wreszcie wpada na galerję kilkunastu sztur 
mówców narodówo-soejalistycznych w mun 
durach, którzy wyrzucają demonstrantów 
„komunistycznych, bijąc ich. Członkowie frak 
cji komunistycznej gremjałnie opuszczają sa 
lę, udając się na galerję. 

Rozpoczęte na galerji awantury przeniosły 
się do kuiuarów Reichstagu. Wpobliżu wejś- 
cia na trybuny rządowe zgromadziła się gru 
pa posłów narodowo-socjalistycznych i ko- 
munistycznych, liezącą kilkadziesiąt osób. 
Między nimi wywiązała się ostra utarczka 
słowna, w czasie której nagle jeden z pos- 
łów rzucił spluwaezkę. Stało się te hasłem 
do ególnej bójki, przyczem zarówno komu- 
niści, jak i hitlerowey poczęli obrzucać się 
popielniczkami, pulpitami, spluwaczkami, a 
nawet cdrywanemi od šeian aparatami tele- 
fenicznemi. Wybitych zostało kilka szyb lu 
strzanych. Stłuczone również wielki żyran- 
del kryształowy, którego odłamki poraniły 
kilku posłów. W wyniku bójki kilku posłów 
odniosłe ciężkie obrażenia ciała. Posłowie ko 
munistyczni musieli ustąpić przed naciera- 
jącymi na nieh posłami narodowo - socjali- 
stycznymi. 

Aresztowany na galerji komunista, który 
wywołał dzisiejsze zażócia, jest, jak się oka 
zało, członkiem frakeji komunistycznej Sej- 
mu meklemburskiego, 

Po przerwie, trwającej trzy kwadranse, 
Gbrady wzniywiono. Przewodniczący eświad 

ył, że w razie powtórzenia się awantur za 
zi opróżnienie wszystkieh trybun. 

Zkolei zabrał głos poseł komunistyczny 
«rgler, protestując przeciwko temu, że w 

kuluarach parlamentu służbę porządkową peł 
nią umundurowani szturmowcy. 

   

  

Wj dyskusji nad wnioskiem narodowych 
seejalistów w sprawie zastępstwa prezydenta. 
przemawiał poseł niemiecko - narodowy Pre 
ytag-Loringhofen, występując przeciw pre- 
jektówi. Niemiecko - narodowi żądają, aby 
prezydent Hindenburg sam wyznaczył swego 
zastępcę. Pozatem mówca ostre potępiał 

wczorajszy atak gen. Litzmanna przeciwko 
Hindenburgowi. Następnie w imieniu frakeji 
scejal-demokratycznej peseł Breitscheid za- 
powiedział głosowanie za projektem narede 
wych socjalistów. Komunista Tergel ponow 
nie atakuje prezydenta Hindenburga. Pro- 
jekt narodowych sat stów po dyskusji 
przyjęty w drugiem czytaniu wszystkiemi gło 
sami przeciwko komunistem i niemiecko - 

nuarodćwym. Trzecie czytanie odroczone do 
następnego posiedzenia. 

Na początku dyskusji w sprawie wniosku 
centrum sce.-demok. i narodowych soejali- 
stów, domagającego się uchylenia postano- 
wień dekretowych z 4 września oraz doraź 
nej pomocy dla bezrobotnych w okresie zi- 
meowym, komunista Torgłer wystąpił z wnios 
kiem o wezwanie kanclerza i członków ga- 
binetu na salę obrad. Winiosek ten upadł 
Wypowiedzieli się za nim tylko komuniści i 
socjał-demokraci, 
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Lakoniczny dziennik 
ekonomisty. 

   

   
   
      

  

jszej ludzkości. 
małcu przekeztał 

bardz» cienk; urę, wcaie nie 
cą karlsbadzkiej kura odtłusz- 

sy towarów powstają albo na 

są zmorą dzi Zapasy 

) zola    
    

   

       

    

     
skutei 

tek wysšrubowanej zbyt wysok> produkeji. 
Naogół zapasy są uważane za wyraz nadpro 
dukcji. Przyczyniaj ię one do obmżenia 
cen, często poniżej kosztów produkej 
wodują w ten sposób dezorganizację 
gospodarcz 
rośnie ilość bezrobotnych; bo gdy produ 
przestaje się opłacać, kapitał wycofuje 
różnych fabryk i przedsiębiorstw i wol. kwa 
516 się w pończosze. Czas ę jest 
trudno, Wtedy wegetuje, obniża płace i wy- 
jęcza pomoc państwa. 

Zapasy są wdzię: rm motywem prześli- 

m się po w ch robotmczych, Bo 
wy rozsądek biorąc — robotnik nie 

rozumie dlaczego niszczą ludzie zapas 
czas gdy inni mrą śmiercią głodow 
stkiego jest dūsy bezrobocia je: 
cej. Powstaje у d robotników nienaw 

„buržujow“, którzy wolą zni 
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   naprawdę zap. są wielkie? WW. о- 
łowie roku 1932 zapasy pszeniey były 2: pół 

^ B , niż w roku 1927 i stanowiły 
2 miijonów ton. Zapasy cukru wyniosły 9 

milj. ton. Zapasy kawy były 2—4 razy więk 

     

        

   proc. zeszłorocznego zbioru. 
zapasy odpowiadają całemu spoży 

towemu w roku 1931. Zapasy kawełny 
wyniosły 1,8 miłj. ton (40 proc. ostatniego 
zbiaru). 

Cztery razy większe niż w toku 1927 są 
zapasy wegla, a sy miedzi wzrosły sied- 
mickrctnie wi 46 proc. produkcji z 
roku 1931. A. widować zapasy ałowiu. 
trzebaby jego produkcję na dwa 
ini u jest nagromadzc Х pół 

‚ 01% w roku 1927, zapasy cyny 
> dosięgły 53 proc. produkcji ostatniegn 

TORU. 
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Mało jest w Europie krajów tak zdanych 
ma wzajemne uzupełnianie się ekonomiczne, 
jak Pciska i Niemcy, Teza ta nie jest po- 

„ choć w obecnej chwili w stu procen 
uszna. Jedynie polityczne względy 

stały się przyczyną wysoce nienormainych 
stosunków gospodarczych z Niemcami. Wła 
śnie w „Neue Ziircher Zeitung* czytamy o 
tem czołowy artykuł berlińskiego korespon- 
denta. 

    

* OE R 
Sytuacja gospodarcza Niemiec jest bardzo 

bardzo kiepska. Świadczy o tem olbrzymi 
niedobór budżetowy, który według oficjai- 
nych, różowych przewidywań szacowany 
jest w wysokości ekoło miljarda marek. 

. a) \ 
Z. zazdrością ezytamy 0 elektryfikacji ko 

lei szwedzkich. Do roku 1936 będzie ze!e- 
tryfikowana linja kolejowa Stokhołm — 
Auge ' Cerebro — Kzylbo, kosztem 50 matj. 
koron 

  

  

  

* * EJ 

Żeby nikt nikogo nie naciągał — Persja 
wprowadza nowe miary długości, olętości 
i pojemności, oparte na systemie metrycz- 
nym. Słowem, europeizacja. 

s = 
  , Portugalczycy mają za mało włosia i szcze 

ciny. Dlatego płacą za 1 kilogram tego towa 
ru „od 0,90 dol. ameryk. do 60 dol. w zależ- 
ności od gatunku, Ostatnio Państwowy 1n- stytut Eksportowy k« munikuje о dużych 
możliwościach importu polskiego włosia i 
szezeciny do Portugalji 

* 
    

15 grudnia r. b. rzemiešlniey, a Ściślej delegaci poszczególnych Izb Rzemieślniczych — mają ułożyć program gospodarczy rze- miesła, Między innemi będzie omówiona p'a ga nielegalnych warsztatów, sprawy szkolni- ctwa žawodowego, zagadnienie przymusu organizacyjnego oraz t. zw. dowodu uzdoł- nienia, kwestja współpracy z samorządami gospodarczemi i inne. : 

   

    

Akcję popierani przemysłu, ludowego 
prowadzi Ministerstwo Przemysłu i Handłu 
w porozumieniu z Towarzystwem *Popiera- 
nia Przemysłu Ludowego w Warszawie. Aże 
by każdy mógł oglądnąć piękne ludowe 
otwarła się wczoraj wystawa, która trwać bę- 
dzie przez cały grudzień r. b. Pokaz będz:e 

połączony ze sprzedażą i przyjmowaniem za 
mówień, które dos zarobków małorol- 
nej ludności wiejsk 

   

  

   
    

  

    
= Pierwsza wędzarnia ryb morskich w Gdy 

ni ol a 75-eentnarów dziennie, sta- 
e portowym obok basenu ryba 

Wybudował ją i uruchomił kaszub 
z Helu Józe 

Ża kilka dni będzie skończona druga wę- 
dzarnia, którą buduje Budisz z Pucka, Obie 
wędzarnie powstały wyłącznie z wysiłków 
przedstawicieli miejscowej ludności. 

ezang. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA, (Pat), DEWIZY: Londyn 

28,65 — 28,70 — 28,82 — 28,53. Nowy York kabel 8,929 — 8,949 — 8,909. Paryż 34,86 — 
34,95 — 34,77. Szwajcarja 171,70 — 172,13 — 
171,2. Berlin w obrotach prywatnych 212,15. 
Tendencja niejednolita. 

PAPIERY PROCENTOWE: Pożyczka in- 
westycyjna 98,5; seryjna 105. 5 proc. kon- 
wersyjna 41. 6 proc. dolarowa 57 — 5750 
— 57,75 (drobne). 4 proc. dolarowa 51,85 — 
51,80 — 51,90. 7 proc. stabilizacyjna 54,25 —- 
34,13 — 54,25 — 54, 75 — 54,88 (drobne:. 
7 proc. LZ. ziemskie dołarowe 47. 4 i pół proc 
ziemskie 36,15. Pożyczki mocniejsze, listy nie- 
jednolite. ` 

AKCJE: Bank Polski 87,75 — 87,50 -— 
87,75. Drogi dojazdowe 10. Tendencja cokał- 
wiek mocniejsza. 

   

   

  

  

  



Trzydziestolecie 
Wileńskiego Pogotowia Ratunkowego 

(1902 —1932). 
8 grudnia rb. uplywa 30 lat nie- 

przerwanej owoenej działalności sa- 
maryłańskiej Wileńskiego Pogotowia 
Ratunkowego. 

Dnia 8 grudnia 1902 r. po trzylet-' 
nich pracach organizacyjnych założo 
nego w r. 1899 przez Józefa hr. Tysz- 
kiewicza „Towarzystwa Doraźnej Po- 
mocy Lekarskiej” zostało uruchomio- 
ne „Pogotowie Ratunkowe” i ulokowa 
ne w gmachu Magistratu. — 9 grudnia 
1902 r. odzinie 22 min. 55 zgłosił 
się na stację pogotowia pierwszy pac- 

jent ze zwichniętym pałcem ręki i zo- 
stał opatrzony przez d-ra B. Alchimo- 
wicza, a 11 grudnia tegoż roku o godz. 
11 min. 58 pierwszy raz wyjechała na 
miasto kareika pogotowia z d-rem W. 
Wojewódzkim na wypadek do fabryki 
„Abramskiego i Klembockiego“ na Lu 

kiszkach, gdzie miało miejsce potiu- 
czenie żaleznym łomem głowy i nosa 
robotnika. 

Od tej chwili praca pogotowia po- 
częła szybko zwiększać się, a instytuc- 
ja zdobywać coraz szersze sympat je, 

zaufanie i poparcie całej ludności mia 

sta. Już w roku 1903 korzystały z po- 

mocy pogotowia 3033 osoby, przy 

1914 wyjazdach karetki na miasto. W 

latach następnych ilość korzysłają- 

cych z pomocy pogotow ia wzrastała 

i za ostatnie pięciolecie dosięgła naj- 

większej liczby. 

Następująca tablica wykazuje, jaka 

była działalność pogotowia za każde 

pieciolecie. 

    

   

  

     
    

      

Zwracających się 0 pomoc było: 
  

    

i | w tem 

Sjacich | ogółem | wy s. 

r Si | 15657 | 9.148 
„ 19.8, 1913, „ | 21675 9602 
- 1913 „ 1917 , | 24319 | 9.956 

616 1932 5 „| 17.016 | 9410 
2 ba, 1927 19.358 | 10.326 
"19.8 | 1932 do 4 si 35.125 | 19995 

|154344 | 68 437 Razem za 30 lat: 

W roku bieżącym do 4 grudnia 
korzystało z pomocy pogotowia 6699 
osób w tem wyjazdów na miasto byt» 

4015. у 

Wielka jest zasługa założycieli 
„Wileńskiego T-wa Doraźnej Pomocy 
Lekarskiej” z hr. Józefem Tyszkiewi- 
czem, hr. Władysławem Tyszkiewi- 
czem, d-rem Wł. Zahorskim i d-róm 
Hłasko na czele, którzy pomimo obo- 
jętności społeczeństwa, wynikłej z nie- 
zrozumienia użyteczności nowej insty- 
tucji, oraz całego szeregu trudności ze 
strony ówczesnych władz zaborczych, 
dopatrujących się w każdej iniejaty- 
wie społecznej zaczątków spisku poli- 
tyczao — narodowego, doprowadzili 
rozpoczęte dzieło do końca, otwierając 
drugą po Warszawie na terenie zabo- 
ru rosyjskiego stację ratowniczą, któ- 
ra ma obecnie poza sobą 80 lat zasz- 
czytnej pracy dla dobra  nieszczęśli- 
wych i cierpiących ludzi. 

Pogotowie Wileńskie przeżywało 
ekresy to stosunkowego dobrobytu, to 
znowu borykało się ze znacznemi tru- 
dnościami materjalnemi i niejednokro 
tnie groziła mu likwidacja. Jednak w 
krytycznych chwiłach w społeczeńst- 
wie wileńskiem powstawał przychył- 
my dla pogotowia odruch, który rato- 
wał sytuację. Ogromne usługi odda- 
wała pogotowiu zawsze życzliwie usto 
sunkowana prasa miejscowa, która 
uświadom'ała społeczeństwo i pro- 
wadziła propagandę idei, że istnie- 
nie pogotowia w Wilnie jest koniec7- 
me. Świadomość tej konieczności w spo 
łeczeństwie wileńskiem przyczynia 
śię do tego, że Pogotowie, szczęśliwie 
przetrwało czas wojny, ciesząc się sza- 
cunkiem ze strony wszystkich władz 
okupacyjnych nawet bolszewików. 

Z chwilą przejęcia w r. 1919 pogo- 

towia przez Magistrat byt instytucji 
został oparty na trwałej podstawie, 
którą jest odnośna pozycja w budże- 
cie miejskim. Odtąd stacja ratunkowa 
powoli lecz stale poczęła udoskonałać 
swoją działalność. W roku 1925 roz- 
poczęto stopniowe  zmechanizowanie 
taboru przez wprowadzenie pierwszej 
karetki samochodowej marki „Ford“, 
w latach następnych nabyto jeszcze 
jedną karetkę . Forda' dalej sześcioko 
łową „Tatrę*, wreszcie „Chevrolet'a . 
Z chwiłą zamiany żywej siły pociągo- 
wej na mechaniczną znacznie zwięk- 
Szyła się liczba wyjazdów na miasto, 
co poiwierdza przytoczona wyżej tab- 
lica. Obecn: / tabor pogotowia stanowią 
3 karetki, z których jedna jest w ru- 
chu, druga stoi w rezerwie na wypa- 
dek uszkodzenia kursującej, trzecia 
znajduje się w gruntownym remoncie. 

Jednocześnie władze miejskie po- 
woli odnawiały i udoskonalały inwen- 
tarz lekarski stacji 

Szczegółnie okres urzędowania obe 
cnego prezydenta miasta d-ra Male- 
szewskiego, jako szefa sekcji zdrowia, 
świetnie jest zapisany w dziejach pogo 
towia. Z jego inicjatywy w roku ubie- 
giym stacja pogotowia została przenie 
siona do własnego nowego ładnie od- 
remontowanego i dostosowanego do 
współczesnych wymagań ASS 
lekarskiego lokalu przy zauł. Franci- 
szkańskim Nr. 2. 

Wobec rosnącego zapotrzebowania 
na pomoc pogotowia i przeciążenia 
pracą personelu Magistrat w r. 1927 
zmuszony był powiększyć wdwójna- 
sób obsługę sanitarną stacji, a w roku 
1929 zwiększył zredukowaną po woj- 
nie ilość lekarzy do pięciu, jak było 
to od pierwszego roku istnienia pogoto 
wia. Niestety, obecny kryzys zmusił Ma 
gisrat od 1 grudnia rb. zredukować 
część personelu lekarskiego i sanitar- 
nego pogotowia, pomimo stałego zwię- 
kszania się pracy na stacji i wyjazdów 
na miasto. 

Trzydziestolecie Wileńskiego Pogo 
towia przypadło w czasie ciężkiego 
kryzysu gospodarczego i zubożenia 
miasta, Zapoczątkowana przez wła- 

dze akcja oszczędnościowa we wszysi- 
kich gałęziach gospodarki samorządo- 
wej dotknęła i pogotowie, skutkiem 
czego warunki jego istnienia i dałsze- 
go rozwoju znacznie się pogorszyły. 
Z drugiej strony, jednocześnie z pau- 
peryzacją ogólną wzrosła frekwencja 
i liczba wyjazdów karetki. Coraz wię- 
cej bowiem notuje się zasłabnięć na 
ulicach wskutek niedożywiania się, 
coraz więcej chorych, nie posiadają- 
cych wygodnego dachu nad głową, 
kładzie się na ulicy by w ten sposób 
prędzej trafić do szpitala, coraz więcej 
jest nieporozumień rodzinnych, koń- 
czących się bójkami i zamachami sa- 
mobójczemi, coraz więcej napadów i 
pokaleczeń przy porachunkach osobi- 
stych — wszystko to wymaga szybkiej 
interwencji pogotowia, które często- 
kroć nie może wczas nadążyć na wszy 
stkie wezwania... W wyniku inwentarz 
i tabor pogotowia prędko zużywa się, 
a siły personelu wyczerpują się nad- 
imierną pracą. Stale zwiększająca się 
frekwencja dowodzi zaufania ludności 
i świadczy dodatnio o instytucji. jed- 
nak, jak wykazało długoletnie doświa 
dczenie, zaufanie to jest częstokroć 
zwykłem nadużywaniem pogotowia i 
jego stałej gotowości do przyjścia z 
pomocą, wzywa się bowiem pogotowie 
nie do nieszczęśliwych wypadków lecz 
do zwykłych obłożnie chorych, znaj- 
dujących się w dodatku pod stałą opie 
ką lekarską, albo do chorego chodzą- 
cego, który mógłby spokojnie  doje- 

          

chać dorożką albo dojść o własnych 
siłach do pogotowia. 

W imię dobra instytucji i ludności 
społeczeństwo winno walczyć miasta, 

  

PRAWDZIWA MATA HARI 
Szpiegowskie / epizody wielkiej 

Wojny odznaczały się niekiedy awan- 
turniczym, bardzo kolorowym roman 
tyzmem i-dokoła niektórych, a raczej 
ich bohaterów, potworzyły się liczne 
legendy. Bujna fantazja opowiadaczy 
dosnuła do prawdziwych szczegółów 
całe nowele a nawet powi i w ten 
sposób miiejedna z tych awanturni- 
czych postaci zyskała nimb poetycz- 
ny, na który nie zasługuje w żadnej 
mierze. Niewątpliwie wł.elu zarówno 
pionków jak i asów szpiegostwa świa 
towego to prawdziwi bohaterowie, lu 
dzie mężni, ofiarnii, ideowi, ale też 
mnóstwo jest w tym zawodzie także 

    

i zwykłych hijen, chciwych złota i u-- 
życia za wszelką cenę, a raczej — po- 
dłość. Są tam i zbrodniarze na wielką 
skalę, jak słynny Trebitsch-Lincoln, 
który wbrew wszelkim, boskim i lu- 
dzkim prawom chodzi po świecie, wol 
ny, a nawet w splendorach, do dziś. 
Istotna zasługa zazwyczaj długo po- 
zostaje w cieniach. Dużo z majświet- 
niejszych przykładów odwagili poświę 
ce w tej romantycznej służbie po- 

- zostanie tajemnicą jeszcze przez wiele 
łat, na dnie opancerzonych archiwów 
ministerstw wojny, kombatantów bu- 
rzy światowej. Niejedno z tych naj- 
głośniejszych, natomiast, ledwo zasłu 
guje na uwagę, ze wzgłędów bardziej 
natury psychologicznej. Do nich na- 
leży sprawa osławionej Maty Hari 
„egzotycznej, „wschodniej“ tancerki 
i.. kurtyzany we wszelakim „styłu'. 

    

Czegoż bo o niej nie opowiadano. 
Nawet Blasco Ibanez upoetyzował ; ją 
bardzo uroczo w swojej powieści "NE 
re Nostro*, Sam fakt jej w.ny długo 
podawano. w wątpliwość. Charakter 
„niewinnej* ofiary przydawano jej z 
wielu powodów. Odpadały one jeden 
po drugim, aż niedawno odpadły ostat 
nie. 

Już kapitan angielskiej służby wy 
wiadowezej, stynnej „Intelg gence Ser- 

vice“, Ferdynad Touhy, šūdas z asów 
tej kolosalnej organ'zacji, stwierdza, 
że „Małgorzata Zelle, zwana Mata Ha- 
ri, tancerka wschodn. była znana jako 
*kobeta nadzwyczajnej piękności i 
„najbardziej niebezpieczny szpii eg 
świata”. W gruncie rzeczy nie była ani 
jednem ani drugiem*. Konkluduje, że 
„była bardzo złym szpiegiem, ponie- 
waż wszędzie zwracała uwagę*. Oba- 
lając jednak legendę najpierw o jej 
bezwinie, potem o piękności i znaeze- 
niu w szpiegostwie, powtarza jeszcze 
szereg inych. Podaje, że p. Zelle mia- 
ła 14 lat, kiedy wyszła za mąż, że mat 
ką jej była Japonka, że urodziła się 
na Jawie, że była tancerką w świątyni 
etc. Wreszcie kpt. Touhy powiada: 
„Zaznała powodzenia była bogata, 
dlaczego narażała swe życie dla spra- 
wy naszych nieprzyjaciół*? Wytło- 
maczenie znajduje we wpływ e jedne- 
go z jej kochanków, Niemca. 

Tymczasem żaden z tych ostatnich 
szczegółów nie odpowiada prawdzie. 
W. kólka łat po „Tajemnicach szpie- 

KU R J E R w 

Z Komisyj Sejmowych. 
— Posiedzenie sejmowej komisji admini. 

straeyjnej wyznaczono na wtorek 13 bm, Na 
porządku dziennym, poza przydziałem refe 
ratów, znajduje się dalszy ciąg rozprawy nad 
rządowym projektem ustawy o. częściowej 
zmianie samorządu terytorjalnego. Sprawoz 
dawcą tego projektu jest wicemarszałek dr. 
Polakiewicz. 

— Posiedzenie sejmowej komisji budżeto 

wej odbędzie się w nadchodzący piątek dnia 
9 bim. Porządek dizenny przewiduje sprawo- 
zdanie posłą Czernichowskiego (BB) o częś 
ci I i II prelHiminarza b etowego na rok 
1933-34 (Sejm i Senat. Ponadto pos. Rybar- 

i wygłosi sprawozdanie o wniosku Klubu 
odowego w sprawie obciążenia skarbu 

państwa z tyfułu zamówień na poczet przy 
szłych budżetów . 

— Komisja spraw zagranicznych Sejmu 
przydzieliła na środowem posiedezniu rete- 
raty o projektach szeregu ustaw ratyfikacyj 
nych przekazanych komisji w drugiem czyta 
niu na włorkowem plłenarnem posiedzeniu Sej 
mu. 

  

   

    

  

  

  

— Komisja prawnicza pod przewodnict- 
wem wicemarszałka Cara dokonała przydzia 
łu referatów wniosków poselski Między in. 
nemi referat wniosku Klubu Ukraińskiego с- 
raz Ch. D. o uch eniu rozporządzenia Pre- 
zydenta o upoważnieniu władzy mianującej 
do przenoszenia ziów w stan spoczynku 
objął p. Bittner (ChD), referat wniosku PPS a 
uchylemiu rozporządzenia Prezydenta o po 
siępowaniu doraźnem — pos. Świątkowski 
(PPS.), referat wniosku PPS. o uchyleniu roz 

porządzenia Prezydeńta o Trybunale Adm|- 
nistracyjnym oraz referat wniosku Klubu Na 
rodowego w sprawie uchylenia rozporządze- 
nia Prezydenia, zmieniającego prawo o u- 
stroju sądów powszechnych — pos. Nowu 
dworski (Kl. Nar.). 

— Komisja skarbowa przydzieliła pos. 
Rymarowi (Kl. Nar.) wniosek Klubu. Narodo- 
wego, wzywający rząd, aby w terminie 4-ty- 
godniowym przedsiawił Sejmowi wykaz człon 
ków dyrekcyj i rad administracy jnych przed 
siębiorstw państwowych i t. d. 

— Komisja oświatowa przydzieliła refe- 
rat wnicsku Kłubu Narodowego w sprawie 
uchylenia rozporządzenia Prezydenta o prag 
matyce nauczycieli szkół wyższych pos. Czu 
mie (BB). Tenże poseł objął również referat 
wniosku Klubu Narodowego o opłatach aka 
demickich. (Pat) 

          

  

   
    

  

Za zakłócenie spokoju 
publicznego. 

WARSZAWA. (Pat). Starostwo Grodzkie 
Warszawa Północ. komunikuje, że w dniu 

dzisiejszym ukarało w trybie karno - admi 
stracyjnym Gruenkrauta Moszka, subjekta, 
zam. przy ul. Chłodnej, za zakłócenie spoko 
ju publicznego w dniu 6 grudnia r. b. przez 
napad przy współudziale 2 nieznanych osob 
ników przed domem przy ul. Karmelickiej 
na studenta Uniwersytetu  Warszawskiegu 
Wojciechowskiego ną dwa miesiące bezwzgię 
dnego aresziu ż art. Ż8 prawa o wykrocze- 
niach, Jednocześnie Starostwo wystąpiło d> 
Sądu Grodzkiego, Oddział XII, o zastosowa 
nie aresztu zapobiegawczego. 

Pos 094 
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z tem przykrem śjawikiem, drogą uś- 
wiadamiania wszystkich, że pogotowie 
jest instytucją, do której należy niesie 
nie doraźnej pomocy lekarskiej w nie 
szczęśliwych a nagłych wypadkach 
jak nprz., rany, tłuczenia, upadek z 
wysokości, przejechanie, otrucie, inne 
rodzaje samobójstw, krwotoki i t. p., 
a nie leczenie zwykłych obłożnie cho- 
rych. 

Składając tą drogą hołd zmarłym 
i wyrazy wdzięczności żyjącym człon 
kom —  założycielom „Wileńskiego 
T-wa Doraźnej Pomocy Lekarskiej“ 
oraz wszystkim tym, którzy przyczyni 
li się do powstania, rozwoju i udosko 
naleniu pogotowia, zwracamy się do 
Społeczeństwa z prośbą o należyte zro 
zumienie zadań i potrzeb pogotowia, 
co pozwoli mu szczęśliwie przetrwać 
czas kryzysu tak jak przetrwało ono 
30 lat po dzień dzisiejszy. 

  

Grono Lekarskie Pog. Rat. 

gostwa* Touhy'ego, wyszło Ek 
stwo!* Berndorffa. Ten wprawdz' 
wyp'suje niestworzone historje o i 
przymuszonem zamążpójścu, o pijań 
stwie i zboczeniach jej męża, rzekomo 
urządzającego przy niej orgje z ma- 
lajkami i bijącego ją, ale dalszy ciąg 
jej życia, już po powrocie z Azji do 
Europy i i rozejś fu się z mężem poda- 
je wiernie, ponieważ ten okres już jest 
dłań znacznie dostępniejszy. Charak- 
teryzuje bez ogródek jej n' eograniczo 
ną zmysłowość, żądzę użycia bez mia 
ry, oraz brak jakichkolwiek skrupu- 
łów. 

W 1903 r. już jako 27-letnia kobie 
ta znalazła się po miłych początkach, 
i zużyciu pewnej gotówki na uł. Pa- 
ryża. Przy niewątpliwych „dobrych 
warunkach* — brak rutyny... W re- 
kultącie — bezdomność, głód. Szczęś 
cie jednak dop suje i już niebawem 
jest o parę stopni wyżej, w jednym 
z najelegantszych domów  publicz- 
nych Paryża. Potrwało to ok. pół roku 
poczem wydobywa ją stamtąd jeden 
z klijentów i wielbicieli i tak rozpo- 
czyna sę błyskotliwa karjera przysz- 
łej Maty-Hari. Małgorzata Zelle staje 
się n'ą już niebawem, jeszcze zanim, 
po uzyskaniu oficjalnego rozwodu z 
mężem (w 1906 r.), przestała być pa- 
nią Mac-Leod. 

Przy dość niskim poziomie umysło 
wym, pospolitej a nawet nieco wul- 
garnej urodzie (szerokie usta, dosyć 
grube wargi i n'eco kartoflowaty nos), 
miała dużo, bardzo zmysłowej atrak - 
cyjności i niepowszedni spryt. Kilka 
lat pobytu na wyspach malajskich, 
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Oredzie prezydenta Hoovera 
do Kongresu. 

WASZYNGTON, (Pat). Wezoraj- 
sze orędze prezydenta Hoovera do 
Kongresu nie zawiera odpowiedzi na 
notę francuską i angiełską, ani aluzji 
w sprawie prohibicji. Wspomniawszy 
o współpracy Ameryki z konferencją 
rozbrojeniową i przygotowaniach do 
światowej konferencji gospodarczej, 
orędzie zaznacza, że nietylko w razie 

niepowodzenia dotychczasowej linji 
działania powstaną niebezpieczeńst- 
wa, lecz również w razie powodzenia 
będą istniały olbrzymie trudności. Do 
brobyt naszego ludu — mówi dalej 
prezydent, zależy od powodzenia 
wielkich spraw, takich, jak pokój 
świata, rozbrojenie powszecrne i od- 
budowa organizmu św 'atowego. Dz'ś 
bardziej niż kiedykolwiek można po- 
wiedzieć, że dobrobyt świata i ochro- 
na cywilizacjj zależą od naszego roz- 
wiązania tych spraw. 

Tego rodzaju rozwązania nie 
mogą nastąp'ć bez uczciwego postano 
wienia wzajemnych układów do chwi 

i, gdy zostaną one poddane wspólnej 
rewizji oraz bez współpracy narodów 
w dążeniu do znałezienia wspólnych 
korzystnych rozstrzygnięć. 

Program prezydenta Hoovera, do- 
tyczący poprawy położenia Stanów 
Zjednoczonych, obejmuje niepodlega- 
jące dyskusji zrównoważenie budżetu 
oraz całkowitą i niezwłoczną reorga- 
nizację systemu bankowego kraju. 

Budżet przewiduje ukończenie roz 
poczętych już robót publicznych i 
kontynuowanie zapoczątkowanego w 
roku ubiegłym przez rząd systemu 5- 
dniowego tygodnia pracy. System ban 
kowy prezydent Hoover uważa za cał- 
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Jo wzorowa maszyna 
do pisania, niezbędna 
dla każdego kto pisze. 

Niezbędna w biurze, 
w domu, lub podróży, 
dla Ojca, dla Matki, 
dla dyna, dia Cėrki. 

Prosimy żądać demonatracji. 

Ude doęódkewaióki 
nabycia, 

Tow. BLOCK-BRUN Sp. Akc. 
Wilno, ulica Mickiewicza 31 

Telefon 3-75 

  

KUPON 

Zgłaszający się z tym 

kuponem do Tow. Block-Brun Sp Akc. 

w Wilnie otrzyma przy nabyciu maszy- 

  

ny „Mały Remington* w terminie do 

23 grudnia 1932 r. specjalny „gwiazd- 

kowy” rabat zł. 45, 

nauczyło ją nieco obyczajów i paru 
słów języka tamtejszego ludu. To 
wszystko wystarczyło jej do skompo- 
nowania dość efektownego „tańca 

wschodniego oraz jeszcze efektow- 
niejszego pseudonimu — Mata-Har'. 
W narzeczu Sumatry czy Jawy znaczy 
„Oko dnia“ — poetyczne miano słoń- 
ca w tej mowie. 

Oczywiście kostjumy „wschodniej 
tancerki* byy niemniej efektowne, 
zwłaszcza na owe czasy nieopisanej 
pruderji. Dziś każda „girlsa“ ubiera 
a raczej rozbiera się znacznie efekiow 

niej... 
Powodzenie nowej gwiazdy wzra- 

stało olśniewająco. Mata-Hari stała się 
modna, szczęśliwa, bogata. To ostat- 
nie jednak, było dość chwilowe, bo 
„Oko Dnia", jakoś nie umiało nic z 
tego bogactwa utrzymać. Płynęło jak 
woda. Ani cieszące się rozgłosem wy- 
stępy, ani bogaci kochankowie nie 
starczali. Gdy zatem niemiecki agent 
wywiadu zaproponował współpracę 
— znalazł podatny grunt. 

Szpiegostwo niemieckie w przeci- 
wieństwie do angielskiego, chętnie po 
sługiwało się kobietami. zwłaszcza 
pięknem. Mata-Hari ze swoim 5рту- 
tem, działającą na zmysły urodą oraz 
brakiem skrupułów wydała im się do- 
brym materjałem na agentkę wywia- 
du. Bezpośrednio wciągnął ją do robo 
ty szpiegowskiej podobno pewien nie 
bieski ptak arystokratycznego pocho- 
dzenia, Francuz i typ równie bezce- 
remonjalny etycznie. Znakomitą oka- 
zję do nawiązania kontaktu z samą 
nawet, berlińską centralą, były wystę 

kowiicie nieodpowiedni, zaznaczając, 
iż od stycznia 1930 roku 4665 banków 
o depozytach w łącznej sumie 3300 m: 
ljonów dołarów zawiesiło wypłaty, 0 
nigdy nie powinno było mieć miejsca. 
BENDRA ROTIPAS 

Teatr Lutnia. 
„Fijołek z Montmartre'w", operetka 
Brumera i Grunwalda. Muzyka 

E. Kałmena, 

Miła jest ta skromna i pełna dziew 
częcego uroku śpiewaczka uliczna + 
Montmartre'u: serce złote, gotowe do 
wszelkich poświęceń dla tych sympa- 
tycznych cyganów artystycznych, też 
serdecznych chłopaków, choć urwi- 
połciów rzetelnych; humorem i fan- 

tazją dorównywa tym pełnym pogar- 
dy dla zmaterjalizowanych burżujów 
artystom; swoją dolą poniewierancj 
iw iwanej dziewczyny z talen- 
tem — wzrusza zarówno swoje otocze 
nie, jak i widza tej ujmującej senty- 
mentem historji. I nietylko sentymen- 

  

   
   
  

   tem. Autorzy libretta (Brumer i Gru- 

newald) akcję jego, tak przypomin 
jącą tłem oraz działającemi postacia- 
mi „Cyganerję* Murgera, wyposaży! 
mnóstwem perypetyj Žž wych, pełnych 
ruchu i niefrasobliwego humoru. To 
też skrzy się ona w nie: słabnącem tem 
pie rozmaitošcią wrążeń od poc zątku 
do końca. 

Na tej kanwie, stanowiącej ważną 
podstawę dla inwencji kompozytora, 
osnuł E. Kalman muzykę wdzięczną 
w mełodyce i ożywioną zwykłym u 
tego kompozytora temperamentem. 
Niema tu wprawdzie tak wyrazistej in 
wencji, jak np. w innych operetkach 
Kalmana, które stanowiły o sławie i 
popularności Kalmana („Manewry 
jesienne”, „Czardaszka“), tem  nie- 
mniej jestto muzyka, zespolona w ak 
cją nad wyraz umiejętnie, a nawet 
miejscami (finały 1-go i 2-go aktu) 
zakrojona na miarę bardzo efektow- 
nych w brzmieniu i nastroju fragmen- 
tów operowych. 

Taką oto różnorodność nastrojów 
odtworzyć mieli wykonawcy, stano- 
wiący znany nam stały zespół operet- 
ki: pp. Halmirska, Dembowski, Szcza 
wiński, Brusikiewicz, Tatrzański (bu- 
dzący nieustanne wybuchy śmiechu 
nad wyraz komiczną postacią Komor 
mika Bluma), Wywicz-Wichrowski, 

Detkowski, Budzyński, Skolimowski 
i Lubowska. Wszyscy doskonale wy- 
wiązali się z zadania. 

Szczególniejsze zaciekawienie bu- 
dził występ p. Kulczyck' ej, nowozaan 
gażowanej siły opertekowej. P. Kul- 
czycka wyposażyła postać „Fijołka z 
Montmartre'u* wielką dozą ujmujące- 
go wdzięku, prostoty, oraz umiejęt- 
ności śpiewaczej. Miły głos artystki. 
pokonywującej. swobodnie trudności 
laturowe partji, w połączeniu z wni- 
kliwem ujęciem aktorskim postaci 
„Fijolka“, złożyły się na całość nio- 
zwykle sympatyczną. To też ujęła so- 
bie temi zaletam: widownię zupełnie 
szczerze. 

Muzyczna całość operetki pod wo 
dzą p. Kochanowskiego szła już na 
premjerze bardzo sprawnie, w niomen 
tach zaś brawurowych, dzieki wigoro 

wi tempa, — porywająca 
Można przypuszczać. że „Fijołet 

z Montmartre'u, będący obok momen- 
tów wzruszających sentymentem, wi- 
dowiskiem umiesłychanie wesołem i 
wypełnionem humorem po brzegi, —— 
może liczyć na długotrwałe powodze- 

"RADIJO" 
CZWARTEK, dnia 8 grudnia 1932 r. 

10.00: Nabożeństwo; 11.58: Gzas; 12.10: 
Kom. meteor.; 12.15: Poranek symf.; „Co da 
je posiadanie państwowej odznaki sporto- 
wej” — odczyt; D. c. poranku; 14.00: „Myśli 

  

   

          

py tancerki, w stołecznym Wintergar- 
tenie, w r. 1914-ym. 

Wojna tegoż roku, powodując fak 
że nieznany w dziejach świata rozrost 
szpiegostwa roztoczyła przed Matą- 
Hari szerokie pole do działania. Wy- 
wiad francuski zwrócił jednak nieba- 
wem uwagę i na nią. Aresztowana 

przez jednego z oficerów Il-go Oddzia 
łu, została uwoln'ona, z warunkiem 
zwrócenia się przeciwko Niemcom. 
Ratując się od niechybnej kuli wyda- 
ła aljantom dwie łodzie. podwodne, 
niemieckie na morzu Śródziemnem, 

które też niebawem na ich stanowi- 

skach zostały dopadnięte i zniszczo- 
ne z całą załogą. 

Wskutek chciwości, czy jakoby 
sentymentu dla rannego oficera ro- 
syjskiego, nie przestawała jednak pra 
cować na rzecz niemieckiego wywia- 
du. Ostatecznie wydała tę starzejącą 
się, kurtyzanę, tancerkę i szpiega w 
spódnicy w ręce paryskiego sądu wo- 
jennego niejaka p. Wittig uprawia- 
jąca wraz z narzeczonym hr. de Chil- 
ly, oficerem francuskm inwalidą 
kontrwywiad dla Francji. Oboje 
czynili to zupetnie bezinteresowne, 
trochę dla sportu, przedewszystkiema 

jednak przez sentyment. 
Panna Wittig zresztą była Niem- 

ką *). Ona to zdołała, pod dobrze ob- 
myślanym pretekstem wkraść się w 
zaufanie Maty Hari i wydobyć od niej 
cenne wyznanie o podwójnej roli ex- 
  

*) Po wojnie zabłysła na ekranie, jako 
gwiazda pierwszej wielkości Cłaude France, 
poczem w pełni sławy wskutek jakiegoś roz- 
stroju aerwowego popełniła” samobójstwo. 

rołnika — żołnierza o naszem gosopdarst- 
wie” — odczyt; 14.20: Koncert; 14.40: „Kry 
zysowa kolęda na wsi* — odczyt; 15.00: Kon 
cert; 16.00: Audycja dla młodzieży; 16.25* 
Pieśni litewskie; 16.45: „Jakich zwierząt s'ę 
nie 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 lekki. 
20.21. Wiad. sportowe; 21.30: Recital śpi 
waczy; 22.00. Muzyka taneczna; 22.55, Kom. 

  

    

meteor.; 23.00: Retransm. muzyki tan. ze 

stacji zagranicznej. 

PIĄTEK, dnia 9 grudnia 1932 r 

11.40: Przegląd prasy: Kom. meteor.; 

Czas; 12.10: Muzyka z płyt; 13.20: Kom. me 
teor.; 14.40: Program dzienny; 14.45: Gwi 
dy kabaretu (płyty): 1545: Giełda rolniez: 
15.25: Kom. Wił. Tow. Org. i Kółek Rolni- 
czych; 16.35: Lekcja angielskiego; 16 50: Kon 

   

  

  

    

    
   

cert dla młodzieży (pły! 
skrzyneczka“; 16.40: „P: ą 

odczyt; 17.00: Koncert; 

  

17. 

munikaty; 17.30: D. c. koncertu; 17 
ram na sobotę; A Muzyk: 

mości bieżące; D. 
odcinek powieściowy; Rozmaitości; 
19.00: Polakom na Kowieńszczyźnie; 19.20: 
Przegl: ad prasy rolniczej krajowej i za 
nicznej; 19.30: „W! chińskim teatrze” — felj. 
19.45: pi dz. radj.; 20.00: Pogad. muzycz- 

i rt RE zny z Filharmo- 

  

i; 18. 40: Codz. 

      

     
    

   
— tej.: 

: indo aportowe; Dod. 
do pras, dz. radj., Kom. meteor.; 2300: Mu- 
zyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
PORANEK SYMFONICZNY. 

Wi czwartkowym poranku symoficznym 
o godz. 12,15 transmitowanym z Filharmonji 
Warszawskiej, prócz orkiestry symfonicznej 
pod dyr. J. Ozimińskiego weźmie udział naj 
młodszy uczestnik konkursu e 
go i łaureat Juljan Karolyi. odegra 
z towarzyszeniem or try brawurowy kou 
cert cs—dur Liszta oraz szereg drobniejszych 
utworów fortepianowych. 

Wj przewie komceriu red. Junosza Dąb- 
rowski w treściwym feljetonie wyjaśni radja 

CE co SIĘ posiadanie państwowej 
(B-OxS.). 

MYŚLI ROLNIKA -- ŻOŁNIERZA. 

Dzisiaj o godz. 14,00 przed mikrofonem 
wileńskim stanie generał Lucjan Żeligowski 
gorący propagator samowystarczalności włó 
kienniczej kraju i wygłosi odczyt p. t. „My 

Śli rolnika — żołnierza o i em gospod: 
stwie”. Prelekcja gen. Żeligowskiego transmi 
towana będzie na całą Polskę. 

FORTEPIAN I POEZJE. 

        

  

  

  

   

  

    
   

  

  

    

  

   

O godz. 18,00 rozpocznie się w studjo 
wileńskiem recital fortepianowy  utalento- 
wanej artystki p. Fanny Krewer. Program 
rozpocznie „Pastorale et Capriccio”, Scarlat 
tiego, następnie usłyszymy: lis — „S0- 
nette del (Petrarca Nr. 104", Marxa — Prelud 
jum, Dohnanyi — Capriccio į Albeniza „Tan 
go“ oraz „Triana“. W przerwie koncertu p. 

Irena Łubiakowska odczyta poezje Niny Ry 
dzewskiej ze zbiorku „Miasto”, : 

TEATR CHINSKI. 3 
W piątek o godz. 19,30 p. Stefan Kla- 

czyński wygłosi feljeton egzotyczny p. t. „W 
chińskim teatrze”, zasadniczo różniącym śię 

od teatrów europejskich. 

JEDNORĘKI PIANISTA. 

Dnia 9 grudnia w piątkowym koncercie 
symfonicznym z Filharmonji Warszawskiej 

usłyszymy fenomenalnego pianistę o jednej 
ręce, Pawła Wittgensteina, dia którego spee 
jalne koncerty skomponowali Ryszard 
Strauss i Maurycy Ravel. Obydwa te koa- 
certy znajdują się w programie wieczoru pią 
tkowego, Dyrygować będzie Jerzy Hoeberg. 

Orkiestra wykona Legendę, suitę baletową 
Hoffelinga i na zakończenie koncertu V sym 
fonję duńskiego kompozytora C. Nielsona. 

POGOTOWIE RADJOWE. 

Przed zbliżającemi się świętami wszyscy 
radjosłuchacze wileńscy powinni sprawdzić 
swoje detefony i w razie stwierdzenia аеф 

kładności w odbiorze zwrócić się o pomoz 

do bezpłatnego Pogotowia Radjowego Wi 
toldowa 21 hub telefonicznie 12—14. 

    

   

Podróż powrotna Trockiego. 
MARSYLJA, (Pat). Przybył tu Tro 

cki wraz z otoczeniem na statku 
„Campiglio, na którym miał pozo- 
stawać do chw*li swego wyjazdu z 
Marsylji. Ponieważ Trocki prosił o 
możność zatrzymania się w hotelu, zo 
stał przeprowadzony w nocy do ho- 
telu w centrum miasta. Policja zabro- 
niła komunikowania się komukolwiek 
tak z Trockim, jak i z członkami jego 
otoczenia. Krążą pogło ki, że Trocki 
odmówił kontynuowania daiszej pod- 
róży do Stambułu drogą morską 
zgłosił prośbę o zezwolenie na powrót 
koleją. 

tancerki. Wyznanie to została jeszcze 

w sposób nie pozostawiający żadnych 
wątpliwości sprawdzone przez Od- 

dział II, poczem w dniu 17 paździe 
ku 1917 r., na placu kaźni wi 
nia w Vincennes, nastąpił epilog. 

    

W r. 1930-ym wyszła w Paryżu 
książka holenderskiego bodajże —- 

  

dziennikarza Karola S. Heymansa, pt, 
„La Vraie Mata Hari, Gourtisanne et 

Esp'onne“. 

Autor zderomantyzował Gietę Ze- 
Ile doszczętnie, rehabilitując jednocze 
śnie jej małżonka, holenderskiego ma 
jora, Rudolfa Mac Leod'a, okrzycza- 
nego dotychczas jako durnia, pijałea, 
szulera i rozpustnika. Odmalował go 
tak teść, p. Adam Zejle, kapelusznik z 
zawodu w mieście Leeuwarden (gdzie 
się też w 1876 urodziła Greta), w swo- 
jej książce pt. „De levensgeschieden's 
mijner dochter*, w której wybiela jak 

może pełną temperamentu córeczkę. 

Temperament ten występuje już 
bardzo prędko. Piętnastoletnia, ale 5. 
wcześnie rozwinięta Margareta musi 

opuścić coś w rodzaju seminarjum na 
uczycielskiego w Amsterdamie, wska 
tek jakiejś awanturki, miłosnej z dy- 
rektorem tegoż. Pracuje w sklepie ty- 
toniowym wuja w Hadze. Mając lat 
18 znajduje się w dzien. „Het Nieuws 
van den Dag* ogłoszenie matrymo- 
mjalne ówczesnego kapitana Mac Le- 
od'a. Wy: syła ofertę która zostaje przy 
jęta, pierwsze ais w dniu 25-50 
marca 1895 r. * zakochany po uszy po 
tomek Stój szkockiego rodu żeni 
sę z Gretą, po sześciu dniach zaled- 

wie. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU Akcja pomocy bezrobotnym w Wilnie. 

Niezwykły wypadek 
Walka orła z człowiekiem. 

W dniu wezorajszym mieszkaniec 
wsi Januliszki koło Mołodeezna A. Po 

eiun zauważył wielkiego ptaka, który 
rzucił się do wozu w którym znajdo- 
wało się kilka gęsi i indyków. Gdy Po 
eiun chciał drapieżnika odpędzić, ten 
rzucił się na niego, począł go tiue 
dziobem po głowie i twarzy. Między 
ptakiem a włościaninem zawrzała wał 

ka, z której wyszedł zwycięsko Pociun 
mimo, iż drapieżny ptak dotkliwie go 
poranił Zabitym ptakiem okazał się 
orzeł górski wielkich rozmiarów, któ- 
ry zabłąkał się w nasze strony. 

Zabitego ptaka od Pociuna nabył 
jeden z ofieerów, który przywiózł go 
wezoraj do Wilna. 

Kucewicze. 
Do współnej pracy. 

Dnia 4 łistopada rb. w Urzędzie Gmiity 

© Kucewiczach odbyło się walne zebranie 

«złonków Ogniska Związku Polskiego Nau- 

<zycielstwa, na które zoslali zaproszeni w 

celu nawiązania przyjaznych stosunków i 

współpracy na połu społecznem pracownicy 

Urzędu Gminy ż p. wójtem Kazimierzem Li 

śniewskim na ezale. 
Od chwili przeniesienia ciężaru płacenia dla 

nauczycielstwa dodatku mieszkaniowego ze 

skarbu państwa na urzędy gminne, stosunki 

gminy z nauczycielstwem uległy zmianie na 

gorsze. 
Powodem było znaczne zaleganie w opła- 

tach co zresztą nie było winą gminy, lecz 

kryzysu. Powyższa zmiana stosunków jem 

nie wpłynęła na współpracę na polu oświa 

towem. Każdy zaczął pracować na swoją TĘ- 

kę, przez co wydajność pracy zmniejszyła 

się. W| dniu zebrania sprawa wypłaty dodat 

ku mieszkaniowego zosłała załatwiona w 

ten sposób, że w przyszłości nie będzie powo 

dem niesnasck. 
;cielstwo Związkowe, doceniając 

> pracy społecznej w eelu jej pod- 

niesienia n wyższy poziom, wyraziło życze- 
„wania z parcowuikami urzędu 

zgodziii się chętnie, 
М. 5. 

            

  

    

     

mie współpra 
sgminy, na co ci 

  

Z pogranicza. 
11 WŁOŚCIAN ZBIEGŁO DO POLSKI. 
Onegdaj w południe na odeinku graniez 

mym Zaniewieze wpobliżu osady Markucie 
patrol KOP. zatrzymał grupę włościan, li- 
«©zącą 11 osób, która będąc zatrudniona przy 

Odczyt red. Wojciecha Stpi- 
czyńskiego w Klubie Spo- 

łecznym. 

W sobotę 10 b. m. o godz. 6-cj 

"wieczorem odbędzie się w lokalu B. 

B. W. R. przy ulicy Św. Anny 2 druga 

zkolei z tym sezonie „czarna kawa” 

Klubu Społecznego, w czasie której 
wygłosi odczyt red. Wojciech Stpi- 
«czyński z Warszawy p. t. „Najnowsze 

tendencje ustrojowe na tle współczes- 
nych przeobrażeń społecznych”. W re 

feracie tym prelegent m. in. ma zająć 

się zanalizowaniem przyczyn, które 
wywołują antykap talistyczne nasta- 
wien'a młodzieży akademickiej. Kłub 

'Społeczny przypomina, iż osobne za- 

proszenia rozsyłane nie będą, a wejs- 

cie za okazaniem stałych kart wstę- 

pu. 

Odroczenie służhy wojskowe] 
dia uczniów szkół. 

Ministerstwo spraw węwnętrznych zawia 

sdomia, że prawo do odroczenia czynnej służ 
fby wojskowej z art. 61 p. 1 ustawy o pow 
szechnym obowiązku wojskowym przysługu 

je uczniom oslatniej (4) klasy następujących 
zakładów naukowych. 

1) Prywatnej męsiiej szkole handlow 
ze specjalną klasą 4 o kierunku spółdzie:- 

«czym — kolegjum ks. ks. Pijarów w Lidzie. 
2) Prywatnej koedukacyjnej szkole hand. 

łowej ze specjalną klasą 4 o kierunku samo 

rządowym Słow. Przyjaciół Oświaty w Sznor 
goniach woj. Wileńskiego. 

3) Trzyklasowej męskiej szkole handlo- 
wej im. St. Staszica, Marji Landsbergowej z 
Sdłasą 4 specjalną o kierunku spółdzielczym 
«w Wfilnie. (Iskraj. 

Można zwiedzać roboty 
konserwacyjne w Bazylice! 
Oddział Wileńskiego Polskiego Towarzy- 

«stwa Krajoznawezego organizuje 2 wyciecz 
ki na teren prae konserwacyjnych w Bazyli 
«e Wileūskiej: 

1) W; sobotę dnia 10 grud. 

  

   

  

   
   

Te dni dłużą się przecież gorącej 
spanience, nieznośnie. Pisze do star- 
szego o dwadzieścia lat, .,kapiłana 
indyjskiej armji Jej Królewsk:ej Moś- 
si", tak płomienne i pełne najintym 
miejszych zwierzeń listy) Heymans do 
nich się dorwał i przytacza całe usię- 

DY), że, jak mówi Sienkiew'cz: „naj- 
'bezwstydniejszy pawian  zarumienił- 
by się na wszystkich szerścią nie po- 
krytych miejscach*. gdyby je mógł 
„przeczytać. 

  

Po chrze nach (syn Norman) w rok 
"wyjazd na Jawę (1897). Tam zaczyna 
się psuć w młodem małżeństw:e. Pau 
kapitanowa nudzi się, przytem klimat 
„jest przykry. Zmiana miejsca sytuację 
polepsza, rodzi się też córka w 1898 r. 

Pani kapitanowa święci t”umfy ba- 
dowe w małym g zonie. Niebawem 
znowu się nudzi. Mąż przeżywa chwi 
de rozczarowania. Skarży się w listach 
„do siostry w Amsterdamie, że to, len - 

wa, próżna i egoistyczna kreatura. 15- 

žotnie: nawet Śmie otrutego prze 

mściwą sługę małajską Normana szy- 
bko przestaje ją martw gdy ojciec 

"szaleje z bółu. Wreszcie wychodzą 
ma jaw dowody niewierności małżeń- 

skiej p. kap tanowej « mąż prze do ro- 
zwodu. Ten otrzymuje dopiero pa 
przejściu w stan spoczynku, w Euro- 
pie, w r. 1906. Do tej pory zdąży 
znać jego małżonkę liczne mniej lub 
więc dwuznaczne, albo i zgola podej- 
rzane przybytki zabawy w Amsterda- 

mie (do jednego z nich zabrała raz 
swoją córeczkęj, no i — jak już wyżej 
wspomniefśmy — w Paryżu... Hey- 
mans cytuje wyrok sądu rozwodowe- 

   

  

   

    

  

   

  

   

      

  

  

rekctach fortyfikacyjnych zbiegła na nasz 
teren. Włościanie opowiadają, iż od miesiąca 
są przymusowo zatrudnieni przy budowie 
strategicznej drogi i fortu — prochowani so 
wieekiej budowanej na pograniezu polskiem. 

Zbiegów zatrzymano do dyspozycji władz 

UJĘCIE DEFRAUDANTA NA GRANICY 
SOWIECKIEJ. 

Niedaleke graniey sowieckiej koło Mich- 
niewicz zatrzymano Stanisława Marjanow- 
skiego, skarbnika Towarzystwa „Witana* z 
Warszawy, który zdefraudował większą su- 
mę gotówki i usiłował zbiee na teren Rosji 
Sowieckiej. 

Marjanowski przed 4 laty przybył z Min 
ska i w Warszawie otrzymał pracę. W 
Mińsku Marjanowski posiada żonę i brata. 

JADŁODAJNIE DLA BEZROBOT- 
NEJ INTELIGENCJI. 

Wojewódzki Komitet do spraw 
bezrobocia zam:erza zrealizować pro- 
jekt jadłodajni dla bezrobotnej inteti 
gencji. Lokal jadłodajni, która mie 
cić s.ę będzie w murach po-Francisz- 
kańsk ch, posiadałbv pisma, i praw- 
dopodobnie także książki. W ten spo- 
sób zaspokojonoby częścowo cho- 

ciażby potrzeby kulturalne bezroboi- 
nej inteligencji. 

DOŻYWIANIE DZIECI. 

W. bieżącym tygodniu zostanie u. 
kończona organizacja aparatu adm-- 

     

nistracyjnego akcji dożywiania dzieci 
w wieku przedszkolnym. W. ponie- 
działek, 12 b. m., Wojewódzki Kom: 
tet do spraw bezroboc'a rozpocznie 
wydawać bezpłatną strawę dla 500 
dzieei. W przyszłość: liczba ta wzroś- 

nie do 1000. 

ZBIÓRKA ULICZNA 
NA BEZROBOTNYCH. 

Dziś odbędzie się na ulieach Wins 
zbiórka datków pieniężnych. Nie 
skąpcie ofiar. Każdy grosz wrzucony 
do skarbonki kwestarzy, przyczyni 
się do rychłejszego zwalczenia klęski 
bezrobocia, 

Mianowanie komisarze giełdy 
zbož.-towar.-Iniarskiei. 

Komisarzem Giełdy Towarowo- 
Zbożowo-Lniarskiej został mianowa- 
ny przez ministra Przemysłu * Han- 
dlu p. Wacław Szan.awski, naczelnik 
Wydziału moln'etwa i weterynarii 
Urzędu Wojewódzkiego w Wilnie. 

Protokół Walmego Zebrania człon 
ków Giełdy  Zbożowo-Towarowo- 
Lniarskiej wraz z listą członków Rady 
Giełdy onegdaj p. kom'sarz przesłał 

  

do Ministerstwa Przemysłu i Handlu 
do zatwierdzenia. 
Pierwsze posiedzenie Rady Giełdy 

Dnia 13 bm. o godz. 19,30 w łokału Izby 
Przemysłowo— Handlowej odbędzie się pier- 

wsze posiedzenie nowoobranej Rady Giełdy 
Zbożowo—Lniarskiej z następującym porząd 
kiem dziennym 

1) Ukonstytuowanie się Rady Giełdy. 2) 
inarza budżetowego. 3| Spra- 

wy personalne, 4) Powołanie komisji egza- 
minacyjnej dla maklerów giełdowych i inne. 

   
   

_. _ Samobójstwo dyrektora 
Polskiej Macierzy Szkolnej Stanisława Ciozdy. 

Wczoraj w godzinach wieczoro- 
wych popełnił samobójstwo znany na 
terenie Wilna działacz N. D. dyrek- 
tor Macierzy Szkolnej, aplikant adwo 
kueki Stanisław Ciezda. 

Samobójstwo popełnione zostało w 
mieszkaniu denała przy uliey Ponar - 
skiej Nr. 42. 

W godzinach wieczorowych sąsie- 
dzi pesłyszeli w mieszkaniu śp. Cioz.- 
dy huk strzału rewolwerowego, po- 
czem zaległa cisza, 

Po pewnym czasie jeden z sąsia- 
dów wstąpił do mieszkania Ciozdy i 
w jednłym z pokoi ujrzał go leżą- 
cego w kałuży krwi bez oznak życia. 

© wypadku powiadomiono policję o- 

raz pogotowie ratunkowe, które nie- 
zwłocznie przybyło na miejsce. 

min. 45 dla członków Towarzystwa Krajozna 
wczego i wprowadzonych gości. Wstęp dla 
członków Towarzystwa bezpłatny, goście pła 

cą po 30 gr. na Kom. Ratowania Bazyliki. 

Punkt zborny przy dzwonnicy katedralnej. 

2) Wi niedzielę dnia 11 grudnia o godz. 
13 — wstęp wolny za opłatą po 30 gr. od 
osoby na dochód Komitetu Ratowania Bazy 
liki. Punkt zborny przy dzwonnicy kated- 
ralnej. 

Wyjaśnień udzielać będą arch. Narębski, 

arch, Pekszo ; konserwator Lorentz. 

Znów wyręb drzew 
na Pośpieszce. 

Wi dnia wezorajszym Magistrat został 
zaalarmowany wiadomością, że w okolicach 
Pośpieszki w t. zw. Kolonji Magistraekiej ja 
cyć osobuley przystąpili do wyrębu drzew. 

Niezwłecznie na miejsce wyjechała speejał 

na Komisja z naezełnikiem wydziału drogo- 

wego tn. Wnliekim na ezele. 
Jak powiadcmiono, Magistrat, wyręb drzew 

zurządził właściciel Pośpieszki pan Alek- 

sandrowiez. Naskutek interwencji Komisji 
wyręb został wstrzymany. 

Sprawa Apołłosa Sołohnba 
powraca trzeci raz z Sądu 

Najwyższego. 

Wj dniu 13 bm. na wokandzie Sądu Ape- 
lacyjnego w Wlilnie znajdzie się sprawa 
Apołłosa Sołohuba, skazanego za sprzenia- 
wiierzenia wekslowe na szkodę mecenasa An 
drejewa na 2 lata więzienia. Sprawa ta po 
raz trzeci wraca z Sądu Najwyższego, do 
którego odwołuje się słale skazany. M cha- 

rakterze powoda cywilnego wystąpi na roz 
prawie mec. Andrejew. 

Apołłós Sołohub znajduje się obecnie na 
wodnej stopie pod dozorem policji. 

   

który liczne, 
wszystkie grzeszki p. Grety, wymienia 

Nakoniec ostatnia łegenda o „ba- 

go, choć jeszcze n'e 

haterskiej* postawie * piękność ska- 
zanej tancerki w obliczu śmierci i o 
jej pustym grobie. Rzeczywiście Mata 
Hari początkowo nie wierzyła w mo- 
żliwość wykonania wyroku Śmierci 
stąd ta „postawa. Tem straszliwsza 
wszakże była jej rozpacz, gdy w ostat- 
niej chwili dowiedziała się, że wszy- 
stko stracone. Co do piękności... z ilu- 
stracji starego „Scherla”, z czerwca r. 
1930, gdziej est i sprawozdanie z ksią- 
żki Heymansa, patrzy na nas twarz 41 
letniej, przedwcześnie podstarzałej, 
złamanej na duchu, kobiety. Zaś 
grób? Opróżnił go zakład anatomicz- 
ny i już zwłok straconej nię zwróc t. 

Cóż jeszcze? Ach prawda, f:lm. To 
co jest wyświetlane w kinie „Pan*, 
niema jednak nic wspólnego z tą całą 
historją. Nawet epizod ze ślepym ofi- 
cerem przekręcony. Miłość z „sensa- 

cją“, po amerykańsku. Greta Garbo 
jest cudna i nie oddałbym jej nawet 
za tysiąc i więcej, Gret Zejle i właści- 
wie dla niej, bez mała, tylko warto 
ten film zobaczyć. To napraw Ję wiel- 
ka artystka, jedna z nielicznych, nie- 
zależnych prawie, od reżysera indyw - 
dualności artystycznych ekranu. Fi- 
nezja, wdzięk, rasa. Pozatem cóż? C'e 
kawe zdjęcia, niezłe niektóre pomysły 
reżyserskie. Za dużo gadaniny i to ta- 
kiej płaskiej! Jest to czasem nieznoś- 
ne. Dużo też amerykańskiej naiwności 
historycznej. S. Z. Kl. 

rasi 

Lekarz pogotowia ratunkowego 
stwierdził zgon. Zwłoki już były pra- 
wie sztywne. 

Na miejsce wypadku przybyła ko- 
misja śledcza. Zwłoki denata zabezpie 
ezono do decyzji władz prokurators- 
kich. В 

Przyczyna samobójstwa nie zosta- 
ła narazie wyjaśniona. Policja prowa - 
dzi dochodzenie. 

W uzupełnieniu otrzymanej przez 
nas wiadomości dowiadujemy się na- 
stępujących szezegółów tego tragicz- 
nego wypadku: 

Ś. p. Ciozda mieszkał ostatnio przy 
Macierzy Szkolnej przy. ul. Wileńs- 
kiej. Przed kilku dniami wynajął mie 
szkanie przy ulicy Ponarskiej Nr. 42 
dokąd przewiózł swoje meble, zaś żo- 
nę z dziećmi wysłał przed kilku dnia- 
mi do rodzieów na wieś. Samobójea 
znajdował się ostatnio w ciężkiej sy- 

tuacji materjalnej i dlatego możliwe 
jest, iż to pchnęło go do tak rozpaez- 
liwego kroku. 

Informują nas dodatkowo o nastę- 

pujących szczegółach: 

Zmarły zdradzał ostatnio silne zde 
nerwowanie. Przed dwoma dniami wy 
szedł z biura Macierzy Szkolnej i w:ę- 
cej nie powrócił, W dniu wczorajszym 
na biurku jego znaleziony został list 
zaadresowany do żony w którym to 
liście zmarły pisze, iż więcej nie po- 
wróci. 

iMeszkanie, w którem Stanisław 
Ciozda odebrał sobie życie nie stano- 
wiło jego własności a wypożyczone 
mu zostało przez Macierz Szkolną 
(dóm przy uliey Ponarskiej Nr. 42) 
stanowi własność Macierzy Szkolnej) 
telem czasowego przechowania je- 
go mebli. *(C) 

  

Strzaly na ulicy Wielkiej. 
Wiezoraj koło godziny 3 po południu wpo 

bliżu Kina Miejskiego rozległo się nagle kil 
ka strzałów  rewoiwerowych i  wślad 
za tem jedna z przechodzących chodni- 
kiem kobiet z okrzykiem „ratujcie! zastrze- 
Iii mnileśp'u geh emiwp yemiwyp miwyp 
chodniów powstała zrozumiała panika. Nad 
biegły poliejant, zaopiekował się ranną i od 
wiózł ją do szpitala żydowskiego, gdzie 
stwierdzono, iż jest to 27-letnia Natalja Cho 
miezówna, zamieszkała przy ulicy Turgicl- 
skiej Nr. 8. 

Przeprowadzone dochodzenie połieyjne 
ustliło następujące Gkolieznostt postrzele- 
nia. Strzał, którym została ranna, oddany 
został przez nieznanego osobnika, który wy- 
biegł ze znajdującej się wpobliżu restau- 
racji. Osobnik ów strzelał prawdopodobnie 
na wiwat, łecz jedna z kul odbiła się ryko- 
szetem o Ścianę i trafiła przechodzącą Cho- 
miezównę. 

Detyehezas polieji nie udało się ustalić 
nazwiska sprawey postrzelenia, bowiem ten 
zaraz po strzałach zbiegł. te) 

Skazanie czterech szpiegów. 
Wezoraj na ławie oskarżonych Sądu Okrę 

gowego w Wilnie zasiedli Józet Kozłowski, 
lat 32, Jadwiga Kozłowska, lał 34, Józef Koz 
łowski lat 22 1 Antoni Radzius lat 27, oskar 
żeni e działalność szpiegowską na rzecz jed 
nego z państw ościennych. 

  

Wszyscy oskarżeni zamieszkiwali na te- 
renie gm. rudziskiej. Proces odbywał się 
przy drzwiach zamkniętych, Wi wyniku roz 
prawy skazano wszystkieh oskarżonych na 
karę zamknięcia w więzieniu każdi na 
przeciąg 2 lat. lod. 

  

  

EMULSJA Tmm 
SCOTT tome 

to odžywka witamimowa dla naszych dzieci 

at dziś znacznie tańgza i dąstępna dla wszystkich I! 
We wszystkich krajach świata daje każda dobra 
matka swym dzieciom prawdziwą Emulsje Tranową 
wyrobu firmy Scott % Bowne, tembardziej, że jest 
ona tak tania: 

dawniej obecnie 
Mała flaszka (połówka) Zł 250 tylko Zł Ż.— 

Normalna flaszka „ 450 OE 3.— 

Wielka flaszka podwójna „ 558 z 

Prawdziwa Emulsja Tranowa wyrobu Seott &\ 

Bowne jest juž do nabycia po znižonych cenach 

Uwaga! Wystrzegajcie się naśladownictw — 
zwracajcie uwagę na nasz znak ochronny | zamisż> 

Obrady i uchwały Związku 
Cechów. 

Dnia 5 grudnia odbyło się miesięczne 

sprawozdawcze zebranie delegatów Związku 

Cechów w Wilnie. 

Prócz delegatów prawie wszystkich co- 

chów, przybyło dużo mistrzów w charakte - 

rze gości, słowem że wielka Sala Resursy 

była wypełniona. 

Po odczycie ks. Mościckiego przystąpiono 

do właściwych obrad. Na l-m miejscu wysa 

nięto sprawę zniesienia przez władze I in- 

stancji Komisyj Kontrolujących przy posz 

czególnych cechach. Po bardzo długiej dy 

skusji i kilku ostrych przemówieniach —- 

uchwalono polecić Zarządowi bliższe zazna 

jomienie się z podstawami prawnemi tego 

posunięcia i wyrażono opinię, że Komisje ta 

kie są konieczne. Uważając tę sprawę za b. 

pilną delegaci polecają zarządowi zwrócić 

się do prawników o poradę i nie czekając 

następnego miesiąca zwołać w tym celu Ze- 

branie specjalne. 

  

W-2 p. porządku dziennego obradowano 

nad bezrobociem. Przyjęto wniosek cechu 

ślusarzy, by każdy czynny zakład zatrudnił 

w tygodniu jednego bezrobotnego fachowca 

rzemieślnika, zastrzegając, iż pracodawcy 

będą całkowicie zabezpieczeni iż z tego ts- 

tułu świadczenia socjalne nie wzrosną, zaś 

Urzędy Skarbowe nie zechcą powiększać 

świadectw przemysłowych czy też inn. no- 

datków. 

Zebranie większością głosów wyraziło 

przekonanie iż główną przyczyną bezrobocia 

są świadczenia socjalne, które w pierwszym 

rzędzie należy zreorganizować. Na jednym 

ze zjazdów rzem, budowl. w rezolucji mó- 

wiono — „przyjmcie hamulce, usuńcie ha- 

mulce, a zruszymy się z miejsca", W: istocie 

reorganizacja ciągle jeszcze chwiejących się 

instyt. świadczeń społecznych, pomimo ich 

daleko niemowlęcego wieku, jest koniecz- 

nością najpilniejszą. 

W wolnych wnioskach miotano gromy na 

szalone opłaty ża doręczenie upomnienia, 
z Urz. Skarb. wobec czego i tę sprawę prze- 
kazano Zarządowi do zreterowania. 

Wreszcie w komunikatach podano do wia 
domości: o pracach Komitetu Obywatelskie 
go dla Akcji obniżenia prądu elektrycznego, 
który w tych dniach już składa uzgodniony 
przez szereg organizacyj memorjał Magistra 
towi. 

Również podano do wiadomości, że €n 
Środę w Resursie wygłaszane są odczyty b. 
pożyteczne, zaś sekcja religijna w Święto 

Niepokalanego poczęcia N. Marji Panny — 
organizuje poranek Religijny. 
złożą się: odczyt Królowa Korony Polskiej 
Patronka Rzemiosła, $piew solowy „Ave Ma 
rya* i deklamacje. Wstęp dla wszystkich 
rzemieślników i ich rodzin bezpłatny, 

  

SKANDALICZNA HISTORJA 
czyli jak się wyrabia posady w zacisznych gabinetach restauracyjnych 

Wezoraj w godzinach popołudniowych 
eleganeko ubrany mężczyzna zawarł na uli- 
cy Miekiewieza przygodną znajomość z mio- 
dą i przystojną aczkołwiek nieszczególnie u- 
braną dziewczyną. Przedstawił się jej jako 
„wysoki dygnitarz*. 

W; toku rozmowy dzlewczyna oświadezy 
ła mu, że pozostaje już od dwóch miesięcy 
bez pracy | jedynem jej pragnieniem jest 
znalezienie byle jakiej posady, 

— 0, te da się łatwo zrobić — odpowie- 
dział bez wahania. Mam szerokie znajomości, 
a pani mi się podoha... 

W. kilka ehwil później „dobrodziej* 0Ś- 
wiadczył dziewczynie, że ma właśnie вро!- 
kać w Ziemiańskiej przyjaciela — ezłowieka 
zajmującego w Wilnie wybitne stanowisko 
który może wyrobić jej posadę. 

Słowo po słowie i.. znaleźli się w gabi- 
necie restauracyjnym. 

Tu „wysoki dygnitarz* eo chwila wybie- 
gał do telefonu udając, że do kogoś telefo- 
nuje, Po kilku takich wycieczkach powrócił 
do gabinetu rozpromieniony. 

— Mogę złożyć pani gratulacje. Ma pani 
zapewnioną posadę. 

Kiedy dziewczyna nie wierząc swemu 
szezęściu chelała mu podziękować „dobro- 
dziej* uśmiechnął się i dał do zrozumienia, 
że za wyrobioną posadę trzeba... zapłacić. 

Dopiero wówczas zrozumiała na eo się 
zanosi į usiłewała opuścić gabinet. W tej 
jednak chwili, jak zeznała w komisarjacie, 
osobnik ów rzucił się na nią i usiłował ją 
zniewolić. Widząc jednak że stawia zdecydo 
wany opór i eała Strategia nie pomogła, 
„dygnitarz* wpadł w złość, wyrzucił ją Z 
gabinetu, leez za chwilę wyszedł do niej i 
zażądał, by opłaciła rachunek wynoszący n. 
b. wszystkiego 5 zł. Kiedy sięgnęła do to- 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki Pohulanka — czwartek 

dnia 8 bm. o godz. 8 w. gra potężne dzieło 
St. Wyspiańskiego „ZYGMUNT AUGUST", w 
świetnej obsadzie premjerowej i przepięknej 
oprawie dekoracyjnej Mako jnika. 

Na przedstawieniu będzie obecna Kom/sja 
Ministerstwa Oświaty w sprawie rozstrzyg- 
nięcia konkursu jubileuszowego im. St. Wy 
spiańskiego, na najlepszą rolę, inscenizację 

i dekorację w sztukach Wiyspiańskiego. 

— Premjera „Sprawy Dreyfusa*, Wi naj- 
bliższych dniach w Teatrze na Pohulance od 
będzie się premiera nadzwyczaj ciekawego 

rebkę wyrwał ją z ręki, zerwał z palca jej 
pierścionek, wyjął z torebki legitymację i 
rzucił się do ucieczki. 

Dziewczyna szybko ocknęła się po zuch 
wałej i nieoczekiwanej napaści i zaczęła ści- 
gać napastnika. 

Tymczasem uciekający ku jej zdumieniu 
skierowł się w stronę ul. Tatarskiej i wszedł 
da III komisarjatu. To dziewczynę tak dalece 
speszyło, że zatrzymała się na rogu uliey, nie 
wiedząe eo czynić. W, międzyczasie osobnik 

ów wszedł do kierownika komisarjatu, przed 
stawił się jako inżynier J. i okazawszy komi 
srzowi legitymację dziewezyny, oświadczył, 
że jest przez nią szantażowany, wobec czego 
prosi o pomoc. 

Lecz dziewczyna złapać się nie 
dała i kiedy „dobrodziej* wyszedł z komi- 
sarjatu zawołała połiejanta, który rzekome- 
go inżyniera aresztował. Osadzono go nara- 
zie w areszeie. Dalsze dochodzenie w toku. 

(e) 

Li) ia] 

Epidemia szkariatyny maleje. 
W, ostatnich dniach dało się zauważyć 

pewne odprężenie w nasileniu szkarłatyny. 
Uwydatnia się to w pierwszym rzędzie w po 
staci zmniejszonej ilości chorych dowożo 
nyeh do szpitala zakaźnego. 

Również i w szkołach sytuacja uległa 
polepszeniu, chociaż narazie jeszcze w stop 
niu bardzo nieznacznym. 

Podług prowizorycznych obliczeń na te- 

    

foktomontażu p. ł. „Sprawa Nreyfusa*. -- 
Przygotowania do tego niezwykłego widowi 
ska w pełnym toku. Już w piątek dnia 9 bm. 
odbędzie się jedna z generalnych prób tej 
sztuki, to też teatr Pohulanka w tym dniu 

nie daje żadnego widowiska dla publicznoś- 
Ch 

Wi sobotę dnia 10 grudnia o godz, 8 w. 
„Zygmunt August“, 

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Dziś z po 
wodu dnia świątecznego odbędą się dwa 
przedstawienia. Popołodniu o 4 „Szaleństwa 
Coletty*. — Ceny zniżone. — Wieczorem 
„Fiołek z Montmartre'u z Janiną Kulczycką 
w roli głównej, która odniosła pełny sukces 
i wywołuje ogólny zachwyt. — Akademickie 
zniżki — ważne. 

SPORT 
ZIMOWY MEETING SPORTOWY 

Wi LANDWAROWIE. 

Polski Klub Campingowy organizuje przy 
pomocy Wil. O. Z. N. i Wil. Ośrodka W. F. 
wielki zimowy meeting sportowy w czasie 
od 24 grudmia br. do 15 stycznia 1933 roku 
w Landwarowie. 

Meeting sportowy jest wielką imprezą to- 

renie Wilna choruje obeenie około 500 dzie- 

W kierunku zlikwidowania epidemji pro 
wadzona jest bardzo energiczna akcja leka 
rzy szkolnych i miejskich. Że względu jed- 
nak na specyiiezne warunki sanitarne nasze 
go miasta akeja ta napotyka na poważne 

trudności. 3 

warzysko—sportową o szeroko zakrajonym 
i bardzo urozmaiconym programie. 

Program przewiduje: 

24 grudnia. Otwarcie kursu narciar- 
skiego. Przyjazd grupy uczestników warszaw 
skich i wycieczek zagranicznych. Sporty 
śnieżne i lodowe. Wieczorem wspólna Wig:l- 
ja w Kasynie Kłubowem. 

26 grudnia. — Reid saniami i skijórin- 
kiem przez Jezioro Trockie. Lunch w Tre- 
kach. (Podwieczorek, bridge w Kasynie. Wie 
czorem raut w Pałacu Landwarowskim. 

26 grudnia. — Pokazy jazdy figurowej 
lyžwiarek i łyżwiarzy wileńskich. Mecz ho- 
kejowy. Popołudniowy dancing w Kasynie. 

27—30 grudnia. — Kursy i wycieczki nar 
ciarskie. Ślizgawka, saneczkowanie, zwiedze 
nie Wilna. 

31 grudnia. — Skijóring za końmi i moto 
cyklami z Wilna do Landawarowa o godz. 
10 rano z Placu Katedralnego. Zabawa ghym 
kany saneczkowej na torze landwarowskim. 
Dancig — Bridge w Kasynie Klubowem o 
godz. 16. Kulig saniami z Wilna przy pochod 
niach z placu Katedralnego o godz. 18. Za- 
bawa Sylwestrowa w pałacu landwarowskim 

1 stycznia, — Zawody seneczkowe na to- 
rze w Landwarowie. Pokazy narciarskie w 

  

Na program. 

  

   
      

„4,2 

jeździe sztucznej — ślalom, ghymkana. Po- 
południu Dancing — Bridge w kasynie klu- 
bowym. 

2—5 stycznia. Kursy i wycieczki narciar 
skie, sanna, ślizgawka, saneczkowanie. 

6 stycznia, — Uroczyste otwarcie sezo- 
nu wileńskiego. Zawody narciarskie, Raut 
popołudniu w kasynie klubowem. 

8 stycznia. Zawody skijóringowe za koń- 
mi i motocyklami na stadjonie śnieżnym. 
Mecze hokejowe. Po popułudniu Dancing —- 
Bridge w Kasynie. Wiieczorem zabawa tanecz 
na w Pałacu Landwarowskim. 

15 styeznia. Kulig saniami z Wilna og. 
10 rano z placu Katedralnego. Zawody sane 
ezkowe, Ghymkana na lodzie. Dancing—Brid- 
ge w Kasynie. 

Tak urozmaicony program zapewne ścią 
gnie wielką ilość uczęstników. Przygotowan? 
dla nich na miejscu około 100 pomieszczeń 
w zabudowaniach dworskich i willach, Pen 
sjonał wspólny w Kasynie Klubowem. 

Należy oczekiwać że wilnianie gremjałnie 
poprą inicjatywę Polskiego Klubu Campin- 
gowego, która spopularyzuje Wileńszczyznę, 
jako wspaniały teren turystyki zimowej. 

'Landwarów — „wileński St. Moritz" — 
jak zapewniają organizatorzy — ma wszelkie 
warunki, by stać się najmodniejszą zimową 

stacją sportową północy Polski. Świetne te 
reny narciarskie Landwarowa, stadjon šniež 
ny, dla skijóringu i tor saneczkowy będą uzu 
pełnione przez tor lodowy i boisko hokejo- 
we na jeziorze. 

Energiczna działalność zarządu Polskie- 
go Klubu Campingowego z prezesem dr. Ka 
zimierzem Saysse — Tobiczykiem na czele, 
powinna cieszyć się poparciem miejscowegG 
społeczeństwa. wpi. 

ORGANIZACJA ZAWODÓW MIĘDZYNARO- 
DOWYCH W| WILNIE. 

Dziś o godz. 12 w gmachu Banku Gospó- 
darstwa Krajowego odbędzie się Konferehcja 

Zarządu Wil. O. Z. N. z delegatem P. Z. N. 
przybyłym z Krakowa w sprawie zorgańizo 
wania w Wilnie, prawdopodobnie w lutym 
1933 r., międzynarodowych zawodów narciar 
skich z udziałem czołowych zawodników Pol 
ški, Eštonji, Litwy i Łotwy. 

O godz. 18 delegat P. Z. N. w sali Ośrod- 
ka W. F. wygłosi odczyt o narciarstwie do 
przybycia na który szczerze zachęcamy 
wszystkich spontowców wileńskich. Naro'ar- 
stwo obecnie jest najbardziej „sezonowym 
rodzajem sportu, a ze względu na swą da- 
stępność — wielce popularnym. 

Na marginesie powyższego zaznaczamy, 
iż praca obecna P. U. W. F. idzie właśnie 
w kierunku udostępnienia narciarstwa naj- 
szerszym warstwom. Ostatnio PUWIF. opra- 
cował wzór nowej więźby „TUZ 33“ dającej 
możność korzystania z nart nawet dlą zwy 
kłego obuwia. Również są specjalne pokrow 
ce, które czynią zbędne nabywanie sporta 
wych butów przy narciarstwie. Bozatem P. 
U, W, F. opracował jeszcze wzór więźby spe 
cjalnej dla dzieci, S ZE 

Wszyscy interesujący się narciarstwem: 
winni przybyć na pogowędkę narciarską dziś 

6 godz. 18 do Ośrodka W. F. by zaznajo= 
mić się z obecnym stanem narciarstwa poł- 
skiego. 

Wstęp bezpłatny. wpj. 

Mecz bokserski Polska—Szwecja 
w Poznaniu. 

   
W) dniu 4 bm. odbyły się w Poznaniu 

zawody pięściarskie międzypaństwowe  po- 
między drużyną Szwecji i drużyną Polski. 
Na zdjęciu naszem widzimy obie drużyny 
na ringu przed słoczeniem walki. Na lewėra 
skrzydle kierownik drużyny szwedzkiej S0e- 
derland, obok trener i sekundant drużyny 
polskiej Sztan, na skrzydle prawem prezes 
Poznańskiego Okręgowego Związku Bokser- 
skiego por. Łapiński. górnym rzędzie sta 
ja zawodnicy szwedzcy, pomiędzy którymi 
widać sędziego ringowego p. Borcha (Niem- 
cy), w dolnym siedzą zawodn'cy polscy. 

  

  

SENSACYJNE ZWYCIĘSTWO POLSKIEGO 
ZAPAŚNIKA. 

MONACHJUM. (Pt). Wi finałe międzyna- 
rodowych zawodów zapaśniczych o mistrzo 
stwo świata w wadze Średniej polski zapaś- 
nik Adam Sasorski odniósł stnsacyjne zwy- 
cięstwo, pokonywująe najgroźniejszego prze 
ciwnika i ogólnego faworyta turnieju Ahren 
sa z Westialpi. Zwycięstwo to odniesione 
nad zawodnikiem, który należy do extra, 
klasy Światowej i przewyższa Sasorskiego z3 
równo wagą, jak i wzrostem, wywołało w 
monachijskieh kełach sportowych zrozumia 
łą sensację. W) tych dniach Sasorski walczyć 
będzie © pierwsze miejsce w turnieju z mt 
strzem Europy, Szwajearem Gruenelsenem. |
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.S.B. 
w Wilnie z dnia 7-XII— 1932 roku. 

Zachód : 

  

758 Ciśnienie średnie w milimetrach: 

Temperatura średnia: 0° с 
2 najwyższa +- 2 С. 

najniższa 0е 

Opad: 7,6 
Wiatr: półn.-wsch. 

Tendencja: spadek, potem stan stały. 

Uwagi: śnieg. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu dzi- 
siejszym 8 grudnia według PIM. 

Pochmurnie i mgłisto z przelotnemi opada 
mi. Nocą lekkie przymrozki. Dniem tempe 
ratura w pobliżu 0 stopni. Umiarkowan* 
wiatry z kierunków północnych. 

KOŚCIELNA 
— Dziś w kościołach. Wj związku z przy 

padającem na dzień dzisiejszy świętem Nie- 
pokalanego Poczęcia N. M. P. we wszystkica 
kościołach wileńskich odbędą się z racji tej 
uroczyste nabożeństwa, w kościele zaś po- 

Bernardyńskim rozpocznie się w godzinach 
wieczorowych 40-godzinne nabożeństwo. 

— RR róraty cechu rzeźników i 
wędliniarzy w Wilnie odbędą się w kościele 
WiW. Świętych o godz. 6 rano 8 grudnia 
br. w dniu Niepokalanego Poczęcia Najświęt 
szej Marji Panny. 

— Roraty Urzędników Państwowych. W 
niedzielę dnia 11 grudnia rb. o godz. 7 min. 

30 rano odprawione zostaną w kościele św. 
Jerzego Roraty Urzędników Państwowych. 

Nabożeństwo celebrować będzie ks. kanon:k 
A. Cichoński. — Kazanie wygłosi ks. A. Mo 
ścieki. 

Ujprasza się o wzięcie jak najliczniejsze- 
go udziału w tem: dorocznem nabożeństwie. 

MIEJSKA. 
— Obniżenie tenuty dzierżawnej i opłat 

rynkówych. Jak się dowiadujemy, Magistrat 
opracował projekt obniżenia wysokości tenu 
ty dzierżawnej za stragany w halach i na 
rynkach miejskich. Obniżenie opłat ma na- 
stąpić w wysokości 25 proc. 

Sprawa ta w ciągu jeszcze bieżącego ty: 

godniia znajdzie się na połączonem posiedze 
niu radzieckich komisyj gospodarczej i fi- 
nansowej. 

Również na posiedzeniu tem będzie poru- 
Szona sprawa obniżenia ogólnych opłat ryn 
kowych. 

— Zniżenie odsetek karnych za działki 
ziemi miejskiej. Magistrat postanowił obni- 
żyć odsetki karne za zaległe należności za 
dzierżawę działek ziemi miejskiej z 5 proc. 
do 2 proc. 

Uchwała ta stanie się prawomocną po zat- 
wierdzeniu przez Radę Miejską. 

— Sprawa obniżenia ceny za prąd elekt- 
ryezny. Dowiadujemy się, że na jedno z naj 

bliższych posiedzeń Magisiratu wpłynie spra 
wa ewentualnego obniżenia ceny za prąd 
elektryczny. 

Kwestja ta w niedługim czasie będzie 
rówmież przedmiotem obrad plenarnego po- 
siedzenia Rady Miejskiej. 

Z UNIWERSYTETU 
— Obchód ku uczezeniu 25-ej rocznicy 

śmierei Stanisława Wyspiańskiego. Wydział 
Sztuk Pięknych U. S$. B. urządza obchód ku 

  

HURTOWY SKŁAD PAPIERU I MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH 

„PAPIER SPÓŁKA AKCYJNA" 

RONIKA 
uczeniu 2b-ej rocznicy śmierci Stanisława 
Włyyspiańskiego, który odbędzie się we czwar 
tek, dnia 8-go grudnia o godzinie 6 wieczo- 
rem w Sali Śniadeckich U. S. B. W/ progca- 
mie obchodu odczyt prof. dr. Marjana Mo- 
relowskiego p. t. „Twórczość artystyczna Wy 
spiańskiego* z przeźroczami. Wstęp wolny. 

SPRAWY AKADEMICKIE 

— Z Legjonu Młodych. W zeszłą niedzie- 
Ję odbyło się zebranie dyskusyjne Legjonu 
Młodych, Referat na temat „Uwagi o rozwo- 
ju kapitalizmu“ wyglosil deg. Janczewski, — 
poczem wywiązała się żywa dyskusja w któ 
rej brał udział p. prof. Topor — Wąsowski. 

Równocześnie Komenda  Legjonu Mło- 
dych komunikuje, iż poczynając od następ- 
nego, zebrania będą odbywać się zawsze 
w niedzielę o godz. 12 a nie jak dawaiej o 
godz. 17 

SPRAWY SZKOLNE 
— Kuratorjum podaje do wiadomości, że 

ferje zimowe trwają od dnia 23 grudnia rb. 

do dnia 15 stycznia 1933 r. 
Początek zajęć szkolnych przypada 

dzień 16 stycznia 1933 r. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Z Oddziału Wiileńskiego Polskiego To 

warzystwa Chemicznego. W! piątek 9 grud- 
mia br. o godzinie 7 wiecz. odbędzie się w 

sali wykładowej Instytutu Jędrzeja Śniadec 
kiego (Nowogródzka 22) zebranie inaugura 
cyjne Kursu Obrony Przeciwgazowej, orga- 
nizóowanego przy współudziale Komitetu Wi 
leńskiego LOPP. 

— Walne Zebranie Wileńskiego Koła 
P. O. W. Zarząd Wileńskiego Koła POW. 
komunikuje że dnia 8 grudnia o godz, 17,30 
bez względu na ilość członków, w lokalu 
Związku Legjonistów, zaułek Bernardyński 
10 odbędzie się nadzwyczajne Walne Zeb- 
ranie członków. 

iPonadto odbędzie się herbatka dyskusyj 
na — referat historyczny wygłosi prof. W. 
Staniewicz. Przypomina się również, że w 

pierwszych dniach stycznia 1933 roku odbęq- 
dzie się zabawa Peowiacka, — Bliższe szcze 

góły podane zostaną za pośrednictwem pra- 
sy. 

— Klub Włóczęgów. W, piątek dnia 9 Ъ. 
m. w lokalu przy ulicy Przejazd 12 odbędzie 
się 99 zebranie Klubu Włóczęgów Senjorów. 
Początek o godz. 19 dla członków, o godz. 

20 dla zaproszonych gości. Na porządku 
dziennym: 1) Odczytanie zgłoszonych arty- 
kułów do Nr. 4 pisma „Włóczęga” i 2) Refe- 
rat p. prof. Władysława Studnickiego p. t. 
„Polska we współczesnej polityce światowej 
MWistep dla członków Kłubu bezpłatny, dla 
gości 50 groszy, dla gości — akademików 20 

gr. Informacyj w sprawie zaproszeń udziela 
p. St. Hermaniwicz codziennie w godz. mię 

zy 18 — 20 w lokalu przy ulicy Jagielloń- 
3 m. 1, tel. 99. Wstęp za zaproszenia- 

mi imiennemi okazywanemi przy wejściu. 

KOMUNIKATY 
— Kemaunikaty Akad. O. Z. S. Komen- 

dant AOZS. wzywa wszystkich członków Od 
działu umundurowanych i nieamundurowa- 
nych do bezwzględnego stawienia się na 
zebranie, które odbędzie się w tymczasowym 
lokalu AOZS. przy wlicy Żeligowskiego 4 
w piątek dnia 9 bm. o godz. 20 <punktua!- 
nie. = - ” 

Senat Uniwersytetu Stefana Batorego w 
Wilnie uchwałą z dnia 25 listopada br. za 
twierdził statut i powołał na kuratora Aka- 
demickiego Oddziału Związku Strzeleckiego 
p. prof. d-ra Stanisława Hillera. 

na 

  

    

      

Wiszelkich informacyj o AZOS. udziela 
sekretarz_Zarządu w godzinach od 9 — 15 
Nr. tel. 18 — 28. mi w „Casanowie* 

TOKS 

Wilno, ul. Zawalna 13, tel. 501 

Poleca w dużym wybsrze: 
Kalendarze na rok 1933, ozdoby choinkowe, pocztówki świąteczne i noworoczne, 

księgi rachunkowe oraz wszelkie pijak tężca kancelaryjne i szkolne. 
  

  

List do Redakcji. 
Wiełee Szanowny Panie Redaktorze! 

Proszę uprzejmie Pana o umieszczenie w 
Jego poczytnem piśmie niniejszego sprosto- 
wania w związku z niezgodnem z prawdą 
przedstawieniem w 305 numerze „Dzienn'- 
ka Wileńskiego* przemówienia mego na wie 
cu akademickim w Sali Śniadeckich 2 bm. 

Nieprawdą jest, jakobym występował w 
imieniu Legjonu Młodych, natomiast prawdą 
jest, że mówiłem jedynie we własnem imie- 
niu, co wyraźnie zresztą wynikało z treśc: 
mego przemówienia. Stwierdzam  przytem, 
że do wspomnianej organizacji nie należę. 

Nieprawdą również jest, jakobym „usiło 
wał rzucić cień na pamięć Grotkowskiego". 

Natomiast prawdą jest, że starałem się 
wykazać że sprawa śp. Grotkowskiego nie 
jest sprawą akademicką, lecz kryminalną, 
jak również, że ani okoliczności zgonu ani 
inne względy nie upoważniają do gloryfiko- 
wania zmarłego. 

Z należnym szacunkiem: 

Andrzej Kaduszkiewiez. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
NIEZWYKŁY GOŚĆ W „NOWIEJ 

GOSPODZIE*. 

W dniu wczerajszym w godzinach p. p. 
do „Nowej Gospudy* przy rogu ulicy Troc- 
kiej i Niemieckiej wstąpił jakiś pan, i za- 
mówił cbfity obiad zakrapiany wódeczką. Po 
spożyciu kolacji poprosił o rachunek. Wiyno 
sił 10 zł. 

Ossbnik sięgnął do kieszeni i... twarz 
przybrała wyraz zakłopotania, Zapomniał 
pieniędzy, ale te nie. Jest kapitanem rezer- 
wy. Znają go dobrze w mieście. Niech ktoś 
ze służby restauracyjnej uda się z nim i 
wnet otrzyma należność. 

Otrzymawszy eskortę w postaci ehłopca 
restauracyjnego osobnik ów wyszedł. Z po- 
czątku prowadził do D. O. W., lecz nikogo 
tam nie było, później do Komendy Placu i 
t. d. Wreszcie zaprowadził chłopca do Sztra 
la, gdzie „fundnął* mu szklankę herbaty i 
dwa ciastka, W! pewnej chwili odszedł ad 
stolika i usiłował zbiec, Chłopiec jednak od- 
razu poznał się na tym wyhiegu i oddał go 
w ręce policjanta. 

Rzekomego „kapitana rezerwy* osadzono 

w areszcie. (e) 

Kronika telegraficzna. 
— Szwajearska rada narodowa postano- 

wiła pozbawić posła Nicole, aresztowanego w 
związku z wypadkami w ub. m. w Genewie, 
nietykalności poselskiej, 

    

— Pilotka niemiecka, która uległa wczo 
raj katastrofie na lotnisku w Staaken zmarła 
wskutek odniesionych obrażeń. 

— Liczba żołnierzy chińskich, którzy u- 
ciekli z Mandżurji na terytorjum Rosji so- 
wieckiej sięga 3 tysięcy, Wszyscy zostali roz 
brojeni i internowani. 

— Na pewnym wiecu politycznym w Lon 
dynie, na którym przemawiał przywódca fa- 
szystów angileskich sir Mosley, doszło do 
poważnych incydentów. Uczestnicy wiecu po 

dzieli się na dwa wrogie obozy, walcząc za 
pomocą lasek i pustych butelek. W' czasić 
bójki szereg osób odniosło rany w tej licz 
bie jedna kobieta, 

— Donoszą z-Mostaru, (Jugosławja) że 
prom na rzece Neretwie przewrócił się, przy 
czem z 12 podróżnych 11 utonęło, 

— Znana połska śpiewaczka Ewa Ban- 
drówska - Turska po swych sukcesach w 
tilharmonji antwenpijskiej, została zaangażo- 
wana na występy w królewskiej operze w 
Antwerpji w styczniu roku przyszłego. Pani 
Bandrowska - Turska wystąpi między inne 

Ludomira Różyckiego. 

LL) 

Instalarie elektryczne 
dzwonk! sygnaillzacy|- 
ne, ustawienie aparatów 
radjowych i teiefonów 
wykonywa kcn:esjonowa- 

ny elektromon:er 

ST. PIÓREWICZ 
u,. Ofiarna Nr. 9 m. śl. 

  

mówi o największ. PAN 
+. Wielka 42, tel. 5-28 filmie sezonu MataHari 

  

ulubieńszy RAMON NOVARRQC, słynny Lionel Barry- 
more, Lewis Stone i in. 
dźwiękowe. Początek o 2. Na |-szy seans ceny zniżone 

NAD PROGRAM: Dodatki 

  

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 1541 

NAD PROGRAM: 

Ceny zniźone! DZIŚ! Najwięk- 
szy sukces kinematografji europejsk. 

UWAGA! 

Dla młodzieży dozwolone. 

Występy znakomitego od- 
krywcy nauk tajemnych 

PIEŚŃ NOCY 
w którym śpiewa nasz sławny rodak Jan KIEPURA 

Film ten odznacza się niebywałą precyzją i czystością odtworzonego dźwięku. 

S. VISCONTI, 
mentów z dziedziny: hypnotyzmu, telepatji, jasnewidzenia i t. d.. a potem objaśni publiczności jak to się: 

który po każdym seansie zademon- 
struje szereg tak zwanych ekspery- 

robi, tak że każdy sam pofrafi natychmiast wykonać te „cuda” 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w sobotę i nied iel    e godz. 2-ej 

  

utwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wilańska 38, tel. 9-26 

; święk. Kino - Teatr | DZIŠI Nięzeówajnć 
д 100% Hellywood | „Ari i, 

*ekfew. 22, tel. 15-28 

Dziš film, który w bieżąc, sezonie 
pobił wszędzi| rekordy powodzenia! 

Nasza genjalna rodaczka 
Film stworz. olbrzymim kosztem 3 mili. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. w dnie świąteczne o godz. 2:ej 

Film w jęz. czeskim dla wszystkich zrozumiały. 

dolarów. 

On i jego siostr 

POLA NEGRI 
    

śpiewa i mówi w superfilmie prod. 193% 

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

Na I-szy seans ceny zniżone. 

lista BŪRJAN 
ANNY ONDRA. 

W rol. gl.: perła czes 
Lego humcżś eu R 
iosschawitowa sły 

NAD PROGRAM: BODATKI DŹWIĘKOWE. Początek o g. 2: 
  

Dfwięk. Kino - Tesir 

STYLOWY 
ui. Wielka 36.   DZIŚ! Najnowsza 100% 

sensacja w wersji francuskiej p. t. 
dźwiękowa DROGA OLBRZYMÓ 

ogień, wodę i śnieżycę do Ziemi Qbiecanej walcząc z żywiołem i hordami Indjan. 
i Jeanne Heibing. 

Potężna tragedja w 14 
marszu pionierów przez 

W rol gł: 

aktach 
skwar, 

Gaston Glas 
Nad program: Arcywspaniałe arcydzieło p. t. Noce szału Pctężny dramat w 8 aktach 
  

  

    

i 

Sukna, Manufaktura i Jedwab 

„TEKSTILPOL" 
Wilno, uł. Rudnicka Nr. 29 

Od dnia |-go grudnia b. r 

TANI TYDZIEŃ 
białych towarów ŻYRARDOWSKICH i ir. 
Wybór największy. Ceny najniższe. 

*PROSŻEK- 

HB. PRZY KUPNIĘ NAŁEŻY 
4 wyć JE ŻĄDAĆ TYŁKO 

z IE Z-KOGUTKIEM“ 
iw 00 LAT TRZYDZIESTU 

| WYJTRZGGAĆ MĘ NAŚLADOWNICIW. UPOR- 
czywed BOL6C: | W PODOBNEM DO 

OPANOWANIU. 

Osrazaž 
ARCZA!    

POK a przekonacie się, 

MOCNE i ZDROWE 
Żądajcie wszędzie. 

  

  

  

ży 

dniu o godz. 

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Wilna ogłasza przetarg na 

dostawę mleka do szpitali Miejskich, Ośrod- 
ka Zdrowia, Przytułku i Stacji Opieki nad 
Matką i Dzieckiem. 

Oferty, ze wskazaniem ceny ryczałtowej 
lub 0/6 ustępstwa od cen rynkowych, nale- 

składać do dn. 12 grudnia 1932 r. 
Ustny przetarg odbędzie się w tymże 

10-ej. 
Stający do przetargu powinni złożyć wa- 

djum w wysokości 300 zł. 
Przyjmowanie ofert i udzielanie infor- 

macyj uskutecznia się w Wydziale Zdrowia 
i Opieki Społecznej (pokój Nr. 5). 

Magistrat m. Wilna. 

zj       J) 
JUŻ CZAS POMYŚLEĆ 

g cmłoszeniach Świątec 
Ogłoszenia do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 
i innych pism— przyjmuje na bardzo dogod- 

nych warunkach 

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

L 

ВЙ 

|    

„i i 
    

Będziesz wyglądał elegancko, zawsze modnie 
gdy się ubierzesz — w znanym 

ZAKŁADZIE KRAWIECKIM 

Dyplomcwanego Krojczego w Paryżu 
obecnie 

ZAWALŁNA 24, m. 1, i-sze piętro. 

  

PRZYJMUJĄ SIĘ OBSTALUNKI 

WYTW ÓRNI 
SPÓŁDZIELNI 

-0/BL_ Jelmoczonych (brześcjan Sfolarzy 
HH Wł. A w Wilnie, ul. Tracka 6. 

SĄ STARE — watatjóm "Komplet jadalne, Zygialie 
LEŻAŁE — 

Ё Ё ZR oraz gięte meble. 

Gd rozu 1843 istnieje 

wiienkin 
ul. TATARSKA 25 

Mebie 
iBdalqo, S | 
binetuwe, kredenzy, 

stoły, szaty, żóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
na dozodayii Wargai ata 

I NA RATY. 
NĄDESZŁY NOWOŚCI. 

   

| 
i 
j 

8324 |   

  

SZ. KUNIN | 

„SZREDERA* 
w dobrym stanie okazyj- 
nie b tanio do sprzedania 

PIANINO 

-Oglądać od 11'//, do | 
i od 5 do 6. 

Tatarska |, m. 9 

Potrzebny(a) 
administrator(ka) 

250 zł. wymagana hipo- 
teczna poręka. Oferty; 
Biuro Ogłosz. J. Karlina, 

Niemiecka 35 

Mieszkanie 
do wynajęcia 

3 pokoje z kuchnią i wy- 
godami. 

  

  

  Ui Sierakowskiego d. 6 

   

  

  

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

od g. 3—1 i 5—8 wiecz. 

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

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczoplciowe 

Wilenska 7, tel. 10-67 
od godz. 1i 4—8 

Akuszerka ° 

Marja Laknorogė 
przyjmuje od 9 40 7 wieen 
vHea Kasztanowa 7, m, 5 
W. Z. P. Nr. 69. 8520 

  

   

    

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom, Zanw 
lewo Gedeminowsk4 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

за 

  

Akuszgrka 

Śmiatowska 
przeorowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamie gabinet korm stycz” 
my. usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzajki i wągry, 
W. Z. PB. 48: B 

Byt zapewni 
współpraca z poważnem. 
wydawnictwem. Poszuki=- 
wane osoby €feriiezne 
we wszystkich miastach. 
wajew. <sdeńskiego, uGż 
wogrodzkiego i bialostoc- 
kiego. Oferty: Wilno, Mo- 

stowa 16, m 4 

  

D 2.XII. 32 r. skradzio- 
no na dworcu w Wil-- 

nie torebkę z dokumen- 
tami: dowód osobisty, le-- 
gitymacja nauczycielska. 
Nė narų Melsajit Ex 
Krauz i weksel na 500 zł. 
na nazw. Kazimierzai T. 
Heleny Kelies-Krauz 

unieważnia się. 

Ž tej i z tamtej strony pryczy. 
W sennej ciszy nocy, rozświetlonej 

wysoko nad nami zaropiałą lampką 
elektryczną w żelaznym abażurze, sły 
chać było wyraźne chrapanie i gwiz- 
dy. Atmosfera była nieco przyciżka. 
Bo proszę pomyśleć, w małej, niezbyt 
przewiewriej celi, śpi na pryczach kil- 
kudziesięciu mężczyzn, którzy prze- 
cież nie rozbierali się przed spaniem. 
Może to jest okoliczność nieco łago- 
dząca, bo gdyby się tak rozebrali w 
tem powietrzu tryglodyta nawet do- 
stałby ataku duszności. 

Nic też dziwnego, że w tę noe spę- 
dzoną w „Centralee* nie mogłem us- 
nąć w żaden sposób. Spałem jak su- 
seł w gorszych spełunkach, na barło- 

gach, które tylko dziwnym zbiegiem 
okoliczności nie wyszły same z domu, 
w powietrzu przesiąkłem wyziewami 
kilkunastu ludzi i mieszczącej się obok» 
ogólnej wygódki. Ale tu jakoś nie mo- 

głem zasnąć. 

okazało 
dobrze, to znaczy na 

dzień, a właściwie noc pełną ciekaw- 
szych emocyj. Coraz kogoś przypro- 
wadzano. Raz po razu trzaskały drzwi 
wejściowe, otwierane przez klucznika 

Zresztą, jak się później 
trafiłem dość 

   

  

    iennego, mającego dyżur. Potem 

krótkie szamotanie, jakiś krzyk je- 
den i drugi, albo śpi ew doszczętnie 

  

  wstaw.'onego pasażera i znów cisza, 

przerywana tylko niemilknącym eres 
cendo chrapiących na pryczach towa - 
rzyszów niedoli więziennych. Wresz- 
cie otwierały się ciężkie drzwi naszej 
lub sąsiedniej celi i wprowadzano no- 
wego w'ęźnia. 

   

  

Nie mńgł spać także i mój nowy 
znajomy złodziejaszek. Paliliśmy też 
papierosy jeden za drugim i gawędzi- 
liśmy. 

      

— Jak się człowiek we dnie wyśpi 
to potem w nocy ani weź — mówił do 
mamie między jednem a drugiem pocią 
gnięciem. Nudy w tej „Centralce", że 

| Wydawnictwo „Kurjer Wileński" 

choć głową bij w śc'anę. Same tylko 
takie wstawione więźniowie, że tylko 

się z mich śmiać, a pożytku żadnego 
nie masz. Dopiero rano jak s'ę wyśpi 
to ze śmiechu za boki się tylko brać, 
jak się zobaczy ich miny. Prosto ope: 
ra. Już drugi dzień siedzę tu i nie wo- 
łają mnie do sędziego śledczego. Wi- 
docznie łapusie chcą się dowiedzieć 
skąd wziąłem wytrychy, bo mi się tył 
ko o to pytali. Mówię im że kupiłem 
u jednego znajomego, co był w wiel- 

kiej potrzebie, ale oni nie „wierzą. Ja- 
bym też na ich miejscu nie uwierzył. 
Albo ja frajer, żeby wsypać swoich 

ludzi i potem przez dnitorję być są- 
dzony. 

— A jakie kary daje ta dintojra? 

      

Jakie? Prawie zawsze jednako- 
we: nożem pod czwarte żebro. Czasem 

za mniejsze przewinienie kažą zapla- 
cić do wspólnej kasy dla kolegów, któ 
rzy siedzą w pace i nie mają pienię- 
dzy na adwokata, ani na jakąkolwiek 

wałówkę. 

Żeńska ceia. 

   

      

  

Nagle usłyszeliśmy jakiś dziwny 
głos, zciszony przez grubość murów. 

  

Wytężyłem słuch. Najwyraźniej przed 
dom zajechała dorożka: Znów ta sama 

historja. Silny niecierpliwy dzwonek. 
Posuwiste kroki klucznika. Otwiera- 
nie drzwi. I krzyk, przeraźliwy krz 
podnoszący poprostu włosy na głow'e. 
Zerwałem się na równe nogi. Był to 
krzyk kobiety. Straszny, poruszający 
do głębi wrzask trwał w. całym gma- 

  

   

  

   

     

    

chu, przewalał się po długich kury 
tarzach i ął w jego niezliczonyć       
zakamarkach. 2 

  Mój towarzysz leżał nieporuszony 
na pryczy i z filozoficznym spokojem 
palił papierosa. Uśmiechał się nawet 
lekko na widok mego podniecenia. 

—- (o to jest? — zerwałem się z 
pryczy. — Tam kogoś mordują. 

S-ka z ogr. odp. 

  - Et, nikogo nie mordują. 
- Jakaś kobieta wzywa pomocy. 

—— Tak i cóż poradzisz, choćby na- 
wet tuż za drzwiami kogoś naprawdę 
zabili. Widać, że pierwszy raz siedzisz 
w więzieniu. Ja już nie na takie rze- 
czy się po więzieniach napatrzyłem. 
Naprzykład widziałem raz... 

Krzyk powtórzył się znowu, jesz- 
cze wyraźniejszy, jeszcze bliższy, a 
tak wstrząsający, że nie mogłem słu- 
chač. Przechodził w jak'eś zawodzenie 
przypominał wycie bitego psa bezpań- 
skiego. Słyszałem jak kogoś przemocą 
ciągnięto w stronę kancelarji, a: ten 
ktoś całą rozpaczą młodych płuc — 
protestował przeciwko temu. 

— (o się tam dzieje? Kogo tak wie 
ką do kancelarji? — pytałem w poś- 
piechu przerażenia mego niedawno po 
znanego złodziejaszka. 

Jakto, nie wie 
głupi gość, co nie zna Ž 

„Ta P ky * oceny A 

    

  

   

Ale to z ciebie 

     

   SEO przej jach: a to. : 
nagle od tego dziecka ulicy, że 
nadawałbym się nawet na term'nato- 
ra w szkole żyć Powinien mnie a- 

garbąć śmiech, lilość i trwoga nad sa 

mym sobą, ale n'e ogarnął, bo ten 
trwający wciąż kobiecy krzyk parali- 
żował wszystkie nne odruchy myśli i 
woli. 

— Jakto? Nie wiesz 
stytutki, lapane po ulie 
cjantów łapaczy z obycz 

-А co z niemi robią, że dak nie- 

łudzko wrzeszczą? 
Zwyczajnie, 

        

        

  

   
to są te bro 

        

  

   

  

prześp a się do ra- 

na. 
- A potem? 

— Potem ich prowadzą do koniro- 
li a. i jak nie mają, to im da 

Žanras “ Zmuszi       
  

—Т Aš ale e coś w tem nie w porząd 

ku. 

      

    

;z, Taki już 
76 сЬосЬ\\ i chciał nie zmienisz. 

  

jest, 

  

— Dobrze, ale dlaczego one tak 
krzyczą? 

— Wiadomo, jak złapią taką i po: 
siedzi przez całą noc w „Centralce* 
— to nic nie zarobi i będzie jeszcze 
miała niejrzyjemność „d „ciotki“ | 
swego sutenera. A jak jest to porząd- 

na dziewczyna która się z miłości puś 
ciła, no to dostanie książkę i będą ją 
ciągali po lekarzach, a to, że jest w 
księgach zanotowana jako kontrolna 
to dla tai j wstyd. Więc się broni z 

nich każda i krzyczy, ale to ich dziew 

czyńska broń tak ryczeć i wrzeszczeć 
bez końca. O znowu słyszysz przywie 

źli jakąś nową dziewczynę. - 

Rzeczywiście usłyszeliśmy po raz 
niewiadomo który szczęk otwieranej 
bramy wejściowej i znowu krzyk nie- 

akby kogoś ze skóry obdziera 

li żywcem. 
I czego to lak krzyczy — za- 

czął filozofować mój złodziejaszek 
Przec'eż nie biją, ani się nie znęe 
nad iaką dziewczyną. Owszem łago 
nie, inteligentnie z nią obchodzą 
jak z jakiem jajkiem. Drze się to jed 
nak, jakby katowali... Et, lepiej ś 

my. 
Położył się na pryczy. zgasił pe apie 

rosa, schował połowę do kieszeni i wy 
ciągnął się jak długi. Ziewnął raz i 
drugi i zaczął się nieprzyzwoic e c: 
chrać pod pachami. Poszedłem za j 
go przykładem, ale pomi imo usiłowań 
nie mogłem zasnąć. Wciąż mi w 

uszach stał ten nieludzki krzyk uwię- 
zonej ulicznej dziewczyny. Zaczęły 
się budzić. jakieś refleksje, z początku 

nie sformułowane zastrzeżenia odno$ś- 

nie tego społecznego zagadnienia, ja- 

kiem jest prostytucja i jej sankej jono- 
wanie przez państwo, a równocześnie 

dzanie parkanikamć przepisów z 

których zawsze znajdzie się jakaś furt 

ka, chyba na jej straży stał granatowy 

żołnierz. 

            

    
    

  

   

   

  

     
    

    

  

    

     

  

Siaętny ranek. 

żda rzeez ma swój koniec, więc 

i ja skończyłem swe rozmyślania, zu- 

    

pełnie zresztą jałowe, jak to dosadnie 
określił mój znajomy. Usnąłem. By- 
ła może godzina trzecia, może czwar- 
ta, a może i. później: 

Obudziłem się nagle. Otwarlem 
oczy. Do celi wsączał się już siwy 
mrok listopadowego świtu. Moi współ 
towarzysze więzienni też się już po- 
woli budził. Świiadczyły o tem w h 
nienia, ziewania, głośne przeciągani 
się i drapanie. Jakiś Żyd wstał już : 
naciągnąwszy rytualną koszulę kiwał 
się pod oknem mrucząc śpiewne mo- 
dlitwy. Zawodził czasem płaczliwym 
głosem, A „ pobudzało więźniów do 
SA > zwažal na to, lecz trwał 
nadal w w, gorących modłach. W 
brudnem świetle wstającego ranka 
seena ta miała w sobie coś niesamo 
w'tego, a w każdym razie stanowiła 
obraz, którego się łatwo nie zapom:- 
na. 

Obudził się wreszcie i eleg 
gomość, 

nety. 

    
   

  

ancki je 
narzekający na fatalne gabi 

Był niemniej zdziwiony i poru- 
szony w dokiem swych towarzyszy, 
którzy zaczęli się z niego lekko nabi- 
jać. Wistał, przeszedł się kilka razy po 
celi, postawił kołnierz futra i zaczął 
szybko chodzić zasłaniając twarz jak 
by przed razami. Wobec braku szelek 
które jak wiadomo stanową nie tyle 

ozdobę, ile konieczną część męskiej 
garderoby musiał stale poprawiać w 
czasie tje wędrówki opadające ineks- 

    

   

  

primable, które zdradzały stale ten- 
dencje upadłościowe, Wyciągne a pa- 
pierosa (egipsk'e „przednie), 

  

  nym zwyczaju, że adeży poczęstować 

tych, z którymi s'ę siedzi, Wogóle tak 
zwane ciemne typy podziemnego św a 
ta mają utarte zwyczaje, których prze 
kroczenie jest Hweżane w tym świe- 
cie za shoking, za znak złego niemal 
wychowania. Žiodziej nieraz może się 
z tobą podzielić ostalnim kawałk'em 

chleba, ale żąda od ciebie tego same- 

go. Ktoś zwrócił się do chodzącego po 
celi z prośbą o papierosa. Odmówił. 
Zrobiło się cicho, niemał złowróżeb- 

    

    

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

na to była cisza. Zorjentowałem się: 
w sytuacji i podszedłem do nerwowe 

go gościa. 
— Przepraszam pana, ale nieche 

pan im natychmiast da papierosa. 
Niech pan uważa, że nie dosłyszał po» 
przedniego pytania, które panu zadał 
ten świdrowaty drab. W przeciwnym. 
raze może pan wynieść stąd nieco» 
nieprzyjemne wrażenia. Za konsek- 
wencje nie odpowiadam. 

Osobnik popatrzył na mnie uważ- 
nie. Może nie spodziewał się usłyszeć: 

od takiego oberwańca podobnych: 
słów. Poszedł jednak za moją radą i 

poczęstował kilku najbliższych towa- 

  

rzyszy swemi luksusowemi papierosa: 

mi. Naturalnie zbiegli 'się prawie 

„ rzucając się na niebywały 
rary Całe pudełko rozdrapałi, w 
ciągu kilku sekund, tak, że dla właś- 

ciciela zostało coś dwa, czy też trzy 
papierosy. Wonny dym tych napraw- 
dę znakomitych papierosów, z któ- 
rych wyrobu może czuć się dumny 
Polski Monopol Tytoniowy, kłócić się: 

zaczął z ciężką almosferą celi, pełną 
wyziewów. 

— Zaledwie zapaliłem i ja papierow 
sa otworzyły się drzwi i wszedł klucz. 
nik, podając mi szelki. jako jeden je 
dyny fant zabrany mi wczoraj w kan- 

    

   

   
Jest pan wolny — ziewnął po- 
— A nie pij pan, żeby tu znów 

  

tężnie. 

— Panie starszy, już nigdy tu nie 

zawitam, żebym tak zdrów był. Wia- 

   
nie rtafič 
ra do widzenia. 

A w łaźni za jakieś pół godziny też 
przysięgałem sobie, już naprawdę, że 
nigdy do „Centralki* nie trafię. Bo 

miałem namacalne dowody, że moż 
towarzysze przebytej nocy musieli się 

ilnie drapać. Ja to n'e jeszcze — 
ale ten osobnik w fokowem futrze... 
Aż mi się żal zrobilo biedaka... 

T. Jacek-Rolieki. 

  

  

       
 


