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W GENEWIE. 
Powrót Niemiec na Konferencję rozbrojeniową. 

— Impas mandżurski. 
Uporczywe wysiłki premjera an- 

gielskiego Macdonalda doprowadziły 

w ubiegłą niedzielę do podpisania 

przez główne mocarstwa deklaracji 

uznającej w zasadzie prawo Niemiec 

do równości w zbrojeniach. Prakty 

cznie mają one jednak zostać ograni- 

czone ramami konwencji o ograni- 

czeniu zbrojeń, która zostanie zawar- 

ta w wyniku prac Konferencji Roz- 

brojeniowej, obradującej z przerwa- 

mi już od dn. 2 lutego r. ub. Jednocze 

śnie mocarstwa oświadczyły gotowość 

ponownego stwierdzenia, że wyrzeka- 

ją się rozwiązywania każdego konfli- 

ktu międzynarodowego zapomócą si- 

ły. Niemcy wracają więc do udziału 

w Konferencji Rozbrojeniowej. 

Z deklaracji niedzielnej nie wyn' 

ka jasno, czy Niemcy uzyskają prawo 

natychmiastowego uzupełnienia swo- 

ich sił zbrojnych pod względem jako- 

  

czy też ma to nastąpić dopiero po 

zawarcia ogólnej konwencji. Rozbie- 

żności pomiędzy uczestnikami Konfe- 

rencji są tak znaczne, że dotychczas, 

nawct bez Niemców, nie można było 

ich usunąć. Dlaczego teraz, po pod- 

pisaniu niedzielnej deklaracji, te tru- 

dności miałyby zniknąć? 

Ostatni punkt deklaracji zawiera 

eoś w rodzaju moralnego zobowiąza- 

nia ze strony mocarstw, że są one 

„zdecydowane współpracować” z in- 

nymi uczestnikami konferencji i bę- 

dą usiłowały „bez zwłoki opracować 

konwencję i t. d.*. Przez cały rok ub. 

mocarstwa też były „zdecydowane” i 

też „usiłowały”, a jednak sprawa pra 

wie nie posunęła się naprzód, Każde 

z nich patrzy przez własne okulary ' 

ma odrębne podejście do zagadnienia 

W tej chwili trudno jest bardzo oce- 

nić w jakim stopniu różne stanowiska 

do siebie się zbliżyły w ciągu roku u- 

biegłego. Dla ratowania swego pre- 

stiżu wobec opinji zostanie zmajstro- 

wany zapewne przez mocarstwa jakiś , 

uroczysty kompromis, ale wątpić mo 

żna, aby mieściło się w nim bardziej 

radykalne ograniczenie zbrojeń, któ- 

re zresztą samo przez się nie jest ża- 

dnym środkiem antywojennym. Ob- 

niżyć techn kę wojny i jej koszta, nie 

znaczy jeszcze ją usunąć. : 

Na najbliższą przyszłość liczyć się 

trzeba z oficjalnem dozbrojeniem się 

Niemiec, jako z rzeczą realną. Ogól- 

ne rozbrojenie, a przynajmniej ogra- 

niczenie zbrojeń, pozostaje w dalszym 

ciągu muzyką przyszłości, na której 

żaden rząd odpowiedzialny nie może 

fundować swej bieżącej polityki, 
* * * 

uroczystych zobowiązań Wartość    

nieuciekania sę do siły, jako środka 

regulowania sporów pomiędzy państ- 
wami, unaoczniła się w całej okaza- 
łości w konflikcie mandżurskim. Na- 
ruszenie terytorjalnej integralności 

Chin motywuje Japonja koniecznoś- 

cią obrony swo:ch żywoinych intere- 
sów, zagrożonych przez zupełny cha- 

os, panujący w Chinach. Polityczne 

argumenty rządu Mikada nie są bez- 
zasadne, ale nie zapominajmy, że Ka- 
tarzyna II-ga swoją interwencję przed 

pierwszym rozbiorem uzasadniała ró- 

wnież anarchją panującą wówczas w 

Rzeczypospolitej. Mimo wszelkich po 

litycznych racyj Japonji, nie da się za 
przeczyć, że nastąpiło złamanie pak- 

low Ligi Narodów i Kelloga. Albo 

więc pakły te są nie do zastosowania 

w warunkach azjatyckich, w takim 

razie trzeba ich działanie tam zawie- 

sić uznawszy Chiny za niedojrzałe do 

uczestnictwa w Lidze, albo—w przeci- 

wnym razie Liga Narodów musi 

stwierdzić złamanie paktów i wyciąg- 

nąć z tego faktu wszystkie konsek- 
wencje. ? 

  

  

  

Na żadne z tych dwóch rozstrzyg- 

nięć Liga Narodów nie zdobyła się z 

powodów politycznych. Państwa 

mniejsze są gotowe do decyzyj rady- 

kalnych, nie posiadają bowiem tak ro 

zległych interesów, 

stwa obawiają się reakcji bądź Chin, 

Hiszpanja, Czecho- 

natomiast mocar- 

   bądź też Japonj 

słowacja, Holandja i Irlandja złożyły 

na zgromadzeniu Ligi wspólny pro- 

jek! uchwały wymierzonej przeciwko 

Japonji. Wywołał on ze strony przed- 

stawicielų tej ostatniej niezmiernie о- 

slre oświadczen.e. zaw:erające groźbę 

natychmiastowego wystąpienia z Li- 

gi. Oczywistem jest. że porozumien:e 

Sowietów i Japonji skierowane prze- 

ciwko Lidze podcięłoby wszelki jej 

wpływ na sprawy azjatyckie. Żadne 

z mocarstw europejskich nie może о- 

becnie militarnie przeciwstawić się 

Japonii, Rosją 

Sowiecką. Odprężenie japońsko-so- 

w.eckie, które nastąpiło w ostatnich 

miesiącach jest wyraźnem „memen- 

sprzymierzonej z 

10° wobec zapowiadanej interwencji 

Ligi w sprawy mandżurskie. Mocarst- 

wa europejskie mają olbrzym'e inte- 

resy na kontynencie azjatyckim i dla 

zasady integralności terytorjalnej nie 

zdolnych do samoobrony Chin nie hę- 

dą ich narażały. 

Regulowanie konfl.któw azjatyc- 

k'ch okazało się dla Ligi zadaniem 

ponad siły. Względy polityczne naka- 

zały mocarstwom uchylić się od au- 

torytatywnych decyzyj, których wy- 

konan'a    nie są w stanie zapewnič. 

Przedstaw:ciel Anglji na Zgromadze- 

n'u Ligi odegrał rolę adwokata Japo- 

nji, obliczywszy na zimno, że jest ona 

tym czynnikiem na Dalekim Wscho- 
dzie, z którym zadzierać nie można. 

Z raportu Lyttona Liga przyjęła 

tylko te części, które referują prze- 

bieg konfliktu i stan faktyczny. Zała- 

twienie konfliktu przekazane zostało 

zpowrotem Komisji 19-tu, która ma 

podjąć się t. zw. koneyljacji, czyki pró 

by dobrowolnego porozumienia stron. 
W praktyce oznacza ta decyzja wy- 

cofanie się ze stanowiska sędziego w 

sporze. Rokowania dotyczyć mógą w 

tych warunkach tylko formy uznania 

faktów dokonanych, do czego znów 
nikt ne może zmusić Chińczyków. 
Japonja pozostanie więc w Mandżur- 

ji dopóty, dopóki będzie umiała w niej 

się utrzymać temi samemi środkami, 

za pomocą których ten kraj zajęła. 

Ani normy prawa międzynarodowego, 

  

ani takie czy inne ograniczenie zbro- 
Jeń nie wpłyną na ostateczne roz- 

strzygnięcie sprawy mandżurskiej. Na 
stąpi ono kiedyś jako wynik polity- 
cznej i militarnej przewagi jednej z 

trzech największych potęg azjatyc- 

kich — w oczach Europy, jako b'er- 

nego prawdopodobnie widza. 

Testis. 

  

  

Niemcy powracają na konierencję rozbrojeniową 
po uchwaleniu przez pięć mocarstw „równości praw". 

GENEWA. (Pat. Narady pięciu 
mocarstw zakończyły się'w niedzielę 
w południe podpisaniem deklaracji, 
na podsławie której Niemcy powra- 
ają na obrady konferencji rozbroje- 
niowej. 

Tekst, który Maedonaki imieniem 
swych kolegów zakomunikuje prze- 
wodniczącemu koniereneji, ma 
brzmienie nastęfujące: 

1) Rządy Wiełkiej Brytanii, Fran- 
€ji i Włoch oświadezyły, że jedną z 
zasad, która winna słu: za wskaź- 
unik kenfereneji rozbrojeniowej, jest 
przyznanie Niemeem oraz innym mo- 
cerstwem. rozbrojeniowym traki 
tem, równości praw w ramach Sys 
mów, któreby zapewniły wszystkim 
narodom bezpieczeństwo i ta za- 
szda winnz znaleźć wyraz swój w 

konwencji, która hędzie zawarta w 
wyniku konterencji rozbrojeniowej. 

Z deklaracji tej wynika, że odnoś- 
ne eyraniczenia zbrojeń wszystkich 
państw winny być wpisane do projek 
towancį konwencji rozbrojeniowej. 
Naturalnie rozumie się, że szczegóły 
zastosowania takiej równości praw 
będą przedyskutowane przez konie- 
reneje 

2) Na podstawie tej deklaracji 
Niemey cświadczyły, że są gotowe do 
powrotu na konferencję rozbroje- 
niową. 

3) Rządy Wielkiej Brytanji, Fran- 
eji, Niemiee : Włoch gotowe sę przy- 
iączyć się do ponownego ošwiadeze- 
nia przez wszystkie państwa europej- 
skie. że w żadnym wypadku nie będa 
usiłowały rozwiązywać za porzocą st- 
ły jakiegokolwiek cbeecnego lub przy 
szłego konfliktu pomiędzy sygnatar- 
juszami. 

4) Rządy Stanów Zjednoczonych, 
Wielkiej Brytanji, Francji, Niemiec i 
Włoch zdecydowane są współpraco- 
wać w konterencji z innemi mzocarst- 
wami, które są na niej reprezentowa- 
ne, usiłując bez zwłoki ©pracować 
konwencję, któraby krystalizowała 
istotną redukcję i ograniezenie zbre- 
jeń wraz z postanewieniem co do jej 

          

      

    

    
   

    

  

  

późniejszej pracy w sensie dalszych 
redukcyj. 

Dla wyjaśnienia powyższej deklaracji 
należy przypomnieć, jakie było pierwotne 
stanowisko peszezególnych mocarstw. FRAN 
CJA proponowała krótką formułę, przewidu 

jącą równość praw w ramach systemu, za- 
pewniającege ogólne hczpieczeńs| 
ła ta tanowi początek deklaracji, NIEMCY 
uważały tę formułę za niedostateezną i doma 
gały się uzupełnienia jej w tym sensie, że za 
sada równości praw znajdzie praktyczne za 
stosowanie we wszystkich dziedzinach i we 
wszystkich rodzajach broni, — jak również 
eświadczyły, że zasada (a będzie punktem 

ia prae konferencji, — Tego postulatu 

   

    

    

    

   

  

Gwe zapewnienie, że 
praw znajdzie się w przysze konwencji, za 

iemey doma 
k pozatem oświadczeniu, że samoroz- 

jenie będzie uważane za czynnik bezpie 
czeństwa. Także ten postulat nie został uw- 
zgliędnieny. Wreszcie nadmienić należy, że 
Nicmcy proponówały powałanie komisji ek 
spertów pięciu mocarstw dła epracowania 
szezegółów przeprowadzenia zasady równości 
praw. Propozycja ta została nieuwzględniona 
i eała praktyczna najdonioślejsza kwestja 
szezegółów zastosowania fej zasady pozosta 
wiena jest samej konferencji, gdzie wszyst 
kie zainteresowane państwa będą mogły 
współpracować w tej sprawie. 

Rozmowy pięciu mocarstw są za- 
tem skończone. Deklaracja, podpisa- 
na w niedzielę, przedstawiena zosta- 
nie we wforek prezydjum konierencji 
rozbrojeniowej. 

  

Komunikat biura Conti. 
BERLIN. (Pat.) Biuro Conti ogła- 

Sza datewany z Genewy komunikat 
© znaczeniu przyjętej dzisiaj formuły 
porozumiewawczej w kwestji równo- 
uprawnienia. Komunikat ten stwier- 
dza m. in., że umowa doprowadziła 
bezwątpienia do tego, że uznana za- 
stała zasada równouprawnienia i to 
we wszystkich pracach konferencji i 
dła wszystkich poszezególnych ich 
studjów. Oczywiście Niemey zacho- 
wują swobodę opuszczenia konferen- 
cji rozbrojeniowej, gdyby w przyszło- 
Ści zasada równouprawnienia była 
kwestjonowana lub nieuznawana w 
szezegółowych kwestjach techniez- 
nych. Umowa w swej istocie nie sta- 
nowi żadnej gwarancji, że przy reali- 
zaeji tej zasady nie wyłonią się jakieś 
trudności. Niemcy znajdą się jednak 
wówczas w dogodnicjszej sytuacji, 
mogące stwierdzić jaskrawe naruszenie 
zawartego porozumienia. A gdyby 
konferencja z tego czy innego powo- 
du miała się w przyszłości rozhić, 
dzisiejsze postanowienia nabiorą dla 
Niemiec wielkiej wagi moralnej, 
gdyż z punktu widzenia politycznega 
byłoby meżliwe zrealizować ponow- 
ne ustalenie tej zasady na nickorzyść 
Niemiec. 

  

  

  

Solidarność francusko-angielska. 
PARYŻ. (Pat). Rada Ministrów, 

pod przewodnictwem premjera Herrio 
ta, odbyła posiedzenie, na  którem 

premjer i minister Paul - Boncour po- 
twierdzili wiadomości, udzielone wczo 

raj na radzie gabinetowej co do zawar 
tego w Genewie między mocarstwami 
porozumienia w sprawie powrotu Nie- 
miec na konferencję  rozbrojeniową. 
Pozatem Herriot przedstawił radzie w 
głównych zarysach treść deklaracji ja 
ką zamierza złożyć w Izbie w sprawie 
spłaty należności amerykańskiej w dn. 
15 grudnia oraz zastrzeżeń, jakie tej 
spłacie będą towarzyszyły. 

Rząd francuski postanowił trzymać 
się nadal polityki solidarności francus 
ko-angięlskiej, WW konsekwencji przeto 

  

ч 

Herriot wyglosi w tej sprawie w Izbie 
obszerne expose, w którem przeciwsta 
wiać się będzie zarówno całkowitej od 
mowie zapłaty, jak również dokonaniu 
spłaty bez zastrzeżeń, natomiast zażą 
da odrzucenia wyjaśnień co do cha- 
rakteru tych zastrzeżeń do czasu do- 
kładnego zapoznania się ze stanowis- 
kiem rządu angielskiego. 

    

Spotkanie Kerriota 
z Mac Donaldem. 

PARYŻ, (Pat). Mae Donald, który 
przybył tu z Genewy © godz. 8.25 o g. 
5.50 odjechał de Calais. Herriot spot- 
kał premjera angielskiego na dworcu 
i towarzyszył mu do chwili. odjazdu. 

Odpowiedź St. Zjedn. na notę angielską. 
\ 

LGNDYN, (Pat). Nota amerykań- 
ska stanowi kategoryczne odrzucenie 
zastrzeżeń angielskieh. że płatność dn 
15 grudnia dokonana zostanie na po- 
czet kapitału dla uwzględnienia przy 
przyszłem uregulowaniu a nie na po- 
czet przypadającej kolejnej raty wraz 

z procentami, Nota zwraca uwagę, że 
sekretarz skarbu nie ma prawa przyj 
mować płatności od rządu brytyjskie 
go inaczej jak na warunkach ustalo- 
nych w układzie o spłacie długów wo- 
jennyeh. Ostateczna decyzja eo do 
kichkolwiek zmian w tym układz 
należy do Kongresu. 

  

   

Rząd Stanów Zjednoczonych nie 
posiada prąwa zmiany tych postano- 
wień na drodze własnej inicjatywy, 
ani też przez tolerowanie tych zmian. 
Wobec tego suma, jaką przyjmie 5 
kretarz skarbu z tytułu przpadają- 
cych płatności nie może być uwarun- 
kowaną zgodą na zastrzeżenia sprze- 
czne z postanowieniami układu „Suma 
ofarzymana musi być zapisana na ra- 
chrunek kapitalu i zysków, od kapi- 

A 

  

Od Wydawnictwa. 
Do dzisiejszego numeru „Kurjera Wileńskiego" wszystkim naszym pre- 

  

numeratorom miejscowym i zamiejscowym dolgezamų jako premjum 
bezpłatne za III kwartał r.b. reprodukcję obrazu p.t. BAZYLIKA WI- 
LEŃSKA pędzla znakomitego art. mal. i grafika Jerzego Hoppena. 

* 

HOPPEN JERZY, ur. w Kownie w 1891 r. 
po ukończeniu gimnazjum rozpoczyna studja 
malarskie w Krakowskiej Akademji Sztuk 
pięknych w 1913 r. Od i914 r. pozostaje w 
Petersburgu studjując malarstwo w Szkołe 

Zachęty Sztuk Pięknych. W r. 1921 wraca d> 
kraju i osiedla się w Wilnie. Pracuje w gra 
fice, iłustrując wydawnietwa wileńskie („Ba- 
jarz Polski* K. Glińskiego). W r. 1923 na do- 
rocznym Salonie w Zachęcie Sztuk Pięknych 
w Warszawie otrzymuje nagrodę za portret 
kobiecy. W 1924 r. wydaje pierwszą tekę ak- 
wafort „Starego Wilna”, zakupioną do Bri- 
tish Museum, Bibliotheque Nationale, Kup- 
1erstich-Kabinett w Berlinie oraz do Gabinetu 
R iBbljoteki Uniw. w Warszawie. Dalszy 
cykl akwafort w latach 1925—1927 zostaje 
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odznaczony na reprezentacyjnej Wystawie 
Grafiki Polskiej w Salonie Artystów Polskich 
w r. 1928 w Warszawie. Rok 1925 spędza na 
studjach artystycznych w Paryżu. W r. 1928 
rozpoczyna monumentalną pracę odnawiania 
malowideł Fr. Smuglewicza w Bibljotece U- 
niwersyteckiej w Wilnie. Bierze udział we 
wszystkich wystawach WTAP. Zagranicą wy 
stawia swe prace w Rzymie, Hadze, Kopen- 
hadze, Brukseli. Na Powszechnej Wystawie 
Krajowej w Poznaniu otrzymuje odznaczenie 
za prace graficzne. W r. 1929 zostaje kierow- 
nikiem Szkoły Rzemiosł Artystycznych W. T. 
A. P. oraz członkiem korespondentem Vowa- 
rzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie porządku- 
jąc dział malarstwa w muzeum tegoż Twa, 

Wobec tego Stany Zjednoczone 
wychodzą z założenia, że Anglja czy- 
niąc swe zastrzeżenie nie proponuje 
dokonania płatności sprzecznie z uk- 
ładem, lecz tyłke wypowiada swój po 
gląd co de kroków, które pragnąłby 
zaproponować na przyszłość rząd an- 
gielski po dokładnem zbadaniu cało- 
kształtu zagadnienia dłagów. Dalsza 
droga, wydaje się być, w wymiauie 
wzajemn. not jasno wytknięta. Rząd 
Stanów Zjednoczonych podkreśla wo- 

Ocena w 
LONDYN. (Pat). Odrzucenie przez 

Stany Zjednoczone zastrzeżeń angiel- 
skich, nie jest brane w Londynie tra- 
gicznie. Sądząc z niewielu komentarzy, 
jakie dotychczas zamieściły dzienniki, 
wynika, że adrzucenie przez Stany Zje 

" dnoczone zastrzeżeń noty brytyjskiej 
jest posunięciem raczej taktycznem ce 

Zastrzeżenia angielskie zostały odrzucone. 
bec tego ponownie swoją gotowość 
rozpoczęcia rokowań w sprawie dłu- 
gów. Tymczasem jednak Stany Zjed- 
noczone przywiązują dużą wagę do n- 
trzymania w mocy obowiązującego u- 
kładu. Byłoby przete niepożądane, 
hy zostały podjęte jakiekolwiek kro- 
ki, które wywołując nieporozumienie 
pow:ększyłyby trudności jakie należy 
przezwyciężyć przy znalezieniu osta- 
« wznego rozwiązania dla obu naro- 
dów. 

Londynie. 
lem utrzymania prestige rządu Hao- 
vera wobec Kongresu. Stanowisko Sta 
nów Zjednoczonych nie zmieni sytu- 
acji, jaka wynika jasno z noty angiel- 
skiej, a mianowicie, że płatność obec 
na jest ostatnią na podstawie dawnego 
układu, który musi ulec rewizji. 

Z zabytków Wilna. 

  
SIZE 

Na zdjęciu naszem widzimy najpękniejsze z zabytków budowlanych Wilna: koś 
ciół św. Anny. Kościół po-Bernardyński. 

Siine lotnictwo to potęga Państwal 

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty. 

Smętną pamiątkę wesołej podarki wo 
jennej są długi. Usłużni lic rze chętnie 
udzielali kredytów wypisując wzamian ba- 

ie wysokie rachunki. Zresztą, gdy šw'- 

mpnele, a kiszki marsza 
ę na brudne ręce „do- 

awet zerknie, to 
ącymi „na lew: 

się do lepszych czasów. Broń, 
odzież i żywność musi być za 

      

   

      

     
     

amunicja, 
wszelką cenę, Inaczej będzie klęska. Gdy z 

    

е y zwycięzca zacznie reperować 
py swoich łachmanów — z przerażeniem 

spostrzega, że jest omotany taką siecią dłu- 
gów, że ani pisnąć. Zwłaszcza że długi pęcz- 

  

   
Jak powstał i rozrastał się dług Polski 

wobec Ameryki? Zaczęło się w roku 1910, 
gdy szef misji rządu p. Arct zakupywał w A- 

meryce mąkę, zboże, tłuszcz, papierosy, o 
raz ekwipunek wojskowy: derki, koce, sio- 

  

    

   

    

h, 150 lokomotyw, kilka- 
„ Uuszcze, konserwy, zapa- 

i in. Potem — w ró- 
» Polski i Słanów Zje 

się rozrachowywać. Us- 
tałcne sumę długu Polski na 159.666 tys. 
del. Do tej sumy dodano procenty za lata 
1919-1922, licząc po 4 i pół i w ten sposób 

rubowane sumę długu do 178 milj. doł. 
owe 178 miljonów również oprocentowano. 
Od roku 1924 do roku 1932 na 3 proc., a od 
rok 2 а% do końca spłaty — 3 i pół pro- 
cent. Za ulgi w spłatach w łatach 1925—26 
„dobito“ znów 3 proc. od kapitału. I tak ze 
159 miij. zrobiło się 206 milj. del, 

  

     

  

dncczonych, z 

  

   

    

   

  

     

* * * 

Czy i w innych państwach też są sztuki 
magiezne z prccentami? 

Francja — płaciła 02 moment“ konsoH- 
dacji do 15. 6. 30 roku 0 procent (wyraźnie 
zero proecnt), od roku 1930 do 1940 płaci 

1 procent, od 1940 da 1950 ma płacić 2 pro:, 
j LB й 

Włochy od momentu konsolidacji do 15 
6. 1930 r. — zero procent, od r 1930 do 1919 

a osma proc., od roku 1940 do 195U 
edna czwarta proc. i t, d. dochodząc w 

r. 1989 do 2 proc. jako maksimum, 
Stowem: Polska od 206 milj. dol. długu 

obecnie rocznie 6 milį, dolavėw procen. 
Wiochy placą 2 milį. 500 tys. dolarėw 

pr u rocznie od długu, wynoszącego 2 
zuiljardy dołarów. Płacimy procenty 2 razy 
2 górą większe od długu 10 razy mniejszego. 

* * ® 

   

    

    

„Kwestja wileńska nie jest w obecnej 
ehwili już aktualna i straciła swe ostrze I 
Litwa biorąc pod uwagę obecne warunki re 
ałne BYŁABY SKŁONNA WEJŚĆ W KON- 
WAKT GOSPODARCZY Z POLSKĄ Takie 
oświadczenie złożył minister spraw zagra- 
nicznych Litwy p, Zaunius. Gdyby powyższa 
wiadomość potwierdziła się, byłby to zupeł- 
ny zwrot w polityce zagranicznej, Litwy wo- 
bec Polski. 

Nowy kierunek gospodarczej polityki li- 
tewskiej może być spowodowany stanowis- 
kiem angielskich ster gospodarczych, które 
w Izbie gmiń wniosły interpelację w sprawie 
zamarznięcia granicy polsko-litewskiej, któ- 
re odbiją się ujemnie na operacjach przemy 
słowców i kupców angielskich, W! odpowie. 
dzi na interpelację rząd angielski polecił 
swym przedstawicielom w Polsce i Litwie 
porozumieć się z odnośnemi rządami czy zga 
dzają się obie strony na pewnych warunkach 
przywrócić komunikację między obydwoma 
państwami. 

* * * 

Dwa zbiory jęczmienia w jednym roku 
miały miejsce u gospodarza Różyckiego we 
wsi Kiełczyków pow. wieluńskiego. Dzięki do 
brej pogodzie ziarna rozsypane podczas zbio 
ru zaczęły kiełkować. Jęczmień wyrósł bar 
dzo piękny i niedawno go skoszono i wym- 
łócono. Ziarna są normalne i pełne. 

Fakt powyższy nasuwa myśl, czy nie u- 
dałoby się przez odpowiedni dobór wyhodo- 
wać takiej odmiany jęczmienia, którą moż- 
naby zasiewač wcz i wcześnie zbierać, 
tak iż w razie spi ającej jesieni byłoby 
dość czasu na drugi zbiór. 

* * * 

      
  

Nadmiar bawełny dławi włókienników. 
By choć odetchnąć obmyśłano budowę do- 
mów z bawełny. Zarówno ściany zewnętrz- 
ne jąk i wewnętrzne oraz dachy tych do- 
mów mają być wykonane z tkaniny baweł- 
nianej powleczonej specjalną mieszaniną, 
chroniącą przed ogniem i nie przepaszczają- 
cą wody. Eksperymenty udały się. 

Wi Belgji będzie się zabijać bydło przy 
pomocy elektryczności to jest tak jak Amery 
ka postępuje ze swymi przestępcami (tak 
zwane krzesła elektryczne). Tanio i szybko. 

tirs A 
Aeroplanami ponad oceanami hędziemy 

już wkrótce jeździli, Właśnie przedsiębiorst 
wo amerykańskie ,Panamerican Airways" га- 
mówiło budowę 6 wielkich samołotów meta. 
lowych. Każdy z nich będzie mieścił 50 na- 
ażerów poza załogą i będzie leciał 2 szyb- 
kością conajmniej 200 kilometrów na go-. 
dzine. Samełoty te mają utrzymywać stałą 
komunikację między Ameryką i Europą oraz 
Ameryką i Azją ponad oceanami Atlaniye- 
kim i Spokojnym. Plany konstrukcyjne tych 
maszyn są trzymane w tajemnicy. Jeszcze je 
den promień w postępie cywilizacji. Czang. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WIARSZAWIA. (Pat). Londyn 29,20—29,08; 

Nowy York 8,925 — 8,905; Paryż 34,86 —- 
34,76; Szwajcarja 171,75 — 171,32; Wiłochy 
45,75 — 45,53; Berlin 212,25. Tendencja nie 
jednolita. 

Kronika  telegraficzna. 
— Do Wieneeji przybyła księżna hindca 

ka Maharani di Barada, przywożąc ze sobą 
pod strażą specjalnej eskorty detektywów 3 
walizy, pełne klejnotów. Klejnoty te uważa 
ne są za najpiękniejsze ij najcenniejsze w ca 
łych JIndjach. Wartość ich ma wynosić 40 
miljonów lirów. 
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Ogrody w Wilnie. 
Pisaliśmy kilkakroć o żywo posu- 

wającej się akcji sadzenia drzew owo: 

cowych na wsi, o zakładaniu racjo- 

nalnej hodowli jabłek i innych owo- 

ców na zbyt i przetwory, należy więc 

dać, dla całokształtu, obraz tego, co 

się w tej dziedzinie robi w mieśc w. 

Wilno jest w lecie  malowniczem, 

przetkanem zielonością miastem-ogro 

dem. Gdy się patrzeć z jakiejś wyso- 

kości, gęsto kłębią się pośród mu- 

rów czuby drzew dzikich i owoco- 

wych, dużo ich jest schowanych w 

dziedzińcach, poza jakiemiś starem: 

murami, że się ani domyśleć ich ob- 

Tu stare grusze, przedziwn'e 

słodkie dające owoce, tam jakieś k 

ławe jabłonie... ko trzeba przyznać. 

że te prywaine ogrody nie przedsta 

wiają naogół obrazu kultury ogrodni- 

czej, ani staranności właścicieli. 

Różne instytucje dobroczynne po- 

siadają w Wilnie, ałbo zaraz za mis- 

stem, kawalk riemi, ktorą ludz'e za- 

radni i dobrej woli postanowili zu- 

żytkować na dochodną imprezę tych 

zakładów, obciążających wielkiemi su 

mam: Opiekę Społeczną, Magistrat 

i całe sołeczeństwo. Rozumna zasada 

samowystarćzalności kierowała temi 

(ami Komitetu Społecznego Po- 

dnym, z ramienia Kurji Ar- 

' Głównym „ogrodni- 

kiem stał się zam łowany w tej dzie 

dzinie ks. Kulesza, i dziś może się 

szczerze cieszyć swem dziełem, w któ 

rem mu pomogło kierownictwo Zakła 

dów. Następujące instytucje otrzyma 

ły sadzonki: SS. Urszułanki w Czar- 

nym Borze, (przeszło 400 drzew i krze 

wów), OO. Salezjanie, (Dom Serca Je- 

    

    

    

szar 

      

  

   

    

   
   

   

zusowego), 100 drzew — 1000 krze- 

wów porzeczek), Labor, 00. Bon'fra- 

trzy, Stow. Nauka i Praca, Dom 
  

Dzieciątka Jezus, (600 sztuk drzewek 

i krzewów), Magdalenki 530 sztuk, 

Zakład św. Kazimierza, Caritas, Sale- 

D.apomoczddńnśwzetgjJatknpo ełś d 

zjanki, każdy kto mógł i m al miej- 

sce, zasadził ilesię dało. Obecnie jest 

zasadzonych na terenie Wiina 3 tys. 

drzew i 4 tys. krzewów przeważnie 

porzeczek. Szczepy sprowadzano głó- 

wnie z Puław, Komitet dąży do tego, 

by te Zakłady, 

szczepionki, prowa 

- kulturę i mogły produkować sadzon- 

ki dła innych. 

Komitet Opieki nad Wsią udzielił 

50 drzew * 200 krzewów, a tegorocz- 

ne tak kne lato, sprzyjało ogrom- 

nie wydajności owoców, w:ęc najbied 

niejsza dizatwa miała tego poddostai 

kiem, czy to surowe, czy w mąarme- 

ladzie na zimę. 

A ileż to radości w pracy koło 

drzewek przy zbieraniu porzeczek któ 

rych było tyle np. u Dziec'ąka Jezus, 

że się krzaki uginały pod owocem. 

Ogrodnictwo jest jednem z najmil- 

szych zajęć dla dzieci i dużo mogą 

w tej dziedzinie pomóc, nawet zup 

nie małe bąki. A jak dalece używa 

owoców wpływa na ich zdrowie, tego 

w epoce mody na witaminy nie trzeba 

tłumaczyć. Przytem w niedługim cz:- 

sie dochód jaki musi się osiągnąć z 

tych owocowych drzewek, porzeczko- 

wych i agrestowych krzewów, odciąży 

znakomicie rozchody na rzecz Zakła - 

dów dobroczynnych. Bo jeśli dziś tran 

sport owoców z niedalekiej np. Osz- 

miany kosztuje 60 gr. od puda, a pełne 

owoców drzewo liczy się przeciętnie 

1 dołar — 7—6 zł., to gdyby najtaniej 

sprzedawać wyprodukowane w mieś- 

cie, już się dochód osiągnie i uprzy 

słępni biedniejszej ludności możność 

zasilania dzieci tak zdrowym i koniecz 

nym przysmakiem. 

Tak to dzięki ludoziom dobrej woł: 

Wilno z czasem zmieni się w miasto— 

ogród... owocowy, a wszystkie dzieci 

wileńskie będą zajadały tanie i dobre 

owoce. 

Komitet Społ Op. Biednym przy- 

gotowuje na wiosnę nową serję sadze- 

nek, akcja ta warta ogólnego poparcia 

i przyłączenia się do niej tych istytu- 

cyj, które jeszcze tego nie uczyniły. 
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Rozłam wśród hitlerowców. 
„Czy stka” wśród kierowników szturmówek. 

BERLIN, . (Pat). Opozycja narodo- 
wych socjalistów, zorganizowana w t. 
zw. partji niemieckiego socjalizma, 
rozpoczęła intensywną akcję zmierza- 
jącą do oderwania elementów nieza- 
dowolonych z polityki Hitlera. Akcja 
ta spotkała się z poparciem w kołach 
radykalno-prawicowych  zbliżon. do 
dr. Strassera i kapitana Stennesa. W 
Halle odbyła się wezoraj poufna Kkon- 

fereneja partji niemieckiego socjał:- 
zmu i organizacyj bojowych Werhr- 
wołfu, na której omawiano zadanie 
grup opozycyjnych w związku z kon- 
fliktem między Strasserem i Hitlerem 
Na zjeździe kierowników śląskiej or- 
ganizacji narodowych socjalistów we 
Wroeławiu, Hitler zarządził usunięcie 
eałego szeregu kierowników szturmó- 
wek. 

Bunt szturmówek. 

  

ISSN, (Pat). W koszarach hitlc- 
rowskich w Essen zbuntował się o:- 
dział szturmowy, liczący przeszło 300 
osób, z powodu złego wikiu i złego 

  

traktowania, Oddział został zupełnie 
rozwiązany, koszary zaś zaniknięte. 
Jest te już drugi wypadck bantu od- 
dziaków hitlerowskich w tym okręgu. 

  

„bohaterskie czyny wojenne Hitlera '. 
Walka Hitlera ze swym kronikarzem. 

LIPSK. (Pat). Między Hitlerem a nieja- 
kim Mendem, kronikarzem jego „bohater- 
skich ezynów wi nych, toczy się ud pew 
nego czasu zawzięta wałka. Mende, oficer 
łącznikowy jedugo z bawarskich pułków, w 
którym służył również obecny wódz narodo 
wych sce stów, napisał swego czasu na 
pelecenie Hitlera specjalną książkę, w któ- 

i wagę i bohaterstwo swego obec 
. Wywołało to silną reakeję w 

  

    

    

   

  

  

szeregach byłych żołnierzy, którzy zasypali 
Mendego łistami, w których zarzucają mu 
tenduncyjne wyclżrzymianie rzekomych za- 
slug Hitlera. Pe pewnym czasie Mendemu 
sprzykrzyła się uległość i wystąpił z szere- 
gów hitlerowskich. Obecnie publikuje on na 
łamach jednego z ezasopism monachijekieb, 
że „bohaterskie czyny Hitlera na froncie 84 
wprost zmyślene i stanowią dobrze zapłaeo 
ną bajkę*, 

  

Ślub w samolocie nad Madrytem. 
Wątpliwości biskupa madryckiego. 

PARYŻ. (Pat). Wczoraj odbył się ślub 
w samołocie i fym nad Madrytem. U- 
rzędnik państwowy, upoważniony przez mia. 
sprawiedliwości do dckonania ecremvaji ślub 
nej, zajął miejsee w samoierie. Nalomiast du 
chowny w ostatniej chwili odmówił swego 
udziała zadawałaj się pobłogosławieniem 

małżonków w chwili gdy przelatywałi w sa 
molocie nad kościełem Św. Barbary. Orszak 
Ślubny skiadał się z 4 samolotów. 

Ten spos6b zawierania małżeństw nasu- 
nął wątpliwość z punktu widzenia prawa ka 
nonicznego. Biskup madryeki eświadczył, że 
z punktu widzenia religijnego małżeństwa 
jest nieważne. Stan prawny tego laktu nie 
zmieniłby się nawet wówczas, według opinji 
biskupa, gdyby ksiądz znalazł się w samoło 

  

    

  

   

Zmiana w konsulacie R. P. 
w Opolu. 

  

generalny R. P. 

w Bytomiu i w Opolu w datach 1929 @0 

1932 p. Leon Malhomune, Śląsk 

Opolski, obejmując z dniem 1 stycznia 193% 

r. stanowisko radcy w ambasadzie R. P. w 

konsul Dotychczasowy 

opuszcza 

Paryżu. 

Na zdjęciu naszem podajemy podobienę 

p. Leona Malhomane. 

trąd Ari 
doskonale oczyszczają pory skó- 
ry, pobudzają transpiracje, zapo- 
biegają tworzeniu się wągrów, 
pryszczyit.p. i utrzymują czys- 
tą, gładką, o świeżym wyglądzie 

CERĘ. 

    
    

cie, ponieważ prawo kanoniczne wymaga. 
aby obrzęd ślubny odbył się w gmachu koś 
eielnym. Wyjątki ed tej zasady mogą być 
ezynione tyike w specjalnych wypadkach, 
Graz za zezwołeniem papieża, 

  

WoTDE Ń SET 
  

  

    

K. K. O. 
ММ МА © 

UL. ADAMA MICKIEWICZA 11. | 

Przyjmuje wkłady oszczędnościowe 
w złotych obiegowych, dolarach, złotych w złocie. 
Wkłady oszczędnościowe przyjmuje od 1-go złotego począwszy. 

i Płaci solidne oprocentowanie. 
Wypłaca na każde żądanie BEZ OGRANICZENIA SUMY. 

Zapewnia tajemnicę wkładów. 

Za wkłady i ich oprocentowanie ręczy miasto całym swoim majątkiem. 
Wkłady oszczędnościowe złożone w Komunalnej Kasie Oszczędności miasta Wilna są wolne 

otd podatków i od zajęć sądowych i administracyjnych. 

Biura Kasy dla dogodności pubiiczności są czynne | w GODZINACH WIECZOROWYCH. 

Prowadzi rachunki czekowe, oraz wszelkie operacje wchodzące w zakres bankowości. 

Prowadzi Zakład Zastawniczy (iombard) przy ul. Trockiej Mr. 14 (mury po-Franciszkańskie). 

Suma złożonych wkładów na dzień 1 grudnia 1932 roku 

' SIĘGA WYSOKOŚCI Zł. 4.784.429.47. 

| Nieudany zamach na b. cesarza Niemiec Wilhelma II. 
BERLIN, (Pat). W pałacu Wil- 

hełma liohenzollerna w Doorn przy- 
trzymano w dniu 1 2bm. po południa 
nieznajomego mężczyznę, który — 
jak się okazało — chciał dokonać za- 
machu na byłego cesarza Niemiee. 

Korzystając z nieuwagi służby, nie 
znajomy zakradł się de parku zamko- 
wego, stamtąd zaś do wieży pałaeo- 
wej. Zaalarmowana połieja, przy pó- 

Audjencje na Zamku. 

WARSZAWA. (Pat). Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej przyjął w dniu 12 
bm. przed południem delegację Naczel 
nej Rady Adwokackiej w osobach pre- 
zesa pos. Paschalskiego, wicemarszał 
ka Senatu Boguckiego, p. St. Piechoc 
kiego, G. Grzesińskiego i M. Ettingera. 
O godzinie 11.30 Pan Prezydent przy 
jął prezesa PKO. dr. Grubera. O godzi 
nie 13 Pan Prezydent przyjął posła ho 
Jenderskiego p. Engebrechta, który zło 
żył swe listy odwoławcze. W czasie tej 
audjencji obecny był dyrektor protokó 
łu dyplomatycznego p. Romer. 

imieniny P. Marszałkowej 
Piłsudskiej. 

Na dzień wczorajszy przypadały imie- 
niny P. Marszałkowej Piłsudskiej. W 
Bełwederze żadnego jednak z tego po- 
wodu przyjęcia nie było i uroczystość 
odbyła się w skromnem kółku rodzin- 
nem. 

bai 

Trocki zadowolony z powrotu 

ANKARA. (Pat). Wczoraj o godzi 
nie 22.30 przybył do Stambułu Trocki. 
Trocki wyraził zadowolenie, że mógł 
już powrócić do Turcji. 

W. KIEWLICZ i S-ka 
Wilno, Mickiewicza 18, tel. 1-46 

sprzedaż 

WĘG LA GÓRNO- 
ŚLĄSKIEGO 

KONCERNU GIEŚCHE SP. akc. 
Dostawa natychmiastowa w szczelnie 

zaplombowanych wozach 

   

    

mocy służby, obezwładniła zamachow 
ea. Znałeziono przy nim naładowany 
rewołwer ciężkiego kalibru. Areszto- 
wany zeznał policji, 

    

    

   

  

że jest obywate- 

lem niemieckim i od kilku dni prze- 
bywa w Doorn. Dalszych szezegółów 
eo do nazwiska oraz celu przybycia 
do Doorn odmawia. 

    

  

Ciunkiewiczowa przed sądem. 
KRAKÓW|. (Pat). W! poniedziałek 12 bm. 

rano w Sądzie Okręgowym rozpoczęła się roz 
prawa karna przeciwko Ciuńkiewiezowej, 0s- 
karżonej o cszustwo asekuracyjne. Po odezy 
tanlu aktu oskarżenia Cluńkiewiezowa пех- 
nawała przedstwiając koleje swego życia w 
cząsaeh przedwojennych ze swoimi trzema 
mężami. Po zlikwidowaniu swego majątku 
na Litwie Ciuńkiewiezowa wyjechała do 
Rosji, gdzie utrzymywała stosunki z nieja- 
kim Wadjewem, który przekazał jej cały 
swój majątek, Na dowód tego powołuje się 
na śŚwiadku Maciejewska która zarządzała 

jej domem. Następnie w latch 1930 — 31 
przebywała we Franeji i Anglji, gdzie, gra- 
jąe na giełdach w Paryżu i Londynie, dobić 
slę miała majątku. Do winy się nie poczu- 
wa. Nie wie, kto dokonał kradzieży. Twier- 
dzi, że w krytycznym dnia nie wychodziła z 
hotelu. Moż!bwe — jak zaznacza oskarżona—- 
że kradzieży dokonano wcześniej © dzień, 
albe © dwa dni, Oskarżona, jak twierdzi, zau 
ważyła, że kufry, stojące w kącie były roz 
prute, a wartośełowe przedmioty, znajdujące 
się wewnątrz, skradzione, Rozprawa, budzą 
ca wielkie zainteresowanie. potrwa kilka dat. 

SPORT. 
Polscy bokserzy z Gdańska w Warszawie. 

* 

W ubiegły czwartek rozegrany został w 
Włarszawie mecz bokserski między reprezen 
tacją gdańskiej „Gedanji” a warszawskim 
C. W. S. Na meczu obecnych było ponad 1000 

osób, które gorąco oklaskiwały pięściarzy 

POLSKI KLUB CAMPINGOWY. 

Camp oznacza obóz, camping zaś obozo- 
wanie. Słowo to*zapanowało i podbiło nic- 
tyłko kraje anglo-saskie lecz niemal cały świat 
cywilizowany. Camping należy do ytch nie- 
wielu wyrazów wypowiadaniu których towa- 

  

gdańskich. Mecz zakończył się 

Gdańszczan w stosunku 1:18. 
zdjęciu naszem widzimy drużynę bok 

serską Gedanji. 

porażką 

  

ryszy zawsze uśmiech radości i zadowolenia. 
Camping — to okres niewysłowionej swo- 

body, ucieczka od dokuczliwego życia miej- 
skiego, to — odnalezienie siebie w gąszczu 

lasów, na falach rzek lub szczytach gór, 
Dłuższy lub krótszy okres obcowania ezło- 
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wieka z pryrodą, pozwała mu wytehnąć od 
uciążliwych obowiązków życia codziennego 
i zaczerpnąć nowych sił i energji do dalszej 
pracy. 

To też w Ameryce i krajach zachodnio- 
europejskich, gdzie tempo życia szybko zu- 
żywa siły zdrowotne jednostki, camping słał 
się poprostu integralną cząstką bytu przeeięt- 
nego obywatela. Tydzień łub miesiąc, lecz 
tamtejszy mieszczuch wykrada go sobie z 
roku pracy i udaje się na włóczęgowską wy- 
cieczkę, podczas której poluje, łapie ryby, 
pływa albo też w zimie uprawia nareiarstwo 
czy też saneczkowanie, 

Polska posiada wspaniałe tereny campin- 
gowe, należy je tylko odpowiednio wykorzy- 
stać. I tu nadzwyczaj doniosłe zadanie wy- 
tknął sobie Polski Klub Campingowy, który 
zorganizował już wiele imprez sportowo-tury- . 
stycznych z dużem powodzeniem. 

Klub posiada sekcje: turystyczną, sporło- 
wą i towarzyską. Centrala znajduje się w 

Warszawie, oddziały zaś prowincjonalne w 
Wilnie (Mickiewicza 4, teł. 5-45), Katowicach 
i Sosnowcu. Oprócz meetingu w Landwaro- 
wie, o którym już pisaliśmy, Klub w bieżą- 
cym sezonie zorganiował jeszcze ośrodki zi- 
mowe w Zakopanem i Popowie nad Bugiem 
oraz kurs narciarski w Ławczynie nad Pru 
tem. 

Widzimy więc, iż Kłub nie pozostaje na 
pewnej dzielnicy lecz dąży do objęcia swą 
działalnością jak najszerszych terenów Rzpłi- 
tej. Idea turystyki campingowej, łącząca w 

sobie drowie i piękno, winna być podjęta 

przez całe społeczeństwo, które przez współ- 
życie z przyrodą znajdzie wypoczynek dla 

nerwów i ciała, starganych walką o byt. 

Urządzenie zimowego campingu w Laud- 

warowie, powinno zainteresować w pierw- 

szym rzędzie społeczeństwo wileńskie. Tłum- 

ny udział w powyższej impreie wilnian, może 

przyczynić się do wzmocnienia zainteresowa- 
nia się naszą ziemią nietylko rodaków z iv- 
nych dzielnie, lecz równieź gości z zagra- 

miey. ^ 
Inicjatywa Polsk. Kl. Campingowego win- 

na znaleźć zrozumienie i poparcie n miesz- 
kańców Wilna. */pi. 

OKRĘGOWY OŚRODEK W. F. WILNO URU 
CHAMIA DWA SCHRONISKA NARCIARSKIE 

W celu zwiększenia działalności i rozwo- 
ja sportu narciarskiego na terenie Wiłaa — 
Okr. Ośrodek W. F. Wilno z dniem 28 grud 
nia 1032 roku, otwiera własne dwa schro- 
miska narciarskie, by dać możność całemu 
społeczeństwu wileńskiemu uprawiać narciar 

stwo. 
Wi celu ugododnienia amatorom narciar- 

stwa tak org. sport. jak i niestowarzyszonym 
-— uruchamia komunikację autobusową / 

Ośrodka WiF. do Schronisk 4 razy dziennie. 

Szczegółowy plan Kursów narciarskien, 
otwarcie schronisk będzie podane dodatko 
wo przez Okr. Ośrodek WiF. Wilno. 

Niezależnie od tego, Ośrodek WF. przypo 
mina, że zapisy na Kursa narciarskie w 
schronisku i suchą zaprawę narciarską przyj 
muje do dnia 17 grudnia br. 

SEZON NARCIARSKI. 
Ośrodek W. F. w Wilnie sezon narciarski 

rozpoczyna od stycrnia 1933 roku. Trwać sa 
będzie do marca 1933 roku. 

Współczesna poezja litewska 
    Przed paru dniami odbył 

mieszkaniu mec. Krzyżanowski 
czyt p. Kajruksztisowej, tłumaczki li- 

ryk litewskich i autork: zbioru włas- 

nych wierszy „Błędne Ogaie“ i in. 

Prelegentka zaznajomiła  obec- 

nych, zebranych licznie słuchaczy, z 

mało badaną w Polsce dziedziną, li- 

terackich prac narodu lak blisko te- 

rytorjalnie i rasowo z nami związa- 

nego. Rozpoczęła od zarysowania 

podstawy liryki litewskiej, całej bo- 

gatej skarbnicy dajm, owych pieśni 

ludowych, sięgających najgłębszej 
starożytności, stanowiących dla folk- 

loru cenny przejaw zdo!ności pocetyc- 

kich ludu z nad Nierana i Niewiaży. 
Żaden naród nie posiada tyle špiew- 

nych poezyj; zbieracz i etnograf Jusz- 

kiewicz, zapisał ich trzy tysiące, a do- 

liczyszy zebrane przez niem. uczone- 

go Rezę, prof. Nemi i ks. Sokołow- 

skiego, dojdziemy do ogromnej licz- 

by 35 tys. piosenek, dajn i raud (pie- 

śni żałobnych). i 

W dajnie widzimy odzwierciadle- 
nie wszystkich właściwości psychicz- 
nych Litwina, jego obyczajowość, wie 
rzenia, wspomnienia historyczne, mi- 

tologiczne, miłość i tęsknotę, tę do- 

minantę poezji litewskiej. 

    

  

Właściwą literaturę poezji podzie- 
lić można na trzy okresy: 1) Lit. re- 
ligijną, 2) Odrodzenia, (od Auztry 
1883 r. do 1904 r. Czas przywrócenia 
prawa druku w łacińskim alfabecie!, 
3) od 1904 r. do obecnych czasów. 

Prelegentka wyliczyła kolejno po- 
etów: Chrystjana Duonałajtisa (1714 
—1780) ur. w Małej Litwie t. j. Pru- 
sach, który pisał bajki, liryki, ale głó- 
wnie wsławił się jako autor poema!u 
Keturi Meta' (Cztery pory roku), tl. 
na różne języki, dającego wierny, re- 
alistyczny obraz życia ludu wiejskic- 
go. Po nim, porządkiem chronologicz- 
nym idą: Djonizy Poszka vel Paszkie- 
wicz, (1760—1781) oraz liryk i real - 
sta Antoni Strazdas vel Drozdowski 
(1763—1833). Obaj opisywali opłaka- 
ny stan wsi litewskiej i niedolę chłop- 
ską, chociaż obaj byli szlacheice, a 
Paszkiewicz, zamożnym ziemianinem; 
jego satyra Chłop Žmudzki, znaną 
była ogólnie, jako wyraz oburzenia 
na pańszczyznę. 

Satyrk K. Olechnowicz, (1880), 
Szym. Staniewicz, 1846) cieszyli się 
wielką popularnością, wiersze ich po- 
siadają wartość nietyle artystyczną, 
co społeczną, przedstawiają bowiem 
obyczajowość ówczesnej epok, są 

   

jakby jej kroniką wierszowaną. Dopie 
ro Antoni Baronas vel Baranowski, 
biskup sejneński (18251902) swym 
poematem Oniksztyński Borek, wzao 
si się na istotne wyżyny poezji; rzew- 
ne opisy z'emi rodzinnej jęczącej pod 
najc.ęższym uciskiem, tchnące praw- 
dą opisy natury, czynią z tego poe- 
matu narodową epopeję. Jednocześ- 

nie tworzyć zaczynają: lirycy: Ant. 

Vienažinskis, (1841—1892), melan- 
cholijny Vaiczaitis, (1871—1901), oraz 
liryk i pubłicysta Adomas Jaksztas 
vel Alex. Dąbrowski (1860). Ten ostat 
ni może być uważany za piewcę ide: 
odrodzenia i zmartwychwstania Oj- 
czyzny, jak i Wincenty Kudirka (1858 
—1899) głęboki liryk i beletrysta, a 
także najwięcej utalentowany z nich 
ks. Maironis vel Jonas Maciulis, (Ma- 
czulewicz), ur. 1862 r. Ci piewcy i 
wskrzesiciele ducha odrodzenia Lit- 
wy, meli jedno hasło na ustach: 
„Wistawajcie ® walezcie“. To hasło 
znalazło swój silny wyraz w Hymn'e 
narodowym ułożonym przez Kudirkę, 
w pełnej smutku i melancholji poezji 
Vaiczaitisa, a najwięcej w dźwięcznej 
lekkiej i płynącej liryce Mairon! 
Jego poemat pełen zapału patrjotycz- 
nego i idealizmu Młoda Litwa, zbiory 
poezyj Głosy Wiosny, Gdzie zbawie- 
nie? trafiają do rąk młodzieży budzą- 
cej się narodowo, trafiają pod strze- 
chy, są wezwaniem do boju o prawa 

  

   

narodowe. Wybuchają młode talenty: 

Dagilisa Pumpury, Dagmasa Gele, Ste 

panaitisa, zmarłego młodo. W 1886 г 

pojawiają się utwory Lud. Giry, no- 
watora formy, autora wielu drama- 

łów, misterjów, prac  beletrysty 
nych i tematów ludowych zaczerpn'ę- 
tych z dajn. Vinczas Kreve-Mickievi- 
czius zajmuje jedno z czołowych 

miejsc w tej epoce (1884) ale p.sze 
przeważnie prozą. Petras Vaiczuunas 
liryk, idealista, najpopularniejszy w 
obecnej dobie dramaturg społeczny, 
Putinas vel Mikołaitis (1893( którego 

liryka odznacza się klasyczną formą, 

symbolista Kirsza Faust, Gustaitis, 
Vaitkus, pesymista Mikuckis, Lastas 
Adam vel Sodasis, Tyra Dukte vel Ba 

cżzyńska, Smoga, Kaledu Kauke, Sant 

noaros, vel Zaleski, młodociany Incu- 

ra, świeży i marzycielski Butkus Sim- 

kis i wielu pomniejszych. 
Po tych poetach końca ubiegłego 

i początków XX wieku, w obecnej do- 

bie największą sławą cieszy się obeec- 

    

- nie poeta Kazys i Binkas, który dał 
początek litewskiemu futuryzmow:, 

utworzywszy razem z Pietronasem ` 

in. beletrystami młodą grupę „Czte- 

rech Wiatrów”. Zbliżony do nich swą 
twórczością jest młody poeta Tysła- 
va. Współczesne literackie grono mło 
dzieży podzieliło się na różne odc: 
nia i kółka i wydało sporo obiecują- 

cych talentów. Wielką potęgą uczu- 

  

cia i młodzieńczego zapału odznacza 
sią utalentowana poetka Salomea Ne- 
ris vel Baczyńska. Wszyscy oni szu- 
kają nowych dróg do wyrażenia 
swych myśli i uczuć, reformują styl 
i ożywiają rytm, szukają nowego wy- 
razu dla swej twórczości. 

Najnowszą lit. litewską trudno by- 

łoby podzielić według szablonowej 

klasyfikacji, gdyż proza i poezja, 
wskutek warunków politycznych prze 

były w błyskawicznem tempie wszyst 

kie etapy, które w innych krajach 

ciągną s'ę latami i wiekami nawet. 
Od pseudoklasycyzmu, do skrajnego 
modernizmu, znajdziemy wyraz każ- 
dego kierunku w liryce litewskiej: ro- 
mantyzm, skrajny realizm, obok syra- 
bolizmu, i ekspresjonizm obok futu- 
ryzmu, uprawiany jest przez naj- 
młodszych poetów litewskich w całej 
rozciągłości. W tematach ogólnych 
często poruszane są motywy patrjo- 
tyczne, socjalne, tętniące bólem ludzi 
pracy. Do takich należą utwory poe- 
tów: Voidilas Ainis Janonis, Minius 
i in. Dziedzina litewskiej poezji obej- 
muje coraz to mne kręgi i chaciaż 
kraj mało uprzemysłowiony, jednak 
znajdziemy i motywy fabryczne, po- 
ezja maszyn i motorów, aeroplanów 

i warsztatów, wykwitła na polach ei- 
chej Litwy, tak jak i gdzieindziej. 

Po krótkim z konieczności prze- 
głądzie sił literackich młodej Litwy, 

  

odezytała prelegentka swoje tłumacze 
nie utworów litewskich, przygotowa- 
nych przez nią do Antołogji Poetów 
Litwy, którą ma zam ar wydać w naj- 
bliższym czasie, co zapełni dotkliwy 
brak z tej dziedziny. 

Poezje Dagilasa Niemen, (naśla- 
downictwo, wł. tłumaczeriie wstępu 
do Dęboroga Syrokomli), Pumpurasa 
OGburzony Wajdełota, Poszki. Chłop 
Žmujdzki, liryki Majronisa, Gustaiti- 
sa, Z młodych serc, Giry Starożytna 
pieśń, wzorowana na dajnach i wiele 

innych, odczytane przez prelegentkę 
i tłumaczkę, odsłoniły świat Htewsk: 

w najbardziej bezpośrednim wyraz'e. 

Poezje, te przynajmniej, któreśmy u- 

słysze, cechuje wielka prostota, 
szczerość natchnienia, bliskość paety 
do czytelnika, bezgraniczna m-łość 
kraju ojczystego, jego wód, morza, 
(Juraty), łak i pól, doli chłopskiej 
Nic sztucznego, wysuszonego przy sto- 
liku w czterech ścianach, wszystko z 
powietrza, słońca, mgieł i deszczów 

kraju rodzinnego. Poezja narodowa 
w całej pełni tego wyrazu. Należy się 
głęboka wdzięczność p. Kajruksztiso - 

wej, że sama, łącząc w sobie uczucia 
polsko-litewskie, szerzy wiedzę o Lit- 
w'nach wśród Polaków. Nalży zazma- 

czyć, że literaci „wileńscy”, świecik 

swą nieobecnością. I na Środę Lit- 

racką jakoś nie znalazło się na taką 

prelekeję miejsca... Hel. Bomer. 
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, Onegdaj w gedzinach wieczorowych wra- 
| eało do wsi Iłaty gminy płiskiej, pow. bras- 

_ ławskiego, trzech mieszkańców tej wsi Anto 
mi i Józef Marcinkiewiezowie oraz Józef Ce- 

| drowiez, 
Wi pewnej chwili przeježdžajacych wieś- 

niaków zatrzymało czterech osobników któ- 
| rzy zażądali odwiezienia ich do domu. Włoń- 

<ianie sprzeciwił! się temu i zacięłi konia, 
i usiłując w ten sposob pozbyć się nieproszo- 
_ nych gości. 

Napastnicy nie dałi jednak za wygraną 
4 rzucili się na jadących włościan. Wywiąza 

| da się zaelęta bójka. Napastnicy przeważali 
jednak pod względem liezebnym i pod wzglę 

* <lem siły fizycznej. 
W. ezasie bójki najdotkliwiej ueierpiał An 

toni Marcinkiewicz, którego napastnicy zbili 

   
  

Tuż na skrzyżowaniu dróg przed wsią 

Wasieliny gm. postawskiej mieści się karez- 
ma, jedyna radość męskiej łudnośct wsi. Ww 

niedzielę po nabożeństwie, dwóch osobników: 

Władysław Bogdanowiez i Józef Ciuniel, wy 
brało się do karczmy „na jednego*, Pierwszą 
kołejkę postawił Bogdanowicz, drugą Ciu- 
miel, i tak w zgodzie sąsiedzkiej, dzieląc 

się kcleįkami obaj upili się do utraty przy- 

| Tomnašei. 
4 

š ® ва miejscowej spółdzielni spożywców „Ło 

Pe epuszczeniu karczmy zecheiało się są 

siadcm zaczerpnąć świeżego powietrza, ktoś 

rzucił myśl przejechania się łódką po rzece. 

"WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Napad rabusiów na furę włościan. 

do utraty przytomności. Towarzysze jego w: 
dząe, że sytuacja staje się groźna rzucili się 
do ucieczki. Napastnicy zaś korzysiająe z 
tego zabrali 150 zł. oraz skórę na bnty i 
zbiegł pozostawiając furę na drodze. 

Peszkodowani złożyli mekłunek do policji, 
pedając wyżej przytoczony przebieg zajś- 
cia, 

Polieja niezwłocznie zarządziła pościg, w 
wyniku którego aresztowano trzech osobni- 
ków, w których poszkodowani poznali pod- 
czas konfrontacji napastników. Okazali się 
nimi Lipate, Kowalenko i Bazyli Pupienko. 

Podezas rewizji u Kowałenki i Pupienki 
znałezicno część zrabowanych rzeczy. Osa- 
dzcno ieh w areszcie do dyspozycji władz 

śledczych. (e) 

Tragiczny Koniec „kolejek”. 
Jak to zwykle wśród ludzi podchmielonych 
bywa, ten o tej porze trochę dziki spacer g 
przypadł sąsiadom do gustu i obaj bez dłuż 
szych zastanawiań wsiedli do łodzi, jadąc z 
prądem na rzece Dzisienee. Łódź prowadzona 
niepewną ręką w pewnej chwili wywróciła 

się, 
Begdancwiez, który już w łodzi zdążył 

zasnąć, pcszedł edrazu na dno, Ciunieł któ- 
remu wiosłowanie pomogło do uzyskania 
przytomności zdołał uratować się. Zwłoki 
Bcgdanowieza dotychczas nie zostały odna- 
tezieme. (e) 

m AO A ATM 

Bieniakonie. 
Z życia spółdzielczego na wsi. 

Dnia 8 b. m. odbyło się w Bieniakoniach 

zza” nadzwyczajne zebranie członków, po 

święcone sprawie propagazdy | spółdzielczej 

ma terenie gminy bieniakońskiej, sprawie je- 

<inania nowych członków, sprawie walki z 

kredytem konsumcyjnym i sprawie akcji osz 

<aędnościowej. я 

Zebranie zagail i zebraniu przewodniczyl 

prezes Rady Nadzorczej spółdzielni „Zorza”, 

Pp. t. Żyliński. 
Zebranie przyjęło wniosek, zalecający każ- 

dłemu członkowi zjednać dla spółdzielni w 

okresie zimowym po jednym nowym członku, 

w ten sposób łiczba członków podwoiłaby się 

©becnie do spółdzielni należy 667 człnoków. 
Dla skutecznej propagandy spółdzielczej i ak- 

чей jdndnia członków powołano komitet z 

przedstawicieli każdej wsi, położonej na ie- 

renie działalności spółdzielni. ; 

Zebranie przyjęło do wiadomości uchwa 
łę Rady Nadzorczej znoszącą # dniem 1 grud 

nia sprzedaż na kredyt towarów spożywezyc' 

ae sklepu spółdzielni; powodem ku temu było 
chroniczne zaleganie dłużników z segulowa- 

miem długu za towary wybrane na kredyt, 

oraz troska władz spółdzielni o całość majął- 

ku spółdzielni, : 
\ Następnie, po wysłuchaniu celu i sposo 

bów oszczędzania, zebranie przyjęło do wia: 
«domości oświadczenie, że Zarząd spółdzieini 

przyjmuje wkłady oszczędnościowe w dowo|- 
mej kwocie, gwarantuje takowe całym swym 
majątkiem i wypłaca wkładcom 12 proc. ro- 

<anych. 2 
Z wysłuehanego sprawozdania z działal- 

mości za rok bieżący widać, że targ. spółdziel- 

mi za 1l m y wynoszą zł. 94.572 (w roku 
' ub. wynosiły zł. 98.279), nawyżka (zysk) brut 

to wynosi 9 proc. a koszty handlowe 7 proc. 
w stosunku do obortu; fundusze własne sta 
mowią udziały zł. 7.230, kąpital rezerwowy 

śspołeczny) zł. 26.010, razem zł. 33.240. Spół 
sdzielnia posiada w Bieniakoniach trzy place, 
źbiornik nafty przy stacji kolejowej i dom 
własny przy płacu rynkowym, w którym mie- 
Szczą się: największy w Bieniakoniach sklep 

<ddetaliczny artykułów spożywczych, sala roz- 
Trywkowa, wmieszczająca do 200 osób, z stałą 

sceną oraz lokal dla bibłjoteki i czytelni. 
Do powodzenia w rozwoju spółdzielni przy 

<zynił się wybitnie personel tejże, rzete!nic 

* od lat kilku bez zmiany pra 
spółdzielni i spożywców miejscowych. 

" personelu należą: kierownik p. Szabunia Sie- 
dan i pracownik sklepowy p. Chlusewicz Ed- 
ward. Przy tem dla Ścisłości należy podkre- 

i ść Rady Nadzorczej, która 
У vi dla wielu innych. 

Dia organizując ię w Bieniakoniach bibl 
joteki im. Łastowskiej, sinariej miejscowej 
działaczki społcznej, spėidrielnia „Zorza“ u- 
"dzieliła lokal w domu własnym. 

Bieniakonie w życiu spółdziełczem inają 
„| Awoją chlubną kartę. 

        

    

   

  

E. 8 

Święciany. 
ZJAZD ZW| STRZELECKIEGO. 

W: dniu 11 bm. w Święcianach odbył sę 
fpowiatowy zjazd dełegatów Oddziału Zwią” 
Xu Strzeleckiego. Zjazd obradował w sali kon 
łereneyjnej Sejmiku Święciańskiego. W zje 
-śdzie wzięło udział około 35 delegatów 12 
oddziałów z terenu powiatu,. Otworzył zjazd 
Kierownik powiatu Z. S Jau Oberleitner, 
prosząc na przewodniczącego obecnego na 
sali p. starostę Powiata Stefana Mydla 
Trza. Przemówienia powitalne wygłocili: kpt. 
Dobrzański w imieniu wojska, inspektor 
"szkolny Michał (Balun, prezes Federacji | 
Wacław Jeśman, poseł na Sejm Fryderyk 
Krasicki i dyrektor Gimnazjum Franciszek 
Skurski. Następnie p. Oberleitner złożył spra 
w6zdanie z dwuletnież pracy Związku na te 
tenie powiatu ścisłe zaś sprawozdanie sta- 
tystyczne złożył komendant pow. Z, S. p. 
Chwojnicki. — Następnie zjazd obradował 
"mad programem pracy w przyszłości oraz wy 
brał Zarząd Powiatowy. s 

    

          

     

  

I. KURS UNIWERSYTETU LUDOWEGO. 

W. dniu 11 bm. został otwarty w Święcia 
mach II kurs Uniw vietu Łudowego. Na 

| kurs ten zapisało s oło 60 członków z 
pośród młodzieży wiejskiej, z 24 miejscowoś 
“е; powiatu, Pierwszy kurs odbył się w roku 
1931. 

Obecny program wyki w będzie obej- 

mował zagadnienia samorządowe. Ogółem 
będzie 37 godzin wykładowych w niedziele, 
w ciągu 4 mieś rych. Wykładowca- 
"mi będą urzęd dministracji i samorzą 
<łu powiatowego na czele z p. starostą St. 
Mydlarzem. Prócz tego wykładać będą pp. 

              

  

   

     

  

      
    

  

    

  

pos. Krasicki i Si ewicz. OtÓwe kur 
Su odbyło się bardzo uroczyście. Wygłoszo- 
mo szereg przemówień, w których Życzono 

pomyślnych wyników ich pracy     sytecie Ludt 
Kończoną wspólną fot 

Orany. 
PODZIĘKOWANIE. 

Kierownietwo szkoły powszechnej w Ora 
mąch składa serdeczne podziękowanie pułko 
(wnikewi iKalabińskiemu. dowódcy brygady 
KOP Grodno, korpusowi oficerskiemu, ks 
Butle, proboszczow; orańskiemu, dowódcy 
©3 baonu KOP. w Oranach ppłk. Czarneckie 
*mu, konpusowi oficerskiemu, p. porucznika 
wej Siwkowskiej, p. Babickiej, p. Bartosze- 
wiczowej, Opiere Rodzicielskiej oraz spo! 
zeństwu orańskiemu en złożone ofiary na 
%2aecz biednej dzietwy szkołacj w dniu go 

Mikołaja. 

ym. Uroczystość za 
graf ją. 

  

   
   

  

Z bogranicza. 
POLSKO-LITEWSKO-NIEMIECKA 
KONFERENCJA GRANICZNA. 

Na terenie odeirka granieznego Filipów 
clbyła się konferencja graniczna przy udzia 
le przedstawicieli władz powiatowych i ko- 
mendantów odcinków straży granieznych pol 
skich, praskich i litewskich, Tematem roz- 
mów były sprawy tępienia na pograniezu 
band przemytniezych, keniokradow i grasu 
jących na pograniezu handlarzy žywym to- 
warem. Pozatem cmėowione zostały sprawy 
zajść strażników, wydania kilku sztuk ży- 
wego inwentarza I keni przez władze polskie 
i litewskie oraz zwolnienia kilku obywateli 
przynależnych de trzech tych państw, któ- 
rzy przypadkiem nielegalnie przekroczyłi gra 
nieę. 

W. wyniku narad, które trwały ekoło 5 
godzin uczestnicy konfereneji doszli do po- 
rozumienia i sprawy Sporne wraz z tępie- 
niem przemytnietwa, koniokradztwa i hand 
lu żywego towaru zaprotokułowano i przyję 
to do wiadomości. 

Z DESZCZU POD RYNNĘ. 

Przed rokiem cd służby wojskowej zbiegł 
na teren Litwy Jan Misionis, mieszkaniec 
wsi Franiszki, gm. janowskiej. Mistonis do- 
stawszy się na teren litewski mimo szezere- 
go oświadczenia, iż zbiegł przed służbą woj- 
skowų > Polski zostal przez litewski wywiad 
zatrzymany | osadzony w więzieniu nonie- 
wieskiem pod zarzutem szpiegostwa na rzecz 
Polski. 

Po prawie rocznem dochodzeniu, badaniu, 
Mislonis został zwołniony z więzienia, lecz z 
pelecenią komendanta powiatu zmuszony był 
w ciągu 3 dni opuścić granice Litwy. Ponie 
waż Misionis nie miał dokąd się udać, a do 
Palski bał się zpowrotem przejść ze wzgie: 
du na edpowledzialność za uchylenie stę od 
słażhy wojskowej, postanowił ukrywać się u 
krewnych na terenie pow. wiłkomirskiego. 
Został jednak odnałezlony i pod eskortą spro 
wsadzony na granieę, a stąd wysiedlony do 

Polski. Obecnie władze połskie zatrzymały 
Misionisa za uehylanie się od słażby wojs- 
kowej. 

PRZEMYTNICY NIE PRÓŻNUJĄ. 

Na gramiey połsko-łotewskiej patroł K. 
O. P. w rejonie Turmont zatrzymał kilku 
przemytników, którzy z naładowanemi euk- 
rem saniami usiłcwali dostać się na teren 
polski. 

Na terenie pegranieza połsko-litewskiego 
koło Kołtynian zatrzymane trzech przemyt- 
ników ubranych w białe płaszcze, którzy z 
towarem (tytoń i sacharyna) zamierzak do- 
stać się do Polski. 

Kolo Niemenezyna zatrzymano dwóch 
przemytników, koło Trok, Oran i Ołkienik 
4 osobników z workami naładowanem$ to- 
warem pochodzącym z przemytu. 

W, rejenie Druskienik zatrzymano łódź 
z dwoma przemytnikami, którzy będąe w po 
rozumieniu ze strażą litewską przemycali na 
teren polski nłeoełone towary. W  erjonie 
Łoździej i Wiiżajn w ostatnich dniach zatrzy 
mano kilku przemytników którzy przemyeali 
do Polski cenne skórki karakułowe, fokowe, 
srebrnych Hsów, bobrów i t. p. Szajka ta 
przemyeała tutra z Prus Wbkehodnieh. 

Obławy na wilki. 
W, ostatnieh dniach na terenie pow. mo- 

łodeczańskiego i wołożyńskiego KOP. i to- 
warzystwa myśliwskie, zorganizowały kilka 
obław na wilki. W! czasie obław zabito 11 
wiłków. 

Dłsze cbławy — polowania odbędą się w 
najbliższych dniach, 

Odpowiedzi redakcji. 
P. „Obecny* w Smorgoniach. Ko- 

respondencji nie zamieścimy, ponie- 
waż jest bardzo spóźniona. 

PODZIĘKOWANIE. 
Komendantowi posterunkn P. P. w 

Nowej Wilejce oraz całemu persone- 
lowi, w szczególności zaś st. posterun 
kowemu Szczerbie Janowi za energicz 
ne ie poszukiwań skradzio- 
mych mi różnych przedmiotów ora: 
przyczynienie się do odnalezienia ich 
— w imię dobrze spełnionego obowiąz 
ku tą drogą składam serdeczne podzię 

kowanie. 

  
  

  

Teodorczyk Mieczysław 
kapitan 85 p. p. 
w Nowo-Willejee. 

Z Białorusi Sowieckiej. 
TAJEMNICZY MORD POLITYCZNY W 

ZASŁAWIU. 
Z Wilejki donoszą, iż w ub. piątek w m. 

Zasławiu zastrzelony został na uliey wie- 
czorem ezłenek mińskiego GPU. Włodzimierz 
Krylenke, krewny słynnego prokuratora naj 
wyższego trybunału rewolucyjnego. 

amachowiec, który dokonał zamachu stu 
dent nniwersytetu mińskiego Piotr Biateń- 
kow edebrał sobie życie. 

Obniżenie opłat za listy 
polecone. 

Dowiadujemy się, że władze pocztowe roz 
ważają sprawę tbniżenia opłat poeztowych. 
Narazie zdecydcwane, że począwszy od stye£ 
nia 1943 roku nastąpi obniżenie opłaty za 

pciecone listy z 60 na 50 groszy w obrocie 
wewnętrznym, Opłata za listy połecone zagra 
niezne nie ułega zmianie. 

    

W L. LEN AI 

  

Prądożerca w Waszym domu... 

Siedzicie spokojnie w swoim mieszkaniu, 
nie wiedząc nię o tem, że równocześ- 
nie grasuje w nim „prądożerca”... 

  

  

Wkradł on się do Was: 
cześnie z t. zw. „tanią“ żarówką, którą 
kupiliście, nie bacząc na markę, zadowo- 
leni, że trochę mniej kosztuje. 

go domu rėwno- 

  

Dopiero, gdyście spojrzeli na licznik ele- 
ktryczny, przekonaliście się o szkodzie, jaką 
Wam wyrządził „prądożerca”.. 

Odłąd chyba kupować będziecie jedynie 
żarówki, których konstrukcja stoi na naj- 
wyższem poziomie techniki. 

ŻAROWKA PHILIPSA 
  

WASZĄ KIESZEŃ 

  

  

Ogólne zebranie członków Instytutu N.-B. 
Europy - Wschodniej w Wilnie. 

W. ubiegłą niedzielę o godz. 5-ej 
po poł. odbyło się w lokalu Instytutu 
(gmach bibljoteki im. Wróblewskich* 
doroczne Ogólne Zebranie członków 
Instytutu pod przewodnictwem Min - 
stra Janusza Jędrzejewicza. Ogólne 
Zebranie poprzedzone było posiedze - 

niem Rady Administracyjnej Instytu- 
tu, które odbyło się tegoż dnia o godz. 
11-ej rano pod przewodnictwem Pre- 
zesąa Zarządu prof. S. Ehrenkreutza. 

Szczegółowe sprawozdanie z tych 
pos edzeń zamieścimy w numerze ju- 
trzejszym. 

Wynik zbiórki odzieży dla bezrobotnych. 
Wojewódzki Komitet do spraw 

bezrobocia zakończył zbiórkę odzieży 
r datków pieniężnych na bezrobot- 
nych z wyn:kiem dobrym. W gotówce 
zebrano przeszło 1000 złotych. W po- 
równaniu z zeszłoroczną podobną 

akcią suma ta jest mała, również i 

' w porównan u z ubiegłym ro- 
kiem ofiarowano mniej eo do ilości, 
ale jakość jej jest znacznie lepsza. 
Odzież jest porządna, znaczną część 
można nawet nosić bez reperacji. 
Ofiarowano także w ele rzeczy zupeł- 
nie nówych. - 

Palt męskich zebrano 26, dam- 
skich 37, dziecinnych 37, obuwia mę- 
skiego 161 parę, damskiego 181 parę, 
dziec. 79 par, ilość sztuk 'nnego ro- 
dzaju odzieży utrzymuje się mniej 
więeej na tym samym poziomie. 

Odzież ta zostanie przedewszyst- 
kiem poddana dezynfekcji, potem bę- 
dzie oczyszczona i zreperowana. Roz- 
dawnictwo jej rozpocznie się prawdo- 
podobnie już przed świętami. Bezro- 
botni, którzy mają zamiar ubiegać się 

   

   

   

  

o ubranie powinni już. teraz składać 
podania do komisji kwalifikacyjnej 
Komitetu urzędującej w PUPP. 

Kom sja odz eżowa projektuje po 
nadło w miarę środków finansowych 
szycie nowych ubrań dla bezrobot- 
nych z materjałów. które będą zaku- 
pione na ten eel. 

Podziękowanie Komitetu. 
Wojewódzki Komitet do Spraw Bezrobo- 

cia w Wilnie składa tą drogą najserdeczniej- 

sze podziękowanie wszystkim organizacjom 
kobiecym i męskim, wojsku oraz osobom pry 
watnym i łaskawym ofiarodawcom, którzy da 
rami swemi bądź też wydatną współpracą 
przyczynili się do osiągnięcia pomyślnych re- 
zultatów w akcji zbiórkowej odzieży na rzecz 
bezrobotnych, która miała miejsce w dniach 
od 4 do 8 grudnia r. b. 

Niech szczytne hasło ulženia doli bližnie- 
go będzie dostateczną nagrodą dla tych wszy- 
stkich, którzy w tym okresie spełnili swój do- 
brze zrozumiany obowiązek obywatelski i 
przyszłi z wydatną pomocą komitetowi w or- 
ganizowaniu zbióórki, a tem samem umożli- 
wili chociaż częściowo zaopatrzenie w odzież 
najbardziej potrzebujących bezrobotnych w 
najtrudniejszym do przebycia dla nich okre 
sie zimowym. 

Utrata głosu powodem samobójstwa 
Samobójstwo artysty 

Wezoraj o godz. 10 wieezorem w 
jednej z garderób Teatru Miejskiego 
na Pohulanee popełnił samobójstwo 
przez powieszenie się niewystępujący 
ostatnio już od kilku łat 40-łetni arty- 
sta Józef Moranowicz. 

W:szącego Moranowicza znalazł 
jeden z aktorów, który wszedł do gar- 
deroby podezas przerwy. Na alarm 
nndbiegli pracewniey teatru, którzy 
niezwłocznie zdjęłi szmobójcę ze stry 

czka. 
Na miejsce wypadku zawezwano 

niezwłoeznie pogotowie ratunkowc. 
Lekarz stwierdził zgon. 

Walka na śmierć 

Józefa Moranowicza. 
Tragieznie zmarły artysta J. Mo- 

ranowiez przeszedł w życiu swojem 
ciężką tragedję jako człowiek i arty- 
sta. Przed kilku laty zachorował on 
na rozszerzenie aorty. Choroba ta mia 
ła dla niego nieobliczalnie tragiczny 
jako dła artysty skutek, bowiem stra- 
eH głos, a tem samem musiał pożeg- 
nać się ze swoją karjerą artysty Śpie- 
waka. 

Jak opowiadają ci, którzy znali 
bliżej tragicznie zmarłego nosił się on 
już oddawna z zamiarem samobój- 
czym, (e) 

i życie na torze 
kolejowym. 

Samobójca wyrwał się z rąk torowego i rzucił się pod koła 
pociągu. 

W. ubiegłą niedzielę ekoło godziny dwu- 
nastej na Poleskim przejeździe kolejowym 
koło stacji tewarcwej rczegrał się wstrząsa- 
jacy zamach samobójczy. 

Nieznany csobnik w wieku od 35 do 4% 
łat rzucił się pod koła pociągu idącego z 
Lidy de Wiilna. Koła pociągu odcięły | niesz- 
częśliwemu głowę. 

Powiadomiona © wypadku policja wdro- 
żyła niezwłocznie dochodzenie, w wyniku 
którego ustalono iż samobójeą jest sekretarz 
szkoly im. Marszałka Piłsudskiego Onufry 
Iwaszkiewicz zamieszkały przy ulicy Sana- 
torskiej Nr 9. 

Pozatem ustałono następujące ckoliczneś 
ci samobójstwa. Torowy zauważył samobój- 
cę jeszeze na pół godziny przed nadejściem 
pociągu przyczem zwrócił uwagę, że niezna 
jomy zdradza widoczne podenerwowanie, i 
weląż patrzy w stronę skąd miał właśnie na 
dejść pociąg, Powziąwszy podejrzenie, iż 0- 
scbnik ów zamyśla coś złego, torowy zbli- 
żył się de niego i zapytał © powody, które 
skłaniają go do przebywania wpobliżu toru 
kołejcwego. Osobnik nie nie odpowiedział, be 

wiem w tym samym czasie ukazał się pę- 
dzący z całą szybkością pociąg, na który 
nieznany cschnik skierował całą swoją uwa 
gę. W chwili kiedy pociąg zbliżył się do prze 
jazdu osobnik ów usiłował rzucić się pod 
kola lokcmotywy. Zauważył to torowy, i w 

ostatniej chwili zatrzymał samobójcę. 
Samcbėjeca nie dał jednak za wygranę i 

steczył z obrońcą jego życia zaciętą walkę. 
Po znacznym wysiłku udało mu się odep- 
ehnąć (rzymającego go torowego i rzucić się 
pod koła ostatniego wagonu, mijającego już 
przejazd pociągu. Samobójca trafił głową na 
szyny. 

Zwłoki samobójey zabezpieczono na miejs 
cu do decyzji władz sądowe:śledczych, po- 
czem przewieziono zwłoki do kostniey przy 
szpitalu Św. Jakóba. 

Przeprowadzone dochodzenie policyjne u- 
staliło, iż Onufry Iwaszkiewiez popełnił sa- 
meobójstwo z powodu trudnych warunków fi 
nansowych oraz zwolnienia go z pracy, Fo- 
zatem zdradzał, on ostatnio silny rozstrój 
nerwowy. 

Smobójca esierocił żonę i dzieci. (e) 
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Gukiernia „Zjednoczenie“ 
w Nowogródku, Mickiewicza 1 

Przyjmuje na Święta obstalunki. 

Poleca gototowe ozdoby choinkowe 

oraz słodycze i pieczywo. 

Ceny zniżone. 

POJUTRZE 
CIĄGNIENIE 

2 klasy 
150.000 zł. 

1 dla posiadacza losu 
l losu $%lasy poprzedniej 10zł. 
UEI 41а nowonabywcy 20zł. 

KOLEKTURA LOTERII PAŃSTW. 

MICKIEWICZA 10 

  

GŁÓWNA 
WYGRANA 

   

WIELKA 44 

  

  

BANCEREWICZ I WOŁEJSZO. 
Na wokandzie sądu apelacyjnego znalas- 

ła się głośna (przed trzema miesiącami rozpa- 
trywana w sądzie okręgowym) afera Wołej- 
szy, Bancerewicza i in. Przypominamy w krót 
kości jej okoliczności. 

W. czerwcu 1831 r. 
do dyrektora KKO (Komunalnej Kasy Osczę- 
dności w Wilnie) Antoniego Tilinicza zgłosił 
się znany mu z widzenia Romuałd Bancare- 

wicz z zapytaniem, czy można uzyskać w ka 
sie pożyczkę w wysokości 7.500 dolarów pod 
zastaw nieruchomości miejskiej. Bancerewicz 
nadmienił przytem, że występuje w tej spra- 
wie w rołi pośrednika — dyr. KKO wyjaśnił, 
że udzielenie pożyczki jest możliwe. 

Po upływie kliku dni 
do K. K. O. wpłynęło podanie podpisane naz- 
wiskiem Jana Frąckiewicza z prośbą o udzie- 
lenie pożyczki w kwocie 7.500 dol. pod zas- 
taw należącego doń domu Nr. 20 przy ul. Za- 
rzecznej. Po rozpoznaniu podania Zarząd Ka- 
sy akceptował pożyczkę w kwocie 5.000 dol. 

10 lipea 1831 roku 
do dyrekcji KKO. zgłosił się ponownie Bance- 
rewiez z nieznanym mężczyzną, którego przed 
stawił jako Jana Frąckiewicza. Jednocześnie 
tenże nieznajomy przedstawił akt kaucji hipo 
tecznej sporządzony dnia poprzedniego u no- 
tarjusza Różnowskiego na nieruchomości na- 

leżącej do Frąckiewicza. 

  

Po dokładnem zbadaniu akt przez Zarząd 
Kasy podający się za Jana Frąckiewicza pod- 
pisał temże nazwiskiem deklarację do kasy. 
weksel kaucyjny na 10.000 dol. oraz 2 czeki 
na 5.000 dol. poczem na ręce tegoż zostało 
wypłaconych z kasy 1300 dolarów oraz wYy- 
dano czeki na 3.700 dol. Asystujący tranzak- 
cji Bancerewicz nadmienił dyrektorowi, że 
przyprowadzony przezeń do KKO. Frąckie 
wicz niedawno powrócił z Ameryki i nie 
umie nawet dobrze mówić po polsku, 

We wrześniu 1931 roku 
do KKO. zgłosił się Jan Frąckiewiez i oświad- 
€zył, iż przeglądając księgę hipoteczną swego 
domu Nr. 20 przy ul. Zarzecznej stwierdził 
wpis kaucji hipotecznej, której nigdy nie spo- 
rządzał. Oświadczył również, że pieniędzy 7 
KKO. nigdy nie pożyczał. Na skutek zawiado- 
mienia policji wszczęto dochodzenie. Usta- 
lono, że osoba zgłaszająca się w towarzyst- 
wie Bancerewicza do KKO. wcale nie była 
Frąckiewiczem, łecz poprostu Siemieszem. 

Wytoczono powództwo cywilne, Wkroczył 
prokurator. Sporządzono akt oskarżenia. 

12 grudnia 1932 roku 
przed Sądem Okręgowym w Wilnie stanęl!, 
Stanisław Wołejszo, Romuald Bancerewicz 
Józef Siemiesz, P. Rokicki, Anna Rokicka i 
Jan Frąckiewicz oskarżeni o to, że porozu- 
miawszy się między sobą, świadomie, fałszy- 
wie zaświadczali, składali jako autentyczne 
deklaracje bez dat, podrabiali w deklracjach 
na weksłach podpisy, m. in. Jana Frąckiewi- 
cza i Marji Rogozińskiej, właścicielki folw. 
Łozówka, sporządzali wpisy i inne małwer- 
sacje, w skutku swej działalności narażając 
IKKO. na straty w wysokości 5.000 doł. 

W środę 7 września, 3 kwadranse na 4-14 
w Sądzie Okręgowym w Wilnie zapadł wyrok 
skazujący: Wołejszę na 5 1., Bancerewicza na 
4 lata, Siemiesza na 2 lata, Piotra Rokickie- 
go na 6 miesięcy, Annę Rokicką na 2 lata wię 
zienia. Rokickim wykonanie kary zawieszono 
na łat 5, Frąckiewicza umiewianiono. 

    

   

    

W grudniu 1952 roku 
sprwa stala się przedmiotem rozprawy w Są 
dzie Apelacyjnym. 

Na ławie oskarżonych zasiedli Baneerewicz2. 
Wbłejszo i Siemiesz. Rokicki się nie stawił. 
Rozprawa nie dotyczyła Anny Rokickiej któ- 
rej sprawa została umorzona. Bancerewicz i 
Wołejszo do winy się nie przyznali, dokładnie 
tłumacząc wszystkie okoliczności, które mie 
legalizują się z posadzeniem ich na ławę o- 

skarżonych. у 
Sierniesz prosi tyłko o zmniejszenie wy- 

miaru kary i szczegółowo opisuje fakty jakie 
miały miejsce. Zeznanie jego spotyka się z 
gwałtownym sprzeciwem ze strony Baneere- 
wicza, który określa je jako: „wiarogodne 
Siemiesza. 

Walka się toczy międy prokuratorem a po 
wodami cywilnymi z jednej, a jednolitym 
frontem obrońców z drugiej strony. Wina c- 
gólna „szajki* i krzywda KKO. nie ulega wąt- 
pliwości. Rozgrywka toczy się między obroń- 
cami, o to kto jest głównym winnym, a kto 
narzędziem i świadomem, czy nieświado- 
mem? 

Tak było w Sądzie Okręgowym, gdzie ob- 
rońcy Frąckiewicza udało się oczyścić z wi- 
ny swego klijenta na niekorzyść innych os- 
karżonych. Obecnie główna gra toczy się mię 
dy... Bancerewiczem a.. Siemieszem Prowadzi 
ta do dramatycznych momentóów na rozpra- 
wie, do gwałtownych spięć sporu prawnego. 
Bancerewicz jest też prawnikiem (ma 2 dy- 
plomy!), sam wdaje się w gwałtowne połemi- 
ki zwłaszcza z mec. Czernichowem, obrońcą 

iSemiesza. 
Prokurator 

specjalnie domaga się ostrzejszej kwalifika- 
cji czynu Wołejszy. Sprowadzanie go do roli 
podżegacza i pomocnika jest, zdaniem pro- 
"kuratora w konflikcie logicznym z materja- 

łem faktycznym. Podizał zysków nierówny : 
specjalnie przywilejujący Wołejszę, woła o 
rzucenie nań epitetów: cynizm! szkodliwość! 
karygodność! 

Mee. Kngel 
pełnomocnik powództwa cywiłnego (KKO) 
zbija wywody Bancerewicza jako bezprzed- 
miotowe i ironizuje wyjaśnienia Siemiesza. 
Ów prezentujący się skromniutko ptaszek, 
tłumaczył się, iż myślał iż czyni akty „komer- 
cyjne". Cała ta „komercja* chyba musiała 
prowadzić do jakiegoś jego zysku. 

Mec. Jasiński 
obroń. Bancerewicza stara się rozwiać opary 
szkodliwego nastroju, złego nimbu jaki oto- 

czył szpakowałą głowę Bncerewicza, prawni 
ka i absolwenta instytutu handlowo-ekono- 
micznego (z tytułem inżyniera). Następnie 
stwierdza adwokat, że lubimy mieć do czy- 
nienia z określonemi pojęciami, by wreszcie 
zarzuty stawiane klijentowi określić jako 
„słowa bez fundamentu'*. 

Mee. Andrejew 
obrońca Wfołejszy, apeluje do Sądu-w imię o 

gólnej zasady, że nie wolno jako dowód prze 
stępsiwa przytaczać karalność człowieka. 
Następnie „grzebie* Siermiesza, który chyba 
zdawał sobie sprawę z roli jaką miał odeg- 
rać, skoro, gdy symulował Frąckiewicza, na- 
łożył slaranny strój odświętny. Siemiesz ma- 
siał mieć wielkie zdolności aktorskie i napię- 
cie złej woli. Następnie rzuca przypuszczenie, 
że jednak głównym sprawcą jest Frąckiewicz 
(ów uniewinniony Frąckiewicz), a Wołejszo - 
to tylko nieistotny pomocnik aferzystów. 

Mec. Crerniehow. 
obrońea Siemiesza na wstępie stwierdza, że 

jest bezradny. Nie śmie prosić wysokiego są- 
du o uniewinnienie swego klijenta, ma jed- 
nak odwagę proisć o złagodzenie kary. Zwra- 
ca uwagę wysokiego sądu na to, jaka jest me- 
toda jego kolegów, ani prokurator, ani biegli, 
ani sąd nie rzuca takich oskarżeń jak właś- 
nie jego „kołedzy** na Frąckiewicza, a prze- 
cież Frąckiewicz jest uniewinniony, a to jest 
res indicata. Jego skKlijent Siemiesz mówi pra- 
wdę życiową'i występuje w imię razowego 
chleba. Bancerewicz natomiast, nawet w ob- 
liczu sądu zachowuje się jak w salonie, a jak 
wyglądał wtedy na Orzeszkowej? 

Mec. Miller 
podkreśla małą rolę jaką Rokicki odegrał w 
sprawie. To Wołejszo trzymał za wszystkie 
sznurki, a ostatnim pionkiem na sznurku był 
Rokicki. 

W! ostatniem słowie oskrżeni 
proszą o uniewinnienie. Bancerewicz mówi b. 
długo. Wołejszo mówi o dzieciach, które gło- 
dują i garniturze, który zdarł. Siemiesz woła: 
„dalibóg oni kłamią!*. 

Wyrok będzie ogłoszony dziś o godzinie 
2-ej po południu. > Ost. 

TEATR I MUZYKA 
—Dzisiejsza premjera na Pohulanee, wy 

wołała nadzwyczajne uainteresowanie dzię- 
ki swojej sensacyjności i interesującemu pod 
łożu historycznemu, 

Udział biorą w orlach głównych najwy- 
bitniejsze siły dramatu w otoczeniu całego 
zespołu artystycznego, instytutu dramatycz- 
nego i dużego zastępu statystów. Ciekawą in 
scenizację stworzyli dyr. Szpakiewicz i W. 
Pawłowski dając niemal filmowe ramy tej 
niecodziennej całości jaką jest sprawa Drey 
fusa, 

Sztuka grana będzie po raz drugi i trze- 
ci we Środę dnia 14 bm. i czwartek 15 bm. 

© godzinie 8 wieczorem, 
— „Dzielny wojak Szwejk* przejedzie 

na trzy dni do Wilna ze znakomitymi arty- 
stami pp. L. Czarnowskim i L. Wyrwiczem 
na czele. Impreza ta w triumfalnym pocho- 
dzie gościła już niemal we wszystkich mia- 
stach Polski, przyjmowana wszędzie entuz- 
jastycznym aplauzem dla swego koncertowe- 

go zespołu i kapitalnych kreacyj dyr. Czar- 
nowskiego (rola tyt.) i L. Wyrwicza (dr. 
Gruenstein) „Dzielny wojak Szwejk* grany 

  

będzie w teatrze na Pohulance dnia 16, 17 
i 18 bm. o godzinie 8 wieczorem. 

— Stały teatr objazdowy teatrów miejs- 
kich_ZASP w Wilnie przygotowuje się do 
trzeciego artystycznego turnee po Wileńsz 

czyźnie. Wyjazd nastąpi już w pierwszych 
dniach stycznia ze znakomitą sztuką Gabcje 
Ti Zapolskiej — „Panna Maliczewska*. 

Bliższe szczegóły niebawem. 
— Teatr muzyczny „Lutnia*, Dziś tani 

wtorek, Dziś odbędzie się pierwsze przedsta 
wienie propagandowe na którem wystawio 
na będzie melodyjna operetka Stolza „Szaleń 
stwa Coletty*, z p. Garbjeń w roli tyt. — 
Ceny propagandowe. 

— „Fiołek z Montmartre*— Juiro grana 
będzie w dalszym ciągu przepiękna operetka 
Kalmana „Fiołek z Montmartre* z wystę- 
pem Janiny Kulczyckiej. — Zniżki akademi- 
ckie ważne. 

W] przygotowaniu „Lady Chic". 

Z Kazimierza nad Wisłą. 

iii i o ri 

  

Do najpiękniejszych położonych w Pol- 
sce miast należy Kazimierz nad Wisłą, w 
którym zachowało się stosunkowo dużo za- 
bytków budowlanych z czasów średniowie- 
cza. 

Na zdjęcia naszem widzimy kamieniczkę 
pochodzącą z czasów Kazimierza Wielkiego. 

RADJO 
WITOREK, dnia 13 grudnia 1932 r. 

11.40. Przegląd prasy, Kom. meteor.; Czas; 
12.10: Muzyka z płyt; 13.20: Kom. meteor.; 
14.40: Program dzienny; 14.45: Wesołe pic- 
senki (płyty); 15.15: Giełda rolnicza; 15.25: 
Kom. Wil. Aeroklubu; 15.55: „O marji Ko- 
nopniekiej* — odczyt; 16.50: Koncert dla 
młodzieży (płyty); 16.25: „Państwowa Rada 
Oświecenia Publicznego* — odczyt; 16.40: 
„Postęp techniki a rozwój stosunków gospo- 
darczych świata" — odczyt; 17.00: Koncert; 
17.55: Progr. na środę; 18.00: Przemówienie 
dyr. St. Łopatto; 18.10: Muzyka lekka; Wiad. 
bieżące; D. c. muzyki; 18.40: Codzienny od- 
cinek powieściowy; 18.50: Rozmaitości; 19.00 
„Nowe kierunki w litewskiej literaturze" od 
czyt litewski; 19.15: „Ze świata radjowego*; 
19.30. „Dynastja Cońparim'ów* — felj.; 19.40; 
Pras. dz. radj.; 20.00: Muzyka żydowska; 
21.10: Wiad sportowe; Dodatek do pras. da. 

  

rad, 1.20: Recital skrzpcowy; 22.00: Audy- 
cja titer. „Niespodzianka*; 2245: Muzyka 
tan.; 22.55: Kom. meteor.; 23.00: Muzyka ta- 

  

neczna. EŃ 
ŚRODA, dnia 14 grudnia 1932 r, 

11.40: Przegląd prasy; Kom. meteor.; Czas 
13.10: Muzyką z płyt; 12.20; Kom. meteor; 
14.40: Progr.* dzienny; 14.45: Utwory Rossi- 
niego (płyty); 15.15: Giełda rolnicza; 15.25: 
Kom. Zw. Mtodz. Polsk.; 15.35: Audycja dla 
dzieci; 16.00: Recital Leopolda Sadowskiega 
(płyty); 16.40: „Emigracja postyczniowa w la- 
tach 1863 — 1880" — odczyt; 17.00: Koncert 
skrzypcowy „Militarny* Karola Lipińskiego; 
17. „Racjonalizacja przemysłu a zatrud- 
nienie kobiet* — odczyt; 17.55: Program na 
czwartek; 18.00: Muzyka lekka; Wiad. bieżą 
ce; D. c. muzyki; 18.40: Codz. odcinek po- 
wieściowy; 18.50: Rozmaitości; 19.00: Prze- 
gląd litewski; 19.15: „Starożytny Olimp w 
świetle ostatnich wykopalisk'—odczyt; 19.30 

wid i Brzozowski — prekursorowie* — 
:iPras. dz. radj.; 20.00: Chór Ery- 

; 20.55: Włiad, sportowe; Dodatek do pras 
21.05: Koncert symfoniczny (płyty); 

5: Na widnokręgu; 22.10. Pieśni w wyk. 
Zboińskiej - Ruszkowsk! 22.40. Odczyt es- 
perancki; 22.55 Kom. meteor.; 23.00, Muzyka 
taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
'DYNASTJA MUZYCZNA. 

O godzinie 19,30 Radjostacja wileńska bę 
dzie transmitować na wszystkie stacje in- 
teresujący feljeton profesora Tadeusza Sze 
ligowskiego „Dynastja Courperin'ów*. Będzie 
to oryginalny przyczynek do tradycji kultu- 
ry muzycznej we współczesnej Francji. 

NIEZWYKŁE  SŁUCHOWISKO. 
Radjosłuchacze, miłośnicy dobrej litera- 

tury doznają dzisiaj dużej satysfakcji arty- 
stycznej dzięki słuchowisku, które rozpocz 
nie się o godzinie 22, w studjo wileńskiem. 
Jest to zradjofonizowany dramat K. H. Roz 
tworowskiego „Niespodzianka”, odznaczony 
w roku ubiegłym państwową nagrodą litera- 
cką. Radjofonizacji dokonał p. Tadeusz Byr 
ski. Słuchowisko to nadane zostanie na całą 
Polskę. 

    

   
     

  

   

 



  

Głodówka młodej panny. 
Od kilku dni nie przyjmuje pokarmu b. 

urzędniczka Z8letnia Piasewiczówna, zamiesz 
kał przy Białym zaułku 6. Wtzoraj wieezo 
rem, jako w piątym dniu głodówki, Piasewi 
czówna zasłabła tak, że musiano wezwać le 
karza, 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 
w Wilnie z dnia 12-XII— 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 772 

3103 
W. = 
JE; 

Temperatura średnia: 
” najwyższa -|- 
. najniższa — 

Opad: — 

Wiatr: półn.-zach. 

Fae SIMPY o 
Uwagi: zachmurzenie zmienne, potem mgla. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu dzi- 
siejszym 13 grudnia według PIM. 

Po chmurnym lub mglistym ranku w dzień * 
dość pogodnie. Lekki spadek temperatury, 
zwłaszcza w Wileńskiem. Słabe wiatry z ke 
runków północnych. 

  

   

MIEJSKA. 
— KOMUNIKACJA NA LINJI 3 DOTYCH 

CZAS NIE ZOSTAŁA UREGULOWANA. Mi- 
mo przyrzeczenia dyr. Massalskiego, że ko- 
munikacja autobusowa na linji 35 przywró- 
eona zostanie do ul. Tramwjowej, kwestja 
ta dotychczas nie została załatwioną. Auto 
busy nadal kursują do „Ryneczku*, 

Podobno załatwienie tej sprawy rozbija 
się © zmniejszenie częstotliwości ruchu, co 
siłą faktu musiałoby nastąpić z chwilą prze 

dłażenia omawianej linji a na co nie chcą i 
nie mogą zgodzić się władze, Arbon zać nie 

chce zwiększyć ilości kursujących wozów. 
Pomimo tych trudności, Magistrat spodziewa 
się, że w dniach najbliższych komunikacja z 
ul. Tramwajową zostanie nawiązana. 

— Rynki wileńskie mają być wydzierżawio 
ne prywatnemu przedsiębiorcy. Dowiadujemy 

że w łonie Magistratu powstał projekt wy- 
dzierżawienia prywatnemu przedsiębiorcy 
wszystkich rynków miejskich. Dzierżawea bę 
dzie ściągał opłaty rynkowe, a. jednocześnie 
na nim będzie spoczywał obowiązek dbania 
o porządek i czystość na placach rynkowych. 

Sprawa ta zostanie w najbliższych dniach 
konkretnie rozstrzygniętą. Jako kandydat na 
dzierżawcę rynków w kołach magistrackich 
wymieniany jest inż. Merson. 

— Uregułowanie i poszerzenie ul. Wiłko- 
mierskiej. Wydział techniczny Magistratu z 
wiosną roku przyszłego ma przystąpić do pe 
szerzenia i uregulowania ul. Wiłkomierskiej 
i sąsiednich. Wj tym celu Magistrat projek 
tuje zakupić przyległą ziemię prywatną © 
powierzchni 14695 metrów. kw. 

ARTYSTYCZNA. 

— Otwarcie wystawy minjatur oraz ilu 
minacji Artura Szyka, towej sławy arty- 
sty z Paryża, odbędzie się w Wilnie w czwar- 
tek dnia 15 bm. o godz. 5-eq po południu w 
gmachu Izby Przemysłowo-Handlowej przy 
ul. Mickiewicza 32. Okrężna Wystawa Dzieł 

Artura Szyka po olbrzymich sukcesach arty- 
stycznych w innych miastach Rzeczypospci. 
zawitała i do Wilna, gdzie niewątpliwie sta- 
nie się prawdziwą sensacją artystyczną dla 
kulturalnego Wilna. Wystawa otwarta będzie 
codziennie od 10 rano do 7 wiecz. Z okazji 
pobytu tej niezwykle pouczającej wystawy w 
Wilnie skorzystać powinny przedewszystkiem 
wszystkię szkó:y zachęcone okólnikiem Mini- 

sterstwa WR i OP. 
Wejście dla wycieczek szkolnych 30 ge. 

od osoby. > 

    

   

    

"SPRAWY AKADEMICKIE 
' — Zebranie akademiekie. W' środę dn. 17 

o godz. 19.30 odbędzie się w sali Śniadec- 

kich USB. zebranie akademickie, na którem 
będzie omiawiana rezolucja, uchwałona na 
wiecu, zwołanym przez Bratnią Pomoc w dn. 

2 grudnia. 
Karty wstępu otrzymać można w reda 

„Wilezych Klow“ Zamkowa 11 we wior 
i środę od godz. 1314. 

Na niektórych kartach wstęj 
omyłkowa data 13-go, co nin 
je się. 

— Ze Związku Polskiej Młodzieży Demo- 
kratycznej — Okręgu Wileńskiego. Dnia 12 
grudnia r. b. odbyło się: Walne Zebranie 
członków Okręgu Wileńskiego ZPMD. na 
którem odbył się wybór władz Okręgu na rok 

akademicki 1932-33. Do zarządu Okręgu we 

szli: (Prezes Okręgu Wileńskiego — kol. 
Piotr Piotrowski; wice-prezes Kotlicki Mie 
czysław; sekretarz Nartowiczówna Katarzyna; 
skarbnik — Umiastowska Halina; członek 
zarządu Abołnik Leonid. Do komisji rewizyj 
nej weszli Przewodniczący Stanisław Klukow 
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jszem prostu 

      

    

  

skivežtonkowie — kol. koj.ieBuman Marjan- 

HENRYK MERNAC 

Chora twierdzi, że sytueja, w jakiej się 
cbecnie znajduje, jest taka, że tylko w śmier 
«i widzi wybawienie. Brak pracy i obawa 
że jst ciężarem rodzinie która również cier 
pi niedostatek, skłoniły ją do tego kroku. 

Jef 
  

  

Teodorowicz Jan. Na arbitra kol. Sergjalis 
Hieronim. Pozatem na zebraniu wybrano de 
legatów na VI. Ogólno-Polski Zjazd ZPMP., 
który odbędzie w Krakowie dnia 17 i 18 
„grudnia r. b. Do delegacji weszłi kol. kol. 
Piotrowski Piotr, Kotlicki Mieczysław i Buj 
nowski Józef. Podczas feryj świąt B. N. 
urzędować będzie Komisja Wakacyjna z kol. 
Kotlickim na czele. Dyżury od 15 grudnia 
rb. do 10 stycznia 1933, raz w tygodniu we 
środy od 17 — 18. Po 10 stycznia 1938 г. 
codziennie od 17 — 19. Lokal Związku mieś 
ci się przy ulicy Zamkowej 3 m. 3: tel 143. 
Q rozpoczęciu prac będzie komunikat ZPMD. 

dnia 10 stycznia 1933 r. 

  

    

  

Z POCZTY 
— Pismo poświęcone propagandzie pa- 

czek żywnościowych. W celu spopularyzowa 
nia nowych działów obrotu, zwłaszcza telegra 
mów i paczek żywnościowych, przynoszących 
duże korzyści sprzedawcom artykułów żyw 
nościowych i konsumentom, władze pocztowe 
przystopiły do wydawania specjalnego pisma 
propagandowo-reklamowego pt. „Łącznik Po- 
cztowy*. Pismo to wychodzące w objętości 16 
stron druku w okresach miesięcznych reda- 
gowane w sposób żywy, podaje cały szereg 
artykułów magących zainteresować każdą go 
spodynię domu zwłaszcza w nadchodzącym 
okresie przedświątecznym. Pozatem zawiera 
szereg źródeł taniego i dogodnego za pośred- 
nictwem: poczty zaopatrzenia się w artykuły 
żywnościowe, praktyczne rady i wskazówki 
dla gospodyń domu i t. p. 

Pismo to w cenie 10 gr. za egzemplarz mo 
żna nabyć u każdego listonosza. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Jutrzejsza Środa Literaeka, która od 

będzie się w Związku Literatów Polskich 
(Ostrobramska 9) poświęcona będzie twórczo 

ści świetnej współczesnej powieściopisarki 
Marji Dąbrowskiej. Prelekcję o jej 

žym cyklu powieściowym tei t 
dnie“ wygłosi Karol Wiktor 
którego krytyki literac 

. odznaczają się niezwykłą w 

  

   
  

  

   

    

   
   

      

    

    

   

  

   

    ych pismach, które 
ami, przebywając przed k 

laty przez czas dłuższy w Wiilnie. 
Wstęp dla członków bezpłatny, wprowa- 

dżeni gości — 1 złoty. Początek o godz. 20 
min. 30. 

— Posiedzenie Oddziału Połsk. Tow. Hi- 
ster. i Wydziału MI Tow. Przyjaciół Nauk 
odbędzie się w dniu 14 grudnia (Środa) r. b. 
o godz. 7 wiecz. w lokalu Tow. Przyjaciół 
Nauk (Lelewela 8). Na porządku dziennym 
referat dr. Kazimierza Zakrzewskiego p. l. 
Pierwszy okres wojen domowych w Repuhit 
ce Rzymskiej. Goście mile widziani. 

— Odezyty Dyr. P. i T. Wi dniu dzisiej 
szym w Sali Śniadeckich USB. o godz. 19 dr. 
Michał Król wygłosi odczyt p. t. „Pieniądz i 
obieg pieniężny”. 

Jest to jeden z pierwszych odczytów zo: 
ganizowanych przez Wileńską Dyrekcję Poczt 

i Telegrafów. 
— Klub Wiłóczęgów. We wtorek dnia 13 

bm. w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbędzie 
się setne (nadzwyczajne) zebranie Klubu Włó 
częgów Senjorów. Początek o godz. 19 m. 30 
Na porządku dzienym: 1) Sprawy programo- 

we Klubu i 2) Odczytywanie zgłoszonych ar- 
tykułów do Nr, 4 pisma „Wiėczęga“. Obec 
ność wszystkich członków niezbędna. 

— Komunikat Związku Pań Domu. D. 
15 bm. we czwartek o godz. 17 w sali To 
rzystwa Kredytowego przy ulicy Jagielloń- 
skiej Nr. 14 odbędzie się zebranie miesięcz 
ne ZPD. Wbtęp dla nieczłonków 50 gr. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 
=- Resursa Rzemieślnicza w Wilnie za- 

prasza wszystkich rzemieślników i sympa 
tyków rzemiosła na odczyt pt. „Zastosowanie 
psychotechniki w rzemiośle”, który w dn, 14 
bm. o godz. 20-ej wygłosi p. wizytator Mie- 
czysław Mtuszkiewicz. 

Wstęp bezpłatny 

   

      

        

    

  

   

NADESŁANE 
- Zniżka cen piwa. Browar „Dojlidy“ Je- 

rzego X. Lubomirskiego zniżył w Wilnie ce 
ny na piwo: eksportowe i pilzeńskie o 5 gro 
szy i Dubeltowe (ok. 16 proc, ekstr.) о 10 
groszy na butelce 0,5 litr. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
POŻAR W MIESZKANIU. 

Wniedzielę w godzinach wieczorowych 

wybuchł pożar w mieszkaniu p. Charytono- 

wicza przy ul. Wielkiej 58, Ogień powstał w 

suficie pokoju” dziecinnego podczas nieobec 

ności doómówników i zaczął się szerzyć z. 

"INTRQZ. 
(Nowela). 

Mały placyk zabudowano szcezel- 

nie z trzech stron, pozostawiając czwa 
rtą od ulicy wolną. Był to jakgdyby 

osobny skwer, cichy i odludny. Hałas 

wielkiego miasta dochodził tu przy- 
tłumiony i daleki. Dla grajków ulicz- 

nych było to wymarzone miejsce beź- 
piecznych i pewnych zarobków. 

Celestyn zachodził tu w każde po- 
południe. Na swoim puzonie wygr; 

wał zamaszyste melodje. Nie było w 

lem wielkiego artyzmu, ale klijentełę 
miał wyrobioną; nikt mu nie skąpi 
datku, jeśli nie dziś to jutro. Nie miał 
wygórowanych pretensyj ani nadzwy 

czajnych potrzeb. Życie brał poprostu, 

trochę niezaradn e. I byłby się tu czuł 
w tych ciężkich czasach bezpieczne 
jak w raju, gdyby nie to, że od kilku 

dni na jego podwórko wdarł się... 

intruz. Intruz i konkurent. 
Od tygodnia przychodził na jego 

skwer jakiś skrzypek. Ubrany był 
skromnie, a wśaciw:e nawet biednie, 

            

jednakże z pewną elegancją. Gzari 

beret i zbłazowana mina nadawały 

mu cechę pewnej godności i pańsko- 

ści. Grał z miną zrezygnowaną i me- 
lancholijną. Do Celestyna nie odezwał 

nigdy ani słowem 
Najbardziej gniewało Celestyna, 

że datki sypały się dość obficie do 

czapki intruza z licznych okien gęsto 
zaludnionego domu. Celestyn był 
mściwy t zazdrosny. Od pierwszej 

chwili, gdy zjawił się ten niebezp 
ny konkurent, postnowił upr 
mu życie i pozbyć się go jak najprę- 
dzej. Metoda, jaką stosował, była za- 
razem prosta i skuteczna. Ustawiał s'ę 
o kilka kroków od skrzypka i dął w 

swój puzon, co miał sił. Skutek był 
zawszę niezawodny. Okna jedno po 
drugiem zamykały się i datki prze- 
stawały się sypać do czapki melan- 
cholijnego skrzypka, który robił wów- 
czas minę jeszcze bardziej zezygno- 

waną, pakował instrument do futera- 

    

  

          

Wydawnictwo „Karjer Wileński" S-ka x ogr. odp. 

't „Łódź 

оКОВ В 

gwałtowną szybkością. Na szczęście służąca 
zauważyła, że w pokoju jest światło aczkol- 
wiek dobrze pamiętała, że je zgasiła. Zajrzała 
więc do pokoju i z przerażeniem zauważyła, 
że cały sufit stoi już w płomieniach. 

Zawezwane na miejsce wypadku pogoto 
wie straży ogniowej ogień ugasiła. 

Przeprowadzone dochodzenie wykazało, 
że przyczyną pożaru było złe urządzenie prze- 
wodów kominowych. ` (e) 

OSTROŻNIE ZE SŁUŻĄCEMI? 
Szopetjkowa Pauliną (zaułek Warszawski 

Nr. 5) doniosła policji że w dniu 9 bm przy- 
jęła nieznaną jej kobietę w charakterze słu- 
żącej. Kobieta ta, korzystając z chwiłowej 
nieobecności gospodarzy w mieszkaniu, skra- 
dła futrzany kołnierz oraz inne rzeczy na u- 
gólną sumę 398 zł. Dochodzeniem ustalono, 
że sprawczynią kradzieży była niejaka Sa- 
wicz Helena, bez stałego miejsca zami 
nia. Zatrzymana przez policję Sawicz pe 
nała się do kradzieży. Wszystkie rzeczy, z wy 
jątkiem jednej błuski, znaleziono uJakierc- 
wiez Niny (Rydza-Śmigłego Nr. 39) i Jure- 
wicz Stefanji (Ryda-Śmigłego 44) i zwróócuno 
poszkodowanej. 

WŚRÓG PISM. 

— „Państwo Pracy*. Numer 8 „Państwa 

Pracy" ukazał się w wydaniu podwėjnem, 

z dodatkiem „„Р1юпу“. 
Niezwykle ten ciekawy numer posiada 

na pierwszej stronie art. Komendanta Głów 

nego Leona Stachórskiego p. t. „Hasła są 

rzucone — efekty osiągnięte, jest to reasum 

pcja dotychczasowych wysiłków „młodych 

legjonistów*. — Dalej mamy art. St. Mroz- 
kiewicza — „Nafta na wokandzie*, będący 

kontynuacją rozpoczętej przez Organ „Pań. 

Pr* walki z kapitałem obcym i demaskują- 
cy proceder kapitalistów w polskim przemyś- 
le naftowym. Obszerny ant. Piotra Borkow- 
skiego p. t. „Szkoła Krakowska* omawia 

dość wyczerpująco zagadnienie dewaluacji, 
polemizując z prof. Krzyżanowskim. — Caly 
szereg innych artykułów, traktujących o ide- 
ologji legjonowej i kwestjach organizacyj- 
nych oraz dział „Praca Kobiet* umiejętnie 

redagowany przez leg. Z. Majewską — Za 
górską tworzy niezmiernie ciekawą . 

Czytajcie „Państwo Pr: 

   

  

  

  

       

    

    
    
   

  

możnoś 
wego pisma wszystkim, 
z „Pan. Pr.* na domu przy ulicy Mickiewi- 
cza obok wejścia do K. K, O. 

— Kunkurs na znajomoś 
skiej. W: grudniow. 
ry przed kilku dniami opuścił prasę ogłosiła 
reda konkurs na znaj ść literatury 

polskiej. Pomieszczono mianowicie w nur 
rze dłuższy fragment p. t. 
oraz zilustrowano go p 

agment ów wyjęt 
dzieł powieści polskiej, Biorący udział 

w konkursie powinien dać odpowiedź kto 
jest autorem „Końca świata” i jakiej powie 
Ści jest on fragmentem. — Poza tym kon- 
kursem numer grudniowy przynosi treść ho 

gatą i obficie ilustrowaną. Do najciekawszy 
tematów numeru należą trzy nowele „7 
„Przyroda w dżungli” i „Niemowilęta*; dalej 
artyku! Myśli panie kochanku*, „Pogo 

towie zimow horzenia ucha“, „ 
dłowa postaw „Astronomowie radzą”, — 

*, „Nowe filmy“ i t. d. 
Teczę“ otrzymać można w kioskach, u 

kolporiterów w garniach, lub w Admini 
stracji — Poznań, Aleje Marcinkowskiego 22. 

Abonent otrzymuje rocznie 12 zeszytów 
pisma, oraz 4 k ki darmo według wyboru. 

   
   

  

literatury pol- 
„Tęczy”, któ-     

     

„Koniec świata”, 
nemi fotomontaża 
został z jednego 

  

         

    

     

  

  
   

       
   

   
   

    

   
  

  

    

  

   
   

    

  

   

Prenumerata roczna 20— zł., na prowincji 
22, — Opłacać ją można kwartalnie. 

Czasopismo „Prasa* yt 8—10--11    Nr. 9—10—11 „Prasy“, or 
ganu Polskiego Związku Wydawców Dzienni- 
ków i Czasopism redagowanego przez dyrek- 
tora Związku Stanisława Kauzika. Na terść 
tego zeszytu składają się. artykuły następu- 
jące: redakcyjny — Kryzys trwa: Wł. Woler- 
ta — O Polski Prasoznawczy; 
Grzegorczyka — Życi 
Szummerą — Prasa litewska, J, Szapiry — 

Poprawa w Anglji, pogorszenie w Amefyce; 

M. Włajnryba -— Psychotechnika w prasie 
niemieckiej; Kodel ygłoszeniowy norweski; 

    

       

   

    

  

  

  

     Uz. Gutrego — Cen a odbitek; W. Natan- 

sona — Zawieszenie opisma w świetle     
przepisów dekretu prasowego; J. Czerwiń- 
skiego — Art. 105 Konstytucji w teorji i w 
prakty 28 * zawi 
      

        

skiego 
Czasopism, z działalności Związku Dzienni- 
karzy Rzplitej,j Syndykatów Dziennikarzy 
oraz innych  organizacyj dziennikarskich, 
kronikę ową, przegląd ustaw i rozporzą- 
dzeń, dot sądownictwo a pra 
sa, kronikę zagraniczną. Zamyka numer prze 
gląd piśmiennictwa fachowego. 

— Ukazał się Nr. 41 tyg. „Kobieta Współ 

czesna*. Artykuł wstępny p. Wojeńskiej „. 
— miasto rozrzutnė“. Dalej 

„Pochwała amerykanizmu* K. Muszałówny. 
— Dalszy ciąg „Godziny Wspomnień* M. Dą 
browskiej, zajmujący art. Wandy Mełce: 
Sztekkerowej p. t. „Dusza w żurnalu mód* 
Recenzja „Wesela* Wyspiańskiego, Wraże- 
nia z wystawy Instytuty Propagandy Sztu 
N. Samotyhowj i „Ten trzeci* — literacka 
sensacja o trzecim tłumaczu „cyrana de Ber 
gerac“, oraz nowy rozdział powiści „Przygn 
da w niznanym kraju“ A. Gruszeckiej. 

W; dziale „Mój Dom* — „Nowy Kodeks 
Form Towarzyskich* M. Zabiełłowej, „Fa- 
dowila Pieczare Anny Podgórskiej, odpo- 
wiedzi kosmetyczne „Madelaine* i przepisy 
kuchenne. 

      

  

    
   

   

  

  

     
    

    

   

  

   

łu i bez słowa proteslu, bez klėtui, 
wynos:ł się z podwórza. 

I dzisiaj Celestyn po raz może dzie 
siąty pozbył się skrzypka jarmare:- 
nym rwetesem swego puzonu. W 

kich razach nie żałował tchu. Dmu- 
chał co sił, aż szyby dźwięczały, a 
okna zamykały się w tempie przy 

ś$pieszonem. 

Jak zwykle. też, tak i dzisaj, pa 
odejściu nienawistnego skrzypka, grał 
swój pożegnalny naddatek. Nie dla: 
tego, żeby miał nadzieję jakiegoś dat- 
ku. Zhyt tu lubiono tęskną mełodję 
skrzypiec. Ale,grał żeby zaznaczyć jak 
gdyby. że lo on pozosłał na placu 
boju, on zatriumfował. on jest zwy 
cięzcą. 

Kończył właśnie swój nadprogra- 

mowy utwór, gdy poczuł czyjąć dłoń 
na swem ramieniu. Odjąt usła od pa- 
zonu i odwrócił się z niechęcią. Był 
przekonany, że to zaproszenie do 0- 
puszczenia skweru jak najprędzej... 

Ale nie. Omylił się. To nie poste- 
runkowy. Stał przed nim jak:ś dość 
przyzwoicie ubrany mężczyzna. 

— Dobry człowieku, może pójdzie 
cię ze mną i zagracie u mnie w miesz 
kaniu parę najlepszych kawałków ze 

я & : 5 a i6 Ut suwu 

    

  

  

  

   

   

  

  

  

    

     

ТОМ КК 

Fatalny naszyjnik cesarzowej 
Elżbiety. 

Rybacy wyspy Kortfu poszukują zdawien 

dawna kolji pereł, która należała kiedyś do 

cesarzowej Elżbiety austrjackiej, tragicznie 

zamordowanej żony Franciszka Józefa. 

Naszyjnik ten ma już za sobą całą his- 

torję. Przypisuje się mu fatalny wpływ. Po 

dobno za każdym razem, gdy jakieś nieszczę- 

ście spadało na dom Habsburgów lub Wit- 

telsbachów, jedna z pereł naszyjnika nabiera 

ła czarnej barwy. 

W/ każdym razie pewnem jest to, że cesa 

„twięk. teatr świetlny 

PAN 
1,Wielka 42, tel. 5-28 od 30 groszy. 

Ostatnie dwa dni! 

CENY ZNIŻONE 

rzowa zwróciła się jednego razu do eksper- 

tów, aby jej poradzili jakiś środek na przy 

wrócenie perłom pierwotnego blasku. Poradzo 

no jej, by naszyjnik przetrzymać jakiś czas 

w morzu. 

Casarzowa poleciła wykonać to zadanie pe 

wnemu mnichowi z Korfu, do którego miała 

pełne zaufanie. W! czerwcu 1898 roku udał 

się on wraz z pewnym prawie zupełnie śle 

pym rybakiem, który mie mógł wydać wsku- 

"ek tego sekretu, na pełne morze i utwierdził 

naszyjnik na skale oblewanej falami. 

Wkrótce potem casarzowa została zamor 

Ażeby dać możność 

wszystkim ogląda- 

nia superszlagieru Mata Hari 

Nr. 285 (2627) __ 
dowana, W kilka dni później utopił się ów ry 

bak. Nakoniec sam mnich, wezwany jednego 

razu do udzielenia umierającemu ostatniego 

namaszczenia, znikł w sposób tajemniczy i 

przepadł bez wieści od owego czasu. Pomimo 

wszysliko, pomimo tej fatalnej renomy, na- 

s nik budzi od lat chciwość fudzką i ry- 

bacy z Korfu poszukują go wciąż gorłiwie 

(i. m.) 

  

  

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną! 
  

cenv zniżone od 30 gr- 
Początek o 4, 6, 8 i 10.15 

  

DZIŚ! 
Przebój 
sezonu! 

Ugmięx. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńsku 38, tel. 9-26 

Dobranoc Wiedniu! 
NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 

Arcydzieło 
„Monte Carlo 
najsłynniejsza gwiazda Wiedni» ANNĄ NEAGLE. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. Na |-szy seans ceny zniżone. 

śpiewno-miuzyczne z bohaterem filmu 

JACK BUCHANAN, partnerka jego 

  

gżwiękowe Kina DZIŚ! 

CASINO 
aflelka 47, tel. 15-41. 

Tajniki wschodnich haremów 
w przepysznych pałacach księcia Al- 
Hadiego odsłania rewelacyjny film 
NAD PROGRAM: Doskonała ko 
medja z udział. ełynnych komików Flip i Fiap. 

Biała Odalisk We p głównej najgrożniejszy 
t ; ii 

Kiepury: Don Joss Mojika. 
Początek o g. 4, 6, B i IW'!5, w sobotę i niedz. o 2-е? 
Ceny miejsc od 25 gr. 

  

Užmiek. Kino - Teatr | DZIŚ! 

Hollywood | vo,   Muukiow. 22, tel. 15-28 

Wołga... Wołga... 
NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. 

Pieśń o atamanie Steńce Razinie. Ro-yįskie śpiewy” 
chór kozaków itańce. Reżyserja W. Turżańskiego. 
W roli głównej H. SCHLETOW. 

Początek o godz. 4, 6, Bi 10.15 Na |-szy seans ceny zniżone 
  

  

D.H. Leonard Pikiel i Syn 
Wielka 7. Telefon 11-55. 

WYPRZEDAŻ RESZTEK 
0 50—60', taniej 

OTRZYMANO sukna i kamgarny na KOSTJUMY i płaszcze damskie 

i męskie — NA SMOKINGI, fraki i spodnie, NA SUKNIE wełny i jed- 

wabie NAJNOWSZE kolory i gatunki. 

Na wszystkie towary CENY specjalnie ZNIŻONE. 

  

HURTOWY SKŁAD PAPIERU I MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH 

„PAPIER SPÓŁKA AKCYJNA" 
Wilno, ul. 

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

księgi rachunkowe oraz wszelkie artykuły kancelaryjne i szkolne. 

Zawalna 13, tel. 501 

' 
Od rosu 1843 Kin | 

į Wiieńkin 
ul, TATARSKA 20 | 

Meble; 
jadalne, sy płaino t ge- 
bipskow», kredensy, 

stoły, pzafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, i 

NIEDROGO, 
GR dogodnych waraniaca 

  

i NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
8324) 

Kupię kasę 
ogniotrwałą małą albo 

gm | średnią. Telef, 715, godz» 
10-EI5s alba aido 
Adkiię, „Korieta Wieści 

pod „Kasa“ 

Miesžkanie 
Chełmska 6 (w nowym: 

domu A. Kondratowicza) 
DO WYNAJĘCIA | 

Do wynajęcia 

    

  

  

SKLEP MANUFAKTURY 

A. KAGAN 
Wilno, ul. Zawalna 21 

(Pasaż Bunimowicza) 

Po raz pierwszy w ciągu 10-lecia istnienia 

naszej firmy — wyznaczamy 

TANI BIAŁY TYDZIEŃ 
wyrobów ŻYRARDOWSKICH i innych f:rm 

oraz wszelkich innych towarów 

PO CENACH TAŃSZYCH NiŻ WSZĘDZIE. 

To nie reklama, lecz fakt! |   Proszę się przekonać 

    

  

Wilejce. 
Oferty należy złożyć w Kwatermistrzostwie 85 p. 

Strzelców Wileńskich w terminie do dnia 21 grudnia 

1932 r. godz. 9-ej wraz z wadjum 5% sumy oferowa- 

nej oraz świadectwem przemysłowem i dowodem, że 

posiada rachunek czekowy w P. K. O. 
W adjum należy złożyć w Kasie Kwatermistrzostwa 

85 p. Strz. Wil. przed podaniem oferty. 
Bliższych wyjaśnień udzieli Oficer Żywnościowy | na 

85 p. Strz. Wil. 
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swego repertuaru — brzmiały pierw- 

sze słowa nieznajomego. 
-— Czy nie kpi sobie ze mnie - 

przemknęło przez myśl Celestyna. Po 

raz pierwszy ktoś zapraszał go do sie-, 

bie. Miał o sobie dobre mn/emanie, ale 

na taki zaszczyt nie był przygotowa- 

ny. Nieufnie spojrzał na n'eznajo- 
mego. 

— Gzyżby ? 
Nieznajomy wyj 

felu: 
— To będzie za waszą fatygę. 
— Aha, zapewne chce dokue 

swoim sąsiadom 
lestyn. Przypuszczenie to i 
banknotu uspokoiły go. Pos 
bez obawy za amatorem sw 
zyki. 

—- Teraz proszę grać, wszystko 

jedno co, byłe mocno... 
-— Nie mówiłem? Chce dokuczyć 

asiadom -—- mruknął do siebie Cele- 

styn. Nie jego rzecz. Dają zarobić. 

więc będzie grał. Wydął policzki i za- 
trąbi tak, jakgdyby. trąba sądu osta- 
lecznego zagrzmiała. Szyby drżały. 

Mała mansarda, do której nieznajo- 
my wprowadził Cełestyna, zdawała 
się rozpadać od potwornych ryków 

puzonu. 

  

ął banknot z port 

   — domyślł się Ge- 
widok 

        

  

   
  

Drukarnia „Zniex” „Wilno, „ul. Ś-to Jańska I, tel, 3-40. 

    > 

Tl ia S 

TOWN | 
— 

Wezwanie do składania ofert 
Dnia 21 grudnia 1932 roku o godz. 9-ej odbędzie 

się nieograniczony: przetarg na dostawę artykułów 

żywnościowych (za wyjątkiem mięsa), paszy objętoś- 

ciowej, oraz słomy na ściółkę i do sienników dla 
Garnizonu Nowa-Wilejka oraz 'dla Garnizonu Pod- 

bredzie artykuły, jak wyżej wraz z mięsem w Kwater- 

mistrzostwie 85 p. Strzelców Wileńskich w Nowo- 

Kw .atermistrz 85 p. Strz. Wil. |. 
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* BÓL GŁOWY 
OSTRZEŻENIE. Pazy_kyoić za 
ао Й Ъ' ĄDAĆ TYLKO 

Jw z.KOGUTKIEM 
©D LAT TRZYDZIESTU 

WAŻLADOWNICTW, UPOR= 
r. W PODOBNEM DO 

MASZEGO OBANOWANIU. 

  

2 mieszkania: 7 i 4-pok.. 
suche, słoneczne, z wy” 
gódamioiaz xkleg Dow: 
się: Kalwaryjska OPI 4, 

u właścicielki. 
  

zagraniczny, wydany 
przez Starostwo Grodzkie 
w Wilnie za Nr. 1755/2133 

na im. Sora Sapożnikowe 
unieważnia się. 

  

  

dada 

„PE! a g09 
Specjalność: matematyka, 

  

a W. 

  

U Pierwszorzędny zakład krawiecki 
damskich okryć i futer 

RACHMANA 
6 przeprowadził się z ulicy Kalwaryjskiej 

na ulicę WILEŃSKĄ 32, m. 1. 

A Wykonanie punktualne. — Ceny przystępne. 

łacina i historja z zakresw 
8-u klas. Przygotowuje 

eksternistów. 
Juljan Surażski, Wilno, 
uł. Kijowska 6, m. 8, 

tel. 2-54 

Korepetycje 
udzielam oraz przygoto 

  

  

ŻE 

Choroby skórna, 
weneryezn6 

1 morzopłolowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8, 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zam 

  

  

lewo Gedeminowsk: 
ul. Grodzka 27.   

  

Nagle drzwi otwarły się z trzaskiem 
moment... Kłoś jęczy 

— (o tam się dzieje — szepnął do 
siebie. Nagle przerażenie owładnęlo 
nim. Na miłość Boską, może jemu 

grać tylko poto, żeby zagłuszyć 

i mordowanego... Nie wiedział co 

zrobić. Z pokoju obok dochodzi 

raz wyraźniejsze odgłosy walk', 
mione jęki, a nakoniec chrapliwe rzę 
żenie w przedśmiertnej jakgdyby a- 

gonji znajdującej się ofiary. 
Nagle drzwi owar.y się z trzaskiem. 

Na progu ukazał się nieznajomy z no- 
żem w ręku. Włosy miał rozczochra- 
ne, ubranie w nieładzie, a oczy dziko 

mu błyszczały. 
— Dlaczego przestaliście grać? —- 

ryknął. 
Celestyn zmartwiał, A nuż z no- 

żem rzuci się na niego... 
— Grać, bo... inaczej. 
Rad nierad Celestyn chwycił za pu 

zon i zadął na nowo z całych sił. Roz: 

pacz go ogarnęła: 
- A tom się wpaprał. Fam nape- 

wno kogoś zamordowali. 
Myśl ta nie dawała mu już spo- 

koju. Jakby tu uciec z lego przeklę- 

tego domu? 
Raptem nieznajomy zjawił się na 

   

    
    

   

  

  

Redaktor odpowiedzialny Witołd Kisz! 

[L ac Е Akuszerka: 

LI 
przyjzauje od 9 do 7 wi 
ulica Kasztanowa 7. m, ? 
w. Z. P. Nr. 69. 

Akuszerka 

Śmiałowska : 
przeprowadziła sią 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tarnże gabinet kosmstycz 
my, usuwa zmarszczki, bro 
dawki, kurzajki i wągry 
W,,Z. P. 48. 

  

wuję do egzamnów z za 
kresu gimnazjum. Wyma 
gania skromne. Nauka 
solidna. Łaskawe zgłosze 

mia do administracji 
„Kurjera _ Wliileńskiego** 

Potrzebuję 

    

8521 

na dogodnych warunkach 
Adres w Adm. „Kurj. W.” 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skorne, wenerycz- 

ne i moczoplciowe 

Micklewicza 28, m. 5 
przyjmuie od 9—| į 4—8 

„Z. W..P   832: 112 

nowo. Byl juž uspokojony, uczesany, 
7 zony. 

edniego pokoju dochodziła 
grobowa wprost cisza.  Celestynowi 
włosy jeżyły się na głowie. 

Dosyć już tego ryku. Oto obie- 
cane pieniądze i uciekać mi stąd... 
A... ani pary z ust o tem, co się tt 

działo-—dodał groźnym tonem na po- 

żegnanie. 

Celestyn zmykał po schodach jak 

zając, szczęśliwy, że wymknął s'ę ca- 
ło z tej piekielnej mansardy. Widział 
już w wyobraźni policję pędzącą do 
pokoju ofiary. Plac zalegają tłumy 
ludzi z ożywieniem komentujących 
zbrodnię. 

— Wy mnie już tu więcej nie 29- 

baczycie na tem przeklętem podwór- 
ku — mruknął do siebie Celestyn na 
pocieszenie. 

W mansardzie rozbrzmiewał weso 
śmiech nieznajomego i skrzypka, 

kiórego tak niedawno zmusił do @- 

wrotu puzon.sta. 
-— No, teraz Jerzy możesz spokoj- 

nie grać na skwerze. Puzonista nape- 
wno nie wróci jutro ani nigdy więcej. 
Zanadto się nałykał strachu, żeby się 

odważył tu pokazać. 

   

   

  

   

    

  

  

z udz. GRETY GARBO 
i RAMONA NOVARRO, 

  

gub. dowód osobisty 

iekarza-dentysty 

  

  
  

 


