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B bezpłatny dodatek „Wilcze Kły” 

Rok IX. Rr. 286 (2528). Wilno Śrada 14 Grudnia 1932 ». 

NALEŻNOŚĆ POCZTOWA OPŁACONA RYCZAŁTEM. 

Cena 15 sroszy 

  

  

URJER WILENS 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

    

REDAKCJA i ADMINISTRACJA : Wilno, Jagiellońska 3. 
Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. I — 3 ppoł. 

CENA FRENUMERATY: miesięcznie z odioszeniem do dcniu lub przesyłką pocztową 3 

70 gr. za min. jednoszp., ogłoszenia niieszkaniowe—Ś80 gr. za wyr: 
  

  

Telefony: Redakcji 79, Administracji 99. 

ł, z odbiorem w admini 

az. Do tych cen dolicza się: za cgłoszenia cyfrowe i tabełaryczne 50%, z zastrzeżeniem miejsca 2 

Za numer dowodowy 15 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 

  

Sprawa długów wojennych. 
Tekst noty francuskiej. 

PARYŻ (Pat). Tekst noty franeus- 
kiej do Waszyngtonu, którą rząd prze 
dłożył Izbie Deputowanych. jest na- 
stepujacy: 

1) Rząd Franeji przyjmuje do wia- 
domości odpowiedź Stimsona z dn. £    

- grudnia r. b. w której rząd Stanów Zje 
dnoczonych dopuszeza możliwość —- 
„zbadania wszystkich czynników. da 
tyczących prośby francuskiej o rewiz- 
ję dłagów oraz wzięcia jej pod uwage 
przez Kongres i naród amerykański". 

2) Wohee powyższego Francja pro 
si o niezwłoczne rozpoczęcie rokowań 
dla zrewidowania systemu spłaty, ni 
dającego się pogodzić z sytuacją pra- 
wną i faktyczną, wytworzoną przez 
moratorjum wprowadzone na życze- 
nie Hoovera oraz przez konsckwencje 

Komisj misje 
Ultimątum 

PARYŻ (Pat) Kom sja finansowa i 
spraw zagranicznych Izby Deputowa 
nych zebrały się w poniedz'ałek celem 
wysłuchan.a wyjaśnień Herriota i m. 
nistra finansów o wynikach ostatn ch 
rokowań francusko-ang elskich. Obaj 
ministrowie prosili kom 'sję o odroczi- 
n'e się do popołudnia dla zbadania te- 
kstu rezolucji, którą ustaliła rada mi- 
nistrów na. swem przedpołudniowem 

Replika angielska na 
LONDYN (Pat) Rząd brytyjski o- 

publikował dziś w południe notę, któ 
ка w nocy została wysłana do Waszyn 
gtonu, a doręczona dziś rano Stimso- 

now. 
Odpowiadając na notę amery 

ską z dn. 11 grudnia, rząd brytyjsk: 
pragnie podkreślić, że cełem noty an- 
gielskiej było zaznaczenie tego same- 
go dnia wyraźnego stanowiska Wie!- 
kiej Brytanji wobec dokonania płatno 
Ści 15 grudnia óraz wyjaśnienie okol: 
czności, w których postanowiono 7a- 
płatę tę dokonać. Nota brytyjska win 
na być przeto interpretowana że W'el 
Ka Brytanja gotowa jest dokonać pła 

   

    

  

  

  

tego moratorjum, które wstrzymały 
spłatę odszkodowań. 

3) Rząd franeuski spłaci w dniu 
15 grudnia b. r. kwotę 19.261.432 dot. 
prošząe, by splata ta byla zaliczona na 
poczet spłat, które wynikną z przysz- 
łego ukiadu. 

4) Rząd franeuski ma zaszczyt za 
wiadomić rząd Stanów Ziednoezo- 
nych, że do chwili utrzymania sytua 
cji. wytworzonej przez moratorjum 
Hoovera, Francja, o ile nie będzie 
wprowadzony nowy ogółzy układ, do 
tyczący wojennych długów międzyna 
rodowych, nie będzie w możności fak 
tycznej i prawnej ponosić nadal cięża 
rów układu. który daje się jedynie u 
sprawiedłiwić spłatą odszkodowań. 

= 

badają. 
Herriota. 
posiedzeniu dla zapoznania się z reć» 
lucją rządu angielsk ego. 

Herriot miał oświadczuć w kulu- 
arach Izby, że w razie gdy nie zyska 
dziś większości nie zgodzi się na wzię 
cie udziału w rządzie, który nie hędzie 
podziełał zapatrywań wyłuszczonych 
przez niego na poniedziałkowem posie 
dzeniu Izby. 

  

odpowiedź St. Zjedn. 
Iności w dniu 15 grudnia pod kątem 
w.dzen.a rozważań, zaznaczonych w 
tej nocie, oraz, że musi zastrzec sobie 
prawo powołania się na powyższe roz 

żan a przy badaniu. całokształtu 
'awy długów, na co rząd Stanów 

Zjednoczonych zgodził się. Rząd bry- 
tyjski pragnąłby ponownie podkreśl:ć 
znaczenie rozpoczęc a tych badań beż 
straty czasu. 

Pośpiech w wysłaniu i opublikowa 
niu tej noty obliczony jest na to, że 
dzisiejsza nota brytyjska zamknie na 
razie dyskusję dyplomatyczną pomię - 
dzy Londynem, a Waszyngtonem, aż 
do dnia 15 grudn a włącznie. 

wa 

        

RPERTREBONTN ACEON ZOB SWIEZE AO EGECZA 

Powrót Marszałka Piłsudskiego. 
Pobyt Marszałka Piłsudskiego w 

Toruniu trwał jeden dzień. 
Wagon salonowy, którym wczes- 

Rym rankiem dnia sobotniego przybył 
Marszałek do Torunia, został odsta- 
wiony na boczny tor. 

Marszałek Piłsudski opuścił salon- 
kę dopiero w godzinach  południo- 
wych i udał się do gmachu inspekto- 
ratu armji. Tam przebywał do godz. 
4-ej po poł. poczem wrócił do wagonu 
salonowego. Około godz. 6-ej po poł. 
Marszałek ponownie wyjechał do in 

  

     

spektoratu. gdzie przebywał do póź- 

nych godzin wieczornych. 
Na wiadomość o przybyciu Mar- 

szałka Płsudskiego na mieście zorg: 
nizowano pochód, który przy udziale 
okało 706 osób z orkiestrą przeszedł 
ulieam: do inspektoratu. W. czasie po- 

chodu wznoszono entuzjastyczne ok- 
rzyki na cześć Wodza Narodu. 

W nocy z soboty na niedzelę Mar- 
łek Piłsudski opuścił Toruń, po- 

e do Warszawy we wczesnych 
ach rannych dnia następnege. 

    

     
   godzin 

  

0 rewizię stosunku Litwy 
do sprawy 

RYGA (Pat). Donoszą z Kowna iż 
na łamach tygodnika „Musu Vilnious 
organu związku oswobodzenia Wilna, 
ukazał się artykuł pióra dr. Purycki- 
są, poświęcony sprawie wileńskiej, p. 
Ł „Czy nie nadszedł czas naszego sta- 
nowiska w sprawie wileńskiej?" 

a wstępie dr. Puryckis stwierdza 
iż z upływem czasu ludność Wileńsz- 
czyzny ulega coraz bardziej wpływom 
polskim. W związku z tem autor sta- 

  

    

wia pytanie, coby poczęła Litwa ze © 
społszczonym krajem w razie przyłą 
czenia go do terytorjum litewskiego. 
Kłajpedz sprawia nam dużo kiepetu 
— zaznacza dr. Puryckis — a co bę- 
dzie, jeżeli otrzymamy drugą Kłajpe- 

de? Są to pytania, które musimy 
raźnie sobie postawić i bardzo poważ 
nie nad niemi się zastanowić W dal- 
szym ciągu dr. Puryckis przytacza ta 

kty od roku 1918 i stwierdza, że Pola 

  

- = sus 

wileńskiej. 
cy, jak dawniej tak i obecnie nic chcą 
uznać Wileńszczyzny za terytorjnm 
sporne. Takie stanowisko Polski jest 
jedyną przyczyną uniemożliwiającą 
nawiązanie stosunków połsko-litews- 
kich i dlatcgo — pisze w dalszym cią- 
gu autor — musimy w tej luh innej 
fermie z tezą polską się pogodzić, 0 i- 

ie chcemy porozumienia z Polską. U- 
ważam, że możemy się z tem zgodzić 
о Н to doprowadzi w końcu do wy- 
ników pomyślnych dla LŁicwy. Jako 
przykład dr. Puryckis przytacza Fran 
cję, która przystała na ustąpienie Al- 
zacji i dopiero po 50 latach odzyskała 
utracone prowincje. Litwa mogłaby 
również pójść za tym przykładem. Ta 
kie posunięcie nie sprawiłeby Litwie 
większych trudności i należy jedynie 
zastanawić się, czy ten krok taktycz- 
ny miałby pożądane wyniki. 

   

   

   

  

Dalsze echa nieudanego zamachu 
na Wilhe!ma. 

BERLIN (Pat. Z Doorn donoszą, 
że wezorzjszy ineydent na zamku b. 
cesarza Wilhelma wywołał olbrzymie 
wrażenie w e€ałym Świecie. W ciągu 
wieczora i nocy usiłowano telefonicz- 
Re zasięgnąć iniormaeyj o zamachu. 

Straż pałacowa i policja odmawiają 
bliższych wyjaśnień co do osoby nie- 

doszłego zamachowea. Okazuje się, że 
już w niedzielę udało się aresztowane 
mu wkraść do pałacu. W ehwźli gdy 
w bramę główną wjeżdżał samochód. 
oschnik ów wszedł na podwórze i 
wszedł na werandę, domagająe się od 
słażby wpuszezenia do mieszkania 
Wilhelma. Słażha wydaliła natreta, 

  

Sukces Herriota w Izbie 
Deautowanych. 

PARYŻ. (Pat). Po zakończeniu wczorajsze 
go posiedzenia Izhy Deputowanych, ożywie 
nie w kułaarach było olbrzymie. Przywódca 
sccjalistów Blum stwierdził, że Herriot od- 
niósł swój największy sukces oratorski, lecz 
nie zdołał zmienić opinji Izby Deputowanych 
Według generalnego referenta hudżetowego 
Lameurcu (radykai społeczny) premjer oka- 
zał się bardziej skrępowany w konstruktyw 

i swego przemówienia, aniżeli w 
zrytycznej. Członek komisji spraw za 

s znyeh, (również radykał społeczny) De- 

tissan oświadezył, że ze świetnego przemówie 
nia szeła rządu odniósł wrażenie, że najwięk 
szym błędem byłohy gd Francja poszła 
w kwestji długów po ej linji aniżeli 
Anglja. Radykał społeczny Campinchi, czło 
nek komisji spraw zagranieznych, oświad 
czył „że był stanowezo przeciwny płacenie ra 
ty grudniowej; lcez obecnie pe przemówie 
niu Herriota, on jak i wiełu jego kolegów 
wahają się. 

TAR ESL STS KNDRRSAS 

Ambasador St. Zjednoczonych 
na Zamku. 

WARSZAWA (Pat). W dai 

grudn a b. r. Pan Prezydent Rzeczypo 
spalitej przyjął na zamku królewskim 
JE. p. Ferdynanda Łamimot-Belin, am 
ha 

   

  

    

   który złożył swe Ksty uwierzyte 
ce. 

sza 

Pierwszy samochód sowiecki 
MOSKWA, (Pat). — Zakłady затосвойс 

we w Niżnim Nowgerodzie wypuściły pierw- 
szy samichód, wypredukowany w tałości > 
materjałów sowieckieh. Jak informuje agen 
cja TASS, zakłady produkować mają 50 tys, 
samochodów rceznie, 

  

      

2—3 ppoł. 

70 

Podróż Trockiego. 
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cja nasza przedstawia Troc 
icego z pociągu na dworcu w Pary 

żu w czasie jego podróży da Kopenhagi, gdzie 
wygłosił odczyt. 

Obecnie Trocki powrócił już do miejsca 
swego pobsyłu na wyspach Książęcych. 

Zamiast angielskiego język 
Boerów. 
IN (Południowa Afryka). 

(Pat). W' jednej z wyższych szkół tutejszych 
zmieniane wykład angielskiega na język Be 

о st te drugi wypadek tega rodzaju w 
h uezelniach. Koła angielskie wystą 
ergieznym protestem. 
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Dnia 12 grudnia b. r. zmarł w wieku 39 lat nasz ukochany 
mąż, zięć i szwagier 

..ADOLF KORN 
b. długoletni dyrektar Gimnazjum E. Dzięcielskiej 

Wyprowadzenie drogich nam zwłok odbędzie się dn 14 bm. 

o g. 12-ej w poł. z domu żałoby przy ul. Litewskiej 22--i (Zwierzyn.), 

o czem w głębokim smutku zawiadamiają stroskani 

Z głębokim żalem zawiadamiamy 

ŻONA i RODZINA 

o śmierci nieodźałowanej pamięci 

:.» ADOLFA KORNA 
b. długoletn. i zasłużonego dyrektora Gimn. E. Dzięcielskiej, 

zmarłego 12 grudnia 1932 roku. 

Na pogrzeb, który odbędzie się dziś, dn. 14 b. m. o g. l2ej 

w poł. z domu żałoby iul. Litewska 22, Zwierzyniec) zapraszają 

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Sekretarjat 

Gimnazjum E. Dzięcieiskiej w Wilnie. 

  

Głębokie współczucie wyrażają swej nauczycielce p. Eafirze 

Kornowej z powodu śmierci Jej MĘŻA 

:.» ADOLFA KORNA 
nieodżałowanej pamięci, naszego b. długoletniego dyrektora 

Uczniowie, uczenice i absoiwenci 

Gimnazjum E. Dzięcielskiej. 

Z powodu śmierci 

B. P. Dyr. ADO 

  

LFA KORNA 
składają Żonie Zmarłego wyrazy najglębszego wspėlczucia 

wawcy i Dyrektora 

  

se. ADOLFA KORNA 
składają Żonie wyrazy szczerego współczucia 

Dr. Rafał Amsfeld 

Bronisław Fruchter 

Dr. Adolf Hirschberg 

Dr. Магек Кгит 

    

   
Głęboko dotknięci przedwczesnym zgonem naszego Wycho- 

     
L. Szapiro, lnż, R. Zarchin, lnż, 

I. Rozentai, M. Salit, 

S. Szejįnkestel, Ap!. 
     

    

Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1—3 ppol. 

Ovioszenia są przyjmowane: od godz. 9—3 i 7—9 wiecz. Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ul. Ś-to Jańska 1, Telefon 3-40. 

acji 2 zł. 50 gr. Zagranicą 6 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem—75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem —30 gr., kronika redakc., komu 
5%, w numerach niedzielnych i świąteczriych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50%, zniżki. 

Administracja czynna od godz. 9—3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca 
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Zebranie doroczne w Instytucie 
Nauk. - Bad. Europy Wschodniej. 

W: niedzielę, dnia 11 grudnia r. b. 
w gmachu Instytutu Europy Wśschod- 
niej, przy ul. Arsenalskiej 8 odbyłv 
się doroczne zebrania: Rady Administ 
racyjnej a następnie Ogólne Zebran © 
Członków tej instytucji. 

Rada adm'nistracyjna na posiedze 
n'u swem obrała trzech nowych człon 
ków zwyczajnych Instytutu a mia- 
nowicie: prof. dr- Stanisława Kętrzyń- 
skiego z Warszawy, prof. dr. Bolesła- 
wa Wilanowskiego z W:lna i docenta 
dr. Wiktora Sukiennickiego z Wilna 
Ogółem Instytut liczy obecnie 41 
członków. 

Walne Zgromadzenie odbyło posie 
dzenie w godzinach wieczorowycł:. 
Przewodniczył mu w nieobecności 
chorego prezesa Instytutu prof. Roz- 
wadowskego Jana z Krakowa — ba- 
w.ący chwilowo w Wilnie b. dyrektor 
Instytutu minister J. Jędrzejew.cz za 
proszony przez aklamację do objęcia 
kierownictwa zebraniem. 

W . roli gościa uczestniczył na 
posiedzeniu wojewoda wileński p. 
Zygmunt Beczkowicz. 

Wałne zebranie dokonało wyboru 
nowego prezesa Instytutu na okres 

pięcioletni. Dotychczasowy prezes bo 

   

wiem prof. dr. Jan Rozwadowski ze * 
względu na zdrowie (choroba oczuj 
zrezygnował z tego-stanowiska nie mo 
gąc wyjeźdżąć z Krakowa i kierować 
pracami Instytucji. 

Na miejsce ustępującego prezesa 
Ogólne Zebranie powołało jednogios- 
nie prof, dr. Stanisława Kętrzyńskiego 
z Warszawy (b. posła Rzeczypospoli 
tej Polskiej w Moskwie). 

Zebranie również jednogłośnie za 
prosiło do Rady Administracyjnej p. 
ministra Janusza Jędrzejewicza, zał”- 
życiela Instytu Verwszego dyrekto 
ra tej instytucj.. 

Z pracami naukowemi i wydawni- 
ctwami Instytutu zapoznał zgroma 
dzenie prof. dr. Stefan Ehrenkreutz, 
prezes zarządu i redaktor naczeluv 
wydawnictw. Е 

Prace naukowe Instytuiu prowa- 
dzone są w sekcjach: literatury i ję- 

zykoznawstwa, geografji i etnografi, 
oraz ekonomicznej. Zapowiada się u- 
ruchomienie sekcji prawno-historycz- 
nej. Sekcja literatury i językoznawst- 
wa przygotowała ostateczne materja- 
ły do projektowanego wydawnictwa 
p. t. „Baltico-Slawica“, oraz zebrała 
szereg prac, które przygotowuje do 
druku. 

Sekcja etnograficzno-geograficzna 
prowadzi badania w terenie i bierze u 
dział również w przygotowaniu wyda 
wnictwa „Balt:co-Slavica“. Ma w tece 
opracowane materjaly przygotowane 
do druku. 

Sekcja gospodarcza studjowała sto 
sunki ekonomiczne Rosji Sowieckiej. 
Jest w posiadaniu szeregu prac z tej 
dziedziny. Prowadzone były również 
studja nad państwami  Bałtyckiemi; 
przedewszystkiem nad Litwą. 

Ostatnio ukazała się w druku pra 
ca prof. dr. Erwina Koschmiedera p. 
t. „Przyczynki do zagadnienia :homo 
nji w hirmosach rosyjskich'. 
, Jest na ukończeniu druk nr. 1-go 
Rocznika Instytutu za 1932 r., zawie- 
rający prace: dyr. Władysława Wiel- 
horskiego „Sprawy terytorjalne w po 
lityce Litwy“; mag. Teodora Nagurs- 
kiego „Klajpeda“ i ks. dr. Antoniego 
Wiskonta „Konkordat litewsk:“. 

Natychmiast po ukazaniu się nr. 
1-go Rocznika, co nastąpi za parę ty- 
godni, pójdzie pod prasę przygotowa- 
ny nr. 2-gi Rocznika, traktujący o zą- 
gadnieniach Rosji. Znajdą się tam o- 
pracowania: prof. dr. W. Staniew:cza 
„Kolchozy“, doc. dr. S. Swianiewicza 
„Przemysi wlėkienniczy w piatiletee“ 
p. B. Wścieklicy „Polityka drzewna 
Rosji sowieckiej”, prof. Jagmina .„Po- 

lityka Iniarska Rosji sowieckiej" i 
szereg innych. 

Oprócz tych dwóch tomów ukazać 
się ma w najbliższym czasie z druku 
praca prof. dr. B. Jasinowskiego „O 
dziejowych podstawach duchowości 

BR. 

  

     

    

  

tut zorganizował szereg wykadów pu- 
blicznych. Z nich szczególnie zasługu 
je na uwagę, ze względu na wykładow 
ców i tematy, cykl ukraiński, wyko- 
nany przez szereg profesorów. przyby- 
łych z Warszawy i Krakowa 
a mianowicie pp. prof. Łepki, prof. 
Korduba, prof. Smal-Stocki, prof. Lo- 
tocki, inž. Głowiński. 

Bibljoteka podręczna  Instytutu 

  

sięga współcześnie 2 tysięcy tomów |! 
wzrasta w tempie dość chyżem. Poza 
bibljoteką podręczną Instytut odda- 
wać ma dzieła o charakterze magazy 
nowym do Bibljoteki im. Wróblews- 
kich tytułem wieczystego depozytu, a 
natomiast korzystać będzie z całego 
księgozbioru tej instytucji w celach 
naukowych i pedagogicznych. 

Sprawozdanie z rozwoju szkoły 
składał dyrektor tej uczelni inż. Wła- 
dysław Wielhorsk'. 

Wyższa Szkoła Instytutu minęła 
w r. ub. stadjum organizacji. Program 
jej jest skonsol dowany i zatwierdzo- 
ny przez Min. W. R.i O.P. 

W dniu 17 października 1932 r. 
rozporządzen e Rady Ministrów nada 
ło uczelni prawa szkół wyższych. Ok- 
res słudjów jest trzyletni a z pracą dy 
plomową trwa łącznie około 3 i pół 
lat. Szkoła ma program szkół politycz 
nych ogólnokształcących, rozszerzony 
przez cykl wykładów  monograficz- 
nych o Rosji współczesnej, dających 
zamknięty zarys wiedzy o życiu tego 
kraju, rozpatrywanego wszechstron- 
nie. Równ.eż i krajom bałtyckim po- 
święcony jest zwięzły wykład mono- 
graf. czny, obejmujący całość stosun- 
ków wewnętrznych tych narodów i 
państw. E 

Poza tem szkoła prowadzi 4 lekto- 

   

      

   

ratów języków wsehodn e bałtye- 
kich, słowiańskich i tureckiego. Wstęp 
do szkoły mają maturzyści. Prograra 

  

   
onuje zespół wykładowców, zło- 

ay z 17 profesorów i docentów 
szkół państwowych akademickich 
(głównie uniwersytetu wileńskiego) o 
raz 7-miu znawców zagadnień szcze- 
gólnych, wreszcie 6-ciu lektorów ję: 
zyków obcych. 

Słuchaczów (i słuchaczek) 
szkoła współcześnie 210 osób. 

Skarbnik Instytutu senator Witold 
Abramowicz referował budżet Instytu 
tu i szkoły, zamykajcy się w prelimi- 
narzu na rok akad. 1932—33 skromną 
sumą 112 tys. zł. 

Pan mec. B. Krzyżanowski jako 
przewodniczący komisji rew'żyjnej cd 
czytał protokół z pracy tej komisji o- 
raz postawił wniosek o udzielenie ab 
solutorjum zarządowi Instytutu, przy- 
jęty jednogłośnie przez zgromadzenie. 

Dyskusja nad kierunkiem dalszym 
prae Instytutu i szkoły wykazała zgo- 
dność zapatrywania obecnych na ko- 
nieczność kształcenia w Instytucie ró- 
wnolegle ludzi życia praktycznego i 
przyszłych naukowców, poświęcają- 
cych się studjom nad zagadnieniami 
Europy Wschodniej, interesującemi 
tak blisko i żywo nasz naród. 

WĘGIEL i KOKS 
: GORNOŠLĄSKI 

Zjednocz. Kop. Gėrnosl. „Progress“ 
Wagonowo i od |-«j tonny w szczelnie 
zamkniętych i zaplombowan. wozach 

dostarcza 

M. Deul Wilno, Jagiellońska 3, 
9 tel.8!!, egz od 1890r. 

Składy: Kijowska 8, tel. 999. 
BOTCZAMEWYTWĘETEW | 

Zatięta walka na froncie 
wegiowym. 

ESSEN, (Pat). — Sytuaeja gėrniciwa w 
zagłębiu Ruhry pogrsza się z dnia na dzień. 
Na składach leży około 10 miljonów tonn 
węgla, dła którego niema zhytu. Konkureneja 
Anglji daje się eoraz bardziej odezuwać, Ko 
palnie tutejsze nie są w stanie z nią współ- 
zawodniczyć. Już dziś kopalnie w zagłębin 
sprzedają węgiel poniżej kosztów własnych, 
lecz na dłuższy ekres polityki tej nie wytrzy 
mają. Na rynku półacenym, poza konkuren- 
eją angielską, węgiel tutejszy walezyć musi 
z węglem polskim i naogół w wałee tej ule- 
ga. Tutejsze koła górnicze są przekonane, że 
Pelska na rynkach północnych poradzi schie 
również z konkurencją angielską. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 

   

  

Fczy 
   

  

PIENIĘŻNA. 

WARSZAWA. (Pat). Londyn 29,00—28,88; 
Nowy York 8,924 — 8,904; Paryż 34,86 — 
34,77; Szwajcarja 171,75 -— 171,32; Berlin w 
obrotach prywatnych 212,30. Tendencja nie- 
jednolita. 

:-Bank Polski 87,25; Norblin 32: 
mocna. 

ZBOŻOWA. 

Na dzisiejszem zebraniu giełdy zbożowo 
towarowej w Warszawie notowano: żyto 
standart I — 15 — 15,25, 1I — standart 14,75 
— 15, pszenica iara szklista czerwona 25.25 

— 25,50, jednolita 24,25 — 24,75, zbierana 
23,75 — 24,75, owies jedn. 15 — 15.50, zbier. 
13,50 — 14, jęczmień kaszany 13,50 — 14, 
browarny 15,50 — 16,50, gryka 15 — 16, 
groch jad. 23 — 25, siemie lniane 38 — 16. 

USS IEA TIR SRAE 

Popierajele Przemysł Krajowy 

   



  

Pienarne posiedzenie Seimu. 
79- 

  

WARSZAWA, (Pat). Sprawozdanie 2 
posiedzenia płenarnego Seju 
Otwierając dz jsze posiedzenie Sejnu, 

marszałek zawiadamia Izbę, że otrzymał od 
ministra skarbu zamknięcie rachunków pań- 
stwa za okres budżetowy 1930-31. Odesłano 

je do komisji budżetowej. 
Następnie pes, Walewski (BB) zreferowa! 

przedstawioną do ratyfikacji umowę z Rze- 
szą Niemiecką o ułatwieniach w małym ru- 
chu gran że umo 
wa wprowadza szereg ulepszeń i dła ludnoś 
<i pogranicznej przedstawia znaczne korzyś 
ci. Podpisanie jej owodem: dalszej kca 
solidacji stosunków х Niemcami. Pos. Zie- 
liński z Klubu Narodowego wypowiada вле- 

żeń, twierdząc, że udogodnienia o 
dla ludności pol- 
»mizuje z referen 

      

  

  

   

    

    

  

   

  

   

      

   

     

    

      
dalszem ogniwem w konsolidacji s g ‹ j 
między obu państwami. W, głosoy 
jekt ustawy przyjęto w 218 czytaniu @ 

BB. i PP: 

   
    

  

referow 
awie ratyfi 

     
     

lieszanego Trybunału. Re 
iR, że Trybunał ten miał 102 

pewne prełensje obywateli pols- 
kich. Sprawy, które faktycznie wniesiono do 
Trybunału, zostały załalwione, z wyjątkiem 
spraw robotniczych, dotyczących pretensyj 

niemieckich z czasów w: 
зо nie w formie skai 

azuje do ro 
Spra 

„one przeciwko państwu stały się bez 
przedmiotowe wskutek układu Tikwidacyj- 

nego. 
W dyskusji pes. Winiarski z Klubu Naro 

ład na tle całokształ 
Niemiec i oświad 

będzie prze 

fereni 
strzygn 

  

  

       

  

   
    

      

    

   

  

   

               

   
Klub ) 

yti        

acyjnej 

w drugiem i trzeciera czytaniu. 
Zkolei Izba przystąpiła do pierwszego czy 

tania rządowego projekiu ustawy o obmiże- 
niu pr ów i Głużaniu okresu uma- 
rzania i długoterminowych, za 

bezpieczaj isty zastawne i obligacje 0- 

raz wydanych na podstawie tych wierzytel 

mości listów zastawnych i obligacyj. Pos. 
Langer (Str. Lud.) twierdzi, że ustawa ta ma 

na uwadze rz rzemysł i wielką 

wiasność, pomi aležaloby —- 
zdaniem posła konwersję 
wszelkich płatności dła roiników i wstrzy- 
mać wszelką egzekucję i licytację, Stron- 

mictwo Ludowe projektowi temu się sprzeci 
wia. Projekt ustawy odesłano do komisji 
budżetowej. 

W. pierwszem czytaniu odesłano również 
do komisji m, ia. projekt ustawy o ratyfi- 
kacji konwencji w sprawie uregulowania po 
łowu wielorybów nowelę do rozporządzenia 
Prezydenia Rzeczypospolitej o ochronie wy- 

malazków, nowelę do ustawy o nadzorzę nad 

kotłami parowemi usławę 0 dostawach i ro 
bolach na rzecz państwa, samorządów i in 
stytucyj prawa. publicznego, wreszcie ustawę 
o wykupe przez dzierżawców gruntów, za- 
jętych pod budynki oraz grunłów czynszo- 
wych, położonych w obrębie miast i miaste 
czek na obszarze sądów apelacyjnych w War 
szawie, Lublinie i Wilnie. 

Zkolei pos. Madejczyk ze Str. Lud. przy 
stąpił do uzasadnienia nagłości wniosku swe 
go klubu w sprawie postępowania policj: z 
chłopami oraz w sprawie zajść w Lublinie, 
Łapanowie i Jadowie. Przeciwko naglošc: 
przemawiał pos. Długesz (BB). Przemówie- 
mie posła Długosza wywołało oklaski na ła- 
wach BB., a wielką wrzawę na lewicy. Mar 
szałek Ś alski przywołał do porządku z za 
pisaniem do protokółu posłów Noska, Paw- 
łowskiego, Margulę, Czernickiego, Wojtasz- 
ka i Springerową. Na wniosek posła Róga ze 
Str: Ludowego marszałek zarządził głosowa 
mie imienne. Za nagłością wypowiedziało się 
1 posłów, przeciwko 197. Nagłość га!ет 
wiiosku odrzucono, odsyłając go jako zwy- 
kły do komisji administracyjnej. 

Zkołei przystąpiono do dyskusji nad”na- 
głością wniosku PPS. w sprawie konfiskat 
prasowych i ogólnej polityki w stosunku do 
prasy. Wniosek uzasadniał poseł Dubois. W 
odpowiedzi pos. Terlikowski (BB) zwrócił u- 
wagę, że przedmówca powoływał się na art. 
108 konstytucji, poręczający wolność prasy, 
ale zapomniał o ustępie ostatnim, który mó 

-wi, że osobna ustawa określi odpowiedzial- 
mość za nadużycia tej wolności. 

Wi czasie przemówienia pos. Terlikow- 
skiego na lewicy trwała bezustanna wrzawą. 
Marszałek Świtałski przywołał kilku posłów 
do porządku. 

W” głosowaniu Izba nagłość wniosku wi 
szością głosów odrzuciła, Winiosek odesłaao 
jako zwykły: do komisji admiinstracyjnej. 

Przystąpiono do nagłości wniosku Str. 
Lud. РР5., NPR. i Ch. D. o uchylenie roz 
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 
października r. b. w sprawie prawa o stowu 
rzyszeniach. Za nagłością wniosku przema- 
wiał pos, Jankowski (NPR). 

Przeciw nagłości przemawiał pos. Zdzi- 
sław Stroński (BB), podkreślając, że forma 
nagłości nie jest w tym wypadku uzasadnia 
na względami rzeczowemi, Nagłość wniosku 

przyjęto 

     

        

   

     
  

    

    

  

    

i administracyjnej. 
oszonych do laski marszałków 

skiej wniosków znałazły się 2 nagłe wnioski 
Klubu Narodowego w sprawie naruszenia 
przez rząd konstytucji w związku z rezpe 
rządzeniami Prezydenta, wydanemi na pod 

pełnomocnictw oraz w sprawie poło 
finansowo-gospodarczego kraju. Mar 

jmu obiecał nagłość tych wniosków 
ć na jednem. z najbliższych posie- 

   

    

dzeń. 
Na tem dzisiejsze obrady zakończeno. 
Następne posiedzenie Sejmu odbędzie śię 

w piątek 16 bm. o godzinie 16. 

Rządowy projekt obniżenia 
eprocentawania listów 
ziemskich i miejskich. 

WłARSZAWIA, (Pat). — Jedna z agencyj 
prasowych w biuletynie z dnia 11 grudnia 
rb. ogłosiła notatkę pod tyt: „Rządowy pro 

jekt obn 1 oprocentowania i 
skich i mi *, której treść 
da całkow istołnemu stanowi rzeczy, 
nawet zawiera pewne wiadomości zupełnie 
mylne. 

Zasadnicza treść rządowego projektu u 
tawy o obniżeniu oprocent nia i przedłu 
że okresu umarzania w telności dłu 
goterminowych przedstawia się następująco: 

1) O ile chodzi o dłużników, i o projekl 
przawiduje obniżenie odsetek od wierzyte!lno 
ści, zabezpiec listy zastawne i oh- 
ligacje Tow redytowych ziemsk:ch 

i miejskich, banków. hipotecznych i komu- 
nalnych, Wiłeńskiego Banku Ziemskiego 
oraz banków państwow 
setki od .wierzyte 
listy zastawne i obligacj 

iemskich i Wileńskiego Banku Zier 
skiego, mają być obniżone do 4 i pół pr< 
od wierzytelności, zabeępieczających listy 
zastaw: i obligacje towarzystw kredyt 
wych miejskich, banków hipotecznych i 
munałnych=<do 5 „a od wierzytelnoś 
zabezpiecz isje banków państwe: 
wych, nie ej 4 i pół proc. Co do tego ostat 
niego punktu szczegółowe zarządzenia ma 
wydać Minisaerstwo Skarbu, ulegają ch 
niżehiu odsetki od wierzytelności, na pod 

ie których wypuszczone ty zastawae 

je, oprocentowane na 5 proc. i niżej, 
a więc np. listy zastawne konwersyjne, ani 
też emitowane w drodze emisji publicznej na 

ach zagranicznych i notowane na g'eł 
ranicznych. Pozatem minister skarbu 

ydać zarządzenia, które przedłużają ok 
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resy umorzenia tych: wierzytelności, ustalą 
nowe płany amortyzacyjne i skonwertują 
wierzytelności, płatne w całości jednorazo- 
wo, na wierzytelności, spłacanće w trybie 
stopniowej amortyzacji. 

2) Inaczej się przedstawia rzecz, jeżeli 
chodzi o posiadaczy papierów. Co się ty- 
Gzy Jistów zastawnych i obligacyj, wypusz: 
czonych na podstawie wymienionych wyżej 
wierzytelności, to projekt usławy rozróżn a 
tutaj wyraźnie emisje z poręką skarbu państ 

„wa od emisyj, nie posiadających tej poręk.. 
Emisje bez tej poręki ulegają konwersji na 
listy zastawne i obłigacje, oprocentowane 
t umarzalne na zasadach, odpowiadających 
oprocentowaniu i okresom umorzenia tych 
wierzytelności. Tej konwersji nie podlegają 

jednak listy zastawne i obligacje banków pań 
stwowych i poręczone przez skarb państwa. 
Również nie podlegają konwersji emisje, op 
rocentowane na 5 proc. i niżej oraz wypućz- 
czone w drodze emisji publicznej ma ryn- 
kach zagranicznych i notowane na giełdactu 
zagranicznych. Oproceitowanie tych papie- 
rów nie będzie więc obniżone, mimo obniż* 
nia oprocentowania wierzytelności zabezpia» 
czających je. Różnice stąd powstające ma po 

kryć skarb państwa, a zwłaszcza emisje bai 
-ków państwowych. Są one przeważnie ulak» 
wane na t, zw. sztywnym rynku, w stosunkm 
do którego projekt ustawy daje możność m* 
nistrowi skarbu uregulowania oprocentowa 
mia. To też nie odpowiada prawdzie wiadn 
mość, podana przez agencję Press, że „de- 
cyzja co do ewentualnego obniżemia procca- 
tów od listów zastawnych banków państwo 
wych spoczywać będzie w ręku minietra 
skarbu, który będzie mógł Lo przeprowadzić 
w drodze rozporządzenia” oraz że „projekto 
wane jest, że obligacje 7 proc. Banku Gospv 
darstwa Krajowego i Państwowego Banku 
Rolnego będą obniżone do 4 i pół proc. a 
obligacje 8 proc. — na 5 proc.*. Należy więc 
wyraźnie stwierdzić, że prywatni posiadacze 
listów zastawnych i obligacyj, wyposażanych 
w gwarancje skarbu państwa, względnie emi 
towanych przez banki państwowe, nie dor. 
nają żadnego uszczerbku w swych prawach 
i co do tego wspomniany projekt rządowy 
nie nasuwa żadnych wąipliwości. 

    

Pepierajcie Ligę Morską 
«=== 1 Кхескра ! ==== 

    

Stulecie Ksiąg narodu 
i pielgrzymstwa polskiego. 

Ze stanowiska historycznego stwier 

dzono *), że „Księgi narodu i piel- 

„grzymstwa polskiego” obok Il-ej czę 

ści „Dziadów* stanowią decydujący 

punkt zwrotny zarówno w twórczo- 

ści Mickiewicza, jak i w ideowym kie 

runku politycznego życia polskiego. 
Autor „Konrada Wallenroda" i „Gra- 

żyny* poczuł nagle mistyczny, a przez 

to niewytłumaczalny, przypływ sił 

duchowych i sięgnął po ster życia po- 

Iitycznego narodu. Coprawda dyspo- 

zycję tego możemy spostrzec "już we 

wcześniejszych utworach. I „Konrad 

Wallenrod* i „Grażyna* zawierają 

tendencję dyktowania narodowi pew- 

nych drogowskazów, a poezje filarec- 

kie i wiersz „Do Joachima Lelewela'* 

oprócz tego dają próby, coprawda 
fragmentaryczne, syntetycznego spoj 

rzenia na dzieje. 
„le dopiero w roku 1832, w „Dzia- 

dach* drezdeńskich i w „„Księgach 

narodu i pielgrzymstwa* wystąpił 

Mickiewicz jako prorok, usiujący po- 

kierować całem życiem politycznem 
narodu polskiego, pozbawionego wć 
wczas właściwych czynników kierują- 
cych niem zazwyczaj, t. j. form pań- 
stwowych. Próba ta się powiodła. 
Ugrupowania polityczne Wielkiej E- 
migracji za nielicznemi tylko wyjąt- 
kami poddały się ideowej inicjatywie 

  

„Ksiąg pielgrzymstwa, nazwanej po- 
tem mesjanizmem. Nie znaczy to by- 
najmniej, że nastąpiła ogółna harmo- 
nja pod przewodnictwem duchowem 

Mickiewicza owszem było dużo wałk 
i sporów, często bardzo zaciętych, — 
ale wszystko to odbywało się pod au- 
spicjami naczelnej idei „Ksiąg piel- 
grzymstwa“, mianowicie idei posłan 
nfctwa Polski w moralnem odrodze- 
niu życia politycznego i społecznego 
Europy. Spory i walki dotyczyły ty!- 
ko szczegółów */ przeprowadzenia tcj 
idei w życie. Jedynie stronnictwo mo- 
narchistyczno-konstytucyjne ks. Ada- 
ma Czartoryskiego i od roku 1835 
Towarzystwo Demokratyczne nie usi- 
łują uzasadniać swojej polityki teor- 
jami mesjanistycznemi *). Tak dałece 
idea mesjaniczna zrosła się z owemi 
czasami, ochrzczonemi mianem ro- 
mantyzmu, že dziś na wspomnienie 
ich przychodzi nam na myśl przede- 
wszystkiem albo sielankowość ich za- 
rania, albo mesjanizm. Brakt tych 
cech (np. u Norwida) skłania niektó- 
rych badaczy do wyeliminowania od- 
nośnych autorów z romantyzmu. 

Pierwsza redakcja „Ksiąg pow- 
stala w „Drežnie“ przed „Dziadów 
cz. Ifl-cią* ałbo równocześnie z nią. 
Okrzyk Konrada w „Dziadach*: Daj 
mi rząd dusz — znalazł w nich swoją 

      

Wihiosek jako zwykły odesłano 

  

Rd E R Ww. L-E NS K i 

BOLSZEWIZACJA CHIN. 
Problem postępów bolszewizmu w Chi- 

nach oddawna już interesuje nietylko litera 
tów w rodzaju Kreltnera („Za Chinami stoi 
Rosja), lecz i polityków zachodnio—euro- 
pejskich. Istotnie, problem to arcyciekawy 1 
areyniepokojący. Zrewolucjenizowanie chiń- 
skiego kołosa kryje w sobie zarodki między 
narcdowych komplikaeyį o  nieobliezalnej 
wprost sile potenejalnej. 

Zajrmjacy i rzeczowy materjał w sprawie 
kamunizaeji Chin przynosi głośny raport ko 
misji Łyttona (7 tom wydawnietw politycz- 
nych Ligi Narodów, Genewa 13932): 

BRZEMIENNE SKUTKI WOJNY DOMOWEJ 

Wiojna domowa sprzyjała  wzmożeniu 
wpływów komunistycznych w okresie 1928 — 
1931, Powstała chińska czerwona armja, a 
rGzległc prewincje Kiang — Si 1 Fukien ule- 
gły sowietyzseji, Dopiero w listopadzie 1930 
r. po klęsce militarystów północnych, ehiń- 
Ski rząd: eentralny mógł podjąć wulkę ze zbol 
szewizowanemi prowincjami. Siły zbrojne 
kcmunistów operowały na południowym 
wschodzie głównie w prowinejach Kiang — 
51 1 Hanan. W eiągu 2—3 miesięcy zginęło 
przeszło 200 tys. iudzi, zaś wyrządzone stra 

na blisko miłjard dołarów 
srebrnych. Siły bołszewiekic wzrosły do tego 
stopnia, że adniosły one zwycięstwo nad od 
działami rządowemi. Druga ekspedycja rzą- 
dowa również do żadnege rezultatu nie dop 
rowadziła, Dopiero trzecia ekspedycja, kie- 
rowana przez samego Czang — Kai -— Szeka 
Gdniosła sukces nad ezerwoną acmją chiń- 

ską. W. tym samym jednak ezusie nieprzewi- 
dzłane wypadki zmcsiły rząd centralny do 

zawieszenia ofenzywy i wycofania znacznsj 
części swych wojsk. Mianowicie na północy 
zbuntował się generał Shih Yu San, a w 
Mukdezie rozpoczął się zbrojny konflikt chla 
sko — japoński (18 września 1931 r.). 

  

SOWIETYZACJA PROWINCYJ. — ORGANI- 
ZACJA SKOMUNIZOWANYCH OKRĘGÓW. 

Ośmiełeni temi wypadkami komuniści 
chińscy przeprowadzili kontrofenzywę. W 
krótkim ezasie owoce zwycięstw Czang — 
Kai Szeka zostały zredukowane do zera. 

Większa część prowineyj Fukien, Klang 
— Słi Kuang — Tang uległa całkowitej so 
wietyzacji. Strefa wpływów komunistycznych 
rozciąga się zresztą o wiele dalej, obejmu- 
jąe egromne połacie Chin, na poładniu od 
rzeki Yang — Tse oraz ezęśel prowineyj Hu 
pch, Anhuei i Kiangsu, położonych na pół- 
nee od Jang — Tse. Centralą propagandy ko 
munistyeznej stał się Szanghaj. Zresztą w 
każdem mieście cehińskicm można znalezć 
lieznyeh sympatyków komunizmu. Wpraw- 
dzie dotychezas jedynie x dwóch prowin- 
ejaeh Kiang — Si I Fuklen zostały zorgani- 
zowane rządy komunistyezne, lecz pozatem 
istnieją setki sowietów na mniejszą skalę. — 
Administrueja komunistyezna składa się Z 
komitetu, wybranego przez kongres rzemies! 
ników i wieśniaków. Komitet ten znajduje 
się pod kontrolą przedsławicieli chińskiej par 
tji komanistycznej, będących zwykle doświa 
dezonymi agentami. Większość tyeh agentów 
odbywała speejalne stadja w Rosji. Komitet 
centrainy chińskiej partji komunistycznej 
sprawuje kontrolę nad komitetami regional 
neml, które zkolei kontrolują komitety pro 
winejouałne, kontrolujące komitety powła- 
towa i t. d. Kończy się ta hierarchja na drob 

  

nych komórkach komnanistycznych (jaczejki): 
w fabrykach, szkołach koszarach i t. d. 

Gdy dany ckręg zajmowany był przez 
chińską ezorwoną armję, usiłowano go sko- 
munizować zależnie ed tego, czy okupacja 
ta miała być trwała, czy też nie. Wi stosunku 
do opozycji stosuje się terror. Władze ku- 
munistyczne w Chinach są zróżniczkowane, 
chejnrując eały szereg resortów: komisarjaty 
spraw wewnętrznych, walkę z kontrrewolucją 
(chińskie GPU.), sprawy finansowe, gospodar 
kę wiejską, oświatę, higjenę, poczty i tele- 
grafy, koleje, sprawy wojskowe, kontrolę 
nad rzemieślnikami i wieśniakami i t. d. 
Nawiasem mówiąc, tego rodzaju rozgałęzia 
na organizacja istnieje jedynie w okręgch 
całkowicie zsowietyzewanych. W! innych ок 
ręgach o mniej zdecydowanym charakterze 
komunistycznych resortów takich jest znacz 
nie mniej. 

CZEGO ŻĄDAJĄ KOMUNIŚCI CHIŃSCY. 

Program komunistów chińskich jest nastę 
pujący: nuulownnie długów, rozdanie prole- 
tarjuszom i drobnym właściciełom ziemi wy- 
właszczenej przymusowo ©4 wiełkieh właści 
cieli lub instytueyj religijnych, jak Świątynie 
i klasztory. System podatków jest uproszczo 
ny: wieśniacy oddają część swych produk- 
tów rolnych. ła podniesienia rolnietwa nsi- 
łuje się w ckręgach komunistycznych rozw! 
nąć system irygaeyjny, spółdzielezość į Live 
dyty relne, Pezatem utrzymuje się szkołnict- 
wo publiczne, szpitale i t d. 

Preletarjat wiejski na takim ustroju je- 
dynie zyskuje, podezas, gdy wicłey lub śred 
ni właściciele rolni, kupcy i t. p. zostali cał 
kowieie zrujnowani, bądź drogą bezpośred- 
nieh wywłaszczeń, bądź też przez nakładanie 

    

   

  

    

Japonja nie 
TOKJO (Pat). Wszelkie starania 

Wielkiej Brytanji u rządu japońskie- 
go w sprawie uzyskania jego zgody na 
genewski projekt zalatwien'a koaflik 
tu mandżurskiego spełzły na niczem. 

    

Kontrybueyj i kar pieniężnych, Wprowadza 
jne w życle swój program agrarny, chińska 
partja komunistyczna spodziewa się znaleźć 
oparcie w masach. Pod tym wzgłędem propa 
ganda komunistyczna ma powodzenie mimo 
sprzeczności jakie isimieją między teorją ko 
munistyczną a chińskim ustrojem spolecz- 
nym, Kierownicy propagandy komunistycz 
nej świetnie wyzyskują sytuację łudności, 
nęknnej przez wojnę domowę, bandytyzm, 
kieski żywiołowe, lichwę i t. d, Pozatem, me- 
tody prepagandy komunistycznej nie są jed 
nakowe. Inaczej się oddziałuje na wieśnia- 
ków, rzemieślników i żołnierzy, inaczej zaś 
— ma warstwy oświecone. Uwzględnia się 
nawet w propagandzie psychołogję chińskich 
kobiet. 

GROŹNE NIEBEZPIECZEŃSTWO 
PAŃSTWA W PAŃSTWIE. 

Komunizm chiński nie połega, jak w in 
nych krajach, jedynie na doktrynie polltyez 
nej, wyznawanej przez partję, która rywali 
zuje z innemi partjami, Komunizm ehiński 
jest siłą © wiele groźniejszą i rywalizuje nie 
z partjami, a wprost z rządem narodowym, 
mając własne ustawy, własną armję, własny 
rząd i własne terytorjum. Komunizm chiński 
stanowi więc państwo w państwie. 

Ghiński rząd narodowy jest, jak się zdaje 
zdecydowany położyć kres takiemu stanowi 
zeczy, Jednak rząd jest uzależniony od naj 

różniejszych względów, w pierwszym rzędzie 
ekonomicznych, Jak już wspomnieliśmy, pró 
ba rządu centralnego podjęta w kicrunku oba 
łenia bedszewizmu (ofenzywa Czeng Kai Sze 
ka) zawiodła. 

jak włdzimy ,przysztość Chln, w świetle 
raportu komisji Lyttona, przedstawia się bar 
dzo niepewnie. 1. J-skl. 

    

   

zgadza się. 
Dziś jeszcze rząd ma wysłać delegacji 
japońskiej w Genewie polecenie niez- 
gadzania się na rozstrzygnięcie konf- 
liktu przez komisję koucyljacyjną. 

Japonja niezadowolona. 
TOKJO. (Pat). Nawiązanie stosunków 60- 

wiecko - chińskich wywarło tu jak najgor- 
sze wrażenie, Przedstawiciel rządu eświad 
czył, że Japonja dopatruje się w tym fakcie 

wspólnego dzłałania sił wrogich pokojewi i 
że z eałą cnergłą zamierza przeciwstawić się 
tym siłom. 

Rozprawa Dunikowskiego 
odbędzie się 23, 24 1 30 b. m. 

PARYŻ, (Pat). Wi dniu dzisiejszym prze- 
wodniezący Y1 Izby Karnej wyznaczył osta 
teezny termin rozprawy Dunikowskiego, któ 
ra odbędzie się w dniach 23, 24 i 30 grudnia, 
Na wniosek obrony przesłuchani będą świad 
kowie z Włoch, rzeczoznawcy angielscy i 

szwedzcy Oraz uczeni franeusty, między in- 
rymi prof, Gulilet, dyrektor Szkoły Central 
nej. Penadto przesłuchani hędą francuscy 
rzeczoznawcy, którzy badali już maszynę Du 
nikowsklego, 

Proces Ciunkiewiczowej. 
KRAKÓW, (Pat). W drugłm dniu rezpra 

wy przeelwko Ciunkiewiezowej, oskarżonej 
© oszustwo asekuracyjne, przy szczelnie wy- 

Gwiazdka dla dzieci w Prezydjum Rady Ministrów. 

ZEP ERSTE      

W pałacu Prezydjum Rady Ministrów od 
była się w niedzielę o godz. 16,30 cho.nka 
dla dzieci niższych funkcjonarjuszy prezyd 
jum, która zgromadziła przeszło 100 dzieci. 
W. czasie choinki zespół p. Tatark'ewiczowej 

  

realizację. Właściwie nie Konrad ale 
Ksiądz Piotr, który Bogu swoją ni- 
cość wyspowiadał i w Objawieniu szu 
kał drogowskazów, był przewodni- 
kiem ducha poety przy pisaniu 
„Ksiąg” i on to Mickiewiczawi w rze- 
ezywistości rząd dusz zapewnił. Prof. 
Pigoń ) na podstawie I-ej i II-ej re- 
dakcji „Ksiąg, wykazuje, jak w du- 
chu poety pokora, wzorowana na św. 
Tomaszu a Kempis brała stopniowo 
górę nad pychą, a miłość ojczyzny 
stopniowo usuwała w cień nienawiść 
do wrogów oraz ludzi szkodzącyca 
emigrantom 1a wygnaniu. 

W stosunku do Rosjan Mickiewicz 
nigdy nie żywił ślepej nienawiści. Ina- 
czej ustosunkowywał się ogół. Już za 
„pobytu wieszcza w Rosji, jak on sam 
o tem powiada, „w porozumieniach 
między Polakami i Rosjanami oszu- 
kiwano się z obu stron. Polacy n'e 
taili przed zaufanymi, że chodziło im 
o to tylko, aby podniecić rozruch w 
Rosji i skorzystać z dobrej pory. Ros- 
janie także zwierzali się przyjacio- 
łom, że chociaż obiecywali niepodleg- 
łość Polakom, jednak wywróciwszy 
u siebie dynastję. pomyśleliby zaraz 
o zatrzymaniu Polski w swych rę- 
kach*. Pochodziio to zdaniem Mickie- 
wicza nie ze złych serc, ale z idei fat- 
szywej i mniemania, „że dosyć jest 
nienawidzieć rząd, aby na jego miej- 
scu inny postawić. Biorąc nienawiść 
za spójnię swego związku, musieli 
wkońcu poróżnić się i nienawidzieć 
między sóbą, mimo całej czei i miło- 
Ści, jaką mie jedni dla drugich* *). 

Mickiewicz już wówczas wzniósł 
się ponad taką biologiczno-socjologicz 

odegrał tak zw. kukiełki, Dzieci korzystając 
z gościny pp. premjerostwa spędziły około 
3 godzin na miłej zabawie otrzymując podar 
ki i słodycze. 

    

  

ną nienawiść i mimo oburzenia Cze- 
czota, zgorszonego już nawet tem, że 

Adam-wydaje swoje poezje w Rosji, 
obcował nietylko z Dekabrystami (to 
mu Czeczot jeszcze przebaczał) ale i 
z literatami. „Nie unikał poczciwych 
Moskali, —— powiada o ojcu Włady- 
sław Mickiewicz, — chętnie nawet z 
nimi obcował, zapoznawał ich z Pol- 
ską, bo chwila była przyjazna wza- 
jemnemu ocenieniu się* *). To też mi- 
mowoli nasuwa się myśl, że pewne 

zdania z I-ej redakcji „Ksiąg*, traktu- 
jące o miłości względem wrogów, Mic- 
kiewicz opuścił w druku nietylko dla 
zwięzło. jak mniema prof. Pigoń, 
lecz jeszcze i ze względu na czytelni- 
ków, którzy do takiej doskonałości 
chrześcijańskiej wznieść się nie um'e- 
li. A może i wzgląd natury agitacyj- 
nej tu zaważył. „Wytknięcie granic, 
których patrjotyzm przekroczyć ni. 
pozwala, jest jednem z najważniej: 
szych i najtrudniejszych zadań ujarz- 
mionego narodu, i tylko ciągła czuj- 
ność sumienia może temu zadaniu po- 
dołać, — powiada Władysław Mic- 
kiewicz, — W pogańskich czasach pa- 
trjotyzm polegał na zniszczeniu wro- 
ga, nikt o jego nawrócenie się n'e 
troszczył. Dziś zagłada ciemięzcy 
przestała być niezbędnym warunkiem 
zwycięstwa sprawiedliwości na zie: 
mi“ 9). 

Skoro więc zmiany wprowadzane 
do „Ksiąg” przed ich wydrukowaniem 
szły po linji zasad chrześcijańskch 
św. Tomasza a Kempis, trudno było- 
by przyjąć, że tylko w tem miejscu 
wzgląd na zwięzłość zadecydował o 
zatuszowaniu jednego z najważniej: 

  

pełnionej pubłleznością sałi i przy licznym 
udziale prasy, rozpoczęło siłę postępowanie 
dowedowe. Listę świadków otworzył Gala: 
siński, dziennikarz. Naogół zeznania śwład- 
ków nie wniosły nię nowege. Nie wyjaśnio 
40, kledy dokonano kradzieży i w jaki spo 
e: jutro nastąpią dalsze zeznania Świad- 

LŽ 

10-ta rocznica zgonu Prezy- 
denta Narutowicza. 

WARSZAWA (Pat): W związku z 
dziesiątą rocznicą śmierci Prezydenta 
Narutowicza odbędzie się w dniu 19 
grudnia r. b. w gmachu teatru wielkie 
go uroczysta akademja urządzona sta 
raniem komitetu obchodu, z marszał- 
kiem Senatu p. Raczkiewiczem jako 
przewodniczącym. Wysoki protekto - 
rat nad akademją objął p. Marszałek 
Piłsudski. Na program złoży się zaga- 
jenie przez przewodniczącego kom'- 
tetu marsz. Raczkiewicza, przemów e 
n'e gen. Rydza Śmigłego, prof. Wac- 
ława Makowskiego i b. ministra sen 
Augusta Zaleskiego. Wreszcie orkiest 
ra wykona marsz żałobny Chopina 
marsz z opery „Zmierzch Bogów” Wa 
gnera. Poza tem udział w akademji 
weźmie udział znakomita śpiewaczka 
pani Wermińska. 

Związek Nauczycielstwa 
wobec nowej pragmatyki 

służbowej. 
W ciągu cstatnich dwóch dni o» 

radował w Warszaw.c zarząd główny 

szych punktów: ideowych „Ksiąg. 
Przecież po opuszczeniu wysoce chrze 
ścijańskich zdań: „Wy tym, którzy 
wam przynoszą niewolę, przyniesiecie 
wolność, skoro będą skruszone bał- 
wany. Większa jest i potrzebniejsza 
miłość niżełi nienawiść*. „Ludzie ko- 
chający ojczyznę są jak pokarmy i le- 
karstwa, a ludzie nienawidzący nie- 
przyjaciół są jak trucizny” ”), pozo- 
staje w druku już tylko, mniej silne 
i dostrzegalne tylko przy wytężonej 
uwadze, zdanie: „Francuz, i Niemiec, 
i Moskal muszą być jako Połak i Lit- 
win“. (Rozdz. XVIII), jako jedyne 
świadectwo chrześcijańskiej miłości 
do wrogów. 

Mogłoby się wydawać dziwnem, 
że utwór, nacechowany pokorą i mi- 
łością chrześcijańską, spotkał się z 
potępieniem papieskiem, Rzeczywiś- 
cie papież Grzegorz XVI w swem bre- 
ve, Litteras accepimus*, skierowa:- 
nem do biskupa w Rennes, poiępił 
przedmowę Montalemberta do fran- 
cuskiego tłumaczenia „Ksiąg”, ale o 
samych księgach wtrącił tylko nawia 
sowo uwagę krytyczną. Nie bvio to by 
najmniej potępieniem i tylko przez 
nieporozumienie Mickiewicz i jego 
przyjaciele przyjęli ją za takowe. Od 
tego czasu szerzył się bezpodstawnie 
sąd o potępieniu „Ksiąg* przez papie - 
ża, dopóki sprawy tej na łamach 
Przeglądu Powszechnego nie wyjaś- 

nił Ks. W. Sz. '). 
„Księgi* odrazu zdobyły sobie wie 

kie powodzenie, mimo to że miały 
również wielu przeciwników. Już w 
grudniu 1832 r. ukazały się.dwa ich 
wydania w Paryżu u Pinarda. W na- 
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Notatki ze Świata. 
— ANTONI BOHDZIEWYCZ, Wilnian:a 

i stypendysta polski w celu studjowania fi! 
mu w Paryżu nakręcił krótkometrażowiec — 
wywiad z laureatem Olimpjady rzeźbiarzem 
Klukowskim. „I. K. C.* umieszcza dłuższy 

ykuł o tym filmie, twierdząc, że Bohkdz'e 
wicz to bodaj jedyny dziś w Polsce człow.ek 
„który w odpowiednich warunkach mógłby 
stworzyć polski film, którego nie musieliby 
śmy się wstydzić”. 

A Bohdziewicz „kręci* dalej. — Zobaczy 

  

a 

  

my. 
— W: SAMOLOCIE DO SOWIETÓW — 

uciekł kapral Dwornik, który nie był 
Mimo to potrafił w trudnych warunkach at- 
mosferycznych przelecieć aż do Czernimowa 
za Kijowem, gdzie wlądował nie rozbijaląe 
maszyny. Jednakże Sowiety tak lotnika z 
amatorstwa, jak i maszynę wydały Polsce. 
Dwornik tłumaczył się zdradą narzoczonej 
i chęcią samobójstwa. Dostał 2 lata ęzie 
nia i degradację, — Och, te kobietyl... 

— LEKTURA CHESTERTONA natchnęła 
niejakiego Zołotowa, by wykaz polskim 
literatom, że są fujary. Oto zł jącym się 
na akademję w Sali Rady Miejskiej w War- 
szawie „sferam artys zynił honory 
domu wytworny pan w ingu. Rozbierał 
z futer, zapraszał dalej. i Artystce ope 
rowej H. Lipińskiej potrzymał torebkę w cza 
sie jej „numeru poczem.. znikł, a z nim 
torebka z.400 zł. i zegarkiem, oraz najlep 

sze fuiro z szatni. с 
Złapali na schodach. 

nigdy... т 
— TOWARZYSZ LONDONA, POLAK 

MODRZEWSKI zjeździł cały at. Swego 
czasu bawiąc jako eksplorator złota nad 
Yukonem kupił za pośrednictwem zbiedzoae 
go włóczęgi psy. Wiłóczęgą tym był słynny 
Jack London, któremu te niespodziewane 
pieniądze ocaliły życie. Modrzewski spotkał 
się z Londonem ponownie w San Franciska, 
gdy London — znany i uznany brał już po 
dolarze za słowo swych now Modrzewski 
twierdzi, że większość osób londonowskicii 

znał i spotykał na Alasce i gdzieindziej. 
— NIE WIEM, CO POCZĄĆ Z PIENIZ- 

MIt* — mówi? słynny inesjasz teozofów Kri- 
sznamurti rezygnując z kuszącej propo- 

zycji 10.000 dolarów tygodniowo za nagranie 
mu o sibie. Krisznamurti, który buntowaf' 

się przeciw narzucanej mu roli mesjasza, zno 
wi prowadzi akcję idealistyczną. Twierds: 
on nie bez racji, że dzisiejsza zmaterjaliao- 
wana cywilizacja to „bagaż nędzy i niesz- 
częścia”, przewożony luksusowemi autami". 

— HENRY FORD uległ ostremu zapale- 
niu wyroslka robaczkowego i musi poddać 
się wcperacji, która jest w jego wieku b. 
groźna. Ford zachowywał dotąd świetny stan 

zdrowia przez unikanie narkotyków i higie- 
niezny rozkład dnia i pracy. 

— „TYDZ PĘDZLA W WIEDNIU* 

urządzili artyści w nadziei na zaagitowanie 

nabywców. Na nalepicnych na kioskach pa- 

pierach malarze na oczach publiczności ma- 
lowak plakaty informujące o życiu i potrze 
bach wiedeńskiej '„malarji”, 

— RODZINA WIESELNA DO WYNAJĘCIA! 

— о'ю kwiałek racjonalizacji dzisiejszego spa 

łeczeństwa. Nie każda wszak ślubna para ma 

rodzinę która dobrze się czuje w strojach 

wieczorowych i przy wikwininych strojach. 

Co zrobić więc? Ano wynająć takich i ta- 
kie, którzy zastąpią kochanego papę, drog4 
ciocię, wuja i t. d. W Paryżu już się to 50 

bi. Taksy niskie: Ы 

Coś jak dawniej w Rosji: za 26 rub!i, 

jedzenie i wypitkę — generał w rodzinie do 

wynajęcia... mi. 

Najraejonalniejszym orężem z walce 

z gruźlicą, są poradnie przeeiwgruźl- 

€ze; niestety w Połsee mamy ie za- 

ledwie 150, podczas gdy Niemey mają 

przeszło 3.000, Francja zgórą 500. 

Widzimy, że daleey jesteśmy od nałe- 

żytego wyposażenia arsenału do wal- 

ki z gruźlicą. Konieczny jest wysi- 

łek wspólny eałego społeczeństwa, a 

więc  popicrujeic walkę s gruźlieą. 
Popierajcie „Dni Przeciwgruźlicze*! 

Kupujeie nalepki przeciwgruźlieze! 
A W R W EA, 

        

   

    
   

    

  

Lepiej późno n.ż 

  

   
    

  

  

    
    

  

  

        

Związku Nauczycielstwa Polskiego 

przy udziale 40 delegatów. reprezen- 

tujących nauczyciełstwo z całego te- 

repu kraju. Zjazd poświęcony był 

sprawie zmiany pragmatyki służbo- 

wej nauczyciel. 
W toku obrad wyrażono oplnję, 

że zaszłe zmiany nie odpowadają spe- 
cyficznym warunkom pracy nauczy- 

ciela, a zastosowanie jednakowego 

sposobu traktowania funkcyj admini- 
straeyjnych i funkcyj wychowaw- 
czych odbić się może ujemnie na cało- 
kształcie pracy szkolnej i obywateł- 
skiej nauczycieli. W wyniku zjazdu 
opracowano projekt materjału w tej 
sprawie do ministra wyznań religij- 
nych i oświecenia publicznego. 

stępnym roku było aż siedem wydań 
(włączając w to 3 wydania lwowski», 
niecenzuralne). Potem ponawiano wv 
danie ich jeszcze kiłkanaście razy. 
Jednak popularność ta nie dowodzi na 
leżytego zrozumienia „Ksiąg. Kra- 
siński, znający dobrze współczesnych, 

zrozumiał „Księgi*, ale bardzo sesp- 
tycznie patrzy na ich znaczenie dla 
społeczeństwa i narodu. „Pielgrzytm- 
stwo“, — pisał do Goszczyńskiego, — 
„jest tak głęboko pomyślane, jak nie 
często zdarza się myśleć naszemu wie 
kow, ale przez krewkość ludzi będz e 

ono raczej szkodliwem, niż użytecz- 
nem, bo mało kto zrozumie cele 3u- 
tora, cele najczystsze, najświętsze. 
Mickiewicz jako człowiek, jest jeszcze 
piękniejszy, niż jako poeta; on jeden 
wie, co poświęcenie; dlatego myślę, 

że źle mu jest między ludźmi, którzy 
interes swój mają na celu, a słowo po- 
święcenie przyczepiają do siebie, jak 
liść figowy na posągach“ *). 

(Dok. nast4 

Władysław Arcimowicz. 

*) Pigoń St. „O Księgach narodu i piel. 
grzymstwa polskiego A. Mickiewicza”. Rra 
ków 1911, str. 89 i nast. 

®) Ujejski J. „Ogólny rzut oka na prądy 
religijno—społeczne wśród emigraeji po r. 
1831“. Sprawozdanie Ak. Um. w Krakowie .. 
1915, nr. 4. 

», Pigoń, op. elt. 50 i nast. 
*) Wi. Mickiewiez. Żywot A. Miekiewieza. 

  

Poznań 1929, tom I, str. 183. 
8) ib., str. 231. 
7 ib., str. 230. ; 

Pigoń, op. cit., str. 66. ZAM 
* 1902, TV, oraz 1908, I. Fer wą 
*) Pigoń, op. cit., str. 111. Ik  
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Z Wilna traktem do Turgiel powracal Fe- 
iks Koszczyc, mieszk, wsi Słobódka, Na 7 
"mniej więcej kilometrze od Turgie! napadło 
na niego kilku zbirów, zadając kilka tłuezo 
mych ran. Przeježdžujący włościanie znałeź- 
i po kilku godzinach nieprzytomnego Kosz 
szyea | przewieźłi go de Turgiei gdzie mu u- 
łziełeno pierwszej pomoey, poczem jeszcze 
'iągie w stanie nieprzytomnym przewieziono 

| Koszezyca do szpitala w Wilnie. 
Przeprowadzona natychmiastowa obława 

Wczoraj wc wsi Grzesińee gm. piotrow- 
skiej wybuchł groźny pożar w zabudowa- 
niach Stanisława Pieślaka. Ogień szybko 

przerzucił się na sąsiednie zabudowania obej 
mując znaczną część wsi. Wezwane straże 
pożarne ż okolicznych miasteczek przy po- 
moey wojska zdołały w ciągu 4 godzin pożar 
umiejscowić. Pastwą płomieni padło 9 do- 
mów mieszkalnych wraz z knwentarzem, 7 
budynków gospodarskich, 4 stajnie i 3 ehle 

Od pewnego czasu wśród włościan wsi 
Kołagi pow. dziśnieńskiego wpływało eoraz 
więcej zamełdowań polieji tamtejszej, iż po 
każdym dniu targowym we wspomnianej wsi 
„pojawia się duża ilość fałszywych monet. Mel 

dunkami temi załuteresowały się poważnie 
"organa polieyjne i już podczas ostatniego tar 
gu, ksóry się odbywał w poniedziałek we wsi 
KRełagi zostali ujęci dwaj bracia Ciechano- 

Kraśne n. Uszą. 
WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU ZRZESZ. 

MŁODZIEŻY RZEMIEŚLNICZEJ. 

W dniu 1t bm. w sali domu ludowegi 

"odbyło się Walne Zebranie Oddziału Zrze 
i у lniczej i Przemysło 

    

   

   

tworzył i ragaił p. B. Krzyża 
es Oddziału podkreślając potrze 

czność organizowania 6ię wszyst 
kich rzemieślników w szeregach organizacji. 

Sprawozdania z działalności i kasowe - 
ałożył prezes Krzyżanowski, z którego wy 

mikało, że gospodorka Oddziału byla b. 054 

©zędną. 
Referat p. t. „Cele 

  

zadania organizaci“ 

wygłosił p. Anforow który zaznajomił o 
gół młodzieży z zadania: Zrzeszenia Mito 
dzieży Rzemieślniczej i Przemysłowej na na 

  

    
szych aiemiach. 

Po referacie wybrano nowy Zarząd Od- 
<działu, w skład którogo weszli: 

BACZNOŚĆ! 

Przy nadchodzących świ 
własnego wyrobu; cukierki, 

    

stosowanych do kryzysu. 

.W obronie drzew 
wileńskich. 

— Do najładniejszych dróg. prowadzących 
«ło naszego Wilna, naležy szosa Niemenezyń- 
"ka, która nawiasem rmówiąe, zasługuje na 
mazwę „Traktu Marszałka Piłsudskiego*, po- 
mieważ łączy On z tą drogą dużo 
wspomnień. 

Oprócz plękuych widoków, ozdobą jej hy 
ły dotąd rozłożyste drzewa, tworzące szero- 

%а aleję, sadzone i ochrunlane za €zasów 
rosyjskich, a uszanowane nawet przez oka- 
pantów niemieckich i bobszewiekieh, jak rów 
nież przez ubegą ludność, dlu której stanowi 
łyby przecież dużą pocmc, jako opał, ezy tei 
budulec wartościowy. 

Obeenie, gdy z nakiadem kosztów władze 
masze dążą do zrealizowania zasady, by każ 
«ła droga pulliczna obsadzona była drzewami 
*e zupotzątkowano już w kierunku Werek, 
N. Wilejki i t d., z jakieraże zdziwieniem i 
oburzeniem koustatujemy, że niejakać p. Ka 
zimierzowa, przystepiła do gruntownego oge 
docenia danej szosy, wyrąbująe eały drzewo 
stan znajdujący się w obrębie pasa przydrcż 
nego, zwłaszezu, że w granieach miasta jest 
©n własnością miasta, zaś poza jego gran: 
©*amt — nałeży do państwa, nigdy jednak do 
usoby prywatnej. 

duż w r. 1929, ówczesny właścicieł Pośpi« 
szki, wyjednał sobie u władz wojewódzkieh, 
że zezwołonc mu na zredukowanie szersko- 
Ści tej drogi do 27 mtr, dzięki jednak inter 
weneji Magistratu, zgodnie z rozporządze- 
niem Ministra Robót Pub., wystawiene „uż 

swych 

  

kopce przez Urząd Drogowy, zostały usunięte 
R dawna szerokość 498 mtr. przywrócona. 

Przy wspomnianej szosie od r. 1925 paw 
stała kolonja pracowników miejskieh t zw. 
w„Wilja*, która położona jest na rozpareelo- 
wanej ezęśel majątku „Pośpieszka*, Cały ten 

, przez rezbiciem na działki, właśeieiel 
amuszony był poprzecinać wytknięeiem ulie, 
*o łącznie weszło w obręb W, m. Wilna, a 
tem samem tamt. ulice stały się własnościa 
miasta, jednak z winy pierwotnego właści- 
<iela, Magistrat nie dokonał dotąd oficjalne 
£go ieh przejęcia, dzięki czema nahywey dzia 
dek stoją wobec możliwości nowej samowoli 
ae strony właścietcia Pośpieszki, a mianowi 
«ie pozagradzania ulie, co pozbawi Ich wszel 
kiegc dostępu do ich posesyj. 

Notatką niniejszą zwracamy uwagę władz 
miarodajnych, jak wojskowych, wojewódz- 

kich i komunalnych (prezydent miasta inter 
wenjowzł w dniu 7 grudnia w tej sprawie, 
w Starostwie Gredz. »), jak również miło 
Śników Wilna, aby przedsięwzięto kroki, w 
«celu ochraniania naszego miasta, przeciw 
wszelkim zakusom wandalizmu. 

Dodać jeszcze należy, że dzielnica ta poz 
wiona jest dos nej spiekl policyjnej, 

wohee ezego pracownicy miejscy, którzy z 
uszezerbkiem ni iezbędniejszych potrzeb. 
starają się zapewnić swym rodzinom, zdrowe 
letniska, stają się chroniczną pastwą rabu- 
siów, którzy wynoszą nawet części składowe 
budynków. 

Starostwo Grodzkie Sprzeci- 
wiło się nawiązaniu komu- 
nikacji z uł. Tramwajową. 
Komunihują nam, że nawiązanie komuni 

chi z al. Tramwajową, nie zostało zreali- 
%owane z odu sprzeciwu Starostwa Gro- 
dzkiego (7). W sprwie tej Magistrat wystoso 
wał onegdaj pismo » żądaniem nie stawia 
mia przeszkód, gdyż kwestja ta jest holączką 

ogółu mieszkańców Autokoła którzy kaiejto- 
*ycznie doruagają się przywrócenia dawnej 
trasy komunikacyjnej. 

  

   

  

    

   

    

KRESY 

Fabryka Cukierków „Uniwersal 
Baranowicze, ul. Ułańska 13. 

h poleca: ozdoby cholnkowe z czekolady i cukrów 
karmelki, marmoladki do tortów, figurki czekoladowe, 

łandrynki i wszelkie wyroby cukiernicze — po bardzo przystępnych cenach do- 
Gotowe torebki gwiazdkowe. 

UWAGA! Szkoły, instytucje i organizacje społeczne otrzymują specjalny rabat: 
Na żądanie P. T. Szanownej Klijenteli cenniki i zamówienia wysyłamy pocztą. 

` 

dała dodatnie wyniki. W: gęstwinie leśnej u- 
jęto ukrywająeych się czterech napastników. 
Po wylegitymowaniu ich okazało się że są to 
Stanisław i Wyktor Pawłowscy, Stanisław 
Andrzejewski 1 Stanisław Bortkowski, Całą 
ezwórhę aresztowano i odstawiono do dy- 
spczycji władz śledczych. Zachodzi przypusz 
ezenie, że dokonali oni napadu w cełach ra 
bunkowych. Rannego Koszczyca ze względu 
na ciężki stan zdrowia nie można bylo wez9 

raj badać. (e) 

Pożar we wsi Grzesińce. 
Kilka osób dotkliwie poparzonych. 

wy. W. egniu spłonęło kilkanaście sztuk Žy- 
wego inwentarza, Podezas akcji pożarowej 
actkliwe poparzenia odnieśli: Władysław Pie 
ślak, jego brat Stanisław, Kazimierz Łakasze- 
wiez, Barbara Milkaniee i 14-letni Paweł Jan 
kewiez. 

Jak zdołano ustalić w wyniku doehodze- 
nia polieyjnego pożar powstał z, nieostrożne 
go obchodzenia się z cgniem przez żonę Piw 
ślaka Kazimierę, — Straty są znaczne. 

Aresztowanie koelporterów fałszywego bilonu. 
wie mieszkańcy m-ka Dołhinowo. Przepro- 
wadzona przy nich rewizja osobista ujawni 
ła sześć 2-złołowyeh monet brdzo nieadolnie 
siabrykowanych. Obydwóch kołporterów fał 
szywyeh monet zatrzymano į oddano do dy- 
spozycji władz sądowo šledezych, 

Pelieja w tej sprawie prowadzi PY 
nie. ) 

nam — 

Pp. Jan Niewiadomski —- prezes, Franci 
szek Mackiel, Miehał Autos, Jan Antos, M 
dolski Kanon i Popławski Antoni członkowie 
Zarządu. 

Komisję Rewixyjną powołano w osobach: 
pp. Poliwoda Józef, Sokcłowski Piotr i Bu 
rak. 

Uchwałono płan pracy na najbliższy ok 
res, oraz postanowiono zorganizować świet 
Ecę w domu ludowym, która skupiałaby młe 
dzieź rzemieślniczą w wolnych chwilach od 
pracy — dz możność godziwej rozrywk:, 
oraz możność prowadzenia pracy samokształ 
ceniowej i kulturalno—oświatowej. 

    

   

dednocześnie postanowiono zwrócić s'ę 
do Zarządu Centralnego Z. M. R. i P. woj. 
Wileńskiego z prośbą o zorganizowanie kur 
sów dokształcających Zawodowych w Kraś- 
nem, ponieważ większość młodzieży skoń- 

czyła już termin u mistrzów lecz nie może 
złożyć egzaminu tzaladniczego z powodu nie 
posiadania odpowiednich wiadomości teore- 
tycznych. 

      
        
      

          
    
  

BACZNOŚĆ! 

O boski Apotfnie, takżeś upadł nisko 
Że ty coś na Olimpie najpiękniej wyglądał, 
Dziś jako oskarżony pętasz się po sądach 
W: nieczyste awantury wplątawszy nazwisko. 

I dwisiaj po gazetach reporterskie buby 
Ogłoszą twoje sprawki li ja je wyśpiewam 
Żeś prócz siebie oczernił swego Andrejewa 
Diaczegoś Apollinie został... Sołohubem? 

SOŁOHUB 

był przez cztery lata sekretarzem mecenasa 
Andrejewa. Nietylko sekretarzem ale i przy 
jacielem. Łączyły ich bardzo serdeczne sto- 
sunki. Andrejew darzył swego sekretarza wel 
kiem zaufaniem. Sekretarz Sołohub miał lat 
35 i piękne imię Apołłos, co się po greeka 
wykłada Apollo. 

SEKRETARZ! 

Wiemy ezem sę, czem mogą być sekre- 
tarze ludzi wybitnych, zapracowanych. Przej 
mują eoraz więcej funkcyj swych zwierz- 
chników, „od dołu” ich opanowują. Poznają 
charakter, słabe strony, zwyczaje swych pryn 
cypałów. Nieraz muszą ich zastępować, w 
ich imieniu występować, ich „markować”, N. 
p. w rozmowach t nicznych. Nie by 

odwrotnie. Pryncypał udaje sekretarza. 
N. p. ktoś dzwoni przez telefon: czy obecny 
p. minister? Minister (albo adwokat) momen 
talnie zmienia głos: „przy telefonie ypsyloń 
ski, kretarz; pana ministra (mecenasa) nie 

ma. Niech pan (pani) zatelefonuje za 3 dui. 
Albo za 4. Albo wogóle w przyszłym tygod- 
niu“. Taka „autodegradacja”, chodzenie na 
czworakach, uprawiane przez wielkich łudzi. 
nie jest to tylko rozrywką miłą dla nich, 
jest często jedynym ratunkiem przed rozde- 
ptaniem przez sprawy drobne. 

   
   

    

     

  
  

  

POMIESZANIE OSOBOWOŚCI 

jest już wtórnym skutkiem konstrukcji tego 
świata, którą pobieżnie wyżej zilustrowalić 
my. 

Czasem klijent zupełnie nie może odróż 

nić zwierzchnika od zastępcy. Nie może od 
różnić ich charakterów... ich podpisów. Zwła 
szcza gdy n.p. Apołłos Sołohub podpisuje sie 
nazwiskiem Andrejew. 

STAŁO SIĘ. f 

Przed Sądem Apełacyjnym dziś stoi Sołokuk 
oskarżony © fałszowanie podpisów swego 
pryncypała na wekslach, żyrcwanych przez 
Bebiatyńskiega. 

Oskarża prokuralor Turowicz. Na liieie 

obrońców figurują mecenasi Szurlej i Be- 
renson z Warszawy. Żaden z wileńskich ad 
wokatów nie zechciał widocznie występować 
p-ko swemu koledze. Ale i ci z Warszawy nie 
przyjechał lidarność zawodowa?) 

Powodami cywilnymi są Andrejew ; Во- 
biatyński. 

W? kolegjum sędziowskiem pzrewodniczy 
Dmochowski, referuje sprawę Jodziewicz, a- 
systuje Zaniewski, sędzia sądu Okręgowego! 
Albowiem po dwu kasacjach sprawa jest już 
po raz trzeci rozpatrywana przez Sąd Apela 
cyjny I w kolegjum zabrakło osób, które 
jeszcze nie sądziły w tej sprawie! 

Na poprzednich rozprawach w Sądzie ©- 
kręgowym i Apelacyjnym (pierwsza w ste 

padzie 1930 r.) Sołohub w zeznaniach siara? 
śię kompromitować Andrejewa, dziś mikzy 
o tem. Twierdzi w dalszym ciągu uporeay: 
wie, że wpra fałszował podpisy, ale 
czynił na wyraźne ziecenie pryneypała. Pod- 
pisywał nawet pryncypała na listach sądo- 
wych, podaniach i t. 4. Mec. Andrejew kate- 
goryczinie zaprzecza. 

Ciekawym fakiem jest to, że powództwo 

   

   

   

  

   

ROWU zł RB BR 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU [Adolf Korn. A 
Krwawy napad zbirów na przejeżdża- 

jącego włościanina pod Wilnem. 
W wyniku obławy policyjnej napastników aresztowano. 

Onegdaj zmarł w Wilnie były dyrektor 
gimnazjum E. Dzięcielsk'ej bł. p. Adolf Korn. 

Urodzony w roku 1893 w Brzeżanach, u- 
kończył V-te gimnazjum we Lwowie z odzna 
czeniem. Studja uniwersyte odbył we 
Lwowie, Warszawie i Wńólnie, najprzód na 
wydziale prawa, potem tilozofji, kończąc je 
dyplomem nauczycielskim. W roku 1910 roz 
począł działalność pedagogiczną w szkol- 
nictwie prywatnem jako nauczycie! w Toma- 
szowie Mazowieckim, potem w Łodzi, Łomży, 
Białymstoku, wreszcie zaś w 'W$lnie, gdzie 
przez siedem lat był dyrektorem gimnazjum. 

Adolf Korn brał udział w obronie 
iadał krzyż obrony. Lwowa, W 

+ uniwersyteckich we Lwowie 
udzielał się żywo pracy społecznej i położył 
zasługi około rozwoju samopomocowych ż1- 
stytucyj skademickich. W! Tomaszowie Ma 
zowiec ał mandat radnego z H- 
sty socjalistycznej. Zmarły był jednym z 
twórców Zawodowego Związku Nauczycieli 
żydowskich Szkół Średnich i prezesem od- 
działu w Białymstoku. 

Odznaczał się głębokiem wykształceniem 
i niecodzienną imteligencją. Był jednym z 
najlepszych nauczycieli języka polskiego a 

pedagog zaznaczył się wybitną dzia- 
ą. Gimnazjum, którem kierował w 

, zawdzięczało mu swój rozwój. 
Pozostawił żonę, nauczycielkę gimnazjum 

Zmarły pozostawił głęboki żał w rzeszach 
uczniów i uznanie w sferach nauczyciels- 
ki 

  

   
   

  

   
   

    

  

  

  

       

  

   

  

   

    

Cześć Jego pamięci! 
Eg 

Przyjazd przemysłowców 
litewskich do Wilna. 

W dniu wczorajszym przejazdem 
da Warszawy bawiło w Wilnie dwóch 
wybitnych przedstaw ciełi litewskie- 
go przemysłu i handlu. Przedstawicie 
le kupiectwa kowieńskiego udali się 
na teren warszawski, łódzki i Śląski 
w sprawie poczyn enia zakupu towa- 
rów w Polsce. 

Do Wilna przybywa 
wycieczka z Kowna. 

W przyszłym tygodniu ma przy- 
być do Wilna z Kowna wycieczka nau 
czycieli tamtejszych szkół hebrajs 
kich. 

Zjazd właścicieli składów 
aptecznych. 

W Wilnie odbył się zjazd właści- 
cieli składów aptecznych województ- 
wa weńskiego. Na zjeździe postanc- 
wiono dążyć do polepszenia stanu dro 
gistów, ustab'lizować platformę pra- 
wną i usilnie zwalczać nieuczciwą kon 
kurencję. 
UTI TR TSS NIN ZAPADA AOWUCIERI 

Cukiernia „Zjednoczenie” 
w Nowogródku, Mickiewicza 1 

Przyjmuje na Święta obstalunki. 
Poleca gototowe ozdoby choinkowe 

oraz słodycze i pieczywo. 
Ceny zriżone. 

  

МОВ КТ 

Arbon žąda zmiany umowy. 
Na jednem z ostatnich posiedzeń 

radzieckiej kemisji do spraw komuni 
kaeji miejskiej dyr. Arbonu p. Mas- 
salski, uskarżająe się na spadek frek- 
wencji jeżdżących (?) wysunął — ko- 
niceznošė zmiany dotychczasowej u- 
mowy. W myśl postułatów dyrekcji 
Arbonu zmianie ma nłee szereg punk 
tów o zasadniezam znaczeniu. Zmiana 
umowy, jak się dowiadujemy, ma 
pójść w kierunku jej uełastycznienio, 
w pierwszym zaś rzędzie ma dać Ar- 
bonowi daleko idące prerogatywy w 
kwestji organizacji komunikacji miejs 

    

  

kiej bez mgereneji w te sprawy Magi- 
stratu który ograniezyłby się do wytk 
nięcia ogółnego szkicu organizacy jne- 

о. 
ž Swój projekt nowej umowy p. Mas 
sałski miał złożyć na piśmie na ponie 
działkowem posiedzeniu komisji a*- 
bonowej. Z powodu jednak wynikłych 
w ostatniej chwili trudności projekta 
narazie nie złożył. Projekt więe nowej 
umowy będzie przedmiotem obrad na 
stępnego posiedzenia omawianej ko- 
misji. 

  

Ponowna rewizja gospodarki straży ogniowej 
W związku z ujawnieniem ostut- 

nie szeregu nadużyć w straży ognio- 
wej o czem w swoim ezasie obszernie 
donosiliśmy, prezydent dr. Maleszew- 

Ski połecił wydziałowi kontroli prze- 
prowadzić ponownie szezegółową re- 
wizję gospodarki straży. ogniowej i 
sporządzić odpowiedni protokół. 

Pomoc bezrobotnym. 
Akcja ziemniaczana. 

Zasiłek ziemniaczany otrzymało 
dotychczas 1112 bezrobotnych. Roż- 
dawnictwo tego zasiłku odbywa się 
nadal w przyśpieszonem tempie. Op- 
rócz bezrobotnych ziemniaki otrzy- 
mało 10 szkół powszechnych na do- 
żywianie dzieci. 11 szkół jednak, któ- 
rym były wyznaczone terminy w ze- 
szłym tygodniu i wydane zlecenia, 
nie zgłos'y sę po odbiór ziemniaków. 
Hamuje lo oczywiście pracę w ma- 
gazynach. Dotychezas wydano z ma- 
gazynów 317 tysięcy klg. ziemniaków. 

  

Garące obiady dla dzieci. 

Wojewódzki Komitet do Spraw 
bezrobocia rozpoczyna jutro wyda- 
wanie gorącej strawy 500 dzieciom 
w wieku przedszkolnym. Strawa, zu- 
pa jarzynowa i mięsna, będzie przy- 
gotowywana w kuchni w murach po- 
franciszańskich, a słamtąd dowożo- 
na przez kuchnie wojskowe do sześ- 
ciu punktów miasta, gdzie nasłąpi 
rozdawanie. Dziś rodzice dzieei otrzy- 
mają karty żywnościowe. Wydawanie 
strawy będzie się odbywało w godz - 
nach południowych t. j. od 12 do 1. 

Przygotowywaniem strawy zajmu 

ją się panie ze Związku Pracy Oby- 
watelskiej Kobiet, mając do pomocy 
siły fachowe. 

Reperacja odzieży. 

Sekcja odzieżowa Wojewódzkiego Kom'- 
tetu do Spraw Bezrobocia zatrudni w swych 
warsztatach, przy reperacji odzieży, +0 szew 
eów, 9 sawaczek i 6 krawców. Wystosowano 
już odpowiednie zapotrzebowanie na tych 
pracowników do PUPP-u. 

W? Hczbie bezrobotnych, zatrudnionych w 
warsztatach, znajdzie się kllku Żydów. ° — 

APOLLO FAŁSZOWAŁ WEKSLE. 
z. Andrejewa zostało oddałone przecz 

Wśród zeznań 25 świadków specjalnie 
cenne i sensacyjne były zeznania mec, Jasiń 
skiego i mee. Petrusewieza. Twierdzą oni, 
#е cały proces został sprowokowany prze 
Sožohuba. 

SOŁOHUB MIAŁ SZANTAŻOWAĆ 
ANDREJEWA, 

żądając okupu w dolarach, m. in. złożył do 
Rady Adwokackiej (oddaloną) skargę, że 
Andrejew nie wywiązuje się z obowiązków 
adwokackich (wziął 400 doł. zaliczki na 
jakąś sprawę, którą zaniedbał). Wkońcu zro 

bił kombinację z wekslami. Włkroczył proku 
rator. W] listopadzie 1930 r. w Sądzie Okrę 
gowym Sołohub został uniewinniony, co 0- 
czywiście b. poderwało opinję Andrejewa, 
Sąd Apelacyjny był surowszy dla Sołohuba 
i dał mu 2 lała więzienia. Nasłąpiły kasaejc 
i rozprawy powtórne. 

JAK KRUKI NA PADLINĘ 

rzy pożyczali na weksle, Zgłaszają oni wszy 
scy pretensje do Andrejewa. Kto wie? moźe 

dlatego, że wiedzą że tu łatwiej niż ad 50- 
łohuba będzie co wyegzekwować . 

EKSPERCI 

ustabl: precezyjsem okiem, że podpisy «4 
sfałszowane. Tak zresztą przyznał i Sołohub, 
upierając się tylko co do tego, że ręka jega 
była ślepym mieczem na rozkazach mózgu 
pryncypała. 

> PODPISY 

były tak doskonale sfałszowane, że nawet 
sam Andrejew nie mógł z absolutną pewnoś 
cią twierdzić, że to mie są jego podpisy. 

ROZPRAWA TRWA. * 

Przemówienia stron nastąpią dzisiaj, 
Najbardziej szanowni ze świadków wysta 

wili Andrejewowi przychylne świadectwo. 
Zwłaszcza, że jest zdolny. Zresztą nie byii 
bezkrytyczni, zwracali uwagę i na wady 
charakteru, ale to podkreśla tylko objektyw 
ność ich zeznań, 

Mimo to należy stwierdzić, że sam fakt 
procesu nadszarpnął opinję = Audrejewa. 
Mec. Andrejew wyraźnie jest podenerwowany 
Tymczasem Sołohub wcale nie wygląda na 
oskarżonego. Zachowuje się swobodnie | 
rześko, Ost. 

  

  

Wołejszo znów 5, Bancerewicz znów 4, 
Siemiesz 2 lata. 

15 grudnia b. r. o godz. 14,15 rostał ogła 
szony w Sądzie Apelacyjnym wzrok w gło- 
Šneį aferze Wolejszy I Baneerewicza (nad- 
użycia w KKO. i oszustwa). 

Motywaeję Sądu Okręgowego uchylona, 
uznające za błędną, ale pozostawiono wyzna- 
czeny w Sądzie Okręgowym wymiar kary: 

Wołejszę skazano na karę łączną 5 № 

    

  

więzienia, Buneerewicz 4, Siemiesz 2, a Ro- 
kicki 6 miesięcy. 

Ogłoszono utratę praw obywatelskich i 
honcrowych i zasądzone koszta sądowe: od 
Wolejazy 960 zł, Bancerewicza 476, Szemie- 
sza 270, Rokickiego 60 zł. 

Kurę więzienia darowano aa zasadzie am 
nestji tylko Rokickiemnu. Osł. 

„ Žniwo śmierci. 
Statystyka samobójstw 

Według opracowanej statystyki w 
ciągu ostatnich 11 miesięcy 1932 r. na 
terenie Wilna targnęło się na życie 
189 osób, z czego 112 osób zmarło. 

Według klasyfikacji najwięcej wy 
padków samobójstwa zanotowano po- 
Śród zubożałej inteligencji, którą do 
ostatecznego kroku tego zmusiły roz: 
paezliwe i beznadziejne warunki ma- 
terjalne. Wypadków takich zanotoewa 

no 143, z rozstroju nerwowego usiło- 
wało odebrać życie 8 osób, z zawodów 
miłosnych 17 osób (przeważnie kobie- 
ty) Innych wypadków zanotowano 
21. 

Na prowineji w ciągu pierwszego 

w Wilinie i na prowincji. 

półrocza zamachów samobójczych do 
konało 88 osób, z czego śmiertelnych 
37. Samobójstwa popełniali przeważ- 
nie zubożali rolnicy i ziemianie, któ- 
rych nieruchomości ziemskie poehło- 
nęły różnego rodzaju obciążenia poda 
tkowe i pogłębiający się kryzys gospo 
darczy. 

Z powodu zawiedzionej miłości za 
notowano*21 wypadków samobójstwa 

Wypadki samobójstwa w bieżą- 
cym roku przybrały rozmiary epidc- 
mjł, W porównaniu z latami 1930—31 
ilość samobójstw zwiększyła się o 
15—90 procent. 

Zamach samóbójczy zredukowanej urzędniczki 
Gdy zawiodła głodówka, zażyła weronalu. 

We wczorajszym numerze „Kurjera* d0- 
nosiliśmy a głodówce Marji Piasewiezówny 
byłej urzędniezki jednego z banków wileń- 
skieh, zamieszkułej przy zaułku Białym Nz $ 

O tym bądź eo bądź niecodziennym wy- 

padku otrzymujemy uastępujące dałsze szeze 

Plasowiezówna została zredukowaaa 1 zna 
luzla się w opłakanych warunkach materjal 
nyeb. Usiłowania jej otrzymania jaklejkoł- 

Pracownicy więzienia 
„Stefańskiego” śpieszą 

z pomocą Lezrobotnym. 
Na ostatniem walnem zgromadzenin prace 

wników więziennych jednogłośnie uchwalono 

opodatkować się na rzecz bezrobotnych w 
ilości pół procenta od miesięcznych pobo- 

rów, na okres miesięcy zimowych. Pierwszą 

składkę około 80 zł. przelano już do kasy Ke- 
mitetu niesienia pomocy bezrobotnym. 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

RADJO 
ŚRODA, dnia 14 grudnia 1932 r, 

11.140: Przegląd prasy; Kom. meteor.; Czas 
12.10: Muzyka z płyt; 12.20: Kom. meteor; 

: Progr. dzienr : Utwory Rossi- 
ietda rolnicza; 15.25: 

15.35: Audycja dia 

dzieci; 16.00: Recital Leopolda Sadowskiego 

płyty); 16.40: „Emigracja postyczniowa w la- 
tach 1863 — 1880“ — odczyt; 17 Koncert 

krzypcowy „Militarny“ Karola Lipińskiego; 
Racjonalizacja przemysłu a zatrud- 

—- odczyt: 17.55: Program na 
15.00: Muzy *kka: Wiad. bieżą 

muzyki; 18.40: Codz. odcinek po- 
18.50: Rozniaitości; 19.00: Prze- 

Starożytny Olimp w 

świetle osialnich wykopalisk'—odczyt; 19.30 

„Norwid i Brzozowski — prekursorowi 

felj.; 19.45: Pras. dz. radj.; 20.00: Chór Ery- 

nna; i sportowe; Dodatek do pras 

dz. radj.; 21.05: Koncert symfoniczny (płyty); 
Na widnokręgu; 10. Pieśni w wyk. 

22.40. Odczyt ез- 
23.00. Muzyka 

    

      

   

     

    

    

      
ce; D. c. 

wieściowy; 
gląd litewski; 19. 

  

      

  

   

      

taneczna. 

CZWARTEK, dnia 15 grudnia 1932 r. 

prasy. Kom. meteor. Czas. 
2,30: Kom. meteor. 

    

12,10: Muzyka yt. 4 

12,35: Poranek szkolny. 14,40: Program dzien 

ny. 14,45: Muzyka operetkowa (płyty). 15,15: 

Giełda roln: 15,25: Koim. Akad. Koła Mi 

Syjne 15,3: Zamało jadamy ryb* — od- 

czyt. 15,50: Muzyka z plyt. 6,00: Transm. z 

Senatu. ówienie marsz. Wł. Raczk'e- 

wicza, 16,15: Muzyka z płyt. 16,25: Lekcja 

francuskiego. 16,40: Ludwik Zamenhof” -— 

odczyt. 17,00: Podstawy muzyki. — Formy 

pieśni jednogłosowej. 17,40: „Czy czeka nas 

nowe średniowiecze?* — odczyt, 17,55: Pro 

gram na piątek. 18,00: Muzyka lekka. Wiad. 

bieżące. D. c. muzyki. 18,40: Godz. ode. pow. 

18,55: Kom. litewski. 19,00: „Skrzynka pocz 

towa Nr. . 19,20: Rozmaitości, 18,30: Re 

cytacje. 19,45: Prasowy dziennik radjowy. 

20,00: Godzina życzeń (płyty). 20,55: Wiad 

sportowe. Dod. do pras. dz. radj. 21,05: Kon 

cert. 21,30: Słuchowisko. 22,15: Muz, tan, Z 

Warszawy. Komunikaty. Muz. tan. ze Lwowa 

  

   

    

  

  

   

SPORT. 
Z meczu bokserskiego Sztokholm — Inowrocław. 

  

Zdjęcie nasze przedstawia drużyny pieś- 
ciarskie szwedzkiej reprezentacji Sztokho!- 
mu i reprezentacji „Goplanji* bezpośrednio 
przed meczem, który, jak wiadomo, odbył aię 
we wtorek dnia 6 bm. i zakończył się wyst 

kocyfrowem zwycięstwem Szwedów w stosua 
ku 13:93. 

Na pierwszym planie zdjęcia pięściarze 
szwedzcy (z krzyżami na trykotach). 

ZIMOWY MEETING W LANDWAROWIE. X leży przypisać kapitanowi sportowemu Okr. 

Mocting sprtowy w Landwarowie, mający 
się rozpocząć na Boże Narodzenie, będzie nie 
wątpliwie atrakcją towarzysko—sportowń 
obecnego sezonu zimowego. Podany onegdaj 
program meetingu uzupełniamy obecnie po- 
dając warunki i koszta uc ictwa. 

A więc całodzienny pensjonat wraz z po 
mieszezeniem, opałem, Światłem i usługą ko 
sztuje 5,50 zł. dziennie od osoby. 

Zgłoszenia pensjonatowe przyjmowane są 
na pobyt 3-dniowy, 10-dniowy, dwutygodni» 
wy i trzytygodniowy, przyczem termin zgło: 
szeń conajmniej na dziesięć dni przed termi 
nem wyjazdu. 

Koszt tury trzydniowej (świąteeznej) — 
wraz z wpieem do Polskiego Klubu Campin 
gowego wynosi 0 zł. od osoby; tury 10 4п’о 
wej 64 zł; dwutygodniowej 86 zł.; trzytygod 
niowej 125 zł, wraz z wpisem i kwartalną 

składką do Klubu. 
Dla uezestników przygotowano około 200 

pomieszczeń dobrze ogrzanych. Wyekwipowa 
nie jak najskromniejsze, gdyż nałeży wziąć 
z sobą 'ubranie sportowe i ciepłe okrycie 
oraz bieliznę pościelową i ciepły koc. Ponii- 
mo rautów stroje wieczorowe są zbędne. —- 
Dla dogodności uczestników uruchomiono 
na miejscu wypożyczalnię nart i saneczek. 

Imprezy sportowe będą przeplatane róż- 
rywkami i zabawami towarzystkiemi. Do po 
wyższego służą Kasyno Klubowe z restaura- 
eją, barem i salą dancingową; w Pałacu Lan 
dwarowskim wielka sala balowa i restaura- 
cyjna oraz nad jeziorem kawiarnia z bufe- 
tem. Dancingi odbywać się będą w Kasyn'e 
rauty zaś w pałacu. 

Wszelkich informacyj udziela wileński 
oddział Polskiego Klubu Campingowego, mis 
szczący się przy ulicy Mickiewicza 4, tai. 
5-45. 

Nie wątpimy, iż zdrowa i miła zabawa 
jaką będzie zimowy meeting w Landwaro- 

    

wie zgromadzi znaczną Hość uezęstników. 

wpi- 

NOWE WYBORY WAL. OKR. ZW. GIER 
SPORTOWYCH. 

Nowy Zarząd Wil. OZGSp. przedstawia się 
następująco: 

Prezes — kpt. Piątkowski, wiceprezes -— 
p. Poskoczym i członkowie: pp. Hołownia, st. 
sierż. Kruk (Ośrodek), Wierzbicki, Rymkie- 
wica (SMP), Jaworska (AZS), Różewicki 
(ŻAKS), Kaczergiński (Makabi), Do komisji 
rewizyjnej wybrani zostali pp. Nieciecki, Ża- 
mejć i Brum. 

MECZ BOKSERSKI GRODNO—BIAŁYSTOK. 
WI dniu 11 grudnia br. w sali Ośrodka 

WF. w Grodnie rozegrany został mecz bak- 
serski między repr. Grodna i Białegostoku, 
którego wynik jest 7:5 na korzyść Białego- 
stoku. 

Publiczności około 600 osób — zaintereso 
wanie duże. Wfdać że boks w Grodnie zde- 
bywa popularność. 

Zasługę zorganizowania tego meczu na- 

wiek pracy nie dawały wyniku, wobee czego 
nie chege być ciężarem dla ojca emerytowa 
nego urzędnika kolejowego, mającego na u- 
trzymaniu liezną rodzinę postanowiła zejść 
z tego świata. 

Rozpoczęła głodówkę w poniedziałek wie 
czorem zasłabła tak, że musiano zawezwać 
pogotowie ratunkowe. Kilka zastrzyków 
wzmocniła orgnizm ratując denatkę od 
śmierej. 

Nie zrezygnowała ze swego za- 
miaru pozbawienia się życia I wezoraj przy 
jęła znaeaną dawkę weronała. 

Przewieziono ją da szpitala Sawicz w sła 
nie burdao ciężkim, (e) 

Grodzieńskiego p. 'Kłoczkowskiemu. 
Rewanżowa rozgrywka odbędzie się 7 stycz 
nia 1933 r. w Białymstoku. 

TURNIEJ SIATKÓWKI W SALI OKR. 

OŚRODKA W. F. W WILNIE. 
W. dniu 1 7stycznia b. r. będzie rozegra- 

ny turniej siatkówki, do którego udział zgło- 
siły następujące kłuhy: Osadnicy Wojskow:, 
WIKS. 3 Baon Sap., Zw. Strzelecki, Stowa- 
rzyszenie Młodzieży Polskiej. ŻAKS. 

Sobotni turniej 10 bmi, dał dobre wymiki 
w koszykówce, a 17 grudnia br. będziemy 

mieli sposobność ocenić wartość tych klu- 
bów w siatkówce. 

KONFERENCJA U P. WOJEWODY. 
W! dniu 12 grudnia zostałi przyjęci przez 

p. wojewodę wileńskiego — delegat - О. 
Z. Narc. i kom, Okr. Ośrodka WiF. Delegacja 
przedstawiła p. Woj. szczegółowy plan sezo- 
ni zimowego Ośrodka i Okręgu, którym p 
wojewoda bardzo się zainteresował i przy 
rzekł popierać go w całej pełni. 

Podczas rozmowy p. wojewoda pytał o or 
ganizację zawodów międzypaństwowych, mia 
stowych i okręgowych. 

Nadto p. Włojewoda przyrzekł swą pomsż 
w odbudowaniu skoczni narciarskiej, która 
została przez Magistrat rozebrana bez porczu 
mienia się ze Zw. Narciarskim czy też Okr. 
Ośrodkiem WF. 

WALNE ZEBRANIE SEKCHI PIŁKI NOŻNEJ 
W. K. S. 1 P. P. LEG. 

Dzisiaj o godz. 18 w Sali Kasyna Podoi' 
cerskiego 1 p. p. Leg. odbędzie się Walne 
Zebranie Sekcji Piłki Nożnej WIKS. 1 p. p. 
Leg. — Obecność członków konieczna. 

PRASOWY KURS NARCIARSKI 

Zapisy fa kurs narciarski organizowany 
przez Syndykat Dziennikarzy sportowych w 
Wiilnie przyjmuje Ośrodek Wychowania F:- 
zycznegoe między godz. 10 — 12 oraz p. Ta- 
tarzyński (red. „Słowa*) od godz. 6 do 7. 

Kurs ten jest organizowany dla dziena' 
karzy i ich rodzin. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Wiełki Pohulanka — gra dziś 

po raz drugi reportaż historyczny -w 8-miu 
obrazach Rehfischa. i Herzoga „Sprawa 
Dreyfusa*. W' rolach głównych pp.: Detkow 
ska-Jasińska, Niedźwiedcka, Grolicki, Szymań 

ski, Łodziński, Neubelt w otoczeniu świet- 
nie zgranego zespołu wszystkich artystów. 
Reżyserja Dyr. Szpakiewicza i Pawłowskie- 
go — dekoracje Makojnika. 

Wj czwartek po raz trzeci — „Sprawa 
Dreyfusa“. 

— Leon Wyrwiez i Ludwik Czarnowski 
w Wiłnie. 16 grudnia, 17 grudnia i 18 grud- 
nia zawitają do Wilna znakomici artyści L. 

Wyrwicz i L. Czarnowski, w otoczeniu arty 
stycznego tournee, które da cztery przedsta 
wienia (18 grudnia — dwa razy) kapitalnej 
Sztuki J. Haseka „Dzielny wojak Szwejk”. 

' — Teatr muzyczny „Lutnia*, — „Fiołek 
z Montmartre*. Dziś.i jutro przepiękna о- 
peretka Kalmana „Fiołek z Montmartre" z 
Janiną Kulczycką w roli tytułowej, W wyko 
naniu tej operetki bierze udział cały zespół 
artystyczny, zwiększone zespoły baletowe i 
chóralne. Efektowne dekoracje J. Hawryłkie 
wicza wywołują oklaski widzów. Zniżki aka 
demickie. ważne. 

— Najbliższe premjery: Zespół Teatru 
Lutnia przygotowuje pod reżyserją M. Ta- 
trzańskiego wesołą operetkę lo „Lady 
Chie*. 

Reżyser R. Wyrwiez-Wiichrowski rozpo” 
czął przygotowania do wystawienia „Rewii 
Syłwestrowej”. z
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Obrady Rady Naczelnej Z. Z. Z. 
W dniu 11 bm. obradowała rada naczelsa 

Związku Związków Zawodowych w Polste 
pod przewodnictwem inż. Jędrzeja Moraczew 
skiego. 

Na obrady przybyli delegaci 26 związków 
zawodowych, obejmujących 443 oddziały na 
terenie całej Rzeczypospolitej. Zasadniczy 
referat o sytuacji społeczno—gospodarczej 
wygłosił inż. Jędrzej Moraczewski, kończąc 
przedstawieniem szeregu wniosków, obejmu 
jących sprawę zwiększenia zatrudnienia, uru 
chomienia robót publicznych skrócenia czasu 
pracy, zmian podatkowych i finansowych. 

Referat o stosunku Z. Z. Z. do stronnictw 
politycznych i innych organizacyj zawodo- 
wych wygłosił pos. A. Pączek, omawiając de 
klarację ideową Związku Związków Zawod” 
wych w Polsce i podkreślając niezależny i 
bezpartyjny charakter Z. Z. Z. — Mówca za 
kończył wnioskami, przyjętemi przez radę 
a wzywającemi do energicznej walki z par- 
tyjnietwem w ruchu zawodowym. 

Rda naczelna postanowiła wezwać wszyst      
* kich robotników Połski, aby stanęli tłumn'« 

pod sztandarem niezależnych i bezparty jnych 
związków zawodowych Z. Z. Z. 

Sprawozdanie z działalności centralnego 
wydziału złożył pos. Leopold Tomaszkiewic:. 
przedstawiając prace nad scaleniem ruch» 

zawodowego i jego wyniki. Według sprawoż 
dania Z. Z. Z. skupia zgórą 100 tysięcy robot 
ników, zorganizowanych w 26 związkach za 
wodowych, 12 radach okręgowych, w 267 
miejscowościach. Wydane zgórą miljon eg- 
zemplarzy „Frontu Robotniczego". Wnioski 
centralnego wydziału, zmierzające do uspraw 

mienia prac organizacyjnych, zreferował p. 
Zygmunt Gardecki. Sprawę prac oświatowyc! 
omówił p. R. Tomczak, sprawę akcji pra 
wej omówił red, Jerzy Szurig. 

Nad sprawozdaniami rozwinęła się dłuż- 

sza dyskusja, po której przyjęto jednogłoś- 
nie wnioski centralnego wydziału, oraz 6ze 
reg wniosków poszczególnych związków. —- 
Wiioski dotyczą: — skróce. policzalneg 
do zasiłku z F. B. tygodnia p dopuszcze 
nie przedstawicieli Związków wodowyc!: 
do udziału w Państwowej Radzie Spirytuso 
wej i powołanej do życia analigicznej insty 
tucji w Monopolu Tytoniowym i Solnym, po 
wołanie komisyj fabrycznych z pośród robot 
ników z głosem opinjodawczyn: w sprawach 

produkcji i współdecydującym w sprawacl. 
personalnych i administracyjnych, przekazy 
wanie związkom pod ich zarząd urządzeń 
społecznych, jak żłobki, przedszkola, biblin- 

teki i t. p., powołania do życia Fundus u 
Kultury Robotniczej, obowiązkowego pośred 
niczenia P. U. P. P. przy przyjmowaniu d. 
pracy, wzmożenia kolonizacji rolnej, oraz 
podmieskiej dla bezrobotnych, umów zbioro 
wych oraz zapewnienia powracającym z woj 
ska robotnikom pracy w zakładach, w któ- 
rych przed służbą wojskową pracowali. 

Wreszcie niektóre wnioski dotykają spraw 
podatkowych, a zwłaszcza zaległości podat 
kowych których część jeden z wniosków p* 
ieca ściągać w naturze na cele robót pub 
tięznych. (Iskra). 

Trzydniowe kursy 
o poglądach na świat. 

Dowiadujemy się że były profesor Uniwer 

sytetu Stefana Batorego Wincenty Lutosław 

ski w ciągu trzech dni 6—8 stycznia 1933 r. 

streści całoroczne swoje wykłady metafizy 

ki i etyki wygłaszane od 1919 do 1929 r. — 

Kurs ten niezwykle intensywny znacznie s.ę 

dnia 6 stycznia o godz. 10 rano w sali Nr 
5'Uniwersytetu i wykłady przeplatane+6w4 

-zeniami słuchaczy będą się odbywać codzień 

›& 10 rano do 1 i od 16 do 20, 6, 7 i 8 sty- 

cznia. - 

Zważywszy, że 70-letni nauczyciel ma 24 

sobą przeszło 50 lat publicznych wykładów, 

sozpoczętych 11 lutego 1882 r. i w żadnym 

sazie w Wiilnie już takiego Kursu nie powtó 

rzy, gdyż jeśli się nie nda, to niewarto, a jes- 

ii się uda, to na podobny wysiłek czekać 

będzie 100 innych miast w Polsce — zapo- 

wiedziany kurs stanowi nader wyjątkową 

sposobność poznania w ciągu 3 dni cało - 

xształtu doświadczenia umysłowego i ducho 

wego, jakie się w ciągu 70 lat w żywym 

umyśle uzdolnionego Polaka nagromadziło 

Wymaga to niczwykłego wysiłku nietylko 

ze strony sędziwego nauczycieła, lecz także 

jego słuchaczy i podjęcie się takiej próby 

świadczy o niespożytej sile ducha i ciała 

u kierownika tych ćwiezeń, ale zarazem @ 

jego zaufaniu do wytrzymałości i dobrej woli 

słuchaczy. 

Wistęp na ten kurs wolny bez żadnej Op 

iaty dla wszystkich, ale tylko dla tych, kt”- 

rzy zechcą cały swój czas przez trzy dni | 

aemu celowi poświęcić, Wiięc tylko ci, có sie 

zgłoszą 6 stycznia o 10 rano w sali 5 i zobo 

wiążą do stałego udziału przez trzy dni w 

wykładach i ćwiczeniach będą uw ni za 

uczestników Kursu, bez różnicy wieku, wyż 

aania, płci, ani slopnia uprzedniego wyk- 

ształcenia: 
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Dła organizacji tego kursu pożądane sa 

„głoszenia zawczasu tych co w nim chcą przy 

jąć udział kartką pocztową pod adresem: 

Prof. W. Lutosławski. Dzięgielów, poczta 

Cieszyn, Śląsk. ! 

NES TE ATS 

Polska posiada zbyt staby arsenal do 

wałki z gruźlicą, a przeto i wyniki 

są bardzo nikłe. W Połsee na 10.009 

mieszkańców 29 osób umiera z gruź- 

fiey. Stoimy daleko poza maleńką 

Danją, w której umiera tylko 9 osób 

na: 10 tys. Obowiązkiem każdego jest 
popieranie wałki z gruźlicą, tylko 

wspólnym wysi 

  

  

    
ysiikiem zdołamy opano- 

wać tę straszną „białą plagę*. Popie- 
rajcie „Dni Przeciwgruźlicze*. Popie- 

rajeie budowę sanatorjum na Wiłeń- 
szezyźnie. 

  

"leciły Magistratowi obniżenie tego 

KRONIKA 
  

| ś Si Dziś: Perona. 

| Sroda | jutro: Waleriana. 
i 14 į 

. Giddzień | Wschód siońca — g. 7 m. 37 
Roj Zachód... в д 49 

Spostrzeżenia Zaktadu Meteorologji U.S.B. 
w Wilnie z dnia 13-XI|- 1932 roku. 

778 Ciśnienie średnie w milimetrach: 

Temperatura średnia: — 6° С. 
2 najwyższa — 4° С. 

najniższa — 12° С 

  

Wiatr: cisza. 

Tendencja: wzro:t 

Uwagi: mglisto. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu dzi- 
siejszym 14 grudnia według PIM. 

Chmurno i mglisto. Noc mroźna, dniem 
ocieplenie. Słabe wiatry południowo-wschod 
nie. 

KOŚCIELNA 
— Roraty ślusarzy. — W niedzielę dnia 

18 grudnia w kośicele O. O. Bonifratrów o 
godz. 7 rano odbędą się Roraty Cechu Ślusa 
rzy, na które Starszy Cechu zaprasza wszyst 
kie bratnie Cechy i osoby reprezentujące Rze 
miosło wileńskie. 

— Roeraty pracowników miejskieh. We 
czwartek 16 grudnia o godz. 7 rano w koś 
ciele Dominikańskim odbędą się roraty dla 
pracowników miejskich. Podczas nabożeńst 
wa pieśni religijne wykonają p. p. Hendry- 
chówna i Ludwig. 

OSOBISTA 
— P. Wojewoda Zygmunt Beczkowiez wy 

jeżdżał we wtorek, dnia 13 bm. na inspekcję 
powiatu wileńsko-trockiego, zaś wieczorein 
tegoż dnia udał się w sprawach służbowych 

do Warszawy. 
— P. Kurator Okręgu Szkołnego Szelą- 

gowski powrócił dziś dnia 14 bm. z Warsza 
wy. z podróży służbowej i objął urzędowa 

nie. 

LITERACKA 

— Na dzisiejszej Środzie Literackiej zna 
ny krytyk i essayista p. Karol Wiktor Za 

wodziński wygłosi prelekcję p. t. „Marja Dąb 
rowska i historyczno—literackie znaczeniu 
tej twórczości”. Zarówno temat, jak i osoba 
prelegenta wzbudziły w wileńskich sferach 

literacko—artystycznych duże azainteresowa 
nie. 

Początek o godz. 20,30. Wstęp dla wpro 
wadzonych gości 1 złoty. 

. SPRAWY AKADEMICKIE 

— Wycieczka na rozprawy sądowe. Koło 

Prawników Stud. USB. organizuje w dniu 16 

hm. (piątek) wyiceczkę do sądu okręgowege 

na rozprawy sądowe. Na wokandzie sprawy 

o morderstwo, zgwałcenie i fałszerstwo. Zbiór 

ka o godz. 8.45 rano w lokalu Sądu obok 

sali rozpraw Nr. 2 (I piętro). 

SPRAWY SZKOLNE 

-- Stan zdrowoiny w szkołach powszech 

nych. Ostatnie dane opieki higjeniczno-lekar 

skiej w publicznych szkołach powszechnych 

wykazują, żę w ciągu listopada sytuacja w 

szkołach przedstawiała się jak następuje: -— 

zanotowano 3325 dzieci brudnych i 3483 zaw 

szawionych. W; związku z tem wykąpano 

przymusowe 5356 dzieci. 
Stan. schorzenia dziatwy. przedstawia się 

następująco: 
Świerzba 16, inne choroby skórne 188, 

gruźlica płuc podejrzana 16, gruźlica pluc 

stwierdzona 6, gruźlica gruczołów chłonnych 

37, choroby nosa 84, choroby uszu 49, jag" 

ca 19, ihne choroby oczu 19%6, wady wzreku 

68, gruźlica innych narządów 2, choroby ner 

wowe 4. 
Z chorób zakaź 

70, ospę wietrzną 
odra -2, a i kiła 1. 

Zwaraca uwagę ilość zasłąbnięć na 6: 

latynę (płonicaj, która w szkołach os 

panuje nagminnie oraz wypadek kiły (sy 

lis). 4 

—- Ofiara dzieci. Przed paru dniami JE. 

ks. Arcybiskup Romuald Jałbrzykowsk: o- 

trzymał od dziatwy III—b klasy Szkoły Pow 

szechnej Nr. 29 list, który Komitet Ratowan'a 

Bazyliki Wileńskiej podaje do ogólnej 

domości Sz. Czytelników, składając je 

cześnie małym entuzjastom gorące i serdecz 

ne podziękowanie: GZ 

„Arcypasterzu! Ze smutkiem dowiedzie- 

liśmy się, że nasza droga Bazylika może ru 

nąć, jeżeli nie pośpieszą wszyscy z pomocą 

w ratowaniu. —— To też i my; dzieci III — 

b klasy Szkoły Powszechnej Nr. 29, składa- 

jąc swe grosiki chcemy ją ratować. Prosimy 

Arcypasterzu o Błogosławieństwo dla na 

„by nam Pan Bóg dopomógł w nau: 

y wyrośli na pożytecznych synów 

Ojczyzny”. Zebrano 11 zł. 94 gr. 

wspomnianych wyżej dzieci ks. biskup 

azimierz Michalkiewicz, jako przewodniczą 

Komitetu Ratowania Bazyliki Wileńskiej 

wystosował obszerny list z błogosławieńst- 
em i podziękowaniem, 

riki > 3. 
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* GOSPODARCZA 
—. Podatek hotelowy ma być obniżony. — 

Ze względu na cię: sytuację hotelarzy jak 

również z uwagi, ż na wysokość podał 

ku hotelowego wpływa ujemnie na ruch han 

dlowy i turystyczny władze wojewódzkie za 
i podatku 

za przykładem Warszawy. gdzie dla pierw- 

szej kategorji hoteli podatek obniżonocz 15 

     

     

   

-Jeńskich wykuchł « 

procent do %, dla hoteli drugiej kategorji. 
pensjonatów i pokoś umeklowanych z 10 de 
6 proc. aj 

W: związku z omawianem pismem Urzę 
du Wiojewódzkiego sprawa ta wpłynie na po 
rządek dzienny jednego z najbliższych pos:e 
dzeń Rady Miejskiej, 

   

  

ата NS 
2° 

Z KOLEJ 
— Odezyty w K. P. W. W' związku z chwi 

lową nieobecnością ppłk. T. Sheybała, za- 
powiedziany odczyt na dzień 14 grudnia rb. 
pod tytułem „Bitwa Warszawska, jako wysi 
łek woli Naczelnego Wfodza* zostaje odło: 
żony na dzień 4 stycznia 1933 r. Wiydniu zaś 
14 grudnia rb. staraniem Zarządu Ogniska 
Kolejowego Przysposobienia Wojskowego w 
Wfilnie w gmachu własnym przy ulicy Kcle 
jowej Nr. 19 odbędzie się odczyt p. Jerzego 
Żukowskiego na temat: „Złoty wiek literatury 
i jego autorzy, Początek punktualnie o go- 
dzinie 19. Wistęp bezpłatny dla wszystkich. 
K-p-wiacy wolni od zajęć służbowych winni 
stawić się bezwzględnie. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— Zarząd Kcła Z. O. R. wzywa swych 

ezłonków, do przybycia na wykład — referat 
na temat „Bitwa Wbrszawska”, który wyg- 

irowski we środę dnia 14 bm. o 

„80 w lokalu Koła Z. O. R, 

      

  

podaje się do wiadomości 

iż następne strzelanie dla członków Z. O. R. 
o odznakę strzelecką II i III klasy, odbędzie 
się dnia 18 bm. (niedziela) o godz. 9 ran» 
na Strzelnicy Kolejowego Przysposobienia 

Wojskowego (obok dworca osobowego. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Odczyt o pracaeh w hazylice. W dniu 
17 grudnia rb, o godz. 8 wiecz. w lokalu 
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wil 

38) kierownik odbudowy bazy 
j sowicz wygłosi od 

czyt. o metodach ratowania i robotach obec- 
nie prowadzonych w związku z odbudową ba 
zyliki. 

— Posiedzenie Wiłeńskiego T-wa Gine- 
kołogieznego odbędzie się dnia 15 b. m. o 
godz. 20 w lokalu Kliniki Položn. - Ginekc Ig. 
USB. (Bogusławska 3). 

— Wileūskie Koło Związku Bibljotekarzy 
Polskich. Dnia 15 grudnia br. (czwartek) © 
godz. 8 wiecz. odbędzie się w łokalu Uniwer 
syteckiej Bibljoteki Publicznej 103 zebranie 
członków. Goście mile widziani, 

— Zarząd Okręgowy Polskiego Blałego 
Krzyża w Wilnie zawiadamia, iż walne zgro 
madzenie Polskiego Białego Krzyża odbędzie 

      

     

„się w czwartek, dnia 15 grudnia 1932 r., © 
godzinie 19, w Sali Konferencyjnej Urzędu 
Włójewódzkiego, z następującym porządkie:n 
dziennym: 

1) Zagajenie, 2) Wybory Przewodni 
cego, 3) Przemówienie Pani Generałowej Bei 
beckiej, 4) Odczytanie protokółów z poprzeć 
nich zgromadzeń, 5) Sprawozdanie z działa! 
ności — ogólne, 6) Sprawozdanie finansowe 
i bilans, 7) Sprawozdanie Komisji Rewizyi 
nej, 8) Preliminarz budżetowy, 9) Wybory 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej i 10) Wolne 
wnioski, 

— Zebranie Koła Miłośników Wilna i Wi- 
leńszezyzny. Oddział Wileński Polskiego Го- 
warzystwa Krajoznawczego zorganizował w 
listopadzie r. b. Koło Miłośników Wilna i Wi 
leńszczyzny. Celem koła jest współdziałanie 
w ochronie zabytków sztuki i kultury, współ 
diałanie w ochronie przyrody i jej zabytków 
szerzenie kultu ludzi zasłużonych propaganda 
miejscowego obyczaju, obrzędów ete. Koło za 
mierza realizować swe cele przez organizowa 
nie zebrań dyskusyjnych i wycieczek, przez 
wydawnictwa, odczyty i t. p. Że akcja w tym 
kierunku znajduje zrozumienie i prawdziwe 
zainteresowanie, dowodem może być bardzo 
liczny udział w wycieczkach, zorganizowanych 
przeż koło w dn. 10 i 11 bm. na teren prac 
konserwacyjnych w Bazylice — w wyciecz- 
kach tych uczestniczyło przeszło 300 osób. 

W] czwartek dnia 15 grudnia o godzinie 8 
wieczór odbędzie się w lokalu zw. zaw. litera- 
tów polskich (Ostrobramska 9) pierwsze zeb 
ranie dyskusyjne koła na temat „O wygląd 
ulic wileńskich". Na zebraniu tem będą porn 
szone m. in. spraw ldów, kiosków, mało 
wania domów i t. @. Zarząd koła zaprasza na 
to zebranie wszystkich miłośników Wilna. 
Dla członków Polskiego Towarzystwa Krajoz- 
nawczego wstęp bezpłatny. Goście płacą 50 gr 

— Komunikat Związku Pań Domu. Dna 
15 bm. we czwartek o godz. 17 w sali Towa 
rzystwa Kredytowego przy ulicy Jagielloń- 
skiej Nr. 14 odbędzie się zebranie miesięc 
ne. Porządek zebran 

1) Pogadanka p. t. „O porządkach i czy- 
stości* wygłosi Irena Łubiakowska, 2) Paka 
zy z zakresu ulepszeń gospodarstwa domowe 
go, 8) Wybór przewodniczącej. Wstęp dla 
nieczłonków 50 gr. Rozpoczęcie zebrania 
punktualnie. 

— Posiedzenie Sekcji Historji Sztuki. W 

  

   
   

            

  

  

    
  

dniu 16 bm. o godz. 20 w sali Seminarjum 
Archeologji: Klasycznej USB, przy ulicy Zam 

  

kowej 11 (drugie podwórze w prawo) odbę 
dzie się posiedzenie Sekcji Historji Sztuki 
Wiydziału I Towarzy ъ ł Nauk w 
Wilnie. Na porządku posiedzenia: 1) referat 

„ Morelowskiego p. t. „Geneza sty 
Anny w Wiilnie”, 2) p. Cel 

ny Osieczkowskiej (z Paryża — p. Znaczi 

nie nowoodkrytej mozai fjiw Kon 
stantynopolu“, 3) Wolne wnioski, 

    
    

      

        
    

  

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 

— STRAJK W! GARBARNIACH. Wezoraj 

po południu we wszystkich garbarniach wi- 
rajk. Właściciele garbar 

ni zamierzali obniżyć płace robotnikom i w 

tym celu wymówiii im pracę, Wi odpowie- 

   
   

  

T E III GOTO REKE | RROERISZÓ 

PIŃCHAS KON | ° 

Jak dawny Kahał wileński walczył z modami 
Położenie ekonomiczne Żydów 

wileńskich na początku XIX wieku 

było bardzo ciężkie. Spowodowały to 

przedewszystkiem zmienione po trze: 

sim zaborze warunki polityczne i go- 

spodarcze kraju, do których Żydzi: - 

iewscy. jeszcze się nie dostosowałi 

Ruch gospodarczy i wymiana towa- 

rów z Rosją były wiedy wielce utru- 

dnione. Zresztą były to czasy nienor- 

malne ze względu na trwające wciąż 

wojny napoleońskie. 

  

W tak poważnej dla gminy chwili 

Kahał Wileński podjął wałkę ze zbyt- 

Kiem'w strojach, w szczególności zuŚ 

+ modami rozpowszechnionemi wšrėd 

kobiet žydowskich. 

Na posiedzeniu swojem z dnia. 11 

  

    
Wydawnictwo „Kurjer Wileński" 

sierpnia 1809 roku Kahał rozważył 

krytyczną sytuację ludności żydow 

skiej i doszedł do wniosku, że winny 

wszystkemu są niewiasty żydowskie, 

które hołdują wszelkim modom i wy- 

dają pieniądze na zdobione złotem 

i srebrem suknie (widocznie była wó- 

wczas taka. moda). Postanowił tedy 

Kahał jedmomyślnie ogłosić „isur” 

(zakaz publiczny) na zbytek odzieżo- 

wy i surowo zabronić wszystkim kra- 

wcom Żydom w Wilnie i na przed- 

mieściach szycia takich sukien. Po 

nadto nałożono па wszystkich miesz- 

kańców Żydów obojga płei takiż „i-' 
sur“, zabraniający im obstalowania 

u-krawcow miejscowych (nawet u 

chrześcijan) lub przywożenia z innych 

miejscowości „sukni, mających w 50- 

S-ka x ogr. odp. + 

   

  

bie choć jedną nitkę złotą lub srebr- 

ną“. 
Co się tyczy strojów luksusowych, 

uszytych przed wydaniem zakazu, Ka 

hał podzielił je na dwie kategorje 

Części garderoby,,pierwszej potrzeby * 

wolno było nosić nadał pod warun 

kiem jednak ostempłowania każdej 

sztuki osobno przez Kahał celem 2a- 

pobiegnięcia możliwym w tej mierze 

nadnzyciom. Z innej zaś gardetehy, 

szczególnie sukień. należało niezwło- 

cznie odpruć złote lub srebrne okład- 

ki i oddać je na ceł dobroczynny. 

Jest rzeczą wielce charakterystyczną, 

że skonfiskowane w ten sposób ozda- 

by były przeznaczone na zapomogę 

dla biednych Żydów. mających osiąść 

na roli, przyczem zebranym fundu- 

szem miał rozporządzać specjalnie u- 

tworzony Komitet. 

Zakaz. zbytku odzieżowego dołty- 

czył w pierwszym rzędzie niewiast. 

Nie uszła go jednak: również płeć 
244 
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Drukarnia „Znicz + 

WE LSE NS RS 

dzi na to posunięcie nie stawili się 
do praey. Właściciele garbarni, w razie dłuż 
szego trwania 
straty, ponieważ znajdujące się w PY + 
skóry ulegną zepsuciu. (hl 

— Odezyt o ochronie pracowników mło- 
docianych. Zrzeszenie Młodzieży Rzemieślu'- 
czej i Przemysłowej w Wiilnie niniejszem po 
daje do wiadomości członków i sympatyków 
że w dniu16 bm. o godz. 19 m. 45 w lokalu 
świetlicy (Jagiellońska 8—23) p. Inspektor 
Umiastowski wygłosi odczyt p. t. „Prawna 
ochrona pracowników mlodocianych“, Dla 
młodzieży rzemieślniczej wstęp wolny. * 

— Ze Związku Cechów. 19 grudnia odbe- 
dzie się w sali własnej (Bakszta 2) Zebranie 
Delegatów Związku Cechów, na którem prócz 
spraw bieżących wygłosi referat na temat: 
„Prowadzenie Gospodarki w Cechach* p. Ja 
rosław Kurczyn. 

— Zapowiedź walki w piekarstwie. Oneg 
daj chrześcijańskie i żydowskie zarządy ce- 
chów piekarzy wypowiedziały pracownikom 
umowę zbiorową zawartą po długich i burzli 
wych pertraktacjach 7 lipca b. r. Pracodaw- 
com piekarzom chodzi w tym wypadku praw 
dopodobnie o zniżkę płac, natomiast pracow 
nicy, opierając się na tem, iż ostatnio sytuac- 
ja w piekarstwie poprawiła się znacznie, będą 
dążyli do zwiększenia płac. Należy przypusz 
czać, że z dniem 1-go stycznia 1933 roku, kie- 
dy wygaśnie poprzednia umowa, rozpocznie 
się znowu walka o umowę zbiorową między 
stronami o tak krańcowych dążeniach. W ш- 

teresie mieszkańców miasta jest, aby spór ten 
rozstrzygnął się przed 1-ym stycznia, bo nie 
wykluczone jest, że zarówno jak i w poprzed 
niej walce, tak i w tej będzie się rozstrzygała 
sprawa strajku dla przekonania pracodawców 
dojście zaś do skutku tego zamierzenia może 
postawić miasto w niemiłej sytuacji. (h). 

RÓŻNE. 
— Choroby zakaźne. Ostatnie dane władz 

sanitarnych notują następujące wypadki zu 
słabnięć na choroby zakaźne: ospa wietrzna 
5, tyfus brzuszny 7, płonica 18, błonica 7 
tw tem 2 zgony), róża 1, gruźlica 7 (zgon 1), 
jaglica 1, drętwica karku 1 i grypa 4. 

Ogółem w tygodniu ubiegłym chorował 
51 osób, w tem 3 osoby zmarły. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZAGADKOWE ZATRUCIE. 

Niedawno do policji wileńskiej wpłynęła 
kilka skarg, że niejaki Dawid Lewin, poda- 
jący się za właścielela domu poszukiwał bez 
robotnych i po obietniey posady dozorców 
pobierał kaucje w wysokości od 50 do 1% 
zł. Oezywiście pieniądze przywłaszczył W 
wyniku przeprowadzonego dochodzenia Le- 
wina aresztowano w ubiegłą niedzielę i osa 
dzone w areszcie eentralnym. Wi poniedziałek 
przesłane go do dyspozycji sędziego, który 
zwolnił ge pod dozór policji. 

W: dniu wezorajszym o godzinie 5 nad ra 

nem pogotowie ratunkowe zawezwane zosta 
ło do mieszkania Lewina przy ulicy Piłsud- 
skiego 17, gdzie znaleziono Lewina leżącego 
przy łóżku w stanie nieprzytomnym. Przyby 
ły na miejsce wypadku lekarz pogotowia ra 
tunkowego orzekł, iż Lewin jest zatruty. 

Przy jakieh okolieznościach ułegł on za- 
truciu nie zostało narazie wyjaśnione. (e) 

Z Rosji Sowieckiej. 
MICHAŁ ZOSZCZENKO O SOBIE. | 

Znany sowiecki satyryk Zoszezenko Oš 
wiadezył na wieczorku urządzonym przez re 
dakeję „Komsomolskaja Prawda*, Że w cią 
gu swej dwunasioletniej działalności Mterae 
kiej napisał 400 opowiadań. Niemal każde 
cpowiadanie napisane zostało na podstawie 
faktycznych zdarzeń. Gdybym miał pisać 
nie z życia — to fantazja moja byłaby nie 
wystarczająca — powiedział Zoszezenko. — 
Wszystkie swe motywy cezerpałem z żyela, 
Gpisywałem to ee widziałem łub słyszałem. 
W ostatnich dwóch lałaeh pracowałem bar- 
dze małe. Nie spotykałem się z tak koniecz 
nem oparciem, jakie potrzebne jest dla pisa 
rza. Na rezkaz Centralnego komitetu patrji 
komunistycznej przystąpiłem do pracy nad 
wielką nowelą sytyryczną, w której оро- 
władam jak człowiek oddał swą młodość 
naszym €zasem. 

C. p. 8. 

  

Dfwięk. Kino - Teatr DZIŚ! s = Arcydzieło špiewno-muzyczne z bohaterem filmu 
H E LI 0 $ Przebój 0 ranoóoc ie RIU „Monte Carlo JACK BUCHANAN, partnerka jego 

sezonu I M najsłynniejsza gwiazda Wiednia ANNĄ NEAGLE. 
Wdeńska 3B. tel 9.26 NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz, 4, 6, 8 i 10.15. Na l-szy seans ceny zniżone. 
  

szwięk. teatr świetlny 

PAR 
£ Wielks 42, tel. 5-28 od 30 groszy. 

Dziś ostatni dzień. 
CENY ZNIŻONE wszystkim ogląda- 

Ażeby dać możność 

superszlagieru Mata nia 

z udz. GRETY GARBO 
i RAMONA NOVARRO, 
ceny zniżore od 30 gr. 
Początek o 4, 6, B i 10.15 Hari 

  

Bžwigk. Kine-Teat; | Naiviskeze art. doby 

PAN 
wliea Wielka 42. 

JUTRO PREMJERA! 

o wy'qtkowo ciekawej treści, 

SILVIA SIONEY ob. 

Pr: Mistrzowska, niezrówuane gra. 

omszicenialY I mieenomajwawa w Jeli blade, 
FRIDRIC MARCH w a:cypotężnym dramacie 

Blaski I cienie miłości 
zepych wystawy. Dancing. Wzruszenie. 

  

Dźwięk. Kiao-Teatr 

Światowid 
el, Mickiewicza 9. 

DZIŚ! Wielki podwójny program: 1) Gigant. dźwięk., który 
wzruszył i zadziwił świat! Rewel 
twórcy „Człowieka Małpy”, „Foganina” i „Trader Horna*. W rol. gł znakomity Monte Blue ; Rcquel Torres, 
oraz 2) Nieśmieńelna ю 
opera St. Moniuszki 

arcydzieło gigant. p. t. 

  

Przepikękne arje 
w wykonaiu HALK L KI 

BIAŁE CIENIE Reżyserii znakomi- 

tego Van Dyke 

  

E p U R Y Dla młodzieży dozwolone 

  

KINO-TEATR 

UL. WIELKA 25 

"więk, Kino - Tear | DZIŚ! 
® 2 
śellywood | „wia   Ńakiew. 22, tel. 15-28 

DZIŚ podwójny program 
DWIE. ORKIESTRY! 

2) Dwa piekielne dni 

Wołga... Wołga... ;*:. 
Napięcie! Groza! 

Pieśń o 

chór koz 

— 
- JS i | Gwiazdzista eskadra poka nanij о 

Najnowszy filmm sensac, krymia. z najlepsz. ekwilibr. Carlo Aldinim. 
Niebywałe detychczas triki cyrkowel 

atamanie Steńce Razinie. Ro yjskie śpiewy 
aków itsńce. Reżyterja W. Turżańskiego. 
łównej R. SCHLETOW. 

NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. Początek o godz. 4, 6, 8 1 10.15 Na |-szy sesns ceny zniżone 
  

PALACZE!!! 055 skup t 
A. Zajączkowski 

SKAŻZONYM 
DENATURACIE 

UŻYWAJĄC; 
KUCHENEK 

SPIRYTUSOWYCH 
FT 

  

Przedst. na woj. centr. i półn.-wschod K. 

  

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. 

zzo Apr EPOCE 

brzydka. Mężczyznom mianowicie za- 

broniono noszenia rytualnych koszu! 

t. zw. kitli z kołnierzami obszytemi 
złotem lub srebrem. Posiadacze ,„luk- 

susowych* kitli musieli zdjąć ozdoby 

i oddać je na tenże eel urządzenia Ży- 

dów na roli. 
Uchwała Kahału musiała jeszcze 

uzyskać aprobaty odnośnych władz. 

Na temże posiedzeniu postanowiono 

przeto przedłożyć tę uchwałę guber- 

natorowi wileńskiemu z prośbą o ry- 

chłe zatwierdzenie i udz'elenie pomo- 

cy przy wyegzekwowaniu daniny luk- 

susowej. 

Protokół posiedzenia został 5ро- 

rządzony w dwu językach: hebraj- 

skim i polskim. 

Podajemy niżej połski tekst cie- 

kawego protokółu (pisownia zmoder- 

nizowani: 

  

    
1) Archiwum  Migjskie. „x. Wilnie, mater- 

jały-dawnego Kahału Wileńskiego, fasc. Nr. 

14/1066: Księga protokułów z 1809 r..k. 01. 

# 14 аоы 

  

L diskai LAK 3 gus słać 3     

  

Wilno, ul. $-to Jańska 1, tel. 3-40. 

Największy wybór fajek i przyborów do palenia 

w 
(Dem Oficera Polskiego) 

GOTUJCIE NA PIRYTUSIE 

  

€M<S 

  

REKLAMA JEST DŹWIGNIĄ HANDLU! 
ZA OGŁOSZENIA PŁACI SIĘ RAZ TYLKO 

KLIJENTELĘ ZYSKUJE SIĘ NA ZAWSZE 

OGŁASZAJCIE SIĘ W „KURJERZE wii EŃSKIYK* 

    

onicwy 
o, Wileńska Nr. 42 

     

  

1 
J 

w 

GLi 

  

   

  

| l 

BIURO REKLAMOWE 
STEFANA GRABOWSKIEGO 

2) JŲ 
JUŻ CZAS POMYŚLEĆ 

nałoszeniach świątecznych 
Ogłoszenia do „KURIERA WILEŃSKIEGO" 
i inns ych pism—przyjmuje na bardzo dogod- 

nych warunkach 

  

WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. 
ZE 

i" 
— 

  

o 

PRAKTYCZNYCH 
OSZCZĘDNY! 
BEZPIECZNYC 

dostać 

- | Kołdry watówe,ccccjzy 
najiepszych gatunkach po cenach najniższych 

į „TKANINY TANIE" 
S. CISZEWSKIEGO, Wilno, Wilefska 31, 

można w SKLEPIE BŁAWATNYM 

  

  

  
we: Brun i Syn S. A. w Warszawie 

        
      

| dzwonki 

Zawalna 13, tel. 501 

„Dan 1808 augusta 11 dnia. 

Wejrzawszy w stan Gminu co raz 

do ubóstwa pomnażającego się naj 

bardziej przez używanie dła kobiet 

bogatych sukien złota i srebra w wy- 

myśleniu codziennie innych mód. 
skąd obywatele do ostatniej przycho- 

dzą ruiny, w tym Kahale postanowili: 

zabronić krawcom w mieście i na 

przedmieściach szycia odtąd którą- 
kolwiek(!) suknię mającej w sobie 

choć jednej nitki złotej lub srebrnej. 

Zakazać wszystkim mieszkańcom 0: 

bojej płci dawania do szycia lub przy: 

wożenia z innych miejse suknie, ma- 

jące w sobie choć jednej nitki złotej 

lab srebrnej. — Suknie zaś dotąd spo- 

rządzone z bogatych materji, złote 

lub srebrne, oznaczyć sztemplem, iż- 

by pod pretekstem onych nie pomna- 

żać nowych. Takowy warunek Ściąga 

się tylko do sznurówek, założek i kaf- 

taników; co zaś do starych spodni 

złotem lub srebrem okładanych, / 

   

  

Redaktor 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

| moczopłciowe 

Wiieńska 7, tel. 10-67 
od godz. 9—1 i 4—8 

| Inctalaje elektiytzas 

  

| ne, ustawienie aparatów 
radjowych i tsiefonów 
wykonywa kcniesjcnowa 

  

  
Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryozne | moczopłoiowe 

Wileńska 3 tel. 567. 
ad godz. 3—1 1 4>—8, 

neryczne, 

  

Akuszerka+ 

MATA LANNETORG 
2 zronuje oż 9 do ? wiaci 
sliea Kosz'a: 

sygnalizacy|- 

   

  

ny elektromonter WE PON 

ST. PIÓREWICZ > 
u,. Ofiarna Nr. 3 m. 11. Kupie 

ama; okazyjnie 

30—40 krzeseł oraz 
maszynę do pisania 

Oferty „K. T.“ 
w Redakcji. 

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

    
750 SE AIESEC 

ESU TMN ROC 

tych okladki natychmiast  odpruie, 

stopione byč powinne, a pienądze za 

one oddane być mają Plenipotentom 

do Komitetu wyznaczonym — na za- 

pomogi biednym do przysiedlenia(!j 

przeznaczonym. Równeż kołnierze 

złote lub srebrne na kitlach męskich 

najdujące się, takoż odjęte, stopione 

i na ten cel obrócone być mają — a 

odtąd na żadnych kitlach złotych łuł» 

srebrnych kołnierzów niemniej okład: 

ków nie używać, o czem dla zyskania 

aprobaty i pomocy w wyexekwowa- 

niu Rządowi Gubernatora Litewskie- 

go Wileńskiego przez policję Miasta 

Wilna odraportowač“. 

Na protokėle hebrajskim znajdują 

się podpisy wszystkich kahalnych. 

Dalszy los uchwały antyluksugo* 

wej Kahału Wleńskiego nie jest 

znany. 

  

        

odpowiedzialny Witołd Kiszkie. , 

 


