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Dymisja rządu Herriota. 
Rząd Herriota upadł z powodu о- 

poru Izby przeciwko porozumieniu 

francusko-ang'elskiemu w sprawie pła 

tności Ameryce raty, przypadającej na 

dzień 15 b. m. Opór ten zapowiadał 

się już oddawna, ale Herriot sądził. 

że zdoła go przezwyciężyć argumen- 

tem 0 konieczności honorowania 

przez Francję przyjętych dobrowoln'e 

zobowiązań (układ t. zw. Mellon-Be- 

renger z 1926 r.) i solidarności w tym 

względzie z Anglją. Premjer francus- 

ki chciał zapłacić należność jednocześ 

nie z Anglją i wspólnie z nią żądać 

następnie rewizj: sprawy długów, za- 

powiadając niepłacenie dalszych rat. 

Zgodnem zdaniem obu rządów — 

francuskiego i angielskiego — 

ściowość obecnej sytuacji politycznej 

w Stanach Zjednoczonych nie dawa- 

ła żadnych szans dla uzyskania zasa- 

dniczych zmian w stosunkach dłużni- 

przej- 

czych, a jednostronne zerwanie za- 

wartych w ubiegłych latach układów 

wzburzyłoby opinję amerykańską i u- 

trudniło późniejsze porozumienie. 

Parlament angielski, czyli jego 0- 

gromna większość, konserwatywna z 

właściwą Anglikom flegmą i lojalnoś- 

cią podporządkowała się woli swego 

socjalistycznego szefa. Od tej strony 

Macdonald mógł być spokojny. 

W innej sytuacji znalazł się jego 

francuski kolega. Niezmiernie impul- 

sywny, podatny na nastroje, nie uję- 

ty w karby dyscypliny partyjnej par- 

lament francuski, pomimo wielkiego 

szacunku dla osoby premjera. zapałał 

gniewem przeciwko niewyrozumiałe- 

mu wierzyciełowi z tamtej strony oce- 

unu. Zamach na swoją mocno prze- 

rzedzoną kieszeń odczuł tak boleśnie, 

że dał się ponieść uczuciu rentjera, 

obdzieranego z uciułanych oszczędno 

ści. Głosujący przeciwko projektowi 

rządowemu wiedzą tyłke tyle, że nie 

cheą płacić. Innego wspólnego prog- 

ramu nie mają. Wyłania się klasycz- 

ny problem współczesnego parlamen- 

taryzmu: jest większość wiedząca cze- 

go nie chce, ałe niema większości, któ 

raby wiedziała co być powinno. 

Franeja zbliża się najpowolniej ze 

wszystk ch państw kontynentalnych, 

ale nieuniknienie do kryzysu swego u 

stroju politycznego. Nawet najspraw- 

niejszy, pomimo swego zindywiduali 

zowania, najbardziej giętki i aktywny 

parlament francuski nie jest w stanie 

sprostać narastającym problemom go 

spodarczym. Po imponującym rozma- 

chu sanacji finansowej Poincare go, 

po okresie wysokiej konjunktury, 

przyszło bardzo szybko jej załamanie 

s.ę. W czerwcu rząd był przygotowa- 

ny na 7 miljardów deficytu budżeto- 

wego. Wyrósł już on do 12 miljardów. 

  

Bezrobocie zaczęło rosnąć z szybkoś- 

cią gdzieindziej nieznaną. 

Rząd chciał się ratować nietyle ©- 

szczędnościami (wyborey francuscy 

tego nie lubią), ile pożyczkami wewnę 

trznemi. Ale kapitały pouciekały z 0- 

brotu i pochowały się do pończoch i 

kuferków. Konwersja pożyczek wojen 

nych udała się wprawdzie, ale zaufa- 

nie drobnego kapitalisty, z których 

składa się Francja, do tego rodzaju 10 

katy już zostało zachwiane. Pożyczki 

wewnętrzne (aż 4 naraz ) mogą zrobić 

zupełną plajtę, a wówczas deficyt u- 

rośnie do rozmiarów katastrofalnych. 

Bezwzględne żądanie Ameryki doko- 

nania zapłaty w terminie, mimo zwol- 

nienia Niemiec z tego obowiązku wo- 

bec Francji, było kroplą, która wypeł 

niła kielich goryczy. Parlament uległ 

presji, idącej od dołu i, demonstrując 

przeciwko Hooverowi, zdezawuował 

szefa rządu, który w utrzymaniu jed- 

nolitej z Anglją linji postępowania wi 

dział najlepszą broń na przyszłość 

wobec wspólnego wierzyciela. 

Z wielu stron wypowi: 

  

asę we 

Izba odrzuciła projekt zapłacenia 
PARYŻ (Pat). 0 godz. 6.30 rano Herriot udał się w towarzy- 

stwie wszystkich ministrów, z wyjątkiem chorego Palnievego, do 

pałacu Elizejskiego celem wręczenia dymisji prezydentowi republiki. 

Prezydent dymisję przyjął. 

Przebieg posiedzenia Izby Deputowanych. 
PARYŻ (Pat). W Izbie Deputowa- 

nych panował przez cały €zus noene- 
go posiedzenia nastrój wielkiego na- 
prężenia. Dyskusja prowadzona była 
nerwowo. Na twarzach deputowanych 
widać było wielkie znużenie. Trybuny 
dia publiczności zapełnione do ostat- 
niego miejse 

O godzinie 2.35 Herriot rozpoczął 
swe przemówienie, że pragnie 05- 
trzee Izbę jeszcze raz przed wielkiem 
niebezpieczeūstwem i dlatego w odpo 
wiedniej ehwik postawi kwestię zau- 
tania. Herriot zwrócił uwagę Izby na 
specjalną sytuację wytwerzeną okre- 
sem przejściowym pomiędzy dwoma 
kongresami amerykańskiemi jak rów- 
nież między ustąpieniem dawnego a 
objęciem władzy przez nowy rząd a- 
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Stanowisko pariamentu fran- 
cuskiego w sprawie raty 15 XII 

PARYŻ. (Pat). W) uzupełnieniu wiadomoś 
ci © przebiegu noenego posiedzenia Izby De 
putowanych zaznaczyć należy, že za propo 

zycje rządewe wypowiedzieli się radykali spo 
łeczni Chauvin i Cot oraz republikanin soe 
jalny Fergeot, przeciwko zaś niej soejalista 
Auriol. Mewa Herrota była żywo cklaskiwa 
na przez lewicę. Upadek rządu wywołany 20 

stał cdrzuceniem  kontr-projektu Chauyina 
chejmującego projekt odpowiedzi rządu na 
notę Stanów Zjednoczonych. Wi sprawie tej 
rząd postawił kwestję zaufania. Po opuszeze 
niu sałi przez członków rządu Izba przyjęła 
380 głosami przeciwko 57 rezolucję komisji 
finansowej i Spraw zagranicznych, głoszą- 
ex, że Izba uważa za wskazane odroczenie 

spłaty przypadającej na 15 grudnia w ocze- 
kiwantu na zebranie się powszechnej konfe- 
reneji w związku ze światową konfereneją e- 
konemiczną i zmierzającą do zmiany wszy 
stkieh zobowiązań międzynarodowych i za- 
kończenia wszystkich przelewów bez równo 
ważnika. Winiosek Komisji zaznacza, że iż 
ba Deputowanych upoważniłaby do spłace- 
nia raty grudniowej pod warunkiem przyję 
tym uprzednio przez Stany Zjednoczone, lecz 
odmowa Stimonsa przyjęcia zastrzeżeń an- 
gielskich nie pozwała jej stać nadal na tem 
stanowisku, 

Kto obalił Herriot'e? 

PARYŻ (Pat). Wśród 187 deputo- 
wanych, którzy głosowali za Herrio- 
tem, 137 należy do radykałów społecz 
nych, członków stronnictwa republi- 

kanów-socjalistów, lewicowców nieza 
leżnych i lewicy radykalnej. Herriot 
obalony został zatem przez wspólne 
działanie socjafstów, prawiey i cen- 
trum. 11 radykałów społecznych pow 
strzymało się od głosowania, a wielu 
głosowało przeciwko Herriotowi. 

  

  

merykański. Mówea przytacza oświa- 
dezenie Stimsona o gotowości prez. 
Hoovera bezstronnego rozważenia ca 
łokształtu sytuaej: ólnie z rządem 
francuskim. Zwracając się ku prawi- 
cy mówea ośwadcza, że jego następ- 
ea znajdzie się w trudnej sytuacji 
gdyż będzie mu brakowało prestigu 
moralnego, koniecznego do prowadze 
nia rokowań. Szef rządu zwracając 
się do socjalistów stwierdza, że oni 
nie mają raeji o czem się wkrótce prze 
konzją. Przedewszystkiem  postępo- 
waniem swojem doprowadzą do ©da- 
schbnienia Franeji. Swą taktyką socja 
liści zburzą solidarność panującą mię 

dzy Franeją a Anglją. Mówea przypo- 
mina, że w chwili cebejmowania przez 
niego władzy Francja była zupełnie o 

  

raty Ameryce. 
dosobniona. Następnie udało mu się 
przywrócić przyjaźń między Londy- 
nem a Paryżem. Socjaliści pragną 
wszystko to zburzyć. Anglja zapłaci 
ratę. Według ostatnich informacyj za 
strzeżenia jej zostaną uwzględnione, 
jeżeli Franeja wysunie takie same za- 
strzeżenia. Jeżeli jednak Francja nie 
zapłaci raty, wówezas i Anglja nie bę- 
dzie na dłuższą metę regulowała swo- 
ich zobowiązań, nie żądając ze swej 
strony od Francji zwrotu swych wie 
rzytelności, Nie należy zapominać, że 

. Anglja przez solidarność z Francją 
zrzekła się proponowanego przez Sta- 
ny Zjednoczone uprzywilejowanego 
traktowania. 

Dyskusję zamknięto 0 godzinie 
4,10 rano. W głosowaniu projekt 
Chauvina Izba odrzuciła 402 głosami 
przeciwko 187. Z projektem tym pre- 
mjer wiązał kwestję zaufania. Po 0$- 
łoszeniu wyników głosowania minist- 
rowie opuścili salę posiedzeń w celu 
ułożenia wspólnej prośby o dymisję 
dla wręczenia jej prezydentowi. 

  

lzba głosowała nie przeciwko Herriotowi 
lecz przeciwko wierzyciełowi amerykańskiemu 

PARYŻ (Pat). Jak zaznacza agen- 
cja Havasa głosowanie obalające rząd 
w wyniku stojącej na wysokim pozio- 
me dyskusji ne było skierowane prze 
ciwko osobie Herriota lecz przede- 
wszystkiem przeciwko nieustępliwo- 
mu stanowisku rządu St. Zjednoczon. 
uważanemu przez francuską opinię 
publiczną za niespraw'edliwe i nieuza 

sadnione. Zwarta większość występu- 
jąca przeciwko spłacie raty grudnio- 
wej nie daje żadnej wskazówki polity- 
cznej w kwestji utworzenia nowego 
rządu, aczkolwiek nazwisko Daladier 
wysuwane było dziś rano w kuluarach 
Izby. Herriot prześle do Waszyngto- 
nu tekst rezolucji przyjętej przez Izbę 
Deputowanych po upadku gab'netu. 

Prejekt rezolucji o odroczeniu raty grudniowej 
izba Detutowanych uchwaliła. 

PARYŻ (Pat). Izba Deputowanych 
uchwaliła wspólny projekt rezolucji, 
opracowanej przez komisję finansową 
i spraw zagranieznych o odroczeniu 
raty grudniowej. Za projektem głoso 

wało 357 przeciwko 37 deputowanych 
Za wnioskiem głosowało m. in. 127 
socjalistów. Wstrzymało się od głoso- 
wania 141 radykałów. 

Próby rozwiązania przesilenia. 
Kto będzie następcą Herriot'a? 

PARYŻ (Pat). Prezydent Lebrun 
od samego rana przystąpił do rozmów 
z przedstawicielami Senatu : Izby, a 
następnie z przewodniezącymi komi- 
syj finansowych i spr. zagraniczn. 0 
bu izb. Prezydent pragnąłby rozwią- 
zać kryzys w €zasie możliwie najkró 
tszym. W godzinach popołudniowych 
prezydent rozpoczął rozmowy z głów 
nymi przywódeami frakeyj pariamen 
tarnych. Wszysey, z którymi dotych- 
czas konterował wypowiedzieli się za 
ponownem powołaniem Herriota, u 
znająe zgodnie, że głosowanie ostat- 

  

nie w izbie nie było potępieniem poli 
tyki pokoju, leez tylko wynikiem nieu 
stępliwości parlamentu wobec St. Zj. 
Z drugiej strony jednak pewnem jest, 
że Herriot nie zgodzi się na przyjęcie 
propozycji formowania nowego rządu 
Jeszcze w sobotę oświadczył on przed 
stawieielom prasy, że nie przyjmie ża 
dnej teki, o ile nowy gabinet zajmie 
w sprawie długów inne stanowisko, a 
niżeli zajęte przez niego. Jako kandy- 
datów na premjera wymieniają m. in. 
Paul-Boneoura, Chautemps, Callaux, 
de Monzie, Daladier oraz Steega. 

Spór FAnglji z Persją o naftę trwa.: 
Ostra odpowiedź Persli na ultimatum angielskie. 

LGNDYN (PAT) W związku z ul- 
timatum angielskiem, żądającem przy 
wrótenia koncesji angielsko-perskie- 
ge towarzystwa naftowego, zlikwido- 
wanej jednostronnie przez Persję, al- 
bo też przekazania sprawy tej do Ha- 
gi, rząd perski wystosował do W. Bry 
tanji odpowiedź, która jaskrawo do- 
wodzi nieustępliwego stanowiska Per 
SJ. 

Persja przedewszystkiem zaprze- 
cza, jakoby Międzynarodowy Trybu- 
nał w Hadze był kompetentny w tej 
sprawie, lub też, by można bylo zasto- 
sować klauzulę opcyjną, przyjętą w 

SESI 

Francji przekonanie, że rozwiązania 

kryzysu finansowego nie da się doko- 

nać inaczej, jak przez uniezależnienie 

się rządu o dużym autorytecie od zróż 

niczkowanego na grupy o pewnych 

zamkniętych interesach parlamentu. 

Poincarć okiełznanie obu Izb dla swo- 

ich reform okupił ogromnemi ofiara- 

mi w zakresie koncesyj dla wpływo- 

wych posłów. Środek ten, jako meto- 

da, jest niebezpieczny. Ale najważniej” 

szym szkopułem jest brak Poincarć'go 

Nr. 2. Zanim się on nie znajdzie nie 

można oczekiwać we Francji trwałe- 

go rządu. 

Testis. 

swoim czasie w Genewie co do dobro- 
wolnego przekazania sporów pomię- 
dzy rządami temu trybunałowi albo- 
wiem w danym wypadku nie chodzi 
merytorycznie o spór między Persją 
a Wiełką Brytanją lecz tylko o spór 
pomiędzy Persją a prywatnem towa- 
rzystwem handlowem, występującem 
pod nazwą angielsko-perskiego уа 
naftowego. Rząd perski uważa się za 
eałkowieie uprawnionego do zikwido- 
wania tej koneesji i nie widzi powodu 
do wycofania swej poprzedniej noty. 

Nota oświadcza, że postępowanie 
w. Brytanji jest niezgodne z duchem 
uezciwości. Nota zarzuca posełstwu 
brytyjskiemu w Teheranie inspirowa- 
nie koneesjonarjusza w kierunku 
sprzeeiwiania się rządowi perskiemu 
oraz utrudnień, zmniejszających wido 
ki porozumienia. 

Nota perska jest niezwykle ostra 
i niewątpliwie wywoła silne wzburze- 
nie w Londynie, zwłaszeza że odczu- 
wają tu zupełną bezsilność, o ile An- 
glja nie wystąpi z interweneją, której 
jednak rząd brytyjski pragnąłby za 
wszelką cenę uniknąć, ze względu na 
Ligę Narodów i konferencję rozbroje- 
niową. 

Persja odwołuje się 
do Ligi Narodów. 

LONDYN (Pat) Poseł perski w 
Szwajearji otrzyma! polecen e swego 

rządu odwołania się do Ligi Narodów 
w sprawie zatargu z W, Brytanją. 
Rząd perski dał swemu przedstawicie 
lowi polecen'e niezwłocznego działa- 
nia. Nie w'adomo jeszcze, na jaką 
klauzulę paktu Ligi rząd perski powo 
ła się ani też w jakiej formie demar- 
che perskie zostanie dokonane. 

Angija również. 
LONDYN (Pat). Zapytany w Izb'e 

gmin w sprawie zatargu anglo-perskie 
go podsekretarz stanu ministerstwa 
spraw zagranicznych Eden odpowie- 
dział, że ze względu na treść odpowie- 
dzi rządu perskiego, rząd W. Brytanji 
postanowił przekazać całą kwestję IL: 
dze Narodów na podstawie art. 15 
paktu. 

  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
Rektor Czepinskis do Zjednocze- 

nia studentów-Polaków. 

Związek studentów polskich na 
Litwie obchodzi ósmą rocznicę zało- 
żenia. Rektor un'wersytetu kowień- 
skiego prof. Czep'ński wystosował do 
zjednoczenia studentów Polaków list 
gratulacyjny, w którym oprócz życzeń 
wyraża się z uznaniem o wysokim 
poziomie organizacyjnym i kultural- 
nym studentów połskich na Litwie. 
Czepiński był swojego czasu minist- 
rem 0Ś ty na Litwie n odznaczył 
się liberalną polityką wobec szkoln'c- 
twa polskiego. (ATE). 

WYKRYCIE WERBUNKU DO TAJNEJ OR- 
GANIZACJI HITLEROWSKIEJ. 

„Dzień Kow* (282. 12. 32): Wi tych dniach 
aresztowano w Kłajpedzie Wiernera Zaboro 
wskiego, który, jak ujawniło dochodzenie, 
werbując stronników, jednym oświadczył, 
że tworzy w Kraju Kłajpedzkim organizacje 
hitlerowską, a innym znów mówił o orga- 

zacji sportowo—kulturalmej. Do t. zw. orga 
cji hitlerowskiej zdołał on zaciągnąć oka 

o 40 członków. Zwerbowani młodzieńcy oś 
wiadczają, że o niczem nie wiedzieli, wyraża 
jąc ubołewanie, że trafiń do tajnej organi- 
zacji. (Wilbi). 

PRZYJAZD HISZPAŃSKIEGO ATTACHE 

HANDLOWIEGO. 

„Echo“ (341. 12. 32). Do Kowna przybył 
ze Sztokholmu hiszpański attache handio- 
wy. Przyjazd jego więże się z zawarciem hi- 
szpańsko—litewskiego traktatu handlowego. 

(Wilbii. 

ANTYLITEWSKA KAMPANJA CZĘŚCI 
PRASY NIEMIECKIEJ. 

„Liet, Aidas“ (282. 12. 32): Kampanja pra 
sy niemieckiej przeciwko Litwie w czasie 
incydentu z Boetcherem przejawiała się w 
formach najbardziej niekulturalnych. Robio 
no z igły widły i ciężko obrażono cały naród 
litewski, rozdmuchując całą sprawę do nie 
bywałych rozmiarów. Wyrok haski wykazał, 
jak neiuzasadnione były niemieckie insynn 
acje. Cz prasy niemieckiej nie wyciągnęła 
z tego wniosków, lecz w dałszym ciągu dąży 
do zatrucia stosunków między obu naroda- 
mi. 

Trudno zrozumieć — pisze „Ł. Aida 
cel wspomnianego odłamu prasy niemi. 
Wyrażając się w ten sposób o Litwinach 
nie osiąga pr: ni a nic za wyjątkiem 
tego, że mą zy abu narodan 
Czy to ma być kultura? (Włlbi). 
WERE DEERTE TEZ ZEOZOWDAO DOBRZE SÓA 

Optymizm p. Zauniusa. 
Ale z Lednickim nie spot- 

kał się... 
Współpracownik kowieńskiej .,Di 

ldysze Sztyme* rozmawiał z min. Za- 
uniusem „przy stobku kawiarnia- 
nym*, jak zaznacza redakcja, która 
nieomieszkała jednak owej rozmowy 
ogłosić w formie wywiadu. 

Min. Zaunius prześlizgnął się lek- 

ko po przez pakty nieagresji z Sa: 
wietami, oraz rzekomą wizytę min. 
*Becka w Berlinie, o której wyraził się 
w sposób następujący: 

„Każdy minister spraw zagranieznych ma 
cos do załatwienia w stolicy sąsiedniego pań 
stwa, a i ja miałbym niemało spraw do pora 
szenia w Berlinie". 2 

Spowažniat min. Zaunius, jak 
twierdzi dziennikarz, kiedy rozmowa 
dotknęła stosunków handlowych Li- 
twy z Niemcami. 

„Jest to doniosle zagadnienie — powie- 
dział — i mamy podstawy do trosk w tej 
sprawie... Miejmy jednak nadzieję, że uda się 
dojść do porozumienia*. 

„Czy słychać coś nowego na na- 
szym „wiecznym froncie'* — w spra- 
wie Wilna — zapytał w końcu roz- 
mowy dziennikarz kowieński. Odpo- 
wiedź brzmiała: 

„Jakkolwiek niema nie nowego, nie chciał 
bym jednak powiedzieć, że sprawa ta stoi na 
martwym punkeie, W każdym razie nie je- 
stem w tej sprawie nastrojony zbyt pesymi- 
stycznie... Cheę jednak do tego dodać, że z 
Łedniekim nie spotkałem się*. 

sagi 

Plenarne posiedzenie Senatu 

WARSZAWA (Pat). W czwartek 

15 grudnia o godzinie 16-ej odbędzie 
się plenarne posiedzenie Senatu, ra 
którem marszałek Raczkiewicz wygło 
si przemówienie z okazji 10-lecia Se- 
natu. Na porządku dziennym tego po 
siedzenia znajdą się projekty ustaw ra 
tyfikacyjnych, załatwione na ostat- 
niem posiedzeniu Sejmu. 

  

            

  

    

  
  

   

   

     

  

      

Uchwały Wielkiej Rady Faszystowskiej 
RZYM (ATE) Dziś w nocy wielka 

rada faszystowska po czterogodzinnej 
debacie w sprawach polityki wewnę- 
trznej i zagranicznej przyjęła nastę- 
pującą rezolucję w kwestji polityki ga 
spodarczej: 1) należy dążyć do dalsze 
go popierania rozwoju rolnictwa; 2) 
konieczność zniesienia międzynarodo- 
wych barjer celnych winna być posta 
wiona na pierwszym planie; 3) taryfa 
celna Włoch powinna być dostosowa- 
na do potrzeb gospodarki narodowej; 
4) podczas rokowań w sprawach gos- 

podarczych należy dbać o wzajemność 
warunków; 5) w stosunku do państw 
wytwórczych stanowisko Włoch jako 
nabywcy surowców i paliwa winno 
być wyzyskane celem otrzymania od- 
powiednich rynków zbytu dla produk 
tów włoskich; 6) należy Śledzić roz- 
wój karteli międzynarodowych. Poza 
tem wielka rada faszystowska powzię 
ła uchwałę wypowiadającą się przeci- 
wko możliwości konwersji przymuso- 
wej dłagów publicznych. ° 

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty. 

Pracuj uczciwie, oszczędzaj — a zrobisz 
majątek, mawiała moja ciotka ile razy poł= 

rzebowałem pieniędzy. Na to opowiadałem 
historję powstania wielkich fortun, kiedy to 
gwałty, morderstwa i krętactwa były warun- 
kiem wzbogacenia się sine qua non. Zwła- 
szcza ta prawdziwa, historycznie zanalizowa 
na, czerwono — purpurowa krew. Skutek 
mych opowiadań był taki, że pieniądze otrzy 
my wałem. 

Żart żartem, a fakt — faktem. Nasi kró- 
łow'e śledzi, kałoszy i sardynek nie mają 
i nie mogą mieć zabardzo czystych rąk. Na 
niższym szczeblu rozwoju ludzie rywalizu= 
jący wymordowywują się; w krajach zaś kuł 
turalnych nawzajem się oszukują, Mistrzo- 
wie w tych rzemiosłach, albo trafiają za kra 
tę, albo dyktują ceny swoim posłusznym bliź 
nim. 

* Е * 

Płacić czy nie płacić? A jeżeli zapłacić, 
to ile i dlaczego? Pytania te stawiają sobie 
europejskie państwa dłużaicze,  przyciśnięte 
własnemi kłopotami. Ansgłja Francja, Wło- 
chy — cheą już płacić, chociaż wysuwają 
swoje warunki. Inne pań twa «ibicują i nie 
Śpieszą się. St rsko Polski wobec żądań 
ameryka naogół znane Warto 
przytem zdać sobie sprawę 2 egółnego zad- 
łażenia państwa palskiege, W r. b. wynosi 
ono 5,028,4 miłjienów złetych. Na długi wew 
nętrzne przypada 458,6 milj. zł. — Resztę 
stanowią długi zewnętrzne, jak -- zagranicz 
ne (1,079,8 milj.), zadłużenie wobec rządów 
państw obcych (2 miljardy 876,7 malj zł.), 
zadłużenie w instytucjach prywatnych łącz- 
nie z.pożyczką zapałczaną — (613,3 milj. zł.) 

Rucznie spłaca Polska 53,2 milį. zł. dłu- 
gów wewnętrznych i 275 miljanów długów 
zagranieznych, z czego 102,7 miljonów zł. 

wyniesie spłała kapitalu, a 172,3 -* spłata 
odsetek: 

  

      

  

   

* ® 

Ze zdziwieniem dowiadujemy się ze spra 
wozdania Najwyższej Izby Kontroli, że „Pań 
stwowe Zakłady Zboeżcwe* kupowały zboże 
u rolników tylko w drobnej ilości, poza tem 
zaś nabywały je giównie u handlarzy zbożem 
i u firm, handlujących zbożem. 

Fot 
Pierwsza farbiarnia i wykańczalnia tka- 

nin jedwabnyeh uruchomiona zostan e z po- 
czątk'em nadchodzącego roku pod Łodzią. W 
ostatnich latach wytwórczość tkanin z na- 
tłuralnego jedwabiu rozwinęła się w Polsce 
poważnie. Brakowało tylko zakładów, które- 
by się zajmowały wykańczaniem i farbowa- 
nierm wytworów które zmuszeni byliśmy w 

tym celu wysyłać zagranicę. 

  

  

r * * 

Kosze polskie jadą do Ameryki. Ażeby 
jeździły częściej powstał w Krakow.e zwią- 
zek eksportowy przemysłu wikliniarskiego i 
koszykarskiego. Województwo krakowskie 
jest centrum wikliniarstwa na ziemiach pol 
skich. 

e W «a 
Śledzie przybywajcie. Wykańcza się ne- 

wy magazyn śłedziowy w Gdyni, którego po- 
wierzchnia składowa wynosi 2,000 m”. Jest 
on zbudowany według najnowszych wymo- 
gów handlu śledziowego, posiada specjalną 
ilolację i wygodne ładowanie. 

Row os 
Spieszcie się z ładunkiem. 19 grudnia rb. 

odchodzi z Gdyni statek „Konroussa” do na 
stępujących portów: Dakar, Akkta, Dualla, 
Capetown, Durban, Mombassa, Bombay, Cał 
cutta, Singapore, Batavia, Saigon. Stawki 
przewozowe są specjalnie niskie. 

czang. 

W sprawie przedłużenia 
umowy z Sowpoitorgiem. 
WARSZAWA (Pat). Wczoraj wie- 

czorem przyjechał do Warszawy prze 
wodniczący delegacji sowieckiej p. 
Firsow, były radca handlowy posel- 
stwa ZSRR w Warszawie. Przyjazd p. 
Firsowa ma na celu nawiązanie roko- 
wań o przedłużenie umowy z Sowpol 
torgiem na dalsze dwa lata. Drugi de- 
Jegat sowiecki p. Brun oczekiwany 
jest w Warszawie w najbliższych 
dniach. Ё 

Silne zmniejszenie się obiegu 
biletów Banku Polskiego. 
WARSZAWA. (Pat). W roku bieżącym о- 

bieg biletów Banku Polskiego uległ bardzo 
silnemu zmniejszeniu, Całkowity obieg pie- 
niężźny obniżył się w ciągu 10 miesięcy rb. 
e około 100 miljonów złotych. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
PIENIĘŻNA. 

WARSZAWA. (Pat). Londyn 29,30—29,35 
29,45 — 29,18; Nowy York 8,925 — 8,945 — 
8,905; Paryż 34,85 — 34,94 — 34,76; Szwaj 
carja 171,45 — 172,18 — 171,32; Berlin w 
obrotach prywatnych 212,30. Tendencja spo 
kojna. 

PAPIERY PROCENTOWE: 4 proc. pożycz 
ka inwestycyjna 100,25 — 100 — 100,25; 5 
proc, konwersyjna 40; 6 proc. dolarowa 57—- 
57,25 — 57,50 (setki) 58 (drobne); 4 proc. da 
larowa 53,20 — 53; 7 proc. stabilizacyjna 
54,25 — 54,13 — 54,38; 8 proc. L. Z. BGK. 
i BR obl. BGK. 94; Te same 7 proc. 83,25; 
4 1 pół proc. LZ. ziemskie 32,50. Tendencja 
dla pożyczek przeważnie słabsza, dla łistów 
słabsza, 

ZBOŻOWA. 
WARSZAWIA, 14. 12. — Na dzsiejszem 

zebraniu giełdy zbożowo-towarowej w War- 
szawie notowano za 100 klg. parytet wagon 
Wjrszawa w handlu hurtowym, w ładunkach 
wagonowych: żyto standart I— 15 — 15,24, 

żyto standart II — 14,75 — 15, pszenica jara 
czerwona szklista 25,75 — 26,25, pszenica 
jednolita 24,75 — 25,25, pszenica zbierana 
24,25 — 24,75, owies jednotity 15 — 15,00. 
owies zbierany 13,50 — 14, jęczmień na ka- 
szę 13,50 — 14, jęczmień browarny 15,50 — 
16,50, gryka 15 — 16, groch połny z workirm 
2977 20: z
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Po porozumieniu pięciu mocarstw. 
Damonstracja przeciwko naradzie pięciu 

mocarstw. 
Min. Bsck 6 porozumieniu 

pięciu metarstw w Genewie. 
Wczorajsza „Gazeta Polska* za- 

mieszcza wywiad z min. Beckiem na 
temat skutków osiągniętego ostatnio 
w Genew.e porozumien:a pomiędzy 
kilku mocarstwami w sprawach roz 
brojeniowych. Rozmowa miała prze: 
bieg następując 

— Co pan Mis 
koenierencji pięciu? 

Muszę rozp 

    

     

    
jakie toczyły się 

yicielami pięciu 

„konferer * 1 оу odmicn- 
aluy charakier owych roz- 
niektórych  przedsiawicieli 

ział naradach kilka- 
eślany. 

ę doprowadziły do uz- 
sób zresztą bardze ogólniko 

ele, mające przy 
i Rozbrojenioweį. 

z rGzmów pięciu 
zy rawszą trafić na Kon- 

  

   
    

    

    

   ny, mniej et 
mów był prz 
państw bie 
krotnie z n 

    

  

     

  

    

      

    

šwiccač pracom Koni 
Tezy wiec wy 

państw z natury rz. 

  

muiej ważnege 
charakterze Konife- 

  

je wszechstron- 
nie i rozstrzyg czy innem ich 
zasik ju w gremjum miarodzjnem, gdyż 
obejmującemu wszystkie państwa zainiere- 
воуапе. 

— Juki jest więe doraź 
pięciu? 

— Rozmowy pięciu doprowsdziły do pew 
nego wyniku praktycznego o niemałej donio 
słości. em tym jest powrót Rzeszy 
Niemieckiej do stołu obrad Konferencji oz 
brcjeniowej, Taki wynik rozmów pięciu na- 
leży uznać za icżący w pierwszym rzędzie w 
interesie Niemiec. 

My ze swej strony sądzimy, w zasadzie, 
iż wyjścia z rozliezn trudności w życiu 
międzynarodowem należy poszukiwać w 
drodze koliaberacji międzynarodowej. Wszy 
stko więc, ce tę współpracę istoinie potra- 
fiłoby ułatwić, musiałoby być uważane za 
krok naprzód. 

— Czy p. Minister sądzi, iż wynik narad 
pięciu ułatwi tę - współpracę? 

—To dopiero zobaczymy w przyszłości. 
Dziś nasuwają się pewne uwagi, dotyczące 
raczej techniki prac międzynarodowych, niż 
meritum poszczególnych zagadnień. 

Jeśli chserwować ostatnio współpracę mie 
dzynarodową, dckonywaną bezpośrednio Inb 
pośrednio pod egidą Ligi Narodów — ln 
stwierdzić trzeba wzrost komplikacyj w fech 
nice iej pracy. Tak np. sprawą mandžurska 
zajmuje się Rada Ligi, icez nagle i komitet 
19-tu. Podobnie na Konferencji Rozbrojenio 
wej — prace Komisji Głównej odchyilły się 
w pewnej mierze cd zwykłych obrad komi- 
syjnych nabrały charakteru „konferencji w 
łonie konfereneji*, Pozatem w tychże spra- 
wach mamy rozmowy 5-ciu i wreszcie de- 
klaracje 3 i 4-ch. 

W. tyeh warunkach można się obawiać, 
aby wynikające z takiej teehniki pracy kom- 
plikacje nie zaszkodziły samemu systemowi 
współpracy międzynarodowej, opartemu na 
Pakcie Ligi Narodów. 3 

System ten, dziś zbyt łatwo i zbyt po- 
chopne krytykowany — jest przecież znacz- 
mym ezynnikiem w dziedzinie stabilizacji i 
zharmonizowania stosunków międzynarodo 

A — zwłaszeza zaś stosunków enropej- 
ch. 

  

  

y skutek narad    

    

    

     

      

GENEWA, 14 12. Komisja główna 

konferencji Rozbrojeniowej przyjęła 

do wiadomości konkluzje narad 5-ciu 

mocarstw, skutkiem których Niemey 

wróciły do uczestnictwa w pracach 

konferencji, Przyjęcie poprzedzone 20 

stało dyskusją, którą otworzyła dekla 

raeja przedstawiciela Polski, ministra 

Raczyńskiego, zastrzegająca się prze- 

eiwke wprowadzaniu metody porozu 

mień prywatnych kilku państw, sta- 

wiających koniereneję niejako przed 

faktami dokonanemi, 

Podobne stanowisko zajęli następ 

nie dełegaci Jagosławji, Rumunji, Gre 

«ji eraz Urugwaju, Bełgji i Hiszpanii. 

Przedstawiciel Francji Massigli pe 
Śpieszył oświadczyć, že rząd francus- 

ki uważa porozumienie pięciu państw 

za fakt wyjątkowy i nigdy również nie 

  

  ROOT 

  

zgodziłby się przyjąć takiej metody. 
Pomiędzy ministrem Raczyńskim, 

a Hendersonem zaszedł drobny incy- 

dent z powodu uwag przedstawiciela 

Polski, że udział przewodniczącego 

konferencji w naradach 5-€iu mo- 

carstw mógł mieć charakter tylko pry 
watny. Henderson prosił o wycofanie 

tej uwagi, czego jednak minister Ra- 

czyński nie uczynił wyjaśniając jedy- 

nie dokładniej sens swej uwagi, czem 

Henderson się zadowolnił. 

Ogólnie można stwierdzić, że dzi- 
siejsza rozprawa przekształciła się w 

wymoewną manifestację przeciwko e- 

wentualności rozmów prywatnych kil 

ku mocarstw oraz przeciwko wszel- 

kim tendencjom, przesądzającym w 

prae organów czemkolwiek wyniki 

konferencji. 

  

Żydowskie organizacje w Ameryce 
przeciwko demonstraciom antypelskim. 

NOWY YORK (Pat). 
poważne żydowski 

Wszystk'e 
e organizacje w N. 

Yorku i żydowskie organ'zacje studen 
ckie odmówiły wzęcia udziału w za- 
powiedzianym na czwartek przez doe 
d-ra Kraussa demonstracj: przed kon 

     

   

  

sulatem polskim. Wobec tego Krauss 
zupełnie odosobniony rozpoczął de- 
monstracyjny strajk głodowy jako pro 
test przeciwko rzekomej apatji inteli- 
gencji żydowskiej wobec zajść na uni 
wersytetach polskich. 

Międzynarodówka socjalistyczna. 
W ubiegłą niedzielę i poniedziałek 

obradowało w Berlinie prezydjum 
m'ędzynarodówki socjalistycznej pod 
przewodnictwem de Brouckere (Belg- 
ja) M. in. obecni byli Blum (Francja) 
Bauer i Adler (Austrja) Breitscheid. 
Crispien, Hilferding i Wels (Niemcy) 
G'llier (Anglja) oraz Abramow'cz (Ro 
sja). Obrady niedzielne poświęcone 

były omówieniu sytuacji politycznej 
w świecie, ze szczególnem uwzględ- 
nieniem problemu konferencji rozbro 
jeniowej oraz francuskiego planu roz 

brojenia. Uchwalono nawiązać poro- 
zumienie z międzynarodówką zwią”- 
ków zawodowych celem zwołania w 

najbliższym czasie wspólnej konferen 
cji w sprawie rozbrojenia. 

Salidarne stanowisko hitlerowców, komunistów 
i socjalistów w sprawie świadczeń socjalnych. 

BERLIN (Pat). Komisja główna 
Reichstagu przyjęła wczoraj wniosek 
domagający się uchylenia dekretów 
prezydenta z dnia 14 czerwca o ogra- 
niczeniach świadczeń socjalnych. Za 
wnioskem głosowali narodowi socja- 
liści komuntści i socjał-demokraci. 

Uchwała posiada znaczenie czysto 
demonstracyjne. Przyjęcie wniosku 
tą samą większością na plenum Reich 
stagu musiałoby doprowadzić do pier 

WRO ESYŻDRERECA EWA POZY TOKAREZEW ZZS YA ZĘTYCZ POZO OZZZ ZA TOŃORY AWZ DC ZIAZAO SZA OWO 

Kurs nauki języka polskiego strzelców estońskich. 

  

Wi Tallinie otwarto w ub. niedzielę kurs 
mauki języka polskiego dla wojskowych i 
członków Kaitseliitu (strzelca estońskiegol. 

Na otwarcie kursu przybyło liczne grono wy 
ższych wojskowych, sztab Kaitseliitu i t. d.   

        

   

       

  

to wspaniała KOLEK 

Na zdjęciu naszem siedzą od strony lewej: 
wicemin. wojny gen. Lili, naczelnik Kaitseli 
tu gen. Roska, poseł R. P. w Tallinie Libicki 
i gen. Laidoner. 

SPRAWA DREYFUSA. 
Reportaż historyczny w 6 aktach H J. Rehfisza i W. Hertzoga, 

przekład J. Frūlinga. 

Teatr na Pohulance. 

Jakže za dni naszej mlodošci mie- 

liśmy uszy przepiłowane „l'affaire 

Dreyfus“! Gazety francuskie lżyły się 

przez blisko 10 lat, ludzie się pojc- 

dynkowali przezywali od dreyfusa- 

rów, zaprzedanych Żydom masonów, 

i przedajnych obcym mocarstwom mi 

Ltarystów, powieści, zebrania, rodzi- 

ny, przesiąkały tą walką. O cóż to 

poszło, bo dawno zapomnieliśmy 

wszyscy o tem wszystkiem. Inne m'e- 

liśmy „koty do bicia* jak mawiają 

"Francuzi, którzy też większe potem 

przeżyli rzeczy. Ale kto wie jakby je 

przeżyli, gdyby wtedy, heroicznemi 

i bolesnemi środkami nie ocalono 

czystości honoru armji i kraju, im- 

ponując całej Europie poszanowa- 

niem człowieka, jego prawa do życia, 

czci j sprawiedliwości opinji. 
O cóż więc poszło? Krótko stresz- 

czając długą historję tak: w 189% r. 

oskarżono w sztabie gen. kap. Отеу- 

fusa, Żyda o zdradę, na korzyść 0š- 
ciennego państwa. Katolicy monar- 
ch'ści, zmobilizowani pod wodzą 

strasznej szui, hr. Esterhazego, zgu- 

bili kap. Dreyfusa, przedstawiając na 
sądzie wojennym Hst, wykradziony 

w strzępach z obcej ambasady. De- 
gradacja i wysłanie na Djabelską Wy- 

spę, nastąpio w rezultacie. Ale ska- 
zany krzyczał, że jest niewinny, ro- 
dzina zaczęła robić starania o rewizję 
procesu, żydostwo całego Świata ru- 
szyło w obronie swojego człowieka, 
i kap.taty, prasa, wpływy, poszły w 
ruch. Poruszyły się też sumienia lu- 
dzi blisko tej sprawy stojących, jak 
uczciwego do gruniu ppłk. Picquart'a. 
On był przekonany, że Dreyfus od- 
powiadał za winy kogoś innego», że 
ktoś szpiegował, zdradzał, brał pie- 
niądze, ale nie ten właśnie. Prześlado- 
wano Picquart'a, uwięziono go. w 
procesie skazano Zolę, który w Hu- 
manite redagowanej przez Jerzego 
Clemenceau, napisał słynny artykuł- 
memorjal: J*aeeuse! Ale praca nad 
opinją publiczną, zmiana ministra 
wojny, skompromitowanie się Ester- 
hazego w życiu prywatnem, doprowa 
dziło do ponownego, ściślejszego śle: 
dztwa, w którem się ujawniła korup- 
cja oskarżycieli, hultajskiej dwójki 
arystokratów, maj. Esterhazy i du 
Patyde Clam oraz ich popychadła 
pułk. Henry i że oni to właśnie brali 
obce pieniądze, zdradzali i oszuki 
wali, pisząc fałszywe listy, misty 
kując cały Paryż zawualowaną damą, 
fingowanemi donosami, depeszam: o 

  

  

  

wszego konfliktu między izbą i rzą- 
dem. 
EIDOS SESI 

Estonja nie zapłaci. 

TALLIN (Pat). Rząd estoński, n e 
otrzymawszy do dnia wczorajszego od 
powiedzi Ameryki w sprawie długów 
postanowił raty grudniowej nie płacić, 

— 

Kronika telegraficzna. 
— Na eześć morałnego rozbrojenia odbył 

się w ub. wtorek w Filadelfji (St. Zjed.) ban 
kiet 14 organizacyj pacyfistycznych. W ban 
kiecie wzięło udział przeszło £000 osób. Głów 

ne przemówienia wygłosili ambasador Rzpli 
tej Filipowicz i mis, Wicólłey. Bankiet był 
pierwszym @ seryj projektowanych zebrań, 
z których się wyłonią prawdopodobnie orga 
nizacje moralnego rozbrojenia na terenie ca- 

łych St. Zjednoczonych. 

— Instytat Kryminotogiezny Wolneį Wsze 
chniey Poiskiej jako nowe wyższe studjum 
specjalne przy tej uczelni został otwarty dn 
13 bm. w obecności rektora i władz uniwer 
syteckich Wolnej Wszechnicy Polskiej. Prze 
mówienia inauguracyjne wygłosili. przewod 
nicząey Instytutu prof. Rappaport i dyrektor 
Instytutu prof. Ettinger.- 

— Epidemfa czarnej ospy wybuchła w 
Teheranie (Persja), przyczem na 422 1а 
słabnięć 258 było z wynikiem śmiertelnym. 

  

  

SFINKS   

sfałszowanych podpisach i t. p . 
I po dzesęciu latach sprawiedl - 

wości stało się zadość, Dreyfu wró- 
€ł do żony, syna i Ojczyzny, został 
zrehabilitowany, otrzymał wyższą 
rangę i krzyż legji honorowej, co było 

słabą nagrodą za 10 łat męki pośród 

kryminalstów, w zabójczym klmacie, 
z poczuciem niewinności i obciążony 
najgorszą hańbą: zarzutu zdrady 

kraju. * 

Sztuka dwóóch niemieckich auto- 
rów nie daje dokładnego, syntetycz- 
nie ujętego przedmiotu, szereg scen, 

łatanych napisami kinowemi, nie tłu 

maczy mnóstwa szczegółów zapomnia 

nych, nietylko przez obecne pokole- 

nia, ale i przez tych, którzy z zac-e- 

kawien'em śledzili cały przebieg pro- 
cesów francuskich. Nie powiedziała 

nam sztuka co się potem stało z Drey- 

fusem, jakie też było życie tego ska- 
zańca, w odzyskanej Ojczyźnie? Dla- 
czego jego a nie kogo innego wybrano 
na kozła ofiarnego, jaki wpływ na 
„front“ antysemicki miała słynna 
książka Drummont'a „La France Ju.- 
ve?“ Jak to zgromieni kameloci króla 
nie chcieli Zoli puścić do Panteonu 
po śmierci i prawie bili się o to w 
Paryżu w 1908—9 r. Poco zmonto- 
wało dwóch autorów o rewelacyjnych 
nazwiskach ten reportaż, z zapomnia- 
nej i nikogo dziś nie obchodzącej 
sprawy? Poco wygrzebano francuski 
skandal wojskowy z przed 30 lały, 
kiedy tyle zdarzeń o wiele ważniej- 
szych i potężniejszych, dotąd nas ob- 

I LOSE No WK. 
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Dostawa natychmiastowa w szczelnie 
zapiombowanych wozach 
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FUTRA i KLEJNOTY CIUNKIEWICZOWEJ. 
Niezwykła kobieta przed sądem krakowskim. 

Szesnaście lat miała uezennica kroju i szy- 

  

cja, gdy wyszła po raz pierwszy zamąż. 
Dramiński umarł wkrótce — wdowa pracuje 
w kawiarni, wychodzi zamąż powtórnie za 
„brutala* Charłupskiego, rozwodzi się, wy- 

chodzi za ziemianina Clunkiewieza. 
Wbjna, Moskwa, Mąż w wojsku, Głunkie- 

wieczowa prowadzi magazyn mód, gra na gieł 
dzie z niejakim Władjajewem, który oflarowu 
je'jej kolosalny majątek, Trzy domy w Mos 
kwie, pałac na Kaukazie. 

Przychodzi rewolucja. Od ruiny ratuje ją 
nowy przyjaciel, poseł Sowietów w Londynie, 
Krassin. Krassinowi towarzysze zarzucają, że 
opiekuje się spekulanitką i kontrrewolucjo- 
nistką. Krassin ułatwia Ciunkiewiczowej ope 
racje finansowe, przewozi, korzystające ze 
swego stanowiska dyplomaty klejnoty i pie- 
niądze zagranicę. 

Wreszeie przybywa Ciunkiewiczowa do 
Polski. To rok 1921. Rozwodzi się z mężem, 
który „jak się okazało był jaż żonaty* i je- 
dzie do Paryża. — Znów giełda, pieniądze 
płyną, towarzystwo francuskie ehętnie wi- 
dzi „eomtessę Ciunkiewicz* u siebie. Jeden 
pałae, drugi pałac, ferma hodowli zwierząt 
futerkowych. I procesy. Proces z Krassino- 
wą, proces z jubilerem, który oszukał, pro- 
ces o zabójstwo inżyniera rumuńskiego. In- 
žynier mlat być bardzo natrętny z swą mi- 
łością. Zastrzelił się, siedzące obok niej w 
aucie... 

To są tylko główniejsze odpryski tego — 
każdy przyzna — niecodziennego życia jakie 
prowadziła oskarżona dziś o symulację kra- 
dzieży w eelu uzyskania  klikumiljonewej 
premji ubezpieczeniowej z towarzystwa „Of- 
Нее Centinental Assurances Lloyds*, 

Zjawiła się przed sądem ubrana w świct 
ne sobolewe futro, uszmikowana i wystro- 
jona dawna piękność, Zachowuje się pewnie 
i spokojnie, Zato publiezność, wśród której 
nie brak osobistości z t. zw. „Świata* komen 
tuje nerwowo różne fakty i pogłoski, Najwię 
eej interesuje fakt, że adwokat Jarosz z War 
szawy zrzekł się obrony. Broni więe tylko 
dr. Woźniakowski z Krakowa, oskarża de. 
Laba, sądzą Grodecki, Krupiński i Ostręga. 

Zeznania tak Świadków, jak 1 ekspertów 
są wybitułe obelążające. Biegli stwierdzaja 
że walizy, z któryeh miano skraść te kilka 
naście fater i kilkadziesiąt sztuk blżuterji 
zostały rczełęte cd Środka, a więc po otwar 
clu i.. epróżnieniu waliz. Dalej piec, nie 
opalany od paru dni, okazał się ciepły, a w 
"im nadmierna ilość popiełu. Czyżby Ciun 
kiewiczowa spaliła w nim te rzeczy, które 
nie były dość eenne by je ukryć? 

Znaleziono wreszcie u Ciunkiewiczowej 
nóż, który doskonale pasował do śladów roz 
eięcia. Nóż byt wyszczerbłony.. Ciunkiewi- 
czowa raz po raz zmienia Informacje o za- 
wartości walz, raz klejnotów było 31, dragi 

raz 14, futer te 13, to 7, funtów szterlingów 
650.000, potem 6.560... Mełdowanych w po- 
lieji futer nie widzisł nikt ze Śwladków, na- 
wet przyjaełółka Ciunkiewiezowej, Berta Mit 
tełmanewa, u której oskarżona zamieszkała 
przed wyprowadzeniem się do hotelu „Grand* 
a której podarowała ena zegarek w dniu uro 
dzin, Zegarek ten również znalazł się w spi 
sie strat... 

Oskarżona breni się przed zarzutem hu- 
laszczego żyela 1 przed motywacją symulowa 
nej kradzieży słym stanem  materjałnym. 

  

  

Najwięcej zaniedbane I zniszczone 

CE 
udelikatnia natychmiastowo, wybiela, 

chroni od łuszszenia i odziębienia 

Krem Prałatów 
PERFECTION 

Do nabycia w pierwszorzędnych per- 
fumerjach i składach aptecznych. 
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chodzących, wstrząsnęło światem i 
poszczególnemi krajami, zacierając 
znaćzenie i palpitującą sensację roz- 
namiętniającą ówczesne pokolenie 
Francuzów, a zaciekawiającą wtedy 
publiczność obu kontynentów, jak ro- 
mans w odcinku dziennika? 

Czy chciano ubliżyć armji wogółe, 
a francuskiej w szczególności, аК ! 
mruczano wczoraj na widowni? Czy 
filtrowano motyw triumfu narodu 
wybranego, ponad błędami chrześci- 
jan, triumfu demokratycznych haseł 
praw człowieka ponad kastowością, 
znikczemnieniem arystokracji i mo- 
narchistów, zwyrodnieniem zasad mi 
łości Ojczyzny i Boga? Pamiętajmy, 
że zdrajca i judasz hr. Esterhazy, był 
żuawem papieskim i arystokratą ro- 
dowym, a całe bagno, o kt. wspomina 
min. wojny Cavaignac, zwałone na 
Francję, wytworzyli w sztabie geu. 
ludzie z obozu rojalistów, tytułowan* 
szubrawcy jak markiz du Pay de 

Glam i hr. Esterhazy lub przyadopto- 
wani proletarjusze jak popychadło 
tych panów Henry, lub przybrukany 
gen. Pellieux. 

Jakąż ma wartość ta cała historja 
pod względem  społeczno-historycz- 
nym, bo artystycznego celu, ani war- 
tości nie ma żadnej, w tym szeregu 
obrazów luźnych, poszarpanych, ła- 
tanych odcinkami gazet, pokazywa- 
nych na ekranie? Oto jedynie przy- 
pomnienie światu wiecznie żywej 
rzymskiej zasady pereat mundus flat 
justicia. Niech Francja spłonie raczej 

EGIPSKIE PRZEDNIE 

Twierdzi, że jej interesy we Franeji słeją 
świetnie, że przyjechała do Polski właśnie 
żeby się ustatkować, nabyć posiadłość ziem- 
ską, poczem zlikwidowałaby swe interesy w 
Paryżu, gdzie ją pośrednicy obdzierają. 

Tem niemniej sytuacja jej z godziny na 
godzinę staje się gorsza, Zeznanła wikłają i 
€onajmniej pośrednio obciążają. — Po prze- 
słuehaniu reszty świadków należy oczekiwać 
wyroku. (m) 

Dalsze zeznania świadków. 
KRAKÓW. (Pat). W, trzecim dniu rozpra 

wy przeciwko Ciunkiewiczowej zeznawali dal 
si świadkowie. Między innemi zeznawał ad 
wokat Zoppoth z Wnrszawy, który przedsta 
wił ekoliezności poznania oskrażonej w So 
potach w kasynie gry. Na Świadku Ciunkie 
wiczowa zrobiła wrażenie esoby bardzo z2- 
meżnej. O ilości posiadanych przez Ciunkie 
wiczową wału, biżuterji i futer świadek nie 
może nie konkretnego powiedzieć. W tym 
czasie wpłynęło do sądu pismo, jakie centra 
ła śledcza w Warszawie otrzymała od pewnej 
t. zw. jasnowidząeej, która podaje, że w cza 
sle snu widziała złodziel, z których jeden 
ma być rzekomo emigrant. polskim z Franeji 
drugi zaś Francuzem. Obaj mieli wyjechać 
do Wiednia i stamtąd przez Marsylję do A- 
meryki, Po zeznaniach adw. Zoppotha prze 
wodnieczący zarządził przerwę, 

Po przerwie zeznawała Zakrzewska, współ 
pracowniezka „Gazety Polskiej* w Warsza- 
wie, główny świadek w tym proeesie. Opo- 
władała ona dzieje swej znajomości z Cłan- 
kiewiczową. Poznała ją w 1912 roku na Lit 
we, Potem Ciunkiewiczowa wyjechała do Ko 
sji. Następnie świadek opisuje spotkanie z 
Ciunkiewiczową w Warszawie, po którem 

Bilans Banku Polskiego 
na 10 grudnia. 

WIARSZAWIA. (Pat). Pierwsza dekada 
grudnia uie przyniosła większych zmian w 
stanie rezerw złota oraz walut, zaliczonych 

do pokrycia. Zapas złota powiększył się » 
0,2 miljona zł, do sumy 500,9 miljonów zt. 
Mniej więcej o takąż kwotę wzrosły rezerwy 
walutowe-dewizowe, zaliczose do pokrycia, 
osiągając 35,8 miłjonów zi. Pieniądze i na- 
ležnošci zagraniczne, niezałiczone do pokry 
cia zmniejszyły się o 3,9 miljonów i wynoszą 
obecnie 101,0 miljonėw zł. Suma kredytów, 
udzielonych przez Bank, uległa poważnemu 
obniżeniu, osiągającemu 3%  miljonów sł. 
przyczem portfel wekslowy zmniejszył się 
o 24,5 miljonów zł. do sumy 549,7 miljonów 
zł., zaś pożyczki zastawowe o 10,5 miljonów 
zł do sumy 95,7 miljonów zł. Z pozostałych 
ipozycyj po stronie aktywnej zmiany wyka 
zują tylko dwa rachunki: „połskie monety 
srebrne i bilon* oraz „inne aktywa”, Pierw 
szy powiększył się o 4,3 miljona do 47,5 m'l- 
jonów zł. drugi — o 8,5 miljonów do 201,4 

miljony zł, Natychmiast płatne zobowiąza 
nia Banku obniżyły się w ciągu ubiegłej de 
kady do sumy 189,5 miiljonów zł., czyli e 
11,5 miljony zł. co nastąpiło niemał wyłącz 
nie na skutek spadku prywatnych rachunków 
żyrowych, podczas gdy rachunki żyrowe kas 
państwowych utrzymywały się prawie na 
niezmienionym poziomie. Wobec znacznego 
spadku portfełu wekslowego i pożyczek ха- 
stawowych obieg banknotów zmniejszył się o 
12,4 miljony do sumy 984,7 miljonów zł. W 
wyniku spadku ogólnej sumy obiegu | na- 
tychmiast płatnych zobowiązań pokrycie zło 
tem i walutami w porównaniu z poprzednią 
dekadą, podniosło się z 44,77 do 45,71 proc.. 
zaś pokrycie wyłcznie złotem — z 41,80 do 
42,66 proc., przekraczająe statutowe w pierw 
Szym wypadku o 5,71, w drugim o 12,66 
proc. Pokrycie złotem samego obiegu wzre- 
sło z 50,22 do 50,87 proce. Stopa dyskontowa 
6 proc., zastawowa 7 proc. 

    

  

  

rumieńcem wstydu na cały Świat, 
niżby pozostał na niej cień, .że dla 
względów kasty, choćby wojskowej, 
popełniono niesprawiedliwość, skaza- 
no niewinnego. Niech się skompromi- 
tuje sztab, ministerstwo, generałowie, 
zasłużone wojsko, ale niech korupcja, 
podłość, która się zagnieździła w ar- 
mji wyjdzie najaw. Naród francuski 
się tego nie bał. Czuł w sobie dość sił, 
odwagi, miłości ojczyzny i honoru 
człowieka, mełości prawa 1 repubł!- 
kańskich zasad praw człow.eka, żeby 
rzucić w oczy swoim  nietykalnym 
mundurom oskarżenie przez usta ucz 

ciwych ludzi jak Picquard, Zola, La- 
bori, którzy grzebali ówczesny, chw'- 
lowy prestiż armji, nie, nawet nie 

armj, ale chwilowych jej wodzów, 
by ocalić coś w oczach narodu sto- 
kroć ważniejszego: hono: narodowy. 

W stosunku do miljonów Francuzów, 
ich interesów wewnątrz i zewnątrz 
kraju, cóż znaczyło właśc.wie skaza- 
nie mizernego kapitana, Żyda, spra- 
wiedliwie, czy nie? Ale chodziło wła- 
Śnie o zaciemniające się stosunki w 
armji, o upadek poczucia honoru, 0 
gangrenę posuwającą się temi etapa- 
mi w szeregi sztabowe. W imię tego 
walczył Piquard, w imię dobrej sła- 

wy Francji występowali inni. Prześla- 

dowano ich, lżono, zaprzeczano 1 gro- 

żono, aż dobili się prawdy i wzburzo- 
na opinja publiczna musiała koryto 
swych gniewów i podejrzeń skierować 
w przeciwną stronę. Oskarżyciełe sta- 
łi się oskarżonymi mizerny Żydek 

cedbyła podróż do Sopot, a następnie zagra- 
nieę do Londynu i Paryża. Zagranieą mię- 

dzy obu kobietami doszło de nieporozumień, 
a nawet do kłótni. Dalej Zakrzewska opowia 
dała © zajściu z pewnym Rumunem, który 
popełuił samobójstwo, poczem © estatniem 
spotkaniu w Warszawie i wyjeździe do Kra 
kowa. Po przybyciu do Grand-Hotelu razem 
z Ciunkiewiezową świadek udał się do hallu, 
skąd uważał na znajdujące się w taksówee 
walizy, Z Krakowa miały adać się do Zake 
panego. Wi ezasie bytności w Krakowie u- 
częszezała do kawiarń i restauraeyj, U sie 
bie nikogo nie przyjmowała. Krytycznego 
dnia, po przybyciu do hotełu z miasta, Za- 
krzewska zastała Cdunkiewiczową bardzo 
zmieszaną 1 zdenerwowaną i wówczas fe 
dowiedziała się © popełnieniu kradzieży. 

Na tem zeznaniu sąd zarządził przerwę. 
Jutro odbędzie się dalszy ciąg rozprawy, 

H G. Wells przepowiada 
wojnę przyszłości, 

„Ludzie będą umieli wyrabiać całe paki 
materjałów wybuchowych lub suhstaneyj za 
palnych, wysyłać je w przestrzeń i wyzna 
€zyć z maiematyezną dokładnością punkt 
g!obu, na którym mają upaść, choćby w naj 
większej odległości”... 

Ta niewesoła przepowiednia zawarta jest 

w odezyeie radjowym, wygłoszonym w fych 
dniach przez sławnego H. G. Wellsa, aatora 
tylu fantastycznych powieści i przepowiedni. 
Mówił o tem, co technika i nauka potrafią 
zdziałać w niedalekiej już przyszłości. 

„Nasi wojskowi — dodaje Wells — trzy 
mają się jeszeze armat, które strzełają na 
30 kilometrów, samolotów, które muszą sobie - 
torować drogę wśród nieprzyjaelelskieh ne- 
ropłanów i narażać się na ogień bateryj łą- 
dowych... poto, by z mniejszą lub większą 
dokładnością spuścić kilka bemb na dany 
eel. Kto jednak odważy się twierdzić, że sta 
nowi to granicę zdolności ofenzywnej? — 
Świat dowie się wkrótce o powstania specjal 
nych torped, kierowanych przez fałe radja 
we i padających tam, gdzie się tego pragnie 
"Tak będzie, o ile ludzie nie podejdą do pre 

blemu wojny z większą odwagą, niż ta ez3- 
nii dotychczas... 

Być może, iż Wełls się nie myli. Lecz jaki 
na to środek zaradczy? Sam lis projekta 
je stworzenie specjalnych szkół czy nawet 
fakultetów, któreby miały za zadanie prze 
widywać i kontrolować zastosowanie nowyel 
wynalazków technicznych. Wiadomo jednak, 
choćby z obrad genewskieh, jak trudne 2а 
stosować i jak łatwo uchylić siłę ed między 
narodowej kontrołl. (1. n.). 
    

Doktor med, 

LEON PAPP 
Akuszerja i choroby kobiece 
M. Pohulanka 19, tel. 17.64 

Przyjmuje od 4—6 
KMEGRZZTARORO OAK ACZOSWYSEEJ 

Czy wiegz Obywatelu, że mała Dan 
ja w 1920 roku wydała na wałkę z 
gruźlicą przeszło 6 miljonów złotych, 
a Polska zaledwie 260 tysięcy, 25 razy 
mniej! Dlatego też Danja uzyskała 
tak piękne wyniki i tak wydatnie 
zmniejszyła groźbę gruźlicy! Obgwa- 
tele, tylko wspólnym wysiłkiem zdoła- 
my zebrać potrzebne fundusze! Popie- 
rajcie Towarzystwa Przeciwgruźlicze! 
Popierajcie „Dni Przeciwgruźlicze!* 
Kupujcie nalepki przeciwgruźlicze ! 

JAZDKOWY DLA PANA, 
CJA PAPIEROSÓW Polskiego Monopolu Tytoniowego. 

EGIPSKIE SPECJALNE 

  

wrócił z Djabelskiej Wyspy, której kii 
mat i okrutne warunki wytrzymał, 
podtrzymywany chyba namiętną na- 

dzieją rehabilitacji, którą w pełmi o- 
trzymał. : 

PP. Rehfisz i Herzog nie dali w 
swym reportażu syntezy duchowej 0- 
wego zdarzenia. Ale morał i tak wy- 
mika z treści nagich faktów. Właści- 
wie jeden akt, procesu Zoli, jest sce- 
niczny i zajmujący. W nim też mogli 
zagrać swe role dyr. Szpakiewi 
Zoli, bardzo trafnie ujęty, tylko o zby! 
szlachetnej masce słowiańskiej, dos= 
konale wykonany A. France — p. 
Puchniewski, urocza Blache Monter 
„—p. Niedźwiedzka, zbyt stary w cha- 
rakteryzacji i jakiś komiczny Clemen 
ceau — p. Pawłowski, bardzo dobry 
Jaures — p. Janowski, pięknie gra- 
jący swą szłachetną rolę Picquarda, 
p. Szymański, doskonale zagrany Hen 
ry — p. Łodziński i in. Ale wogėle, 
czy warto mobilizować 30 dobrych 
artystów, żeby posprawiwszy im te 
śmiesznie kolorowe mundury 6wcz65 
ne, kazać recytować te kawałki ró, 
ten reportaż, kt. by na filmie z muzy- 
ką był bardziej kompłetny i żywsży? 
Uwaga: dlaczego kobiety wyglądały 
wszystkie jak flądry? Przecie to n'e 
było cechą epoki, tylko ubogi motłoch 
paryski się tak ubiera jak te damy, 
kt. wczoraj kursowały po scenie. 
I Dreyfus z Wyspy Djabelskiej wró- 
cił po 10 latach świeży jak różyczka 
przecie chyba był mocno postarza! ? 

Hre. 
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Nr. 287 (2629) 

Po przegranym procesie 
Wiezoraj we wsi Chryptowicze, gm. tur 

_ gleiskiej rozegrała się tragedja, która poruszy 
ła eałą miejscową ludność, We wspomaia- 
nej wsi mieszkało dwóch braci Ryncewiezów 
którzy prowadzili z sobą odwieczny spór ma 
jątkowy. Stale te rodzinne waśnie zrodziły w 
©bydwóch braciach uczucie wielkiej niena- 
"włści, į kiedy Aleksander wygrał  jeszeze 
sprawę w sądzie w bracie jego Feliksie zro- 
«łziło się postanowienie zemsty. 

We wsi Hutowo, pow. drohiekiego w cza 
sie młócenia zboża przy odbieraniu słomy 
z ped cepów młocarni uległ wypadkowi Grze 
gorz Abramowiez, którego tryby młócarni 

_ schwyciły za odzież i okręciły, powodując sll 
| ne potluezenie gtowy. Ranny zmarł w ezasie 
przewożenia do szpitała. 

& pogranicza. 
ŚMIERTELNE POSTRZELENIE 

PRZEMYTNIKA. 

Wiezoraj wieczorem koło wsi Łowieze 
 patrc! graniczny zauważył kilku osobników, 

usiłujących przekroczyć nielegalnie granicę. 
Na wezwanie żołnierzy osobniey rzucili się 
do ucieszki, Oddano za uciekającymi kilka 

strzałów. Jedna z kuł zraniła śmieriełnie 
niejakiego Wiktora Giezanowicza, zawodo- 

_ wego przemytnika tytoniu, Dwóch innych 
przemytników ujęto. 

    

LIKWIDACJA NIEBEZPIECZNEJ SZAJKI 
PRZEMYTNICZEJ. 

Organa KOP. zlikwidowały szereko гол- 
_ gałęzioną szajkę przemyłniczą grasującą na 

S. 0. S. 
Najgroźniejszym rezultatem obecnego kry 

mysu pozostanie zapewne w naszom życiu spo 
/ decznem niedobór kulturalno-oświatowy. Nie 
' <hodzi mi w tej chwžk o naukę oficjalną, 

ujęta w dyplomy. Stokroć groźniej przedsta 
wia się dziedzina samokształcenia w najszer 

szem słowa znaczeniu, Nawet człowiek o sta 
łym dochodzie (mocno prawie zawsze obcię 
tym) przedew kiem odmawia sobie kupie 
mia książki, pójścia na koncert czy prenume 
raty czasopisma. Tak ma się rzecz przecięt 
mie. Państwo wiele wydatkuje na dożywia- 

| nie bezrobotnych i pozbawionych środków dv 
%ycia, aby mogło zasiłać wydatnie fundusze 
śnstytucyj oświatowych. 

Stąd gmach kultury uarodowej rysuje się 
w wielu miejscach. . 

Jedna z takich placówek ua naszym te- 
renie stanęła wiaśnie nad krawędzią niebytu, 
Wiielu słyszało o czytełni im. T. Zana w Wil 
mie. €: jednak, co karzystali kiedykołwiek z 
jej pomocy, mogą jedynie doceniać nal 
«ie doniosłość podobnego zakładu. I oto in- 

_ stytucja o świetnej choć cichej działalności 
ipo jedenastoletnim dorobku stanęła wobec 
faktu nieopłaconego lokału coś od maja bie 
żącego roku. Wypadnie nadmienić, że ezy- 
%elnia pokrywała rorchody za lata ostatnie 
głównie z otrzymanych subsydjów państwo 
wych. W ubiegłym roku naprzykład dochody 
is opłat czytelników stanowiły tylko około 

ою proc. ogólnych rozchodów. Nie można оЪ 
<iążać młodzieży, korzystającej z czytelni i 
mie można raciągać dalej długów. 

Czytelnia rozporządza jednak 12 tysiąca 
mi tomów dzieł poważnych, ze znawstwem 

О dłobranych przeważnie treści naukowej. Za- 
| opatruje rzesze czytelników, których ilość 

stale rośnie. Posiada mapy. dzienniki i 76 
różnych czasopism. W ciągu 19381 roku ko- 

|| Zzystaio + tego przecie! 123 czytelników 
_ dziennie. Nie może upaść płacówka tego zna 
Ч «zenia i trzeba znałeźć środki ratunku. A 
| może się znajdzie jaki mecenas? Czasy są 
i trudne mimo to zjawia się czasami w śród 

   

        

  

      

      

miešciu obywatel, który s auta rzuca gapiom 
pieniądze. Może to być zresztą także wielu 
drobnych ofiarodawców Ri, 
— 
Lik 
  

: Czy wiesz Obywatciu, że w Polsce 
: Odrodzonej gružlica uniosla 10 prze- 
| «iągu 6 lat więcej obywateli, niż stra- 
2 cilišmy na wszystkich frontach pod- 

czas wojny światowej? Do walki z gru 
źlicą powinni stanąć wszyscy. Popieraj 
<ie walkę z gruźlicą. Popierajcie „Dni 

' Przeciwgruźlicze*! Kupujcie nalepki 
na budowę sanatorjam na Wileńszczy- 
źnie. 
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| Skazanie redaktorów „Gazety 
| Warszawskiej. 

Epilogiem oszczerczych artykułów, jakie 
у mkazały się swego czasu w „Gazecie Warszaw 
| akiej* przeciwko p. Władysławowi Henszło- 

wi, staroście słonimskiem, była rezprawa w 
| sądzie apelacyjnym w Wilnie. Oskarżeni Sta 

nisław Wiodck i Pietr Kownacki, pierwszy 
jako redaktor dpowiedzialny „Gazety War- 
saawskiej*, drugi — jako nutoz, dopuścili 

| mię w artykułach p. t. „Jak załatwia sprawy 
| lorowe p. starosta słonimski Henszel* i 

wP. Henszlowi ze Stonima odpowiedž“ — 
amiewagi starosty słonimsklego z powodu 

p zżonzwnnia przez Diego ehowiązków służ 
: . 
е 

     

Swego czasu p. Henszel, jako starosta in- 
Serwenjował w zatargu, jaki wynikł między 
fnstruktorem rełnym słonimskim towarzyst 
wa rolniczego a miejscowym lekarzem wete- 
zynarji na tle szkodliwego rzekomo dostarcza 
mia mięsa dla garnizonu slonimskiego. Inter- 

_ meneją strosty poczuł się dotknięty instruk- 
er rołny I w konsckweneji wytoczył spra 

_ wę honcrową stareście Henszlowi. Ponieważ 
Sprawa wynikła na podłożu służbowem, sta- 

_ posta Henszeł uznał formę załatwienia jej na 
drodze honorowej za niewłaściwą i upowuż- 
mił swych zastępeów do ośwładezenia stronie 
przeciwnej jego ustesunkowania się do wyni 
dej sprawy honorowej. 

W! związku z tym zatargiem ukazały się 
wspomniane dwa artykuły w „Gazeele War- 

| szawskiej“, które były przedmiotem dwukrat 
nej rozprawy sądowej najpierw w sądzie ok- 
tęgowym w Grednie, gdzie zapadł wyrok ska 
zujący obydwu redaktorów „Gazety Warszaw 
skiej* na karę zamknięcia w więzienia na 
przeciąg jednego mlestąca, zaś naskutek skar 
gi apelacyjnej zarówne psrckuratora, jak i 
askarżonych w sądzie apełacyjnym w Wilnie 
Sąd apełaeyjny uznał, że pobudki obu oskar 
žonych, któremi się klerowall ogłaszając w 
wGazecie Warszawskiej* swoje artykuły po- 

_legały na inteneji zohydzenia w oezach spo 
łeezeństwa starosty słonimskiego jako „urzęd 
nika sanaeyjnego*. Ponadto sąd apelacyjny 
mając na wzgłędzie stopień napięcia złej 
wołi, jak i takie okołiczności, że zniesławie 
nie urzędnika jest zamachem nietylko na do 

prywatne tego urzędnika, ałe i dobra 
Dubliczne, skazał każdego » nich na karę 
Aresztu na przeciąg 2 miesięcy oraz na ża 
płacenie grzywny w wysokości 700 zł i 
©wrot kosztów sądowych. Wyrok ten całku 
wieje rehabtlitrje starostę słonimskiego о. 
Benszla z inkryminowanych mu zarzutów i 
Potepia autorów oszczerczych artykułów, 

  

| WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Kainowa zbrodnia. 

brat zamordował brata. 
Wiezoraj kledy Aleksander powrócił z mia 

sta, do mieszkania jego wdarł się brat jego 
Feliks i z ckrzykiem: „Masz za moją krzyw 

dę“, uderzeniem neża położył go trupem na 
miejsen. Po dokonaniu tej kainowej zbrod- 
ni Feliks Ryneewiez skrył się. Policji jednak 
udsio się w krótkim czasie ująć bratobójeę 
i esadzić w więzieniu. Zwłoki nieszczęśliwego 
60-letniege Aleksandra Ryncewicza zabezpie 
ezono do dyspozycji władz śledczych, tej 

Śmiertelne wypadki przy pracy. 
Wie wsi Rogożno, pow. brzeskiego w cza 

sie piłowania belki sosnowej na deski w za 
grodzie Jakóba Haraszuka, załamał się je- 
den ze stojaków przyczem spadając belka 
przygnictta tracza Pawła Haraszuka, kladae 
go trupem na miejsen. 

DANE 

pograniczu polske—litewskiem i polsko — 
praskiem, Aresztowano 7 osób. Na czełe szej 
ki stali Tomasz Mickunis i Grzesinow Piotr. 
Przemytnicy przemycaii głównie futra jed 
wabie i i medykamenta. Odebrany towar 
przemytnikom przedstawia wartość  kilku- 
nasiu tysięcy złotych, 
Bik Jai K LN DIVA 

Cukiernia „Zjednoczenie” 
w Nowogródku, Mickiewicza 1 

Przyjmuje na Święta obstalunki. 

Polega gototowe ozdoby choinkowe 
oraz słodycze i pieczywo. 

Ceny zniżone. 
    

  

Z Rady Grodzkiej BBWR. 
w Wilnie, 

Ukonstytuowało się nowe prezyd- 
jum Rady Grodzkiej BBWR. Prezesem 
wybrany został inż. Henryk Jensz po- 
nownie wiceprezesami — dr. Adolf 
Hirschberg i p. Helena Proficowa, 
skarbnikiem — dyr. Eljasz Jutkie- 

  

wicz. Na sekretarza prezydjum wysu- 
nięto kandydaturę inż. Jana Kiewł - 
cza. Poza tem prezydjum na wniosek 
p. Proficowej uchwaliło otworzyć w 
najbliższym czasie herbaciarnię w 
dzielnicy kalwaryjskiej. 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

  

Ks E REJĘEZR MLE NS KT 

Zamiast gwiazdki pomóżmy głodnym. 
Apel gen. Litwinowicza. 

Dowództwo Okręgu Korpusu Nr. III nadsyła nam poniższy apel dowódcy 
D. O. K. III z prośbą o zamieszczenie. 

Nawiązująe do mego apełu z roku ubiegłego w sprawie nieurządzania 
„gwiazdki“ dla żołnierzy, proszę Panów Komendantów garnizonów, by 

sej do apełowania 
do efiarności społecznej na rzecz „gwiazdki* dla wojska. 

Obeenie bowiem, kiedy solidarne wysiłki Rządu i Społeczeństwa 
zmierzają wszełkiemi środkami do ulżenia doli bezrobotnych, kiedy ilość 
cierpiących głód i niedostatek w kraju się nie zmniejszyła, apełowanie 
do ofiarności społecznej byłoby niewłaściwe. 

Wierzę, że żołnierze nasi, uświadomieni należycie pod względem oby- 
watełskim, również i w roku bieżącym nie poczują się pokrzywdzonymi, 
jęśli nie otrzymają „gwiazdki”, lecz przeciwnie chętnie podzielą się z głod- 
nemi dziećmi bezrchotnych, odwdzięczająe się w ten sposób za podarki 
gwiazdkowe, otrzymywane w latach ubiegłych. 

Byłbym niezmiernie rad, gdyby oddziały wojskowe przystąpiły da 
zorganizowania akcji gwiazdkowej dla najbiedniejszych dzieci swego gar- 
nizonu. 

Urządzenie „choinki* oraz skromnej wieczerzy wigilijnej dla jak naj- 
liezniejszej rzeszy biednych dzieci, obdarowanie choćby najskromniejszemi 
podarkami tych, którym sodzice ze względu na nędzę, muszą odmówić 
w tak uroczystym dniu nawet kawałka suchego chleba, byłoby tym wido- 
mym znakiem, który łączy Armję z dolą i niedołą Społeczeństwa. 

Dowódca Okręgu Korpusu Nr. III. 
(7 INŻ. ŁITWINOWICZ 

Generał Brygady. 

Kostka kamienna pokryje ulice Wilna. 
W wyniku szeregu konfereneyj od jezdni na ulicy Zawalnej na przestrze 

  

i w roku bieżącym nie wszczynali żadnej akeji, zmierzaji 

  

hytych estatnio w magistracie powzię 
ta została decyzja możliwie najszersze 
ge uwzględnienia kostki kamiennej 
przy budowie nowych jezdni, 

ni ed uliey Stefańskiej do szpitala ży 
dowskiego. Odeinek ten stanowi po- 
wierzehnię 1290 metrów kwadratow. 

W ciągu roku przyszłego budowa 
jezdni z kostki kamiennej będzie roz- 
szerzona na inne uiice Śródmieścia. 

W związku z tem na wiosnę megis 
trat przystąpi do budowy tego typu 

Projekt nowej umowy z „Arbonem“. 
wie Arbon proponuje miastu roczną 
opłatę w wysokości 5 procent brutto 
od ogólnych dochodów. Obecnie, jak 
wiadomo, opłata ta nie może być 
mniejszą od 150000 złotych. 

Po szczegółowem przedyskutowu- 
niu nowego projektu na omaw anem 
"posiedzeniu magistrat w sprawie tej 
wystąpi na plenum Rady Miejskiej z 
odpowiednim wnioskiem. 

W związku ze złożeniem przez 
Arbon projektu nowej umowy, zwo- 
łane zostało na dzień 1 6b. m. nad- 
zwyczajne posiedzenie radzieckiej ko 

isjj do spraw komunikacji miejs- 
kiej. Jak już podawaliśmy, dyrekcja 
Arbonu domaga się daleko idących 
„swobód* zarówno w kwestji orga- 
nizacji ruchu, jak również wolnej re- 
ki w ustalaniu taryfy. W. nowej umo- 

Zamarznięta kobieta w podmiejskim lasku. 
Wczoraj nad ranem w łaska podmiejs- wiem musiała przełeżeć na mrozie przez 

kim wpobliżu Wołokumpji znałeziona zosta dłuższy ezas, 
ła przez przypadkowego przechodnia starnsz Pe udziełenia pierwszej pomocy przewie- 
ka ze słabemi oznakami żyela, ziene ją do szpitala żydowskiego, gdzie uata 

Pawiadomiona o tem połieja zaałarmo- leno, iż jest to niejaka Bombińska łat 70 
wała pogotowie ratunkowe. Po przybyciu na bezdomna, 
miejsce lekarz pogotowia ratunkowego stwier Szła ona do Wqllna z pobliskiej wsi, łerz 
dził, że kobieta jest nawpół zamarźnięta, bo- po drodze zasłabła i upadła. (e) 

    
  

      

Fipollo znów skazany na dwa lata 
Dnia 14 grudnia br. w Sądzie Apełacyj- 

nym w Wfłilnie został ukończony proces Apoł 
łosa (po grecku Apollina) Sołohuba, oskor 
żonego o fułszowanie weksłi i podrabianie 
podpisów zwierzchnika swego mee. Andreje- 
wa, oraz jego żony. 

Sprawa była zagmatwana i ciemna. 

Charakterystyczne dla sprawy były zezna 
nia świadka Jarmułowskiej. Ta zeznała, ńc 

Sołohub przy niej podpisał nazwiskiem pani 
Andrejewowej świadectwo dia służącej. Wzię 
ła w krzyżowe pytania cofnęła się w zezna 
niach, Powiedziała, że nie widziała tego pod 
pisu, wreszcie że wogóle świadectwa nie by 
ło 

  

Po zamknięciu przewodu sądowego roż- 
prawa ograniczyła się tylko do mowy pra 
Kuratorskiej i obrony Sołohuba (samoobro- 
ny). 

Prokurator Turowicz ilustrował postępo- 
wanie Sołobuba i jego sylwetkę przy pomocy 
literatury rosyjskiej i jednej z dyscyplin przy 
rodniczych zwanej: zoologją. Z punktu wi. 
dzenia literackiego powiedział, że dla nas, 
ludzi zacholu jest zupełnie niezrozumiały typ 
duchowy ludzi takich jak Sołohub. Aby ga 
zrozumieć trzeba przegryźć się przez Dosto- 
jewskiego (autora „Braci Karamazow“ „Bie 
sów* | innych ponurych powieści o duszy 
rosyjskiej). Tam u tego autora znajdziemy po 
dobną psychicznie do Sołohuba postać: --- 
Śmierdziakow (osobistość bardzo nikezemnaj 

Z punktu widzenia zoołogieznego inaczej 
(podobnie!) można sklasyfikować  Sołohe- 
ba: 

Jest to mięczak z gatunku tyeh mięczą- 
ków, które będąc w niebezpieczeństwie wr- 
dzielzją płya śmierdzący I mętay. Tak właś 
nie zrobił oczerniając Andrejewa Sołohuły 
at nie byt Apollinem, a zwyczajną mą- 

LR 
Sołchub w osłatniem słowie wykazu j, 

dużo zdolności aktorskch. Stara sę całe 

FABRYKA CUDÓW 
CHEMICZNYCH. 

Niewiełka rozmiarami fabryka w Mana 
heim, wybudowana przed kilku laty przez 
słynnego chemika niemieckiego prof. Ber 
grusa, ściąga na siebie uwagę uczonych i bu 
sinessmenów całego świata. Prof, F, Bergius 
stał się eławnym przez swój wynalazek uplyn 
niania węgla, za co też otrzymał nagrodą ima. 
Nobla. 

Obecnie słynny chemik pracuje nad ki!ku 
nowemi wynalazkami które mają na eeln 
zużytkowanie | zastosowanie ich w prakty- 
ce. 

Ostatni wynalazek prof. Bergiusa polega 
na metodzie fabrykowania cukru z przerabia 
nego we właściwy sposób drzewa. Ale nie na 
tem koniec. Przy użyciu tej samej mater 
prof. Bergius produkuje z niej spirytus koa 
sumcyjny oraz produkt uboczny, który nie 
różni się niczem od białka jajecznego. 

Chemik — czarodziej, który. zamienia 
zwykłe drzewo sosnowe w spirytus, kroch- 
mał, cukier i białko, wyjaśnia sam w nastę 
pujących słowach ię kwestję: 

„Cukier, który otrzymuję przy zastosowa 
niu mojej metody jest równie pożywny jak 
eukier zwykły, a nawet posiada tę właści. 
wość, iż nie szkodzi djabetykom. Te oto cu 
kierki — dodaje profesor, wyciągając z kie 
szeni małe pudełeczko — smakują nie gorzej 
od cukierków jakiejkołwiek firmy eukierni- 
czej. Przemysł, który zamierzam stworzyć w 
Niemczech, wyzyskując praktycznie moje wy 
nalazki, pozwoli wykorzystać nasze bogaci- 
wa leśne i przyczyni się, co najważniejsze, 
do zatrudnienia 400,000 bezrobotnych. Dzięk: 
moim metodom, masa drzewna może bye 
przerobiona na furaż dla bydła, na drożdże, 
na białko”. 

Skomplikowane maszyny, ustawione w sa 
lach fabryki prof. Bergiusa, wytwarzają ową 
brunatną, lepką ciecz, którą nazywają tu „cu 
krem drzewnym*. Inne znów maszyny prze 
rabiają tę ciecz na eukier w kryształach i 
na inne pzodnkty uboczae. Or. 

    

postanowiono uchyłić i Sołohuba uznać zu 
winnego iwiej caęści zarzucanych mu prze: 
stępstw. W! ciągu 1926—1928 r. sfałszował 
weksli (wzgl. podpisów na weksłach) 30 na 
ogólną sumę dołarów 462 i złotych 15.835. 

Jako karę łączną wyznaczono mu 2 late 
więzienia i 5 łat utraty praw. 

Oskarżony zgłosił znów kasację! 

błoto » Wilna zgarnąć 4 rzucić na Andreje- 
wa. Chce go zdyskredytować i przedstawić 
jako człowieka, który ma dwa domy I nia 
jest kryształowo czysty. 

WYROR 

został ogłoszony o godzinie 13,30. Zaskarżo- 
ny wyrok Sądu Okręgowego z 29.XI 1930 r. Ost. 

  

BACZNOŚĆ! KRESY BACZNOŚĆ! 

Fabryka Cukierków „Uniwersal 
Baranowicze, uł. Ułańska 13. 

Przy nadchodaących świętach połeca ozdoby cholnkowe + czekolady i cukrów 
własnego wyrobu; cukierki, karmelki, marmoladki do tortów, figurki czekoladowe, 
landrynki i wszelkie wyroby cukiernicze — po bardzo przystępnych cenąch do- 

stosowanych do kryzysu. Gotowe torebki gwiazdkowe. 
UWAGA! Szkely, Instytucje I organizacje społeczne otrzymują specjalny rabat" 
Na żądanie P. T. Szanownej Klijenteli cenniki i zamówienia wysyłamy pocztą. 

"$BORT RT. 
Członkowie trupy baletowej w pałacu łodowym w Paryżu. 

      

    

  

Zdjęcie nasze przedstawia członków hu 
py baletowej w pałacu łodowym w Paryżu, 
którzy urządzili przed kilku dniami orygi- 

nalne popisy na ślizgawce przebrani za pia- 
gwinów. ё 

STRZELANIE O ODZNAKĘ STRZELECKĄ. 
Komendant Akademickiego Oddziału Zw. 

Strzełeckiego stud. USB. podaje do wiadomo 
ści członków i sympatyków Oddziału, że w 
niedzielę dnia 18 grudnia br. o godz. 11 min, 
30 odbędzie się strzelanie o „Odznakę Strze 
lecką Z. S.“ III klasy. Zapisy przyjmuje ad 
jutant Oddziału p. Wasilewski do piątku włą 
cznie w godz. od 9 do 15 oraz udziela wszeł 
kich informacyj, w tymczasowym lokalu 4. 
O. Z. S. przy ulicy Żeligowskiego 4. Tel. Nr. 
18—23. 

dzenie szerokich ulg podatkowych, co w de 
cydującej mierze mogłoby zaważyć na roz 
woju naszego sportu. 

Za przykład godny naśladowania może 
być uznane postanowienie magistratu Buda- 
pesztu o zwolnieniu wszelkich imprez spor. 
towych od podajków w-r. 1934. Podatki zaś 
w r. 1933 zmniejszono o połowę. 

Życzyćby należało aby nasze magistraty 
w tym wypadku brały wzór z węgierskich. 

TRÓJMECZ BOKSERSKI, 
Projektowany trójmecz pięściarski Pogoń, 

Żaks, Makabi nalezałoby corychlej urzeczy- 
wistnić gdyż możeby on wprowadził jakie- 
kolwiek ożywienie w ruchu bokserskim Wil 
na. 

Brak całkowity imprez pięściarskich jest 
tem bardziej dotkliwy ponieważ nie wykorzy 
stano kilku możliwości, mogących dać zado 
wolenie zwolennikom boksu w Wilnie. 

Dotychczas stoczyliśmy jeden mecz a mia 
nowicie z Grodnem, mecz — mówiąc szcze 
rze dla nas bezwartościowy. Zawody Polska 
— Łotwa w Wilnie zignorował P. Z. B., па 

OTWARCIE ŚLIZGAWKI. 
W: czwartek dnia 15 grudnia rb, o- godz. 

12 w południe nastąpi otwarcie 6lizgawki 
w Parku Sportowym Młodzieży Szkolnej im. 
gen. Żeligowskiego. 

PODATEK SPORTOW:Y. 

Sprawa podatku od imprez sportowych 
amatorskich, ściąganego przez  magistraty, 
przechodziła rozmaite koleje. 

Początkowo magistrat nie uznawał poł 
rzeby stosowania jakichkolwiek ulg podatko 
wych dla amatorskich imprez sportowych, 
uniemożliwiając w ten sposób organizowanie 
większych zawodów szczególnie z udziałem 
zawodników zagranicznych. Jednak kampan 
ja prasowa oraz stanowisko czynników mia 
rodajnych, zinusiły magistraty do zmiany 
kursu. Bądź co bądź samorządy miejskie w 
Polsce nie zdobyły się jeszcze na wprowa- 

propozycję Łotyszów wyjazdu do Rygi rów 
nież dotychczas nie odpowiedziono; Połonji 
warszawskiej nie zdołano sprowadzić do Wil 
na, a wyjazd Wbojtkiewicza na Łotwę nie u- 
dał się z przyczyn od tego zawodnika nie- 
zależnych. 

Obraz jak widzimy, niezbyt ponętny. --- 
Włobec braku poważnych spotkaś, należy za 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Włełki Pohulanka — we czwar 

tek dnia 15 grudnia o godz. 8 wiecz. po raz 
3 znakomita, pełna dramatycznego napięcia. 
ciekawa w swojem ujęciu kinowego fakto- 
montażu, szłuka Rehfischa i Herzoga „SPRA 
WIA DREYFUS*, serji dyr. Szpakie- 
wicza i W. Pawłowskiego — w świetnej rep 
rezentacji artystycznej całego zespołu, z Gro 
lickim, Łodzińskim, Szpakiewiczem-i Szy- 
mańskim w rolach głównych. 

Ogromne zainteresowanie tą sztuką ć co- 
dziennie wypełniona po brzegi widownia, 

dczą wymownie, że „SPRAWA DREY- 
A' stanie się na długo atrakcją Wilna. 
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-- „Dzielny wojak Szwejk* — będzie ba 
wić Wilno już ia 16, 17 i 18 bm. w Teatrze 
na Pohulance w interpretacji „Artystycznego 
Tournee*, które objeżdża całą Polskę z dyr. 
L. Czarnowskim i L. Wyrwiczem w rolach 
głównych. 

W. niedzielę dnia 18 bm. „Dzielny wojak 
Szwejk* — grany będzie dwa razy: o godz. 
4 po poł. i o godz. 8 w. 

— Stały Teatr Objazdcwy Teairów Miej 
skieh ZASP. w Wilinie. Stały Teatr Objazdo 
wy przygotowuje świetną sztukę Gabrjeli Za 
polskiej „PANNA MALICZEWSKA*. — Wy 
jazd nastąpi w pierwszych dniach stycznia 
i obejmie przeszło 20 miast Wfiileńszczyzny. 
— Od dłuższego czasu odbywają się próby 
tej pełnej głębi, okraszonej humorem i owi2 

nej pięknym sentymentem — tragi — farsy, 
która nigdy nie straci wiecznej aktualności 
i rumieńców życia. — Obsada pierwszorzędna 
Nowa inscenizacja. Dekoracje Wiesława Ma- 
kojnika. 

— Teatr muzyczny „Lutnia*. Przedstawie 
nie popularne po cenach zniżonych. Dziś po 
cenach zniżonych „Fiołek z Montmartre* z 
Janiną Kułczycką w roli tyt, w otoczenia 
najwybitniejszych sił zespołu, pod reżyserją 
M. Tatrzańskiego. 

AUDYCJA POLSKIEGO TOWARSZYSTWA 
MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ. 

W! niedzielę dnia 18 grudnia r. b. w io- 
kalu Związku Literatów przy ulicy Ostro- 
bramskiej 9 odbędzie się audycja Towarzyst- 
wa Muzyki Współczesnej przy współudziale 
pp. Walentyny Czuchowskiej (śpiew), Adeli 
Bay (fortepian), S$. CCzosnowskiego (klarnet) 
i T. Szeligowskiego (objaśnienia i akompan 
jament). W) programie nieznane Wilnu utwo 
ry Debussy'ego, Ravela, Skriabina, Medtnera, 
Szymanowskiego i Perkowskiego. Niezmier- 
nie ciekawy i urozmaicony program zainte 
resuje niewątpliwie szersze koła melomanów 
wileńskich. Goście bardzo mile widziani. —- 
Początek punktualnie o godz. 8 wiecz. 

RADJO 
CZWARTEK, dnia 15 grudnia 1932 r. 

11,40: Przegląd prasy. Kom. meteor. Czas. 
12,10: Muzyka z płyt. 12,30: Kom. meteor. 
12,35: Poranek szkolny. 14,40: Program dzien 
ny. 14,45: Muzyka operetkowa (płyty). 16,15: 
Giełda rolnicza, 15,25: Kom. Akad. Koła Mi 
syjnego. 15,35: „Zamato jadamy ryb“ — od- 
czyt. 15,50: Muzyka z płyt. 16,00: Transin. z 
Senatu. Przemówienie marsz. Wł. Raczkie- 
wicza. 16,15: Muzyka z płyt. 16,25: Lekcja 
franeuskiego. 16,40: Ludwik Zamenhof" -- 
odczyt. 17,00: Podstawy muzyki. — Рогту 
pieśni jednogłosowej. 17,40: „Czy czeka nas 
nowe średniowiecze?" — odczyt. 17,55: Pro 
gram na piątek. 18,! Muzyka lekka. Wiad. 
bieżące. D. e. muzyki. 18,40: Codz. ode. pow. 
18,55: Kom. litewski. 10,00: „Skrzynka pocz 
towa Nr. 226", 19,20: Rozmaitości, 19,30: Re 
cytaeje. 19,45: Prasowy dziennik radjowy. 
20,00: Godzina życzeń (płytyj. 20,55: Wina 
sportowe. Dod. do pras. dz. radj. 21,05: Kon 
cert. 21,30: Słuchowisko. 22,16: Muz, tan, z 
Warszawy. Komunikaty. Muz. tan. ze Lwowa 

  

   

PIĄTEK, dnia 16 grudnia 1932 r. 

11.40: Przegląd prasy; Kom. meteor.; Czas; 
12.10: Muzyka z płyt; 13.20: Kom. meteor.; 
14.40: Program dzienny; 14.46: Strachy i u- 
piory w muzyce (płyty); 15.15: Giełda rolni- 
©za;.15.25: Kom. LOPP.; 15.35: Lekcja angiel 
skiego; 15.50: Koncert dla młodzieży (płyty): 
16.20: Utwo: Głazunowa (płyty); 16.40: 
„Książka w Wilnie"; 17.00: Koneert; Komuni 
katy; D. c. koncertu; 17.65: Progr. na sobotę; 
18.00: Muzyka lekka; Wiad. bieżące; D. c. 

muzyki; 18.40: Codz. ode. powieśc.;18.50: Roz 
maitości; 19.00. Polakom na Kowieńszczyż- 
niel; 19.20: Przegląd prasy roln. kraj. ć zagr. 
19.30: „Ludzie są dobrzy“ — felj.; 19.45: Pras 
dz. radj.; 20.00: Pogad, muzyczna; 20,15: Kon 
cert; „Życie literackie“ — felj.; D. c. kopcop 
łu; 22.40: Wiad. sport.; Dod, do pras. dz. 
radj.; Kom. Meteor.; 23.00; Muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
DLA ESPERANTYSTÓW. 

Dzisiaj, jako w rocznię śmierci twórey 
języka esperanckiego przemówienie o dr. 
Ludwiku aZmenhoffie wygłosi prof. Otto Buj 
wid, prezes związków esperanckich w Poł 
sce, Transmisja z Krakowa na wszystkie stac 
je o godz, 16,40, 

KWADRANS POETYCKI. 

O godz. 19,30 nadany zostanie ze studja 
wileńskiego kwadrans literacki, poświęcony 
utworom Stefana Flukowskiego, autora 2 
interesujących książek, tomu prozy oraz zbio 
ru poezyj p. t. „Słońce w kieracie", Ze zbior 
ku tego odczyta szereg wierszy p. H. Hohend- 
fingerówna. 

GODZINA ŻYCZEŃ. 

Wszystkie rodzaje mużyki lekkiej i cięż- 
kiej, poważnej i niepoważnej, do słuchu i do 
tańca, rozbrzmą dzisiaj o godz. 0 w czasie 
4. zw. „Godziny życzeń”, której program uk 
ładają sami radjosłuchacze. 

WŚRÓD PISM. 
— Gwiasudkowy (50-ty) numer „Tygodni- 

ka Illustrowanego*, poświęcony Stanisławo- 
wi Wyspiańskiemu, wydany został w zwięk- 
szonej objętości 4 wielobarwnemi, wysoce 
artystycznemi reprodukcjami dzieł — а!аг 
skich autora „Wiesela*. O twórczości Wys- 
piańskiego piszą: Kaden — Bandrowski (Wy 
spiańskij, Wiładysław aZwistowski („To zawo 
lacie mnie z powrotem—tą mowc moją wła£ 
ną“) L. Płoszewski (Satyra literacka Wyspień 
skiego), Jan Diirr (Wawel Wyspiańskiego!, 
Karol Stromenger (Skrzypce Chochota), J. 
N. Miller (Rytmika zdania Wiyspiaūskiego), 
Leopold Staff (O wielkości Włyspiańskiego), 
W. Husarski (Matejkowska spuścizna). Niez 
wykle ciekawe szczegóły z życia poety przy 
nosi wywiad A. Gallisa z głównymi odtwór- 
cami „„Wiesela“: Solski, Solską, Sosnowskim, 
Ordon-Sosnowską, Stanisławskim i Zelwero- 
wiczem. Bardzo zajmująco wypadla kolumna 
dająca syntetyczny przegląd najnowszych gło 
sów o Wyspiaūskim. — Jako objaw żywot 
ności pisma godzi się zanotować wprowa: 
dzenie jako stałej rubryki — krytyki film> 
wej. Cena zwiększonego numera nie została 
podwyższona. 

tem zrealizować powyższy trńójmecz. Przy 
najmniej zobaczymy naszych bokserów na 
ringu, Ciekawi też jesteśmy ich formy, gdyś 
w Wilnie niema trenera, oczywiście zawodo 
wego. Jedynie Włojtkiewicz mógłby być uwa- 
žany za trenera, | to ze względu na swą ru 
tynę meczową. W' każdym bądź razie pięś- 
ciarstwo wileńskie wymaga RE 
wienia. 

  

ы Filmy wileńskie. 

Pokoje nociegowe. 

— Co to jest? — zapyta czytelnik nieš- 

wiadomy tej oryginalnej terminologji języ- 

kowej, jaką zastosował Magistrat m. Wilna. 

  

Śpieszę z informacją: obok dworca kole- 

jowego oraz na przedmieściach, u wrót nie 

mal Wilna mieszczą się instytucje, które nie 

przynoszą nam chwały, a są znakomitą wy- 

ięgarnią wszelkich mętów społecznych. Na 

rodziły się już dawno temu, a ojcem ich 

była konieczność stworzenia jakiegoś azylu 

dla ludzi, którzy na kilka dni, czy godzin 

do Wilna przybyłi i nie mają pieniędzy na 

opłacenie drogiej taksy w hotelach. : 

Otaczają wieńcem ulice dworzec oka- 

lające. Mieszczą się w suterenach w warun- 

kach zazwyczaj urągających wszelkim, naj- 

prymitywniejszym nawet wymogom higje- 

  

ny. 

Wilgotna nora podziemna, przypominają- 

ca trochę melinę złodziejską, trochę trupiar- 

nię w małym, prowincjonalnym szpitalu. — 

Zgniły zapach wilgoci uderza każdego wstę 

pującego do tej otchłani. Bardzo często 

przez te ubikacje przechodzą przewody wo 

dociągowe i ustępowe, wobec czego atmo- 

stera staje się w miarę cuchnąca, żeby od- 

straszyć najmniej wymagającego pasażera. 

Tych jednak nie brak, Rekrutują się przeważ 

nie z ludzi przybyłych do Wfłna z różnych 

stron kraju w sprawach osobistych, albo naj 

częściej na sprawę w Sądzie Okręgowym. 

Instalacja gościa odbywa się w sposób na 

stępujący: Przychodzi jakiś gość ze stacji 

Tuż u wejścia do podziemi znajduje się rep 

rezentacyjny pokój stołowy. Duży stół odpo 

wiednio poplamiony i lepki od brudu. Kilka 

łóżek, na których chrapią pasażerowie, kró- 

rzy przybyli wcześniej. W! kącie szumi sa- 

mowar. Włłaściciełka tej instytucji lustruje 
przybyłego bardzo ostrożnie i ocenia z nie 

słychanem znawstwem psychologji. Potem py 

ta się czego chce. Pokoju? Niema. Łóżko? — 

Jest. Można. Dlaczego nie. Prowadzi nowego 

gościa do jakiejś nory nieco dalej położo- 

nej i wskazuje łóżko. 

— Tu będziecie spać. Dobrze, czysto, po- 

rządnie. 

Służąca, która często spełnia inne jeszcze 

funkcje, bardziej intymne, i za to zbiera so- 

bie kapitalik na czarną godzinę, zaściela łóż 

ko podejrzanej czystości prześcieradłem, da- 

je jakieś straszkiwe nakrycie, które nawet 

przy najbujniejszej fantazji nie można naz- 

wać kołdrą i poduszkę. Tymczasem właści- 

cielka taguje się zawzięcie z nowym goś- 

ciem o cenę. Jakkolwiek cena zasadnicza za 

łóżko wynosi złotówkę, stale i konsekwent- 

nie twierdzi ten Harpagon z spódnicy, że nie 

może oddać łóżka mniej niż za złoty pięć- 
dziesiąt. Spór ten trwa zależnie od energji 

pasażera. Potem pada pytanie: 

— a skąd wy pnzyjechak? Dokumenty 

macie? 

— Jość. — I podaje jakiś mocno sfaty- 

gowany Świstek. Żydówka kiwa głową. Nie 

podoba się jej ten dokument. Największym 

szacunkiem cieszy się „Dowód osobisty” czy 

„Książka wojskowa”. 

Często właścicieł, lub jego połowica idą wie 

czorem na dworzec i łapią pasażerów. Oto 

wysiada z pociągu jakiś mieszkaniec powia- 

tu postawskiego, czy lidzkiego. Rozgląda się 

bezradnie, drapie w głowę i rozmawia moc- 

no zasąpiony ze swym towarzyszem podró- 

ży. Do nich to podchodzą właścieiele poko 

jów noclegowych i zachwalają swój lokali, 

jako najlepszy i najtańszy hotel w Wilnie, 
leżący niedaleko, gdzie można bezpiecznie 

przenocować i do tego bardzo, ale to bardzo 

tanio. Ten ostatni argument ma przygniata 

jącą przewagę nad innemi i pasażer idzie za 

ofiarującemi tak dogodne wąrunki, ; 

Często, szczególnie w świąteczne pópołu- 
dnia zmieniają się te lokałe na zwyczajne 

domy schadzek. Wsuwają się cichaczem mło- 

de parki i proszą o pokój. Nie na długo. Na 

dwie trzy godziny. Czasem nawet przewinie 

się młody zapłoniony uśmiech, spłoszone spoj 

rzenie niebieskich oczu i berecik szkolny. 

Giną na kilka godzin w spełunce podziemnej, 

noszącej nazwę Pokojów noclegowych. 

Czasem, raz lub dwa razy w roku przy- 

chodzi do takiego lokalu komisja sanitarno- 

porządkowa, która jednak nie wzbudza žad- 

nej obawy, ani nie wnosi do tych nor mo- 

mentu sensacji. Mają oni bowiem doskonałą 

służbę łącznikową. W jakimś lokalu odbywa 
się wizyta komisji, Gdy tylko poważni pano- 
wie przekroczą progi tatiej instytucji, tyłnem 
wyjściem wybiega służąca w marotańskiem 
tempie, któregoby się nie powstydził Kuso- 

ciński na Olimpiadzie i zawiadamia najbliż- 

szych sąsiadów, trzymających też pokoje noc* 

legowe, że „Hannibal ante portas*. Wtedy to 

zaczyna się w takim domu sądny dzień czy- 

szozenia. W! pracy tej biorą udział wszyscy 

członkowie rodu, nie wyłączając małych dzie 

ci. Naturalnie służąca alarmuje następny dom 

noclegowy i wraca, by wziąć udział w rodzin: 

nych porządkach. A komisja pochodzi, wi- 

dzi porządek i jest zadowołona ze stanu sa- 

nitarnego. Jestem jednak pewien, že každy 

członek komisji, gdyby się pofatygował do tej 

„porządnej* i „zdrowej* nory w godzinach 

wieczornych dostałby, o ile jest zupełaie 

zdrów i wytrzymały, conajmniej szoku ner- 

wowego. 

A mniej wytrzymały lepiej niech nie za. 

chodzi do tej mordowni która przypomina 
trupiarnię małego szpitala na głuchej pro: 

wincji. Rol. 
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„Bibljoteka iowości” 
Jagiellońska 16, m. 33 

Kompletna beletrystyka do os- 
tatnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. — Lek- 
tura szkolna. — Dział nauko- 
wy. — Każdy abonent otrzyma 

premjum. ° 

Czynna od godz. 11-е} do I8-ej. 
- Warunki przystępne. 
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KRONIKA 
Dziš: Walerjana. 

Jutro: Euzebjusza. 

Wschód sioóca — g. 7 m. 38 

—g. Zm 49 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorelogii U.S.B. 
w Wilnie z dnia 14-XIi— 1932 roku. 

776 

Grudzień 
Zachóż - 

  

Cišnienie šrednie w milimetrach: 

Temperatura średnia: — 4° С. 
2 najwyžsza — 2° С. 
й najniższa — 7° С. 

„Opad: — 

Wiatr: pełudn. 

Tendencja: lekki spadek. 

'Uwagi: chmurno. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu dzi- 
siejszym 15 grudnia według PIM. 

Dość pogodnie. Rano miejscami mgła. No 
cą umiarkowany, w Wileńskiem dość silny 
mróz. Direm temperatura | wpobližu zera. 
Słabe watry południowo-wschodnie. 

Z KARTY ŻAŁOBNEJ 
— Wezoraj odbył się pogrzeb b. p. Dyr. 

Adolfa Korna przy tłumnym adidas sio, 
dzieży kilku szkół średnich i nauczcielstwa 
oraz sfer rodzicielskich. Kuratorjum OSW. 
reprezentował wiz. Edward Rzeszowski. 

Nad grobem przemawiali dyr. Bronisław 
Fruchter imieniem dyrektorów gimnazjów 
polsko-żydowskich i Zakładu, którego b. p. 
Adolf Korn był dyrektorem, p. dr. Altbaner 
imieniem nauczyciel: gimnazjum E. Dzięcieł 

skej i przedstawicieli absolwentów, apl. Szejn 
kiestel. Mówcy podnosili wielkie zasługi 
Zmarłego dla szkoły i dali wyraz przywiąza 
niu do osoby b. p. dyr. Korna. 

Na grobie złożono dużo wieńców. 

OSOBISTA 
— P. Wojewoda Beczkowicz powrócił w 

czwartek, 15 bm. rano z Wiarszawy dokąd u- 
dawał się w sprawach służbowych i objął 
urzędowanie. я 

  

ADMINISTRACYJNA 
— lnspekeja gmin. Wi dniu 13 bm. woje 

woda wileński p. Zygmunt Beczkowicz w to 
warzystwie dyrektora robót publicznych p. 
A, Zubelewicza, naczelnika wydziału. rolni- 
stwa p. W. Szaniawskiego j inspektora związ 
ków komunalnych p. A. Żyłki dokonał in- 
spekcji gmin Mejszagoła i Podbrzezie pow. 
wileńsko-trockiego. 

SPRAWY PRASOWE 

= Podziękowanie dła prasy wileńskiej. 
Syndykat Dziennikarzy Wiileńskich otrzymał 
następującą depeszę: Włalne likwidacyjne ze 

branie Wileńskiego Komitetu Obywatelskiego 
niesienia pomocy powodzianom przesyła pra 

sie wileńskiej wyrazy uznania za życzliwe i 
gorące poparcie akcji pomocy powodzianoni 
i zawsze rzeczowe ustosunkowanie się do 
prac Komitetu. > 

© ) Beczkowicz, przewodniczący 

SPRAWY AKADEMICKIE 
— Uroczystość złożenia przysięgi lekar- 

skiej przez absolwentów r. akad, 1932—33. 
Wydziału Lekarskiego USB. w Wiilnie, odbę 

dzie się we czwartek dnia 15 grudnia b. r. » 
i 19 w Auli Kolumnowej Uniwersytetu 

iur | 

Ипа 

  

WOJSKOWA 

— Wyłożenie spisu poborowych rocznika 
1912. — Przygotowania do poboru rocznika 
1912 są już w toku. Z dniem 1 stycznia refe 
rat wojskowy Magistratu wyłoży do przej 
rzenia spisy poborowych, celem ewentualne- 
go skorygowania nieścisłości przez osoby 
zainteresowane, š 

Spis wyłożony zostanie w lokalu referatu 
wojskowego do dnia 15 stycznia. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Odroczenie zebrania dyskusyjnego Z. 

P. O. K. Zebranie dyskusyjne ZPOK. zostało 
przesunięte z czwartku -(15 bm.) na piątek 
(16 bm). е 

Odczyt p. t. „O potrzebie nowego świato- 
poglądu* wygłosi p. inż. Władysław Adolph. 

Członkinie i sympatycy Związku są pro 
szeni 0 liczne przybycie. 

— T. N. $. Wi Zarząd Koła zawiadamia 

swoich członków, iż w dniu 16-ym (piątek; 
b. mi odbędzie się zebranie w gimn. im. A. 
Mickiewicza o godz. 19. S$. Jastrzębski wy- 
głosi referat p. t. „Godziny wychowawcze”, 
poczem nastąpią wybory delegatów na Wal 
ne Zgromadzenie w Warszawie. 

— Czwartaey! Zebranie Wiileńskiego Miej 
scowego Koła Czwartaków odbędzie się w 
dniu 17 grudnia rb. o godz. 19 w mieszkaniu 
adw. Br. Olechnowicza w Wfiilnie, ulica M 

Pohulanka 14 m. 2. 
Wszyscy czwartacy, zamieszkujący na 

terenie Wileńszczyzny proszeni są o przyby 
cie i powiadomienie o zebraniu innych czwas 
taków. 

KOMUNIKATY 
— Przedłużenie linji Nr. 3. T-wo Komu 

nikacyj Miejskich i Międzymiastowych ko: 
munikuje że łinja Nr. 3 z dniem 19 grudnia 
br.( poniedziałek) przedłużona będzie do ul. 
Tramwajowej. 

RÓŻNE. 
— Newe błankiety wekslowe. Zgodnie z 

ustawą stemplową z dniem 1 kwietnia 1933 
roku wprowadzone zostaną nowe blankiety 
wekslowe ze specjalnemi znakami wodnem.. 

— W Wileńskiej Spółdzielni Tkackiej ul. 
Królewska 8 (Ogród Bernardyński) odbywa 
się wyprzedaż wyrobów tkackich jak pledy, 
koce, materjały ubraniowe, kiłimy, ręczniki, 
cbrusy, serwety, oraz wyroby artystyczne 
Szkoły Przemysłowo - Handlowej im. Dmo 
chowskiej po cenach zniżonych od 30 do 60 
procent. Wtyprzedaż trwać będzie do dnia 
18 grudnia włącznie w godzinach od 9 rane 
do 7 wieczór. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
CIĘŻKO POPARZONY WYBUCHEM 

PRYMUSA. 

Tragiczny wypadek wydarzył się wezo- 
raj przy ulicy Subocz Nr. 4. 

Po powrocie do domu w różowym nast- 
roju W. Stelper mieszkaniec tego domu 
ACR rozpalić prymus aby zgotować herba- 
y. 

W, roztargnieniu nalał do maszynki za- 
miast nafty denaturatu i zaczął rozpalać. 

Roztargnienie to pociągnęło fatalne nstęp- 
stwa. Wi pewnej chwili zgromadzone w ma- 
szynee gazy spirytusowe spowodowały silny 
wybuch. Cała maszynka rozlecała się na dro 
bne części zaś Stolper doznał poważnych po 
parzeń twarzy, szyi i rąk. 

Zawezwane pogotowie ratunkowe udzieliło 
poszkodowanemu pierwszej pomocy, poczem 
skierówało go to szpitala. (e) 

  

PODRZUTEK W, KOŚCIELE. 

WI kościele św. Jana znaleziono wczoraj 
podrzutka płci męskiej, w wieku około 2 m. 
Przy podrzutku była kartka z napisem: ,Dzie- 
oko ma 2 miesiące, rz.-kat., proszę ochrzcić* 

SKRADZIONO ROWER. 

W dniu 22 ub. m. Wiitkowski Józef (Żu- 
rawia 6) doniósł policji o kradzieży roweru 
firmy „Dajton*, który chwilowo: pozostawio 
ny był przed sklepem przy ulicy Rysiej I 
Jak usłaliło obecnie dochodzenie, kradzie: 

tej dokonał Kruszyn Kazimierz, zam, rów- 
nież przy ulicy Żurawia 6, którego zatrzy- 
mano. 

_ WI dniu 13 bm. sprawca kradzieży porzu 
cił rower na dziedzińcu tegoż domu. 

KINA I FILMY. 

„BIAŁA ODALISKA* 

(Casino) 

Odaliska? Nie bardzo. Jasnokościsia 
miss amerykańska z młodością nieaktualną. 

prawdziwsze „odaliski** są także, bardziej in- 
go ta jedna jest bielsza w tytule? „Żeby tru 

dniej było zgadnąć* — Oczywiście. Te nieco 
prawdziwsze „odaliski* cą także, bardziej in- 
teresujące. Dlaczego Mojica jako arabski 
władca woli tę Amerykankę? Widocznie dla 

odmiany. Jeden Fox to wie (a może i on nie 
wie?) napewno. 

Kinowo? Przeciętne. Może nawet i trochę 

mniej, Dźwięki? Poprawnie. Mojica jednak to 

nie Kiepura.. Choć tak twierdzi zarząd kina 
„Casinó* w swoich ogłoszeniach. „Kudy* mu 

do Kiepury... 
Nadprogram stary Flip, stary Flap, w sta- 

rej farsie. (sk) 

      

  

   

KUR PEEK 

„DOBRANOC WIEDNIU* 
(Helios). 

Dotychcas właściwie tylko jeden, angielski 
film widizałem naprawdę piękny. Było to wyś 
wietlane podczas lata w „Casinie* styłowe ar 
cydziełko. Nazywało się „Melodja miłości”, w 
oryginale zaś: „Pad starym jaworem*, czy coś 
w tym rodaju i było prześliczne. Pełna świe- 
żego, prostego sentymentu staroświecka histo 
ryjka angielska z czasów Pickwicka i Dawi- 
da Coperfiedla. Urocza jak maj w młodoś- 
ci, czy młodość w maju. Wdzięczna jak z bi- 
belotami serwantka prababki. Czarująca jak 
melodja pradziadowskiego kuranta. Może ją 
wznowi „Hollywood“, albo „Lux“? Warto. 

Naogół jednak film angielski niczem cie- 
kawszem nie wyróżnia się. Przykładem takiej 
przeciętności jest „Dobranoe Wiedniu!*. Jedy- 
nie Anna Neagle jest śliczna. Charakterystycz 
ny typ jasnowłosej Angieleczki o subtelnym 
wdzięku, z portretów Gainsborough'a, czy po 
dobnych mu. Głosik ma bardzo miły. Prawie 
tak miły jak Kulczyckiej... 

Jack Buchanan jest zato srodze banalny. 
Trudno wprawdzie być innym w tej szablono 
wej operetce czy farsie ze Śpiewami, ale aktor 
ten już ma to w swoim typie. 

   

(sk). 

DŹWIĘKOWY PAT. 

No przecież, zebrała się Polska Agencja 
Telegraficzna na dodatki dźwiękowe. Niedaw 
no była uroczysta inauguracja w Warszawie, 
a w zeszłym tygodniu w k. „Helios* już wi- 
dziełiśmy taki dodatek. Ach, jaka różnica po- 
między tym „Patem* a tamtemi niememi pa- 
taszydłami! I zdjęcia lepsze i ciekawsze, i ob- 
fitsza wymiana z zagranicą, tempo właściwe, 
niema tych gnających na łeb, na szyję, do- 
stojników na uroczystości i t. d. Strona dźwię 
kowa naogół dobra, głosy czyste, wyraźne, 

  

się to niebawem poprawi. Tymczasem — vivat 
(skl. 

DO DYREKCJI KINA „PAN*. 

Wielu czytelników tych sprawozdań, zwra 
ca się za mojem pośrednictwem do dyrekcji 
„Pana“ z zapytaniem: 2 

Kiedy zjawi się w „Panie* nareszcie obie- 
cany przez jego dyrekcję, wspaniały Film Re- 
ne Claire'a „Niech żyje wolność!'? Czy, gdy. 
po wszystkich Pipidówkach zostaną z niego 
strzępy!? 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 

(WiYD. ŚW. WOJCIECHA). 

— 0. Martial LŁekeux. Płomień ofiarny 
(Magg). — Franciszkanin o. Martial Lekeux 
pisze o „Płomveniu ofiernym* o swej sio- 
strze, apostołce wśród rodaków Belgów. — 
Najtrudniejszą rzeczą w misji jest zdobycie 
zaufania ludzkiego, bo serce takiej robotn'cy 
fabrycznej lub górnika opancerzone jest od 
oddziaływania moralngo bardzo mocno. 

Maggy. ów „Płomień ofiarny* idei Chry- 
stuso pokusiła się o zdobycie twierdz 
obojętności głuchej i trwałej niewiary. Lecz 
zwycięzczynię zmogła w kwiecie wieku śmier 
telna choroba. 
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to swego rodzaju powi „Płomień* 5 
) — walka, po- tentyczniejszą powieść 

— pobudka. I tem większą jest jej d' 
niosłość społeczna. — Nie dziw więc, że we 
Francji „Płomień ofiarny zyskał 135 wydeń, 
a w Polsce mimo trudnych warunków czy- 
telnictwa ukazuje się w drugiem wydania 
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— Ks. Dr. Ferdynand Machay. Żądania 
Duszpasterskie Swieckich. Str. 181, Cena zł. 
4—, Naklad Księgarni św. Wiojciecha, 

Odpowiedzialność za rozwój kościoła leży 
nietylko w ręku kleru, ale również i w ręku 

świeckich. Akcja Katolicka, unowocześniona 
przez papieża Piusa XI, na tej powstała zasa- 
dzie, a bez jej urzeczywistnienia musi upaść 
lub zamrzeć. 

Praca X. Machaya przedstawia się poważ- 
nie i wróży dobrze o autorze, który oddał 
swój intelekt na propagandę zasad wielkiej 
instytucji Akcji Katolickiej. 

— Jerzy Marlicz. Łowcy przygód. Oto 
książka sensacyjna! Sensacja jej kryje się w 

samem przedsięwzięciu pisarskiem: autor 

znakomity tłumacz powieści Curwooda, prze- 
dzierzgnął się w pisarza amerykańskiego. Jest 
nim z pomysłu, treści i stylu. Jest doń podob 
ny jak dwie krople wody z całego ustosun- 
kowania się do swych bohaterów. Jest na- 
prawdę Curwoodem polskim. To wejście „na 
Ścieżkę* pisarską znakomitego Amerykamna 
wypływa nie z ambicji, aby mu dorównać; 
nie z przejęcia się jego utworami, lecz z po- 

trzeby. Z potrzeby? Nieinaczej. Curwood na- 

czytelników. Tę lukę wypełnił właśnie teraz 

Stulecie Ksiąg narodu 
i pieigrzymstwa polskiego. 

(Dokońc 

  

I rzeczywiście sięgi* były tak 

wielostronne, że każdy mógł tam zna- 

leźć coś, co go zachwyciło, a wielu 

mogło wyszukać coś, co ich oburzało. 

Oburzało ortodoksów „blužn'ercze“ 

użycie stylu biblijnego, konserwaly- 
stów—radykalizm społeczny, radyka- 

łów — poszanowanie przeszłości na- 
rodowej i tradycji, — a mimo tych 
zarzuiów „Księgi* szerzyły się zaró- 

wno wśród postępowych cudzoziem- 

ców, jak * wśród Polaków. Nie raziło 

ich ami przesadne (jak dziś to rozu- 

miemy) idealizowanie dziejów Polski 
szlacheckiej, ani przypisywanie Pol- 
sce wyjątkowej misji dziejowej. Była 

to zresztą zaraz po powstaniu listo- 

padowem, które uratowało Francję od 

reakcji, uratowało przez Ściągnięcie 

na siebie potęgi rosyjskiej, potęgi naj 

większej wśród konserwatywnych ży- 

wiołów Europy. O tem dobrze pamię- 
tali cudzoziemcy. A Polacy widzieli 
w „Księgach czynnik podtrzymujący 
w emigracji obumierającego ducha 

wojowniczego i, jak prof. Pigoń wy- 
kazał, czynnik zastępujący państwo, 
czynnik ujmujący w cugle „pojedyn- 

kowe* samolubstwo obywateli i zmu- 
szający do świadczenia obowiązków 

(podatek krwi i ztota) na czecz zbio- 

rowošci“, na rzecz narodu”). W ten 

sposób doskonale zrozumiano część 

patrjotyczną „Ksiąg Pielgrzymstwa”, 
ale nie uchwycono ich części uniwer- 

_salnej. Tak samo i późniejsze zachwy- 
dy (np. Konopnickiej), czy zarzuty 

(np. Tarnowskiego), obracały się 

      

     

    

SWydzwnictwa „Kurjer Wileński" 

  

zenie). 

przedewszystkiem dokoła zagadnień 

narodowych i ujmowały utwór ze sta- 

nowiska utylitarnego. 
Owo pielgrzymowanie do wolnej 

ojezyzny tak pochłonęło uwagę roda- 

ków poety, że nawet w wyczerpują- 

cem studjum historyczno-literackiem 

prof. Pigonia „O Ksiegach narodu i 
pielgrzymstwa polskiego“, odcienie tej 
idei, szczególniej. zaś jej uniwersa- 

lizm, usuwają się na plan bardzo da- 
leki i ściągają na siebie uwagę tylko 
bardzo uważnego czytelnika. Wobec 
tego postawiłem sobie za cel uwydat- 
nić tę ich stronę w niniejszym oko- 

licznościowym referaciku. Traktowa- 

nie idei Ksiąg takie, jak wyżej powie- 

działem. t. j. zamknięcie w ekskluzy- 

wiźmie narodowym, prowadzi rzeczy- 

wiście do stanowiska, które zajęli wo- 

bec nich niektórzy badacze i pedago- 

dzy wć wszkrzeszonej Polsce. Mickie- 

wicz tam jest wodzem duchowym 

Polski ujarzmóonej, ale w niepodleg- 
łej Polsce staje się już tylko szanow- 

  

  

    
   

  

nym i zasłużonym zabytkiem histo- 
rycznym. Rozlegają się głosy, doma- 

gające się usunięcia „Ksiąg* a szcze- 
gólniej „Ksiąg narodu” z programów 

szkolnych, jako czynnika rozhartowa 

jacego dusze młodzieży. 
Wszystko to polega oczywiście nit     

nieporozumieniu. Rzeczywiście długa 
niewola wytworzyła w myśli nauka- 

wej i artystycznej polskiej pewną jed- 

nostronność. Jest w całym mesjanis- 

mie romantycznym piętno bezwładu. 

Wyraża się ono w owem oczekiwaniu 

Ska: ar odp = 

cudu i w domaganiu się męczeństwa 

za narody. Przeciwstawił się temu 
już dawniej Wyspiański, a jeszcze 
wcześniej Słowacki i Norwid, stawia- 

jąe ideę pozytywnej, organicznej pra- 

cy dla narodu i ludzkości na miejsce 
męczeństwa jednostek za naród i na- 

rodu za ludzkość. Oczywiście taki ide- 
ał bardziej odpowiada Polsce niepod- 

ległej, ale myli się, kto mniema, że 
to jest przeciwstawienie się Mickie- 
wiczowi wogóle, , „Księgom Igrzym 
stwa* w szczególności.  Miekiewicz 

podnosi na naczelne miejsce ideę po- 
święcenia, ale nie robi z niej jedynego 
obowiązku. Że najwięcej o niej się mó 
wi w „Księgach, to tylko dlatego, 

że jest to utwór po części aktualny. 

Wówczas właśnie rzeczą aktualną by- 

ło oczekiwanie ponownego pówstania 

i szeregu nowych meczenštw. Ale Mic 

kewicz nie końezy na tem, owszem 

myśl jego raz po raz odrywa się od 

tego etapu najbliższego, walki o wol- 

ną ojczyznę i zastanawia się nad obo- 

wiązkami, które na niej zaciążą. 

„Otóż świat jest jak ojczyzna, a na- 

rody jak ludzie. Świat pokłada na- 

dzieję w narodach wierzących, peł- 
nych miłości i nadziei. Zaprawdę po- 

wiadam Wam: nie wy macie uczyć 
się cywil 

   

  

izacji od cudzoziemców, ale 
mącie uczyć ich prawdziwej cywili- 
zacji chrześcijańskiej”. Albo dalej: 
„Przetoż bądźcie doskonałymi jak 

apostołowie, a zawierzą wam narody, 
i co postanowicie prawem będzie nie 
tylko dla was, ale i dla wszystkich 

wolnych ludów*. Czyż nie wyraźnie 

nakładają te słowa obowiązek pracy 

nad sobą, a przez to i pracy dla całego 
świata, pracy nad zmienieniem obl:- 
cza moralnego polityki europejskiej 
więcej: polityki całego świata. Nie na- 

kazuje poeta bynajmniej czekać na 

cud, ani nie uczy szukać niepotrzeb- 

  

WA LEN SK*I 

Jerzy Marlicz. Genezę jej zresztę mamy w to 
wcipnej przedmowie do jego utworu. 

— M. M. Saeyeys. Elekta. Instryga powieś 
chio'wa snuje się koło tego samego zazwyczaj 
przedmiotu — miłości. Jej uniesienia i za- 
wody, jej podboje i klęski, jej kontrasty i 
niemożliwości zaspokojenia głodu serca by: 
wają najczęściej przewodnim motywem w u 
tworach powieściowych. 

Nowością w literaturze jest obraz dwu 
miłości nierównorzędnych, nierównoplano- 
wych, niemożliwych do pogodzenia — ku Bo- 
gu i ku człowiekowi. „Elekta* jest tragiczną 
postacią, miotającą się między wezwanie:n 
miłosnem ku Sercu Chrystusa a powabami 
piękna, wcielonego w młodym Brunonie. 

— Mirosław Bezłady. Akademja Jėžka. 
Wyd. Pomorskiej Spółki Wydaw. Powyższa 
powieść napisana jest w formie życiorysu 
„andrusa“. Przedstawia ona tak społeczną 
jak i gospodarczą stronę najniższych, bo naj- 
uboższych sfer z czasów przedwojennych. 
Wybuch wiełkiej wojny i jej przebieg aż do 

  

Z powodu wielkiego powodzenia 
i na żądanie publiczności tylko dziś 

Bźwięk. Kine-Teatr 

PAN 
ułiiea Wiolka 42. 

we wszystkich 

INO I sze: arordzieła Cien 
szące się niesłabnącem powodzen. 

stolicach 

Aa ani paeme Šilyja Sidney i Predric Marc 
2) Najrozkoszniejsza, 
szampanska operetka 

pisał dwie powieści, mające między sobą Ści- 
słą łączność: jedna z nich to „Łowcy wilków”, 
a druga — „Łowcy złota”. Wskutek przed- 
wczesnej śmierci nie dokończył historji o głó- 
wnych bohatrach ku wielkiemu strapieniu 
załamania się okupantów — oto treść „Aka- 

demji Jóźka' Mirosława Bezłudy, Autor nie 
wzdryga się używać wyrazów i określeń lapi- 
darnych, mocnych, dosadny i niedwuznacz: 
"nych, — określeń ludu, żołnierzy, andrusów, 
—mwkreśleń nie salonowych i literackich ale 
naturalnych, życiowych i rzeczywistych. Dła- 
tego właśnie ta strona, jak i używany w tej 
powieści nagi realizm w przedstawieniu sto- 
sunków i zdarzeń nikogo nie powinien zra- 
żać ani odtrącać. 

Z Rosji Sowieckiej. 
NOWIY REGULAMIN SZKOLNY DLA STU- 

DENTÓW| SOWIECKICH. 

Ludowy komisarjat oświaty wydał nowy 
regulamin dla seminarjów nauczycielskich 

świata 

Nr. 287. (2629) 

i fakultetów robotniczych. Regulamin ten ego 
dnie z duchem reformy z 19 września br. 
przywraea stare porządki w szkołach oczy- 
wiśele nie takie jakie istniały podczas woj- 
ny i rewolucji, ałe porządki z czasów daw- 
niejszych, Nauczyciele będą klasyfikować u- 
ezniów i notować ieh odpowiedzi. Istnieć 
będą cztery noty: bardzo dobrze, dobrze, za- 
dawalająco i niezadawalająco. Pod koniec ro 
ku e postępach ueznia wypowie się komisja 
przed -którą student stanje do egzaminu. 
Studenci, którzy otrzymają „niezadawalają- 
ec z dwóch przedmiotów zostaną z zakładu 
wykluczeni, albo muszą powtarzać ostatnią 
klasę. Repetyeja dopuszezalna jest tylko raz 
w ciągu całego ckresu uezęszczania do szko- 
ły. Ci którzy otrzymali „niezadawalająco“ 
z jednego tylko przedmiotu stają do egza- 
minu peprawezego na początku roku szkol- 
nego. Dła słuchaezów kończących studja za 
prowadza się obowiązkowe prace dypłomo- 
we, które słuchacz musi obronić przed spe- 

cjalną kemisją kwalifikacyjną. 
epa 

IDE IE SET TTT ВБ ОИИОНИ ИЕ БУЗИНАНЙЧТИ 

MATA HAR! Ceny znižone od 30 gr. 

Nie bacząc na okres przedświąteczny już od jutra najwspanialszy podwójny program! 

Blaski i cienie miłości 
genjalny „Dr. Jekyll i Mr. Hyde". 
poświęciła filmowi temu pełne 

Jedna noc na Rivierze 

Prasa stołeczna 
zachwytu recenzje 

Symfonja przepysznej mu- 
zyki, śpiewu, tańca, hu- 
moru i gry aktorskiej na 

tle olśniewających widoków Riviery. Początek o godz 4,6, 8 i 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej 
  

DZIŚ! 
Przebój 
sezonu! 

Lžstęk. Kino - Teair 

BELIOS 
Wiieżtska 38, tei 9-26 

Dobranoc Wiedniu! 
NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. Na |-szy seans ceny zniżone, 

Arcydzieło śpiewno-muzyczne z bchaterem filmu 
„Monte Carlo" JACK BUCHANAN, partnerka jego 
najsłynniejsza gwiazda Wiednia ANNA NEAGLE.. 

  

Dlwięk. Kino - Teatr | DZI Ś 1 

Aoliywocd | ma: Wilaci 
Bee kiew. 22, tel. 15-28 

Wołga... Wołga 
NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. 

Pieśń o atamanie Steńce Razinie. Rosyjskie śpiewy 
chór kozaków iteńce. Reżyserja W. Turżańskiego.. 

BEBM W roli głównej H. SCHLETOW. 
Początek o godz. 4, 6. B i 10.15 Na |-szy seans ceny zniżone 

  

2) M 

    
JUŻ CZAS POMYŚLEĆ 

nych warunkach 

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

= 

USUWA NAJUPORCZYWSZY 

* BOL GtOWY 
USTRREE UNI a A 

W Z.KOGUTKIEM“ 
©D LAT TRZYDZIESTU 

MAŚLADOWNICTW, UPOR= 
czvwwa BOLŚC: || W PODOBNEM DO 

MASZEGO OBAKOWANIU. 

   

0 ogłoszeniach świątecznych 
Ogłoszenia do „KURJERA WILEŃSKIEGO'' 
i innych pism—przyjmuje na bardzo dogod- 

BIURO REKLAMOWE 

    

nienia dla Zarządu. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonarjuszów T-wa Browaru 
„Szopen* w Wilnie, Sp. AKC., odbędzie się w dniu 15 stycznia 1933 r. o godz. 
19-ej w lokalu Zarządu T-wa w Wilnie przy ul. Sierakowskiego 18. Porządek 

obrad: |) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

za rok oper. 1931/32 oraz kwitowanie Zarządu z wykonania obowiązków 2: Roz- 

patrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku strat i zysków za rok operac. 1931/32 

oraz powzięcie odnośnej uchw:ły. 3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie preliminarza 

na rok opet.'1932/33. 4) Wysóty do Zariądwii Komiżja Rewizyjdej: 5) Upowaž+ 

6) Woine wnioski akcjonarjuszów. 
  

  

ЕЕ 
= 

OOOO 

PROSZEK 

1933 r o godz 

nitorze Polskm* 

  

Eluzanasaank. 
  

damskich okryć i futer 

A W. 
na ulicę WILEŃSKĄ 32, m. 1. 

  

U Pierwszorzędny zakład krawiecki 

RACHMANA 
6 przaprowadzi! się z ulicy Kslwaryjskiej 

A Wykonanie punktualne. — Ceny przystępne. 

M. Blumewicz 
Choroby weneryczue, 

skórne | moczepłciowe, 
ul. Wielka Nr. 21, 

tel. 9-21, od 9—1 i 3—8 
Ww. Z. P. 29. 
  

Akuszerka:   

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 3-g0 

Wacław Leśniewski, zam. w Wilnie przy ul, M. Pohu- 
lanka 13, na zasadzie art. 1030 U. P. C. obwieszcza, 

3 ódzStO-ejotino 
w Wilnie przy ulicy Jułjusza Klaczki 4, odbędzie się 

sprzedaż z licytacji publicznej majątku ruchomego, 

należącego do firmy „W. Judelson i Z. Wasserman*, 

składającego się z różnych wyrobów żelaznych, osza- | ski 

cowanych na sumę 55.00 zł na zaspokojenie pretensji 

Tauchima Kaufmana w sumie 10100 zł. z %% i koszt. 
Komornik Sądowy W. Leśniewski. 

iż w dniu 16 grudnia 1932 roku 

1362/V1 

nego męczeństwa i dlatego ataki Sło- 

wackiego, Wyspiańskiego i innych 

niesłusznie przec:.w niemu są kierowa 

ne. Należy je skierować przeciw zhi- 

steryzowanym epigonom poety, któ- 

rzy wypaczyli jego ideę. ь 
Drugm niesłusznym sądem, który 

często lekkomyślnie się wypowiada 

pod adresem Mickiewicza, jest przy- 

pisywanie mu ciasnego, ekskluzyw- 

nego nacjonalizmu. Dziś zatarg m'ę- 

dzy nacjonalizmem i kosmopolityz- 

mem przedstawia się bodaj jeszcze 

ostrzej, niż za czasów romantyzmu. 

Z tego to powodu wyjście, które daje 

Mickiewicz jest do dziś aktualne, a 

może nawet aktualniejsze, niż w o- 

wych czasach. Dowodzi tego zresztą 

chociażby nowa próba pogodzenia ich 

podjęta przez Mikołaja Bierdiajewa, 

który niemal całkowicie utrafia w 

myśl Mickiewicza bez genetycznego 

z nim związku”). Poświęcenie się za 

ojczyznę, powiada Mickiewicz, — 

„była to cnota pogańska, mniej dos- 

konała amiżeli chrześcijańska, która 

każe poświęcać się nietylko ża oj- 

czyznę Swą, ale za wszystkich ludzi”. 

Rzecz oczyw'sła, że poświęcenie za 

ojezyznę nie przestało być cnotą, jak 

nauczają niektóre stronnictwa pol'- 

tyczne, hołdujące kosmopolityzntów!. 

ale przestała ona być celem ostatecz- 

nym, stała się natomiast tylko eta: 

pem do celów ogólnoludzkich, bo 

przecież ojczyzna ma takie obowiązki 

wobeć ludzkości, jak my wobec ojczy 

zny. Stąd to do wolnej już Polsk: na- 

leży odnieść słowa: „Powołani jesteś- 

cie, abyście wrócili do poszanowania 

w kraju waszym i w całem chrześ*i- 

jaństwie urząd i naukę*, bo ludzie 

wypaczyli jedno i drugie i przez to 

nastąpiło załamanie się i wypaczenie 

całej cywlizacji. Tak samo, gdy poeta 

powiada, že „za zmartwychwstaniem 

      

SE OPTS TINA TNTESAESTNKATTISESKTIA 

Lrukas Dia Zmies“, Wiino, ul 5 to Jsńska 4. tel 310 

  

Maria akanai 
p-žyimiuje od $ do 7 wiscz 
ulica Kasztanowa 7, m. * 
X. Z- P. Na. 69. 8541 

rewiru 

  

Potrzebny od zarez na 
stałe fryzjer męsko-dam- 

na dobrych warun- 
kach w zakładzie fryzjer: | a 
skim przy ul. Mickiewi 

cza 35—16     

  

   

    

narodu polskiego ustaną w chrześć - 
jaństwie wojny”, — to nie znaczy by- 
najmniej, że nastąpi cud, lecz że na- 

stąpi to wskutek przywrócenia cywi- 

lizacji jej właściwego, chrześcijańskie 

go kierunku. Gdzież tu jest ciasny na- 

cjonalizm? Tak szczytne i tak wielkie 
obowiązki nakładane na cały naród 
wprowadzają nas w zakres jak naj- 
szlachetniej pojętego uniwersalizmu. 

Oczywiście uniwersalizm ten nie ma 

nic wspólnego z tym chimerycznym, 

w którym między jednostką j ludzko- 

ścią niema żadnych stopniujących się 
indywidualnych zbiorowości. Taki u- 
niwersalizm jest chimerą  chorobl:- 
wych mózgów, gdy uniwersalizm Mie 
kiewicza jest oparty na rzeczywisto- 
$ci, na wrodzonych człowiekowi n- 
stynktach społecznych, przedewszyst 

kiem na patrjotyzmie. 
Ta strona „Ksiąg* od początku do 

dziś budziła zachwyt cudzoziemców. 
Już Montalambert w przedmowie do 

francuskiego tłumaczenia zachwycił 

się tem, że „Mickiewicz, prowadzony 
zawsze przez swą bol i patrjotyzm, 
nie zawahał się zająć tak bardzo sze- 

rokiem zagadnieniem religijnej i spo- 
łecznej przyszłości ludów**). Znaną 
jest rzeczą, że pisma Mickiewicza wy- 
warły wpływ na prezydenta Stanów 
Zjednoczonych Ameryki. Północnej 
Woodrowa Wilsona, gdy ten pielęg- 

nował w duszy swej projekt Ligi Na- 
rodów i gdy dyktował punkty trak- 

tatu wersalskiego, dotyczące Polski 

i innych narodów uciśn:onych. Wiel- 

ki moralista-polityk naszych czasów 

Fr. W. Foerster w pismach swych 

powołuje się na słowa „Ksiąg piel: 
grzymstwa” *), a zbieżności z treścią 
pism filozoficznych , współczesnego 

nam pisarza rosyjskiego Mikołaja 

Bierdiajewa są lak liczne, że omówić 

je można tylko w osobnej rozprawie. 

    

   

  

Przetarg. 
Ministerstwo Komunikacji zawiadamia o przetąr- 

gu ofertowym, który: odbędzie się dnia 10 stycznia 
IO ej na sprzedaż makulatury. 

Szczegółowe ogłoszenia zamieszczone są w „Mo- 
Nr 284 z dn. 12.XII. b 

cie Polskiej" Nr. 343 z dnia 12.XII. b. r. 

*YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYYTYE ZZ 

KAŻDE OGŁOSZENIE 
najskuteczniejszą pomocą jest tym, 

którzą ogłaszają się wyłącznie 

w najpoczytniejszem pismie 

„KURJER WILEŃSKI" i 

  

Poszukiwany 
rutynowany z referencja- 
mi rządca niedużego do- 
mu w śródmieściu. Zgło- 
szenia: Hotel Europejski, 
Nr. 30, telef 

ście 4—6 

Pianino 
Mahlbacha do sprzedania, 

Boufaliowa 19, m. 3, 
godz. 1—3. 

  

  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerw: 

przeprowadziła się 
Zwierzynice, 

lewo Gedeminowski 
ul. Grodzka 27. 
Ww. Ż. Nr. 3: 93 

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

od g. 9—1 i 5—8 wiecz,. 

Dr.Zełdowiczowa 
Chor. kobiece. wenerycz— 
ne, narządów moczowych 

od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

   

r.i „Gaze- 

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12- 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmetycz* 
Bi | ny, usuwa zmarszczki, bro- 

dawki, kurzajki i wągry. 
W. Z. P. 48. 8323 

Przedstawicielstwo 
na kalki ołówkowe 1 та 

szynowe pierwszorzędnej 

jakości oddamy wprowa- 

dzonemu panu na warun- 

kach prowizyjnych Ką. 

ucja wymagana. Oferty: 

D-H. „Wukar*, Warsza- 
wa, Niecała 12, 

B. nauczyciel ślmnaz.. 

udzieła lekcje 
i korepetycje ze wszysto 

kich przedmiotów w za- 
kresie ośmiu klas gimnaz,. 

Specjalność: polski, fizy. 

ka, matematyka. Laskawe 

zgłoszenia do Administr. 
„Kurjera Wileńskiego" 

  

lub osobi- 

  

Tem. Zaai   

    

To wszystko dowodzi, że zmartwych- 

wstaniem Polsk: nie skończyło się ani 

posłannictwo Miekiewicza, ani aktu- 

alność „Ksiąg pielgrzymstwa*. Nie- 

tylko mieprzemijająca ich wartość 
estetyczna ma dla nas dziś znaczenie, 

nietylko ze stanowiska  historyczne- 

go powinniśmy na nie patrzeć, bą 

wiele myśli tam z wartych do dziś 

należy do prawd ż jowych, do po- 

stulatów, które realizować nam właś- 

nie przypadło w udziale. Dlatego Mic- 

kiewiez, jak i inni z naszych wielkich 

romantyków nie skończył swojej roli 

dziejowej nauczyciela narodu w dniu 
zmartwychwstania Polski, lecz jest 

bezwątpenia współtwórcą naszego 
dzisiejszego państwa. I jeżeli obecn'e 
minister Zaleski na forum międzyna- 
rodowe w imieniu Polski wnosi nie 
pseudopacyfistyczny projekt zniszcze 

nia kilku zużytych pancerników i kił- 

kudziesięciu dział _przedpotopowego 

systemu, — lecz stawia żądanie całko- 

witego moralnego rozbrojenia prasy, 

tego oficjalnego głosu współczesnej 
opinji, — to przecież wszyscy zdaje- 

my sobie sprawę, że to jest wielki 

i słuszny krok na drodze do ziszczen & 

proroctwa, raczej nakazu moralnego 

„Ksiąg pielgrzymstwa”: „Za zmat- 
twychwstaniem narodu polskiego u- 
staną w chrześcijaństwie wojny". 

   

  

  

Władysław Arcimowiez, 

  

*) Pigoń St. „O księgach narodu i piel* 
grzymstwa polskiego A. Mickiewicza”. 

3) Patrz „Nowoje sredniewiekowje“ (Ber 

lin 1924) oraz „Smysł istorji* (Berlin 1923). 

Wydawnictwo „Obelisk“. 
®) Pigoń, op. cit., str. 125. 
4) Patrz Fr. Wi, Foerster. „Etyka i politys 

ka“, Przedmowa J. Mirskiego. Lwów I 
str. 31 i 32. 

Badaktor odpowiedzialny Witel? kiezkia. 

 


