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Przemówienie prezesa Sławka Chautem 
ną planarnam posiedzeniu klubu B.B.W.R. 

WIARSZAWIA. (Pat). Po posiedzeniu Sej 
mu odbyło się w lokalu klubu BBWR płenar 
ne posiedzenie klubu parlamentarnego B. B. 
Wi. R. Na posiedzeniu tem, na wniosek pre- 
zydjum klfbu wybrano jako członków pre- 
zydjum posłów Gwiżdża i Brzęka-Osińskie 
go. Następnie preze: sek wygłosił dłu 
przemówienie które podajemy w skróceniu. 

Przemówienie premiera Pry- 
Stora w Senacie — zasedni- 
czą wytyczną dla prac współ- 

nych Bioku i Rządu. 
Prezes Sławek na wstępie wskaz: 

    
       

  

na wczorajsze przemówienie premjera 

Prystora w Senacie. Przemówienie ło 

pow:.nno być zasadniczą wytyczną dla 

dalszych prac wspólnych Bloku i Rzą 

du. Przytem prezes Sławek jeszcze 

raz podkreśl.ł, że usiłowania wydatne 

go podniesienia cen rolnych m« SiĘ 

okazać zawodne. Tem bardziej więc 

istnieje konieczność osiągnięcia rów- 

  

nowagi gospodarczej przez obniżenie 

sztywnych cen i wydatków. 

Siła moralna stanowi 
© zwycięstwie. 

Następnie prezes Sławek naw 

do ostatniego 

na zjeździe dełegatów 

  

ał 

przemówienia 

Zw. 

stów i wyraził przypuszczenie, że zo- 

swego 

segjon'- 

stal przez n ektórych ludzi, lub przez 

niektóre stery w wielu wypadkach z 
zupełną świadomością źle zrozumia- 

  

ny. „Ja ręki do opozycji, do demago- 

gów i szkodników tam mie wyciąga- 

łem i wycągać jej nigdy nie będę. 

Przemawiałem do legjonistów i chc'a- 

  

łem im przedstawić — tym ludz'om. 
którzy dla państwa ofiarowali co mie- 

li najlepszego, bo swoją krew — że to 
prymitywne zrozumien'e dyktatury i 
pojmowanie roli aparatu państwowe- 

go n'e jest słuszne. Legjoniści w wie 
lu wypadkach skarżyli się, może na- 
wet i w sposób uzasadniony, że są od 
pychani od pracy państwowej, a na- 
wet, że często im brak pracy dla zdo- 

bycia kawałka chleba i że dzieje sie 
te za wpływem t. zw. czwartej bryga- 

dy. Jest w tych narzekaniach legjoni- 

stów może i część prawdy. Jesteśmy 

obozem rządzącym. Obóz nasz poc 

gnął za sobą niewątpliwie jednostk 

  

lepsze dla pracy państwowej, które 

ją pełnią ofiarnie, leez pcha 

pewna ilość ludzi, którzy się 
ię do nas 

  

   podz'e 
, wają w naszych szeregach, przy ohc- 

zie rządzącym, że będą mogl: wyci: 

    

   gnąć dla siebie takie czy inne korzyść, 

materjalne. Nie należy s'ę dziwić roz- 

goryczen'u legjonistów,  pozbawio- 

nych niekiedy środków do życia, że 

protestują. Obowiązek naszego klubu 

  

piInego przyglądania się ludziom, któ 

rzy do nas wchodzą jest obowiązkiem 

stałym. Zarówno okólnik mój z wrze- 

śnia r. b. jak i obecne przypomnienie 

powinni koledzy z klubu traktować 

w tym wypadku jako bardzo ważną 

dyrektywę, warunkiem bowiem nasze 

go wpływu jest nasza sła moralna 

Jestem przekonany, że tak samo jak 

na wojnie, tak i w życiu codziennen 

społeczeństwa, a specjalnie w warun 

kach trudnych, siła moralna stanowi 

o zwycięstwie. 

Groźby, ani Krytyki opozycji 
nie straszne. 

Następnie prezes Sławek 

że mimo ciężk ej sytuacji gospo 

*kania na rząd, 

nikt jednak w społeczeństwie nie spo 

dzi 

darczej, a nawet w 
  

    

    

dziewa się, by inny rząd lub /nny о- 

bóz mógł podołać zadaniu kierowa- 

nia państwem w tak e'ężkiej chwili. 

„Opoz obwozi po całym kraju 

swoją krytykę, przemyśliwa te czy in 

ataki na 
rząd, grożąc, że go obali. Ani tych 

gróźb, ani tej krytyki, ani wogóle 0- 
pozycji nie potrzebujemy brać zbyt 

  

ne manewry, * posunięcja, 

   

poważnie do serca. Pokrzyczą i prze- 
konają się, że na nice się to nie przy- 
daje i może jeszcze bardziej zrozumie- 

ją bezpłodność swego działania i hcz- 
celowość swego istnienia.* 

Lojalność wzajemna różnych 
grup Bloku. 

Poza tem prezes Sławek stwierdził 

0 

  

stniejące w łonie błoku reprezen- 

tacje poszczególnych interesów gos- 

podarezych lub społecznych dość czę: 

sto starały się przeprowadzać swój 

punkt widzenia zwracanie przez Się 

djum klubu par 

iamentarnego z prośbą o oddziaływa 

  

nie na przedstawicieli interesów ed- 

m ennych. „Obecnie jesteśmy kiubem 

u tyle już zwartym wewnąirz sielue, 

stać nas na to aby wykłócać się   z 

między sobą, przy wzajemnem be- 

wem zaufaniu do wzajemnej przyz- 

woitości zdołamy zawsze przeciwsta- 

Wić racje przedstawicieli jednych in- 

leresow racji interesów innych Przy 

dobrej woli : przy zrozumieniu dla nm 

nych, które nas łączą, zdołamy wew- 

nątrz bloku zawsze wypośrodkówać 

linję postępowania. W - ten sposób 

zgrupowany w klubie element zdrowy 

współpracujący sobą 

jest najlepszą gwarancją na przysz- 

    

i tak między 

łość'. 

Po strajku tramwajarzy w Atenach. 

  

    
Po zakończeniu kilkutygodniowego 

tramwajarzy w Atenach, lotnic 

marynarze, klórz 

wali motornicz    

- jak to widzimy na na- 
— w wesołym nastroju remizę 

  

   
szej ilustr: 
tramwajów 

Olbrzymi pożar. 
8 osóu zginęło w płomieniach, 100 odniesło rany. 

TOKIO. (Pat). W 8-piętrowym gmachu 
mieszęzącym wielkie magazyny wybuchł oib- 
rzymi pożar. Liezni kupey i personel maga: 

zynów w paniec rzueili się do wyjšela, 
kając też schronienia na dachu damu. Na ra 

    

tunek poŚpieszyła straż ogniowa i samoloty 

wojskcwe, z których rzucćano narzędzia ra- 
tunkowe na dach. W płomieniach zginęło 8 
osób a przeszło 106 odniosło rany. 

stwier. 

  

W oczekiwaniu definitywnej odpo- 
wiedzi. — Na prawo czy na lewo? 
PARYŻ. (Pat.) Deputowany Chau- 

temps (Socjalny radykał), któremu 
prezydent JLebrun powierzył misję 
tworzenia rządu, oświadczył przedsta- 
wieielom prasy, że pracuje nad utwo- 
rzeniem gabinetu. Przedewszystkiera 
chee pogodzić uchwały Izby w spra- 
wie długów z ewentualnem: decyzja: 
mi nowego rządu. Chautemps, który 
w tej kwestji pozostaje w pełnem po- 
rczumieniu z Herriotem uważa, że 
dziś jeszcze będzie mógł udzielić de- 
tinitywnej odpowiedzi prezydentowi 
republiki. : 

W kuluarach Izby Deputowanych 
wymieniane są rozmzite poglądy na 

Sprawę utworzenia nowego rządu. 
Przedewszystkiem zastanawiano się, 
czy należy zachować ten sam charak- 
ter jaki miał rząd |errioia czy też 
rozszerzyć większość nowego gabine- 
tu bądź na prawo bądź na lewo. 

W pierwszym wypadku trzebaby 
było zwrócić się de członków grupy 
umiarkowanej, naprzykład grupy 
'Tardicu-Flandin. Takie rozwiązanie 
sprawy napetkałoby prawdopodobnie 

  

  

Nastroje w St. 
po odmowie zapłaty raty grudniowej. 

PARYŻ. (Pat.j Agencja Havasa 
donosi z Waszyngtonu, że miarodaj- 
ne czynniki waszyngłońskie nie po- 
dziektją opinji pewnych kół parys- 
k'ch, że uchwała parlamentu francu- 
skiego spowodowała zawieszenie wy- 
p.łaty. Francja, nie płacąc swej raty, 
uważana jest za dłużnika łamiącego 
swe zobowiązania. 

Korespondent Havasa przypusz- 
cza, że w niedalekiej przyszłości nast 

  

   

na trudności ze strony socjalistów, 
którzy wyraźnie oświadczyli, że nie 
będą popierali rządu opierającego się 
na większości poprzedniej Izby. 

W drugim wypadku należałoby 
wziąć pod uwagę kwestię udziału w 
rządzie socjalistów, którzy dotychczas 
zachowują stanowisko odniówne. ' 

W przewidywaniu jednak tej mo- 
żl'weści, socjaliści poczynił! wszelkie 
przygotowania do zwołania naczelnej 
rady stronnictwa, jedynej instytucji 
mającej wyłączne prawo do upoważ- 
niania trakeji* socjalistycznej do u- 
działu w rządzie, którego szefem nie 
jest członek ich stronnietwa. Należy 
również wziąć pod uwagę, że udział 
socjalistów w rządzie może się spot- 
kać ze sprzeciwem lewicy radykalnej 
posiadającej decydujący głos w Se- 
nacie. Grupa ta wychodzi z założenia, 
że upadek gabinetu Herriota nie zo- 
stał wywołany wypadkami z dzie- 
dziny polityki wewnętrznej i że ogól- 
na polityka rządu bynajmniej nie zo- 
stała zdezawuowana przez obie Izby. 

      

ziednoczenych 

rój stanie się jeszcze bardziej wrogi 
w stosunku do Francji. W każdym ra 
zie przyszłe rokowania w sprawie dłu 

(gów Stany Zjednoczone będą prowa- 
dziły jedynie z temi państwami, które 
dokonały spłaty grudniowej, t. j. z wy 
łączeniem Francji, Belgj., Polski, Wę 
gier i Grecji. Nawiązanie rokowań z 
temi państwami mogłoby być wszczę 
te jeżeli in'ejatywa w tym kierunku 
wyjdzie od nich samych. 

  

  

ps tworzy nowy rząd. 
Wyszukiwanie formuły. 

PARYŻ (Pat). Przez cały dzień dz: 
siejszy Chautemps odbywał konferen- 
cje z przywódcami. Przedstaw':e:elom 
prasy oświadczył iż solidaryzuje się 
całkowicie z Herr.otem w sprawie ra- 
ty grudniowej i jako warunek utwo- 
rzenia nowego rządu stawia sprawę 
przyjęcia przez Herriota teki minist- 
ra spraw zagranicznych. Dzisiejsze 
konferencje miały na celu wyszuka- 
nie formuły, która mogłaby pogodzić 
projekt wn'osku rządowego, odrzuco - 
nego przez parlament z wnioskiem, 
przyjętym przez Izbę. г 

Według Chautemps te dwie tezy 
dadzą się z sobą pogodzić. Porozumie 
nie z Izbą uznane zostało za możliwe 
również przez konferencję jaka obra- 
dowała dzisaj na Quai d'Orsay z u- 
działem wszystkich członków rządu, 
ekspertów finansowych, wchodzących 
w skład delegacji francuskiej na kon 
ferencję lozańską oraz generalnego se 
kretarza na-Ouai d'Orsay Berthelota. 

Gwiazdka dla dzieci 
inwalidów. 

WARSZAWA (Pat). W dniu 16 gru 

dnia w kasynie garn zonowem Towa 

rzystwo Przyjaciół Inwalidów Wojen 
nych, na czele którego stoi p. premje- 

rowa Janina Prystorowa, urządzilo 

gwiazdkę dla dzieci inwalidów. Uro- 

czystość, w której udział wzięło prze- 

   

    

szło 4090 dzieci wraz z rodzicami za- 

szęzycił swą obecnością p. premjer 

Prystor. Na program gwiazdki złoży- 

łe się przemówienie p. Ładosza ora 
szopka, odegrana przez zespół Polskie 

go Radja. Po przedstawieniu członki- 

nie Towarzystwa Przyjaciół Inwali- 

dów obdarowały dzieci słodyczami i 

najrozmaitszemi podarunkami, 

  

ESTETINIO ERA TRIDENS ОИ ЕНЕ УЕЛЕ ОЕр 

Mordercy Ś. p Tadeusza 
- LWÓW (Pat). Dnia 17 grudnia roz 

pocznie się we Lwowie w trybie do- 
raźnym rozprawa przeciwko czterem 
członkom OUN, oskarżonyrt o napad 
zabunkowy z bronią na urząd poczto- 
wy w Gródku Jagiellońskim i o za- 

istwo funkcjonarjuszów  państwo- 
wych. Dwu z pośród oskaržonych 

przyznało się do współudziału w mor 
Gerstwie, dokonanem 29 sierpuia 1931 
roku na osobie Ś. p. Tadeusza Hołów- 
ki w Truskawcu. ! 

W związku z tem PAT. dowiaduje 
się z kół miarodajnych, że sprawa 
spółudziału oskarżonych w zamordo- 
waniu Hołówki będzie przedmiotem 
Gbszernego przesłuchania i postępo- 
wania sądowego na obecnej rozpra- 
wie. Sprawa ta, traktowana odrębnie, 
nie mogłaby podpaść pod sąd doražuy 
z powodu upływu czasu, w jakim 
zbrodnia podlega sądom  doraźnyin. 
W razie uwolnienia obecnie oskarżo- 
nych, lub zasądzenia ieh na kare wię 
zienia,  wytoczony im  zostanie 
osobny proces karny za współudział 
w zamordowaniu Hołówki W razie 
zupełnego potwierdzenia przez wyrok 
na obecnej roprawie doraźnej winy © 
skarżonych eo do zbrodni w Gródku 
Jagiellońskim, grozi im ew. kara 
śmierci i w tym wypadku Sprawa mor 

  

  

Si 

EISS ESS 

Z Białorusi Sowieckiej. 
OSADNICY SOWAECCY NIE REZYGNUJĄ Z 

RELIGJI. 

jak już swego czasu podawaliśmy na te- 
renie peszezególnych okręgów pogranieznych 
połoóżonych na terenie Białorusi sowieckiej 
Centralne władze sowieckie Gsiedliły około 
10 tys. osadników wojskowych, 

  

Obecnie na teren Mińszezyzny przybyła 
specjalna komisja z CKWIPK., która rozpo- 
częła lustrację poszczególnych rejonów. 

Charakterystyczne jest, iż wśród osad 
ników wojskowych znajduje się dwa tysiące 
sybiraków, którzy wnieśli petyeję do władz 
o zezwolenie na etwarcie w okręgu koszyr 
skim eerkwi prawosławnej, zamkniętej od 
trzech lał. Władze jeszeze nie edpowiedzia- 
ły na żądanie osadników, lecz w razie odmo 
wy, sybiracy bez zezwolenia uruchomią świą 
tynię. Również w osiedlach osadników pro- 
wadzena agitacja bezbożników nie cieszy się 
pepularnością. 

Komisja CKWIPK. ma za zadanie przepro 
wadzenie selekcji wśród osiedłeńców i szeze 
gółowe zbadanie ich stosunku do polityki 
(komunizmu), religji i t. p. Z tego wynika, 
iż władze sowieckie zbyt pochopnie osiedliły 
tak znaczną ilość osadników, nie zbadawszy 
przytem ich kojalności, 

du na Hołówce nie mogłaby być nigdy 
sądownie wyświetlona i złoczyńcy nie 
mogliby być pociągnięci do odpowie- 
dzialności sądowej. 

Dla uniknięcia takiego stanu rze- 
czy na obecnej rozprawie współudział 
oskarżonych w zabójstwie, popełnio. 
nem na osobie Hołówki, będzie szeze- 
gółowe zbadany i wyjaśniony. Poza 
tą prawną stroną splotu dwóch zbro- 
dni — gródeckiej i truskawieckiej — 
istnieć mają dane, że mordu na Ho- 
łówce dokonała organizacja truska- 
wiecka OUN bez polecenia władz cen 
tralnych tej organizacji, które nastę- 

  

  

Mołówki staną dziś przed sądem doraźnym. 
pnie wystąpienie bojówki truskawiec- 
kiej zaaprobowały. 

Jak wynika z dotychczasowych de 
chodzeń w tej sprawie motywem mor 
du, popelnionego na cesobie posła Ho- 
łówki, był fakt, że Hołówko reprezen 
tował ideę umiarkowania i ugodowe- 
ge kursu wobee mniejszości narodo- 
wej. w Małopolsce [Wschodniej i stał 
się wskutek tego niewygodnym dla 
radykalnych bejowców wywrotowych 
którzyby woleli ostrym kursem poli- 
tyki rządu wobec Ukraińców móc u- 
sprawiedliwić swą działalność anty- 
państwową i terorystyczną, 

Wyrok w głośnej sprawie. 
Ciunkiewiczowa skazana 

KRAKÓW (Pat). Dziś w piątym i 
ostatnim dniu sensacyjnego procesu 
Ciunkiewiezowej, oskarżonej o usiło - 
wanie oszustwa asekuraeyjnego na 
szkodę T-wa Lloyd, po 8-godzinnej 
rozprawie sąd wydał wyrok mocą kto 
rego Ciunkiewiczowa skazana zostaje 
na 15 miesięcy więzienia z zalicze- 
niem aresztu preweney jnego : na utra 
tę praw obywatelskich na przeciąg 5 
lat. Wykonanie kary zostaje oskarżo- 

Samobójstwo 

na 15 miesięcy więzienia. 

nej zawieszone warunkowo. Poza tem 
oskarżona skazana została na ponie- 
sienie kosztów postępowania sądowe- 
go. Jako okoliczność obciążającą sąd 
uznał rozmiary usiłowanego oszustwa 
jako okolieznść łagodzącą — dotych- 
czasową niekaralność oskarżonej. Wy 
rek zapadł okeło godziny 17. Oskar- 
żona przyjęła go spokojnie. Co do a- 
pelacji obrońca pezostawił sobie ezas 
do namysłu. 

pod wpływem 
mistycznej literatury. 

LWÓW. (Pat). W, piątek rano na torze ko 
lejcwym wpobliżu Lwowa znaleziono zwło- 
ki kobiety, która rzuciła się pod przejeżdża- 
jący pociąg. Jak się cheenie okazuje, była to 
żena inż, Huppentała z Sanoka. W ciągu dnia 
ustalono przyczyny tego samobójstwa. Oka 
zuje się mianowicie, że Huppentalowa jaż 
przed rokiem zaczęła czytać dzieła, traktują 
te © mistycyzmie oraz © życiu zagrobowem. 
Wskutek tej literatury wytworzyła sobie pe 

  

symistyczny poglyd na życie, popadła w 
silną depresję i rozstrój nerwowy, Dlą zasię 
gnięcia porady lekarskiej przybyła do Lwo- 
wa, gdzie zwierzała się wobee krewnych z 
zamiarów samobójezych. Przyczyny tragiez- 
nego kroku Huppentalowej ustalone po prze 
słuchaniu jej męża, który przybył dziś do 
Lwewa. Zmarła pochodziła ze znanej i ogól 
nie powažancį redziny lwowskiej. 

Właściwy człowiek na właściwem miejscu. 
LWÓW| (Pat). „Express Wieczorny* do 

mosi, że w dniu 16 bm. rano na polecenie 
prekuratury aresztowany zestał student Zyg 
munt Zamorski, uczestnik głeśnego w swo- 
im czasie incydentu przy ulicy Kopernika. 
W czasie zajść antyżydowskich Zamorski zo 
Stał aresztowany przy tejże uliey, Poezatka 

  

wo część prasy donosiła, że padł on ofiarą 
strzałów 2 żydów, którzy przechodzili wów- 
czas ulicą Kopernika. Później jednak okaza 
ło się, że rany Zamerskiego pochodzą od 
pelardy, którą on sam miał w ręku, Zamor 
skiego aresztowano i odstawieno do więzie 
nia śledczego. 

Zuchwały napad rabunkowy w Poznaniu. 
POZNAŃ. (Pat). W: dniu 16 bm. w godzi- 

nach popołudniowych dokonano w samem 
Śrósmieściu Poznania przy uliey Podgórnej 
zuehwałego napadu rabunkowego na właś- 
cetciełkę domu Anielę Twardowską, której za 

dano szereg ran kłutych sztyletem. Poranio 
no ciężko służącą pani Twardowskiej Mod 
równę. Zaalarmowana policja ujęła niebez 
piceznego rabusia, którym jest niejaki Bar 
toszewski. Śledztwo w toku, 

Й 

W 10-ą rocznicę zgonu 
Ś.p.Prezydenta Narutowicza 
Nabożeństwo żałobne w kościele 

św. Ignacego 

Wczoraj, jako w 10-ą rocznicę tra 
gicznego zgonu pierwszego Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej ś. p. Gabrjela Na- 
rutow.cza, odpraw:one zostało w koś- 
ciele garnizonowym nabożeństwo ża- 
łobne. Obecn: byli na nabożeństwie 
przedstawiciele władz administraeyj- 
nych z p” wojewodą Beczkowiczem, 
sądownictwa z prezesem sądu okręgo- 
wego p. Kaduszkiew'czem, oraz in- 
nych urzędów niezespolonych ze swo- 
imi szefami na czele. Wojsko repre- 
zentował gen. Skwarczyński z licz- 
nem gronem oficerów oraz podchorą- 
žych i żołnierzy, Un'wersytet — rek- 
tor Opoczyński, władze m'ejsk:e — in 
żynier Jensz. 

ie trudniej byłoby wyliczyć ws:     

    

` wie nie by- 

ło, a którzy być tam byli powinni — ježeli 

nie z obowiązku swego stanowiska społecz- 

    

m dysonansem, że w 

dniu żałobnym. kiedy w stołecznej katedrze 

Metrpolita Kakowski odprawia solenne nabo- 

żeństwo w obecności Prezydenta Rzeczypospo 

litej, rządu i parlamentu, za jedną z najszla- 

chetniejszych postaci Polski Odrodzonej. za 

pierwszego konstytucyjnego piastuna najwyż 

szej w państwie władzy — w drugiej his 

cznej stolicy Rzeczypospolitej wyższe ducho- 

      

wieństwo miejscowe nietylko nie,poczuwa się 

do tegoż obowiązku, ałe świeci nieobecnością 

na nabożeństwie, urządzonem przez wojsko i 

    

   że organizato 

potrzebne    rowie nabożeństwa nie uzi 

rozszerzyć swej słusznej inicjaływy na szer- 

sze kołą miejscowego społeczeństwa. Ale dla 

zupełnej bierności i abstynencji naszych licz- 

nych organizacyj i zrzeszeń społecznych tak 

pochopnych do urządzania byle jakiego ob- 

chodziku i „uroczysłości* z całym ich oklepa 

nym ceremonjałem, nie jest to jeszeże dostate 

cznem  usprawiedliwieniem. Zorganizowane 

społeczeństwo nie jęst dzieckiem, które trzeba 

prowadzić za rączkę i dawać wskazówki go 

ma i kiedy zrobić. л 

I jeszcze jedna uwaga pod adresem gos- 

podarzy kościoła św. Ignacego. 

Obrządek kościelny przewiduje pewne ok- 

reślone formy zewnętrzne, posiada pewien u 
stalony ceremonjał, Skoro jest on przyjęty 

Irez kościół, musi być zachowana właściwa 

miara w jego stosowaniu. Kościół garnizono- 
wy być może nie posiada tego sprzętu, który 
jest potrzebny w wypadku takich jak wczoraj 

sze nabożeństw. Ale nie jesteśmy podczas woj 
ny w polu, lecz w mieście, którego kościołom 
mie zbywa na niczem, coby mogło nadać na- 
bożeństwu solenność i okazałość, należą 
pamięci Tego, na którego intencję było od- 
prawiane. Ani sztandaru Prezydenta, ani 
świateł, ani kwiatów, ani honorowej warty 9- 
ficerskiej... Nie, tak nię można.. 

      

Nabożeństwo żałobne w Warszawie. 

WARSZAWA. (Pat). W dniu 16 b. 
m. jako w 10-tą rocznicę tragicznej 
śmierci Prezydenta Narutowicza odby 
ło się uroczyste nabożeństwo żałobne 
w katedrze św. Jana. Mszę świętą ce- 
lebrował ks. kardynał Kakowski w a- 
systencji duchowieństwa. Na nabożeń 
stwo przybyli oprócz rodziny prezyden 
ta Narutowicza premjer Prystor, który 
reprezentował nieobecnego w Warsza 
wie Prezydenta Rzeczypospolitej, mar 
szałkowie Sejmu i Senatu, rząd in cor 
pore, prezes NIK. Krzemieński, prezes 
BBWR. Sławek oraz członkowie Izb U 
stławodawczych, wojewoda  Jarosze- 
wicz, generalicja, urzędnicy, wyżsi 
przedstawiciele władz komunalnych i 
t. d. Świątynię wypełniły poczty sztan 
darowe organizacyj byłych wojsko- 
wych. przedstawiciele korpusu oficer 
skiego, nauki i społeczeństwa. Po na- 
bożeństwie premjer Prystor w imieniu 
prezydenta Rzeczypospolitej złożył wie 
niee w krypcie na grobie Prezydenta 
Narutowicza. 

  

Uroczyste odsłonięcie tablicy pa- 
miątkowej ś.p. Prezydenta Naruto- 

wicza. 

WARSZAWA (Pat). W dniu 16 bm. 
odbyła się w Warszawie uroczystość 
odsłonięcia tablicy pamiątkowej, wmu 
rowanej w t. zw. domku letnim w Ła 
zienkach Królewskich, gdzie zamiesz 
kiwał przed wyborem na Prezydenta 
Rzeczypospol:tej ś. p. Gabrjel Naruto 
wicz. Odsłonięcia dokonał dr. Heł- 
czyński, szef kancelarji cywilnej w »- 
becności przedstawicieli rodziny ś. p. 
Gabrjela Narutowicza, p. wojewody 
Jaroszewicza oraz członków kancela- 
rji cywilnej i gabinetu wojskowega 
Prezydenta Rzeczypospolitej.
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NAD BRZEGIEM DŽWINY. 
Reportaž szkolny z Dzisny). 

Północno-wsqhodnia rubież Rze- 
ezypospolitej przylega do Dźwiny 
graniczącej od Związku Socjalisty *z- 
nych Republik. Ośrodkami administ- 
racyjnemi powiatów dz:śnieńsk ego 1 
brasławskiego są Głębokie i Brasław. 
małe prowincjonalne miasta. Ośrod- 
kami kulturalnemi tych powiatów są 
Dz'sna, Druja, Glebok e. Trzv te mia- 
sta mają gimnazja, do których uczę- 
szcza młodzież prowincjonalna. Pry- 
walne gimnazja w Drui i Głębokiem 

wydały: pierwsze 5 matur, drugie 1 
maturę. Państwowe gimnazjum w Dzi 
śnie istnieje 11 lat. Wychowanków 
z siedm u matur liczy przeszło 200. 

Bezsprzecznie najwięcej zasługi w 
pracy kuliuralno-społecznej ma za so: 
bą gimnazjum dz-Śnieńskie, dzięki o- 
fiarnej pracy Dyrektora gimnazjum 
p. d-ra Tadeusza Staniewskiego. 

Więc Dzisna: 
Byłe w-ęzienie stało się duszą mia- 

sła. Granatowe mundurki, amaranto- 

we patki kołnierzów, srebrne sznurki. 
O teatrze amatorskim vy Dziśnie z 
supremacją grona nauć y skiego 
trzeba pisać osobno. Największe za- 
sługi na tem połu położył b. nauczy- 
ciel ginnazjum p. ław Boroński. 
Ostatn'o w dniach 2 grudnia Sek- 
cja Dramatyczna przy Samorządzie 
Szkolnym młodzieży gimnazjalnej wy 
stawiła „Pana Jowialskiego*. Dzisna 
jest nadzieją szarych leniwych wio 
sek rozsypanych w półkrąg. 

Znów jestem w Dziśnie... 
Jakże serdecznie wita p. Dyrektor! 

Wspomnienia szkolne... Zwiedzam. 
Gimnazjum wzrosło. Pomoce nauko- 
we zwiększyły się. Bezużyteczne piasz 

czyste tereny okalające b. więzienie 
pracą rąk młodzieży zamienione w 
młody wschodzący bulwar. Za mia- 
stem. Warunki h:gjeniczne dobre. 

Wywiad. Zagadnienie aktualne, 
zagadnienie opłat. 

Oświetla p. Dyrektor, 
—- Jest źle. Szczególnie ostro dało 

się odczuć podniesienie opłat szkol- 
nych u nas. Gimnazjum straciło w r. 
b. w porównaniu do ubiegł. przeszło 
30 młodzieży. W ubiegłym roku było 
298. Obecnie liczy 266. Ubyła nieza- 
wodnie młodzież niezamożnych sfer 
włościańskich, element najzdrowszy... 

— Jaki zatem jest układ młodzie- 
ży włościańskiej liczbowo w stosunku 
do innej w roku bieżącym? 

— Ogólny stosunek 128 :; 137. Ci 
„Inn“ to szlachta, w'eksi wlašcicie- 

łe i Žydzi (tych 62). Włościańska 
młodzież napływała w latach 1929/30 
i 1930/31 do klas IV-ej i V-ej szcze- 
gólnie, ze szkół powszechnych. Obec 
nie w kl. M i HI odsetek jej spadł, 
zwłaszcza w kl. II jest katastrofalny 
(5, innych 14!) 

Wiem, aż zbyt dobrze w jakich 
warunkach kształci się młodzież wło- 
Ściańska nawet w takiej Dziśni 
Często 30—90 klm. wiezie błotni 
drogą dzieciom worki z mąką i kar- 
toflami stary ojciec. Płaci zbożem za 
nędzną kwaterę, podeśłe 2—5 zł. 
miesięcznie na naftę i sól. Z wielkim 
wysiłkiem zdobędzie się na kilkadzie- 
s/ąt zł. opłat. To całe szczęście, że wa- 
runki lokalne w Dziśnie pozwalają 
na wynajęcie choć często nędznej ale 
taniej kwatery z opłatą w naturze 
(pud lub dwa pudy zboża miesięcznie; 
Jest tam wprawdzie Bursa z utrzy- 
maniem, niby dla młodzieży włościań 
skiej, ałe czy to zdobędzie się wieśniak 
ma 35 zł miesięcznie?! iMeszka więc 
w Bursie młodzież szlachecka i w:ęk- 

      

    

          

  

     

  

    

    

    

   

      

   

  

   

   

  

    

  

   

    

W spiżarni pani demu nie może zabraknąć konfitur, 

marynat i przypraw, ale również źle się dzieje, 

zaopatrzyć się w KOLEKCJĘ PAPIEROSÓ 

szych właścicieli. Ostatnio wyrzucona 
z Bursy najbiedniejszych, bo płacić 
nie mógł, a Wydział Pracy i Opieki 
Społecznej nie udziela dla nich żad- 
nych subsydjów. W! roku ubiegłym 
było jeszcze zapomóg 800 zł. Mło- 
dzież catemi m'esiącami żyje be ka- 
wałka miesa na ob-ad... 

Slucham dalej. 
— Młodzieży włościańskiej uhy- 

wa. I tak gdy w kl. IV obecnie jest 
stosunek włościan do innych 39 : 30 
w kl. V 27:25 — to już w kl VI 
18:24, VII 10:18 zaś VIII 15:18 
Podnies'one opłaty odrzucły włoś- 
cian, którzy nie mogą płacić przesz 
200 zł. rocznie, gdyż całe ich mie: 
niejodnokrotnie tyle nie wyniesie. A 
przecież podatki, zobowiązania, dłu- 
BIS 

— W'ęc, pan:e dyrektorze, co bę- 
dzie?! 

— Żłe. Tutejsze pow 'aty ze wzglę: 
du na swój specyficzny charakter 
mieć winny jako bezwzględny nakaz 
utrzymanie gimnazjum w Dziśni 
Trzeba zrozumieć, że tutaj przecież 
kuje się jutro Państwa. Młodzież tu- 
tejsza włościańska winna pój 
ukończeniu gimnazjum (tak się już 
staje po 10-ciu latach istn'ema gini- 
nazjum) do swoich wiosek ze słowem 
kultury. Warunki lokalowe i klima 
tyczne są najlepsze. Dobro tych stron 
i interes Państwa wymaga rzeczy 
lej idącej bo utrzymania w Dzi 
liceuni pedagogicznego. Bo pytam sie. 
ilu z tych 5-ciu włośc an, którzy wstą- 
pili do Il-ej klasy ukończy liceum. 
jeśli to liceum po.kilku latach znaj- 
dzie się w innem miejscu?! 

— Czy więc liceum nauczycielskie 
będzie w Dziśnie? 

— Na możliwość wskazaćby mogło 
jedynie umieszczenie obecnie w Dz.- 
śnie Komisji Egzaminacyjnej Naucz. 
Szk. Powsz. dla pow. dziśnieńskiego 
i brasławskiego. Zresztą, mam wra- 
żenie, właściwe czynniki wezmą pod 
uwagę, że scentralizowanie liceów w 
Wżlnie, czy choćby odrzucenie do 
Święcian odetnie olbrzymią większość 
młodzieży włościańskiej. „A wiemy 
przecież że urbanizacja niesie ze sobą 
zło. Dzisna zresztą ma jedynie naj- 
bardziej sprzyjające warunki wogóle. 
„Od strony wsi idzie alarmująca 

wieść że dzieje się źle. Przykład: Dzi- 
sna. Proszę zastanowić nad tem, 

co będzie, jeśli przynajmniej nie zin- 
dywidualizuje się opłat, chociażby dla 
środowisk o odrębnych warunkach 
grupujących wieś. Słyszałem słowa 
włościan, wiem jak osądziła wieś pod- 
wyżkę opłat... 

Praca obywatelska p. Dyrektora 
obejmuje szerszy teren: niż gimnaz- 
jum. Wie o tem Dzisna. Datego obu- 
dzić musi sumienie wszystkich, komu 
dobro Kraju leży na sercu, smutny, 
jak gdyby do siebie tylko wypowie- 
dziany sąd p. d-ra Staniewskiego: 

— Sytuacja okropna... Wobec stra- 
szłiwego niedołęstwa tutejszych ludzi 
człowiek przestaje wierzyć w lepszą 
przyszłość Kraju. W cjągu 11 lat — 
prócz powstania gimnazjum — życie 
nie poszło naprzód. Praca oświatowo- 
społeczna jest drobnym ułamkiem w 
stosunku do potrzeb chwili. Jak gdy- 
by celowo niszczy się miasto, jedno 
z dwóch nad Džwiną!... 

Żegnam Dzisnę. Jest.noc. Elektry- 
czność przestała oświecać miasto. 
Miasto chce światła... 

Józef Bujnowski. 

   

  

      

   

    

          

   

    

  

    

Miłośnicy Wilno miłujący. 
Dawno sę urodzili... ba, pradaw- 

no... Ród ich sięga czasów, kiedy 
puszcz litewskich szómiały echa w 
dolinie Śwentoroga... Miłował ci Wt 
no Gedymin, przez sen przewidujący 
losy swego miasta, „które miało w 

lasach siedzieć* jak wilk, ołoczony 

zgrają drapieżników, broniąc się im 
stałowemi pazurami i żelaznym zę- 
bem. Wśród drzew stuletnich, šwiad- 
ków łowów na Turzej Górze więc za- 
łożył gród foremny, lasem otoczony. 
Miłowały Wilno księżniczki ruskie, 
Olgierdowe żony: witebska Marja 
twerska Juljanna, kiedy sprowadzały 
zakonników wschodniego obrządku 
do eremu na Trolckiem wzgórzu, 
wśród drzew, budowanego z kloców 
sosnowych. Inaczej miłowała Wilno 
andegaweńska lilja, królewna z za- 
chodnią wiarą i nauką do Litwy przy- 
była, u boku narzuconego, niemiłego 
Jagiełły. Wycinano gaje poświęcone 
bogom, wspaniałe z mocnego kamie- 
nia stawiano kościoły. Inne miłowa- 
nie, chrześcijańskie, objęło stolicę Li- 
twy, srogi w boju ale łagodny w po- 

koju lud, miłością pięknej królowej 
prowadzony, zbratał się z krewkim 
narodem polskim, i wzajemne miło- 
wanie zaprzysiągł. 

  

    

Miłośnicy Wilna zjawiali się na 
ekranie dziejów i odchodzili w swojej . 
godzinie w cień, Miłowali swoją dzie- 

dziczną stolicę, górzystą i zadrzewio- 
ną Jagiellonowie, łowcy w kniejach 
rozkochani. „Do nich ostatni przyjeż- 
dżał na łowy, ostatni król co nosił 
kolpak witoldowy“, niezmiernem ш'- 
łosierdziem otaczał swe miasto świ 
ty młodzian Kazimierz, całą miłość 
swego życia przeżył tu Zygmunt Au- 
gust miłując na tle piękna Wilna, 
piękność Barbary. Miłował, daleki, 
mężny gród swego Państwa królewski 
lew Batory, i litewski Lew Sapieha, 
i w. hetman Michał Pac, darząc mia- 

sto najeudniejszym kościołem a przez 
usta ludu wielkim zuchwałym wąsa- 
tym szczurom, pozostawiając swe mia 

no: paców. 

  

Miłośnikamj Wilna, jego archite- 
ktury i natury, (ogrodów i drzew) byl 
Filareci, któż czulej o drzewach oj: 

czystych „przyjaciołach starych* pi- 
sał, jak nie dumający na paryskim 
bruku Mickiewicz? Miłośnikami Wil- 
na byli wszyscy, którzy z uporem ce- 
chującym tutejszych ludzi „wczepiw- 
szy się* pazurami w stare mury i 
ogrody, bronili każdego skrawka, ka- 
żdej pamiątki, każdego stanu posia- 
dania, przed zalewem wschodniego 
barbarzyństwa, które chciało nisz- 
czyć, równać z ziemią, wycinać, bu- 
rzyć, i na tabula rasa pamięci o prze- 
szłości, postawili... przez lat 125, aż 
trzy gmachy: Sąd į dwa gimnazja. 

      

    

K U RJ E R WI LEN S“ KI 

Pienarne posiedzenie Sejmu. 
WARSZAWA (Pat). Posiedzenie rozpoczę 

ło się o godzinie 16,20. Ślubowanie poselskie 
złożył poseł Makusz (BB) poczem Izba przy- 
stąpiła do rozpatrywania projektu ustawy o 
ebniżeniu oprocentowania i przedłużeniu о- 
kresu umarzania wierzytelności długotermino 
wych, zabezpieczających listy zastawne i 0- 
bligacje oraz wydanych na podstawie tych 
„wierzytelności listów zastawnych i obligacyj. 

Sprawozdawca pos. Czernichowski (BB) 
podniósł, że chodzi tu o kredyt długotermino 
wy konwersyjny. Przedłożona ustawa jest wy 
jatkowym projektem, zdążającym do obniże 

nia stopy procentowej w kredycie długotermi 
nowych emisyj i do rozłożenia spłaty tego 
kredytu na dłuższe okresy czasu. 

Pos. Czętwertyński (Klub Narodowy! о$- 
wiadcza, że klub głosować będzie przeciw u- 
stawie, ponieważ ma ona charakter przymi- 
su. 

Po wyjaśnieniu pos. Rudzińskiego (BR) 
Sejm przyjął ustawę w drugiem i trzeciem czy 
taniu. 

Przystąpiono do pierwszego czytania pro- 
jektu ustawy o państwowych stypendjach i 
innych formach pomocy dla młodzięży szkół 
wyższych. 

Pos. Czapiński (PPS) krytykował projekt 
Klub mówcy wypowiada się przeciw usta 
wie. 

Po dyskusji projekt odesłano do komisji, 
a następnie bez dyskusji odesłano do komisyj 

jeszcze 5 innych projektów -rządowych, m. in 
projekt o zniesieniu kar cielesnych w szko- 

  

    

łach na obszarze b. zaboru pruskiego i pro- 
jekt o zbiórkach publicznych. 

Przystąpiono do rozpatrywania nagłośgi 
wniosku Klubu Narodowego w sprawie fi 
nansowo-gospodarczego położenia kraju i pla 
nów rządu. Nagłość uzasadniał pos. Rybars- 
ki (Kl. Nar.) kreśląc w czarnych barwach po- 
łożenie gospodarcze. Przeciw nagłości prze- 
mawia pos. Byrka (BB). — niemal każda 
sobistość uważa za swój obowiązek podawać 
recepty na uzdrowienie gospodarcze. 

Nagłość wniosku odrzucono i jako wnio- 
sek zwykły odesłano do komisji budżetowej. 

Następnie pos. Stroński (Kl. Nar.) uzasa- 
dniał nagłość wniosku Klubu Narodowego 
w sprawie naruszenia przez rząd konstytucji 
w związku z rozporządzeniami prezydenta, 
wydanemi na podstawie pełnomocnictw. 

Po odprawie danej pos. Strońskiemu przez 
pos. Cara (BB) nagłość wniosku odrzucono i 
odesłano go jako zwykły do komisji konstytu 
cyjnej. 

Po odczytaniu interpelacyj i wniosków, 

które wpłynęły do laski marszałkowskiej, 
marszałek Świtalski zawiadomił Izbę, że n 
terminie nasłępnego posiedzenia będą pos- 

"ie powiadomieni na pismie, Apelował do 
sejmowych, aby rozpoczę!! 

jszą pracę od dnia 6 stycznia. 
podkreślając, że nie przewiduje 

zwołania posiedzenia w przyszłym tygodniu, 

   

     

      

   

życzył wszystkim posłom wesołych Świąt 
(głosy: „Nawzajem!”. 

Manifestacyjne zebranie wydawców 
gazet w Królewcu. 

25-lecie związku wydawców gazet 
wschodnio-pruskich obchodzone było 
bardzo uroczyście. Imprezie nadano 
charakter manifestacji na rzecz kre- 
sów wschodnich  (Grenzlandkundge- 
bung). Większość mówców wskazy- 
wała na konieczność ciągłego podno- 
szenia w prasie sprawy rewizji gra- 
nie. Nadprezydent prowincji, dr. Ku- 
tscher, uważa, że prasa tutejsza win- 
na walczyć w imię następujących idej 
obrona niemieckiej ziemi, zjednocze- 
nie niemczyzny kresowej w walce 
obronnej przeccwko obcym zakusom, 
walka o połączenie (Wiederverein'- 
gung) z Rzeszą. Prezes Zwizku Volz 
oświadczył w swem przemówieniu, 
że prasa wschodnio-pruska gotowa 
jest do walki w obronie swej ojczyz- 
ny. „Dzienniki  wschodnio-pruskie 
wiedzą z własnego / doświadczenia. 

czem jest wojna, dlatego też nie życzą 

  

   

sobie niczego więcej, jak utrzymania 
pokoju, który zapewnia naszemu kr 
jowi i jego ludności konieczne możii- 
wości życiowe. Przyznajemy, że i inne 
narody mają swoje prawa, lecz z czy- 
stem sumieniem domagamy się nie- 
pozbywalnych praw do życia dla trzy- 
miljonowego bloku Niemców w Pru- 
sach Wkchodn ch, na terytorjach o 
derwanych i w Kłajpedzie. Gazeta 
wschodnio-pruska, któraby nie wat- 
czyła z największem zaparciem prze- 
ciwko zbrodni korytarza i któraby 
nie pomagała w uderzaniu w sumie- 
nie świata żądaniem naprawienia 
krzywdy, nie zasługiwałaby na mia- 
no narodowego pisma wschodnio-pru- 
skiego*. Na uroczystości byli obecni 
przedstawiciele wszystkich władz. 
Prezydent Hindenburg nadesłał te- 
legram z powinszowaniami. 

  

Megalomanja Hitlera. 
BERLIN, (Pat). Hitler ogłosił nowe zarzą 

slzenie, mające na celu wzmocnienie siły ho 
jowej ruchu narcdowo-socjalistycznego. Ut- 
werzene eentralną komisję pelityezną partji 
pod osobistem przewodnietwem Hitlera. Cha 

rakterystyezne jest podkreślenie przez Hitle 
ru w tem rozporządzeniu, że stanowi on je- 
dyną i najwyższą instaneję decydująca w 

partji. 

Olbrzymia katastrofa kolejowa. 
Trzy pociągi wykolejone — 6 osób rannych. 

BERLIN. (Pat). W. piątek w Wuerzburgu 
wydarzyła się katastrofa kolejowa, która 
przybrała znaczne rczmiary. Pociąg pośpiesz 
ny, jadący z Wiroeławia, przed wjszdem na 
dworzec w Wuerzburgn, najechał na manew 
rująey poeląy towarowy, przyczem 10 wago 
nów poeliągu peśpiesznego uległo wykoleje- 
niu. 6 osób odniosło rany. 

Wiedług doniesień prasy, katastrożę po- 
większyła okołiezność, że wyjeżdżający właś 
nie z dworca drugi poeląg towarowy zderzył 
się z wykelejcnym pociągiem towarowym. 
Ter kołejowy jest zupełnie zatarasowany, Pa 
sażerów przewieziono autobusami do dwor 
ca w Wuerzburgu, 

  

Napad rabunkowy na listonosza. 
CIESZYN. (Pat). W piątek między godzł 

ną 11 a 12 w południe dokonano napadu ra- 
bunkowego na iistonosza urzędu pocztowego 
w Ustreniu Małysza. Napad dokonany został 
w chwil, kiedy Małysz przejeżdżał na rowe 
rze kcło lasu w Lipoweu. Nienjęty do tej 
pory bandyta napadł na Małysza, uderzając 
go kijem w głowę i gdy ten upadł na ziemię 
nieprzytomny, poderżnął mu gardło nożem, 
peczem zrakował mu torbę, w której znajdo 
wało się przeszło 2 tysiące zł, Za ueiekają- 
cym bandytą rzucił się w pogoń przechodzą 
cy wpobliżu jakiś esobnik, Bandyta, widząe 

gdy pan domu zapomni 

To także byli miłośnicy sui gene-- 
risl... Zagarniali ku wschodowi miłoś. 
nem ramieniem zaopatrzonem w kań- 
czug, miasto barokowo-renesansowe, 
kwiat zachodniej kultury rzucony 
wspaniałością dynastji litewskiej _w 
ten daleki kraniec cywilizacji, 

Jakiemże mianem  arcy-miłośni- 
ków, w promienistem znaczeniu tego 
słowa, nazwać tych konspiratorów, 
tych cichych pracowników, zbieraczy, 
rysowników, artystów, którzy z cza- 
sów niewoli wydobywalii z Wilna jego 
piękno i ukazywali je fragmentarycz- 
nie w Krakowie, w Warszawie i zagra 
nicą. Jakimże wielkim miłośnikiem był 
$. р. mecenas Wróblewski, ze swemi 
wieczorami Szubrawców pracą całego 
życia i pozostawionemi rodzinnemu 
miastu zbiorami, albo Ruszczyc, he- 
rold piękna W'lna i jego wierny ci- 
cerone, albo Bułhak, swemi fotograf- 
jami szerzący romantyczne obrazy 
ulic, kościołów, drzew. wód i archi- 
tektury. 

A wielki miłośnik, idący na czele 
miłujących Legjon'stów? Tych, co w 
Ostrej Bramie zawiesili potem tabli- 
czkę srebrną z napisem „Matko, dzię- 
ki za Wilno* Piłsudski, który mawia 

  

   

  

   że to „najśliczniejsze miasto na 
świiecie? 

Piękną i sławną tradycję mają 
Miłośnicy Wilna. Podążając za sława 
i miłością, namnożyło się tych miłoś- 
ników jak gwiazd na niebie. Były, 
i są to uczucia rozmaitego gatunku 
i wartości, Jak to zwykle z miłością. 

że jest Ścigany, porzucił torbę z pieniędzmi 
i zbiegł, Terba z pleniędzmi została zwrócona 
urzędewi poeztowemu w Ustroniu. Małysza w 
stanie grośnym przewieziono do szpitala w 
Cieszynie, gdzie, mimo pomocy lekarskiej, 
wkrótee zmarł. 

Hurtowa i Detaliczna Sprzedaż 
WĘGLA | DRZEWA OPAŁOWEGO 

„Centroopa 
в6 Zamkowa 18 

Telefon 17-90 
Zi 

  

Są tacy, którzy Wilno traktują jak 
posażną pannę lub ciepłą wdówkę, 
c'otunłę, której pochlebiać i przymi- 
lać się należy póty, aż się poszczęści 
i uda, a potem... parę westchnień, 
parę wierszy, i addio dolce Vilno. 

Każdy miłuje po swojemu i na 
tem tle odegrywają się sceny zazd- 
rości, walki rywałów, ten chce Wflno 
zgolić, żeby odkryć architekturę, wy- 
ciąć drzewa, inny kocha architekturę 
z drzewami, widząc w tem połączeniu 

urok litewskiej stolicy. Rozmaicie ko- 
chają Wilno różne Magistraty, orga- 
nizacje: ta po endecku, tamta socja- 
listycznie, Białorusini wspominają 

pierwodruki Skoryny i miłują trady- 
cję swej kultury, Litwini tęskne i za- 
wzięte oczy wpierają w dzielącą gra- 
nicę i pomnik Wźtolda stawiają, Ży- 
dzi piszą poematy i snują stare legen- 
dy o grodzie Gaona i mądrych sa- 
dyków. 

Na tle tych wszystkich miłowań, 
prof. Loreniz pokusił się o wznowie- 
nie żywej akcji ušpionego od jakiegoś 
czasu związku „Miłośników Wilna 
przygarnąwszy do Tow. Krajoznaw- 
czego grono ludzi pod tem hasłem ze- 
branych. Przemawiał też wymown'e 
i pięknie o potrzebie ingerowania spo 
łeczeństwa w rozmaite poczynania 
Mag stratu, i rzucł na arenę kwestje 
palące: szyłdów, zadrzewienia, plano- 
wego rozbudowania nreasta i t. p. 

Dużo osób zabierało głos: prof. 
Limanowsk' wołał o przywrócenie 
starożytnej roli rynkowi pod Ratu- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Obrady nad preliminarzem 
Prezydjum Rady Ministrów 

w komisii budžetoweį. 
WIARSZAWIA. (Pat). Sejmowa komisja bud 

żetowa obradowała na piątkowem posiedze- 
niu nad preliminarzem budżetowym Prezy- 
djum Rady Minstrów. Referent pos. HUT- 
TEN - K rdził między in, że 
mimo wzmożenia się iłości prac premjera i 
ilości rozpatrywanych spraw budżet tego dzia 
łu został zmniejszony o 47 tysięcy w porów 
naniu z ubiegłym rokem. 

Wj dyskusji pierwszy przemawiał pos. 
CHRUCKI (Ukr.), krytykując politykę rządu 
wobec mniejszości ukraińskiej i białorus- 
kiej oraz stosunek rządu polskiego do wvz- 
nania prawosławneg 

Pos. TRĄMPCZYŃSKI (Kl. Nar.) w swem 
przemówieniu poddał krytyce ogółną dzia- 
łalność rządu. Mówca atakował następnie pa 
litykę wojewody Grażyńskiego, przyczem u- 
Ž am bytem na obchodzie 10 

Šląs co spotyka się z 
ami z ław BB. Posłowie za 

pytują mów: co to ma znaczyć. Dłuższy 
ustęp przemówienia mówca poświęca rzeka 
mej korupcji urzędników. 

Po przemówieniu posła CZAPIŃSKIEGO, 
który zarzucał międ in. PAT. brak b 
stronności i twierdził, że Trybunał Admini- 

    

    

       

   

  

głośnemi sprzeci 

      
  

    

    

  

stracyjny po ostatniem rozporządzeniu Prezy 
  denta stracił swą niezależność oraz krytyko- 

wał postępowanie policji w stosunku do więź 
niów i aresztowanych, głos zabrał wicemar 
szałek POLAIKIEWIICZ, który polemizował 
z wywodami mówców opozycyjnych. 

repliką wicemarsza- 
ił przeciwko pos 
ąc zdziwienie, žė 

  

    

   

    ny uczuciem takiej negacji. Pan oska 
kontynuuje mówca — nietylko rząd, ale wszy 
stkich urzędników polskich, wołając „korup 
cja!” Bywałem często zagranicą i rozmawia 
łem z przedstawicielami obcych narodów i 
wyniosłem głębokie przeświadczenie że nasz 

i źle płatny urzędnik wykazuje najw 
poziom moralności i etyki bodaj w *a- 
Zuropie, Jak pan śmiał w ten sposób 

ć stan urzędniczy? To hańba Ope- 
ruje pan — kończy wicemarszałek — tylko 
nienawiścią. Na naszych ławach panuje 
łość państwa i narodu i dlałego my 
przetrwamy. 

Przemawiali jeszcze pos. ROZMARIN, o- 
mawiając ekscesy antyżydowskie, oraz pos. 
KORNECKI (Kl. Nar.), który polemizował z 
pos. POLAKTEWI f. Na łem dyskusje 
przerwano do dnia następnego godz. 10.30. 

i k iii 
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tatnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. — Lek- 
tura szkolna. — Dział nauko- 
wy. — Każdy abonent otrzyma 

premjum. 

L
 

  

Ž Czynna od godz. |!-ej do I8-ej. 
B Warunki przystępne. 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
PROŚBA LITWY O ODROCZENIE RATY 

DŁUGU AMERYKAŃSKIEGO. 

Dnia 10 grudnia przedstawiciel litewski w 
Waszyngtonie poseł Bałutis wręczył amery- 
kańskiemu sekretarzowi stanu Stimsonowi no 
tę z prośbą o rewizję litewsko-amerykańskie 
go paktu w sprawie długów i odroczenie gru 
dniowej raty długu. (Wilbii. 

ZWALNIANIE KOBIET Z POSAD. 

W banku litewskim i w niektórych innych 
instytucjach zwolniono cały szereg kobiet, 
których mężowie mają pracę i mogą je utrzy 
mać. Wobec niewypłacenia w większości wy- 
padków rekompensaty zwglnionym kobietora 
zapowiadają one dochodzenie swych praw 
drogą sądową. (Wilbi) 

PRZYJAZD DYPLOMATÓW LITEWSKICH 
"BO KOWNA. 

Do Kowna przybył poseł litewski w Niem 
częch dr. Szaułys, poseł litewski w Skandyna 
wji Sawickis i radca poselstwa litewskiego w 
Moskwie Rabinawiczius, (Wilbij 

  

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną! 

szem ale p. Czarnocki dowiódł, że tam 

  

nigdy handlowego rynku nie było, na- 

tomiast zwrócił słuszną uwagę na za- 

  

truwanie gazami arbonowemi lip na 

ul. Mickiewicza, p. Hulewicz oburzał 
się na pisownię szyldów, ale zacyło- 
wany przez niego magistracki urząd 

„dezinsekcyjny”* okazał się, wbrew 
przypuszczeniu Prez. Zw. Lit. popra- 
wny gdyż chodzi tu o insekty, a nie 
o infekcję, jak mniemał przedmówca. 
Zresztą co do brzydoty szyłdów i ko- 
nieczności zamiany tych „ozdóbek* 
na ładniejsze, zgadzali się wszyscy 

wyjątkowo zgodnie. P. Hel. Romer 

walczyła, (oczywiście), o pozostawie- 

nie drzew jako całość krajobrazu 
Wilna i specyficzną jego cechę, cy- 
tując różne architektury, połączone z 
zielonością w Cambridge, He:delber- 

gu, Paryżu, Antwerpj), przeciwnika- 
mi jej pogłądów byli p. Hoppen, któ- 

ry uważał że jeszcze dużo trzeba wy- 
ciąć i p. Bułhak, który wspominał, 
że za mało mu było przez 6 miesięcy 
oglądać fasadę kościoła Św. Jana i 
cieszy się że teraz może 12 miesięcy 
poświęcić tej kontemplacji. Wielkim 
głosem wołał p. Jarocki że nazwa 
Imbary i wszelkie znaki rosyjskie po: 

winny zniknąć z Wilna, p. Studniek: 
domagał się racjonalnej ustawy Sa- 
morządowej i wjeżdżał na Magistrat, 

wskutek czego p. Bańkowski stawał 
mężnie w obronie „takowego” i prze- 

strzegał przed nierealnemi projekta- 
mi, inż. miejski Narębski mówił o pła 
nie regulacyjnym i przepisach miejs- 
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Notatki ze Świata, 
— FABRYKI SCHEIBLERA I GROHMA- 

NA mają być uruchomione 19 b. m. „Ostate- 
cznie'* — chce się powiedzieć. Ale niebardz » 
można. W każdym razie najpierw ruszą przę 
dzalnie, dalsze działy zaś w tydzień późmiej. 
W związku z tem wypływa kwestja warnn- 
ków pracy robotników. Otóż tym 1500 włó 
kiennikom mają zaproponować warunki na- 
we — gorsze... 

— 41 BIEDA—SZYBÓW 
znów w Lipinach. tacja tych szyh|- 
ków odbywała iesłychanie ciężkich 
warunkach — nocą. 80 kg. dynamitu pośzło 

na tę likwidację. Tłumy się przyglądały. 
— O RENTĘ PO BOHATERSKIM LOT- 

NIKU — KONSTRUKTORZE zabiega rodzina 
Puławskiego, który zginął oblatując skonstru 
owany przez siebie samolot „P. VI“. Wi cha- 
rakterze świadków zezn pierwsza polska 
pilotka Anna Henneberżanka, oraz kpt. Or- 
liński, pilot P. Z. L., który po niedawnej op: 
racji nowego złamania nogi przybył do sądu 
rozjemczego o kulach. 

— PROF. SAMOJŁOWICZ, SŁYNNY SO- 
WIECKI BADACZ PODBIEGUNOWY bawi 
w Łodzi, gdzie wygłosił odczyt, jeden z cyk. 
lu wygłaszanych w Whrszawie, Krakowie, 
Lwowie , Poznaniu i Białymstoku. Prof. Sa- 
mojłowicz, który brał udział w 19 r: 

polarnych, m. in. w ratowaniu 
stwierdza wysoką wartość prakty 
wypraw. Oto w 1926 r. odkryto zło: 
tytu, zawierającego znaczną ilość fosforu. 
Ocenia się je na 4 miljardy tonn. Z tej rac 

  

WYSADZONO 

  

     

  

  

  

    

    
   

  

    

powsłało tniasto Chibinoforsk, które dziś 
liczy już 30 tys. mieszkańców. Podobna jest 
historja miasta Igorki powyżej delty Jeni- 
seja. Rząd sowiecki ma dawać uczonymi    

   
wszelkie warunki twórczej pracy,tz tem, że 
nosi ona zawsze charakter planowy i prakty- 
czny. Z prot. Samojłowiczem współpracują 
polący: Ratkowski, prof. instytutu Arktyczne 
go w Leningradzie, oraż profesorowie Mora 
zowicz i Licejrowicz: * Znakomity uczony 
jest zachwycony przyjęciem w P. e. 

-- „PAMIĘTNIKI BEZROBOTNYCH* — 
wyszły nakładem Instytutu Gospodarstwa 
Społecznego, wywołuj szeroki odgłos. — 
isiążka powstała drogą konkursu, do kfóre 
go ęło 774 bezrobotnych. W: tomie 

szym zamieszczono 57 pamiętników, obser 
waeje, fakty i wnioski wstrząsające dla naj- 
bardziej ospałych. 

— GEST LUDWIKA XVL, I SKĄPSTWO 

ROOSEVELTA — oto jakie zestawienie aro 
bił w „Intrasigeant* Robert Castex, — 6. II 
1778 zawarła Francja przymierze ze zrewe! 
towanemi stanami Ameryki, co było pierw 
szym krokiem uprawienia się U. A. Mała 
tego, nietylko kapstaliści prywatni, ale sam 
rząd francuski Ludwika xVI požyczal woju- 
jącym stanom i to nie błahostkę, bo 300 mi 

liwrów. Dziś to warte 760 milj. franków 

złocie, z odsetkami za 50 lat — 445 miljai- 

dów fr. zł. Francja o to nigdy się nie upomi: 

nała. Dziś kiedy Roosevelt domaga się zwro 

łu tych nędznych 20 miljardów długów wo- 
jennych, Castex odpowiada: „ależ owszem 

— odejmijcie je sobie od tych 445, któreś 

nam winni"... 
—— WSZECHŚWIATOWĄ WYSTAWĘ W 

CHICAGO w 1933 ROKU organizuje pod Lia 

słem „sto lat postępu” kapitał prywatny, nie 

korzystaje z zasiłków rządowych. Orgau 
je się to wszystko bardzo „kombinacyjnie* ; 

na skalę „naj... naj..." Olbrzymie pawilony 

po 2 tys. dolarów do nabycia, budynki naj 

nowocześniejsze, najtańsze, bez okien, ©» 
znakomicie obniża cenę i usuwa „przypadko 

wość* oświetlenia dziennego”. Jeszcze się tu 

buduje, a już 40 tys. dolarów zarobiono Ba 

zwiedzających, na których usługi są przewo 
dnicy, autobusy i t. p. Zainteresowanie bu 
dzi pawilon z kopułą większą od waszyngteń 
skiej, gdzie wygłoszone ze środka sali słówe 
ściany powtarzają 40 razy. — Nad temi POW 

stającemi cudami próbował objąć kuratelę 
sam Al Capone... nakładjąc „taksę bezpie. 
czeństwa" na pawilony. Bezpieczeństwo: о4 
wybuchu dynamitowego. Całe szczęście, że 
posadzono go w czaś, bo odstraszyłby © 
wystawy niejednego. 

    

     

  

     

    

   

  
   

  

      

   

  

   

Kto wygrał? 
WARSZAWA (Pat). W 2-im dniu ciągnie. 

nia II klasy 26 polskiej państwowej loter;i 
klasowej, główniejsze wygrane padły na nu- 
mery: 10 tys. 28.555, 58.806, 5 tysięcy — 
137.773, 2 tys. — 74.878, 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWIA, (Pat). Londyn 29,55—9,44; 

Nowy York 8,925 -— 8,905; Paryż 34,88 —. 
34,76; Szwajcarja 171,80 — 171,37; Berlin w 
obrotach prywatnych 212,60; Tendencja moe 

miejsz: я 
AKCJE: Bank Polski 86,40; Ostrowiec ser 

ja B 26; Tendencja utrzymana. 

   

  

W Polskiego Monopolu Tytoniowego, 
up cygara „Favoritas“ i „Delicias“. 

cowych, p. L. Ghomiński — o za- 
stosowaniu efektów świetlnych neo- 

nowych w reklamach, z któremi w 
Warszawie porobiono horrenda. I tak 
dalej, walczyli, godzili się i delibera- 

wali nad kochanem miastem rdzenni, 
starzy, stuprocentow , rodowici wi!- 
nianie, patrzący rozmaitym wzro- 
kiem na dawniejszych i świeższych 
„osadników*': na jednych z wdzięczną 
czułością, na innych zyzem (on. na- 
wzajem). Wszystko to odbywało się 

w murach Bazyljańskich, które przy- 

wykłe do walk ideowych oddźwięk - 
wały sympatycznem echem. A spo- 

kojny uśmiech niezmącenie pogod- 

nego prof. Lorentza przewodniczył 
zajmującym dyskusjom, które wilnia- 

nie zawdzięczają jego pracowitej po- 
mysłowości, co się najsilniej uwidocz- 
niło w zapowiedzianych projektach 
zwiedzań, (ostatnio w Katedrze było 
250 osób) pokazów i t. p. 

Prof. Lorentz projektuje dałsze ze 
brania miłośników Wilna: 15 Г. — 
zwiedzenie Franciszkańskiego Kośco- 
ła, gdzie ostatnio odkryto stiuki roco- 
co z osiemnastego wieku; 19 I. ob- 
chód 300-lecia śmierci Lwa Sapiehy. 
więc w kościele śm. Michała oglądanie 
jego grobowca i szczątków w podzie- 
miaeh — i inne „sensacyjne* wy€'€- 

czki. 

   

Hel. Romer. 
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Echa zajścia w Michaliszkach. 
Komunikat oficjalny. 

Jak sę dowadujemy ze źródeł 
miarodajnych sprawa zajścia w dniu 
11 bm. w Michaliszkach, różnie ko- 
mentowana w prase wiłeńskiej, w 
rzeczywistości przedstawia się nasłę- 
pująco: 

W] dniu 11 bm. miejscowy komen- 

dant postrunku pp. w Michaliszkach 
w godzinach wieczornych zatrzymał 

jadącą przez miasto furmankę, w ce- 
łu wylegitymowan'a jadących. W cza- 
sie legitymowania jadących krórymi 
okazali się m'ejscowi handlarze z Mi. 
chaliszek, powstało zbiegow:sko przy 
godnej publiczności. Ze względu na 
nieposiadanie przez zatrzymanych od 
powiednich dowodów, komendant po 
sterunku usiłował odprowadzić ich na 
posterunek pp., zatrzymani jednak 
stawili opór. W trakcie szamotania 
się z nimi komendant postrunku zo- 
stał lekko poturbowany. Wobec nie- 
przychylnej postawy zebranego tłumu 

Zabobon i 
BRZEŚĆ n/B. (Pat). — 7 Luniūca dono- 

szą © następującym wypadku, charaktery- 
zującym stepień kultury mieszkańców Pole- 

Mieszkaniec wsi Małkowicze Filip Szepie- 
iewicz odkopał grób swej siostry Natalji. — 
Jak ustalone, chodziło mu o wyjęcie z pod 
trumny kawałka mięsa I nawozu końskiege, 

ewiniętego w kłosy żyta a przedłożonego przez 
Domuę Szeplelewicz, krewną FUipa. Świad 

częściowo składającego się ze współ- 
mieszkańców zatrzymanych, komen- 
dant postrunku wezwał do rozejścia 
się, lecz widząc opieszałość ze strony 
zbiegowiska oddał na postrach strzał 
w powietrze. Na odgłos strzału przy- 
była pomoc z posterunku pp. w 9s0- 
bie jednego posterunkowego, który do 
pomógł w rozpędzaniu zbiegowiska 
i doprowadził zatrzymanych na poste 
runek. Podczas powstałego zamiesza 
nia komendantowi posterunku skra- 
dziono rewolwer. (?! przyp. Red.) Za 
trzymani zostali sk'erowani do dys- 
pozycji władz, które wszczęły energi 
czne dochodzenie, w którego wyniku 
względem zatrzymanych został zasto 

sowany areszt zapobiegawczy. Osa- 
dzono ich w więzieniu na Łuk'szkach 
w Wilnie. Skradziony komendantowi 
posterunku rewolwer został znałezio 
ny w dniu następnym. 

ciemnota. 
kowie zeznają, że Dcmna Szepiełewiez pod 
łożyła mięso i nawóz pod trumnę Natalji Sze 
pielewiez, w czasie jej pogrzebu w lipeu br., 
by spowodować nieszezęście dla rodziny F!- 
lipa Szepielewieza. Ten ostatni dowiedział 
się e tem 1 w celu „cdwrócenia czarów* od 
kopał grób siostry, w obeeności swych znaja 
mych, wydobył podłećene mięso i nawóz, — 
Sprawą protanacji grebu i samowolnej ekshu 
macji zwłok zajęły się władze sądowe. 

Święciany. 
Z Koła Gospodyń Wiejskich. 

W dniu 15 bm. w Święcianach obradował 

  

     Sekcji Kół Gospodyń Wiejskich przy 
r. T-wie Org. i Kółek Rołniczych. 
Jak wynika sprawozdania prezeski Sek 

«ji p. Gajewskiej, praca Sekcji na terenie 
powiatu rozwijła się w roku bieżącym pony 

šinie. Liczba Kół wzrosła z 5 do 13. Odb, 
szereg kursów wyrobu przetworów owoco- 

jąc lokalne wystawy i wysyłu 
eksponaty do Warszawy, gdze 

o jedną nagrodę zespołową i + indy 
. Sekcja prowadzi dwa przedszkola 

i Nabrzeziu. 
zepsaniu opracowano plan pracy na 
zy okres, przewidujący organizowa- 

nie kursów msarskich i pieczywa araz nawią 
sanie Ścisłej wspópracy ze Z. P. О. К; ® 

„dziedzinie pri higjenistki we wsiach. — 
Poruszono również sprawy budżetowe, ża- 

-stanawiając się w wszczególności nad źródle- 
«mi pokrycia niezbędnych wydatków. 

  

   

      

      

   

  

  

    

z Sejmikowych Szkół Rolniezych. 

W dniu 15 bm. odbyło się tu posiedzenie 
Komisji Sejmikowej Szkoły Rolniczej. Obra- 

dom przewodniczył starosta powiatowy p- 
"Stefan Mydlarz, przy udziale naczelnika Wy 

«działu Rolnictwa p. W. Szaniawskiego. Spra 

wozdanie z działalności oły Rolniczej w 

ubiegłym roku złożyła kierowniczka Szkały 

p. A. Perkowska. Następnie opracowano buł 
żet na rok 1933J34 i uchwalono rezołucję, by 

następny kurs trwał w Szkołe przez 11 mie 

sięcy, nie zaś, jak dotychczas, 3 i pół mie- 

siąca. 

          

Sejmikowa Żeńsku Szkoła Rolnicza w 
Święcianach obchodziła uroczyście w dniu 

15 grudnia br. zamknięcie 3 i pół miesięcz- 

mego kursu, Kurs ukończyło 20 dziewczyn £ 

terenu powiatu świ go, WI uroczysto 
ści wzięli udział i pr do kończących 

kurs pp. starosta St. Mydłarz, naczelnik Wy 

«akziału Rolnicz Szaniawski, prezeska Kół 

Gospodyń Wiejskich p. Bortkiewiczowa. Obe- 

«mi byli ponadto inni przedstawiciele władz 
i organizacyj społecznych. Na zakończenie 
%ursu odbyła się wystawa. Eksponaty, skła: 

    
    

  

     
   

    

    
dające się z przetworów owocowych, pieczy 

a i wyrobów mięsnych spotkały się Z W: 
"tem uznaniem zwiedzających gości. 

wożłożyn. 
Z. P. O. K. 

Zarząd Pow. ZPOK. rozwinął ostatnio w 

spowiecie wołożyńskim ożywioną działalność. 

Związek uruchomił kurs kroju i życia, na 
Jktóry uczęszcza około 20 dziewcząt, prowa 

<dzi stację opieki nad matką i dzieckiem przy 

<Dśrodku Zdrowia w Wołożynie, a w tych dn. 

zorganizował dożywianie biednych dzieci w 

wołożyńskiej szkole powszechnej, z czego 
aa około 100 dzieci. Wi 

  

   

  

   

    

Koh 

onie przedszkoli (we wsi 

cu pow. wołożyńskiego. 

Postawy. 
UNIWIERSYTET LUDOWY. 

W dniu 10 grudnia pod przewodnicł 

  

         

  

  

w. Starosty odbyło się zebi e w sprawie 
-aruchomienia ośrodka Uniwersytetu Ludowe 
go w Pr ach. W. zebraniu w 1 udział 

przedsta e władz i społeczeństwa: p, p.* 

  

insp. szkolny Stefan 
kowski, dyr. szkoły 
walski, prof. tejże 
ow. Cz. Jaroszew. 
Porzecka. 

Zasady programowe i organizacyjne U. L 

wrzedstawił p, А. & i 
-Związku Młodzież 

ybek, ks. prob. Jan-    

  

   

    

y p. 
Z, prezes Suszy:    

    
   

    

     

niętych wyników w dotychczas prowadzo- 
nych ośrodkach (1: nów, Święciany, Pod 
rodzie, Mickuny, 5m iej oświetlił formv 

i metody parcy b i Rady Ped. Po dy 

skusji p tanowiono wyłonić Zarząd U. 1: 
i upoważniono go do zorganizowania pracy, 
achwalając jednocz prośbę do p. inspek 
ora szkolnego o objęcie naukowego kierow 

" Hoduciszki. 
OTWARCIE I KURSU U. L. 

W dniu 8 grudnia 1932 r. odbyło się ot 
swarcie I kursu U. L. w Hoduciszkach. Z ra- 
ma przeprowadzono zapisy słuchozy, a w! 

ściwa uroczystość odbyła się po nabożeństwie 
Po odśpiewaniu hymnu narodowego zagaił 
uroczystość p. Zygmunt Nieiński, poczem 

przemawiali przedstawiciele: Zw. Naucz, Zw. 
$trz. i społeczeństwa: pp.: Krzysztoforski, 
Faltus i inni. Przez jednego z uczniów został 
wygłoszony wiersz M. Konopnickiej 
„Zmartwychwstanie ”. 
mat: „Praca młodzi Iniwersytecie Ii 
dowym wygłosi. p. Antoni Świackiewi 
Kierownik Związku Młodzieży Wiejskiej z 
"WiHeńskiej, omawiając rolę zadania słuch: 
<ва U. L. w organizacich społecznych. Na- 

stępne wykłady wy озо na 18 grudnia 
br. Należy podkr brdzo czynny udział 

  

    

  

   

      

        

  

     

  

      

   

     

  

   

    

   

    

nauczycielstwa, które zapewniło pomoc i 
współpracę w Uniw. Lud. 

Niewłaściwy kult 
czy profanacja ? 

Dmia 15 bm. o godz. 7 wieczorem sołtys 
wsi MHińkańce, gm. kozłowskiej zatrzymał 
Pictra Barańskiego, który niósł w worku sta 
tuę Matki Boskiej. Jak ustaleno Barański 
statuę tę usunął z kapliezki przydrożnej, znaj 
dująeej się na skraju wsi. 

Zatrzymany Barański tłumaczy się, iż ży 
wiąc wielki kult do Ń. M. Boskiej postano- 
wit statuę Jej ustawić u siebie w domu. 

Oczywiście  tłumaezeniom Barańskiego 
nie dano wiary, gdyż zachodzi podejrzenie, 
iż cheiał om statuę utopić w stawie, bowiem 

słynie we wsł jake ateista. 

Z pogranicza. 
NIEUDANA UCIECZKA PRZEMYTNIKA. 

Z Brasławia donoszą, iż onegdaj w czasie 
przekraczania graniey polsko-łotewskiej pa- 
trol graniczny zatrzymał trzech osobników 
obładcwanych workami. W, czasie odprowa- 
dzania na strażnieę jeden z zatrzymanych —- 
rzucił się do ucieczki. Gdy wezwania żołnie- 
rzy do zutrzymania się pozostały hez skut- 
ku oddano za zblegiem strzały. Jedna z kuł 
trafiła zbiega w plecy. Rannym okazał się 
znany przemytnik Adam Kulaniee, z Kalkūn 

LOKALNA. KONFERENCIA  POLSKO-S0- 
WIECKA. 

Ze Stołpców donoszą, iż na terenie od- 

€inka granieznego Kołosowo odbyła się kon 
ferencja graniczna z udziałem przedstawi- 
cieli władz polsko-sowieckich, Tematem kon 

tereneji były sprawy: wydania trzech dezer 

terów, kilkunastu sztuk żywego inwentarza, 
naprawy kilku słupów granieznych, oraz !n- 
ne sprawy lokalne. 

W* wyniku: narad przedstawiciele obu 

państw wszystkie sprawy załatwili pomyśl- 
nie, . 

Plenarne zebranie Izby 
Przemysłowo-Handlowej 

w Wilnie, 
W] dniu 14 grudnia b. r. odbyło się XV 

Plenarne Zebranie lzby Przemysłowo - Hand 
lowej w Wilnie pod przewodnictwem p. pra 
zesa Ruclūskiego. 

Głównym tematem obrad był program do 
raźnych zarządzeń w sprawie walki z kryzy 
sem, opracowany przez Izbę P. H. w Warsza 

— Uchwały Plenarnego Zebrania Izby 
naogół tezy Izby Warszaw- 

skiej, uskuteczniając w nich jednak szereg 
zmian i uzupełnień. 

Uchwalone wytyczne dotyczą zagadnień: 

zaległości podatkowych, zobowiązań ciał pn 
atnoe—prawnych, 
go, ochrony 

pitalizacji, usprawnienia procesów likwi 
cyjnych obciążeń socjalnych, taryf koleja- 
wych przedsiębiorstw państwowych, obsłu 
gi, zobowiązań zagranicznych, zagadnienia 
cen i porozumień wytworców. Ponadto Izba 
Wileńska uzupełniła ten program rezolucją 
w sprawach budżetowych, wypowiadająsą 
się za koniecznością doprowadzenia do zupeł 
nego zrównoważenia rozchodów budżet 

wych Państwa w przychodami na pods 
daleko idących oszczędności, a z w 

waniem jakichko k możliwości i 

nych; po stronie zaś dochodów budżet, wed 

ług rezolucji, nie powinien się zamykać Ssu- 

mami wyższemi od faktycznych wpływów bu 

dž towych w danym roku z wykluczeniem 

źródeł pozabudżetowych (bilon, kredyt w 

Banku Polskimi. Rezolucja wypowiada si 

ponadto wprowadzeniem daleko idącye 
jności w budżetach samorządów. 

zakresie likwidacji zaległości podatko 

wych lzba włączyła do programu własny da 

wniej już uchwalony projekt przewidujący 

komasację i konsolidację zaległości podatko 

wych z tytułu podatków państwowych i ko- 

munalnych oraz świadczeń na rzecz „instytu 
yj ubezpieczeń socjalnych (w. g. słanu na 
pewną datę), tudzież ratalną spłatę wspotn- 

nianych zaległości (w ach kwartalnych pa 

2 i pół proc. globalnej kwoty zaległości) £ 
uwzględnieniem ifikat dla spłacających ta 
raty we wcześniejszych terminach oraz dla 
płatników nie posiadających , zaległości (w 
tormie bonów podatkowych), tudzież regulują 
cy sposób umarzania zaległości na indyw! 
dualne podania płatników przy współudziale 
czynnika obywatelskiego. Z innych ważniej- 
szych zmian i uzupełnień, wprowadzonych 
do omawianego programu przez Izbę P. H. 
w Wiłnie — wymienić należy postulat zniž- 
ki linearnej taryf osobowych, faktycznej ko- 
mercjalizacji P. K. P., postulat umożliwićn*a 
spławu tranzytowego Niemnem przez Litwę, 
postulat uruchomienia kredytu warrantowego 
w Gdańsku dla wszystkich towarów maso 
wych, nietylko dla zbož i szereg innych. 

W dalszym ciągu Zebrania odbyły się ww 

y uzupełniające do niektórych Komisyj 

      

          
   

  

    

  

   

    

          

  

           

  

  

  

   

     

    

  

  

  

   
   wtępnie Prezes Izby zakomunikował ze 

Ž o ustąpieniu z Zarządu radcy Frie- 
da, wyrażając żal, iż ubywa ż groma Zarządu 
członek tak wybitny i bardzo czynny, po- 
czem Zebranie dokonało wyborów nowego 
członka Zarządu. Na stanowisko to został wy 
brany radca Kroszkin. 

Silna detonacja. 
We czwartek 15 bm. pomiędzy godzina 

11 a 12 w noey mieszkańcy gminy rudziskiej 

w ckolicy wsi Kłepacze zbudzeni zostali z 

głębekiego snu niczwykłej siły detonaeją, któ 

rej odgłcs słyszano w promieniu kilkunastu 

kilemetrów donkoła. 

Detenacja była tak silna, że zdawało się, 

iż nastąpiło trzęsienie ziemi. Wśród miesz- 

kańeów powstała zrozumiała panika i zanie 

pokcjenie. Matki porywały dzieci ukrywając 

się z niemi de piwnie, Wiieśniaey w panie7- 

nym strachu modlili się, Gezekując następ- 

nych wybueków i śmierei, Dalsze wybuchy 

jednak nie nastąpiły i stopnowo z każdego 

domostwa poczęły się wysuwać postacie lu- 
dzkie, chcące u sąsiadów zasięgnąć języka o 

powėdach tego wybuchu. Po wsi zaczęły krą 

żyć pogłoski, że jest to znak Boży przybłi- 
żającej się nowej wojny światowej, gdyż 
znaleźli się szybko i taey, którzy w swej wy 
bujałej fantazji widzieli ognisty krzyż na 
niebie i t. d. Wšrod zabobonnych mieszkań- 
ców wsi Klepacze zjawisko to tłumaczono ja 
ko cbjawienie, wyrokujące bliski koniec 
Świata. Lamentom i zdenerwowaniu nie by 
ło grzanie. 

PIERWSZA RELACJA. 

Pomimo brakn telefenu i innej komuni- 

kacji, sonsacyjna ta wiadomość o zagadka 

wym wybuchu dotarła również w niespełna 

pół godziny i na posterunek policyjny w Ra- 

dziszkach, który zarządził przeprowadzenie 

niezwłecznego dochedzenia w wyniku którego 

posterunek pelicji otrzymał ed wysłanników 

następującą relację: 

Po kiikugodzinnych badaniach udało się 

ustalić, iż w ckolicy wsi Klepaeze gminy ru 

ii ki S 

Gukiernia „Zjednaczenie” 
w Nowogródku, Mickiewicza 1 

Przyjmuje na Święta obstalunki, 

Poleca gototowe ozdoby choinkowe 
oraz słodycze i pieczywo. 

Ceny zniżone. 

SPORT 
PRZED SEZONEM HOKEJOWYM. 

Trawestując powiedzenie sędziego w Pa- 
nu Tadeuszu moglibyśmy powiedzieć, iż „ho- 
kej nie jest nauką łatwą ani małą”, Wyma- 
ga on przedewszystkiem dwóch zasadniczych 
warunków: wysokiej umiejętności ślizgania 

    

się i całkowitego opanowania techniki wła 
dania kijem. Oba te warunki są ściśle ze sw 
bą zespolone i dobry hokeista musi je opa 
nować w jednakowym stopniu. 

Umiejętność ślizgania się u hokeisty jest 
czemś zupełnie innem, niż technika zwyk- 
łego biegacza — łyżwiarza. Zawodnik БоКе- 
jowy winien poprostu nie odczuwać, iż znaj 
duje się na łyżwach; zwrotność ruchów, 
nieustanna zmiana tempa, szybkość — gdy 
gra przenosi się z bramki pod bramkę, rów 
nowaga przy zetknięciu się z przeciwnikiem 
— wszystko to wymaga absołutnego opan0= 
wania techniki jazdy. 

Niemniej ważną jest uniejętność włada 
nia kijem, służącym do prowadzenia krąż- 
ka na lodzie. Gracze dzielą się na prawo lub 
łeworękch, co powoduje ustawienie ich na 
tej lub innej stronie lodowiska. Różnica po 
lega na tem, że gracz np. praworęki ujmuje 
koniec kija lewą ręką, prawa zaś obejmuje 
kij niżej. 

Zasadą dobrego gracza jest przy prowa- 
dzeniu, utrzymanie stałej łączności kija z 
krążkiem. Oczywiście, przy grze często się 
zdarza wypuszczenie krążka pod kijem prze 

_ciwnika, by za chwilę go odzyskać, Utalento 
wany hokeista osiąga nawet umiejętność pro 
wadzić krążek nie patrząc na niego. 

Jak widć z powyższego nie jest łatwo 
stać się dobrym graczem w hokeju, ale też 
chyba żadna gra zespołowa nie posiada tyle 
fmezji, wdzięku i lekkości co mecz hokejc- 

wy dwóch dobrych drużyn, 

Wi Wilnie obecnie najlepszą drużyną hbo- 
kejową jest Ognisko. Poza tem należy wylnie 
nić drużyny P. K. S. Żaksu, lecz Ognisko 
przewyższa je bezapelacy jnie to też mistrzeni 
może być tylko ono. Brak rywalizacji jest 
jednak szkodliwy i dlatego Ognisko będzie 
musiało postarać się o przeciwników z in- 

nych miast, by podnieść swą formę. Na Boże 

Narodzenie drużyna Ogniska wyjeżdża na tur 

niej de Zakopanego, a następnie rozegra me 
cze w Landwarowie, podczas zimowego me 

etingu. zorganizowanego przez Polski Klub 
Campingowy. Oczywiście drużyna  wileńska 

we: ajach 0 mistrzostwo 
Polski i Okręgu. 

     

  

Mistrzostwa okręgowe coprawda miały 

się zakończyć w grudniu br. — taki termin 
ustalił bawiem PZHIL., lecz rzeczywistk 

  

przekreśliła te plany centrali, gdyż do dziś 
dnia w żadnym z okręgów mistrzostwa nawet 
się nie rozpoczęły, termin więc ich ukończe- 

nia siłą faktu, zostanie przesunięty. w 

Komunikaty Ośradka W. F. 

INFORMACYJNY KURS WYCHOWANIA 
FIZYCZNEGO DLA LEKARZY(REK) 

CYWILNYCH. 

W celu przygotowania lekarzy do pracy w 
dziedzinie wychowania fizycznego w porad- 

niach sportowo-lekarskich, klubach sporto- 
wych, stowarzyszeniach p. w. MSWojs. PUWE 

i PW) organizuje się w centralnym instytucie 
WF w,Warszawie na Bielanach dwutygodnio 
wy kurs informacyjny WiF od dnia 6 do 18 
lutego 1933 roku, Kurs obejmuje 12 dni pra 
cy po 7 i pół godzin dziennie, Uczestnicy kur 
su otrzymują bezpłatne przejazdy, wyżywie- 
nie i zakwaterowanie, natomiast mają posia- 
dać własny kostjum gimnastyczny (spodenki 
koszulkę, pantofle) ciepły kostjum ćwiczebay 

ponadto przywieźć ze sobą pościel. 

Zgłoszenia kierować należy do komendan- 
ta Ośrodka WF w Wilnie, do dnia 3 stycznia 
1933 roku, z zaznaczeniem jak petent zamie- 
rza zużytkować wiadomości nabyte na kur- 
sie (praca w hufcach pw., poradniach, klu- 
kach i t. p.) 
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RESTAURACJA 
„OGNISKO 

w Nowogródku 

wydaje: śnładania, obłady i kołacje 

Przygrywa orkiestra salonowa. 

Piwnica zaopatrz. we wszelkie trunki. 

Ceny znacznie zniżone. | 
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„Koniec świata”. Meteoryt. Poszukiwania. 
dziskiej spadł meteoryt, widocznie ogrom- 

nych rozmiarów powodując niezwykłe sliną 

detenację. 

O tem niecodziennem zjawisku przyrody 

PP. w Rudziszkach niezwłocznie powiado- 

mił wcjewódzką komendę PP. w Wilnie, kió 

ra wydelegowała zpecjalną komisję w oko- 

lice wsi Klepacze eraz powiadomiła o wy- 

padku Instytut Mełecrvłogiezny przy USB, 

który również ma wy w dniach nabliż- 

szyeh specjalną ktmisję do zbadania opad- 

łego meteorytu. 

  

CO OPOWIADAJĄ NAOCZNI ŚWIADKOWIE 

Jak nas informuje nacezny tego Świadek, 

w godzinie 11 minut 20 w ncey na niebie 

ukszała się nagie duża gwiazda w formie pół 

iężyca, kióra z szaleną szybkością zaczęła 

cpadač na ziemię twerząe za sobą długi og 

nisty cgcn, sprawiając tem wrażenie komety, 

W| pewnej chwili epadająca gwiazda jak 

  

   

hy urwała się od firmamentu, poczem nasta 

pił cgłusza huk, który właśnie wprawił 

  

w stan paniezny mieszkańcw okolicznych 

wsi. 

Nie bacząc na Humaczenia, że opadanie 

metecrytów jest zjawiskiem  naturalnem, 

włościanie w dalszym ciągu tiumacza sobie 

„szły wypadek jake nadprzyredzone zjawi- 

i nic mcgą uspokoić swego podniecenia.    

POSZUKIWANIA. 

Pe wyjaśnieniu przyczyny detonacji, fun 

keżjonarjusze policji z nastaniem brzasku 

dziennego udali się na poszukiwania opadłe 

go „gościa*. Dctychezas jednak mimo skrzęt 

nych poszukiwań nie zdsłano wpaść na šlad 

metecrytu. Poszukiwacze przypuszezają że me 

tcerytu cpadają z tak wielką szybkością czę- 

ściówo Spalił się w powietrzu, pozostała zaś 

część zaryla się głębcko w ziemię. 

Dalsze poszukiwania trwają. 

  

Sprzedawcy choinek w Warszawie czynią 
już przygotowania do sprzedaży świątecznej. 
Od kilku duń piętrzą się na wszystkich pla- 
cach miejskich stosy choinek. 
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Na zdjęciu naszem widzimy plac Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie ze stosami cho- 
inek. 

Akcja pomocy bezrobotnym. 
Uruchomienie warsztatów 

komisji odzieżowej. 
Wczoraj w obecności inspektora pracy w 

gmachu poratuszowym przy ul. Wielkiej na- 
stąpiło otwarcie warsztatów krawieckiego : 
szewskiego komisji odzieżowej wojewódzkie- 
go komitetu do wałki z bezrobociem w któ- 
rych zatrudniono pry reperacji obuwia i o 
dzieży 28 rzemieślników berobotnych. Inspek 
tor pracy i przybyły z nim lekarz uznali lokal 
za dobry, posiadający wymagane warunki hi 
gjeniczne. 

Komisja odzieżowa pracuje w tempie przy 
śpieszonem chcąc jeszcze przed świętami roż 
począć rozdawnictwo odzieży. Dyżury człon- 
ków komisji odzieżowej trwają od godziny 
8 rano do (wyjątkowo teraz) 12-ej w nocy. 

Prezeską sekcji odzieżowej jest p. pułk. Gi- 

życzka, przedstawicielka Rodziny Wojskowej. 

Prace komisji kwalifikacyjnej 
Do komisji kwalifikacyjnej wojewódz- 

kiego komitetu do spraw bezrobocia wpłynę- 
ło od dnia 12 do 13 bm. 4.511 podań z prośbą 
o zasiłek. W zwiąku z tem komisja przeprowa 
dziła już 4.108 wywiadów kwalifikując 3279 
bezrobotnych, a odmawiając zasiłku 95 oso 
bom. Bony na odebranie zasiłku ziemniacza- 
nego wydano 1747 bezrobotnym, zakwalifi- 
kowanym. Skierowano do pracy 879 osób,, za 
sumę przeszło 14 tys. zł. 

Podania z prośbą o zasiłek napływają w 
dalszym ciągu. Należy przypuszczać, że do sty 
cznia r. przyszłego komisja pozna sytuację 
materjalną wszystkich bezrobotnych, jeżeli, o 

czywiście wszyscy złożą podania, 

  

Tragiczny wypadek przy ul. Wileńskiej 
Upadek na jezdni powodem nagłej śmierci. 

Wiezoraj około godziny 10 z rana na rogu 
Ludwisarskiej 1  Wlileńskiej przechodząca 
przez jezdnię staruszka, eheąc ominąć prze- 
jeżdżajcą turę, poślizgnęła się, upadła i po- 
zestała na jezdni bez ruchu. 

Przeehodnie natychmiast  zaopiekowali 
się staruszką i wnieśli ją do sąsiedniego skle 
pu. Wiidząe jednak, że staruszka nie odzy- 
skuje przytomności zaalarmowano pogotowie 

ratunkowego. Lekarz pogotowia po przybyc'u 

na miejsee stwierdził zgon. Prawdopodobnie 
staruszka padające, na skutek przerażenia do- 
znała ataku sercowego | zmarła. Z odnale- 
zionych przy niej dokumentów ustalono, że 
jest to niejaka Bitka Pinskier iat 64 zamiesz 
kała w przytułku dla starców przy uliey Por 
towej. 

Po spisaniu protokółu zwłoki staruszki 
przewieziono do kostnicy przy przytułku. 

(2 

Strzały w serce oziębłej kochanki. 
SERCE JAK WAHADŁO. 

Do Franciszki Boezkowskiej, pełniącej 
obowiązki pokcjówki w pewnej rodzinie przy 
uliey Kasztanowej 3, umizgali się dwaj przy 
jaeiele Witold Makowiez i Jan Ludkiewiez, 
zatrudnieni cbaj w zakładzie pogrzebowym 
Dowborcwej. Zaletna Frania przezwała obn 
amantów „karawaniarzami*, jednak ponury 
zawód nie odstraszył jej serduszka. Z począt 
ku biło ono prędzej i gorącej dła Jana Lud- 
kiewieza, lecz gdy Witold nauczył się mówić 
piękniej brzmiące słówka miłości, Frania po 
rzuciła Janka i przysięgła wierność Witkowi. 
Ludkiewiez nie rozpaczał. Machnął pobłażli- 
wie ręką, wkrótce też poszedł do wojska 1 

można tu zaryzykować przypuszczenie, że 
zapomniał e kochanee. 

STARA MIŁOŚĆ NIE RDZEWIEJE. 

Frania i jej Witek kochali się bardzo. W 
ciągu dwóch lat serca ich biły zgodnym ryt- 

mem, aż ten Janek z wojska nie powrócił. 
W! sereu Frani wtedy odżyły zapomniane, a 
tak pięknie dla niej przeżyte chwile, z Jan 
kiem, Spotkała go, kiedy kwitły jabłonie, 
wiosna była w pełni... Skradła się, że wpad 
ła w biedę, może zostać matką i że ma dość 
„karawaniarza*, który w międzyczasie stracił 

posadę. Rezultatem tej rozmowy byłe formal 

ne wymówienie miejsca Witołdowi M. w ser 

cu Frani. Makowieza cios ten zaskoczył nie- 

mile, a gdy się dowiedział, że porzuca go dla 

Ludkiewicza, zaezął robić wymówki, nama- 

wiać, by powróciła i nieraz urządzać sceny 
zazdrości, Mimo to Frania nie przestawała 

chodzić z Ludkiewiezem, 

ZABÓJCZE STRZAŁY. 

6 kwietnia br. Makowiez był szezególnie 

zdenerwowany. Niepowodziło mu się mater 
jalnie, zdradzała kochanka, te też, kiedy przy 
szedł do Boczkowskiej, zrobił jej awanturę 

i uderzył mocno w twarz. Wybiegł potem do 
piwiarni, Wypił kilka kużelków piwa. Dręczy 
ło go sumienie, że tak brutalnie postąpił z 

kochanką. Poszedł do niej, by przeprosić za 
policzek. Bcezkowska spotkała go opryskii- 
wie, robiła wyrzuty, potem kazała iść precz. 
Makowiez w uniesieniu zagroził rewolwerem, 
który nesił zawsze przy sobie, wreszcie nie 
panujące nad sobą, wystrzelił dwa razy, kła- 
dąe trupem kochankę. Wybiegł z mieszka- 
nia jak szałony i na brzegu Wilji strzelił 
sobie w skroń. Zranił się eiężko. Po długiej 
kuracji doszedł do zdrowia i wczoraj stanał 
przed sądem okręgowym w Wiilnie, 

PRZEWÓD SĄDOWY. 

Mówi, że kochał Franciszkę Boczkowskaą 
szalenie i ehelał się z nią ożenić. W. kry- 
tycznej chwili działał w zamroczeniu. Żałuje 
swego ezynu, czego dowodem był zamach 
samobėjezy. 

W charakterze świadków zeznawali Jan 
Ludkiewicz, dwie siostry Boczkowskiej i jej 
ojeiee. Ludkiewiez, jak przystało na przyja 
ciela, wystawia oskarżonemu jak najlepsze 
śwładcetwe. Witold M. kochał Franię głębo 
ko, natomiast ona lekceważyła uczucie. 

Siostry Beezkowskiej przedstawiają oskar 
żenego niemal jako alfonsa, który zamordo- 
waną gnębił, brał od niej pieniądze i t. p. 
Wi chwili zeznań jednej z nich oskarżony 
wstaje i woła: „Płaszcz, który ma Świadek 
na sobie kupiłem za własne pieniądze dla 
Franit* Ojciec, staruszek składa zeznania 
płacząc. Opowiada © córce, o jej kochanku. 

MEDYCYNA ORZEKA I WYROK. 

Biegli orzekli, że Makowicz jest osobni- 
kiem o wzmożonej pobudliwości, obciążony 
dziedzicznie, przytem hołdujący ałkoholowi. 
Mecenas Andrejew natomiast składa šwia- 
dectwo lekarza, że Makewicz był chory na 
sytilis. Wszystko to ma służyć na jego obro- 
nę. 

Wyrck sądu brzmiał: 3 lata więzienia z 
zaliczeniem 8-miu miesięcy aresztu prewen 
ey jnego. Włod. 

Pan Narcyz i troje nieślubnych dzieci. 
Sprawa jest drażliwa i niemiła wielce dia 

oskarżonych ale ciekawa i charakterystyczna. 
Przemilczymy więc nazwiska oskarżonych 

podając tylko pełne tytuły pana Narcyza 
Tauberszmita, urzędnika Kasy Chorych w Wł? 
nie, który może wbrew swej woli urósł na 
bohatera wydarzenia. 

Na ławie oskarżonych sądu okręgowego 
zasiedli wezoraj b. pułkownik armji rosyjs- 
kiej 58-letni Konstanty K., jego żona Wanda, 
córka Konstancja, syn Czesław i bratowa 
Władysława A. 

Konstancja miała nieśłubnego męża, jak 

sama twierdzi i dochodzenie policyjne ustali. 
ło, w osobie p. Tauberszmita, człowieka żo 
natego, który ją łudził obietnicą ożenku. Mia- 
ła z nim troje dzieci. Pierwsze w roku 1923, 
drugie w 1929, trzecie zaś nas nie interesuje 
Dziecko nieślubne w oczach opinji jest hań- 
bą dla panny, to też Konstancja chciała oddać 
je do przytułku, lecz matka jej Wanda, pow- 
zięła inny plan. Nie żyła z mężem dawno, nie 
mógł więc wiedzieć czyje są to dzieci. Podała 
je jako swoje, a mąż czując do żony wdzięcz- 
ność za uratowanie go od Śmierci na Syberji, 
przebolał rzekomą zdradę raz i drugi i przy- 

" Nidnie, Przy 

0 sztuce pisarskiej Marji Dąbrow- 
skiej—p. K. W. Zawodziński. 

(175-a Środa). 
go z najostrzejszych krytyków polskich, p. 
g z najostrzejszych kr w polskich, p 
Karcla Wiktora Zawod. iego. Tnie on 
bez żadnych względów swoim skalpelem k:y 
tycznym i choćby kardzo uznanych skądinąd 

odrzuca nierzadko — a mine. Kto nie zna 
jego „mocnych* w. „Wiadomośc ach 
Literackich tw pismach wileń- 

ać się o łem na ostat- 
niej, przedświątecznej Środzie. Dostało się 

tam en passant, przy omawianiu twórczośc 
M. Dąbrowskiej, paru pisarzom innym, so- 

nać tazeba, że naogół przyjęte 
to było przez słuchaczów z zadowoleniem. — 
Stanowisko krytyczne p. Zawodzińskiego, mi 
«mo, że bardzo indywidualne i niektórych war 
tości zasadniczo nie uznające (stąd czasem 
pewne nieporozumienia), jest jednak na tak 
wysokim poziomie, że jeśli czasem można z 
nim nie zgodzić się w ocenie ujemnej, to 
podobna nie podzielać jego oceny dodatniej. 

Zwłaszcza jeśli chodzi o twórczość pisac- 
ską Marji Dąbrowskiej. Ostatnia jej šwiet- 

powieść p. t. „Noce i dni* wzbudziła tak 
wielkie zainteresowanie, że w ciągu roku z6- ' 
stał wyczerpany drugi nakład. Rzecz nieby 
wała w naszych warunkach wydawniczych. 
Dzieło to nie jest zresztą żadną rewelacją ta 
lentu Dąbrowskiej. Np. świetni „Ludzie stam 
tąd* nie ustępują „Nocom i dniom“. — Pomi 
mo to uznanie dla wielkiego talentu ich au- 
torki było dosyć „kameralne*. P. Zawodziń- 
ski stawia pytanie, czemu właśnie dopiero ta 
książka wywarła taki ogólny zachwyt. Sta- 
wając Marję Dąbrowską, już nietylko w pier 
wszym szeregu współczesnego piśmiennictwa “ 
pięknego, ale na jego czele, stwierdza, że wy 
jątkowo odpowiadała potrzebom chwili. Ana 
lizując twórczość pisarki od pierwocin propa 
gandowych, gdzie jest ona dość wyraźnie 
pod wpływem Sienkiewicza i Żeromskiego, 
do pierwszej, już całkowicie jej własnej 
książki „Uśmiech dzieciństwa”, i ostatnich 
dzieł, określa rodzaj tej twórczości, jej cha- 
rakter, jako zdrowy, w najlepszem swoje 
znaczeniu realizm. Takiego realizmu jak tea 
Marj; Dąbrowskiej według prelegenta, wlaš- 
nie współczesny czytelnik potrzebuje, 

Odczyt był rozdzielony przerwą na dwie 
równe części, z których pierwsza zawierała 
ogólną charakterystykę pisarki, druga zaś 
została całkowicie poświęcona jej ostatniej 

opowieści. W! drob'azgowej bardzo wnikliwej 
analizie, prelegent daje wyraz swemu wysa 
kiemu uznaniu dła bezspornie wielkiej sztuki 
autorki „Nocy i dni", Jest wielce pomyśl- 2 + 8 
nem wydarzeniem, że krytyk tej miary, co 
p. Zawodziński, zechciał poświęcić nieco 
dłuższą pracę dla omówienia twórczości tej 
świetnej pisarki, dotychczas wbrew najoczy 
wistszym, kapitalnym walorom jej dzieł, tak 
mfezasłużenie -stosunkowo mało znanej, -- 
Stuchano go na Środzie z dużem natężeniem 
uwagi, conajmniej z równem, będzie jego 
praca czytana. Oby jak najprędzej ukazała 
się w druku. s. z. kl. 

RADJO 
SOBOTA, dnia 17 grudnia 1932 r. 

11,40: Przegląd prasy. Kom. meteor. Czas, 
12,10; Muzyka, 13,10: Kom. meteor. 13,15: 
Poranek szkolny. 14,40: Program dzienny. 
14,45: Muzyka popularna (płytyj. 16,15: Gieł 
da rolnicza. 15,25: Wiiad. wojskowe. 15,35: 
Słuchowisko dla dzieci, 16,00: Przegląd wyd. 

gwiazdkowych dła dzieci, 16,15: Sonaty (pły- 
ty). 16,25: „Wilcze Kły Radjowe*. 16,40: „Ro 
mantyczny rycerz (Polski porozbiorowe]“ —- 
odczyt. 17,00: Pieśnii żydowskie. 17,30: Daw- 
na muzyka klawecynowa (płyty). 17,40: „Bo 
czna antena“ — odczyt. 17,55: Program na 
miedzielę. 18,00: Muzyka lekka (płyty); 18.36: 
Pogadanka wileńsk, t-wa przeciwgruźl. 18.40: 
Codzienny odcinek powieściowy. 18,50: Roz- 
maitości. 19,00: Tygodnik litewski. 19,15 Film 
rysunkowy — felj. 19,30: Na widnokręgu. —- 
19,45: Pras, dz. radj. 20,00: Godzina życzeń 
(płyty). 20,55: Włiad. sportowe. Dod. do pras. 
dr..21,05: Koncert. 22,00: Pogadanka. 22,05: 
Koncert chopinows „40: Na polskiem wy 
brzežu“ — felj. 22,55: Kom. meteor. 23,00: 
Transmisja muzyki tanecznej. W przerwie 
wiad. dla eksped. polarnej. 23,36: D. c. ret- 
ransmisji. 

   

    

    
    

    

  

   
   

  

   

    

NIEDZIELA, dnia 18 grudnia 1932 r. 

10.05: Nabożeństwo; 11.58: Czas; 13.10: 
Kom. meteor.; 12.15: Poranek symf. z Filh.; 
„Zmaczenie społeczne budowy małych miesa 
kai“ — odczyt; D, c. poranku; 14.00: Kom. 
roln.; 14.05: „Echa leśne* — odczyt; 14.25; 

Muzyka; 14.40: „Jakie korzyści daje spół: 
dzielcza przeróbka mleka* — odczyt; 15.00: 
Audycja dla wszystkich; 13.00: Muzyka pol- 
ska (płyty); 15.10: „Literatura ojczysta Jan 
Kochana 15.20: Muzyka polska (płyty); 

jwiększy wróg człowieka — alk 
Muzyka pols. płyty); 1 

      

   

  

           Iska ( 5 
pogad; 1600: Audycja dla 

dzieci; 1625: Gwiazdka radjorodzinki; 16.35: 
Polscy kompozytorzy i wykonawcy (płytyj; 
16.45: Wispomnienie o Śp. prof. A. A. Kryń 

  

skim; 17.00: Koncert; Komunikaty; D. «©. 
koncertu; 17.55: Program na poniedziałek; 
18.00: I koncert muzyczny rozgłośni Wileńs 
kiej @а dzieci i młodzieży; 18.50: „Smuga 
duszy“ (o Eleonorze Duss| — felj.; 19.10: 
„Sport i moda“ х cyklu „Kobieta ma głos”. 
19.25: Słuchowisko; 20.00: Audycja muzyki 
współczesnej; 21.15: Wfiad. sportowe z Wilaa 
i prowincji; 21.25: Recital śpiewaczy; 22.0); 
Kto wygrał konkurs sportowy P. R.?; 22.15: 
Muzyka taneczna; W przerwie kom. meteor. 

m EE овн лао 
  

Czy wiesz Obywatełu, że w Polsce 
Odrodzonej gruźlica uniosła w prze- 
ciągu 6 lat więcej obywatełi, niż stra- 
ciliśmy na wszystkich frontach pod- 
czas wojny światowej? Do walki z gru 
źlicą powinni stanąć wszyscy. Popieraj 
cie walkę z gruźlicą. Popierajcie „Dni 
Przeciwgruźlicze*! Kupujcie nalepki 
na budowę sanatorjum na Wilenszczy- 
źnie. я 
T S E S NS SE O 

jął dzieci jako swoje. Potem zaś będąc urzę- 
dnikiem państwowym pobierał na nie dodatek 
ekonomiczny. Wypłacono mu razem 1.800 zł. 
Przy chrzcie jako rodzice chrzestni figurowa- 
li Czesław i Władysława A. 

Na ślad tego podstawienia rodziców wpadł 
pewien wywiadowca i zrobił z tego sprawę. 

Rozprawa sądowa obfitowała w momenty 
kłopotliwe i wzruszające. Toczyła się zaś we 
bec sałi wypełnionej przez wycieczkę koła 
prawników USB. 3 

Konstancja i Wanda przyznały się do wi- 
ny. Dlaczego to zrobiły, przecież to jest tak 
jasne! 

, Konstancja zaczęła opowiadać jak bezgra- 
nicznie kochała Narcyza T. Dławi ją ta świa- 
domość że mą dzieci nieślubne. Przewodniczą 
cy jednak przerwał jej. „pani nie д to oskaz- 
żona”. Reszta oskarżonych do winy się nie 

przyznała. ы 
Kulminacyjnym momentem rozprawy było 

ukazanie się na sali w charakterze świadka 
p. Narcyza T. Na trzykrotne pytanie ze stro- 
ny przewodniczącego, prokuratora Achmato- 
wicza i obrońcy mec. Petrusewicza czy jest 
ojcem dzięci Konstancji, odrzekł krótko i bez 
apelacyjnie „Nie“ i czemprędzej postarał się 
o wyjście z sali. 

Sąd skazał Wandę i Konstancję K. na 6 
miesięcy aresztu i na podstawie amnestji ka 
rę darował resztę zaś oskanżonych uniewin- 
nił, + a Włodz. , 

   



Dziė: Łazarza. 

Jvtro: Gracjana. 

  

Wschód ełońca — g. 7 m. 39 

Zachód + 1-5 2050 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 
-w Wilnie z dnia 16-XII-- 1932 roku. 
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Cišnienie šrednie w milimetrach: 

Temperatura šrednia: © c. 
5 najwyższa |- 29 C. 

najniżeza — Ю С 
Opal: 26 
Wiatr: poludn.-zach. 

Tendencja: spadek, nast. wzrost 

Uwagi: deszcz 

Przewidywany przebieg pogody w dniu dzi- 
siejszym 17 grudnia według PIM. 

Przeważnie chmurno i mglisto z możli- 
wością drobnych opadów. Nocą miejscami 
przymrozki. Dniem wzrost temperatury do 3 
stopni. Słabe, na wybrzeżu umiarkowane 
wiatry południowo-zachodnie i zachodnie. 

„.. OSOBISTA 
— Prezes Wileńskiej Dyrekcji Poczt i Te- 

<legrafów p. inż. Karol Żuchowicz wyjechał 
w sprawach służbowych na kilka dni z Wił 
na. 

Kierownictwo Dyiekcji na czas nieobecna 
ści p. prezesa objął w zastępstwie naczelnik 
Wydznału p. inż. Mieczysław Nowicki. 

— Dyrektor Lasów Państwowych p. Ed- 
ward Szemioth wyjechał do Nowogródka ce 
lem wzięcia udziału w zwołanem przez Woje 

wodę Nowogródzkiego posiedzeniu Rady Wo 
jewódzkiej w dniu 16 bm. i konferencji s 
fów urzędów niezespolonych (II instancji) 
dniu 17 bm. 

   

ADMINISTRACYJNA 

— Wydawanie pozwoleń na broń. Wła- 
dze administracyjne przystąpiły już do za 
miany pozwoleń na broń na rok 1938. Tet- 
min odnawiania pozwoleń mija z dniem 2ł 
stycznia 1933 roku. Przedłużenie pozwole 
mia kosztuje 10 złotych. W! roku bieżącym 
wszystkie podania są kontrolowane i wyda 
wane z uwzględnieniem szeregu nawych wy 
magań stawianych petentom. 

MIEJSKA. 
—- Magistrat obniżył stawki dla bezrobot 

nych. Z powodu ciężkiej sytuacji finansowej 
miasta Magistrat postanowił obniżyć z dniem 
15 bm. wynagrodzenie dzienne dla robotni 
ków fizycznych z 3 złotych na 2.50. Znóżee 
uległy również płace kobiet zatrudnianych 
na robotach fizycznych. Otrzymywać one bę- 
dą zamiast 2 złotych 1.75. 

Stawki pracowników umysłowych zatru- 
dniamych doraźnie zmianie nie uległy i po- 
zostały nadal w wysokości dotychczasowej 
(3 złote dziennie). 

     

      

"Z UNIWERSYTETU 
—- Promocja. Dziś dnia 17 bm. o godz. 

13 w Auli Kolumnowej Uniwersytetu odbę- 
dzie się promocja na doktora wszechnauk le 
karskich p. Seligi Schofflera i p. Jakóba Cha 
ima Sohna. — Wistęp wolny. 

! SPRAWY SZKOLNE 
— Wiieczór muzyczny w Konserwatorjum 

W. sobotę dnia 17 grudnia odbędzie się W:2 
czór szkolny uczniów i uczenic Konserwator 
jum Muzycznego w Wiilnie (ulica Końska 1). 
Do popisu staną klasy: fortepianu, skrzypiec, 
śpiewu solowego, chóralnego i instrumentów 
dętych. Karty wstępu w sekretarjacie Konser 
watorjum od godz. 4—7 po poł, — Początek 
o godz. 8 w. 

— Ferje w szkołach. W roku bieżącym 
ferje.w szkołach na terenie kuratorjum wi 
leńskiego trwać będą od 23 grudnia do 15 
stycznia 1933 roku. 

Z POCZTY 
— Depesze gratułacyjne. Poczynając od 

dnia 15 bm. do 2 stycznia wszystkie urzędy 

cztowo-telegraficzne przyjmują depesze gra- 
tulacyjne z okazji świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku na specjalnych blankietach. 

Z KOLEJ 
— Dyrektor Kolei Państwowych inż. Fal 

kowski wyjeżdża na sobotę 17 grudnia w 
sprawach służbowych do Nowogródka, Pow- 

    

rót p. dyr. Falkowskiego nastąpi w niedzielę 
— Zniżki kolejowe dla młodzieży szkol- 

nej i akademiekiej. Wzorem lat ubiegłych 
władze kolejowe w czasie feryj świątecznych 
będą udzielały odpowiednich zniżek dla mło 
dzieży akademickiej i szkolnej, udającej się 
na okres Świąteczny do domów. 

— Akademia ku czci Wyspiańskiego w 
KPW. Staraniem Zarządu Okręgu Kolejowe- 
go Przysposobienia Wiojskowego w Wilnie 
odbędzie się w niedzielę 18 grudnia 1932 r. 
w gmachu Ogniska KPW. przy ulicy Kolejo 
wa Nr. 19 o godz. 19 uroczysta akademja ku 
czci Stanisława Włyspiańskiego z powodu 25- 
ciolecia Jego zgonu. Na program Akademii 
złożą się: 

1) Zagajenie; 
2) „Włarszawianka* w 'wykonaniu orkiest- 

  

ry; 

3) Dział koncertowy pod dyrekcją A. Czer 
niawskiego; 

4) Prelekcja o Wyspiańskim prof. Wła- 
dysława Oszywy; 

5) II akt „Wesela* w wykonaniu zespołu 
Ogniska KPW. pod dyrekcją (kierownicl- 
wem) reżysera Teatrów Miejskich p. Bielec 
kiego. 

Wftęp bezpłatny dla wszystkich. 

GOSPODARCZA 
— Świadectwa przemysłowe. Termin wy- 

kupu patentów nie będzie przedłużony i up 
ływa z dniem 31 grudnia r. b., w pierwszych 
dniach stycznia urzędy skarbowe rozpoczną 
kontrolę przedsiębiorstw. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Pegadanka artystyczna u Niezależnych 
Zarząd Wiileńskiego Towarzystwa Niezależ- 
nych Artystów Sztuk Plastycznych urządza 
w dniu 18 grudnia r. b. o godz. 19,30 w loka 
lu Stow. Techników — Wileńska 33 — poga- 
dankę artystyczną dla swych członków i sym 
patyków oraz wprowadzonych gości. 

Program przewiduje referat mecenasa Bn е 

leslawa Szyszkowskiego. na temat :„Plastyka 

w sztuce teatralnej“ i szereg produkcyj mu 
zykalno—wokalnych w wykonaniu  wyb:t- 
nych sił artystycznych. 

Nadzwyczajne zebranie członków T-wa 
Lyžwiarskiego odbędzie się w dniu 18 grud 

nia (niedziela) w lokalu T-wa Gimnastycz- 

mego „Sokół* przy ulicy Wileńskiej o godz. 

3 (15), drugie o godz. 16 ważne przy wszel 

kiej ilości członków. 

  

SPRAWY ŻYDOWSKIE 

— Międzynarodowy zjazd absołweniów se 

rjów nauczycielskich. W| dniach od 26 

do 29 bm. w Wilnie odbędzie się I wielk: 

jubileuszowy absolwentó seminarjów 

elskich „Tarbut*. W) zjeździe tym 

weźmie udział około 200 absolwentów nau 

czycieli z całej Polski, Z organizacji „Tarbu 
e na 

  

   
   

  

     

     
  

   
   

  

    tu“ na Litwie otrzymano wiadomo 

zjazd przyjeżdża liczna delegacja dz 

5 butu“ z Kowna, Kłajpedy, Koszedar, V 

komierza, Poniewieža, Szawel i t. p. 

Również ma przybyć delegacja z Łotwy i 

Niemiec. 

  

    
  

LITEWSKIE 

— Tymczasowy Komitet Litewski podej 

muje wicłką akeję oświatową. pymczasowy 

Litewski Komitet w Wilnie w porozumieniu 

2 poszczególnemi kołami oświatowo-społecz 

nemi postanowił przystąpić do wielkiej akc 

społeczno-cświatowej w Wilnie i na prz 

wineji, Na terenie miasta ma być uruehomio 

nych kilk zytelni, kółek lit cko-nau - 

wych dla dej z dzielnie. W kółkach ty 

prelegenci lilewscy mają urządzać referaty, 

odczyty i t. p. ° 

Również z wiosną rb. na prowincję ma wy- 

rus zastęp wykwalifikowanych prelegen 

tów - oświatowców, którzy przeprowadzą 

energiczną akcję społeczno - oświatową 

wśród młodzieży i starszych narodowości b 

tewskiej. Ak ta obejmie narazie cały pe: 
ki, wileńsko-trocki, grodzień 

ZYCIE 

      

      

   

  

    

  

    

  

   

   

  

ski i lidzki, Е 
(a ten. cel Tymczasowy Komitet Litewski 

uzyskał już znaczne subwencje z Kowna. 

RÓŻNE. 
— 400 kandydatów na „króli*. Z dniem 

15 grudnia upłynął termini podań na kolen- 
dowanie w okresie świąt Trzech Króli, Na 
„króli* zgłosiło się 400 kandydatów. 

Kursy chrcny przeciwgazowe, 
owane przez Sekcję Zwią 

zerwy Okręgowego Urzędu Ziemskiego i Od 
działu Państwowego Banku Rolnego kursy 

    

orga: 

      

Gwiazdy i bezimienni bohaterowie filmu. 
GRETA GARBO. 

„Greta Garbo jest jedną z nielicz- 
nych osób, jakie znam, na których 
można w zupełności polegać. Tajem- 
nicę jej powodzenia stanowi w rze- 
czywistości fenomenalna  umiejęt- 
ność koncentracji przy pracy przed 
filmującą kamerą. Ta kobieta posia- 
da może mniej temperamentu, niż 
inne gwiazdy, z któremi miałem do- 

= 

282 NAJLEPSZA KRE- 
ACJA =     

GRETA GARBO w fe- 
momenalnym filmie 
"LUDZIE W HOTELU 

tychczas doczynienia, ale ma ona na- 

tomiast pewne i nieomylne przeczu- 

cie tego, jak pubhiczność będzie re- 

agowała na każdy jej gest, na każde 

słowo”. ; 

Tak mówi reżyser Edmund Goul- 

ding, który współpracował już ze zna- 

komitą Szwedką przy „Annie Kare- 

minie* i który teraz wespół z nią dzie- 

li olbrzymie triumfy w związku z 
7światowem powodzeniem głośnego fil 
mu „„Ludzie w Hotelu". 

„Gdy Greta Garbo oświadcza, że 
jest zmęczona i że chee iść do domu— 
jest już istotnie zmęczona do ostatecz 
nych granie. Jej zachowanie się przy 
pracy od rana do późnego wieczora 
jest tego rodzaju, że: wciąż tylko —- 
mówi Goulding muszę podziwiać 

    
  

   

  

GRETA GARBO 
w karykaturze 
w swoim naj- 

głośniejszym 
filmie ” Lu- 
dzie w Hotelu”, 

energję tej niezwykłej kobiety. Na- 

wet podczas przerw między zdjęcia- 

mi Greta nie odpoczywa, lecz ciągle 
pilnie przegląda stronice scenarjusza, 
pracując nad pogłębieniem i udosko- 

naleniem swej roli. 

lie naraża producenta swych £:1 EE 

  

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

K U-R-4 EB 

obrony przeciwgazowej zostały przerwane da 
dnia 13 stycznia 4933 r. 

Po dn. 13 stycznia zapowiedziane są dal 
sze wykłady między innemi pp. dyrektora 
Romera, por. Kisiela i innych prelegentów. 

— Monopol tytoniowy ingeruje w spra- 
wie budowy kiosków ulicznych. Dowiaduje- 
my się, ź związku z budową przez Zwią 
zek Inwalidów kiosków ulicznych w sprawę 
tę wkroczyła dyrekcja monopolu tytoniowego 
żądając wprowadzenia pewnych modyfika- 
cyj przy budowie. Między in. monopol ty- 
toniowy żąda, by kioski były bardziej oszklo 
me niż przewidywał to projekt pierwotny. 

Monopol tytoniowy uwzględniając fakt, 
że obecnie ze względu na kryzysowe czasy 
wiielka ilość palaczy najczęściej nabywa ty 
toń zażądał by w kioskach sprzedawano poza 
papierosami i tytoń. 

Pierwszy transport kiosków, jak się do- 
wiadujemy, ma być wykończony w począt- 

  

„kach roku przyszłego. 

KOMUNIKATY 
— Ostre strzelanie, — Starostwo Grodz- 

kie Wliileńskie podaje do wiadomości publicz 
nej, że w dniu 17 bm. odbędzie się ostro 

strzelanie ze „Stokesów* w rejonie Pospiesz 
ka — Góry. Czas trwa strzelania od godz. 
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TEATR I MUZYKA 
— Teatr V i na Pahulance — gra 

dziś (17 grudnia) i jutro (18-go) kapita 

  

sztukę „Dzielny wojak Szwejk w interpreta- 
cji artystycznego torunee, które przyjechało 
do Wilna na gościnne występy, ze znakomi- 
tymi artystami, p. dyr. L. Czarnowskim i £. 
Wyrwic: w rolach głównych. Ceny spec- 
jalne. Zniżki prócz akademickich nieważnę, 
kredytówki po cenach pełnowartościowych. 

— „Sprawa Dreyfusa* na sobotniej po 
południówce. Dziś, w sobotę, o godzinie 4 
po poł. po raz pierwszy na przedstawieniu po 
południowem, dany będzie atrakcyjny, hi- 
storyczny fakto-montaż „Sprawa Dreyfusa*, 
cieszący się niezwykłem powodzeniem. 

— Piękny gest Teatru Wielkiego na Po- 
hulanee, W! niedzielę 18 grudnia o godz. 12 
w poł. dana będzie przepiękna baśń „Niebies- 
ki ptak”, jako bezpłatne przedstawienie dla 
najbiedniejszych dzieci Wilna. 

— Teatr muzyczny „Lutnia*. Popularne 
przedstawienia po cenach zniżonych. Dziś u- 
każę się po rhz 1l-ty ciesząca się niesłabną- 
cem powodzeniem obfitująca w piękne melod 
je, operetka Kalmana „Fiołek z Montmartre 
W roli tytułowej wystąpi Janina Kule 
w otoczeniu całego zespołu artystycznego. 
lem uprzystępnienia tego widowiska szerszej 
publiczności — ceny miejsc zostały zniżone 

— Niedzielna popołudniówka. Jutro w 

niedzielę o godzinie 4 po poł. wystawiona zę 
stanie po cenach zniżonych melodyjna ope- 
retka Kalmana „Fiołek z Montmartre" z Ja- 
niną Kulczycką w roli tyt. * 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
KRADZIEŻ KIESZONKOWA U „BATA“. 

Pelagja Arcynowicz zameldowała policji, 
iż w dniu wczorajszym w godzinach p. p. 
podczas jej pobytu w sklepie obuwia „Bata“ 
przy ulicy Wielkiej, nieznany sprawca skradł 
jej z kieszeni 40 zł. Powiadomiona o wypad 
ku policja wdrożyła dochodzenie. Jednego 
kieszenkowca oskarżonego © dokonanie tej 
kradzieży zatrzymano, (e) 

    

  

   
    

  

Šytuacįa w gžrberniach 
bez zmian. 

Zatargiem zainteresował się 
inspektorat Pracy. 

Sytuacja strajkowa w garbarniach wileń 
skich pezostaje nadal hez zmiany. Wi dniu 
wczerjszym właściciele garbarń odbyli pout- 
ną konfereneję, na której zapadła uchwała 
zaehowania nadal nie przejednanego s 
wiska i nieuwzględnienia żądań strajkują- 
cych. Praeodawey iją przelansować re- 
dukcję płac rebotników cd 15 do 30 procent 
i zmiany dotychczasowego systemu wynagro 
dzenia za pracę. Żądają oni mianowicie, by 
rebstniey etrzymywali zapłałę od przepraco 
wanego da, s nie cd sztuki, jak to miało 
miejsce dotychezas, 

W) dniu dzisiejszym w kwestji zatargu w 
garkarniaeh ingerować będzie Inspektor Pra 

cy. 

Konferencja kontrolerów 
ruchu. 

W. dniu 16 grudnia pod przewodnictwem 
aczelnika wydziału ruchu inż. Stefana W 

lickiego odbyła się konferencja kontrolerów 
ruchu z całego okręgu Dyrekcji Kolei Pań 

    

   

  

    

mów na żadne zbyteczne koszty, gdyż 
zjawia się w atelier punktualnie co 
do minuty ® jeszcze przed rozpoczę- 
ciem gry do jakiegoś f Imu .opraco- 
wuje swoją rolę od A do Z. Zdaje so- 
bie doskonale sprawę z każdego ge- 
stu, poruszenia, kroku -— co już jest 
znaczną oszczędnością czasu przy pró 
bach, a także wyklucza zbyteczne zu- 
życie taśmy filmowej, gdyż w tych wa 
runkach jednorazowe Filmowanie 
każdej sceny wystarcza w zupełności. 

    

„Żaden reżyser nie ma prawa przy- 
p'sywać sobie zasługi z powodu jej 
tńiumfalnej działalności. W jej fil- 
mach reżyser może określać tylko 
miejsce dla kamery, a także początek 
lub koniec zdjęcia. Ale to, co Greta 
ma robić podezas filmowania — to 
ona sama wie lepiej, niž ws 
žyserowie świata razem wzięci 

LUDZIE, KTÓRZY MUSZĄ 
GINĄĆ, ŻEBY „GWIAZDY* 

MOGŁY Żyć. 
Wraz z rozwojem kina wytworzył 

się w Stanach Zjednoczonych nowy 
zawód lak zwanych „thrill maker“ 

lub inaczej „stunt man*. Są to akto- 

rzy, których zadaniem jest zastępo- 

wać gwiazdy filmowe w najniebeż- 
pieczniejszych momentach ich ról. Je- 
żeli bohaterowi! filmu grozi w jakiejś 
scenie niebezpieczeństwo życia, na 
widownię występuje wówczas .,słunt 
man'*. Zastępuje on właściwego akto- 
ra na krótki moment, na kilkadziesiat 
metrów taśmy. na których sfilmowa- 
na ma być ła właśnie n.ebezpieczna 

scena. 

DZIELNY,LECZ WYZYSKIWANY 
PROLETARJAT KINA. 

Ludzie, 
momentach 

  

    

   

  

   
   

zastępujący gwiazdy w 
karkołomnych ich ról, 

51 L5BEN SEKT 

stwowych w Wiilnie. Na konferencji. poruszo 
no sprawę wypadków kolejowych i bezpie- 
czeństwa ruchu, w związku z czem powzięto 
bardzo dużo celowych i energicznych zarzą 
dzeń, zmierzających do zagwarantowania bez 
pieczeństwa ruchu na kolejach wileńskich. 
Konferencja rozpoczęła się o godzinie 10 ra 
no i skończyła się o godzinie 15, 

Pociągi świąteczne. 
Raise Okręgowa Kolei Państwowych 

w Wiilnie podaje do wiadomości, że w związ 
ku z przewidywanem wzmożeniem się ru- 
chu pasażerskiego w okresie świąt Bożego 
Narodzenia będą w biegu od Wiilna do War- 
szawy i z powrotem dodatkowe pociągi oso 
bowe Nr. 714-а li 713-а, według następują- 
cego rozkładu jazdy: 

Pociąg Nr. 714a — odjazd z Wiilna dnia 
22 grudnia o godzinie 20,15, Grodno — przy 
jazd 23,18, odjazd 23,28, Białystok — przy- 
jazd 1,20, odjazd 1,50 dnia 23 grudnia, War- 
szawa Wileńska — przyjazd 5,40 dnia 23 
grudnia. 

Pociąg Nr. 713-a: odjazd z Wiarszawy Wi 
leńskiej o godz. 21,45 dnia 23 grudnia, Bia- 
łystok — przyjazd 1,00, odjazd 1,10 dnia 24 
grudnia, Grodno przyjazd 2,46, odjazd 2,56, 
Wilno — przyjazd 6,05 dnia 24 grudnia. 

  

  

Popierajeje Przemysł Kralowy 
  

Otwięk. Kino - Test: 

NELIOS 
Wilstska 38, tel. 9-26 

DZIŚ! 
Przebój 
sezonu | 

DZIŚl 

Bźwięk. Kine-Taatr 
we wszystkich 

NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 

Wspaniały podwójny programi 
1) Najpotężniejsze arcydzieło cie- 
szące się niesłabnącem powodzen. 

stolicach 

Wyrok sądowy na księży 
za pobicie członka Związku 

Strzeleckiego. 
Wi Adamowie, powiatu łukowskiego odby- 

ła się rozprawa sądowa przeciw księżojn Bro 

nisławowi Pasterskiemu z Samogoszczy i 

Konstantemu Sikorze z Radzynia o pobicie 

i znieważenie na zabawie młodzieży we wsi 

Talczyn członka Gddziału Związku Strzelec- 

kiego w Kocku, Józefa Barańskiego. 
Akt 6skarżenia zarzueał księżom Paster 

skiemu i Sikorze, że dopuścili się gwałtu na 

Gscbie strzelea Barańskiego przez pobieie i 

usunięcie go siłą ze wspemnianej zabawy i 

też przez niesławienie Związku Strzeleckiego 

do którego Barański należy, popełnili przeci- 

wko niemu przestępstwo obrazy osobistej, — 

zarzueając Związkowi Strzeleckiemu wycho- 

wanie młodzieży w duchu komunistycznynt 

i przestrzegając zebranych przed wstąpie- 

niem do szeregów strzeleckich. 

Sąd uznając winę oskarżonych za udowo 

dnieną, skazał Brenisława Pasterskiego na 2 

tygodnie aresztu lub na sto złotych grzyw 

ny, a księdza Konstantego Sikorę na tydzień 

aresztu lub pięćdziesiąt złotych grzywny. — 
(iskra). 

świata 

Arcydzieło 
„Monte Carlo” JACK BUCHANAN, partnerka jego 

M najsłynniejsza gwiazda Wiednia ARNĄ NEAGLE. 
Początek o godz. 4, 6, 8 1 10.15. Na |-szy seans ceny zniżone. 

DZIŚ! 

Blaski i cienie miłości 

Nr. 289 (2631) 

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

12 tygodnika „EPOKA i zawiera treść nastę 
pującą: 

Wydarzenia i dokumenty: Wielki doku- 
ment. Długi i raty. Bez opozycji. W klaszto- 
rach Hiszpanji, Poradnie przeciwrozwodowe. 
Po obu brzegach Atlantyku. Kontrola produ: 

  

  keji. M. Barski: Prawda o zajściach genew 
skich. H. Lukrec: Wielkie trzęsawisko. — 
Janina Strzelecka Reforma wakacyjna. — 
Widz: Człowiek, który się orjentuje. — Wac 
ław Rogowicz. Gdzie jest ojczyzna jezuity: 
— Olga Ustupska: „Śmiercią wszystko zba- 
wię* J. Metallman: O współczesnej filozofji. 
polskiej. — Lucjus: Ideały kultury a prądy 
społeczne. — St. Gr.: Przegląd polityczny. 
Listy do „Epaki*, — Odpowiedzi readkcj.. 

Redakcja i administracja Warszawa, ul: 
Okólnik 11. 

     

   

  

— Ukazał się numer 42 lyg. „Kobieis 
Współczesna*, Art. wstępny p. S$. Philipsona 
p. t. „Świat w chaosi dalej z cyklu amery 

kań 0,22: i Ry Muszalėwny, „„Naro- 
dow jj I. Jabłowskiej, 
ciekawa nowelka p. t. „ an i Dzika” M. 
Kuncewiczowej, sprawozdanie z Salonu Za 
chęty p. Samotyhowej. Dalej wystawa Haf. 
tów ludowych, dalszy cąg powieści „Przy - 

w Nieznanym Kraju* Aneli Gruszec 

  

  

       

  

    

  

kiej. 

CENY KRYZYSOWE: BALKON 40 gr. i 49 gr, 

Dobranoc Wiedniu 
PARTER 75 gr. i 85 gr. 

śpiewno-muzyczne z bohaterem filmu 

Wspaniały podwójny program I 

Prasa stołeczna w wykonaniu fenome- 
nalnej pary kochanków 

2) Najrozkasziićjsza, 
szampańska operetka 

PAN 
włiea Wielka 42. 

Uiwięk. Kiro - Tear | DZI Ši! 

Hollywood | wiza 
s kiew. 22, tel. 15-28 

Dźwięk. Kiso-Teatr 

Światowid 
ul. Mickiewicza 9.   oraz 2) Nieśmiertelna 

opera $t. Moniuszki 

  

  

Znawcy przekonali sę, ż3 „Mrožona Kamczat 

Silvia S:dney | Fredric March 

Jedna noc na Rivierze 
tle olśniewających widoków Riviery. Początek o godz 4,6, 6 i 10.15, w dnie świąteczne o godz. Ż-ej 

Wołga... Wołg 
NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. 

DZIŚ! Wielki podwójny program: 1) Gigant. dźwięk., który 
wzruszył i zadziwił świa Rewelac. arcydzieło gigent p. t. 
twórcy „Człowieka Małpy”, „Poganina” i „Trader Horna*. W rol. gł znakomity Monte Blue i Roguel Torres, 

HALK Brebtkekne mnie 
w wykonaiu 

  ка° 
z Fabryki Cukierków i Czekolady I. Charmaca, Mił sierna 6 

jest najiepsza! — Żądajcie wszędziel 

    

„„PROSZEK-- 

„KOGUTEK“ 
BLA ZOROSŁYC E 

U USUWA NAJUPORCZYWSZY 

'BÓL GŁOWY. 
OSTRZEŻENIA. Zozy KUPNIE NALEŻY 
Anši Pama I = ZADAC TYLKO 
RYŁMALNYCH PESZZKÓW Z.KOGUTKIEM 
ĄSECEEGĄ IAAMYCH GD LAT TRZYDZIESTU 

| WYSTWZEGAŹ SIĘ MAJLADOWNICT W, UPOR= 
| czyweg SOLŚC. " 6 PODOBNEM DO 

NASZEGO ORANOWANIU. 

  

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Wilna ogłasza PRZETARG 

na dostawę pieczywa do szpitali miejskich 
i przytułku. 

Oferty, ze wskazaniem ceny ryczałtowej 
lub */o ustępstwa od cen rynkowych, należy 
składać do dnia 20.XII. 1932 r. 

Ustny przetarg odbędzie się w tymże 
dniu o godz, IO ej rano. 

Stający do przetargu powinni 
wadjum w wysokości 300 zł. 

Przyjmowanie ofert i udzielanie informa- 
cyj uskutecznia się w Wydziale Zdrowia 
i Opieki Społecznej Magistratu m. Wilna 

złożyć 

— Cena 5 gr. 
  

AUTOMATY 
browaru „E. LIPSKI" 
ul. Mickiewicza Nr. 9 1 
Wielka 38 wyśmienite 

Piwo 
— codziennie świeże — 

kanapki i paszteciki. 

Wielka 

wyprzedaż i 8 b | į 

Niebywała okazja — 
sprzedają się różne meble 
po ba!dzo niskich cenach 
o:az pokój jadalny — 
model paryski, b. tanio, 

na żądanie na raty. 
Wzorowe warsztaty. 
Wilno, Subocz 19 

  

  

ZE. poświadcz. obyw. 
polskiego, wyd. przez 

Starostwo w Mołodecznie 
do. 25.1. 32 r. L. 1736 na 
imię Jana Kalinskiego, 
zam. w koszarce kolejow. 
Nr. 98, gmina i poczta 
Radoszkowicze— uniewa- 

Żnia się. 

Maszynistka 
poszukuje posady za mi- 

nimalnem wynagro- 
dzeniem. 

Oferty proszę kierować 

  

zenjalny „Dr. Jekyll i Mr. Hyde". 
poświęciła filmowi temu pełne zachwytu recenzje 

Symfonja przepysznej mu- 
Sk śpie i. 
moru i gry aktorskiej 

hu- 
na 

tańca, 

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

SBB VW roli głównej H. SCHLETOW. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, Na |-szy seans ceny zniżone 

BIAŁE CIENIE Reżyserji znakomi- 
tego Van Dyke'a, 

L. KIEPURY Du młodzieży dozwolone 

Qu rozu 18423 Istnieje 

wilenkia 
ul. TATARSKA 20 | 

Meble 

! 
i 

| 
! 
i 

| 
Jadalne, pialne | ga- | 
binstow»=. Kredenay, j 

| 
i 
i 
i 
i 
4 

į 
! 

    

a.oty, szaiy, łóżka itd. 

Gykwintne, Mocne, | 

NIEDROGO, 

(a dogodagtė Karin. ati | 
i NA RATY. 

NADESZŁY WUWOŚCI. 
8324 

   
Gabinet Dentystyczny 

Lekarza-Dentysty 

2 Lipszyca 
czynny 

Wileńska 24, m. 4 
Ord. Lek.-Dent. Ch Waj- 
ner od 10- 2 i 4—7 codz. 

Telefon 12-48 

B. nauczyciel gimnaz. 
udziela lekcje 
i korepetycje ze wszyst" 
kich przedmiotów w za- 
kresie ośmiu klas gimnaz. 
Specjalność: polski, fizy- 
ka, matematyka. Łaskawe 
zgłoszenia do Adminis*r. 

  

  

Dr GINSBERG 
choroby skórne, wene 

ryczne i moczopłetowe 

Wileńska 3 tel. E87. 
i 12 

Gd 8—1 | 

Dr J Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—! i 4—8 
Z. MW. P 
  

Akuszerka 

НП ЯАНМ 
same pd 9 do? wie: 

m. 5 
8570 

PZ
 

w 

liea Kaszisuowa 7. 
# Ne 59 

е 

  

Akuszerka 
M. Brzezina 
przyjmuje bez pizerwy 

przeprowadziła się 
Zwierzyniec, Tem. Zana. 
na iewo Gedeminowską. 

ul Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na uł. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kormetycz 
my, usuwa zmarszczki, bro 
dawki, kurzajki i wągry. 

  

(Dominikańska 2, pokój 5). 
Magistrat m. Wilna. 

muszą się odznaczać niezwykłą od- 

wagą i pogardą śmierci. 

Za każdym razem patrzą jej w ©- 
czy, przyzwyczają się powoli do tej 
nieodstępnej towarzyszki... i giną je- 
den po drug'm. Korporacja ta nie 

może narzekać na przepełnienie 

swych kadr. Praca zawodowa otwiera 

ciągle wolne miejsca dla nowego na- 

rybku. - 
Wystarczy jedna sekunda spóźnie 

nia ezy omyłka w skoku o jeden ceu- 

tymetr, a „stunt man“ zmiażdżony 
t przez pociąg czy samochód lub 

  

  

   

spada z aeropłanu. Zależy, co za rolę 

gra. 
Widzowie żądają od obrazów fil- 

mowych scen tragicznych, wstrząsa- 

jących, żeby opuszczając salę, czuli 
w sobie ten tak miły dla nich 
k. Podziwiają grę gwiazd fi!- 

    

  

jąc się nad tem, że może właśnie ten 

obraz przyprawił o życie któregoś z 

„stunt man'ėw““. 

Wynagrodzenie za swą brawurę 

otrzy 

  

ymują oni naogół bardzo kien- 
. Przeciętnie ryzykują swoje ży 

cie za 25 dolarów. Za niesłychanie wy 
soki należy uważać zarobek 300 do- 
larów od tej krótkiej wizyty „na tam- 

ten świat”. 

KRÓL „STUNT MAN'ÓW". 

Bezsprzecnie królem tych bezi- 

miiennych bohaterów sztuki filmowej 

jest Bily Jones. Kiedy kręcono w 

„Paramouncie 
Jones miał za zadanie zeskoczy 

żu, ustawionego wpoprzek na 
nach w momencie, gdy wjeżdża 

na niego lokomotywa z szybkością 

100 kilom. na godzłnę. Reżyser Frank 
Tuttle, znający brawurę Jonesa, zro- 

bił na torze w odległości 150 stóp od 
wozu widoczny znak. „Gdy lokomo- 

  

   

      

  

  

-„„Dude Ranch“, Billy 
Wo- 

    

   

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

  do „Kurjera Wileūsk.“ 
pod 80.750.   

tywa wjedzie na znak, zrobiony prze- 
zemnie, będziesz skakał',  zapowie- 

dział mu. 

Jeden z przyjactół króla „stunt 

mon'ów*, obserwujący wówczas mi- 

nę Jonesa. zdał sobie odrazu sprawę, 

że tenże nie zamierza skorzystać z 

wskazówek reżysera i gotów skakać 

o wielej błiżej pociągu. Zrobił mu 

więc inny znak, już tylko na 50 stóp 

od wozu, prosząc go i zaklinając, by 

skakał najpóźniej w momencie, gdv 

lokomotywa wpadnie na ten* bliższy 

wozu znak na torze. 

Jones na wszystko s:ę zgadzał. 

Któż jednak opisze przerażenie obec- 

nych, kiedy widzieli jak lokomotywa 

ź szaloną szybkością minęła obydwa 

znaki, a Jones jeszcze nie skoczył. 

Słabsi zamknęli oczy, żeby nie wi- 

dzieć miażdżonego przez rozpędzoną 

maszynę człowieka. Kamień spadł je- 

dnak z piersi obserwujących tę scenę. 

W ostatnim ułamku sekundy, razem 

już prawie z kawałkami miażdżoneg” 

wozu, wielki BiN skoczył. i wyrwał 

się śmierci. 

     

      

Scenę tę podziwiały potem tłumy 

na obu półkulach, dziwiąc się spryl- 

nem trickowi reżyserskiemu. A prz 
cież nie był to trick, lecz człowiek 
ryzykował swoje życie dla nędznego 

zarobku. 

MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ 
NA STRUNIE FORTEPIANOWEJ 

Tak zwany „stunt* to tylko kwe 

stja doskonałej orjentacji w czs sie 

i przestrzeni. Żeby pracować w tym 

zawodzie, trzeba posiadać ową orjen- 

tację w o wiiele wyższym stopni. 

niż to zachodzi u człowieka normal- 

nego. Tak przynajmniej twierdzi B 

Jonnes, który posiada ją niezwykle 

rozwiniętą. 

„Kurjera Wileńskiego"   w. Z. P-48 832: 

Nfesamowite te zdolności „,Billy'- 

ego znalazły szcególnie pełny wyraz 
w obrazie „Hot News*, którego część 
akcji rozgrywa się na drapaczu 
chmur. 

Billy wraz z innym „stunt manem'* 
zawieszony był między niebem a zie- 
mią na... strunie od forteplanu. Znaną 
jest wytrzymałość strun fortep'ano- 
wych na ciężar, ale ciężar nierucho- 
my. W razie wykonywania jakichś. 

ruchów wytrzymałość to moeno ma- 

leje. 
W rezultacie obaj „stunt mani“ 

znaleźli się o włos od šmiere“, albo- 
wiem towarzysz B.lly'ego, zawieszony 
właśnie głową na dół, w środku roli 
dostał nagle napadu kaszlu. 

„Podaj mi rękę* wrzasnął w 
rozpaczy na Jonesa. Ten usiłował 
chwyc'ć go za rękę, jednakże niesz- 
częsny towarzyszy spocił s.ę gwałtow 
nie z emoej ręce miał zupełnie 

oślizgłe. : 
Wiedy Billy chwycil go za wlosy 

i tylko w ten sposób obydwaj się ura- 

towali, bo struna pod wpływem kasz- 

lu biednego „stunt mana* groziła ka- 
żdej chwili pęknięciem, aby wyekspe- 
djować swój ludzki ładunek z wyso- 

kości 150 metrów na twardy bruk 
ulicy. Byłyby dwa nowe móejsca wol- 
ne w korporacji zastępców „gwiazd“. 

Pomimo wszystwo humor nie о- 

puszcza tych naprawdę dzielnych lu- 

dzi. Gdy Billy pokazał swemu towa- 
rzyszowi kępkę włosów wyrwanych 

z jego czupryny, został zwymyślany: 
„Ładnieś mnie urządził, łobuzie”. 

W środowisku kinowem przyjęło 
się pr że „stunt mani* mu- 
szą g'nąć, ażeby gwiazdy mogły ŻYĆ- 

@& п) 

      

     

  

   
    
   

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


