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KAWA 

Zmierzch długów międzynarodowych. 
samą Amerykę. Prędzej, czy później 
koniecznem będzie rozpoczęcie umów 
między wierzyć elem i dłużnikami co 
do ostatecznego uregulowania kwestji 
długów. Ameryka będzie musiała się 
pożegnać z fikcją miljardowych na- 

Jeden z ostatnich aktów wielk ej 
tragifarsy, rozgrywanej na arenie 
światowej, pod tytułem międzynaro- 
dowych długów wojennych, zbliża się 
ku końcow. Fatalna data 15 grudnia 
minęła, a ustosunkowanie в е poszcz* 
gólnych dłużników europejskich do 
wierzyc:ela amerykańskiego n'e zosia 
ło sprecyzowane. Ostatnich kilkanaś- 
cie dni w całej pełni okazało jak w'el- 
= chaos faktyczny i pojęciowy istnieje 

; dziedzinie polityki i gospodarki 
m ędzynarodowej, jak daleko postapił 
rozkład organizacyjny Świata w na- 
stpęstwie kryzysu. 

Dła wszystkich ekonom'stów by- 
ło rzeczą oczywistą, iż spłacanie olb- 
rzymich długów wojenych St. Zjedno 
czonym ze strony państw europejs- 

kich jest w obecnych warunkach gos- 
podarczych absurdem. Długi wojenne 
wobec Ameryki wynikły bowiem z 
wydatków czysto konsumcyjnych, nie 
dopomogły do stworzenia żadnych no 
wych wartości produkcyjnych. "To też 
państwa dłużnócze, a w szczególności 
aljanci europejscy nigdy nie spłacali 
długów tych przy pomocy własnych 
za5Obów pieniężnych, a jedynie i wy- 
łącznie dzięki kredytom  gospodar- 
czym, użyskiwanym w Ameryce bądź 
bezpośrednio, bądź za pośrednictwem 
Niemiec (w okresie planu Dawes'ai. 

Żądanie spłacenia znacznych dłu- 
gów amerykańskich w epoce obecnej, 
a więc w okresie zawieszenia niemiec- 
kich płatności reparacyjnych oraz 
wiełkich trudności gospodarczych i f- 
nansowych, z jakiemi walczą państwa 
dłużnicze, z góry natrafić musiało na 
trudności. Ściśle formalne uprawn'e- 
nie ze strony St. Zejdnoczonych nie 
znajdowało należytego poparcia mo- 
ralnego. Ameryka żądała bowiem zap- 
łaty za sprzęt wojenny, niejednokrot- 
nie stary i bezużyteczny, za konserwy 
młeko skondensowane i inne środki a 
prow/zacyjne, które w wiełkiej masie 
sprowadziła do Europy, a po wojnie 
nie zamierzała bynajmniej zpowro- 
tem wywozć za ocean. Wobec skrwa- 
wionych państw europejsk'ch 
Zjednoczone, dla których wojna Świa- 
towa stała się podstawą ni ) 
dz'ejach „prosperity“, wystąpily jako 
nieubiaga Krytyczna sy 
tuacja be idżetowa państw europejs- 
k/ch, oraz ch deficytowe bilansy pla 
In'eze n.e byłyby w możności znieść 
płalności amerykańskich, a ich bez- 
względna sokdność wobec wierzycie- 
la musałaby bvć zapłacona duże: 
zaburzeniami na rynkach fnanso- 
wych. 

w obliczu katastrofalnej sytuacji 
w całej pełni. okazało się, jak daleko 
postąpił rozkład polityczny na terenie 
m ędzynarodowym, jak szczytne hasło 
sol darnośc. międzynarodowej jest fi 
kcją. pozbawioną treści. Z jednej stro 
ny uderza v.eracjonalne był 
now sko wierzyciela — Stanów 

zonych, które opatów ane przez 
a z ulicy. żądały wbrew 

wszystk emu i za wszelką cenę spła- 
cenia długó Z drugiej strony w 0- 
hozie dlużniczym wystąpił całkowity 
brak soł'darność: i zrozumienia wspól 
ności nteresów. a natom:'ast poszcze 
gólne państwa usiłowały rozegr: 
płaszczyźnie dlugów amerykańskich 
różne polityczne i gospodar- 
cze. 

  

  

    

    
   

   

  

      

  

      

    

    
       

    

  

   

  

      
    

    

    

SpATy 

Brak solidarność: wśród  dłużn - 
ków oddawna był wsdocz Gdyby 

kilka tygodn: te „państwa dłużnicze 

były porożi 3 zajęły ie ао е 
słanowisko wobec St. Zjedn., to niev 

ipiwie Ameryka musiałaby silniej niż 

obecnie | czyć s ęż głosem światowej 

opinji publicznej mczasem jednak 
państwa dłużn cze działały w pojedyn 

w rozsypee. wsze Grecja i Wę 

    

     

  

   

    

  

kę. 

   

   

  

gry oświadczyły, iż nie są w słae po- 
kryć płatność: апмы isk/ch. Nastę- 
pnie w toku pertrakł jį х innemi 

p a semi. Sb ało sę Że UE zamie 

rza     

   ka A ea ch © spłacić 
Amery (głównie 
ów pol tycznych. 

    

RÓW 
swój dług wobec 
dła pewnych wzg 

  

  

korzyści gospo 
eż postanowiły wywią 

stosunkowo niėz- 

hezpośredu 
czych równ 
zać się ze swy 

      

byt znacznych — płatności. Pozostałe 
państwa, a więc Polska, Litwa, F'n- 
landja, Estonja, Belgja, z najwiętszy 
mi dłużnikami Wielkę Brytanją i 
Francją, zajmowały stanow'sko zde- 
cydowanie negatywne. 

  

Stany Zjednoczone okazały się je- 
dnak do ostatniej chw E. nieustępliwe 
mi. Pod ch nacisk em W. Brytanja po 

sianow iła płatność swą uiścć un'ka- 
niebezpieczeństw transferu. Belgij 

sk gab net hr. Brocquev-lle' a ci ieszący 
aufaniem króla, poda? stę do dymi 
We Francji upadł gabinet Herrio- 

la cieszący się dotąd s-lną pozycją we 
wnątrz kraju. Inne państwa odmówiły 
płatności Ameryce. Po konwulsjach 
gospodarczych i politycznych spraw: 
stanęła na martwym punkcie. 

    

     
   

    

    

W obeenej chwili sy tuacja zdaje 
się być dostatecznie wyjaśniona. An- 
gija un: knęla niebezpieczeństwa tran 
steru dev spłacając swój dług zło- 
tem, właściwe w sposób czysto ra- 
chunkowy, przep'sując odpowiednią 
ilość złota na rzecz Federal Reserve 
Bank*ów, nie ruszając tego złota jed- 
nak z kas Banku Anglji, a uzyskując 
odpowiednie na ten cel kredyty w 
Yorku. We Franeji utworzył sę ga- 
b'net Paul Boncoura. Nowy rząd be- 
dze muszał stać na stanowisku łączno 
ści długów amerykańsk'ch z płatnoś- 
ciami reparacyjnemi, a więc właści- 
we na. stanowisku niepłacenia dłu: 
gów. 

    

   

  

Trudno oczekiwać by sytuacji 
tej Ameryka mogła zdobyć na zde 
cydowane represje natury fińansowej 
czy polityczno-handlowej w stosunku 
do opornych dłużników. Rozpoczęcie 
lakiej wojny gospodarczej musiałoby 
jedynie pogłębić przesilenie św'atowe 

i w ostatecznym rezultacie ugodzić 

   

   

  

leżności. Jedyne realne rozwiązan e le 
ży na plaszezyžn'e n. „ewielkich ryczał 

\ żn'czych, dostosowanych do 
żliwości gospodarczych i finanso- 

ych poszczególnych państw i uzale- 
žnionych od płatności otrzymyw BSE 2 

od Niemiec, które to platnošc: 7 
wadomo, zredukowane w 

   

  

    

ja! lets. 
dach lozańskich do 3 miljardów mk., 

płatnych w okresie 3-letnim. 

Pozycja Polski wobec Ameryki by 

  

ła i jest szczególnie prosta i „Jasna. 
Skonsolidowawszy zobowiązania swe 
wobec Stanów Zjednoczonych Polska 
uszczała długi lojalnie, płacąc je w 
przeciwieństwie do innych państw, / 
własnych funduszów, a nie z pożyczek 
lub reparacyj. Za konserwy, smalec 
amerykański, mleko skondensowane 
i inne artykuły, przesyłane przez 67 
ne amerykańskie organizacje, płac ła 
Polska krwawo zarobionym groszem. 
Zajmując ostatn'o negatywne stanowi 
sko wobec żądań amerykańsk.ch, czyn 
niki oficjalne wskazały trudności g0s 
podarcze i finansowe i zaproponowa- 
ły częściowe rozwiązanie prawy spłat 
w postaci uregulowania ich specjalne- 
mi bonami skarbowemi. Początkow » 
nieustępli'wie stanowisko Ameryki ule 
gło pewnemu złagodzeniu, a drogi wyj 
śc'a są piln'e poszukiwane. Nie ulega 
jednak wątpliwości. że stanowi 
zajęte przez czy nn'ki oficjalnie nieaum 

jszania funduszów kraju przez pła 
Iności amerykańskie zostanie nadal u 
trzymane, w imię najży 
interesów gospodarstw 
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POLSKA PROPONUJE AMERYCE 
NAWIĄZANIE ROKOWAŃ. 

+ Dowiadujemy się, że rząd  połski 
sprecyzował swe stanewiske wobec 
sytuacji, jaka wytworzyła się pe 15 
grudnia rb. w związku z grudniową 

ratą długu amerykańskiego. 
Jak wiadomo Polska zwróciła się 6 

odroczenie płatneści tej raty z moty- 
wów szezegółowo wyłuszczonych w 
nocie z dn. 8 hm. de rządu Stanów 

Zjednoczonych. 
Wobce propozycji zasadniczego 

rozpatrzenia sprawy długu polskiego 
— rząd polski polecił ambasadorowi 
Filipowieczowi w Waszyngtonie pot- 
wierdzić odbiór noty oraz wyrazić go 
toweść rządu polskiego do rozpatrze- 
nia wspólnie z rządem St. Zjednocze- 
nych, na zasadzie słuszności i z uwz- 
glednieniem interesów obu krażów, ca 
iceksztaliu sprawy polskiego długu wo 
jenncge. (Iskra) 

Roosevelt nie chce decydowač 
przed obieciem władzy. 

NOWY YORK. (Pat). W cdpowie 
dzi na propozycje Hoovera Roosevelt 
odmawia udziału w tworzeniu komisji 
dla spraw diugów, która jego zdaniem 
nie powinna być zwoływana. Nie mniej 
jednak nie zamierza on przeciwstawić 
się w jakikolwiek sposób zamierzonej 

przez Hoovera akcji w sprawie dłu- 
gów Roosevelt ne jest zwolennikiem. 
łąc zen'a zagadneń długów z pracami 

: j konterencji gospodarczej i 
konferencji rozbrojeniowej. Według 
niego kwestja długów stanowi zupeł- 

odrębne zagadnien'e. 

   
  

    

Na Zamku. 
WARSZAWA. (Pat). Pan Pre 

dent Rzeczypospolitej przyjął w dniu 
21 bm. nowomianowanego wicepreze- 
sa Banku Gospodarstwa Krajowego p. 

Stefana Starzyńskiego. 

P. premier szęśzi święta 
na Wiłeńszczyźnie. 

W ub. wtorek p. premier AI. Pry- 
stor rozpoczął kilkudniowy urłop od- 
poczynkow W związku z tem pan 
premjer wyjechał na okres świąt na 
Vileń znę. 

Zebranie prasowe. 
W ub. wtorek po południu w sało 

nach hotelu Bristol naczelnik wydzia 
łu prasowego MSZ. p. Przesmycki po 
dejmował herbatką korespondentów 
zagranicznych przebywających w 
Warszawie oraz redaktorów pism pol 
skich, W, zebraniu wziął udział mini 
ster spraw zagranicznych p. Beck. 

Zgos dziennikarza. 
GDANSK. [Pat]. 

  

  

          

    

    

  

  

Dziś zmarł w wieku lał 
  

     

    

76 senjor dziennik y gdańskich B. Her- 
man, wek redaktor naczełny „Danzi- 

atnich latach, po tłkwidacji 
„Berliner Tageb- 

Wzrost berrobacia. 
     AWWiA. (Pat). Według danych 

j;ch, liczba bezrobotnych, 7arėje 
strowanych w dniu 17 bm. w Państwowych 
Urzędach Paśred a Pracy na terenie ca 
łego państwa, wynosiła 198.272 osoby, co sta 
nowi wzrost liczby bezrobotnych w stosunku 
do tygodnia poprzedniego o 10.595 osób. 

Nagroda literacka 
WARSZAWA. (Pall. W dnin 21 bm. wie 

n na posiedzeniu sądu konkursowege, 

jo z członków ządów Kasy Lite- 

u kiteratów i Dziennikarzy, 
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pod przewod 
nagródę lit 

Kronika Bień. 
; ро‹!!ісшпи odczuła w 

Stanie ы Am. Pėln.į 

dowač 
14060 jena szyn kolejowych maja do 

huty polskie kolejom brazylijskim. 
r Wilhelm choruje na reuma- 

Wi 
sty cdwołuj 
niu wydał na jego cześć bankiet: 

- Do gmachu Magistratu w Berlinie 
i się grupa komunistów wśró+ł okrzy 

        

    

Spalił się jeden z największych ANY 
kis“ w Ameryce w Gera (Turyni 
przekracz 100 tys. marek. 

   

  

Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2—3 ppoł. 
od godz. 9—3 i 7 —9 wiecz. 

  

  

Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 

Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. 

'А OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem—75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem—30 gr., kroni 
„ zamiejscowe 2505. 

    

  

— 3 рро!. 

Drukarnia — ul. Ś-to Jańska 1, 

zagraniczne 100%, 

Nowy spisek przeciwko Stalinowi. 
Areszżowania dygnitarzy. 

BERLIN (Pat). Wychodzący w Ber 
linie biuletyn opozycji trockistów do 
nosi, że na rozkaz Stalina aresztowa- 
ny został w Meskwie komisarz wyży- 
wienia Eismont, kierownik komunika 
eji autobusowej Tomaszew, były ko- 
misarz rolnietwa Smirnow oraz wie- 
la innych wybitnych działaczy sowiee 
kich. Wszysey aresztowani oskarżeni 
są 6 udział w spisku przeciwko Stali- 
nowi, 

O istnieniu tego sprzysiężenia mie 
fi wiedzieć Rykow : Tomskij. Ponadto 
miano wykryć w Moskwie drugą gru- 
pę spiskoweów na życie Stalina, stoją 

cą pod kierunkiem Niemenezenki i 
Ginsburga. Represje stalinowskie dot- 
knęły wielu innych przywódców so- 
wieckieh. M. in. Były ambasador s0- 
wiecki w Rzymie i zastępea przewod- 
niczącego Rady Komisarzy Ludowych 
Kamićniew został zesłany do .Milu- 
tińska nad rzeką Jenisiej, zaś były 
przewodniczący trzeciej . międzynaro- 
dówki Zinowjew zesłany został na 
Kaukaz, współpracownk politbiura 
Sten zesłany został de Akmelińska, se 
kretarz organiz. moskiewskież Rju- 
in osadzony został w więzieniu w 
Czelabińsku. 

Sabotaż chłopski w sowchozach 
G. P. U. 

MGSKWA (Pat). Sabotaž „Chlebo- 
zagotowok* ogarnął sowehozu urals- 
kie i syberyjskie. Represje zastosowa 
ne wobec 23 sowchozów. Wielu dyrek 
torów usunięto ze stanowisk i areszto 
wano. W 82 rejonaeh Ukrainy zakaza 
no w charakterze represji sprzedaży 
tówzarów przemysłowych. Speejalne 
komisje robotnicze mają wykrywać 
schowane zboże, i zarządzać powtór- 

działa. 
ne młócenie 
plew. 

MOSKWA. (Pat). Z okazji 15-lecia 
GPU. prasa w licznych artykułach za- 
powiada ożywienie działalności GPU. 

słomy i przewiewanie 

w kierunku przełamania sabotažu 
chłopskiego. Szczególnie ostremi re- 
presjami grozi „Prawda'* komunistom 
broniącym: chłopów. 

Przymus dostawy mleka w Soówietach. 
MOSK Wł: 

wprow 

  

    

  

(Pail. Ogłoszony został dekret, 
y pižzymusow 

któw miecznych na wzór zbi 
naczone * kontygenty С 

wynoszą od 50 do * w mleka od kro 
wy rocznie, w zależności od okręgu oraz cha 

          

    

  

rakteru klasowego dostawcy. Kontyngenty 
wyznaczone na gospodarstwa indywidualne 
są wyższe o 50 procent od kontyngentów, wy 
znaczonych dla członków kalektówów ra!ni 
czych. 

  

Plondrowanie sklepów żywności 
w Niemczech. 

BERLIN (Pat. Plondrowanie skle 
pów i demonstracje komunistyczne po 
nowiły się w ciągu ubiegłej doby za- 
równo w Berlinie jak i na prowincji. 
Do sklepów z żywnością wkraczały 
grupy napastników, którzy teroryzu- 
jąc sprzedawców przy pomocy rewol 
werów, zabierali znaczne ilości towa- 
rów. Nie zdołano zatrzymać ani jed- 
nego sprawcy napadu. W kilku dziel- 
nieach Berlina doszło do manifestacji 
komunistycznej; policjanci rozpędzili 
Hum używając pałek gumowych. 

Do szczególnie oskvch zaburzeń do 
szło w Koblencji, gdzie pomimo wzmo 
cnionych patroli policyjnych, powybi- 
jano w wielu sklepach szyby wystawo 
we i zamaskowani osobnicy z rewol- 
werami w ręku plondrowałi sklepy Po 
lieja dokonała kilkunastu aresztowań, 
również w k' lku okolieznych miejsco- 
wościach zamieszkanych przeważnie 
przez bezrobotnych wydarzyły się na- 

Bunty i secesjie 
ESSEN. (Pat). Członkowie hitlerowskich 

chezów pracy w Werden (Nadrenja) zbunto 
wali się i porezekodziłi de domów. Do zbun 
towanych przyłączył się również oddział 
szturmowy. Przyczyną buntu jest złe trak- 
tówanie i złe jedzenie. 

    

   

paści i rabunki sklepów żywnościo- 

wych. : 
LIPSK (Pat). Cała Saksonja stoi 

pod wrażenim licznych burzliwych 
demonstracyj komunistycznych. W 
Halle i Zittau tłum bezrobotnych opa 
newaszy dziś wszystkie kopalnie 
sam zaopatrzył się w węgiel. W miejs 
cowości Hoernitz kilkudziesięciu ko- 
munistów wśród okrzyków przeciw- 
rządowych wtargnęło przemocą do 
biur magistratu i steroryzowaszy bur- 
mistrza, zabrało go z delegacją do sta 
rósty, celem wymuszenia & 

  

świadczeń 
seejalnych.W Gotha polieja rozw 
ła zebranie komitetów komunistycz- 
nych, a jednego z posłów do sejmu tu 
ryngijskiego aresztowała. Z innych 
centrów przemysłowych m. in. z Che- 
mnitz, denoszą o licznych wypadkach 
splendrowania magazynów żywnoś 
ciowych. 

u hitlerowców. 
FRANKFURT. (Pat). Prasa donosi @ gerem 

jalnem wystąpieniu dwóch oddziałów sztur 
mewych. hitlerowskiej organizacji bojowej 
w Hezbie 606 ludzi z partji narodowo - soe 
jalistycznej. 
Powodem ma być hrak funduszów na ubra 

nie t utrzymanie. 

  

   

    

Represje przeciwko Żydom z Polski w Turyngji. 
LIPSK (Pat). Narodowo-socjalisty 

czny rząd Turyngji, znany ze swoich 
antysemi kich wystąpień, stosuje wo- 
bec zasiedziałych tam oddawna Ży- 
dów polsk-ch najróżnorodniejsze szy- 
kany admin'stracyjno-pol cyjne mają 
ce na celu jak podkreślają pisma 
narodowo-socjal styczne zcze 

  

        
ocz 

nie Turyngji z niepożądanych chwas- 
tów wschodnich*.. Wogóle w Turyn- 
gji czyni się Żydom we wszystkich 
k.erunkach zatrudnienća. Osłatnio kil 

  

ku obywateli polskich wyznania „moj 
żeszowego, w lem jedna rodz na 
wska z Polski, zamieszkała w Jeni: 
od 40 lat, otrzymała nakaz opuszeze- 
nia grane Rzeszy za małoznaczące 
przewinienie paszportowe, dokonane 
przed kilku laty za wiedzą niemiec- 
kich władz policyjnych. Jak się dowia 
dujemy konsulat polski w Lipsku pod 
jął w tej sprawie u władz centralnych 
w Wejmarze odpowiednie kroki. 

    

  

Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych 
polsko-sowieckiego 

W nadchodzący piątek, t. j. 23 b. 
m. w Ministerstwie Spraw Zagranicz- 
nych odbędzie się: wymiana dokumen- 

  

paktu 6 nieagresji. 
tów ratyfikacyjnych paktu o nieagresji 
i układu koncyljacyjnego. zawartych 
między Polską a ZSRR, 

Dziś początek procesu Dunikowskiego. 
PARYŻ (Pat). Przed X]-tą izbą ka 

rną w Paryżu rozpocznie się w dniu 
22 b. m. rozprawa przecwko Duniko 
wskiemu. Jak w adomo Duwikowsk. 1 
resztowany został 9 grudnia r. ub. na- 
Skutek skargi zarządu francuskich za 
kładów laboratoryjnych elektrotech- 

      

neznych oraz instytucji „Fnindus“ 0 
sprzeniewierzenie. 

W. memorjale, przedstawionym 
rzeczoznawceomi, oskarżony sprecyzo- 
wał swój wynalazek następująco: 
przetwarzanie na złoto nieskrystalizo 
wanych jeszeze cząsteczek sol złoto- 

Administracja czynna od godz. 9—3 ppoł. 

Telefon 3-40. 

LENSKI 
     

          
     

Rękopisów Redakcja nie zw 

    

  

rodakc., 

ących pracy 50% 

komunikatw       
       

Dia poszukuj: 

  

Akadem. Kół Wiinian 
w Warszawie, Lwawie i Poznaniu 

  

Zgon wybitnego uczonego 
i działacza. 

KRAKÓW. (Pat). Zmarł dziś w 
nocy w klinice tutejszej po ciężkiej cho 
robie 5. p. Karol Stryjeński, prof. aka 
demji Sztuk Pięknych i dyrektor Pań 
stwowego Instytutu Propagandy Sztu- 
ki w Warszawie, b. Dyrektor szkoły 
przemysłu drzewnego w Zakopanem, 
znany wybitny działacz na polu sztuki 
ludowej, i przemysłu artystycznego. 
Pogrzeb T w PAR 

  

Ś. p. prof. "Karol Stryjeński, uro- 
dził się w Krakowie w 1887 roku. 
Szkołę średnią ukończył w Krakowie, 
następnie studjował w Politechnice Zu 
rychskież i w Akademji Sztuk Pięk- 
nych w Paryżu. W r. 1911 brał udział 
we wszechpolskiej Wystawie Architek 
tonicznej w Krakowie i osiadł na kil 
ka lat tamże, pracując w biurze archi 
tektonicznem swego ojca, a następnie 
w biurach Magistratu i i biorąc żywy u 
dział w ruchu artystycznym miasta. 
Wi espół z prof Jastrzębowski'm organi 

zuje .,Warsztaty krakowskie" przy Mu 
zeum przemysłowem w Krakowie. W 
tym czasie zaślubia znaną malarkę Zof 
ję z Łubieńskich. W roku 1914 wstę- 
puje do Legjonów jednak z powodu 
choroby zostaje po krótkim czasie zwoł 
niony. Wraca do Krakowa, gdzie w dal 
szym ciągu pracuje w dziedzinie sztu- 
ki stosowanej prowadząc „Warsztaty 
Krakowskie* oraz wydajec „Fale”, Na 
stępnie zostaje mianowany dyrekto- 
rem Szkoły Przemysłu Drzewnego w 
Zakopanem. Bierze żywy udział w wy 
stawie Międzynarodowej Sztuki Deko 
racyjnej w Paryżu w roku 1925. W ro 
ku 1927 zostaje powołany do Aka- 
demji Sztuk Pięknych, gdzie do ostat 
nich chwil wykładał architekturę i 
rzeźbę monumentalną. W roku 1929 

  

założył stowarzyszenie rzeźbiarskie 
„Forma“ z pośród absolwentów Aka- 
demji. Od roku 1930 prof. Stryjeński 
był członkiem Rady Zarządów wresz 
cie Dyrektorem Instytutu Propagandy 
Sztuki — który swój rozwój zaw- 
dzięcza w dużej mierze jego iniejaty- 
wie, zapałowi i energji. Prof. Stryjeń 
ski pozostawił szereg pięknych dzieł; 
niezrealizowany dotychczas plan regu 
lacyjny Zakopanego, mauzoleum Kas- 
prowicza na Harendzie, szereg domów 
mieszkalnych w Zakopanem, między 
innemi dom. Nowotnego. Interesował 
się również sportową architekturą gór 
ską i według jego planu wybudowano 
kilka schronisk oraz skocznię na Krok 
wi. Wreszcie ostatnie ukochane dzieło 
jego życia to plan pawilonu dła Insty 
tutu Propagandy Sztuki w Warszawie 
wykonany tylko ezęściowo. 

Pogrzeb znanego 
dziennikarza. 

WARSZAWA (Pat). W dniu 21 b. 
m. o godzinie 11-ej rano po nabożeńst 
wie żałobnem, odprawionem w koście 
le św. Karola Boromeusza na Pow 
kach odbył się pogrzeb 4. = 

ha Dąbrowskiego, dziennikarza i pu 
ysty. W żałobnej uroczystości po- 

za członkami rodziny zmarlego wzię 
li udział Kezni przedstawie ele św'ata 
prasy, z prezesem rady związku wy- 
dawców Feleiksem Mrozowskom, wi- 
ceprezesem związku dzienn'karzy red 
Grosternem i prezesem  syndykatu 

jennikarzy warszawskich p. Ście- 
iskim na czele. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
PIENIĘŻNA. 

Londyn 29,80 — 
905; Paryż 34.85 
— 171,62; Wło- 

     
    

   
    

  

     
   

      

    Bank Polė ij 86—86,50, Spiess 
58. Lipop 10,50. Tendencja mocna, 

ZBOŻOWA. 

VAARSZAWA. 21. 12. — Na dzisiejszem 
zebraniu giełdy zbożowej — w Warszawie 
ogólny obrót wyniósł 1560 t., w tem żyta 510 
1. Notowano: żyto I — standart 15,25 — 15 i 
pół, I —— 15—15,25, pszenica jara 26,25 —- 
26,75, jednolita 25,50 — 26, zbierana 25 — 

jes jednolity 15 — 16, zbierany 

  

  

  

       
   

14 — 141 pół, zmień kasz. 13 i pół — 14, 
brow. 13 i pół j pół, gryka 15 — 16, 
groch polny jad. — 25, siemie lniane 
48 — 50 

nośnych, wystawionych na dzałuwe 
nowych promien, znanych tyłko sa- 
memu wynalazcy, powstałych przez 
ścisłe połączenie ciał radjoczynnych.



  

2 

NOŻYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Stalin rezygnuje z władzy? 

„Gszeta Poranna* podaje, że ja- 
koby już od jes'eni mówi się w Kre- 
mlu o ustąpieniu Stalina, które ma się 
stać faktem w Związku z radykalne- 
mi zmianami (?) które przyniesie sty- 

czniowa sesja Wcika. 

„Chodzi o to, że na obradach „We ka” 

zostanie rozważany i zadecydowany przewrót 
z. pol. lub—jak te 

ja w Moskwie—„generaln u- 
dotychezasow generalnej 

Po nieważ ta osłatnia linja jest całko 
e dziełem Stalina, przeto po zaaranżowa 

tych zasad polityki rolniczej, odejście 
że się w tych warunkach natural 

ępstwem nowego kursu. 
Stalin obejmie kierownictwo HI Między- 

której działalność znowuż zosła: 
a w kierunku wywołania „rewo 

towej” i ześrodkowania „obrony in- 
arjatu' w moskiewskiej orga 

    

  

   

   

      

   

    

     

    

narodówki 

    

   

Na następcę Stałina ma być predy 
stynowany członek „Wcika”, Kirow 

którego uważają za zdolnego przepro 
wadzić zm any ustrojowe gładko i bez 
wsirząśnięć Niema dość podstaw, że- 
by traktować tę informację jako pew- 

ną. swoją drogą jednakże sytuacja 
w Sowiefach może takie rzeczy wywo- 

> o tem właśnie „(razeta Poi 

w artykule p. t.: 

  

        

KRYZYS W SOWIETACH. 

je obecnie nie 
: jeden własny. 

    

  

    

  

   

  

dwa kr 
   

ogólno owy. 

Pierwszy dość dokładnie przypomi ina 
   okupacji ni 

i towarów przy 

stale spadają rówino wskutek owego 
braku, jak inflacyjnej emisji banknotów па 
rynku wewnętrznym —— wartości pienią 

Kryzys taki jest nieodłącznym towarzy- 
szem wszystkich długotrwałych wajen i rewo 
łucyj. 

„.Równolegie widzimy wiele sympiomatów 
u światowego. W Sowietach przeprowa 
drakoński system oszczędnościowy —— 

stosuje się olbrzymie redukcje iłościowe w 
biurach i urzęda kasując ponadto wiełe z 
nich pomimo inflacji — brak znaków obiego- 
wych powoduje nieraz kiłkumie 
płacanie zarobków w poszczególny ch fabry- 
kach a zwłaszcza nauczy 

Poza tem coraz poważniej się mówi o 7a- 
hamowaniu tempa inwestycyj, wskutek stale 
malejącego w ilości i wartości eksportu so- 
avieckiego, co zkolei jest spowodowane 
kiem siły nabywczej, cierpiącego wskutek 8 
zysu, kapitalistycznego klijenta. Jak widzimy 
— związek życia gospodarczego ŻSRR z kry- 
zysem Światowym jest niewąipliw 

Powszechne zac'skanie pasa zapa- 
nowało dziś w prasie i opinji sowiec- 
kiej. Przykład: — zwalnianie robotni 
ków, którzy mają choć jeden dzień 
nieusprawiedliwionego _ opuszczenia 
pracy. Napięcie uwagi jak wybrnąć z 
groźby bezrob. i zachwiania 

fidości ustroju” jest niezwykle. w.el- 
kie. Osiągni ięte to zosłanie za cenę wy 
soką. Tem niemniej 

-.„nie powinno wywołać 
denfreude“ ‚ albowiem“ nietylko 
związane ze światem kapitalistycznym, ale i 
ów śwłat współpracuje gospodarcza z Rosją. 

Która aż do chwili obecnej dzięki swym za 
kupom, raczej łagodziła przejawy kryzysu 
na Zachodzie. 

W witrynach triumfujące diagramy na te- 
mat „u nas i u nich* zniknęły z ulic, w; 
skłepowych i foyer kinematografów 
bez śladu”. 

  

   

   

     

  

    

  

   

  

   

     

  

żadnej „sch3- 
Sowiety są 

    

  

   

   

Foerster w obronie Polski. 

Jednocześnie, gdy mnożą się opła- 
«ane przez Berlin, czy Monachjum 
oszczercze publikacje o Połsce, mamy 
beziateresownego i bezstronnego rze- 
<cznika w znanym prof. Foersterze, 
sławnym Niemcu, któremu wstęp da 

      

— Wszystko na święta przygotowane. 

nem trwałem pudełku. 

PINCHAS KON. 
  

  

   
1   emiec jest zamknięty. „Głos Nara- 
du* podaje, że ogłosił on ostatnio w 
wiedeńskim „Reichspost* artykuł o 
traktacie wersalskim, gdzie zwa!cza 
tezę, że traktat jest „dziełem siły”. 
Traktat ten, który stanął przecie na 
stanowisku samostanowienia  naro- 
dów i przywrócił Polsce jej prawa 
własność jest, dziełem sprawiedliwoś- 
ci dziejowej. I jedynie zgubny duch 
pruski, który rozpanoszył się w Niem 
czech, nie pozwala Niemcom ocenić 
że 

Niema innego rozwiązania jak rzucić po- 
most przez granice i uczynić je niewidzialne 
mi przez jak najściślejszą współpracę między 
narodami. 

  

  

Teza ta dotyczy również Górnego Śląska. 
Nie da się zaprzeczyć że rozdarcie obszaru go- 
spodarczego musiało wywołać przesiicnie go 
spodarcze. Rozdarcie było nieuniknion* po- 
nieważ Niemcy zawarły pokój na zasadzie sa 
mookreślenia narodów. Dałobv sie un 
przesilenia gospodarczego gdsby Niomcy 7 
zumiały że oderwane c: i dudzą się złączyć 

przez współpracę gospodarczą. 
„„Zupelne pojednanie się Niemiec z Polską 

stworzyłoby dia Niemiec i całego wschodu nad 
zwyczajne perspektywy gospodarcze. Ponow- 
ny rozkwit wielkiego narodu po taniej stro- 
nie Wisły byłby dle Niemiec „p 
wobec A 

..Poszczególne błędy i niekonsekwen 

go traktatu nieuniknione s 
reparacyj dadzą się poprawić 
ogólnego porozumienie europejskiego. 
tywa ta musi wyjść od Niemiec. 

Prof. Foerster twierdi że rewizja fałszywe 
go z gruntu stanowiska Niemiec wobec Trak 
tatu Wersalskiego jest najw szem 
niem chwili obecnej dla uratowania Niemiec 

i Europy przed nową katastrofą”, 

Redakcja „Reichspostu* przyzna- 
jąc słuszność argumentom prof. Foer: 
słera nazywa jednak jego wystąpien'e 
„niepedagogicznem* ze względu na 
obciążanie odpowiedzialnością jedy- 
nie Niemiec. Swoją drogą stwierdza, 
Że mowa o rewzzji traktatu jest wy- 
soce nieaktualna. 
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ini. 
o 

W. KIEWLICZ i S-ka 
wilno, Mickiewicza 19, tel. 1-46 

sprzedaż 

Ww EG LA GÓRNO- 
ŚLĄSKIEGO 

KONCERNU $GIESCHE 5SP. akc. 

Dostawa natychmiastowa w szczelnie 
zaplombowanych wozach 

Kino .REWJA 
Wi perwszy dzień Świąt 25 bm. zostanie 

otwarte w Sali Miejskiej przy ulicy Ostro- 
bramskiej Nr. 5 Kino „Rewja”. 

Kino to będzie udźwiękowione najnowszą 

aparaturą z zaśtosowaniem osiatnich zło 

byczy techniki, Będzie to najczystsza apara- 

tura z pośród kim wileńskich, posiadając «s 

tatni model konstrukcji „Marconi — Union“. 

Na pierwszy program ukaże się pierwszo 

rzędny obraz dźwiękowy pod tytułem „Kob'e 

ta z Monte Carlo", z najsławniejszą artysi- 

ką Europy Lil Dagover. Film ten wyświetla- 

ją obecnie największe ekrany świata. 

Publiczność wileńską prócz tego spotka 

miła niespodzianka — nadprogram z udzia- 

łem sił teatru cieszących się popularnością 

publiczności. 

Ceny miejsc najtańsze z cen kinowych 

Kierownictwo jak już donosiliśmy, objął 

p. Czesław Smoczyński, długoletni doświad - 

czony fachowiec, który wnosi z sobą najnb- 

wocześniejsze walory. kierownictwa kinowe- 

go. 

  

  

  

Hebrajski przekład „Ksiąg 
Pielgrzymstwa i Narodu Polskiego" 

(w stulecie „Ksiąg* Mickiewicza). 

I. 

Pomiędzy utworami Mickiew cza, 
przetłumaczonemi na język hebraj- 
ski *) znajdują się także „Księgi Naro- 
du i Pelgrzymstwa Polskiego“, od 
ukazania się których upływa obecnie 
sto lat. Przekład ten jest tem ciekaw- 
szy, że został dokonany przed pięćdzie 
s'ęc.u przeszło laty przez —— Żyda wło- 
skiego. 

Tłumaczenie „Ksiąg* na język he- 
brajski łączy się z szeregiem obcho- 
dów, które sę odbyty we Włoszech 

ku czci Mickiewicza w ubiegłem stu- 
łeciu *), uroczystości kap.toł'jskie z 29 
marca 1877 29 marca 1878 r. w 
Rzymie, odsłonięcie dnia 28 paździer 
nika 1880 r. w Bołoanji tablicy pamiąt- 
kowej na domu, w którym mieszkał 

iewicz w 1848 r., obchód 25-ej 
y jego zgonu i inne. Obchody 

em głębokiej wdzięcznoś 
chi uwielbienia wyzwołonego narodu 
włoskiego dla „il sommo poeta e pa- 
triota“ > (naj w.ększego poety i patr- 
joty), zle czynnej sympatji 
wił dla dążeń i walk wolnościowych 
tegoż narodu, 

Żydzi włoscy, którzy ręka w rękę 
z Włochami walczyli o niepodległość 
kraju, brali również żywy udział х 
iiczczeniu | oddaniu hołdu wielkiemu 
Polakowi i przyjacielowi Włoch. Toć 

   

  

   

  

   

   

   
  

        

  

sędziwy prezes Gminy Żydowskiej w 
Rzymie, bojownik. niezawisłości 
Włoch i emancypacji Żydów włoskich 
Samuel Alatri (1805—1889) byl wlaš- 
nie tym, który na posiedzeniu rady 

cznego grodu zgłosii wniosek o 
zenie tablicy pamiątkowej na 

ie domu Nr. 114 przy via del 
Pozetio, „ku czej wielkiego poety pol 
skiego, Włoc hom dobrze zasłużonego, 
Adama Mickiewicza” zamieszkałego w 
tym domu w 1848 r. dla głoszenia 

przyszłym pokoleniom imienia tego 
światłego męża” *), Tem samem Sa- 
muel Alatri był -niejatorem pamięt- 
nych uroczystości na Kapitolu. 

  

    

  

Nie brakowało także innych obi 
wów sympatji ze strony Żydów wło- 
skich dła M'ckiewicza. 

W tym samym czasie drugi Żyd 
włoski, uczony Dr. Mójżesz Jechiel 
Ascarelli (um. w r. 1889), lekarz, pu 
blicysta i jeden ż organizatorów no- 
wej Gminy Żydowskiej w Rzymie, 
tłumaczy na język hebrajski „Księg: 
Narodu P.elgrzymstwa Polskiego", 
przeznaczając całkowity dochód na 
fundusz budowy pomn'ka Mickiewi- 
cza w Krakowie. 

Ascarelli sam nie znał języka pol- 
skiego i tHłumaczył „Księg:* z przekła- 
du francuskiego Armanda Levy'ego *) 
Do przekładu. hebrajskiego Armand 

    

  

ROBBIE R 

Akademia ku czci 

Ww Гр Еа М 

I Prezydenta R.P. 

AKA 

ś.p. Gabriela Narutowicza. 
Wczoraj w lokalu BBWR (ul. św. 

Anny 2) uczczono dziesątą ro- 
cznicę śmierci trag cznie zmarłego Pre 
'zydenta. Smutna ta uroczystość stała 
się jednak sprawdzianem, że dla spo- 
łeczeństwa wileńskiego sprawy, które 
w roku 22-gim znalazły tak tragiczne 
rozw nięc'e, nie są obce i obojętne: — 
szczupły lokal nie mógł pomieścić 

byłych. Mimo, że osobiste zapro- 
nie były rozsyłane zgromadzen: 

kie sąsiednie sale i scho 
dy. Przybyl* p. wojewoda wileński, 
prczes sądu apelacyjnego, prezydent 
miasta dr. Maleszewski, gen. Skwar- 
czyūski, szefow e urzędów + posłowie 
Pod portretem I-go Prezydenta sta- 
nęło przeszło dwadzieśca pocztów 
sztandarowych. 

Rozpoczęła akademię orkiestra 5 
p. p. Leg. odegraniem marsza żałobne 
go, poczem przez powstanie uczczono 
Wielk'ego Žmariego. Krėtkie zagaje- 
nie wygłosił inż. Henryk Jensz, prezes 
Rady Grodzkiej BBWR., а prof. Józef 
Wierzyński w pięknem i obszeraem 
przemówieniu odmalował sylwetkę $. 
p. Gabrjela Narutow cza. Przed oczy- 
ma obecnych rozwijały sę trudne 

    

            

  

  

sprawy zdobywania niepodległości, 
ówczesne stosunki, wreszcie smutne 

tło tragicznej šm'erci... 
Zkolei kilka pieśni odśpiewał 

chór pocztowców. Poz:om artystyczny 
b. wysoki. — P. Janina Sumorokowa 
wygłosiła wyj ze wspomnień › 
Zmariy m Marszałka P łsudskiego, któ 
ry jak za życia był jego najlepszym 
przyjacielem, tak po śmierci dał naj- 
głębszy, najpełn'ejszy wyraz wielkoś- 
ci człowieczeństwa Pierwszego Obywa 
tela Rzeczypospolitej. Prócz tego odde 
klamowała okolicznościowy wiersz II 
łakowiczówny, oraz „Grób Agamem- 
nona“. 

W tej sal, pod portretem Tego, 
który „ne z wrażej padł ręki* słowa 
prawdy, ciśnięte ongiś społeczeństwu 
połskiemu przez Słowackiego, jakże 
nabrały barw życia, jakże były aktual 
nelx : 

Wysłuchawszy jeszcze ork'estry 
zgromadzeni opuszczali salę pod głę- 
bokiem wrażeniem. 

Organizacja pozostająca w rękach 
Rady Grodzkiej BBWR, oraz organi- 
zacyj pokrewnych — bez zarzutu. 

J. M. 

  

    

  

  

  

   

Teroryści ukraińscy przed sądem. 
Przemówienia obrońców. 

LWÓW. (Pat). W) piątym dniu rozprawy 
jako pierwszy z przedstawieieli obrony prze 
mawiał mecenas Starasolski, który po uwa 
gach wstępnych przeszedł do sprawy zabój- 
stwa przod, Kojaka, oraz omawiał obszernie 
paukty cbeiążające Biłasa. Następnie ohroń 
ea przysłąpił do sprawy napadu w Gródku 
Jagielicńskiem, do udziału w którym Biłas 
się przyznał. Obrońca przyznaje, że udział 
Blłasa w tym napadzie nie daje podstaw do 
Żądania zupełnego uniewinnienia, usiłaje jed 
nak w swem przemówieniu obniżyć znaeze- 
nie roli i iniejatywy Blłasa w napadzie, 
gdyż zdaniem jego, Biłasowi nie była pa: 
wierzona rolą napastnika z bronią w ręku. 
©hreńea prosi o uwzględnienie tej roli oskar 
żcnego, jake okoliezności łagodzącej. Mece- 
nas Starosclski pedkreśła młody wiek oskar 
żenego, brak wykształcenia, obee wpływy, 2 
wreszeie przyznanie się bez zastrzeżeń do 
winy, bez czego sąd doraźny nie mógłby w 
tej sprawie wyrokować. Obrońca prosi © wy 
mierzenie kary w ramach par. 3 rozżporządze 
mła e sadach doraźnych (okoliczności łago- 
dzącej). 

Następnie przemawiał mec. Marytezak, 
który obszernie omówił zagadnienia politycz 
ne, na których tle powstał napad w Gródka 
Jaglelłońskim. Obrońca podkreśla niski sto 
pień wykształeenia oskarżonych oraz ich de 
tychczasową niekaralność. 

Po przemówieniu mec. Marytezaka zarzą 
dzono przerwę po której przemawiał obroń 
ta Tianyłyszyca dr. Szuchywiez, który w 

dłuższem przemówieniu usiłuje umotywować 
swój pogiąd, iż sprawa Danyłyszyna, który 
podezas całej rezprawy zachowywał miieze- 
nie nie pewinna być rozpatrywana 1 sąd 

doraźny. 

   

Zkolei mec. dr. Chankiewicz obrońca Żu 
rakowskiego uważa, że Żurakowski został w 
sprawę winieszany przypadkowo, 

Na tem przewodniezący rozprawę przer- 
wał de czwartku do godz. 9 rane. 

Juiro przemawiać będzie jeszcze jeden i 
ostatni obreńca Kossaka dr. Głuszkiewiez, po 
czem zapadnie wyrok, 

  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
„LIETUVOS ŻINIOS* O BOLĄCZKACH WSI 

LITEWSKIEJ. 

gospodarczy daje się siłnie we      

    docikklzą jeszcze do tego trudności, w. 

łane przez eny na produkty 
ne niezwykle spadły. Zboże kosztuje obecnie 
jedna trzecia względnie jedna czwarta tego, 
co dawniej, Ceny bydła spadły do jednej dzie 
siątej. — Przed kiłku laty włościanin, sprze 
dawszy konia, mógł zwrócić 500 — 600 Н 
długu. — Obecnie zaś dla zwrotu tego dłu- 
gu musi sprzedać około 10 koni. Przykład 
ten ilustruje dobitnie, jak silnie spadła «dol 
ność płatnicza wiejskiej ludności. 

    

  

     

  

   

  

Zadłużenie litewskiej gospodarki roinei 
wynosi, według urzędowych danych, około 
250 mili. iitów. Długi pozaciągano przeważ- 
mie w czasach, gdy produkty rolne miały do- 

. Obecnie przy zmienionych warun 
ictwo znalazło się w sytuacji bse- 

dzo ciężkiej. Nie jest ono zdolne do spłace- 
nia długów. Wi związku z tem, jak oświad- 
czył dyrektor Banku Rolnego, wielka liczba 
gospodarstw sprzedaje się z licytacji, prze- 
chodząc w ręce różnych krętaczy, którzy sa- 
mi ziemi nie będą uprawiali. 

Ludność wiejska wymaga szybkiej i rady 

   

dodał przedmowę w języku francu- 
skim i hebrajskim. Przekiad wyszedł 
w Paryżu w roku 1881 w wydawnici- 
wie „Księgarni Luksemburskiej" (li: 
brairie de Luxembourg), która jak 
wiadomo, należała do Władysława 
Mickiewicza. 

Tytuł przekładu brzmi: Sefer am 
polones we-sefer gere połones meet 
adam mickiewicz z. (zychrono 1- 
wracha — pamięć jego niech będzie 
błogosławona). Paryż, 1881, 16, 6 
nlb+XVI+82+XVI tekstu francuskie- 
go. 

Przekład ma także francuską kar- 
tę tytułową: Adam Mickiewicz. De li- 
vre de lą Nat on Połonaise et des pe- 
lerins polonais, traduit en hebreu 
par le Docteur Mo'se Ascarelli avec 
une preface d' Armand Levy. Paris, 
Librairie du Luxembourg, 1881. 

I. 

Hebrajski przekład „Ksiąg” zasłu- 
guje na nieco szersze omówienie. 

Na wstępie przed tekstem przekła- 
du umieszczona jest wspomniana Wy- 
żej przedmowa Armanda . Lev; e 
wiernego przyjaciela Mickiewicza. 
Przedmowa podnosi humanitarność 
Mickiewicza „Jezajasza polskiego” i 
jego szłacheine stanowisko w spraw e 
żydowskiej. Armand Levy, który spe- 
dził ssa dni u wezgłowia kona 
cego poety w Konstantynopolu, przy- 
tącza tu cały szereg myśli o wspolžy- 
ciu Polaków z Židaini w Połsce, któ- 
re Mickiew'cz w ostatnich z nim roz- 
mowach wypowiedział. 

Po przedmowie Lewy'ego następuje 
list, skierowany przez Adolphe'a Crė- 
mieux ') dnia 20-go maja 1967 r. do 

  

   

  

   

— A papierosy? 

kalnej pomocy. Wi przeciwnym razie może 
nastąpić chwiła kiedy pomoc będzie spóźnio 
na. (Wilbi). 

     
      

   

    

   

    

  

  

   

NARADA NTÓW W SPRAWIE W- 
L I KŁAJPEDZKIEJ. 

Dnia 15 grudnia odbyła się narada wszyśl 
kich Ttew organizacyj studenckich w 
sprawie leńskiej i kłajpedzk Po krėt 
kich dysk ch wyłoniemo komitet tymc/a 

  

sowy, który ma opracować prawne podsta 
i. Wi. skład komitetu zii: 

(Kimondtėwna,  Stankunas, Gregorowski, Ke- 

s, Jakubka, Gryszkiewicz. (Wiiłbi). 

     

  

ZAANGAŻOWANIE PROF. LAPPO. 

Uchwałą Gabinetu Ministrów prof. histor 
LŁappo z dnia 1 stycznia 1933 roku ci- 

mał SRR kó przy i-stwie Oświaty, na 

zebraniu materjałów hi 
storycznych © Titwie. Prof. Lappo uprzedni» 
wykałdał w uniwersytecie czechosłowackim 
oraz trudnił się badaniem dziejów Litwy, w 
dając kilka publikacyj na ten temat. (W; 

    

   

  

     

  

    

BEZROBOCIE W KŁAJPEDZIE. 

Obecnie w Kłajpedzie  zarejstrowanych 
jest 1212 bezrobotnych, z czego 187 kobiet. 
300 bezrobotnych otrzymuje subsydjum w wy 
sokości 6 do 14 litów tygodniowo. Bezrobol- 
ni rekrutują się głównie z robotników dzien 
nych i rzemieślników, (Wiilbij. 

Armanda Lóvy,ego w przeddzień od- 
słonięcia pomnika Mickiewicza na 
cmentarzu Montmorency w Paryżu ). 

Charakterystyczne są dwa oświad- 
czenia, które także poprzedzają t<kst 
przekładu. Oświadczenia te mają 
znaczenie „wewnętrzne” i są przezna 
czone dla relig jnego czytelnika ży- 
dowskiego. Dlatego zapewne nie są 
tłumaczone we wstępie francuskim. 
Oświadczenia są związane z specyficz 
ną treścią „Ksiąg” * ich charakterem. 

„Księgi”, jak wiadomo, nie c.eszy 
ły się zbytnią popularnością w sfe- 
rach kościelnych. Papież Grzegorz 
XVI po zapoznaniu się z niemi w prze 
kładzie francuskim Montalemberta po 
tęp:t jej. 

Prawowierny 

  

   

tłumacz hebrajski 

    
„Ksiąg” również miał widocznie skru 
puły natur religijnej. Wpraw: 
„Księgi”, dzięki swej formie biblijnej, 
=komiie się nadają do tnuiacz dnia 
na język hebrajski, jezyk biblji, treść 
ich natomiast, zawierająca i interpre 
tująca symbole chrześcijańskie, nie 
jest wcale łatwostrawnym pokarmem 
dla religijnego czytelnika żydowski 
go. To też tłumacz uważał za wska- 
zane w osobnem oświadczeniu zapre- 
zentować się czytelnikowi jako „wy- 
znający w całej pełni wiarę Mojżesza 
i Izraeła*. „Jeśli — wywodzi dalej As 
careliį — przyoblekłem nini 
łó w szalę języka naszego świętego, 
było moją intencją uczcić sławnego 
męża, który na polach bitwy i w przy 
bytkach w iedzy, szablą i p órem; bro- 
nił sprawy swego narodu i wszystkich 
narodów z Włochami i Żydami na 42 
le... i nie liczyłem się z tem, że niektó 

      

     

Prezenty na Gwiazdkę. 
'Także temat! Widział to kto coś podobne- 

go? Żeby w takich czasach pisać o prezen- 

iach! A któż to może o takich zbytkach my- 

śleć któż może sobie na kupowanie podurun 

ków pozwolić? I tuk 
ystkiem a wię 

Oczywiści 

oszczędzać trzeba na 

ws I 

  

     
   

  

     

L j. že jesz 

dzoną i 

kapitalistyczne państwa zamraż 

wyciągając do znacznie uboższych 

wierzycieli. Ale wszak są jeszcze ludzie któ 

rzy mają trochę pie i 

  

  

rewersy 

  

     

  

   

dy dziś niewiele 

z w tem, żeby nie tonąć w banalnas     
<i pudełka cukierków, wazonika kwiatków, 

  

obdarzać mych poży 

„kry podarkami. 

Wilno 1 nie ma warszawskiego, miłego zwy 

czaju licznych 

na 

krewnych i zu     
mi, 

  

owemi“ 

podarków wśród zžnajomy>! 

    

       

    

eta i imieniny, v    twdzie poe 

za sobą konieczność r    anżowania się, ałbo 

osóbka mówiła. 

„trzeba potem będzie to odplaskač“, ale jest 

przyna jmużej ruch w interesie. W Warszawie 

jak jedna dystyngowana 

    

    

    osoby byw kim$ dorau, koledzy biu 

rowi, krewni, przyjaciele, spieszą w dni odpo: 
wiednie z wyruzem trwałej pami 

  

it To zna: 

czy że palacz otrzyma komplet papierosów w 
ozdobnem pudeiku, ; pani dobraną do 
koloru apaszkę robioną 

ręcznie, lub kupioną za parę ziotych, flakony 
perfum krajowych od 1 zł. z groszami, ko A 
piety mydeł i perfwa w ozdobnych, pudei 

Andorra grozi Francji. 
Nowy konflikt „międzynarodowy 

Na horyzonele politycznym Europy ukn- 
zała się wiełka, czarna chmura: konfHkt re- 
publiki Andorry z republiką franeuskąt Re- 
publika Andorra (7,280 mieszkańców) wysto- 
sowału krótkoterminowe ułimatum do prezy 
denta republiki franeuskiej, żądając uatyeh 
młastowege odwołania do Franeji obywatela 
iraucuskiego, Jean  Carhennella, który 
„przea swoją podejrzaną działalność i złą 
politykę sleje niepokój w Andorze, prowo- 
kując zaburzenia i zagrażajac niepodległości 
kraju“, 

Jean Carbouneil jest istotnie nielada po- 
wažuą osobistošeią. Z zawodu Żandarm, Car 
bonneil został przysłany do Amdorry z Pary 
ża na prośbę rządu republiki andorskiej ja 
ko instruktor w eelu wyćwiezenia „armji 
republiki pirenejskiej w strzełaniu 7 rewol- 
wern, Po upływie trzech ty: misja 1n- 
struktera była spełniona. Właściwie mógł i 
powinien był wrócić do Francji. Carbonnell 
zasmakował jednakże w klimacie, kuchni, ezy 
w innych waśelwościaeh Andorry i uparł się 
przy decyzji przedłużenia swego pobytu w 
obcym kraju. Mało tego. Jak twierdzi rzad 
andorski, Carbonnel, nadużywająe gošeinno 
śei kraju, prowadzi agltaeję niedozwołoną 
wśród „armji andorskiej, namawiając szere 
goweów do cbałenia rządu i przyłączenia An 
dorry do Francji. 

Nie wiadomo narazie, jak hędzie brzmia: 
ła odpowiedź rządu irancuskiego: czy nastą- 
pi odwolanie agliatora Carbonneifa, czy też 
incydent zostanie poddany orzeczeula arbi- 
trażowemu trybunału w Hadze, a może ра- 
wet wniesłony do Ligi Narodów... 

Nie trzeba bowiem zapominać a tem, że 
siły zbrojne Andorry składają się z ośmia 
szeregowych t brygadjera. Or. 

    

jej ułubionej sukni 

  

— Nie wiem jakie—mówi żona. 

lekcje (100 sztuk). Dogodzimy wszystkim, bo zawiera ona osiem najwyższych gatunków, no i w pięk- 

— Słusznie, żem się też sama tego nie domyśliła... 

re myśli i wizje, które się spotykają w 
jego dziele, nie są w duchu naszej w a 
ry, gdyż jest ich mało..." 

Aby dodać swemu oświadczeniu 
większej wagi, Ascarelli też umiesz- 
cza list rabina „z Jerozolimy“ Eljasza 
Chazana, baw'ącego przejazdem w 
Rzymie. Rabin, znający oddawna As- 
carelli'ego, gorąco poleca jego i thu- 
maczone przez niego dzieło 'o tułacz- 

ce i cierp.eniach narodu polskiego”, 
który „podobny jest do narodu żydow 

skiego tem, że również jest na wygna- 
niu i obcy jego dziedzictwo zagarnęli”. 

łumaczenie „„Ksiąg* na język he- 
brajski wywarło wówczas silne wraże 
nie wśród polonji emigracyjnej. Zna- 
lazło io gorący wyraz w liście wysto- 
sowanym przez Władysława Mickie- 

wicza w wigilję uroczystej Akade mj. 
Adama Mickiewicza, urządzonej w 
miedzielę dnia 28-go listopada 1880 r 
jako w dniu 25-ej rocznicy jego zgonu 
w głównej auli najstarszego uniwer- 
sytetu, w Bolonii, do przewodn! iczące- 

go tej Akademji prof. Dominika San- 

    

  

    

tagali. „Jest welkim zaszczytem dla 
mego ojca —— pisał Władysław Mie- 
kiewicz — być tłumaczonym w języ- 
ku świętym obok Dantego i Szekspira. 

„Księgi Narodu i Pielgrzymstwa 
Polskiego* w języku hebrajsk m z0- 
stały wytwornie wydane w małym for 
macie modlitewnika. Nakład wynos'ł 
550 egzemplarzy, w tem: 25 egzempla- 
rzy na papierze japońskim, 25 — na 
papierze chińskim, 100 — na pap: erze 
holenderskim, 150 — na papierze cie 
niowanym (,teinte) i 250 — na weli- 
nie. P'ęćdziesiąt egzemplarzy w wyda 
niu łuksusowem na papierze japoń- 

        

kach, mnóstwo Irykotažy 

a które kosztują mini- 

własnoręcznyci 

tak modnych obecnie, 

malne sumy     Śli pani jest zręczna i sama w 

wabiąc =- 

go oczy wyczyni dla przyjaciółki czy przyja 

ciela, 

  

wolnych chwilach eoś kolorowego, 

  

  

Niewyczerpana jest gama szalików na 

, do każdej sukni może być inny, a zbu 

žające się zawody zimowych sportów w Land 

warowie (obyż ni 

    

się „aawodem* i nie 

wymagają przygotowa- 

sweaterów, rękawic, 

wiewaj; 

  

spłynęły po wodziej, 

nia tualetowego, 

czoch, czapek, 

dzie łotnych nart. 

podarunku. 

poń 

ych w pe 

©О, narty, znów tema! do 

Kosztują teraz koło 20 zł. wyra- 

biają je już w Wilnie masowo. Jak to ładnie, 

iadnej pani, u której się wypiło parę filiżanek 

herabiy czy kawy, przysłać na gwiazdkę pa 

rę nart owiązanych ponsową wstążką z bi- 

lecikiem „Najlepsze życzenia, obyśmy razem 

na tych nartach... oby te narty, żebym mógł 

temi nartami zbliżyć się* i t. p. eo natchnienie 

A dla bobasa pięknej pani, saneczki: 

szałików, 

  

  

    

  

wskaże. 

może ona nię uprawia nart, ale każdy bobas, 

byle od ziemi odnióst, przepada za sankami, 

a wiadomo dziecko za rączkę matkę za serce. 

Dobrzeby było, by firmy wileńskie za przy- 

kładem warszawskich zrobiły wystawę poda- 

runków świątecznycii. 

  

wypade; 

  

słotnych, nie 

mamy książki dla dorosłych — wyszło 

dla młodzieży. 

Ale wybrać je trzeba umiejętnie, kilka nowoś- 

ci istotnie ładnych, odpowiednich ukazało się 

ostatnio, Pojednanie Zakrzewskiej, Dobosz 

i Gąsiorowskiego, Morcinka a ileż 

ilustrowanych wesołych, słonecznych kolo 

rowości dla najmłodszych. 0 Koziołku-Matoł- 

ku Makuszyńskiego, o małej Teresce Bogu- 

książki Szelburg-Zarębiny, Rogo- 

sportowych 

dni: 

sporo ciekawych i książki 

  Napoleońsk 
   

  

sławskiego, 

szówny, Ejsmonta, 

łatwe wierszyki. 

. Porazińskiej, doweipne, 

Unikajmy dla dzieci opowieści krwawych. 

Jest ich stanowczo za dużo, zwłaszcza w książ 

kach tłumaczonych z obcych języków. opisy 

mordów, wojen i kryminałów, choćby potem 

zwyciężali dobrzy i szlachetni, nie są nigdy 

dodatnim środkiem wychowawczym. A w wy 

borze do bibljotek szkolnych za mało ima to 

zwracają uwagi. { 

Jeśli tak w miarę możności obdaszymy 

znajomych i krewnych, poświęćmy mały, ma 

lutki datek dla najbiedniejszych: dla głodnych 

dzieci. Wilno jest miłosierne, czyni nadzwy- 

czajne wysiłki by podzielić się z bezrobotnenu 

rodzinami, ale wciąż jest za mało, wciąż trze 

ba wysilać wszystkie moce duchowe i mater- 

jalne, by ratować ginących. W ezasie święta 

Bożego Narodzenia, które jest przedewszysi- 

kiem świętem dzieci, pamiętajmy o nich. O 

składkach na gruźliczne, (ciastka w cukier- 

niach), o ochronkach, o zarejestrowanych bez 

robotnych rodzinach, wojsko tak piękay da 

je przykład, niechże cywilni nie dadzą się 

wyprzedźić, niech choć w ten dzień nie będzie 

żebrzących dzieci na ulicach, niech chociaż w 

ten dzień będą syte. 

Wyrsekać się dla bliźnich potrafią viko 

świctobliwe istoły, dzielić się jest obowiąz- 

kiem każdego człowieka, bez różnicy płci, 

wieku, narodowości i wyznania. 

BIE 

     
     

— Kup ko- 

skim i chińskim było speejalnie nu- 
merowanych. 

Egzemplarze 
kladu „Ksiąg“ 
bibłjografiezną. 

hebrajskiego prze- 
są obecnie rzadkością 

  

1) Ob. P. Kon, „Przekłady Mickiewiezow- 
skie w literaturze hebrajskiej i żydowskiej” w 
„Źródłach Mocy“ zeszyt I Wilno 1927 r. 

?j) Ob. „Honoration de la memoire d' Adam 
Mickiewicz en Italie", Paryż 1881, wydanie 
Władysława Mickiewieza. 

3) Z napisu na tablicy pamiątkowej w Bo- 
Jonji, ibidem str, 113. 

%) Uchwała Rady miasta Rzymu ogłoszo- 
na dnia 21 grudnia 1875 r. 

®) Lóvy wydał swój przekład  franeuski 
„Ksiąg“ w 1861 roku. 

*) Adolpha Crėmieux (1796—1880) — wy- 
bitny francuski polityk i mąż stanu, członek 
rządu tymczasowego republiki francuskiej w 
r. 1848 i rządu obrony narodowej w r. 1870, 
minister sprawiedliwości i jeden z najpopu- 
larniejszych adwokatów Franeji XIX w.; Cró- 
mieux „największy Żyd Francji*, znany z 
odważnego wystąpienia w sprawie Żydów 
damasceńskich w r. 1840, był pierwszym bo-. 
jownikiem równouprawnienia Żydów we 
Francji i poza Francją swego czasu, jednym 
z twórców organizacji „Alliance israelite nni 
verselle* i jej prezydentem aż do samej swej 
śmierci. Crómieux był przyjacielem Mickie- 
wicza i szczerze oddanym sprawie polskiej. 

W liście do autora niniejszych wierszy 
Władysław Mickiewicz pisał o Cremieux en 
następuje: 

„On (Grómieux) należał do Komitetu 
Polskiego po trzydziestym pierwszym roku 
i został oddany naszej sprawie. Po upadku 
powstania 1863 r. wychodźcy nasi często mieli 

do czynienia z policją i władzami tutejszemi. 
Jle razy Polak potrzebował adwokata, nosy- 
łałem go do Crómieux, który poruczał jego 
obronę jednemu z swoich sekretarzy i natu- 
ralnie zawsze usługi te były darmo oddane”. 

7) Ob. ten list w „Inauguration du munu- 
ment d'Adani Mickiewicz a Montmorency 
Paryż 1867, str. 47-48. 

5) Semkowicz „Wydania dzieł Adama Mic- 
kiewicza w ciągu stulecia*, Lwów 1926, 
str. 104. 
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Nr. 293 (2688) 

Prezent Gwiazdkowy. 
A czy poto przez miesiąc harujesz, człowiecze, 

Byś, świętując przez dwa dni, wydał pensję całą? 

Pomyśl jakże to długo miesiąc ci się wlecze, 

A te dwa dni świąteczne migną chyżą strzałą... 

Więc rozsądek ci tutaj krzyknie głośno: veto! 

Nie wydawaj, lecz pieniądz trzymaj w garści krzepko! 

Łatwo puścić grosiwo za świąteczną tetą, 

Ale trzeba o jutrze też pomyśleć ździebko!... 

To, coś zdobył z mozołem, ciężkiej pracy znojem, 

W świątek, piątek jednako cenić trzeba wielce... 

Każdy grosz oszczędzony — bezpieczeństwem twojem, 

Lepiej mieć go w P.K.O, niż topić w butelce! 

S STI VITA 

WIEŚCI | OBRAZKI Z KRAJU 
Wykrycie fabryczki fałszywego bilonu 

w Landwarowie. 
Zarówno jak polieja wileńska 1 polieja 

powiatowa od dłuższego jaż czasu zanlepoko 

jona byla wiadomošeiami, w Landwara 

wie, a szezegółnie w okolicznych wsiach po- 

jawiły się w cbłegu fałszywe 50-groszówki 

  

   tak precyzyjnie wykonane, iż trudno je hy- 
łe odróżn d prawdziwych manet, 

  

Wirożens energiczne dochodzenie. W i0- 

ku Sledztwa zatrzymano kilku osobników 
„pod zarzutem  kolportowania talsyfikatów, 

łeez na właśctwych winowajeów nie zdoła 

no natrsfić, Dopiero ostatnio polieja śledcza 

zwróciła uwagę na Feliksa Borowika, za- 

mieszkałege w Landwarowie przy uliey Po- 
ładniowej Nr. 16. Podejszaaem wydało się 

to, że Borowik pomimo iż cd dłuższego cza 

su był bez zajęcia, prowadził beztroski tryb 
życia i nie odezawał braku gotówki. 

Peddano go obserwacji. Dostarezyla опа 

<widocznie pownych posziak, skoro w dnin 
swezerauiszym do mieszkania Borowika zjawi 

Współczesny 
w magistrackiej koienii 

Na terenie gminy rudziskiej znajduje się 

<magistraecka kołonja wypoczynkowa dla umy 
słowo chorych. . 

Wi pierwszych dniach grudnia w miejseo- 
«wości tej zjawił się jakiś „elegancik* z lecz 
ką pod pachą i zatrzymał się w ehaeie wiej- 

- skiej. 
Przyjazd nieznanegn „pana“ do tak za- 

-padłej dziury wywołał wsród mieszkańców 

„raz administracji kołonji zrozumiałe zain 

tercsowanie. Kim jest nieznajomy, poeo przy 

był, da kogo i t. d. i t. d. — oto pytania, 

'4tóre padały z ust do ust zanim się rzeez wy 

_jaśniła. Na rozwiązanie długo nie ezekano 

bowiem już nazajutrz w kołonji gruchnęła 

wieść: „Rewizor*. 

Jakoż rzeczywiście tegoż  jeszeze dnia 

„nieznajomy z teczką* zgłosił się do admi 

mistracji kołonji, wszedt pewnym krokiem do 

pokoju i położywszy teqzkę na stole oświmń- 

ogzył: 
— Przybyłem z Wiiłna z ramienia magi- 

«stratu, celem przeprowadzenia Śetsłej kont- 

«eli ksiąg. 
Prezentacja zrobiła swoje. Nikt nie za- 

Podbrzezie. 
WIZYTA P. WOJEWODY. 

Dnia 13 bm. Podbrzezie gościło po raz 
sgierwszy p. wojewodę Beczkowicza. 

Miasteczko uderokowane odświętnie. —- 
"Przed Urzędem gminy brama triumfalna. 
JPrzy niej usveregowaue organizacje i lud- 
«ność oczekują przybycia dostojnego gos: 
"Godz. 14 min, 30 —- podjeżdża limuzyna p. 

wojewody. Wójt gmisy p. Jan Szawejko 
„akłada raport i przed: sia zabranych. -— 

Po królkiej koniereneji « przedstawicielamii 
życia społecznego udaje się dostojny gość 

wraz z p. starostą do miasteczka, gdzie zwie 
„słza: kościół, posterunek P. P., Szkołę Powsz. 

"hoźnicę, spółdzielnię młeczarską, straż og: 
śqmiową i t. d. W” czasie wizytacji przebija 
«wszędzie troska i wtełkie zainteresowanie 

-się p. wojewody wszełkiemi przejawami žy- 
«cia społecznego państwowego i narodowe. 
go. Zachęcając zebranych do wytrwałej i o- 

fiarnej pracy opuścił p. wojewoda Podbrze- 
zie, żegnany owacyj ji szczeremi wiwatu 

«mi, pozoslawiaj ; ugo uznanie 

  

  
  

  

      

    

   

  

  

   

     
Z pogranicza. 

SOWIETY WYSTEDLIŁY MORDERCE. 

й granie Rosh sowłeckiej wysiedlono 
<zieja Bubina, mieszkańca pow. dziśnieńsk:" 
«go. Bunin przed miesiącem zbiegł na teren 

Rosji sowieckiej po dokonaniu zabójstwa. 

'PIĘCIOKROTNE WYSIEDLANIE UMYSŁO- 
WO CHOREGO. 

Na terenie odelnka granicznego Kołoso- 
o wysiedlono na teren połski 47-letniegr 
"Piotra Karasia i 40-letnią jego żonę КЗ 
tynę. Wymienieni są już po raz Ś-ty wysied 

4ani z Rosji sowieckiej i tyleż razy przerzu 
<cani zpowrotem pr uasze straże, gdyż 
*Karastowie są obyw imi, w Poł 

-scę nie posiadają ani krewnych ant znajo- 

smych. 
Karaś ponadto jest umysłowo-chorym 

"ZABIŁA MĘŻA 1 CHCIAŁA ZBIEC DO 
SOWIETÓW. 

Wczoraj rano ua odeinku granicznym Mi 
-chniewicze patrol KOP. niedaleko wsi Ust- 

onie zatrzymał pewną kobietę, która uma- 

-wiała się z zawodewym przemytnikiem £a- 

ueliem Tomaszem a cenę nielegalnego prze 
„dostania się na teren sowiecki. 

Kobietę ową zatezymano. Okazała się nią 
"Elżbieta Siemlenowa, którą władze poszu- 

   

   

    

  

  

   

Noeny stróż pełniący służbę koło Sali Miej 
-skiej w noey z dnia 20 na 21 bm. usłyszał 
podejrzane szmery w kuluarach głównej sa 
оВ. Równocześnie zwrócił uwagę na jakieś 

„błyski latarek. Wierny swym obowiązkom 
„skierował kroki w tę stronę i zobaczył osch 
nika, który na jego widok zaczął uciekać i 
korzystając z ciemności noey zdążył umknąć 
Stróża zalnteresował jednak więcej charak- 
łerystyczny płusk wody, lejącej się gwałtow 
nie z odkręecnych kranów. Natychmiast zar 
jentował się w sytuacji i pozakręcał wszyst- 

kle rurki wodociagowe, z których sieumie 
„miami płynęła weda, 

Przytomności stróża zawdzięczać należy, 

     

   

ło się nagle kilku agentów połieyjnyeh, któ- 

rzy przystąpił do szezegółowej rewizji. 

Rewizja dała pożądany wynik. Znałezio 

no sztaneę z matrycomi, celem odbijania 59 

greszówek oraz reziaite przyrządy grawer 

skie i chemikalja: saimjak, boraks do pole- 

rowania gotowych  falsyfikatów, specjalne 

szezoteczki, celem oczyszczania małzye i t 

d. Znaleztona również blachę nikłową gru 

bości monet 50-groszowych Graz podręcznik 

traktujący o przerabianiu meiali, 
Oprócz tego wykryto w, nodze stołu skrył 

kę, w której mogła się zmieścić większa ilość 

falsyfikatów. Znaleziono też kilka gotowyeh 

monet, 

Charakterystycznem jest, iż podezas pierw 

szego badania aresztowany nie przyznał się 

do winy, dawał wykrętne odpowiodzi i przy 

teczył weusję, iż wykryte w jego mieszkaniu 

przyrządy gdzieś przypadkowo znałazł. 
(e) 

Chleskakow 
dla umysłowo charych. 
pytał „pana rewidenta* 6 dokumeniy. Przy- 

niesiono księgi, otworzono kasę. A gdy „pan 

rewident* kończył ciężką pracę podejmowa- 

no go bardzo gościnnie i oknzywano wiele 

przyjaźni. Rewident skontrolował książki, zre 

widował kasę, zapoznał się ze stanem ko- 

ionji i pewnego dnia znikł. 
Czy po jego odjeździe wszystko było w 

kasie w porządku — о tem narazie nie wie 

my. 
Przypuszezamy tylko, że chyba niezupeł- 

nie, bowiem zaraz zwróeono się z zapyta- 

niem «o rewidenta do Magistratu. Zapytanie 

administracji Kołonji wywołało w magistra- 

cie niemałą konsternację. Co za rewident? 

jaki rewident? Sekeja Zdrowia zwróciła się 

do kancelarji ogólnej, kancelarja do p. pre- 
zydenta. Nikt jednak nie nie wiedział © re- 
wideneie. 

Nie pozostawało Żadnych wątpłiwości, Ko 

lonję „rewidewał* najzwyezajniejszy oszust. 
Sprawa, jak nas informują, skierowana 

została do władz śledczych, które wszezęły 

energiczne dochodzenie eelem zdemaskowa- 

nia nowoczesnego Chlestakowa, tej 

kują pod zarzutem dokonania zbrodni zabój 

stwa na osobie jej męża Bazylego, oraz 
sprzedania domu i ziemł należącej do zamor 
dowanego. 

Siemieniewa zabójstwa dokonała współ 
nie ze swoim kochankiem Piotrem Kirjana 
wym który został aresztowany. 

Ofiary niepewnej zimy. 
Wezoraj podezas Ślzgawki ва jeslorze 

Knyszyno pow. brasławskiego utonął 17 - 
letni Stanisław Heruć. Zwłoki wydobyto. 

Onegdaj w ezasie połowu ryb na jeziorze 
Usza pow. święciańskiego utonął rybak Wina 
centy Kisiel. Zwłoki rybaka wyłowiono, 

Onegda] na rzece Wilji w ezasie prania 
bielizny załamał się pod nogami Janiny Kis 
niewiezowej łód. Nieszezęśliwa kobieta nto- 
nęła. Zwłoki jej nie wydobyto. 

Nieszezęśliwy wypadek zdarzył się koła 
wsi Misieje, gm. rakowskiej. 

Wtzoraj na jeziorze troekim podezas Śli 
zgawki załamał się łód pod kilku chłopeami. 
Do wody wpadła trzech chłopców, leez dzię 
ki natychmłastowej pomocy tonąeych nrata 
wane, te) 

EUR E R мЕЕ ВЬ 

SPORT. 
KURS NARCIARSKI. 

Wzorem jat ubiegłych Klub Sportowy 

„Strzelec w Wilnie celem propagandy i pod 

niesienia sportu narciarskiego organizuje 

kurs nauki jazdy na nartach dla początku- 

jacych pod kierownictwem wykwalifikowa- 

nych sił sportowych. 
Warunki przyjęcia na kurs: posiadanie 

kompletnego sprzętu narciarskiego oraz ©- 

płata 5 zł. od osoby. Dla nielicznych za do- 

datkową opłata 5 zł. od osoby klub dostar- 

ezy: sprzęt narciarski. 

Zgłoszenia kierować do K. S. „Strzelec * 

ul. Żeligowskiego 4, tel. Nr. 18-23 do dnia 

28 grudnia br. Kurs trwać będzie 2-tygod- 

nie w godzinach najbardziej odpowiada ja- 

cych życzeniom większości zgłoszonych. 

Rozpoczęcie kursu uzależnia się od warun 

Rów atmosferycznych, o czem podany 79- 

stanńe w prasie specjalny komunikat. 

  

MECZ BOKSERSKI. 

W dniu 22 grudnia br. o godz. 18 w sali 

Okr. Ośrodka W. Е. w Wilnie turniej bok- 

serski organizowany wspólnie pnzez Okr. 

Ośrodek W. F. i Wil. O. Z. B. Do turnieju 

stają trzy czołowe kluby. WiKS. Pogoń, 2А 
A Makabi. 

jie na turniej 30 gr.    
ZAWODY  SZERMIERCZE SAMODZIELNEJ 

BRYGADY KAWALERII Wi WILNIE. 

W” dniu 20 grudnia br. w sań Okr. Ośrod 

ka W. F. odbyły się zawody wileńskiej kawa 

lerji z udziałem 4 p. ut, 13 p. uł, 23 p. uł 

i3 DAK. Ogółem startowało 18 oficerów. 

Pierwsze miejsce zdobył 13 p. uł. wlleń 

skich na czele z por. Cieplakiem, drugie 23 

p. ułanów i trzecie + p. ułanów. 

Ogólna sprawność sportowa z dziedziny 

szermierki bardzo dobra. 

NARCIARSKIE MISTRZOSTWA ŚWIATA. 

Zawody F. I. $. w Insbrucku o r i - 

są bez wątpienia naj niej- 

niem obecnego sezonu narciar 

ż nieomal wszyscy, członkowie. 

ykują swe reprezentacje. 

3 1e stanowisko w narciarstwie zaj: 

mują państwa północne: Norwegja, ® j 

i Finlandja. Ich udział nada dopiero zawo- 

dom pełną wartość sportową. Tymczasem 

nadchodzą alarmujące wieści, że drużyna 

Norwegji nie przybędzie do Insbrucku z p 

wodu braku odpowiednich funduszów. Oczy 

wiście nieobecność Norwegów obniżałaby w 

ogromnym stopniu wartość tytyłów mistrzo- 

wskich no i zaważyłaby na wynikach. 

W] każdym bądź razie Insbruck ujrzy Nor 

wegów, ponieważ Grottumbraaten — rekor 

dzista Światła w skoku narciarskim i Sig 

mund Ruud, jego brawurowy rywal, wezraą 

wieoficjalny udział w zawodach. 

Fimlandja wysyła 4 narciarzy: Veli, Saa: 

rinen, Nuołio i Toikka. Saarinne jest zwye Sz 

tą igrzysk w Lake Placid i stanie do star- 

tu na 50 klm. Nuotio zaś i Toikka startują 

w skokach. Doborowa czwórka Finnów be- 

dzie się ubiegała o mistrzostwo w sztafecie 

4 razy 10 klm. : : 

poważną też jest reprezentacja Sawacj:, 

która konkurencje biegowe obsadzi zawodni- 

kami tej miary, co: Vikstroem, Englund, Sva- 

erd, Helstroom i Storman. Do skoków Szwe- 

dzi. zgłoszą Rylandera, Schoena, Hennixa i 

Hudta. 
e 

Wobec tych asów szanse nasze oczywiście 

  

   
   

  

   

    

     

      

e w c owak rwrwwwnówh 

maleją. Do Insbrucku powinien jechać Bro- 

nisław Czech, narciarz na miarę europejską. 

Bronek, coprawda, w ubiegłym sezonie, w 

kraju, nie startował, lecz w Lake Placid wy 

kazał dobrą formę; również jego możliwości 

są tak wielkie, że nadal pozostanie on czoł» 

wym narciarzem Polski. 

Z pozostałych należy wymienić: ostatnie: 

go mistnza Polski Stanisława Marusarza * 

Wiadystawa Berycha. Ten ostatni juž obecnie 

wykazuje dobrą formę i zdaje się, jest mu- 

rowanym kandydatem do 50. 

Zresztą o składzie naszej reprezentacji 7a 

decyduje obóz treningowy, którzy odbędzie 

się w Zakopanem z udziałem narciarzy 2 

kopiańskich i śląskich. Kierownikiem oboz: 

jest trener PZN. Karl Tomter. Norweg, po 

zakończeniu obozu t. j. po 15 stycznia pro- 

wadzić będzie kursy w innych ośrodkach 

narciarskich. Do ilna Tomter przybędzie 

po pobycie we Lwowie i na Śląsku. wpi. 

     

  

NAJUCH TRENUJE SZWEDÓW. 
   

     

    

Od dłuższego czasu Legja prowadziła per 

traktacje ze słynnym Romanem Najuchem 

pragnąc 'pozys so na trenera. Ostatnio 

brak środków materjalnych zmusił Legję do 

odstąpienia tej sprawy PLA 

Тутсхавет juch podpisał  kontrakt 

trzymiesięczny — do 1 kwietnia z T. Zw 

Oczywiście można go zaangaźo 

ień i maj, lecz P. Z. L. T. 

ć, iż o trenera tej miary ca 

wiełe państw, to też należ 

bko: i energicznie. WD: 

  

    
   

  

   

    

nien pamię! 
juch ub 
działać 

  

NOWY LOKAL Ż. T. G. 5. 

   

  

je Towarzystwo Gimnastyczno —— 
17, przeżyło ostat: 
innasowy dotkhwie 
ystwu, tak że osłat- 

Żydów 
    o 

      

   

  

    klubu zmusz 
lokalu i w teu sposób owoce w 

oszły na marne. Obecnie 

rności kilku fanatyków spo 

tu z dr. Gdobusem na czele, udało się wy- 

nająć nowy lokal przy ulicy Nikodema 6, 

który odpowiada wszelkim wymogom spor 

towo--gimnastycznym. Sala wyposażona jest 

we elki sprzęt gimnastyczny, da możność 

prowadzić pracę sportową wśród  najszer- 

szych warstw społeczeństwa żydowskiego. -— 

Dnia 23 grudnia nastąpi uroczyste otwarcie 

nowego lokalu co niewątpliwie wywołała ra- 

dosny oddźwięk wśród sportowców  wileń- 

skich. 

 OZĘZEIZEDZE ROWÓW OWZOOORESEE 

Nieszkodłiwy, roślinny, nietlusty 

najlepszy z pudrów, to 

ar IBIRIJ 
o miłym, subtelnym zapachu, 

doskonale przylega, nie niszczy 

cery, nie zatyka por skóry, 

a nadaje jej matową delikatność 

i świeży młodzieńczy wygłąd. 

Cena dużego pud. 2.50, mał. 1.50. 

+ dawn 
loletn 

dzieki   

      

      

ODEZWA. 
Zbliża się okres świąt Bożego 

zazwyczaj dzisiątki tysięcy osób prywatnych, 
Narodzenia i Nowego Roku, w którym 

instytucyj handlowych i spo- 

łecznych przesyłają sobie wzajemnie pocztówki, lub karty wizytowe z Ży- 

czeniami. 
Zwyczaj ten powoduje dla poszczególnych osób i instytucyj pewne wy- 

datki, które w sumie stanowią niewątpliwie poważną kwotę i stanowią nie- 

produkcyjną stratę grosza społecznego. : 

To tež juž nieraz, — W ciežkich dla Narodu chwilach — zastępowano 

ten zwyczaj składaniem, wzamian za przesyłanie życzeń, ofiar na cele spo- 

łeczne za pośrednictwem prasy. 

W roku bieżącym, gdy wskute ) 

rodzin pozostają bez chleba — Wojewódzki Komitet do 
k panującego bezrobocia setki tysięcy 

Spraw Bezroboc!i 

w Wilnie odwołuje się do całego społeczeństwa wileńskiego, aby w myśl 

wyższego zechciało się 

świątecznych i noworocznych, a przeznaczone na ten cel kwoty 

ofiary na rzećz Akcji niesienia pomocy bezrobotnym, 

Wojewódzki Komitet. 

powstrzymać w tym roku od przesyłania życzeń 
złożyło jako 

prowadzonej przez 

Wojewódzki Komitet nie wątpi że jegó atiel spotka się z przychyłnem 

przyjęciem całego uspołecznionego ogółu w 
składać można w redakcjach poszczególnych pisim 

Ofiary na ten cel 

Wilnie. 

i dzienników, na konto Wojewódzkiego Komitetu w PKO Nr. 180.610, luh 

za pośrednictwem Komunalnej Kasy Oszczędności m. Wilna, konto nr. — 

472, oraz w biurze Wojewódzkiego Komitetu (Urząd Wojewódzki, pok. 163. 

PRZEWODNICZĄCY WOJEW. KOMITETU 

DO SPRAW. BEZROBOCIA W WILNIE 
( Z. BECZKOWICZ 

Wojewoda. 

pe STT i OOO ORO a 

Wykrycie tajnej gorzelni. 

    

We ws Tuławie pod Sniatyniem policja 
państwowa wykryła tajną gorzelnię w domu 
Anny Achtemijczuk, która dawniej trudniła 
się przemytem spirytusu z Rumunji. Obecnie, 

     

  

     
    

      

  

Sabotażyści usiłowali zalać Sale Miejską. 
że straty wyrządzone wskutek tego są mini- 
malne, Śledztwo spoczywające w rękach po- 
łeji idzie, jak się dowiadujemy po linji przy 
puszczeń, że ma się do czynienia z wyraźną 
akeją srkodzenia Interesom Zaspu, który u- 
ruchamia w Sali Miejskiej dźwiękowe kine 
„Rewja“ i nuležy ten występek traktować 
jako sabotaż na te konkurent 

Wi dniu wczorajszym specjalna miejska 
komisja udała się na miejsce wypadku ce- 
lem z%adanła stanu. Jak się dowiadujemy 
steaty, wynikłe wskutek dzikiego wybryku, 
są nieznaczne i nio nie słot na przeszkodzie 

otwaretu kina, które się odhędzie w pierwszy 

dzień Świąt Bożego Narodzenia. 

    

    

«iż 

  ny aparat, zapomocą którego produkowała 
wódkę, sprzedawaną następnie w  okolicz- 
nych wsiach. Na zdjęciu naszem widzimy apa 
rat gorzelniany obok którego stoi „produ: 
centka* Anna Achtemijczuk. 

WŚRÓD PISM. 
Roeznik IX-ty W. S. H. Nakładem 

Wyższej Szkoły Handlowej w Włarszawie u- 
kazał się w druku Rocznik 9-ty za rok 1932, 

rający następujące prace dyplomowe 
wentów Szkoły: Wandy  Wbjciechow- 

j: „Cech krawiecki Starej Warszawy w 
XVIII stuleciu; — Wiandy Czempińskiej: - - 
„Rozwój pojęć o ochronie praw wynalazcy" 
i fana Lewego: „Kształtowanie się ceny 

— Prócz tych prac, Rocznik zawiera: 

Spis rozpraw doktorskich i magisterskich, 
m qośdfkzid 'qoluemouojdkp 9WId  ZEIO 
Wyższej Szkołe Handlowej w Warszawie w 

latach 1912—413 — 1930—81. 

  

    

    

OFIARY 
Zamiast życzeń świątecznych. 

Wi dniu wczorajszym t. zn. 21 grudnia rb. 
p. wojewoda Z. Beczkowiez zainicjował w Wi 
leńskim Urzędzie Włojewódzkim listę skła- 
dek na rzecz bezrobotnych, wzamian za prza 
syłanie życzeń i składanie wizyt świątecz- 
nych i noworocznych, ofiarowując na ten 
cel kwotę 26 zł, orar p. wicewojewoda M. 
Jankowski kwotę 10 zł. Pociągnięci tym przy 
kładem wszyscy pp. naczelnicy oraz urzęd 
qniey złożyli odnośne składki na akcję nie- 
sienia pomocy bezrobotnym. 

* ® о* 

Zamiast życzeń świątecznych i nowororż 
nych p. Stanisław Miedzionis - Miedzionow- 
ski dla biednych dzieci — 3 zł. 

1) Zamiast życzeń świątecznych i nowo 
rocznych złożyli na Dom Sierot im. Marszał 
ka Józefa Piłsudskiego: gen, dyw. Dąb - Rier 
nack: Stefan, Inspektor Armji w Wilnie -- 
50 zł, pułk. dypl. Krzyżanowski Bolesław, 
I Ofie. Sztabu Insp. — 10 zł. 

Na rzecz dożywiania najbiedniejszej dział 
wy szkolnej: pułk. Pakosz Michał, Dowódca 
Obszaru Warownego Wilno — 20 zł., ofice 
rowie Dowództwa Obszaru Warownego WH 

na — 20 zł, oficerowie Komendy Miasta Wil 

no — 10 zł., ppłk. lek. dr. Dobaczewski Eu- 

genjusz, Necz. Lek. Garnizonu — 10 zł., plu 

ton żandarmerji Wilno — 5 zł. kpt. Nosso- 
wicz Deleg. Sztabu Głównego przy Dyr. Ro- 
bot Publ. i Dyrekcji Dróg Wodnych w Wżł- 
nie — 5 zł. 

NSG S I 

2) Gwiazdka dla najbiedniejszych dzieci. 
Jak w latach zeszłych tak i w tym rokn, 

wojsko w poczuciu swej wspólnoty z całem 

społeczeństwem w okresie świąt myśli o do 

li swych współbraci. Zatem oprócz normal- 

mego opodatkowania się oficerów i podofi- 
cerów 1 pp. Leg. na rzecz bezrobotnych —- 
szeregowcy legjoniści tego pułku zrzekli się 
polepszenia wyktu świątecznego, przeznacza 
jąc dobrowolnie i z własnej inicjatywy rów 

noważnik tego w kwocie 150 zł, na urządze 

nie gwiazdki dła najbiedniejszej dziatwy. 
€ayn godny naśladownietwa. 
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Miła to nagroda dla młodzieży szkolnej 
kiedy radja słucha 

p    

    
  

Zabytki snycerstwa gotyckiego 
na Pemorzu. 

  

W Klonówce pod Starogrodem odkryto 

w miejscowym kościele cenną rzeźbę gotyc- 

ką, przedsta jącą Madonne. Rzeźba, która 

zachowała się wyjątkowo dobrze, posiada 

pierwotną polichromię Malowidla po wew- 

nętrznej stronie skrydeł są zupełnie nietknię 

te. Malowidła te przedstawiają 14 świętych, 

wykonanych z niezwykłą subtelnością. 

Na zdjęciu naszem podajemy wizerunek 

odkrytej rzeżby. 

RADIO 
CZWIARTEK, dnia 22 grudnia 1932 r. 

11.40 — Przegląd prasy, kom. meteor, 

czas; 12.10 — koncert popularny; 13.20 kom. 

met.; 1440 —program dzienny; 14.46 — słyn 

ni śpiewacy na płytach; 16,25 — kom, tow. 

„Sokół; 15,30 — przegląd czasopism kobie- 

cych; 15.50 — koncert dla "młodzieży (pły- 

tył; 1625 — francuski; 1640 — wynalazki a 

dobrobyt; 17.00 — nowe płyty; 17,40 — o Ma 

rfi Konopnickiej (pogad). 17.55 — program 

ma piątek; 18.00 — Muzyka lekką, wiad. bież. 

d. e. muzyki lekkiej; 18,40 — Godz. ode. po- 

wieściowy; 18.50 — rozmaitości; 18,55 — kom 

litewski; 19.00 — Ordonówna i Krukowski 

(płytyj; 19.20 — Audycja nowych utworów 

Czesława Miłosza; 19.45 — prasowy dziennik 

radjowy; 2000 — koncert, wiad, sport., dod. 

do pras, dziennika radjowego, d.c. koncertu; 

21,30 — słuchowisko; 22.15 — muzyka tanecz 

na; 22,55 — kom. meteorol.; 23.00 — retran 

smisja muzyki tanecznej ze stacyj zagranicz 

nych, 

  

  

PIĄTEK, dnia 23 grudnia 1932 r. 

_ 11.40: Przegląd pras.; Kom, mgteor.; (438 
13.19: Muzyka; 13.90: Kom. meteor; 14.40: 
Program dzienny, 14.45. Muzyką operetkowa 
(płyty); 15.15: Giełda rolnicza; 15.25: Kom. 
Wil, Tow. Org. i Kół, Roln; 15.35: Lekcja 
angielskiego; 15.50: Pieśni (płyty); 16.20: „Ma 

ła skrzyneczką”; 16.40; „Obudzenie się poł- 

skiej r5yśli pałejotycznej w l. 1876—%0" —- 
odczyt; 17.00: Koncert; Komunikaty; D. <, 

konce! 17.55: Progr. na sobotę; 18.00: Kon 

cert religijny w wyk. chóru „Echo” i Włady 

sława Kalinowskiego (organy); 18,55: Wad. 

bieżące; 19.00: Polakom na Kowieńszczyźnie; 

19.20: Przegląd prasy roln. kraj. i zagr.; 19.30 

„Gwiazdka zagranicą* — felj.; 19.45: Pras. 

dzień. radj.; 20.00: Pogad. muzyczna; 20. 

Koncert symfoniczny; „Słowo twórcze” 

telj.; D. e. koncertu; 22,40: Wfiad. sport we; 

Dodatek do pras. dz. radį; Kom meteor.; 

23.00: Muzyka cygańska, 

NOWINKI RADJOWE. 
SŁYNNI ŚPIEWACY NA PŁYTACH. 
O godz. 14,45 ze studja wileńskiego nada- 

na zostanie audycja z płyt gramofonowych, 
podczas której usłyszymy kiłku najwybitniej 

szych Śpiewaków świata, a mianowicie Sza: 

liapina, Titto Schipa. Galli Curci i in., któ- 

rzy wykonają szereg najpopularniejszych 
aryj operowych. 

KWADRANS POEZJI. 

Dzisiejszy kwadrans poetycki o godz. iQ 

min. 30 wypełnią utwory Czesława Miłosza 

przedstawiciela grupy literackiej, skupiającej 

się dokoła miesięcznika „Piony”. Poezje p. 

Miłosza recytować będzie p. T. Byrski. 

SŁUCBOWIISKO H. SIENKIEWICZA. 

Rozgłośnia warszawska nada dzisiaj o g. 

21,30 wartościowe słuchowisko p. t. „Ligja” 

opracowane z fragmentów „Quo vadis?" Sien 

kiewicza. 

PIOSENKI KABARETOWE. 

Miłośnicy lekkiej piosenki z zadowola- 
niem znajdą w dzisiejszym programie naz- 

wiska takich asów kabaretu jak Ordonówna 

i Krukowski, którzy wykonają przed mikro- 

fonem szereg przebojowych piosenek (godz. 

19). 
i S L КАЕН 

Cukiernia Zjednoczenie” 
w Nowogródku, Mickiewicza 1 

Przyjmuje na Święta obstalunki, 

Poleca gototowe ozdoby choinkowe 
oraz słodycze i pieczywo. 

Ceny zniżone. 

  

  

  

  

   

Zamiast  rozsyłania życzeń świą- 
tecznych i noworocznych złóż ofiarę 
na bezrobotnych w Wojewódzkim Ko 
mitecie do Spraw Bezrobocia (Urząd 
Wojewódzki pokój Nr. 16), lub na kon 
to czekowe Wojewódzkiego Komiteta 
w PKO. Nr. 180,610. 

po pracy mozolnej. 
NAJMILSZY UPOMINEK 

GWIAZDKOWY 

EOM I ANIPLFUM 
|Do nabycja w WILNIE w sklepie firmy 

ad BLOCK-BRUN, ul. Mickiewicza Nr. 31 

=—————>*m: 

Filmy wileūskie. 

Ratunku! — Duszę się! 

Stało się. Muszę o tem napisać. Nigdybym 

tam do tego prawdziwego piekła nie poszedł 

i do tego tak wczesną porą, gdyby nie wizyta 

człowieka siojącego na progu śmierci. 

Przyszedł do mnie i ze łzami w spuchnię 

tych oczach zaczął z miejsea zamiast przywi 

tania tłue nieszczęsną głową o ścianę. Już my 

Ślałem, że jest członkiem jakiejś tajemniczej 

sekty, której członkowie w ten sposób się 

między sobą porozumiewać zwykli. Ale nie. 

Okazało się, że jest to człowiek nieszczęśliwy, 

dotknięty tylko lekkim obłędem, jakąś tajem 

niczą manją prześladowczą. 

— Niech się pan uspokoi — rzekłem w 

miarę ciepło i ujmująco — (wiadomo z war 

jatami należy obchodzić się łagodnie). Co się 

panu stało? 

— Panie, ratuj pan! Ja się duszę. 

— Jakoś nie widzę tego. 

—- Tak duszę się, nie raz, ałe dwa razy 

dzinie, I za co? Niech mi pan wierzy, że 

jestem człowiekiem spokojnym, ulotek ko- 

munistycznych nigdy nie rozrzucałem, czło- 

wiek lojalny jak rzadko (dozorca zawsze mo 

że poświadczyć), nie trzymam ani psa, ani ka 

narka, ani żony. Podatki płacę regularnie, ko 

morników nigdy nie przyjmuję, a sekwestra- 

torów ani weź. Słowem człowiek zdawałoby 

sie zasługujący na poparcie ze strony naszych 

   

  

tak zwanych władz, 

-— Dobrze, ale o co właściwie panu chodzi 

— drogi panie? 

— Zaraz to panu wytłumaczę. Nieszczęście 

w tem, że mieszkam przy ulicy Legjonowej, 

a to chyba wystarczy. 

—- Słucham dalej — wtrąciłem lekko 

cierpliwiony. 

— Wszystko było dobrze. Mieszkam 

w iem mieszkaniu już dwadzieścia trzy 

Chodź nieco daleko, bo nie w centrum 

sta, ale powietrze było dobre, powiedzieć mo- 

żna znakomite, jak nigdzie chyba w Wilnie. 

Wiadomo niedałeko drzewa sosnowe i rzeka, 

prosto wymarzone miejsce dła dzieci. A te- 

Wi tem miejscu przerwał i zalał się łzami, 

Żal mi się zrobiło biedaka. Chciałem mu w 

czemkolwiek pomóc. Pytałem go więc głosem 

słodkim i odpowiednio scieniowanym: 

— Więę teraz się musiało trochę zmienić? 

— Pan mówi trochę — rzucił się jak ty- 

grys. — Nie, nie będę więcej mówił. ch 

się pan sam przekona. Niech pan przyjdzie 

na ulicę Legjonową Nr. 2 rano, najlepiej mie- 

dzy 6 a 7. 2 a 

Zgodziłem się. Pożegnałem złamanego czło 

wieka, oznaćzająć fńii godzinę 6,36 rano jak 

spotkanie. Przed żadną w życia randką nia 

byłem tak podniecony. Wiadomo, dzienni- 
karz to jest łakie homo, że gotów zrobić 

rzecz każdą nawet najnieprawdopodobniej- 

szą byłe tylko mieć materjał do artykuhu, 
Nie też dziwnego, że na długo juź przed 

oznaczoną godziną byłem na miejscu i płaka- 

łem jak bóbr, nie nad dołą jednak mego wcza 

rajszego znajomego ale... 

Muszę jednak zacząć od początku. Od go- 

dziny 6 rano na ulicy Legjonowej panuje za- 

wsze nawet w najsłoneczniejszy ranek głęboki 

mrok. Gdy się człowiek zbliży nieco szczegół- 

nie od strony Pohulanki ma się wrażenie, że 

gdzieś w jakimś domu na Łegjonowej wy- 

buchł groźny pożar. Chmury gęstego, biało- 
brudiego dymu unoszą się w powietrzu za- 

truwając wszystko i wszystkich. Zdala dolatu- 

je zapach ohydnych wydzielin arbonowych. 

Gdy przez miasto przejedzie jeden wóz Arbo- 

nowy robi się ciemno od dymu i ludzie dosta 

ją młodości, kaszlą, ocierają łzy i kiną. Wil 

nianie, to jak wiadomo ludzie posiadający 

anielską cierpliwość i przyzwyezaić się już 

mogli do magistrackich hocków-clocków, tu 

jednak wychodzą ze swej stoiokiej powagi i 

pod adresem Arbonów coraz bardziej soczy- 

ste padają epitety. Na Legjonowej pod Nr. 2 

znajduje się garaż Arbonowy. Tutaj dymi nie 

jeden, ale 25 wozów, tutaj odbywa się próba 

motorów, tutaj w godzinach rannych ludzie 

się nie poznają, gdyż panuje londyńska mgła 

powstała z tych potwornych wydzielin. To 

wygląda jak przedsmak Doliny Józefata, nad 

którą krążyć będą w ostałni dzień świata dy- 

my i jęki potępionych. 

Ludzie, którzy mieszkają obok po Śmierci 
powolnej, uduszeni wyziewami motorów tra- 

fią chyba prosto do nieba, gdyż piekło i czyś 

ciec mają poza sobą. 

I tak powolł wynoszą się z okolicznych do 

ntów, uciekają jak najdalej, szczególnie rodzi 

ny mające kilkoro dzieci. Jeżeli w tem samem 

tempie posuwać się będzie taki eksodus lud- 

ności — to garaż Arbonu zostanie osamotniu 

ny, a na miejscu opuszczonem przez mieszka 

ców stanie kiedyś pomnik Nieznanego radne- 

go, który należał do Miejskiej Komisji Arbo- 

nowej i któremu do głowy przyszedł zgoła 

niefortunny pomysł napychać kieszenie kapi- 

talistom szwajcarskim, którzy traktują inte- 

resy miasta i jego mieszkańców re znaną non 

szalancją, wszelkie upomnienia zbywając kpi 

nami. > 

A tymczasem mieszkańcy ułicy Legjonowej 

dwa razy dziennie rzucają bezskutecznie swo- 

je beznadziejne: „S. O. $. Ratunku! — Dusimy, 

się! S. O. S.* : 

zmie 

tam, 

łata. 

mia- 

  

Rol. | 
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KRONIKA 
    

P ———— Daiš: Zenona. 
| Gzwartek I juo: Wiktorji. 

Grudzień Wschód słońca — g. 7 m; 43 
   Zachód . —4 20.52 

Sosa apsija Zakładu Meteorologji U.S.B. 
w Wiinie z dnia 21-XH1— 1932 roku. 

770 Ciśnienie średnie w milimetrach: 

Temperatura średnia: 
   

Е najniższa — 2° С 
Opad: — 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: spadek, potem lekki wzrost. 

Uwagi: mglisto. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 
dzisiejszym 22 grudnia 1932 r. według PIM. 

Po chmurnym lub mglistym ranku jesz- 
cze dość pogodnie. Temperatura bez znacz 
mych zmian. Słabe wiatry z kierunków po- 
łudniowych. 

OSOBISTA 
— Prezes Sądu Apaleeyjnego p. Właeław 

Wyszyński wyjeehał do Warszawy w spra 
wach służbowych. 

OPIEKA SPOŁECZNA 

—- Ministerjaina inspekeja zakladėw opie 
kunezyeh. VW dniu wczorajszym przybył & 
Warszawy delegat Ministerstwa Pracy i Opie 
ki Społecznej i w towarzystwie naczelnika 
wydziału op. sp. Urzędu Wojewódzkiego = 
d-ra Rudzińskiego przeprowadził inspekcję 
zakładów opiekuńczych na terenie miasta, 
zaznajamiając się z ich stanem i sposobami 
prowadzenia. 

— Dom noclegowy dla kobiet. W. najbliž 
szych dniach przy ułicy Młynowej otwarty 
zostanie dom noclegowy dla 25 kobiet. — 
Dom ten będzie miał za zadanie za minimali 
ną opłatą dać nocleg bezdomnym kobietom. 
Brak podobnego, schroniska na terenie Wil 
na dawał się dotychczas mocno we znaki. 

Inicjatywa wyszła z łona organizacyj dol 
roczynnych i została zrealizowana dzięki wy 

datnej pomocy władz wojewódzkich i miżj- 
skich. 

— Gwiazdka dla biednych dzieci. Magi- 
strat urządza dorocznym zwyczajem w db. 
27, 28, 29 i 30 w sali przy ulicy Ostrobram- 
skiej 5 choinkę dla dzieci szkół powszech- 
nych. Dzieci zostaną obdarowane łakociami 
* upominkami. W! gwiazdce tej weźmie u 
dział 6000 dzieci. 

R SPRAWY AKADEMICKIE 
— Wobec licznych zapytań koleżanek stu 

dentek USB. w sprawie zapisów do Akade- 
mickiego Oddziału Zw. Strzeleckiego stud. 
USB. Komendant AOZS. wyjaśnia że zgodnie 
ze statutem Oddziału, zatwierdzonym prze 
Senat Uniwersytetu Stefana Batorego cz 
kiem zwyczajnym Oddziału może być każda 
studentka i student USB., którzy złożą odnoś 
ną deklarację i odbędą próbę organiz: 
ną, Deklarację wypełnić należy u adjuta 
Oddziału w godz. 9—15 w tymczasowym 
kalu AOZS. ul. Żeligowskiego 4, tel. Nr. 18 
23. Tamże udziela się wszelkich informac 
dotyczących Oddziału. 

SPRAWY SZKOLNE 

  

   

  

   

   

  

   
epidemią ARBA AN ida” radykalnej po 
prawie. Ilość zasłabnięć zmniejszyła się zna 
cznie, tak że groźbę epidemji uważać należy 
za zażegnaną. 

Zamknięte w niektórych szkołach z tego 

  

powodu oddziały zostały już ponownie ot 
warte. 

Rn GOSPODARCZA 
— Ożywienie w eksgorele papierówki wi 

ieńskiej. „Jak się dowadujemy, w  sfararb 
przemysłowych ubiegły miesiąc przyniósł doś 
znaczne ożywienie w handlu papierówką. W 
okresie tym wyeksportowano do Niemiec 150 
wagonów tego artykułu. Dość częste zapo- 

Irzebowania nadsyłane z zagranicy do wileń 
skiej Izby Przemysłowo-Handlowej świadczą 
o wzroście zainteresowania. 

   

Z POCZTY 

— Praca na poezcie podczas świąt. W dn. 
24 grudnia b. r. urzędy i agencje pocztowo 
RE: będą czynne a 17 Sa W. 
dniu * 
publi 
pocztowych ust 

stanow 
pie: 
pośpieszne 

    

   
   

upełności. 
we i przesyłki poś 
adomienia na inne 

pocztowe, które będą przesyłki 
w tym dniu doręczane. 

W. dniu 26 grudnia b. r. 
będą 

  

urzędy pocztowe 
wydaw 

t adr 
czynne tylko w zakresie 

znych oraz gaz 
m się po ich odbi 

m dniu pac zki żywnościowe i 

.pośpi: prz „zawii af › 
mienia na inne pošp 
we, 

      

    

       

      

Godziny urzędowe w 

pozostają bez zmiany 
święta), 

  

niedziele i (jak w 

  

    

  

KOMUNIKATY 
— Konsulat łotewski w Wilnie komuni- 

kuje, že w okresie świąt Bożego Narodzenia 
Konsulat będzie nieczynny dnia 25, 26 i 27 
grudnia. 

— Kemunikat „Arbonu*. Towarzystwo 
miejskich i międzynarodowych komunikacyj 
WWE Spółka Akcyjna Oddział w 
Wklnie podaje do publicznej wiadomości; iż 

w dniu 24 bm. (dzień wigilji Bożego Naro- 
dzenia) autobusy kursować będą do godz. 18 
zaś w pierwszy dzień Świąt, t. j. 25 bm. wca 
le kursować nie będą. 

Dnia 26 bm. autobusy kursować będą nor 
malnie. 

  

  

ZABAWY 
— Czarna kawa. — \ dniu 26 bm. o g 

22 w salonach Georges'a odbędzie się „CZAP- 
NA KAWH* Akademickich Kół Wilnian w 
Poznaniu, Lwowie i w Warszawie. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr muzyczny „Lutnia*. Występy J. 

Kulezyckiej. Dziś, po raz drugi, wspaniale 
wystawiona, efektowna i pełna humoru p 
retka W. Kollo „Lady Chic* z J. Kulcz, 
wyborną odtwórczynią roli głównej, w oto- 
czeniu najwybitniejszych sił zespołu. Zniż- 
ki akademickie ważne. 

Będzie to ostatnie przedstawienie przed 
Świętami. W? piątek i w sobotę — teatr „Łut 

a" — nieczynny. 
— Ye — yo* Sylwestrowe. Zespół teatru 

znego przygotownje na Sylwestra at- 

ko. Będzie to wspaniała rev. 
$ Sylwestrowe, w wykonaniu 

całego bez wyjątku zespołu artystycznego, ba 

letu i pełnej orkiestry. Reżyserja tej barwnej 
rewji spoczywa w rękach K. Wyrwicz - W.- 
chrowskiego, który jednocześnie opracowuje 
inscenizacyjnie całość widowiska, Szczegóły 
programu niebawem będą podane. Bilety. „A 
bywać można od 25 grudnia w kasie teairu 
„Lutnia. 

—- Zmiżki do teatru „Lutnia*. Administ 
racja teatru „Lutnia”* wprowadza z da. 
1 stycznia 1933 r. zniżki biletowe na wszy- 
stkie przedstawienia (premjery, dni 
nej, oprócz widowisk po cenach z 
7 wydawane będą urzędom, organiza: 
jom i stowarzyszeniom, po otrzymaniu pi- 
semnych zgłoszeń, które przyjmuje admin'- 
stracja teatru od 10 — 2 pp. Informacje u- 
dzielane są telefonicznie. Tel. 2-24. 

— Teatr Wielki na Pohulanee. 22 grud 
iz 23 grudnia o godz. 8 wiecz. „Sprawa 

*. Będą to ostatnie przedstawienia 
mej sztuki, granej koncertowo przez 

rch artystów. 
24 grudnia Teatr nieczynny. 

REPERTUAR TYGODNIA ŚWAĄTECZNEGO 

   

  

  

   

   

   

  

      

  

    

   

  

  

  

TEATRU WIIELKIEGO NA POHULANCE. 
25 grudnia o godz. 8 wiecz — „Zygmunt 

August". 
26 grudnia o godz. 

bajka Maeterlincka — 
12 w poł. przepiękna 

Niebieski Ptak". 

  

grudnia o godz. 8 wiecz — „Dzika 
pszczoła”. 

27 grudnia o godz. 8 wiecz. „Zygmuni 

August". 
Ceny propagandowe. 

    
   

  

Jak widzimy program świąteczny 
zwyczaj urozmaicony, bo obok pr 

baśni jest niefrasobliwa, pełna humoru ko 
medja — a tuż przy niej prawdziwy klej 
literatury dramatycznej, który zyskał naj 
Sze uznanie b odznaczenia. 

— Premiera egzotycznej komedji „Mar- 
jusz* w najbliższych dniach poświątecz- 
nych. 

— „Panna Malieczewska* już pakuje rze- 
aby w dniu 2 stycznia 1933 r. wyjechać 

z trzeciem arty: znem tańce z Teatrem 
cbjazdowym Teatrów Miejskich ZASP. w Wil 
niet 

— Haltet Hallo! | 
Wielka N 

ałych, 

            

atr Pohulanka sygna 

   
bezkonkurencyjnych nie 

  

spodzia nek, 

KINA I FILMY. 

  

„ZABÓJSTWO NAD RANEM* 

(Casino) 

Jeden z tak popularnych jeszcze 

  

rokiem, prawie reportażowych filmów 4 

minalnych w Niemczech. Mocna, zwarta GE 
cja, bardzo dobrze opracowane postacie mi 
nimalne niekonsekwencje w scenar juszu, do- 

skonałe wykonanie aktorskie, tak, że wystar: 
czy aby unieruchomić w nieustającej uwa 

dze a nawet emocji widza na krześle. Troche 
humoru, dużo dramatyzmu (dwa trupy, jeden 
zemdlony, kilka bijatyk i jedna wściekła strze 
łanina). banda zakazanych fizjonomij, jeden 
przystojny komisarz, paru jowjalnych jego ko 
łegów, jeden typ w miarę komiczny i wresz- 
cie jedna bardzo piękna kobieta (Annie Du- 
caux) — oto wszystko. Francuska wersja nie 
mieckiego filmu. 

        

„RADJOSTACJA W. P..N.* — 
GRZECHU*. 

"(Hėliės). 

William Ha tine 5 \\\\[›0‹ j wał się w po 

slaciach osobli bezczel- 
nych wielbicieli dumnych panienek. Już. dru 
gi raz go widzę w tym charakterze i za kaž- 
dym razem zdobywa pełen sukces, Niema to 
jak tupet, zwłaszcza wobec pańl.. Haines m 

    
  

    

  

Powrót do niewolnictwa? 
Opinja amerykańska została nie- 

dawno wzbutzona wypadkiem tragi- 
cznej śmerci jednego z więźniów w 
Jacksonvillė (Floryda|. Nieszczęśl wy 
zginął mianowicie wskutek uduszenia 
jakie nastąp'ło po umieszczeniu 
przez władze więzienne za próbę ucie- 
czki w długiej, postawionej pionowo 
klatce, w której spędził kilka godzin 
na podzwrotnikowym Żarźe. Sprawa 
tego więźnia nazwiskiem Artur Ma Ue 
fert długi czas figurowała na łamach 
prasy amerykańskiej, która przy tej 
okazji podawać za wstrząsa jące 
rewelacje o Stanie szennictwa wa 
południowych ziemiach amerykim- 
skich, 

40 

  

    

    

Więźniowie na usługi płantatorów. 

Więźniowie trakfowańi są w sla- 
nach  poludniowoamerykańsk:ch w 
sposób mało Icujący z amerykańskie - 
mi zasadanii demok zimu, svołność: 

i godności ludzkiej. Najgorszym obja- 
wem jest odnajnowanie więża'ów 
przedsiębiorcom prywatnym i planta- 
torom. którzy używ: 

  

  

   

  

     

  

| następn'© więź 

Rędaznictió kiejex Wileński S-ka u ogr. odp. 

niów przedsiębiorcom prywatnym 
plantatorom. którzy używają następ- 
nie więźniów jako 
budowie dróg, uprawie baweł , przy 
e ikach i t. a. Wi plantatorach tych 

>> je przodków. któ 
zy zaledwie dziesiątków lat i”- 

mu po długiej i krwawej „wojn. .e zgo 
dzili się na skasowanie niewolnictwa. 
Płantatorzy są w większości wypad- 
ków łudzmi brufalnymi i okrutnymi. 

rzy zmuszają więźniów do pracy 
jdanach, pilnująe ich i «„.zachęca- 

jąc” przy pomocy © bata. 
Zn: ane są wypad kiedy plamatorzy 

ćwiczyli więźniów aż do śm erci bądź 
za opór pr . bądź «<a próbę 

ucieczki, bądź wreszcie za n ezdolność 
do p wskułek wyczerpani: 
runków klimatycznych. 

    

      

          

rewolweru 

  

    

     
        

i wa     

Współczesne niewolnictwo. 

Więźniowie, zmuszeni do pracy na 
rzecz ósób prywatnych znajdują si 
w gorszych jeszcze: warunkach, niż 
czarni uiewolniey z przed 1883 r. Prze 
życia wuja Toma opisane w swo'm 

   

K UR JE R 

oprócz tego jeszcze drobnostkę — jest bardzo 
przystojny... 

Historja z radjostacją WIPN. jest podob 
no wzięta z prawdziwego zdarzenia. Dopełnio 
no owe darzenie różnemi dodatkami, wsław- 
kami, romansikami etc. Połowa jest trochę o 
zbyt wolnem tempie, które poprawia się gdy 
„zdarzenie* się zbliża. 

Marie Dressler także się specjalizuje 
postaciach przybranych matek. „Emm 
„Dziecko Grzechu*. Postać niemal identycz- 
na tyłko akcja inna. To drugie jest wszakże, 
jako film lepsze. Jedna z tych charakterysty- 
cznych, z precyzją opracowanych, historyj 
amerykańskich. Ile razy ci realizatorzy ek- 
ranowi z tamtej strony oceanu biorą się 
takich zadań, prostych, a charakterystycznych 
i całkowicie amerykańskich — zawsze im się 
to udaje. Zwłaszcza folklor i to miejski. Tai 
też jest i tym razem. 
Aktorsko pierwszorzędnie. Marie Dres- 

sler mimo lekkiej szarży w mimice jej bardzo 
ruchliwej, kinogenicznej fizjonomiji, jest świe 
tna. Wallace Beery dorównuje jej w zupełno- 
Ści, Dorota Jordan jest jak zawsze śliczna i 
pełna czaru i można patrzeć na nią nieustan- 

nie. 
Bardzo dobrze reżyserował Georges Hill. 

(5: k.) 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
KIESZONKOWCY W LOMBARDZIE 

KRESOWJA. 

Onegdaj nieujawniony kieszonkowiec 
skrądł jednemu z klijentów lombardu .Kre 
sewja* 100 zł. Klijent ten przyszedł właśnie 
do łombardu w celu sprolongowania zasta: 
wu, który miał być zlikwidowany. W, chwili 
kiedy miał płacić spostrzegł, iż skradł mu 
ktoś z kieszeni portiel i 100 zł. Sprawey kra 
dzieży narazie nie zatrzymano. (e). 

HISTORJA Z PODRZUTKIEM. 

Przedwczeraj w godzinach wieczorowych 
przechodnie ulicy Rudnickiej zauważyli, jak 
do wejścia frontowego domu Nr. 13 wbiegła 
jakaś kcbieta z pakunkiem w ręku, poczem 
wybiegła zpowretem już bez pakunku i za- 

częła uciekać w panieznym sirachu w kie- 

runku zaułku Dziśnieńskiego. Ponieważ za- 
ciekawiło to przechodniów, jeden z nich 
wszedł do wejścia irontowego i znalazł tuż 

przy dzwiach podrzucone dziecko w wieku 

ckcło dwóch miesięcy. Powiadomiono poli- 

cjanta, który umieścił dziecko w przytułku 

Dz. Jezus. 

a. DWÓCH SIĘ BIJE TRZECI... 

OBERWIE. 

Doświadczyła to w dniu wczorajszym na 

własnej skórze niejaka Rasza Fajnówna. 

Wstąpiła wieczorem do koleżanki przy uliey 

Jatkowej i niemile zdziwiona została bójka 

jej z inną koleżanką. 

Fajnówna postanowiła niezwłocznie „in- 

terwenjować*, Wimięszała się więc w bójkę 

i zaczęła uspakajać koleżanki. Miało to jed 

nak fatalny skutek. Jedna z bijących się w 

przystępie złaści porwała garnek Z WrzĄCĄ 

wodą i cheąc trafić nim swoją kołeżankę tra 

fila Fajnównę. Doznała ona poważnego po 

parzenia twarzy oraz zranienia policzka. Ran 

ną przewiezieno do ambūltorjum pogotowia 

rałunkowego, gdzie udzielono jej pierwszej 

pomocy, poczem skierowano do szpitala. j 

(e 

      

w 

  

   
    

  

ARESZTOWANIE RZEKOMYCH 

KWESTARZY. 

Wiczoraj agenci wydziału śledczego аго- 
sztowali w Wilnie niejakiego Jankieła Kli- 
giera zam. stałe w Ostrowiu oraz Szołoma 

Szmiskisa z Radziwiłowa pod zarzutem nie- 
prawnego kwestowania na rzecz istniejącej 

me w ieh wycbraźni „Centrali niesienia 
pogorzelcem*. Osobnicy ci przybyli 

ih jeszeze w listopadzie b. m. i kwe 
rzecz pogerzelców. Litościwi lu- 
edzili datków i „interes* jakoś pro 

sperówa , Do ezasu jednak dzban wodę nosi. 

Ostatnio kwestarze trafili do niejakiego El- 
jasza Jefie, który zażądał od nich legity- 
maeyj. Oezywiść ie nie mogli jej przedstawić. . 
Jofte powziął podejrzenie, iż są oszustami i 
zameldował o wypadku policji, która w wy 
niku przeprowadzonego dochodzenia obu а- 
resztowała, (4) 

            

KRADZIEŻE. 

Ze sklepu przy ulicy Wąwozy 3, nieznani 

  

     złoczyńcy, po wyłamaniu okna, skradli w 
no ‚ 20 na 21 bm., 2 worki cukru, większą 
ilo: tyton: u i różne artykuły spożywcze, ła 

wartości 790 zł. O kradzieży doniósi 
poszkodowany Zbiciak Jan. 

"Nasi łyżwiarze jadą 
zagranicę 

WARSZAWA. (Pat). Najłepszy nasz łyż- 
wiarz w jeździe szybkiej Kalbarczyk харго- 
szeny został na mistrzostwa Austrji, które od 
będą się w dnizeh 14 i 15 stycznia 1931. roku 
w Klagenfurt. 

  czne 

    

     

  

    
ch p Nojelać 2 za 
arodowe хамойу 

do Klagentort w 
w dnia 5 ła- 

wiarskich długod 
proszeny został 

sowe 32 
' awody te edbędą się 

tega 1983 Be 

zawody hippiczne 
w Zakopanem. 

ZAKOPANE. (Pat). W, dniu 27 bm. roz- 
poczną się w Zakopanem zawody hippiczne, 
do których zgłoszono już około 80 koni. 
Między innem: w zawodach tych slartować 
będą por. Dąmbrows Nehrlich, por. Roj. 

i Tuvaszwili i žų 

  

    

          

      
   

czasie przez Beecher Stovė wydają się 
niewinną sielanką w porównaniu z 

miiszą obeen'ć w 

  

    
tem. co przechodzić 

irzeciem dziesięe OCE XX w eku.b'a 
li į czarni więźniowie-n ewolnicy w 

  

    stanach pabiln: wych. U. S.A. Prze- 
dewszystkiem dawn .jszy właściciel 
niewolników, kupujący ich po tysą: 
dołarów od głowy dbał bądź co bądź 
o to, by zdrowie lakiego „żywego Ка 

рна nie było wysławione na 
szwank, gdyż Iraciłby na tem w p'erw 

'el, Obecnie 

  

     

  

    
       

  

szym rzędze sam właści 

planiator wynajmujący więźniów od 
du więzienia nie potrzebuje !i- 

   yć się już nietylko ze zdrowiem, ale 
nawet z życiem róWocizny. Plantator 
wie, że nikt s'ę za lakim n'eszezęśliw- 
cem, zaćwiczonym na Śmierć nie uj- 

mie, nikt się o nim może naweł ne 
dowie. To też pełudniow . przeds'e- 
biorcy folgują bez skrupułów swej 
checi wyzysku i szdystycznym 'nstyn- 
ktom. 

  

  

     

Metody plantatorów. 

Plantatorzy zdobywają się na róż- 
ne pomysły, gdy chodzi 0 uzyskan © 

laniej lub darmowej robocizny do 
plantaeyj. Ulubionym sposobem płan 

Hallo ! 

Król śmiechu i radości 

LoD> EONSSTKRET 

Hallo! Wilno! 

HAROLD LLOYD 
Poda ze po Europie na święta 

HELIOS jake „KINOMANIAK * 
Wszyscy śpieszcie Go powitać! 

  

CENY KRYZYSOWE: 
"HELIOS | BALKON 40 gr. i 49 gr. 
Wileńska 38, tel 9.26 | PARTER 75 gr. I 85 gr. 

  

W rol gł bohat. £. 

DZIŚ: Rekord. program! 

Komedjo - dramst 

„Emma* 
NAD PROGRAM: Triumf. kreacja Wliljama Chalmesa— 

W. P. N. Początek o godz. 4,6, 8 i 10'15, w dnie świąteczne o godz. „2 2 

DZIECKO GRZECHU 
Marie Dressler i niezrown. Valace Beery- 

RADJOSTACJA 
Na szy seans ceny zniżone 

  

PAŁAC NA KOLKAC Słynny CYRK Francesca 
już wkrótce w naszem kinie: 

  

Dirięk. teatr swietiny 

«l. Wielka 42, tel. 5-28 

  PAŃ 
2) Najrozkoszniejsza, 
szampańska operetka 

Dziś ostatni dzień! Podwójny program! 1) Najpotężn. 
arcydzieło cieszące się niesłabnącem powodzen w stol świata 

| w wykonaniu fenomenalnej pary kochank. $ilvia SIDNEY i Fredric MARCH senjelny .Dr. Jekyll i Mr. Hyde* 

JEDNA NOC NA RIVIERZE 

BLASKI ! CIENIE MIŁOŚCI 
Początek o godz 4.6, 8 i 10.15 
w dnie świąteczne o godz. 2-ej 

  

$święk. Kino - Teatr | 

śallywoca 
*łiskiew. 22, tel. 15-28 | 

DZIŚ! Wielki film genjaln. 

Richarda Osswalda p. t. 

NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 
Lady Hamilton 

Początek o godz. 4, 6, B i 10.15. 

W rol. gł. KONRAD VEIDT 
i LIANA НАЮ. 

Na |-szy seans ceny zniżone. 
  

Dźwięk. Kiao-Teatr 

Światowid | 
ul. Mickiewicza 9. 

| DZIŚ Poleżna о)- 
pea wielkiej anais 
i poświęcenia Na Sybir 

Rewelacyjny dramat z życia polskich bohaterów x roku 1905 
ść a M $ieroszewskiego. W :ol. 21: J. Smosarska, 

sm Brodzisz, B. Samborski, Eug. Bodo i M. Fi 
Bałałaji chór DANA i pieśni w wykoneniu Opery Warszawskiej. = : eini: Dla młodzieży dozwolone 
  

latorow jest w tym względzie uiszcza: 
nie kar p'eniężnych 
skazanych przez 
na grzywny za różne drobne przewi- 

nienia, 
rzyna kilka lub kilkanaś 
zmusza go następnie do , 
tej sumy na plantacji. Najczęściej bie 
dny. 

rzyn pracować 

albo też na stałe zostaje więZńićn w 
plantacyj z tytułu 
nę Za każdą próbę ucieczki od swe 

     
wnych dobrych 
przez zbrojnych konnych dózorców 

psy goń 

  

zienia, bądź p 
go planiatora bawełny 
niem 30 doł. raiesięcznie. 

I (to choe mieć dobry odbiornik radiowy, | chce mieć dobry odbiornik radjowy, 
dobre lub dobrze naprawione słuchawki, dobrze naładowany lub napra- 

wiony akumulator, niech się zwróci do firmy 

„OGNIWO“ 
w Wilnie, ul. Ś-sto Jańska 9, tel. 16-06. 

Na składzie duży wybór 
CENY NAJNIŻSZE. 

aparatów radjowych, słuchawek i 

WYKONANIE SUMIENNE. 

głośników. 

Posiadamy również duży wybór kloszy do lamp elektrycznych oraz żarów- 
ki po cenach najtańszych. Kuchenki elektryczne, żelazka do prasowania, 

grzejniki do wody. 

NA RATY. 

E MN O AAA = 

Е 
Е 
В 

POLSKIE 
ZAKŁADY RADJOTECHNICZNE 

„CENTRUM“ 
SPÓŁKA Z OGR. ODP. 

WILNO, WILEŃSKA 20 (w podwórzu) 

POLECAJĄ NIEDOŚCIGNIONEJ JAKOŚCI 

APARATY RADJOWE 
Prawdziwą rewelację stanowią wzmacniacze 
detektorowe wraz z wbudowanym głośnikiem, 

zasilane z sieci prędu zmien. w cenie Zł. 135. 

Fachowe ładowanie akumulatorów. 
Najtańsze źródło zakupu radjosprzę'u. 

HURT: 

  

    

    

    

  

PROSZEK 

2 
ED TT 

»4 BÓL GŁOWY 
OSTRZEŻENIA 70 

+ WYSTWŁ 
Erg 

     
          

     

„Pazv Aya Natedr 
ŻĄDAĆ TYLKO 
Z.KOGUTKIEN" 

08 LAT TRZYDZIESTY 
MAŚLADOWNICT W, UPOR 

W PODOBNEM GO 

  

NA GWIAZDKĘ! 
0ZDOBY CHOINKOWE 
ZABAWKI — LALKI - KONIKI —- ROWER- 
KI — GRY DZIECINNE i TOWARZYSKIE. 

WIECZNE PIÓRA — ALBUMY — TEKI — 
BIUWARY — PRZYBORY DO PISANIA itp. 
UPOMINKI GWIAZDKOWE. 

KALENDARZE -— POCZTÓWKI. 

BILETY WIZYTOWE OD ZŁ. 1.20 

CENY ZNIŻONE. 

W. BORKOWSKI 
Wiino, Mickiewicza 5, tel. 3-72. 

    

za  murzynów. 
sąd amerykański ki 

  

Plantator, zapłaciwszy za mu 
ie dolarów 

„odrobien'a” 

      

nastraszony i otumaniony mu- 

musi szęreę miesięcy, 

„nieodrobionego“ 

odpowiada mu 
sądem, będ: 

„dobroczyńcy** 
d miejscowym    

  

  

у niew Ando twa 

    

e na rzecz mieji cowe 
4 WYŁ 

Suma to za) 

  

    

   

  

nach 

    

   

„Oszczędność | wygoda'* 

  

  

NA RATY. 

GALA: TS 

06 roku 1843 Istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 24 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it,d. 
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Dom Handlowy 

K. kymkiewicz 
Wilno, Mickiewicza 9 

Poleca w wielkim wybko- 
rze kalosze: 

DAMSKIE 
MĘSKIE 
PANTOFLE gimnast. 
CERATY 
LINOLEUM 
CHODNIKI 
KOKOSOWE i inne 
WYCIERACZKI 
ROZMAITE 

Świąteczny rabat 
na wszystkie towary. 

M. Blumewicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopiciówa, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 95—1 i 3—8 
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Akuszerka 

МЫ КОН 
B'zyjmuje oś 9 do / wise: 
ultęz Kaasterowa 7, m, ? 
W. Z. P. Ne. 69. 85a 

Języki obce 
врес. syst. konwers.: nie- 
miecki, £ancuski, włoski 
Przygotowania do matury 
i Gerai a 6 
steno>grafji parlamentarnej 
Lekcyj udzielają specja- 
Mści: absolwenci U. S В. 
ib. nauczyciele gimnaz. 

Zgłoszenia w Red. „Kuzj 
pod „Lekcje” 

  

    

musi murzyn-n 

  
    

    

Konkurs. 
Senat Akademicki Uaiwersytetu War- 

szawskiego rozpisuje konkurs na stanwisko 
MII st. służb. w Sekretarjacie Uniwersytetu 
Map zpiokiego: 

czenia 

mają 

|. Kandydat musi posiadać dyplom ukoń- 
nauk prawnych, a pierwszeństwo 

kandydaci, którzy odbyli praktykę: 
administracyjną lub sądową. 

2: Kandydat musi być obeznany ze sto- 
sunkami miejscowemi PZ prawem miejsco- 

wem. 

s Kandydat musi posiadać znajomość 
języków obcych, a przynajmniej jednego 
języka zachodnio-europejskiego w słowie 
i piśmie. 

4. Kandydat musi przedstawić: a) wła- 
snoręcznie napisany szczegółowy Życiorys 
bsz przerwy chronologicznej, 
urodzenia, 

bi odpis akcu 
c) Świadectwa maturalnego, 

d) dyplomu uniwersyteckiego i świadectwo 
z praktyki administrecyjnej iub sądowej. 
Przed ostateczną decyzją Senat zastrzega 
sobie 

wych 

5. 

zażądanie w razie potrzeby dodatko-- 
świadectw. 

Do stanowiska przywiązane jest upo- 
sażenie w VII st sł. państwowej. 

6. 
nych 

Termin składania podań, adresowa-- 
do Jego Magnificencji Rektora Uniw.. 

Warszawskiego— Warszawa, ul. Krakowskie 
Przedmieście 26/28, upływa z dniem 20-go- 
stycznia 1933 roku. 

Warszawa, 19 XII. 1932 x. 
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SRÓŁDZIELNIA PRODUC. RYB 
Rynek Drzewny przy Zawalnej 41 

żywe i śnięte: karpie, liny, 
szczupaki, płotki, okonie RYBY Ci 

z pierwszego źródła z właćnych basenów 

  

sprzedaje 

Tamże sprzedsż sandaczy mrożonych.     

POKOJE 
jeden, 

nia, słoneczne, suche. 

Jagiellońska 9-13. 

MATEMATYK 
Absolwent U.8.B u 
la lekcy) matematyk 

  

Udziela lekcyj 
z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6 ej 
włącznie, mogę być: 
też pomocą w nau- 

kach w roku szkol- 
nym, za minimalną. 

g. | cenę. Zgłoszenia pro- 
szę kierować do Ad- 

dwa, cztery, kuch- 

    

zyki oraz przygotowuje 3 
do matu:y Długoletnia | ministracji „K WiL“ 
praktyka. Naucza meto- pod Udzielam* 

dycznie i sumiennie. 
Ul. Mostowa 27, m..9 

Maszynistka 
poszukuje posady 
jak również może być an- 
gażowana do biura na ter- 

  

  

  

koma skoro się weźmie pod uwagę, 

że wszystkie niezbędne do życ:: 
nabywać 

a środ- 
iewolnik 

w magazynie tegoż płaniatora po се- 
n esłychanie wygórowanych. 

Martyrologja więźniów-niewolników. 

Ukazała się niedawno w Ameryce 

ne prze 
i fołogre 

  

ce w klatk 
Tząt. 

wia prze 
e Lžywien 

jest n/ed 
SZ. 
Or 

    

Pracować 
lańcuchami w ieą sposób, 
niezręczny ruch jednego z nich spra- 

sąstadom. 
jęźn'ów-niewolników 

najprymitywniej 
pczytem brudno przyrządzone. 
adzeniach 

nawet R 2 Atdzo r 

wstrząsająca ks ążka znanego dz 
carza John'a L. 

ger“ 
Spivak'a p. t 

(„Murzyn 2 

  

enni 
„Geor- 

Georgii). 
ona aułentyczne, potwierdza 

merykańskich. 
nie chee, by to, co Sį 

  

jma ijacy ból jego        

  

w 
ateczne, 

    

sanitarnych 

          

zereg Świadków dokumenty 
e przeżycia więźniów połud 

Wprost wie- 

ik opi 
suuje istotnie działo się w szezycącej 
się ze swej kultury Ameryce. Wzęźnio 

e PL zewoże ni są Z Mi iejsca na mie 

sach nakształt dzikich zw 
muszą grupami skuci 
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| minową pracę, również ij pŹ NI c VAL . 
wykonuję różne prace w i Vilno, ša. Jaiska Br. 1 dt 
domu po b. niskich cenach H Feloton 3-40. JE 
Łaskawe oferty do Adm. | 5; Dzieła książkowe, TR 

„Kurjera Wileńsk." pod | || druki, książki dla Ё 
„Maszynistka i urzędów, bilety wi- i 

A rytewe, prospekty, Iš 
Sprzedaje się ji maa >, Rate H 

L i iwezelkiego rodza- |! 
H ju roboty drukarskie Ę 

D o M ił WYKONYWA ь 
!‘! PUNKTUALNIE Ib 

drewniany 4 — TANIO — jj 
w dobrym punkcie. ji 3OLIDNIE | 

Dowiedz.'się w Red. | į f   
      

        

     

    

   
stej odzieży. Kary cielesne są na po- 
rządku dziennym. wię ) 
CZY batami, pozostaw :a 
nych w ciągu dług: ch godzin na palą- 
cem słońcu, wiesza się na wyciągnię- 
tych rękach w specjalnych klatkach 
R: 

  

    

Papierowe ustawy. 

Wszystkie te fakty wywiekane od 
czasu do Czasu na Światło dzienne 
skłon:ły wreszcie stan Florydy do wy- 
dania uslawy, zakazującej odnajmo- 
wania więźniów  przedsiębiorstwon 
prywatnym. Ustawa ta jednak poza- 
staje na pap'erze, gdyż mało kte > 

lroszezy 0 jej stosow anie, а х drugi: | 
strony cierpienia więźnów, zatradabo 

nych przy robotach publicznych (bu- 

     

    

   

      

  

dowa * naprawa drėg, pracn w s<piła- 
lach i t d.) małło są mniejsze od cier- 
pień wi ów-niewoln ków prywat- 
nych. Zapewne dužo jęszeze wody u- 
plynie zanim humanitaryzmie 
naprawdę będą przestrzegane w wieł- 
kiej, lećż tn dotychczas kuluralnė 
republ.ce zaoceah ežuej. 
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