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Drogi generała Schleichera Deklaracja rządu Paul-Boncoura w parlamencie. | cospodarstwa %aloweye. 
WARSZAWA, (Pat). W dn'u 21 b. 

m. odbyło się pod przewodnetwem 
prezesa dr. Góreckiego pos'edzenie 
Rady Nadzorczej Banku Gospodarst- 
wa Krajowego, w którem wz ął udział 
po raz pierwszy nowomianowany wi- 
ceprezes Banku p. Stefan Starzyński, 

+ { R spad sh ; „Nowy gabinet we Francji. ; trudność i przywrócć równowagę 
Berlin w gru niu. na sprzeczność objaśnia się tem, że : budżetową przez energiczne kontpre- 

Grzegorz Strasser przy całym swym 3 : sje, o których będz e mowa we właś 

słownym radykaliźmie jest realnym ciwym czasie, gdyż niezależnie od 0- 
politykiem. tiar zwykłych i niezbędnych, które po 

Widz RAE alanų E LEA nosć muszą wszyscy obywatele, je 
ąc ruch wsteczny zwoj я Es) S p * dyn.e reorgan zacja służby publicznej 

przyn'esie trwałe i istotne oszczędnoś 
ci. Odpowiednie zarządzenia w nny 
być powzięte, aby zapewn'ć w budże- 
ce 1933 roku niezbędną równowagę 
Narazie rząd domagać się będzie jedy- 
nie prowizorjum na styczeń, a następ 
nie postara się wprowadzić główną 
część zarządzeń, które uważa za zba- 
weenne dla kraju. 

Obecna sytuacja polityczna w Sta- 
nach Zjednoczonych wymaga wiel- 
kiej ostrożności. W, czasie przesilenia 
Herr:ot utrzymywał na szczęście Ści- 
sły kontakt z Waszyngtonem. Jesteś: 

4 rodowe), Albert Sarraut (Kolonje), N. Bornier My SZczerze wdzięczni Waszyngtono- 

  

ъ 

Istnieje jedna znana anekdota ży- 

dowska: pewnemu Żydowi powodziło 

się bardzo źle, w.ęc udał sę do cady- 

ka po radę. Było mu okropnie ciasnu 

_ w meszkan:u. Cadyk poradzł mu 

| wprowadzić do mieszkania konia, kro 

  

    
partj' uważał, że w danej sytuacji n'e 

należy wysuwać nadmiernych żądań, 

lecz trzeba brać, co dają, Przy dykta- 

torskiem stanow:sku, które zajmuje w 

partji 'H:tler, Grzegorz Strasser, jako 

nie zgadzający się z wolą wodza, mu- 

siał ustąpić. Jeśli Hitler pozostan'e 

konsekwentnym w swej pozycji, wów 
czas, oczywista, współna ргаса 5еБ 

chera z parlamentem okaże się wkrót 

ce niemożliwą. Na to spekulują nacjo- 

naliści, którzy dość obojętn'e przyjęli 

jego usiłowa- 

wę ć kozę. Wkrótce Żyd zwraca się do 

_ cadyka i opowiada, że jest mu już 

tak ciasno, że brak nawet powietrza.   
  

  „Wyprowadž krowę” powiedział ca- 

dyk. Po pewnym czasie pozwolił mu 

cadyk wyprowadzić konia i kozę. 

Wówczas Żyd swobodniej odetchnął- 

lak wygodnie i przestronne mu 56 

zrob.ło w jego starem m:eszkaniu. 

   
  

PERPAENIE R ZOO PCT REGO gen. Schleichera, gd 
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stopnia przeżył obecnie naród nie- nia naw.ązać kontakt z parlamentem (podsekretarz stanu w Ministerstwie Lota. wi za usłowania zwalczania trudnoś- 
miecki. Po wszystk.ch antyparlamen- ь 25: twa), Aleksander Israel (podsekretarz stanu ii prowa. е 

: " S zi stały na drodze ich zamyslow restau- SKA w pierwszyni nzadelć ox) RDOBY EA rstwie Spraw Wewnętrznych), Che R WKPSACZĘ Madziemy PEDRA A 
iarnych i antysocjalnych  przed- POCIE iP wej: p. p. Queuille (Rolnictwoj, Abel Gardey | nister Finansów i Budżetu), Patenct  dĄżeMu do osągnięcia ogólnego roz 

racyjnych órym sprzyjał! apen, a  (wicepremjer i Sprawiedliwość), Camille re (podsekrelarz slanu Gospodarstwa Naro w iązs ania, któreby zakończyło bezład. 
sięwzięciach Papena, które nadały je- 

go gab netowi charakter otwartej dy: 
       GIGA SAK av ą nic ‚ Chautemps (Sprawy Wewnetrzne), Paul Ron w szczególności von Gayl. Dla n:ch wy Kasis zu rej › 

+ 8 Gayl. Dla n:ch w; cour (premjer i Sprawy raniezne), J dowego), Albert I 
godniejszym bylby  konflikt gen. Leygues narka Wójennaj, Danielon onet (Roba 

O < sekretarz stanu 
Schleichera z parlamentem. w rezul'a- (Zdrowie P ublie zne), Leon Meyer (Marvuu | gej, Ь 
chleichera zipa = Е ka Handlowa; i Juljan Durand (Handel). Gna Apodae HES 

Jalinter (Pra 
Pubłiczne), 
Wiycho 

а), Georges jaki powoduje ciągłe brzemię długów 
larcomies (pod | m'ędzyrządowych. 

Wrażenie deklaracji 

          

  

       ktatury pieniężnego worka, nietrudno 

         

  

   

było nawet gen. Schle'cherowi zasły- Р Lb 1 elnių S RAA je ; 
Ьа 2 8 4 cie czego ne у " ponownyc VY- й : = A NT aa nąč jako „generalowi socjalnemu“ му ® ( ы 823 0`_—` By WRYC 3 Wwy W] drugim rzędzie od strony lewej: p. p. ster Wojny), Jean. Mistler (podsekretarz sta- Paul-Boncoura. 

borów. Lecz gen. Schleicher zanterza  Jaubert (podsekretarz stanu w Ministerstwie nu w Ministerstwie Sztuk Pięknych), Canda- PARYŻ, (Pat). Poilczas przemó- 
słarczyło tylko usunąć najbardz'ej nie Ko 

    

  

ю RR z ž 1-2 WODE SZ Rolnictwaj, Ducos (podsekretarz stanu Wy <* ipodsekretarz słanu w M & y > azie konieczności гох- : A i Й - , В - widocznie w razie konieczności Toż: „powania Techniczn E. Frot (poksekre  łonij), de Tessan (podse wienia Paul-Boncoura w Izbie Depa 

w qzać Re chstag z tem, by wyznaczyć tarz stanu w Prezydjum Rady Ministrów!, - nisterstwie Pracy] i tr Got (podse R towanych trybuny dla publiczności = 

Eynac (Poczta, de Monzie (Wychowanie Na- stanu w M'nisterstwie Spraw Zagranicznych). przepełnione były po brzegi. Odczyta ZA R Se Krajowego 

Jakie mogą być wynik: tych po- = ae tekkisjsięji wzi CIE sę 

nownych wyborów? Reformy gospodarcze, budżet, długi wojenne. Goo amen deklaeja prze Przed Przystąpien m do_ porządku 
Zupełnie widoczny jest dalszy spa PARYŻ, (Pat). Deklaracja rządu 7% kańska, wyłoniona z wyborów dnia & rywana była oklaskami. Burza okla- SOP NA NY zek 

dek wpływu hitlerowców. Lecz równo  wa.odczytana w dniu 22 b. m. po po- maja, m ała na względz e interesy kra Sków nastąpiła po odczytaniu SIEBIE ;mrowi Banku 2 Maażacić ama 
legle ze spadkiem wpływu hitlerow- łudnu w parłamencie, podkreśla. že ju. dotyczącego konieczności przywróce- głębokie uznanie m jego długoletnią” 

ców postępuje wzrost wpływu komu- przesilen e m'nisterjalne  rozpoczęł: Nowy rząd przez swój skład św a La autosytyiė PRASY IE o pracę (Rada Nadzorcza na posiedze - 
się w.okolicznościach specjalnie dra - czy.o św.adomcj woli kontynuowania poruszenie nastąpiło wśród PRAWEJ 3 wiwavdniu-7 bźrasuchwał' ła udzielść 
żliwych, w przededniu grożących zna- poprzedniej polityki. Rząd, współdzia lewicy przy odezytawaniu ustępów dr. Mac szewskiemu z dniem 1 stycz 

i cznych spłat, przyczem, prestige Her- lając z narodem, dążyć będzie słak potrzebie energicznej kompresji bud- nia 1938 r. bezpłainego urlopu + 
J-lyczne pozytywne nastawione wzglę  riota, ani jego poktyka nie były w |- do podniesen'a gospodarczego " jeśli žetu, Cala Izba oklaskiwala projekt . związku z powierzeniem mu stanowi 
dem gab'netu Schleichera, w razie dal czem narażone na szwank. Prezydent pozostawiony mu będzie należyty zniesienia niepotrzebnych urzędów. ака prezesa zarządu S$. A. Zjednoczo- 

L ia a CRO OE szej nieustępliwej pozycji hitlerowców  Łebrun i nowy rząd są przekonani czas, dokona poważnych reform, któ RO WE ostentacy JE w ne Zakłady Scheihlera Grohmanna). 
w każdym raz » jego tolerowania. By- я bez względu ha znaczne, lecz przejś rych domagają się wyborcy. Z drugiej Stęp deklaracji, dotyczący ochrony Następnie Rada uchwała wybrać za- 

ło to tem bardziej efektowne, że w wi- ciowe różnice zdań większość republi strony trzeba będzie przezwyciężyć franeuskiego rynku zbożowego oraz "BG 
; ‚ ч оар онр AS с овн z S ias е stępcą naczelnego dyrektora BGK. p 

gilję jeszcze posiedzenia Reichstagu Hitlera masy i w ten sposób stworzyć RUREK środków zwalczania bezrobocia. 

    || sprawiedliwe dekrety Papena, usunąć      

  

sądy nadzwyczajne, nie przeszkadzać 

aunnestj., delikatniej obejść się z part- 

jami poł tycznemi — polityczne n'e- 

bo, pokryte chmurami, odrazu rozjaś- 

nilo. się 

Kawalerzysta Papen zmobilizowal 

przeciwko sob'e wszystk'e partję poli 

tyczne z wyjątkiem narodowej partji > е 

Hugenberga. Gen. Schleicher potrafit PET S sea e 
Sa mnie stworzyć gły stare lub nowe ugrupowania pe- 

dość szeroki jednlo.ty front, jeśli nie 

otwartego poparcia jego gabinetu, lo 

ponowne wybory. 

  

       

  

  

     

      

  

zjednać sobie występujące z obozu 

  

; =—————.— inž Dreckiego, obecnego dyrektora 

prasa hitlerowska wrzeszczała: „Precz : a ais Ugrupowanie sit. a w eloletniego członka Rady Nadzor- 
dzy kanclerza — generała? oc czej Banku. Zkolei przyjęła do wis- 

Ё as ŁA > = "Trzeba przytem przyjąć pod uwa- Sprawy długów będą załatwione B a ži ii SB domości sprawozdanie dyrekcj z dzia 
grzmot hitlerowski był znów tylko 8 Ž 4 ai Bank Ža) 4 

grzinotem teatralnym, i hawetajbar. 89 Ž€ Y Bewnych kolach pržėmyslo- odłu życzeń Roosevelta. lityczne Izby Deputowanych w spra. alność" Banku w miesiącu istopadzie 
grzmu atralnym, 8 ajb: R A н aż “а б & ю м а 

dziej nicokiełznany demagog h'ilerow “9CB dość krzywo paisa się na „,s0- BD 9 Pe: la B > oje k a | 
a R S LONDYN, (Pat). Prezydent Hoo- kę, leez zastosowania się całkowicie „bec rządu. Frakcja radykalno-społecz dnia 30 listopada r. b. Z bilansu tego 

br. Goebbels rezolutnie zaznaczył ver ogłosił dziś otiejalnie swą decyzię do życzeń Roosevelta, wyrażając go- na będz'e głosować za rządem. Soeja-- NM podkreślenie zasługuje wzrosł t я > wkładów o prawie 9 miljonów zł. de 

    

      «jalistycznego generała i jego przy- 
     

jaźń ze związkami zawodowemi, i że   

  

   w swoim „Angriff”: „nie szukamy kon й ris w sprawie niepodejmowania rokowań tow ewentualnego podjęcia roko liści zamierzają go poprzeć pod wa- 263 milj L 
iliktu dla konitiktu!“* General Sehle'- 7 lej strony są możliwe iutryg. plze- > mecarstwami europejskiemi w kwe- | wanna pedstawie planu i według runk'em, że program nowego rządu Sumy 299 MU JONY 7. йу jednocze r 1 „nem zmn'ejszeniu się stanu kredytów 

ciwko niemu. Gen. Schłeicher dąży do stji długów wejennych na własną rę- wskazań przyszłego prezydenta. ich zadowoli. Centrum republikańskie GRO: ‚ 8 wedi 1 
, Ę ZE B 7 3 4 я Ę draż kaacE SZĄ PRES rótkoterminowych o mrljonów zł. 

E sias NE . stworzenia możliwie szerszego froniu OR wwa jest Tardien pa xi: zh EE 4 
przez hitlerowców kosztem umnestj. 3 Ek ; В Głównie dzięki temu zjawisku zmniej- 

da Nowego Roku. Grożą on. teraz «5 ауаа weś ww ie ROQgęygj( pragnie zachować wolną Pękę. piana ee СЬ З zobowiązani anka It 
śk jego wysłki w tym kierunku się |OD e redyskonta weksli o poważną sumę 13 

cher kupił tolerancję swego gabinetu 

      

          

         

    

bezwgziędną opozycją po Nowym Ro 3 > ż za sz : 
ku. powiodą, wówczas stanie się znów ak WA ZYN TON, (Pat). Z ogłoszo- sji do zbadania sprawy rewizji dłu- m ljonów złotych, a pozatem nastąpł 

eż usien TO luulna możliwość decyzji pozaparla- R | dziś przez Biały Dom koresponden gów wojennych i innych zagadnień Pożegnanie wicemin. Szem- dość znaczny wzrost z sobėw kaso- 

„ecz po Wszystkich tealrainych SAN a Z cji pomiędzy Kooscveltem a Носуе- międzynarodowych. Roosevelt zazna- beka w Bukareszcie. wych o zgórą 7 milj. do ogólnej 

grzmołach hitlerowców n.e jesteśmy esi R Z DACNE rem wynikć że Roosevelt odmówił cza, Że pragnie zachować swohodę BUKARESZT, (Pad. Obiad -„, sumy 36 miljonów. W dziale ems 

skłonni przyjąć te pogróżki za do- dzieć NIE NOŻNA. : przyjęcia jakiejkolwiek wspómej ed- działania w chwili objęcia władzy w лЕЫ Si śż AROSA t S nym nastąpit wzrosi stanu dlugotermi 

brą monetę. Raczej należy w niej wi- Dr. GW. powiedzialności za mianowanie komi- dniu 4 marca roku przyszłego. WSdERi оОР sprawi ae nowych pożyczek emisyjnych o 7 mil- 
В z s е jonów zł. do ogólnej sumy 83: - 

UI IDO icrnych przez premjera Maniu, zgro- 2. p A : 8 > 838 a> 
i + w Zo. + ta. r. B, rawie ca S 

| tolerancję. 
madził dziewięćdziesąt kilka osób, > ROD PRANIE ORNE j > spowodowany został konwerją 2 = ; Е . > 

Ё > EEE: s wśród których byli wszyscy obecn* w z ; 
Položenie partji rowskiej ` krótkoterm nowych pożyczek gotów- 

: = ' e PNI hillerowsk ej RI s Bukaresze'e członkowie rządu rumuń КОЬ п‹ігісіч?ъ 14 AAA 
jest tak św etnie, by prowokować no- skiego, wszyscy byli  min'strow: AM ОНО PB S 

spraw zagranicznych, szefowie misyj A OZ re wybory do Reichstagu. Podcz* z ё z s ‚ SZ s ERZE ag i Biłas, Danyłyszyn i Żurakowski skazani na śmierć. DH a a vs ž5udių 
ostatnich wyborów do Reichstagu 6 

dyplomatycznego msgr. Wolei na cze 

  dziec żądane nowej ceny za dalszą 

  

       

   

Fstopada stracili oni 15'/, głosów, t LWÓW. (Pat). Dzisiaj w 6 dniu rozprawy się jak : postępowe m dowodowem.  brońey odnieśli się do Kancelarji Cy- : 7 

grudnia przy wyborach w duzyneji w publiez jak WYBIE the: zanełniia R Žž: a ska p stał za na ił 4 P. Prezydenta Rzeczypospolitej le, jak BE członkowie poselstwa WARSZAWA Pat. Pan Prezy- 
8 a przy w) ac yngj sk. Danyłyszyn skazany został za WDOWA й zypospo'kel  polsk'ego i wyżsi urzędnicy minister. dent Rzeczypospolitej przyjął dzisiaj 

  

salę w oczekiwaniu wyroku. Na ławach pu- 
porównawu z wyborami 51 Hpea stra | blieznošei „zajął również miejs e brat Ś. p. pad zbrojny na cudze mienie oraz za z prośbą o łaskę dła wszystkiech trzech stwa spraw zagranicznych. Imieniem przed południem generała Rumla, któ 

c.li 48 proc. Oznacza to, że przy po- O Okna BO zań "3% usiłowanie zabójstwa na osobach po- oskarżonych. rządu rumuńskiego przemówił wice- Ty zaprosił Pana Prezydenta na zawo- 
® adys - й a premjer Mironescu, przypominając za dy konne w Zakopanem. Następnie nownych wyborach do Reichstagu za zupełni spokojni i swobodnie rozmawiają  sterunkowego Sługockicge i Andru- 2 2 

: Pan Prezydent ułaskawił sługi ministra Szembeka, położone w Pan Prezydent przyjął p. m nistra spr. 

    

    

  

m ast obecnych 196 mandatów otrzy- lędzy! solal žedentyiko Perakas ж ra, oskarżony ias za apad : 
Е : r в ы UM bierze udzialu w rozmowie, Z oskarżony E AOI Żurakowskiego kolejnych ctapach zac'eśnienia sto- wewnętrznych  P.eraek- ego, zkolei 

maliby zapewne 120—130. Wszyst- O godz, $ min. 10 Trybunał wchodzi na zbrojny na cudze mienie i zakójstwo = sunków między obu zaprzyjaźn'onem: Zaś p. ministra Patka 
у 2 2 Hi 7 sale i ziela głosu cbrońcy Kossak ее 4 ZS я > r л , я ы kozy: z RADY a A : я ko lo miało jakoby sklon'č hillerow- p ki aa wia OBŁOŃCA: othra* Gl przodewnika Kojaka, zaś oskarżony WARSZAWA, (Pat). Pan Prezy- ; sprzymierzonemi państwami. Mów- 

ców do kompromisu, t. j. do otwarle- osłabić zeznania świadka Motyki i twier- Żurakowski za napad zbrojny na ću- dent Rzeczypospolitej skorzystał z ca złożył p. Szembekowi powinszówa: Zamiast życzeń świątecznych    

dzi, że Kossak udziełał wprawdzie pomocy w 

Е Е ч zbredni dokonanej w Gródku Jagiellońskim, ° у 

rodowej” pod eg dą generała Schlei- ale nie znał przyczyn dla jakich posyłał list kazany uł sądowi przysięgłych z stosunku do skazanego Zurakowskie- 
do Biłasa. Obrońca twierdzi, że czyn iega + R ZOZ CE у Фар аст Kitas sa 15 

с > S K у 2 rŚlności wśr 0, zamieniając karę Śmierci na 15 ; Ę nie pódlega sądowi dóraźnemu. i prosi © p braku jednomyślności wśród A ; я n UA mu В : nionej i sprzymierzonej z Rumun- į noworocznych oraz godziękowakc p, 

członków trybunału. PORZE JA Rzeczypospolitej Polskiej. W odpo premjer A. Prystor złożył dla Kome- 
pozostaje w erny swemu hasłu „WSZY zn anę kompeteneji sądu. W ostatniem 

ie oskarżeni nie nie wys > ч : IV aria tę ч В ADAC I 
е Oskarženi przyjęli wyrok spokoj- W stosunku do skazanych DANY- EE min'ster Szembek podkreśl! tetu Naczelnego Funduszu Pomocy. 

c'ągłość i trwałoś 

przysługującego mu prawa łaski w nia z powodu tak zasłużonego awan- WARSZAWIA, (Pat).  Zwyczajen 
su i wzniósł toast na cześć min'stra dorocznym z okazji zbł: 
Szembeka oraz za pomyś lność zaprzy świąt zamiast życzeń świątecznych 

go włączenia «ch do „koncentracji na dze mienie. Oskarżony       
          

  

chera. W rzeczywistości jednak H.ller 
    

       

stko lub nic“, a dr. Goebbels na wie- 
Pa 4 Goebbels na wic tbronę. © godz. 11 przewodniczący zarządził 

     

  

     
cu w Essen odrzuca z oburzenie - przerwę i Trybunał udał się na naradę. nie, Imieniem obrońców adwokat Sta- ŁYSZYNA i BIŁASA PAN PREZY- ; Isk e: aa a 
wszelką myšl o komprom/sie „7 eho- лОЕ GE J żć Ghrona Wnósi SKORZYST AL ZPRAwA  Mierza polsko-rumunskiego, ораме = walda, 500 zl., pp. podsekretarze sta- 

rymi į leniwymi“ Wyrok Pa DY DE e KI, WYROK NA TYCH DWÓCH go na więkowych tradycjach, wzajem . nu Nakon ecznikot(-Kłukowski i Ta- 
; : do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej „ WYROK : A *  nych sympatjach i žywotnych intere: deusz Lechn'ck; — po 100 zl.   

  

Ta obca wszelk emu komprom'so- O godzinie 11.25 wehodzi na salė prośbę e ułaskawienie. Wkrótce po SKAZANYCH WYKONANY ZOSTA- sach obu narodów. Mowę swą mn - —0— 

wi pozycja Hitlera była wiaśnie przy- trybunał. Przewodniezący odczytuje łoszeniu wyroku trybunał oraz o- NIE 23 B. M. o 6.30 RANO. ster Szembek zakończył toastem na 

+ cześć rządu rumuńskiego i za pomyśl- 5.604 000 bezrobotnych 

  

czyną „urlopu Grzegorza Slrassera, rok, inoeą którego oskarżeni DA- L 

50 wielu uważa za „najlepszą  NYŁYSZYN, BIŁAS i ŻURAKOWSKI Aue E UBS) t „BERLIN. (Pat). Liezba bezrobotnych w 

ruchu hitlerowsk.ego. Ods ZOSTALI SKAZANI NA UTRATE Prasa rumuńska zameszcza słowa Niemczech podnicsła się znacznie w pierw 
owę” 80. ON ЗА. : : z ; gna Gia kabo 0 šzej połowie grudnia, wzrastaj 248.006 

e Stassera wywołało wiele komen- WSZYSTKICH PRAW OBYWATET. Ameryka nie chce być sucha. e ioaaj na po- ao esė, TS 

      

        
NY do 5.604,000 osób. 

  

    

        

  

M 5 —- 
larzy i pogłosek. Dziwne wydawało SKICH i KARĘ ŚMIERCI PRZEZ PO- lu dyplomatycznem służyć będzie | 

się że zwolennikiem koatFeji był przed  WEESZENIE. KOSSAK DZONY Uchwała Izby Reprezentantów. nadal w'elkiemu dziełu  zacieśn enia GIEŁDA WARSZAWSKA. 

sławiciel skrzydła socjalistycznego BĘDZIE PRZE 1D  PRZYSIĘ- WASZYNGTON. (Pat). Izba Re- O ile projekt ten przejdzie również stosunków między Polską a Rumonją. WARSZAWA. Łondyn 29.80 — 29,62 
Arti kitlerowskiej a ie zeciwnik  GŁYC rezentantów przyjęła 230 głosami przez senat Hoover założy prawdopo- wy Jork k 929 — 8,909. Paryż 34. - 

parti hitlerowskiej, a jako przeciwnik GLYCH. р przy ję 8 dolinie swoje veto; Nie należy pizewi- Papiež przed mikrofonem 34,76. Szwajearja 17200 — 17243. Berlin rzeciwko 165 projekt ustawy zez 
Žas na i isprzedaż pi- dywač, aby w Kongresie znalazła się RZYM. (Pat). Radjostacja watykańska na 212,55. Tendencja niejednolita. 

najmniej nie tak radykalny w kwe- sił, że wina oskarżonych została udo- PY TAA CZP ы R A A Li da przemówienie Ojca Świętego do kardy- AKCJE: Bank Polski 86,00, Starachowice 

Z : I as ; : " wa zawierającego nie więcej 3.2 proc. większość dwu trzecich, potrzebna do rów w schotę 24 bm. o gódzinie 12 na 736. Tobakicjh: ierzęriaka. 
stjach socjanych. Lecz ta pozor- wadniona zarówno ich przyznaniem  xjkokolu. obalenia veta prezydenta. 19.84. : Pożyczki. Stabi jna 37,00 — 37,25. 

Jego występował sum Hitler, odiąd by W motywacji wyroku trybunał ogło 
      

   

 



    

Ž 

„Jadę do Polski odbyć swą służbę”. 
Przemówienie gen. Rydza-Śmigłego na akzdemii ku czci 

ś.p. Prezydenta Narutowicza w Warszawie. 

Przemówienie gen. Rydza  Śmigłego 
podajemy z parudniowem opóźnieniem. 
sądzimy jednak że wielkie walory 
ci i formy czynią koniecznem zapoznanie 
szerszych kół społeczeństwa | z tem pięk- 
nem wspomnieniem fRed.). 

  

odrobić to, co nie 
u, jadę odbyć 

      

    

służbę 

  

    

  

   

    

odzie do Palski 06“ 
‘ р\›\\.хп‹›д«„ bo dotąd, od mło- 

był poza Polską. Tam, poza Polska 
mółość ludzi, tam w ciągu 

k ną dla due ha twór- 

  

  

    

   
   
      

zatora popr 
liryzm AO 

j przewija | się 

„ ale i bohaterski 
da niego solen 
alu ducha 

         

    
   

    

  

    któ- 

i we łzach i 
konsekweat- 
jako marze 

„w którejby mógł 
„О ojeów grób bag 

le, 

   
      vć słowa 
melo poosirz 

'To marze jego tęsknotą, ale nie 
od bo przygotowywał s:e 

*hnice zurychskiej do zawodu żoł- 
Robił to wbrew ówczesnym na- 

strojom i ideom polskim, wśród których nie 
było miejsca na Grottgerowski sztucer i sztan 

dar z Orłem i Pogonią. 
A ponieważ zbyt wiele lat upłynęło, hy 

mógł z nową partją najmłodszego pokole. 
pójść śladem ojców, więc w kształl żolnier 
skiej powinności chce zawrzeć tę pracę, któ 

ska każe pełnć. Tak chce peli 
. słowami „dokonało się* skońc 

swego życia, zaczętą w dzieciństwie. 
Przyb lo Polski pełen  eniuzjazmu 

wolności i wiary, że ten entuzjazm we wszy 
„stkich znajdzie sercach, pełen ufności w gu 
Ewošė i wielkodusznosė wszystkich, bo sam 
innym być nie potrafi. Wierzy, że Wszyscy 

dobrą wałę, bo sam w najwyższymi 

posiada stcpuiu. Jest duchowo przepięknymi 
typem Polaka o duszy przešwietlonej uczucia 

2 4 gtęboka, entuzjastyczną i płomienna 
io wysokiej europejskiej kulturze. 

Po żołniersku bierze każdy obowia 
na siebie, po żołniersku chce go — mimo po 
godnego uśmiechu i pewnej jakby tkliwc 
— wykonać nieustępliwie, twardo i z honu- 
rem. Nieustępii „twardo i z honorem рг 

Pe 

  

byto 

  

    

    

  

   

   

  

    

   
    

  

     

  

  

     

    

  

       
chodzi w ostatnich dniach swego žycia Kal- 
warję 
sk 

ch «zdarzeń politycznych Pol 

  

  

Czy mamy mu towarzyszyć poprzez wszy 
stacje jego męki? 

tym Prezydentem Naj 

      

    
    

  jaśniejsze 
drodze zacz 

— obelg i por 
godzące w to 
„umiłowane? 

Jeśhi mamy to jeszcze raz prze 
dnia 11 grudnia dla okryci 

  
ię od pisanych słów 

kich jak kamienie 
jbiiższe i najserdeczniej 

   syć 
bą. 

  

yć tej przestrzeni Alei Ujazdowskie) 
na której rczhułał się straszliwy upiór samo 
bójczego dawnego warcholstwa! Upiór? Nie 
uie upiór to był odłam żywej Polski, w czwar 

  

    

czie 

Wilno 

tym roku. niepodległości narodu. Bezrząd z 
majpotworniejszem chamstwem, ekstrakt 
najgorszych dni przesziości skoncentrował 
się, by znieważyć*Głowę Państka. 

Tam nietylko targnięto się na Majestat 
izeczypospolitej, ale tam rozstrzygnął się po 
zalem jeszeze jeden ważki probiem ducha. 

Bo: na tej ulicy Hum rzucał kamieniami 
nietylko na Prezydenta, tam równocześnie 

  

  

kamienowano człowieczeństwo w Polsce. 
Tam, na tej drodze 11 grudnia Prezydent 
miał twarz żołniersko spokojna: ale konai 
człowiek w Polsce! 

Go to znaczy? 

To 

  

iż tam w sposób straszliw 

     
   

   

eństwa przestały być czynn 
życia zbiorowego, że kto do n 
na nich chce budować, ten się zawied: 

  

   
do wzniosłości i sziachet 

uje oddźwięku, to trzeba 72- 
aby byla twarda i apelowala do 

strachu i grozy! 

Do 16 grudnia, do tej ostalniej stacji mę 
ki naznaczonej łobnym szkarłatem krwi 
nie idźmy już i o tem nie mówmy, aby obcy 
jak najpręd. o tem zapomnieli iech tyl 

ko matki wieczorną godziną mówią o tem 

zdarzeniu swym dzieciom jak o © 
rodzinie plamie, którą trzeba zmyć i 
wać niech mówią szeptem -— 
wst 

      

  

    

        

   
  

Niezależność Filipin. 
WASZYNGTON, (Pat). Na odb; 

we czwartek wspólnej konferen 
członków obu Izh osiągnięto całkowi- 
te porozumien: ie w sprawe przyzna 
na nezależności wyspom Fi Eri: 
skim. Na mocy tego porozumienia F* 
lipiny uzyskają pelną ą swobodę w 

   

      

   

gu 10 lat. Przew dziane jest znies'en © 
oRaniczóh w dziedznie emigracji 
handlu any Zjednoczone zatrzyma- 

  

ja swe rezerwy wojskowe * morsk/e, a 
prezydent Stanów Zjednoczonych ma 
podjąć z rzadami zagranicznemi sn 
kowania o zawarcie trakłatów w spra 
wie stałej neutralności wysp od chwili 

kania n'epodległośc. Powyższy 
układ został przyjęty przez Senat. 

Przed nową głodówką 
Gandhiego. 

NEW| DELHI. (Pat). Jak wiadomo zbiiża 
się termin nowego postu Gandhiego, który 
zamierza rozpocząć głodówkę z dniem 2 
stycznia, o ile do tego czasu nie zostanie 
rozwiązana w sposób, jakiego Gandhi sobie 
życzy, sprawa dostępu parjasów do świątyni 
w Guruvayur. 

Uspokojenie w Indjach. 
LONDYN. (Pat). Na posiedzeniu Izhy 

Gmin omawiano sytuację w Indjach, przy- 
czem mówcy stwierdziłi, że sytuaeja uległa 
znacznej poprawie i że nałeży spodziewać 
się jeszeze dalszego zwrotu na lepsze, 

10 kim. w górę 
RZYM. (Pat). Piiet Donatiosiągna! rekord 

wysckości dla sameletów turystycznych I ka 
tegerji, wznosząc się na samolocie typu AS. 
I Fiat o silniku 0,6 ua wysckość 0700 met- 

rów. 

  

  

  

czyta 
styczniowy 

zeszyt 
włóczęgi 

  

  

KONCESJONOWANE przez Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego 

KURSY DLA CZYNNYCH A NIEWYKWALIFIKOWANYCH 
NAUCZYCIELI PRYWATNYCH SZKÓŁ POWSZECHNYCH 

(Grupa polonistyczna, geografo-przyrodnicza, matematyczno-fizyczna, metodyczno- 
pedagogiczna i artystyczno- Techniczna). 

Pod kierownictwem d-ra Adolfa Hirschberga. Zgłoszenia i zapisy: Wilno, Portowa 5, 
codziennie od godz. 13 do 14, telefon 14-91. Początek zajęć Ż stycznia 1933 r. 
  

  

gatunkach.      
SEJMIK WOLNEJ MYŚLI. 
Zawsze to było cechą W-lna, ża: 

den napływ tego nie zmien:ł, że ludzie 
się zbierają w kółka i kółeczka, prze- 
kiadając PoE zwie zeń i narad, 

` ji zam any myśli w 
zym zespole nad grzimiąca 
słowa i efektowne zawod 

    

   

  

turn'eje 
„oratorskie. 

Tak wi 
sę ludzie niektó 

  

Mie, 

  

powoli, o kiju, zwle- 
, włóczęgę mi- 

łujący, patrzeć na świat lubiący, ; po- 
społu z myśleniem wszelakiem prze- 
bywający. 

Włóczęg: zbierali się. po kilku, 
potem po kilkunastu, polem wyrośł 

ki 

  

  

    

  

z młodz.enków na ojców rodzin, zaho 
dowałi narybek, przeszli do kategorji 

  

syjnych, de omnia re sti ibili el guibus 
i jako organ. swego 

Kłubu nienależnych duchów wyda- 
wać tygodnik, pod tytułem „Włóczę- 
ga”. 

Trzy numery leżą przed nami, wy 
kazując jakby rewję pogłądów i ta- 
łentów publ cystycznych młodego, ale 

   

    

już dojrzałego pokolenia powojennej 
intel gencji. Zaczątki organizacji włó- 
częgows to drewniana chałupa w 

Homlu, w 1948 roku, odzie drużyna 

skautowa snuje marzenia o n epodłe- 
głej ojczyźnie i odbija na hektografie 
pismo „Jak to u nas?*. Wiojna rozpra- 
sza, i przez srogie przygody wlecze 
włóczęgów, w W:ln'e BE się 
mała ich cząstka : dźwga swoje ha 
intelektualne, pragnąc nie dać się 
zmajoryzować przez kluby i ,„myśle- 
nie* sportowe. czyn'ące coraz większe 
pogromy w umysłach młodzieży 

w 1929, powstaje Klub Senj ów, 
a potem się już i zwykłych śmier- 
telników dopuszczało na wieczory 
Ideologja, powiedzmy program polity 
czny Włóczęgów i ich organu jest 
krajowy. Pragnienie  sprzęgnięcia 
znów w jedną fedsracje ziem połsko- 
litewsko-b'ałorusko-ukraińskich * we- 
wnątrz takiej politycznej organizacji 
wolny rozwój kuliaralny pow) 
narodowości, oto zasada na której 
opierają, ramy, w których się prowa- 
dzą dyskusje Klubu i piszą artykuły 

  

    

  

     
ina 
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3 

l EN Szk I 

Polsko-włoskie rokowania handlowe. 
RZYM, (Pat). Ob'e delegacje de 

rokowań handlowych polsko-włoskich 
postanowiły na ostatniem swojem po 
s'edzeniu wydać wspólny konum hat. 
stwierdzający że ob e strony zapozi'a- 
ły się z dezyderatami i że wznowienie 

rokowań nastąpi w ciągu stycznia. 
Wiicem nister Doležal, przewodn - 

tczący delegacji polskiej, opuścił we 
czwartek wieczorem Rzym, udając 
się do Warszawy. 

Deklaracja rządu belgijskiego. 
BRUKSELA, -(Pat). Nawy. rząd 

przedstawił się Izbie Deputowanych. 
Oświadezenie gabinetu hr. de Brec- 

queville zaznacza, że rząd dlążvć bę- 

dzie do poprawy sytuacji f nansowej 
kraju. któraby umożliwiła konsot da- 
cję długu płynnego konwersję p>- 
datków. 

W dze tz'nie polit 
rząd prowadzić będzie nadal zdrową 
politykę językową, w zakres e zaś p: 
lityki zewnętrznej dziaiać będzie na 

    

  

ki wewnętrznej 

  

     

rzecz konsolidacji pokoju i systemu 
bezp cezcintiwa powszechnego. Kon- 
iynuowana będze też organizacja 0- 
brony gran c 

W dziedz 
dzić będzie 
ci, у 

  

  

    

  

sprawų skutec 
niebezpieczeństwa 

zajm € s 
czanią 
nego. 

  
rewaduej- 

Lioyd George przeciwko MacDonaldowi 
LONDYN, (Pat). Izba Gmn była 

dziś widowną sensacyjnego ataku, 
wymierzonego przez Lloyd: Georgs 
przeciwko, Mac Donaldowi na ile spra 

  

® му bezroboca: Atak przywódcy libe- 
rałów pode'na osłab.oną już znacz- 

Na drodze do 
BERLIN. (Pat). W ciągu świąt Bożego Na 

rodzenia w jednej z miejscowości górskich 
w Bawarji nastąpi, według doniesień prasy. 
spotkanie Hitlera z Grzegorzem Strasseram. 
Obaj przywódey narodowo-soejalistyezni wy 

n'e osob'slą poz je Mac Donalda, [z- 
ba Gm'n rozeszła się na 6- tygodi nowe 

ferje pod wrażeniem że o iłe n le dn, 
to mies ące premjerostwa Mac Donai- 

da są pol czone. 

    

  

  

porozumienia? 
razili życzenie ponownego omówienia kwe- 
styj spornyeh, które deprowadziły do usu- 
niecla Strassera z kierowniezego stanowiska 
w partji. 

  

i Komuniści hulają. 
Plondrowanie skiepów. — Krwawe starcia. 

BERLIN. (Pat). Wi ciągu wezorajszego po 
południa powtórzyły się w Berlinie I na pro 
wineji demenstraeje komunistyczne i napady 

na sklepy. Grupy komunistów teroryzowały 
chsługę w sklepach wystrzałami rewotwero 
wemi porywały towar i pieniądze z kas, Plan 
drewanie odbyło się równocześnie w róż 

nyeh dzielniesch ralasta. 
Kemuniśei usiłowali urządzić poźatem de 
stracje uliczne. Tłum rozpędziła po- 

przy pomocy pałek gumowych doko- 

nująe licznych aresztowań. 
   

Podobne zajścia miały miejsce poza Der 
łinem w Hamhurgu, gdzie pomiędzy manie 
stantami a polieją deszło do wymiany strza 
łów. Ilość rannych nie ustałona, Planowany 
marsz głodowy komunistów do Rathenow 
został przez władze udaremniony. Komuniś 
ег manifestewnii również w Bremie przed 
ratuszem. Interwenjewała polleja, rozpędza 
jąe przy pemocy pałek gumowych. 

Zsburzenia powtarzały się do późnego 
wieczora. 

   

Patarda w kasynie sopockiem. 
GDAŃSK. (Pat). Wczerajszej nocy, bez- 

pośrednio przed zakońezeniem gry w kasy 
nie sopcekiem pod jednym ze stołów rulety 
nastąpił wybuch petardy, wywołujące panikę 
wśród gra i funkcjenarjuszy kasyna, Jak 

4, wybuch petardy miał wznie 

  

      

Łotwa. 
KOLEJNA ANTYPOLSKA WYCIECZKA 

„PEHDEJA BRIDRI“. 

„Pehdeja Brihdi“ 
wy Polaków łotew 
wań se strony szowin 
łotewskich, dodaj 
powanie w chv 
skiego towurzystw. 

   

  

       

    

      

  

ibitkę odcz 
2 śle + 

    

    
   

a stoi prezes 55 
>wska- prowadzi 

, przekracza  Wszel- 

          

      kie granice. (Wt 

POLSKO - SOWIECKI PAKT © NIEAGRESJI 
W UJĘCIU LEADERA SOCJALDERMOKRA- 

' TÓW ŁOTEWSKICH. 

Prezes łotewskiej partji 
tów Menders, konstatując niedawno znacza 
nie francusko-sowieckiego i połsko-sowite 
kiego paktów o nieagresji oświadczył, że w 
związku z temi paklami państwa nadbałtyc- 
kie mogą się znałeźć w odmiennej sytua- 
cji. Dawny „kordon sanitarny', rozciąga j 
się od mmworza Bałtyckiego do Czarnego m 
runąć. W) związku z tem nastąpić może nowe 
przegrupowanie państw europejskich. Sce- 
jatdemokraci łotewscy pragnęliby, by Rosja. 
niszcząc ten kordon sanitarny nie oceniała 
zbyt nisko znaczen politycznego państw 
nadbałtyckich, co się może zdarzyć, © ile Ro. 
sja nie zechce zrozumieć, iż państwa nadba!- 
tyckie mogą być wyzyskane przez  inny:h 
dla celów imperjalistycznych. (Wilbi). 

Estonia. 
NOWIE PODATKI. 

Rząd rozpatruje projekty dekretów w 
sprawie nowych podatków. Ostatnio zatwier 
dzono dekret o nałożeniu specjalnego po 
datku na przedsiębiorstwa, prowadzące oba- 

wiązkową buchalterję. (Wiilbó). 

  

socjaldemokra- 

      

    
   
  

do tygodnika. 
Są w nim rzeczy znamienne, choć 

drobne rozmiaram, jak np. uprzejma 
prośba w 1-m numerze by członków 
Klubu pom jać w zaproszeniach „na 
obchody, które zabierają czas, pienią 
dze i prowokują biedną ludność szer- 
szych warstw“, jak bystry pogląd na 
marazm literacki Wilna i zamrożen.e 
w samozachwycie niektórych człon- 

     
     

ków Źw. Lit. i t. p. 
Na pauperyzację wsi, zwraca uwa 

ge /nż. Odlanieki-Poczubut, podając 
szereg cyfr jasno przedstawiających 

katastrofalny stan gospodarstw, a Za- 
dłażeniu i zdolności płatniezej gospo- 
darstw rołnych, powstałych w wyniku 
parcelacj: rolnej, pisze inż. St. Szy- 
monow.cz, dowodząc że 90 procent ta 

>spodarstw jest zadłużonych w 
takim stopniu, że o/ch wypłacalności 
mowy być nie może. P. Zabielski pi- 
sze o tem, Wclno przez szluczny 
stan w jakim się znalazło, przestało 
być synon mem Litwy historycznej 
dla lųdzi miejscowych, a bodaj że prze 
staje być realnym czynnikiem polity- 
cznym dla Państwa litewskiego a tyl- 
ko służy do jednoczącej akejt pa- 
trjotycznej frontem ku Polsce. P. Na- 

      

    

  

  cić zamęt pośród grających, korzystająe 7 
czego sprawcy mieliby możność zabrania pew 
nej iłcśei gotówki ze stołów. Dotychczas nie 
usiałone, czy eel ten został osiągnięty. Wy- 
padku z łudźmi ani uszkodzeń materjałnych 
nie było, 

  

NOWY ZWIĄZEK „BOJOWNIKÓW O 
WOLNOŚĆŚ, 

      

   

  

    

    

‚ 203 lat ico 
której go nazwa brzmi: 
rw wojnie o niepod! 

  

     

и 

PIERWSZY TRANSPORT MIĘSA DO ROSJI 
SOWIECKI 

„Vaba Pierwszy tran 
sport mięs: Sowieckiej wysłano 16 
grudnia. МР on 500—8600 świń tuczo- 

    

nych i kilkadziesią at. (Wibi). 

QDPOWIEDŹ STANÓW ZJEDNOCZONYCH 
NA NOTĘ ESTONII 

Jak donosi: M-stwoS. Z. Estonji generuiny 
konsul estoński Ch. Kunsik, Stany Zjednocza 

stosowały 15 grudnia (termin Bas 
y długu wojennego) notę do Estonj 

zawierającą negatywną odpowiedź na piecw- 
szą notę Estonji w sprawie odroczenia dłu: 

(Wilbij. 

JUŻ ZA 2 DNI 
NASTĄPI 

OTWARCIE 
NAJWSPANIALSZEGO i NAJWIĘKSZEGO 

KINA „REWJA” 
WILNO, ORTROBRAMSKA Nr. 5. 

  

   
  

  

  

Hurtowa i Detaliczna Sprzedaż 
WĘGLA I DRZEWA OPAŁOWEGO 

46 Zamkowa 18 „Centraopa Telefon 17-90 
OSŁONA 

gurski pisze o Kłajpedzie, Króleweu 
į Lipawie, pod wzgłędem wartośc por 
towych przeładunków towarowych, 
wykazując straty ponoszone przez 
wszystkie nadbaltyckie kraje, z po- 
wodu trwającej martwej graniey pol- 
sko-litewsk'ej. Ostro i słuszn'e gro: 
mi central 'zm į biurokratyzm p. Wy- 
słouch, przytaczając tragikomiczne 
zczegóły: (wydatki na materjały piś- 
mienne dla gminy dochodzą do 2 tys. 
zł. a na powiat „przeszło 20 tys. siaty- 
styka rolna gm 'n, przesłana do siaro- 
stwa, ważyła 100 kilogramów i t. p.). 

Ileż razy poruszane były na jtęż 
argumenty, by wykazać centralom, 
że niepodobna stosować tej samej za- 
sady rządzenia administracyjnego na 
Pomorzu, koło Zaleszczyk i w dziś- 

nieńsk m powiece. Alboż kto na to 
zważa? (Ostatnio otrzymaliśmy taki 
prezent w podarku świątecznym: wa- 
kacje sportowe, które ktoś słuszne 
nazwał „głodowemć*, A są i poważ- 
niejsze klęski centralizaeji i n'ezna- 
jomości naszego klimatu, gleby i t. p. 
P. Leczyeki w ostrym i celnym arty- 

kule, rozpisuje sę o braku dostoso- 
wania akcji do rzeczyw.stości, (mar- 
mur, plus przekroczony koszt rys, 

      

     

    

   

    

Notatki ze Świata, 
— WARSZTATY „ZAWIERCIE* PPE 

ŁY wobec nadprodukcji w stosunku do popy 
tu — azie na 6 tygodni, a jak ię okaże, 
to może i na dłużej. W* całem Zawierciu pa 
nuje niezwykła nędza — na 38 tys. ludności 
25 tys. jest bez Środków utrzymania. Zm 
na robcetników, która była w fabryce w chwi 
li przerwania pracy, strajkuje okupując war 
sztaty. Ocžekiwana jest ingerencja władz 
centralnych. 

-— PRZYJEMNY „KONIARZ*% niejaki Wa 
cław Darzewski po skończonym sezonie wy 
ścigowym zostawił 10 koni i obsługę na ła- 
skę łósu i litościwych obywateli. Odebrane 
mu prawo udziału w wyścigach. Jednakże 
konie jego biegały i w tym roku — pod 
nazwiskiem rotmistrza Lipskiego i znowu 
powtórzyła się zeszłoroczna historja. Poszka 
dowani dżokeje i właście jni kieruja 
sprawę dv prokuratora. Na sporcie też moż 
na rubić inter i 

TORSTEN KREUGER ZOSTAŁ SKA- 

na 8 i pół lat robót ciężkich oraz zap- 
nie strat pc „wstałych z jego machinacyj 

moż powiedzieć, 

dwóch tych oszustów „brat Ivar ał lep 

    

  

    

| sf 

    

    

  

ZAN 

    
     

    

stkę”... 
_—BUNT KOZACKI NA KUBANIU? — 

Trzy wielkie stanice - 
kańców - 

— około 140 tys. m 
miały się zbuntować rozwiązu ja: 

iejskie i kolektywy, oraz 
zy chłopów. 10 dni w 

io kontrrewolucję. Kilka i 

    

        

   

    

   
    

    

     

  

ków zes do obozów 
„Prawd a ь 
szym © Jakoby chłopi masowo zrzekają 
się swych działek. 

- 600 CHIŃCZYKÓW BYŁO NA TORZE 
KOLEJOWYM protestując przeciwko 
szczeniu ich z ziemi pod budowę od: 
ru. Pociągi na Szanghaj muszą chod 
gą okólną, co wywałało zamieszanie 
ne katastrofy. 

-„FPABRYKĘ 
lwarzy w Ma 
ki, prof. Berg 

    

  

   

    

    

CUDÓW. CHEMIC NYCH 
nheim słynny czemik ni 
ius, laureat „Nobla za upłyn- 

nienie węgla. Obecnie prot. ergius chce 
fabrykować cukier i białko ja: 
jeczne ź drzewa, и : 

buje 400.060 be baik W 
nie w | as. 

   
    

  

     
  

        

     

   

AMKI NA LODZIE“ 
Uruchomić komun' 
amolotami projekto 
p metalowych. Inż 

Goerke tw wyspy lodowe będą lep: 
„ — Zakotw dwa. statki fabrykujące 

a między niemi powstanie wyspa lodowa 
Na wyspie lotnisko, hangary hotele i t. 

          

    

wano pr 

  

     

  

  

  

   

d. — ciekawe, nie? 

— GŁOBALNE ROZMOWY TELEFC 
CZNE dla wszystkich — oto koncepcja 4 
ska. W; Lendynie kończą budować wspaniały 
„Pałac Faradaya", który ma się stać centra 
łą telefonie zną kuli z: iemskiej. Jednocześn © 
robią się próby z mikrofonami o niezwykłej 
czułości. Chodzi o to, żeby dajmy na to abo- 
nent z Warszawy, czy Nowego Yorki 

niógł przy pomocy wykłego automaty: 
połączenia rozmówić się w każdej chw 
kimkolwiek i gdziekolwiek na kuli ziemskiej 

W! związku z tem przystępuje się również du 
zakładania nowego kabla Eur -— Amo 

ryka. 

  

  

  

  

   
  

           

      

NEM WIĘZIENIU 
Sata 4' była napisana 
i odegr. całkowicie przez więźniów. — 
Były skecze, girlsy, zespół murzyński 
wszystko asnego, chowu”. Były również 
i programy. Na pierwszej e pozdrowie 
nie dla świ obranego į ydenta Roose 
velta, za tekstem zaś.. ogłoszenia: — o nau 
ce bridža, o wynalezieniu zamku niedostep- 
nego dla najlepszych włamywaczy i £ p. 
reklamy chwilowych lokatorów przymusowe 
go hotelu. Poziom artystyczny jakoby znacz 

     

      

   

    

   

  

nie wyższy od tego co się przeciętnie widzi 

  

WŚRÓD PISM. 
— W! numerze 61 Tygodnika Ilustrowane 

go ziajdujemy głębokie rozważania Wincen 
tego Rzymowskiego na marginesie korespon 
dencji Sorela z Benedyktem Grooem. (Rozmo 
wa ma wyżynach). Autor w ten sposób cha- 
rakteryzuje wybitnego socjologa francu 
k Sorel, klóry zamknął oczy w r. 
nie patrzył już na dalsze losy Europy 

        

   

  

     
  

  nie       ра 
„ nie potrzebowu! 

ich w ż na wiele łat zgóry, 
na wiele tal przed wojną Światową przew,- 
dział je i wskazał. Zajmujące uwagi o pro 
blemie naftowym w Palsce kreśli dyr. Cze 
ław Peche. Karoł Irzykowski (Koltuństws 
feljetonowe) występuje przeciw naduż 
niu dowcipu jako broni polemicznej. Recenz 
je teatralne, malarskie, filmowe składają 612 

na żywy obraz ostatnich wydarzeń w świe 
cie sztuki. Utwór Berenta „Wdódz* i powieść 
Nałkowskiej „Granica* — oto cenne pozycje 
w dziedzinie proz Pięknie iłustrowany fe 
jeton o Parku Naródowym w Górach Św 
tokrzyskich przynosi wiadomości o stanie 
obecnym rezerwatu. Interesujące echa aktu 

  

  

    

    

    

     

     

Ze względu na znaną w Polsce gościnność świąteczną, Monopol Tytoniowy wypuścił specjalne 

kolekcie papierosów w pięknych trwałych pudełkach, zawierających 100 sztuk, w ośmiu najwyższych 

Gościnność n. b. polega na tem, że goście mają możność wyboru papierosa. 

plus bank kructwo), w dziedziny literac 

kie zagłębia się artykułem „Nowa ge- 

neracja, nowa literatura stwierdza- 
jąc, że temi nowemi pierwiastkami 
twórczemi są u nas robotnk i klasa 
biurokracji, jako temat i autorzy. W 
tej dziedzinie jesteśmy wobec zacho- 
du niemal monopolistami, słusznie p - 
sze p. Leczycki. Taki żywot Robotni- 
ка — Wojc'echowski, Pamiętnik Bez- 
robotnych, tak: Życiorys Przestępcy 

—Unke-Nachalik, a chociaż zby, druko- 
wane w „Kurjerze” "nie 

    

   

   

    

    

   

  

kladeow | Wspomnienia 
Franciszka Pietkiewic 
Niepotrzebny M. N 
to nowa forma j 
ludzkiej bez lite 

zujące jej tragiczną: zł 
niepojętą na tym Świecie męczan 

Poza temi głównen tematami i 
niezależnym tygodniku obserwacyj 
życia akademickiego, iochę prze 
nych wierszy, obrażkiów z wycieczek. 
Za mało, może nawet wcale niema od 
bicia najbardziej zajmującego oblisza 
tej grupy: strzeszczenia dyskusy 
wieczorów, z których prawie 1 

przynosił słuchaczom wyczerpujące 
zglębiew e poruszanych tematów. Ta- 
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Guliiwer w ojczyźnie 
autarkistów. 

Wesoła opowieść o smutnych 
wydarzeniach. 

Burza wyrzuciła mnie tym razem na 

brzeg czarującego kraju. Żyzne plantacje cią- 

gnęły się nieskończonym szeregiem. Zdawa- 

ło się, iż niczego nie brak tutaj do szczęścia. 

Dziękowałem opatrzności, 17 ро tyłu przej- 

Ściach udało mi się wylądować bezpiecznie. 

Tem większe było moje zdumienie gdy spot 

kałem na skraju lasu bladego, odzianego w 

łachmany człowieka o smutnym beznadziej- 

nym wyrazie twarzy. 

— Biedaku jesteś chory? Co ci 

— spytałem go. 

— Nie, zdrowie mi dopisuje, odparł, 

umieram z głodu i pragnienia. 

— Czyż to możliwe? O kilkadziesiąt met- 

rów stąd widzę drzewa obciążone owocami, 

a tam, na skraju lasu, płynie strumień ożyw 

czy. 

dolega? 

ale 

  

— Owoc woda należą do moich sąśia 

dów. Ja jestem tyłko właścicielem tego oto 

łasu. Mam dosyć drzewa na budowę domów, 

ale ani trochę mąki da wypieku chleba, ani 

też wody dla 

— Przeciež.. 

— Wiem — przerwał mi — co pan chce 

powiedzieć. Wyykarczowałem część lasu, aby 

posiać tam zboże, nie udaje się ono na 

    

śpokojenia pragnienia. 

  

ale 

  

tych gruntach, Wykopałem studnię, ale nie 

trafiłem na wodę. 

— Możesz się zwrócić, czowieku, do 

swoich sąsiadów, aby ci udzielili potrzeby z 

nadmiaru swcich zapasów. Okolice wydają 

mi się bardzo żyzne... 

— Niemożliwe Moi sąsiedzi nie 

mi nie poradzić oni jeszcze nieszczęśkw- 

si odemnie, przykad ten oto, który osied 

lit się w dolinie: produkuje ogromne ilości 

zboża, ale nie ma gdzie się schronić, nie po 

siada dachu nad głową. W razie burzy on i 

jego rodzina muszą szukać schronienia w 

błotnistych rowach, Brak mu drzewa i kamie 

nt. 

  

mogą   

    

Las należy do mnie, a kamieniołom @› 

drugiego sąsiada. 

W tej chwili ©«pusały nas klęby czarnego, 

duszącego dymu. 

Aha — rz 

  

ki mój interłokutor — wła 

ji kawy pali swoje, 

gdyż nie ma co zrobić ze zhiorami: konsu- 

muje sam z rodziną tylko dziesięć kilko rocz 

nie. 

— Ależ 

aby żyć s: 

dzić wy 

šciciel 

  

zapasy 

  

   

  

to nonsens! Macie tu wszystko, 

zęśliwie, Wystarczy. aby wprowa 

nę wzajemną tego, 

się w nadmiarze u każdego. 

— Wymiana? Niemożliwe. 

go kraju sprzeciwiają się temu stanowczo. 

Kara Śmierci grosi każdemu, kto naruszy 

przepisy. Za dawnych czasów, które nasi hi 

storycy nazywają złotym wiekiem, mieszkań 

cy tego kraju wymieniali między sobą wszy 

stko, eo posiadali i żyk w dobrobycie, Ale 

wybuchła wojna i wszystka ludność podzie 

liła się na wrogie sobie klasy. 

  

   co znajduje 

Prawa nasze 

— Teraz panuje jednak pokój pomiędzy 

wami. 

—- Tak, ale nasi przodkowie postanowili 

iż każdy musi produkować na swoim skraw 

ku wszystko, co mu potrzebne do życia, aby 

nie zostać zaskoczonym w razie nowej woj- 

ny, 

Ażeby zapobiec wymianie, wydano usta- 

wy, które zabraniają formalnie prowadzen'a 

między sobą handlu zamiennego. 

- Wf takim razie ty, nieszczęśliwy cz'e 

wieku i twój sąsiad rolnik jesteście wyjąt- 

kiem. Pozostali mieszkańcy są szczęśliwym! 

„autarkistami” ? 

owu? — 

    

życia. 

— Z racji panujących zatem u was oby 

czajów, mie możecie korzystać z bogactw na 

tury, w które obfituje ten kraj? 

Na tem skończyła się interesująca rozmo 

dotąd wa z mieszkańcami 

kraju, 
nieznanego mi 

W kllka dni później do brzegów zawinął 

zabrać 

mnie na pokład. Z uczuciem ulgi opuściłem 

ziemię, zamieszkaną przez dziwaków, którzy 

F. G. 

okręt, którego kapitan zgodził się 

potrafilf sami siebie unieszczęśliwić, 

wydarzeń przynoszą „Idec i zdyrze Popierajeie Przemysł Krajowy! 

kie wieczory jak obraz funkcjonowa- 
nia gm.ny, przedstawiony przez p-twa 
wójtostwa Dubowskich z Kobylnika, 

zagranicznej obraz polityki polsk ej 
komentowany w swoisty sposób przez 
p. Wł. Studn 
skie w Rosji sowieckiej p. Wysłoucha, 
obraz aktualny Rosji przedstaw” ony 
przez świeżo przy bylego inž. X. to by 
ła w ogólnym kierac'e pracy, określo 
nej ramami umówionych banałów. do 
prawdy orzeźwiająca g'mnastyka umy 
słowa. Wartoby czytelników Włóczę- 
gi zaznajamiać z treścią tych wieczo- 
rów, w lakonicznym choćby skróc e. 
Wartoby też omawiać całokształt 
twórczości miejscowej. ponieważ w 
tem piśmie czynićby to można beż 
stronnie. Brak. poglądów na teatr. 
Czyżby się tem nie interesował redak- 
tor Leezycki sam jedyny z wileńskich 
autorów grywany zagranicą i wszę- 
dzie w kraju? 

  

     

  

            

Jako ruch umysłowy, grupa Włó- 

częgów przec dstawia wytrwałe torowa* 
nie swej drogi pol: tycznej za pomocą 
międzypartyjnej wymiany zdań, któ* 
rej to akcji tylko przyklasnąć należy» 

H. R. 

  

Nikt nie jest w stance 

- dego, co mu jest potrzebne do 

iego, stosunki białoru 
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Nr. 294 (2636). 

Jubileusz zasłużone: O 
profesora. 

Dnia 18 grudnia r. b. I Klin'ka Cho- 

rób Wewnętrznych obchodziła w ści- 

ełem kółku rocznicę 35-lecia pracy 

naukowej i pedagogicznej prof. dr. Ze 

nona Orłowsk ego. 
Urodzony w roku 1871 w fol. Nor 

witpol koło Dokszyc, spędził w Wil- 

nie pierwsze lata swojej młodość”, tu 

powiem ukończył gimnazjum w gma- 

<hu dawnego uniwersytetu. Jakkol- 

wiek losy rzuc ły go później do Peters 

burga. to jednak profesor Orłowski 

czuł się zawsze bardzo si.lnie zw 

m, tak, że dziś jeszcze х 
„gdy go kto naz 

wie „starym ninem*. Nauki 

uniwersyteckie ukończył w Peters 

purgu gdzie otrzymał stopień doktora 

medycyny i hab btował się aa docer- 

ta. Najmilszą chwilą w jego życiu był 

rok 1922, kiedy to Rada Wydziału 

Lekarsk ego odrodzonego Un'wef- 

sytetu Stefana Batorego powołał 

„Starego W lnianina' na katedrę pro- 

fesora djaguostyki i terapji ogólnej. 

Powróciwszy „na ojczyzny lono“ za- 

ją! się organi zowarrem Kliniki z nie- 

łą energją i konsekwencją, któ- 

ra cechuje go we wszystkich poczy- 

naniach. Na polu pr naukowej wy 

„dał szereg cennych prac. Ostatnio za- 

jał się szczególnie tą dziedziną nau 

ki, któru jest związana z balneologja. 

organizując pod swem kierownict- 

wem liczne wycieczki po zdrojow:- 

skach polskich, czem się przyczynił 

w dużej m'erze do propagowania pol- 

skich zdrojowisk. 
Prof. Orłowski uchodzi dzisiaj za 

najlepszego znawcę polskiej balnea 
łogji i protektora polskich zdrojowisk. 

Miłośnicy Wilna. 
Okazuje sę że dyskusje nad szyldami mo 

» wyniki. 
syjnem Koła MHośu'- 

        

   

przyjemnc 

  

    
  

   

    

Na zebraniu dys 

ków Wi Wiłeń 
nia przytoczyłem wśród przykładów 
ryzmu stylistycznego napisów wileńskich -— 

stracki wywieszony na ulicy J 
g irožny dom G) 

įski Zakilad Dazynsekcyjny“. Zarzut mój 

spotkał się ż obroną ze strony niektórych o- 
sób obccnych na zebraniu, zaś p. Hel. Ro- 

mer w feljetonie jej „Miłośnicy Wilno msiłu- 
4 „Kucjera Wil” 2 dnia 17-40 

grudnia), pisze. . Hułewicz oburzał sę 
ma pisownię sz „Ale zacyłowany przez 

miego magistracki urząd „dezinsekcyjny” © 

kazał się, wbrew przypuszczeniu Prez. Zw. 
Lit, popruwny, gdyż ehodzći tuo insekty, a 
wie o infekcje, jak muniemał przedmówca” 
(tak tłumaczyli zebranił. 

Chcąc dostarczyć przeciwnikom, którym 

-własne poczucie językowe pozwala „przelk- 

mąć bez bólu podobne dziwactwo, opinji naj 

dardziej fachowej — zwróciłem się do redak 

«ji „Poradnika Językowego” z prośbą o sąd 

mad wyrażeniem „dezynsekcja*. Oto odpo- 
aką otrzymałem pod datą 20 bim.: 

    
     

     
     

  

    

  

    

   

  

  

    

   
! „Wielce Szanowny Panie! 

я Uwsžamy za fantazję słowotwórczą 
Pańskich. Wyraz wywód oponentów 

Ё dezynsekcja mie istnieje, a ktoby go two- 
czył, słąby oddawał służbę językowi! 2 
Czyż pomaażać mamy balast czterdzie- 
stu tysięcy obcych wyrazów w polszczyź 
nie? fuż i tak za papugi cały świat „as 

i uważa w dziedzinie języka! — Ale wróć- 
Н my do owej kuchennej daciny. „Insec- 

* to owad — po rosyjsku dosłownie 

m  nasjekomoje* (coś jakby po polsku 
e. anacięte — przecięte niby, ale 

+ miezupelniei. J można z takiem po- 
jęcierm czegoś „nadciętego” przedrostek 

„dez—dis—rozx” łączyć? Przecież te prze 

ł  sdrostkż kióciłyby się z sobą, dając eoś 

wezaadciętego, czyli odnadciętego? To 
6 oczywiście, nie 

azujący, jaki non 
lukiego sztuczne 

tucznych wyrazach 
ri potrzeba! Bo może 

świadzmiie utrzeć, alę $wia- 

  

   

   

     

    
   

  

Ъ 

się coś UK ‹ : 

L  domie nonsensy tworzyć! Nie wąłpimy, 

Ł że mógł się taki higjenista znaleźć, co 

® coś podobnego wymyślił, ale gdyb m al 

! wieksze poczucie języka, to mógłby ty! 
ko „dezynsel *, ukuć, bo tu nie do 

'czasownika, : do gotowego już imie 

\ › włowu owo „dis* się odnosi. Ot, nienctwo 

»  j.. zarozumiałość, jak widać. 3 

' Z prawdziwem poważaniem 
Redakcja „Poradnika Językowego“ 

Pozwch Sz. Pan, że temat ten, Ooczy- 

wiście bezosobowo, zużyjemy w odpowie- 

dziach .,Poradr 

Sądzę, że powy 

«dze miejskie do 
dortunnego nz 
przeznac 
snistów, lec 

  

   

  

     

  

   

   
    

   

    

apinja skłoni wła- 

zego usunięcia nie- 
ygoż zakład ów jest 

nie dia uczonych laty 
enteli potrzebującej „de 

to zna klijenteli, dla któ- 
sej driwoląg ów, u 7 
    

ożnie od swej wadti- 

wości, jest kompletnie niezrozumiały. — 

Koło Miłośników Wilna, ma jak widać, 

wdzięczne połe działania! 8 
Witold Hulewiez. 

RESTAURACJĘ 
z wyszynkiem i całkowitem urządze- 

niem w śródmieściu, w Lidzie, 

wydzierżawię od zaraz. 
Informacje w Redakcji „Kusj. Lidzk.* 

  

  

  

Akcja pomocy bezrobotaym 
Rozdawnictwo chieba. 

Wojewódzki Komitet do spraw Bez 
rozpoczyna bezpłatne rozdawnictwo 

dła bezrobotnych. Samotny otrzyma 

га »go chleba, rodzina do 4 
: ponad 4 osoby 8 kg. 

chce otrzymać bez 
ach rejonowych sek- 

Komitetu, musi wykazać 

BP 
ć się będzie w dni 

ek i sobotę w następu- 

sta: 

    

   

    

        
   

  

Każdy bezroboln) 
płatnie chleb w s 
<ji pomocy doraźnej 
się legitymacją P. U. 

Rozdav vo odi 
23 i 24 bm. L. 
jących punk 

1) Ostr ы 
2 Zaułek Lidzki (Mury pofranciszkańskie), 
3 Szkoła Techniczna na Antekolu, 
4) Kalwaryjska Nr. 71. 
5 UL Szeptyckiego Nr. 10. 
$) Dom Ludowy na ulicy Sołtaniskiej. 
7) Ul. Kurlandzka 6, 
8! Ognisko Kołejowe obok dworea kołejo- 

wego, 

   

   

    

        

     

Rozdawnictwo odzieży. 
Mimo usilnych starań Sekcji Odzieżowej, 

aby zebraną odz. naprawić i rozdać cho- 

<iażby w części jeszcze przed świętami B. Na 

rodzenia, nie udało się tego uskuteczu'ė, 
tak iż rozdawn o bądzie się mogło rozpo 

grudnia br. 

    

    
<cząć dopiero 29 

` 

„В. 

Sen o Gwiazdce. 

  

Na zdjęciu naszem widzimy śpiącego dzie 
ciaka, śniącego rozkosznie o darach gwiazd- 
kowych. 

Li BOAOÓA 

Na święta do Litwy 
Kowieńskiej. 

W dniu wczorajszym na odcinku 
granicznym Zawiasy na podstawie spe 
cjalnych przepustek granicznych uda 
ła się z Wilna co Litwy kowieńskiej 
grupa młodz'eży uniwersyteckiej i gi- 
mnazjalnej celem spędzen'a świąt Bo- 
żego Narodzenia w gron*e najbliższej 
rodziny, Również dziś z Litwy przy- 
być ma na teren Wileńszczyzny gru- 
pa osób, zamieszkałych na Litwie. 

Z pow. Święciańsk'ego dziś uda się 
do Litwy około 25 osób. 

  

Ostrzeżenie. 
Izba Skarbowa ostrzega osoby zaintere- 

sowane, iż na łerenie m. Wilna grasują o- 
szuści, którzy podające się za sekwestrato- 
rów podatkowych, Ściągają podatki, wysta- 
wiająe na pobrane kwoty pokwitowania pry- 
watne. 

Izba wyjaśnia, że sekwestratorzy podal- 
kowi, działająey z ramienia Urzędów Skur 
bowyeh, wydają pokwitewania urzędowe, ty 
pu nstałonego, zaopatrzone w pieczęć okrąg 
łą oraz posiadają legitymacje urzędowe (rów 
nież z pieczęcią okrągłą z godłem państwo 
wem), które winni okazywać na każde żą- 
danie przy rozpoczęciu €zynności. 

©О osobach, podających się za sekwestra- 
torów, a nie posiadających legityinaeji, na- 
leżży powladamiać niezwłoeznie władze pe- 
lieyjne i właściwe Urzędy Skarbowe. 

  

Tegoroczny połów ryb. 
Z powiatów Wilileńszczyzny donoszą, 7 

tegoroczny połów w jeziorach i rzekach byt 
znacznie gorszy od lat poprzednich. Mimo 
niepomyślnego połowu w jeziorach pow. 
brasławskiego, postawskiego, Święciańskiego 
i trockiego złowiono około 280 pudów szczu 
paków, 400 pudów ryby drobnej różnego ga 
tunku oraz około 300 pudów sielawy, płotek 
it. p. Wobec niepomyślnego połowu eena 
na ryby wzrosła od 10 do 20 proc. ua klg. 
Zapotrzebowanie na ryby znaczne. 

Maksymalne ceny na ryby. 
Wi dniu 19 grudnia 1932 r. na zaproszenie 

starosty grodzkiego odby: i j i 
cie konfenecja przedsta 

licznego handłu rybami, która obradowa 
ła nad sprawą zapobieżenia nadmiernej zwyż 
ce cen na ryby w okresie prźedświątecznym 
Na konferencji tej ustalono następujące ma- 
ksymalne ceny na ryby w detalu za 1 kg.: 

Szczupak żywy — I gat. do 3,50 zł.; II —— 
do 3 zł. 

Sre7upak śnięty 
do 2,50 zł. 

Karp żywy — I gat. do 250; Ido 2 4. 
Karp śnięty — I gat. @о 2 4. П — 1,50 zł, 
Średnica — do 1,50 gr. 
Drobnica — do 50 groszy za jeden kg. 

RIZTOOORC WO BRR ZBOCZA DRE TOTO TOITECIRRKA 

Cukiernia „Ljednoczenie” 
w Nowogródku, Mickiewicza 1 
Przyjmuje na Święła obstalunki, 

Poleca gototowe ozdoby choinkowe 
oraz słodycze i pieczywo. 

Ceny zniżone. 
S L ESSE 

ZAMIAST POWINSZOWAŃ 
ŚWIĄTECZNYCH. 

P. Poseł Stanisław Dobosz 
Bezrobot. zamiast życzeń 
zł. 20. 

    

  

- 1 gat. do 3 zł.; II — 

— na Komitet 
świątecznych 

  

P. Henryk Korcze 
‚ — zamiast 

  

   

  

Komitet 
świątecznych 

    

Zamiast składania życzeń świątecznych i 
noworocznych Prof. Wlładysław Jakowicki 
20 zł. na dożywianie dzieci bezrobotnych. 

Zarząd i Komenda Podokręgu Zw. Strze- 
leckiego Wilno па fundusz bezrobocia za- 

st eń šwiątecznych į noworocznych      

  

    

  

   

Zamiast 
nych p.p. D: 
na Dom S. 

Bo zł. 5 — 

Ofiara rzeźników. 
Czterysta kilogramów wieprzowiny ofia- 

rowali rzeźninicy wileńscy na rzecz bezrobołt 
nych miasta Wilna do dyspozycji p. Wiojewo 
dy. 

eń świątecznych i noworecz 
slwo Adolfowie Hirschbergoa 

rot im. Marszałka J. Piłsudskie- 
oraz na Komitet Bezrob. zł. 

    

SPORT 
ZAWODY SPORTOWE WOLNE 05 

PODATKU. 

WARSZAWA. (Pat.) Jak już denosiliśmy. 
zastały zwołnicne od pedatku kemunalnego 
wszystkie amatorskie zawedy sportowe w 
kraju, © zniesienie podatku tego usłlnie za 
biekał ed dh ego czasu Związek Połskieh 
Związków Sportowych. Obecnić usiłowa- 
nia te uwieńczone zostały powodzeniem. Na 
komisji skarbowej sprawę zniesienia podał 
ku referewał pos. Tebinka. 

    

    

$ KU REJ =E. R Ww LE V SKA 

Samobójstwo policjanta w bramie 
Komendy Policji Powiatowej. 

Wezoraj o godzinie 10 minut 20 w bramie 
domu w którym mieści się Komenda Policji 
przy uliey Subecz 3 rozległ się huk wystrza 
łu rewolwerowego. 

Zwabieni odgłcsem strzału przechodnie 
weszli do bramy, gdzie w kałuży krwi leżał, 
bez oznak żyeia, starszy posterunkowy ko- 
mendy powiatowej Wilno — Troki Edward 
Świetlikowski, łat 32 zamieszkały przy uli- 
€y Trębackiej 24, W prawej ręce denała zna 

leziono rewolwer systemu nagan, z którego 
strzelił sobie w skroń. 

Na miejsce wypadku zawezwano роко- 
tewie ratunkowe, które przewiozło chorego 
w stanie beznadziejnym do szpitala żydow- 
skiego. 

Przeprowadzone dochodzenie  polieyjne 
wykazałc, iż przyczyną samobójstwa był roz 
strój nerwowy. Osieroeił on żonę i troje dzie 

ei. (<) 

Pożar łaźni i tartaku na Zarzeczu. 
Wezoraj o godzinie 4 w noey wybuchł po 

żar w zabudowaniach łaźni i tartaku Kuzen- 
sztala (Strausa) przy ułiey Popławskiej Nr. 
3 i zaczął szerzyć się z gwałtowną szybkoś 

cią. и 
Ogień powstał w kotłowni łaźni, widoez- 

nie jeszeze o półnoey i w ciągu kilku godzin 
stopniowo rozszerzał się, 

Pierwsz yzauważył ogień dozorca nocny. 
Zanim zdążył zaalarmować straż pożarna i 
właściciela, ogień cbjął już wiekszą część 
zabudowań. 

Mimo później pory wiadomość o pażarze 
w zakładach Kuzensztala obiegła łotem bły 
skawiey śpiącą dzielnieę miasta i wkrótce 
zaczęły gromadzić się tłumy gapłów. 

Zaalarmowana © wypadku komenda po- 
lieji niezwłeeznie wydelgowała większy od- 
dział policji, celem nirzymania należytego 
porządku. 

Akcja ratunkowa trwała przez kilka go- 
dzin i dopiero nad ranem udało się straży 

ogień zlokalizować. 
Pastwą płomieni padły częściowo budyn 

ki, w których mieściła się łaźnia I budynki 
tartaku, Całkowitemu zniszezeniu uległa kot 
łownia. Uszkodzone zostały dynamo—maszy- 
na, trausmisjc, pasy transmisyjne, zbiornik 
do wody i t. d. Pozatem ogień zniszczył ofi- 
eynę przylłegającego drmu mieszkalnego Nr. 
5 przy ulicy P<pławskiej. 

Według prowizorycznych obliczeń STRA- 
TY SPOWODOWANE POŻAREM SIĘGAJĄ 
100,000 ZŁ Spaicne objekty zaasekurowane 
by.y w jednem z towarzystw asekuraeyjnych 
na sumę 26 tysięcy dołarów. 

Przyczyny pożaru narazie nieustalono, 
W. dniu wczorajszym na miejsce pożaru 

przybyła speejałna komisja złożona z przed 
stawieiel! władz Śledezyeh i administraey;- 
nych oraz straży ggniowej, celem zbadania 
przyczyny pożaru. Przybył również starosta 
grodzki p. Kowalski. Wyniki badania nie są 
narazie znane. (e). 

Żebrak—właścicielem 16 dziesięcin ziemi. 
Wiezoraj z poleeenia władz administracyj 

nych przeprowadzono w Wilnie oblawę na 
żebraków. W! wyniku cbławy zatrzymano mię 
dzy innemi żebraka który od dłuższego jnż 
czasu uprawini w Wiinie żebractwo, w spo- 
sób nairęłny zaczepiując przechodniów. 

W. drodze de aresztu żebrak zaczął bła 
gać poliejanta, by go zwolnił i w pewnym 
momencie wybrawszy z kieszenł większą gu 
tówkę, jak się później okazało skoło 108 
zł. zaproponcwał łapówkę. Nie wziął tem jed 
nak uczciwego policjanta i wkrótee znalazł 
się w komisarjacie. 

Przy sprawdzaniu dokumentów okazało 
stę, iż jest to niejaki Kozłowski pochodzący 

  

    

z pod Rudziszek. Na telefoniezne zapytanie 
posterznku w Rudziszkach €o to za osobi- 
stość, nadeszła sensacyjna odpowiedź. Oka- 
zało się, iż Kozłowski jest właścicielem do- 
brze zagespedarowanego folwarku o obsza 
rze 16 dziesięcin ziemi!!! 

Ten ezłowiek o miedzianem ezołe pomi 
mo te przyjeżdżał eedzień do Wilna, prze- 
bierał się w łachmany i żebrał, w sposób 
niezwykie mutrętny napastując przechod- 

niów. 
Za swój ułeeny proceder Kozłowski 0d- 

powie i dobrze się stanie, jeżeli kara będzie 
surowa, Е (e) 

  

Krwawy dramat w rodzinie. 
We wsi Upiorowo pow. drohickiego w 

czasie hójki redzinnej Miron Pradun postrze 
lił dwóch swoich stryjecznych braei Antonis 
go i Andrzeja, zadając im ciężkie uszkodze- 
nie. Ciała. Andrzej zmarł po kilkunastu mi- 

nutach. Zabójea zgłosił się sam do posierun 
ku P. P. w Motelu i oddał posiadany nielega! 
nie pistolet, tłumacząe się, że broni użył we 
własnej ebrenie, gdyż bracia napadli nań z 
kožem i siekierą. + 

Pozostałości krzyżackie na ziemiach polskich. 

  

Na zdjęciu naszem widzimy starożytny 
dowany przez Krzyżaków. 

kościołek w Mokrem pow. grudziądzkim, zbu 

Cuda w Williamsburgu 
Artretyzm mieści się w.. pięcie. 

W” skromnej fermie kanadyjskiej, w nko- 
licach Williamsburga, rezyduje cudowny dux 
tór, Mahion W, Locke, Ferma wiejską stale 
się od pewnego czasu celem, ky Etóremu węd 

rują tysiące chorych, rekrutujących się 2 
wszystkich sfer sporeczmych Ranady i Sta 
nów Zjednoczonych. Żaden szpital na świ 
cie, żadne ambulatorjum nie regestruje dzie: 
nie tylu pacjentów, ile ich się zgłasza do dr. 
Locke'a. Przeciętna cyfra pacjentów wyno- 
si dziennie 660 osób! Dr. Locke pobiera od 
każdego 4 szylingi za poradę, co daje mu 
rocznie dochód około 30.0060 funtów (zgorą 
600,000 zł.) 

W. osadzie widzi się sceny, przypomi 
jąee obrazy podczas pielgrzymek do Ste An 
ne de Beaupre w pfowincji Kwebek: chorzy 
rzucają kule, fotele na kółkach — chodza. 
Nieskończony wąż aut i pojazdów ciągnie s. 
przed fermą dr. Locke'a podwórze czarne jes 
cd tłumów. 

Doktór łocke przyjmuje po kilkunastu 

pacjentów odrazu w swolin gabinecie. Pac- 
jenci siedzą półkolem, dr. Locke we środku 
na fotelu. Doktór rozmawia gzadko z pac. 
jentami, nie zadaje im pytań, nie przy. й 
się nawet ich twarzom, ujmuje tylko w swe 

silne dłonie ich obnażone stopy i wykonyw: 
kilka ruchów, które w sumie jako zabieg 
trwają nie dłużej niż trzy minuty, 

Dr. Locke wyj 
przedstawiciełowi 
„Daiły Express 

„Nerw główny nogi przechodzi przez s'a- 
podbicie stopy składa się z czterech ko- 

ści. Jeśli podbicie stopy spłaszczy się, kości 
wychodzą z pozycji naturalnej, opuszczają 
się wdół i naciskają nerw. Nacisk kości nn 

nerw wywołuje ból, ale niekoniecznie w sa 
mej stopie, może on się ulokować w każdem 
innem miejscu. Konsekwencją tego fonome- 
nu móże b choroba zwana  artretyzmem, 

atrofja mięśni, pewne formy paralizu“. 

„Mój zabieg — mówi dr. Locke — poiega 
na podniesieniu podbicia stopy, madaniw mu 
zpowrotem naturalnego wygięcia. Ciało, wyz 
wolłone z bólu, zwalcza samo mikroby i po 
maga do wyleczenia”. 

Tyle dr. Locke. Pacjenci mówią więcej. 
głoszą jego sławę, opowiadają cuda o skut 
kach kuracji. Rezultat zaś jest ten, iż poło- 
żony zdala od linji kolejowej WóiHiamsburg 
rośnie jak na drożdżach dzięki napływowi 
masowemu pacjentów, zabudowuje się w szy- 
bkiem tempie, bogaci. Jak swego czasu w 
Galispachu gdzie rezydował głośny uzdra- 
wiacz Zeilais, tak i w Wjilliamsburgu wyra- 
stają jak z pod ziemi hotele, domy, reslau 

zje, skłepy, garaże etc. a wszystko dla 

  

    

  

   

    

nia sam 
dziennika 

wą metodę 

londyńskiego 
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dobra pacjentów dr. Locke'a. Or. 

Humor. 
FLIRT. 

— Pierwszą moją myślą po obudzeniu 
jest... pani! 

— To samo mówił mi już brat pana, 
— Możliwe. Ale ja wstaję o godzinę wcze 

śniej od niego. (Buhne'. szy czas. 

Z pograniczą. 
ROZPACZLIWA WALKA PRZEMYTNIKÓW 

ZE STRAŻĄ LITEWSKĄ. 
Wezoraj na pograniczu polsko-litewskiem 

w rejenie Druskienik straż litewska stoezyła 
formalną bitwę z bandą przemytniezą, ktėra 
łodziami usiłowała przedostać się na teren 
polski. Podezas strzelaniny jeden z przeniyt 
ników został zastrzelony ł utonął w nurtach 
rzekli, zaś dwóch Waeława Kajranisa 1 Mieha 
ła Puszankę zatrzymał] żołpierze KQP., sdyż 
przemytniey ostrzelani gęstym ogniem kara 
kinowym przez straże litewskie powyskaki- 
wali z łodzi i nie zważejąe na przeįmujaee 
zimne dostali się wpław do brzegów pol- 
skich. ‹ 

Lcdzie z przemytem motorówki litewskie 
zabrały. 

WYKRYCIE SKŁADU PRZEMYCANYCH 
FUTER. 

Na odcinku Wiżajny zatrzymano wóz na 
ładowany futrami pochodzącemi z przemytu. 
Futra dostarczał niejaki Kagan Zelik, który 
przy pomecy swoich agentów futra i skórki 
otrzymywał z Prus Wsehodnieh. 

Kagan przemycane skórki dostarezał do 
sklepów futrzanych w Warszawie, Białym- 
słoku, Grednie 1 Wźlnie. Składniea przemy 
canych skórek mieściła się w jednym z opu- 
szezonych składów starego młyna, dzierża- 
wienego przez szwagra Kagana J. Najlikowa. 

MOTORÓWWIKĄ ZBIEGLI DO POLSKI. 

Ze Stełpców doneszą, iż onegdaj na teren 
polski w rejonie Mikołajewszezyzny rzeką 
Niemnem przedostało się trzech osobników, 
którzy zrabowaną motorówką należącą do so 
wieekiej straży granicznej szezęśliwie prze- 
dostali się przez linje graniezne, 

Z Białorusi Sowieckiej. 
BOLSZEWICY NIE USTAJĄ W; WALCE 

Z RELIGJĄ. 

Z pogranicza deneszą, iż akeja antyreli- 
gijna w związku ze zbliżającemi się święta- 
mi Bożego Narodzenia na terenie Białorusi 
sowieckiej w pełnym toku. Na terenie posz- 
czególnych okręgów Mińszezyzny bawi oko- 
łe 50 lctnych jaezejek antyreligijnych, które 
posiadająe begaty tabor samochodowy, wy- 
kwalifikowanych agitatorów — prelegentów 
eraz mnóstwo różnej literatury antyreligij- 
nej uwijają się energieznie w większych 0- 
siedlach włościańskich, robotniczych i gar- 
nizenowych. Lotne jaczejki antyreligijne są 
wyposażone w bogaty sprzęt i rueheme ki- 
na, 

Agitacja antyreligijna prowadzona jest w 
okręgach: borysowskim, kojdanowskim, ko- 
szyrskim, zasławskim i bieholińskim. 

Miljeny na dnie morza. 
Szwedzka ekspedycja morska rozpocznie 

wkrótce prace nad wydobyciem z głębin mot 
skich u brzegów Finlandji zatopionego okrę 
tu wojennego rosyjskiego „Piotr Wielki“. — 
Okręt ten wiózł złota za 50 miljonów złotych 
a zatonął w czasie burzy po najechaniu na 
rafę podwodną w r. 1917. Prace nad wydoby 
ciem skarbu potrwają zapewne przez dłuż- 

  

RADJO 
PIĄTEK, dnia 23 grudnia 1932 г. 

11.40: Przegląd pras.; Kom. metcor.; © 
12.10: Muzyka; 13.20: Kom. meteor; 14. 
Program džienny; 14.45! Muzyka operetko 
(płyty); 15.15: Giełda rolnie 1 i 
Wii. Tow. Org. i Kół. Roln; 15. 
angielskiego; 15,50: Pieśni (płyty); 16.20: „Ma 
la skrzyneczka“; 16.40: „Obudzenie się pol- 
skiej myśli patrjotycznej w l. 1876—90“ -— 
odczyt; 17.00: Koncert; Komunikaty; D. c. 
koncertu; 17.55: Progr. na sobotę; 18.00: Kon 
cert religijny w wyk. chóru „Echo* i Włady 
sława Kalinowskiego (organy); 18,55: Wiad 
bieżące; 19.00: Połakom na Kowieńszczyźnie; 
19.20: Przegląd prasy roln. kraj. i zagr.; 19.30 
„Gwiazdka zagranicą* — felj.; 19.45: Pras. 
dzien. radj.; 20.00: Pogad. muzyczna; 20.15: 
Koncert symfoniczny; „Słowo twórcze” 
felj.; D. e. koncertu; 22.40: Wiad. sport we; 
Dodatek do pras. dz. radj.; Kom meteor.; 
23.00: Muzyka cygańska. 
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SOBOTA, dnia 24 grudnia 1932 r. 

11,40: Przegląd pras. Kom, meteor. Czas. 
12,10: Muzyka z plyt. 12, Kom. meteor. 
15,20: Program dzienny. 15,25: Wfiad. wojsko 
we. 15,35: Koncert życzeń (płyty). 16,00: „Po 
siedmiu latach", 16,15: Koncert życzeń (pły- 

. 16,40:, „Zwyczaje lijne na północy” 
Od godz. 17,00 do 20,15 — Przer 

: Przemówienie do rodaków na ob 
У 20,30: Słuchowisko dla dziedi.--— 

21,00: Kolendy. 21,30 „Wigilja samotnych*. 
22,00: Komunikaty. 22,05: Koncert chopinaw 

„40: „Anegdody wigilijne* — felj. — 
: Program na dzień następny. 23.00: 

Koncert. W' przerwie wigilja dla członków 
polskiej ekspedycji polarnej na Wyspie № > 

„Ažwiedziej. 24. Hejnał i pasterka. 

NOWINKI RADJOWE. 
KONCERT RELIGIJNY, 

W. dniu dzisiejszym o godz. 18 transmito 
wany będzie z Wfilna koncert muzyki orga- 
nowej i chóru!nej, Prof. Wł. Kalinowski ode 
gra na organach Preludjum i Fugę Liszta na 
temat B. A. C. IL( cztery tony gamy, których 
oznaczniki składa na nazwisko wiel- 
kiego kompozytora J. S. Bacha) oraz cztery 
utwory Regera: Canzenę, Caproccio, Prelud. 
jum i Toccatę. Ponadto chór „Echo* odśpie 
wa „Ea Mater“ Dvoraka, „Hymn do św. C» 

cyłji* Thielena i Psalm Nowowiejskiego. 

    

    

  

    

      

  

  

GWIAZDKA ZAGRANICĄ. 

O godz. 19,30 p. Roman Dalbergowa ©- 
pozna radjosłuchaczy z ciekawemi zwycz 
miś tradycjami świątecznemi w transmitowa 

nym z Warszawy feljotonie p. t. „Gwiazdka 
zagranicą. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wiełki Pohulanka -- gra dziś 

po raz ostatni znakomita sztukę Rehfischa 
i Herzoga „SPRAWA DREYFUSA*. 

Dnia 24 bm. — Teatr nieczynny. 

REPERTUAR TYGODNIA ŚWIĄTECZNEGO 
TEATRU WIELKIEGO NA POHULANCE: 

25. 12. — o godz. 8 w. potężne dzieło St. 
Wyspiańskiego „ZYGMUNT AUGUST" (któ- 
rego wystawienie na scenie Wileńskiej zosta- 
ło zaszczytnie odznaczone przez przyznanie 
trzech magród jubileuszowych im. St. Wys- 
piańskiego przez Radę Konkursową Ministe 
stwa Oświaty w Warszawie — a to: nagro: 
dla p. Szymańskiego za świetną kreację rok 

tytułowej — nagroda za wspianałą oprawę 
dekoracyjną dla W. Makojnika i wreszcie 
nagroda za wystawienie i reżyserję tej sztuki 
dia dyr. M. Szpakiewicza. 

26. 12. — o godz. 12 w poł. bajkowe mi- 
sterjum Maeterlincka „NIEBIESKI PTAK”. 

26. 12. — o godz. 8 w. niefrasobliwa, peł- 
na humoru komedja „DZIKA PSZCZOŁA”. 

27. 12. o godz. 8 w. „ZYGMUNA AU- 
GUST". — Ceny propagandowe. 

— „MARJUSZ* — piękna, pełna egzoty+ 
mu, nastrojów, pieśni marynarskich, kolo- 
rowych twarzy — sztuka Pagnol'a ukaże się 
we czwartek dnia 29 grudnia o godz. 8 w. po 
raz pierwszy w Wilnie — w Teatrze na Po- 
hulance. — Sztuka ta cieszyła się wszędzie 
zagranicą i w Polsce niebywąłemm powodze- 
niem kasowem i nawyższem uznaniem pra- 
sy. 

*. Prėby w pelnym toku — obsada najwybit 
niejszych sił dramatu i komedji — oryginal 
ne dekoracje wyczaruje Włiesław Makojnik 

— UWAGA! — PROWINCJA! — JUŻ 
WKROTCE ZAWITA „PANNA MALICZEW- 
SKA* — WSTĘP TYLKO DLA DOROSŁYCH. 

— WIELKA AWANTURA NA SYLWE- 
STRA! — Urozmaicona najwspanialszemi 
spodziankami, odbędzie się w Teatrze na Po 
hulance w Noc Sylwestrową! — Należy pa- 
miętać i przygotować się do wcześniejszego 
zakupu biletów. Szczegóły wkrótce. 

— Teatr Muzyczny „Łutnia*, — Dz 
jutro widowiska w Teatrze „Lutnia* — za- 
wieszone. Od dnia dzisiejszego kasa teatru 
rozpoczęła sprzedać biletów na przedstawie- 
nia w, okresie świątecznym. 

— Repertuar świąteczny. — Wielce uroz 
maicony repertuar dni świątecznych zapowia 
da w niedzielę dnia 25 bm. o godz. 8, 
pełną humoru, melodyjną opereikę Kolla — 
„Lady Chic“. W: poniedziałek dnia 26 bm. 
popołudniu o godz. 4 efektowna operetka 
Kalmana „Fiołek z Montmartre", wieczorem 
o godz. 8.15 „Lady Chic”, we wtorek dnia 
2 bm. o godz. 8,15 wieczorem — po raz 30 
„Wiktorja i jej huzar* Abrahama (ceny zui- 
żone), w środę dnia 28 bm. 8,ł5 wiecz. 
„Lady Chic“. We wszystkich tych operet- 
kach wystąpi znakomita artystka Janina Kud 
czycka. Zniżki akademickie będą ważne ua 
widowiska po cenach normalnych. 

    

  

  

  

  

          

   

   

    

Filmy wileńskie. 

Ruch przedświąteczny. 
Żyje i tętni przedświąteczne Wiiłno. Za- 

mierające zwykle życie gospodarcze naszego 
miasta zmienia się nagle nie do poznania. 
Wprawdzie w porównaniu z poprzedniemi 
laty daje się wyczuć charakterystyczny spa- 
dek kupujących. Natomiast w sposób niep- 

rawdopodobny wprost wzrosła liczba zachę- 

cających swój towar we wszełki możliwy spo 
sób. 

Ruch koncentruje się przeważnie koło 
Hal Miejskich i na rynkach, które z natury 
rzeczy są predysponowane do odgrywania 

dominującej roli w życiu gospodadczem. — 
Więc przedewszystkiem rzeczy związane z 
napełnieniem żołądka, jako że w dniach świą 

tecznych ludzie normalni jedzą i piją tak, 

że gdyby w normalnych warunkach pochła- 

miali takie masy — nastąpiłoby wyludnienie, 

a jedynie doktorzy, aptekarze i właściciele 

domów poogrzebowych chwałiliby sobie te 

czasy. 

Na szczęście tak nie jest. 

trzy dni należy według tradycji spęzić, 

ze znajomym się spotkać i porządnie 

zakropiwszy zjeść odpowiednio. 

Ale te dwa, 

Więc w sklepach spożywczych ruch jak 
nigdy. Właściciele jednak nie są zadowoleni, 
Spodziewali się większego. 

— (o to za ruch — mówi mi jeden z 

tych nieszczęśliwych  łudzi. Sprowadziłem 
tyle towaru, zadłużyłem się, weksle puści- 
łem w ruch, a tu nic. Naprzykład te sardyn 

ki. Nikt, absolutnie nikt nie kupuje. Niech mi 
pan wierzy, że dopiero trzy pudełka sprzeda 

łem i to na order, płatny częściowo 1 stycz- 

mia, reszię I lutego. Ot co kupują. Kilo cuk- 

ru, pół kilo orzechów włoskich i 10 deko ro- 

dzynków. 

A wystawy naprawdę ładne, pomysłowo 

urządzone i w porównaniu do lat ubiegłych 

można powiedzieć estetycznie. Tu wabią cię 

porozkładane w pewnej symetrji pudełka 

marynat i zakąsek, takich, że aż słąbo się 

robi nawet mniej wybrednemu smakoszowi, 
ówdzie znowu na wystawie zalewitły sady 

owocowe. Piętrzą się sterty jabłek, wabią ru 

miencem dojrzenia soczyste gruszki, obok 

zwiędły prasowany rulon fig i smętny uś- 

miech zmiętoszonych daktyti. Przed inną wy 

stawą tłumy, można powiedzieć zatory. Ale 

wewnątrz pusto. Tutaj panoszą się arysto- 

kratycznie pogardliwe lukrowane baby i ma- 

zurki, przekładańce i nugaty, pierniki i tor- 
ty. 

— Ładne to jest, — mówi jakiś osobnik 

w mocno wyszarzałem palcie, widocznie u- 

rzędnik 12 stopnia służbowega z dodatkiem 

na żonę i dwoje dzieci. Dobre, ale bezcenne 

— kończy z westchnieniem. 

— Dłaczego bezcenne? — zapytuje ktoś 

z pośród patrzących. 

— Czy na to cudo jest cena? Dziś prędzej 

Rembranta czy Van Dycka możnaby kupić 

miż taki tort waniljowy. I to, i to pozostać 

musi w sferze marzeń. 

Lecz człowieka ogarniać zaczyna czarna 

rozpacz, fioletowa dżuma i jarzębinowa w 

kratkę grypa, gdy się stanie obok wystawy 

księgarskiej. Wystawiono takie cuda. Podob- 

no za bezcen. Nie mówię tu o tuksusowych 

wydaniach, oprawnych w skórę z tłoczone- 

mi literami, ale o tych wspaniałych książ- 

kach, które się jedynie w czasie świąt poka 

zuje ludziom,by ich doprowadzić do stanu 

bezgranicznej rozpaczy. Jedna z księgarń 

jakby dla zdupingowania tego uczucia u łu- 

dzi książki miłujących wpakowała na wystą 

wę cudowne książki Chłędowskiego, inna u 
rządziła żaczarówańy ogród driecięcej baj- 
ki. Cóż kiedy kryzys tu może najwięcej daje 
Się odczuwać. Bo taka jest dziwna gradacja 

kryzysowych wymogów, że najpierw idą w 

kąt rzeczy, które powinny zostać do końca: 

to książka i kulturalne potrzeby. 

Kiedy tak patrzyłem na puste księgarnie 

przyszedł mi do głowy pomysł zgoła orygł- 

nalny. Żeby tak ludzie pomyśleli sobie pod- 
czas nadchodzących świąt o potrzebie kupo 

wania książek, Trzeba rzucić hasło: „O jed- 

ną butelkę mniej o jedną książkę więcej na 

stole świątecznym”. 

Ale i to pozostać musj niestety w sferze 

marzeń... Rol. 

DERURZOPWREE O. AREZZO OCE KRZRORCSSE 

Czy wiecie, że... 
— Jeden gram radu wysyła w ciągu ied- 

nej sekundy 40 miljardów atomów hełu + 
szybkością 20,000 kilometrów na sekunde. 

— Sacharyna jest 500 razy słodsza od cu 
kru, a wydobywa się ją z węgla. 

— Astrologowie cenieni byli w starożyt 
ności bardzo wysoko, w Atenach np. wznie 
siono posąg astrologa Berozusa, który posia- 
dał język ze szczerego złota. 

EEE PELES PSAS TEST 

Kobieta I szmaragd. 

Na zdjęciu naszem widzimy scenę z utwo 
ru Harry Jenkinsa „Kobietą i szmaragd” 
Stoją od strony lewej: Smosarska, Wesołow 

    
« 

ski i Kurnakowicz. Sztuka ta cieszy się obec 
nie wiełkim powodzeniem w Teatrze Ietnin> 
w. Warszawie. 
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Spostrzeżenia Zakiadu Meteorolegji U.S.B. 
w Wilnie z dnia 22-XH— 1932 reku. 
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Ciśnienie średnie w milimetrach: 

  

Temperatura średni — PC & 

$ najwyższa +- | C. 
а: najniższa — 2° С 

Opad: — 

Wiatr: wschodni. 

Tendencja: wzrost, potem lekki spadek. 

Uwagi: pochmurao. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 
dzisiejszym 23 grudnia według PIM. 

Chmurno i mglisto z niewielkiemi rozpo 
sgodzeniami w ciągu dnia. Temperatura w 
pobliżu zera. Słabe wiatry wschodnie i pu 
iudniowo-wschodnie. 

OSOBISTA 
— Przyjazd Marszałka Senatu Raezkiewi 

"za do Wiłna. Dnia 22 b. m. przybył do W:l 
1a p. Marszałek Senatu Wiładysław Raczkie 
wiez. P. Marszałek spędzi święta na Wileńsz 
*zyźnie. 

— Powrót z Warszawy dyr. Falkowskicgo 
WI dniu dzisiejszym powraca z Warszawy i 
»bejmuje urzędowanie dyr. PKP. w Wilnie 
'nž. K, Falkowski. Wobec pilnych spraw u- 
<zędowych dyr. Falkowski w dniu dzisiej 
„žym interesantów przyjmować mie będzie. 

URZEDOWA 
— Urzędowanie w okresie przedświątecz 

uym.. W| urzędach państwowych i komunai 
1ych urzędowanie w dni przedświąteczne 
»dbywač się będzie zupełnie normalłn 

    

  

      

    

  

    xich biurach rządowych i miejskie a 
ie będą dyżury do godz. 12 w południe. 

Normalnie urzędowanie rozpocznie się we 
wtorek rano. 

— Nowe terminy cehronne dla zwierzyny. 
WI Nr. 111 Dz. Ustaw umieszczono 4 rope 
rządzenia min. roln. i ref. roln., doty е 
+zasow ochronnych na zwierzynę. Między 
'n. utrzymano do końca 1935 r. zakaz po- 
łowanie na łosie — byki przez cały rok: 
cZzwolono polować na sarny - kozy od I6 
stycznia do 15 lutego, — wprowadzono 
ochronny na dziki (od 1 marca do 30 kw'et 
mia) i na kuny łeśne (od 1 marca do 30 I: 
stopadaj, — wreszcie zniesiono sałokowity 
zakaz polowania na wiewiórki, ustanawiając 
czas ochrony na te zwierzęta od 1 marca 
do 80 listopada. Zniesienie bezwzględnej o- 
chrony wiewiórek następuje z dniem | 
stycznia 1933 roku, 

: ADMINISTRACYJN 
— Memento dla właścicieli samochodów. 

"Termin ważności dowodów rejestracyjnych 
;amochodów zarobkowych i niektórych pry 
watnych upływa z dniem 31 grudnia 1932 v. 
Samochody *dła których do dnia 31 grudmia 
1832 r. nie będzie uzyskane przedłużenie 
terminów w ści na rok następny, zostaną 
w dniu 1 stycznia 1933 r. wycofane z ruchu. 

- * 

MIEJSKA. 
— Redukcje personałne znów na porząd- 

ku dziennym. W związku z przeprowadzaną 
reorganizacją pracy w Magistracie i biurach 
miejskich, odbędzie się w dniu dzisiejszym po 
sciedzenie Magistratu poświęcone opracowa- 
niu dalszćj akcji oszczędnościowej i związanej 
z tem redukcji personełu. 

Przy okazji należy zaznaczyć, do chwili 
obecnej Magistrat zredukował już 120 praco 
wników. Na dzień 1 stycznia, jak krążą po- 
głoski, otrzyma wymówienie znowu kilku. 
dziesięciu pracówników, 

— Referat prasowy w Magistracie. Jak sie 
dowiadujemy z inicjatywy prezydenta d-ra 
Maleszewskiego w najbłiższym czasie na tere- 
nie Magistratu ma być uruchomiony referat 
prasowy. 

Jako kandydat na to stanowisko w ko- 
iach Magistratu wymieniają sekretarza Rady 
Miejskiej p. Marjana Dziewickiego. 

SPRAWY SZKOLNE 
— Zjazd inspektorów szkołnych. W, du. 

19 i 20 grudnia b. r. odbyła się w sali kon- 

ELŻB 

  

    

  

                

. skiego i nowo-wole, 

ferencyjnej Kuratorjum Okręgu Szkolnego 
pod przewodnictwem Kuratora Szelągowskie- 
go konferencja inspektorów szkolnych Okrę- 
gu Szkolnego Wileńskiego, 

Tematem obrad była głównie trudna sy- 
tuacja w jakiej znalazło się szkolnictwo pow: 
szechne w ostatnim roku szkołnym z powodu 
przyrostu dzieci i zatamowania budownictwa 
szkolnego oraz ustalenie dróg i środków za 
radczych na najbliższą przys 

Drugi dzień zjazdu poświęcony był prze- 
dewszystkiem zarządzeniem wychowawczym 
i dydaktycznym. 

W pierwszym dniu udział w zjeździe brał 
pan wojewoda Beczkowicz. 

— Ferje świąteczne w szkołach. Wi dniu 
wczorajszym zakończyła się nauka w szko- 
łach średnich i powszechnych. Ferje św 
teczne będą trwaiy do 15 stycznia roku r 
szłego. 

Uczniowie w br. korzystają również ze 
zniżek kolejowych. 

Wczoraj wieczorem w gimnazjach i szko 
wodowych i powszechnych odbyły 6 

ycyjne „Opłatki”*. Młodzież przy pięknie 
ubranych drzewkach spędziła kiłka godzin 
w serdccznym nastroju z personelem nau 
czycielskim. 

    

    

  

      

    

Z KOLEI 
— Rueh towarowy na kołei w okresie 

świąt. W]zorem lat ubiegłych w obrębie w:- 
łeńskiej dyrekcji kolejowej ruch *towarowy 
wstrzymany zostanie dnia 24 bm. o godz 
wiecz. Wianowienie ruchu towarowego na- 
stąpi dnia 26 bm. o godz. 18. 

WOJSKOWA 
— Wcieienie do szeregów rezerwistów - 

artylerzystów, W! dniu 3 stycznia zostanie 
wcielona do szeregów ostatnia tura rezerwi- 
stów. Karty powołania zostały już przez refe 
rat wojskowy Magistratu rozesłane. W turze” 
lej powoływana jest przeważnie artylerja. 

— W, marcu piechota pójdzie pod bron. 
Jak się dowiadujemy wcielenie do szeregów 
poborowych rocznika 1911-go zakwalifikowa 
nych do piechoty nastąpi w marcu roku 1933 

— Urlopy świąteczne w wojsku. W związ 
e święłami dowództwo garnizonu wile 

kiego rozpoczęło wyda 
wanie przepustek szeregowym i podoficerom 
na Święta. 

Urlop świąteczny wykorzystają wszyscy 
szeregowi i podoficerowie w dwóch turnu- 
sach. 

Rów 
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dowództwo KOP. zwolniło ki 
kudziesięciu żołnierzy na święta. 

W) strażnicach KOP. urządzone zostaną 
drzewka i łamanie się opłatkiem. Do s 
nic już do j: mnóstwo smakołyków i 
wina dla 

   

      

      

GOSPODARCZA 
—  Zmiżka taryf na drzewo i len. lzba 

Przemysłowo-Handlowa w Wilnie otrzymuje 
informacje z wiarogodnego źródła, iż w naj 
bliższym czasie zosianie ogłoszony szereg zni 
żek taryfy kolejowej, których dla okręgu 
lzby największe znaczenie posiadają zniżki 
dla drzewa i Inu. 

W zakresie taryf drzewnych mają być ob 
niżone o około 30 proc. stawki dla przewozów 
drzewa opałowego oraz surowca tarlacznego 
na odległości do 200 km.; pizy przewozach 
eksportowwych prze Gdynię i Gdańsk maja 
być obniżone stawki dla drzewa okrągłego 
(surowiec tartączny i dyktowy, papierówka, 
kopalniaki) oraz dla sortymentów ciosanych 
do poziomu stawek stosowanych obecnie dla 
materjałów tartych. Wiedług tychże zasad Ina 
ja być zniżone stawki dla eksportu pow 
szych sortymentów przez granicę lądo 
Zmiany powyższe we wszystkich sczegó 
będą znane już w dniach najbliższych, gdy 
będą ogłoszone w najbliższym numerze Dz 
nika Taryf i Zarządzeń Kolejowych. 

Również znaczne zniżki mają nastąpi 
taryfach dla eksportu Inu i pakuł Inianych. 

— Właściciele tartaków 
sprowadzać drzewo z Sowietów. Ostatnio wła 
Ściciele tartaków wileńskich zwrócili 
miarodajnych władz z prośbą o udzi 
zezwolenia na sprowadzenie z R sowiec 
kiej większej ilości drzewa. W związku 7 tem 
sprawa ta znalazła się na posiedzeniu w 
rajszem Izby Przemysłowo-Handlowej k 
po dłuższej dyskusji postanowiła wyło: 
ejalną Komisję dla szczegółowego 20г 
nia się czy sprowadzenie drzewa sowieckiego 
nie odbije się ujemnie na rozwoju przemys 
drzewnego w Połsce. W wypadku pózytywne- 

IETA. 

  

  
    

  

    

  

    
   

      

    

  

   

  

   

        

  

(Nowela). 

— Bo Elżbieta jest osobą ekscen- 
tryczną. Do tej ostatecznej konklu- 
zji doszła bliska jej znajoma podezas 
żywej rozmowy z pewnym młodz 
cem. Wnet polem pożegnał; się. 

  

  

W istocie lak było. Niestety, slaw- 
na champ'ona w sporiach motoro- 
wych, dość miała zamożnych rodzi- 
ców, aby najśm elsze jej myśli mogły- 
się urzeczywistn'ć. Do niej należ 
wspaniały błękitny Packard. Na w 
cigówce Bugatti pokonała przestrzeń 
z szybkością 223 kilom. na godzinę. 
Rekord śwaułtowy lej konkurencji 
światowej należał do niej. Czy była z 
lego powodu dumną | zarozumiała? 
Właśnie tej sławy i wziętości wśród 
mas sportowych miała dosyć i obja- 
wów jej un:kała slarann.e. 

   

   
     

   

Elżbieta pos'ada również zgrabny 
samolot turystyczny. Wśród maszyn 
XX wieku, służących ludziom do wy- 
boru i uprzyjemnienia sobie życia. lę 
lubiła najwięcej. Zdarzało się « 
że Elżb/ela zapodziała się gdz'eś. 
kiłku dniach dopiero przyjeżdzała do 
domu rodziców. Na zakurzonym Bu- 
gatti, zmęczona. lecz żywa, radosna | 

pełna życi: 
Bo Elżbieta szukała rozkoszy w 

straszliwym pędzie maszyny. 

Nieco rzadziej zn kalu Elžbieta i sa 
molot. Rodzice wie dziwili temu 
zbytnio. zdołali bowiem przywyknać 
do dz waciw i wyskoków córki. Sina 
Eiżba powiedziała im raz: „„Jako 
rodzce mae.e obowiązek utrzymywać 
mnie aż do zamążpójścja. Pozatem 

chcę być zupełnie samodzielna 'w 
moich posiępkach. O pozwolenie ni- 
kogo się nie pytam”. 
*-/W żywole przestworzy. kt 

      

    

   

  

sę 
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Wydawnictwo „Kurier Wileński” 

swobodnie srebrnem* skrzydłami po- 
nad nieznanemi krajami, szukała EIż- 
b'ela uspokojenia w wiecznej gonit- 
wie za wrażen' ami. Raz nawet z Ch'n 
przesłała Elżbieta rodzicom kartkę z 
lakonicznem zapewnieniem: „Czuję 
się zdrowa i szczęśl wa”. 

Często przepędzała Elżbieta samot 
ne godziny. Bo szukała samotności i 
czuła się równocześnie osamo.nioną. 

  

  

Elżbieta piękną była kob'etą: wy- 
soka, szczupła, z ciałem doskonale wy 
gimnastykowanem. Włosy, oczy i usta 
godne zazdrości. 

Elżb.elą interesowało się dużo mlo 

dych mężczyzn. Jedni z nich pragnęl 

         pojąc a żonę, drudzy za kochankę, 

inni jeszcze za przyjaciółkę. Rekor- 
dzistka odrzucała wszystkie oferty. 

  

nieraz bardzo kuszące. Wolała królo- 
wać, niż ulegać. A wiedziała, że dosyć 
czaru ma jeszcze w sob e. 

  

  

Lucjan i Hneryk, znakomici auto- 

mobiliści, najwięcej mieli szans. Elż 
bieta najwięcej 'ch dopuszczała do sie 
bte. Mimo, że byli konkurentami o rę 
kę ekscenl nej panny, czeli ze so- 
bą na przyjacielskiej stopie. Może dla 
iego, że Elżbieta nie dawała się wogó 
le głęboko kochać. Miała w sobie coś 
takiego... 

W pewien dzień wczesnej jes'eni, 
nad wieczorem w lokalu klubu Anto 
mobilowego bardzo było głośno i we- 
solo. Klub wydał bankiet na cześć 
dwóch swoich członków z okazji ich 
wesela, Była również i Elżbieta, lu- 
biła bowiem lakże od czasu do czasu 
przebywać w gwargem, poniekąd i ha 
łaśliwem towarzystwie. 

Rozprawiano między innemi o ma 
jacym się odbyć za tydzeń wieik'm 

    

    

  

      

S-ka x ogr. odp. 

KURIE K 

go wyniku badań zezwolenie takie właścicie- 
lom tartaków zostanie udzielone, 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— Chcinka dla dzieci członków Z. O. R. 

Związek Oficerów Rezerwy — Koło Wiileń- 
skie urządza w niedzielę dnia 8 stycznia 1933 
roku o godz. 16 (4 po południu) Choinkę dla 
dzieci członków Z. O. R. Na całość złożą się: 
zabawa dla dzieci przy muzyce, produkcje 
artystyczne, bajki Cioci Hali, Św. Mikołaj z 
podarunkami i szereg innych niespodzianek 
Wstęp dla dzieci 1 złoty, dla wprowadzają- 
cych 50 groszy. 

— Zarząd Koła Wileńskiego Z. O. R. po- 
daje do wiadomości swych członków, iż w 
sobotę dnia 7 stycznia 1933 r., o godz. 20 
min, 30 urządza Opłatek Koleżeński na któ 
ry zaprasza Kolegów z rodziną. Koszt uczęst 
nictwa wynosi 3 zł. od osoby. Informacji 
udziela i przyjmuje zap%sy Sekretarjat Kola 
codziennie w godz. od 18 do 20 oprócz świąt. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 
—- Delegacja rzemieślników u min. skarbu, 

Minister Skarbu, prof, Zawadzki, przyjął w 
dniu 18 grudnia 1932 r. delegację Rady Izb 
Rzemieślniczych, oraz Rady Naczelnej Rze- 
miosła Polskiego, na czele z senatorami Wie 

chowiczem i Rogowiczem. 
Delegacja przedstawiła p. ministrowi naj- 

aktualniejsze postulaty rzemiosła polskiego, 
wskazując na konieczność zastosowania wzglę 
dem rzemiosła polskiego szeregu doraźnych 
ulg. M. in, wskazano na konieczność zniniej- 
szenia stawki zryczałtowanego podatku obro 
towego o jedną trzecią, zmhiejszenia wymiaru 
podatku dochodowego przyśpieszenia rozpa- 
trywania odwołań przeciwko wymiarowi po- 
datków zezwolenia na uiszczenie nale. i 
za świadectwa przemysłowe na rok 1 

2-ch ratach, zwolnienia od egzekucji į 
miotów i surowców niezbędnych do zarob- 
kowania rzemieślnika oraz dokonywania re- 
wizji osobistych: tylko w wyjątkowych wy- 
padkach. 

Min. Zawadzki łuchał. szeregu wy 
nień delegatów. oraz przyobiecał rozw: 
przedstawione sobie postulaty i w miarę mo- 
žnošci uwzględnić zcze w bieżącym roku. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 
— Z Żydowskiego Kiabu Myśli Państw. 

W ubiegłą niedziełę odbył się w Żydowsk 
Klubie Myśli Państwowej referat mgr. E. 
Chajkina p. t. „Nowy kodeks k — Wa 
bec licznie zgromadzonych przedstawił refe- 
rent różnicę między starem a nowym ustawa 

dawstwem karnem, uwydatniając zalety no- 
wego ustawodawstwa. 

Po odczycie odbyła się ożywiona dyskn 
sja. 

— Nauczyciełe żydowscy grożą strajkiem. 
Wczoraj związki nauczycieli żydowskich wy 
stały nowe ultimatum do Gminy Żydowski 
W piśmie swem oświadcz že kalegory: 
nie odrzucają pr ane im subsydjum p; 
Gminę w Ści 5.000 zł. i pozostają ‹ 
swojem stanowisku, że gmina musi im w 
płacić do końca bm. należne 15.000 zł. Nar 
zyciele dali ie 24 godz. termin i w 

gmina nie przyjmie ich żąda- 
a strajk. 

wiązku z tem ultimatum odbyło się 
nadzwyczajne posiedzenie prezydjum Gminy. 
Prezydjum postanowiło odpowiedzieć mau- 
czycielom, iż przyznana im suma je - 

4, jaką gmina dać może przy obecny 
inansowym. 

RÓŻNE. 
- Ożywienie w handlu bydłem, W! tyged 

niu przedświątecznym na targ miejski spę 
dzone około 300 sztuk bydła i nierogacizny: 
Na konsumcję miejscową zakupiono 2690 
sztuk, 67 sztuk zbrakowano, resztę zakupiły 
pobliskie gminy pow. wileńsko-trockiego. 

Spęd bydła znacznie ożywiony. Cen) 
porównaniu z poprzedniemi tygodniami 
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co zwyżkowały. . 
- Święta wśród biedoty. Z ra świąt 

bożego Narodzenia Magistrat wileńś posta      

  

nowił wyasygnować dodatkowo po 1 zł. 20 gr. 
na każde dziecko w schroniskach na urzą- 
dzenie cła nich gwiazdki. Również w pr: 
lułkach i szpitalach miejskich w pierw 

«ne zostaną zwiększone rac 

    

    

    

  

   
   

na inicjatywa Związku Pracy 
atelskiej Kobiet, Dowiadujemy 

k Pracy Obywatelskiej Kobiet chcac 
z pomocą bezrobtnej 'nteligen 

h dniach zamierza uruchomić ta 
y ulicy Wiełkiej. Inieja 

e z pomocą finansową Magi 

ZABAWY 
d Wu- 

rużl - 

  

     

     
   

  

  

    - Sytwestrowy Dancing. — / 
jewódzkiego Komitetu dni. przeciw 

а viadamia, że dnia 31 grudnia br. 
w lokalu Ziełonego Sztrala (Mickiewieza 22) 

      

   

    

Wal EN S K 

urządza Sylwestrowy Dancing, z którego cał 
kowity dzchód przeznacza się na nowootwar 
te prewentorjum dla dzieci, zagrożonych gruź 
Kcą. Ze wzgłędu na wielkie za”nteresowan:e 
zabawą upraszamy o wcześniejsze zamiawia 
nie stolików w kasie cukierni. Wejście wyłą 
czmie za zaproszeniami. — Wstęp 2 zł, Aka- 
demick' O zł. * 

  

   
1, 

— W dniu 31 grudnia br. w salonach O- 
ficerskiego 'Kasyna Garnizonowego, ul. Mic 
kiewicza 13, odbędzie się Bal unządzony sla 
raniem Aeroklubu Wileńskiego pod. hasłem 

   

Premjera! Frogra 

Bźwiek. Kino-Teatr s 

RELI0S 
Wileńska 38, tel. 9-26 t 

   

„Sylwester u Lotnikow“. Lista honorowych 
gospodyń i gospodarzy zostanie ogłoszona 
dodatkowo. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
KTO SKRADŁ PIERŚCIONEK? 

P. Eugenja Blumowiez, zamieszkała przy 
ul. Wiełkiej 21 zawiudomiła władze hezpie- 
czeństwa iż skradzione jej pierścionek z 
krylantem warteści tysiąca złotych. Pierś- 

w najpiękniejszej pikantnej, 
erotycznej komedii 

Nr. 294 (2636) 

cionek był złożony w noenej szafce w sy 
pialnym pokoju, O kradzież podejrzewa p. 
Blumowiczcwa swą służącą. Polieja zatrzy 

mala ją, gdyż chlebodawezyni oskarža ją o 
dokonanie kradzieży, 

Przeprowadzona u owej służącej rewizja 
nie dała rezultatu. Dalsze dochodzenia w 
toku. 

  

Popierajcie Ligę Morską 
  

m świąteczny! Prece ze «mutkien! 2 godziny humoru I śmiechu! Król śmiechu i radości 
29 /HARQOLD LLOYD 

KINOMANJAK 
chów śmiechu podczas słuchania i oglądania tego najdowcipniejszego filnv. — NAD FFCGRANV: ATRAKCJE 

NIKT nie jest w stanie, 

powstzymzć się od wybu= 

DZWIĘKOWE. — Ceny kryzysowe: Na |-szy sears: balkon 40 gr, parter 75 gr, ne pozost seanse: balkon 

Premjeral 

   

Bźwięk. Kine-Teate 

PAN 
vilos Wielka 42. : 

najnowszej 
produkc i DOBROCZYŃCA LUDZKOŚĆ 

49 gi, parter 65 gr 

Najweselszy program świąteczny! Gwiszda komików, 
| 

BUSTER KEATON 
Człowiek który ssm nigdy się nie śmieje, rozśmieszy wszystkich, starych, mło- 

  

Początek seansów o godz. Ż, 4, 6, Bi 10.15 
  

najulobieńszy i najpopulara mistrz bumoru 

dych, dorosłych i dzieci w swoim najdowcipniejszym filmie — arcywes. komedji 
NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE 
Seanse: 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o g. Ż-eż 

Bilety hońorowe nieważne. 
  

eżmięsowe Kino 

CASINO 
Bistka 17, tel. 15-43. | 

  

   

NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

„ Ń©ino - Teatr | DZIŚ! W etki program świąteczny! 
Po raz pierwszy w Wilnie! g 

silywosd nej uroku ziemi rumuńskiej. — W rolach gł: 
te tow, 22 tal. 15-28 NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 

Premjera! Lekka, wesoła, pełna radosnego wdzięku i słonecznej radości 

tiljanQy HARVEY ' Henry Garata r.: 
Sen o szczęściu, o spełnionych nadziejach, o ziszczonych marzeniach. 

Początek o g. 4. 6, Bi 1615, w da św.o2-ej. Ceny miejsc od 25 gr. 

RAPSGDJA RUMUŃSKA 

bajka filmowa z udziałem niezrówp. 

_„JASWOWŁOSY SEN 

Hymn wielkiej miłości na tle 
grzepięknych Bali аНОО ЙЕ 

MARCELA ALBAK! i Mikołaj Millkow. — Wspaniała wystawa. 
Początek o godz. 2, 4, 6, 8 1 10.15. Na i-szv seans ceny zniżone. 

  

sw'yk Kino - Teatr 

STYLOWY 
si. Wielka 36. 

DZIŚ! Wielki rewelac. 160% dźwięk. 
podwójny program. Boske czarująca 

г W rolach glėvnvch Greta Garbo, Lewis Stone, Robert Montgomery. 
Nad progiam: Kobieta z biczem — potężny drams! w 9 skt., ilustrujący „wo“ 

Greta Garba w fascynującym dramacie 
płomiennej Natchnienie młości p t. 

ny domowe w Ameryce* 
  

Diwięt. Kiso-Teatr 

Światowid 
uł, Mickiewicza 9. 

i poświęcenia   DZIŚ! Potężna epo- 

pea wielkiej miłości 
pt 

Bałałajki, chór DANA i pieśni w wykonaniu Onery Warszawskiej. 

Na Sybir Adam Brodzisz, 

Rewelacyjny dramat z życia polskich bohsterów z roku 1905 
p-g powieści W. Sleroszewskiego. W rol. gl: J, Smosarska, 

Eug. Bodo i M. Frenkiel. 
Dla miodziežy dozwolone 

B. Samborski, 

  

RS, iii i AA i A EO kb AE 381 $ 

   
POLSKIE 

SPÓŁKA Z OGR. ODP. 
SB 

E WILNO, WILEŃSKA 20 (w podwórzu) 

= POLECAJĄ. NIEDOŚCIGNIONEJ JAKOŚCI 
© 
Е 

Prawdziwą rewelację 
detektorowe wraz z wbudowanym głośnikiem, 
zasiłane z sieci prądu zmien. w cenie Zł. 135. 

Е Fachowe ładowenie akumulatorów. 
Najtańsze źródło zakupu radjosprzę:u. 

HURT DETCA:E 

li A ei E 

  

Konkurs. 
Senat Akademicki Uniwersytetu War 

szawskiego rozpisuje konkurs na stanowis- 
węstora Uniwersytetu. Do stanowiska 

tego przywiązane jest uposażenie VIII st 
ko K 

sł. urzędnika państwowego. 
Wymagane warunki od kandydatów: 
|) nieprzekroczony 'wiek 40 lat, 
2) wykształcenie średnie ze znajomoś- 

cią buchalterji oraz rachunkowości państ- 
wowej, 

3) obywatelstwo polskie. 
Podanie wraz z życiorysem, odpowied. 

oscbistemi, odpisami 
świądectw z dotychczasowej praktyki i po- 
wołaniem się na referencje należy składać 
w Sekretarjacie Uniwersytetu Warszawskie- 

niemi dokumentami 

go do dnia 15 lutego 1933 r. 

Warszawa; dnia -0.XI1. 1932 r. 

ZAKŁADY RADJOTECHNICZNE 

„CENTRUM“ 

stanowią wzmacniacze 

  

> | Na Święta! 

   
i 

     
na sumę 1300 zł. 

może w dniu liestecji 
1434 VI 

powinien się zaopatrzyć w towary aptecz- 
ne, perfumeryjne i gospodarcze tylko u 

3.3 SZAMBEDAŁA 
W. Pohulanka 14 (vis a vis leatru Wielkiego|. 
Wybór największy — Ceny najniższe — Obsługa punktusina i sumienna 

Oszczędny obywatel 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie X rewiru, 
zamieszkały przy ul. Wiwulskiego 6, m. 28, na za 
dzie art. 1030 U. P. C. oglaszs, žė dnis 30 go grudni 
1932 r. od god, 10-ej rano w Wilaie przy ul. Wileń- | „ 
skiej 38, odbędzie się licttacja ruchomości, należą- 
cych do firmy „Wileńska Pomoe Szkolna”, składają 
cych się z mikroskopu i kino-aparatu, oszacowanych 

| Obwieszczenie. 
5 

Śpis rzeczy i szacunek takowych przejrzany być 

Kamornik Sądowy | Fiudiaj 

Na Święta! 

Egzystuje od roku 1901   
Akuszerka 

PAORRNAGY 
R-samuie ad O do | wieży. 

     

  

  

u KWsasienzwa 7, się B. 

LBO 68 850 

Akuszerka 

M. Brzezina 
Przyjmuj bez p-zerwy 

  

Dr. J. Bernszieia , 
choroby skórne, wenerycz- 

nę i moczopiciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—! i 4—6 
ZW.P 

Skradzioną 
książkę wojskową na im. 
Stanisława Pzżusia, wyd. 
przez P K.U, Wilejta, 

uniewsż 

POKOJE 
jeden, dwa. cztsry, ku<h- 

    

  

nia, słoneczne, suche 

Jagiełteństa 9-13,     

Akuszerka 

Śmiałowska rea 
przeprowadził: sł 

na ul. Orzeszkowej 3 —12 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet koametsta 
Ay, usuwa zmazszczki, bro 

  

Mieszkanie 
4.pokojowe 

z ogródkiem 

„DO WYNAJĘCIA 
Dowiedzieć się: 

przeprowadziła się 
Zwzorryniee, Tom. Zana 
an tewo Gedemiaowskę 

Grodzka 27. 

  

  

Polnebny pokój 
dawki, kurzajki i wągr; | dla solidnego lokatora, 
W. Z. P. 48. 532: | sołidnienie umeblowany 

(konieczna wsunz), mniej 
więtej w" środiieżcie: 
Zgłoszenia w Redakcji. 

  

Do wynajęcia 
loka| składejący się z 3-ch 
pokoi z przedpokojem i 
kuchnią, na parterze, о- 
sobne wejście od ulicy— 

Zarzecze 7, 
vis-s-vis krzyża   Legjonowa 41 

A PSI S A IIA III III LTE ITT TI IN IIS SON 

wyścigu  aulomobilowym. Lucjan, 
Henryk i paru jeszcze znakomitości 
świata automobilowego gotowało się 
do pob/cia rekordów szybkości w je- 
dnej godzinie. W tym celu od dłuż- 
szego czasu usilnie trenowali. Wyścig 
miał s'ę odbyć na autostradzie za mia- 
stem. 

Lucjan i Ilenryk, jak cienie, nieu- 
stannie towarzyszyli Elżbiecie. Byla 
ona dzśŚ szczególnie kuszącą. Niejaki 
pan Karol, niepozorny, średn'o przy- 
stojny krążył wpobliżu. Elžbieta nie 
zwróciła jeszcze na niego uwagi, mi- 

    

    

  

  

  

      

  

   

mo iż począł wybijać się jako kierow- 
ca wyścigówek. 

Rozmowa zeszła na wyścig. 

- Jestem pewien swojej maszyny, 
jutro wycisnę z niej jeszcze jeden ki- 
lometr — rzekł Lucjan. 

— O, i mój Voisin nienajgorszy — 
odezwał się rywal Henryk —— masz 
pracuje idealnie. Wczoraj na trenin- 
gu uzyskałem 373 kilom. na godz ne 

Karol s'edział samotnie wpobliżu i 

    

  

    

     
  

    

przysłuchiwał się ich rozmowie. 

Adoratorzy patrzyl na s'ebie już 
nieprzyjaźn e: Elžbieta byla dziš tak 
piękna. Warto walczyć o tę zagadko- 
wą kobietę. A ona nie odzywała się 
wiele, patrzyła uważnie na nowożeń- 
ców. 

Naraz oczy Elżbiety żalśmły sę, 
a wslgolne usta rozchyliły się w uśmie 
chu. 

  

— Słuchajcie! Lucjanie i Henryku 
- rzekła niespodzan'e wiem, że 

jeden i drugi chcielibyście nazwać się 
moim mężem A zreszią.. nietylko 
was się dotyczy, ale wszystkieh tulaj 
zebranych młodzieńców... Słuchajci 

- powtórnie głośniej już zawołała 
Elżbieta. Proszę o głos! 

Znano lutaj Elżbietę z nies 

wanych wypadów, spodziewał: s'ę zc 
brani kawału niew.arygodnego | 
szyło się. 

  

  

    

      
    

   

  

Drukarnia , 

  

Elżbieta z szelmowskim uśmiesz- 
kiem stanęła na krześle. 

  

— Sluchaje'e! — zwrócła się do 
rozciekawionych. — Postanowiłam 

  

oddać rękę temu, kto za tydzień zwy- 

cięży w wyśczgu automob.lowyn. W 
łym celu spisze się odpowiedni kon- 
irakt z własnoręcznym moim podpi- 
SEM. 

Zdumienie było pówszechne. Lue- 
jan « Henryk nie posiadali s'ę z radoś- 
ci. Natychmiast po opuszczeniu sal! 
klubu z pasją poczęii trenować się z 
fantastyczną szybkoś 

      

    

    

1 

Tego samego dnia jeszcze rozeszła 
ję szeroko wieść o nowym pomyśle 

Elżbiety. Elżbieta tak zrobić musiała 
Bo byla kobietą kapryśną. 

    

W tydzień później było to w 
piękne w'edzielne popołudnie — trybu 
ny przy aułodromie i miejsca przy wi- 
rażach zapełn ię mnóstwem ludzi. 

Wszyscy wiedzieli o jaką stawkę cho- 
dzi. Za kwadrans m'ał się rozpoczać 

Po przestronnej, płaskiej au- 
tostradzie mknęły w próbnych bi 
gach kształtne cygara marki Bugatti, 
Cytroen, Voisin, Alfa Romee iinn 

  

  

    
    

    

   

   

  

   
     Kierowcy wyścigów ul 

mocne płotno i specjalne ezapk: 
mnemi szkłami na oczach 
ostatnie przygotowania. Hałas pr 
jących maszyn mieszał się z gwarem 
tłumu. : 

Na trybunie przed melą usadowi- 
ła się Elżbieia w towarzystw'e jedvnej 
swej przyjaciółki, Czuła i wiedziała n 
tem doskonałe, jest przedmiotem 
ogólnego zainteresowania. Nie zwra- 
cała jednak na to uwag. Podn'ecenie 
jej i ciekawość wzrastały. Za n:ęć mi- 
nut pierwsze maszyny walezyć będą 

o niezdobio serce Elżbiety. Serce jej 

uwięzione j*st w maszyn'e, lcez w któ 
rej? Niepewność przykrą jest rzeczą. 
Właśn'e o tem myśli Elżb'eta. Teraz 

  

      

     

  

        

  

     

    

   

dopiero cziuje, że kaprys wydać może 
nowe złe skulk. i 

Zdecydowanymi faworytami dnia 
są Lucjan i Henryk. Niespodziank: 
mało są możliwe. Tak sądzi tłum, tak 
też sądzi Elżb eta. Popularni faworyci 
patrzą od czasu do czasu na trybun 
i są lekko . podenerwowani. Zwycię- 
stwo swóje powierzyć miuszą bezdu- 
sznej maszynie. 

Za minulę!.. Już maszyny ruszyły 

do wyść gu. równo, z "mpetem nies 
mow tej energji. Nie wszystkie naraz 

było ich czterdz'eści, lecz po dwie 
maszyny co pięć minut. 

i ybcjej! Zwyciężyć 
: 'Šleč wszyscy: i 

* zą jakby poe.ski, 
kurczą czas i rozszerzają przestrzeń. 
Tłum go kowo wymachuje ręko- 
ma i krzyczy... Elżbieta tak jak kró- 
lewna z bajk', która temu z rycerzy 
odda rękę, kióry zwyc ęsko pokona 
przeszkody, jest teraz podniecona do 
najwyższego slopn:a: klo będzie zwy- 

  

    

      

  

   

      

    

  

     
A aula swiszczą, jęczą, prują prze 

strzeń, mijają jedne drugie, popisują 
się na wirażach. Już wszystk e są w 
ruchu. ( 
walcz 

Pierwsze aulo wpada na metę: 
340 km. na godzinę. Kierowca patrzy 
łakomie na Elżbietę. Następny zawod 
nik miał o dwa kilometry więcej... Cy- 
fra 860 km. na godzinę jest dotąd naj- 

ższą. Lucjan lienry faworvci 
dnia, wałez: szeze o serce uwięzio- 
ne w maszyne. Pierwszy wpada i os'ą 
ga 378, drugi nieco później i n'eco 
mniej. Lucjan widzi się już szczęśli- 
wym małżonkiem HBžb'ety. Henryk 7 
kwaśną miną gratuluje mu. 

Pięć jeszcze maszyn okrąża aulo- 
strady... Jedna z nich szezególnie rwie 
naprzód i kąsa przest „To Karol. 
Przyrzekł sobie wytężyć wszystkie si- 

  

     

  

zas 

      

     

  

    

    

    

  

\ Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkia. 

  

ły, aby zwyczęż) Kocha bowiem 
bietę głęboko, chociaż ona o tem 

nie nie wie. Ale niedługo się dowie. 
Otrzymał jeden z ostatnich nume- 

rów. Gdy pędził ze straszl wą szybkoś 
ią, stopił się w jewno z maszyną, w 
której czuł serce Elżb.ety. Pęd wiehru 

  

      

  

      

mimo nausznie swiszczy. podnieca. 
Wymrja jedną... trzecie... następńe. 
We wściekłym pędzie dojrzał zacięte 

usta i błyszczące oczy Lucjana... Karol 
jedz e pełnym gazem nawet na wira- 

żach. Niejeden z tłumu dostrzega nie- 
samowitą bkošė ma 1y Karola. 
Lucjan jakgdyby doznaje ukąszeń w 
serce. Czuje, że Fiżlxeta oddala się cd 
niego, w miarę tego jak Karol niczem 

furjat bije rekord świata. Elżbieta nie 
wie jeszcze kim jest jej pi ły mąż. 

Karol-upćjiny ehyżością wpadł na 
metę... Niespodziewanie zwyciężył, 
zrob ł w godzinę 379 km. Maszyna da 
ła mu serce Elżbiety. Tłum porwał na 
ręce nowego tryumtatora. Lucjan i 
Henryk nie czekali dłużej u znikł... 
Elżbieta musiała dotrzymać słowa : 

wyjść za Karola. Musiała. Bo Elžbieta 
była kobietą lekkomyślną. 

      
  

    

    

  

   

   

   

     
  

Karol dobrym był mężem. nie 
mógł jednak we wszystkiem dogo- 

  

dz.ć kobiecie, ani jej wystarczyć rał- 
kowicie, 

Dokładnie w tydzień po weselu ze 
smutkiem stwierdził, że znikła Elžbie 
la. Turystyczny sitmoloł też gdzieś się 
zapodział... 

Cierpliw'e czekał Karol. W tydzień 
ze zdumieniem przeczytał „Sławna re 
kordzistka Elżbieta N. ustanow'ła no- 
wy rekord na trasie Paryż—-"Poxio*. 
Karol bardzo był dumny. że posiada 
laką żonę. Elżbieta tak zrobić musiała 
bo była nawskroś współczesną kobie- 
lą. 

    

    

   
  

  

Bog. K. 
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