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interesy Wileńszczyzny 
° a lej drogi do morza. 

i Bardzo ciekawy artykuł poniższy prze- 
drukowujemy z Biuletynu Inform. Wiłeń- 
skiej Izby Przemysłowo-Handlowej (N 12), 
sądząc, że podniesiona w nim sprawa jest 
zbyt wielkiej wagi dla naszego ży 
spodarczego, aby nie znalazła odd 
w prasie. Podkreślenia w tekście nasze 

(Red.) 

   

  

Obecny stan sprawy dostępu do 
morza Województw Półnoeno- Wscho- 
dnich Rzeczypospolitej stanowi jeden 
z najbardziej niepomyślnych moinen- 

tów sytuacj. komunuikacyjnej lego 
obszaru. 

       

   

W okresie przedwojennym teren; 
te w całej pełni korzystały z dobro 
dziejstw bliskiej i dogodnej łączności 
z morzem. Tak np. odległ koleją 
żelazną od Wilna do najbl ch por- 
tów bałtyckich wynosiła: do Królew 
ca 337 klm., do Libawy 381 klm. do 
Rygi 463 klm. i do Kłajpedy 367 klm. 
Zawdz ę ąc w znacznym stopniu tej 
dogodnej komunikacji z portami, pó- 
wstał tu wówczas i rozwinął się cały 

   
  

  

      

ereg dotąd jeszcze istniejących 
przedsiębiorstw. Szczególne znaczenie     
dla życia gospodarczego Województw 
Północno-Wschodnich posiadała Klaj- 
peda. związana z ich terenem opróc” 
kole: żełaznej również tak potężny 
systemem dróg wodnych, jak 
men z jego dopływami. Znaczenie 
Kłajpedy dla a gospodarz:zego 
Województw Wschodnich słusznie 
porównywane jest ze znaczeniem 
Gdańska i Gdyni dla Województw 
Centralnych « Zachodn:ch. 

W. warunkach . powojennych w 
dziedzinie połączeń komunikacyjnych 

Północno - Wschodnich 
ź portami nastąpiło gwałtowne pogo: 
szen:e. Dostęp do Kłajpedy został cał 
kiem odcięty przez Litwę; najbliż 
połączenie z Lbawą koleją L-bawo- 

Romeńską zostało również przecięte, 
w związku z czem port ten utracił dla 
Woj. Półnoeno-Wschodnich wszelkie 
niemał znaczenie; dalej zamknięta z0- 
stała najbliższa droga z Wilna do 
Krółewca przez  Kowno—Wierzbo: 
łów, połączenie zaś drogą okrężną 
przez Grajewo łub Raczk: daje p 
bieg o 186, względnie o 168 klm 
dłuższy; Ryga, nastawiona pizedew- 

szystkiem na obsługę zaple rosyje 
skiego. przy zachowaniu przez Łot- 
wę w tym celu szerokiego toru kol>- 
jowęgo co. powodując dla tranzytu 
polskiego konieczność przeładunku 
lub zmiany zestawów kołowych, zna- 
cznie podr koszia transportu tą 
droga utraciła dużo na znaczenia 
dla Woj. Północno- Wschodnich p”- 
mmo niezm enionej odległości. Wre- 
szcie odległość od portów Rzeczypa- 
spolitej okazała się przeszło dwukro 
tnie w:ększa, niż od portów, które ołb- 
sługiwały te tereny w-okresie przed- 
wojennym (Wilno— Gdańsk — prze- 

szło 800 klm.). 

Na tle powyższych zestawień огал 
w obliczu wyjątkowo ciężkiej ogólnej 
sytuacji gospodarczej i komunikacyj: 
nej Woj. Półnoeno-Wschodnich ko: 
nieczność szerokiego stosowania da- 
leko posuniętych ulg taryfowo-kole- 
jowych, mających na celu ułatwienie 
komunikacji tych terenów z portam* 
polskiemi — Gdynią ; Gdańskiem, wy- 
daje się być rzeczą bezsporną. Tu też 
postulat ten w dotychczasowej pol'- 
tyce taryfowej kolei polskich został 

ŚĆ ceznym stopniu zrealizowa 
6lnie, jeśli chodzi o D 

x sportowe arlykułów 
wych. Stwierdzić jednak należy, ż 
prawie zawsze nu pierwszym pie 
były przytem interesy naszych por- 
łów. związane zaś z lą polityką do- 
brodziejstwa dla gospodarki Waj. 
Północno - Wschodnich przychodziły 

jako zjawisko wtórne. 
Porty obce, do których cążą te- 

reny Woj. Półnoeno-Wschodnich — 
Królewiec : tem bardziej Ryga » Dun- 

kitu widzenia konkurencji «Па (rdyt 
i Gdańska mają znaczenie cułkiem 
podrzędne. Pozatem jeśli chodzi 
Rygę i koleje łotewskie, to z te 
ny w Słosunku do portów pol 
nie daje się zauważyć żadnej pruwie 
agresywności, raczej odwrotnie —- 
dość daleko posunięty brak zainiere- 
sowania do tranzytu polskiego. Wy 
scee prymitywna konstrukcja totew 
skiej taryfy tranzytowej w zestawieniu 

z dalekoposuniętem  zróżniczkowa- 
niem bojowej taryfy niemieckiej SD5 
słanow ą jaskrawą ilustrację rażąco 
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odmiennego stosunku polityki tary- 
fowej kolei niemieckich i łotewskich 
do wysiłków Polski na polu rozwoju 
portów własnych: niezwykłej agsesy- 
wności konkurencyjnej Niemiec i cał- 
kowitego niemał indyferentyzmau Ł.o- 
twy. 

Na tereny Woj. Północno-Wscho- 
dnich nasza pobtyka portowa nie 
zwracała zbytniej uwagi; tutaj w ca- 
łym szeregu wypadków koszty prze- 
wozów przez Gdynię i Gdańsk kształ- 
tują sę znacznie drożej, niż przez 
Królewiec i szczególnie przez Rygę. 
Między innemi, w ten właśnie sposóh 
przedstawiają się koszty przywozu 
szeregu surowców półfabrykatów, 
niezbędnych dla przemysłu miejsco- 
wego znaczne niższe przy impor 
cie, głównie przez Rygę. Ten stan 
rzeczy wytworzył się bynajmn.ei nie 
wskutek niemożności dla kolei pol- 
skich zejśca do stawek dróg konku- 
rencyjnych. Przyczyna polega na bra 
ku należytego zainteresowania de 
tych przewozów ze strony naszych 
portów i kolei oraz w znacznym stop- 
nu na stosunkowo słabym rozwoju 

organizacyj zawodowych życia gospo 
darczego na tym terenie i połączonej 

z tem małej sktywnośc: miejscowych 
sfer gospodarczych w obronie swych 
interesów. 

Luki w systemie ulg taryfowych, 
stosowanych przez koleje polskie w 
komunikacji z portami polskiem: na- 
bierają specjalnego znaczenia dla ży 
cia gospodarczego „Woj. ‹ 
Wschodnich w zwązku z pewiemi 
inowacjamo, które ły ostatnio w 

  

  

    
  

  

  

    

  

  

  

        dzied metod naszej polityki w: 
skiej. Mianowicie j i 
ogran'czano się tu przeważnie do - 
dzielania dla przewozów, kierowa- 

nych przez porty własne coraz to wie- 
kszych udogodnień, zniżek taryfowo- 
kolejowych i t. p., czyli kroczono ty! 
ko w kierunku licytowania się in mi- 
nus z drogami konkurencyjnemi 
Ostatnio jednak stało się jasnem. że 
Środki te są niedostateczne. W związ- 
ku z tem w polskiej polityce morskiej 
całkiem słusznie poważne miejsce za- 
jęły środki dalej idące, których naj- 
bardziej istotną cechą jest stwarzan'e 
utrudnień dla przewozów, kierowa 
nych przez porty obce. 

Nowy kurs polskiej polityki mor- 
iej pociąga za sobą różne skutki dla 

różnych dzielnie kraju: na zachodzie 
i w centrum przymus kierowan'a 
przewozów przez porty własne nie 
powoduje wzrostu obciążenia z tytułu 
tych kosztów. Inaczej jest w Woj. 
Północno-Wschodnich, gdzie przewož- 
ne va Gdynia lub Gdańsk wynosi 
często przeszło dwa razy tyle, ile via 
Ryga. Przymus posługiwania się poe- 
tami własnemi oznacza tu w wielu 
wypadkach gwałtowny wzrost wspe- 
mnianych obciążeń. Stworzyłoby to 
szczególnie ciężką sytuację dla Sze- 
regu czynnych na tych terenach za- 
kładów przemysłowych, uzależnio- 
nych od surowców i półfabrykatów 
importowanych. Przymus  wożenia 
przez porty. własne, zastosowan tu 
w obecnych warunkach, często, iako 

jedyny rezultat miałby taki skutek. 
że przewozy wogóle nie doszłyby do 
skutku. 

W ten.sposób postulat popierania 
portów własnych, realizowany według 

jych metod naszej polityki mor- 
skiej, w obecnych warunkach tary- 
towo-kołejowych nietylko przestaje 
pokrywać się z postulatami ułatwień 
komunikacyjnych dla Wej. Północno- 
Wschodnich, lecz odwrotnie, stwżrza 
dia tych terenów peważne trudności 
komunikacyjne, narażająe na szwank 
ich najbardziej żywotne interesy. 
Nowy kurs naszej polityki morskiej, 
słanowiąc broń wykutą dła walki + 
konkurencją portów niemieckich. a 
zastosowany, zbyt pośpiesznie i nie- 
ostrożnie na północnym wschodzie, 
nie przynosząc żadnych niemal ko 
rzyści naszym portom, spowodowa!- 
by tu wielkie straty, pozbawiając tę 
dzielnicę, znajdującą się w wyjątko- 
wo ciężkiej sytuacji gospodarczej | 
komunikacyjnej resztek tych korzy- 
Ści, które jej może dać stosunkowa 
bliskość morza. 

Rozwiązanie problemu stworzenia 
warunków, przy których rozbieżność 
interesów naszych portów, a potrzeb 
Woj. Półnoeno-Wschodnich ustałsby, 

    

   

  

  

  

    

   

  

Półaocna-. 

nie powinno nastręczać trudności. 
Chodzi tylko o to, aby przed zastose- 
waniem tych metod koszty przewezu 
w  komunikaeji Woj.  Północeno- 
Wschednieh z portami polskiemi dla 

jętych temi metodami artykułów 
obniżone zostały do poziomu kosziów 
na drogach konkureneyjnych i pize- 
dewszystkiem na drodze via Rvya. 
czył, aby wspomniane metody sto- 
sowane były na terenie Woj. Północ- 
no-Wschodn.ch w warunkach tary- 
fowo-kolejowych, analogicznych da 
tych, które wytworzyły się na zacho- 
dzie i w centrum kraju. 

Niezależnie od powyższego na'eży 
w interesach naszych portów 'o1po- 
wiedn'o obniżyć koszty przewozu dla 
szeregu artykułów, dla których kosz- 

ty te via Ryga kształtują sę korzy:t 
niej. Wreszcie w szeregu wypadków 
interesy produkcji wspomnianych te- 
renów wymagają stworzenia warun- 

ków taryfowych znacznie korzystuiej- 
szych. niż te, które można osągnąć 
na drogach konkurencyjnych. 
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Do Naszych Czytelników i Sympatyków. 
Każdy, kto pragnie, by pismo nasze coraz bardziej odpowiadało swym 

poziomem życzeniom czytelników, może przyczynić się do tego jednając nam 

nowych prenumeratorów. 
Prenumerata miesięczna wraz z przesyłką pocztową wynosi w całej 

Polsce tylko 3 zł. Przedpłatę najłatwiej jest opłacić wnosząc należność za 
pierwszy miesiąc na Konto czekowe P. K. O. naszego wydawnictwa Nr. 80750 
Na blankiecie czekowym należy podać dokładny adres wpłacającego tytuł 
pisma i miesięc za który się opłaca. 

ADMINISTRACJA. 

Zaostrzenie stosunków włosko-rumuńskich. 
Zablokowanie należności z tytułu eksportu. 

BUKARESZT. (Pat.) W wyniku 
zaostrzenia się stosunków rumuńsko- 

LKMD EDIT EEST ВЕЕ Ыи оВОНОНЫ 

Wzburzenie w niemieckich kołach 
gospodarczych 

z powodu dekretu Hindenburga. 

BERLIN. (Pat) Dekret prezyden- 
ta Rzeszy w sprawie domieszki masła 
do margaryny wywołał wśród posz:    czególnych stronnictw _ kie zast- 
rzeżenia. Organ chrześcijańskich 
związków zawodowych „Der Pea- 
tsche* zwraca się wprost przeciwko 
prezydentowi Hindenburgowi, zarzu- 
€ając mu faworyzowanie kół agar 
n 
pre 

   

ch i wywieranie w tym kierunku 

    

ji na gabinet Rzeszy. 
Wchee takiego stanowiska chrze- 

ścijańskich związków zawodowych, 
nie jest wykluczone, że cała trakcja 
centrowa Kcichstagu przyłączy się do 
stronnictw |Iewieowych, które ma- 
ją przedłożyć wnoski o uchylenie de- 
krefu. 

Z drugiej strony rozporządzenie 
w sprawic ochrony rolnietwa spotka- 
ło się z bezwzględnym sprzeciwem w 

Oświadczenie b. min. 

kołach agrarnych. Landsbund west- 
falskj, w którego koiach były kar 
lerz Papen posiada swoich zwołenu- 
ków.-uchwalił rezolucję, występującą 
ostro przeciwko gabinetowi Schiei- 
chera z powodu ońrzucenia postula- 
tów kontyngentewych. Landsbund 
wzywa rząd Rzeszy do ustąpienia, za- 
powiadająe bezwzględną walkę z nim 
w parłamencie. 

Prasa prawieowa podkreśla. że z 
wystąpieniem DLandsbundu westfal- 
skiego soliduryzują się wszystkie ko- 
ła agrarne. Minister wyżywienia Rze- 
Szy Braun przerwał swój urlop i po- 
wrócił do Berlina. Landbund wystąpił 
do kancierza Schleichera z telegeafiez 
nem żądaniem. domagając się całko- 
wiiego zamknięcia granic przed dowo- 
zem masła. 

  

Gesslera 
w Sprawie mniejszości narodowych w Niemczech. 

  BERLIN. (Pat) W rozmowie z 

przedstawicielem Biura „Wolfa” były 
minister Reichswehry Gessler, przy- 
wódea związków popierania niemczy- 
zny zagranicą, oświadczył m. in., že 
w roku nadchodzącym Niemcy będą 
musiały zająć się bardziej niż dotych- 
czas problemem  mniejszościowym. 
który pod względem znaczenia nie 
ustępuje miejsca zagadnieniom róz- 

  

  

brojenia, reparacyj oraz kryzysu g0- 
spodarczego. Między państwami euro 
pejskiemi nie może dojść do trwałej 
kooperacji politycznej i gospodarczej, 
dopóki na zasadzie uregulowania pro- 
blemu mniejszościowego nie nastąpi 
współpraca różnych grup narodo- 
wych w ramach jednego i tego sxme- 
go państwa. 

Pod znakiem rewizii zbrojeń. 
BERLIN. (Pat) Centrowa „Ger- 

mania“ zamieszcza artykuł, м К- 
rym, omawiając akcję Niemiec w 
sprawie równouprawnienia zbrojeń, 
pisze między innemi: © 

„Okopy Wersalu zostały podwa- 
żone, rewizja zbliża się się szybkiemi 
krokami. Niemcy na żądanie Francji 
w sprawie bezpieczeństwa odpowie- 

ć mogą tylko, że bezpieczeństwo 

  

  

  

  

  

  

osiągnąć będzie można przez rewizję, 
która nie jest problemem przyszłośc:, 
lecz zadaniem teraźniejszości. Nad. 
chodzący rok stać musi pod znakiem 
tej właśnie rewizji, o ile nie mają się 

spełnić ponure przepowiednie pesy- 
mistów. Ustalona w Genewie formuła 
pojednania w sprawie powrotu Nie 
miec na konferencję rozbrojeniową 
mówi obok równouprawnienia rów- 
nież o bezpieczeństwie. 

Bezpieczeństwo Herriota jest nie 
do przyjęcia dla Niemiec, które są 
gotowe podać Francji dłoń do zawar- 
cia Locarna europejskiego, o ile bę- 
dzie ono oparte na zmienionych 1га - 
tatach i granicach oraz na innych za- 
sadach moralnych, niż te, które w 
Wersalu uważano za mądrość mę 
stanu. 

   

interwencja rządu saskiego 
w sprawie wydania 

BERLIN. (Pat). Według doniesień prasy, 
rząd saski zwrócił się de gabinetu Rzeszy z 
formalnym wnioskiem o wdrożenie kroków 
celem uzyskania zgody rządu włoskiego na 
wydanie zbiegłych do Tyrolu południowego 
morderców szturmowea Hentscha. Morderey 
przebywać mają w schronisku hitlerowskiem 

zbłegłych morderców. 
w Bozen, Prokurator sądu drezdeńskiego 0- 
trzymał anonimowy list którego antor oskar 
ża © iniejatywę mordu kapturowego na Hent 
sehu kierownika oddziału wywiadowezego 
partji narodowo-socjalstycznej posła Ben 
neckego, 

  

Akcja zatrudniania bezrobotnych. 
WARSZAWA. (Pat.) W związku 

z przerzuceniem punktu ciężkości na 
froncie walki z bezrobociem z akcji 
zasiłkowania na akcję zatrudnienia 
bezrobotnych, całą politykę tego za- 
trudnienia inicjuje i kieruje nią min'- 
sterstwo opieki społecznej przez biu- 
ro do spraw zatrudnienia bezrobot- 
nych. Biuro to opracowało już. bardzo 

szczegółowy program robót publicz- 
nych, przystosowany oczywiście do 
możliwości i w myśl tego programu 
działa narazie na trzech odcinkach, 
a mianowicie roboty publiczno- pań- 
stwowe, wykonywane przez organy 
ministerstwa komunikacji i robót pu- 
blicznych, dalej przez organy mini- 
sterstwa rolnictwa i reform rolnych 

    

włoskich przez nieprzedłużanie trak - 
tetu przyjaźni, który wygasa w stycz- 
niu 1933 r. oraz przez zerwanie roke 
wań clearingowych, obie strony za 
biłekowały w swych bankach emusyj- 
nych nałeżności wzajemne z tytułu 
eksportu, Webec znacznej aktywności 
runmiuńskiego bilansu handlowego w 
stosunku do Włoch. nowe zaostrzenie 
stanowi dla Rumunji poważne niekez- 
pieczeństwo. 

     

PARYŻ. (Pat.) W piątek po połud 
niu Senat rozpoczął dyskusję nad pro 
jektem pożyczki austrjackiej. Spra- 
wozdawca generalny komisji spraw 
zagranicznych omówił sytuację <ko- 
nomiczną i finansową Austrji i zale- 
cał przyjęcie zgłoszonego projektu 
pożyczki. Sprawozdawca komisji fi- 

  

nansowej wyraził zgodę komisji na 
pożyczkę austrjacką pod dwoma wa- 
runkami: 1) że transza francuska nie 
zostanie zużyta na spłacenie spłat, 
dokonanych uprzednio przez Anglję 
na rzecz Austrji. 2) że obligacje no- 

Zwyczajem iat ubiegłych urządza tanie, miłe i tradycyjne 

Powitanie NOWEGO 
Gości oczekuje wiele efektownych niespodzianek. 

В ВОМЕБ ННЕ ЕЧ НЕНЕ ВЕ РНО НЕЧЕ ЕЕ ВУБ 

   Dla poszukujących pracy 50%, zniź 

      

3 

ZARZĄD 

Nieprawdziwe pogłoski 
oe ustąpieniu 

wiceministra Kaca. 
Ze źródeł miarodajnych dow'adu- 

je się Ajencja „Iskra”,. że wszelkie 
pogłoski o mającem jakoby nastąpić 
ustąpieniu podsekretarza stanu w mi- 
nisterstwie skarbu p. Adama Koca są 
nieprawdziwe i pozbawione  wszel- 
k'ch podstaw. (Iskra). ; 

Narada generalicji belgijskiej 

BRUKSELA. (Pat.) Minister obro- 
ny narodowej oraz kilku generałów 
i paru członków sztabu generalnego 
rozpatrywalo možl/wošci przyšpiesze- 
nia prac nad wzmoženiem obronno- 
šci granicy wschodniej. 

7 stycznia 1933 r. 

lot Wrdjeń 

Pożyczka dla Austrii. 

  

wej pożyczki będą dopuszczone na ry 
nek francuski jeżeli to nie będzie w 
sprzeczności z warunkami, na nm pa 
nującemi. Chern wyraził swą zgodę: 
na warunki, sformułowane przez 
sprawozdawcę komisji f'nansowej. 

Zaufanie dla rządu Paul 
Bancoura. 

PARYŻ, (PAT). — Wniosek zau- 
fania dla rządu w dyskusji nad poży- 
czką dla Austrji uzyskał 352 głosy — 
przeciwko 188. 

Optymizm w Austeji. 
WIEDEŃ. (Pat). Na odbyłem w piątek 

wieczorem przyjęciu dziennikarzy zagranicz 
nych kanclerz Dolfuss przedstawił wielki» 
znaczenie uchwały parlamentu francuskiego 
dla konsolidacji gospodarczej Europy. Uchwa 
lenie pożyczki umożliwi rządowi austrjack'e 
mu dalsze konsekwentne uprawianie dotych 
czasowej polityki budżetowej, wałutowej i 
handlowej. Austrja odzyskała znowu zaufa 
nie zagranicy. Przy tej sposobności kanclerz 
wymienił ze czcią nazwisko największego 
austrjackiego męża stanu ks. Seipla, którego 
dzieło zwolna zaczyna się urzeczywistniać. 
Kanclerz prosił prasę zagraniczną, aby za- 
chowywała nadal życzliwość dła Austr 
stwierdził, że bez poparcia prasy niedoszł»- 
by do skutku uchwalenie pożyczki lozań- 
skiej, 

  

    

Prezydent Banku Narodowego zaznaczył, 
że wa ie austrjackiej obecnie nie grozi 
żadne niebezpieczeństwo. Przytem wyraził na 
dzieję że w nadchodzącym roku będzie można 

stopniowo i ostrożnie przeprowadzić dalsze 
złagodzenie zarządzeń dewizowych. Austrjz, 
która z dniem 23 czerwca przestała płacić 
długi zagraniczne w walucie obcej, powróci 
prawdopodobnie wkrótce do normalnego spe 
sobu eplacania swych zobowiązań zagranicz 
nych. 

Włeekancierz Winekler wspomniał o ro 
kowaniach handłowych, które Austrja toczy 
z szeregiem państw na zasadzie preferencyj. 
W) pierwszej połowie stycznia odbyć się ma 
ją rokowania z Polską. Wicekanclerz wyraził 
nadzieję, że rokowania te uwieńcozne bedą 
pomyślnym rezultatem. 

       
  

  

   
     

  

Napad bandycki na szkołę. 
KĘPNO. (Pat). Z Wielunia donoszą, że 

na mieszkanie kierownika szkoły powszech- 
nej w Kietlinie pow. radomszezańskiego na- 
padło kilku zamaskowanych bandytów, któ 
rzy dokonali większego rabunku. Syn kierow 

GABINETY 

Od Wydawnictwa. 
Że wzgłędów natury technicznej no 

woroczny nr. „Armji w Rezerwie” u- 

każe się dnia 4 stycznia 1933 roku. 

: ADMINISTRACJ A. 
9 DV k S k а лСЕаСОЙН 

oraz roboty publiczno-samorządowe. 
Roboty, wykonywane przez te organy 
przy pomocy subwencyj z kredytów 
ministerstwa opieki społecznej, sta- 
nowią fragmenty całości wspomnża- 
nego wyżej opracowanego planu i 
pozostają pod kontrolą tego minister- 
stwa. zn 

J i 
RESTAURACJA „MAZOWIECKA“ 

Wilno, Jagiellońska 2-a (wejście z ulicy Jagiellońskiej i Hołu Kina „Heljos 

W NOC SYLWESTROWĄ 
dnia 31 grudnia, urządza uroczyste 

SPOTKANIE NOWEGO ROKU 
pod dźwięki orkiestry Yo-Yo Band. — Moc niespodzianek. — Panie otrzymają 
upominki. — Bufet obficie zaopatrzony w zimne i gorące zakąski i nepoje wy- 
skokowe. — Kolacja z 3-ch dań 2.50. — Prosimy o wczesne zamawianie stolików 

JM Mb bl 

nika szkoły, student uniwersytetu warszaw 
skiege, udał się w pogoń za bandytami, z 
którymi stoczył walkę, w wyniku której je- 
den z bandytów został oddany w ręce władz. 
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GIEŁDA WARSZAWSKA. 

PIENIĘŻNA. 
WIARSZAWIA. (Pat). Londyn 29,58—29,41; 

Nowy York 8,925 — 8,905; Paryż 34,85 -— 
34,76; Szwajcarja 171,90 — 171,47. Berkn w 
obrotach nieof. 212,60. Tendencja niejedno- 
lita. 

ZBOŻOWA. 

WIARSZAWIA. — Na dzisiejszem zebraniu 
giełdy zbożowo—łowarowej w Warszawie 
notowano za 100 kg. parytet wagon — War 
szawa w handlu hurtowym, ładunkach wa- 
gonowych: żyto standart I — 15,25 — 19,50, 
П — 15 — 15,25, pszenica jara czerwona 
szklista 26 — 26,50, jednolita 25 — 26, zbi> 
rana 24,50 — 25, owies jednolity 16 — 17, 
zbierany 14 — 15, jęczmień na kaszę 13,50 — 
14, browarny 15 * pół — 16 i pół, gryka 
15 — 16, groch polny 23 — 25, siemię lnia- 
ne basis 38 — 40.
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ADYCYJNĄ N 
najlepiej spędzić można w salach górnej i dolnej 

Zamówienia na stoliki przyjmuje Zarząd Restauracji. Do kelacji przygrywać będą dwa najlepsze zespoły muz. Reweiersowo-Dancingowe Ceny specjalnie zniżene. 

SBEBZZECRAdAAÓREGZONENE 

  

      

    

Proces nowoczesnego alchemika Dunikowskiego. 
Sceny Z procesu. 

PARYŻ, W GRUDNIU. 

rzed początkiem 
ko  Bunikow- 

     

  

Już na dwie 
sensacyjnego pro 
skiemu u drzwi peczął się twa- 

ydiuzać stopulowa „niešmierteiny“ 
П2А w nim rebotniey, r 

   

       

  

   

  

Dunikowski w a 
o 

policjanta na ławie 
onych. 

złota będzie wbród. U tych cierpliwi 
kujących ludzi dawala się wyczuć wiara, 
€ksperymenty Dunikowsk powiodły się 
iw przyszłości wy jeszeze wspanial 

ą ię poehodzili prze- 

ważnie > warstw ubogieh, które niewiele zło- 
ta posiadaja I zawsze nań pożądliwie spoglą 
dają. A właśnie zjawił się nowoczesny mag 
— Dunikowski, kióry ma uszczęśliwić ludz- 
kość strugą złota. 

. „Rozmowy i nastrój w egonku przychylne 
były dla „genjalnego* wynalazey. Gęste kłę- 
by Gym spowijały się w fantastyczne kształ 
ty penad przypadkcwą gromadą ludzi. Sam 
policjant, człowiek gruby, zadewołony i jo- 
wjalny, pilnający porządku, wędził płuca aro 
matycznym smoczkiem cygara. 

Pół godziny przed rozpoczęciem rozpra- 
wy rczwarły się podwoje sali rozpraw. Prze 
dostali się tam jedynie wybrani, stojący naj 
„bliżej drzwi. Jewjalny policjant przeprowa- 
aził ścisłą selekcję. Koniec ogonka jak zwyk 
łe pozostał na szarym końeu. Wrzeszezącym 
i do żywego cburzenym murzynem, któremu 
oczy świeciły się jak kty, zaepickował się 
ehwilowo egremny pomocnik jowjalnego po 

liejanta. я 

Sala rozpraw newełka, ozdobena nad 
stołem sędziowskim cbrazem wyobrażejącym 
"Pemidę, oraz boazerją 0 renesansowych 
rozetach, wypełniła się już €o najważniejsze 

bami, Na ławie oskarżonych siedzi już 
wskł, człowiek raczej niepozorny, o 

ych rysach twarzy i małych, przenikii- 
wych, siwych oczach. Tuż za jego pieeami 
susadowiłe się dwóch „gardów*, Jeden tłu: 
ty z miłosiernym wyrazem twarzy, drugi 
chudy, zasuszeny i sztywny jak litera prawa. 

Po przeciwnej stronie rozsiedli się przed 
stawieiełe prasy i fetografewie. Wyniosie 
miejsee, przeznaczone dla przewodalczącego 
preccsu, było jeszcze pusie. Z boku, jakby 
za katedrą, tkwił już na posterunku prokura- 
ter Dupuich. Obrońca Dunikowskiego, młody 
adwokat Legrand z senatorską twarzą i ogro 
mnym nosem, oraz Marcel Heraud, adwokat 
strony eywiluej, niewielki i ironicznie uś- 
miechnięty, patrzyli na siebie nieprzyjaźnie. 

Wskazówki zegara w niepowstrzymany m 
pochodzie szły ciągle naprzód. 

  

wycze- 
     

  

   

   

        

   

Dunikowski naradza się cieho z obrońeą. 

to znów spogląda na rodzinę. Pani Dunikow 

ska, piękna Iwewianka, wraz z czworgleni 

swoleh dzieci sadowi się na ostatniej ławec, 

pod balustradą, za którą skupia się nieliez 

na publiezność. Murzyn, który kłócił się nie 

dawno, też jaż jest. 
W. pewnej chwili matka z dziećmi podche 

dzi do ojea. Dunikowski żonę i dzieci eałuje 

po rękach. Najmiodszego chłopczyka głasz 

cze po złocistych własach, długo i bez słów. 

Błysk magnezji i oto uwiezniono tę rodzin- 

ną seenkę, która swoistą nutą nastroju nie 

harmonizuje z ctoezeniem. 

Sala wypełnia się jeszcze. Gromadzą się 

Jieznie adwokaci obojga płei w czarnych to 
   

„MARJUSZ« 

gach jako audytorjum. Sielanka rodzinna 
jeszeze twa. 

Przenikiiwy dźwięk dewonka, Chudy po- 
liejant energicznie zrywa się i niecierpli- 

wym gestem ręki nakazuje rodzinie oddalić 
się od cskarżonego. Wnet potem przewodni- 
czący p. Jais wchodzi w otoczeniu dwóch 

sędziów. Powstają zebrani, a nieświadomych 

straż podrywa z miejsc. Dunikowski wyraź 
nie jest zdenerwowany. Usta pani Dunikow- 
skiej zdehbi enigmatyczny uśniiech. Aparaty 

fotograficzne utrwalają moment sadowienia 

się trybunału za stołem. 

Przewodniezący Jais, dźwigająey zapewne 

już szósty gk na swoich barkach, gue 

ra chwilkę w papierach. Na stoliku obok wid 

nieje cudowna maszyna do fnbrykacji złota. 
Zaczyna się rozprawa. 

  

  

Najpierw p. Jais przeprowadza przesłu- 

chanie oskarżonego na podstawie akiu oskar 

żenia. Zudaje szereg pytań a Dunikowski 

powoli, często ając dopiero odpowiedzi 

cdpowiada nieświetną frantuszczyzną. Obroń 

eę Legranda odrazu unost temperament. — 

Wiraca się ce chwiła, eu wyraźnie nie pe- 

doba się przewodniczącemi spragnienu Ore 

szęzy publiczność ma  sposzbność zapOZNA- 

nia się z etapami błysketliwej karjery „al- 

chemika”. 

W. r. 1927 hrabia Sebański, a nieco póź- 

niej książę d'Arcangucs, eawierzyji Dunikow 

skiemu i na zrealizowanie „epokowego Wy- 

nalszku* ofiarowali znaczne sumy. Pieniądze 

poszły, złota zaś oko ich nie dojrzało. Póź- 

niej tow. „Finindus“ žinansowaio ekspery- 

menty Dunikowskiego. Myśl tę popierał głów 

nie inż. Orengo, doradca techniczny spółki, 

który też uwierzył w możliwość fabrykacji 

złota z tajemniczej materji promienistej, Mil 

joner holenderski v.an Hentz, znęcony mi- 

rażem złota, oddał do rąk wynalazcy bliska 

miljen franków i dziś wdowa po nim siedzi 

na Jawie zarezerwowanej dla stron skarżą 

cych i demaga się zwrotu zaprzepaszezonego 

w maszynach Dunikowskiego kapitału, 

Dunikowski mówi eo chwiła, odpiera /а> 

rzuty, opowiada niesamowite hisiorje, jak to 

chei wykraść jego sekret i urządzano 

praw: уе polewanie na niego; Trudu swego 

žyeia nie zamierza jednak oddać za jeden 

heisztyk. Słewo to budzi śmicch na sali, uó- 

miecha się nawet przewodniczący. 

Niekeńczące się ineydenty wywołują ze- 

znania ekspertów, tak niekorzystne dla G3- 

karżcnego, zwłaszcza p. Guilleta, dyrektora 

„Ecele Gentrate* w Paryżu (Wyższej Szkały 

Tcehnicznejj. Według obrony tłumaczy Sie 

to dość jasna: ote p. Guiliet zainteresowany 

uluiach złota w Ameryce potadino 

wienie tego zarzutu powoduje ek- 

spiczję gwałtewnej wymiany zdań między 

ekspertem a obrońcą. P zewodniczący USpo- 

kaja, ałe napróżno, Nie widzi wkońcu innej 

rady jak zawiesić rozprawę. 

Za bohatera lub może „eniant terribie* 

procesu Dunikowskiego może być uznany 

jego cbrašca Legrand. Najezęściej rozlega 

się jego donośny głos. Z wielką swadą i bar 

dze umiejętnie broni swego klijenta. w. lot 

chwyta słabe punkty oskarżenia i świetną 

djalestyką kruszy jego podstawy. Podezas 

tego dzieci Dunikowskiego, nieświadome te- 

go wszystkiego, eo się tu dzieje, jedzą tu- 

kierki i przeglądają książki z obrazkami. 

Proces „alehemika“ Zbigniewa Dunikow- 

skiego jest jak świetnie wy eżyserowana tra 

gifarsa. Z pewnością perypetje tej afery da- 

dzą kiedyś komuś temat do napisania weałe 

Inieresująeej sztuki, Poczekajmy fyłko na wy 

rok, który mia zapaść w ien piatek po wysłu 

chaniu przemówień prokuratora i obrońcy. 

Wi. 

Krótkie curriculum vitae 
Dunikowskiego. 

PARYŻ. (Pat). Z wyjaśnień, złożonych w 

piątek przed sądem przez Dunikowskiego, 

wynika, że w reku 1920 rozpoczął ze Swym 

«jcem praeę nad wynalazkiem, prowadzon: 

wspólnie przez dwa lata. W, roku 1922 uda 

15 im się po raz pierwszy wytworzyć małą 

ilość złota. W! końeu tego roku ojciec Duni- 

kewskiego zachorował. Wi roku 1923 Duni- 

kowski wyjechal za granicę w cėlu zakupie 

nia koniecznych instrmmentów, czego — jak 

zaznacza — dokonał ze swych własnych fun 

duszów. Następnie powrócił do Połski po 

śmierci ejea, W roku 1924 kontynuował swe 

doświadczenia, poświęczjąc na ten cel caty 

swój majatek i żony. W, roku 1925 nie po- 

siadał juź żadnych środków tak że musiał za 

rabiać na utrzymanie rodziny jako szofer 

W. roku 1926 sytuacja stała się jeszeze bar- 

dziej rozpaczliwa. Z powodu złego stanu zdro 

wiz Dunikowski udał się do Montevideo, 

gdzie przebywał, nie żądająe od nikogo po- 

mocy finansowej i kontynuująe swe doświad 

ezenia. Pewnego dnia zjawił się u niego hr. 

Sebański, ofarując udzielenie potrzebnych 

mu innduszów. 

     

   

  

    

  

   

    

  

    

sztuka w 4-ch odsłonach Pagnol'a w teatrze na Pohulance. 

Temat południowy, marsylski, jest 

pardzo lubiany w Paryżu. W niezli- 
     

  

czonej iłości sztuk, wyśmiewają się 

autorzy z akcentu „rąbanego” jakim      
  

dźwięczy szybkie i namiętne szwarga 

tanie, rozlegające się od Niey do Per 

p'gnan, a port marsyiski, specjałnem” 

swemi obyczajami, atmosferą, zalatu- 

jacą Algierem i wogóle Affyką,:egzo- 

tyką, jest niewyczerpaną kopałnią 

eksploatowaną przez teair i romans. 

Dość często się też czyta i sių 

o tęsknocie do mórz dał 

rającej synów, kochanków, 

z ramion kochających kob'et, na осе- 

aniezne przygody. Ten właśne temat, 

rzucony na tło marsylskie, obrał Pag 

nol w swej sztuce Marius. Sentymen- 

talny. ten melodramat, pod względem 

treści oparty jest na płytkich banatąch 

j dość rozwlekły; nie porusza bynaj- 

niniej żadnych - problemów społecz- 

  

   

  

    
  

  

   

nych, ani moralnych, (zresztą ze 

wszystkich teatrów najmniej li t 

  

francuski, kontentuje się odwieczne- 

mi, najbardziej zajmującem: Francu- 

zów, problemami uczuciowemij. Tai 

też czyni i autor Mariusa. Przedsta- 

wia swego bohatera, syna właściciela 

kawiarni, opetanego tęsknotą do me 

rza © przygód na dalekich lądach. 

Widz. zapytuje siebie, dlaczegóź u k. 

cha nie zaspokoił dawniej tej szla 

chetnej namiętności, aż dopiero gdy 

dorosła towarzyszka jego lat dz e 

nych, urocza Fańny, gdy się w nim 

rzetelnie zakochała, gdy ją uwiódł. 

wtedy dopiero rozdziera się między 

dwa ukochana, „między obowiąz- 

kiem i poędem. "Tak ułożył pan 

Pagnol,, żeby mówić, wygłaszać 

piękne tyrady przez ustą  boha 

terów, walczących szłacetnością, że- 

bv. dać doskonałą rolę _ Fanny, 

  

  

      

Trzeci dzień procesu. 
PARYŻ, (Pat). Wi trzecim dniu rezqwawy 

Dunikowski składał zeznania, mające u- 
zupełnić jego oświadezenia z ubiegłego pial 

    

ku, jednak przewodniczący Stwierdził, że 
przyteezene szezegóły są już znane. 

W dalszym ciągu przesłuchano — КИКа 
świadków. 

Obreńta Legrand domagał się między in 

remi wypuszczenia tymezzsowo na woluość 
Dunikowskiego i upoważnienia go de рго- 
wadzenia deświadczeń na wolnej stepie, w 

rzeczcznawey którego obrońca sam 
Przewodniezący odezytał list, 0- 

trzymany 6d dr. Legranda, w kiórym autor 

Stwierdza, że podezas piątkowej rozprawy 
sądowej wyszły na jaw poważne fakty, doty 
czące sposobu, w jaki jeden z ekspertów wy 
pełnił swą misję. Dr. Legrand zawiadamia 
przewednicząecgo, że Dunikowski domaga 
się wyłączenia tego eksperiu, Obrońca oś- 
wiadeza kategorycznie, że dopóki w rozpra 
wie będzie uczestniczył wspomniany rzeczo 
znawea, żaden ekspert obrony nie stanie 
przed sądem. 

  

   

Po odezytaniu tego НЫ wywiązała się 
gwałtowna wymłana zdań między obrońcą. 
prokuratorem i rzeezcznaweą, który proto 

stewał przeciwko stanowisku, jakie zajął wa 
bee niego Legrand, 

„La Liberte" 0 procesie 
Dunikowskiego. 

PARYŻ. (Pat). Dziennik „La Liberte“ wy 

raża zdziwienie, że publiczność obecna na 

rozprawie Dunikowskiego składa się niemai 

wyłącznie z dziennikarzy i adwokatów, na- 

tomiast zwykli śmiertelnicy a nawet przyja 

ciele Dunikowskiego nie są dopuszczeni na 

salę rozpraw. Dziennik twierdzi, że liczni 

przyjaciele Dunikowskiego przybyli specjal- 

nie z Cap Martin, by dodać mu otuchy i ku 

swemu zdumieniu przekonali się, że nie bę- 

dą mogli osiągnąć nawet widzenia się z Du 

nikowskim, 

Wispółpracownik wspomnianego dzienn! 

ka  zainterpełował obrońcę Dunikowskiego 

Legranda, który m. in. oświadczył, iż jego 

zdaniem rozprawa nie toczy się bynajmniej 

w atmosferze beztronności. Świadków obrony 

traktuje się z pewnego rodzaju pogardą, pod 

czas gdy świadkowie oskarżenia wysłuchi 

wani są przychylnie i uważnie. „Należy pod 

kreślić — ciągnął obrońca -— że ekspert © 

ficjalny Guillet został przychwycony п% 

sprzeczności zeznań, mianowicie w piątek ze 

znał, że nigdy nawet nie dotknął maszyny 

Dunikowskiego, a nazajutrz, że przesunnł 

maszynę po naruszeniu pieczęci. Jak można 

więc chcieć aby tak precyzyjne doświadrze- 

mia wydały skutek dodatni, jeżeli oskarżona 

mu nie dano nawet czasu na zmontowanie 

maszyny”. 

Wfreszcie należy podkreślić, że niektórzy 

z tych co zawierali kontrakt z Dunikowskim 

stawili się z własnej woli na rozprawę, об 

wiadczając, że nigdy nie wymagali od Duni- 

kowskiego przemysłowej fabrykacji złota. 

Wiedzieli oni, że chodzi mu tylko o doświad 

czenie zmierzające do wzmożenia promie: 

miowania pewnych ciał, co może mieć kon 

sekwencje nieobliczalne nietylko w odnie- 

sieniu do złota, lecz również i w zastosowa 

niu do innych metali, 

  

Dziennikarze jugosłowiańscy 
w Zakopanem. 

ZAKOPANE. (Pat.) Przybyła tu w 

piątek rano wycieczka porozum. nia 

prasowego polsko-jugosłowiańskiego. 

Na dworcu, udekorowanym fiagam 

narodowemi obu państw, powitali go- 

ści imieniem miasta i uzdrowiska dr. 

Karol Morawski i dyrektor Macjan 

Jamontt, imien'em prasy  bawiący 

chwilowo w Zakopanem dyrektor na- 

czelny.PAT p. Roman Sta i 

delegacja Związku Górali. Wycieczka. 

w której b'erze udział 9 dziennikarzy 

jugosłowiańskich pod przewodnóci- 

wem posła Zivancevicza i dyr. Rado- 

vanovicza i której towarzyszą z ra 

mienia MSZ p. Jan L'brach oraz człon 

kowie komitetu polskiego. z prezesem 

Giełżyńsk'm, zwiedziła: przed połud- 
niem muzeum Tatrzańskie. 

W: drugim dniu pobytu w Zako 

panem goście jugosłow'ańscy zwie- 

dzą dolinę Kościeliską, a następnie 

obecni będą na zawodach konnych. 

Po południu ma stę odbyć zamkn 'ęcie 

Kongresu, a następnie bankiet i po- 

witan'e Nowego Roku. 

   

  

  

   

  

       

  

   

pole do popisu łamiącemu się ze :obą 

Mariuszowi. aureolę poświęcenia sta 

remu Panisse i zmontować prawie 

tragedję, prawie mistykę tajemn'szej 

potęgi morza i dalekich lądów, ku- 

szących ku nieznanemu. 
Polak czy Rosjanin, albo i nie- 

mieeki autro, inaczejby nie mógł stwo- 

rzyć typu Marjusza, jak dając mu 

cechy hipn zamagnetyzowan'a, 

niesamowitości w opętaniu dalą: błę- 

kałby się cień człowieka, ciałem tylka 

w kawiarni ojca przytomny. 
Ale Francuz, najbardziej realisty- 

czne stworzen'e pod słońcem, najbar- 

dziej ziemsko sprawy ziemskie i ludz: 

kie ujmujący, zrobił z Marjusza czło 

wieka żywego, ogarniętego dość po- 

spolitą w tem środowisku pasją przy: 

gód, wspartą jeszcze opętan'em bie- 

daka, inwalidy okrętowego, który dn 

statków i morza modli się jak do świę 

tości i swem zapatrzeniem się, + po- 

wiadaniami, zidjoceniem morskiem, 

działa na młodego Marjusza, jak ha- 
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WESELEJ 
A EFEKTOWNIEJ 

PRZYSTĘPNIEJ 

#     

C SYLWESTROWĄ ; 
Restauracji „ST. GEORGES" 

SPOTKANIE NOWEGO ROKU 
66 Wilno 

zapowiada POLONII Mickiewicza 11 
się w 33 tel. 593. 
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do Restauracji pod BACHU SEM wilne, Wileńska 42 
DOBOROWY ZESPÓŁ MUZYCZNY. — DANCING TOWARZYSKI. — BAR AMERYKAŃSKI (CO- 
CTAILE, FLYPS'Y). 

    

CENY ZNIŻONE. 
    

  

składa Szanownej Klijenteli 
„NOWA GOSPODA” Yo. Niemiecka 1 

i jednocześnie ma zaszczyt powiadowić, iż uządza SPOTKANIE 
NOWEGO ROKU przy dźwięk. mandolin i gitar hawajskich. 

ŻYCZENIA NOWOROCZNE 

Zarząd 
  

Nieprawdziwe pogłoski. 
PARYŻ. (Pat.) W związku z wia- 

domościami o rzekomym projekcie 
repatrjacji przez władze francusk 
50 tysi robotników polskich do 
granic Polski francuski minister pra- 
cy ośw'adczył, że wiadomości te po- 
zbawione są wszelkich podstaw i że 
rząd francuski n'e brał nigdy pod u- 
wegę możliwości  przeprowad enia 

masowej repatrjacji robotników pol- 
skich. 

  kie 

  

    

    

Ureczystości ku czci 
Stefana Batorego 

na Węcrzech. 
W roku 1933-m przypada 400-1et 

nią rocznica urodzin Stefana Batore- 

go. W związku z tem na Węgrzech 

   

    

zorganizowanych będzie szereg uro- 

czystości, które m będą charskter 

manie yj społecznych. 

Na program tych uroczystości zło- 

ża S.ę: narodowa pielgrzymka da Kra 

kowa do gróbu Stefana Batorego w 

400-tną rocznicę urodzin Stefana 

Batorego msza polowa na pł l udwi- 

ka Kossutha w Budapeszcie, uchwalo- 

nie przez parliament węgierski ustawy, 

wyrażającej cześć pamięc: Stefana Ba 

torego, postawienie pomnika Stefana 

Batorego w Budapeszc:e oraz wyb ie 

specjalnych medali pamiątkowych ku 

czci Batorego, wystawa pamiątkowa 

w Muzeum Narodowem, złożona z 

eksponatów, zebranych ze ws? stkich 

muzeów węgiersk:'ch, uroczystość 

węgierskiej  Akademji Umiejętność 

uroczystości w Ny.rbźtor, skąd pac 

dzi ród Batorych i w Salgotarjśnie, 

gdzie stacjonuje pułk im'enia Bifore 

go, wreszcie szereg odczytów o Stefa 

nie Batorym i jego epoce, urządze: 

nych przez poszczególne organizacje 

przyjaźni polsko-węg:ersk'ej. 

Ponadto przewidziane jest wyda 

nie specjalnego znaczka pocztowego 

na Węgrzech i: w Polsce, oraz ks ażki 

pamiątkowej w języku francus im, 

wydanej wspólnie przez węgie.ską 

Akademję Umiejętnośe” w Budapc 

cie i przez Polską Akademję Umiejęt- 

ności. W książce tej zamieszczone bę 

dą artykuły historyków węgierskich 

i polskich o roli dziejowej 5teluna 

Batorego. (iskra). 

Burzliwe załście. 
WIEDEŃ. Pat), W miejscowości Votau 

we wschodniej Stryji doszło do burzłitwyci: 

zajść przy Heytaeji nierogacizny należącej do 

pewnego włościanina, który nie uiścił opłat 

do rolniczej kasy chorych. Wzburzeni ehie 

pi pebili burmistrza. Żandarmerja areszio- 

wała kilku sprawców zajść wskutek czego 

wybuchły ponowne niepokoje. Fłam wioś- 

cian zgromadził się przed gmachem sądu i 

domagał się uwolnienia aresztowanych. Żan 

darmerja z trudem rszpędziia demonstran 

tów. Žž 

  

    

      
   

     

     

    

  

      

  

    

    

sadził jednak autor tak świetnem! ty- 

pami, prawdziwie żywemi 'lustracia- 
ms Marsylji, tak zacne im dał se*ca, 

a komiczne postacie, tak doskonale 

scharakteryzował lokalne cechy, zn- 

cietrzewiania się o byle co, rzueania 

sobie strasznych obelg, gróźb, wściek- 

łych wyzwań i serdecznych wnet n-- 

tem uścisków, ci zacni ludzie są tak 

poczciwi i: zabawni, że słucha się ich 

pogaduszek i konceptów z sympatją 

i leniwym odpoczynkiem myślowym, 

bo ostatecznie ta cała historja dość о- 

wierzchowne wywołuje wzruszenia i 

wzbudza zaufanie, że wszystko bę lzie 

dobrze —- jak to możemy widzieć w II 

części p. t. Fanny (dalszy ciąg Marju- 

sza). 
W Paryżu szła przeszło sto razy... 

Paryżanie słuchają akcentu i patrzą, 

na obyczaje marsylezyków, jak na hr 

ską, swojską, ale egzotykę. Dla nas 

jest to już dalsza egzotyka, dlatego 

powinien nas bawić koloryt lokalny, 

bardzo starannie znchowany przez re- 

żyserję, zacząwszy Od malowniczych 

*dekoracyj portu z okrętami, do prze- 

   

  

  

Spór © studnię z tragicznym 
finałem. 

TUCHELA, (Pat). W Zalnie, wsi osadni- 
czej powiatu tucboisklego istniał spór na 

tle brania wody ze współnej pompy pomiędzy 
dwoma rodzinami. Spór zaostrzył się da ie 
go stopnia, że siedem dorosłych osób jednej 
redziny, uzbrojonych w widły, koły i 4. p. 
wtargnęło w noty do mieszkania drugiej ro- 
dziny, wypędzająe ją boso, bez odzienia na 
podwórze, gdzie rozpoczęła slę prawdziwa 
bitwa o fatalnych następstwach. Przybyły na 
miejsee lekarz opatrzył rannych. Sprawą za 
jęła się polieja. 

Katastrofa w kopalni. 
KATOWICE. (Pat). Ze Śląska Opolskiega 

donvszą, że na kopaimi Adwer nastąpiło w 
tych dniach gwałtowne oberwanie się ścia. 
ny węgłowej. Pracujący na odcinku nawie- 
dzionym katastrofą górnik zasypany został 
węglem i zabity zesiał na miejscu. Na ko- 
palni Guide pod Zabrzem zasypanych zosia 
io 2 górników, Obu wydcbyto rannych. 

  

Tajemniczy zamach. 
POZNAŃ. (Pat). W, piątek wieczorem © 

godzinie 18 padł ofiarą tajcmniezego zama- 

chu ks, Zygmunt Masłowski, profesor gim 
nazjum im. Słowaekiego w Poznaniu, liczący 
lut 35, Ks. Masłowski wyszedł o tej porze 
z demu wpobłiżu kałedry poznańskiej i skie 
rował się ku miastu, W; chwilę po opuszeze- 
niu demu, przy ulicy Lubrańskich, został za 
ezepieny przez nieznanego spraweę, który 
strzelił z rewołweru do ks. Masłowskiego. 
trafiająe gs w szyję. Postrzał spowodował 
natychmiastową Śmierć. Polieja prowadzi e- 
nergiczne dochodzenia eelem wyjaśnienia На 
potwornej zbrodni. 

Ulepszanie kolejnictwa 
niemieckiego. 

BERLIN. (Pat). Pomimo przewidywanego 
deficytu w budżecie towarzystwa kolei Rze- 
szy prasa donosi o licznych nowych inwe: 
stycjach, zwłaszcza w dziedzinie ulepszeń 
technicznych i eksperymentów komunikacyj 
nych na kolejach niemieckich. Zmierzają o- 
ne przedewszystkiem do zwiększenia szybkoś 
ci komunikacyjnej pociągów. W: tym celu 

podjęto przeprowadzenie licznych prac przy 

torach, ażeby podnieść na długich odcinkaca 

szybkość pociągów do 1%0 km. na godzinę 
Wi związku z item ponawiane są również pro 
by z nowym pociągiem motorowym na szia 
ku Berlin Hamburg, osiągającym maksy- 

+ 5 

WŚRÓD PISM. 
—. Nowy namer „EPOKI*. Wyszedł Nr. 

i (14) tygodnika „EPOKA' i zawiera treść 
następującą: 

Wydarze 

    

     

  

   

  

ai dokumenty: Zarażona przy 

stań, Wymowne cyfry. Dwie odezwy. W naj 
ogalszym ju. Kr s gospodarczy w W2- 

ie. Wpływ wielkich miast na cywiliza- 
zef Wasowski: Jesteśmy osaczen. 
Krahelska: Zwiastunki wielkiej 

emiany. — Henryk Lukrec: Na wsi i 
-. Wlacław Rogowicz: Szlachetne po5- 

ctwo. — Wlidz: Parę sprostowań, — Ji 
-zybska; Rozbrojenie w Gene- 

— Włodzimierz Jampolski 

Kino dopędza teaatr i literaturę. — Andrz 
Strug: Ostatni film Evy Evard. Su: 

ad polityczny. — Odpowiedzi redux- 

      

   
   
   

   

     

      

     

    

Reda i administracja Warszawa, ul. ja 
Okėlnik 11. 

  

wijających się kolorowych typów, wy 

kazujących jasno, jak bogate ma »łod- 

ka Francja kolonje. 

Zakochaną i zawiedzoną” Fxnny, 

grała doskonale p. Koronk'ewiez0w- 

na, potrafiła w rolę, o jakże ograną! 

uwiedzonej dziewczyny. wlać tyle pra 
wdy i wdzięku. tyle szezerości w żalu 
i namiięlności w uczuciach, .że doprtw 

dy samo ž > przemawiało przez jej 

zną twarzyczkę. Partner jej, p. Po- 

łowski — Marjusz bardzo o staran 

nie opracował swoją rolę, robł co 

trzeba, ale nie trafił w ton odpowied- 

ni. To była jakaś tęsknota nordyczna, 

powiedzmy, że takby nroże reagował 

na swój pociąg do morza bret»ńczyk, 

ale nie pełen krwi i pasj: gorący po- 

łudniow.ec. On nie tęskni do mcrza, 

Francuzi nie mają tego wyrazu w sło- 
wniku, on ma do podróży pasję, ° о- 
si ją zadowolnić, chociaż uczciwość 

nałamu je go do spełnienia obowiązku, 
jakoś tej pasj: nie wydobvł p. Pośp'e- 
łowski, robił swoją grę, (nieładne by- 
ły te drgawki w niemej scenie), ale nic 
przeżywał swej roli, dópiero.w ostat- 

          

     

    
    

  

  

Zamówienia na stoliki przyjmuje Zarząd 

    

   

Restauracji. 

Lornetujemy Świat. 
Kiedy ostatnia spada Kartka 

z kalendarza... 
Mgła. Czarne fale morza Północnego ude- 

rzają o burty parowców. Nąpięte łańcuchy 

kotwiczne trzymają statek na uwięzi. Tele- 

grafista nawiązuje kontakt ze Światem. 

Mgła rzednie, błyskają gwiazdy. Pluszezą 

czarne fale za burtą. Krzyczy gwizdek kapi- 

  

    

tana. Bratszpil zwolna wyciąga kotwicę. 

jedno... drugie... dziesiąte... uderzenie- 

dalekich wieżach kościelnych oznajmia 

  

światu nadejście nowego roku. Pluszczą fale 

i łomocą śruby okrętowe, Załoga przy pra- 

cy. Okręty z węglem, ze zbożem, z żelazem 

Śpieszą do: miejsca przeznaczenia... 

Nieznacznie, niewidocznie wskazówki ze- 

gara przesuwają się poza godzinę dwunastą. 

Mamy rok 1933. 

Spojrzyj na mapę połączeń kolejowych. 

Stalowe smugi oplątują świat. Dębowe, sta- 

iowe podkłady dźwigają jarzmo szyn. Zgrzy 

tają zygzaki zwrotnic, błyskają ognie sema* 

forów droga wolna, droga zamknięta. — Sta- 

cje są oświetlone: urzędnicy, robotnicy pra 

cują. Naczelnik w czerwonej ozapce wchodzi 

na peron, by bezpiecznie przepuścić ekspres- 

Błyskawicę. ‚ 

Spojrzyj na Iśniącą sintkę szyn. Daleko — 

nisko — daleko — błyskają światła pociągu. 

Lokomotywa patrzy w pędzie, pilnie bada- 

jąc tor. Nadlatuje ekspres — błyskawica. — 

Stuk — stukctem warkotem turkotem skan- 

dują rozpędzone koła. Pociąg błysnął, zahu 

czał, przeleciał. 

Jedno... szóste... dwunaste... uderzenie 

Na dalekich wieżach kościelnych przesuwa- 

ją się wskazówki zegarów na r. Pański 1952 

I w tej chwili, na tej całej siatce kolejo- 

wej maszyniści trzymają dłoń na  džwig- 

niąch ruchu, obsługa stacyj, pociągów i toru 

w pogotowiu, Nie zauważyłi rrawet pracowni 

cy, kiedy nadbiegł Nowy Rok. 
SERCE 

Rozejrzyj sę, przyjacielu dokoła: ileż 

pracy dojrzysz w cichą noc Sylwestrową. — 

Nad stołem twoim świeci się lampa elektry- 

czna. W kącie pokoju gra głośnik radjowy. 

Jeśli przeglądasz gazetę, wiedz, że jutrzejszy 

numer składają w tej chwili szybkie ręce ze 

cerów. -— Jeśli przeglądasz pocztówki z ży- 

czeniami, myśl o miljonach listów, które w 

tej chwiki są w ruchu. Telefonistka połączy 

cię wnet ze znajomymi. Policjant nie seho- 

dzi z posterunku. pilnuje ciebie i twego mie- 

nia. Świat cały w pracył 
Jedno... Szóste... dwunaste.. uderzenie 

twego zegara zwiastuje ci Nowy Rok. W tej 

chwili pędzą po szynach pociągi, statki biją 

śrubami wodę, huty żelazne płoną pióropu- 

szem ognia. Pamiętaj o tem, przyjacielu. 
ROOKIE 

Tempo życia gospodarczego osłabło. — 

Miijony ludzi czekają pracy w roku nowym. 

Lecz ileż warsztatów jest czynnych, iłeż wy- 

siłku drga w chwili dwunastu uderzeń zega- 

ra. Przyjacielu! zdusimy hydrę nędzy i nie- 

mocy. Niech żyje praca i twórczość. „Dziś 

witajmy radośnie rok nowy. Przyjacielu! — 

wznieś w tej chwili zdrowie wszystkich pra 

cowników całego szerokiego świata, Oby rok 

Pański 1933 był rokiem, w którym nikomu 

nie zbraknie BŁOGOSŁAWIEŃSTWA PRA- 

CY. w. Toll. 

  

     nim akcie rozpalił się jaśniej 

Panowie: Neubełt w rołi Panissa, Pa- 

włowski w roli le Brun i Wołł w 

roli ojca, dali świetne typy, rozkóSzne 

i wzruszające naprzemian; epizod gry 

w manilłę i „kręcielstwo* przy Каг- 

tach „bez czegoby nie było żadnej 

przyjemności* wybornie wypadł. 

cieplej. 

    

Р, Dejunowicz dobrze obmyślił po- 

stać wykolejeńca, a.istną niespodzian 

ką była p. dyr. Szpakiewiczowa w roli 

matki Fanny, obdarzyła tę handłarkę 

rybami wielką dozą humoru i tempe- 

ramentu, ale nie chciała się uczynić 

odpowiednio starą i rzetelnie ordyniv 

ną: jakoś prędzej widzę p. Ładoós ów- 

nę w tej charakterystycznej roli. ba 

jej epizod, jakiegoś kolorowego czu- 

piradła, mógł każdy zagrać. W szystko 

szło bardzo żwawo i składnie, publicz 

ności było dużo, antrakty były tak 

krótkie, że nie można się było rozmó- 

wić ze znajomymi. 

A propos, ten ; ów pyta dlaczego 

nie widzimy na scenie wileńskiej p. 

Braunówny? Ja nie wiem. Hro.
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Napad rabunkowy na szosie 

Oszmiana — Krewo. 
Wtzoraj na posterunek policji w Krewie 

„zgłosił się mieszkaniec tegoż miasteczka 19 

detni Dawid Lipkowicz i złożył następujące 

«zameldowanie: 
W dniu 29 bm. wracał z Oszmiany do Kre 

wa własną furmanką. W: pewnej chwili, gdy 

znałazł się w połowie drogi pomiędzy Oszmia 

mą i Krewem zauważył dwóch nieznanych ©- 

:sobnikėw z latarkami elektrycznemi w rę 

iKkach. Nieznajomi nie mówiąc ni słowa za- 

trzymali konia, peezem pod groźbą Śmierci 
ściągnęli go z furmanki i zaczęli dotkliwie 
bić. Jeden z napastników uderzył go nawet 
możem. Steroryzowawszy go napastnicy prze- 

szukałi kieszenie, w których znaleźli 545 zł. 
Zrabowawszy te pieniądze napastniey zbieg 
l i zagrozili krwawą zemstą w wypadks, 
jeśli odważy się zameldować o napadzie pe- 
lieji. 

Powiadomiona © wypadku policja wszezę 
ła niezwłocznie pościg za bandytami. Nara- 
zie pościg nie dał pożądanego wyniku. W 
Insach okoleznych urządzono obławę, pod- 
czas której dwóch podejrzanych osobników 
aresztowano. Podezas konfrontacji  poszko 
dowany nie poznał w nieh napastników. Dal 
sze peszukiwania trwają. (e) 
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Giebokie. 
NAJBIEDNIEJSZYM DZIECIOM. 

Związek Pracy. Obywatelskiej Kobiet w 
<Głębokiem prowadzi od 4 łat Świetlicę dla 
najbiedniejszych dzieci iasta. Pięćdziesię: 
<ioro głodnych i obdartych istot znajduje 
tu ciepły i widny kąt oraz łyżkę strawy. — 
Do tego roku wi duszami, uzyska 
mem z imprez i subsydjów, byłyśmy w sta 
mie utrzymać oje placówki charytatywne 
(Oprócz Świetlicy prowadzimy „Stację Opie 

%i nad Matką i Dzieckiem” łącznie z „Krop: 

14 mleka“). Obecny kryzys, jednak, tak dule- 

ee ograniczył nasze środki, że oprócz cpła- 

ty za lokal ij opał — nie jesteśmy w stanie 

ponosić żadnych wydatków. 
I oto z pomocą dzieciom wystąpić puik. 

KOP. „Głębokie”, dotarczając brakującej ży 

ności. Dzięki temu Świetlica może dokar- 

miać, a właściwie karmić (gdyż w domac 

swych rzadko jadają coś innego próc - 

ehych kartofli) — pięćdziesięcioro najb'ed- 

niejszych istot. Ponadto z własnej inicjaty 

wy podoficerowie KOP. zebrali między sobą 

i ofarowali sumę, która nam dopomoże da 

odziania najbardziej potrzebują ych. 

my, doprawdy, wzruszone tak szeroko poje- 

iemi obowiązkami obywatelskiemi naszego 

Pułku i na tem miejscu składamy Mu ser- 
decznc podzi wanie. 

Z. P. O. K. w Głębokiers. 

wiiejka 
ZE ZW. STRZELECKIEGO. 

W. ostatnich miesiącach ubiegającego ro- 

Ku, na terenie powiatu Wfilejskiego Związku 

Strzeleckiego zorganizowało się dziesięć no 

wych Zarządów Gminnych. Przyczynią sie 

one niewątpliwie do usprawnienia pracy 

strzeleckiej w powiecie, powiększą jej wydaj 

mość i owocność. Wciągają w zakres tej pra 

ey nowe, Świeże elementy, gwarantują więk- 

szy, niż dotychczas, udział społeczeństwa. -— 

Szczęść im Boże na Nowy Rok! 

Skład nowopowstałych zarządów jest na 

stępujący: : 
1) Gmina Kolowieze: Kierownik zarzą- 

du — Zublewioz Zygmunt, referent wychowa 

mia obywatel. 40 — Petrajtys Antoni. Ūzlo 
nek zarządu Weber Pawet. 

2) Gmina lija: Kierownik zarz. — Su- 

chocki Adolf, ref. wych, ob. Sęczkowski Br. 

Członkowie zarządu — Żółtko Leon, Kłosow 

ska Nina. 
3) Gmina Chocieńczyce: Kier. zarzą. Spi 

zydowicz Szymon. Ref. wych. ob. Talaga Jan 
Członek zarz. — Lachowicz Konstanty, 

4) Gmina Dołhinów: — Kier. zarz. — Mor 

das Jan. Ref. wych. ob. Dadej Jan. Członek 
zarzą. — Dadejowa Weronika. 

5) Gmina Budsław: Kier. zarz. Rusie- 
«ki Franciszek, Ref. wych. ob. Pietkiewiczów 
wna. 

6) Gmina Kościeniewicze: — Kier. zarz, 
"Siwiec Karol. Ref. wych. ob. Horodniczy Ka 
zmierz. Członk. zarz, — Grużewski Stanis- 
ław, Krupski Jan. 

7) Gmina Krzywieze: — Kier. zarz. Łosiń 

ski Stanisław. Członko Smolski Wiktor, 
Nossowicz Stanisław, Zakiewicz Stanisław. 

8) Gmina Wóojstom: — Kier. zarz. Tyszko 
Józef. Ref. wych. ob. Monkosa Antoni. 

9) Gmina Żodziszki: — Kier. zarz. Alisu 
wicz Włodzimierz. Ref. wych. ob. Cędzew:e 
"ka Wkeronika, członkowie zanz.: — Kipiūski 
Stanisław, Biłochówna Apołonja, Żyłko Fe- 
Aiks. 

10) Gmina Wfiszniew: Kier. zarz.: 
"FParyno Adam, ref. wych. ob. Jaworski Igna 
«sy, członkowie umasz Jan, Kiersnow 
ska Celina, Markowska Kazimiera, Hajdama 
wiczówna Janina, Muraszko Wacław. 

Treki. 
*0GNISKO L. P. N. 5. P. NA BEZROBOT: 

NYCH. 

Nauczycielstwo Trok i rejonu trockiego 
ma zebraniu Ogniska ŁPNSP. opadatkowało 
się na bezrobotnych w wysokości pół pro- 
«cent od poborów i 1 proc. na dożywianie 
piednych dzieci do końca roku szkolnego. 

Przykład ten niech będrie zachętą dla innych 
«Ognisk. я 

Miciuny k. Trok. 
ŻYCIE KULTURALNE. 

Dnia 27 grudnia dzieci szkolne w Mie. u 
mach odegrały „Jasełkę”, Jest to pierwszy 

| występ szkoły na szerszą skalę. 

* Jasełka udały się dzięki staraniom kie 
mika szkoły i pomocy komendanta stražu 
KOP-u. Pełna sala ludzi świadczyła, że inte- 
sesują się życiem szerszem. Należy życzyć 
kier. szk. w Miciunach i komend. straź. K. 
©. P-u, by wzbudzone zażnteresowanie pu 
trzymali i stworzyli trwałszą placówkę *ul- 
žuralną. Kaugo. 

    

  

  

  

    
    

  

    
     

  

   

        

  

  

    

  

   

  

     

  

   

Z pogranicza. 
"TRAGICZNY EPILOG REPREZENTACYJNE- 
G0 POLOWANIA W LASACH LITEWSKICH 
ez pogranicza donoszą, iż w pierwszy dzień 
„Bożego Narodzenia naczelnik powiatu kosze- 
dłarskiego urządził wiełkie polowanie w re- 
jonie Jewja nad granicą polską. W. „repre- 

zentaeyjnem* polawania wzięło udział kil- 
ku oficerów straży granicznej litewskiej, u- 

*zędników administracji i ziemian. 
Podczas polowania jeden z oficerów H- 

tewskich postrzelił śmiertelnie kuzyna naczeł 
mika powiatu, zać urzędnik administracji 

* strzelając do wilka zranił ciężko chłopa bio 
rącego udział w nagance, Tragiczne połewe 
nie, które notabene odbyło się bez zezw 
mia dyrekcji cchrony lasów znajdzie swój e- 
pilog w sądzie, < 

'NIEFORTUNNA WYPRAWA DO SOWIE- 
TÓW| PO SKARB. 

Na granicy połsko-sowieckiej w rejonie 
Kołosowa patrol K. O. P. zatrzymał dwóch 
osobników, którzy nielegalnie usiłowali dostać 
sie na teren sowiecki. Zatrzymani ošwiadezyli, 
iż pochodzą z pow. stołpeckiego i zamierzali 
pójść do Niegorełoje, gdzie przed 11 laty ro- 
„dzice ich zakopali w polu kuferek z zawar- 
łością 4900 rb. w złocie oraz kilkadziesiąt 
sztuk złotych monet starożytnych nabytych 
w Odesie i na Krymie. Zatrzymani oświad- 
«ezyli, iż w rok 21 wraz z rodzinami do- 
stali się do Polsko, gdzie, zanim ich rodzicom 
słobrze się powodziło, nie wspominali „o za- 

   

    

kopanym skarbie”, lecz z chwilą gdy znaleźli 
się w ciężkich warunkach materjalnych ro- 

dzice wskazali im, gdzie mają szukać zako- 
panego skarbu. Zdecydowali się przeto na 
przejście do Sowietów, chociaż wiedzieli jak 
trudna i niebezpieczna będzie przeprawa. 

Zaznaczyć należy, iż przy zatrzymanych , 
znaleziono jakiś plan domu i miejsce, įdzie 
skarb miał się rzekomo znajdować. W spra- 
wie tej wszczęto dochodzenie. 

DBEZERTERZY ARMJI LITEWSKIEJ. 

Z pogranicza donoszą, iż na teren polski 
w rejonie Trakiszek zbiegło dwóch żołnierzy 
litewskich, staejonowanych w Kalwarji. Żoł- 
nierze wyrazili chęć zaciągnięcia się do armji 
połskiej, bowiem, jak oświadczyli, służba w 
litewskiej armji jest nie do zniesienia ze 
względu na ostre i brutalne traktowanie sze- 

wych nie Łitwinów przez oficerów |itew- 
З 

Niemiła przygoda sektanta. 
W. drugi dzień świąt Beżego Narodzenia 

w pow. małodeczańskim i wołeżyńskim ba- 
wósiewło kilkunasłu sektantów, którzy objeż 
dżałi wsie i zachęcali ludność do zapisywa- 
nia się do sekt. 

Jedna z grup sektantów, licząca 5 osób, be 
dąc „z misją nawracania* we wsi Tomasze- 
we spotkała sie z niezbyt miłem przyjęciem 
mieszkańców Kilkanaście kobiet i wyrostków 
przyjęło sekłantów drwinami i śmiechem, a 
gdy „duehowni* poczęli gromič „ateuszow“ 
kobiety Gbrzuciły ich nawozem, zaś kilku 
urwisów podpalilo „geśeiom* powóz, skut- 
kiem ezego zmuszeni byli oni ueiekać pie- 
chotą. Dopiero w następnej wsi oddaloneį 6 
4 kim. najęli furmankę i dostali się szezę- 
śliwie bez przygód do Wołożyna. 

7 stycznia 1933 r. 

NOC WIAŻEŃ 

    

      

  

  

К оВЕ W 

Pogrzeb Ś.p. kpt Jana 
Wojciechowskiego. 

Wezoraj rano odprawione zostało 
nabożeństwo żałobne za zmarłego w 
kościele Ostrobramskim. Straż trzyma- 
ły organizacje b. wojskowych ze sztan 
darami. Kościół zapełniły reprezentac- 
je i delegacje oraz publiczność. 

O 4 p. p. ruszył żałobny kondukt 
na Rossę. Na czele kroczyła kompanja 
honorowa 1 p. p. Leg. wraz z orkiest- 
rą. Dalej szły organizacje z kilkunastu 
sztandarami. Za karawanem rodzina, 
przedstawic'ele urzędów, organizacyj. 
Wojskowość reprezentował płk. Sta: 

chiewiez, 1 p. p. Leg. ppłk. Fildorf, o- 
raz około tysiąca publiczności. co 
świadczy, że społeczeństwo Wilna prze 
paja duch uznania dla zasług żołnier- 
skich. 

Przed bramą cmentarną wzięli na 
barki trumnę towarzysze broni, mię- 
dzy innemi p. Poniatowski z Warsza- 
wy, który pracował z Ś, p. Wojciechow 
skim-Pierwotnym jeszcze w Organi- 
zacji Bojowej z r..1905. 

Przemówił mjr. Profic, najbliższy 
współpracownik zmarłego na niwie 
społecznej w ostatnich latach, prezes 
Okręgu Zw. Inwalidów R. P., kreśląc 
wzruszonym do głębi głosem rejestr 
czynów bojowych i prac dla ofiar 
wojny, dokonanych przez zmarłego i 
żegnając na wieczny spoczynek. 

Następnie p. Wójcicki imieniem 
legjonistów w formie ostatniej żołnier 
skiej rozmowy w podniosłych słowach 
skreślił duchową sylwetkę „OCbywate- 
la Pierwotnego*, „Ob. Wojtka”, ry- 
jae ostro zasadniczą linję charakteru 
„upartego bojownika* o wolność, któ- 
rą była odwaga wojskowa i cywilna. 
„Ucałuje Cię za nas za chwilę wolna 
ziemia polska którą rozkuwałeś z pęt 
przez 16 lat i użyźniałeś własną krwią” 

Na grobie przemówił jeszcze ks. 
proboszcz kościoła Św. Teresy — że- 
gnając znajomego i przyjaciela na dro 
gę do bram wieczności. 

Wśród majestatycznych tonów mar 

sza żałobnego opuszczono trumnę do 
mogiły kompanja sprezentowała 
broń — niejedna łza popłynęła i za 
szumiały głębokie westchnienia. 

Imieniem Związku Obrońców Lwo 
wa przesłał do Związku Leg. depeszę 
kondolencyjną docent Un. im. Kr. J. 
Kazim. Dr. Ostrowski i sekr. E. Wy- 

żykowski. 
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SPORT. 
W ZAMYŚLENIU. 

We wczorajszym „Dz. Wfl.* jest artykuł 

p. t. „Beznadziejna sytuacja bokserów wileń 

skich*. Niewątpliwie rzucili się nań amato- 

rzy poniewieranego w tym roku sportu. — 

Jakież było jednak smutne rozczarowanie, 

gdy przeczytawszy go „od deski do deski* 

nie znaleźli ani słowa o boksie, ani słowa, 

choć trochę z boksem awiązanego... Artykuł 

jest o narciarzach + hokeistach. 

Taki już los, „taka pora, znaczy się nade- 

szła”, że biedni mistrzowie pięści są dziś 

zupełnie osieroceni. Pisze się o wszelkim 

sporcie, popiera się wszelki sport — o bok- 

sie tylko „myśli się*. Autor artykuliku o spor 

tach zimowych też widać był z jakiegoś po- 

wodu zamyślony na tematy bokserskie. 

    

Nie przeszkadzajcie, bokserzy, temu zamy- 

Śleniu. Jest ono narazie specyficzne dla sy- 

tuacji wileūskiej. Gdyście byli tak natręt- 

ni, by przypomnieć o sobie działaczom kło- 

pocącym się o hokeistów, czy układającym 

tabelki kalendanzowe zawodów  skijoringo- 

wych... na ewentualny Śnieg, to odpowie 

wam, przeszkadzającym w pracy, niecierpli- 

we wzruszenie ramion: 

   

— A siedźcie że cicho! Myśli się i o was, 

myśli się... į m. 

MARGINESIE PROGRAMU NARCIAR- 

SKIEGO W WILNIE. 

Program imprez sportowych, organiza 
wanych w bież sezonie przez Wil. O. Z. N., 
jest dość różnorodny. Wiele miejsca poświę- 
cono młodzieży szkolnej oraz zawodom na 

odznakę PZN. i POS. 

Z programu (podanego w Nr. 298 K. WHL; 
widać, iż Wil. O. Z. N. największą uwagę 
zwraca na popularyzację narciarstwa, prag 
nąc wciągnąć jak najszersze masy ludnoś i 
w orbitę wpływu narciarstwa. Jest to polity 
ka rozumna i zdrowa, gdyż jedynie stworze 

nie z pewnego rodzaju sportu — „sportu 
mas* może zapewnić mu prawdziwie wysoki 
poziom, będący wynikiem naturalnego roz- 
woju, me zaś sztucznego hodowania kilku 

„gwiazd. 

NA 

   

  

Co do programu czysto sportowego to jest 
on dość ubogi. Właściwie mamy tylko 2. I. 
konkurs skoków, 11. II. sztafetę 3x10 klm.. 
19. II. bieg drużynowy na 10 klm., oraz 25. 
II. biegi 80 klm. i 18 klm. i skoki. Pożąda- 
nem byłoby sprowadzenie zawodników i zor 
ganizowanie zawodów międzymiastowych. 
czem kalendarz Wiil. OZN. nie wspomina. 

    

Oczywiście o ileby doszły do skutku pro- 
jektowane zawody międzynarodowe, z udzia 
łem Łotwy i Estonji, to wówczas część spor 
towa programu Wil. O. Z. N. byłaby świetną. 

Bardzo dodatniem jest zwrócenie uwugi 
na prowincję, o czem Świadczą kursy objaz 
dowe do Nowogródka, Święcian i Smorgoń. 
Można nawet zorganizować zawody — w 

  

Nadużycia w Banku Spółek Zarobkowych. 40.000 dolarów. 
KAWALER ORDERU DEWYZOWEJ 

KSIĄŻKI. р 

Qd peczątku założenia Wieńskiego Od- 
działu Banku Związku Spółek Zarobkowych 
w dniu 1 lutego 1921 2. .Romuald-Romanowskt 
objął w Bankn funkeję Szeta Wydziału Zag- 
ranieznego. Do obowiązków Romanowskiego 
należało między innemi kupno t sprzedaż 
walut, dewiz zagranieznych. Romanowski 
określał wartość kupowanej, względnie sprze 
dawanej wałuty, eblezał należność i wypisy 
wał order do kusy, Order był podpisywany 
przez Remanowskiego i eyfrowany przez jed 
nego z dyrektorów Banku, lub buchaltera Mi 
chałowieza. 

Na podstawie orderów należności za wa- 
luty erez same wainty trafiały do kasy Ban 
ku. W analogiczny sposób dokonywano tran 
zakcyj z dewizami, ezekami zagranieznemi 
oraz papierami warteśeciowemi — jednak aż 
de lipca roku 1027 nabywane czeki i papie 
ry wartościowe pozostawały w posiadaniu 
Romanowskiego, który sklerowywał do kasy 
tylko asygnaię (order) odpowiednio eyfro- 

waną 

ZNAWCA BPRAW GIEŁDOWYCH. 

Romanowski jako pracownik Ranku cie- 
szył Się zanfaniem Dyrekeji, uehodząc za 
znawcę spraw giełdowych | dewizowych — 
jednak niejednokrotnie stwierdzane były róż 
ne uchybienia buchalteryjne z jego strony -— 
późntej prostowane, a które tłumaezone były 
ególnem rozłargnieniem Romanowskiego. — 
Wyżej spisane względy zaważyły na tem, że 
w sierpniu 1929 r., kiedy Romanowski wyje 
cha! na urlop — Dyrekeja Banku posatnowi- 
ła przenieść go z Wydziału Zagranieznego nu 
inne stanowisko. 

W; sierpniu 1929 r. Kazimierz Niżyński, 
który w tym czasie objął stanowisko dyrek 

tora, wyznaczył na miejsce szefa Wydziału 
Zagranieznego, uprzednie  zajmowanega 
przez Romanowskiego — Franciszka Rosza 
ka, połecając mu szezegółowe sprawdzenie 
stanu egółnego Wydziału przy przejęciu 
spraw ed Romanowskiego. 

DOLAROWY RACHUNEK. 
Po ebjęciu wyznaezonege działu Roszak, 

zamykając ruehunex na dzień 31 sierpnia 

1929 roku skonstatował brak 8,000 dolarów. 
Zapytany przez Roszaka Romanowski zapew 
nił go, że wszystko jest w porządku i przed- 
stawił jednocześnie dekrety memorjałowe Uh 
sły) z dnia 2 sierpnia 1929 r. do oddziału 
w Poznaniu I Łodzi na wyprowadzenie z ra 
chunku dolarowego 8,000 dol, — później li- 
stami z dnia 5 września 1929 r. te same kwa 
ty Romanowski przeniósł z oddziałów i w 
ten sposób biłans się zgodził. 

OPERACJE NA WŁASNĄ RĘKĘ. 

Po zbadaniu szezegółowem bilansu Ra- 
szak stwierdził jednak, że operaeyj przed- 
stawionych przez Romanowskiego Bank nie 
dokonywał, oraz, że kopje złożonych listów 
są fikeyjne. Gdy Roszak z temi danemi udał 
się do Romanowskiego, ten ostatni przyznał 
się do sporządzenia tlkeyjnych listów i tłu- 
maczył się że pożyczył pieniądze różnym kup 
eom, którzy pleniędzy mu nie zwróełłi. Jed 
nocześnie Romanowski nadmienił, że sam w 
tej kwestji porozumie się z dyrekeją. 

Wezwany przez dyrektora Niżyńskiego — 
Romanowski potwierdził, że listy są fikeyj 
ne, oraz ponadto że w Banku brakują znacz 
nie większe kwoty wskutek różnych opera- 
eyj dokonanych na własną rękę przez nie- 
go bez wiedzy Dyrekcji — w okresie ezasu 
od 1925 —1927 r. Jednoeześnie Romanowski 
wyjaśnił, że jeszeze w r. 1927 zaginęło mu w 
niewyjaśnieny sposób 15,000 dołarów, Oraz 
że łączna suma powstałych w Banku braków 
pieniężnych sięga 38,000 dolarów. 

Tegoż dnia 11 września 1929 roku Niżyń 
ski zgłosił stę do Prokuratora Sądu Okręgo- 
wego w Wiłnie z zamełdowaniem o naduży- 
ciach popełnionych przez Romanowskiego. 

„LEWE KONTAĆ. 

Przesłuchany przez Sędziego Śłedezego w 
charakterze oskarżonego Romanowski wyja 
Śnił, żo straty Banku powstały wskutek ope- 
raeyj poeżyczkowyeh, dokonywanych przez 
niego za wiedzą dyrekcji banku, przyczem 
dłużniey w szeregu wypadków pieniędzy nie 
zwracaH do Banku. 

O poszezegėlnych operaejach įednak Dy- 
rekefa nie wiedziala. Romanowskį nie mel- 

  

Chory po operacji 
Niezwykły wypadek w 

Wśród personełu Kliniki Uniwersyteckiej 
na Antokoła wywołał nielada sensację nastę 
pująey wypadek, Przed kilku dniami do Kli- 
niki Uniwersyteekiej przywieziony został nie 
jaki Dominik Wojniułowiez lat 60, zamiesz 
kały stale w Młorach powiatu brasławskiego. 

Onegdaj profesor Szmurło dokonał ehore 
mu operacji, Operacja udała się. Po upływie 
kilku godzin, kiedy profesor Szmurłe zajrzał 

zbiegł ze szpitala 
klinice uniwersyteckiej. 
do oddziału, w którym ieżał Wojnułowez, 
celem przekonania się jak się czuje chory, 
ekazało się, iż ehorego w pokoju niema. Praw 
dopodebnie po odzyskaniu przytomności 
zbiegł niepostrzeżenie z sali. Wszelkie poszu 
kiwania nie dały pozytywnych wyników. Wo 
bee tego wczoraj powiadomiono © wypadku 
6 kemisarjat P. P. ktėry rozpoczął poszuki 

wania, : (8) 

Panama wekslowa w Wilnie. 
Przed kliku dniami do policji Śledezej 

miasta Wžlna zgłosił się właściciel sklepu ©- 
buwia p. Litwinewiez i zameldował, iż w 
mieście ukazały się jego weksie ze sfałszo- 
wanemi podpisami, 

W związku z tem polieja Śśledeza wdroży 
ła dochodzenie, w wyniku którego ustało- 
no, iż sfałszowane weksle zdyskontowane ze 
stały w niektórych miejscowych bankach 
przez niejaklego Szmuklera byłego właści- 
ciela sklepu z cebuwiem. Fałszewał podpisy 
na wekslach nie sam Szmukłer, leez Sznej- 
derowiezowa, Wohee takiego wyniku doehn 
dzenia wydane zostało zarządzenie areszto- 
wania cbnu fałszerzy. 

Onegdaj wieczorem kiedy wywiadowey 
wydziału śledezege przybył do Szmuklera i 
Sznajderowicza w mieszkaniach teh już nie 
była. Krewni zaś świadczył, że nie wiedza 
gdzte się znajdują. 

Wibec tego polieja Śledeza rozesłała H- 
sty gończe de wszystkieh komisarjałów i po- 
sternnków P. P. w Wilnie. 

We wtorek wieczorem jeden z wywiadow 
©ów przechodząc ulicą Zawalną wpobliżu 
Hał Miejskieh poznał poszukiwanego Szmuk- 
lera, którego niezwłocznie zatrzymał i osa- 
dził w areszcie centralnym. W: dnin wczoraj 
szym aresztowany przekazany został do dy- 
spozyeji władz sądowo-śledczych. Drugiego 
współuczestnika panamy nie zdołano nara- 
zie ująć, Według kursujących w mieście po- 
głosek, dowiedział Się on znwezasu © mają 
tem nastąpić aresztowaniu i zbiegł z Wit- 
na prawdopodobnie do Gdańska, 

Dalsze dochodzenie wykazało, iż oszuści 
nie egranieczyli się do puszezania w ruch 
sfałszowanych weksli Litwinowieza. Zostało 
ustalone, iż w mieście ukazały się równicź 
sfałszowane weksle właściciela sklepu obuwia 
Czaplińskiego i innych. Na jaką sumę zdo- 
łaH oni zdyskontować takich weksli narazie 
nie wyjaśniono. Połieja prowadzi w tym kie 
runku dalsze dochodzenie. Jednocześnie pro 
wadzone jest dochodzenie, eelem ustalenia 
ezy i inne tłrmy nie zastały poszkodowane. 

dował o wynikłyeh stratach, mające nadzieję 
pokryć takowe z fikeyjnych kont („lewe kon 
ta*) prowadzonych przez Bank dla operacyj 
miechjętych oficjalnym regulaminem banie 
wym. N. p. bez wiedzy Dyrekcji Banku udzie 
Hi pożyczki w kwecie 3,400 dol. firmie „Sz. 
Gumowski*, która następnie zbankrutowała 
t pieniędzy nie zwróciła, W) roku 1926 wsku 
tek tego, że bllans dolarowy prowadzony 
przez Romanowskiego nie zgadzał się, tea 
ostatni wykazał zysk fikcyjny na rachunku 
delarowym w sumie 3.500 dol. 

Pozatem juź za wiedzą dyrekcji udziela 
ne były peżyczki ryżnym firmom nieofiejal 
nym, przyczem nie zwróciły pieniędzy: tlirma 
„Kaplan“ — 1,600 funt. szt, „Abramowiez* 
— 1324 doł, „Sławojt* 600 funt. szt. Kwoty 
te ezęśeiewo za wiedzą Dyrekeji, częściowo 
zaś bez jej wiedzy Romanowski zlikwidował 
w ten sposób, że przeniósł je do wykazów, 
obeiążająeych Oddział Banku w N. Jorka, 
wpisując do odnośnych ksiąg szereg fikeyi- 
nych pozycyj. 

DOPISYWACZ. 

Po ujawnieniu nadużyć Romanowskiega 
z pełecenia Zarządu Banku Związku Spółek 
Zarobkowych przeprowadzona została przez 
rewizerów bankowych kontrola ksląg ban- 
kowych, przyczem wykryte nadużycia Ro- 
manewskiego ustalone zostały na rachnn- 
kach: 

„Guaranty Trust Company“ w N. Jorkn 
„Lloyds Bank limited* w Londynie. 
„Dresdner Bank* w Berlinie, 
Jednocześnie stwierdzono, że powyższe 

braki kasowe spowodowane zostały przez Re 
manowskiego za pomocą szeregu manipolacyj 
kasowych i buehałteryjnych. Jednym ze spo 
sobów stosowanych przez Romanowskiego 
było dopisywanie do asygnat poleeających 
wypłatę klijentom za nabyte od nich walo- 
ty, już po skontrolowanin asygnaty przez 
dyrektora — fikeyjnie oznaczonych ezeków. 

Kasjer pe otrzymania takiej asygnaty ze 
wskazaniem w niej, iż pierjądze są wypła- 
eone za nabyty czek, nie żądał złożenia 
czeku, gdyż takowe zgodnie z praktyką ist- 
niejącą w Banku pozostawały w posiada. 
niu Romanowskiego. Wslutę otrzymaną w 
ten sposób od klijenta Romanowski przywła- 
szezał, 

Dla ukrycia dokonywanych przez siebie 
nadużyć Romanowski sporządzał listy do po 
szczególnych banków z załączeniem do 'i- 
stów czekowych, a następnie po podpisania 
listu przez dyrektora, takowy niszczył —- 
przywłaszczająe załączony czek, 

GRUNT SIĘ OBSUNĄŁ. 

Sądowo—buchalteryjna ekspertyza ksiąg 
i dokumentów ujawniła sumę strat, która w 
1929 r. wynosiła 38,715 dolarów, po potrące- 
niu zaś strat wątpłiwych i nieistotnych — 
33,300 dol. 

Jednecześnie biegli stwierdzili, że braki 
powyższe powstały wskutek popełnianych 
systematycznie nadużyć, Księgowość Oddzia 
łu Wileńskiego uznana została przez bieg- 
łych za zupełnie wadliwą. Operacje zakwe- 
stjonowane jako nadużycia jak również ksie 
gowane, mające na eełu ukryeie strat, 19 
nielicznemi wyjątkami związane Są z osohą 
Romanowskiego. 

NA ŁAWIE OSKARŻONYCH. 

Dnia 30 grudnia 1932 r. Romuald Roma- 
nowski, syn Miehała i Julji, 32-letni barczy- 
sty mężczyzna, urodzony w Helenowie, a za 
mieszkały w Wilnie, ezłek żonaty, który ma 
eórkę i jest katolikiem sądownie nie kara- 
nym — stanął przed Sądem Okręgowym w 
Wilnie. 

Bronią go mee. Łuezywek i Kulikowski. 
Oskarża prok. Aehmatewiez. Sądzi kolegjium 
prezes Brzczowski, sędziowie Szule i Draez. 
Jako powód cywilny występuje mec Ła- 
czyński. 

4 biegłych i 7 świadków spełnia rolę po 
moeniczą w rozprawie. Ost. 

maru — z udziałem zawodników prowincje 
nalnych, co w dużym stopniu wpłynęłoby na 
rozwój narciarstwa w województwach wscho 
dnich. wpj- 

MAKABIADA W ZAKOPANEM, 

Organizacja i prace przygotowawcze do 
zomowej Makab'ady, mającej odbyć się w lu 
tym, są prowadzone z wiekim rozmachem. 

Protektor igrzysk lord Malehet przebywa jaż 
od kilku dni w Polsce. W dn. 5 i 6 stycznia 
odbędą się zawody eliminacyjne na Hali Bo 
raczej ma których zostanie wyłoniona rep- 
rezentacja Polski, Ciekawy będze tu start 

Henryka Miickenbruna. zamieszkującego od 
kilku dał w Szwajcarji, exmistrza Polski. 

Skład reprezentacji hokejowej ustaleny 
zostanie po turnieju eliminacyjnym we Lwo 
wie w dn. 14 i 15 stycznia. 

Ostatnio na Makabiadę została zgłoszona 
reprezentacja Niemiec. Startować ma ona w 
konkurecjach łyżwiarskich i narciarskich 
oraz weźmie udział w zawodach hokejow 

Do tytułu mistrza łyźwiatskiego ros. 
bardzo poważne pretensje przedsta» 
A j, którzy również startują w na 

  

    

      
    

MECZE BOKSERSKIE. 

BRNO. (Pat). Reprezentacja bokserska 
Brna wałczyć będzie dnia 6 stycznia 7 repze 
zentacją Warszawy w Warszawie i dnia 8 
stycznia w Łedzi z reprezentacją łódzką. 

Podany poprzednio skład reprezentheji 
Brna nzapeinić nałeży krótką charakterysty 
ką naszych gości. W wadze muszej walczyć 
hędzie Bezdiek, mistrz Czechosłowacji i Brna, 
— w wadze koguciej Narvatil mistrz Morawji 
i Brana, — w wadze piórkowej Zełlnka pierw 
szy raz wystawiony do reprezentaejł, — w 
wadze łekkiej Kesina mistrz Brna, — a pół 
Średniej Dudik, debiutant w reprezentacji — 
w średniej Skrivanek wiełokrolny reprezen 
tant Czechosłowacji, — w półciężkiej Ostruż 
nia, mistrz Czechosłowacji, — w ciężkiej 
Ambroż wielokrotny mistrz Czechosłowacji. 

Reprezentacja Brna wiezie z sobą specjal 
ne pozdrowienia od burmistrza i rady miej- 
skiej Brna dla reprezentecji bokserskiej Lo 
dzi, głyż meez z łodzianami stoczy Brno © 
puhar przechodni rady miejskiej Brna, 

BPT TSS COW OWEZZA 

Humor. 
SZKOCKIE SKĄPSTWO. 

Mc. Tavisch lubi dobrą lekturę, ale jesz- 
eze bardziej fibi oszczędzać. Wypożycza więc 
książki z bibljotek T-wa dobroczynności i 
czyta je do późnej nocv. Ale światło kosztuje. 
Cóż więc czyni Me Tavisch? Wyuczył się 
alfabetu dla niewidomych i czyta po ciemku. 

(Judge:. 

Lik ji ji i i i ii AJ 

ZWIĄZEK 

  

M.WILNA 

TTT TT RITA ПЛОО 

DRUKARZY Zvveiem lat ublegtych urządza tradycyjne 

Powitanie Nowego Roku 
Goście miłe widziani. — Moc niespodzianek. 

Bufet obficie zaopatrzony. Ceny niskie. 
Początek zabawy tanecznej o godz. 9-e]. 

TEATR I MUZYKA 
— Występy Janiny Kulezyckiej. Dziś » 

g 8.15 ukaże się wspaniale wystawiona ope- 
retka Kollo „Lady Chic*, budząca na widowni 
salwy Śmiechu i wesołości. W' roli tytułowej 
wystąpi J. Kulczycka, budząc ogólny zachwyt 
publiczności, Rolę Maharadży kreuje W. 
Szczawiński. Humor reprezentuje niezrówna- 
ny M. Tatrzański w roli Teofila. Efektowne 
tańce wschodnie wykona zespół baletowy z 
udziałem Goreckiej i Morawskiego. Zniżki 
akademickie ważne. Koniec przedstawienia 
o godz. 10.45 w. 

— Dzisiejsze „Yc — Yo“ Sylwestrowe w 
„Lutni*. Tradycyjnym zwyczajem w dzisiej 
szą noc Sylwestrow4 w „Lutni“ — zespół teg» 
tego leatru powita rok 1935 wspaniałą rewją 
humoru, pieśni, piosenki i tańca, Udział w tej 
rewji weźmie cały bez wyjątku zespół arty 
stów, balet, oraz orkiestra w pełnym składzie. 
Całość w inscenizacji K. Wyrwicz-Wichrow- 
skiego, w dekoracjach i kostjumach J. Haw- 
ryłkiewicza, pod batutą kapelmistrza M. Ko 
chanowskiego — niewątpliwie jak corocznie 
zgromadzi tłumy publiczności, zwłaszcza, że 
jak głosi fama, wiele będzie miłych niespo 
dzianek. Bilety sprzedaje kasa „Lutni* od 
godz. 1i-ej rano w ciągu dnia całego. Po- 
czątek o godz. 11.30 wiecz. 

— Teatr Wielki na Pohulanee — gra 
dziś i jutro przepiękną egzotyczną komedję 
Pagnol'a „Marjusz* w koncertowej grze ze- 
sportu z pp.: Szpakiewiczową, Koronkiewi- 
czówną, Pośpiełowskim i Neubełtem na czele, 
z gościnnym występem ulubieńca publiczności 
Leonem Wołłejką. 

—- Dzisiejsza Noe Sylwestrowa w Teatrze 
na Pohulance — zgromadzi najwytworniej- 
szą publicznošė Wilna, spragnioną naprawdę 
artystycznej, pełnej niecodziennego humoru 
rozrywki, którą przygotował specjalny komi- 
tet syłwestrowy (wyłoniony z czołowych ur- 
tystów Teatru Pohulanka). Początek przed- 
stawienia sylwestrowego w Teatrze na Po- 
hulance o godz. 11 m. 30 w nocy. Udział bie- 
rze cały zespół Teatru Pohulanka, który przy- 
siągł sobie dać w ciągu tej nocy maksimum 
radości, werwy, zgromądzonej publiczności. 
Na program złożą się przedewszystkiem 
wspaniała, amerykańska farsa „Cały dzień 
bez kłamstwa* urozmaicona wkładkami re- 
wjowemi, pozatem tak ulubiony przez Wiłno 
chór Rewellersów—Świętochowskiego i wre- 
szcie prolog pióra artystki Ireny Ładosiówny, 
ubrany w formę żartu scenicznego p. t. „Gdy 
stary rok pęka”, w wykonaniu wybitnych sił 
zespołu. 

Każdy prawdziwy wilnianin powinien 
powitać Nawy Rok na tradycyjnej Nocy Syl- 
westrowej w Teatrze na Pohulance! 

— Pilny telegram dla prowincji! — Duia 
2.1 1933 r. przyjeżdżam do Newo-Święcian. 
— 3.1 do Staro-Święcian — 4.I do Brasławia 
—.ldo Dukszt. — popisano: „Panna Mali. 
czewska* (Teatr Objazdowyi. Widzieć .nnie 
mogą tylko dorośli. 

  

   

  

   
   

we własnej sail (Bakszta 8). 

   
  

DZIši 
Kino Dźwiękowe 

Maleńkie 
w LIDZIE, 

Suwalska 74 dnie o godz.     

Po raz pierwszy w nowootwartem naszem kinie 
nasz rodak, wszechświatowej sławy tenor 

Jan KIEPURA i Brygida Helm 
w tilnie. Neapol Śpiewające miasto 

Początek seansów w dnie świąteczne o godz. 4-ej, w powsze- 
3.30 po poł. Ceny miejsc: 49 i 80 gr.     

„Makabi“ wnowej siedz:bie. 
Trzeba być współpracownikiem „Dzien 

nika Wfleńskiego", żeby nie cieszyć się raz- 
wojem sportu, gdziekolwiek on się dokonuje 
Sport jest jednym z czynników najbardziej 
łączących narody i społeczeństwa. Jesteśmy 
też pewni, że wszyscy prawdziwi sportowcy 
Wilna, z zadowoleniem powitali dźwignięcie 
się z niedawnej depresji i powrót do inten- 
sywnej pracy, klubu sportowego „Makabi*, 
jako wydarzenie pomyślne nietylko dla, spo- 
łeczeństwa żydowskiego, ale i całego ruchu 
sportowego w Wilnie. 

Wileński klub „Makabi“ należąc do ogól- 
noświatowej żydowskiej organizacji tej naz- 
wy, zajmuje w niej dość wyjątkowe stano- 
wisko przez swoje apolityczne, apartyjne ien 
dencje. I. w. „Makabi* wszędzie gdzieindziej 
ma zabarwienie sjonistyczne, co wyraża Się 
także w barwach sztandarów klubowych. 
biało-niebieskich. Wileńska „Makabi* nawet 
i w tem różni się od innych, że chorągiew 
jej jest biało-czarna. 

Bez względu na pogląd, jaki można mieć 
na kwestję lokalu klubowego, nie można nie 
przyznać, że siedziba organizacji mów: п 
niej bardzo dużo, jeśli nie wszystko. Nowa 

siedziba „Makabi* mówi o tym klubie bar- 
dzo pomyślnie. Złożyły się na nią wspólna 
wysiłki społeczeństwa żydowskiego w Wil. 
nie, ofiarna praca jednych, dary materjalne 
drugich. Przy ul. św. Nikodema 4, w dwóch 
wielkich salach dawnej fabryki konserw, w- 
rządzone siedzibę klubu. W” jednej z tych 
sal, odpowiednio przebudowanej i pięknie 
udekorowanej odbyło się w zeszłym tygodniu 
uroczyste otwarcie lokalu. 

Do bardzo licznie zebranych, zaproszo- 
mych z pośród elity wileńskiego społeczeńst 
wa żydowskiego, gości, przemówił dr. Glo- 
bus, prezes klubu, mówiąc e jego pracach 
i troskach organizacyjnych. Po nim w imie 
niu stow. TOZ. dr. Szabad mówił o zna- 
czeniu sportu dla zdrowia społeczeństwa. -— 
Kpt. Ostrowski, jako komendant Ośrodka 
W. F. w Wlilnie, życzył klubowi jak najpomy 
Ślniejszej pracy w jego pięknej, nowej sie- 
dzibie. Pani Blankensztejnowa w im. żydow- 
skich organizacyj kobiecych mówiła o mo- 
ralnem znaczeniu sportu dla społeczeństwa. 
W im. Wil. Okr. Zw. Bobserskiego witał kluh 
„Makabi* w nowym lokalu — radca Mieliaj 
łow. Wi im. Centr. Zw. Kupców Żydowskich 
— inž, Kawenoki. W im. Żw. Pracy Sporte- 
wej — p. Tatarzyński. W'im. Wil. Okr. Zw. 
Gier Sportowych — p. Hołownia. W; im. Zw 
Lekarzy Żydów — dr. Giecow. Dalej panie: 
Raffowa — w im. Ligi Szerzenia Wychow. 
Fiz. wśród kobiet żydowskich, p. Teitelowa 
w im. Koła Pań przy klubie „Makabi*. — 
Ostatni przemawiali: p. Cynowiec w im. een- 
trali Żydowskich Zw. Rzemieślniczych i p. 
Szyk w im. Żyd. Tow. Krajozn. 

Wymienionemu Kołu Pań przy „Makabi” 
z wspomnianą już p. Teitelową, p. Gawenda- 
wą, i innemi na czele, należy się specjalne 

uznanie za ich pracę, której zarówno wygląd 
lokalu klubu, jak i organizacja całej uroczy 
stošci, dużo zawdzięcza. 

Po oficjalnej części wieczoru, nastąpiła 
zabawa taneczna urozmaicana produkcjami 
rewjowemi, w których odznaczył się utalen 
towany wielce artysta — amator, młody pra 
wnik p. Szapiro. Zabawa trwała do 5 rano. 

8. z, kl. 

WIEZZRIKOZZTROTZ ZOO DZROODZZTOZCE 

Pamiętaj o bezrobotnym. 

RADJO - 
PRZEMÓWIENIE NOWOROCZNE WOJE- 

WODY WILEŃSKIEGO. 

Zwyczajem lat ubiegłych, w dniu dzisiej 
szym o godz. 18 m. 50 p. Wpjewoda wiłeń- 
ski Zygmunt Beczkowicz wygłosi przed mi 
krotonem radjostacji wileńskiej przemówie 
nie noworoczne, zakończone życzeniami dla 
całej Wfileńszczyzny. 

SOBOTA dnia 31 grudnia 1932 r. 

11,40: Przegląd pras. Kom. meteor. Czas. 
12,10: Muzyka z płyt. 13,20: Kom. meteor. 
14,40: Program dzienny. 14,45: Muzyka ;pły- 
ty). 15,15: Giełda rolnicza. 15,25: Wiad. woj- 
skowe. 15,35: Słuchowi.ko dla młodzieży. 
16,00: Muzyka baletowa (płyty). 16,40: „Prze- 
chadzka po Warszawie z przed 25 wieków 
odczyt wygłosi T. Kutz. 17,00: Audycja dla 
chorych. 17,30: Komunikaty. 17,40: „Dwie ro- 
cznice techniczne; odczyt. 17,55: Program na 
niedzielę. 18,00: Muzyka lekka. Wiad. bieżą- 
ce. D. c. muzyki. 18,40: Przemówienia Nowo- 
roczne, 19.00: Tygodnik litewski. 19.15; „Ciot 
ka Albinowa mówi”, 19,30: „Na widnokręgu” 
19,45: Pras. dz. radj, 20,00: Godzina życzeń 
(płyty). 21,10: Wiad. sportowe. Dod. do pras. 
dz. radj. 21,20: Koncert. 22,05: Koncert chu- 

  

  

pinowski. 22,40: „Hallo, tu mówi ziemia!” 
— felj. 22,55: Kom. meteor. 23,00: Muzyka 
taneczna. 23,50: Przemówienie Naczelnego 
Dyrektora Polskiego Radja. 24,00: Hejnał z 
Krakowa i muzyka polska. 24,00: AUDYCJA 
KABARETOWA. 

NIEDZIELA, dnia i stycznia 1933 r. = 

10.00: Transm. nabożeństwa; 11.58: Czas: 
12.10. Kom. meteor.; 12.15: Poranek symf. z 

Filharmonji; 14.00: Djalog konkursowy; 14.20 
Muzyka; 14.40: „Praca samokształceniowa w 

zespole przysposobienia rolniczego? — od- 
czyt; 15.00:Audycja dla wszystkich: 1. Muzy 
ka polska (płyty); 2. Literatura ojczysta: 8. 
Muzyka polska (płyty); 4. „Dzień Nowego 
Roku“ — pogad.; 5. Muzyka polska (płyty); 
6. „Žycie i obyczaje Hucułów*; 16.00: Audye 
ja dia miodziežy; 16.25: Wksole piosenki 
(płyty); 16.45: Wesoły feljeton regjonalny: 

17.00: Koncert; Komunikaty; D, c. koncertu; 
17.55: Program na poniedziałek; 18.00: Ma- 
zyka łekka; Wiadomości bieżące;'D. c. mu- 
zyki; 18.40: Ogłoszenie radjowego konkursu 
poetyckiego; 19.00: „Wyspiański w Mińsku 
Litewskim** — felj.; 19.15: Rozmaitości; 19.25: 
Słuchowisko; 20.00: Koncert; 20.55: Wiiad. 

sportowe z Wilna i prowincji; 21.00. D. e. 
koncertu; 22.00: Muzyka taneczna; 22.55: 
Kom. meteor.; 23.00: Muzyka taneczna. 

Zamiast życzeń noworocznych 
złożyli do dyspozycji Komitetu Walki 

z Bezrobociem: 
Prezydent dr. Maleszewski — 10 złotych. 
wiceprezydent Czyż — 9 złotych. 
ławnik dr. Safarewicz —.10 zł. 
ławnik dr. Fedorowicz 10 z. 

„ławnik Kruk — 10 zł. 
Ё skok = 

Składają na K-t „Chleb dzieciom* p. B 
Leszczyński — Inspektor 5 zł, oraz urzędnicy 
Inspektoratu Pracy: Rusiecki 3 zł., Łabowicz 
2 zł, Jacewicz 2 zł. P. Wrześniowski 3 zł., 
J. Wołczacki 1 zł., Pilecka 1 zł., Umiastowski > 
1 zł. Razem zł. 18. 

* 

  

   

* « В 
P. Stefanowicz Antoni magister referen- 

darz Starostwa Grodzkiego w Wilnie na fun* 
dusz bezrobocia zł. 10.
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Spostrzeżenia Zakiadu Meteorologji U.S.B. 
w Wlinie z dnia 30-XII— 1932 roku. 

  

   

Ciśnienie średnie w milimetrach: 772 

Temperatura średnia: — 3% C 
2 nejwyższa — 1° GC. 

nainiższe — 3 C 
Opad: ią 

Wiatr: połuda. 

Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: pochmurno - 

Przewidywany przebieg pogody w 
dniu dzisiejszym 31 grudnia według PIM. 

Przeważnie pochmurnie i mglisto, dniem 
miejscami przejaśnienia, nocą lekki mróz, 
dniem temperatura nieco poniżej zera, sia- 
be wiatry miejscowe. 

   

OSOBISTA 

— P. Wojewoda Z. Beczkowiez powrócił 
do Wilna i objął urzędowanie. 

— P. marszałek Senatu Władysław Racz- 
kiewiez wyjechał w piątek o godz. 23,25 z 
powrotem do Warszawy. 

— Prezes Łączyński powrócił do Wiłna. 
Prezes Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Wil 
nie p..Stanisław Łączyński, który przez pe- 
wien czas pełnił zastępczo funkcje naczelnika 
departamentu w Ministerstwie Rolnictwa po- 
wrócił do Wilna i obejmuje ponownie kie- 
rownictwo Urzędu Ziemskiego. 

— P. Stanisław Godecki — dyr. Państw. 
Sem. Naucz. Męskiego im. T. Zana w Wilnie 
w tych dniach opuszcza nasze miasto i uda 
je się do Poznania, gdzie obejmie stanowisko 
Okręgowego Wizytatora Szkół. 

SPRAWY SZKOLNE 
— Jasełka. Dnia 27 grudnia br. w Małej 

Sali Miejskiej zostały odegrane Jasełka przeź 
Koła Krajoznawcze publicznych szkół powsze 
chnych m. Wilna Nr. 5 i Nr. 20. 

Widownia nietylko wypełniona była po 
brzegi, ale nawet przepełniona, co mogło zyć 
jedyną bodaj ujemną stroną całej imprezy. 

Tak liczną frekwencję bo około 1000 osól 

  

   

dziatwy i dorosłych — t. j. rodziców i opie 

kunów prawdopodobnie można zawdzięczać 
ustalonej renomie tego rodzaju 

  

prez urządzanych szczególniej przez Szk 
Nr. 5, z dużym nakładem sił i pracy, by 
rzeczywiście coś miłego i wartościowego mło 
dziutkim widzom i ich opiekunom. 

Przed oczami najmłodszych amatorów 
sztuki scenicznej przewinęły się przepiękae 

sceny, umiejętnie powiązane z „Przybie: 
do Betlejem" — Porazińskiej ze scenkam. 
innych autorów. 

W” dziecinnych oczach jak w lustrzanej 

tafli odbijały się raz zachwyt i sympatja wo 
bec dobrych i pięknych postaci aniołków. 
Matki Boskiej, Królowej Wandy, Jadwigi i 
innych — to znów oburzenie i gniew na zic- 
g6 Heroda — trochę strachu wobec złośliwe- 
bo i przewrótnego djabła oraz śmierci Ko- 
stusi, która» mimo wszelkich starań charakte 
ryzerów dość sympatycznie i pociągająco wy 

glądała — znalazło się i uczucie tkliwości 
wobec biednej siorotki i przemiłych szewczy 
ków, którzy jak mogli starali się uradować 
Jezuska — nie lalkę, ale żywego i przytem 

b. przykładnie zachowującego się jak na ta- 

ki wiek — przyszłego artystę scenicznego. 

Nadmienić należy, że Jasełka były uroz- 

maicone tańcami, śpie ni i udziałem dwu 

orkiestr Policji Państw. i Amat. Szkolnej pod 

kierownictwem p. Malawki. 
Z powodu b. kich, a tem samem dostę 

nych ogółowi niezamożnej dziatwy cen 

dochód z przedstawienia jest niewiełki i 
staje przeznaczony na projektowane wyciecz 
ki młodzieży szkolnej. 

Impreza ta zostanie powtórzona dnia 6 
stycznia 1933 roku o godzinie 12 w Malej 
Sali Miejskiej przy ulicy Końskiej 3. 

# 

GOSPODARCZA 

-- Przedłużenie t. zw. „kryzysowych* za- 
kazów przywozu. Rozporządzeniem Rady Mi 
mistrów z dnia 15 grudnia 1932 r. (D. U. R. V. 

    

  

  

  

   
   

      

    

    

  

    
   

RONIKA 
Nr. 115 7 r. 1932, poz 955), zakazy przywozu 
niektórych towarów, wprowadzone na po- 
czątku i w ciągu r. 1932, których moc obo- 

gasnąć miała z dniem 3t grud- 
rb., przedłużone zostały bez zmian do 

dnia 10 października 1933 r. włącznie (co 
stoi w związku z wprowadzeniem z dniem 
11 października 1938 nowej taryfy celnej 
przywozowej). 

-— Przywrócenie premij wywozowych na 
Gwies, Z dniem 1 stycznia 1933 zostają przy- 

e premje oksportowe na owies w wy 
sokości zł.-4 — za 100 kg., które będą obo- 
wiązywały do 31 marca tegoż roku. 

Bliższych informacyj w tej sprawie udzie 
la Izba Przemysłowo-Handlowa w Wiilnie, 
Dział Obrotu Towarowego, pokój 15. 

WGJSKOWA 

Wyłożenie spisów poborowych rocz, 

ka 1912. W związku ze zbliżającym się po- 

borem rocznika 1912-go w referacie wojsko- 

wym Magistratu poczynając od dn. 2 stycznia 

do 15-go włącznie będą wyłożone spisy 

poborowych tego rocznika. Każdy pobo 

óbowiązany jest zgłosić się i sprawdz 

figuruje prawidłowo w spisach, czy też przy 

zapisywaniu jego zaszła pomyłka. Wszelkie 

poprawki będą uskuteczniane jedynie na pod 
stawie składanych dokumentów. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 

— Izba Rzemieślnieza w Wilnie przypo- 

mina rzemieśluikom, prowadzącym, lub za- 

mierzającym prowadzić księgi handlow. 

zgodnie z obowiązującemi przepisami o upro 

szczonej księgowości księga Dziennik, lub 

Księga produkcji ma być oparafowana i po- 

świadczona. 
Poświadczenie ksiąg handlowych odbywa 

się codziennie w Izbie Rzemieślniczej. Jedno- 

cześnie podaje się do wiadomości, iż Instruk- 

tor dla spraw Uproszczonej Księgowości przy 

  

    

  

     

      

   

    

Izbie Rzemieślniczej udziela bezpłatnie wszel-- 

kich informacyj w sprawach zakładania * pro 

wadzenia ksiąg handlowych codziennie w go- 

dzinach od 10 do 12-ej w lokalu Izby. 

— Resursa Rzemieślnicza w Wilnie zap- 

rasza rzemieślników oraz ich rodziny i wpro 

wadzonych gości na uroczysty „Wieczór Syl- 
westrowy”, który odbędzie się w dniu 31-go 

grudnia 1932 r. o godz. 22-ej w lokału włas- 

nym przy ul. Bakszta Nr. 2 z udziałem wiadz 

Samorządu Rzemieślniczego Resursy i Związ- 

ku Cechów. 
W programie przewidziane są występy re- 

wjowe, oraz cały szereg atrakcyj i niespo- 

dzianek. 
Pozostałe stoliki są do zamówienia w Za- 

rządzie Resursy codziennie w godzinach 19— 

21-ej. 
- Rzemieśtnieze nabożeństwa. Zwi 

Cechów Sekcja Religijna od niedzieli dr 
stycznia ro2)» miesięczne, wspó 
rzemieśln'cze nabożeństwa. 

Pierws a uroczysła msza odbędzie 
się w kościele św. Ducha o godz. 11, na któ 
rej kazanie wygłosi ks. Al. Mościcki. 

RÓŻNE. 
—. Redukcje w Urzędzie Ziemskim. Jak 

już donosiliśmy Okręgowy Urząd Ziemski, 
realizując plan oszczędnościowy m. in. prze- 
prowadza redukcje personalne pracown:ków. 

W związku z tem onegdaj zredukowano 3 pra 
cowników. Redukcji ulegają w pierwszym 
rzędzie mężatki, których mężowie mają pracę 
zarobkową oraz emeryci. 

— Wystawa Gwiazdkowa. — Dnia 26 bm. 
została otwarta Wystawa Gwiazdkowa cbra- 

zów przy stałej Wystawie Sztuki przy ul 
Wielkiej 32. 

Wystawa ta wywołała ogromne zaintere- 
sowanie. W! Wystawie bierze udział 20 ma- 
larzy. Wystawa otwarta codziennie od 10 
rano do 8 w. Wejście 30 gr. ulgowe 20 дг. 

ZABAWY 

Czarna kawa — Bridge Woj. Kom. Bez 
robocia. W! najbliższy czwartek dnia 5 stycz 
nia r. b. odbędzie się w pięknej sali nowego 
gmachu Izby Przemysłowo-Handlowej trady 
cyjna „Czarna Kawa Bridge* organizowana 
co roku przez Wojewódzki Komitet do Spraw 
Bezrobocia. 

Zabawę uświetnią występy artystów ope- 
retki wileńskiej. Dotych askawy udział 
przyrzekli: pp. Halmirska, Gabrjeli Dem- 
bowski i K. Wyrwicz- Wichrowski. 
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Poplotkujmy o Nowogródku. 
Być w Nowogródku i nie popi 'tko 

wać trochę, to zupełnie to samo, co 
być w Rzymie i nie widzieć pap'eża, 
albo być w Neapolu i nie umrzeć. Sły- 
szałem nawet niedawno pewne wesołe 

powiedzonko odnoszące się do m €5z- 

kańców tego miłego miasteczka. Gdx 
się na jakiems bezludziu, naprzykład 
na samotnej wyspie, znajdzie jeden pa 
ryżanin powstaje piosenka, dwóch — 
dowcip, trzech — kabaret. Jeden nie 

szkaniec Londynu — spleen, dwóch 

  

klub golfowy, — trzech — ko- 

lonja angielska. Jeden mieszkaniec 

Nowogródka —- cmentarz, dwóch plot 

ka, trzech — wszystko możlwe i nie: 

możliwe na świecie. Może być w:edy 

pojedynek, trzęsie ziemi, albo zwy 

czajne rękoczyny kwałfikujące się 

do kodeksu Boziewicza. Może jeden 

drugiego nazwać tygrysem, a naza- 

jutrz wypuści ułotki, w których dla 

większego jeszeze pognębienia prze 

ciwnika nazwie go gorylem, alba try- 

głodytą, a na trzeci dz.eń zbierać bę- 

dzie podpisy naiwnych zwolenników 
dla zupełnego wybielenia swej osoby 

Jak się okazuje ten ostatni proceder 

w Nowogródku jest obecnie bardzo 

modny. powinien być stanowczo opa- 

tentowany i. jako specjalny wyraz 

załatwiania spraw polubownych po 

winien mieć koniecznie ctykietk 

„Made in Nowogródek*. albo jeszcze 

bardziej stosowna i na miejscu: ..Co- 

pyright by J. W. 1932 Nowogródek”. 

JEDZIEMY DO DŻUNGUJI. 

Przyznam się otwarcie, że nigdy- 

bym do Nowogródka ne, wyjechał, 

gdyby nie pewna specjalnie budująca 

ulotka, która dotarła aż do Wilna. 

Zdumiałem się i zachwyciłem. Pr.e- 

dewszystkiem jaki lo wspaniały wy- 

raz kultury, jakie zachwycające wy 

rażenia,, jakie zwroty pełne polotu 

i fantazj, pelne niecodziennej finezji. 

  

   

  

  

   
       

    

  

Wydawnictwo ..Kurjer Wileński" S-ka & 

Lubię czytać w niektórych pismach 
straszliwe rubryki, noszące nazwę 
„Camera obscura”, w których się wy- 
pisuje kwiateczki etymologiczne, lecz 
czegoś podobnego nie udało m. się 
dotąd spotkać. Dzięki autorowi kolek: 
cja tych kwiateczków została wybit- 
nie zwiększona. 

  

  

  

  

Wreszcie po  gruntowniejszem 

przestudjowaniu tej najpiękniejszej z 

ulotek doszedłem do dwóch zasadni- 

czych odkryć. Przedewszystkiem ja 

ko przyjaciel przyrody i myśliwy mu 

S'ałem się zachwycić i wzruszyć. Bo 
oto ze szpalt ulotki dowiedziałem się 
niezmiernie ciekawych, poprostu re- 
welacyjnych szczegółów, że oto nagie 

ni z tego ni z owego w Nowogródku 

wyrosła dżungla, w której żyją „ty- 

grysi i inne dzik'e best) się 
nie cieszyć, jakże nie skakać wprest 

z radości. Jakie tu mogą być bajeczne 

perspektywy myśliwskie, wspaniałe 

polowania z naganką i bez, wobec 

    
         

   

  

  

  

  

  

  

których połowania maharadży Nepa- 

lu to szczesiak, jeszcze bez zębów. 

A jakie możliwości przygód, jakie 

pole do popisu dla dziennikarzy, Jite- 

ratów przy opisach przyrody tej na 

szej, kochanej, swojskej dżungli no 

wogródzkiej. 

7 drugej strony jednak obeeność 
dżungli w okolicach Nowogródku 

wpłynąć musiała na obniżenie oby 

czajów. gdyż w Nowogródku widoc: - 

nie kwitnie kanibalizm. Jest to objaw. 

jeszcze ciekawszy dla dzienn karza. 

A že lak być mus; istotnie, wskazuje 

choćby lakie oto powiedzonko nutera 

ulotki: „K. Iwanowski... rzuca się na 

mię, aby mnie poźreć!” 

  

   

  

   
Rany boskie, do 

tylko "chyba prawdziwy 
Już widzę sensacyjne tytuły bruko- 

wych pism wileńskich i warszaw 

skich na czołowych kolumnach, biją- 

  

  

. odp. 
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Podziękowanie. 

Tow. Opieki nad Byłymi Pracow- 
nikami Tajnej Polskiej Ośw.aty w 
Wilnie i na Wileńszczyźnie, składa ni- 

niejszem gorące podziękowanie Panu 
Premjerowi Prystorowi, za przyzna 
ne 1500 zł. zapomog. na cele Towa- 

rzystwa. 
(“202 ui LSS 20Ю 

— Dla dzeci gruźliczych.  Kaiować od 
gruźlicy młode pokolenie, to pierwszy obo- 
wiązek społeczny, gdyż  niebezp.eczeństwo 
jest też największe. W'ojjew. Kom. Dni Prze- 
ciwgruźliczych zabiega koło uświadomien.a 
szerszych warstw publiczności publiczności 
o zasadach higjeny zapobiegawczej, a także 
o zbieranie funduszów dla popierania istnie 
jących zakładów leczniczych. 

Dziś o 11 (23) odbędzie się u Ziełonego 
Sztralla, elegencki, przy wybornej muzyce... 
sylwestrowy dancing na dochód „Prewentor 
jum“ przy ul. Wfelkiej, Czy kto tańczy czy 
tylko patrzy, czy chce wypić tylko pół czas 

nej, czy aż dwie, niech śpieszy, niech zapeł 
n salę i kasę Komitetu. Zagrożone dzieci cze 

kają na pomoc społeczeństwa! 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
NA OCZACH OJCA USIŁOWAŁ POPEŁNIĆ 

SAMOBÓJSTWO. 

Wczoraj syn dozorey domu Nr. 4 z ni. 

Żeligowskiego 26-tetni Stefan Sperski szewc 

z zawodu na cezach swego cjea wydobył naź 

le nóż i z eałej siły trzykrotnie zanurzył go 

sobie w pierś. 

Na miejsce wypadku zawezwano pogoto 

wie ratunkowe, które przewiozło denata w 

stanie hburdzo ciężkim de szpitala żydowskie 

go. 

Przyczyna zamachu 
następująca: 

Stefan Sperki zażądał od ojca, by poży 

tzył mu marynerkę. Ojciee jednak nie zga- 

dzał się ponieważ syn onegdaj przepł poży 

czony Gd niego kożuch i dobrze wiedział, że 

i z marynarką stanie się to samo, tei 

    

   

  

   

        

samobėjezego byla 

PORZUCONE DZIECI. 

W dniu 29 b. m. posterunkowy I Komi- 

sarjatu P. P. Władysław Banasik zn: 

ulicy Wielkiej róg Sawicz dwoje dz 

stawionych przez nieznaną matkę, mi: 

cie dziewczynkę Apolonję, lat 8 i chłopczyka 

Czesława 6. Dzieci oświadczyły, że nazy 

wają się Bielińscy, lecz skąd pochodzą i gdzie 

zamieszkują, określić nie mogą. Dzieci zo- 

stały umieszczone w przytułku przy O, 

lockiej 4. 

    

   

        

UJĘCIE PRZEMYTNIKA. 

W dn. 29 b. m. wieczorem na 

osobowym, w pociągu Wilno—Lida, 

dowca tut. wydziału śledczego Górec: 5- 

ward zatrzymał Goldenberga Izaaka-Mejera, 

zam. w Radziwiłłowie, woj. wołyńskiego, przy 

którym ujawniono 20 kilo sacharyny, pocho 

dzącej z przemytu. Goldenberga aresztowano. 

dworcu 

  

   

ZŁODZIEJE W POTRZASKU. 

Zatrzymano zawodowych złodziei Grygie- 

lewicza Wincentego, Bołtucia , Eugenjusza 

(Kalwaryjska 107) i Stankiewicza Wincentego 

(Kałwaryjska 115), którzy w dniu 26 b. m. 

skradli u Chrenowa Bazylego (Nadleśna 59) 

różne rzeczy na sumę 500 zł. Rzeczy pocho- 

dzące z kradzieży odebrano i zwrócono p>- 

szkodowanemu. Sprawców kradzieży przeka- 

zano władzom sądowym. 

KRADZIEŻE. 

Giedgowdowa Adela (z-k Dobroczynny 4) 

doniosła policji, że skradziono jej z niezam- 

kniętego przedpokoju damskie futro, ku 

suknem granalowem, na skórkach lirowy 

wartości 800 zł. 
Wywiadowcy tutejszego urzędu śledczego 

zatrzymali na uczynku kradzieży 

artykułów spo: z  niezamkniętego 

składziku w korytarzu domu Nr. 14 przy 

ul. Św. Ignacego na szkodę Czaplińskiej 

rji znanego zawodowego złodzieja Trakif в 

go Izaaka (Ponarska 14), Skradzione artyku 

ły odebrano i zwrócono poszkodowanej 

      
    

   

Pópierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną! 

ce w oczy soczyslą czerwienią: „Wy 

padek ludożerstwa w dżungli nowe- 

gródzkiej”*. rob* Liga obrony 

praw człowieka i obywatela”? „Żą- 
damy inierwencj: Ligi Narodów”. 

„Krwawy owoc sześcioletnich rządów 
dyktatury sanacyjnej“ i L. d. i td. 

Jako dziennikarz, dla którego pi- 

san'e straszliwych reportaży stało się 

nałogiem, postanowiłem natychmiast 

jechać do Nowogródka, by jak naj- 

szybciej zdać relację z tej straszliwej 

podróży pełnej niecodziennych wra: 

żeń. (Gdy się człowiek wybiera do 

dżungli ,trzeba się odpowiedn'v przy- 

gotować. Postanowiłem za wszelką 

cenę zaopatrzyć się w odpowiedni 

sprzęt myśliwski. Wyczyściłem starą 

dubeltówkę pamiętającą jeszcze dob: 

re czasy przygód myśliwsk ch. Celna 

jak rzadko która. Niejeden zają i 

grubszy zwierz, trafiony celnym strza 

łem tej starej dubeltówki kładł się 

obficie farbując dookolne śniegi. Po- 

zatem ekwipunek myśliwsk. Więc 

duże buty, trzeba było odpowiednie 

  

    

    

w miarę zniszczone i grube ubranie 

sportowe, : w drogę. Pociąg odchodz 
o godzinie siódmej rano. Na stacji ku- 
piłem jesz „Księgę dżungli” Kip 
linga. bo trzeba się zapoznać ze zwy 

czajami ty 
rę nudna. 
swój zwykły * 

na painięč špiewu Lygrysa z trzeciego 

rozdziału tej zachwycającej książki. 
Mowglim, nawet przy największym 
wysiłku zostaćbym nie mógł choćby 
z tej prostej przyczyny, że ten roz 

koszny malec chodzłt w stroju Ada- 

mowym. Tak, łatwo to mu przycho- 

dziło w Indjach, ale niechby tak spró 

bował tego w dżungł* nowogródzkiej! 
Zarazby się o nim ukazały ulotki i 

zbieraliby podpisy, że wypada ze swe 

go ukrycia, by kogoś żywcem poźreć. 

A przytem ten nowogródzki regjona|- 
ny kmat! Aż sę słabo robi na samo 
wspomnienie! 
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Wo GN S KI 

Premjerai 

  

©źwięn. Kine-Teatr 

HELIOS 
Wiieńska 38, tel, 9-26 

BEZDOMNI | 
Reżyserja genjalnego Mikołaja Ekka. 
w sposób wysoce artystyczny obnaża jedną z bolączek życia sowieckiego klęską wykolejonych, bezdomn. dzieci 

Najuryginaln. i nejeiek. film doby obecnej. Film, który zaciekawi wszystkich 

Najnowszy film prod. $owkino w Moskwie, który uczynił przewrót w wszechówist 

PUTIOWKA W ŻYŹŃ a 
DROGA DO ŻYCIA 

Djalogł w języku rosyjskim. 

Nr. 299 (2641). 

kinematogr- 

Film. który z niezwykłą śmiałością 

Film ten musi każdy zobaczyć 
NAD PROGRAM: ATRAKCJE DZWIĘKOWE. — Początek o godz 4, 6, Bi 10.15, w sob. i n edz o godz. Żrej 

Ceny kryzysowa: Na |-szy seans: 40 gr i 75 gr, na pozo:t seanse: 48 gs. i £5 gr. 
  

Dziś! 

Bźwięk. Kine-Teatr 

PAN 
ułłez Wielka 42. 

Błwiękowe Kino 

CASINO 
łatka 47, tel. 15-41. 

Dziš premjera! 
Po raz l-szy w Wilnie! 
Dawno oczekiwany film 

"Auiak. Kino - Testir 

Hollywood 
ariaw. 22. tai. 15-28 

Dziś premiera! 
Przepiękna operetka 
fcancusko niemiecka 

„Dźwięk. Kiso-Teatr 

Światowid 
al, Mickiewicza 9. 

podwójny program:   wybuchy śmiechu, 

  

Wydawnictwa Poisklego Związku 

Wydawców Dziennisów I Czasopism 

Ukazał się tom | szy obejmujący 

USTAWODAWSTWO 
PRASOWE 

Zbiór ustaw, rozporządzeń, 
okólników i wyroków Sądów 

Najwyższych, dotyczących 
prasy, opracowany przez 
Leona Zieleniewskiego. 

' CENA 10 ZŁ. 

Książkę można nabyć we wszystkich 
księgarniach oraz w biurze Związku 
Wydawców, Warszawa, Krakowskie 

Przedmieście Nr. 40, m. ||. 

Po wpłaceniu należności na konto 
Związku w P. K. O. Nr. 18606 — książ- 
ka wysyłana jestbez doliczenia kosz- 
tów poleconej przesyłki pocztowej. 

Skład główny: Księgarnia F. Hoesicka, 
Warszawa, Senatorska 22. 

  

  

3 na tapczany i kozetki, serwety, 

Narzutki obrusy, kapy biale i kolorowe 

najpiękniejsze i najtańsze — tylko w sklepie 
bławatrym 

„TKANINY TANIE" 
S. CISZEWSKIEGO, Wi'no, Wileńska 31. 

—. 

Zapowiedž. 
Podaje się do ogólnej wiadomości że 1) Posterun 

kowy Policji Państwowej Leopold Marjan Żukowski 

kawaler, zamieszkały w Pucku, powiat morski, syn 

rządcy Marjana Żukowskiego i jego zmarłej malżonki 

Leokadji z domu Trzcińska, zamieszkałego w Błędzowie, 

powiecie sierpeckim. 

2) Wolna nauczycielka Olga Jowuk, zamieszkała 

w Krewie, powiecie oszmiańskim, córka rolnika Е1 

Jouwaka i jego małżonki Anny z domu Florjan:uk, 

oboje zmarłych chcą zawrzeć związek małżeński, 

Obwieszczenie zapowiedzi nastąpić winno w Pucku 

i Kurjerze Wileńskim. 

Puck, dnia 28 grudnia 1932 r. 

Urzędnik stanu cywilnego 

   

Triumf kinomatografji polskiej. 

Zwycięzca 
Początek o godz. 4, 6, 8 1 IV'15, w dnie świąt. o g 2-ej. 

RONNY 
DZIŚ! Wielki świąteczny 1) Świetna kom dźwięk 

ulubieńców Wilna 
Najdowcipniejszy film, który wywołuje nieustanne 

oraz 2) Wspaniałv film polski 
dzisz, B. Samborski, Eug. Bodo i M. Frenkiei. 

p. t. 

ryką Kaimaną. 

NA SYBIR 

(HOTEL ATLANTIC) W rolach sł.: Naiwspanialsza parm 

Pierwszy połski film osnuty na tle życia cyrkowego 

Pałac na Kólkach (cyrk Francesca) 
Dzieje walki dwóch mążczyzn o miłość, szczęście i serce pięknej woltyżerki. W rol. gł; Wiośniana i urocze 

Udział bie ze chór Ocena. 

  

Karolina Łubieńska, śpiewaczka Nina Grudzińska, Igo Sym, Zbyszko $awan, Aleksander Zelwerowicz 
oraz po raz pierwszy w tym sezonie Kazimierz Krukowski. 
realizator filmu „Dziesięciu z Fawiska. NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. 

Reżys=:: Ordyński, 
Seense: 4, 6, 8 1 10.15 
  

kochanków K-=te de Ragy i Jean Murata 

  

NAD PROGRAM: Urczmaicene dodatki dźwiękowe 
Ceny miejse od 25 gr 

zwa Ceny najniższe w Wilnie: Parter ma wszystkie seanse cd 25 gr. -——= 
z udziałem gwiazdy ekranu Katy de Nagy. Świetna muz. Eme- 

Ciekawa treść! Przepyszne zdjęcia! Tańcel Śpiew 
NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 

PAT i PATACHOK w konkurach 
p-g powieści W. iieroszawskiego. 
W rol. gł: J. $mosarska, A. Bro- 

Początek o godz. Ż-ej 

Bałałajki, chór DANA. Dła młodzieży dozwolone. 

| Noc Sylwestrową 
MOC NIESPODZIANEK. DUET MUZYCZNY. 

Prosimy e wcześniejsze zamawianie stolików. 

: Res tauracja $tarowileńska i 
UL. WIELKA 8 (vis-a-vis Pocziy) 
  

PROSZEK 

PRZY KUPNIE NALEŻY 
'ADAĆ TYLKO 

RK Z.KOGUTKIEK" 
1451 288, 

1 WYŻ! 
Greg 

   

   

DRUKARNIA 
© 

t 
i 

i i i 

| INTKOLIGATORNIŹ 
“ | „ZNICZ 

4 Wilno, Św. Jańska Br. 
i Teleton 3.40. 

4 Dzieła książkowe, 
| druki, książki dla 
į urzędów, bilety wi- 
i 2ytowe, prospekty, 

i zaproszenia, alisze 
j i wszelkiego rodza- 
| ju roboty drukarskie FH 

$ 
$ 

| 

"WYKONYWA jj 

PUNKTUALNIE | 
— TANIO —   

    

„Student Politechniki 
udziela lekcji matema- 
tyki w zakresie wszyst- 
kich klas gimnazjum. 

  

93 LAT TRZYDZIESTU 
MAŚLADOWNICT W, UDO 

|| W PODOBNE DA 
PAANOWA NIU 

Udziela lekcyj 
z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6 ei 
włącznie, 

też pomocą w nau- 
kach w roku szkol 
nym. za minimalną 

cenę. Zgłoszenia pro- 
szę kierować do Ad- 
ministracii „K Wil.“ 

pod „Udzielam“ 

Jeden ub dwa 

+ 8 ® 

M. Blemowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne : woczopłciowe. 

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

Z. P. 29. 

  

  

  

  

br. GINSBERG 
choroby skórne, wane 
»yczoe ! m ezopłofew= 

Wileńska 3 tal 587. 
11 4—5, 

  

  

Akuszerka 

did Lókdętewa 
me 549 de? « 

    

Р zew” 
mogę być ER: owe. S 

  

Maszynistka 
poszukuje posady 
jak również może być an 
gažowana do biura na ter- 
minową pracę, również. 
wykonuję różne prace w 
domu po b. niskich cenach» 

Łaskawe oferty do Adm. 

    

„Kurjera Wileńsk." pod 

pokoje „Maszyniatka“ 

ładne słoneczne z wygod. zaa oszukuje: Bo NYNAJĘCIA * | PANNA posady 
ujz Jęgiellowska 0—12._| Paejetki.  buletowej ob     

POKOJE 
jeden, dwa. cztery, kuch- 

  

nia, słoneczne, suche   ekspedjentki, Posiada kil- 
kaletnią praktykę, może- 
złożyć kaucję. Oferty do- 
„Kurjera Wsleńskiego* 

Buchalter-rzeczoznaw. 

  

  

w/z Kropidłowski. 

ER ZY OO TS TTD EISS RASA TT DATA TOKI STD AAA AIMAS 

JAK BYĆ POWINNO. 
Pociąg wlókł się powoli przecinając 

długie i płaskie przestrzenie. Myśla 

łem o tem, co mieszkańcy Nowog ód- 

ka zrobić powinni by ta sprawa św'e- 

żego odkrycia dżungli w samem Ser 

cu Europy nie przebrzmiała bez e: 

Ze swej strony radziłbym zrob'ė to 

w sposób następujący. W dużej sali 

jednego z urzędów zorganizować inau- 

guracyjne posiedzenie kom tetu pro 

pagandowo-uroczystościowego, © U- 

działem wszystkich urzędników, a 

przedewszystkiem speców od urGczy- 

słości. Gdy już wszystkie godnośc:. 

jakie są do rozdania zostałyby szczęśli 

wie rozdane sekcje przystąp'ą do pra- 

cy. W pewien dzień świąteczny urzą- 

dzony będzie obchód propagandowy 

dla mieszkańców miasta i pow atu 

nowogródzkiego. Program jak zwykle 

obfity i urozmaicony. W przed lzień 

uroczystości przez ulice miasta przej 

dzie uroczysty capstrzyk z pochodnia- 

mi : orkiestrą policyjną i strażacką. 

Wezmą w nim udział wszystkie orga- 

nizaeje i szkoły. Na drugi dzień po 

uroczystość ach kościelnych odbędzie 

się na Rynku defilada, w której wez 

mą udz'ał oddziały P. W.i W. F. stra 

ży ogniowej, naturalnie z aulopompą 

„Kuroczycki”, która stanowi prawdzi 

wą dumę mieszkańców miasta. Cóż 

lo? Nie stać nas na autopompę i do 

tego czerwoną, now'ułką, gdyż prze- 

ważnie jest w remoncie, więc n-euż 

waną prawie zupełnie, chyba w cza 

wielkich uroczystości. Po defiladzie 

z balkonu Lejpunera (na który nie 

trzeba wchodzić jak gdz'e'ndziej po 

drabinie) płomienne przemówien * 

wygłosi p. Romuałd Kawalec. Lu- 

dziom łzy będą płynąć ze wzruszenia 

po twarzy, a nawef uroczystościowi 

dostojnicy uroczyście jak zwykle, za 

pewną połem na obiedzie w „Ogn*- 

sku, w przerwie między wódką a 

śledziem, „żeśmy wstydu miastu nie 

przynieśli”. 
O godzinie 3 popularna, bezpłat: 

   

  

   

        

  

  

   

    

  

  

Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, tel. 

    
na Akademja w sali Kina Miejsk 'ego. 
Zagai jak zwykle kpt. Majcher. chór 
gimnazjum białoruskiego odśpiewa 
szereg piosenek, a orkiestra policyjn: 
odegra kilka punktów swego bogate- 
go repertuaru. Wreszcie o godzin'e 21 
Uroczysta, platna Akademja w sali 
K'na Miejskiego z bogatym jak zwy- 
kle programem. Uroczyste przemó 
wienie wygłosi naturalnie p. insp. 
Chruściel. potem p. radca Zdżarski 
zadeklamuje okolicznościowy wiersz o 
dżungli, p. nacz. Pigłowski zachwyci 
swą grą na skrzypcach, a uroczy sło- 
w.k nowogródzki p. Lachowiczowa 
oczaruje zebraną licznie publiczność 
swym czystym sopranem. W między 
czasie w godzinach popołudniowych 
pod przewodn*ctwem p. kpt. Dobra 
wołskiego odbędą się gry i zabawy 
sportowe: 2 klm. marsz w maskach 
gazowych, rzuty dyskiem i kulą. Gwo 
ździem uroczystości będzie wręczenie 

  

   

„w godzinach wieczornych autorowi 
ulotki dyplomu honorowego członka 
nowopowstałego „Stowarzyszenia O- 

chrony * Propagandy dżungli nowo 

  

gródzkie Rada Miejska będzie się 

nosić z zamiarem obdarzenia umor* 

  

ulotki honorowem obywatelstwem 

miasta, ale z powodu braku quorun: 

dziesięć kolejnych posiedzeń Rady nie 

dojdzie do skutku, ze względu na n'e 

przybycie członków opozycji. 

JAK JEST RZECZYWIŚCIE? 

Pociąg stanął w Nowojelni. Dżun- 

gli jeszcze ani śladu. Samowarek no- 

wogródzki dymiąc zaprasza do wnę- 

trza. Wsiadamy. Za chwilę gwizd je- 
den i drugi, pośpieszne dudnienie pa 

ry i jedziemy z szybkością 15 klm. na 

godzinę. Pusto i gorąco. Napewno 

zbliżamy się do dżungłi. Dobrze, że 

jakiś wojowniczy kogut nie stanął na 

torze, bo katastrofa gotowa. у 
W Nowogródku mgła. Zupełn © 

jak w Londynie. Gorzej. Jak się tu 
obronić, gdy z ukrycia wyskoczy ty 

grys. Ani wejść na drzewo, ani na ko- 

    

  

    

  

  

SZA | Przygotowuje do egzami- > obeznan: ze sprawami 
nów maturalnych oraz Jagiellońska 9-13 : m A ai 
konkursowych na Poli- | -————————- | keiegowošė dokładną 1 
technikę. Warunki dogo- | Wobec krytyczn. położ | uproszczoną według syste 
dne. Udziela również oddam na własn. | mów nowoczesnych. — 
lekcji dła grup. Warunki, DZIECKO Udziela lekcyj w zakresie 
w ostatnim wypadku, za- | (chłopczyk) już chodzi, bankowej, 
leźnie od ilości zgłoszon. ma jeden rok przemysło- 
Adres: Pepowska 6, m. 2a ul. Bazyljańska 4—26 į wej. Moniuszki 38, m. 1- 

piec termitów, jak to robił Staś w Sieme 
kiewiczowskiej „Pustyn' i puszezy*, 
bo na kopiec Mickiewicza daleko i n'e- 
wszystko ze szczytu zobaczyć można. 
Jakkolwiek jestem z natury dość od- 
ważny i lubię zagłądać tam, gdzie nie 

zawsze można i wolno, jednak w oba- 
wie o życie, kul'łem się pod ścianami 
domów ulicy Sionimskiej. Prawie na 
sdmym rogu Kościelnej. naprzeciw 
herbaciarni Z. P. O. K., wpadłem na 
jakiegoś osobnika, który wciągnął 
mnie prędko do domu, posadził ne 
krześle, do ręki włożył pióro i ryknął, 
aż ściany się zatrzęsły: 

Podpisz pan! * 
Zaprawdę był to ryk tygrysa, czy 

innej jakiejś dzikiej bestji. W każ- 
dym razie był dziki, co nie ulega abso- 
lutnie żadnej watpliwości. 

Przerażony spojrzałem na papier 

i zdębiałem. Oto autor ulotki wzywa 

tkich, by występowali przeciw 

  

    

ko dżungli: grėmjalnie. solidarnie, 
bogoojczyźniano, społem, „swój do 

swego po swoje, „bić Żydów!”. - w 
imię Ligi Niezapominajki i Bojkotu 
„hej kto Polak na bagnety”, w imię 
obrony rasy « kasy (a o obrączkach 

uni słowa). 
Pierzchły moje marzenia. Więc te 

lak Nowogródek wiła piekną inicja- 
tywę tworzenia rezerwalu dżungli. 

-—- Gdzie Liga Ochrony Przyrody? 
chciałem zawołać. —- Gdzie społe- 

czeństwo broniące swych interesów? 
Spojrzałem na listę, którą kazane» 

i i Bvło na niej coś 30 pod- 

      

   

    

pisów w miarę nieczytelnych. lub 
żykami znaczonych... 

Chwała Bogu — pomyślałem 
sobie — są przecież jeszcze w Nowo- 
gródku ludz:e, którzy nie boją się wła 

snych cieni i. nie idą na lep chytcych 

słówek obłudnie uśmiechnietego prze- 

ciwnika dżungli! 
Brawo Nowogródek...! 

Т. Jacek-Rolieki. 

    

"HF 

LENTA TNT PAT NIKE SI 

  
Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkia. 

   


