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Wezeł bałtycki. 
Znaczenie morza Bałtyckiego w hi- 5 

Ikich panstw 

prymat w północno- 

  

storycznej rywalizacji wie 

europejskich © 

wschodniej części Europy jest rzeczą 

powszechnie znaną.  Poiudniowo- 

wschodni brzeg szarego Bałtyku ode- 

grał w historji olbrzymią rolę. Od jego 

posiadania zależało utwierdzenie się 

„ każdej kołejnej 

*która o zdobycie prymatu się kusiła. 

Związek Hanzeatycki, zakony niemiec- 

kie, Dania. 

potęgi państwowej, 

  

Szwecja, Rzeczpospolita 

polsko-litewska, Rosja i Rzesza Nie- 

Śmiecka — wszystkie te rosnące potęgi 

polityczne niezmiennie dążyły do opa- 

nowania wybrzeży Bałtyku, do stanię- 

cia na niem mocną nogą. 

W, tej dziejowej grze Rzeczpospo- 

lita miała wielkie atuty w ręku. Od 

Odry niemal aż po Dźwinę ziemie jej 

stanowiły zaplecze Baltyku. Ciężar ich 

polityczny i gospodarczy gdyby został 

w czas skierowany na północ, ku wy- 

brzeżu, mógł uprzedzić najście innych 

współzawodników i umocnić bastjony 

polsko-litewskie na całej długości te- 

go'wybrzeża. Podział zdobyczy pomię- 

dzy poszczególne narody czy państwa 

wchodzące w skład Rzeczypospolitej 

„stałby się jej sprawą wewnętrzną. Któż 

-4 może dziś przewidzieć jak odmiennemi 

drogami potoczyłyby się losy tej części 

Europy, gdyby wielka federacja pol- 

sko-liewsko-rusko-bałtycka w XITl-ym 

wieku.stanęła frontem, ku .morzu? ‚ 

Ale Rzeczpospolita szlachecka od 

wróciła się tyłem do morza. Tylko nie- 

którzy królowie i wielcy statyści pols- 

ko-litewscy zdawali sobie sprawę ze 

znaczenia Bałtyku dła przyszłości pań 

stwa. Masy szlacheckiej pociągnąć w 

jęgo stronę nigdy nie zdołali. Rzecz - 

pospolita przegrata grę o Bałtyk pr i 

wie bez walki, a jej sukcesy militarne 

gie były nigdy podbudowane równole- 

głą lub następną akcją polityczną. Bla- 

ski glorji oręża polsko-litewskiego nad 

Bałtykiem zajaśniały i natychmiast 

gasły, jak wicher wpadający w morze. 

Potęga wielkich książąt litewskich cze 

roką ławą poszła na wschód i południe 

pozostając w defenzywie od strony 

Bałtyku. E 

W tem odwróceniu się od morzu. 

w fakcie dobrowolnego oddania straź- 

nie bałtyckich w ręce konkwistadorów 

germańskich mieściła się zapowiedź 

„późniejszej klęski. Aż do końca istnie- 

nia dawnej Rezczypospolitej nie odro 

dził się w niej ani instynki morski, ani 

  

zrozumienie politycznej roli Bał- 

tyku. 
* 

Zrozumienie to przyszło — ale za- 

późno. 

Literatura doby porozbiorowej nie 

dała również większego impulsu w kie 

runku zainteresowań morskich, jako- 

leżących przeważnie poza sferą zasię 

gu aspiracyj narodowych, na których 

skoncentrowała się cała polityka pol- 

- ska owego okresu. Dopiero walka о 

4granice i o wyłot na morze dla państ- 

*_ wa polskiego obudziła świadomość zna 

czenia tej sprawy. Hasło rzucił i spopu 

laryzował wielki artysta — Stefan Że 

romski. 

Na mocy traktatu wersalskiego u- 

zyskała Połska 27 klm. wybrzeża „mo- 

rza otwartego”, 34 klm. mierzei Hel- 

skiej i 38 klm. wybrzeża zatoki gdań- 

skiej. Musimy się kontentować tą nędz 

ną resztką, która zdołała się uchować 

przed zalewem germańskim. Błędy po- 

lityczne książąt litewskich i Rzeczypo 

śspolitej szlacheckiej pozwoliły wy- 

drzeć Polsce i Litwie ogromną część 

ich naturalnych pobrzeży nadmor- 

skich od ujścia Wisły aż po ujście Nie- 

mna. Restitutio ad integrum w sensie 

przesunięcia państwowości polskiej i 

litewskiej na to utracone w XIIl-ym 

wieku wybrzeże jest dziś, po dokona- 

niu się w ciągu ubiegłych siedmiu wie 

/ ków głębokich zmian w strukturze 

   

  

kulturalno-narodowej ludności miejs- 

cowej. postulatem politycznie niereal 

nym. 2 jednem wszelako zastrzeże- 

niem: jeżeli Niemcy nie zecheą prze- 

mocą wydzierać Polsce tego skrawka 

wybrzeża, który jej pozostał. Wojna 

o polskie Pomorze, wszczęta przez 

Niemcy, zamieni się automatycznie w 

wojnę o Prusy Wschodnie. To nie ule- 

ga żadnej wątpliwości. Oczywiście nie 

przesądzamy wyników tej wojny, któ- 

rej uniknięcie jest powszechnym w 

Polsce celem i pragnieniem. Ale byłli- 

byśmy narodem pozbawionym wiary 

w siebie i w swoją przyszłość, gdybys- 

my zgóry dali się opanować debatyz- 

mowi i zwątpili w poskromienie napa- 

stnika, 

Wyłączając ten jedyny wypadek 

zaktualizowania Polski 

sprawy wybrzeża wschodnio-pruskiego 

leży ona poza sferą terytorjalno-poli- 

  

wbrew woli 

tycznych aspiracyj polskich, a — jak 

ależy mniemać — również i litew- 

skich. Polsce wystarczą poprawne sto 

sunki polityczne z Prusami Wschod- 

niemi, oraz uregulowanie gospodar- 

czych i komunikacyjnych w ten spo- 

sób, uhy granica od Tczewa po Ra- 

czki nie była głuchą ścianą zamyka- 

jącą drogi komunikacyjne i porty 

wschodnio-pruskie przed gospodarcze 

mi interesami Polski. 

Dziś jest to-pium desiderium i po- 

żóstanie niem dopóty, dopóki się me 

wyładują i nie wyczerpią hasła i dą- 

żenia rewizyjne niemieckie. Czy to na- 

stąpi w wyniku manewrowania polity 

cznego, czy też starć orężnych — nie 

o to tu idzie. Tak czy inaczej jest io 

kwestja przyszłości, którą trzeba pozo- 

sławić poza nawiasem niniejszych roz- 

ważań. Rebus sie stantibus musimy się 

liczyć z tem, że wybrzeże Bałtyku od 

ujścia Wisły aż do ujścia Niemna nie 

wchodzi w rachubę jako wylot na mo- 

rze dla gospodarczych interesów Rze- 

czypospolitej. 

To samo dotyczy dalszego ciągu 

wybrzeża bałtyckiego — od ujścia Nie- 

mna aż do Połągi. Terytorjum Republi 

ki Litewskiej jest pod względem dosłę- 

pu do morza przedłużeniem Niemiec z 

tą chyba różnicą, że stwarza jeszcze 

bardziej szczelną zaporę. Można przy- 

jąć jako pewnik, że do czasu wyniku 

zorgrywki z Niemcami żadne zasadni 

  

  

    

cze zmiany w stosunkach polsko-lito- 

wskich nie zajdą. To jest fakt niezbi- 

ty, z którym trzeba się pogodzić i do 

niego narazie dostosować. 

  

Idźmy dalej wzdłuż wybrzeża bal- 

lyckiego. Wstępujemy na terytorjum 

Łotwy, która posiada 3 porty, będące 

poza Kłajpedą, naturalnem w 

na morze dla wschodniej polow 
czypospolitej. W XX-ym wieku swo- 

bodny dostęp do morza nie jest uwa: 

runkowany posiadaniem jego wybrze- 

      

ża. Trzeba przyznać rację p. Arvedó- 

wi Berg'owi, znanemu politykowi ło- 

tewskiemu, który w swej książce „La 

Latvie et la Russie* pisał: 

„Niewątpliwie byłoby groźżnem dla ogól: 

no-europejskiego pokoju wyłączne 

nie nad Bałtykiem któregokolwiek z państw 

pobrzeżnych. Tylko wspólne posiadanie Bał- 

tyku na podstawie naturalnych praw każdego 

z tych pańtsw może tę groźną dla przyszłoś- 

ci Europy przyczynę konfliktów usunąć". 

zakusów 

  

panowa- 

Żadnych politycznych 

względem terytorjum Łotwy i jej wy- 

brzeży Polska nie żywi i żywić nigdy 

nie będzie. Utrzymanie niezawisłości 

republik bałtyckich jest jednym z ka- 

nonów nasze; polityki zagranicznej. 

Kanon ten wypływa nie tylko z 

sentymentu. Jest on niemniej ugrunto- 

wany na zrozumieniu własnego inte- 

resu. Polsce w najwyższym stopniu 74- 

leży na tem, aby stykające się u ujścia 

  

Dźwiny forpoczty wielkich imperjal:- 

zmów nie utwierdziły tam swoich wy- 

szcze. jedynych dostępnych dła nas 

Sensacyjne expose Mołotowa. 
Program gospodarczy Sowietów na rok 1933. 

MOSKWA, (Pat). Opublikowane 
dzisiaj przemówienie prezesa Rady ko 
misarzy ludowych, Mołotowa, wygłe 
szone na plenum partyjnem, zawiera 
szereg momentów wręcz  sensacyj- 
nych. 

Program dla przemysłu streszcza 
się w dążeniu do polepszenia jakości 
produkcji, wzmożenia wydajności pra 
cyi obniżenia kosztów własnych bez 

11, na ubezpieczenia płacić 
będą robotnicy i pracodawcy. 

Nowa ustawa scalenia wszystkich 
ubezpieczeń społecznych która w naj- 
bliższym czasie wejdzie pod obrady 
Sejmu. jak udało się nam dowiedzieć 
przewiduje jedną wspólną składkę, 
która będzie obejmować ubezpiecze- 
nia na wypadek choroby, starości, ma 
cierzyństwa i inwałidztwa. 

      

Skałdka ta wyniesie 11 proc. (je- 
denaście) zarobku robotnika, z tego 
około 5 proc. wypada na ubezpiecze- 
nia chorobowe. 

Z tej składki, jak i obecnie będzie 
płacił dwie piąłe pracownik, a praco- 
dawea trzy piąte. 

Dła pracowników umysłowych 
stawki będą inne — bowiem pewne 
kategorje ubezpieczenia robotniczego 
zawarte będą w składce na rzecz Z. U. 

ROG: 

Z Rosji Sowieckiej. 
NOWE OPERACJE FINANSOWE 

SOWIETÓW. 
MOSKWA, (C. P.) — Ze względu na ta, 

że. Związek Sowietów ma liczne zobowiąza- 
nia zagraniczne, które uiszczane muszą być 
w walucie obcej nie sowieckiej i ze wzglę- 
du na to,e że Sowiety nie posiadają odpo- 
wiednich rezerw dla pokrycia tych zobowią 
zań, chwytają się najrozmaitszych środków. 
aby tylko zyskać jaknajwększą ilość obcych 
walut. W, sklepach przyjmowane jest nietyl- 
ko złote ale i srebro a eudzoziemcy, żyją- 
cy w Rosji Sowieckiej mogą płacić za po- 
bierane towary tyłko walutą zagraniczną. — 
Oheenie zastesowano nowy sposób zyskiwa- 
nia obcych walut. Czynione są starania, aby 
checkrajowcy lokewali swą gotówkę w wa- 
lucie zagranicznej w bankach _ sowieckici. 
Dla nich zakłada się w bankach t. zw. „wół 
ne rachunki typu A. 

Organ sowieckiego komisarjatu skarbu 
„Ekenomiczeskaja Żiźn* oznajmia, że wała- 
ty zagraniczne, lókowane na tych rachun- 
kach będa zawsze dostępne dła ieh właści- 
cieli. Wkładki wałut zagranicznych przywo- 
žonych lub przekazywanych do Rosji Sowiee- 
knej mogą być w dowGlnych ilościach i w 
każdej chwili podjemowane przez właścicieli 
lub wyweżone zgranieę. Od wkładek tych 
bank sowiecki wypłacać będzie 6—8 proc. 
adsetek. 

Bank sowieckie są zdania, że w ten spo 
sób uda się spowodować napływ zagranicz 
nych zapitałów. Trudno przewidzieć, czy 
przypuszeczenia sowieckich czynników finan 
scewych się spełnią. 

Oprócz tego bank sowiecki zaprowadza 
inny sposób zyskiwania walut zagranicznych, 
pelegający na tem, że puszcza się w obieg 
t. zw. „ereki podróżneć, Dzięki temu zarzą- 
dzeniu zagraniezni podróżni udający się do 
ZSRR. mogą zaopatrzyć sę w Środki płatni- 
cze na podróż, pobyt w hotelach i t. p. Ta- 
kie czeki, honorowane oczywiście w walu 
cie zagranicznej mogą być wolno przewożone 
do ZSRR. i stąd wywożone i można je wy- 
mienić na pieniądze zagraniczne. Bank So- 
wiecki jest zdania że w ten sposób już przed 
przyjazdem obcokrajowea otrzyma od przy 
bysza pieniądze, jakie zamierza w ZSRR. wy 
dać, co przyczyni się do wzrostu zapasów 
Gheych wałut w skarbie pakstwa, Przeciw- 
wartość tych pieniędzy ma być6 wypłacona 
przybyszom w formie pcżywienia, mieszka- 
nia w hotelu i wogóle całego utrzymania . 

łącznych wpływów i nie wzięły w kle- 

dziś wschodnich wylotów na morze, 

, przedłużając istniejącą już od Elbląga 

do Połągi zaporę polityczną aż poza 

Dźwinę. Nie chodzi o stworzenie bar- 

jery pomiędzy Rosją a Niemcami. Mo- 

że to być most, ale dla wszystkich do- 

stępny, od którego kopytkowe pobie- 

rać będzie jedynie właściciel, lecz nie 

możny sąsiad. 

Rozstrzygnięcie tego problemu po- 

lega na stworzeniu systemu polityczne 

go państw, gwarantującego niezawis- 

łość republik bałtyckich, położonych 

na styku dziejowych imperjalizmów. 

Centralnym punktem przecięcia się 

tych i im przeciwnych dążeń jest od 

1918 roku stolica Łotwy — Ryga. Jest 

to miarą znaczenia ryskich placówek 

dyplomatycznych dla państw bezpo- 

średnio tym problemem zainteresowa- 

nych. Testis. 

uganiania się za efektem ilościowym. 
Tak zwana czarna metalurgja ma w 
roku bieżącym wykonać program. nie 
wykonany w roku ubiegłym, zatem 
jednoroczne zadanie rozłożone zostało 
na dwa łata. Co do przemysłu lekkie- 
go interesująca jest zapowiedź zrezy- 
gnowania z importu surowców zagra- 
nieznych. 

Dła rolnietwa program roku 1933 
zaleca podwyższenie urodzajności po- 
szczególnego hektara przy niezwięk- 
szonym naogół obszarze zasiewów. 
Dalsza kolektywizacja rolnictwa bę- 
dzie w roku bieżącym niemal zupełnie 
zaniechana. 

Niezwykle sensacy jnem miejscem 
expose jest zapowiedź zarzucenia do- 
staw produktów agrarnych w drodze. 
przymusowego zakupu, natomiast po 
bieranie ich w charakterze podatku 
w naturze, co słanowi właściwie po- 

wrót do metod gospodarczych z okre- 
su komunizmu wojennego. 

Handel nadwyżkami żywności ma 
być utrzymany, ceny rynkowe mają 
hyć regulcwane przez państwo. 

Zapowiedź dalszego wzmocnienia 
potęgi dyktatury proletzrjatu pokry- 
wa się z ogólną tendencją wzmożenia 
potęgi dyktatury proletarjatu pokry- 
wa się z ogóyną tendencją wzmożenia 
represyj wobec resztek elementów an- 
tysowieckich, kiórym Mołołow, po- 
dobnie jak Stalin przypisuje winę 
wszystkich niepowodzeń w polityce 
wewnętrznej i gospodarczej ZSSR. 

Na podkreślenie wreszcie zasługu- 
je zaznaczenie przez móweę całkowi- 
tego wykonania piatiletki na odcinku 
przemysłu wojennego a także oświad- 
czenie o stratach wielu setek miljo- 
nów rubli na eksporcie sowieckim wo 
hece niskich cen na rynku światowym.     

  

Dymisja gabinetu rumuńskiego. 
BUKARESZT, (Pat). W dniu dzi- 

cieįszym e godzinie 16 krół Karol 
przyjął na audjeneji premjera Manju, 
który złożył na jego ręce dymisję ga- 

binetu. Dymisja została p rzyjęta i jak 
przypuszczają w koałch politycznych 
misja utworzenia nowego rządu z0- 
stanie powierzona Vaidzie. 

Strasser w rezerwie. 
BERLIN, (Pat). Jak donoszą, pre 

zydent Hindenburg odbył przed kil- 
koma dniami peufną konferencję z 
przywódeą narodowych socjalistów 
Grzegorzem Strasserem. Wiadomość o 
tej audjeneji utrzymywana była do- 
tychczas w ścisłej tajemnicy. 

„Deutsche Allgemeine Zrg.“ dono- 
że Strasser narazie zachowuje re- 

zerwę i wysłąpić ma na widownię do- 
piero wówczas, gdyby między Hitle- 
rem a rządem Rzeszy doszłe do otwar 
tego koniliktu. } 

    

Zatarg Schleichera z Landbundem. 
BERLIN. (Pat). Konflikt między 

rządem Schleichera a  Landbunden:. 
który zarzuea rządowi protekcyjną po 
litykę na rzecz przemysłu 'eksportowe 
go, wywołał w kołach politycznych 
wielkie wrażenie. Powszechnie oczeku 
ją, że wywrze on duży wpływ na dal- 
szy rozwój sytuacji wewnętrzno - połi 
tycznej. Komunikat urzędowy wyraż- 
nie zaznacza, że rząd Rzeszy bez wzglę 

de na niełojalne wystąpienie LŁandbun 
du, ze swej strony uczyni wszystko, co 
możliwie, dla ochrony interesów .rol- 

nictwa, jednak widzi się zmuszonym 
od tej chwili zerwać wszelkie pertrak- 
tacje z zarządem Landbundu. To sta- 
nowisko  Schleichera  zaaprobować 
miał w zupełności prezydent iHnden - 
burg. i 

Chiny oskaržają Japonje. 
Memorandum do państw zainteresowanych. 

SZANGHAJ, (Pat). Chińskie mini- 
sterstwo Spraw Zagranicznych ogło- 
siło urzędowo, że dnia 10 bm. rząd 
chiński przesłał ednobrzmiące memo- 
randum rzdom Stanów Zjednoczonych 
Wielkiej Brytanji, Francji, Italji, Bel- 
gii, Hiszpanji i Holandji, zwracające 
uwagę na fakt że nadużywająe przy- 
wilejów speejalnych, wymienionych 
w protokule z roku 1901, którego wy- 
żej wymienione państwa są sygnatar- 
juszami, wejska japońskie napadły i 
zajęły Szanghajkwan, mordując tysią 
ce spokojnych obywateli «chińskich, 

powodujące znaczne straty materjalne. 
Pozatem Japonja gromadzi znaczne 
wojska w pobliżu Szanghajkwanu 0- 
raz wzdłuż linji kolejowej Pekin— 
Mukden. 

W tych okolicach rząd chiński 
nie może wziąć żadnej odpowiedzial- 
ności za sytuację prawną czy też fak- 
tyczną, która mogałby wyniknąć z 
wykorzystania przez wojska chińskie 
przysługującego im prawa obrony 0- 
poru przeciw agresywnej akcji japoń- 
skiej. 

Pierwszy krok. 
SZANGHAJ. (Pat). Dzisiaj odbyło 

się w Czing-Wan-Tao spotkanie przed 
stawicieli chińskich i japońskich w 
obecności oficerów marynarki angiel 

skiej. Celem spotkania było omówie- 
nie warunków dla podjęcia urzędo- 
wych rokowań, zmierzających do za- 
warcia rozejmu w Szanghajkwan. 

Mussolini przepowiada. 
LONDYN. (Pat). ..News Chronie. 

le* ogłasza wywiad swego korespon- 
denta z Mussolinim, który wyraża prze 
konanie, że kryzys wszechświatowy - 
siągnął swój najn poziom. Stan 
ten potrwa około 6 miesięcy. W dru- 

  

    

    

  

  

Redukcje w 
MOSKWA, (Pat). Fala redukcji personat- 

nych w instytucjach sowieckich trwa w dał- 
szym ciągu. Wi aparacie spółdzielczym w 
Moskwie zredukowano na razie 861 osób, 
zapowiadająe dalsze zmnejszenie liezby cta- 

giej połowie obecnego roku Mussolini 
spodziewa się poprawy, W tym celu 
trzy zagadnienia muszą znaleźć rozwią 
zanie, a mianowicie sprawa długów wo 
jennych, sprawa rozbrojenia i sprawa 
barjer celnych. 

Sowietach. 
tów. W! Odessie zlikwidowano 40 biur han- 
dlowyeh. W mieście „Gorkij* (Niżny Now- 
gored) skasowano 47 urzędów, w pozosfi 

łych zaś zredukowano 1500 osób. 

  

Rewolucjeniści hiszpańscy 
staną przed sądem wojer nym. 

PARYŻ, (Pat). — Na wezorajszem posie- 
dzeniu hiszpańskiej rady ministrów powzię- 
to decyzję postawienia aresztowanych w osta 
tnich dniach rewolucjonistów przed sądem 
wojennym. Rząd zamerza już w najblższyne 
czasie przedłożyć Kortezom projekt usiawy, 

odejmującej sądom cywilnym i karnym pra 
wo wydawania wyróków w pewnych spra- 
wach, między innemi nakładania kar za nie 
legalne przechowywanie kroni i materjałów 
wybuchowych. 

  

Ę W sobotę, dnia 14 stycznia r. b., w salach Klubu Przem.-HMandlowego, = 
= (Mickiewicza 33-a), 

DOROCZKY KOMCERT-BAL“ 
wileńskiego Towarzystwa Rosyjskiego. 

Po koncercie tańce. 
nabycia w lokalu Towarzystwa— Wilno, Mickiewicza 23—€, od g. 10 do 19 codz., 

w dniu koncertu od godz. 14-ej w lokalu Klubu, 

= 
Žž 

  

Początek o godz ?|-ej. © 
| 

  

RE 

odbędzie się 

      

   

Szczegóły w afiszach. Bilety do 

    

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty, 

— Damy wam 

    

       

  

masację, elektry! 
agitator we wsi 
chłop podrapawszy się w głowę, odpowie- 
dział: „naszłosz nam tak mnoha, nam treba 

I to jest zasadniczy motyw slosum 
ków panujących wśród 7 1 procent naszej 
ładnośc tynkt i zdro rozsądek tłuma 
czą wło i i, że gdy będzie 
miał ziemię i bardzo vięż 
ko, ale zawsze taki przeżyć można. 

Ze zgrozą i świętem oburzeniem 
as o upaństwowieniu ziemi 

i m momentem pr. 
У krwawą zorzę rewolue 
sem — według. autorytalywnej ор — -— 
kryzys rolny tak zadłużył nasze wsie wobee 
piūstwa, że wystarczy energiezniej egzekwo 

ć zaległości i podatki bieżące, by państwo 
ię właścicielem zlicytowanych gospo- 

    

     

   
   

  

   
   

mów: 

    

      
  

  

    

  

W, pierwszym okresie niepodległości Poł 
ski polityka rolna pętała się cd wypadku do 

adku, cd ministra do ministra. W trak- 
handlowych dopuszczeno na 
zb agraniczne, kłóre w 

z drugiej 

        nasze 

     ryn 
połanienie cen; 
rantowano nam żadnych możliwości wywu- 
zowych. W rezultacie na rynku wewnęirz 

   
  

nym (powstawała ostra konkuren« produk 
znych z towarami wemi. 

zrastało krótkoterminowo za 
nicze, które później stało się 

  

       

   

  

   

  

     

   

    

katastrof: Pożyczki zaciągnięte w łatach 
tłustych stały się niewypiaealne w dobie złej 
koniunkiury. Wier elskie banki nie atrog 

złej rol bo naskutek 
szechnej nie Alno + ban 

    

a zostały tylko strzę; 

resie zhóż Polska stanowi obszar zupełnie 
samowystarezalny, a nadto posiada poważne 
nadwyżki eksportowe, o ile tylko prowadzł 
się poł acjonalnej ochorny rynku wła- 

snegė żnie nie krępuje się wywozu. 
Premje wywozowe i interwencyjne, zakupy 

R Zapewniona ro!- 
ze ceny od cen, 

st h w innych krajach rolniczych 
Niestety, nie można było zapewnić rolnikom 
cen op. Inych iełka jest zdołność 
produkcyjna nasz rolniczej w sio 
sun da zdolno konsumpcyjnej naszej 
ludności miejskiej, Dlatego nie będzie wiek 
szej poprawy sytuacji rolnika tak długo, pėki 
w dredze stopniowego uprzemysłowienia <ra 
ju eczajmniej jedna trzecia dzisiejszej lud- 
ności wiejskiej nie znajdzie zarchku w mią- 
stach. Jedna trzecia nie może zapewnić 
robytu dwóm trzecim naszej luch 
RARE zagranicę nie można budow 
ków. 

  

     
    

  

   
     

     
  

      

  

   

  

  

    

  

  

     

  

     

  

    

* * * 

Ostalnia dyskus kryzys 
iatowego w Ge: się "pr     

   
ch zamknięty nam jednak 
hač znanego angielskiego rzeczoznaw 

A owego i ekonomiste, gir  Fre- 
deriek'a Leith Rossa'a, który oświadczył, że 
nieistnieją żadne oznaki poprawy gospodar- 
czej, a przeciwnie należy się czyć ze Spo- 
lęgowaniem «ię kry: Ross przedstawił 
4 warunki, które konieczne dla osiągnię 
cia poprawy gospodarczej. Są to: 1) natych 
miastowe rozwiązane zagadnienia długów 
międzysojusz 2) stabilizacja walut 
i nowy razd w złota, 3) odbudows 
kredytu miięd. arodowego i układ moratorj 
ny w sprawie góww prywatnych oraz znie 

ie ograniczeń dewizowych i transfera- 
„4) zniesienie barjer celnych i ograni. 

‘хей bamdlu międzynarodowego. 

    

    

    

    

  

    

  

* * * 

Będziemy dęli ryż, gdyż w Katowicach 
powstała fabry: Р dętego, a gdy nad. 

my zagranicę. — 
ryż holenderski, 

i włoski, który hula jeszcze po ia 
szym rynku. 

   

    

* * 

Zaistniała nowa gałęź wywozu iała У polskiego 
do Afryki. Zwłaszcza tani ser polski an 

Ił do gustu kolorowym mieszkańcom Ąt 

  

   

      

2 ryaki nasze wpełzają niepostrzeżen'e 
jona uczne, a to dlatego, že n'czem 

się od nacion krajowych. Żelsy 
tpliwości, urzędy celne mają je 

Ma pierwszy ogień pójdzie koniczy- 

        

    

    

na, później lucerna, przelot, nostrzyca i ks 
moni 1 

Strzeżmy się bajecznie kolorowych nasjon 
Czang. 

Kto wygraż? 
: WARSZAWA, (Pat). Wł pierwszym dbiu 

ciągnienia III klasy 26 Połskiej Państwowej 
Loterji Klasowej głównicjsze wygrane padły na numery następujące: si 

15 tys. zł. — 89.055, 5 tys. — 
122.128, 142,497, po 2 tys 
117,814, 135.888. 

GIEŁDA WARSZAWSKĄ. 
A PIENIĘŻNA. 

MARSZAWA, (Pat). Londyn 2995 — 
29,81. Nowy York 8,925 — 8,905. Paryż 24,85 
- 8476. Szwajcarja 17185 — 171,42. Ber- 
lim w obrołach nieof. 212,07. Tendencja uie- 
jednolita. ! 

PAPIERY PROC.: 6 proc. dolarowa 57-— 
56,75. 4 proc. dolarowa 57 — 58,75, 7 pol stabilizac. 55,25 — 53.50, drobne 56. 4 | pół 
proc. Li Z. ziemskie 37. Tendencja przeważ 
nie mocniejsza. 

      

46.987, 
«ące — 4,417, 114.145 

      

ZBOŻOWA. 
WIARSZAWIA, 12. I — Na dzisiejszem 

zebraniu giełdy zbożowo — towarowej w 
Warszawie notowano za 100 kg. parylet wa- 
gon — Włarszawa w handlu hurtowym, ła- 
dumkach wagonowych: żyto sztandart Iszy — 
15,25 — 1550, II — 15 — 15,25, pszenica 
jara czerwona szklista 26,50 — 27, pszeniza 
26 — 26,50, zbierana 25 — 25,50, owies jedna 
lity 16 — 17, zbierany 14 — 15, jęczmień 
na- kaszę 13,75, browarny 15,50 — 16,50, gry 
ka 15 — 16, groch polny jadalny 23 -— 25. 

     



” 

КОВЕ W 

Wspolczesna Europa 
w świetle historjozoficznej djagnozy min. Benesza. 
Czechosłowacki minister Spraw Za 

granicznych dr. Edward Benesz opu- 
blikował ostatnio na łamach półurzę- 
dowej „Prager Presse* garść refleksyj 
polityczno - historycznych na temat ©- 
poki współczesnej. 

Poglądy czeskiego męża stanu, u- 
chodzącego za jednego z najzdolniej. 
szych dyplomatów powojennego okr=- 
su zasługują na uwagę, acz nie są mo- 
że PZ: ione pewnych punktów 

  

  

1 Świt, a zwłaszcza Europę, 
rozdzieraj ja dwa potężne ruchy, warun 

kujące życie polityczne, społeczne, go- 
spodarcze i kulturalne. Chodzi miano 
wicie z jednej strony o walkę, jaka się 
rozpętała, wskutek międzynarodo 
wych konsekwencyj wielkiej wojny, + 
z drugiej strony — o walkę, polegają - 
cą na wewnętrznych, politycznych 
przewrołach, powodujących głębokie 
przemiany społeczne, Dwa te wiełkie 
prądy polityczno - społeczne wzajem- 
nie się łączą i krzyżują, powodując 
wielki chaos moralny, gospodarczy i 
polityczny, tak charakterystyczny dla 
Europy współczesnej. Między państwa 
mi europejskiemi niema jedności, ani 
2 możliwości syntezy, " wspolpra 
EW, ydaje,się dziś, że Europa rozdzie 

rana jest na części we właściwem tego 

słowa znaczeniu. Żadna więź, żadna 
solidarność nie zobowiązują dziś częś 
ci całości. Niema czynnika jednoczą: 
cego, któryby wniósł pewien ład w ten 
powszechny chaos. Takie się odnosi 
wrażenie, patrząc na dzisiej Euro- 

Pr. 

  

    

  

   

    

  

     

      

  

  

Katastrofy polityczne, gospodarcz 

i społeczne, jak również idee rewolu- 
cyjne, wynikłe z wojny wywarły w 
każdym kraju odmienną reakcję, za- 
leżnie od dojrzałości politycznej, stru- 
kiury społeczno - gospodarczej, wresz 
cie poziomu kuiłuralno - moralnego da 
nych narodów. Prawo socjologiczne, 
w myśł którego rewolucje powcjenne 
są bardziej gwałtowne i brutalne w 
krajach, stojących na niższym pozio- 
mie kulturalnym znalazło w zupełnoś. 
ci swe potwierdzenie. 

Ferment ogarnął całą Europę Z 
czterech mocarstw europejskich jedno 
jest bolszewickie, drugie zaś — wyda- 
ne na łup rewolucji hitlerowskiej. Ma- 
łe narody Europy środkowej walczą z 
trudem o swe warunki wewnętrzne 1 
polityczne. Kryzys gospodarcz » - finan 
suwy daje się Europie powojennej co- 
raz bardziej we znaki. Z państw wiel- 
kich jedynie Francja i Anglja, zaś 7 
państw małych: Belgja, Holandja, kra- 
je Skandynawskie i Szwajearja, sta- 
wią realny opór trudnościpm. Rów- 
nież Czechosłowacja zalicza się do 
państw ustabilizowanych, co się tłu- 
maczy zachodnią orjentacją, jaka zda- 
wien dawna tradycyjnie w narodzie 
czeskim się przejawia. 

Wojna światowa i rewolucja z 1913 
r. uczyniły z Europy prawdziwą mo- 
zaikę ugrupowań, ustrojów, teoryj fi- 
lozoficznych i przeciwieństw społecz - 
nych. Prądy te przejawiają się w po- 
staci jednoczesnych i różnorodnych sy 
stemów politycznych, jako to: bolsze 
wizm rosyjski i jego teorja rewolucji 
światowej, hitleryzm niemiecki ze 
swem dążeniem do dyktatury, faszyzm 
włoski ze swą teorją dynamizmu na- 
rodowego i dziedzictwa 
rzymskiego, feodalizm węgierski, któ- 
ry niczego się nie nauczył i o niczem 
nie zapomniał od czasów wojny, ust- 
roje samowładne sui generis w rodza 
ju Polski i Jugosław ji, dedemokratyzm 
Francji i dawnych krajów neutralnych 
wreszcie demokracje: angiełska i ame 

  

  

  

            

'rykańska, przechodzące swą normal- 

  

ną ewolucję. Współistnienie wszyst- 
kich tych różnorodnych systemów do- 
skonale tłumaczy rozbicie Europy. wy 
danej na łup tylu trudności. W związ 
ku z tem, epoka współczesna winna 

  

być uważana za epokę nawskroś rewo. 
lucyjną, w której współpraca, porozu- 
mienie wzajemne, czy nawet zwykłe 
stosunki sąsiedzkie między narodami, 
stają się tak utrudnione. 

Współczesny chaos europejski cha 
rakteryzują trzy następujące punkty: 

a) reakcja, zwyciężona przez wojnę i 
rewolucję powoienną podnosi głowę i 
— jak to się zwykle dzieje po każdej 
rewolucji — usiłuje, drogą sprzeciwu 
polityczno - społecznego, obalić powo 
jenną organizację. Ewolucja ta jest naj 
bardziej charakterystyczna w Niem- 
czech, na Węgrzech, następnie we Wło 
szech, Austrji i niektórych innych kra 

jach. Symptomami tej fermentacji są 
zamachy stanu, kontrrewolucje, .,pu- 
cze”, tworzenie reakejonistycznych or 
ganizmów militarnych, knebłowanie 
ust parłamentom. walki uliczne i mor- 
dy polityczne. 

b) Jak już zaznaczyliśmy, rewolus- 
ja z 1918 roku przewyższyła, z punktu 
widzenia społecznego ,swą siłą i roz- 
miarami rewolucję społeczną z 1789 10 
ku. Wydobyła ona w całej pełni na 
światło dzienne problem czwartego sta 
nu, wyłoniła soejalizm i komunizm, 
etatyzm i kolektywizm. kapitalizm 
państwowy, a przedewszystkiem no 
we koncepcje państwa i jego funkceyj 
(naprzykałd państwo faszystowsk 
lub państwo bołszewiekie). Wszystk: 
to wyciska na powojennej rewolucji 
europejskiej specyficzne piętno, kom- 
plikuje obecną sytuację i stanowi naj- 
więk przeszkodę na drodze ogólne- 
go porozumienia europejskiego, 

c) Wreszcie, w międzynarodowej 
polityce europejskiej i wogóle świato 
wej zapanowały całkowicie od 1919 r. 
traktaty pokojowe. Stanowią one prze 
dmiot zażartych wałk i konfliktów mię 
dzymarodowych, wywierają w niektó- 
rych krajach głęboki wpływ nawet na 
walkę o rewolucję polityczno - spo- 
łeczną, zrodzoną z wojny, zwiększają 
rozbieżności pomiędzy ustrojami i kom 

mię- 

    

  

  

      

   

   

  

  

plikują jeszcze bardziej sytuację 
dzynarodową. 

Niektóre narody europejskie, będąc 
właśnie w trakcie 'przekształcania się 
polityczno - społecznego, są niezdolne 
do wprowadzenia ładu i zgody wew- 
nętrznej, któreby pozwoliły normalnie 

  

rozwiązać kwestje polityczno - społecz 
ne. Jednym punktem, co do którego 
panuje zgodność jest wspólna walk 
zagranicą, z ustrojami państw sąsied- 
nich, ze zwycięzcami wojny światowej, 
zadowolonymi z traktatów pokojo 
wych. Im to przypisuje się wszystkie 
nieszczęścia, jakie obeenie na świat się 
zwaliły. Nie uwzględnia się wcale wła- 
ściwych przyczyn trudności, wstrz: 
sów gospodarczych i morałnych, w 
nikłych wskutek wojny, rewolucyj 
społecznych, a często też  gospodar- 
czych, jak również błędów, popełnia - 
nych przez rządy dawne i nowe. Os- 
karża się jedynie wojnę i kraje sąsied 
nie. 

Całe to niezadowolenie, dochodząc 
do punktu kulminacyjnego w postaci 
„narodowego ekstremizmu' przenosi 
się następnie na teren polityki między 
narodowej. 

Ogólnie biorąc .da się skonstato 
wać, że Europa powojenna, która po- 
winnaby wyciągnąć konsekwencje pra 
ktyczne ze zdobyczy rewolucyjnych z 
1789 roku, walczy obecnie o swój byt 
z reakcją polityczno-społeczną i sztu- 
ka sposobów zreformowania demo- 
kracji, odpowiednio do rewolucji po- 

wojennej. Problem bolszewizmu, fa- 
szyzmu i hitleryzmu najlepiej chara- 
kteryzują tę walkę pomiędzy zasadami 
z 1789 roku i 1918 r. Kolorowa moza- 
ika ustrojów europejskich świadczy © 
rozbiciu moralnem starego kontynen- 
tu i uniemożliwia współpracę między- 

narod Dla wiełu sfer i Środowisk 
traktaty pokojowe stanowią tylko pre- 

iej robo- 

nacjonałistycznej. W: to 
zy o tem, że Europa podlega na- 

jeżoneniu trudnościami procesowi, że 

"wamy epokę przejściow а, КЮга 
aługi lata, i że 

całe nasze pokolenie hier 5 udział w 
wielkiej rewolucji moralnej, politycz- 
nej i społecznej, będąc skazano na wał 
kę aż do zakończenia obecnego Кгу- 
zysu. Niepodobna przytem p ё 
jego końca. Pokolenie nasze żyje w e- 
poce bardzo interesującej z punktu wi 
dzenia historycznego iecz jednocześ: 
nie nadzwyczaj ciężkiej i pełnei odpo 
wiedziałności. 

   z 

  

  

   

    

  

    

  

    

        

tekst dla zamaskowania kr- 
ty zystko 

    

    

     

    

T. J —ski. 

A TORRE NSS 

Piękno północy. 

  

Na zdjęciu naszem widzimy charakterystyczny obrazek ze wschodniej Grenlandji 
a mianowicie przepiekny fjord Ikorsucak. 

  

L LE NS KI 

Byli uczniowie o Ś.p. Juljuszu Klosie, 
Dziekan Wydz. Sztuk Piękn. USB. 

otrzymał tak wymowne pismo Warsza 
wskiej Spółdzielni Architektonicznej. 
że je tu jako akt hołdu młodszej gene 
racji architektonicznej w całości, dla 
pamięci, przedrukowujemy: 

Na wieść o tragicznym zgonie na- 
szego przyjaciela i profesora, śp. prof. 
JARA Kłosa, pośpieszamy złoż 
Panu, Panie Dziekanie, serdeczne wy: 
razy współczucia. 

   

Krótki czas tylko wykładał śp. prof 
Kłos na Wydziale Architektury Polite- 
chniki Warszawskiej, lecz w krótkim 
tym czasie zdoałł zaskarbić sobie głę- 
bie uczuć swych słuchaczów. 

Głęboka, sumienna wiedza, umito- 
wanie matki Sztuk Plastycznych — 
Architektury, prostota obej ojco- 
wski stosunek do młodszych swych ko 
legów zjednywał Mu dla siebie wszy - 
stkich, którzykolwiek się z Nim sty- 
kali. 

Żałoba okrył się Wydział Sztuk Pię 
knych. żałobą okrył się cały świat ar- 
chitektury, piewcą której był zmarły. 

Niech ziemia lekką Mu będzie, a 
pociechą dla rodziny niech będzie fakt, 
że Najwyższy powołał przed Swe obli- 
cze dobrze zasłużonego Ojczyźnie i 
Sztuce... 

  

Leon Marek Suzin inż.-arch., 
zyński imż.-arch., SŁ S, $ > 

P. Łaski, Maciej Halko-Porzecki, J. Ro 
uba inż.-arch., T. Filipowicz inż.-arch., 
Jerzy Sichulski inż.-arch./ Jan Orm't- 

szewski inž.-arch. 

W. 

      

   
Należy jeszcze doda e Dziekanat Wy- 

działu Sziuk Pięknych USB otrzymał gorące 
wyrazy współczucia od rektora Józefa Meh 

ffera i'grona profesorów Krakowskiej Akad. 

mji Sztuk Pięknych, oraz od b. Dyrektora Bi 

bljotek Uniwers. Wiłeńskiej, 

ktora Bibljoteki Uniwers. Warszawskiej p. 

Stefana Rygla. 

  

   

  

a obecnie Dyre- 

9 zmianę regulaminu 
Chalienge 1934. 

Na rozpoczynającym się w dniu 10 bm. 

kongresie F. A. I. w Paryżu, Aeroklub Rzeczy 
pospolitej Polskiej zgłosi killka wniosków w 

sprawie zmian regulaminu zasadniczego. Chal 
lenge 1934 r. Między innemi Polska SAP pa 
nuje ograniczenie ilości zawodników „de- 

go państwa, dopuszczanych do zawodów za 
normalinem wpisowem, przyśpieszenie termi 
nu zgłoszeń do żawodów (do 15 listopada r. 
b. zamiast d6+15 grudnia r. b.), oraz dopusz 
czenie do zawodów tylko samolotów 1 kate 

Ponadto jedno z (państw zgłosić nia 
wnoisek, aby ekipę tworzyć mogli tylko oby 
watele danego państwa, w ten sposób zawod 
nicy nie mogliby brać udziału w Challenge 
pod barwami obcych aeroklubów. 

  

   

   

    

    

  

    

  

Hodowia lisów srebrnych 
w Rosji Sowieckiej. 

          

   

    
   

  

   
   

      

   
    
    
     
     

   

  

       

    

   

  

          naszem wid 

  

Nr. 10 (2651) 

Na Zamku. 
WARSZAWA (Pat) Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej przyjął dzisiaj przed 
południem delegację komitetu akade- 
mji papieskiej w. osobach szambelana « 
d-ra Vacguerta, ks. d-ra Ugniewskiego 
i szambelana Jakimowskiego. Napa 
nie p. Prezydent przyjął prezesa LOPP 
inż. Martynowicza, 

Nagredy arłystyczne. 
WARSZAWA, (Pat). Na posiedzeniu sądu 

rozdania nagród w salonie zimowym Iustytu- 

iu Propagandy Sztuki, 

prof. Władysława 

lzonej dyskusji przyznano następujące na 

grody. 

pod przewodnictwem 

Skoczylasa, po przepit- 

    

grody p. prezesa rady 

Fra 

„Głowa 

  

towi Strynkiew      Jana. Kasprowic: 

iemu za ob 
/acławawi 

  

Borow 

   

  

z „ Wpracowni* 

WR 1-OP: 500 zł —- 

  

rody min. po 

    

niłowi WEtk raz „Martwa 

Ludwice N jzar gór 

tret p. Curie Skłodowskiej : 

of; min. spr. zagr. po 500 zi. Jadwi- 

u Pietkiewiczowej za obciz „Domy i 

  

  
oraz Tadeu i Potworowskiemu za 

  

ku Roinego po 500 zł      Włady 
  

a natura". 

agistratu Warsz. 

    
   

         

  

     

  

Ygmuntowi Grabowskiemu za obr 

PKO. 500 zł. 

Portret có 

Nagrod Leonow 

     mu za obra 

Projekt ustawy 6 szkołach 
akademickich na plenum Sejmu. 

WARSZAW 
zakomunikow 
(BBWR) zrz 

  

„Świłalski 
tarzy ński 

ałek 

  

    
„ (Pat). Ma 

że poseł 
Kł się mandalu 
    

  

a > mandatu 

  

no do komi 
istaw 

funkcj 

  

     

  

czyta- 

   
    
     

    

ch akademickich poset € 
rod.) cha i 

ą ustaw 

опа swą wa 

zmieniona, W końcu podkreśli, że projekto: 
wana obecnie ustawa tainow będzie r: 

„ Wypowiedziął się w imieniu 
przeciw temu projekto 

lud.) w at 
r. lud.) wyra Ё 

  

  

  

   
     
    

    

   
      

      

      

klubu. 
Langer SE. 
go 

  

    trowmski (I 
jekt ten jest sk 

W imieniu PPS / 
ciw, Poseł Bryła (Ch. Di kryty 
SA postanowienia ustaw 

jakoby do usuni 
ała profesorskiego na młodzi i ubolewa 

nad skrępowaniem aulonomji v ych uczel 
ni. Poseł Gruenbaum (klub żydowski) orua- 

    

        

Garbus, który oszukał rząd chiński. 
BŁYSZCZĄCA KARJERA KILKUDNIOWEGO 

BOHATERA CHIN. 

Żył sebie długo nikomu szerzej nieznany 
garbus Liang Tso-Yu. Ciehy prowadził ży- 
wot w głuchej zapadłej wsi chińskiej w pro- 
wincji Szantung. 

Ostatnio wypłynął nieoczekiwanie na 
szezyty sławy, powodzenia i uwielpienia nie 
mal całego chińskiego narodu. Potrafił on 
na kres kilku miesięcy skoncentrować uwa- 
gę opinji chińskiej około swej osoby. Warto 
poświęcić słów kilka. 

„DOBROCZYŃCA* SKARBU PAŃSTWA 

Pan Liang Tso-Yu zdobył się na odwaśę. 
Zstelefonował jednego razu do ministra fi- 

nansów rządu chińskiego w Nankinie, że na 

potrzeby ojczyzny gotów ofiarować 56 

swcieh bogactw: 30 miljonów dolarów. U 

szył się zatroskany minister i z nieclerpli- 

   

  

_ Więcej dbałości o bezpieczeństwo strażaków! 
Rozpaczliwa walka z ogniem w wypełnionej gazami piwnicy. 

Wczoraj koło godziny 5 p. p. w 
domu nr. 9 przy ul. Młynowej wy- 
buchł pożar. 

W piwniey mieścił się skład sta- 
rych szmat. Z nieustalonych narazie. 

  

SPORT. 
W. SZWAJCARII. 

Mistrz Polski zdoby. I nagrodę w Zurychu. 

TRIUMF SZTEKKERA 

Wi ubiegłą niedzielę zastał zakończon 
w Zurychu wielki międzynarodowy turniej 
zapaśniczy © mistrzostwo wszystkiech wag. 

Zawody te były welką propagandą dla 
teżyzny fizycznej Polaków, mistrz Polski 
Sztekker bowiem zdobył pierwszą nagrodę 
i mistrzostwo. 

Jak wielkie zainteresowanie wzbudziły 
te zawody Świadczy fakt, że w ostatnim dn. 
turnieju 4 tysiące widzów zapełniło obszer 
ną wdownię zurychskiej „Wintersporthalle* 
do estatniego miejsca, a bez przesady drugie 
tyle postanowiło wytrwać na stanowisku 
przed budynkiem by zaspokoić ciekaw: 

Podział nagród miał charakter niezwykle 
uroczysty. Cała publiczność powstała ze 
swych miejse. Przy dźwiękach polskiego ly- 
manu narodowego wręczono mistrzowi Polski 
Sztekkerewi pierwszą nagrodę oraz dyplom 
honorewy mistrza wszystkich wag. Entuz- 
jazm publiczności był tak wielki, że śmiałe 
rzecz można, iż chwila ła przemieniła się w 
wieiką maniiestację przyjaźni szwajcarsko- 
polskiej. Preczs Polskiego Koła Akademickie 
go w Zurychu p. Glinka — Januszewski wrę 
ezył mistrzowi Sztekkerow piękny kosz kwia 
tów, pedkreślając jak wiełkie znaczenie pro 
pagandowe ma zwycięstwo Sziekkera w 
Szwajearji. 

Drugą nagrodę zdobył potężny Niem.ce, 
mistrz świata Stoleenwald. Trzecią Szwajcar 
Seibt, czwartą Francuz Le Guinoł. 

    

O NAGRODĘ RZEŹBIARZA WALCZY PIĘĆ 
PAŃSTW. 

Ofiarowanie rzeźby „Spoczynek* przez 
prof. Wiiitiga zapaśnictwu polskiemu, wska- 
zuje na zacieśnienie łączności pomiędzy spor 
tem a sztuką. Obecnie mamy do zanotowa- 
nia podobny fakt a mianowicie ufundowa- 
nie nagrody dla zwycięskiej drużyny w iur 

  

nieju zapaśniczem pięciu narodów, przez 
znanego artystę rzeźbiarza prof. Raszkę. Na- 
grodą tą artystycznie wykonana rzeźba dłu: 
ta ofiarodaw 

  

    

  

  

  

Powy turniej jest  zorganizowańy 
przez Między odową Federację Zapaśniczą 

i odbędzie się w Wiedniu w marcu br. Udział 
w nim bio ą: Polska, Austrja, Czechy, Węgry 
i Itaija. 

Turniej będzie rozegrany systemem puha 
rowym, gdyż pokonna drużyna odpada'w na 
stępnych rozgrywkach. W związku z BC 
szem niezrozumiałą jest zapowiedź M. F. 

spotkania odbędą się w Warszawie, miód 
niu, Pradze, Budapeszcie i Rzymie. 

Ogół sportowy nie jest grutownie poinfo: 
mowany 0 polskiem zapaśnictwie, a jedzak 
postęp nasz w tej dziedzinie sportu jest wy 

Świadczy o powyższem chociażby po 
drużynowego mistrza Europy i Au- 

strjij — Hakoahu z Wiednia, który doznał 
w mzeczu z Wa 

Do turnieju więc o rzeźbę pro. Ras 
stajemy jako poważni kandydaci. Coprawda 
system rozgrywek jest miekor lecz 

w losowaniu mi usič 
się o zdobycie prymatu w zapašnietwie 5404 
kowej Europy. 

  

   

  

   

      

      

  

   

   

  

TURNIEJ SIATKÓWKI. 

Wii. O. Z. G. S. organizuje w dniu 14 bm. 
w sali Okręgowego Ośrodka W. F. propagan 
dowy turniej siatkówki dla wszystkich klu- 
bów zrzeszonych w Wil. Okr. Zw. Gier Sport. 
Zgłoszenia przyjmuje sekretarjat do dnia 13 
stycznia bm. do godz. 15. 

   

    

TURNIEJ BOKSERSKI. 

Dnia 21 stycznia br. rozpoczyma się tur- 
niej 3 Okręgów — Wileńskiego, Grodzieńsk'+ 
go i Białostockiego, — Początek o godz. 18 
w Sali Okr. Ośrodka WF. w Wilnie — Pierw 
szą walkę rozegra Wilno z Grodnem, 

szawą w grudniu ub. roku. . 

przyczyn, prawdopodobnie naskutek 
zaprószenia ognia, szmaty zatliły się 
i eała piwnica zapełniła się zjadliwe- 
mi gazami oraz dymem, który zaczął 
wydobywać się na podwórko oraz 
wdarł się do przyległych mieszkań. 
Zwróciło to uwagę mieszkańców do- 
mu i wkrótee ustalono iż w piwnicy 
powstał pożar. 

Zaałarmowano straż ogniową. Mi- 
mo niewielkich rozmiarów pożaru, ak 
cja ratunkowa była niezwykle utrud- 
niona z powodu zjadłiwych gazów 
które wypełniły całą piwnicę. 

Pierwsi strażacy, którzy weszli do 
piwnicy, zmaszeni byli niezwłocznie 
ją opuścić. Sprowadzono maski prze 
ciwgazowe i w nich prowadzono dal- 
szą akeję. Lecz maski nie na wiele się 
przydały. 5 strażaków uległo bardzo 
poważnemu zatruciu. 

Zatrutych strażaków wydobyto z 
piwniey i na miejsce wypadku natych 
miast zawezwano pogotowie ratunko- 
we, które 4 strażaków, a mianowicie: 
Stanisława Arciszewskiego (ul. Krzy- 
wa nr. 49), Mieczysława Bejnarowi- 
€za (Żwirowa Góra nr. 5), Jana Sier- 
gialisa (Rymarski zaułek nr. 23) 
Waclawa Bogdanowieza (ul. Koszy- 
kowa nr. 38) przewiozło w stanie po- 
ważnym do Szpitala Żydowskiego. 
Piątego strażaka, Jana Siesiekiego, po 
udzieleniu pierwszej pomocy na miej- 
seu przewieziono do mieszkania. 

  

Po przeszło dwugodzinnej utrud- 
„nioneį akeji ratunkowej pożar zdo- 
łano zlikwidować. Straty nie są znacz 
ne. 3 

PRZYP. RED.: Notując powyższe musimy 

postawić pytanie: dlaczego wileńska straż 

ogniowa nie jest zaopatrzona w odpowiedni 

sprzęt, niezbędny przy prowadzeniu podob- 

    

nej jak wyżej akcji ratunkowej? Czego są 

warte maski, które nie chronią od zatrucia? 

A przecież straż ogniowa jak nam komuni- 

kują, już niejednokrotnie zwracała się do 

magistratu z prośbą o zaopatrzenie straży w 

t zw. „pogoto gazowe. Pomijano to mil- 

czeniem, pomimo, iż wypadki wczorajsze nie 

są pierwsze. 

Strażacy Stanisław Arciszewski oraz Mie- 

ysław Bejnarowicz ulegli też w swoim cza 

żaru przy ul. M za, po- 

i odbyli dłuż- 

po- 

    

         
nemu zatruciu 

szą kurację w szpitalu. Obecnie ulegl: 

ważnemu zatruciu po raz drugi co, rzecz 

zrozumiała, poważnie się odbije na ich zdro- 

wiu. Trzeci zatruty strażak, Jan Siergialis, 

cdznaczony został medalem za ratowanie 

ginących (podczas pożaru przy ulicy Zamko- 

wej w zakładzie cynkograficznym Rakowsk'e 

go. Tam na rękach wyniósł on z płonącego 

budynku starszą kobietę i dziecko, którzy 

omal nie spłonęli żywcem. Wielka krzywida 

dzieje się naszym strażakom i Magistrat po- 

gazami 

  

  

winien wreszcie więcej pomyśleć nad ich bez 

pieczeństwem. 

KESEPAYOKORAENAZEZRE OOOO 

Czas ochronny na zzjące. 

W: dnu 15 stycznia rozpoczyna się czas 

ochronny dla zajęcy-szaraków (dla za 

ziełaków czas ochronny rozpoczyna się dni: a 

15 lutego). W! niektórych pismach czas о- 

(chronny (dla bielaków) był podany mylnie. 

  

BED OPGW: 

NAJELESANTSZA 
CUKIERNIA 35 

  

  

FORTUNA" 
DZIŚ, W PIĄTEK, ROZPOCZYNA WYSTĘPY 

ZNANA DAMSKA ORKIESTRA 
pod batutą słynnej koncertantki Judyty Neuman z udziałem popularnej rumuń- 
skiej skrzypaczki Aglaji Nistor. — Koncerty cudziennie od 6 ej do 11-ej wiecz. 

W SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA PORANKI OD 12-ej DO 2-ej PO POŁ. 

  

wością oczekiwał dobroczyńcy wieeznie pu 
stego skarbu. 

Reperterzy chińscy troskliwie zacpickowa 
li się sensacyjnym i tak rzadkim na stosun- 
ki ehińskie okazem patrjoty. Podobny gest 
był w Chinach bez precedensu. Dziennikarze 
wnet roózsławili imię p. Liang Ts0—Yu po ca 
tym kraju. в 

Liang Tso—Yu jest garbusem. Sposób 
<cbejścia miał tego rodzaju, że potrafił wzbu- 
dzić zaułanie. Widząc jak wielki entuzjazm 
wywołała jege pierwsza cterta, podwoił <taw 
kę. Oświadczył, że drugie 30 miljonów go- 
tów eddrć na rczwóp przemysłowy Chin, do 
któregć przywiązuje kolosalną wagę. 

Wielkorządea prowineji Szantung Hau- 
Fu-Czu i generał Czijang Pe Czeng zakrzat- 
nęli się żywo okało wspaniałomyślnego ofia 
redawcy. Multimiljoner otrzymał dwa bilety 
pierwszej klasy na podróż de Nankinu oraz 
listy polecające do najwpływowszych oschi- 
stości, Podczas jazdy honorowa eskorta to- 
warzyszyła garbusowi, który z dnia na dzień 
stał się nieledwie kohaterem narodowym. — 
Gdziekolwiek pociąg stanął, napotykał pan 
Liang na objawy entuzjazmu. 

W Nankinie wielkim patrjotą — miltimii- 
jonerem prawdziwie po ojcowsku zaopieko- 
wał się sam rząd. Zgotował mu książece ро- 
witanie. Pan Liang zamieszkał w najlepszym 
hetelu. Bo jego wyłącznej dyspozycji oddano 
mau kiłku sekretarzy ministra Skarbu, który 
narazie bawił w Szanghaju, lecz obiecał szyk 
ki powrót, Osobiście bowiem pragnął przyjać 
tuk hcjny dzr z rąk wielkodusznego patrjo- 
ty. 

Kolo hotelu, gdzie rezydował pan Liang 
uwijali się reporterzy. Wysoko postawione 
csobistości świata politycznego jak p. 
Czeng Kue Fe, wpływowy członek rządu, — 
oraz powszechnie poważany weteran Kuomin 
tangu Czang Czing Kiang, za honor poczy- 
tywali sobie w apariamentach swoich przyj- 
mować garbirsa Liaaga. Rewizytowali też kil 

kakrotnie bogacza, który triumtował. Przed 
jego miljonami zginali się wszysey. 

   

    

   

OSZUST ZDEMASKOWANY, 

Tymczasem minister finansów p. Soeng 
kurjerem pędził do Nankinu. Wsaeał z Szang 

haju. gdzie eglądał nicedbudowane jeszcze 
<zielaiee po ostatnich walkach z Japonja. 
Ciesz] , że ofiarowane pieniądze pozwolą 
cdbudowai największy port chiński. Rozeza 
rokał się jednak gorzko. 

P. Liang zwiekał z dnia na dzień z wyp 
łaceniem ofiarowanej sumy. Psczął się p 
tać. Miraz miljonów zaczynał się rozwie 
w nicość. Przyparty de muru p. Liang 0š- 
wiadczył, że konto w banku posiada w Han 
kcu, a książeczkę czekową okazać może tyl 
ko generalissimusowi C Haj Szeko 
W. Hankeu wykazało two, że miłjony 
p. Lianga są czystym wymysłem. Gotówka, 
jaka rozporządzał cszust, ażała się su- 
mą zaledwie tysiąca dołarów. Osobą p. Lian 
ka zacpiekowali sie detektywi, zaś nader wy 
sckie koszta pobytu sprytnego garbusa w 
Nankinie pokryć musiał pan Soeng z wieją 
cej pustką kasy skarbu państwa. (i. n.). 

    

  

     

      

   

    

        66 MICKIEWICZA 7 

Telefon 22-22 

wia nastroje 
ży na wy 

sademikó 

panujące obecnie wśród mło 
1 uczelniach w stosunku da 

5 gwaltownie 
atakując 

    

  

     

      

    

1, 

  

   
emówienia s bola Gruenbau- 

awach Klubu Narodowego panowała 
i pod adresem 

    

Na tem < 

  

kusję wyczerpano. Projekt us- 

  

    

     

  

lawy odesłany został do komisji oświatowej. 
Nasiępne posiedzenie Sejmu odbędzie się 

we środę dnia 18 s ia o godz. 16. Na po- 
rządku obrad m. i 
wego w s 

do ra 

wniosek Klubu Narodo- 
przedstawienie Sejmowa 

kacji paktu o nieagresji z ZSRR. 

Budżet emerytur i rent. 
WIARSZAWIA, (Pat). Sejmowa Komisją 

budżetowa obradowała dzisiaj nad budże- 
tem emerytur i rent inwalidzkich. Poseł 
Wagner (BBWIR.) wywodził, że wzrest eme- 
rytur wynika nietylko z powodu wzrostu 

zby emerytów ale z powodu wzrostu prze- 

ciętego zaa patrzenia na jedną osobę. 

Po omówieniu poszczególnych działów 
Ludžetur pt podkreślił z naciskiem, dla 
ukrócenia krążących pogłosek, że 0 Znowelį 
zowaniu ustawy inwalidzkiej dla dalszych 
cszezędności i o jakiemkolwiek zmniejsze- 

niu budżeiu renł i emerytur, w rządzie zu. 
pełnie się nie myśli. 

Poseł Kornecki (Klub Narodowy) oma- 
wiał sprawę przenoszenia na emeryturę u- 
skarżając się na zbyt wielką ilość młodych 
emerytów. 

Wiceminister Skarbu Kezłowski wywodził 
że emerytury i renty stanowią w tej chw: 
około 300 miljonów, co wobec wielkich bud 

      

  

  

  

    
  

   

      

żetów trzymiljardowych stanowiło 10 ртс- 
cent, wobec obecnego dwumiljardowege 

     sumę niesłychanie wysoką. 

alnianie młodych emerytów, to spec- 
jelny odcinek. Mamy zestawienie tej sprawy 
dla lut 1923—1926 i dla lat 1926 do 1930. 
Na niekorzyść tego późniejszego okresu w. 
pada wszystkiego 514 osób. Okazuje się w a 
że istnieje pewna konsekwentna logika w 
lu cyfr i że rządy przedmajowe i pomajowe 
ulegały podobnej konieczności, 

Po wyjaśnieniach refrenta Wagnera bud- 

żet emerytur i rent przyjęto w drugiem czy. 
taniu. 

Z komisji konstytucyjne!. 
WARSAWA, (Patl, Na dzisiejszem Posie- 

dzeniu sejmowej komisji konstytucyjnej pier, 
wszym punktem porządku obrad był wni3- 
sek posła Stanisława Strońskiego (Klub N 
Todowy) w sprawie rzekomej niezgodności » 
Konstytucją postanowienia Rządu w Przed- 
miocie pakiu o nieagresji z Rosją Sowiecką, 

posiedzeniu brał udział marszałek Śej- 

Świtalski. 
Poseł Słroński uważa, że pakt nakłada s. 

bowiązki na obywateli, zwłaszeza artykuł, któ 

ry mówi'o wzajemnem powstrzymaniu Się o 
działań agresywnych. Mówca w konkluzji o 

wiadcza. że za ratyfikacją paktu przez Sejm 
przemawiają również względy polityczne. 

Wicemarszałek Makowski uważa, Ż€ ze 
stanowiska formalnego wniosek Kłubu Narg- 
dowego nie może być przedimotem glosowa- 
nia. O ile chodzi o meritum wniosku. 0 mo- 
tywy Klubu Narodowi: ego nie są słus: Mów. 

ca powołuje na przykład z prakły komi- 
sji parlamentu francuskiego. Gdy przyyrzyj 
my się naszćj praktyce. znajdziemy Szereg u- 
mów, zawartych przez Polską, które nie prze 

szły przez Sejm. Wicemarszałek Makowska 
proponuje wycofanie wniosku, lub przejścia 
nad nim do porządku dziennego er 

Poseł Miedziński podkreśla, że pose? $troń 
ski kilkakrotnie zmienił swe s nowisko. Nie 
ułega wątpliwości, że pakt nie zawi iera prze- 

pisów prawnych. że przeto wniosek posła 
Stro! iego nie ma ra ji bytu, Stronami w 
pakcie nie są obywatele państwa polskiego i 
sowieckiego, lecz rządy. 

w fłosów aniu kom 
wnioskiem pos. Stośskidje przi 
rządk udzienego. 

Ci stale niezadowoleni. 
BERLIN, (Pat). Nacjonalistyczna „Boersen 

aża niezadowolenie z powodu po- 
inierewencji polskiej w Anglji w 

związku ze znanym deniem radjowyni. 
Dziennik przypisuje suk. owi propagandy 

polskiej uzyskanie dła przedstawiciela pol- 
$ tepu do radja angl. celem wygłosze 

R prelekcji na temat Pomorza Polskiege. 
Byłoby to tylko — zdaniem dziennika — ak- 
tem lojalności, gdyby radjo: angielskie rów 

nież dopuściło niemieckiego do wypowiedze- 
nia poglądów niemitekich na temat koryta- 

rza. O ile jednak do tego nie dojdzie, 4 
niem ki w odpowiedzi na odczyt połski 
powinienby tego samego dnia za pośredni... 
twem wśzystkieh niemieckich stacyj radio- 

wych. transmitować odczyt niemiecki na te- 
mat korytarza. 

Znowu katastrofa hydroplanu 
PARYŻ, (Pat). Pocztowy hydroplan fran- 

euski, obsługujący lnję Marsylja-Alger, ułegł 
wczoraj katastrofie, Katastrofę spowodowała 
silna hurza. Radjotelegrafista został zabity, 
a pilot i cbserwator zdołałi się uratować. 
Hydroplan wpadł do merza. 

   

          

     

   

    

     

    

      

  

    

sja uchwaliła nad 
do po- 

    

    
    

        

    

    

  

  

  

    

    

    

    

   



    

Nr. 10 (2651, 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Otwarcie elektrowni w Niemenczynie 

W końcu grudnia 1932 r. została u- 
ruchomiona w Niemenczynie elektro- 
wnia. Otwarcia dokonał wójt gminy 
w. obecności miejscowych władz woj 
skowych i ch oraz przedstawi- 
cieli społ stwa. 

Właściciel elektrowni A. Kowarski 

  

    

   

  

  

  

dołożył wiele pracy w której z pomocą 
przyszło mu znacznie dowództwo ba- 
onu K. O. P. Niemenczyn oraz urząd 
gminy by dać w tak trudnych czasach 
światło elektryczne i w ten sposób przy 
czynić się do rozwoju i podniesienia 
kulturalnego Niemenczyna. 

Nieudany napad bandycki. 
Strzały chybiły. 

Wezoraj we wsi Kobyłki gminy 
połoczańskiej, pow. mołodeczańskie- 
go dokonanc nieudanego zbrojnego 
mapadu rabunkowego na mieszkańca 
tejże wsi Jana Rewiako. 

Około godziny 8 rano gdy Rewia- 
ko. jadąc na targ do sąsiedniego mia 
steczka, był już na krańcu wsi przy- 
drożne krzaki nagle poruszyły się i z 
za krzaków wyskoczyło dwóch zama- 
skowanych osobników, którzy oddali 
w jego kierunku kiłka strzałów @ t. 
zw. obrezanek, 

Na szczęście Rewi 

  

racił 

  

ko nie     

zimnej krwi i w estatniej chwili zdą- 
żył wyskoczyć z funrmanki, dzięki cze 
mu kule przeleciały ehek niego nie 
wyrządzając mu żadnej krzywdy. 

Rewiako zaczął uciekać. Oddane 

ZIMA I 
Znaczne opady śnieżne na pograniczu polsko - sewieckiem. 

Z Molodeczna donoszą, iž w okręgach 
asiroszyckim, biekaliūskim i częściowo za- 
siawskim wypadł wiełki Śniek. Drogi kołowe 

1 kolejowe zcstały kompieinie zasypane zwa 
łammi Śniegu. Również wielka śŚnieżyca i 
wezoraj panuje na pograniczu  polsko-so 
wieckiem w reje iehniewicz. Śniegiem 
pozasypywane są 6 niee połskie i sowiec 
kie. Żołnierze na nartach z trudem przedzie- 

  

  
    

  

powtórnie do uciekającego strzały 
„również chybiły. 

Krzyki uciekającego i odgołs strza 
łów wywołały we wsi ałarm. Na miej- 
sce wypadku zbiegli się włościanie uz 
brojeni w kosy, drągi i kije którzy 
wszczęli pościg za uciekającymi na- 
pastnikami. | 

W rezultacie napastników zatrzy- 

mano w pobliskim lasku i oddano w 
ręce polieji. Okazali się nimi miesz- 
kańcy tej samej wsi Mikołaj Ryndze- 
wicz i Józef Obido, których pod sil- 
mą eskorłą odstawiono na pobliski po 

sterunek policji. Zachodzi przypusz- 
czenie, iż chcieli oni dokonać napadu 
rzbunkowego. 

Dochodzenie policyjne prowadze- 
me jest w trybie doraźnym. 

DZIE... 

  

rają się przez zwały śniegu. Komunikacja ke 
łowa zcstała przerwana. Włościanie z sania- 
mi nie mogą wydobyć się z lasu, do które 

gc dnia 16 b. m. udali się po drzewo. 8 par 
sań w lesie zostało zasypanych. 11 włościan 
znalazło się w ciężkiej sytuacji, nie mogąc 
wydestać się z lasu, Zarządzono ekspedy- 
cję ratunkową złożoną z sekcji żołnierzy na 
nartach. 

    

Przygotowania Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej. 
W: związku z wypadami śnieżnemi w obrę 

bie wileńskiej dyrekcji kołejowej z polecenia 
ałyrekeji uruchomionc pługi odśnieżne, które 
wrazie grożącego niehezpieczeństwa zasypa 

Pociąg utknął 
Ze Stołpeów doncszą, iż onegdaj pociąg 

ascbcwo-towarowy zdążający z Mińska da 
Kajdancwa na 5 kim. od stacji Wiazyń ntk- 
gąi w drodze z powodu śnieżnych. Skuł 
kiem zatrzymania się pociągu towarowo-0sG 
bowegc na głównej linji międzynarodowej, 

Utonął w 
Dnia 10 b, m. weczorem zdarzył się wy: 

padek handlarzowi Tomaszowi Karasiew!- 
wzowi z Wiśniewea, który zdążając do Dukszt 
saniami nie orjentując się dobrze w drod:e 
wjechał na zamarżnięte i zaśnieżone jezioro. 
Gdy Karasiewicz znajdował się na środku je 
"era, gdzie lód był cienki, załamała się po- 

      

nia linij kolejowych rzucone zostaną na szla 
ki.Pługi odśnieżne w ilości 4 szłuk znajda- 
ją się w pogotowiu. Również są zmobilizo- 
wane brygady robotnicze. 

polu. 
pociąg międzynarodowy Moskwa—Warsza- 
wa— Paryż cepóźnił się z przybyciem do Nie 
goreloje. 

Na głównej linji pracuje stale pociąg ra- 
towniczy. 

jeziorze. 
włeka ledu i podróżny wraz z koniem i s 
niemi wpadł de wody. Na krzyk ofiary przy- 
biegło dwóch włościan, którzy po pewnym 
czasie wydobyli zwłoki Karasiewieza, Koń 

utonął i z pod powłoki lodu nie można go 
wydobj 

      

Tragiczne spotkanie patroli śpwieckih 
podczas burzy śnieżnej. 

7 Radoszkowiez donoszą, iż podczas oneg 
sajszej burzy śnieżnej na pograniczu polsko 
sowieekiem w ekolicach Chocieszyc dwa qa- 
trole sowieckiej straży granicznej spotkaw- 
szy się w czasie największej zadymki rozps- 
ezeęły między soką strzelaninę, którą zaalar 
mowały straże połskie. Wynik tej strzelan:- 
my był tragiczny, bowiem jeden z żołnierzy 

sowieckich został zabity, zaś drugi odniósł 
ciężkie pestrzały w okolicę szyi. Na miejsce 
wypadku zjechała komisja, która przystą 

  

piła do śledztwa. W; wyniku dochodzenia n- 
stalono, iż jeden z patreli spotkawszy inny 
patrol, który nie podał hasła wziął go za 
zbiegów i rozpoczął strzelaninę, której epi- 
log był tragiczny. 

Wilki grasują. 
Z poszezególnych odcinków powiatów. 

wileńskiego, jmołodeczańskiego i wołożyń- 
skiego odonoszą © pejawieniu się stad wil- 
ków. które noeami a nawet w dzień wdzie- 

rają się do zagród włościańskich, skąd po- 
rywają żywy. inwentarz. 

Również na drogach stada wiłków nie- 
pokcją przejeżdżających i przechodniów. 

нна оее 

Mickuny. 
CHOINKA. 

Dnia 8 stycznia odbyła się tu w powszceli 
mej szkole imienia p. Premjerowej Janiny 
Prystorowej choinka dła dziatwy szkolnej 
urządzona kosztem wysokiej protektorki i 
opiekunki tej szkoły p. Premjerowej, Choin- 
ka zgromadz całą dziatwę i ogromną ilość 

  

     

        
  

rodziców, którzy z ogromnem zaciekawie 
miem i przyjemnością przyglądali sią swotm 
dzecióm rozbawionym, wesołym i szczęśl.- 
wym. 

  

Inowacj: 

  

   
st chór szkolny zorgaa:zow. 

my przez tutejszego nauczycela p. And 
ankiewicza, któremu ludność miejscowa 

składa tą drogą wyrazy uznania i wdzięcz- 
mości. Dekilamacje, 
AE i KIECÓWAI 

  

  

   

  

onej dziat 
r nie zwabiały ich uwagi worki cu 

kierków i łakoci nadesłanych przez Panią 
Premjerową.  Obdarzeni pupile opuszcza?, 
gmach szkolny żałując tylko że nie mog: oso 

    

     

biście podziękować za uciechę swojej Opis- 
Hajot. kunce. 

Kuprjaniszki. 
JASEŁKA. 

W] dzień Trzech Króli oraz 
dmia 8 bm. w szkole pe 
Wilna w Kup a 
przez dziatwę szl olną 3 „Jasełka Krako s 
w sześciu odsłonach. Zwięk ca się stale 
frekwencja na przedstawieniach szkolnych 
(w dniu 6 bm. przeszło 120 osób, w dniu 
8 zaś prawie 150) jest najlepszym dowodem, 
że szkolne kółko dramatyczne prowadzor 
przez p. Jarzynową zdobywa coraz więk 
uznanie, a jego występy są bardzo p. 
ną atrakcją na tym dalekim krańcu n 

Dochód z przedstawienia przeznaczono 
аа wykończe sztandaru szkollnego. 

W Nowy Rok w iejże szkole urządzona 
została dla eci tradycy 
go przy ił się Mag) 
miejscowy Komitet Rodzic 

Oszmianą. 
PRZEDSTAWIENIE K. M. W. 

KAŃCACH. 

Dnia 6 stycznia odbyło się przedstaw.e- 
mie amatorskie urządzone 6 
W. w Wiiażykańcach, gm. dziewieńskiej 

stały odegrane dwie komedyjki p. t. „ 
biarze* — Walewsk go i „Chrapanie z roz- 
kazu” — Chrzanowskiego. 

Na przedstawienie przybyło około sto 0- 
sób z okolicznych wiosek. Przedsiawienie wy 
padło imponująco. to też zyskalismy zupet 
ne uznanie wśród obecnej na przedstawienu 
publiczności oraz zaprojektowano, ab 

odegrali wyżej wymienione sztuczki w kilku 
innych miejscowościach. 

Koło nasze zostało zorganizowane przez 

  

   
       

       

    

      

   

    

  

    

   

  

    

W WIAŻY- 

  

     

      

   

  

  

   

obecnego kierownika szkoły tul. p. Sta 
ława Birkowskiego, któremu koło składa s 
deczne podziękowanie za inaensywną pracę 
w kole, za wzbudzenie zapału do pracy u 
członkach Koła i zwiększenie liczby człon- 
ków, których liczba obecnie wynosi 40 osób. 

  

   

  

Na ostatniej zebraniu uchwaliliśmy wpła 
cać składkę miesięczną po 5 groszy. Żebra- 
ną gotówkę zawierza Koło obrócć na pre- 
numeratę pism, zakupienie sztandaru. oraz 
na inne drobne wydatki. 

Również Zarząd K. M. W. w Wiażykań- 
cach dziękuje panu staroście pów. oszmiań- 
skiego za okazaną pomoc materjalną craz 
symipat ję. 

Stańczyk Witołd 

Członek K. M. W. w Wiażykańcach. 

Opsa. 
Z DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU STRZEŁEC. 

KIEGO W: OPSIE. 

Pod egidą Zw. Strzeleckiego w edi & 
okazji pożegnania Starego Roku odbyła s* 
w dniu 31 grudnia 1932 r. „Wielka Wiecz» 

nica Sylwestrowa” w salach tutejszej szkoły 
Rolnicz ‚ па którą przybyło wiele osób z po 

ód miejscowej inteligencj: i przyjezdni ga 
e; 
Wieczór laneczny poprzedziło przedsta- 

wienie p. L „Przybłęda* arcywesoła komed 
ja w II aktach, odegrana przez zespół amato 
rów w wiej części członków Zw. Strzsiec 
kiego. 

Licznie przybyli goście ujrzeli piękną sce 
nę, dzieło p. W. Wieliczk ; doskonałą gra 
naszych przygodnych aktorów, szczególnie 
p. Hanki Szukiełówny w roli zakochanej 
dziewczyny, sierżanta Szczepanika w rol 
frajtra i innych, wywołując huragany śmie 
chu, a zarazem nastrój wesołości na dalszą 
część wieczoru, którą rozpoczęło tańcami 

Bufat dzięki ofiarności tutejszych pan, a 
zególnie p. Karawanowej wyglądał es 

cznie i nie mniej okazale zaspakajając głó 
przybyłych. Kilkanaście minut prz d pėda: 
wszyscy udali się do bufetu, gdzie BOY e 
żegnano Sta i spotykano Nawy Rok, ski 
dając sobie życzenia. Nastrój wytworzył się 

miły, że biały dzień zastał gości jeszcze 
tańczących. 

Z uzyskanego dąchodu 26 zł. 80 gr. prze 
znaczono na biedną dziatwę tutejszej szkoły 
powszechnej, a 43 zł. na cele kulturalno —- 
oświatowe Związku Strzeleckiego 

W dniu zaś 5 stycznia wieczorem w świeł 
dicy strzeleckiej w Opsie po razpirwszy od- 
był się „Tradycyjny Opłatek* urządzony 
raniem Zarządu Z. Strzeleckiego. W piękr е 
przybranej świetlicy zasadła „Szara Resć 
Strzelecka”, by wspólne ze swymi przełożo- 
nymi i gośćmi przełamać się opłatkiem. aN 
ten uroczysty wieczór przybyli przedstaw :- 
ciele szkół, samorządu P. P. oraz zaproszen. 
goście z pośród miejscowego społeczeństwa. 
Przy herbatce, wśród śpiewu kolnd, pieśn: 
żołnierskich : muzyki spędzono mile kilka 
godzim. 

Do zebranych przemówił prezes B. Wys- 

    

   

  

  

  

      

  

  

  

  

          

   

  

Rr UR A R WE T EE NS KI 

Fikcyjne bilanse Arbonu? 
W sferach miarodajnych krążą о- 

becnie uporczywe pogołski, że bilanse 
Arbonu za pierwsze miesiące egzysten 
cji były z premedytacją przedstawio 
ne w zbyt optymistycznem świetle, 
wykazując nadwyżkę, wbrew stale po 
noszonemu deficytowi. Bilanse te mia 
ły przekonać Saurera o tem, że inwe- 
stowane przez niego kapitały zostały 

Magistrat 
Jak już donosiliśmy Arbon tie 

wpłacił na rzecz miasta 150 tys. zł i 
sumy tej uregulować podobno nie za- 
mierza. ŚR to grożbę zerwani: u- 
mowy i pozostawienia Wilna bez ko- 
munikacij miejski 

W związku z wytworzona sytuacją 
Magistrat odbył onegdaj PR na- 
radę. Na posiedzeniu tem, i 
wiadujemy, wladze miej 
wily Ściśle trzymać się liter vusrówy i 
w razie niew płacenia nałeżnosci w ter 

  

      

   

Meczet Sarać Ali z cmer 

    

włożone w interes doskonale prospe- 
rujący. Sytuacja zmieniła się, a raczej 
uległa wyjaśnieniu po objęciu kierow 
nietwa przez dyrektora Massalskiego. 

Pogłoski te nabierają cech praw- 

  

  

  

dy w świetle oświadczenia dyrekcji 
Arbonu, że ..tylko wadliwość buchal- 
terji w „ała początkowo fikcyj- 

   
ne zyski”. 

— Arbon. 
minie przepisanym t. j. do dnia 16 go 
stycznia wyciągnąć z tego odpowiednie 
konsekws: ja „dZCQwiumasne ОМа 

  

W wypadku tym Arbon straciiby 
złożoną w Magistracie kaucję w wy- 
sokości 100.000 złotych oraz kapitał 

ości 200.000 złotych zainwes 

      

  

w wys 

towany w budowie garaży autobuso- 
wych. 

Ostateczne więc wyjaśnienie sytu- 

acji BÓR z dniem 16 bm. 

arzem w Sarajewie. 

OFIARY. 

M. M. nieprzyjęte przez dr. Świdę hono- 
rarjum 8 zł. na dom Dzieciątka Jezus. 

Chwalebny czyn obywatelski. 

Wczoraj t. j. dnia 12 bm. prezes Z 
icznych Kupców i Przemyslow 

i Woj. Wiileń 
ył na rzee posł 
2 100 na cele walk: 

z bezrobociem, wy na zasadzie 
jędnomyślnej uchw walnego zgroimadze 
nia Związku które się odbyło przed kilka 

dniami. 

    

    

   

   

    

     

    

  

   

      

Podkreślić musimy 
A w A ubie; 

   

    
    

jeśli zw 
pców i Pi 
na l Woje sódkiwA w 
de: samorzulni 
kładem innym zasobr ym w środki finan 
sowe zrzeszeniom społeczno-gospodarczym. 

Komunikacja bezpośrednia 
między Wilnem a Lwowem. 

Wi sezonie letnim r. b. uruchomione zc- 
staną bezipośrednie pociągu osobowe między 
Wilnem a Lwowem przez Baranowicze i 

  

          
  

Zdołbunów. Pociągi te wj ć będą z W! 

na o godz. 18,50, przybywa ś do Lwowa 
o godz. 13,35. 

W. pociągach tych kursować będzie Вел 
pośredni wagon Wilno— Truskawiec. 

Lokatorzy nie rezygnują 
z akcji obniżki komornego. 

Jak nas informują organizacja łokatorów 
postanowiła nie rezygnować ze swych żą- 
dań i domagać się dalej obniżki komornego. 

W] tym celu dełegaci Związku Lokatorów 
udadzą się do Wiarszawy, gdzie ma odbyć 
się konferencja z prezesami wszystkich k'u- 

bów parlamentarnych którym jednocześc e 
złożą memorjał tej samej treści co wystoso- 
wany nedawno do rządu w sprawie obniżki 
komornego w starych i nowych domach. 

W| memorjale tym lokatorzy domagają „1е 
ustawowej obniżki komornego o 30—40 pro- 
cent tłumacząc ją koniecznością życiową 

WI tej bowiem wysokości tyegły zniżce 
wszystkie niemal zarobki, zarówno urzędni: 
cze, jak i kupców i wolnych zawodów 

  

   
     

   

    

  

  

  

gą R ar 

Nie 
WI JEDNOŚCI SIŁA. 

Na ławie oskarżonych trzej mizęr: 
scy i Chūderlawi braci a Wiktor Jan i Jo ei 
Juszkiewiczowie, u ńcy wsi Leszczyn:: 
ki, gm. rzesza. poczciwe twar 
i jasne spojrzenia. 
że są oskarżeni o pobic Antoniego Borkcv: 
skiego, kolosalnego wzrostu i a bk 
duwy atlety. Jestešmy zdumiemi, 
my, že Borkows nie był w 

lecz w towarzy: 2 ich przyja 
wicza i Janko go. Spójrzmy jednak 
ważnie na osk: rżonych. Są pedobni do siebie 
jak krople: wody, ożywia ich jeden bratersk* 

Т się tak zwartej 
ozumiemy teraz nawet 

jego, którzy w ehwi' 

rzucili się w popłochu 
agresywnej postawy 

  

ni- 

  

      

    

     
      

    

  

    

    

   
   

  

i mocnej jedności? 
przyjaciół Borkows 
krytycznej dla nieg: 
do ucieczki na 
wojowniczych bra 

     

  

PIJATYKA I BÓJKA. 

Zaczęło się PO w (ROWE basa 
i wnicy 

5lna, na kufel piwa.      

      

   
„ miał 

do  Borko iego, który 
świadczył przeciwko niemu na procesie o 
pobicie policjanta. Jan J. dostał wtedy 6 a: 
sięcy więzienia. bi 

eden kufel* przerodził się w formalna 
obie konrpanje wyszły w 

krokiem i momenta 
Towarzysze Borkows 

   oddawr 

    

  

    
        
rozpoczęły 
go. obrzu 
li, pozostawiony na łaskę braci „Borkow 
został obalony na ziemię, zbity kamieniam 

i kłonicami po głowie, aż do utraty przytom 
ności, Tak stoi w akcie oskarżenia. 

    

    

KOMENDANT i PATRJARCHA. 

Sąd, kłóry wczoraj rozpatrywał sprawę, 
hultajskiej trójki, zasiągnął o nich opinji u 
dwóch ludzi. U ide miejscowego pv 
sterunku P. P. i-sędz.wego, najstarszego 
wsi obywatela 90-lelniego Jana Stankie 

iKomendant twierdził z całą stanow 

     

    

    
   

    

iš Každy boi się ich agresywności : 

  

   

twardych y 
przekonanie, że Świadkowie, pochodzący z 

i) A J ady 

Е Helena Romer = 
Е 

Tutejsi. Nowele. wyd. Rój, Warszawa Z 
E Swoi Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho- E 

miński. Wilno. E 

Książka o Nich. Romans Wyd. L. Ś 
Chomiński. Wilno. = 

Е 

    
Wiija u Państwa Mickiewiczów. 

(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 
leńska. 

Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie 
Wilna w 1919 r.) Scena Wileńska, 

a Ai ik 

referent wych. obyw. M. Karawan ob- 
. А. Czerniakiewicz oraz kier. 
anowa składając „Braci Strze 

j e życzenia. 

W) serdecznych słowach strzelcy dzięko 
wali za troskliwą opiękę Zarządowi i po- 
parcie sympatyków. 

  

  

    

šwietl 
lec. 

    

Z pagranicza. 
POLSKO-SOWIECKA KONFERENCJA 

GRANICZNA. 

Dnia 16 b. m. w pogranieznej wsi Stani- 
szewo w wejonie edcinka granicznego Doma 
niewicze odbyła się polsko-sowieeka konfe- 
reneja graniczna. Z ramienia naszych władz 
w konfereneji wzięli udział przedstawiciele 
K. O. P. i władz administraeyjnych, zaś ze 
strony sowieckiej dwóch komisarzy granicz 
nych i delegat z Kojdanowa. 

Tematem rozmów były sprawy: załatwie- 
nie sprawy skraju lasu i tak naleža- 
cych do włościan po obu stronach wsi Sta. 
niszewe i Achmatówka, dwa zatargi gram 
czne między strażą sowiecką a naszym patra 
lem K. O. P. © słup graniczny, który prze- 
wrócony został przez dwóch pijanych straż- 
ników i inne, 

Wi wyniku narad sprawę granicy wsi za- 
łatwiono pomyślnie. Zniszczony słup dele 
gaci sowieccy zobowiązali się ustawić. 

  

tej samej wsi, co oskarżeni, będą się ba': 
zeznawać przeciwko nim . 

Jednak sęx ; patrjarcha, który każde- 

go niemu mieszkańca wsi wychował na 
swych rękach, wydaje inną opinję. Chłopzv 
są spokojni i dobrzy. Czasem tylko Janek 
denerwuje się, gdy wypije za dużo, ale i wte 
dy nie czyni nikomu krzywdy. 

ATLETA KALEKĄ, 

podczas bójki, złamali Borkow- 
уа rękę. Nie odzyskał już w niej 

у Si teraz bezwładna wzdłuż ciała. 
Opowiadał sądowi jak jego przyjaciele u- 
ciekali od braci. Porzucili wozy, przybiegii 

    

  

Bracia, 

   

ciałem mocni, lecz zwartym duchem. 
do domu, zamknęł: się w chatach i dop.ero 
w nocy pośzili na poszukiwanie koni i we- 
zów. Jego zaś odwieziono do szpitala. 

WYROK. 

Zeznania świadków rzucają różne św* 
tła na przebieg a. Jasne tylko jest, że 
Jan zawinił najbardziej, w dodatku jest re- 
cydywistą. | 

Sąd wydał wyrok, skazujący Jana J. ax 
karę rocznego więzienia. Po zastosowaniu 
amnestji zmniejszono ją do 6-ciu miesięcy. 
Braci Jana uniewinmiono. Obronę wnosił 
mec. Chill. Oskarża prokurator Jacuńsk:. 

Włod. 

  

  

    

RADJO 
WILNO. 

PIĄTEK, DNIA 13 STYCZNIA 1933 R. 

11.40: Przegląd prasy. Kom. meteor. Czas. 
12.10: Muzyka z płyt. 13.20: Kom. meteor. 
14.40: Program dzienny. 14.45: Utwory Czaj- 
kow go (płyty). 15.15: Giełda. roin'cza 

om. LOPP. 15.35: Lekcja angielsk 'e. 
go. 15.50: Muzyka z płyt. 16.25: Przegląd 
wydawn. perjod. 16.40: „John' Locke — oj- 
ciec liberalizmu* — odczyt. 17.00: Koncert. 
W D. c. koncertu. 17.55 Program 

  

      

na sobotę. 18.00: Muzyka lekka. Wiad. bie 
żące. D. c. muzyki lekkiej, 18.40: GCodziennv 
adcinek pow. 18.50: Rozmatości. 19.00. Po- 

  

lakom na Kowieńszczyźnie. 19.20: Przegiad 
prasy roln. kraj. i zagr. 19.30: „Powodzenie 
w interesach* — felj, 19.45: Prasowy dzien 
nik radjowy. 20.00: Pogadanka muzyczua. 
20.15: Recital fortepjanowy A. Rubinsztejna 

lakiem powieści połskiej* — felj. D. c 
reciialu. 21.40: Wiadomości sportowe. Dad. 
do prasowego dziennika radjowego. 21.50: 
Koncert Europejsk: z Medjolanu i Turynu. 
23.25: Kom. meteor. 23.30: Muzyka taneczua 
z płyt. 

SOBOTA, dnia 14 stycznia 1938 r. 
11.40: Przegląd prasy; Kom. meteor.; Czas; 

12.10: Muzyka z płyt; 13.20: Kom. meteor.; 
1440: Program czienny; 14.45: Symfonja M 
zarta c- dur (płyty); 15.15: Giełda rolna; 15 
Wiad. wojskowe; 15.35: Audycja dla młodzi. 
ży; 16.00: Muzyka z płyt; 16.25: „Wilcze kiy 
radjowe*; 16.40: „Dawne lawy“ — odczyt; 
17.00: Audycja dla chorych; 17.308: Komuni- 

17.40: „Jakim powinien być narciarz* — 
^ Program na niedzielę; 18.06: 

Muz ka lekka; 18.15: Wliad. bieżące; 18.20. 
„Skrzynka pocztowa Nr. 230“ 18.40: Codz. 
odc. pow.; 18.50: Rozmaitości; 19.00: Tygod- 
nik litewski; 19.15: „Podróż starošwiecka“ -— 

feljeton; 19.30: „Na widnokręgu”; 19.45: „Pra 
sowy dz. radj.: 20.00: Godzina życzeń (płyty); 
Wiad. sportowe; Dod. do pras. j 
cert; 22.05: Koncert chopinowski; 22.4 
wiarniane kłopoty* — felj.; 22,55: Kom. me- 
teor.: 23.00: Muzyką taneczna; Wiiad. eksped. 
polarnej; D, c. muzyki tanecznej. 

» WARSZAWA. 
PIĄTEK, dn. 13 stycznia 1933 r 

12.10: Płyty gramofonowe. 15.35: Iekcja 
języka angielskiego (Linguaphono). 15.50: Pły 
ty gramofonowe. 16.40: „John Locke — oj- 
ciec liberalizmu* — odczyt. 17.00: Koncert w 
wyk. reprezentacyjnej Orkiestry Policji Pań- 
stwowej. W przerwie Komunikat Hydrografi- 
czny. 18.00: Muzyka lekka z Adrji, 18.50: Ko- 
munikat dla narciarzy (Kraków). 19.20: Prze- 
gląd rolniczej prasy krajowej i zagranicznej 
(Wilno). 19.30: Feljeton — „Powodzenie w 
interesach“ — p. K. Jablowski. 1945: Praso- 
wy dziennik radjowy. 20.00: Fejeton literacki 
pt. „Szlakiem powieści polskiej”. 20.15: Tran- 
smisja z Filharmonji recitalu Artura Rubia- 
steina (I część). 21.00: Transmisja z Medjo- 
lanu koncertu „europejskiego. 23.15: Wiaqo- 
mości sportowe. 23.30: 

SOBOTA, dn. 14 stycznia 1933 r. 
12.10: Płyty gramofonowe. 15.25: Wiado- 

mości wojskowe i strzeleckie — red. J. I. 
Targ. 15.35: Słuchowisko dla mlodzisžy —- 
„Powieść o Rolandzie". 16.00: Płyty gramofo- 
nowe. 16.40: „Dawne łowy* — Otto Hademan 

(Wilno). 17.00: Transmisja ze Lwowa audy- 
cji dla chorych, 17.30: Komunikat Hydrogra- 
ficzny. 17.40: „Jakim powinien być narciarz” 
— Bron, Czech (Kraków). 18.00: Muzyka tu- 
neczna z Adrji. 19.20: Wiadomości ogrodnicze. 
19.30: „Na widnokręgu”. 19.45: Prasowy dz. 
radjowy. 20.00: Jfoncert muzyki lekkiej z udz 
Mieczysława Fogga. 22.05: Koncert Chopinow 
ski.22.40: Feljeton pt. „Kawiarniane kłopoty” 
28.00: Muzyka taneczna z „Bodegi*, W przer- 
wie od 23.30—23.34 wiadomości z kraju dla 
członków Polskiej Ekspedycji Polarnej na 
Wyspie Niedźwiedziej (Lwów). 

  

    

     

  

   

     

  

   

    

   

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulanee. Dziś w 

piątek 13 stycznia z powodu próby general 
nej „Cara Iwana Groźnego* — przedstawie 
nie zawieszone. 

Jutro w sobotę 14 stycznia wielka prem- 
jera historycznego dramatu A. Tołstoja 
„Car Iwan Groźny*, w reżyserji Wiładysława 
Czengerego, z udziałem dyr. Franciszka Ry- 
chłowskiego w roli Iwana Groźnego. Udz'a! 
bierze cały zespół dramatyczny. Oprawa sce 
niczna i kostjumy Wiesława  Makojnika 
Premjera ta budzi w naszem mieście pow- 
szechne zainteresowanie, wróżąc jej długie 
powodzenie. 

— Nienielna popołudniówka. W niedzie- 
lę 15 stycznia o godz. 4 pop. „Marjusz*, 
współczesna komedja, dotychczasowe przed- 
stawienia których budziły szczere zadowole- 
nia cznej publiczności. W: rolach głównych 
T. Koronikiewiczówna i L. Wołejko. 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej 
skieh ZASP. w Wiilnie. Dziś w piątek 13 „ty 

.cznia w Stołpcach odegrana będzie jedna . 
najświetniejszych tragikomedji abrjeli Zapał 
skiej „Panna Maliczewska* z Ireną Łado- 
siówną w roli tytułowej, w otoczeniu Saby 
Zielińskiej, Edwarda Glińskiego, W. Stani: 
sławskiej, M. Koczyrkiewicza, B. Loedla i E. 
Elwiekiego. Ceny miejsc od 50 gr. do 4 zł. 

Jutro w sobotę 14 stycznia „Panna Mali. 
czewska“ w Nieświeżu. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia Ostatnie 
przedstawienia rewji „Yo—Yo*%. Dziś wspa 
niałe widowisko rewjowe ,(,Yo—Yo*, skła: 
dające się z piosenek, piešni nastrojowyca, 
wesołych skeczów i monologów, oraz barw- 
nych tańców i ewołucyj. Rewja „Yo—Y>* 
niebawem schodzi z repertuaru. Jest to w- 
dowisko ze wszechmiar interesujące i god 
ne widzenia. Ceny normalne. Zniżki ważne. 

— Najbliższa premjera w „Lutni“. Przy- 
gotowania do nowej premjery, doskonałt; 
operetki Fałla „Róże az Florydy* w całej 
pełni. Pracownie teatralne przygotowują 14. 
tej operetki nową bogatą wystawę. 

Premjera we wtorek 17 b. m. 
— Artur Rubinstajn zjeżdża do Wilna na 

zaproszenie Wlileńskiego Towarzystwa F*l- 
harmonicznego na jedyny recital fortepiano 

wy 

   

   

  

Pomoc dla bezrobotnych 

nie jest filantropją 

lecz samoobroną! 

  

: ; 

Wieczór na cześć art. malarza 
p. Artura Szyka, 

Grono przyaciół tego niezwykłego artysty, 
ze sfer intelektualnych wileńskiego społeczeń 
stwa żydowskiego, postanowiło uczcić p. Ar- 
tura Szyka poświęconym mu, wieczorem to- 
wi kim. Przed paru dniami w. głów- 
nej sali kawiarni „Fortuna*, przy ul. Mies e 
wicza, zebralo około stu osób z elity wi- 
leńskiej inteligencji żydowskiej, o zabarwie- 
niu bardziej demokratycznem, niemniej o doś 
różnych kierunkach ideowych. Różnorodność 
tę, podkreślił potem jeden z mówców stwier- 
dzając z zadowoleniem, że cel wieczaru do- 
EA potrafi tyle różnych ełemeniów zje- 

   

    
    

  

   

  

prezes Żydowskiego Zw. 
h, poczem przemówił, wy 

  

brany na przewod 

łan - Kapłański, 

  

itając gorąco Sołenizanta 
jąc narodowe cechy ży-     

  

Następnie s p. Wajnik utalenio 
wany literat . analizując sztukę p. 
Szyka na podstawach history ych. Również 
do historji sięgnął P. Maik również znany li- 
terat żydowski, sięgając do świetnej przesz- 
łości sztuki iluminatorsk jw dniowiecz- 
nych klasztorach, przytaczając bardzo cieka- 
we dane o dawnych iluminatorach żydow- 
skich. 

Wszystkie wymienione przemówienia od- 
znaczały się zarówno bardzo wysokim pozie- 
mem treściowym, jak i piękną formą. Tem 

przykrzejszy zatem kontrast z niemi stanowił 
występ p. adw. Czernichowa, który wygłosił 
wiecowe przemówienie wyborcze w gorszym 
gatunku. Pomijając jego demagogiczne i bar 
dzo niesforne wycieczki pod adresem obec- 
nych na sali przeciwników politycznych, a na 
wet došč leke y ton w stosunku do goś- 
cia wieczoru — musimy podkre: wysoce 
rażący zwrot, którego p. Czernichow użył, 

mówiąc, m. in., o nłk. B erku Joselewiczu. 
Nikt nie może zmusić p. rnichowa do czci 
dla szlachetnej, rycers| postaci bohater- 

  

    

    

    

      

   
skiego Żyda. — Polaka i żołnierza walk o 
niepodległość Polski. Trudno. Kwestja prze- 

  

konań, kwestja pewnego poziomu moralnego... 
Chodzi tu jednak o to minimum przyzwoitoś- 
ci, które musi zachować każdy człowiek kuł 
turalny. 

P. Czernichow znalazł się poniżej tego 
właśnie minimum, nie rozumiejąc nawet tak 
elementarnej rzeczy, jak sprawa szacunku dła 
ofiarnos ołnierskiej, którą i d i 

współrodaków może się poszczycić. 

Incydent ten został przyjęty przez słucha- 
czów z głębokiem oburzeniem, czemu dałi 
wyraz, w znakomitej większości powstrzymu- 
jąc się od oklasków. 

   

     

Pojrzedni poziom przemówień przewró 
cony zosiał niezwłocznie przez p. Abramowi- 
cza, który mówiąc o sztuce p. Artura Szyka, 
poruszył istniejące w niej momenty, ogólno 
ludzkiego braterstwa, jako przykład dając z>- 
brazowanie w ilustracji jednego z wydarzeń 
1863 r., gdzie w manifestacji uczestnik jej, 
Żyd, wznosi ponownie do góry krzyż wypad- 
ły z ręki zabitego kulą „moskiewską zakonni: 
xa, oraz w iluminaejach paktu Ligi Naro- 
dów. 

Po 

  

Abramowiczu zabrał głos dr. Hirsch 
berg. Nie zwracając uwagi na nieprzyzwoity 
„Zwischenruf“ p. Czernichowa (skarconego 
ostro przez p. przewodniczącego), ze spoko- 
jem i godnością przemówił krótko i treści- 
wie. Stwierdził, że nie czuje się na siłach do 

omawiania artystycznej strony twórcy p. Szy- 
ka, życzy mu tylko aby ideologja którą przed 
stawia w swoich miniaturach, realizowała si 
w rzeczywistej, naturalnej wielkości w ży- 
ciu. 

Przemówienie to znalazło b. żywy oddźwięk 
wśród zebranych, poczem, atmosferę nieco 

naprężoną przez zachowanie się p. Czerni: 
chowa, rozbroił już zupełnie swojem weso- 
łem i dowcipnem przemówieniem p. mec. 
Rudnicki, wywołując co chwilę salwy śmie- 
chu. 

Ostatni przemówił p. Szyk, dziękując gos- 
podarzom i zebranym wieczoru. 

Na zakończenie p. Mark, obdarzony także 
i wokalnym talentem śpiewał kilka pieśni ży- 
dowskich, przy wótrze wielu z pośród zebra- 
nych. 

  

   

5. ©. . 
odwet й 

Nowelizacja rozporządzenia 
o godłach, odznakach I pie- 

częciach. 
Na ostatniem posiedzeniu Rady Ministrów 

uchwalony został projekt nowelizacji rozpo- 
rządzenia Prezydenta R. P. z dnia 18 grud. 
nia 1927 r. o godłach i barwach państwo- 
wych, oraz odznakach, chorągwiach i pie- 
częciach, Pierwsza nowela do tego rozporzą 
dzenia z dnia. 24 listopada 1930 r. ustalała 
na okres do 1 kwietnia r. b. termin używa 
nia przez władze, urzędy, zakłady, instytucje, 
oraz korporacje publiczne dawnych chorąg 
wi, pieczęci, odznak i t. d. Nowy „projekt no 
elizacji przesuwa ten termin do 31 grud- 

nia 1936 r. Odroczenie terminu używania nu 
wych chorągwi i odznak okazało się koniecz 
ne, gdyż nie wszystkie urzędy mogłyby w 
terminie do 1 kwietnia r. b. zaopatrzyć się 
w nowe odznaki pieczęcie. w szczególności 
zaś dotyczy to instyiucyj samorządowych, 
których herby będą mogły być ustąone 
dopiero po ostatecznem zdecydowaniu gra 
mic poszczególnych województw, 

Zniżka kosztów utrzymania. 
Podług prowizorycznie dokonaych obl'czeń 

w grudniu w porównaniu z listopadem koszty | 
utrzymania zmniejszyły się prawie o 2 „ro- 
cent. Wipłynęła nato zniżka cen żywność: 
oraz odzieży i obuwia. Wbszystkie pozostał» 
grupy (mieszkaniowa, opałowa i potrzeb kut 
turalnych) nie ujawniły tendencyj zniżko- 
wych. 

    

Rzadki wypadek. 
Mmo, że mamy już 13 stycznia Wilja pły 

nie nadal na całej długości. Jest to wypadek 
u nas rzadko notowany. Rybacy i łódkarze 
spodziewają się, iż Wilja stanie dopiero w 
drugiej połowie bieżącego miesiąca, 

  

Tajemnica wyrzuconych przez Wilję zwłok 
wyjašniona. 

„ Onegdaj donosilišmy, iž wpobližu folwar 
ku Górnopole, gminy mejszagolskiej, prze 
jeżdżający włościanie znałeźli wyrzucone na 
brzeg rzeki zwlūki topielicy. 

Powstałe narazie przypuszezenie, iż ho- 
bieta padła ofiarą zbrodni. Dopiero dalsze do 
chodzenie obaliło to przypuszczenie, gdyż u- 
stalono, iż są toe zwłoki mieszkanki miasta 

Wilna 63-letniej Bronisławy Suchodolski j 
zam, przy ul. Piaski nr. 15, która w zamia- 
rze pozbawienia się życia rzuciła się do Wilji 
i utonęła. 

Zwloki samobėjezyni po dokonaniu ek- 
cji, która również obaliła przypuszczenie a: 
do zabójstwa wydano rodzinie. (e). 

Echa upadtošci domu bankowego Winiskiego. 
W, swoim czasie w sferach kupieckich i 

bankowych naszego miasta wywołało wielką 
sensację bankructwo popularnego w mieś. 
cie domu bankowego Wiiniski, 

Grupa wierzycieli - oskarżyła Winiskiego 
przed Sądem o złośliwe bankructwo. W ostat 
niej jednak chwili doszło do zgody i sprawa 
przeciwko Winiskiemu została umorzoną. 
Wyznaczono kuratorów, którzy przeprowa- 
dzają likwidację przedsiębiorstwa. 

"nowy obrót. 
Obecnie, cała sprawa przyjęła całkiem 

Dowiadujemy się mianowie'e, 
iž do władz sądowo-śledczych wpłynęła skar 
ga jednego z byłych wierzycieli tego banku 
p. Rafała Ostrejko zamieszkałego w Wilnie 
przy uł. Sierakowskiego Nr. 14, który oskar- 
ża byłeog bankiera o przywłaszczenie 50,90% 
złotych. P. Ostr ejko uważa, iż bankructwa 
było złośliwe i domaga się pociągnięcia Win; 
skiego do odpowiedzialności karnej. lt). 
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Spostrzeżenia Zakładu Metoorologii U.S.B 

w Wilio z dnia 121 — 1933 roku. 

Ciśmenie średnie w milimetrach: 75 
Jempersiura srednia — nc 

ъ najwyzsza — 8° © 
2 nmimższa — 140 С. 

Opad: — 
Wiatr: wsch. 
Tend=ncja: wzrost. 
Uwagi: zachmurz. zmienne, drobny Śnieg. 

—Progncza pogody. Rano przeważnie 
pochmurno, w ciągu dnia wypogodzenie, 

  

  
jmróz, w dzień lżejsz 
nie. 

  

słabe wiatry wselwd- 

MIEJSKA. 
— Prąd zmienny. Wobec tego, że zna 

na część miasta dotychczas nie ma jeszcze 
prądu zmiennego Magistrat postanowił kwe- 
stję tę uregulować jeszcze w ciągu bieżące: 

go roku. 
Roboty mają być rozpoczęte z początkiem 

wiośny. Obejmą one całą dzielnicę Subocz, 
ul Zygmuntowską i Mostową, © Zarze: 
cza oraz ul. Mickiewicza na przestrzeni od 
38 Maja do Mostu Źwierzynieckiego. 

Kosztorys robót znajduje się obecni 
opracowywaniu. W. przybliżeniu realiz 
całego tego projektu pochłonie sumę prze 
szło 300 tysięcy złotych. Suma ta zostan'e 
lonym" w nowym preliminarzu budże- 
towym. 

— Podaž prądu AROGER zmniejsza 
“ Ubiegly zmniejszenie s.ę 
podaży energj j pomimo, iż elek 
trownia wiień zdobyła w tym czasie „ko 
io 2000 nowych abonentów. Fakt ten tłmua 
czy się tem, że na tek ogólnego zubożen a 
ludności abonenc Ha elektrycznego uży 
wają bardzo oględnie, czyniąc w tym kierun 

ku daleko idące oszczędności. 

OPIEKA SPOŁECZNA 
— Subweneje dla instytucyj dobroc: 

nych. Na jednem z ostatnich posiedzeń Magi 
strat postanowił wyasygnować w dajże bez 

zwrotnej subwencji 7 
na rzecz instytucyj dobroczynny 

mie Wilna. Suma ta zostanie podzielona po- 
dług ustalonych już norm, 

      
  

  

    

  

      
   

   

   

  

    

            

SPRAWY SZKOLNE 
— Stan zdrowotny w szkołach powszech: 

nych. Opieka higjeniczno-lekarska w szko- 
łach powszechr kk w miesiącu grudniu daia 

następujące wy . Stwierdzono, że na ogól 
ną liczbę 17078 a eci brudnych jest 3154, 

zawszawionych — 3861. W związku z tem 
odprowadzono przymusowo do kąpieli 5190 

dzieci. 
Z chorób zanotowano następujące 

ba 3, inne choroby skórne 204, gru 
podejrzana 14, gruźlica płuc stwierdzona 2, 
gruźlica gruczołów chłonnych 31, gru 
imnych na choroby nosa 
by uszu 39, j 4, inne choroby oczu 128, 

wady wzroku 53, choroby nerwowe 2. 
Z chorób zakaźnych zanolowano nastę 

pujące ospa wietrzna 76, płonica 14. 
brzuszny 2, odra 4, różyczka 5. 

Naogół stan higjeniczno-zdrowotny 
cj ulega stałej poprawie. 

-— oks w szkołach Na dzień 12 i 13 b. 
m. przez Kuralorjum została zwołana konfe 
rencja wszystkich nauczycieli wychowan 

fizycznego szkół średnich z terenu cał:go 
6kręgu w celu zamierzonego wprowadzene 
do programu wychowania fizycznego mła 
dzieży boksu, jako czynnika samoobrony. 

Z KÓLEI 
—- Cheinka dia dzieci biednych kolejarzy 

w Ognisku Kolejowem. Staraniem p. prezeso 
wej Falkowskiej w Ognisku Kolejowem w 
Wilnie urządzono dla naszych milus ich 
choinkę połączoną z zabawą. Na zabawę 
'przybyło mnóstwo dzieci, które spędziły k.! 
ka godzin w miłym nastroju. Po zabawie dla 
dziatwy rozdawano łakocie i zabawki. 

ZĘ ZWIĄZKÓW I STOW. 
— Zarząd Oddziału Wileńskiego Związku 

Techników RB. P. podaje do wiadomośc: 
swych członków, że przeniósł swą siedz 
do nowego lokalu przy ulicy Bakszta Nr. 
mieszk. 8, Na miejscu czytelnia pism facha- 
wych czynna w poniedziałki : środy od gv 
dziny 17 do 21. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Klub Włóczęgów. W. piątek dnia 13 

bm. w Joklu przy ulcy Przejazd 12 odbędzie 
się 105 zebranie Klubu Wiłóczęg ów Senjorć x 

Początek o godz. 19 min. 30. Na porządku 
dziennym sprawy programowe Klubu oraz 
dalsze odczytywanie zgłoszonych artykułów 

. Obecność wszyst 

    

    

   

   
   
    

   
    

    

   
dzie- 

          

    

      

do Nr. 5 pisma „Włóczęga 
kich członków niezbędna. 

— W| Ognisku Kolejowem. W sobotę da 
14 bm. prof. Eugenjusz Chlebowski wygłosi 

  

Kpt. MIECZYSŁAW B. LEPECKI. ' 

      

RONIKA 
w Ognisku Kolejowem (Kolejowa 19) cieka- 
wy odczyt na temat „Wielkie odkrycia i wy 
nalazki; ich historja“. 

Początek o godz. 
wszystkich. 

Wi niedzielę zaś Ognisko daje kocert, 
na który złożą się produkcje własnej orkie 
stry symfonicznej oraz chóru. 

— Zebrane dyskusyjne w Związku Za: 
wodówym Relników w Wyższem Wykształee 
niem. W duiu 14 bm. o godz. 17 odbędzie się 

w łokam W. T. O. i K. R. Mickiewicza 28, 
zebranie dyskusyjne z herbatką. Wstęp we!- 
ny. Goście mile widziani. 

  

18. Wistęp wolny dla 

  

    

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 
- Powiadamia się członków Cechu Kraw 

ców m. Wilna że w myśl uchwały Nadzwy- 
jnego Walnego Zebrania Cechu z dnia 

nia br. odbędzie Walne Zebra: 
ycznia 1933 r. o godznie 

lokalu Cechu (ulica Bakszła 

   

    

       

           
  

  

50 w 19. min. 
WOM 

W razie nieprzybycia potrzebnej 
onków powlorn4 

uchwał odbę 

ilości 
Zebranie Cechu z ważno 
zie się bez wzdędu na 

    
       
Mošė 

  

obecnych łonków o godz. 20 dnia 
30 stycznia 1933 r. w wyżej wspomaianym 
lokalu. 

ZABAWY 
— Doroczny Bal Rolników organizowa- 

ny przez Koło Rolników Stud. USB, odbę: 
dzie się dnia 21 stycznia 1933 r. Wbktęp wy- 
łącznie za zaproszeniami. Zaproszenia mcż 
na już otrzymać w Kole Rolników Zakseta 

wa 23 — 18 codziennie od godz. 16 do 17. 
Stroje balowe 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZAMACH SAMOBÓJCZY — PROSZĘ MNIE 

NIE RATOWAĆ. 

Wiezoraj w godzinach porannych pogoto- 
wie ratunkowe zawezwane zostało na ul. Za 
walną nr. 38, gdzie targnęła się na życie za- 
żywająe pół litra spirytusu denaturowanego 
19-letnia Sara Kapłańska zamieszkała przy 

uł, Majowej nr. 54. 
'Onegdaj wieczorem desperatka przyszła 

do mieszkania swych krewnych przy ul. Za- 
walnej i poprosiła o pozwolenie przenocowa 

nia. Nazajutrz znaleziono ją w kuchni z Э- 
znakami silnego zatrucia. Po przybyciu po- 
gotówia ratunkowego desperatka zaczęła bla 
gać lekarza, by jej nie ratował, gdyź mim? 
swych 19 lat nie chce więcej żyć. Upratą sa- 
mobójczynię przewieziono do szpitala Ży- 
dowskiego. (e) 

    

ARESZTOWANIE „NOŻOWNIKA*. 

Wezarsį przez wywiadowców w wydziału 
Śledczego aresztowany został niejaki Michał 
Sebsl zamieszkały w Wilnie przy ulicy Wa 
leńskiej ne. 7 oskarżony © zadanie ciężkiego 
uszkodzenia ciała niejakiemu Janowi Mie 
tlikcwi podczas bójki przy uł. Wielkiej. 

Mietlikowa znaleziene wówczas na chod- 
niku z raną zadaną nożem w ckolicę piec 
Dopiere go trzydniowem dochodzeniu xy- 
wiadówcom wydzału śledczego udało się u- 
stalić nazwisko napastnika i zatrzymać go. 
Podezas badania Sobol przyznał się do wi:zy 
Osadzeno go w areszcie centralnym do dy- 
spozyeji władz sądowych, 

„Daleki Wschód, 
Mamy przed sobą 22 numer pisma pol- 

skiego, wychodzącego od dwóch lat w Har. 
binie. Przynosi ono wiadom kplonji 
polskiej na dalekiej rubieży, ędy twórcza 
myśl zdolała stwor ośrodek kultur 
dla paru po с \И'шп 
Gospoda Po * оемгми wszystkich 
poczynań, 2olecie swego istnie 

nia. 
Pierwszym kamieniem węgielnym zrze 

szenia Polaków, była budowa kościoła roz 
poczęta w 1919 r. a projektowana w 1901 r. 
przez grono osób z kt. dotąd mieszka w Har 
binie p. Welsowa.- w 1907 r. rozpoczeto 
budowę Gospody; założycielami było 36 Po- 
laków, z których kilku mianowicie pp. Lo- 

towt, Nernreim, Obuchowicz i Wróblewski, 
żyją dotąd i zamieszkują Harbin. 

Długie są dzieje pracowitej Gospody, grc- 
madzącej w swych ścianach to Zjazd Pola- 

  

    
   

      

    

obchodziła 

   

    

   

         
ków na Dalekim Aaenodzie w 1918 r., ta 

lata później naszych żołnierzy z V-tej 
dywizji, to uroczystości narodowe, konce;     
zorganizowanego chóru, teatry amatorskie i 
wiele innych objawów życia polskiego л- 
wschodzie. Jak dalece życie to było inten- 
sywne dowodzi fakt istnienia w 1928 r aż 
34 p'sm polskich, z których 24 pr padało na 
sam Harbin, dzi po większej © 1 te; efe 
merydy zamidkły t tylko 11 pism. — 
Naogół ze statystyki Gospody wi Ž 
ruch koło niej podnosił się znacz 
roku, potem następuje obniżenie frekwen 
ilości członków i wieczorów i t. p. Jedna 
szkolnictwo się rozwija i związane z nem 

organi ac 

  

    

  

        

  

   

     
    

  

   

   
sie ogromnej ostatniej powodzi, — 
polska ratowała swoich i obcych 

święceniem. Należy życzyć na 
szym rodakom na tak oddalonej od kraju 
placówce jak najpomyślniejszych wyników 
pracy. 

   
  

NA KOŃCU ŚWIATA. 
Na drugi dzień, wczesnym rankieru 

wyruszyłem do Smutnego Wzgórza. 
ie miał się znajdowa Gobóz czerwo- 

sdakórych koczowników. Dobre 13 ki- 
lometrów drogi. które dzieliło je od do 

'mu kolonisty, przeszedłem w niespeł- 
na dwie godziny. 

Indjanie dostrzegli mnie już zdale- 
ka. W obozie zrobił się gwałłowny 

' ruch, zamieszanie i bieganina. (0: szy- 
bko sprzątano i wynoszono w 
nie krzaki i pod „dachy“ nędznych па 
mitów ze skó rguanaczych. 

Na obóz składało się dziesięć na- 
miotów skórzanych w których kóczo- 
wało z piędziesięciu Onów różnej płei 

i wieku. Indjanie ci przedstawiali pra- 
wdziwy obraz nędzy i rozpoczy. U » 
ni w przerozmaite łachmany i niewy- 
prawione skóry guanaków, wyslądali 

jak banda żebraków, udajaca się na 
' odpust, Snać zajęć byli przed chwilą 

- jedzeniem, gdyż twarze mieli wysma 

            

  

      

„ rowane tłuszczem, a dzieciaki dogryza- 

y nawet kości. 
— Jak wam się powodzi? — po“ 

_ drowiłem ich. 
° — Bardzo dobrze — odpowi iedzisli 

chórem. 

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

  

zie Martinicż was napewno nie „pr 
pędzi”. 

Patrząc na nich. nie odnosiło się 
nia, aby rzeczywiście opływali w 

atki i powodzenie. 

   

  

w 

dos 

— Co tu porabiacie? — ciągnąłem 

rozmowę dalej. 

   
    

Te wysunął się naprzód jakiś 
wysoki, pleczysty drab, który, jak się 
później dowiedziałem, był wodzem 
szczepu i nosił imię Coshteden *| cžyli 

Krótka Twarz. 
— Nic odrzekł — nie robimy. 

Pokiwałe mgłową. 
szy wiecie, że Marlinicz chce 

„prz pędz g 
Indjanie poruszyli się niespokojni». 
— Nie wiemy. 
— No to wiedźcie — mówiłem —- 

że jeżeli nie pozostawicie jego owiec w 
spokoju, to on wam tego nie daruje. 

— O fakich owcach mówisz, biały 
człowieku — rzekł naiwnie wól. — 
my nic o owcach Martinicza nie wie- 
my. 

— To bardzo dobrze, W takim ra- 

1) Gosh w języku 
"twarz, tełen zaś — krót 

   

    

  

epu Ona oznacza 

albo niski. 

    

   

  

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— Kazimierz Wierzyński. Granice Świa- 

ta. Warszawa. Gebethner i Wolff. 1933 r. — 
(Poeta rozpędu życia i jego radośnej potęg:, 

ił ze swej prozy okrutne narzędzie, roz 
dzierające rany wojny, zanurzające się jak 
zimny skalpel w głąb niedoli ludzkiej. Na 
ostatnie j granicy istnienia, wygnani po za 
wymiar świata są ludzie z tych nowel zzo. 
dzeni na nowo przez potwornych rodz:ców: 
mord i wojnę. Odezłowiecznieni, lub tylko 
obnażeni do jądra swych instynktów, ni 
szych, gorszych, okmutniejszych stokroć A 

zwierzęta. Historje o uciek ze dla które- 

go zabrakło m: na świecie. Patrol, syn- 

leza bezmyślności zniszczenia wojennego, wy 

rok  śmier zwyrochienie miłości jeńca i 

białogwardzistki, tragizm zrujnowanego naf 
wreszcie bar 

    

    
  

    

        
    

  

          

  

   

  

   

  

  

ciarza i jego gruźliczego syma, 
dzo łudaxa, j na ukojenie mimo wszyst 

ko. ua zakoń e dana nowela „Tarmina”, 

o miłości zwyciężającej śmier6 samą i odr- 

dzającą się ponad grobami, wszy; i 

: ni od tre: 
e zakręty duszy iwdz 

      

  

— Miłość i Medycyna. Michał Choromań- 

ski, Gebethner i Wolff. Wiarszawa 1933 r. 
W precy rzędziu chirurgicznem kry 

je się w: 
kich zawiedzionej miłoś 

ne miodego autora, nastT: yły mu temat nie 

wyzyskany jeszcze: atmost! szpitala, psy- 

chiki eporatora, operowanych i t. p. Wąska 

strugą płynie nasze powieściopisarstwo, caje 

dziedziny pozostawiając odłogiem. Tem bar- 

dziej cieszyć się trzeba z tęgiego talentu, 

który potrafił nowe dać obrazy, sploty psy- 

cho-fizjałogiczne, nowe ujęcie tak starej 

sprawy jak zazdrość. (Właściwie tytuł po- 

winien brzmieć Zazdrość i Medycyna). W u e 

samowitej postaci starzejącego się Widm4- 

ra, ukazał autor ptos nieddotęstwa męskie- 

go, opętanego kobietą, a obok mocnego dokto 

ra Tamtena, zamroczonego tą samą kobietą 

do odjęcia możności spełniania zawodowego 

obowiązku chirurga. Doskonałym chwy 

tem tych szarpań się mę: vzn w sieci zmy 

słów. jest zaledwie naszkicowana postać żo- 

ny Widmara, nie chodzi bowiem o to jaka 

kobiela opęta najrozumniejszego mężczyznę, 

kobieta i już. Przeży iku mężczyzn cho 

rych fizycznie lub hicznie, na tle sza 

lejącej wichery w niedużem mieście r.ało- 

polskiem, stanowi ogromnie ciekawe stud. 

jum charakterów i pogłębienie jednej z ta- 

jemniczych stron stosunku mężczyzny do 

kobiety. 

         

   

  

ycia szpiłal 
  

  

  

       

     

  

     

— „Europa w ogniu r. 1933*. (Książka 0 

dwóch sktualnych zagadnieniach). Pod tym 
dniach Bęc w _ ostatnich fascynuj 

R Sa młodego ukazała się pow 
Józefa WAW: b 

    
   

   

       

     

  

   

       

    

   

   

    

ko ma uwagę, — 

dyskusję i anal. 

którego wo- 

с dochodzący do 
światowy, & 

komóili 
jenny wyl 
punktu k 
w 
   w oraz m 

który u nas kieruje się pr 
Amtor widzi w tym macjonaliźmie ni 

  

  
chwilowy niezdrowy odruch, lex 
ważny front, oparty ma moralna 
nych podstawach — front, który ma bronić 
zagrożonego bytu i ma utwierdzić podsiawy 
egzystemcji, by. ma polskiej ziemi Polak czuł 
się Polakiem, by panowały i obowiązywały 

prawa polskie, uchwalone przez przedstawi- 
cieli narodu polskiego, by naród poł:ki czuł 

ię jednym, zwartym narodem polskim. Po- 
a jest od zbytecznego balastu. — 

i zręcznie UGCA SRD 
zane 

e zdarzenia mocne 
i trzymają ustawicznie 

, zatem, jest bardzo god 

  

  

   

      

    
     

„Graz epizod; 
intrygują czytelne 
w napięciu, Ksią 
ną polecenia. 

    

— „Statystyka przedsiębiorstw handło- 

wych w Polsce w roku 19325, Nakładen: JE 

Urzędu Statystycznego ukazał si 
Statystyki Polski, Serji B p. L. 
przedsiębiorstw handlowych w Polsce 

1932“. 
Publikacja ta zawiera informacje zupeł. 

mie nowe, nigdy dotychczas w Polsce w 
s6 btak szczegółowy nie ogłaszane Oparla 
na danych o liczbie świadectw przem) 
wych dla przedsiębiorstw hanidlowych i 

Jeć przemysłowych, wykupionych na r. 193: 

do dnia 29 lutego 1932 r. włącznie. Szez 
łowe tablice zawierają podział na kilkadz 

siąt branž handlo z jednoczesnem nw- 

zględnieniem pot łu według kategorvi 

świadectw wykupionych. Bardzo szczegółowy 
jest również podział terytocjalny, a miano. 

wicie według okręgów izb przemysłowo - -han 

wych, województw, powiatów i miast wy- 
Gzielonych. We wstępie załączono mapkę z 
podziałem na okręgi izb przemysłowo har- 
dlowych oraz kilku wykresów, przedstaw-+- 
jących mielktóre wyniki opracowania, 

Wistęp, w którym przedstawiono meto- 
dykę opracowamia materjału oraz. krótką a- 
ralizę Wy ów, opracował p. Michał Dos 
kocz, kierownik referatu statystyki handlu 
wewnętrzengo. 

ASKA 

Pamiętaj o bezrobotnym! 

  

   

  

    
    
    

   

  

  

Podwładni Cochtelena poczęli 03 
w swoim języku szwargotać, czego nie 
rozumiałem. ale co robło duże wra- 

żenie na wodzu. 
— Biały człowieku — rzekł wtssz- 

  

   

   

szcie. — Czego ty od nas chcesz? Po- 
co tu przyszedłeś? * 

Pytanie to trochę mnie zaskoczyło. 

Poco właściwie przywlokłem sią 30 

yjskiego? Może żeby o:tr 
ków przed twardą Cionią 

, a może tylko dlatego . bv 
przyjrzeć się niedobitkom  nieszczęs- 
nych autochtonów? Sam nie byłem pe- 
wny swoich uczuć i musiałbym z4ŁeW- 
ne przeprowadzić dłuższą ich analizę. 
żeby na to pytanie odpowiedzi 

— Droga mi tędy wypadła — od- 
rzekłem wymijająco. 

Teraz lndjanie poczęli kiwać gło: 
wami, gdyż wiedzieli równie obrze 
jak ja, że przez Smutne Wzgóórza nie 
prowadzi żadna droga ani ścież Nie 
powiedzieli jednak ani słowa, tylko pe 
częli mi się podejrzliwi ie przyglądać. 

Rozglądając się po obozie dostrzeg- 
łem w jednym namiocie cały słos świe 
żutkieb, jeszcze mokrych skór bara- 
nich. Kilku Indjan, którzy bacznie śle 
dziłi każdy mój krok. i każde spojrze 
nie zauważyło to moje odkrycie i po- 
częło coś w swoim języku 'krzycze 

  

    

  

    

  

  

  

  

wskulek czego nadbiegła młoda pėlna- 
ga pomimo chłodu dziewczyna i sta- 

* Drukarnia „Znies“, Wilno, nl. $-to Jańska 1, te], 2 40. 

Z OSTATNIEJ CHWILI 

Silny zwrot na lewo. 

  

LIPSK, (Pat). Po ostatnich wybo- 
rach komunalnych w Saksonji wiele 
gmin zmieniło radykalnie swoje obli- 
cze. W większej części miejscowości 
nastąpił silny wzrost wpływów komu- 
nistów i socjalistów, przy jednoczes- 
nym spadku głosów hitlerowców, któ- 
rzy z dniem każdym — zwłaszcza po 

  

brutalnym i ohydnym drezdeńskim 
mordzie kapiurowym — tracą coraz 
liczniejsze rzesze zwolenników. Prawie 
wszedzie zarysowują się w dużym » 
pniu silne prądy lewocowe, rozprze- 
strzeniające się w Niemczech w ostat- 
nich czasach bardzo poważnie. 

ivar Kreuger warjatem? 
Miljonowe straty obywateli amerykańskich. 

WASZYNGTON, (Pat). Komisja Bankowa 
która prowadziła dochodzenia w sprawie 
sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Amery 
ki Północnej papierów koncernu Kreugera- 
Tolla, zebrała dowody, świadczące o tem, że 

1) W newym Jorku sprzedano 165,000 ak- 
cyj, pochodzących głównie z Paryża, przed 
podaniem do wiadomości publicznej faktu 
samobójstwa Kreugera 

2) Udzielono dodatkowej gwaraneji, za- 
miast zwykłej, — emisji bonów, wskutex 
czego amerykańscy posiadacze akcyj stracili > 
20 miljonów 

3) W sposób dotychczas nie wyjaśniony 
zginęło 50 miljonów w bonach niemieckieh. 

Wireszcie możliwe jest že Ivar Kreuger 
nie był człowiekiem przy zdrowych zmysłach 

Stada wilków we Lwowskiem. 
LWÓW, (Pat). Prasa donosi, że w osłat- 

nieh dniach w związku z silnemi opadami 
śnieżnemi pojawiły się w okolicy Skoleza 
wiełkie stada wilków, które podehodzą pod 
domy. Wi niektórych wsiach chłopi zorgani- 
zowali specjalną straż w celu odstraszenia 
głodnych wilków. 

Włezoraj w okolicy Lwowa, w odległości 
5 klm., pojawiły się duże stada wilków, ce 

  

Już dziś długeoczekiwana premjerz! : 

66 — Rewelacja pod każdym wzgiędem 

FAMOMGN zyja oaie dziecka Jai KŁĄO00pET 
dzielnie sekunduje swemu genjaln. partnerowi 
Wallace Beery. Film, który zdobył |-szą na- 

Wyświetla się jednocześnie w New-Yorku, Londynie, 
Nigdy jeszcze kinematografja nie od.-|7 

Bźwięk. Kine-Teatr 

PAN 
wiłou Wielka 42. 

gt # 
grodę świata. 

Paryżu, Berlinie i w Warszawie. 
niosła takiego triumfu! 

jest w tych stronach niezwykłem zjawiskiem. 
Wiilki pojawiły się na skraju lasów Zabrzye 
kich i kało Sckolnik, Od stada odłączyła s'ę 
wiłezyca, która w jednej z zagród wsi Sokol- 
nik rezszarpała 2 psy. Wiieśniacy zorganizo- 
wałi natychmiast obławę i wilezycę zabiń. 

Najprawdopodobniej to stado wilków nadcią 
gnęłe pod Lwów od streny Karpat. 

Triumf nad triumfy! 

Nadzwyczaj fascynująca treści 
NAD PROGRAM: Aktualja dźwiękowe. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie święt. o godz. 2-ej. 

Gwcżdź eezorv| 

Wykrycie składów bomb 
i broni. 

PARYŻ, (Pat). Denoszą z Hiszpanji 
że w miejsecwości Reus koło Barcelony usi- 
łewano wysadzić w powietrze kable clektry 
czne. Wszęte przez polieję dochodzenie nap- 
rowadziło na ślad składu amunieji, bomh, ka 
rabinów oraz  materjałów wybuchowych, 
znajdujących się w mieszkaniu prywatnem 
w Tarragonie (Katalonja). Aresztowano kilku 
rewolucjonistów, w których mieszkaniach 
znalezieno przyrządy do fabrykowania bomb 

W! związku z tem aresztewano 2 mecha- 
ników kciejcwyeh, z których jest jeden pre 
zesem syndykatu rohotników kelejowych, — 
drugi zaś jego sekretarzem. Obaj przyznali 
się de brania udziału w ruchu rewolucyj- 
nym. 

W Tarrasso (Katalonja) rewizja przepro- 
wadzena w siedzibie syndykatu robotnicze. 
go ujawniła znaczną iłość bomb, 11 sztanda 
rów czerwonych i czarnych, karabiny oraz 
amunicję. Prezes syndykatu został aresztowa 
ny. Gubernator cywilny prowincji Andalazji 
nikazat zamknięce wszystkeh syndykatów 
należących de hiszpańskiej konfederacji pra- 
ty, ponieważ — jak ostatnie wypadki do- 
wiadły — większość członków należy do ibe 
ryjskiej federacji anarchistycznej. 

  

  

    

10 ofiar pożaru Atlantyku. 
PARYŻ, (Pat). Liczba ofiar, dotychczas 

znalezionych w kadłubie okrętu „Atlanti- 

que* wynosi 10, z czego 6 udało się rozpe- 

znać. Śledztwo koncentruje się głównie około   

kwestji, w jaki sposób na okręcie wybuchł 

peżar jednocześnie w odległych od siebie ka- 

hinach pierwszej klasy, eświetlonych o0svb- 

nymi przewodami elektrycznemi. 

  

Kencertiwa gia srtystćw 

  

Na | szy seans ceny zniżone. 
  

Dźwięk kino REWJA 
Sala Miejska 

ul. Ostrobramska 

„Przed Tobą staną zbliska 
Daleki kraj, w nim żółci bracia Li 
1 Mściciel Tonga tam... 

NA SCENIE zmiana programu: 
w spelunkach San-Franciska 

Od 7.1. codziennie w RAAL > 
$ oretti oun ».« Zemsta TONGAa ; Fów. 6 nobinsonem 

Tańce (C. Januszkawski) i Chór Rewelersow (J. Świętochowski) 

dźwiękowcu sezonu 

  

DZIŚ! Potężny 
Jtwiek Kiso - Teah | bln prodokcji 1933 

NELIOS 
Silnika 38, tel. 9-26 

ny mistrz CONRAD VEIDT. 
Wyrubowa, ks. Jusupow. © 

NAD PROGRAM: Szlakiem połskich kałei państwowych. 

  

RASPUTI 

Puryszkiewicz i t. 

— Niekeronowany Car Rosji 
Życie i orgje erotycz szatana Rosji w-g pamiętnika K5. JUSUPOWA, zabójcy Raspuiins. W roli głównej geni 

Pieśni i romarse cygańskie w jęz. rosyjskim. 
d. Historyczna i mistyczna :ola Rasputina. 

  

Mikołaj Il. carowa, carewicz, 

Początek o g. 4,6, 8i 10720, w święta o Ż-ej 
  

Tawięk, Kino - Teatr 

sallywosd 
Mieklaw, 22, tel. 15-26 

przepychu i niedo- 
ścignionej technice 

  
Początek o godz. 4, 6, 8 i 1015 — 

Najrozkoszn. operetka f mowa. 
Kongresu Wiedensk. roku 1814. 

ky najniższe w Wilnie. DZIŚ! Dawnooczekiwany największy przebój dźwięk. o niewidzierym dotychcza 

KONGRES TAŃCZY 
Liljana Harvey, najmilszy Henry Gerat, kusząco piękna Lil Dagover i najlepszy komik Armand Bernard. 

Dla młodzieży dozwolone. 

Akcje toczy się na tle 
Udział biorą: urocza 

  

  

    NAJLEPIEJ 
nabyć można wszelkie 

w tartaku wodnyw w Krumincach, 
naley budowlane I stoatykie * 

poczta i stacja kol. Olkieniki. 

NAJTANIEJ 
Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

  

TANCE 
P. BOROWSKI, 

wyuczam w najkrótszym 
ul. Trocka Nr 2, 

wiecz. Opłata tylko 10 zł. 
wcześniej. 

najmodniejsze na rok 1933 

róg Niemieckiej. 
Nowy kurs rozpoczyna się 20-go stycznia olgodz. 7-ej 

Za mazura 5 zł. 
Towarzystwo chrześcijańskie inteligentne. 

Meble 
Ё Jadains, sg plalnė i ga- 

czasie, binetows. kredenay, 
i ' atoży, azaty, łóska Lid. 

W,kwintne, Mocna, 

NIEDROGO, 
Zapisy 

  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru 2-go, 

z siedziką w Wilnie, przy ul. Zakretowej Nr.7, zgodnie 
z art, 1030 U. P. C. podaje do wiadomości publicznej, 
że w dniu 16 stycznin 1933 roku o godz. 10-ej rano, 

odbędzie 

się sprzedaż z licytacji, należącego do Wacława Leć- 
składającego się 

oszacowanego na sumę 

w Wilnie przy ul. M. Pohulanka 13, m. 2, 

niewskiego majątku ruchomego, 

z umeblowania mieszkania, 
zł. 1300. 

12/VI/K 

  

Książka to najlepszy przyjaciel czło- „Kusjesa Wilensk.“ pod Е 

wieka, bo mu świadczy wiele dobrodziejstw, „Maszynistka“ wodzie 

a nie wymaga wzaiemności. nem 
I. S. MILL. Mobias Kiek 

Biblioteka Nowošci 
Wilno, ul. Jagiellońska 16, m. 9 

znopatrzona w znaczny dobór ostatnich no- 
wości i dzieł klasycznych. 

Czynna od godz. 11 do 18-ej. Warunki dostępne. 

Każdy czytelnik otrzymuje, jako premjum, 
ładnie oprawioną książkę. 

rańnie zakryła wejście do namiotu. 
Było zupełnie jasne, że skóry pocho- 
dzity z baranów Martinicza i że Indja- 
nie musieli sobie przygotować już nit 
zły ich zapasik, 

Nie żałowałem wcale bogatego Ju 
gostowianina, Ubytek kilkudziesięciu. 
czy nawet setki owiec, nie stanowił dia 
niego żadnego uszczerbku, chodziło mi 
jedynie o Indjan. którzy. gdyby gra- 
bież się wydała. ponieśliby z jegu 
twardej ręki sroga karę „dla przykła 
du'. Dlatego też chciałem Indjanom 
dać do zrozumienia. że wiem o ich po- 
lowaniach*, co niewątpliwie przyn -gli 
łoby ich do spakowania manatków i u- 
cieezki w lasy, skąd przed tygodniem 
przyszli. 

—- Słuchaj, czerwony człowieku — 
zagadnąłem wodza. — A skąd to ma- 
cie te baranie skóry? 

Gdyby wódz był Europejczykiem. 

      

'napewnoby poczerwieniał, ale ponie- 
waż nim nie był, nie poczerwienial, 
lecz, przeciwnie, odparł spokojnie: 

— A tak, mam troche skór. Wczo- 
raj zabiliśmy resztę stada naszych ba- 
ranów. 

Wiedizałem doskonale, że Indjanie 
kłamią, wiedziałe mrównież, że wiedzą 
o tem, że im nie wierzę.Chciałem jed- 
nak koniecznie, aby uniknęli przy:- 
rych następstw swoich czynów. Wpra- 
wdzie w czasie mej obecności nie im 

  

Komornik Sądowy H. Lisowski. 

Ma dopódnyth waroaaci 
I NA RATY. 

NADESZŁY KHOWOŚCI. | 
8324 | 

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

  

pedagog 
wyjedzie na kondycję. 
Specjalność: matematyka, 
łacina i historja z zakresu 
8-u klas. Przygotowuje 

eksternistów. 
Julian Suražski, Wilno, 
ul. Kijowska 6, m 8, 

tel, 2-54     pod 

nie groziło. gdyż Martinicz napewno 
nie chciałby narazić swej opinji w o: 
czach brata — Słowianina, ale po mo- 

„A moj wyjazd miał już 
nastąpić 3 w najbliższy mezasie. Począ- 
łem więc przekładać wodzowi, że Do- 
winien co rychlej opuścić Smutne 
Wzgórze i wracać na południe. do lasu, 
Tłumaczeń tych słuchał uważnie, ale 

  

    

  

wkońcu oznajmił mi spokojnie, że po- 

zostanie. 
— Na południu, w lesie — miówił 

—- głód, tutaj zaś nie brakuje gaike- 
nów i guanaków. 

O owcach ocz 

    

wiście nie nap amk- 
nął wcale, chociaż one były główną 
przyczyną. dla której przedsięwział 
niebezpieczną wyprawę na stepy. 

Racja, którą przytoczył Coshtelen. 
była dostatecznie poważna, aby nie 
wracać do siedzib, wyznaczonych im 
przez nieopisane prawo iZemi Ognis- 
tej, niemniej jednak pozostanie mogło 
skończyć się dla szczepu ostateczną za 
gładą. 

— Tutaj wybiją was biali — rzuci- 
łem groźne ostrzeżenie, 
— W lesie wybije nas głód — od- 

rzekł, jak echo wódz jednego z ostat- 
nich szezepów indyjskich, zamieszku- 
jących dotychczas archipelag. 

Ogarnął mnie smutek i wstyd. Re 
zygnacja tych ludzi miała w sobie coś 
zwierzęcego. Tak może przemawiać 

  

    

      

Isialacio elektiytino 
dzwonki sygnalizacyj- 
Ne, ustawienie aparatów 
radjowych i telefonów 
wykonywa kcncesjonowa 

ny ełektromonrer 

ST. PIÓREWICZ 
u,. Oflarna Wr. 9 m. sł. 

POKOJE 
jeden, dwa, cztery, kuch- 

nia, słoneczne, suche. 

Jagietlońska 9-13, 

Jeden lib dwa 

pokoje 
ładne. słoneczne ż wygod. | "i 

DO WYNAJĘCIA 
ul. Jagiellońska 9 —12 

  

  

Zredu.owany 
biuralista 

szuka jakiegokolwiek 
zajęcia w swoim za- 

  

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienne i b. pracowita 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm 

„Młoda panna, 

Redaktor odpowiedzisiny Witold Uienkie. 

Dr. GINSBERG 
shorubę skėrne, mene 
rytanė i moczoplcirwa 

Wileńska 3 tel. 567, 
© godz 38—1 i 

  

Э, 

Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

We Le Ru 29, 

  

  

Akuszerka 

MAJA | KANI Didi 
pozyjwwje od9 do? ? więc, 

a Kainanawa ”, w. B 
W. 7. P Nr 60 8520 

Kamerdyner 
lokaj, wszechstronnie wy- 
kwalifikowany, uczciwy» 
pracowity, sumienny, trze- 

źwy, służył w większych 
domach, służbę zna do- 
skonale, polecenie dobre, 

   

  

на лана szuka pracy sd zaiaz w 
jakim ądź charakterze. 

apagrodze. | 7 Wymagania skromne. 
RAW EE? Adres w Redakcji dla 

dakcji. „Kamerdynera“. 

  

AUTOMATY 
browaru „E. LIPSKI“* 
ul. Mickiewicza Nr. 9 B 
Wielka 38 wyšmienite 

Piwo 
codziennie świeże — „Kurjera Wil.* | — 

kanapki i paszteciki,   
tylko istotna, bez najmniejszego pro- 
mienia nadziei. Było im już zupełnie 
wszystko jedno. W wilgotnych pustyck 

imnych lasach południa musieli na- 
cierpieć się tyle, że milsza im była na- 
wet śmierć, byle przedtem najeść się 
do syta. 

Cóż mogłem powiedzieć im więc 
Gdybym nie rozumiał zupełnej bezna- 
dziejności zbrojnej rewolty, porad ził- 

bym im poprostu zbuntować się i bo- 

daj zginąć w walce. Czyż można jed- 
nak radzić ludziom. których jedynynt 
orężem są łuki i strzały z kamiennemi 
grotami, aby wykopali siekierę wojen: 

ną przeciw biaŁym osadnikom,r02po- 
rządzającym nowoczesną bronia pal- 

ną? 

Widocznie instynkt ludzi dzikich pa 
wiedziałOnom i ze Smutnego Wzgórza 

że jestem tu życzliwy, gdyż prosili 

mnie, aby u nich zostać i zjeść kawą- 
łek gęsiny, 

Wieczorem wróciłem do osady Mar 
tinicza, przygnębiony widokiem resz- 

tek nieszczęsnego ludu Inrjan, dia któ 

rego czułem od lat dziecinnych giębo- 

ki sentyment. 

    

  

>      

    

(D. e. в.) 

  

   
    

*


