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Bratniej Pomocy Szkoły Na- 

uk Politycznych. Początek 

o godz. 23-ej. Trzy orkiestry. 
Moc atrakcyj i niespodzianek. 

  

SYTUACJA POLITYCZNA FINLANDJI. 
Ostoją patrjotyzmu i ducha obywa 

telskiego Finlandji są drobni rolnicy 

których poziom kulturalny jest bar- 

dzo wysoki. A tego środowiska wy- 

szedł słynny ruch Lappo, który ogar- 

nął cały kraj. W lipcu 1930 r. dwa- 

naście tysięcy chłopów pod dowódzi- 

wem, Kosoli odbyło słyny marsz 

na Helsinki. żądając od parlamentu 
wydałenia posłów komunistycznych 
i wydania dekretów antykomunisty- 

cznych. 
Nowe wybory do parlamentu, któ- 

re odbyły się w październiku tegoż 
roku, zapewniły partjom umiarkowa- 
nym dwie trzecie głosów, potrzebnych 

do przyjęcia ustawy antykomunist) 

cznej. Rozwiązano partję komunisty- 

czną. która straciła swe 23 mandaty. 

Powiększono kary za uchybienia pra- 
sowe. Odtąd wszelkie wystąpienia wy 
wrotowe stały się niemożliwe. Nieste- 
ty ruch Lappo przyczynił się do za- 
kłócenia porządku publicznego i po- 
gwałcenia prawa. Elementy nieopano 
wane wzięły górę w tym ruchu, I)o- 
wodem powyższego było porwanie by- 
łego prezydenta Stahlberga, który 
przeciwny był wszelkim gwałtom lap- 
powców. Czyn ten ogromnie zaszko- 
dził popularności ruchu Lappo. Zda- 
wałoby się, że gabinetowi koalicji pra: 
wicowej agrarjusza Sunila uspokoić 
się uda wzburzone umysły. Jednak 
lappowcy niezadowoleni liberalną po- 

lityką rządu, w ub .r. po wystąpieniu 
agitatora socjalisty we wsi Mantza- 
la, urządzili w łutym roku 1932. słyn- 

ną ruchawkę. Przywódcy ruchu Lap- 

po zamieszani w ruchawce w Mant- 
zała, zostali aresztowani, lecz wyro- 
kiem z dnia 21 listopada większość 
oskarżonych uniewinniono. Znaczna 
część narodu i młodzież akademicka 
owacyjnie witała wracających przy- 
wódców — Kosolę i generała Valeniu- 
sa — których powrót po słynnym 
strajku głodowym, równał się pocho- 
dowi zwycięzców. 

„Ruch Lappo*, mówił mi p. Arne 
Somersalo naczełny redaktor pisma 
lappowców „Ajan Sana*, dąży do 
wzmocnienia władzy rządowej i zwal- 

cza socjalizm i komunizm. Ruch ten 

walczy o zrealizowanie wzniosłych 
idei patrjotycznych, nie pragnie za- 
tem roztrząsać zagadnień gospodar- 
czych. W tem tkwi cała słabość tego 
patrjotycznego ruchu. Wysuwając ha 
sła patrjotyczne, wypowiadając wal- 
kę bezwgzlędną socjalizmowi i ko- 
munizmowi, nie zastanowili się lap- 
powcy nad problemami gospodarczemi 
Cała polityka służy dzisiaj poniekąd 

    

    

   

  

gospodarce narodówej. Jedynie po 
szczęśliwem rozwiązaniu problemów 
gospodarczych zaświta lepsze jutro. 

Rząd fiński postanowił ostatecznie 
sprzeciwić się ruchowi Lappo, który 
właściwie dąży do obalenia konstytu- 
cji i wprowadzenia dyktatury. Pismo 
lappowców „Ajan Sana* zostało za- 
wieszone. Obecnie jednak najpoczyt- 
niejsze pismo Finlandji, „Uusi Suo- 
mi* popiera ten ruch. Lappowcy, któ 
rzy dotąd właściwie nie tworzyli ofi- 
cjalnej partji politycznej, zamierzają 
na wiosnę stanąć do wyborów z wła- 
sną listą. Będą musieli w takim razie 
opracować również swój program go 
spodarczy, gdyż patrjotyczne hasła 
nie wystarczają jeszcze do rządzenia 
krajem. Wobec nurtujących obecnie 
w społeczeństwie fińskiem różnych 
skrajnyc hprądów politycznych, wio- 
senne wybory będą miały decydujące 
znaczenie dla polityki wewnętrznej 
kraju, która staje się coraz bardziej 
skomplikowaną. Ruch  antykomuni- 
styczny. który zwraca się również 
przeciw socjalistom, doprowadzić mo 
że do połączenia się socjalistów z komu 
nistami. „Snomem Sosialidemokraatti“ 
pisze, że „o ile społeczeństwo demo- 
kratyczne ustąpi z areny politycznej, 
ałbo dobrowolnie połączy się z faszyz 
mem, walczącym z socjalizmem i kla 
są robotniczą, nie współpracujące do- 
tąd partje proletarjatu — socjaliści i 
komuniści — celem skuteczniejszej 
samoobrony zmuszone będą się połą- 
czyć. W razie współpracy klasy śred- 

niej z faszyzmem i reakcją prawico- 
wą rozszerzony front robotniczy bę- 
dzie musiał stanąć do wałki*. 

Najsilniejsza w tej chwiłi partja 
tińska. związek chołpski, poruszył: 
niedawno na źjeździe kwestję ogra- 
niczenia praw wybore Osobom 
które nie płacą podatków, albo pod- 
czas ostatnich trzech lat nie płaciły 
regularnie tychże, należałoby odebrać 
prawa wyborcze. Uprawnieni do gło- 
sowania mają być obywatele którzy 
przekroczyli 2 4rok życ A zatem 
również i związek chłopski zdradza 

je £ stowskie. Nacjonaliś- 
ni w „Aitosuomalaj- 

k czystych Finnów) 
zamierzają również stworzyć partję 
polityczną i stanąć do wyborów. 
„Aitosuomalaised*, którzy wałczyli do 
iąd o sfinnizowanie kraju i usunięcie 
wpływu mniejszości szwedzkiej wy- 
dają własne czasopismo, którego na- 
kałd wynosi obecnie kilkanaście tysię 
cy egezmplarzy. Posiadają oni zwo- 
lenników wśród młodszego pokolenia 
inteligencji i młodzieży akademickiej. 

Rząd ministra Sumila (związek 
chłopski) musiał ustąpić z powodu u- 
padku projektu ustawy o przymuso- 
wej obniżce procentów od poż 
Obecny gabinet pracy ministra K 
miki byłego ministra finansów w 
rządzie Sunila, nie cieszący się po- 
pularnością wśród lappowców, za 
„zbyt surowe* potraktowanie przy- 
wódców ruchawki w Mantsala, naz- 

  

   

        

   

  

     

   

  

wany został „rządem eksportowym“, 
albowiem jego naczelnem zadaniem 
jest ożywienie eksportu fińskiego. 
Prasa socjalistyczna i postępowa po- 

a z uznaniem rząd Kiwimaki, w 
kład którego nie weszli „lappowcy z 
Mint Aczkolwiek partja 7 
dnoczenia* działająca pod sztanda- 
rem lappowskim w nowym gabinecie 
ieprezentowana jest przez czterech 
ministrów, osoby te jednak są źdania 
że ruch Lappo działać powinien w ra 
mach konstytucji: 

Związek chlopski również niezbyt 

  

   

     
    

   

      

Suomenuaa*, „nie zmieniliśmy na- 
szego słanowiska w sprawie obniże- 
nia odsetek pożyczkowych. Przedsta 
wiciełe stronnictwa chłopskiego (mi- 
nister komunikacji i oświecenia pu- 
hlicznego) zasiadają w tym gabine- 
cie jedynie jako fachowcy. Pismo po- 
stepowcėw „Turun Sanomai* uważa 
iż obecny gabinet jest „gabinetem pra 
cy, eksportowym**, który poświęci ca- 
ła uwagę zagadnieniom  gospodar- 
czym. „Rząd nie zamierza rozwiązać 
kryzysu politycznego. Wyjście z tak 
zagmatwanej sytuacji będziemy mo- 
gli znaleźć dopiero po wyborach". 
„Suomen Sosialidemokraatii“ tłuma- 
czą, że przy panujących obecnie sto- 
sunkach socjaliści udziału wziąć nie 
mogli w utworzonym gabinecie, gdyż 
program socjalistów jest w tej chwili 

        

nie do przyjęcia dla stronnictw miesz 
czańskich. Socjaliści będą mogłi ewen 
tualnie wziąć udział w rządach kra- 
ju jedynie po wyborach do parlamen- 
tu. Ministrem spraw zagranicznych 
został p. Haksell, dotychczasowy po- 
set fiński w Moskwie. W; nominacji 
tej prasa f dopatruje się zerwa- 
nia z dotyc sową tradycją polity- 
ki zagranicznej. „Helsingin Sanomat** 
zapytuje: „Czy nominacja ta oznacza 
przesunięcie punktu ciężkości polity- 
ki zagranicznej z zachodu na 
wschód'*? W każdym razie w Finlan- 

spodziewają się ożywienia fińsko- 
ich stosunków handlowych. 
zagadnienia przyszłego ustro 

ju politycznego Finlandji, sprawa о- 
słalecznego sfinnizowania kraju jest 
niezwykle aktualną. Walka o wyeli- 
minowanie wszechwładnego wpływu 
10 proc. mniejszości szwedzkiej to- 
czy się od lat w Finlandji. Dowodem 
nieproporcjonalnego wpływu ludnoś- 
ci szuezkiej było przyjęcie 
tucji według której Finlandja jest pań 
stwem dwujęzycznem. Nowelą roku 
1922 administrację państwa podzielo- 
no na dzielnice dwujęzyczne (powiaty 
procent mniejszości których przekra- 
сга 10 proc., miasta w których Szwe- 
dzi stanowią przynajmniej 1/8 łud- 
ności), oraz dzielnice o administracji 
jednojęzycznej. Obecnie Szwedzi tra- 
cą coraz bardziej swe wpływy. Naj- 
więcej Szwedów w Helsinki (302). O 
sfinnizowanie uniwersytetu walczy 

  

    

      

   

    

konsty- 

znajduje po- 
starszego 

młodzież fińska, która 
parcie u znacznej części 
społeczeństwa. 

Prąd nacjonalistyczny w wewnętrz 
nej polityce fińskiej wzrasta, co nie 
jest naogół objawem dodatnim, Jed- 

że prąd ten oddali Finłandję od 
Skandynawji i zbliży do państw bał- 
tyckich, a co za tem idzie i do Polski. 
Pierwsza walka dyplomatyczna którą 
młoda Finłandja stoczyć musiała, by- 
ła ze Szwecją. Podcz fińskiej wal- 
ki o niepodległość /ecja, korzysta 
jąc z bezbronności Finlandji, okupo- 
wała wyspy Aland, które posiadają lu 
<ność przeważnie szwedzką, history- 
cznie i geograficznie należą jednak do 
Finlandji. 

          

Finłandja odwołała się do Ligi 

Narodów .Był to pierwszy konflikt, 
który Liga Narodów rozpatrywać mu 
siała. Eksperci przyznali w r. 1921 su 
werenność nad wyspami  Finlandji. 
Alandczycy otrzymali autonomję i 
zwolnieni zostali od powinności woj- 
skowej. Epizod ten nie zaciążył jednak 
na poprawnych stosunkach Finlandji 
ze Szwecją. Starsze społeczeństwo fiń 

chowane według tradycji 
szwedzkiej „dąży do współpracy ze 
Skandynawją. Współpraca ta jednak 
jest raczej natury gospodarczej i kul- 
turalnej, Szwećja oddzielona -od Ro- 
sji Finlandją, nie lęka się imperjaliz- 
mu wschodniego. Minister szwedzki 
Hederstiema ustąpić musiał w swo- 
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Hiszpanja w ogniu rewolucji. 
Główna kwatera komunistów. — Podpalenia. — Bunty. — 

Zamachy 
PARYŻ, (Pat). — Donoszą z Mad- 

rytu, że w hiszpańskiej wiosee Casas 
Viejas doszło do ostrego starcia mię- 
dzy anarchistami a połieją. Rewoluc- 
joniści, którzy przybyli do wsi z oko 
licznych miast, ogłosili we wsi ustrój 
komunistyczny i zamierzali założyć 
tu główną kwaterę nowej władzy. — 
cheąc uniemożliwić przybycie posił- 
ków polieyjnych, rewolucjoności wy 
kopali w poprzek dróg, prowadzą- 
cych do wsi, wielkie fosy. Mimo to po 
lieja dostała się do wsi zaatakowała 
zrewoltowany tłam i spaliła dom, — 
gdzie schroniła się część anarchistów. 
W czasie starcia 50 osób zostało za- 
bitych i rannych. 

W całej Hiszpanji akty 
mnożą się. 

W Madrycie rewoluejoniści podpa 
lili jeden z kościołów. W jednem z 
okolicznych więzień wybuchł bunt. 

terroru 

koleiowe. 
W chwili. gdy więźniowie wychodzili 
z sali jadalnej, rzucili się na swoich 
dozoreów, wyrwali im broń i zamknę 
li związanych w „celach. Następnie 
więźniowie zdemolowali urządzenie 
150 cel. Jeden z dozorców, któremu 
powiodło się wyswobodzić z więzów, 
zaalarmował policję która natych- 
miast obezwałdniła zbuntowanych 
Więźniowie usiłowali następnie pod 
palić gmach więzienny, jednak pożar 
szybko ugaszono. 

Pod Walencją rewołuejoniści zerwa 
li szyny kolejowe, wskutek czego wy 
koleił się pociąg. Na szczęście ofiar 
w ludziach nie bylo. 

W Grenadzie rewolucjoniści pod- 
łożyli pod jeden z gmachów publicz 
nych bomby, które wybuchając znisz 
czyły prawie zupełnie budynek. 

Władze hiszpańskie z całą energją 
usiłują stłamić rewoltę. 

Pogrzeb Ś. p. 
LWÓW. (Pat.). Dziś o godzinie 

14:tej odbył się pogrzeb &. р. рго- 
fesora d-ra Oswalda Balcera, 

Egzekwje żałobne nad trumną 
odprawił ks. arcybiskup metropolita 
lwowski Twardowski. Kos1dukt ža- 
łobny zatrzymał się przed starym 
gmachem uniwersytetu, gdzie 4. p. 
prof. Balcer przez bl sko pół wieku 
wykładał historję ustroju Polski. 

Nad trumną wygłosili przemówie- 
nia, podnosząc ogromne zasługi nau 
kowe i obywatelskie zmarlego ks. 
rektor dr. Gerstman imieniem Uni- 
wersytetu Jana Kazimierza, —rektor 
prof. Kutrzeba imieniem Polskiej 
Akademji Umiejętności i Uniwersy- 
tetu Jagiellońskiego, — prof. dr. Leon 
Piniński w imieniu wydziału prawa 
oraz towarzystw naukowych krajo- 
wych i zagranicznych. w końcu prze- 
mawiał przedstawiciel młodzieży 
akademickiej. 

Po wykonaniu pieśni żałobnych 
przez chór akademicki kondukt prze- 

"RETRO ORESTEZZRCZY TEE RECZOREDR OPT VIT X ROBUR VAIKAS VIS STS TATENA 

Sytuacja wewnętrzno-gospodarcza Sowietów 
w oświetleniu C. K. partji komunistycznej. 

MOSKWA, (Pat). Rezolucje ple- 
num Centralnego Komitetu partji ko- 
munistycznej stwierdzają sukcesy pia 
tiletki, przeciwstawiając go kryzyso 
wi w krajach kapitalistycznych. 

Według rezolucyj produkcja prze- 
mysłowa miała wzrosnąć w porówn' 
niu z rokiem 1928 o 219 рго- 
cent, z okresem przedwojennym o 334 
procent. ZSRR, z kraju drobnego rol 
nictwa stał się rzekomo krajem wieł 
kiego przemysłu, uniezależniając się 
pod tym względem od zagranicy. 

W dziedzinie rolnictwa rezołucje 
utrzymują, że piatiletka stworzyła na 
wsi 200 tysięcy kolektywów rolnych. 
5 tysięcy sowchozów (domen pań- 
stwowych). Kołektywy i sowchozy ob- 
jęły 60 proc. gospodarstw włościań- 
skich i 75 proc. obszarów siewnych 
Rezolucje uważają powyższe wyniki 
za triumf idei socjalizacji wsi. 

W rezolucji, dotyczącej rozwoju 
ki o 57 proc., dochodu narodowego o 
wzroście t. zw. przemysłu lokalnego o 
87 proc. i wzroście obrotu handiowego 
państwowego i spółdzielczego o 75 pro- 
cent w porównaniu z rokiem 1928. 

Rezołucje stwierdzają likwidację 

"bezrobocia w miastach i zatradnienie 
biednoty wiejskiej w  kołchozach, 
wzrost zatrudnienia w okresie piatilet 
ki o 5 7proc., dochodu narodowego o 
85 proc. i zarobków o 67 prac Rezo- 
lucje nie uwzględniają jednak spadku 
siły nabywczej rubla 

Rezolucje stwierdzają klęskę cle- 
mentów kapitalistycznych na wsi i w 
mieście, przyczem zapowiadaja, że dru 
ga piatiletka będzie okresem opanowa 
nia technicznego przedsiębiorstw, wy- 
budowanych podczas pierwszej piati- 
letki a także okresem umocnienia orga 
nizacyjnego kołchozów i sowchozów. 

Budżet państwa na rok 1933 wyno- 
sić ma 34 miliardy 689 miljonów rubli 
po stronie dochodów i 33 miljardy 169 
miljonów rubli po stronie wydatków. 
Nakazuje się jednak jak najsurowszą 
oszczędność, przestrzeganie zasady ko 
mercjalizacji oraz zakazuje się wszel- 
kich nadetatowych inwestycyj. 

Specjalna rezolucja poświęcona 
jest sytuacji na wsi. Wskazuje ona na 
zaciętą walke z kolektywizacją, prowa 
dzoną przez elementy antysowieckie, 
którym rezolucja przypisuje psucie ma 
szyn rolniczych, dezorganizację gospo 

    

darki, kradzież i ukrywanie zboża i t.d. 

Oddzielna rezolucja poświęcona 
jest wykryciu nowej grupy opozycyj* 
nej wewnątrz partji. Na czele tej gru 
py opozycyjnej stali: były komisarz 
zaopatrywania ZSRR. Eysmont, były 
komisarz spraw wewnętrznych ZSRR. 
Smirnow i znany z działalności w cza 
sie wojny domowej na Syberji, ostat- 
nio szef urzędu drogowego Tołmaczow 
Rezolucja zarzuca tej grupie że konspi 
racyjnie werbowała ona zwolenników 
wśród burżuazyjnych zwyrodnialców, 
dążyła do zaniechania uprzemysłowie- 
nia oraz do restauracji kapitalizmu i 
kułactwa w ZSRR. Ejsmonta i Tołma 
czowa wydalono z partji, zaś Smirno- 
wa usunięto z centralnego komitetu, 
grożąc wydaleniem z partji na wypa- 
dek kontynuowania działalności opo- 
zycyjnej. Ponadto znanym swego cza- 
su przywódcom byłej prawicowej opo- 
zycji Rykowowi, Tomskiemu i Szmid 
towi rezolucja zarzuca utrzymywanie 
stosunków z opozycyjną grupą Eys- 
monta i uchylanie się od jej zwałcza- 
nia. Wszystkim zagrożono surowemi 
represjami, aczkolwiek narazie nie wy 
dalono ich z partji. 

prof. Balcera. 
szedł 'głównemi ulicami miasta, na 
których płonęły latarnie, osłonięte 
kirem. ż 

Z trumną postępowała najbliższa. 
rodzina zmarłego, wojewoda |wow- 

  

Šp prof Oswald Balzer, 

ski dr. Rożniecki. reprezentujący P. 
Prezydenta Rzeczypospolitej, w któ- 
rego imieniu złożył wieniec na gro- 
bie uczonego. następnie senat uni. 
wersytetu Jana Kazimierza z insyg- 
niami. rektorowie wyższych uczelni 
lwowskich. prezydjum miasta Lwo- 
wa z radą miejską, delegacje oficer- 
skie pułków garnizonu lwowskiego, 
przedstawiciele władz administra- 
cyjnych, sądownictwa i palestry, to- 
warzystw naukowych, społecznych 
i td. profesorowie uniwersytetu 
Jana Kazimierza, in corpore, mło- 
dzież akademicka oraz liczna pu- 
bliczność. 

Kondolenoja Prezydenta Rzplitej 
WARSZAWA. (Pat). P. Prezy” 

dent Rzeczypospolitej, Ignacy Moś- 
cicki, wystosował następującą de- 
peszę do senatu uniwersytetu im. 
Jana Kazimierza we Lwowie: 

„Dotknięty stratą, którą poniėsi polski 
świat wiedzy i eała Rzeczpospolita, przesy- 
łam na ręce senatu uniwersytetu Jana Ka- 
zamierza wyrazy głębokiego žalu z powoav 
śmierci człowieka, który położył nieprzemi 
jające zasłagi zarówno w zmaganiach o nasz 
stan posiadania w Tatrach jak i na poln 
nauki historji prawa połskiego*. 

IGNACY MOŚCICKI. 

im czasie, za poruszenie w nieoficjal- 
nej razmowie tematu fińsko-szwedz- 
kiego sojuszu. W pacyfistycznej Szwe 
cji, wszelkie zamiary militarystyczne 
są niepopularne. 

Polityka zagraniczna Finlandji od 
r 1922 waha się pomiędzy orjentacją 
skandynawską a bałtycką. Historycz- 
nie i kulturalnie Finlandja związana 
jest ze Skandynawją, węzłami zaś 
krwi i przyjaźni z Estonją. Obawa 
agresji rosyjskiej nakazuje zbliżenie 
z państwami bałtyckiemi i z Polską. 
Ministrowie państw bałtyckich, Fin- 
landji i Polski w latach 1920—1922 
obradowali nad projektem zawarcia 
sojuszu; nawet idea unji państw bał- 
tyckich była poruszana. Rokowania 
te nie dały jednak pomyślnego rezuł- 
tstu. Odtąd Finlandja prowadzić za- 
częta politykę niezależną, ku częścio- 
wemu niezadowoleniu państw bałtyc 
kich. Zarówno państwa bałtyckie jak 
i Polska do zawartej w r . 1922 i nie 
ratyfikowanej wojskowej umowy 0- 
bronnej nie powróciły. Posiadała ona 
pewne mankamenty powodujące, iż 
zarówno dła Polski jak i pozostałych 
kontrahentów prz ła być aktualną. 
Polska polityka zagraniczna do próby 
tej nie wracała już później starając 
się raczej ugruntować poczucie bez- 
pieczeństwa w Europie wschodniej 
przez traktat będący wynikiem G- 
brad przy okrągłym stołe z współu- 
iziałem Rosji Sowieckiej. Zawarte i 

kowane ostatnio pakty o niea- 
u pomięszy Rosją Sowiecką, a 
Finlandją, państwami batłyckiemi i 
Polską, przyczynią się bezwarunko- 
wo do utrwalenia pokoju w Europie 
wschodniej. 

Przyszła polityka zagraniczna Fim. 
landji będzie nosiła prawdopodobnie 
charakter odmienny od obecnej orjen 

skandynawskiej. Zaczyna scho- 
dzić z areny dziejowej społeczeństwo 

starsze. Młodsze, wychowane w cza- 
sach wałki o niepodległość, znacznie 
różni się od niej ideowo. Młodzież zaś 
wychowana w wolnej i niepodległej 
Finlandji, świetnie zorganizawana i 
biorąca udział w życiu społecznem i 
politycznem państwa, walcząca o sfin 
nizowanie swego kraju, tem się różni 
od starszego społeczeństwa, że zerwać 
pragnie z dotychczasową orjentacją 
skandynawską. Dąży ona do zbli- 
żenia z państwami bałtyckiemi i z 
Polską. Aspiracje jej sięgają jednak 
bardzo daleko. Rok 1917 nie dal wol- 
ności wszystkim Finnom. W Norwe- 
gji, w Szwecji, a  przedewszystkiem 
na wschód od obecnej granicy fiń- 
skiej i okolicach jeziora Ładogi rozle- 
gle ziemie, zamieszkałe przez ludność 
tińską, znajdują się pod obcem pano- 
waniem. Młodzież fińska marzy o Wieł 
kiej Finłandji, o uwołnieniu wszyst: 
kich narodów fińskich. ; 

Wzniosłą była historja narodu fiń 
skiego. Dumni Finnowie, którzy nie 
znosili nigdy jarzma pańszczyzny, 
pierwsi uznali emancypację kobiet i 
dali im wszelkie prawa polityczne, 
pierwsi (już w r. 1826) źnieśli karę 
śmierci, dali przykład organizowania 
wzorowego przysposobienia wojsko- 
wego. Naród bez analfabetów, pań-_ 
stwo o wzorowym systemie wychowa- 
nia i opieki społecznej, Kraj, którego 
miasta nie znają nędznych przed- 
mieść, kraj zadziwiający wszystkich 
swoją czystością, a triumfem kultury 
którego jest jego wspaniała architek- 
tura współczesna. Narodowi fińskie- 
mu, stojącemu na straży wysokiej cy- 
wilizacji północnej, życzyć należy о- 
panowania obecnego kryzysu politycz 

  

    

  

    

   

      

   
    

    

  

nego i dałszego najpomyślniejszego 4 
rozwoju. Norbert 

Sprostowanie. 
Do wczorajszego artykułu wstępnego Te- 

stisa p. t. „Węzeł małtycki” zakładło się p.- 
re błędów zecerskich, które prostujemy. 

W. szpalcie 1-ej w wierszu 34 od góry za 
miast „w XIII wieku* musi być „w XIV | 
wieku*, w wierszu 49 od góry zamiast „jan 
wicher wpadający w morze” musi być „jak 
meteor wpadający w morze* i w szpałee — | 
drugiej w wierszu 16 od góry zamiast „dali 
się opanować debatyzmowi* musi być „dał 
cię opanować defetyzmowi*, ы 

    g4



Vaida Voievod kandydatėm na premjera. 
Przyjazd do 

BUKARESZT, (Pat . Vaida Voievod 
przybyt tu w piątek rano, powitany 
na dworcu przez prywatnego sekre- 
tarza króla Dumitresku, kilku mi- 
nistrów i przywódców stronnictwa 
narodowo - chłopskiego. Dzienniki 
uważają sukses Vaidy za zapiewnio- 
ny, podkreśłając, że prawdopodob- 
nie wyznaczenie jego odpowiada 

Bukaresztu. 
całkowicie przepisom parlamentar- 
nym, gdyż zarówno Maniu, jak prze- 
wodniczący obu Izb i szereg innych 
osobistości politycznych, zalecałi, 
aby nowy gabinet opierał się na 
obecnej większości parlamentarnej. 
W/g ogółnej opinji, Vaida Voievod 
może być w tym wypadku uważany 
za męża opatrznościowego. 

Vaida u króla Karola. 
BUKARESZT, (Pat). Król przyjął 

na anudjencji półgodzinnej Vaidę 
Voievoda i powierzył mu misję 

utworzenia nowego gabinetu. Vaida 
prosił króła o czas do namysłu. 

Sytuacja na Dalekim Wschodzie 
wysuwa się na czoło zagadnień dnia. 

LONDYN, (Pat. W kołach rządo- 
wych w Londynie panuje poważne za 

‚ niepokojenie co do rozwoju sytuacji 
na Dałekim Wschodzie. 

Minister spraw zagranicznych Si- 

   mon wyjedzie w niedzielę do Gene- 
wy, ażeby wziąć udział w naradzie 
„komitetu 19%, wybranego przez 
Zgromadzenie Ligi Narodów w eclu 
rozpatrzenia zatargu japońsko-chiń- 
skiego. 

Akcja wojsk jnpońskich, atak na 
Szanghaj-Kwan, zagrożenie Ticatsin- 
nowi a tem samem Pekinowi wywoła- 
ły znaczne skomplikowanie się sytua- 
eji. 

  

Jeżeli posuwanie się wojsk japoń- 
skich nie będzie powstrzymaue, to 
Anglja znajdzie się w Genewie w po- 

   

łożenie, w którem będzie musiała za 
jać stanowisko przeciwko Japonji. W 
tym wypadku należy się liczyć opważ 
nie z możliwością opuszczenia Ligi 
Narodów przez Japonię alko też z e- 
wentualnością, że mocarstwa, zasia- 
dające w Lidze Narodów celem rato- 
wania prestigu, Ligi, będą zmuszone 
uznać Japoni ję za będącą poza nawia- 
sem Ligi i zdeeydować się na wspól- 

. Tej ewentualności pragnęła 
by Angija uniknąć za wszelką cenę. 

Minister spraw zagr. Simon odbył 
dzisiaj popołudniu dłuższą naradę z 
Mae Donałdem. Należy przypuszczać, 
że Wielka Brytanja użyje swego aute 
ryteiu, ażeby wywrzeć nacisk na Ja- 
ponję w celu spowodowania uspoko- 
jenia na Dalekim Wschodzie. 

  

   

   

  

   

  

Pawstane w Turkiestanie chińskim 
MOSKWA, (Pat). Z Nankinu donos: 

Turkiestanie chińskim, w  prowine, Rat 

Kizang, wybuchło powstanie tamtejszych mu- 
zułmanów, skierowane przeciwko rządowi 
ehińskiemu, a mające na celu cderwanie tej 
prowincji ed Chin. Powstanie miało przy- 
brać bardzo groźne rozmiary. Prasa sowie 

   

  

   

ka upatruje łączność między pewstaniem a 
niedawnemi walkami chińsko-tybetańskiemi. 
Wedle głósów sowieckich, powstanie ma być 
inspirowane przez Anglję, celem cddzielenia 
Chin od ZSRR. na zachadzie, zapomocą pań- 
stwa buiorowego, utworzenege na wzór Wan 
dżurji. 

  

Spotkanie Hitlera ze Strasserem. 
BERLIN, (Pat). „Deutsche Allge- 

meine Zeitung“ donosi, że w czwartek 
doszło do spotkania między Hitlerem 
a Grzegorzem Strasserem. Spotkanie 
odbyć się miało na terenie państewka 
Lippe. Była to pierwsza próba pogodze 

nia dwóch przywódców partji narodo 
wo socjalistycznej, powaśnionych na 
tle różnicy poglądów w sprawie sto- 
sunku narodowych socjalistów do Rzą 
du Rzeszy. 

Stanowisko Hoovera w sprawie rewizji długów. 
NOWY YORK. (Pat). Zapytywany 

przez korespondenta „New York Ti- 
mes“, jeden z wybitnych przywódców 
politycznych, korzystający jakoby z za- 
ufania Hoovera, zaprzeczył, jakoby 
ten ostatni przyjął na sisbie jakie- 
kolwiek zobowiązania w sprawie dłu- 

gów wojennych w czasie wizyty prem- 

jera Lavala w Waszyngtonie. „New- 
York Times" dowiaduje się, że Hocver 
sprzeciwia się sianowczo wszelkiej re- 
wizji idługów f ancuskich i włoskich, 
lecz że natom'ast jest zwolennikiem 
pewnych redukcyj na rzecz wielkiej 
Brytanji, Polski, Grecji, Węgier, a 
prawdopodobnie i Belgii. 

2 prac komisyj sejmowych. 
Budżet Min. Komunikacji. 
WIARSZAWĄA, (Pat). Sejmowa Komisja 

budżetowa rozpatrywała w piątek budżet m.- 
nisterstwa komunikacji. Sprawozdawca Brzo- 
zowski omawiając przedsiebiorstwa P. K. P. 
podkreślił z uznaniem, że ministerstwo przed- 
łeżyło szczegółowe materjały, zamknięcia ra- 
chunkowe i bilans, sprawozdanie z wykona- 
nia planu i plan na przyszłość, co ułatwia og- 
romnie orjentację. Biłans, zatwierdzony przes 
miesiącem, zamyka się ogólną sumą ośmiu 
miljardów, w czem zysk figuruje w wysoko 

ści 118 miljonów. Zysk ten podzielony został 
na 86 miljonów, użytych na inwestycje 5 
miljonów, wpłaconych do skarbu państwa. 

Przechodząc do planu finansowo-gospodar 
czego P. K. P. referent podk. że budżet 
ten od 1 stycznia rb. jest już wykonywany 
i zmieniać poszczególnych cyfr w nim aie 
można a dyskusja może być tako ogółną c» 
do cyfr końcowych. 

Po wyliczeniu szeregu danych mów 
kreślił, że znacznego źródła oszczędności: w 
kolejnictwie trzeba szukać w działe zasobów 
i ministerstwo komunikacji samo się juź tem 
zajmuje. Gdy się mówi o łepszem w 
taborów i trakcji, to jednak nie m 
rzeć się myśli, przyszłość należy: do e:ek 
tryfikacji kolei. W' konkluzji referent zapro- 
ponował przyjęcie preliminarza ministerstwa 
kolei bez zmian. 

Z komisji oświatowej. 
WARSZAWA, (Pat). W: dniu 13 bm. od- 

było się posiedzenie sejmowej komisji oświa- 
towej. 

  

    

  

   

  

   

    

  

  

   

  

    

Pos. Pimonow (BB) zreferował rządowy 
projekt ustawy o zmianie rozporządzenia Pre 
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1923 
roku o opiece nad zabytkami. Ustawę przy- 
jęto w 2-gim i 3-cim czytaniu bez zmian. 

Pos. Pomiankowski zreferował rządowy 
projekt ustawy o zniesieniu kar cielesnych w 
szkołach na obszarze zaboru pruskiego. Usta- 
wę przyjęto w drugiem i trzeciem czytaniu. 

tępnie komisja przydzieliła referat o 
rządowym projekcie ustawy o szkołach aka- 

prof. Czumie (BB), tudzież 

nie wniosek pos. Komarni- 
qdający zasięgnięcia opi- 

nji ciała profesorskiego, mianowicie pre- 
zesa Polskiej Akademji Umiejętności, preze- 
su T-wa Naukowego Warsz.. prezesa konfe- 
rencji rektorów i rektorów wyższych uczelni 
warszawskich. Komisja przyjęła wniosek pos 
Sinulikowskiego (BB), apelujący do prezy- 
djum komisji oświatowej, aby skorzystała z 
art. 78 regulaminu Sejmu i rozszerzyła харго- 
szenie wedle swego uznana i na inne osoby. 
umożliwiając komisji zorjentowanie się w 
pinji miarodajnych dla tej sprawy czynni 
ków. 

Następne posiedzenie odbędzie się praw- 
dopodobnie we czwartek. 

     

      

   

  

Powrót p. Marszałkowej 
Piłsudskiej. : 

KRYNICA, (Pat). Dziś o godz. 16 
min. 20 odjechała z Krynicy p. Mar- 
szałkowa Piłsudska z córkami. 

CAR IWAN .GROŹNY. 
i Przed premjerą. 

W krwawej chmurze historji dy- 
nastyj rosyjskich, imiona Iwanów spe 
cjalnie purpurą wylanej posoki ludz- 
kiej się barwią. A wśród Iwanów, wy- 
obraźnię dramaturgów i artystów przy   

  

Franciszek Rychłowski. 

cieznęła i zaciekawiła niesamowitej 
grozy pełna postać Iwana Groźnego, 
swem psychopatycznem połączeniem: 
religijnej mistyki i okrucieństwa, py: 
chy samowładcy, nie znającego nad 
sobą praw i chęci poniżania się .„raba 

bożego, obłudy posuniętej do ostat- 
nich granic cynizmu i furjackiej złoś- 
ci, od której ginęli ludzie jak muchy. 
Postać tę uwiecznili arytści rosyjscy 
w obrazach i literaturze. Tę suchą, za- 
więdłą, lisią twarz, targaną drgawka- 
mi gniewu i trwogi, tę zgarbioną, chu- 
dą postać, żartą szałem upojenia się 
wszechwładztwem i wieczną obawą 
gwałtownej śmierci z ręki poniewiera- 
nych ludzi, Ale potrafił tak upodlić i 
ujarzmić naród, że modlili się doń jak 
do złego bóstwa, któremu trzeba skła- 
dać jak najwięcej oifar z ludzi i dóbr 
ziemskich żeby pozwoliło żyć. Tak czy 
nily od wieków pierwotne społeczeń - 
stwa. Tak czynili Rosjanie w XVI w. 
tak czynią i teraz. 

Iwan Groźny wstąpił na tron jako 
czteroletni car — słonko, syn Wasyła 
lil, a wnuk Wielkiego Iwana (ojca 
Heleny moskiewskiej, żony naszego A- 
ieksandra Jagiellończyka), pogromcy 
Tatarów i twórcy autokratycznego, 
na wzór bizantyjski państwa, twót 
szym. rzędzie na Polskę, z którą wojny 
szym rzędzie na Polskę, którą wojnę 
zapoczątkował. Miał 6 czy. 7 żon, któ- 
re kazał truć, mordować i wypędzał, 

piorunując spojrzeniem każdego, kto 
się zbliżył, Zamordował własnoręcznie 
jednego syna, drugiego kazał zgładzić 
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TRAGEDJA „ATLANTIGUE'U“. 
Paryż, w stycznin 

Nawy ciężki eios dotknął marynarke 
franeuską. Jeden z najpiękniejszych parow- 
ców, eud techniki i komfortu, statek, o któ- 

rym mówiono, że nie ma równego sobie po- 
między pałacami, tak wielki luksus panowat 
na jego pokładzie, statek z którego cala 
Francja była tak dumna, a serca marynarzy 
franeuskich rosły na widok powiewającej 
na nim trójkolorowej flagi, ekręt ten pewnej 
nocy, mniej więcej tydzień temu, spłonał jak 

zapałka. W kilka gedzin ze wspaniałych sa- 
lonów „Atlantyku* nie pozestało nie, jak 
tylke kadłub wypełniony niedopalonemi ka- 
wałkami mebli, pogiętemi szezątkami częś- 
€i metalowych i t. p. resztek po strasznym 
pożarze. 

BOLESNA LISTA. 

Cies ten odczuła Francja tem bolešniej, 
że pożary okrętów prześladują marynarkę 
franeuska ed pewnego czasu w sposób za 
straszający. Niedawne, bo 9 lipca 1932 r.. 
spłenął w zatoce pedskiej jeden z najnow- 
szych ekrętów franeuskich „Georges Philin- 
par“. Katastrofa ta pochłoneła kilkadziesiat 
ofiar, między niemi znalazł się i- głośny 
dziennikarz franeuski Albert Londres. W 
1928 roku w porcie marsylskim ofiara plo- 
mieni pada „Pauł Lecau*, W! sierpniu na- 
stępnege roku, dla edmiany w Hawrze, pla 
nie „Paris“, Z trudem tylkė udaje sie g0 
uratowač, przyczem cała część šredkowa 
statku ulega zn zeniu I nakoniee, jeszcze 
płonących szezatków „Atlantyku* nie dopro 
wadzeno do Cherbeurga, gdy na statku 
„France* wybucha pc tek pożaru. Ponie 

dzieje się to w porcie Hawru. udaje stę 
zybko cpanov sytuacje i „Franee* 

wychedzi cało z potwornego niebezpieczeńst: 
wa, nie licząc 

Dedajmy j 
wraz z 60 Ju 
„Prometcnszć 

    

      

   
   

   
    

           
    
   

  

   

  

dawno zatopiona. 

na 
marynarki fran- 

  

    
   

    

   

cuskieį jest naprawde bolesna i długa 

DLACZEGO? 

Czemu jednak nale te. tal 
częste Gsiatnio poź iej flocie 

nowszych 

wszechnego 

komfortu i 
techniki, 

zyscy Sta- 
ztaby faehow 

ię dziś we Franeji i w innych 
krajach nad tym problemem i... jak detych- 
czn5. bezsktrteeznie. 

Jak ostatnie oświadczył w Izbie depuio 
wanych minister marynarki handlowej Lepn 
Mcyer, drobiazgowe Śledztwa przeprowa 
ne nad przyczynami pożaru na „Georges 
Philipparze* n'e dało żadnych pozytywnych 
rezuliatów. Eksperci przypuszczają krótki 
spięcie, lecz równie dobrze prz. hą poż 
mógł być zamach lub zaprószenie ognia 
przez rzucony nieopatrznie niedopałek pa 
pierosa. 

Opinia publiezna we Franeji domaga sie 
połeżenis kresu tym ciagłym katastrofom. 
pociąg: m za sobą tak ciężkie ofiary w 

traty materjalne. idące w mii- 
jony. Należy się jednak obawi że najbar 
dziej drcbiazgowe śledztwo w prawie po 

Atlantyku” i tym razem również wia- 
$ciwych przyczyn tej nowej tragedii na mo 
rzu nie wykryje. 

CIEKAWA OPINJA ARCHITEKTA. 

Eksperci i techniey okazują się bezsilni. 
Przyznają sami, że zadanie przerasta ich si 
ły. Niezmiernie cickawą jest epinja pewnego 
architekta, p. Alireda Agache'a, który prz 
cuje jako urhkanista w Rie de Janciro, Otóż 
p. Agache nie jest znpełnie zdziwiony nie 
SZ: zęściem, „jakie przytrafiło się „Atlantiko 
wi“, 

„Przewidywałem je i obawiałem się g0—- 
oświadczył prasie — na dowód czego mege 
pckazać listy, jakie pisałem z pokładu „KE 
lantiku* do mojej rodziny. Podróż z Ame 
ryki południewej do Francji odbyłem kilka- 

naście razy, przyczem dwa razy na „Atlan- 
tikuć. Odrazu przy pierwszem powierzcha- 
wnem zwiedzeniu parowea uderzony byłem 
jego wewnętrzną architekturą, Odnioslem 
wrażenie, że ludzie, którzy go projektowali, 
nie znali zupełnie morza i jego niebezpie- 
czeństw. Obfitość drzewa w meblach, w bo- 
azerjach, przepierzeniach, masa dywanów, 
drchiazgów i tem podobnych łatwopalnych 
materjałów, budziła jak najgorsze przeczu- 
cia. Przez Środek statku przechedziła uliex, 
tak jak w każdem lądowem mieście, długo- 
Ści przszło 150 metrów. Otóż o ile arterja 
taka jest interesującym pomysłem pod wzglę 
<lem dekcracyjnym, © tyle w razie pożaru... 
mementslnie staje w ogniu i ucieczka staje 
sie niemożliwą”. 

Zdaniem p. Agache pożaru „Atlantyku*, 
a raczej tak szybkiego rozprzestrzenienia się 
tgnia, jest  „niemorska“ budowa statku. 
Faktem jest, że franeuskie ministerstwo ma- 
rynarki handicwej przygotowuje silną pre- 

sję na konstruktorów, aby ograniczyć do 
minimum użycie drzewa przy budowie no- 
wyeh jednostek pasażerskich. Niestety, nie 
miożna statku zbudować całkowicie z me 
tału, a szezególnie statku, który przechodzi 
pod tropikami, jak to ma miejsce przy po- 
dróży de Ameryki południowej. Metale na- 
grzewają się zbyt silnie ad słeńca, 

W każdym razie „Normandie*, nowy gi- 
gant francuski o 75.000 ton pojemności. bę- 
Чаеу w budowie, największy statek na Świe- 

  

   

      

     

    

   
    

     

  

  

  

  

w więzieniu. Tą tradycją idące Iwan 
Groźny za przykładem dziada, również 
swego syna Iwana zakatrupił stynnyra 
Glutym kijem, zwanym żezło, którym, 
jak tradycja niesie, wiercił w nodze 
stojącym przed nim na postuchaniu, 
spoglądając z lubością na cierpienie 
Modlił się i tracił ludzi z histeryczną 
pasją. A przytem zorganizował regular 
ne pułki strzelców, kazał zebrać pierw 
szy kodeks praw rosyjskich i wydsu- 
kować go w pierwszej drukarni mos- 

kiewskiej, sprowadzał artystów z za- 
granicy, reformował Rosję, pragnąc z 
niej zrobić „potęgę militarną i państ: 

wową. Na wschodzie odpart Tatarów 
aż na Krym, na zachodzie wypędził 
Kycerzy Krzyżowych z Liwonji i wziął 
Narwę, ale Polacy i Szwedzi odparli go 
z nad upragnionych brzegów Bałtyki 

Polska wojowała z nim w osobie 
wodzów Konstantego  Ostrogskiego, 
fundatora Cerkwi Troiekiej, ruskiego 
kniazia Glińskiego (obaj wschodniego 
obrządku), wojował Zygmuht August 
i Zamojski o Inflanty i Litwę. Ruszył 
na niego na czele chłopskich pułków 
wybranieckich, sławnej konnicy jazdy 
polskiej i węgierskiej piechoty genjal- 
ny wódz Batory z Zamojskim i Be- 
kieszem drogą chwały przez Połock, aż 
pod Psków. i bliski był zgniecenia ty- 
rana na tronie, gdy ten, wschodnią chy 
trością wiedziony, zwraca się o ratu- 
nek do papieża Grzegorza XIII, udając 
chęć przyjęcia katolicyzmu. 

Uwierzenie w tę obietnicę i wymo- 

      

cie, będzie miał „wnętrzności* metalowe, 
Gpróez naturalnie tych części, które muszą 
Fezostać drewniane. 

Tragedja „Atlantyku* nie różni się od 
innych, jej podobnych, obfiłuje w momenty 
dramatyczne, można powiedzieć bohaterskie, 
Niemniej przebieg tego wstrząsającego dra 
matu w drugiej cj ezęści traci stopniowo 
momenty heroiezne. 

NIEPRZYZWOITY SPÓR © SPALONE 
SZCZĄTKI. 

Płcnący kadłub statku staje się źródlem 
zpetytów właścicieli holowników. Stare bo 
wiem prawo morskie franeuskie, wydane je- 
szeze przez Cołbe w XVH wieku, mówi, 
że statek, który uratuje porzucony przez za 
łegę ckręt na morzu, ma prawo do jednej 
trzeciej jego wartości. Konwencja między 
narcdewa, zawarta w Brukscii w 1910 roku. 
ustala eckołwiek inne normy postępowani", 
przyznając prawe tyłko do słusznego wyna 
grcdzenia; niemniej, gdy nackoło płonącego 
Glbrzyma zgromadziło się dziesięć, holedni- 
ków rozmaitych narodoweś y sta 
ral ę za elką eenę b na po 
kładzie „Atlantyku*, że ge jakgdy- 
by w sweje posiadanie, 

Kto pierwszy wstąpi na pokład i kto 
pierwszy przyczepił do płonącego kadłuba Ii- 
ny hełe ? Traf zrządził, że Frans 
zem udaje się prawie jednocześnie we 
na tył ekrętu, gdy Holendrzy wehod 
jego przód. Jedni i drudzy przyczepiają liny. 
jedni i drudzy ciągną „Atlantyk*, przyczem 

    

  

    

      

   

    

  

     
     

      

  

     

  

„naturalnie każdy ciągnie w swoją stronę. 
Holeńdrzy postanawiają za wszelką cenę 

wygrać grę. Jeden z ich hełowników jedzie 
un tył „Atlantyku j ueina liny holownicze 
Francuzów, Ci siarają się te samo zrobić 
z linami Holendrów. 

  

W. rezultacie za eenę kalectwa jednega 
» efieerów „Atiantyka* por. Even Brianda, 
kióry przy wdrapywaniu się z hołowmka 
na pionący kadłub mia: sobie nogę, któ 
ra mu potem musłane amputować, komen 

dant zniszezenego parowca Shocis opano 
wuje sytuację o tyle, że helowniki na eko 
zgodnie doprowadzają smutne szczątki de 
Chertcurga, r jednak pozostaje ciwarty. 
Kto i de czego ma prawo, orzekną s 
które staną przed niemałem ak 
rozplątač tę tak za 
zdania wybitnych z 
ge są podzielone. 

Ta tak niegodna prawdziwych maryna 
rzy kłótnia przy szczątkach dogorywającego 
olbrzyma wywciala bardzo przykre wra- 
ženiė w opinji publieznej. Parę dni temu 
jeszcze Francuzi mogli być dumni 7 posia- 
dania jednege z najpiękniejszych słatków 
świata, a dzisiaj nawet zap ją im prawa 

ków. Odnoszą podobne wra 
jak ojcice, któremu edmawiają prawo 
rtwych zwiok jego ukochanego dzice- 

Ё latwo wyczuć między 
iraneuskiej, © 

chanie szczegółowo i ob- 
ę „Atlaniyku*, Jordan. 

   
       

  

     
   

  

w prawa morskie- 
   

       

  

   

      

  

   

  

   

    

Sensacyjny obrót śledztwa w sprawie 
przyczyn pożaru. 

PARYŻ, (Pat). Według informacyj 
dziennika „Journal des Debats“ šledz 
two w sprawie katastrofy na okręcie 
„Alłantique* przybrało sensaeyjny 
obrót. Okazuje się, że w dzień wyjaz- 
du okrętu z Pawiliac do Hawru pe- 
wien szofer taksówki z Bordeaux cd- 
dozi! do Pawillae jakiegęś mężeczyz- 
nę wraz z niewielką paczką. Nieznajo 
my wszedł na pokałd ckrętu, po 20 mi 
nutaeh powrócił R wma p — ka- 

    

  

  

Koncert date wskiego 
w Londynie. 

LONDYN. (Pat). Wczoraj wieczo- 
rem w wypełnionej sali Albert - hall 
odbył się koncert Ignacego Paderews- 
kiego. urządzony pod protektoratem 
angielskiego królestwa przez wydaw- 
nictwo Dady Mąil* na dochód Kasy 
zapomogowej muzyków angielskich. 

Na koncert przybyło przeszło 8 ty 
sięcy słuchaczy, którzy entuzjastycz- 
nie oklaskiwali polskiego mistrza, nie 
pozwalając mu opuścić estrady. tak, 
że poza programem Paderewski grał 
jeszcze 40 minut. 

Dzisiejsza prasa angielska poświę- 
-a wiele miejsca koncertowi, wyraża- 
jąc podziw dla wspaniałej gry sędzi- 
wego artysty, podkreślając przy tem 
wspaniałomyślny gest artysty oddania 
swej sztuki bezinteresownie na cel do- 
broczynny. 

Ambasador. Skirmunt wydaje > 
siaj na cześć Paderewskiego obiad, 
którym weźmie także udział soi 
e zagranicznych Wielkiej Bry- 

lanji sir John Simon. 
Paderewski jutro odjeżdża do Pa 

ryża, potem do Cherbourga, skąd 18 
stycznia odpłynie do Ameryki. 

Przyjęcie u ambasadora 
Skirmunta. 

PARYŻ, (Pat). Z okazji pobytu Pa 
derewskiego w Londynie ambasador 
Rzeczypospolitej polskiej Skirmunt 
wydał obiad, w którym m .i. wzięli 
udział: minister spraw zagranicznych 
W. Brytanji Simon z małżonką, am- 
basador francuski, ambasador włoski 
z żoną, były ambasador angielski w 
Waszyngtonie lord Hovard, małżon- 
ka ministra lotnictwa, lady London- 
derry i małżonka byełgo kanclerza 
skarbu lady Snowden. Po obiedzie od 
był się raut. 

Katastrofa „Sachalinu“. 
TOKJO, (Pat). Przejęto tu depeszę radjv- 

wą, domoszącą, iż parowiee rosyjski wyje 
chał pośpiesznie z Nikołajeka na pomoc stat- 
kowi rosyjskiemu „Sachałin*, który uległ ks 
tastecžie na morzu Ochoekiem. Na pokładzie 
statku znajduje się ckoła 208 esób. Statek 
jest. pozatem cbjęty gwałtownym рояап›т 

    

   

wa jezuity Possevina, załamuje bieg 
zwycięstwa polskiego i nie pozwala o- 
siągnąć takich korzyści, jakieby nale- 
żało. Trzeba zaznac że za obu e 
lekcyj (przed Walezjuszem-i Balorymį 
mówiono o kandydaturze Iwana na 
tron polski i Zygmunt August skłaniał 
się do popierania tego projektu, łączą » 
cego kr. lowianskie jednoli'ym fron 
tem przeciw Turkom i Pruskiemu Pań 
stwu. 

  

   

  

Iwan Groźny był pierwszym carem 
rosyjskim, który sobie za program po- 
lityczny postawił zagładę Polski, + 16 
tradycję przerazał swym. nastęjxxn. 
Okrucu: <twen' swojem  wourowadził 

cały naród w jakąś histerję ochotncgo 
oddawania się na tortury, zdyvż kiedy 
гал urządz;: komedję usunięcia sto, 
rodziną do klasztoru, by wrzekoómo ро- 

kutować za grzechy cała Moskwa, i ci 
7 obcię'emi z jego rozkazu uszami i no 
sumi larzali się na kolanach u wsot 
klasztoru by „stonko gosadur  powró- 
cił do swoich rabów*, Wraca i tworzy 
„opryczninę*, przybocznych katów za- 

  

_ pomocą których zlewa Rosję krwią nie 
szczędząc nikogo, ani własnych żon. 
których 5 zamordował lub wypędził „lo 
klasztoru. ani ууа 

Przewrotność i krwiożerezość wy- 
niósł na wyżyny jakiegos potwornego 
obrządku, tak lubował się w adawa- 
nych męczarniach. 

Taką postać ujrzymy dzisiaj, od- 
tworzoną przez znanego nam wilnia- 

żąe szoferowi odwieźć się z powro- 
tem do Bordeanr, W enelį tej historji 
nie byłoby nie niezwykełgo, gdyby 
nie fakt, o którym sędzia Śledczy do- 
wiedział się dopiero w dniu c 
szym, że mianowieie jednocze 
yjazūem „Atlantiguo“ z Pawiiłac na 

czeliy administrator marynarki otrzy 

   

  

   

    

  

mał anonim, zawiadaruiający © tem, 
że w drodze do Hawru okręt będzie 
o. 

zB GROZĄ 

Kronika A: 
— Niedóbór finansowy Niemiee za rok 

według opinji ministra finansów Rze 
„ wynosi 1 di pół miljanda mare 

Radulestu, podsek. 
ł mianowany p 

        

   

      

w MS. 
«m rumuńskim w 

    

ał się do dymisji rząd grecki. P's 
ją utworzenie rządu zjednoczen'a 

r pod przewodnictwem Saldavis» 
— Pola Negri, bawiąca obecnie w New 

YVorktr ponown ko z r 

ABO TI TTT EET TIESTO 

W spierając bezrobotnego, 
pomagasz sobie. 

wYvYvvvv" 

RESTAURACJA 
„OGNISKO“ 

w Nowogródku 
wydaje: śniadania, obiady i kolacje 

        

     
    

  

Przygrywa orkiestra salonowa. E
L
 
E
J
 

Piwnica żaopatrz. we wszelkie trunki. 

Ceny znacznie zniżone. 

  

L
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AAAAAAAAAAA, 

  

   
w Nowogródku — „„Mały Zamek“ 

'Lokal ponętny i miły. Kuchnia wy- 
kwintna. Bufet obficie zaopatrzony 
w zimne i gorące zakąski. Gabinet. 

Zespół muzyczny. 

Ceny niskie Ceny niskie 

w soboty od godz. 20-ej do 1-ej 

DANCINGI TOWARZYSKIE 

ы 
Ё 
Ё 

| 
ы 
RESTAURACJA 
„ZACISZE 
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Bułgarskie typy ludowe. 
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WIADOMOŚCI z KOWNA 
KONGRES LITWINÓW. WILEŃSKICH W 

UJĘCIU PRASY LITEWSKIEJ. 
ietuwos Żinios* w N 
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Na pierwszy kongres wilnian (5 i 6 stycz- 
TR) z х0по wszyskich obywaieli 

wy, kc ów wojny świałowej z     iej czy innej a yny opuścili okupewa 
ue lerytorjum e i zamieszkali w Lii- 

   a przybyw 

ż w , zwł 
Polska nie 

ludności 
iministra- 
eczka lud 

  

usowa u 
ny do Li 
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ah stosu je 
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żadnej pra 
B Pc lakami imporia 
głębi Pols 

kontra „ by @- 
swobodneg: ZW U 

zczyzny. Kor a 
tem większe powodzen 

nie mniej 

    

   

            

    
       

  

   

    

    

tano po 

przyczem B 

  

   
yć o xa! 

całkem 
jako do ośrodka 

+ że Wilno jesł wła- 

  

   
wypow 9 

jest tylko rzecza 

nową siłę w wałce e 

  

pie stanow 
wyzwolenienie Wilna. 

Na Kongresie wygłoszono szereg refera 
tów i przyjęto szereg „rezolucyj. M, in; uch- 
walono pr: Č Narodów rezolucję 
w sprawie zastosowania środków w kierun 
ku przywrócenia normalnej sytuacji odnoś- 
nie do dj ina. 

  

   

      

       

  

niepodobna oczekiw. ja 
zultatów z przesłania tego rodzaju 
— Tem niemniej trzeba Lidze Na 

rodów i całemu świalu przypomnieć od cza 
su do cza e ws <hodniej r 
nastąpi pok dopóki tu dzieją się takie 
krzywdy. Niepodobna milczeć. 

Należy szczerze życzyć, by głos zebra- 
nych na kongresie wilnian usłyszeli ws 

„ dla których jest on przeznaczony 
nianie mogli jak. najrychiej powrócić 
swej ojczyzny. (Wilbi). 

ĘCIE 42 ORGANIZACYJ. 
owieńska (I. о6 

       
   

  

   

  

    

   

  

     

  

        
i sejneńskiego zostało 
wnie i pow. sejneńskim 43 organizacje poli 
tyczne, kulturalne i gospodarcze za pogwał- 
cenie usła 

  

CODZIENNIE OD GODZ. 6-ej WIECZ. 

KONCERTY KAPELI DAMSKIEJ 
W SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA PORANK! OD 12- ej DO 2-ej PO POŁ. 

EU Korona „FORTUNA“ "Eva 
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nom artystę p. F. Rychłowskiego, któ- 
ry po sezonach artystycznych we Fran 
cji, gdzie na wezwanie konsulatu pol- 
skiego dwukrotnie jeździł crganizować 
teatry dla robotników polskich. (gry- 
wał lam role w sztukach Panie Kochan 
ku, Adwokat i Róże, Lekko: a si 
stra i in. zdobywa ąc uznanie w prasie 
polskiej i francuskiej), ostatnio spędził 
rok na objazdach z teatrem Reduty i 
występując w Teatrze Narodowym w 
Warszawie. Wilno ujrzy go po dłuż- 
szej niebytności w kapitalnej roli ca- 
ra Iwana Groźnego. 

      

I drugą atrakcję mieć będzie wileń 
ska publiczność w reżyserji p. W. Czen 
serego, kierownika teatru polskiego 
w Łolwie, oraz wybitnego artysty teat 
ru rosy, go w Rydze, znawcy sztu- 
ki wystawiania dzieł dramatycznych i 
szkolenia artystów, Ryga jest miastem 
wybiinie teatralnem, gdyż posiada o0- 
perę i dorywczo operetkę, Narodowy 
Teatr Łotewski, Teatr Artystyczny, Te 
atr Robotniczy, a także rosyjski, nie- 
miccki, polski (perjodyczny) i žydow- 
ski. Teatry pracują tam w dobrych wa 
runkach finansowych, dzięki świadzze 
niom inagistrackim, gdyż nie płacą po 
datków a otrzymują subwencje rządo- 
we. Wszystkie nieźle prosperują. 

  

  

    

  

  

Jako znawca stylu i charakteru 
sztuki rosyjskiej, p. Czengery, jest nieo 
cenionym gościem, mogącym nadać od 
powiedni ton. wielkiemu dramatowi 
Tołstoja i wiłnianie będą mieli sposob- 

    

ność zobaczenia niezwykłej interpreta- 
cji, tak trudnej do pojęcia dla E 1uropej 
czyka psychiki rosyjsko- -azjalyckiej. 
Itistorja lwana Groźnego wielekroć łą 
czy się z losami »Wilna i szlakiem Ba- 
torego, tem ciekawsze dla nas te dzieje. 

; Не!. Romer. 

Od vedakeji. W korespondenej: > Harbi- 
na, wydrukowanej w Nr. 7 „Kurj. Wił* z 
dnia 10 b. m. p. t. „Niezwykłe losy Polaka 
na Dal, Wkchodzie* mylnie został przedsta- 
wiony przez autora stosunek zmarłego nie- 
dawno M. Wołłosowicza do Tadeusza Hołów 

Ustęp ten 

trafił niestety, do druku wskutek niedopatrze 

nia redakcji. Wobec lego czujemy się zobo 

ni sprostować. w rzeczywistości dom 

sielski T. Hołówki był i pozostał zaw 

sze na dalekiej obczyźnie całkowicie głe- 

boko polskim. Słamtąd też, od ojca i matki, 
Tadeusz Hoiówko wyniósł swój gorący patrje 
tyzm i umiłowanie ojczyzny. Praca wycho- 

Wołłosowicza, skądinąd b. cenna, 

ić budzić w uczniu nie potrzebowała. 
Twierdzenia więc autora korespondencji, od 
ciętego w Harbinie od wszelkich bezpośred 

Źródeł, musiały polegać na błędnych 

informacjach. — Książka Rzymowskiego „W 

walce i burzy” daje dokładny obraz dzie- 

ciństwa i stosunków rodzinnych. Hołówki. 
Żałujemy bardzo, jeżeli to niedo- 

patrzenie redakcji mogło uczynić przykrość 
Szanownej rodzinie $. p, Tadeusza Hołówki. 

      

ki i domu rodzicielskiego lego. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Spalony skarb powodem wstrząsające| 

tragedji. 
W ataku furji mąż zamordował żonę i popełnił samobójstwo. 

Mieszkanka wsi Łubień Barbara 
Tomaszewska zmieniając słomę w 

sienikach starą słomę wrzuciła do 
pieca i spaliła. Działo się to wczoraj 
podczas nieobecności jej męża, który 
wyjechał do lasu po drzewo. 

Gdy mąż powrócił i zauważył, 
iż żona wypycha sieniki nową sło 
mią, z przerażeniem zapytał co się 
stało ze starą słomą. Usłyszawszy 
odpowiedź, iż spłonęła w piecu, 

jakby piorunem rażony zerwał się 
z miejsca i zaczął biegać po izbie 
z krzykiem, iż jest zgubiony, bo- 
wiem w sienniku była ukryta pacz- 
ka banknotów dolarowych. 

Jak się okazało, brat jego Wi- 
told, powróciwszy na Święta z Chi- 
cago w obawie przed kradzieżą Od- 

dał 1500 dołarów w banknotach 
20 i 10 zł. bratu na przechowanie. 
ten zaś chcąc AMY 
ukrył paczkę w sieninku tajem- 
nicy nawet przed żoną. 

Wzburzony Tomaszewski w pew- 
nej chwili rzucił się na żonę i po- 

czął ją dusić, a gdy ta wyrwała się 
i poczęła wzywać pomocy pochwy- 
cił siekierę i uderzył nią z całej 
siły w głowę. Pod silnem uderze- 
niem siekiery Tomaszewska padła 
zalana krwią i niebawem wyzionęła 
ducha. Tomaszewski oprzytomniał, 
lecz było zapóźno. Widząc swą 
zbrodnię, zdjął ze Ściany pas i zro- 
biwszy stryczek powiesił się. Gdy 
nadbiegli sąsiedzi znaleźli już tylko 
dwa trupy. (© 

Samosąd nad podejrzanym o złodziejstwo. 
Mieszkańcowi wsi Woronice, gmi- 

ny kurzenieckiej. Chomiczowi zagi- 
nął kożuch. Po bardzo długich po- 
szukiwaniach przyszedł do wniosku, 
że kożuch musiał przywłaszczyć je- 
den z kamratów karczemaych. Po- 

dejrzenie padła na Stefana Nowika 
mieszkańca tejże wsi. Chomicz po 
stanowił szm bez interwencji policji 
odebrać swoją własność. 

Dowiedziawszy się, że Nowik 0 
5 rano wybiera się na targ do po- 
bliskiego miasteczka. Chomicz przy- 
стай się w pobliżu mieszkania No 
wika i wykorzystawszy chwilę, kie- 

dy Nowik wyjeżdżał ze swego pod- 
wórza, rzucił się na niego zadając 
mu dwa silne ciosy jakiemś tepem 
narzędziem w prawą łopatkę i lewe 
udo. Uderzenie były tak silne, iż 
Nowik stracił momentalnie przytom- 
ność i spadł z wozu na ziemię. 

Zaalarmowana krzykiem rodzina 
Nowika wybiegła mu na ratunek. 
Nowika w stanie niegrzytomnym od- 
wiezionn do szpitala w Wilejce, 
gdzie lekarz stwierdził bardzo po- 
ważne uszkodzenie ciała. 

Chomicza policja zatrzymała. (c). 

Car z Wielkiego Sioła zabójcą. 
We wsi Wielkie Sioło, gminy 

mołodeczańskiej. dnia 8 b. m. od- 
bywała się huczna zabawa. Młodzież 
bawiła się ochoczo dolewając co 
chwilę do kieliszków. Podczas spo- 
żywania „ognistego płynu" miedzy 
dwoma uczęstnikami zabawy Piotrem 
Carem mieszkańcem wsi Wielkie 
Sioło a Sałasajem Michałem szere- 
gowcem || kompanii telegraf cznej 
19 dywjzii piechoty, zaszło jakieś 
nieporozumienie. Poniewaž przy sto- 
le, przy którym pito znajdowały się 
również kobiety, przeto chcąc za- 
chować pełną galanterję obaj po- 

waśniem wyszli przed budynek i 
od słowa do słowa przeszli do rę- 
koczynów. 

Podczas bójki został uderzony 
w głowę kołkiem od płotu Michał 
Sałasaj przyczem tak nieszczęśliwie, 
iż nastąpiło pęknięcie naczynia 
krwionośnego co spowodowało za- 
lew mózgu krwią. Nieprzytomoego 
szeregowca odwieziono do szpitala 
wojskowego w Wilnie, gdzie || b. m. 
zmarł. 

Cara osadzono w areszcie do 
dyspozycji władz sądowo śledczych. 

(c). 

Sieć tajnych gorzelni. 
Ze sporządzanej statystyki wykrytych taj 

mych gorzelni na terenie województw: wileń- 
skiego, nowcgródzkiego i białostockiego do- 
wiadujemy się, iż w rocku 1932 na ierenic 
trzech wspomnianych województw władze 
skarbewe i polieyjne ujawniły 376 tajnych 
gorzelni konfiskując jednocześnie 9,346 li- 
tów samcgenki, mnóstwo różnego rodzaju 
zaeieru, przyrządów gorzelnianych i L p. 
416 osób pociągnięto de odpowiedzialności 
karno-sądowej. Wiśród 415 esób trudniącyci: 
się tajnem gorzelnietwem, znajdowało się 
138 osób uprawiających ten proceder zawo- 

dowo. W porównaniu z latami poprzednie- 
mi ilość wykrytych tajnych gorzelni jesi o 
80 proc, większa. 

Wcbee zastraszającego wzrostu ilości taj 
nych gorzelni na kresach władze skarbowe 
zmuszone były powziąć najostrzejsze šrod- 
ki zapobiegawcze. W. październiku r. ub. 
wydane zostało ostre rozporządzenie doty- 
czące csób prowadzących tajne gorzelnict- 
we. Zarządzenie to w znacznym stopniu pe 
skutkowałc, bewiem od chwili ukazania się 
wspomnianego zarządzenia ilość wykrytych 
tajnych gorzelni znacznie zmniejszyła się. 

Brasław. 
Nosił mię białoruski djabeł, między Jo- 

dami. Czortówką a Dryświałami aż trafiłem 

znowu, na hańbę miastu, w sam Brasław, aby 

dokończyć dawno zaczęty, szkic węglem na 

ścianie, o sławetnej kulturze tego miasta, W 

Dryświatach byłem w taki czas, kiedy to jesz 

“ze tolerancyjna zima nie ścięła dryświackie 

go błota, które zastępuje tam bruk, więc do 

Krasławia przyniosłem po pół kg. błota na 

każdym trzewiku. Gdybym był dryświadczu- 

kiem, ku ozdobie miasteczek sprowadziłbym 

białe łabędzie, które jak weneckie gondole, 

mogłyby pływać po kaszkowatem błocie 'dry- 

Świaekiem. Niestety. Zato w Brasławiu jest 

o eo otrząść dryświackie wspomnienia: bruk. 

Niby trupie główki w równych i nierów- 

   

mych rzędach, jajowate, twarzowale, nosowa- 

te. pempkowate, łebkowate (w koło Macieju) 

na szczęście zabezpieczone chodnikami aż po- 

pod wielki hotel Bałdy, skąd dalej do stacji 

kol. ani rusz czegoś podobnego niema. a odda 

my jesteś na łaskę i niełaskę, właśnie trupich 

główek. Wykręcej bracie nogi jak umiesz. 

Jesteśmy na stacji kołejowej. Zanim po- 

ciąg odejdzie, zanotujemy obserwacje, wspom 

nienia. refleksje. 

    

Wielkiemi głoskami stoją przed oczyma: 

©rganizacje kulturtragujące Związek Strze- 

lecki, Federacja, Zw. Pracy Obywatelskiej Ko 

biet, Straży Ogniowej, S. M. P. ii. p. i t. p. 

Ce o nich pisać? Boję się, by ani zbyt duże, 

  

ani zbyt mało. Najumiarkowańszem byłoby... 

nie pisać nic, lećz to krzywda; proszę pana, 

tyle papieru, tyle czasu, tyle wys.tków, tyle 

ambicyj, tyle ludzi... Kropka. Już pisze. 

Związek Strzelecki wychowuje młodzież na 

„prawdziwych obywateli Państ 

eię dosyć pomyślnie, organizuje 

nia, inscenizacje, chóry z pożytk 

Xu i publiczności. Dba o jakość 

iego coby się należało wykorzen 

Federacja równie: 

kową, która gra aż dusza rośnie na valach i 

imnych uroczystościach i t. d. i L. d. 

    

   

    

m i Związ- 

   2 pror. 

usunąć. 

    

ma orkiestrę sm 

  

5. M. P. należy przyznać że ma duży za- 

stęp Dzieci Maryi płci pięknej (chłopcy uwa- 
żają że nie ficuje to z ich płcią męską, czym 

im ujmcj. Organizuje przedstawienia, ma 
zyski, tylko jakoby niezbyt popularna reno- 

Baa. Olo np. fakcik: opowiadał mi mój bra 

sławski przyjaciel, że niezbyt dawno S, M, P. 

wystawiało „Pana Dyonizego* i zdarzyło s.ę 

że Pan Dyonizy był całkiem pijany i z zain- 

kniętemi oczyma bąkał coś sobie pod nosem, 

kreując tytułową rolę. P. T. Publiczność po- 

božna i Bogu ducha winna głowiła się, jak 
die to mogło stać pod pieczą samego księdza 

(proboszcza). 

Nietylko dusza, ale i ciało zaspokoić mo 

te swoje kulturalne potrzeby w Brasławiu: 

Myslę o Kasynie urzędniczem. Zdarzyło mi się 

Parę razy zechcieć zjeść obiad. Wchodzę: pro 
Szę. Zjądłem Powiedziano mi że to obiad, Za- 

/ 
      

płaciłem 1.30 zł. Ot i tęsknoż zrobiło się za 

Wilnem gdzie i za 50—60 gr. obiad dostać 

można a i nie gorszy jak w Brasławiu. Cierp, 

cierp duszo... 

Wróć: zapomniałem: 12 listopada ub. r. 

był bal Zw. Naucz. Pol. z okazji Zjazdu, na 

którym miał okazję położyć wiele pożytecz- 

nej pracy obywatelskiej Obywatelski Zw. Pra 

cy Kobiet: bufet był wyśmienity i tani. 

„..jesteśmy na stacji kolejowej, noc, pociąg 

odchodzi za 2 godz., psiakrew, poczekalnia z 

na, światła niema. Zdrzemnąłem w kącie. 

Budzą... 

Ustny expres brasławski — Straż Ogniowa 

przekradła się — p. Andrzejewski przed Pro- 

kuratorem — hallo, hallo — jak kiedyś, jak 

kiedyś — (słynna afera w „Rolniku* i wyso- 

ko stejące persony) — 

Klnę i jadę do Wilna. 

  

Nowa akcja 
nad podniesieniem 
dobrobytu wsi. 

Dzięki intensywnej akcji oświatowo-rolni- 

czej ogół gospodarzy zrozumiał doniosłość ko 

masacji i korzyści z niej płynące, to też w r 

1931 Wełuny skomasowały się. Z prac oświa- 
towych w tym samym czasie były prowadz - 
ne pod kierownictwem miejscowej nauczyciel- 
ki szkoły powszechiej p. Jadwigi Józefow!- 
czówny (która dziewiąty rok pracuje w tej 
wsi): kursy dokształcające, świetlica oraz kon 

kursy rolnicze. W r. 1932 instruktor rolny 
przeprowadził 3 kursy, które objęły technik: 

rolniczo-hodowlaną, zasady organizacji g0s- 
podarstw, systemy nowoczesnego gospodarc- 
wania i sposoby przejścia ku nim. Wszysti 
to razem przyczyniło się do lepszego uświa- 
domienia wsi. ` 

Wieś Wełuny po skomasowaniu 

ła w nowy okres dobrze znany z dziejów rol- 
nietwa w innych krajach, mianowicie — po 
zerwaniu z systemem 3-polówki i szachow- 
nicy przychodzi okres szukania nowych dróg 

i doświadczeń, — Okres ten w pewnych kra- 
jach Irwał po kilkaset lat. Skrócić ten okres 
prób w poszukiwaniu nowych dróg ma akcja 
nowa -- masowej organizacji gospo: 

    

  

wesz- 

  

      

    

    

        

spektor organizacji gospodarstw p. 
Smolenkow i instruktor organizacji 
darstw p. Mikołaj Suszyński. 

Przeprowadzone zostały pogadanki: o no- 
woczesnem gospodarowaniu, połączone z op- 
rocowaniem projektów organizacji gospodar- 
ki polowej i przejścia do płodozmianów. * 
strowano gospodarstwa, udzielono wskazówek 
i porad, poczem zostało zorganizowane Kółko 

Rolnicze. które objęło tę pracę. Instruktor or- 
ganizacji gospodarstw będzie dojeżdżał w cią- 
gu roku. poczem akcję le w dalszym ciagu 

poprowadzi samodzielnie Kółko Rolnicze, Kół 
ku Rolniczemu zostały doręczone: bibljoteka 
rolnicza i sejimikowy punkt maszynowy. Kół- 
ko Rolnicze wiosną zaopatrzy swych członków 
w doborowy materjał nasienny. 

Równocześnie z tem została zapoczatko- 
wana przez instruktorkę Kół Gospodyń Wiej 
skich p. Jadwigę Wirszułowską praca organi- 
zacji życia i gospodarstwa kobiecego, przy- 
czem zostało założone Koło Gospodyń Wiej- 
skich. : 

Instruktor organizacji gospodarstw zorga 
# 

    

  

  

    

K. AU aR' ds BO R ЕО МОВЕк 2 

Przyjazd do Wilna sowieckiej delegacji 
handlowej. 

Ze źródeł miarodajnych dowia- 
dujemy się, że w drugiej połowie 
bieżącego miesiąca ma przybyć do 
Wilna delegacja sowieckiego przed 
stawicielstwa handlowego w Polsce. 
Przyjazd delegacji jest w związku 
z projektem utworzenia w Wilnie 

„Torzpredstwa“, o czem już dono- 
siliśmy przed k lku dniami. 

Zadaaiem delegacji jest zaznajo- 
mienie się na miejscu z sytuacją i 

zbadanie tu warunków handlu i 
przemysłu. 

Otwarcie kanału Qdryżyn—Pina. 

  

W gm. Odryżyn, pow. drogic 
odbyła się uroczystość otwarcia kana 
łu, łączącego jezioro Odryżyn z rzeką 
Piną. Długość kanału wy 
szerokość 10 metrów. oKszt ro 
przy wykorzystaniu szarwarku, do któ 
rego ludność tamtejsza dobrowolnie 

eg 
5 

  

   

  

   

  

       

  

Mu 

had 
rożyłne- 

Dzięki zarządzeniem premjera V 
go, dokonano w o.taln ch © 

wielu cennych zał 
go Rzymu. 

            

Zwiększenie uzdrowiskowych 
zniżek kolejowych. 

Według dotychczas obowiązują- 
cych przepisów, osoby powracające 7 
uzdrowisk krajowych korzystały na ko 
lejach ze zniżki w wysokości 50 proc. 
normalnych opłat, bez względu na kla- 
sę i rodzaj pociągu. 

Obecnie ministerstwo komunikacji 
chcąc zachęcić do korzystania z uzdro 

wisk krajowych w t. zw. sezonach mar 

twych. a więc w okresach od 15 niarea 

do 30 czerwca i od 1 października da 

15 grudnia, wydało zarządzenie zwie 

kszające tę zniżkę w drodze powrotnej 
do 80 proc. normalnych cen. A więc w 
okresach tych liczona będzie tylko '/. 
normalnych opłat kolejowych, w pozo 
stałych zaś porach roku obowiązywać 
będzie dotychczasowa 50 proc. zniżka. 

Pozatem najmniejsza odległość. na 

jaką wydawane są bilety ulgowe uzdro 

wiskowe, zmniejszona została ze 100 
na 50 klm. 

Wszystkie te zmiany obowiązywać 
będą od dnia i lutego r. b. 

  

  

3 (Iskra! 

Betlejka Wileńska p. Hel Ro- 
mer na Antokolu. 

Po cztery razy zapełniała się wielka ala 
podwójnej szkoły antokolskiej, najwięk 
w Wilnie by pomieścić rodziców, dzieci * gn 
ści okolicznych dla wysłuchania Wileński. j 

    
    

    

   
    

  

Betllejki. 
Dyrektor szkoły p. Mazurk'ewicz ne 

szczędził trudów, : poś całe swe Świe 
teczne wyłkacje, by przygotów. wybitn': 
efektowne przedstawienie, w którem braio 
udział do 100 osób z pośród absolwentó 
szkoły, rodziców, dzieci i słuchaczy sem 
jum. Gdyby nie duży wydatek na w 
kostjumów prz gnięło bv przed: 
na kilka wiecz w jeszcze. Pre 
ła się w obecności J. E. arcybisku 
kawskiego, p. Kuratora Szeląsowskiego 

insp. Starościaka, p. sta / Tramecourt 
małżoriką i innych zapro nych 4q0ś 

liczność goraco oklaskiwała aktorów 
kę, robie jej owacje po drvzim ak“ 
konawców odrnaczyłi się: Święta Rodzina 
Cnoty teologiczne. Szatan, wybitnie mary 
narz, Jżzefuowec: 

    

   

  

   

  

   

  

     

    

     

    

     

      

      jan, Anioł L Wiešm'ak. Roboln'k 
Nauczyciel. i ' cy odznaczali się dobra 
dykcją i zrozom charakteru tego „> 

dzaju widowiska. B. dekoracje da 

wały dobre tło akcji i postaciom. 
GROT Z RCD GYPRZAWZ PACKARD 

   

    

nizował młodzież w Koło Młodzieży. — Ui 
cie nracy samokszłałeen'owei w kole ma i 
w kierunku romocy w reorganizacji 
tów a'cowskich 

ustawiona 

     
     

nad nodniesieniem 
drobnych sosnodarstw bedzie skuteczniejsza 
od metod dotychczas stosowanych edyž 04- 
działywaniem swym obeimuie wszystk, człon 
ków rodziny gospodarza. 

W en snosób została zaneczatkowana ak- 
e'» masowej organizacii gosnodarstw w emi- 
nie r=msza tej w trzech ośrodkach wsi sko 

masowanych: w Wełunach. Rvmszanach, Bie- 
nu 

  

nraca 

    

    

  

    

ta budzi ogromne zainteresowanie 

wśród gospodarzy, co uwidacznia sie w ma- 
sowem sarnieciu sie da tych Kółek Ralni- 

czych, właściwie zespołów organi Ji к0 
podarstw oraz w b. licznei fre 
braniach i w ożywionej dysk 

Małe Świranki. 
ZE ZW. STRZELECKIEGO. 

Dnia 8 stycznia br. Młodzież Zwia 
Strzeleckiego w Małych — Świrankach urza 
dziła przedstawienie amatorskie w Żukoj, 
niach — Strackich odegrane zostały komedj 
„Marcowy Kawaler“ i'Dwakroć set sto tyst 
cy posagu*. Dochód zebrany z przedstaw 
nia przeznaczonv jest na cele kulturalno— 
oświatowe Związku Strzeleckiego. 

W; urządzeniu przedstawienia amator. 
go w Żukojniach — Strackich dołożyli swa:ci 
strań przedstawiciele Urzędu Gminy, Komen 

  

  

   

  

    

  

   

  

dant tamtejszego Związku Strzeleckiego i po. 
lieja za ec Zw. Strz. w Małych Šwirankarh 
składa im tą drogą podziękowanie. 

    

zobowiązała. wynosi zł. 20.000. Kanał 
ten osuszył 24.000 ka ziemi. obniżające 
poz om jeziora o 1 metr. Obecnie sa- 

tąpi do  szezgółowych 
vjnych. Prace trwały      pla! 

awa łata. 

  

naszem widzimy wspaniałą 
, Wigczną od strony pomnika 

  

Jadłodajnia- herbaciarnia dla 
niezamożnej i bezrobotnej in- 

„teligeneli. 
Wczoraj została otwarta przy ulicy Wiel- 

kiej 51 jadłodain - herbaciarnia 7 

Pra Obywatelskiej Kobiet, 
       

   

    

   
   

  

dla niezamoż- 

ysu 1 bezro- 

nteligencja 

  

> v restaurac- 

po garkuchniach, 
przewa w ciasnych 

   ych lokalach i podających pokarm 
raz nodcjrzanej jakości. 

Nowa jadłodajnia - herbaciarnia ZPKO- 
i się w obszernym, jasnym, czystym i 
o-odnowionym lakalu, który do dyspo- 

oprócz dwóch sal jadalnych ma 
łą czytelnię z pismami codziennem: 

iNustracjami. Stoły zasłane czysciutkiemi 
cbrusami. fotografje na ścianach, firaneczki 
w oknach, robią przytulne i miłe wrażenie. 

Ilerbaciarnia otwarta jest przez cały dzień 
od ósmej rano do ósmej wieczór, szklanka 
herbaty z kawałkiem chleba z masłem, albo 
dwiema bułkami kosztuje dziesięć groszy 
Zdrowe obiady z dwóch cań w cenie od 30 
gr. do 50 gr. wydawane są pomiędzy godzi- 
ną I a 5po południu. 

Poświęcenie nowego lokalu odbędzie się w 

pierwszych dniach przyszłego tygodnia. 

SPORT 
PRZED ZMIANĄ LIGI. 

W, najbliższą sobotę i niedzielę odbędzi: 

się walne zebranie Ligi Polskiego Związku 
Piiki Nożnej. Ma ono zadecydować o ostale 
cznej reformie Ligi co jest równoznaczne 
+ nakreśleniem nowych dróg rozwoju plikai 
stwa Polski. 

Działalność 

   

  

      

  

     

    

„gi było ostatenio przedm'a 
Zwalano na nią wszyst- 

kie niedomagania naszego piłkarstwa, a więc 
we poziomu gry, zmniejszenie (rekwen 

      

   

  

       
  

pibli „ rezwój pseudóamatorstwa 
nnasową kluhów. Zarzuty te — cz 

ciowo słuszne — najbardziej dobitny wyra й 
lazły ws wniosku Krakowskiego OZPN.. 

który projektował rozwiązanie Ligi i pow”ót 
do mistrzostw okręgowych. 

Oczywiście o tak radykalnym rozstrzyg: 
nieciu cbecnie nie powinno być mowy. To, 
i% Liga posiada usterki nie jest jeszcze dowa 
dem jej bezużyteczności, (o zaś się tyczy 

jei grzechó to odpowiedzialność za nie 
nie naležy kłaść wyłącznie na karb Ligi. 

Wlileńskie drużyny niestety, nie należą 
do Ligi, toteż sąd nasz będzie bardziej bez 
stronny, niż innych piłkarskich ośrodków. — 
Ustałmy więc przedewszystkiem, które z za 
rzutów mogą dstyczyć bezpośrednio Ligi. 

Mówiąc o krachu finnasowym drużva li 
gowych, musimy pamiętać, *ż dochód brutto 

ch ligowych kluhów wynosił w roku 
5 zł. Prawda, iż był on niższy, n'ż 

      

    

  

       

   

  

   

  

  

0 — 447,065 zł., lecz takie *1 
jak Ł. K. S. Cracovia i Warta nie ma 

"tų. Liga zaś w roku ub. zamknęła r: 

    

budżetowy czystym zyskiem w wysokoś 
1399,31 zł, mimo opłacan*a dużych asek! 
vjnych premij na graczy. Jak na czasy 

zysowe — bilans dobry! 
Obniżenie poziomu gry nie jest widocz 

nie tak katastrofane, skoro udało się nam 

pokonać: Jugosławię, Szwecję, Łotwę i Ru- 
munjė, 29 posma zwyciestw przed Liga 
nie r + 

Przechodząc do osergloxmatorstwa nus* 
mv stwierdzić, ża w tej luh innej posłaci 6* 
niało ono niemsl wsze. Obecny zaś kryzy: 

je bardziej je uwypuklił. 
Spadek pirbliczności na zawodach je.t 

rzeczywiście znaczny. Ogólna liczba widzów 
w roku ub. 236.051 wówczas gdy rok 1931 
wykazywał 258,236 co jednak w dostateczne; 

mierze tłumaczy sie ogólnem zabożeniem. 
A więc nie znośmy Ligi, gdyż największe 

potencje piłkarskie: Anglja, Austrja, Italja i 
Czochy posiadają tekową organizację. Nata 
miast konieczne reformv. do jakich należy 
zmiana systermi rozgrywek ligowych, nałeż; 
przeprowadzić śmiało i bezwzględnie. 

    

   

  

   
    

   

   
  

   

  

    

PIERWSZY SKOCZY CZECH. 

MORAWISKA OSTRAWA, (Pat). W soho 

te nastapi na Śląsku czeskim w miejscowoć- 
ci Nidek otwarcie pierwszej skoczni pl- 
skiej i narciarskiej. Przy tej okazji miejsco« 
wy polsk: klub sportowy organizuje w wbe- 
tę i niedzielę zawody narciarskie, w których 
wezmą udział Ticzni narciarze czesry oraz 
polscy. Pierwszy skok na nowej połlsk'ej 
skoczni wykońa Bronek Czech. 

    

    

   

LISTY DO REDAKCJI 
Otrzymujemy następujący list: 

Szanowny Panie Redaktorze! 

W Nr. poczytnego Pańsltego pisma z 
dnia 30 grudnia 1932 roku umieszczony z0- 

ist do Redakcji przeciw osobie lekarza- 
v p. M. Jasmowskiego w Baranowi- 
Uprzejmie prosimy o umiesze w 

najbliższym Nr. swego pisma w imię s 
dliwości następującego oświadczeni 
dzenie, że większość kolejarzy i ich rodziny 
nie korzystają z pomocy dentystycznej d-ra 
Jasinowskiego, rzekomo z braku czasu u 0s- 
tainiego, nie odpowiada rzeczywistości, po 

całą stanowczością stwierdzamy, że 
p. Jasinowski oddaje swą pracę nietylko w 
godzinach wymaganych umową (conajmniej 
2 godz. dziennie w godz. poobiadowych), le: 
i popołudniowych i wyjątkowo sumiennie wy 
pcświęca conajmniej 6 godzin dizennie przed 

konywaje swoje obowiązki. 

Co się zaś tyczy taksy za roboty technicz- 
ne. to takowa nie jest specjalnem „wyjed- 
naniem* przez p. Jasinowskiego w Dyrekcji. 
a jest ustalona i zatwierdzona przez naczel- 
nego lekarza i nie znamy wypadków, aby p. 

Jasinowski przekra ją kiedykolwiek 
iwnie wiemy, . Jasinowski 

yć roboty teehnicz 
› it splatę na wiele rai, 

jąc tym sposobem i najbiedniejszym prac 
nikom kolejowym możność wstawiania sztu 
„nych zębów. 

Co do „pobożnego* zapytania, czy niema 
odpowiednieszego lekarza dentysty, to z 
stem sumieniem stwierdzić możemy, że w 
nie p. Jasinowski jest. najodpowiedniejszym 

ko ze swoich fachowych zalet, ale . oso 
bistych. 

  

   
    

     
  

  

      

  

  

sze 
j tak 

    
    

  

   
     

  

   

          

Przyp. redakcji, List powyższy zaopatrzo 

ny został w 10 po ie nieczy- 

telnych z wymienieniem jednak stanowisk 

służbowych podpisujących (bez pieczęci). Są 

erarchji kolejowej wy: 

  

to stanowiska w 

kie. List zamieszczony w „Kurjerze* z dnia 

50 grudnia 1932 roku zaopatrzony został w 

  

podpisy i pieczęcie nie poszczególnych osób, 

1 cych 

przeważnie niższych funkcjonarjuszy kolejo 

  

    organizacyj kolejowych i skupia 

wych. 
Wobec rozbieżności zdań co do sumien- 

no: w udzielaniu pomocy lekarskiej przez 

d-ra Jasinowskiego, nasuwa się całkiem uza 

sadnione przypuszczenie, że jakość tej po- 

mocy uzależniona była od stanowiska pacjen 

ta. Słusznie przeto się stało, że na miejsce 

dra Jasinowskiego, jak się dowiadujemy, za 

amgażowany został inny lekarz, który może 

bardziej będzie pamiętał o tem że pomoc 

jednakowo 

  

  

lekarza wszystkim okazywana 

być powinna. 

Wielee Szanowny Panie Redaktorze. 

  

Wj związku z no ą, która została 7a 

mieszczona w Pańskiem poczytnem piśmie z 

dnia 12 bm. w sprawie Biura Komisowc— 

Handlowego, przy ulicy Mickiewicza 21, 

raszam o łaskawe zamieszczenie następuj. 

cego mego oświadczenia: Biuro za całą - 

działalność strat nie dało. Poderwały istnie- 

nie Biura osobiste długi p. Rzewuskiego pow- 

stałe jeszcze przed objęciem przeze mnie 

kierownictwa Biura, jak również powstałe 

  

    

    

   

  

    
dług: przez późniejszy zbyt lekkomyś! 

tryb a tegoż p. Rzewuskiego. Dowied 

wszy się w 1931 roku iż p. Rzewuski rozs'e- 

wa 6 mnie uwłaczające wieści, zażądałem 

od p. Rzewuskiego, ażeby istotę naszego ste 

sunku wyświetlić na drodze Sądu polubowne 

go. Od Sądu polubownego p. Rzewuski uchy 

lił się, a to wobec moich arbitrów Pana Dr. 

Eugenjusza lszory i Pana Wfojciecha Um 'a 

stowskiego. Obecnie rad jestem, że Sądy <o. 

ronne na przewodzie swoim ujawnią właści 

wego winowajcę upadku Biura, jak również 

strat winowajcę osób, p. Rzewuskiemu zau- 

fały. Rewizja u mnie nie mie ujawniła, zab: 

rano jedynie pieniądze i dokumenta, których 

właścicielem przeważnie E jestem. Ober- 

nie niezależnie od postępowfnia Sądu Koron- 

nego nadal proponuję i wzywam p. Štanis- 

ława Rzewuskiego na Sąd polubowny i oś 

wiadczam, że Sądem polubownym nie kre- 
puję ani chcę przeciwsławić Obecne  „os- 

karženie“ p. Rzewuskiego przed Sądem Ko- 

ronnym. Niewąlpliwie Sąd polubowny ujaw 

ni, że p. Rzewuski pozostał mi winien i do- 

tychczas nie zapłacił około 6 ty. złotych. 

Raczy Szanowny Pan Redaktor prz 

wyrazy mego wysokiego poważania 

Romuald Zawadzki. 

Wilno, dnia 12. I. 1933 r. 

Przedstawienie i choinka 
w przedszkolu miejskiem. Nr3 

Wiobec 60 małych obywateli miasta W:: 
na odbyło się przedstawienie: Szopka z Ma 

łego Świadka, deklamacje, potem obrazek 

zimowy, w którym bałwan ze śniegu i wró 

bel, doskonale się wcieliły w „oryginały*. a 

wogóle dzieciarnia ładnie : mile, z dobrą 

dykcją wykonała swoje role. Potem przybył 

importowany z Małopolski, ew. z zagranicv 

Šw. Mikolaj i przy pomocy doweipnych +1- 

warzyszek rozdawał Śliczne zabawki, aerop 

lany, wózki, lalki, słodycze, koło dużej cho'u 
ki, oświetlonej licznemi świeczkami. 

  

5 

  

Potem następiła zbiorowa fotografja i roz 

radowane dzieci rozeszły sę do domów. Da- 

ry zakupiono ze składek rodziców poszczegól 

nych i Komitetu Opieki nad Przedszkol>m. 

Pomoc dla bezrobotnych 

nie jest filantropją 

lecz samoobroną! 
PE KOWARY OT TRENERA DE 

Nie jedz węż: 

Klub morski w Kantonie wydał bankiet 
na cześść dewódey eskadry agielskiej, sis 
W. A. Howarda Kelly. Jednym z głównych 
przysmaków menu bankietowego był smaże- 

ny wąż. Więże w tych okolicach podzwrotu: 
kowych są ezęsto jtdowite, ale jad usuwa 
się przez wycięcie gruczołów ślinowych wę- 
ża i odeięce łba. 

Admirał Kelly zabrał się odważnie do 
przełnięcia podanej mu porcji pieezystega 
z węża. Kawałek bliższy głowy przypadł w 
udzsiel sąsiadowi admirała, p. Chu—Chao — 
Hsin, inspektorowi min, spraw  zagraniez- 
nych w Kantonie, który ze smakiem Sspożył 
ulubicne danie narodowe. Ale w kilka ehwił 

potem zbladi, stoczył się z krzesła na ziemię 

i skonał. Zawezwani lekarze eświadczyłi, iż 

połknął en wraz z mięsem kawałek kości pa 
cierzowej, zwilżonej widać trucizną węża. 

Chu—Cho—Hsin, znany w Europie jako 
mister Chu, ukońezy, studja na uniwresytecie 
Cełumbia (SUA); sprawował on urząd delė- 
gała Chin w Lidzie Narodów, był charge 
d'affaires chińskim w Londynie. W: Genewie 
na jednem z posiedzeń Rady Ligi podczas 
debaty nad kwestją opjum, wywołał mr. Chu 
wielkie wzburzenie cświadczeniem, iż jeśli 
w Chinach znajdzie się ezłowiek, któryby 
nie byt antybrytyjsko nastrojony, te będzie 
te z pewnością obcokrajowiec. 
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TEATR | MUZYKA 
— Teatr Wielki Pohulanka — dzisiejsza 

premjera „CARA IWANA GROŻNEO*. — 
Dziś w sobotę dnia 14 styczmia o godz:. S$ w. 
premjera „Car Iwan Groźny” A. Tołstoja, 
10 obrazów tego historycznego dramatu jest 

m dowodem nawrotów historycznych 
z ch narodu. „Car Iwan Groźny* 

dziś posiada wiele aktualnych zagadnień .6 
syjskiej polityki państwowej. W: roli Iwan 
Groźnego wystąpi po r: й 
Szego Czas Francis 
rysa Godunowa gra Alfred Szymaiski Za- 
charina — Łodziński, Szujskiego — Bieleck: 
w otoczeniu całego zespołu dramatu. Reży 
seruje znakomity reżyser Rosyjskiego Teatru 

Władysław Czengery. Oprawę ce 
4 kostjumową przygotował W. Ma 

   

    

     

  

— Popcłudniówka „Marjusza*. Jutro w 

niedzielę dnia 15 stycznia o godz. 4 po p.t. 
po cenach zniżonych pełna pogody i słońca, 
współe 

   
     

* Teatr Objazdoewy Teatrów Miej 
skich ZASP. w Wilnie. Dziś w sobotę i 

1 4stycznia „Panna Maliczewska* w 
wieżu z Ireną Ładosiówną w roli tytułow=j 
w ołoczeniu Saby Zielińsk'ej, Edwarda G'ń 

skiego, W. Stan j 
cza, B. Loedla i go. 
e Jutro w ia 15 stycznia „Pan: 
na Maliczews w Słomimie, dnia 16 Й 
cznia w Wołkowysku, dnit 17 stycznia w Bia 
lowiežų 

— Ostatnie przedstawienie rewji. Dziś w 
a trad 

  

    

       
   

    

  

  

       

        

     

dalszym ciągu r: „Yo — Tv“. 

Humor, werw: we panują podezas 
całego widow . Bogaty program, składa ja 
cy się z najnowszych utworów, — stanowi 
jakby M nk a julubi zych piosenek, 
zabawnych skeczów. oraz efektownych tam 
ców. 

- Popcłudniówka niedzielna w „Lutni“ 

  

     

  

a się wielkiem powodzeniem wesoła 
Kollo „Lady „Chic“ grana bedz;e 

po raz ostatni w niedziełę najbliższą o godz. 

1 p. p. z udziałem J. Kułczyckiej. 

  

Ceny miejsc zniżone 
— Artur Rubinstajn 

    

  

pozyskany Z 
   

  

przez Wileńskie Towarzystwo Fiiharmon 
ne na jeden tylko występ w niedzielę 15-g0 
hm. Fenomenalny polski piani — wirtuo 

  

   

  

   

  

     się usłyszeć po kilkułetniej niebymo 
słatym podróżom artystycznym pa 

ach Europy i Ameryki Południowej. 
Bilety w Biurze Podróży „Orbis” Mickie- 

wieza 11-a, od 9 rana do 7 wiecz. 

RADIJO 
WILNO. 

SOBOTA, dnia 14 stycznia 1933 r. 

11.40: Przegląd prasy; Kom. meteor.; Cza: 
12.10: Muzyka z płyt; 13.20: Kom. meteo 
14.4! >rogram czienny; 14.45: Symfonja Mo- 

zarta c-dur (płyty); 15.15: Giełda rolna; 15. 
Wiad. wojskowe; 15.35: Audycja dla młodzie 
ży; 16.00: Muzyka z płyt; 16.25: — Ми- 
yka z płyt; 16.40: „Dawne ławy* — odczęt; 
17.00: Audycja dla chorych; 17.303: Komun 

: „Jakim powinien być narciarz*-- 
Program na niedzielę; 18.06: 

Muzyka lekka; 18.15: Wiad. bieżące; 18.20: 
„Skrzynka pocztowa Nr. 230* 18.40: Codz. 

18.50: Rozmaitości; 19.00: Tygod- 
i; 19.15: „Podróż staroświecka* — 

feljeton; 19.30: „Na widnokręgu”; 19.45: „Pra 

sowy dz. radj.: 20.00: Godzina życzeń (płyty): 
Wiad. sportowe; Dod. do pras. dz. radj.; Koa 

cert; 22.05: Koncert chopinowski; 22.40: „Ka 
wiarniane klopoty“ — felj.; 22.55: Kom. me- 
teor.; 23.00: Muzyka taneczna; Wiad. eksped. 
polarnej; D, c. muzyki tanecznej. 

NIEDZIELA, DNIA 15 STYCZNIA 1933 K. 

PIĘCIOLECIE ROZGŁOŚNI WILEŃSKIEJ. 

10.00: Suma z kaplicy w Ostrej Bramie. 
11.58: Czas, 12.10: Kom. meteor. 12,15: Pv- 
ranek muzyczny, pogadanka, d. c. poranku. 
14,00: Pogadanika, 14.20: Kolędy w wyk. chó 
ru młodz. wiejskiej z Mickun. 14,40: „Co 
słychać o czem wiedzieć trzeba*? 15,00: 
Koncert muzyki lekkkiej. Rewja operetki 
wileńskiej, 16,00: Słuchowisko dla młodzie- 
ży „Pożegnanie z Winnetou”. 16,25: Życie hi 
du w piosence (płyty). 17.00: Koncert dlą 
wzystkich. 17,55: Program na poniedziałek. 
18,00; Muzyką lekka. 19.00: „Jasnowidząca 

x powiatu oszmiańskiego" — odczyt. 19.15: 
Rozmaitości. 19,25: Słuchowisko: „Jak Gem- 

barzewski chciał poprawić Pana Boga” 
nowelą E. Prusa. 20,00: „Blaski i trzaski w 
tyglu radjowym'* — faktomontaż. 20,15: „W 
Kukulczem gnieździe”. 20,30: Dwa słuchow'- 
ska eksperymentalne: 1) „Strajk* — mrn- 
taż dźwiękowy bez słów. 2) „Ziabia balla- 
da* fonomontaż poetycki. 20,30: Wiadomoś 
ci sportowe. 21,00: Koncert wieczorny. 22,00: 
Muzykt taneczna. 22,55: Kom. meteor, 23.30: 

Muzyka taneczna, 

WARSZAWA. 
SOBOTA, dn. 14 stycznia 1933 r. 

12.10: Płyty gramofonowe. 15.25: Wiądo- 
mości wojskowe i strzeleckie — red. J. I. 
Targ. 15.35: Słuchowisko dla młodzieży — 
„Powieść o Rołandzie*. 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 *4- 
neczna z Adrji. 19.20: Wiadomości ogrodnicz*. 
19.30: „Na widnokręgu*. 19.45: Prasowy dz. 
radjowy. 20.00: Koncert muzyki lekkiej z udz 
Mieczysława Fogga. 22.05: Koncert Chopinow 
ski.22.40: Feljeton pt. „Kawiarniane kłopoty” 
23.00: Muzyka taneczna z „Bodegi*. W przer- 
wie od 23.30—23.34 wiadomości z kraju dla 
członków Polskiej Ekspedycji Polarnej na 
Wyspie Niedźwiedziej (Lwów). 

NOWIRKI RADJOWE. 
„DZIEŃ WILNA* — W, RADJO. 

Z okazji 5-lecia istnienia stacji wileńskiej 
wszystkie rozgłośnie „Polskiego Radja* ua- 
dawać będą w niedzielę dnia 15 stycznia pre 
gram, przygotowany na ten dzień przez roz 
głośnię wileńską, Wbzystkie audycje muzy 
czne będą transmitowane z Wilna. I tak: o 
godz. 14,20 rozpocznie się koncert popular- 
ny, na którym wystąpią: chór młodz 
wiejskiej w Mickun, oraz orkiestra wiejska 
z Turgiel. Amatorskię łe zespoły regjonałne 
wykonają program muzyczny, złożony z ko- 
lend ludowycg i melodyj popularnych. 

O godz. 15,00 nadany zostanie koncert 
muzyki lekkiej p. t. „Rewja operetki wileń- 
skiej”. Jako wykonawcy wezmą w niej J- 
dział znani artyści operetkowi p. p. J. Kut- 
czycka, Halmirsxa, Dembowski, konferensi 

p. Karol Wyrwicz — Wiichrowski. ‹ 
O godz. 21,00 rozpocznie się koncert re 

czorny w wykonaniu kwartetu im. Karłowi- 
cza i p. Zofji Wyleżyńskiej (spiew). 

SŁUCHOWISKO RADJOWE. 
Jutro drjia 15 styeznia © godz, 20,36 wy 

kenane zostaną w rozgłośni wileńskiej <' 
10-minutowe słuchowiska eksperymentalne: 
mcntaż dźwiękowy Jerzego Ostrewskiego p. 
t. „Strajk* oraz słuchowisko p. t. „Żabia bal 
lada“, utwór St. Młodożeńca, zradjołonizo- 
wany przez dr. Jerzego Renardo — Bujań 

skiego. ё ы 
RADJO DZIECIOM I MŁODZIEŻY. 

Dnia 15 stycznia o godz. 16,00 transmito- 
wany będzie z Wilna egzotyczne słuchowisko 
dla młodzieży, zradjofonizowane przez p. 
Byrskiego. Będzie to fragment z powieści Ka | 
rola Maya p. t. „Pożegnanie z Vinnotou*, wo 
dzem Indjan, posiadającym przydomek — 
„Czerwonoskórego gemtłemana*. | 

  

     

  

      

  

  

      

    

     

  

        

  

  

    

     

  

   

 



    

= JĘ Dziś: H larego. 
Sobota | | jutro: Pawła 

14 i | | Wschód słońca — g. 7 m.39 

| Styczeń | zachód |. — t3m.51 
> DRRÓECJA 

$postrzazenia Zakładu Meteorałogji 4.$.B 

w Wilais z dnia 13/1 — 1933 roku. 

Ciśnienie średnie w miliweirack: 277 
Temperatura ėrednia — '4° С 

- aajwyzsza — 9° С. 
aainizsze — 18 C. 

"Opad: — 
Wiat: wsch. 
Tendencja: lekki wzrost. 
Uwaasi: pogodnie, 

Przepów. pogody: Rankiem  chmurno 
dub mglisto, miejscami zwłaszcza w górach 

możliwe drobne opady. w ciągu dnia rozpo 

godzenie. Nocą silny, w dzień umiarkowany 

mróz. słabe wiatry wschodnie. 
* 

OSOBISTA 

— Pan Wojewoda Wiłeński Z. Beezkowiez 
powrócił dn. 14 bm. z Warszawy i objął u 
rzędowanie. 

MIEJSKA. 

— Nagroda literacka. Ze wzglę 
du na niezwykle ciężką sytuację fi- 
nansową miasta nagroda literacka 

m. Wilna w roku bieżącym wyda 
na nie będzie. Nagroda nadana 30- 
stała w roku 1931 p. Kazimierze 
Hłakowiczównie. 

— Kłopoty budżetowe Magistratu. W ostat- 
nich tygodniach Magistrat w ożywionem tem 
pie prowadzi p: nad opracowy niem pre 
liminarza budżetowego na rok 1933-34. W 
związku z tem niemal codziennie do póź- 
nej nocy odbywają się posiedzenia Magistr: 
fu. Najwięcej trudności nasuwa strona do- 
chodowa budżetu, gdyż praktyka lat ubi 
głych wykazała, że nawet bardzo pesyu 
styczne przewidywania i nadzieje na wpływy 
przez rzęc istość obalane są bez żadnych 
zastrzż ń. Fakt ten powoduje że końcowe 
bilans daje nieprzewidziany deficyt. Wys'ł- 
ki więc naszych władz municypalnych .dą 
obecnie w kieruni zachowania równowagi 
nowego budżetu. Zważywszy jednak na nie 
zwykłą płynność czasów i konjunktury, * 

do osiągnięcia, i jak iuż 
а j, powoduje trudności cza 

cz nie do pokonania, 

Z UNIWERSYTETU 
Us Promocje. Dziś dnia 14 stycznia o ge 

dzinie 14 w Auli Kolumnowej Uniwersy'etu 
, odbędą się promocje następujących osób 

Na doktora wszechnauk lekarskich: Em I 
ylewskiej Ireny Ostrowskiej, 

Stanisława Kawalczewskiego, Józefą Mazur 
ka. 

  

    
    

     

    

   

    

   

    

  

   

             

    

   

Na doktora filozotfji w zakresie botaniki: 
Ireny gwski i 

Wistęp wolny. 
      

SPRAWY AKADEMICKIE 
SKMA. Odrodzenie zawiadamia swych 

członków, że dnia 15 stycznia 1933 r. o godz 
je w lokalu Epła Prawników odbędzie se 

Walne Zebranie. 
Obecność członków konieczna. 

SPRAWY SZKOLNE 

—— Szkoła Powszechna — „Trinity Hall“ 

otwartą zostanie dinia 15 stycznia za zezwa 

leniem Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wiień 

skiego, jako szkoła rozwojowa. 
Program ściśle według programu rządo- 

dego. Obowiązujące sporty: Lacrosse, tenais 

<idimg i ski w wyższych klasach; w niższych 

gimnastyką rytmiezna, Konwersacja angieł- 

ska od najniższej klasy. 
Kancelarja przyjmować będzie zapisy об 

dnia 14 stycznia codziennie ой 11 90 1, ® 

lokalu Instytutu Języków Obcych Shetley's 
Institute, Zygmuntowska 20 m. 30. й. 

‚ — Wznawienie zajęć szkolnych. Z dn. 
16 b. m. kończą się ferje zimowe w szkołach 

Od poniedziałku więc we wszystkich szko 
łuch wznowione zostaną wykłady. 

g GOSPODARCZA 
— Pertraktacje o zawarciu nowej 

umowy w przemyśle drzewnym. Z 

dniem + stycznia wygasła moc praw- 

na umowy zbiorowej w przemyśle 

   

  

  

  

Kpt. MIECZYSŁAW B. LEPECKI. 

* jest z caikowit 

RONIKA 
drzewnym. W związku z tem onegdaj 
wieczorem w Inspektoracie Pracy od- 
była się wspólna narada przedstawi- 
cieli pracodawców i robotników. Wo- 
bec jednak dużej rozbieżności zdań 
porozumienie nie zostało dotychczas 
osiągnięte. 

— Wymiar podatku od nieruchomości. 
е 5 sprawę wymiaru 

podatku od nierue! Jak wynika z te 
go wyjaśnienia podstawą podatku jest »gól 
na suma komornego. Właściciel domu może 
na zasadzie pisemnej umowy z lokatorem pe 
bierać komorne wyższ viduje usta 
wa. W tych wypadkach podatek od nieru- 
chomości powinien by nierzany ой ke- 
mornego, nie zaś od idzianego usta 
Natomiasi przy wymiarz 
dzie uwzgłiędniana okoliczność 
przez w iela domu, podiegającego us 

wie o ochronie lokatorów, komornego uż 

szego niż przewiduje ustawa. 

w     

     

    

     

  

       

    

    

    

    

  

      
   

SĄDOWA 
— Nowi wieeprokuratorowie przy Wil. 

Sądzie Okręgowym. Jak się dowiadujemy w 
tych dnach do kancelarji prokuratury Sądu 
Okręgowego w Wilnie nadszedł d M - 
nisterstwa sprawiedilwości o nominacji p. p. 
proprokuratorów Wil. Sądu Okręgowego O. 
Klasse « p. Achmatowicza na wiceprokn- 
ratorów ralnych Wil. Sądu Okręgowego. 

  

    

  

   

    

    

  

WOJSKOWA 
— Ostatni dzień sprawdzania list pobore- 

wych. W, dniu dzi: 
min sprawdzania li 
1912-go. Listy te, jak wiadomo, wyłożone 5: 
w referacie wojskowym Magisiratu do lu a 
15 b. m. Po tym terminie sprawdzanie st 
zostanie zamknięte. 

‚ Во dnia 15 lutego listy poborowych Ma 
gistrat prześle do oclinośnych P..K. U. 

„Pobór rocznika 1912 rozpocznie się 
ych dniach maja i potrwa do końca 

   

      

   

  

     

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— Walne Zgromadzenie Deialicznych Ku 

pcėw i Przemysłowców Chrześ n m. Wil- 
na i Województwa Wileńskiego odbyło „ie 
w dniu 8 bm. w Wilnie w lokalu przy ulicy 
Ba ańskiej 2. ; 

gaił Zgromadzenie prezes Związku p 
Jan Borosewicz. Na przewodniczącego zap 
roszono p. Stanisława Struga go. 

, Pierwszy zabrał głos w sprawie prowadze 
nia ksiąg handlowych prezes Jan Borosew'cz 
który w obszernym i rzeczowym przemów'e 
niu wyjaśnił całokształt prowadzenia ksiąg 

ębiorstwa handlowe III i IV k 

wskazaniem że w obecnym ci 
specjalnie dla kupiectwa prowa 

dzenie ksiąg jest nietylko nie na czasie ałe 
wprost dla drobnego handlu niemożliwe z 
powodu braku materjalnych środków. Nasty 
pnie zabrał głos jako buchalter p. Alek 
der Rukasz. który z punktu zasad prowadze 
nia buchalte. udowolnił, że na praktyc> 
prowadzenie buchalterji w drobnych pr 
siębiorstwach jest herdzo trudne. Po p 
prowadzeniu dyskusji obszernej w tej 
wie, Wialne Zgromadzenie uchwaliło ażeby 
przymus prowadzenia ksiąg handtowych dla 
IM i IV kategoryj bandlowych był zanie! 
ny, a to z przyczyny obcenego k su | 
handlu, Detaliczne kupiectwo z braku małer 
jalnych środków nię ma możności utrzyr 
wania buchalierów i zwiększania person 

w swych przedsiębiorstwach, co połączone 
ruiną placówek handlowych 

o czem podać do wiadomości miarodajnym 
czynnikom. 

Sprawy podatkowe również obszernie .re 

ferował p. Borosewicz, który poinformował 

Zgromadzenie o poczynionych zabiegach [zb 

Przemysłowo—Handlowych w celu umorze- 

nia zaległych podatków, sięgających kolo 
salnej sumy (około 1 : pół miljarda zł.). — 

Jednocześnie p. Boros'ewicz zaznaczył, i 

umorzenie tak kolosalnej sumy nie mo 

obyć się bez wstrząsu a gospodarczego, 

że tę okoliczność mogą wykorzystać dla si 
bie ludzie złej woli, uchylający się do le; 

czasu od ponoszenia ciężarów podatkowyc?: 

ВМ innemi jako przyklad wskazat ostal- 

nie racjonalne zarządzenie II Urzędu Skav 

bowego, który zupełnie słusznie zmusił G» 

opłacenia podatków opornych handlarzy ryb. 

Po wysłuchaniu referatu i przeprowadza: 

niu dyskusji Walne Zgromadzenie najzupeł 

niej solidaryzuje się z pomienionemi pogla- 

dami że płatnków, którzy stale i ze złej wc 

li uchyłają się od płacenia podtków, należy 

traktować jako jednostki szkodliwe niety!- 

  

   

     

  

     

    

    

        

   

    

    

   
     

  

   

    
   

    

     
  

    

    

  

    

   

   

  

    

      
  

  

NA KOŃCU ŚWIATA. 
: ROZDZIAL III. 

Dalej! 

Wszystko ma swój koniec. 

Również i mój pobyt na Ziemi O$- 

nistej dobiegł wreszcie kresu. Doktór 

Garafulicz odwiózł mnie swoim sama- 

chodem do miejsca skąd odbijały stat- 

ki z owcami, przewożonemi do rzeźni 

w Tres Puentes. Tego dnia odchodz: 

właśnie ,„Warspitt*, wielki statek pa- 

rowy, któr ymimo swej angielskiej na- 

zwy, płynął pod flagą chilijską i był 

prowadzony przez załogę miejscową. 

Przewó zowiec przez cieśninę Ma- 

gellana odbywa się w okresie kampa- 

nji rzeźniczej (styczeń — kwiecień) 

bezustannie. Każdego dnia robi ten ©. 

kręcik jeden, a czasem dwa kursy, 'x- 

dując po 1000 do 1500 sztuk na raz. 

Wpędzenie na pokład tak znacznej ilo 

ści zwierząt odbywa się w sposób ba:- 

dzo prosty. Najpierw urządza się 00- 

szerną zagrodę nad morzem, do której 

gaunozi wpędzają przyprowadzone 7 

głębi wyspy owce, poczem przeprowa” 

dza się od tej zagrody, mogącej pomieś 

cić kilkutysięczne stado, wąski kory- 

tarz z desek, który prowadzi do most- 

ku również oparkanionego, wiodącego 

na pokład. Aby zapobiec „falowaniu” 

owiec na pokładzie i mogącym stąd 

wyniknąć szokdom w postaci połama- 

nia drewnianych części okrętu jak ró 

wnież nieuniknionym w takim ścisku 

uduszeniom, dzieli się pokład na sze: 

reg zagród niewielkich, do których 

wpędza się po pięćdziesiąt sztuk zwie 

rząt. 

  

  

Wydawnictwo „Kurjer 7Ziedi   

Trud zapędzenia owiec ż żagródy 

na lądzie do zagród na pokładzie bio- 

rą na siebie wyłącznie psy. Są one tak 

mądre i wyuczone w swoim fachu, że 

wystarczy dać im tylko znak, aby roz- 

poczęły trudną robotę z inteligencją 

iście ludzką. Psy te pełnią służbę bar: 

dzo spokojnie. Rzadko można usłyszeć 

ic hujadanie. Gdy dostrzegą jakiś ni 

porządek, wolą nie uciekać się do ha- 

laśliwego szczekania, lecz podbiega ją 

do niesfornej gromady i cichemi a li- 

cznemi ukąszeniami w nogi i zady 

zmuszają do posłuszeństwa i ładu. 

Hodowcy nie karmią owiec nigdy, 

tem bardizej nie interesują się ich od- 

żywianiem w czasie, gdy stado idzie 

do rzeźni. To też owce, które muszą 

robić w niektórych wypadkach 200 i 

więcej kilometrów drogi, aby przybyć 

do portu i później iść pod nóż, są wy: 

cieńczone i głodne. Żałosne beczenic. 

rozlega się w zagrodzie nadmorskiej 

nieustannie. Biedne zwierzęta napróż 

no szukają pożywienia na wydeptanej 

przez setki tysięcy kopytek zieini, roz- 

glądają się bezradnie wokoło i spozie 

rają z wyrzutem swemi łagodnemi o- 

czami na ludzi. 

„Warspitt' nie miał oczywiście ża- 

dnego pomieszczenia dla pasażerów i. 

zresztą, nigdy ich prawie nie woził. 

Musiałem więc dostać się do wnętrza 

okrętu po grzbietach owiec, które, 

zbiwszy się w gromadę stanowiły po 

most równie mocny jak i pokład. 

Wreszcie po długich korowodach 

ściągnięto mostek i ruszono. Kapitan, 

niski. kwadratowy ..wilk magellanski“ 

* S-ka z ogr. odp. 

КОВ ВОЫ 

ko dia Skarbu Państwa, ale i dla Społeczeń 
stwa. Ч 

Z powodu żądania ujawn'enia cen w ham 
dlu na wszyskich bez wyjątku artykułach — 

Walne Zgromadzenie uważa że to zarządzen > 
nie jest reałne i dlatego należałoby ograni- 

ię ujawnieniem tylko jednego ogólne 

go cennika w danem przedsiębiorstwie. 
Wj sprawie uprawnienia zamaskowanegc 

handlu przez powstałe w ostatnim czasie roz 
maitego rodzaju owocarnie, sodowiarnie, mle 
czarnie i inne podobne handle, które prawi: 
całkow są sklepami spożywczemi i wy 

korzystują prawo handlu w dnie świąteczae 

i codziennie od godziny 6 do g. 23 ze stko- 

dą dla sklepów spożywe Walne Zgroma 

dzenie stanowczo to potępia, polecając Za- 

rządow* Związku podjęcie energicznej okcj: 

celem zwalczania takiego handlu. 
Sprawę i ężkie położenie bezrobotnyc» 

zreterował p. Borosewicz. Walne Zgromad/ 
w onowało z funduszu Związku na ko- 

rzyść bezrobotnych 100 (sto) zł. i sumę ię 

przekazano Wojewódzkiemu Komitetowi! da 
Spraw Bezrobocia. 

— Ze Związku Inżynierów Żydów w Wil 

nie, Przed kitku dniami odbylo się doroczne 

walne zebranie Związku przy udziale 

członków. Na przewodni cego zebrania ob 

rano inż. Klembockiego, na sekretarza nż. 

Rabinowic 
Prezes Zw 

wozdanie z © 

di 
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inż. Szrejber złożył spra 
i ustępującego Z:    
   

  

      
   

   

  

imprez У 
alinowych, stałe 

nych. U 
3ibljoteka dz 

ła normalnie. Sprawozd 
inż. Gordon. W imieniu Komisji 

sprawozdanie złożył inż. Baik. W' dyskir 

nad sprawozdaniem Zarządu i programem 

łej działelności Związku wzięli udział 

Szlosberg, Rabinowicz, Herzog, Pru 

Szrejber, Guchman, Klembocki, Talej- 
on : Berkman. Po 

  

    

    

żam, 
kiński, Stuczyūski, Ik 
udzieleniu absclutorjum i podziekowaniu us 

stępującemu Zarządowi wybrano nowy Za- 

    

    

Szrejber, Kłemb> 
Spokojny, M Idel- 

ski, kand. Ra- 
Rewizyjnej .1:ż. 

i, Bak, kand, Gol 

rząd w składzie inż. ; 

cki Gordon, Pružan, M. 

son, Trok, Guchman, Su 

binowicz i Salit. Do Kom 

inż:, Bunimowicz, Kaweno 

dman. 
Sąd koleżeński w składzie i 

ki, Janow. Rozenszajn, Spiro, 
Puński. 

Między innemi uch 
tępiającą rozruchy 

Ze Związku 
Akademickiego Od. 
stud. USB. podaje n jszem do wiadome 

jłonków Oddziału, że w dniu 14 stycznia 

(sobota) o godz. 7 min. 15 wieczorem w toka 

lu przy ulicy Żeligowskiego 4, odbędzie się 

treningowe strzelanie z wiatrówki. Obecność 

wszystkich członków konieczna. 

   

    

  

   
  

inž.: Troc- 
Szlosberg i 

   

  

«no rezolucję pr- 
jowskie.       

        

    

  

łu Żw. 

    

    

  

  : * * 

į  Akad. Oddz. Zw. 
3. podaje do wiadomo 

mauje rz 

Żar 

stud. 
nau członków Oddziału pr 

Zarządu codziennie w godz. od 9 do 15 w 

lokalu Komendy Podokręgu Z. S. ul, Żeli. 

gowskiego 4, oraz udziela informacyj o A. 

0. Z. S. Nr. telefonu 18—-23. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— „Wijna chemiezna*, Staraniem Kola 

Pań LOPP d o godz. 10 w Bibljotece 

Chemicznej USB. (Nowogródzka 22) odbę 

dzie się cdczyt mag W. Nitosławskiej na 

temat „Wbjna chemiczna”. — Wktęp be<płai 

ny. 
x Dwa referaty w Zw. Inżyn. Żydów. W 

Sobotę dni znia o godz. 20 odbedą 

się w Związku Inżynierów Żydów, przy ulizy 

iej, 8 referaty: 1) inż. I. Smorgoń 

N metoda autora kreślenia w 

i 2) inž. Hercoga: „Technika 

   

      

    

  

  

  

   

    

    

  

    

    

   

    niedzielę dnia 15 stycznia br. o godz 

lokalu Związku przy ulicy Domi 

13 odbędzie się zebranie informacyjne CZW 

ków. 
Ze względu na ważność porus anych 

spraw ściśle związkowych obecność Wwszyst- 

kich Kolegów konieczna. 

SPRAWY ROBOTNICZE 

— Bezrobocie wzrasta. Ostatnie dane n- 

iują na terenie miasta Wilna 6191 bezrobi! 

nych. W) dalszym ciągu wileński rynek pracy 

wykazuje lekką tendencję zwyżkową. 

RÓŻNE. 
—— Podziękowanie. Towarzystwo Przyja- 

ciół Ogrodu Zoologicznego w Wilnie składa 

niniejszem serdeczne podziękowanie Wileń 

skiemu Oddziałowi Państwowego Banku Ro! 

nego za udzielenie dla T-wa jednorazowej 

subwencji w wysokości 25 zł. (dwudziestu 

pięciu złotych). 

      

       

  

który całe życie spędził na żegludze 

między cieśniną i wyspami przylądka 

Horn, huknął w tym momencie tubal- 

nym głosem do załogi: 

-- A uważać, chłopcy, bo dzisiaj 

mamy na pokładzie oprócz tysiąca ba- 

ranów, także i jędnego pasażera z Eu- 

ropy. ‚ 
Skrzywiłem się nieco na to Zesta- 

wienie, co widząc poczciwy kapitan 

pośpieszył z wyjaśnieniem: 

— Ja pana przecież nie mieszam z 

baranami. 
Ponieważ na twarzy „wilka* nie 

malowało się nie. oprócz szczerości i 

prawdziwej yczliwości, zadowoliłem 

się więc tylko mruknięciem: * 

— Spodziewam się, kapitanie. 

Droga przez cieśninę była bardzo 

miła, Wprawdzie od tysiąca capów 

wiał taki smród, że aż miło, niemniej 

jednak „Waspitt*, wyładowany solid- 

nie. nie poddawał się łatwo falom i nie 

kołysał się. 

Przez dobrą godzinę jechaliśmy 

brzegiem Ziemi Ognistej w kierunku 

wschodnim. ku Atlantykowi. Stałem 

sobie wówczas na mostku kapitańskim 

i patrzyłem na te ziemie odległe które 

wprawdzie tutaj, przy cieśninie, są 

znane i dla człowieka nie posiadają 

już żadnych tajemnic, ale które dalej 

w nieprzebytych lasach południa, świe 

cą jeszcze dotychczas białemi plamami 

na mapach, służąc za schronienie о5- 

tatnim szczepom Onów. Alacalufów i 

Yaghanów. 

Olbrzymie. zielone stepy, simagane 

huraganowemi wichrami, poczęły ma- 

leć, zlewać się z pochmurnym hory- 

zontem i wreszcie rozłopiły się w 3%- 

stych mgłach, wiszących ciężką płach- 

tą nad wodami cieśniny. 

Po pięciu godzinach żeglugi wpo- 

    

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

     

WALA SAN SK 
  

ZABAWY 
Wyższej Szkoły w Wilnie 
Nauk Połityeznych, 
Bratnia Pomoc pilnie 
bxl urządza śliczny. 
Dziś zatem w Kasynie, 
tzternastego stycznia, 
o zwykłej godzinie 
spotkamy się licznie. 

— Zabawa u kołejarzy. Bezpartyjny : 
Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Wil- 

nie urządza dziś 14 b. m. w Ognisku przy 
ul. Kołejowej 19 karnawałową zabawę 2 

neczną na rzecz bezrobotnych. Początek o 

godz. 21-ej. 
Bufet na miejscu i obfity. 

— Sobótka u Rzemieślników. Zarząd Re 

sursy Rzemieślniczej w Wfilnie zaprasza rze 

mieślników, oraz sympatyków rzemiosła na 

Sobótkę Taneczną która odbędzie się w dn'u 

   

   

   

kino REWJA 
Sala Mlejska 

ul. Ostrobramska 5 

  

4 stycznia b. r. o godz. 20,30 w salach 'Re- 
sursy przy ulicy Bakszta Nr. 2. 

— Wielka zabawa karnawałowa z bardzo 
urozmaiconym programem odbędzie się dzis 

(sobota) w sai K. M. Zawalna Nr. 1. Począ- 

tek o godz. 20. Zabawę unządził Komit. Ro- 

dzicielski 7 k). szkoły powsz. Nr. 17, na 

rzecz biednych uczniów. Przygry będzie 

orkiestra wojskowa. Bufet „wielki* i „smacz 

ny“ — „gorący“ i „zimny”* — do rana. Ha. 
to!!! Do nas! Kio się chce uczciwie zaDa- 
wić! Do nas! Zarząd, 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
NIEUDANA KRADZIEŻ. 

Ubiegłej nocy nieujawnieni narazie spraw 

cy usiłowali przedostać się do mieszkania 
Stanisława Gilcyda nieszkałego przy 87pu 

talu wojskowym na Antokolu. W ostatniej 

  

   
      

        

jednak ebwili złodzieje spłoszeni  zosł 
przez domowników i sałwowali się ucieczką. 
Zarządzony pościg nie dał wyniku. Polieje 
poszukuje sprawców. Jo 

Ll ja as 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA, (Pat). Londyn 29,84 

29,68. Nowy York kabel 8,928 — 8,908. Pa- 
ryż 34,85 — 34,76. S 171,85 
171,42. Berlin w obr. nieot. 212,07. Tenden- 

cja cokolwiek słabsza. 
PAPIERY PROC.: 6 proc. dolarowa 57— 

58. 4 proc. dolarowa 56,25 — 56,50. 7 proc 
stabiliz. 56.00 — 56,25. 10 proc. kolejowa 
100. 8 proc. L. Z. BGK. i BR, obl, BGR, % 

Te same 7 proc. — 83,25. 8 obl. komunałoć 
BGK. 93 4 i pół proc. ziemskie 37 

37 |drobne). Tendencja dła pożycz 
‚ Фа listów utrzymana. 

     

   

  

  

  

    

  

  

    

z najświeższ. 
repertuarem, 

zobaczyć 
balet groteskowy 

Już dziś możci: podziwiaćfim SERCE WA ROZOROŻU 

udyzeć CIOTKĘ ALBINOWĄ ВАО\МАМ ; partnerkam; 
  

Dziś wielka premiera! 

10° 
która przewyższa pod względem humorystycznym jak artystycznym dotychczesowe komedje polskie. 

Kazimierz Krukowski, Mankiewiczówna, Walie” | Wesrłowska 
1сопе dodatki dźwiękowe Początek o godz. 4, 6, B i 1015, w dnie świąt. o Ż-ej 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
wiełka 47, tet. 1541 

W rolach 
głównych 
NAD PROGRAM: Urozma 

Śmiech i humor! Podziwi 

    
Wspaniała 100% polska komedja dźwiękowa p. t. 

      
  

PZA SA 

dźwięk. Kine-Taatr 
i 

PAN), 
sias Wielka 42 grodę šwiata. 

Paryžu, 

Triumf nad triumfyl 

Berlinie i w Warszawie. 
niosła takiego triumfu! 

Gwożdź sezonul 

ekranu, najcudown. 

Fonomen ;Śoseleraie dziecko 
dzielnie sekunduje 

Wallace Beery. 

Nadzwyczaj fascynująca treśc! 

NAD PROGRAM: Aktualja dźwiękowe. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o godz. 2-ej. Na | szy sennus ceny znizone. 
z 

Koncertowa gra artystów! 

«— Rewelacja poć każdym względem 
Jackie (00per 

swemu genjaln. partnerowi 

Film, który zdobył |-szą na- 

Wyświetla się jednocześnie w New-Yorku, Londynie. 
(gdy jeszcze kinematografja nie od       2. 

  

DZIŚ! Potężny 
Ofmięk, Kino - feat: | film produkcji 1933 

HELIOS 
ycie i orgje erotycz szatana 

ny mistrz CONRAD VEIDT. 

RASPU TIM — Niekoronowany Car Rosji 
Rosji w-g pamiętnika KS. JUSUpow2, zabójcy Rasputina. 

Pieśni i romanse cygańskie w jęz. rosyjskim. 
W roli głównej gen'al- 

Mikoła: I. carowa, carewicz. 

  

warebwkm 38, tel 9-26 Wyrubowa, ks. Jusupow, Puryszkiewicz i t d. Historyczna i mistyczna rola Rasputina. 

NAD PROGRAM: Szłakiem polskich kolei państwowych. Początek o g. 4,6,8i 10 20, w święta o 2-ej 

twięk. Kima - learr | Ceny najniższe w Wilnie. DZIŚI Dawnoorzekiwsny największy przebój dźwięk. o niewidzirr:m dotychczas 

przepychu i niedo- 

ścignionei technice Hańiywaed 
Minitaw. 22, tel. 15-48 

KONGRES TANCZY 
Liljana Harvey, najmilszy Henry Garat, 

Początek o godz. 4, 6, 8 1 10:15 

Najrozkoszn. operetka f mowa. 
Kongresu Wiedeńsk. roku !814. 

kusząco piękna Lil Dzgover i najlepszy ke mik Armand 
Dla młodzieży dozwolone. 

Akcja toczy się na tle 
Udział biorą: urocza 

Bernard. 

  

Dźwięk. Kiso-Teatr | DZIŚ! 

Światowid 
ul. Mickiewicza 9. 

KINO-TEATR DZIŚ! 

UL. WIELKA 25   
PROSZEK 

„KOGUTEK 
я DLA DOROSŁYCH Ą 

wasełr 
AREA M TOWA, 4 < rio 

DYGHALYCH PADSZKÓW Z.KOGUTKIEM 
Ą 58cm 6Q ImanvCw OO LAF TOZwOŁsEŚrY 

i wYJTRŁEGAĆ 2 NAŚLACOWNIEJ m. UBOR 
ctrywrt PALAC. w PODORNEM DO 

xAŻSZEGO OPAKOWANIU. 

OSTRZEŻENIE. er ak: 

  

Ogłoszenie. 
Niaiejszem podaje się do ogólnej wia- 

domości, że robotnik transportowy Abram 

Kwartowski został wykluczony ze Związ- 

ku Robotników Transportowych, a wydaną 

legitymację Kwartowskiemu Nr. 124 unie- 

ważnia się. 
Prezes : 

(podpis nieczytelny! 
Sekretarz 

(podpis nieczytelny) 

przek cieśniny  przygiliśmy wreszcie 

do drewnianego mola w Tres Puentes, 

gdzie niezwłocznie wysiadłem na ląd. 

Wślad za mną potoczyła się brudno- 

szara rzeka tysiącznego tłumu owiec. 

Rzeźnia i „zamrażalnia mięsa* w 

Tres Puentes należy do średncih tego 

rodzaju rozkładów. „Przerabia* się w 

nich nie więcej niż 250 tysięcy sztuk 

owiec w czasie jednej temporady, czy 

li kampanii, jest jednak urządzona w 

ten sposób, że „„surowiec* jest zužytko 

any dosłownie w całości. A więc op 

rócz mięsa i skóry została zużytkowa 

na tutaj krew. kiszki, a nawet zawar- 

tość żołądka. 

Zabijanie owiec odbywa się ręcz- 

nie. Specjalista może zabić dziennie do 

dwustu sztuk, posługując się specjal- 

ny mdługim nożem. Zużywa on na ka- 

żdą z owiec tylko jedno pchnięcie. 

Rzadkie bywają wypadki, aby musiał 

dokończyć roboty drugim ciosem. Wy- 

kwalifikowany rzeźnik zarabia około 

80 nensów*) dziennie, podczas gdy za: 

robek robotnika zwykłego tylko wyją! - 

kowo przekracza 20 pensów. 

Czas trwania temporady wynosi u 

koło 4 miesięcy. Rozpoczyna się ona 

zwykle w styczniu a kończy się w kwie 

tniu. Po zakończeniu prac robotnicy 

są zwalniani co sprawia, że Chile jest 

świadkiem pewnych ruchów migracyj- 

nych. Każdego roku przybywa do rze- 

źni magellańskich kilka tysięcy robot- 

ników, głównie z ludnej wyspy Chi- 

loe**), aby później, w kwietniu, pow- 

racać do domów z zarobionemi pie- 

niędzmi. 
Oizębialnia w Tres Puentes, podo- 

bnie jak i inne, funkcjonujące na zie- 

miach magellańskich, przyprawia zwy 

czajne mięso mrożone czyli tak zwany 

z angielska frozen meat oraz chilled 

  

  

  

Wspaniałe 100% arcydzieło dźwiękowe 
w-g znanej powieści Dostojewskiego p t. 

Potężny dramat w 12 aktach z życia rosyjskiego 

Przepiękne śpiewy rosyjskie, 

Największa sensacja sezonu! 

1) BROADWAY W PŁOMIENIACH — dramat a 
Walka z przemytnikami alkoholu. 

2) BRYGADA ŚMIERCI — najlepszy i najnowszy 
Orkiestra doborowa: dżar-mandoliniści 

BRACIA KARAMAZOWY 
W rolach głównych: Fritz Koertner, Anna $tern i Ozep- 

cygańskie i syberyjskie w wykoreniu chóru svberyjskich włóczęgów. 

NAD PROGRAM: Rewelacyjne dodatki dźwiękowe. 

Zdolny d. piśmien- 
ny  praco- 

wać może w każdym cha- 

rakterze: dozorcą, woż- 

nym i t. p, lat 30, z żo- 
ną, bez dzieci. o zscnej 
przeszłości. Wymagań 

skromnych. Każdą pracę 

ceni i szanuje, przete jest 

bezwględnie posłusznym 

dls swego pracodawcy 

Adres: z. Listopadowy -B* 

Nr. 12. m. | dla А. В. 

  

Maszynisika 
poszukuje posady 
jak rėwniež može byč an- 

gažowana do biura na ter- 

minową pracę, również 

wykonuję różne prace w 

domu po b. niskich cenach 

Ła:kawe oferty do Adm. 

„Kurjera Wileńsk." pod 
„Maszynist 

Piśmienni 
otrzymają pracę w miej- 

scu zamieszkania. Ostro 

lęka, Administracja „No- 

wego Życia”. 

   

  

    
bećf czyli mięso specjalnie przerabiane 

w temperaturze 0” C. To ostatnie po- 

siada cenę o 30 proc. wyższą, ponie- 

waż w smaku nie różni się od mię>a 

świeżo zabitego zwierzęcia. Chilled be 

ef posiada jedną tylko złą stronę: nie 

może być przechowywane dłużej niż 

45 dni. 

Dziwaczny widok przedstawiają lo 

downie, gdzie sposobem sztucznymi 

jest utrzymywana temperatura stała 

około — 7° С. Na długich drągach wi- 

szą w białych woreczkach tysiące о- 

wiec tak przemrożonych, że rzucone 

na ziemię rozpryskuja się, jakby były 

z cukru czy też szkła. Pod ścianami 

stoją skrzynki drewniane, w których 

leżą równo poukałdane bądź serca. 

bądź wątroby, bądź też jeszcze inne 

podróbki. 

Oprowadzający mnie urzędnik 

wziął takie jedno zamrożone serce I 

rzuci ło ziemię. 
Rozprysło się w drobne kawalki. 

Biedne, owcze serce... 

W ciągu kilku dni następnych po- 

czyniłem przygotowania do opuszcz:- 

nia ziem magellańskich i wyruszenia 

w dalszą drogę przez Pacyfik i liczne 

archipelagi przybrzeżne ku ziemioni 

wyspy Chiloe, stanowiącej granicę mię 

dzy bezludnemi, chłonemi terytorjami 

Magellanes i Aysen a ciepłem Chile 

środkowem. 

Przed opuszczeniem swej „głównej 

kwatery” w Punta Arenas udałem się 

do miejscowego muzeum, utrzymywa- 

nego przez O. O. Salezjanów. Mieści 

się ono w dużym budynku, w który: 

ojcowie założyli również seminarjum 

duchowne, szkołę i jakiś przytułek. 

Muzeum jest dość ciekawe. Można tarn 

zobaczyć mnóstwo okazów fauny miej 

scowej, starannie wypchanych. Szcze- 

  

  

  

  

  

Wielki podwójny progran! 
wanturniczo-erotyczny p-g głośnej pow. Narmena Haustina. 

W roli głównej prześliczna Helena Costello. 

fiim sensacyjny z królem sensacyj Harry Peel' em w roli gł. 

Sala dobrze ogrzane. 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne 

skórne i n.oczopiciowe 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 3-1 i 3—6 

    

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz: 

ne i moczopłciowe 

Mickiewicza 28, m. 5 
przyjmuje od 9—1 i 4—£ 

Że 
  

Akuszerka 

Mają Lakfoteei 
przyjrauje cd 9 do ? wine» 
ulica Kasztanowa 
Ww. 7. P Nr 

Jeden lub dwa 

pokoje 
ładne. słoneczne z wygod. 

DO WYNAJĘCIA 
al. facielionika 912 

  

Pierwszy raz w Wilniej 

Początek sesnsów o godz. |-ej 

PIECYK 
kaflowy do sprzedania 

tanie 
ul. Trocka Nr. 13, m. 1 

  

Buchalter-rzeczoznaw. 

obeznany ze sprawami 

podatkowemi organizuje 

księgowość dokładną + 

uproszczoną według syste 

mów nowoczesnych. 

Udziela lekcyj w zakresie 
buchalterji bankowej, 

W. P handłowej i przemyslo- 
wej. Moniuszki 38. m. t 

e i 

Udziela lekcyj 
z wszystkich przed- 

|, ! .| miotów do klasy 6 ej 

#4 | włącznie, mogę być 
też pomocą w nau- 
kach w roku szkol- 
nym, za minimalną 

cenę. Zgłoszenia pro- 
szę kierować do Ad- 

ministracji „K Wil.“ 

pod „Udzielam* 

Žv B 29: 

  

69   
gólną uwagę wśród nich zwraca okaz 

konia andyjskiego, który zamiast szer- 

ści jest porośnięty wełną, przypomina- 

jącą do złudzenia wełnę owczą. Wed- 

ług opowiadań kustosza, niezbyt zresz- 

tą inteligentnego starowinki-księdza, 

miała istnieć w Kordyljerach taka wła 

śnie rasa koni, która później wyginęła. 

Podobno można jeszcze niekiedy po- 

jedyńcze sztuki spotkać. Co do mnie, 

jestem skłony przypuszczać że mamy 

tutaj do czynienia prędzej z jakimś 

wyrodkiem końskim, a nie z jego od- 

mianą. 

Prawdziwą chlubą muzeum jest in- 

dyjszczyzna, obficie w niem reprezen- 

towana. Można tam zobaczyć oryginał 

ny namiot ze skóór guanaka, łódź z 

kory, zszywaną Ścięgnami zwierzęce- 

mi i od wewnątrz wysmołowana żywi- 

cą, przeróżne przedmioty codziennego 

użytku; broń, ozdoby i nieliczne przed 

mioty kultu. Ze starannością i drobiaz- 

gowością, przynoszącą chlubę misjona 

rzom, zebrali oni tutaj wszystko, co 

mogłoby posłużyć do odtworzenia ży- 

cia plemion magellańskich w epoce 

przed opanowaniem ich ziem przez ow 

ce i człowieka białego. 

W międzyczasie otrzymałem depe- 

szę od ministra spraw zagranicznych 

Chile, który zapraszał mnie do Santia- 

go. Podziękowałem również depeszą i 

począłem otrząsać pył z obuwia mego. 

Nadszedł wreszcie dzień odjazdu. 

  

(D. c. n.) 

CZYTECNA KOREA 

  

  

Dolar równa się 8.50 pesów chilijskich. 

**) "Tydzień drogi okrętem od Tres Pu- 

entes. 

Redaktor odpowiedzialny Witołd Klexkia. 
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