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Mimo. że korespondencja poniższa z po- 
wodów iechnicznych 8 z pewnem 

opóźnieniem, zamie ko i obae 
  się chwiej- nie aktual J 

ancji (Red.) ności syt 

    

Paryż, 29 X 33 r. 

Rząd Daladiera runął na posiedze- 
niu lzby, które obfitowało w dramaty 
czne wezwania, w paletyczne zapowie 

dzi, maskujące już nie ogromne trud- 

ności, ale zupełną niemożność utrzy- 

mania lewicowego kartelu: Nie chodzi 

ło bowiem o kwestję kompromisow: - 

go wystylizwania art, 37 o zniżce upo- 

sażeń urzędniczych, lub o wzajemne 

ustępstwa w imię „więć ści parla- 

mentarnej lewicy". Konflikt który po- 

stawił naprzeciw siebie premjera Da- 

ladiera i leadera socjalistów Bluma, 

wynikał zniemożności utrzy 
mamia wspólnego frontu 
dwóch partyj, partji radyka!- 

nej i partji S. F. L O, м mo- 
mencie gdy przyjdzie do 
wspólnej konstruktywnej 

pracy. S 
Nie chodziło o «wzajemne ustępst 

wa, na które socjaliści byliby z pew- 

nością poszli. Konflikt miał o wiele 

głębsze podstawy. Celem jego zażegna 

nia jedna z partvj musiałaby się wy- 

rzec najważniejszych punktów swego 

programu, a nawet doktryny. 

Jeśli socjaliści sprzeciwiali się za- 

żarcie wszełkiej obniżce uposażeń u- 

rzędniczych, to czynili to nietylko na 

skutek presji Konfederacji General- 

nej Pracy i syndykatów urzędniczych, 

ałertakże z przyczyń natuty żasadni- 

czej: bronili swego inflacyjne- 

go programu finansowego. 

Parija S, F. 1. O. twierdziła bowiem, 

że nie należ "wszelką cenę i upar- 
cie poszukiwać równowagi budżeto- 

wej, lecz wręcz przeciwnie, trzeba po 

budzić przemysł i handel przez przy- 

stąpienie do realizacji wielkiego pro- 

gramu robót publicznych, nie ogląda- 

jąc się na to czy doprowadzi to do in- 

flacji.. Radykali na kongre ie w Vichy 

wypowiedzieli się znów zdecydowanie 
za deflacją budżetową uważając, że 

środki proponowane przez  socjali 

stów byłyby zbyt miebezpieczne w 

chwili obecnej i mogłyby spowodo- 

wać katastrofę. Dlatego w ostatnim 

konflikcie nie mogła ustąpić ani je- 

dna ani druga strona. 

Prezydent Lebrun znalazł się w 

dość kłopotliwej sytuacji po upadku 

Daładiera. Nie mógł bowiem powie- 

rzyć m tworzenia rządu tym, któ- 

rzy obalili ostatni gabimet t. zn. socja 

listom i prawicy gdyż nie można so- 

bie wyobrazić współpracy Bluma z 

grupą Marina i naodwrót, Gabinet 

„koncentracji t. zn, radykałów z gru 

pami centrowemi okazał się również 

niemożliwy. Radykali nie mogli bo- 

wiem odrazu od swego socjalistyczne 

go programu przejść na prawo, nie 

mogli porzucić sojuszu wyborczego z 

scejalistami pod groźbą rozłamu na 

swem własnem tewem skrzydle. Wre- 

szcie nie mogli też porzucić nacjonaii 

słów którzy dla utrzymania ostatnie- 

go gabinetu narazili własną grupę na 

rozłam. Dlatego prez. Lebrun wahał 

się długo między prėb- gabinetu kon- 

centracji, a jeszcze jedne u 

usiłowaniem sklejenia gabineiu 

mniejszości radykalnej. Pod presją 

sfer lewicowych prez. Lebrun wybrał 

to ostatnie. й 

Skład nowego gabinetu Sarrauta 

niewiele różni się od składu poprzed- 

niego gabinetu. Daladier, Раш!-Вол- 

cour, Bonnet. Chautemps — pozostali 

ma swych stanowiskach. Najwažiniej- 

) zatrzymali więc nietylko 

j grupv politycznej, 

     

    

      

  

    

  

  

  

  

sze portfele 

ludzie z tej samej pv po! 

ale nawet te same osobistości co W po 

przednim gabinecie. Wprowadzenie > 

ministrów należacych do. ugrupowan 

centrowych nie ma wiekszego wpłv- 

wu na zabarwienie obecnego gabine 

tu, Wszak i w poprzednim gabinecie 

był Leygues, należący do centrun 

Sarraut zapewnia o swej wiernc 

dla programu lewicy i powołuje się 

na swego brata Maurycego Sarraut, 

honorowego prezesa grupy radykal- 

neji redaktora naczelnego największe 

go dziennik radykalnego „Depeche 

de Toulouse“. Ta wierność trad 

radykalnej południa Francii poz] 

niewątpliwie Sarraułowi życzliwą neu 

tralność grupv socjalistycznej, ale nie 

ułatwi mu zadania z centrum. Jeśli 

grupy centrowe i prawicowe zachowu 

ją się dotychezas dość wstrzemieźli- 

  

   

  

   

  

wie w stosunku do Sarrauta to czynią 
to dlatego, że nie wiedzą jeszcze w któ 

rą stronę zwróci się on przy opraco 
waniu swego programu. Grupy te li- 

czą że nowy rząd nie będzie się może 
inspirować socjalizującemi projekta- 
mi ostatniego gabinetu, obliczonemi 

na uzyskanie poparcia socjalistów. 
W każdym razie pozycja nowego 

rządu jest nie do pozazdroszczenia. 
Ma on do wyboru, albo wstrzymać się 
z projekiem zasadniczego zrównowa- 
żenia budżetu i reformy finansowej. 
cc może zapewnić mu przez pawiet 
czas życie w parlamencie, albo też wy 
stąpić przed Izbami z projektem re- 
formy, który znów może się spot- 

kać z ikoalieją prawicy i łewicy i w 
konsekwencji doprowadzić do upad- 
ku gabinetu. 

Leon Błum zapewnił wprawdzie, 
że nie ma zamiaru systematycznie oba 
lać gabinetów radykalnych; niemniej 
jednak trudności w obliczu 
których stoi Sarraut są ah- 
solutnie te same, które spo 
wodowały upadek Dala 
diera. 

Trudności wewnętrzne na jakie 
napotka rząd będą szły w parze z tru- 
dnościami na terenie zagranicznym. 
Nietylko prawica i centrum, lecz tak- 
że ' pewne elementy radykalne prag- 

nęły zastąpienia Paul-Boncoura nu 
Quai d'Orsay inną osobistością, któ- 
raby zapewniła polilyce francuskie| 
więcej siły i stanowczości. Prez. Le- 
brun był również bardzo przeciwny 
utrzymaniu - Paul+Boneoura na Он н 
d'Orsay. Dopiero interwencja socja 
listów na rzecz ..utrzymamia dotych 
czasowej linji polityki zagranicznej” 
spowodowała, iż Paul-Boncour pozo: 
stał na swem stanowisku. 

Wprawdzie zapewni on w dalszynł 
ciągu ..ciągłość polityki francuskiej”. 
lecz może to spowodować fatalne 
następstwa dla Francji. 

W Paryżu przepowiadają gabine 
towi Sarrańła krótki żywot. Trudna 
dowierzać meteorologji politycznej, 
która często się myli. Może to być 8 
tygodnie, a może h 3 miesiące i 9 
nawet jak Daladiera. W każdym ra- 
zie gabinet Sarraut nie może mieć pe- 
wności egzystencji nawet na kiłka ty 

  

  

  

  

  

  

godni. Będzie on żył doprawdy ..2 
dnia na dzień*. 

Dr. Jan Brzękowski. 

sd 

  

  

2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od 

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

  

OSTRY KURS W GDAŃSKU. 
Zerwanie stosunków z Centrum. — Aresztowanie dziennikarzy. 

GDAŃSK. (Pat.) Senat w. m. Gdańska 
postanawił zerwać stosunki z zarządem 
stronnieżtwa centrowego w Gdańsku. Pewo 
dem iego (było kdaniem Senatu, poważne 
przekroczenie przepisów, dotyczących porzą 

dku publicznego i bezpieczeństwa wolnego 

miasta, a w szczególności złośliwe przypisy 

wanie Senatowi naruszenia postanowień kaa 
stytueji w związku z polityką personalną, 

GDAŃSK. fPat.) Zażalenie wniesione do 
Senatu przez dzienniki „Danziger Landeszig.* 

i „Danziger Volksttimme* z powodu ich za 
wieszenia zostało przez Senat oddalone jaka 
nieuzasadnione. 

SK (Pat.) Zgodnie z zapowiedzią 
prezydenta Senału Rauschninga, aresztowa 
ni atli nacz. redaktor „Danziger Landes- 

z dr. Teipei, dyrektor tegoż wydawnie:- 
wa Kilian oraz dyrektor „Danziger Volk- 
stimme“ Fooken. 

Zarządzenie swe Senat gdański uzasad 
nis dem, že w związku z zawieszeniem przez 

policji organu centrewego „Dan 
desztg“* i socjalistycznego „Dan 

iger Voikstimme* redakcje i wydawnietwa 
h pism wniosły na ręce wysokiego komi 

Narodów pet w której zwra 
na niekonstyłucyjność powyż 

p zarządzenia, Senai jest zdania, że pu 
miała na celu spowodowanie inter 
wysokiego komisarza z powędu na 

ruszenia przez Senat konsłytucji gdańskiej. 
Od (zarządzenia „polieji prawo przewiduje 
odwołanie do Senatu. Odwołanie takie jed- 
nak nie zostało (wniesione ilo chwili wniesie- 
nia petycji wysokiemu komisarzowi, a zu- 
tem Sensi nie mógł jeszcze powziąć de 

eyzji 
Senat przyznaje. że petentom przysługaje 

—tak jak wspęystkim obywatelom wolnego 
miasta — prawo zgłaszania petycji na ręce 
wysokiego komisarza Ligi Narodów w Gdań 

  

   

  

    

   

    

   

    

  

   

  

   

  

  

sku, jednak postępowanie petentów zagraża 
—w-g imniemania Senatu — bezpieczeństwa 
wolnego miasta z tego powodu, że zgłosiii 
ont petycję do wysokiego komisarza jeszcze 
przed powzięciem decyzji przez Senai. Po 

nieważ zachodzi uzasadniona obawa konty- 
nuowania takiej czkodliwej i kagrażającej 
bezpieczeństwu wolnego miasta działalności, 
osadzenie w areszcie ochronnym wymienio- 
nych osób stało się koniecznem. 

Wysoki Komisarz Ligi Narodów 
przekazał sprawę zawieszonych dzienników Radzie L. N. 

GDAŃSK. (Pat). Biuro Prasowe Se 
natu komunikuje że wysoki komisarz 
Ligi Narodów zawiadomił wezoraj póź 
rym wieczorem Senat, że przekazał 
petycje dzienników „Danziger Volk- 
stimme* i „Danziger Landesztg.“ 
jak również oświadczenie Senatu w 

E 2 

sprawach, związanych z zawieszenient 
powyższych dziezników, Generalne- 
mu Sekretarzowi Ligi Narodów & 
prośbą, abv sprawy te przedstawił Ra 
dzie Ligi, która jest gwarantką kon 
stytucji wolnego miasta. 

  

Zarząd Akademji Literatury, 
WARSZAWĄ. P.A.T. W Minister- 

stwie W. R. i O.P. odbyło się dzisiaj 
pierwsze plenarne posiedzenie Pol- 
skej Akademii Literatury, na którem 
wybrano prezydjum następujące: 

Prezes Wacław Sieroszewski, 
wiceprezes Leopold Staff, sekretarz 
generalny  Juljusz Kaden - Ban- 
drowski. 

Następnie Akademja uchwaliła 
prosić o przyjęcie protektoratu nad 
Polska Akademją Literatury Pana 

TEST PS TI TTT ENTERTA 

Spotkanie królów. 

  

W tych dniach odbyło się 
i II rumeańskieg z królem Borysem 

sim. Na zdjęciu dwaj krółowie w 

spotkanie kró 
        

Reforma konstytucji włoskiej 
WIEDEŃ. (Pat). „Neue Freie Pres 

se* zamieszeza artykuł Mussoliniego 
o włoskiej konstytucji stanowej, któ 
ra ma być wkrótee wprowadzona w 
życie. Włoskie państwo taszystowskie 
grupuje dotychczas swych obywateli 
w 13 korporacjach. Nowa reforma kon 
stytucji przewiduje utworzenie 40 
grup korporacyjnych, Zadaniem tych 
PREENEPIPYRERZH 

     

   yste złożenie wieńców na 
aneęgo Żołnierza przez przeds 

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, 

przez przedstawiciela Prezesa Rady Min'- 
strów oraz przedstawiciela Ministra Spraw 
Wojskowych P. Marszałka Piłsudskiego 

        

   

grup będzie pośredniczenie między 
pracodawcami a pracobiorcami. Kor 
porzcje będa regulowały produkcję. 
Nie będzie to jednak ani socjalizm 
państwowy, ani kapitalizm państwo- 
wy. Jest zrozumiałe, że z chwilą, kie 
dy korporacjom będą przyznane funk 
cje ustawodawcze, zmniejszy się zna 
cznie wpływ Izby Poselskiej. 

W dniu Zadusžnym. 

W imieniu Pana 
tej wieniec ył szef gabinetu wojskowego 

ik. Głogowski, w imieniu p. premjera pod- 
retarz stanu Lechnicki, imieniu Pana 
szałka Piłsudskiego — wiceminister So". 

Wojskowych gen. Fabrycy. Na zdjęciu mo- 
ment po złożeniu wieńców. 

   

  

Prezydenta Rzeczypospoli ° 

porcie rumańckim Giurgiu przed frontem 
kompanji honorowej. 

Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego 
Mościckiego i Pierwszego Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego. Ponadto 
na pierwszego członka honorowego 
uchwaliła Akademia zaprosić Prezesa 
Rady Ministrów Janusza Jędrzejewicza. 

W dalszym ciągą posiedzenia 
uchwalono program inauguracyjnego 
zebrania Polskiej Akademii Literatury, 
które odbędzie się 8 listopada o go- 
dzinie 19 w pałdcu Rady Ministrów. 
Zebranie otworzy prezes Sieroszewski 
przemówieniem, na które odpowie 
premjer Jędrzejewicz. Zkolei wygłosi 
prelekcję p. Wacław Berent. 

Wręczenie P, Prezydentowi 
odznaki P. W. leśników 

wileńskich. 

SPAŁA. P.A.T. Dzisiaj Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej przyjął delegację 
Wileńskiej Dyrekcji Lasów Państwo- 
wych, która wręczyła Mu odznakę 
honorową Przysposobienia Wojsko- 
wego Leśników Wileńskich. Organi- 
zacja ta była pierwszą w Polsce or- 
ganizacją P. W. wśród leśników. 

Szykany Polaków w Niemczech 
ESSEN P. A. T. Wychodzący w 

Westfaljj dziennik polski „Naród* 
skarży się na wydalanie z pracy ro- 
botników polskich przez pracodawców 
niemieckich jedynie z powodu ich 
polskiego pochodzenia Dziennik przy- 
tacza szereg konkretnych wypadków 
wydalenia z. piacy tylko z wyżej 
wspomnianego powodu. 

  

Południowo -amerykański pakt o nisagresji. | 
RIO DE JANEIRO. (Pat.). Pod- 

pisany został południowo - amery- 
kański pakt o nieagresji. Sygna- 
tarjuszami są: Argentyna, Brazylja, 

Chile, Paragwaj i Urugwaj, a w naj- 
bliższym czasie przystąpią do paktu 
Venezuela i Peru. 

Konflikt dyplomatyczny St. Zjedn. z Grecją. 
WASZYNGTON. (Pat.). Rząd 

Stanów Zjednoczonych postanowił , 
wymówić traktat o ekstradycji z 
Grecją, jak również odwołać swe- 
ge posła z Aten. Powyższa decy- 

zja rządu amerykańskiedo spowo- 
dowana została odmową wydania 
Ameryce Samuela Insulla, który 
w dalszym ciągu przebywa na te- 
rytorjum Grecji. 

Przed wyborami do Reichstagu. 
Oświadczenie prasy polskiej. 

BERLIN. (Pat). Cała dzisiejsza pra 

sa polska na terenie Rzeszv Niemiec 
kiej zamieściła oświadczenie treści na 
stępującej: * 

Ludność połska w Niemczech z 

Zaestrzenie akcji 
WIEDE (Pat.) Półurzędowa 

„Politisehe Korrespondenz'** donosi o 
nowem zaostrzeniu akcji Niemiec prze 

ciwko Austrji. Mianowicie wszystkie 

dotychczasowe stowarzyszenia obywa 

    

  

  

ubolewaniem stwierdza, że została po 
zbawiona prawa wzięcia udziału w 

wyborach w dniu i2 listopada pod 
hasłem wysłania do parlamentu Rze 
szy Niemieckiej przedsta li, 

3 @ 4 . 
i przeciwko kustrji. 

teli austrjackich zam. w Niemczech 
mają być rozwiązane, a na ich miejsce 
będzie utworzony jednotorowy zwią- 
zek pod nazwą ..Kamfring der Oester- 
reicher in Deutschland", 

  

   

Konferencja państw bałkańskich. 
SALONIKI. (Pat). Rozpoczęła tu 

swe prace IV konferencja państw, bał 
kańskich, Minister spraw zagr. Grecji 
Maximos stwierdził, że obecnie na pół 

wyspie Bałkańskim zarysowuje si; 
wyraźnie idea zbliżenia i porozumie 
nia, przenikająca: wszystkie narody. 
zamieszu jące tę część Europy. 

  

  

Lotnicy polscy udają się z Mińska 
do Moskwy pociągiem. 

MOSKWA. Pat. Fatalne warunki 
uniemożliwiły eskadrze płk. Ray- 
skiego odlot z Mińska do Moskwy. 
Oficerowie eskadry udają się do 
Moskwy pociągiem i spodziewani 
są w Moskwie w poniedziałek rano, 
gdzie będą mogli wziąć udział w 

uroczystym obchodzie 16-lecia 
ZSRR, jaki odbędzie się we wto- 
rek, a na który zostali zaproszeni. 

Poseł Rzeczypospolitej w Mosk- 
wie Łukasiewicz wystosował do płk. 
Rayskiego depeszę powitalną. 
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W dm. 28 października obcł ono ure 
czyście w h Włoszech 12 rocznicę mar- 

szu na Rz zalej wypadły uroczy: 
stošci w + y ramach ob 
chodu anie nowej Drogi 

ę od Łuku Konstan 

  

    
      

          

tyna do 1 
djędie 

  

żołnie przeddtawia 
rzy koło Łuku Konstantyna. 

defiladę b. 

Niepowodzenie rokowań 
o długi wojenne. 

LONDYN. (Pat). Koła polityczne 
nie usiłują już nawet ukrywać fakta 

całkowitego niepowodzenia rokowań 
angielsko - amerykańskich w sprawie 
długów. Nie ułega już wątpliwości, że 
15 grudnia Wielka Brytanja wpłaci 
znowu jedynie niewiłką zaliczkę, po- 
dobnie jak to uczyniła w <zerwcu. 

Komitet pomocy Żydom 
„. z Nismiec. 

LONDYN. (Pat.! Wszechświatowa 
konferencja żydowska pomocy Ży- 
dom w Niemczech, która zakończyła 
wczoraj swe obradv. wyłoniła komi- 
tet wykonawczy, który w składzie 5 
osób urzędować będzie stale w Lon- 
dynie. W skład tego komitetu wcho- 
dzą delegaci: Ageneji Żydowskiej, Ży- 
dów angielskich, Zydów amerykań- 
skich, Żydów franeuskich i Zydów 
polskich. Przewodnictwo Komitetu ob 

znany działacz sjomistyczny dr. 
Weizmann. 

Żydzi angieiscy bojkotują 
towarv niemieckie. 

LONDYN. (Pat. Przy udziale przeszło 
500 delegatów, reprezentujących 150.000 Ży- 
dów angielskich, odbyła się 5 b. m. w Lon- 
dynie konferencja, na której przyjęto jedno- 
giośnie rezolucję. nakazującą ofiejałny boj- 
kot towarów niemieckich i apelującą do 
'wzystkich Żydów Imperjum  Brytyjs 
aby powsirzymywałi się od nabyw 
z ia towarów ni ich, dopóki Żydzi 
'w Niemczech nie otrzymają pełnych praw 
obywatelskich. 

  

     

  

         
   

      

  
  

Panter w Londynie. 
LONDYN. (Pat.j Korespondent „Dany 

'Feiegraph* Panter, który po 9-dniowym po- 
bycie w więzieniu monachijskiem zmusz 
był opu Niemcy w «iągu 48 godzi 
był 'w niedzielę: po południu do Londynu. 
wiłany serdecznie przez liczne grono ostb. 
Panter oświadczył, że o ile mu wiadoma, 

1h powodem aresztowania byłe jego 
sprawozdanie w „Daily Telegraph* o rewii 
wojskowej szturmowców hitlerowskich w 
Kiełheim. Panter podkreśla, że władze nie- 
micekie nie uprzedziły korespondentów za- 

*znych. że nie wcino opisywać tej re 

  

    

         

   

    

   

Według wzorów 
starogermańskich. 

BERLIN. (Pat.) We Frankfurcie n/Me- 
nem odbyła się wczoraj uroczystość wręcze- 
nia premjerowi pruskiemu Goeringowi dyp- 
tomu obywałelstwa honorowego. Przy tej 
okazji reprezentacja miasta wręczyła Goe- 
ringowi ozdobny sztyłet, w-g wzórów staro- 
germańskich, ze złołą rękojęścią, na której 
wybite są słowa: „Wierność i honor są fun- 
damentem nowej Rzeszy”, 

Zgen [apońskiego komunisty. 
MOSKWA. (Pat.) Dziś zmarł tu 

komunistycznej partji japońskiej, 
członek Kominternu Katayama. 

  

   

leader 
wybitny 

  

Wypadek podczas zawodów. 
SOFJA. (Pat.) W ezasie zawodów moto 

cyklowych jeden z zawodników, Cakow, na- 
jechał na mistrza motocyklowego Bulgarji, 
Sekcłowa który upadł wraz zmotocyklem. 
Rozpędzony motocykl Sakowa wpadł na 
trykunę raniące 7 osób, z których jedna nie- 
kawem zmarła. Obsj zawednicy są ciężko 
poranieni. 

zma 

Helena Ramer 
Tutejsi. Nowele. wyd, Rój, Warszawa 
Swol Ludzie. Nowele .wyd. L. - 

miński. iuo © kais 
Ksląžka o Nich. Romans. Wyd. L. 

Chomiūski. Wilno. 

Wilja u Państwa Micklewiczów. 
(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 
leńska. 

Betlejka Wileńska. | 
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Rząd sowiecki opubiikował nieda- 
wno kilka bardzo ciekawych tajnych 
dokumentów japońskich — rzucają- 
cych charakterystyczne światło na ku 
lisy konfliktu pomiędzy Moskwą a 
Tokio. Jakim sposobem dokumenty te 
dostaty się do rąk rządu sowieckiego 

zapewne pozostanie tajemnicą. W 
każdym razie Moskwa dokumenły le 
musiała zdobyć niezwłocznie po ich u 
kazaniu się (początek września r. b.), 

  
   

    

gdyż już przed paru tygodniami gro- 
ziły Sowiety Japoni niemiiłemi "dla 
niej rewelacjami, o ile nier ustaną szy- 
kany władz ok ich w stosun- 

  

Iku do sowieckich urzędników na ko- 
lei wschodnio-chińskiej. Szykany nie 
ustały, rząd tokijski groźby zlekcewa- 
Żył, zaś rząd sowiecki rewelacyjne do- 
kumenty opublikował. Świat zdziwio- 
ny ujrzał metody, jakiemi posługiwa- 
ła się i posługuje dyplomacja japoa 

ska w stosunku do swego moskiewskie 
go rywala — о wpływy na Dalekim 
Wschodzie. Metody to ani nowe, ani 
specyficznie japońskie. Zna je ludz- 

„kość od początku niemal swego ist- 
nienia. Sformułował je aż nadto przej 
tzyście mistrz Macchiavelli w swym 
nieśmiertelnym „Il Principe. Tem 
niemniej, ze względu na zainteresowa 

nie, jakie od paru lat,budzą powszech 
nie sprawy Dalekiego Wschodu, nie 
od rzeczy będzie dora bodaj najp 
bieglejszym dziś dyplomacjom: sowie- 
ckiej i japońskiej siów parę poświę- 
cić: 2 

Cóż to za dokumenty, których pu- 
blikacja wywołała oburzenie w ZSRR 
a rozdrażnienie w Japonji? Chodzi 
przedewszystkiem o dwa tajne тарог- 
ty ambasadora japońskiego gen. Kisi 
kari w Mandžurji do Arokskišao Mi- 
nisterstwa Spraw Zagranicznych. Oba 
raporty wyjaśniają motywy ciągłych 

szykan i aktów teroru, stosowanych 
przez władze mandżyyskie względem 
urzędników kolei wschodnio-chińs- 

kiej. 

Pierwszy raport gen. 
towany 4 września r. b. 
Mandżurja zastosowała szereg Środ- 
ków, by z jednej strony utrudnić tran 
sporty na linji kolei wschodnio-chiń- 
skiej z drugiej zaś — ułatwić Japoń- 
czykom targi o kolej wschodnio-chiń- 
ską, odbywające się w czasie prowa- 
dzonych w Tokio rokowań sowiecko- 
japońskich odnośne sprzedaży ipomi=- 
nionej kolei. Mandżurja domagała się 
podporządkowania kolei wschodnio- 
chińskiej wraz z całą jej administra- 
cją prawodawstwu mandżurskiemu 
oraz nie chciała uznać tych punków 
umowy mukdeńskiej (sprawa organi- 
zacji kolei wschodnio-chińskiej) i u- 
gody chińsko-rosyjskiej, które są w 
sprzeczności z zasadą suwerenności 
Mandżurji, nie odpowiadają ogólnym 
statutom kolei, jako przedsiębiorstwa 
handlowego, wreszcie nie odpowiadają 
obecnej sytuacji kolei i jako takie są 
nie do przyjęcia. W związku z powyż 
szemi postulatami Mandżurja doma- 
gała się szeregu reform na kolei wsch.- 
chińskiej, a przedewszystkiem tego, 
by na wszystkich rezolucjach dyrek- 
tora kolęi figurowała wiza jego man- 
dżurskiego adjunkta. Pozatem wystę- 
powala Mandžuria ostro przeciwko or- 
ganizacjom syndykalnym oraz związ- 

kupionym przy kolei 
wschodnio-chińskiej. Władze mand- 
żurskie zarządzały ciągłe śledztwa, re- 
wizje, areszty w klubach i w zrzesze- 
niach kolejowych. 

Drugi raport ambasadora „datowa- 
ny z 9 września r. b. omawia jeszeże 
szczegółowiej wymyślną sieć intryg 
szykan, jaką władze mandżurskie, bę- 
dące ślepem narzędziem w rękach To- 
kio, usiłowały zarzucić na zatrudnio- 

ny przez kolej wschodnio-chińską per 
sonel rosyjski. Mandżurski departa- 

        

Kisikari, da- 
stwierdza, że 

      

   

  

  
  Jedna ze otacyj 

ment kontroli kolejowej miai zbierać 
dane o działalności poszczególnych u- 
rzędników sowieckich;  mandžurski 
inspektor generalny miał pociągać 
urzędników tych do odpowiedzialności 
sądowej; kolejowców badano, szpie- 
gowano, aresztowywano, tak jednak. 
by nie wywoływać wrażenia obławy 
policyjej na większą skalę. Pierwot- 
nie areszty miały dotyczyć tylko niż- 
szych  funkcjonarjuszów sowieckich. 
zczasem objęły one również urędni- 
ków wyższych. Mandżurskie m-stwo 
komunikacji (w ścisłem  porozumie- 
niu z dep. sprawiedliwości i prezyd- 
jum policji) zażądało od prezesa ad- 
ministracji kolei wschodnio-chińskiej, 
by wszystkie zarządzenia dyrektora 
kolei podlegały sankcji mandżurskie 
adjunkta. W wypadku nieprzestrzega- 
nia tego, prezes administracji miałby 
zawieszać wykonanie rozporządzenia 
dyrektora ewentualnie pociągać tego 
ostatniego do odpowiedzialności sądo- 
wej. Odnośną decyzję miałby prezes 
komunikować mandżurskiej administ- 
racji kolejowej i szefom departamen- 
tów. Ponadto, mandżurskie m-stwo 
komunikacji wydałoby prezesowi ad- 
ministracji rozporządzenia, odnoszące 
się do kwestji taryf, równości wśród 
funkcjonarjuszów kolejowych i t. p. 

Władze mandżurskie zarządzity zba- 
danie miejsca zamieszkania, zajęcia i 

paszportów obywateli sowieckich, 
przebywających w Charbinie i w stre- 
fie kolei wschodnio-chińskiej. Urzą- 
dza się niespodziewane rewizje w ro- 

  

      

1a kolei wschodnio-chińsk 
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syjskiej szkole handlowej w Charbi- 
nie i w klubach kolejowych. Roztacza 
się dozór policyjny nad organizacjami 
rosyjskiemi; przeprowadza się bada- 
nie ksiąg banku kolejowego i kole- 
jowych spółdzielni spożywców; opra- 
cowuje się projekt, w myśł którego 
prywatni wierzyciele kolei wschodnio- 
chińskiej będą domagali się zwrotu 
tych należności, co znów pozwoli wia 
dzom Ro 2 nałożyć areszt na 
majątek kolei. Następnie, mandżursk: 
dep. Sprawiedliwości przyśpieszył pra 
cesy i zwolnienie z więzień Rosjan 
o przekonaniach „bialogwardyjskich“ 

Dla tem szybszego wykonania nie- 
zrealizowanych jeszcze posunięć rzą- 

Samoloty japońskie nad 
MOSKWA. (Pat.) Z Władywostoku dono- 

Szą, że 3 b. m. nad wsiami położonemi nad 
terytorjum sowieckiem, па zachodniem wy- 
brzežu za/oki Amurskiej, przeleciały japou- 
skie samoloty wojskowe, |zapuszezające się 
na 25—30 km. wgłąb teryżorjum sowiee- 
kiego. Wśród tych samolotów było 8 wywia 
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du mandžurskiego, szefowie deprta- 
mentów: Policji, Sprawiedliwości i 
lei przybywać heda od czasu do czasu 
do Charbinu, utrzymując kontakt z 

    

  

japońską misją handłową w Gharbi- 
nie, słacjonowaną w Mandžurji dy- 

ą japońską, wreszcie z oddziałami 
żandarme Wszystkie ta zamierza- 
ne posunięcia mają być utrzymane do 
czasu w ścisłej tajemnicy. W miarę 
wprowadzenia zarządzeń tych w ży- 
cie, składane będą mandżurskiemu 
M-stwu Spraw Wewnętrznych i in- 
nym organem gdpowiednie raporty. 

Taka jest tr opublikowanych 
przez prasę sowiecką tajnych doku- 
mentów japońskich. Drogą systematy- 
cznego sabotażu, drogą ustawicznych 
zamaskowanych szykan i trudności 
usiłują władze mandżurskie, z podu- 
szczenia swych tokijskich mocodaw- 
ców i rozkazodawców zniechęcić Mo- 
skwę ostatecznie do kolei wschodnio- 
chińskiej i wytargować jak najdogod 
niejsze dla siebie warunki jej kupna. 
Istotnie, przebiegła ta gra przyniosła 
już Japonji namacalne korzyści. War 
tość kolei wschodnio-chińskiej  oce- 
niają rzeczoznawcy na 600 miljonów 
rubli złotych (niektórzy na 350 milj. 
rb.). Tymczasem delegacja sowiecka 
w Tokio ustępuje Japończykom kolej 
już za 200 milj. rb. (targi rozpoczęły 
się od 250 mil“. rb.). S 

Kulisy dyplomatyczne zatargu 50- 
wiecko-japor iego odsłaniają w ca- 
łej nagości drapieżność współczesnych 
imperjalizmów. T. J—ski. 

terytorium sowieckiem. 
dowczych i 1 bambardujący. Jak ząznacza 
depesza, jprzekraczanie granicy sowieckiej 
przez aeroplany japońskie miało miejsce 
również uprzednio. Jednak działalność ja 
pońskich samGlotów w plniu 3 listopada, ze 
względu na ich liczbę i zakres lotu, nie ma 

dotychczas precedensu. 

  

    
  

  

  

    

  

      

Sowieckie manewry lotnicze 
nad morzem 

MOSKWA. (Pat.) (W-g korespondenfa 10- 
ikijskiego agencji TASS, prasą japońska za: 
mieściła wiadomość, że z okazji 16 rocznicy 
rewolucji, przypadającej w dn. 7 listopada 
odbędą się wielkie sowieckie manewry lot 
nicze nad 'morzem Japońskiem. Ciężkie so- 
wieckie samoloty bombardujące mają wyle- 
cieć na pełne morze iz kompletnym ładun- 
kiem bojowym. Jednocześnie w Czycie, Chat- 

Japońskiem? 
barowsku, Błagowieszczensku i innych punk 
tach mają być skoncentrowane na zgóry 
przygotowanych pozycjach obronno-chemie: 
ne zmotoryzowane oddziały czerwonej ar 
mji. Wedle opinji panującej w Moskwie, 
powyższe doniesienia japońskie pozostają w 
bliskim związku z przelotem aeroplanów ja 
pońskich nad okolicami Władywostoku, 

  

Dozgonna miłość i dożywotnie więzienie. 
O pewnym wyroku przewodniczącego Biingera. 

Dr. Bńnger, przewodniczący w procesie 
© podpalenie Reichstagu nie zapomniał z pew 
nością dotąd jednej ze swych decyzyj, pow- 

ziętych osiem lat temu w r. 1925, kiedy ta 
pełnił funkcje ministra sprawiedliwości Sak 
sonji. Otrzymał on wtedy prośbę o ułaskawie 
nie dwojga skazanych na śmierć — i długo 
radził się sumienia, jak ma zreferować spra 
wę swym kolegom z gabinetu ministrów. _ 

— Za, czy przeciw? 

Chodziło 6 piękną główkę Annemarie Don 
ner, oraz © głowę jej kochanka, Harrego Kró 
ner. — Harry Króner, pomocnik ogrodnika 
zastrzelił assesera Donnera za namowa swej 
kochanki Annemarie, która w ten sposób 
ehciała pozbyć się niewygodnego męża. Tak 
mówił akt oskarżenia. 

Harry Króner mówił inaczej. Opowiadał 
historję swego życia, i historję miłości. Spot 
kał Annemarie w atelier szkoły filmowej, 
której był uczniem. Dziewczyna o słodkiem 
imieniu jeszcze jako panna czuła skłonność 
do sceny. Kształciła się u doskonałej aktorki 
Klary Salbach, która zeznając o niej w pro 
cesie, wyrażała się jak najlepiej i miała łzy 
w oczach. Małżeństwo odsunęło na bok pla- 

my artystyczne. Asesor Donner robił skromną 
karjerę, jego żona siedziała w domu bez za- 
jęcia, bez rozrywki, bez dziecka. Zresztą Don 
ner po wojnie stawał się eoraz niemożliw- 
szy. Annemarie, szukając jakiegoś sensu w 
życiu chce wejść do filmu. Grywa krótkie 
sceny z Harry Krónerem. Wkrótce partae 
rzy ze sceny stali się partnerami w życiu. 

  

  

- EPOKA FILARECKA. 
(Rozprawy I materjały wydz. I Tow. Przyjaciół Nauk 

w Wilnie). 

1) Tomasz Zan. Z wygnania. Dziennik z lat 1824—32, Z autografu wyd. 
Marja Dunajówna. Wilno 1929. 

2) Marja Jabłońska - Erdmanowa.Oświecenie i Romantyzm w Stowarzy 
szeniach Młodzieży wileńskiej na początku XIX wieku. Wilno 1931. 

3) Marja Dunajówna. eż ZŻan. Lata Uniwersyteckie 1815 — 1824. 
Wilno 1933. 

Chociaż tylko ostatnia z wyżej wy 
mienionych książek jest aktualnośc 
wydawniczą, jednak wiążące się 
śle treścią ze sobą, wszystkie trzy ks 
żki wymagają omówienia w całości 

gdyż omawiają epokę niezmiernie 
ważną dla rozwoju, nietylkg oświeca- 
nia naszego kraju, ale wogóle jego ob 
licza moralneg o. Wiszak duchem Fiia 

retów i Piidmatów żyło długo społe- 
czeństwo Litwy i Białorusi, wszak 

ogniska nauki i cnoty, rozpalone przez 
nich w zaraniu wieku, stały się niewy 

czerpanym zasiłkiem dla następnych 
pokoleń, postokroć gniecionych, wy 
maradawianych,  demoralizowanych 
<arskim systemem. 

Z tamtych czasów, uprzytomnić ta 
sobie trzeba, czerpała społeczność 
Litwy—Białoruśi przekazywała sobie 
z pokolenia w pokolenie legendę o 
młodych przyjaciołach, co kochali i 
cierpieli wiele, a nie z tego co ludzkie 
nie było im obojętne. Szkoda, wielka 

szkoda, że się nie znalazł na przestrze 
ni XIX wieku ani teraz, żaden autor, 
mający dość talentu i umiłowania tej 
epoki, by napisać coś w rodzaju kroni 
ki romantycznej, o tem promiennem 

  

   

    

gronie promionkowej rzeszy. Jakże 
ciekawem byłoby przedstawić obycza 
jowe tło ówczesne, tak bardzo różne 

od dzisiejszego, a jednak zawierające 
w sobie te same pierwiastki uczucio 
we. Ówczesny rozkwit i rozpęd ku 
oświecaniu się, które było sztandaro- 
wem hasłem tej młodzieży, łączy ją 
w  stowarzeszenia mające wielką za: 
słuse przez podniecanie talentów pra: 
wdziwie zdolnych ludzi, a podciąga: 
nie mniej wybitnych do wysokiego 
poziomu etycznego i ideowego, a zaś 
zmaganie się w łonie tych zespołów 
prądu oświecenia (racjonalizmu) z ro 
dzącym się romantyzmem, daje obraz 
intensywnego życia ówczesnej inteli- 
gencji, tak słuchaczy 'ak i OR - 

Powyżej wymienione i 
będące owocem prac seminaryjnych 
i studjów absolwentów USB. przyno 
szą bogaty materjał do poznania te 
epoki, Niejedno z nich moze być z ko 
rzyścią użyte w lekturach szkolnych, 
dla poszerzenia wiedzy o początkach 
romantyzmu w Wilnie. Zwłaszcza 
książka p. Jabłońskiej - Erdmanowej, 
pisana żywo i w treści swej urozmai- 
cona daje plastyczny obraz i dokład 

    

     

  

Donner nie chciał słuchać o rozwodzie. 
Typowo po niemiecku bał się „skandalu“ 
przecie cała, jego wartość, to była ta „porząd 

ua* opinja. Potem — znaleziono go nieżywe 
go z bronią w ręce. Nieostrożność. Trudno. 

Było to w r. 1919. 

Dopiero w pięć lat potem jeden z sąsia- 
dów, który coś nie ceś wiedział, zrekónstru 
ował swe podejrzenia przed prokuratorem. 
Uwięziono oboje. I tu główny szkopuł. — 
Harry przyznał się że zabił. Ale zabił w po 
jedynku. Annemarie o niczem nie wiedziała 
i jest niewinna, Od wulgarnego morderstwa, * 
cd zmowy jakże daleko byli oni — czuł i 
delikatni kochankowie w typie nie z tego 
stulecia.. Tak mówił Harry, tak zeznawali 
świadkowie. Sędzia mówił inaczej: 

— Jak pani mogła oddać się ogrodnicz- 
kowi! — krzyczał z podjum jegomość o czer 
wonej twarzy i apoplektycznym karku i o- 
czach. — Jak pani mogłat... 

Gdyby Harry miał określony dochód mie 
sięczny z „własnych kapitałów”, jakże ws 
stko poszłoby inaczej! Wychowany na m. 
iarystycznym kodeksie honorowym sędzia, 
aniby zakwestjonował pojedynku między 

dwoma panami. Króner odsiedziałby pare 
lat twierdzy, Annemarie zosiałaby na wołno 
ści. Ale młody kandydai do filmu musiał z 
czegoś żyć. Z hraku czegoś lepszego zostął og 
rodniczkiem. To odwróciło bieg myśli sądu i 
losy obojga. — Przecież asesor nie pojedyn 
kowałky się z robotnikiem. A więe on za- 
mordował, a ona pomagała. Kara Śmierci. 

      

ną analizę epoki. We wslępie nader 
trafnie ujmując zjawiska psychiczne 
Polski z końca XVIII wieku, maluje 

tło, na którem bytowało porozbiorow 12 

społeczeństwo, obojętne przew 

na los ojczyzny i dopiero za pomocą 
kosmopolitycznego racjanolizmu uczą 
ce się patrjotyzmu, którego wynikiem 
był Sejm 4-roletni, Konstytucja 3 Ма 
ja i rozkwit Komisji Edukacyjnej. Wil 
no w tej wspólnej pracy nad postępem 
wiedzy i edukacji miało pewną cechę 
specyficzną, spowodowaną licznemi 

tu bytującemi wyznaniaani, wielką iv 
lerancją, obok serdecznego przywią 
zania tłumu do katolicyzmu. Przyby 
sze zaznaczają ze zdziwieniem tę ce- 
chę tak różną od fanatyzmu innych 

krajów. 
Stowarzyszenia młodzieży wiłeń 

skiej wl. 1805-6 cechuje gorączka or 
ganizacyjna, przesada w 'nierpretowa 

seł oświecenia, które stają się 
kodeksem ich życia i bardzo jeszcze 
nierówny poziom przygotowania nau 
kowego: 

Pierwsze próby stowarzyszenia w 
celu rozwijania umysłów powstały w 
roku 1806 pod nazwą Tow. Nauk.i 

Umiejętności, z prezesem dziekanem 
J. Mickiewiczem. Inicjatorem był aka 
demik Pęczkows brali w niem u- 
dział profesorowie, Lelewel i Jundziłł, 
Husarzewski, j inni. W roku 1808 zm,e 

niają mazwę na Tow. Filomatów, pod 
kierownictwem Lelewela, ale t-wo to 
upada rychło. Dopiero w 10 lat wskrze 
szone zostaje przez grono Miekiewi- 
czowskie, pod ojcostwem  arcypro- 
mienistego Zana. Młodzież w później- 
szej epoce odsunęła się od starszego 
pokolenia, od duchowieństwa (czyt. kle 

                

Gdy dr. Banger, dzisiejszy sędzia w pra 
cesie o padpałenie Reichstagu, otrzymał pro 
śbę, po zapoznaniu Się ze sprawą i długim 
namyśle opowiedział się za ułaskawieniem. 
Gabinet ministrów zatwierdził: zmienić karę 

śmierci na dożywotnie więzienie. 
Lesy raz jeszcze ządrwiły z tamtych dwvi 

ga. W więzieniu sprawowali się tak przykład 
nie, że pozwolono im pisywać do siebie, — 
Miłość ich bowiem przetrwała przeżycia są 
dowe, przetrwała osiem lat więzienia... Naw 

zajem dodawali sobie otuchy, że jakoś prze 
czekają, że eoś się odmieni. I rzeczywiś: 
irikeja sccjaldemokratyczna sejmiku saskie 
go poczyniła szereg kuluarowych zabiegów, 
które miały doprowadzić na początku 1933 
r. do dorowania kary Krónerowi i Annema- 
rie Donner. 

N», pcezątku 1933 r. wybuchła hitlerjada. 
mi. 

  

   

  

EUGENJA KOBYLIŃSKA 

ŚWIAT w SZKOLE 
(pamiętnik nauczycielki) 

Książka ta wyszła już z druk. „Lux* 
i jest do nabycia w księgarniach wil. 
Skład główny w księg. Św. Wojciecha 

CENA Zł. 3.50. 

rykalizmu), zróżniczkowała się. Pani 
cze szlifowali bruwki i parkiety sal>- 
nów, w tem prym trzymali krzemień 
czańie, a nasi „uczone bajbaki”. jak 
ich nazywa kostyczny Morawski, pod 

Slali swą pogardę dla form i toale- 
zawzięcie widząc w tem swą 

przyszłość, Na tle potrzeb serc i umv 
słu powstje zjednoczenie młodzieży: 
Filomaci, a później Filareci. Godz 
się w ich łonie łup rwalczają nik- 
nące prądy racjonalizmu (t. zw. o0Ś- 

wiecenia), i wybuchającego nowego 

źródłami życia romantyzmu. 
W r. 1818 a zwłaszcza wiosną 1819 

r. osiągają stowarzyszeni najwyższą 

harmonję tych zdawałoby się sprze 
nych pierwiastków. Następuje rozsze 
rzenie działalności, liczne kółka nau- 
kowe, wciąganie coraz dalszych sze- 
regów do jpracy nad sobą i przyszłoś 
cią „Ojczyzny miłej. Zan wyłania 
z ezułości serca swą teorję promion- 
ków, filozoficzno-mistyczny światopo 

gląd, który miał zjednoczyć młodzież 
ściślej. Na majówce 6 maja 1820 roku 
zawiązano Tow. Promienistych, ma- 
jących nacelu powołanie do wszystk:e 
go co dobre i piękne, oparte na wie 

rze w siłę wewnętrzną, tkwiącą w czło 
wieku i którą Zan nazwał „promion- 
kiem*. Książka p. Erdmanowej prowa 

dzi nas przez dalsze losy stowarzy 
szeń, pisze o nieudanej akcji polity 
nej Ogińskiego wśród: tej młodzieży 
i kończy na analizie stosunków wi- 

leńskich zrzeszeń z młodzieżą koron- 

    

   

   

   

      

   

- ną, z Masonami, Tow. Patrjotycznem i 
Węglarzami. Obfita bibljograf ja i przy 
piski zamykają tę niezmiernie cieka- 
wą dla naszej kultury książke, 

Obie prace p. Dunajówny mające 

‚ @шы 

    

   
    

  

bo takie 
ch roz 

ię go 
superlaty- 

ada taniej sen 
jej kultu 

dziale ogłoszeń powtar 
k ŻE 

jest zdanie di 
rywek. W 

  

   

  

raz ostatni 

Zdarz 

mi morders 
już wię 

     

  

ię mogło, że poza o 
rof i EO i, 

       nie nale: 
nym: ekranie. Jeszce 

niowy potłkreśli walory artystyczne gry ba 
ym komunałem bo: za kobiet, czy 

100 proc. kobiecości. Sztuka nie istnieje, rek 
lama ruguje to pojęcie, jako niepopularne i 
nieprzynoszące dochodu. Podobnie, jak tytał 
każdego 'obrazu, lubi otaczać się buduarow 
tajemnicą i posępnem światłem mocnych spx 
lunek, wyolbrzymić wszystkie emocjonujące 
szezególiki akcji zgodnie z właściwą ich tre 
ścią, czy nawet wręcz niezgodnie. 

Tak zwani stali bywalcy Eau z 

  

       
     

      
        

    

         

      

  wo, że publiczność je 
przedewsz 

       
   

oraz kobiet zawied 
żądnych tej miłot 

wtórnego. przeżycia. 
Pieka reklamy wydaje się więc tem. 

Zebranie Syndykatu 
Dziennikarzy Wiień- 

skich. 
W dniu 5 b m. odbyło się w 

sali T-wa Kredytowego m. Wilna 
zwyczajne walne zebranie członków 
Syndykatu Dziennikarzy W:leńskich. 

Wysłuchano sprawozdania Za 
rządu z działalności Syndykatu w 
ubiegłym okresie oraz sprawozdania 
Komisji Rewizyjnej, poczem udzie- 
lono ustępującemu Zarządowi abso- 
lutorjum. Po referacie red. B. Świę- 
cickiego uchwalono przyłączenie 
Syndykatu Dziennikarzy Żydowskich 
w Wilnie do Syndykatu Dziennika- 
rzy Wileńskich, w którym dzienni- 
karz2 żydowscy tworzyć będą osobną 
autonomiczną sekcję. 

Przyjęto opracowany przez red. 
Kownackiego statut Kasy Samopo 
mocy Dziennikarskiej. Następnie za- 
łatwiono sprawę uprawnień aplikan- 
tów dziennikarskich. Przystąpiono 
do wyborów. Wiceprezesem Poro- 
zumienia Prasowego Polsko Łotew- 
skiego wybrano red. K. Okulicza. 
Zarząd Syndykatu pozostał w do- 
tychczasowym składzie (Prezes M. 
Szydłowski, członkowie: W, Char- 
kiewicz, J. Jurkiewicz, P. Kownacki 
i B. Wit-Święcicki). Do komisji re- 
wizyjnej weszli ponownie K. Lu- 
boński,H Szczerba i W. Tatarzyński. 
MA powołano Sąd Dzienni- 
karski, złożony z 5 członków. 

Przy sposobności wolnych wnio- 
sków Walne Zebranie zajęło się 
sprawą zarzutów,  podniesionych 
przeciwko 2 członkom Syndykatu, 
podczas rozprawy sądowej „Dzien- 
nika Wileńskiego" contra p. Ochoc- 
kiemu i innym. Uchwalono. iż Za- 
rząd wydać ma w tej sprawie ko- 
munikat o ustosunkowaniu się Wal- 
nego ŻZebrauia do sprawy tych 
zarzutów. 

Do sprawy tej będziemy musieli 
jeszcze powrócić. 

zionych w mi 
*hoćby w formie 

  

        
  

Nr. 

bardziej niewła narusza zaufa- 
nie s 1 najwieri rzesz czytelni- 

ków, nieledwie drwi z ich upodobań kłam, 

    

liwą obietn 
I dziwić się potem musi biedne chłopie, 

gdy miast zapowiedzianej katastrof: 
źle zmonitowaną, jtką scenę, 

gYuch aut. Gdy w „Lilji Białej 
ra do zakonm 

zakoc 

wrażeń. 

   
    

  

    
  

   
    

    

niesensacy 8 
tore wiojin 12 zdziela i V 

si do patosu gijnej Ast . Gdy znany 
ze swej męskiej maborczości Clarle Gabl, za 
pomina o swym nieokielza anym tempe men 

cie, nie zrywa habitu z ukochanej dziewczy 
my, lecz wraca ją dobrowolnie murom za 
komnym. 

Zawód podwójny, bo spowodował go za 
1ówno aktor, jak reklama o nim. 

Tygodnik filmowy „Kino wyznaczył już 

ieszenie takich serc 
1 w się ona przytulni 

uiewinnie „K n Dobrych Znajomy 
W ostatnim numerze znale: * 

unienne wołanie jednej „maleńkiej pani* du 
żego serca do „100 proc. brutali, podobnych 

arlla Gabla*, a zamieszkałych w Warsza 
wie w celu zawracią bliższej znajomości. 
Obok „młoda, przystojna dziewczyna z tem 
peramentem, prosi eleganckich panów poru 
czników, pilotów i oficerów marynarki o na 
pisanie do niej*. Nie ma tak wyraźnie skiy 
stalizowanego ideału swego mężczyzny, wy 
starcza jej dobrze skrojony mundur wojsko- 

wy. 
Tygodnik jest dostatecznie popularny; ma 

my nadzi- jego pomocy obie pan 

ch opiekunów, na któ 
ej interesującem byłoby 
sposób redakcja godzi 

zadań pisma o charakterze infor 
macyjnym i matrymonjalnym — i jaki 0 
ma wpływ na poziom wydawnictwa. 

W. widocznej trosce o młodzież, która tak 
chętnie chodzi do kina i czytuje „Kino* 
Tow. Sportowe „Sokół* na Pomorzu wy. 
piło ostatnio w roli groźnego konikurents 
„Słowie Pomorskiem* 

        

  

      

    

   
   
    

      

       

    

   

  

     

   

    

  

    

  

      

w 
wydrukowano odezw? 

„io matek i samotnych panien*. 
Dziewczyna pozbawiona towarzystwa nie 

potrzebuje już nawiązywać znajomości za po 

  

średnic 
znaleź 

   

  

tem tygodnika, w „Sokole* może 
siostrzane przyjęcie, opiekę a nawet 

ano Tego. ostatniego „Kącik Dobrysa 
-=najomych'* obsolutnie nie gwaranftuje, 

Nie wiadomo wprawdzie jak w praktyce 
mogą wglądać owe postulaty. Czy szacunek 
jawniać się będzie przy ćwiczeniach gim 

nastycznych w głosie instruktora? 
Czy opieka będzie polegała na odprowa- 

dzaniu młodych panien do domu przez sd 
powiednio po ane i starsze wiekiem opia 
kunki? Co będzie, gdy życie adepiiki nie bo 
dzie wcale zasługiwało na ten szacunek? 

To są poważne zagadnienia które rozstr Aa 
gnąć musiał Zarząd Towarzystwa przed pubi“ 

swej odezwy. El-ha. 
—0()0— 

Humor. 
LOGIKA WIEŚNIACZA. 

Pan z miasta: No jak tam, ojcze? Zado- 
wołeni jesteście? W tym roku pada poddo- 
statkiem, prawda? 

Stary wieśniak: Ale nie zadużo. Na pole 
mojego sąsiada spada więcej deszczu, niż na 
moje! 

Pan z miasta: A wiecie ojcze, że to cie- 

kawe! Przecież pole sąsiada leży tuż obok 
waszego, jakże to więc być może? 

Stary wieśnia Może być, a jakże! Bo 
pole mojego sąsiada jest większe od mojego. 

DELIKATNA MISJA. 

Szapszelewicza trafił szlag. 

  

      

     

    

  

  

      

  

  

    
   

Przyjaciele tragicznie zmarłego postano- 
wili zawiadomić Szapszelewiczową o tej bo- 
lesnej stracie. 

Udali się więc do niej. 

— Przepraszam. odzywa się jeden z przy 
jaciół — czy mamy przyjemność z wdową 
po Szapszelewiezu? 

— Z wdową? Ja nie jestem wdową. 

— Nu, może się założymy? — woła Maks 
Rypiner. 

  

  

| ZWIĘKSZENIE OBROTÓW 
Nowe możliwości zarobku 

Kupcom i Przemysłowcom: 

DAJE ABONAMENT 

  

darczym, handlowym i 

dowe i towarowe. 

CODZIENNEJ GAZETY HANDLOWEJ 
| Jedyny Codzienny organ prasowy poświęcony sprawom gospo" 

finansowym. 
niezbędne dla wszystkich branż. 

Ządajcie bezpłatnych numerów okazowych. 

Informacje i wiadomošci 

Stałe dokładne notowania gieł 

Wydawnictwo Ajencji Wschodniej 
Warszawa, N. Świat 16. Tel 521-40 
  

Zana na celu (jego wspomn'e 
ęzienne i monograf ja), dają nasa 

obraz człowieka o wiele słabszego cha 
rakteru niż nam sie wydał wódz fi 
larecki promienistej młodzieży, Aż tru 
dno pogod: ić obraz, istotny jednak, 

niezłomności więziennej Zana, jego 

mowania win na siebie, z ekli 

wem cierpiętnictwem, a więcej jesz 
cze, zrozumieć jego brataniesię z Ros- 
janami, zakochiwanie w Rosjankach 
itp. wyczyny na wygnaniu. Tłuma 
czyć to chyba można, tą czułością ser 

<a, która nigdy Zana nie opusze 

straszliwem wyczerpaniem psychicz- 
nem, jakie w więzieniach wileńskich 

doprowadziło go prawie do zaćmienia 

umysłu. Katorga, którą przechodzi w 
orenburskiej twierdzy, zamknięty „2 
ludźmi prostemi i brudnemi'*, niszez; 

mu zdrowie i nerwy. Szuka też ratun 
ku w pobożności, wzrastającej z cza: 
sem'w coraz pilniejszeprzykładanie się 
do ćwiczeń religijnych, co było ogólna 

cechą wszystkich prawie zesłańców, 
o ile z rozpaczy nie wpadali w p i 
wnv biegun bezreligijnošci i niewiary. 

Autorka, p. Dinajowna, dawsz4 
wyczerpujący wstęp o losach Zana na 
tle ówczesnych zdarzeń, podaje dob 
rze zestawione wyjątki Pamiętnika, 
jedynych wspomnień o wygnaniu Fi 
laretów jakie są. W życiorysie zaś kla 
dzie główny nacisk na literackie pra 
ce Zana których rozbiór krytyczny po 
daje dochodząc do przekonania (a my 

wraz z nią), że talent Zana bvł, po za 
trioletami, w których celował, bardz» 
amatorski, naiwny i poniekąd dziecia 

ny. Jednak bawił towarzyszy poemata 
mi w rodzaju „Tabakiery* z dobrym 
typem komicznvm Chrapanki, (sym- 

    

   
   

a,   

      

   

bol śpiączki narodowei) i rycerską v 
powieścią o Bekieszu i jego bogdanez 

ć której na górę wileńską kon 
jeżdżał, a ballada „Cyganka* po 

dobała się ogólnie. Kochliwy płonący 
uwielbieniem to dla boskiej Feli, (Ma 
cewiczówny), to dla Zosi Maleckiej, do 
której umiera z tęskonty na wygnaniu 
złączony przyjaźnią najczulszą z Ma 
rylą Wereszczakówną — Putikamero 
wą, z innemi panienkami, uczennica 
mi swemi z pensji Deybllów, tą słody 
czą i dobrocią promieniującą z niego 
zdobywa serea kolegów potem Ros- 
jan na wygananiu. 

Obie książki wyczenpujący dają 
obraz człowieka, którego wpływ i o 

soba zaważyły wiele na kierunku my 
Śli i poczynań młodzieży naszej w 
najświetniejszej epoce jej rozkwitu, 
pod skrzydłami wileńskiej Almae Ma 
ter, Rozumiemy dobrze jak się to sta 

ło, że wpływ taki osiągnął: Kochał i z 
sercem szedł do ludzi. Cierpiał, jle mu 
sił starczyło za wszystkich, a bez resz 
ly oddawał się sprawie ogółu młodzi: 
ży. Dla siebie nie zostawiał nie. Cier 

nistą jest droga takich ludzi, ale zado 
wolenie moralne jest im dostateczną 

nagrodą. Wymienione książki stano 
wią poważny przyczynek do dziejów 
przeszłości Wilna i naszego kraju. Wa 
rto by się z niemi zapoznał szerszy О- 
gół. To jest trochę skandaliczne 

pularnej monografji Zana ani dz 

jów Filareckich nie mamy. a opraco 

   

  

    

  

  

     

  

wał go (pierwszv Gawalewicz w szki 
cu „Poeta Promienisty* wyd. w 1911 

roku. 
Hel. Romer. 

e  
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STRZELCY MASZERUJĄ. 
Rozwój Związku Strzeleckiego. 

Niedawno obradowała w War- 
szawie Rada Naczelna Zwi ! 

Strzeleckiego. Zjazdy Rady Naczelnej 

poświęcone są załatwieniu szeregu naj 

ważniejszych. spraw związkowych, a 
sprawozdania składane przez preze- 
sów i komendantów okręgów są naj 
lepszym sprawdzianem stanu organi- 
zacyjnego i dorobku Związku. Spra- 
wozdania złożone na ostatniej Radzie 
Naczelnej powinny ra a napełnić 
każdego obywatela, doceniającego ой- 
powiedziałną rolę przysposobienia 
wojskowego kraju. Nie było bowiem 

  

     

  

  

    

ani jednego głosu meldującego © 
zmniejszeniu stanu posiadania lub za- 

  

niku pracy. Przeciwnie, głosy ze wszy- 
stkich terenów, poparte dokumentami 
licznych faktów stwierdzały zdecydo- 
wany rozwój Związku Strzeleckiego. 
tak, że władze związkowe muszą ra- 
czej hamować tempo zakładania no- 
wych oddziałów, by nie przekroczyły 
one granie zakreślonych dotychczaso- 
wemi możliwościami aparatu instruk- 
torskiego i wychowawczego Związku 

Strzeleckiego, 
We wszystkich oddziałach strze- 

leckich wre codzienna ożywiona i 
wszechstronna praca. Związek Strzele 
cki wybija się zdecydowanie na przo- 
dujące miejsce zarówno co do swej 
liczebności, wartości ideowej i spręży- 
stości organizacyjnej, jak i wyników 
pracy wyszkoleniowej. 

Szczególnie silnie zarysowuje się 
rola Związku Strzeleckiego na zie- 

  

miach kresowych, gdzie obok roli P. 
W., ośrodki strzeleckie działają, jako 

pionierskie placówki pracy państwo- 
wej. 

W bieżącym roku stwierdzono wy- 
raźny wzrost uświadomienia narodo- 
wego mas strzeleckich i idące z tem 
w parze zwiększenie zdyscyplinowania 
organizacyjnego, co. zważywszy og- 
romną i rozległą aparaturę organiza- 
cyjną Związku, jest podstawowym 

czynnikiem sprawności jego prac. 
Na radzie naczelnej stwierdzono 

również bardzo silny wzrost ilościo 
wy oddziałów żeńskich, które obecnie 
zyskują całkowitą samodzielność u- 
niezależniając się od oddziałów i ko 
mend męskich. 

W organizacji masowej, operującej 
tysiącami oddziałów i setkami tysięcy 
członków jest rzeczą niezbędną ure- 
gulowanie pewnych zasadniczych 
form działalności i życia wewnętrz- 
nego. Porządkuje to znakomicie mnó- 
stwo kwestyj i ułatwia poważnie spra- 
wne ich załatwienie. Stąd też i nieod- 
zoówna potrzeba ,prawa pisanego — 
regulaminów wewnętrznych i stałych 
instrukcyj. I w tym kierunku Związek 
zrobił wielki krok naprzód, gdyż u- 
czestniey rady naczelnej otrzymali do 
rąk pierwszy obfity tom regulaminów 
Związku, które normują najważniej- 
sze zagadnienia życia strzeleckiego w 
odpowiednich przepisach regulaminu 
ogólnego, komisyj rewizyjnych i są- 
dów honorowych. 

   

Akademik — Strzelec. 
Rozwijający na szeroką skalę swo- 

ją działalność Związek Strzelecki wcią 
ga do swych szeregów szerokie warst- 
wy społeczeństwa. Nie brakło w tych 
szeregach młodzieży akademickiej. 

Istnieje 7 oddziałów akademickich, 
w których szkolą się kadry przyszłych 
działaczy strzeleckich. 

Tradycja jest zachowana. Przed 
25-ciu laty akademicy rozpoczęli pra 
'cę pod kierunkiem Komendanta i w 
ciągu tego czasu pracuje młódź aka- 
demicka w oddziałach i świetlicach 

    

strzeleckich, ucząc młodych swoieli 
braci obowiązków  obywatela-żołnie- 

rza. 
Istnieje w Wilnie od 2-ch lat Od- 

dział Akademicki Związku Strzeleckie 
go. W świetlicy skupia się życie od- 

działu. 
Akademik-Strzelec różni się bar- 

dzo od członków innej organizacji. 
Obowiązuje go dyscyplina wojskowa, 
pojęta jak najszerzej, w panującej w 
oddziale atmosferze kołeżeńskości i 
wzajemnego zaufania. 

Nie ma tu miejsca t. zw. polityka 
akademicka. Dlatego nie jest głośno 

na Uniwersytecie o Akademickim Od- 

dziale Zw. Strzeleckiego. Do „pracy 

takiej, jaka stoi "przed oddziałami 
strzelców - akademików — konieczny 

jest spokój i poważny stosunek człon- 

ków. Akademik-strzelec nie chce brać 

udziału w tem obecnem życiu akade- 
mmickiem, jakie się obecnie przejawia 

i nie chce wciągać do swego grona In 
dzi w tym celu, aby taką „politykę 

  

młodzieńców prowadzić. Dlatego wa- 
runki, stawiane członkom i kandyda- 
tom Akad. Oddziału Z. S. są trudne. 

Związek Strzelecki kroczy dziś w 
swoim rozwoju długiemi krokami na- 
przód. Problem wychowania nowego 
człowieka-obywatela jest tak palący, 
że trzeba dążyć do wykształcenia i 
przygotowania jak największej liczby 
pracowników społecznych, którzy w 
zrozumieniu tego celu będą tę pracę 
prowadzić. 

Akademik strzelec, korżystający w 
dzisiejszych czasach z warunków stu- 
djów, mający możność być u źródła 
twórczej myśli naukowej, musi całą 
siłą młodzieńczą i z całym zapałem 
poznać tę gałęź nauki, której się po- 
święcił, a resztę drogiego i wolnego 
czasu poświęca pracy społecznej, w 
której nie wolno być dyletantem. 

Przed dzisiejszym Strzelcem-aka- 
demikiem stoi równie wiełkie zadanie, 
przed jakiem stanęli pierwsi strzelcy: 
należy dążyć do wytworzenia kadr 

świadomych obywateli, pracujących 
nad utrwaleniem tego, co drogą Wiel- 
kiej Ofiary i poświęcenia zostało zdo- 
byte. 

Stoimy wobec walki o człowieka 
czynu, o człowieka rzetelnej, pozytyw 
nej pracy! 

  

Ta walka musi być zarówno spo- 
kojna, jak nieugięta i zdecydowana. 
Do takiej walki wzywamy. tych, któ- 
rzy widzą konieczność podjęcia tego 
wielkiego wysiłku. NALE 

Związek Strzelecki w Postawskiem. 
Teren powiatu postawskiego przed- 

stawia specjalnie trudne warunki dla 
pracy strzeleckiej, Składa się na to 
brak większych ośrodków miejskich, 
brak dogodnej komunikacji oraz sto: 
sunek ludności, bardzo mieszanej pod 
względem wyznaniowym i narodowo- 
ściowym. Pozatem powiat postawski 

jest jednym z najbiedniejszych powia- 
tów Wileńszczyzny, miasto Posławy 
liczy zaledwie około 3.200 mieszkań- 
ców, a inteligencja miejscowa składa 
się przeważnie z urzędników i nau- 
czycieli, więc ludzi przeciążonych pra 
cą i troskami, utrudniającemi udział 

w robocie społecznej. 

   

  

Mimo tych ciężkich warunków. w 

ciągu ostatnich lat sześciu, praca strze 
lecka postąpiła znacznie. Jeszcze w 

roku 1926 kandydat na sirzelea sły- 

szał od swojego „baćki* wieloznaczą: 
ce ostrzeżenie: „Pajdiosz w strelcy — 

poszłuć ciabie na wojnu, a koli pryj- 

duć bolszewiki — pawiesiać', A inte- 

ligencja trzymała się zdaleka, patrzy- 

ła nieufnie, pełna różnorodnych za- 

strzeżeń. 

Dzisiaj Strzelec ma całkowite po- 

parcie moralne miejscowego społeczeń 
stwa, Nauczycielstwo ławą przystąpiło 
do współpracy. Młodzież wiejska $: 

nie się tHumnie do szeregów strzelec- 

kich, często zachęcana przez star- 

szych gospodarzy. Stało się tak dzięki 

konsekwentnej i wytężonej kilkolet 

niej pracy Zarządu Powiatowego z 0- 

bywatelem Kazimierzem Protassewi- 

czem na czele. Zarząd włożył wszyst- 
kie siły w podźwignięcie poziomu ety- 
cznego młodzieży strzeleckiej i dziś 
śmiało można stwierdzić, że tam, gdzie 
pracuje Świetlica strzelecka — niema 
bójek. ustało picie wódki—samogonki, 
znikły krwawe porachunki osobiste. 
tak częste na wsi maszej podczas 

chrzcin czy wesela. To też władze ad 

ministracyjne powiatu oceniają pracę 

Strzelca i dopomagają mu w miarę 

swoich możności. 

W powiecie postawskim każdy od- 

dział ma świetlicę, przeważnie własną 

wynajętą za pieniądze, zdobyte z im- 

prez dochodowych, jak wieczorynki. 

  

lub przedstawienia teatralne, cieszące 
się wielką .popularnością wśród włoś- 
cian. Prym pod tym względem trzyma 
oddział Kozłowszczyzna. Jego zespół 
teatralny ściąga widzów z miejseowo- 
ści, odległych o kilkadziesiąt kilomet- 
1ów. Stałem zjawiskiem w świetlicach 
strzeleckich jest obecność gości, więc 
rodzin i znajomych zorganizowanych 
strzelców. Goście ci, zawsze mile wi. 
dziani, przyczyniają się do szerzenia 
dobrej opinji o świetlicach strzelec- 
kich. 

Ważnym działem pracy Strzelca 
jest P(rzysposobienie) R(olne). W ro- 
ku ubiegłym zespoły P. R. Związku 
Strzeleckiego osiągnęły pierwsze miej 
sce, jeśli chodzi o mlon przeciętny. 
zdobywając szereg cennych nagród. 
W roku bieżącym ilość zgłoszonych 
zespełów wzrosła o 130 proce. w sto- 
sunku do roku ubiegłego, 

  

Rozwinęło się także strzelectwo 
sportowe. Zdołano zainteresować niem 
także inne organizacje, jak Federację, 
Policyjny Klub Sportowy i Straż 
Leśną. 

Na przeszkodzie wydajnej pracy 
stoi jak zawsze i wszędzie brak pie- 
niędzy. Uniemożliwia to należyte za- 
opatrzenie świetlic w czasopisma i gry 
świetlicowe. Mimo wszystko Związek 
Strzelecki powiatu postawskiego ufnie 
patrzy w przyszłość, wie bowiem. że z 
roku na rok zwiększa swą zwartość 
wewnętrzną i że zgodny wysiłek zbio- 
rowy przełamie wszelkie trudności. 

Gustaw Knoche. 
Postawy, w październiku. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 
ъ 

: Klub „Ognisko“ 
Nowogródek, ul. Bazyljańska 

wydaje doskonałe śniadania, obia iv 
i kolacje. Kuchnia prowadzona pod 

specjalnego kuchni- 
strza,, byłego pracownika firmy „Ra. 
dzymiński—Tomaszewski* w Lublinie 
Bufet zaopatrzony obficie w pierw- 

szorzędne napoje i zakąski. 
kawiarni doskonała orkiestra 

koncertowa. 
CENY DOSTĘPNE. 
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Mój życiarys 
Umieszczamy niniejszy życior 

szpallcie naszej, jako charakteryst 
ny dla przecięj 
leckiego i przeciętnych wy! 
pracy w terenie. Z radością 
dzamy, że takie właśnie wym. 
żać można za przecięlne. 

ślnie nie zmieniliś 
orysie, pozosław * 

kie prymitywne, a nawet błędne w; 
rażenia i zwroty, w tym wypadku cho 
dzi bowiem o treść, nie o formę. 

Mikulinie 

  

    
   

      

     

  

  

  

   

   

Urodziłem się w r. 1903 we w 
Dołhinowskiej pow. Wilejs 

aż do dnia dzisiejszego nie 
zamieszkania.  Uczęsz 

czałem do szkoły rosy która znajda 
wała się w sąsiedniej ki, odleg- 
łej o 2 km. i ukończyłem ją w 13-tym roku 
życia. Od tego czasu pomagałem rodzi 
w gospodarstwie, a gdy w 1920 r. bolszewicy 
siłą zmuszali do wstępowania do swego w»j- 
ska, uciekłem z kilku rówieśnikami do Il 
w którym przesiedziałem około 3 miesi 
do czasu, kiedy wojska polskie odparły cze 
woną armiję. W; tym czasie nosiłem się z 
miarem wstąpienia do ochotniczego wojśi 
polskiego, ale przeszkodziła temu choroba 
oczu. Wiosną 1924 r. stanęłem do komisji 
poborowej, a w jesieni poszłem do wojska 
artylerji lekkiej Piłsudskiego. Po odbytej 
służbie wojskowej wróciłem do domu i sa 
brałem ję do racjonalnej gospodarki rolnej. 

W r. 1931 jrzyjęłem godności przodow- 
nika zespołu strzeleckiego i na tem staus- 
wisku pozostaję do dmia dzisiejszego. 

Wynikiem naszej pracy jest założenie o3- 
rodu  kwiatowo-owocowego, obejmującego 
też plac z urządzeniem do piłki siatkowej. 
Odegranie 9 sztuczek scenicznych u siebie 
i w innych wsiach okolicznych kilka imprez 
dochodowych, na które złożyły się zabaw 
taneczne, koncerty radjowe i inne, zał 
nie ogrodu dla uprawy wikliny koszy 
skiej, założenie sklepiku tytoniowego które. 
go jestem dotychczas opiekunem. prenume 
ralta czasopisma ,Strzelec* do r. 1933. Fun 
dusz ma budowę strzelnicy im. I. P. w War- 
szawie, w wysokości 25 zł. oraz utrzymanie 
świetlicy z własnych fumduszów. Poza tein 
dałem inicjatywę założenia zespołu Zw 
Strzel. Żeńskiego i przystąpiłem do kon 
kursu uprawy buraków pastewnych, zorga- 
nizowanego przez Z Strzelecki. Praca ia 
pociąga mnie przynosi znaczne zadowolenie 
i stawia coraz to nowe pośrzeby rozszerzenia 
Jej. 
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*ały czas życia 
zmieniłem miejsca 

      

   

    

    

   

      

   

  

  

Komendant Oddziału 
Sielieki Antoni. 
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KURJER SPORTOWY 
Polonia — W. K. S. 2:0. 

Stało się tak jak przewidywaliś- 
nzy, WKS. przegrał wczoraj rewan- 
żowy mecz ż Polonią do Ligi. 

Mecz wczorajszy rozegrany w War 
szawie był jedrak piekną walką. Wil 

nianie w pierwszej -ołowie gry mieli 
przewagę, ale niestetv nie potrafili jej 
uwidocznić strzelaniem  goala. Po 
źmianie stron Połonia grała lepiej, 
strzelając drugą bramkę dnia. 

Strzelcami byli Zgliński i Staszew 
ski. Publiczzości tylko 2 tysiące. 

Wilnianie grać więe teraz będą z 
Garbarnią i Czarnymi, biorąc jednak 
pod uwagę, iż Garbarnia w dobrej 

zi ajduje się formie, nadzieja wejścia 
do Ligi chociaż jeszeze nie zgasła, to 
jest jednak bardzo mała. 

Wilno zobaczy jeszcze dwa pięknie 
mecze. 

Garbarnia—Czarni 8:0. 
Mecz dwóch zagrożonych drużyn 

przed spadkiem z Ligi zakończył się 
nieoczekiwanym sukcesem Garbarni, 
która pokonała Czarnych 8:0. 

O mistrzostwo Ligi Cracovia zre- 
misowała z Legją 2:2, 

Pogon zaś sensaeyjnie pokonała 
£. K. S. 9:0. Był to ostatni mecz Li- 
gowy Pogoni, która prowadzi obeenie 

w Lidze mając 13 pkt. i stosunek bra 

Turnieje gier 
Z prawdziwą satysfakcją przyglą- 

damy się pięknej pracy gier sporto- 
wych. Zarząd WOZGS, z prezesem 

kpt. Piątkowskim. a przy usilnej po- 
mocy członków zarządu:  Wierzbie- 
kiego, Hołówki, Różewickiego i in- 
nych, wykazuje dużo inicjatywy, or- 
ganizując stale najrozmaitsze turnieje. 

W turnieju B klasy zwyciężył So- 
kół przed AZS i Ogniskiem. Obecnie 
zaś mamy turniej piłki koszykowej. 
a niebawem rozpoczną się rozgrywki 
o puhar „win*. 

Słowem praca posuwa się znacz 
nie, a co najciekawsze, wysiłki tej pra 
cy są wszystkim wyraźnie widoczne. 

Szkoda tylko, że niezbyt odpowie- 
dnia jest sala Ośrodka WF, ale z bie- 
dy i w niej można grać. 

Największym kłopotem gier, tak 
zresztą jak i innych związków okręgo 
wych są sprawy finansowe, zwałsz- 
cza, że gry sportowe winny płacić za 

  

    

mek 29:16. 
Jest wiee rzeczą już pewną, iż Wi 

sła mistrzem nie zostarie bo ma ona 
chociaż równą il Ść punktów co i Po 
goń, ale gorszy stosunek bramek. 

Wszystko więc zależy teraz od ©- 
statniego meczu Ruchu, który ma 12 

pkt. 
Mistrzem Ligi zostanie więc albo 

Ruch, albo Pogoń. 

sportowych. 
salę Ośrodkowi W. F. 

Na marginesie tej sprawy musimy 
zaznaczyć, iż sytuacja Ośrodka jest 
nie do pozazdroszczenia, gdyż za Świa 
tlo, opa.ł i t. @. trzeba płacić, a do- 
chodów żadnych niema. 

Z drugiej zaś strony musimy za- 
znaczyć, iż pobieranie opłat za korzy- 
stanie z sali nie idzie po linji propa- 
gandy sportu, a wręcz przeciwnie sta- 
je na przeszkodzie. 

Uważamy więc, iż anormałna ta 
sytuacja powinna jak najprędzej u- 
lec zmianie. 

W dużym stopniu zależy rozwią * 
zanie jej od Miejskiego Komitetu W. 
F., który powinen dopomóc albo bez- 
pośrednio Ośrodkowi, albo też pośre- 
dnio Związkowi gier, który ' prócz 
składek ściąganych z zubożałych klu- 
bów nie ma żadnych innych wpływów 
a gry sportowe są bardzo zalecane dla 
młodzieży. 

ra na tłum Arabów, demonstrujących przeciwko imigra 
ydów niemieckich do Palestyny. > 

Hydroelektrownie. 

Policja jerozolimska nac 
cji 

BEBÓECENCASC 

Sprawa wykorzystania naszych 
rzek jako siły dlą uruchomienia wiel- 
kich elektrowni była już omawianą w 
r. 1924, gdy powstał »rojekt zbudo 
wania hydroelektrowni na rz. Wilen- 
ce przy ogrodzie .po-Bernardyńskim. 

Sprawa ta 'w swoim czasie była bada- 
na przez fachowców i wniosek zaapro 
bowno, jednak do realizacji projektu 
nie doszło. 

Obecnie inż. miejski p. Jensz opra 
cował plany wrzyszłei wielkiej hydro- 
elektrowni niedaleko Wilna w odległo 
ści 16 kilom. od miasta nod Szyłana- 
mi. Jak już podawaliśmy bawił nie 
dawno w Wilnie przedstawicie] jedne- 
go z koncernów amervkańskich, zaj- 
mujących się specjlnie budową hydro 
elektrowni, i wyraził zgodę na podję 
cie odpowiednich w tvm celu perirak 
tacyj z miastem. 

Powyższa wiadomość żywo zadnie 
resowała społeczeństwo wileńskie: 
gdyż odrazu moglibyśmy dać zatrud 
nienie tysiącom bezrobotnym przy bu 
dowie olbrzymiej hydroelektrowni > 
ile pertraktacje doprowadza do celu. 

Pragnąc dać czvtelnikom garść 
bliższych szczegółów o zamierzonym 
przedsięwzięciu. udaliśmy się po ia- 
formacje do p. inż. Jensza. 

— Wybudowanie hydroelektrowai 
0 której mowa, byłoby podwaliną do 
stworzenia wielkiego przemysłu w 

   

      

drzewo których możnaby wtedy uż 

naszym kraju opartego na naszych 51 
rowcach — jpowiada nasz interloku- 
tor. 

Rozpoczęłaby się na szeroką ska- 
lę produkcja wyrobów drzewnych, 
Iniarskich i t. p. W miasteczkach na. 
szych powstałyby przędzalnie lhiar- 
SKie, szeroko uprzemysłowiając nasz 
kraj. Prąd elektrycznv z odleglej 6 16 
kilom. hydroelektrowni szedłby do sta 
cji rozdzielczej w Wilnie. Sprawę sta- 
wiam szeroko. Przy konsumpcji 10 
milj. kilowat. rocznie możnaby dawać 
energję elektryczną mo 20 gr. za 1 ki- 
low., co pokrywałobv opcocentowanie 
kapitalu amortyzację itp. Zwiększanie 
się konsumpeji zmniejszałoby oczywiś 
cie koszt 1 kilow. iw przyszłości mo- 

y dawać enengję elektryczną pe 
z0 niskiej cenie, 

  

  

   
7 Meżnaby wiedy stosować ener- 

gię elektryczną jako opał? — wtrąci- 
liśmy. 

— Oczywiście, na wzór Szwajcarji 
Przytem oszczędzilibyśmy nasze lasy      

va wyrób papieru i in. 

Ic czasu zajęłoby  wybnu- 
dowanie pomienionei hydroelektrow- 
ni? 

— W ciągu 2-ch lat możnaby za- 
kończyć robotę, którą prowadzilibyś 
my własnymi robotnikami, gdyż śród 

  

gZ Legionu Młodych. 
ŚLUBOWANIE CZŁONKÓW L. MŁ. 

OBWODU AKADEMICKIEGO. 

W: dniu 1 listopada br. Komendant Ob- 
wodu Akademickiego L. MŁ, przyjął ślubo 
wanie 24 nowych czouków tego Obwodu. 

Nowy Kurs Kandydacki uruchomiony 70 
stanie dnia, 15 listopada rb. 

Ilość zgłoszomych kandydatów przekra- 
cza liczbę 45. Koleżanki i Koledzy, kit y 
zamierzają wstąpić do L. MŁ proszeni są 
składanie deklaracyj w terminie do dnia 14 
bm. codziennie w godzinach od 17—19 w 
rotarjacie Komendy -Obwodu ul. irólev 
5—22. 
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ORGANIZACJA NOWEGO OBWODU L. Mr.. 

Za zgodą P. Dyrektora Szkoły Nauk Poli 
tycznych w dniach najbliższych zostanie p» 
wołany do życia Obwód uczelniany L. Mł. 
Akcja werbowania członków cieszy się du 
żem powodzeniem. 

Z ŻYCIA KURSÓW: DOKSZTAŁCAJĄCYCH. 

Kursa małuralne i dokształcające. z zak- 

resu VII klas szkoły powszechnej prowad:o 
ne przez Legjon Młodych i Oddział Nauczy 
cidlstwa Szkół Średnich cieszą się dużem pa 
wodzeniem i uznaniem. Ilość frekwentantów 
na kursie maturałnym dochodzi do 100 osób, 
zaś na kursie z zakresu VII klas szkoły pow 
szechnej wynosi ponad 120 osób. Wykłady 
stoją na wysokim poziomie naukowym i pro 
wadzone są przez siły fachowe. 

Kursa maturalne mieszczą się w Gimnaz 
jum Zygmunta Augusta Kursa Dokształea 
jące w zakresie VII klas szkoły powszechnej 
w Gimnazjum Zygmunta Augusta óraz na te 
renie Koszar I Brygady Legjonów. Wykłady 
odbywają się codziennie w godz, od 17 do 
20.30. 

  

UDZIAŁ L. MŁ. W TYGODNIU POLSKIEGO 

BIAŁEGO KRZYŻA. 

Legjon Młodych zgłosił liczny udział w 
kwestach ulicznych i lokalowych na rzecz 
P. B. K. W dniu 5 listopada br. Legjon Mio 
dych wyznacza 5 par kwestarzy, którzy wsz 
mą udział w zbiórce ulicznej. Niezależnie cu 
lego legjoniści wezmą udział jako asysta pań 
w kweście w lokalach zamkniętych. 

  

GODZINY URZĘDOWANIA SEKRETARJA- 
TU KOMENDY OKRĘGU L. MŁODYCH. 

Sekretarjat Komendy Okręgu czynny jest 
w dnie powszednie od godz. 16—19, zaś w 
niedzielę i święta od godz. 10—12,30, 

www, 

Е NOWA WYPOŻYCZALNIA Ž 
KSIĄŻEK Е 

Jagiellońska 16, m. 9 
Kompletna beletrystyka do os- 
tatnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. — Lek- 
tura szkolna. — Dział nauko- 
wy. — Każdy srkonent otrzyma 

premjum. 

          
  

  

     

  

   
    

         

  

Czynna od godz. |!-ej do |B-ej. 

Warunki przystępne. 

  

    
  
bezrobotnych w naszym kraju znacz 
na jest część robotników  budowla-      

  

nych. 
Nasze rzeki mają równomierny, 

przepływ wody, przeto nasz kraj naj 
bardziej się nadaje do budowy hydro 
elektrowni i nasze zakłady mogłyby 

przeto dawać energie taniej, niż gdzie 
indziej w Polsce, 

Opuściliśmy gabinet p. Jensza peł 
ni optymizmu, zarażeni zapałem ma 
szego informatora. Bezrobocie — jest 
to dziś nasza „piętą Achillesowa* w 
którą godzi wszelka agitacja wywrota 
wa. Zatrudnienie masy rąk roboczych 
uprzymysłowienie kraju — znacznie 
przyczynią się do zlikwidowania prze 
żywanego obecnie kryzysu. 

  

K.P. W Ogniska jedzie 
da Łodzi. 

Zbłiża się dzień meczu pięściar- 
skiego Ogniska KPW z IKP Łódź o 
drużynowe mistrzostwo Polski, 

Mecz odbędzie się w najbliższą nie- 
dzielę o godz. 16 w Łodzi. Walki od- 
będą się w sali Filharmonji przy ul. 
Narutowicza 20. 

Łódź nadesłała do Ogniska pismo 
z podaniem swego składu. Skład wy- 
gląda następująco: Pawlak Zygmunt 
—musza, Graczyk Józef — kogucia, 

Spodenkiewicz Witold — piórkowa, 
Taborek Czesław — lekka, Banasiak 
Czesław — półśrednia, Sztal Maks — 
średnia, Kempa Jan — półciężka, Kre- 
ne Ryszard — ciężka. 

Pierwszorzędny skład Łodzi za- 
pewni niewątpliwie zwycięstwo nad 
Wilnem, ale nam w danym wypadku 
powinno chodzić o zdobycie koniecz- 
nie rutyny, o zdobycie techniki me- 
czowej, a zetknięcie się z takimi bok- 
serami jak Spodenkiewicz, Banasiak, 
Pawlak i Sztal wpłynie niewątpliwie 
dodatnio na naszych bokserów, którzy 
powini jednak dążyć do tego, by zdo- 
sy chociaż kilka cennych punktów. 

KPW wysyła swój najlepszy skład. 
Pięściarze trenowali ostatnio dość du- 
żo. Forma powinna więc być niezła. 

Wilno reprezentować będą: Kent- 
ler, Sudalewski, Keler, Znamierowski. 
Matiukow, Zawadzki Endza i Po- 
likszo. 

Z ramienia OZB do Łodzi jedzie 
p. prezes płk. Iwo Giżycki. 

Pominięcie Wiłna w iekkiej 
atletyce. 

Został już ułożony ramowy kalen- 
darzyk imprez lekkoatletycznych na 
sezon 1934, W kalendarzyku tym nie 
możemy jakoś znaleźć Wilna. Wła- 
dze lekkoatletyki Polski pominęły 
Wilno wyrządzając nam ogromną 
krzywdę. 

Ciekawi jesteśmy dlaczego właści- 
wie PZLA tak nie lubi Wilna. Jaka 
jest przyczyną, nie możemy zrozu- 
mieć. 

Zaznaczamy ze swej strony, iż po- 
mijanie Wilna jest stałe. Zaznacza się 
ono od kilku już lat. 

Sądzimy, iż Wil. Okr. Zw. Lekko- 
atletyczny, na czele którego stoi płk 
Z. Wenda, zainteresuje się bliżej tą 
całą sprawą, prosząc o wyjaśnienia. 

Zawody strzeleckie „Czarnej 
Trzynastki". 

Dn. 1 b. m. odbyły się doroczne zawody 
strzeleckie z br. małokal., zespoł. i jednost. 
'0 mistrz. „Czarnej Trzynastki* Wil. Druż. 
Harceri 

    nkarencji zespoł. zdobyły czołowe 

  I-sze m. zesp. Grom. Włóczęgów—p. 301. 
II m. zesp. zast. „Lisów* — p. 286. 
III m. zesp. zast. „Psów'* — p. 258. 
W konkurencji jednost. zdobyli czołowe 

miejsca: 
I m. Klonowski Władyśław — p. 83. 
II m. Wasilewski Antoni — p. 80. 
III m. Waida Jerzy — p. 78. 
Ogółem w zawodach wzięło udział 22 

Trzynastaków. 

Zawody odbyły się na strzelnicy Straży 
Pożarnej m. Wilna. 

СКОРОЛТПРЕТОНОСИЛИЧЕЛ ТЕЛЕ ЛОЛИ 

Jubileusz Mayne Reid'a. 

50 lai temu, 24 paždziernika 1883 r. umart 
w Rosse, w Anglji, kapitan Mayne Reid, au- 
tor znanych na całym świecie p owieści z 
przygodami. Irlandczyk z pochodzenia — Ma 
yne-Reid wyemigrował jako młodzieniec do 
Ameryki, pociągały go prerje, siepy, przygo 
dy. Dwanaście lat zrzędu wędrował po Mek 
syku w Far — Weście, polując na zwierży 
nę w towanzystyie czerwonoskórych, przeży 
wając istotnie większą część przygód, które 
potem opisywał w swoich powieściach. Lite 
raturą zają.ł się Mayne — Reid dopiero po 
powrocie na stałe do kraju. Powieści jego 
zyskały wkrótce ogromny rozgłos, stały się 
niezwykle poczytne i popułarne wśród mło 
dzieży. Tłomaczone na wszystkie języki świa 
ta, powieści kapitana Mayne — Reida zda 
były sobie czytelników we wszystkich kra- 
jach. 

  

   

  

       

Automatyczna garderoba. 
W Ameryce zainstalowano w kinach, re- 

stauracjach, hotelach ete. automatyczną gar 
derobę: po wrzuceniu do otworu w automa- 
cie właściwej monety, otrzymuje się kius 

i, w której można zożyć wszystk! 
rzeczy na cały czas pobytu w danym lokalu. 
Tym samym kluczem otwiera się później 

szafkę. = 

   

    

Robot telefoniczny. 

Zarząd ielefonów w Wiedniu oddaje da 
dyspozycji abonentów aparat, który może 
być śmiało nazwany robotem telefoniczny. 
w razie nieobecności np. abonenta w domu 
robot odpowiada za niego: daje sygnał umó 
wiony, który oznacza, iż właściciela niema w 
domu, a następnie wydzwania godzinę, kiedy 
abonent wraca do domu. 

—o(:)0— 

RADJO 
WILNO 

PONIEDZIAŁEK, dnia 6 listopada 1933 r 
7.00. Czas; Gimnastyka; Muzyka; Dzien- 

nik wieczorny; Muzyka; Chwilka gosp. dom . 
11,30: Przegląd prasy; Wiad. o soprcie: 
Czas; Muzyka; Dziennik poł.; Kom. meteor.: 

yka; Program dzienny; 15,30: 
Giełda roln.; 15,40: Muzyka popularna (pły- 
ty); 16,00: Pogadanka LOPP; 16,10: Konca*t 
dla młodzieży (płyty); 16,40: Francuski; 16,55 
Arje i pieśni w wyk. Poli Kacówny, Przy 

   

  

       

  
  

  

  

    
  

fortep. R. Rubinszlejn; 17,20: Recital for- 
tepianowy; 17,30: Codz. odc. pow.; 18,00: 
„U kolebki polskiej państwowości* odczyt; 
18,20: And. Żołnierska; 18,45: Melodje ope- 
retkowe (płyty); 19,05: Z litewskich spraw 
aktualnych; 19,20: Rozmait.; 19,25: „Humor 
Chopina" feljeton; 19,40: Wil. kom. sporto- 
wy; 19,45: Dziennik wieczorny; 20,00: .,Głó- 
wne zagadnienia gospodarcze Polski* odczyt 
'wygł. min. I. Małuszewski (z ok. 15 1. Nis- 
podległości); 20,15: Opera „Uprowadzenie z 
Seraju“ — Mozarta; „Błota łużyckie* felj.; 

  

(f. о,. d. c. opery; 23,16: Muzyka taneczna, 

   



Dwa trupy w finale zatargu o ziemię, 
Wczoraj w godzinach porannych 

wojewódzka policja śledcza otrzy- 
mała powiadomienie © okropnej 
zbrodni, popełnionej w miejsc. 
Usza, gminy kraśnieńskiej, powiatu 
mołtodeczańskiego. Jak wynika 
z otrzymanej przez nas relacji, 
przebieg wypadku był następujący: 

Pomiędzy stałym mieszkańcem 
Uszy, niejakim Piotrem Witkow- 
skim, a jego o dziesięć lat młod- 
szym bratem Michałem, zainieszka- 
łym we wsi Zahajniki, ciągnął się 
zatarg O podział ojcowizny. Z bie- 
giem czasu zatarg coraz bardziej 
się zaostrzał i ostatnio stosunki 
pomiędzy braćmi osiągnęży szczy- 
towe napięcie. 

Wczoraj doszło do wyładowa- 
nia. Pomiędzy braćmi wybuchła 
ostra sprzeczka, w wyniku której 
Michał porwał nagle kołek i zadał 
nim bratu kilka uderzeń w głowę. 
BEOTI SDI 
ZZA 

Ža Leonsrda W. 
Poniedz. J ir» Nikandia i Karyny M. 

słońce — g. 6.» 39 

  

—z 4m 0 

  

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apt 
Paka — Antokolska 54, Siekieržynskiego 

— Zarzecze 20, Sokołowskiego — Tyzenhau 
zowska róg Targoyej, Szantyra — Legjono. 
wa, Zasławskiego — Nowogródzka, Zającz- 
kowskiego — Witoldowa. 

Oraz Rodowicza — Ostrobramska 4, Jur 
kowskiego — Wileńska 8, Augustowskiego 
— Mickiewicza 10, Sapożnikowa — róg Za- 
walnej i Stefańskiej. 

CHÓR AKADEMICKI! 
Próba dzisiaj odbędzie się wyjątkowo w 

dokału Seminarjum etnograficznego ,Zamko- 
wa li) o g. 20. W opracowaniu „Skalmie 
rzanki* wodewil Kamińskiego, Obecność 
wrzystkich członków konieczna. 

PONIEDZIAŁKI TOWARZYSKIE 
ZW. PR. OBYW. KOBIET. 

Dzisiejszy czwarty „Poniedziałek towa. 
* Związku Pracy Obywatelskiej Ko- 

ły i urozmaicony 

  

    

      

wizy 

biet posiada bardzo we 
program: występy art doskonała mnu- 
zyka do tańca i wspólna kolacja — to wszv- 
stwo za 1 zł. Wstęp wyłącznie za: zaprosze 
miami lub dla wprowadzonych przez g0spo- 
dynie gości. Początek o g. 7. 

PODATKI W LISTOPADZIE. 

W bieżącym miesiącu do dnia 15 
plainė są następujące podatki: zalicz 
ka miesięczna na podatek przemysło 
wy, zaliczka kwartalną na podatek ob 

rotowy za 8 kwartał b. r. 
| Do 30 listopada należy wpłacić: 3 
ratę podatku od nieruchomości i nad 

> daninę majątkową od nie 

    
   

    

ZWyczaju 
ruchomości, 

STARANIA O ULGI PRZY 
WANIU NOWYCH PATEN 
W zw. jącym się okresem 

wykupu entów miejscowe organizacje gn 

spoilarcze zwróciły się do władz 
mych z obszernym memorjałem, w którym 
proszą o zastosowanie całego szeregu uig 

    

    

       
     

   

  

pnzy nabywaniu 'patentów na rok przyszły. 
Dot: zas odpowiedź na: memorjał nie 

madesz: v drodze jednak nieoficjalnej zdo 
łano ustalić, że władze skarbowe zastosują 
szereg ulg, Ulgi mają polegać na tem, że 
przedsiębiorstwa, których obrót nie prze- 
kracza 30000 złotych mogą wykupić śŚwia- 
dectwa przemysłowe zamiast II kategorji 
1lf-cią, przedsiębiorstwa, których obrót nie 

przekracza 5000 złotych IV kategorji zamiast 
Ill-ej. Pozatem mają być stosowane grada- 
cje patentowe między kategorjami II a IE, 
ze względu ma to, że rozpiętość stawek mię 
«izy temi kategorjami jest bardzo znaczna 

Natomiast starania kupiecbwa o rozłożenie 
należności za patenty na raty zdaje się nie 

-BĘSĄ uwzę 
KIEDY ZACZNIE ÓBOWIĄZYWAĆ 
NOWA TARYFA ZA PRZEJAZD 

DOROŻKAMI SAMOCHODOWEMI. 
+ Jak już przed niedawnym czasem dono- 
siliśmy, ma jeduem z ostatnich posiedzeń 
Rady Miejskiej zapadła uchwała obniżenia 
dotychczasowej taryfy za przejazd dorožka- 
mi samochodowemi. Nowa iaksa ma wyno- 
sić 80 groszy za pierwszy ometr i 50 
groszy za każdy następny. Taksa ta będzie 
obowiązywać również i podczas jazdy noe- 
nej. Jak się jednak obecnie dowiadujemy. 
nowa taryfa wprowadzona zostanie w życie 
nie wi niŃ niż z dniem 1 kwietnia, gdyż 
magistrat zamierza dać szoferom 5-miesię- 
«zny temnin na odpowiednie przerobienie 

  

     

  

   

  

  

   

Obecny przytem syn Michała, 19 
letni Wilhelm, idąc za przykładem 
ojca, również porwał kołek i roz- 
płatał nim głowę żonie Piotra, któ- 
ra padła martwą na miejscu. 

Piotra Witkowskiego przewie- 
ziono w stanie ciężkim do szpitala 
W Kraśnem, gdzie, po upływie go- 
dziny, nie odzyskując przytomnoś- 
ci, zmarł. 

Obaj mordercy, po dokonaniu 
swego czynu, zbiegli do lasu. W 
wyniku pościgu zatrzymano ich 
późno wieczorem i pod silną eskor- 
tą odstawiono do więzienia powia- 
towego w Mołodecznie. 

Wobec tego, że Michał Witkow- 
ski zdradza objawy choroby umy- 
słowej, zostanie on przewieziony 
do Wiina celem przeprowadzenia 
ekspertyzy psychjatrycznej. Docho- 
dzenie prowadzone jest w trybie 
doraźnym. (c) 

TEATR i MUZYKA 
W WILNIE. 

- Teatr Muzyczny „Łutnia*. Ostatnie 

przedstawienia „Jasnowłosego Cygana". Dziś 

jedno z przedstawień operetki 
„Jasnowłos g kióra w pełni po 
dzenia schodzi z repertuaru ustępując miej- 
sca pięknej operetce Straussa „Czar Wał: 
Do wykonania roli głównej, dyrekcjo „Lt 
mi“ pozyskała Świetną Śpiewaczikę,  Marję 
Kaupe, laureatkę międzynarodowego kon 
kursu w Wiedniu. Ceny zniżone. Zniżki wa- 
żne. 3 

— Teatr Miejski Pahuianka. Dziś, w po- 
miedziałek 6.XI o godz. 8 w. po raz ostatni. 
po cenach propagandowych — świetna kome 
dja w 3 aktach W. Fodora „Sekretarka Pa 
na Prezesa” w wykonaniu jpp. N. Wiliūskiej, 
J. Pytlasińskiej, E. Glińskiego. W. Pawłow 
skiego, J. Kersnera, K. Dejunowicza i St. 
Skolimowskiego. Reżyserja W. Ścibor; 

Jutro, wtorek 7.XI o godz. 8 w. „Frūu 

łein Doktor“. 

— Legitymueje znižkowe 25-procentowe 
do Teatru na Pohulance — wydaje kance 
larja Teatru od! godz. 11—%2 po poł. 

czysław Munz. pianista wszeci- 
sławy. występuje w Wilnie 8 b. 

m. w sali Konserwatorjum. Mieczysław 
Munz zaliczamy jest w dobie obecnej do 
rzędu najświetniejszych pianistów. Kolosal- 
ne powodzenie, jakiem ten artysta cieszył 
się na koncertach w całej Europie oraz ni» 
bywałe jego sukcesy odniesione na koncer 
tach w SŁ. Zjednoczonych zdobyły nm Sza 
roką popularność. 

       

   

    

   

  

   

    

    

  

     
świalow 

  

  

      

    
Występ p. ysława Munza _ będzie 

prawdziwem Świ dla miłośników mu- 
zyki 

Bilety do nabycia w kasie Konse:- 

  

watorjum od 11—2 i od 5—7, 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
NAJŚCIE PIJAKÓW. 

Wezoraj jpóźno wietaóreńi mieszkańcy 
domu Nr. 11 przy ul, Środkowej przeżył 
kilka nieprzyjemnych chwil, ž 

dak wynika z meldunku złożonego w po: 
lieji przez jednego z mieszkańców wspom 
nianego domu p. Sienkiewieza, przebieg zaj: 
ścia hył następujący: 

W pewnej chwili mieszkańcy domu póo- 
słyszeli nagłe й strony podwórka jakieś 
krzyki. Meldujący zauważył przez okno 4-ch 
osobników, staczających między sobą zacię 
tą bójkę. i 

Gdy p. Sienkiewicz otworzył drzwi wej- 
šeiowe 1 wezwał awanturujących się do u- 
spokojenia pię, tamci, zapomniawszy © 0s0- 
bistych mmimozjach, zgodnie włargnęli do 
mieszkania p. Sienkiewicza i zaczęli je de- 
imolować. 

Krzyki zwabiły lokatorów, którzy, uzbro 
iwszy Się, kto w szczotkę, kto w pogrze: 
bacz, zjednoczonym wysiłkiem pmusili na- 
pastników do opuszczenia mieszkania i za- 
rygłowali drzwi. Napastniey urządzili wów- 
czas formalną blokadę domu, kióra trwała 
ponod pół godziny. Napastnicy wyłłukli 3 
szyby, i 

Powiadomiona połieja wszczęła docho- 
dzenie, w wyniku którege jednego osobni- 
ka, nazwiskiem Mikołaj Dubicki, zatrżyma- 
no jako pesziakowanego o udział w zajściu. 

ZGÓN DZIECKA NA RĘKU MATKI. 

Wczoraj na Rynku Drzewnym, na ręku 
swej matki Ewy Prakowej (Klonowa 36) 
zmarła nagle jej 2-ietnta córeczka Teresa 

Powód nagłego zgonu narazie nie jest 
wyjaśniony. Zwoki przesłano do kostnic/ 
przy szpiłału św. Jakóba, celem przeprowa- 
dzenia sekcji. (e) 

ZAMACHY SAMOBÓJCZE. 

W październiku usiłowało pozbawić się 
žyčis, 28 osób. Zamachy samobójcze w 8 wy- 
padkach zakończyły się śmiercią. 

Wzorowe pomieszczenie 
uszczelnione Komilietu 
Kolejowego L. O. P. P. 

Ww c i 

Wilno, 
1 lotniczego na r6bnego     

   
   

   

miami, głośno 
czeniach uszczel 
jak łakie pomieszcze ys 
zrobić aby usz ój, 
ubikację? Zaczęto się mie na ża 
wać wszydikiem co związane j 
obromą przeciwgazową, lecz 
su ćwiczeń nie pozwoliła na w; 
interesowania szerszego og. 
obrony przeciwgazowej. 

Ćwicz minęły i ludzie znowu prze- 
słali myśleć o gazach i zabezpieczeniach 
przeciwko nim. Zapominać jednak nie na- 
leży, iż znajomość taka może być w każdej 
chwili jpotrzebna. 

       

        

  

    

  

    

  

          

  

    

Wojewódzki Komitet Kolejowy LOPP 
rozumiejąc ważność przygotowania łudno- 
ści do obrony przeciwgazo postanowił 

  

to 'przeprowad poglądowo. Wi tym celu 
urządził dwa rowo wykonane pomiesz 
czenia, aby każdy mógł 
sować to u siebie. Jedno takie 
nie znajduje się w Ognisku KPW prz 
Kolejowej.19, drugie w szpitalu kolej 
na Wilczej Łapie. Zachodzi pyanie dlac: 
w szpiłalu, jakie to ma znaczenie poglądo 
we? Jak wiadomo więk pacjentów 
Szpitala pochodzi z linji, a mając w czasie 

  

     

   

  

ga 

    

    

  

pobytu dużo wolnego czasu niejeden się 

urządzeniem pomieszczenia uszczelnionego 
i dokładnie zapozna, co ma    
   

  

    
zainterestig? 

: yść propagandową, ho 
dobrze poznał potrafi 

  

innego 

        

  

Urządzeniem pomieszczenia uszc 
mego warto się zainteresować i zobaczyć 
w wamukach możliwie  nieskompłiko 

  

   nych można dojść do takiego pomieszczenia 
w każdym domu e mówimy o uszczelnia 
niu w każdem mieszkaniu, ponieważ koszta 
uszczelnienia pokoju o dwóch oknach i jed- 
nej pary drzwi wynosi płus mi od 300 
do 400 zł. co jak wiadosno na jedną rodzinę 
jest po ym wydatkiem, który 
uwiększy o koszt węgla aktyw 

Nadmienić jeszcze wypada, iż węg. 
tywowany niezbędny do wypełnienia, skr 
ni filtrującej, jeżeli to ma być filtr leps 
chociaż jest wyrabiany w kraju, kosztuje nie 
współmiernie drogo, gdyż metr « 
kosztuje około 1000 zł, co jest stanowezo 
zadrogo, bowiem cewa jego winna być €>- 
najmniej | rotnie mniejsza. Sądzić 
l sprawa większej dostępność: 
a wowanego zostanie w bliskiej przyszło- 

ści pozytywnie załatwiona. 

= Ri a + 

Z życia żydowskiego. 
Wi dniu 1 bm. odbyło się w lokalu Związ 

ku Kupców Żydowskich w Wiłlnie W. Pohu 
da 5, drugie plenarne iposied: y 
Naczelnej zrzeszonego kmupiectw 

go czterech województw półn. 
przewodnictwem p. prezesa A. Kawenokiego. 

Przedmiotem obrad było sprawozdanie z 
dotychczasowej działalności komisji dla pod 
miesienia stanu gospodarczago województw 

    

    

    

      
    

   

  

      
   

  

  

     
      węgla 

  

     

  

  

  

         
      

półn. — wsch. kwestja wyborów do samu- 
- 5 

dów w šwietlė nowej ordyna wybor- 
sprawa Rady Gospodarczej Ziem Półn 

Wsch, Następnie uchwalono, ] 7 OT- 

ganizacje kupiecki łym tereni 1 
Р, = Wkch. 4 ny udzia uro 
czyst 

      
    

     
Z 

    

  ę1) w 

ciach pietnastolecia niepodległości Pol 
ski w dniu fi bm. 

   

  

Dziś zgłasza się do p. Wojewody det"- 
gacja złożona z rabinów Ch. O. Grodzień- 
skiego i Rubinsztejna oraz prezesa Rady 
Gminy dr. Wygodzkiego, celem zainterwen- 
jowania w imie ludności żyd. Wilna w 
sprawie likwid szpiłała  żydowskiezo. 
Delegacja przedstawi p. wojewodzie memo- 
rjał ilustrujący stanowisko ludności у 
skiej w tej Memorjai 
zuje też m. i 

      

   

  

     
   

       

> SB 
na Zawalnej jest prawie że 
ny, zeszłoroczny deficyt szpilala wynosił 
zaledwie 12.000 zł. i że przy tej likwidacji 
odgrywają rolę nie oszczędnościowe a inne 
uboczne moment zi wileńscy—twierdzi 
memorjał -— uważają zamknięcie szpitala 
na Zawalnej za zamach na swoje narodowe 
i religijne prawa. 
& 2 * 

Wczoraj odbyła się pod gmachem Żyd. 
Gminy Wyznaniowej demonstracja rodziców, 
których dzieci uczęszczają do żyd. i heb 
rajskich szkół powszechnych. Demonstranei 
protestowali przeciw uchwale Zarządu Gniu- 
ny wypłacenia tyłko 10.000 zł. centralom 
szkolnym i ło w dwu ratach po 5009 z'. 
Wieiki tłum rodziców wtargnął do sekreta: 

jału Gminy, gdzie urzędował zarządca 
Werblińskt, który porozumiał się natych. 
miast z pp. dr, W kim i Krukiem, (m) 

Na osłatniem posiedzeniu Zarządu Gminy 
Wileńskiej uchwalono wypłacić głodującemu 
nauczycielstwa żydowskich i hebrajsk 
szkół powszechnych subwencję w wyso! 
10,000 zł. Połowę w grudniwa drugą w sty 
czniu 1934 r. (m) 

    
    

    

  
  

  

     

   
  

Dr. A. Wežyk 
POWRÓCIŁ 

ul. Sadowa 9 w Baranowiczach 
Choroby weneryczne, skórne, płciowe 

Przyjmej: w g. 7—8 r., | —3 pp. i 7—9 w. 
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TEATR-KINO DZIŚ! Na ek le: w arcyweso- i rade reyweso Pat i Patachon 
Ulubieńcy publiczn., łej 

JAKO OGRODNICY Pat i Patachon „se:se:e, 
Bałuckiego, z ulubien. Wilna JASIŃSKĄ-DETKOWSKĄ. 
Początek o godz. 4—6—8—10.15, w niedzielę o godz. 2-ej 

Rozmaitości 
Sala Miejska 
Ostrobramska 5 

królowie humoru 

Na scenie: AWANTURA O JÓZI 

Czy można zwierzęta przekształcić na ludzi? Na to pytanie odpowie Wam niesamowity arcysensac, film 

Wyspa Zatraconych Dusz =; HELiGS 
HELIOS | 

dniach 
  

Nejwspanialszy film JOHN w monumentalnem arcydziele, zreali- 
świata Królewska ro- ŁIONEL zowanem z niesłychanym rozmachem 
dzina genjusz. ekranu ETHEL reżyserji R. Bolesławskiego p.t   

Najpiękn. miłosne pieśni rosyjskie oraz romanse 
cygańskie. Wystawa niebywała i olśniewająca 

NAD PROGRAM: Najnowsze atrakcje. Ostatnia carowa 
Z pewodu wielkiego DYMSZA 

P A N | powodzenia 12 K Ėė Ž Ė S$ m Ł BURJAN 
jeszcze DZIŚ i JUTRO POGORZELSKĄ 
  

: ‹ r według powieści głośnego pisarza ro- 
Nalcż tkapiodukchi syjskiezo MAKSYMA GORKIJA. KAIN i „SOWKINO“—Moskwa 1933 r. p.t. AIN i ARTEM W rol. gł. artyści Teatru Art w Moskwie 

Oryginalne pieśni w wykonaniu chóru Moskiewsk. Opery Państw. Film przewyższający wszystkie dotąd widziane 
| filmy sowieckie. NAD PROGRAM: Dodatek produkcji sowieckiej p.t. ULICAMI W POPRZEK i Tygodnik „Pata* 

Rejestr KANÓJOWJ 3-5 i 4545. III. Firma: „Kaganowicz Sara“, Firma obe- Maria LAKIGTÓWA 

Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 

ilejny Borysa 

przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m.5. 

Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 
pujące wpisy: 

W. Z. P. Nr. 69, 

W dniu 7.VIII. 1933 r. GINSBE Dr. GINSBERG 
1588. II. Firma: „Bracia Strugacz Abram i Dawid ehoruby skorne, wene 

w Oszmianie“, Przedmiot: Eksploa drożdża ryczne | moczopłoiowe 
— gorzelni i tartaku oraz prowadzenie prywatnej hu: jien 3 
towni wódek monojpoiowy Abram Strugacz zam. w NR teren 

DZIŚ! Rewelacyjny program. 

   

  

     

  

cicielem obecni: 
nem pow. Moło- 

deczańskiego: Na mocy aktu kupna sprzedaży 74 
nego przed Stanisławem Chrząstowskim N 
zem w Mołodecznie w dniu 12 maja 

uzupełnionego aktem zeznanym pr. 
uszem w dn. 30 maja 1933 r 

biorstwo Sary ganowicz prze 
sa Kaganowicza. 

W dniu 4.VII. 19338 r. 
: Firma: „S B 

    

   

   

    

iymże No 

. 445 przedsię 
na własność Bo 

  

         
         

  
    

    

  

a Kirzner i D. Mie- 

    

    

  

       

  

          

   

  

    

    

Oszmianie przy ul. Holszańskiej 9 i Dawid Strugacz. Ё i futer 
zam. w Oszmiani przy ul. Boruńskiej 11. Udzielony . Spóka istnieje nadal na mocy aktu zeznar 

< ZO Kamienieckiemu zam. w Oszmianie | przed Janem Buyko, Nol zem w Wiłnie w Pia i a do sprze- 
|. Boruńskiej 11 i Izaakowi Peretmanowi zam. | | marca 1933 r. za Nr. 707 s trwamia spółki został n n dania 

  

į ul. Sołtańska 33-a |. 

  

   

w Oszmianie przy ul. Włodnej i ka 
dzielnie. Wszelkiego rodzaju zobow 
kumenty w imieniu spółki mają pra 
każdy ze wspólników z osobna. 

W dniu 23.IX. 1983 r. 
1065. III. Firma: „Bracia S. i Sz. Olkin 

firmowa*. Wspólnik Sz Olkin zmarł. 
zmarłego w spółee w prowadzeniu przedsi 
spółzowego w c kterze pełnomocnika 
Olkiaowa, zam. w Wilnie przy ul. 
prawa jedna 

firmy zobowiąz. 

W dniu 8 ViH. 1933 r. 
186. II. Firma: 

demu z nich od dłużony do dnia 1 si 1943 roku. Za 
do i y do wszystkich wspólników. Do podpisywai 

niu spółki prokur, pełnomocnictw czeków i in- 
й zawieramia i podpisywania w 

anzakcyj i in 
z do  zastę я 

i innych instytucjach 
y wspólnicy pod st 

Do podpisywania w imieniu eps 
‚ miezawierającej zobowiązania or: 5 Я 

wysyłania i odbioru wszelkich kolejowych i i stracji „Kurjera Wileń- 
przesyłek wy: / podpis dwóch wspólników | skiego Biskupia 4, w godz. 
pod stemrplem I 1269/V1 od !|—3 po południu. 

i eu 

Zakłady Graficzne PLAC 
ZNICZ: 

DO SPRZEDANIA. O wa- 

Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40 

runkach dowiedzieć się 
w Administracji „Kurjera 
Wileńskiego"; pod_ plac 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych. samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 

  

  

  

      

    

Poszukiwani 
są zdolni 

agenci - akwizytorzy 
zarobek pewny. 

   

   
   

   

   

     
   

    

  

upoważnione są łą 
plem firmow.        

  

    

Zgłaszać się do admini-          

  

Rebekka 
emieckiej 3 he 

modziełnego podpisywania w imieni: 
1271/VI 

    
  

    

     
  ań pieniężnych. wym 

    

    

    

  

   

   

   

  

       

  

Świętoj. 
pleka — 

anskiej 2. Wilas 
jest Władysław Narbut, zam. w ulicy 
Zarzecznej 16. Namocy umowy sprzedaży z dnia [i 
kwietnia 1983 r. potwierdzonej aktem zeznanym przed 
Sewerynem Bohuszewicz tarjuszem w Wilnie w 
dniu 6 czerwca 1724 apteka Zygmunta 
Domańskiego przeszła na własność Włady Nar 
buta. 1272/VT. 

  

  

    

  

ława Narbuł: 
nie, przy ul. 

  

    

  

   
          

  

  

  W dniu 29.1X. 1983 r. 
211. IL. Firma: „Skład perfumeryjny i galanteryj 

no — apłeczny — B a Sz. i H. Armanowscy*. 
Firma obecnie brzmi: kład perfumeryjny i galan- 
teryjno apteczny Hirsz Armanowski. Siedziba w Wil 
nie przy ul. Rudnickiej 12. Wyłącznym właści m 

Rutynowana 
Maniciurzystka z wielole- 
tnią praktyką poszukuje 
pracy, może być na wy- 
jazd. Oferty składać do 

  

    

  

     

  

  

    

  

   

      

    
obecnie jest Hirsz Armanowski zam. w Wilnie przy we. prospekty, zapro- administracji Kurjera Wi- 
ulicy Węglowej 14. Szmerel Armanowski przelał swe L afisze i wszel- leńskiego, pod E. prawa i obo ki w spółce na rzecz pozostałego kiego rodzaju roboty 
wspólnika Hir Armanowskiego i wystąpił ze spół W zakresie drukarstwa » ki skutkiem czego spółka uległa rozwiązaniu. 1273/YŁ, WYKONYWA Poszukuję а ZZ 1 

152. VI. Firma: „Spółka Przemysłowo —- Handlo AE S0LIDAIE ł pracy biurowej   wa Industrja — Lejb Kowarski i S-ka*. Wspólnicy 
ua parę zam. w Wilnie, Lejb Kowarski przy ul. Kwaszelucj (mogę godzin 

dziannie) posiadam prak- 

  

  

        

  

Nepo tem Fryęeztetowa pralnie ted , | KAAINIBAMNANNKAEIANEJĄI© | gė pas demsztejnowa przelała swe pr ji | | | [il | | | || IE SU ana KSSSE 

skiego I występie 2a spółki IMUWI. BI 

  

MEBLE MEBLE 
NAJWIĘKSZA NA WILEŃSZCZYŹNIE 

FIRMA MEBLI 

Dom egz. ed 
Handl. M. WILENKIN i S-KA 1843 r. 

WILNO, WIELKA 21 (poprzed. Tatarska 20) 
poleca wszelkiego rodzaju meble w dużym wyborze 

tanlo i solidnie 

Do Rejestru Handlowego, Dział £, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy dodatkowe: 

W dniu 19.VIII. 1933 r. 

9577. Н. Firma: „Kulikowski Longin". Ne 
decyzji Sądu Okręgowego w Wilnie I Wydz 
wilmego z dnia 14 lipca 1933 +. uznano Ludwika Ku 
likowskiego za. upadłego w handlu i kuratorem masy 
upadłościowej wyznaczono adw. Józefa Rutkiewieza 

6 urzedu 

Instytut Piękności 
Oddział Paryskiejj f-my 

„KEVA“ 
ul. Mickiewicza Nr. 37 

telefon 6-57 
przyj. od godz. Il-ej do 

I-ej po południu. 
Odmładzanie twarzy. Le- 
czenie wszelkich wad cery 

Masaż i Elektryzacja. 

   
  

Przy zakupach prosimy powoływać sę zam. w Wilnie przy «4. Gimnazjalnej 6 z 
1264/Y1. 

W dniu 26.IX. 1933 r. 
13274. IH. firma: „Sprzedaż obuwi: 

Sonia Zupraner“. Przedsiębiorstwo 
widowane i wykreśla się z rejestru. 1 

W dniu 26 VIII. 1933 
. IL Firma: „Józef Wojcz; 

  

r. 
  ka“.         

ba prze 

1 

  

W dniu 2.X. 1933 r. 
Il. Firma: „Henoch Brudny -— Ра 

  

S'edziba przedsiębiorstwa została przeniesiona na ul. 
1267/V1 Siraszuna 6 w Wilnie, 

Mod Solje -— 
zostalo 

iębiorstwa została przeniesiona na ul. Wi 

na ogłoszenia w „Kurjerze 

zlik- 
I 
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ZA OGŁOSZENIA Siedzi 

266/V1 

OGŁASZAJCIE SIĘ w plorb“   Wileńskim, W.Z.P. 58-   
REKLAMA JEST DŹWIGNIĄ HANDLU! 

PŁACI SIĘ RAZ TYLKO 

KLIJENTELĘ ZYSKUJE SIĘ NA ZAWSZE 

„KURJERZE WILEŃSKIM< 

  

łiczników. ś > : 

Opieka sportowa nad dziečmi. 
Podczas przeglądu jedego z pism 

zwróciła moją uwagę i utkwiła w pa- 
mięci następująca karykatura -— obra- 
zek: е 

Na tylnym płanie, na placu zała- 
nym słońcem, grupa dorosłych ludzi 
zabawia się w jakąś grę sportow: 
zboku przygląda się temu gronko dzi 
<i, siedzących grzecznie na ławce. Na 
przednim planie starszy pan, w ko- 
stjumie lekkoatletycznym, a przed nira 
kilkuletnie dziecko, ubrane tak, jak 
czasem potrafimy jeszcze ubie na- 
sze dzieci, w długich marynarskich 
spodniach i w marynarskiej bluzie z 
długimi rękawami, Podpis pod rysun- 
kiem brzmiał: 

Synek: „Tatusiu idź się zabawić w 

piłkę, a ja tymczasem na ławce zacze- 

kam na ciebie*. 
Karykatura ta ma swoją dobitną 

wymowę i, niestety, niewiele odbiegła 
od naszej smutnej rzeczywistośc. Во 
przecież my, ludzie starsi, urządziliś 
my i wzi ny na swój wyłączny uży 
tek, wszystkie parki, place i boiska 

sportowe, zapewniając sobie w ten 

sposób przyjemną rozrywkę. wypoczy 
nek po pracy, a wreszcie podtrzyma- 
nie i rozwój sił fizycznych. 

ss 
4 Wydawnie 

        

     two „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

A nasze dzieci?  Niechno któreś 
dziecko, w jakimś parku publicznym 
sprobuje jechać na rowerze, biegać łub 
rzucać piłką, zaraz ze wszystkich stron 
posypią się skargi i narzekania ze stro 
ny dorosłych. Na boisko sportowe dzie 
cka wogóle nie puszczą, zaś w domu 
czy w szkołe również nie może ono 
wy.ładowywać swoje zapasy energji, 
bo przecież w szkole są lekcje, a w 
domu zawsze przeszkadza się spać ta- 
tusiowi, czytać mamusi, lub rozma- 
wiać cioci. Tymczasem ruch dla dzie- 
cka jest jego biologiczną potrzebą i 
koniecznym warunkiem jego normal- 
nego rozwoju. 

A tak łatwo zadośćuczynić tej po- 
trzebie dziecka, tak łatwo stworzyć 
mu stadjon sportowy, klub towarzyski 
i park spacerowy w jednej postaci 
urządzając Ogródek Jordanowski. 

Nie trzeba myśleć, że urządzenie 
i utrzymanie ogródka jest zbyt kosz- 
towne, że przerasta ono. siły naszego 
naogół biednego społeczeństwa. Tak 
nie jest: Ogródek Jordanowski jest 
tworem czysto polskim i jako taki wła 
śnie przystosowany jest jaknajlepiej 
do naszych możliwości. Najbiedniej- 
sze nawet społeczeństwo może się zdo- 

   

  

    

  

       

  

    

   

być na to, żeby ogrodzić kawałek pla- 
cu, jako tako zadrzewić go, założyć 
kilka trawiastych boisk, urządzić ba- 
sen z piaskiem i zbudować werandę 
na której dzieciarnia mogłaby się ba- 
wić w razie niepogody. A już jeżeli do- 
damy do tego płytki basenik z wodą 
tak zw. „brodek* i kilka przyrządów, 
to otrzymamy komfortowo urządzony 
ogródek Jordanowski, który dostarczy 
miejsca do zabaw i sportów kilkuset 
dzieciom. 

Utrzymanie ogródka jest równie 
nieskomplikowane i równie tanie jak 
jego urządzenie, Jedna instruktorka 
wystarczy, by sprawować nadzór nad 
setką dzieci. 

Wartko płynie życie w takim gród 

ku. Przy wejściu uderza nas wesoły 
gwar, śmiechy i pozorny bezład. Jeże- 
li jednak bliżej przyjrzymy się życiu 
ogródka, to w tym pozornym bezła- 
dzie znajdziemy dobrze przemyślane i 

zorganizowane życie młodocianego 
społeczeństwa. Zewsząd tryska zdra 
wie, radość, życie. Poprzez gwar roz- 
bawionych głosów dziecięcych dolatu- 
je do naszych uszu dźwięk gwizdka 
sędziowskiego — to najstarsze dzieci 
w wieku 10—14 lat oddają się z za- 
pałem grze w siatkówkę. Inni, podzie 
liwszy się na dwie partje bawią się w 
jakąś grę drużynową. Zaróżowione bu- 

    

  

ziaki i błyszczące oczy Świadczą o 

tem, że gra idzie dobrze i że dzieciar 

nia jest w swoim żywiole. 

    

  

Młodsza generacja tłumnie obl 
przyrządy, z zadziwiającą zręcznością 
wdrapując się na przeplotnie, wbiega- 
jąc po schodach zjeżdżalni, aby w jed- 
nej chwili dzięki idealnie wypolero- 
wanym i śliskim deskom znaležė się 
na dole ku uciesze swojej własnej i 
wszystkich przygłądających się. Nie- 
mniejszem powodzeniem cieszą się 
huśtawki równoważne, aczkolwiek nie 
dające tylu emocyj co zjeżdżalnie. 

  

  

Najmłodsze bebasy preferują ba 
sen z piaskiem, gdzie z namaszczoną 
miną i ściągniętemi brwiami budują 

fortece, mosty i pałace, wykazując 
przytem nielada pomysłowość i fan 
tazję. Są to niezawodnie nasi przyszli 
architekci i inżynierowie. Inni znów 
już teraz zdradzają wodniackie zami- 
łowania, puszczając swoje statki w da- 

lekie, zamorskie podróże po bruku. 
sami zapuszczając się wślad za nimi 
w wodę aż po... kostki. 

Wśród tego tłumku rozbawionej i 

roześmianej dzieciarni przewija się tu 
i tam postać instruktorki, łagodzącej 
zatargi, zapobiegającej katastrofom 
statków i budowli i podsuwające) a 

  

cjatywę nowej, interesującej zabaw%. 

    
  

Gdy wreszcie wyczerpią się pomysły 
i znidzi samodzielna zabawa, instruk 

torka gromadzi koło siebie ws kie. 
życzące tego dzieci, by na trawiastem. 
pozbawionem kurzu boisku, zabawić 
się w jakąś grę, urozmaicaną piosen- 
ką, śpiewaną przez dzieci. Tu do dys- 
pozycji dzieciarni są piłki. różnobarw- 
ne chorągiewki, czapki, różnokoloro- 
we, napełnione piaskiem woreczki i 
t. d. To wszystko urozmaica zabawę 
i sprawia, że zabawa nigdy się nie 
znudzi. 

Panuje w ogródku radosna swo- 
poda. Niema żadnych obowiązków. 
żadnych przymusowych zajęć. Dzieci 
obowiązane są jedynie do utrzymania 
siebie w czystości, co znakomicie ułat- 
wiają odpowiednio urządzone umywał 
nie lub za zezwoleniem lekarza 
prysznice oraz do przymusowego 0d- 
poczynku po spożyciu śniadania, którę 
dzieci przynoszą ze sobą, przyczem 

uboga dziatwa korzysta z akcji doży: 

wiania. Dzieci odpoczywają na obszer 

nych, zasłoniętych od wiatru weran 

dach, a ustawionych tam ławkach lub 

leżakach. Nawet w tym czasie odpo- 
czynku dzieciarnia nie może się nu- 

dzić. Instruktorka czyta coś lub opo- 

wiada, względnie przeprowadza jakąś 
grę. nie wymagającą ruchu. 

Te same obszerne werandy służą 

  

  

          

edaktor 

dzieciom jako miejsce zabaw w razie 
niepogody. 

To latem. 

A w zimie boiska trawiaste zmie- 
niają się na Ślizgawki, zamiast zjeż- 
dżalni przygotowują się tory sanec: 
kowe, a rolę piasku spełnia puszysty. 
miękki śnieg, z którego nietylko moż- 
na budować zamki i pałace, ale także 
lepić bałwany, i którym można wza- 
jemnie się obrzucać mie robiąc sobie 

krzywdy. Jeżeli dodamy do tego nar- 
ciarstwą uprawiane już przez 6-cia 
letnich narciarzy, to zobaczymy. że 
program zimowy ogródka jest nie 
mniej obfity i urozmaicony niż prog- 
ram letni. ‚ 

W krótkim szkicu niesposób jest 
opisać tych wszystkich przyjemności 
i wyliczyć tych wszystkich korzyści. 
jakie spływają na dziecko, przebywa- 
jące w ogródku cały dzień lub choćby 
tylko wolne od zajęć szkolnych godzi- 
ny. Dobrodziejstwo ogródków Jorda- 
nowskich zostało już należycie oce- 

nione i wszystkie miasta Polski prze- 
Ścigają się wzajemnie w tworzeniu в 
rozwijaniu ich. 

A i Wilno. posiadające doskonałe 
warunki naturalne chyba nie pozosta 
nie wtyle. 
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