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PRZEJMOWANIE ZIEMI 
za zaległe podatki. 

(Artykuł dyskusyjny). 

Od p. R. Śliźnia otrzymaliśmy п5- 

stępujące uwagi (Red.). 

Projekt dekretu o przejęciu przez 

Państwo ziemi za zaległe podatki, po- 

życzki długoterminowe w rolnictwie 

nie jest pozbawiony cech twórczej 

myśli państwowej. 

Państwo nie może przejść do po- 

rządku nad: sprawą. zadłużenia swych 

obywateli względem Państwa bez za 

stosowania możliwych wysiłków ku 

zlikwidowaniu tych zadłużeń. Pań- 
stwo nie może demoralizować swych 

obywateli skreślając czy też darowu- 

jąc zadłużenia, ale Państwo dążąc do 

zlikwidowania takich zadłużeń nie po- 
winno robić na tem „dobrego interesu" 

Projekt przewiduje przejmowanie zie- 

mi według szacunku Banku Rolnego 

na mocy decyzji wojewody na wnio 

      

    

"Sek prezesa Izby Skarbowej. 
Realizacja projektu może wzbu- 

dzać obawy, że wprowadzenie w ie 
tej ustawy nie będzie uzdrowieniem 
stosunków . gospodarczych, lecz” dal- 
szym krokiem ku etatyzmowi. Jeżeli 
poszczególne państwa wstrzymują się 
od spłacania pożyczek zaciągniętych w 

okresie wojennym na zbyt uciążliwych 
warunkach — pożyczki amerykańskie 
— i żądają poddania krytyce i rewizji 
warunków w jakich te pożyczki były 
zaciągnięte, niechże wolno będzie 
obywatelom kraju poddać krytyce wa- 
runki w jakich powstały ich zadłuże- 
nia względem własnego Państwa. 
Mam na myśli kresy wschodnie, któ- 
re oprócz dobrodziejstw. kilkoletniego 
frontu wschodniego wojny światowej. 
wytrzymały dwukrotną inwazję bol 

szewicką. Z ustaniem pożogi wojen- 
nej zaczęła się normalna ewolucja za 
bližniania ran i cdbudowy  zniszczo- 
nych warsztatów: pracy w odzyskanej 
niepodległej Ojczyźnie. 

W kraju rolniczym, rolnictwo e- 
nergicznie jęło się pracy — średnie 1 
większe rolnictwo rzuciło na rynek 
ziemię w celu stworzenia kapitału in- 
westycy jnego — wolna parcelacja roz- 
wijała się pomyślnie, a równolegle od- 
budowywały się warsztaty rolne. Ale 
ten zdrowy normalny proces regulują- 
cy posiadanie ziemi w zarodku został 
sparaliżowany i unicestwiony. Rozpo 
rządzenia i dekrety zarządów cywil- 
nych, rządu Litwy Środkowej i ustąwy 
z okresu sejmowładztwa o nastawieniu 

partyjnem, ustawy uwłaszczeniowe, 

ochronne o charukterze tymczasowym. 
zmieniane i depelniane ze zmianą rzą- 

    

  

dów, demagogiczne hasła wniosły 
chaos w stosunki agrarne, zde- 
zorjentowały włościaństwo i małorol- 
nych, rozbudziły w nich niezdrową 
żądzę i nadzieję otrzymania bezpłat- 

nie ziemi i przekonały, że drogą pro- 
cesów, które trwają lata, można lata- 
mi władać cudzą ziemią. Ustawy za- 
braniające i ograniczające wolną par- 
celację ostatecznie zahamowały woi- 
ny obrót ziemią. Późniejsze ułatwie- 
nia i ulgi stosowane przez Urzędy 
Ziemskie już złego naprawić nie po- 
trafiły. Ziemia przestała być objek- 
tem rynku. Zatarło się pojęcie rzeczy- 
wistej wartości ziemi a reforma rolna 
na tem nie prawie nie zyskała. Pomi- 
mo jednak tych przeszkód i trudność: 
rolnictwo rozwija się i gdyby nie niesz 
częsna polityka interwencyjna Grab 
skiego w latach pomyślnej konjunktu 
ry stosowana, a rolnik otrzymujący 
równoważnik cen przedwojennych był 
uważany za paskarza (określenie powo 
Jenne), którego wszelkiemi sposobami 
należy zgnębić i nie dopuścić do nad- 
miernego wzbogacenia się, może dzi 
siaj nie trzeba byłoby zastanawiać sie 
nad tem jak wyciągnąć z tegoż rolni- 
ka zaległe powinności. Ale stało sie: pie 
czołowita opieka nad rolnikiem jako 
nad półszkodliwym elementem w Pań- 

stwie swoje zrobiła. 
Obecnie gdy upośledzone rolnictwo 

choć późno, odzyskuje prawa obywatel 
stwa i ze stanowiska elementu drugo- 
rzędnego staje się równoprawnym skła 
dnikiem państwa, należy się zastano- 

wić w jakich warunkach omawiany 
projekt likwidacyi zadłużeń może być 
wykonany o ile państwo zdecyduje się 

na ten krok. ° 
Odrazu rzuca się w oczy proje- 

ktowany census: niżej — 200 h. i wy- 

żej 200 h., podział obywateli na uprzy 
wilejowanych, którym winy mogą mo- 
że być darowane, i nieuprzywilejowa- 
Rych, od których bezwzględnie będzie 
Się,egzekwowało. Państwo powinno je 

  

   

dnakowo troszczyć się o los wszyst: 

kich swych obywateli jak również wy 

magać od wszystkich swych obywateli 

wypełnienia swych obowiązków wzglę 

dem Państwa. 

W celu sprawiedliwego i lojalnego 

wyjścia z ciężkiej sytuacji jak dla Pań 

stwa tak i dla dłużnika, a nie robienia 

„dobrego interesu* przy obliczaniu za- 

dłużeń powinny być uwzględniane te 
wszystkie okoliczności, utrudniające 

normalny rozwój rolnictwa, o których 

była mowa wyżej. W myśl tej za- 

sady powinno Państwo zaniechać opie 

rania swych wymagań na dotychczaso 
wych obliczeniach z odsetkami, odset- 
kami od odsetek. karami za zwłokę i 

t. p., które w stosunkach prywatnych 
za lichwę mogłyby być poczytywane. 

  

  

Wreszcie szacunek realny podlega 
jacej przejęciu ziemi według norm rze 
czywistej wartości która jednak znacz 
nie będzie się różnić od szacunku dla 
zabezpieczenia pożyczek. 2 

W tych tylko warunkačh realizac- 
ja projektu o przejęciu ziemi i może 
dokonać sprawiedliwej sanacji. zadłu- 
żeń rolnictwa, zgodnej z powagą i au- 
torytetem Państwa, jakiem dzisiaj jest 
Polska. > 

Jak Państwo ma uporać się z tym 
olbrzymim zapasem ziemi rozrzuconej 
w drobnych odcinkach na: całym 
swym obszarze, «wzywam więcej kom- 
petentnych od siebie do zaprania w tej 
sprawie głosu. ż 

    

Rafał Jan Ślizień. 

Przypisek redakcji. 

artykuł p. R. J. Śliźnia, 

wybitnego przedstawiciela  wiek- 

szej własności rolnej w powiecie wi- 

leńsko-trockim, z uznaniem zanoto- 

wać należy opowiedzenie się zasadni 

cze autora za koniecznością likwida- 

cji zaległych należności -podatko- 

wych na rzecz państwa, w formie 

przejęcia odpowiednich obszarów zie 

mi. Zdaniem naszem projektowana 

forma likwidacji zaległości podatako 

wych leży nietylko w interesie pań- 

stwa, ale i w prywatnym interesie sa 

mego płatnika. Przemawia za tem 

szereg okoliczności, uzasadniających 

myśl przewodnią projektu ustawoda- 

wczego. 

Ziemia stanowi objekt, który co- 

raz bardziej nabiera cech użytecznoś 

ci publicznej; staje 

pracy. 

czny, 

dłem 

wość 

Zamiesz- 

czając 

się warsztatem 

pomnażającej dochód społe- 

coraz bardziej pożądanem źró- 

energji społecznej.  Dochodo- 

ziemi, jako warsztatu pracy, nie 

jest i nie może być państwu obojętną. 

Nie mogą też być obojętne forma i 

system gospodarowania. « Państwo 

czerpiące dochód z areału ziemskiego 

zobowiązane jest dążyć do stworze- 

nia warunków, w których ten areał 

możliwie najbardziej zdolny będzie 

sprostać potrzebom państwa. Droga 

do powiększenia dochodu społeczne- 

go z jednostki powierzchni areału 

ziemskiego, prowadzi poprzez zmniej 

szenie warsztatów rolnych do granie 

zakreślonych możliwością całkowite- 

go wykorzystania pracy własnej ro- 

dzin rolniczych. Skoro więc gospodar 

stwa rolne, ze wzgłędu na swój wię- 

kszy obszar, niemożność wykorzysta- 

nia, nadmierne zadłużenia i t. p. nie 

są w stanie sprostać swemu natural- 

nemu przeznaczeniu, oraz nie mogą 

mu dać stałego dochodu społecznego 

w formie podatków, ingerencja państ 

wa zmierza do zmniejszenia obszaru 

jest słuszne 

realizowanie jego 

    

gospodarstwa. Posunięci 

i uzasadnione, a 

nie narusza zasad sprawiedliwości 

społecznej — państwo zamierza wy- 

egzekwować zaległe podatki w formie 

równoważnika gruntowego. 

W danym wypadku w 
większych własności 

stosunku 

do ziems- 

kich państwo zamierza postąpić tak, 

jak zmuszone jest postępować w sto 

sunku do każdego innego płatnika, 

przejmując za zaległości podatkowe 

Angielskie artykuły 
o Marszałku Piłsudskim. 

LONDYN (Pat). Dwa londyńskie 

pisma niedzielne ogłaszają dłuższe 

wywody poświęcone Marszałkowi 

Piłsudskiemu z racji przypadającej 

66-ej rocznicy jego urodzin. 

„Observer* pisze: „Obecnie.po 15 

latach Marszałek Piłsudski z duma 

spoglądać może na swoje dzieło. Kraj 

jest coprawda wciąż jeszcze biedny, 

ale, nie wdając się w żadne ryzykow 

ne wielkie plany, Polska ma tyłe, ile 
jej trzeba, aby przetrwać aż nadejdą. 

lepsze czasy. Organizacja została do 
prowadzona do stanu doskonałego 

Koleje polskie są najlepszemi na kon 

tynencie europejskim. Polski handel 

zagraniczny rozwinięto na cały świat 

Spory wewnętęzno-polityczne zosta: 

ły opanowane i ludność kraju pracu 
je. dzisiaj dla dobra państwa. Przyj” 

mnym upominkiem urodzinowym dla 

Marszałka - Piłsudskiego są wyniki 
wyborów: komunalnych, które: wska 

zują na znaczny wzrost głosów pro 

rządowych: „Obserwer* opisuje nas- 
tępnie szereg interesujących. szczegó 

łów z bogatej przeszłości Marszałka i 
kończy swój obszerny opis planat! 
zmian konstytucji, stwierdzając w z 

kończeniu co następuje: „Marszalek 

Piłsudski zachowując stanowisko mi 
nistra: wojny i generalnego inspektor 

sił zbrojnych, rządzi Polską. myšlac 
o tem, aby -ją uczynić silnem i nieza 

leżnem państwem.*' - łk 
- Drugi artykuł o Marszałk ! 

skim zamieszcza „Sunday RS ėreo“, 

który pisze: „Piłsudski — to Polska” 
Pismo. opisuje serdeczńy stosunek 

bezwzględńego oddania: dla Marszał 

ka współpracowników w rządzie i po 
za rządem. Podkreśla, że żadne posu 
nięcie w polityce zagranicznej nie do 

konywa się bez «łecyzji* Marsząłka; a 
w ministrze Becku posiada on naj- 
zdolniejszego współpracównika, Da- 
lej pismo przytacza jako przykład 
wielkiej skromności Marszałka, że ży 
je on wyłacznie za swoje pobory mar 
szałkowskie, a wszystkie inne oddaje 

na cele dobroczynne. 

   

    

  
   

    

Mussolini — Litwinow. 
RZYM (Pat). Mussolini przyjął w 

niedzielę w południe komisarza ludo 

wego spraw zagranicznych Litwino- 

wa i adbył z nim długą i serdeczną 

rozmowę. 
Szef rządu włoskiego i Litwinow 

omówili zagadnienia polityki zagrani 

cznej, zatrzymując się w szezególnoś 

  

ci na sprawach dotyczących bezpoś- 

rednio Italji i ZSSR. Rozpatrywana 

możliwości poprawy ogólnej uacji 

politycznej w duchu paktu przyj 

  

  

jaźni 

włosko-sowieckiej. Obaj mężowie sta 

nu uznali, iż należy w jak najkrólt- 

szym czasie dokonać wymiany dokt- 

mentów ratyfikacyjnych. 

Burzliwe uzupełniające wybory w Hiszpanji. 
PARYŻ (Pat). Z Madrytu donoszą 

w i2 prowincjach Hiszpanji odbywa 

ja się dziś ponowne wybory, mające 

na celu powołanie w drodze bałotaża 

95 posłów do Kortezów. Atmosfera 

pelityczna niezwykle naprężona. W 

ciągu 15 dni ministerstwo spraw we- 

wnętrznych trzymało kraj w niepew- 

ności ce do rezultatów pierwszych 

wyborów. Dopiero w nocy w sobotę 

ogłoszono oficjalne wyniki wyborów 

z dnia 19 listopada. Według wyka- 
zów urzędowych prawica zdobyła 

171 mandatów, centrum 145, lewica 

61. Kortezy mają liczyć 478 posłów. 

wobec czego postanowiono dziś doko 

nać wyborów uzupełniających 95 po 

słów. Agitacja wyboreza przybrała o! 

brzymie rozmiary. Wśród napisów 
nie brakło hasła: „Niech żyje Alfons 

XIII!“, : 
Donoszą © towarzyszących akeji 

wyborczej aktach terroru. W małej 

miejscowości Kuentza zabici zostali 

dwaj młodzieńcy, należący de ugru- 

powań prawicowych. 

Marsz głodnych na Paryż. 
PARYŻ, (PAT). — Przed kitku dniami z 

ółnocn; ów Francji wyruszył kieru 
jąc się na Paryż pochód głodnych, złożony # 

kilku niewielkich grup bezrobotnych. Komu 

nišei/ parysčy, elic4ė- wykorzystać sytuację 

dla swych celów, ogłosili dzisiaj wezwanie 
do klasy robotniczej, w ktėrem nawolywali 

do uroczystego powitania maszerujących. —- 
Istotnie, od południa na wszystkich bulwa- 
rach paryskich można było spotkać grupy, 
udające się na miejsce spotkania. Stadjon w 
St. Denis pod Paryżem został zapełniony. 

Obliezają, że w manitestacji wzięło udział 

    

około 10,000 osób, przeważnie komunistów. 
Nieśli oni czerwone sztandary, Śpiewając pie 

śni rewolucyjne. : 
Po przybyciu głodnych ż północy odbył 

się meeting. Posterunki policyjne, ustawione 
na rogatkach paryskich, rie dopuściły pocta 
da do stolicy. Na meetingu w St. Denis wyb 
rana została dełegacja; która przedłożyć ma 
swe postulaty Izbie Deputowanych. W mię 
dzyczasie głodni byli podejmowani w ratu- 
szu w St. Denis honorowa lampką wina. — 

Manifestanci powrócili do Paryża wieczorem 
Ineydentów nie było. 

Orkan nad morzami Gzarn m i Kaspijskiem. 
MOSKWA (Pat). Do Moskwy na 

deszła wiadomość dotycząca orkanu 
nad morzem Czarnem i Kaspijskiem. 
W porcie Noworosyjsk zerwał się z 
kotwiey, rozbił się © molo i zatonął 
siatek angielski. Załogę uratowane. 
Liezne statki w portach czarnomors- 
kich zostały zerwane z kotwie i unie 
sione w pełne morze. Pomiędzy Pot 

  

hi i Batumem morze wyrzuciło na 
„brzeg dwa rozbite statki sowieckie — 
„Podwig* i „Siergiej*. Na morzu Kas 
pijskiem kilka okrętów osiadło na ta 
wiey piasku. Akcja ratunkowa w to- 
ku. Szczególne spustoszenie wyrzą- 
dził orkan w okolicy Baku, przerywa 
jąc komunikację kolejową na prze- 
strzeni Baku — Batum. 

". ZJAZD FEDERACJI P. Z. O.O. 
WARSZAWA, (PAT). — W dniu 3.b. iv. 

odbył się w stoliey VI walny zjazd delegatów 
Federacji Polskich Związków Obrońeów Oj- 

ezyzny, połączony z obchodem 14-leeiu 

FIDAC-u. 

Zjazd poprzedziła uroczysta msza w Xo- 
śeciełe garnizonowym. Po mszy świętej nastą 
piło złożenie wieńców na grobie Nieznanego 
Żołnierza. Imieniem FIDAC-u wieniec złożył 
obceny prezes FIDAC-u p. Gustaw Cadere, 
poseł pełnomoeny Rumunji, imieniem Fede- 

raeji —prezes gen. dr. Górecki. ; 

O godz. 11,45 w sali Rady Miejskiej zeb: 
rali się delegaci Federacji P. Z. O. O. z całej 
Polski. Na zjazd przybyli: p. marszałek Se- 
natu Raczkiewicz, prezes N. I. K. gen. Krze- 
mieński, minister Schaetzeł, przedstawiciele . 
państw obcych z ambasadorem Łaroche, wi: 
ceminister spraw wojskowych gen. Składkow 
ski. dowódea O. K. gen. Jarnuszkiewiez, atta 
chćs wojskowi państw obeych, przedstawieie 
le władz z wicewojewodą Ołpińskim, wetera 
ni 1863 roku. 

Parlament irlandzki. 

      
  

Na zdjęciu gmach parlamentu w Dublinie. 

UORETEWEOGEZCNA KREDEK TYWOTZZOOORZCGOE SZ TWÓR FOOT RCR STATE TT IIA 

jego mienie ruchome. Jeżeli postawić 

pytanie. co jest lepsze, czy zabrać za 

zaległe podatki drobnemu rolnikowi 

ostatnią krowę, lub rzemieślnikowi je 

go jedyny warsztat szewiecki, czy też 

ziemskiemu kawałek 

gruntu. odpowiedź będzie chyba ja- 

właścicielowi 

sna. 

Argumentów, przemawiających za 

takiem, a nie innem rozwiązaniem w 

obecnych warunkach sprawy zaległo 

ści podatkowych większych  gospo- 

darstw rolnych jest o wiele więcej. 

niż to mieliśmy możność przedstawić 

w krótkim zarysie. Zdaniem naszem 

sprawa 

państwa jest pierwszorzędnej wagi 

przejęcia gruntów na rzecz 

Państwo będzie mogło wykonać dwa 

zasadnicze zadania: zlikwidowanie za 

Jegłości podatkowych. nie czyniąc 

  

krzywdy społecznej, oraz powiększe 

nie dochodu społecznego w drodze 

stworzenia samodzielnych warszta- 

tów pracy, któreby zapewniły ujście 

nadwyżce rąk roboczych przeludnio- 

nej wsi. Dlatego też mając na uwadze 

tę holączkę struktury agrarnej ziem 

Ъ žeby 

ustawa o przejęciu ziemi na rzecz 

państwa za zaległości podatkowe o 

kreśliła przeznaczenie i sposób zużył 

należało, 

  

podnieś 

kowania powstałego tą drogą zapasu 

Nie mając przed sobą ostateczne 

go projektu tej ustawy, wydaje się 

nam przedwczesną krytyka szacunku 

jaki może być dokonywany przy prze 

jęciu ziemi na własność państwa. To 

też pod tym względem z  Szanow- 

Autorem 

nie możemy. 

nym artykułu zgodzić się. 

PRZYBYCIE PANA PREZYDENTA. 

O godz. 12 przy dźwiękach hymnu naro 
dowego, w towarzystwie p. premiera Jędrze 
jewieza przybył P. Prezydent Rzeczypospo- 
litej Ignacy Mościeki zajmująe miejsce w fo 
telu, przed stołem prezydjalnym. Obok za 
siadł p. premjer Jędrzejewicz. W pierwszym 
rzędzie zasiedli dostojnicy państwowi, przed 
stawiciele państw obeych oraz pani prem 
rowa Jędrzejewiczowa. W prezydjum zjaz: 
zasiedli prezes FIDAC-u minister Cadere, pra 
zes” Federacji gen. Góreeki, marszałkowi 
Aleksandra Piłsudska.i inni. Za stołem pre- 
zydjalnym ustawiły się poezty sztandarowe 
organizacyj i b. wojskowych, zrzeszonych w 
Federacji. 

PRZEMÓWIENIE GEN. GÓRECKIEGO. 

Zjazd otworzył prezes Federacji gen. Gó- 

reeki, który na wstępie powitał p. Prezyden- 

ta, p. Premjera oraz dostojników państwo - 

wych, przedstawicieli państw obeych i zebra 

nych gości, wznosząc okrzyk na część p. Pre 

zydenta Rzeczypospolitej i Pierwszego Mar 

szałka Polski Józefa Piłsudskiego. Okrzyk 

ten podchwycony został przez zebranych z 

entuzjazmem. Następnie gen. Góreeki wysgło 

sił przemówienie z okazji zjazdu, w którem 
m. in. zaznaczył, iż w pracy swej sfederowa 

ni obrońcy Ojczyzny idą wiernie i wytrwa 

le za wskazaniami swego Wodza Naczelnego 

Marszałka Piłsudskiego. Następnie gen. Góre 

eki zacytował wyjątek z rozkazu Marszałka 
Piłsudskiego z 18 października 1920 roku: 

„Ziemia ta, strudzona siewem krwawym 

wojny, czeka na siew pokoju, czeka na tych, 

eo miecze na lemiesze zamienią*. 
W ten sposób — mówił gen. Góreeki -- 

komendant nakazał nam pracę w trzech kie 
runkach, t. j. nad utrwaleniem potęgi Rzeczy 
pospolitej militarnej. materjalnej i kultura! 
nej. To też w myśl jego rozkazu praea Fede 
racji P. Z. O. O. w tych 3 właśnie rozwija 
się dziedzinach. Jako najgłówni e zadanie 
Federacja postanowiła sobie pracę nad utrzy 
maniem sprawności bojowej oficera, podołi 
cera i szeregowca rezerwy. Rezultat tej pra 
cy przedstawia się w ten sposób, iż w Polsce 
jest zorganizowanych obrońców i obrończyń 
Ojezyzny 600,000, z czego 100,000 w szere- 
gach przysposobienia wojskowego. W świetli 
cach Federareji wre prata wychowawcza, ma 
jąca na celu jasne sprecyzowanie stosunku 
obywatela do państwa, w myśl hasła: „Wszy 
stko dla państwa i jego mocarstwowego sia 
nowiska w świecie*. Odbywająe swój walny 
zjazd w dniu dzisiejszym, Federacja obcho- 
dzi również 14-tą rocznicę światowej organi 
zacji FIDAC-u. Jako prezes tej organizacji w 
ubiegłej kadencji gen. Górecki odwiedził kole 
gów — komhatantów w 9 krajach, co pozwo 

liło mu stwierdzić, jak w ciągu ostatnich lat 
wzrósł prestige Polski w opinji świata. 

W. imieniu rządu witał zjazd wieeminister 
spraw wojskowych gen. Składkowski. Nastę 
pnie wygłosił przemówienie powitalne prezes 
FIDAC-u minister pełnomocny Rumunji Ca-, 
dere. Kończąe swe przemówienie minister Ca 
dere powiedział: к 

    

   

PRZEMOWIENIE MIN. CADERE. 

Jesteśmy zawsze ci sami, zawsze niewzru 
szeni w naszej wierze, ufni w naszą siłę, 116 

    

D'Annunzio chory? 

  

W paryskich kołach literackich. rozeszła 

się pogłoska że Gabriel d'Annunzio , miewa 

ostatnio ostre ataki choroby psychicznej. 
Na zdjęciu w włoski literat i polityk. 

    

Przyjazd do Wilna | 
wiceministra Pierackiego: 
Wcezoraj.pociągiem rannym pr 

był do Wilna wiceminister wyznań re 
ligijnych o oświecenia publicznego э 
Pieraeki: dla wzięcia udziału w, regjo 

nalnym zjeździe dla spraw oświaty 
zawodowej ос ооа оЕИ асН 

P. wiceminister odbył Коп{еге! 

z kuratorem Szelągowskim w. špra- 

wach oświaty.na Wileńszczyźni 

Projekt finansowy | 
ChautempSs'a. -‹ .. 

PARYŻ (Pat). — Przedstawiony 
przez rząd Chautemps projekt. finan 

sowy przewiduje. ogółem oszezędno: 

ci i nowe wpływy: kasowe na sumę-5 

miljardów 21 miljonów złotych. - 

   

    

   

  

Pierwszy kongres___ 
„partji Francji". 

PARYŻ (Pat). W niedzielę odbył 

się w Paryżu pierwszy: konstytuują- 

cy kongres socjalistycznej partji Fran 

cji (Unja Juaresa) — t. zw. neosocja 

listów. ł п 

4 Wystawa ; 
plastykėw-legjonistūw.. 

WARSZAWA, (PAT): — W niedzielę 4 

Instytucie Propagandy Sztuki p. prezės Rais 

Ministrów Janusz. Jędrzejewicz dokonal :01- 

warcia wystawy Koła Plastyków — Legjoni 

stów, zorganizowanej przez Iństytut Studjow 

Legjonowych z okazji 15-rocznicy: odzyska- 

nia niepodlegtošci.: Na wystawie- zgromadzo 

no prace 80 legjonistow. | ы ; 

Akademja ku czci Ariosto. 
POZNAŃ, {РАТ). — W niedziełę po po 

łudniu odbyła się w Białej Sali Bazaru nro- 

czysta akademia ku uczczeniu 400 "rocznicy 

zgonu wielkiego poety włoskiego” -Ariosto, 
twórcy „Orlanda Szalonego". Akadęmję, któ 
rą zorganizował zarząd T-wa Dante Alighie 
ri w Poznaniu, zaszczycił swą obecnością ami 
basador królestwa włoskiego w Warszawie 
Bastianini. 

Śląsk — Brno 11:5. 
KATOWICE, (PAT). — W niedziełę w Kr 

Hucie bokserska reprezentacja Brna rozegra 
ła mecz z reprezentacją Śląska, przegrywajse 
zdecydowanie 5:11. 

        

ra jest przedewszystkiem triumfem siły du 

cha, solidarności i poświęcenia. Tej to siłe 

moralnej, nieuchwytnej, a jedpakowoż tak 

potężnej, która ożywiała również i was, legjo 

nistów polskich, składam dzisiaj hołd. S0- 

juszniey uznali w was prawdziwych towarzy 

szów broni i jestem przekonany, że będę wy 

razicielem uczuć wszystkich, Śląe nasze peł 

ne czci pozdrowienia Pierwszemu Legjoni: 

śeie, Marszałkowi Piłsudskiemu. Nieeh żyje 

Polska*! 

HYMNY 10 PAŃSTW. 

Orkiestra odegrała hymny narodowe 1% 

państw, sfederowanych w FIDAC-u, których 

zebrani wysłuchali stojąc. 
Ostatnie przemówienie wygłosiła przedstr 

wieielka sekeji żeńskiej FIDAC-u pani de. 
Regina Danysz — Fleszerowa. Na zakońeze- 
nie oficjatnej części zjazdu p. Józef Węgrzya 
wypowiedział dwa wiersze ze zbiorów poęty 
legjonowego śp. por. Mąezki. 

Po południu dalsze obrady zjazdu toezy- 
ły się w Świetlicy Federaeji. Udziełono abse- 
lutorjum ustępującemu zarządowi i wybrane 
nowy zarząd główny, komisję rewizyjną i sąd 

koleżeński. 

UCZCZENIE PAMIĘCI BISKUPA 
BANDURSKIEGO. 

Przy wolnych wnioskach uezezono przez 
powstanie pamięć kapelana oboźnego Federa 
eji 4. p. biskupa Bandurskiego i uchwalono 
poprzeć akcję komitetu wileńskiego, który Aą. 
ży do przeniesienia zwłok Biskupa z podzie 
mi katedralnych do sarkofagu, który będzie 
ustawiony w nawie katedry, oraz do wydania 
dzieł wielkiego kapłana — patrjoty. 

PREZYDJUM FEDERACJI. - 

Po zakończeniu zjazdu odbyło się posie- 
dzenie zarządu głównego, który dokonał wy. 
boru prezydjam Federacji. Prezesem został 
gen. Roman Górecki, wiceprezesami: pani 
Marszałkowa Piłsudska, rtm. Józef Ryszkie- 
wiez, wojewoda Kościałkowski, dyr. Dzia- 
dosz, pos. mjr. Wagner i przedstawiciel Zw. 
Podoficerów Rezerwy, sekretarzem general- 
nym — pos. Walewski. / 

   



Jubiieusz 10-lecia 
Konserwatorium. 

Przy zapełnionej sali na ukwieco- 

nej i zapełnionej orkiestrą estradzie, 

ukazał się wzruszony Dyr. Wyleżyn- 

ski iw słowach pełnych prostoty na- 

kreślił dzieje uczelni przez te lat 10. 
Nie streszczamy przemówienia, gdyż 

umieściliśmy wiadomości o tem w so- 

botnim numerze. Dodajmy tyłko, że 

Dyrektor dziękował gorąco współpra- 

cownikom swoim, za ofiarny trud w 
szkole, uczniom za gorliwość w pracy, 
a wszystkim, za sympatyczny nastrój 
jaki umieli wytworzyć, tak potrzebny 
dla dusz artystycznych. 

Potem nastąpiła część koncerto- 
wa: Subtelnie i z precyzją wykonała 
orkiestra nastrojowy poemat Moniusz 
ki „Baśń zimową*. Następnie urocza, 
młodym zapałem tchnąca p. Żwidry- 
nówna, (II nagroda w konkursie śpie- 
waczym w Warszawie), zachwyciła sa- 
lę czystym jak kryształ głosem, polo 
tem rozlewaej liryki, niezwykle wyso 
kiemi fioryturami koloratury, a obok 
tego poważnie głeboko brzmiącemi ta 
nami uczuciowemi w arjach z opery 
„Zamarte miasto“ Korngolda (najpiek 
niejszej, z op. „Lakme“. Delibes'a. 
śpiewanej po włosku, i w łekkich pio- 
senkach „Oczekiwaniu* Friedmana i 
„Mazurku* Grosmana; po licznych i 
entuzjastycznych brawach i bisach, do 
rzuciła niezmordowana artystka jesz- 
cze piosenkę. 

Wiełki konceri fortepianowy Ró- 
życkiego, przy towarzyszeniu orkiest 
ry. wykonała wspaniąle p. Hleb-Ko- 
szańska, której niezwykłe talenty po 
dziwia Wilno nieoddzisiaj. Ta absol- 
wentka konserwatorjum mając przed 
sobą drogę laurów estradowych, zanu 

rzyła się w kurze bibljotek i tam pra 
cuje jako zawodowa siła, o tak wyso 
kim poziomie, że została wysłana z ra 
mienia Min. do komisji rewindykacyj- 
nej pracującej w Moskwie, przy segre 
gowaniu naszych tam dokumentów i 
książek, oraz innych tego rodzaju za 
bytków. Te prace nie przeszkodziły 
artystce w uprawianiu muzyki i mie 
liśmy wczoraj dowód, że nie straciła 

wprawy, ani potęgi tonu, który brzmiał 
rozgłośnie, doskonale trafnie, panując 
nad falą głosów orkiestrowych, skupia 
jąc dźwięki wielkiej, trudnej kompo- 
zycji Różyckiego. 

W przerwie nastąpiły przemówie 
nia gratulacyjne, które rozpoczął ks. 
Kretowicz w imieniu Lutni, instytucji 
ściśle z Konserwatorjum związanej, 
zaznaczając, że ta uczelnia realizuje 
myśl i marzenia ś. p. Montwiłła, o po 
dniesieniu kultury muzycznej w Wil. 
nie. Potem p. dyr. Rychłowski składań 
gratulacje, przemawiał w delegacji u 
czeń konserwatorjum, z wielką ser- 
decznością zwracając się do ukochane 
go.Dyrektora, ze słowami podzięki, za 
dobroć i wyrozumiałość w stosunku 
do młodzieży. Przemawiał przedstawi 
ciel Żydowskiego Instytutu _Muzycz 
nego, z serca, życzliwie i dosadnie, 
przemówił prof. Józefowicz od perso- 
nelu nauczycielskiego, poczem odczy 

tał liczne depesze: od Ministerstwa W 
В. 10. Р., ой marszałka Raczkiewicza, 
od wszystkich dyr. konserwatorjów w 
Polsce i wielu innych osób. 

Wzruszony, otoczony wielkiemi ko 
szami wspaniałych złocieni, odpowie- 
dział Dyr. Wyleżyński, dziękując z 
prostotą za tyle wyrazów uznania, za 
serdeczne życzenia, i pochwały, któ- 
rych większą część uważa za koniecz 
ne skierować ku współpracownikom, 
dotrzymującym placu w tak ciężkich 
warunkach. 

Nastąpiła w I[ części koncertu kom 
pozycja absołwenta  Konserwatorjum 
p. Czosnowskiego, na orkiestrę pod tyt 
„Cienie Akropolis*, dobrze skonstru 
owana, ale dość mętna w wypowiedze 
niu treści. Arje: Moniuszki (Straszny 
Dwór). Masseneta, (Werter), Verdie 
go, (Rigoletto), wykonał p. Narocz - 
Nowicki, potem nastąpiło wykonanie 
niezwykłego utworu prof. T. Szeligow 
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I-szy Regjonalny Zjazd 
w Sprawach oświaty zawodowej. 

Wczoraj o godzinie 10 w gmachu 
Izby przemysłowo-Handlowej rozpo 
częły się obrady I-go Regjonalnego 
Zjazdu w sprawach oświaty zawodo 
wej na naszych ziemiach, zwołanego 
z inicjatywy Izby Przemysłowo-Han 
dlowej w Wilnie przez komitet orga 
nizacyjny, w którego skład weszli 
przedstawiciele sfer  zainteresowa 
nych, a mianowicie- — Kuratorjum 
©. $. W., U. S. B., Izby Przem.:Handl. 
Izby Rzemieślniczej, Izby Rolniczej, 
Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Za 
wodowych (Koło Wileńskie). Ogo- 
łem w zjeździe wzięło udział około 
200 osób. 

Obrady zagaił przewodniczący ko 
mitetu organizacyjnego J. M. Rektor 
U. S. B. prof. Staniewcz, zapraszając 
na przewodniczącego zjazdu p. Rek- 
tora S. G. G. W. Mikulowskiego-Po 
morskiego. 

W imieniu Ministerstwa W. R. i 
O. P. powital zjazd p. minister Piera 
cki. zwracając uwagę obecnych na 
doniosłość sprawy oświaty zawodo: 
wej na naszych ziemiach. 

Po mowach powitalnych, wygło- 
szonych przez przedstawicieli woje- 
wody Jaszczołta, Metropolity Jałbrzy 
kowskiego i magistratu m. Wilna, 
przewodniczący udzielił głosu p. wi- 

zytatorowi Nieciejowskiemu, zastęp- 
<cy p. inż. Grzegorza Mersona, naczeł 
nika wydziału szkół zawodowych 
Kuratorjum O. S. W. (który na zjazd 
nie mógł przybyć z powodu choroby) 
dla odczytania referatu informacyj- 
nego p. t. „Stan i potrzeby szkolnict 
wa zawodowego na ziemiach północ- 
no-wschodnich“. 

Przed zakończeniem I-go płenarne 
go zebrania zjazdu p. przewodniczą- 
cy zaproponował na przewodniczą 
cych sekcyj: ogólnej — p. dr. Fiedo- 
rowicza, rolniczej — p. hr. Hutten- 
Czapskiego,  przemysłowo-handlowej 
p. prez. Rucińskiego i rzemieślniczej 
— p. prez. Szumańskiego. Kandyda- 
tury te zostały przyjęte przez aklama 
cję. 

Na tem plenarne obrady pierwsze 
go dnia zjazdu zostały zakończone. 

O godzinie 16 również w gmachn 
Izby Przemysłowo-Handlowej rozpo- 
częła obrady sekcja ogółna. 

'Dziś od godziny 9 obradują sek: 
je rolnicza i przemysłowo-handlowa 
oraz. rzemieślnicza. 

Uchwały powzięte na sekcjach bs 
dą przyjęte przez II plenarne posic- 
dzenie, które odbędzie się dziś o go- 

    

dzinie 16-ej. Na zebraniu tem nastą 

(w.) pi zamknięcie zjazdu. 

DORON RH 

Szkoły policyjne w Stanach 
Zjednoczonych. 

Walka z przestępezością jest trudnym za- 
wodem, do którego przygotowują się adep- 
ci w ciągu długoletnich studjów. Najlepsz2 
pod tym względem szkoły fachowe istnieją 
w Stanach Zjednoczonych. Obok 16 szkół 
policyjnych, stojących tam na wysokim po- 
ziomie, znajduje się w Nowym Yorku wyż- 

sze studjum policyjne, zasługujące w całej 
pełni na miano uniwersytetu kryminologicz- 
nego. Do tej wyższej szkoły uczęszcza 2.100 
słuchaczy. Z kryminołogją zapoznają ich te 
oretycznie i praktycznie 230 specjalistów 
Profesorami są przeważnie sędziowie najwy 
ższych instancyj, wybitni grafologowie, le- 
karze i chemicy. Szkoła posiada też własne 
muzeum cełem dania uczniom okazji zapoz 
nania się z wszełkiemi wynalazkami, wcho- 
dzącemi w zakres kryminologj 

Jednym z warunków przyjęcia do wyż- 
szej szkoły policyjnej jest conajmniej jedno 
roczny pobyt kandydata w Nowym Yorku i 
znajomość tamtejszych stosunków. Wiek kan 
dydata nie powinien przekraczać 29 lat, a 
jego waga musi wynosić conajmniej 70 klg 
Po ścisłem przeegźamimowaniu fizycznej i u- 
mysłowej sprawności kandydata, bierze sių 
jeszcze dła pewności odcisk: pałca. A nuż 

byłby to wilk w owczej skórze, a więc — 
przestępca? Uczniowie muszą po mistrzow- 
sku opanować zasady walki japońskiej dżiu- 
dżitsu, a z drugiej strony znać prawo karne 
niegorzej od sędziów śledczych. Po kilku la- 
tąch uciążliwych studjów i ćwiczeń fizycz 
nych adept uzyskuje prawo noszenia broni, 
otrzymuje przydział i... zostaje wvznaczony 
na stanowisko zwykłego poliejanta, kierują- 

cego ruchem ulicznym na przedmieściu. 
ak. 

  

  

Silna flota powietrzna— 
najlepszą obroną granic 

  

Napoleon w życiu prywatnem. 
Napoleon lubił zabawy i maskarady. Со- 

prawda, jakikolwiek się przebrał, poznawano 

go natychmiast po charakterystycznym cho- 
dzie i sposobie trzymania głowy, właściwym 
tylko jemu jednemu. Poza tem wszyscy Bo- 
napantowie mieli bardzo (piękne ręce. Napo 
leon miał ręce tak maleńkie i tak delikatne, 
że pozazdrościćby ich mogła niejedna wyk 
wintnisia, Nie chcąc, by zdradzały go ręce, 
wkładał zwykłe, udając się na maskarade 
dwie lub trzy pary rękawiczek, ale i to nie- 
wiele pomagało. 

Żył wówczas w Paryżu lsabey, słynay 
portrecista. Artysta ten, dzięki niezwykłym 

zdolnościom mimicznym, potrafił zmienić 
swój wygląd tak doskonale, że nie poznawali 
go nawet najbliżsi. Najpoleon postanowił 'we: 

wać go do pomocy, w nadziei, że w den spo- 
sób wyprowadzi wszystkich w pole 

Zawezwawszy Lsabey'a zaproponował mn, 
aby na najbliższym balu maskowym przebrał 

, się z niego, wystąpiłoby w sali balowej... dwu 
cesarzów, co pomylićby avoglo szyki stąpa 
jącej wciąż po piętach Napoleona Świły. Isa 
bey zgodził się skwapliwie na propozycję 
Cesarza. Jak opowiadał później Napoleou, 
przebranie powiodło się znakomicie; Isabev 
tak potrafił znakomicie naśladować głes, 
chód i ruchy Cesarza, że wszyscy osłupień 
zobaczywszy nagle dwóch Napoleonów, a nikt 
rozpoznać nie mógł, który z nich jest praw 
dziwy... 

W interesujących pamiętnikach pani 

Słynny wiedeński chór chłopięcy w Polsce. 

  

Słynny juź dziś na całym świecie chio 
pięcy zespół śpiewaczy z Wiednia pod dy- 
rekcją dr. Grubera przyjechał do Polski na 
gościnne występy. Pierwszy występ „chłop- 
ców wiedeńskich** odbył się w piątek w Ti! 

harmonji Warszawskiej, Z Warszawy 
Się zespół na występy do innych 
Polski. 

Na zdjęciu odjazd młodocianych špie- 
waków z Wiednia. 

udaje 
miast 

skiego koncertu ua klarnet (na który 
się mało bardzo pisze utworów), przez 
p. Czosnowskiego, zakończyło zaś pięk 
nie wykonane Preludjum Szymanow 
skiego i polonez As Chopina, przez p. 
Chomesa. $ 

Większa część zebranych udała się 
na bankiet w Sali Żorża, gdzie do póź 

na. przebywano w przyjacielskim imi 
łym nastroju, winszując Dyrektorowi 
i życząc zebranym muzykom jak naj- 
lepszej przyszłości artystycznej. 

Zastępca. 

  

OKO W OKO Z KRYZYSEM. 
Kominy przestają dymić. Zawier- 

<ie. Na 32.000 dusz */, ludności Za- 
wiercia jest na utrzymaniu opieki spo 
łecznej. Widzimy starego człowieka na 
tle wygasłych fabryk. Bezrobotny. 

Niżej rozkopane odkrywki. Czarne 
jamy zawierają węgiel. Węgiel wyrą 
bują dwaj chłopcy, składają go da 
worków — węgiel ten jest jedynem 
źródłem ich utrzymania. To biedaszy- 
by w Katowicach. 

A dalej sylwetka chałupnika łódz- 
kiego, który bije codzienną pracą rąk i 
skrzypieniem drewnianego warsztatu 
wielkie zakłady przemysłowe o skom 
plikowanych maszynach, o całym za 
stępie inżynierów, mechaników, robot- 
ników. o miljonowych  kapitałach. I 
gdy z zadumą odwracamy wzrok od 
chałupnika, widzimy rozmawiającego 
z oberwanym andrusem z Annopola 
młodego uśmiechniętego mężczyznę, 
w palcie ż kapeluszem w ręku. 

Nazwisko jego brzmi: Konrad 
Wrzos. Obrazy zaś, które malowałem 
wyżej są częściami fotomontażu zdo- 
biącego okładkę jego książki. Tytuł tej 
książki brzmi: „OKO W OKO Z KRY 
ZYSEM* : 

Podtytut zaš brzmi: 
„Reportaż z podrėžy po Polsce“. 

* о* * 

— Reportaž. 
Dziś niema juž „opisu“, „notatek“. 

„pamietnikėw“, „obrazėw“. Dziš jest 

reportaż. Reportaż jest modny, jest 
tem, co interesuje czytelnika, tem, co 
będzie się w piśmie, książce, gazecie 
czytało, tem, co łatwo zrobi sławę au 
torowi. 

Proces, podróż, wojna, kryzys 
wszystko to daje w rezultacie kopy re- 
portażów. Dziś ksżdy reportaże pisze 
ma to być najłatwiejszy sposób opisu 
— byle co i byle jak, grunt — odpo- 
wiednio frapujące tytuły i odpowied 
nia ortografja: ż czy rz na końcu. 

Dawniej nazywaliśmy te rzeczy 
inaczej. Ale czyż nie wyglądają na re- 
portaż Sienkiewiczowskie „Listy z 

Afryki", obraz Paryża w „„Lalce* Pru- 
sa, opisy wsi polskiej Reymonta? Czyż 
utwory Sieroszewskiego nie nazwano 

  

Nietylko. Reportaż ma swoje — so 
bie tylko właściwe — wymogi. Szero- 
kie rzesze czytelników lubią reporta 
że nie dla snobizmu nazwy. Reportaż 
posiada szereg cech, które odpowiada- 
ją temu, czego szuka i czego żąda od 
literatury człowiek współczesny. 

Jakiż powinien być dobry repor- 
taż? I czem się różni od opisów daw- 
niejszych? 

Reportaż jest zdaniem sprawy czy 
telnikowi z jakiegoś faktu określonego 
Nie jest przypadkowym dziennikiem 
podróży, gdzie autor notuje wprost to 

Zgon matki dr. T. Szeligow- 

skiego. 

W nocy z 2 na 3 b. m. zmarła w 
Wilnie matka znanego muzyka dr. Ta 
deusza Szeligowskiego. 

Pogrzeb zmarłej odbędzie się we 
wtorek o godzinie 11 rano z domu ża- 
łoby przy ulicy Bakszta 14 na, cmen- 
tarz Rossa. Nabożeństwo żałobne zo 
stanie odprawione w kościele św. Ja- 
na we środę o godz. 10. 

wszystko, co fala dnia mu przyniesie. 
Taki pisarz jest jak małż ukryty na 
dnie rzeki, któremu woda znosi cząst 
ki pożywne, a on je przyswaja sobie i 
odpowiednio je przetrawia. Reporter 
winien mieć zupełnie określony temat; 
nie szuka poomacku tego, co mu w 
ręce wpadnie, ale szuka czegoś spec- 
jalnie, ma cel jasno określony ten ceł 
wyraźny i dla reportera i dia czytelni: 
ka jest pierwszą cechą dobrego repor 
tażu. 

Reportaż jest tworem publicystyki. 
Zawsze — nawet wtedy, gdy ukazuje 
się w formie książkowej. Stąd repor 
taż znacznie bardziej niż literatura 
piękna musi być związany z życiem : 
chwilą. Musi być aktualny — to jego 
druga bardzo ważna cecha. 

Reportażowe episywanie czegoś, co 
przebrzmiało niema sensu. Wszełki bo 
wiem opis historyczny posiada cechy 
swoiste i różni się od reportażu, choć 
możnaby go mutatis mutandis nazwać 
historją chwili bieżącej. 

Trzecią cechą reportażu, bez której 
niemasz tego działu piśmiennictwa, jest 
jego autentyczność i ścisłość. W 'repor 
tażu nie szukany wartości formalno - 
artystycznych, szukamy w nim prze 
"dewszystkiem prawdy. Nie jesteśmy w 
stanie być wszędzie, wszystkiego wi 
dzieć, czy słyszeć. Nie chcemy zaś o 
przeć się ślepo na czyimś zdaniu czy 
osądzie, chcemy sami obserwować zja 
wisko, być jego świadkami bezpośred 
nimi. To nam właśnie umożliwia ścis- 
ły i autentyczny reportaż. Reportaż 

Abell z domu Balcombe, „córki właścicieła 
domu, w którym mieszkał na wyspie św. He 
leny Napoleon, znajdujemy bardzo wiełe au 
tentycznego materjału, rzucającego ciekawe 
światło na różne strony charakteru Napoleo 
na; historję ostatnich miesięcy jego życiu. 
Pami Betsy Abell, córka urzędnika angieł- 
skiego, miała załedwie 14 lat, gdy cesarz przy 
był na swe ostatnie wygnanie; mała Betsy 
stała się szybko ulubienicą b. władcy łósów 

Europy, który w towarzystwie miłej i rezo- 
lutnej panienki często przebywał. Pewnego 
razu — snuje swe wspomnienia pani Abeli 
—przyszła do nas z wizytą moleńka dziew- 
czynka, córeczka sąsiadów pp. Legg. Słv- 
szała ona tyłe fantastycznie strasznych” hi- 
storyj o Bonapartem, że gdy dowiedziała „ie, 
iż za chwilę go zobaczy — rzuciła mi się prze 
rażona w objęcia. Gdy cesarz wrócił ze spa 
ceru wprowadziłam do jego pokoju mis 
Legg I opowiedziałam jak bardzo go się bo: 
Napoleor wówczas nastroszył włosy, wy: 
trzesze oczy i siyojąc najokropniejsze 
grymasy, krzycząc i mrucząc, zbliżył się de 
nas, — ezem przyprawił biedną miss Legg 
prawie o atak nerwowy. Napoleon śmiał się 
serdecznie z jej strachu i w żaden sposób 
nie mógł uwierzyć, że i ja mogłam się go tak 
samo bać, gdy przybył na wyspę. 

, Pewnego razu — opowiada w innem miej 
sou — spacerowaliśmy po łące z Napolec- 
nem i gen. Gourgand. Opodal pasły się kra 
wy. Nąraz: jedna z nich, widocznie czem 

podrażniona rzuciłą się na Cesarza. Napo- 
teon szybko cofnął się i zręcznie przesko 
czył przez parkan, za którym znalazł schra 
nienie. Natomiast gen. Gourgand odważnie, 
ze szpadą w ręce rzucił się pomiędzy Cesa 
rza i krowę, wołając, że poraz drugi ocala 
życie. Napoleonowi. W tem miejscu Cesar: 
parsknął śmiechem i powiedział generałowi, 
że należało w tym wypadku rozwinąć odpo 
wa szyk bojowy, aby odeprzeć ałak ka 
walerji. 

  

Jedną z pasyj Napoleona było — swata 
nie i klecenie małżeństw. 

Nawet w testamencie, pisanym na niewie 
łe dni przed zgonem, znalazł się m. in. legal 
w kwocie 300 tys, fr. ma rzecz księcia Istrji 
ale z warunkiem, by książe, — o ile jeszcz 
nie żonaty — pojął za żonę córkę gen. 
Duroc'a. 

Poza tem, w testamencie swym wyrazi? 
Napoleon Życzenie, aby jedną z jego kuzy 
nek korsykańskich, pannę 'Pallavicini, mat- 
ka wydała zamąż za gen. Drout'a, jeśli tyl 
ko przypadnie ona do gustu generałowi. Pod 
adresem całej swej rodziny wypowiedział 
Napolech takie życzenie: „Życzę sobie, aże: 
by wszyscy moi siostrzeńcy i .siostrzenice, 
kuzyni i kuzynki zawierali małżeństwa po- 
między sobą, uwzględniając krewniaków, po 
chodzących z krajów romańskich, ze Szwaj 
carji, lib Stanów Zjednoczonych. Potępiam 
jedynie małżeństwa ze Szwedami”. | 

To potępienie wywołane zostało postęp» 
wamiem marszałka Bernadotte'a, późniejszego 
króla Szwecji, który zdradził był sprawę 
Napoleona. Zdrady tej Napoleon nigdy prze 
baczyć, ani zapomnieć nie mógł. 

jest przedłużeniem naszego oka i ucha 
jest wędrującym mikrofonem, mikro- 
fonem, który — jak się zdaje —- jest 
twórcą reportażu. 

Z tego, cośmy mówili wyżej, czwar 
tym warunkiem dobrego reportażu 
jest jego naoczność. Opis zrobiony na 
podstawie książek, gazet, radja, opo- 
wiadań nie będzie reportażem, Oczy: 
wiście reporter posługuje się także 1 
tamtemi źródłami wiadomości. Ak 
tworzą one tylko kanwę, na której do 
piero się rozwija jego właściwa praca 
Pracą tą jest bezpośrednie zetknięcie 
się z opisywanym przedmiotem. Repor- 
ter bezstronnie i ściśle zdaje sprawę z 
tego, eo widział. 

Warunek piąty — to ujęcie tema- 
tu, to specjalna forma reportażowa. —- 
Reportaż nie jest tylko dokładnem wy 
liczeniem oglądanych wypadków i ob 
razów, jak każde dzieło publicystyczne 
stoi na pograniczu literatury pięknej. 

Po pierwsze z ogromnego -nieraz 
materjału, z którym się zetknął, wy 
biera reporter to. co uważa za najważ- 
niejsze. Dwoma się tutaj powoduje kry 
terjami: szuka tego, co jest najbardziej 
charakterystyczne dla badanego prze- 
zeń tematu, oraz tego, czego się przede 
wszystkiem chcą się o tym temacie do 
wiedzieć czytelnicy. Dalej układa ten 
materjał w obrazy i grupy, z których 
dopiero konstruuje całość; winien jed- 
nak dbać bardzo, by nie zaciemnić 
przez to obrazu. Dokonuje pewnej syn 
tezy i pomaga czytelnikowi do wycią- 
gania wniosków z przedstawionych w 

    

  

BIBLIOTEKA 
ZYGMUNTA AUGUSTA. 

W pięknym gmachu Bibljoteki Im. Wrób- 
Jewskich w białej sali, w której cokolw: 
po barbarzyńsku zagipsowano niezłe włoskie 
freski, odbył się odczyt p. Lisowskiego, w 
związku z tygodniem książki. Wystawa na- 
desłanych egzemplarzy bieżącej literatury, 
znajdowała się na dole, dzięki niezmordowa- 
nej pracowitości i pilności p. H. Drege, któ 
ra z pomocą kilku innych pań, podołała og: 
romnej pracy segregowania i wysyłania kom 
pletów na miasto Czy się z tego co sprzeda 
ło? Przyszłość pokaże... 

P. Lisowski mówił o zbiorach „ostatnie- 
go króla co nosił kołpak witoldowy*, ostni 
niego Jagiellona, wytwornego, wysoce huma 
nitarnego humanisty, miłośnika literatur, 
Sztuki i... kobiet. Ten artysta na tronie, gre- 
madził dzieła sztuki, przejąwszy przez mat 
kę kulturę Odrodzenia. Bibljoteka jego sklu- 
dała się z ogromnej liczby 4 tys. tomów, by 
ły tam dzieła de omni re scibili, et quibus 
dam aliis, a kosztowało 10 tys. czerwonych 
złotych, jak o tem świadczą skrzętne zapiski 
kancelarji królewskiej. Prawo, medycynn, 
Sztuka, przyroda, geografja, historja, wszysl 
ko się tam znajdowało w doskonałym dobo 
rze najlepszych dzieł oprawne cudnie, w de 
ski skórą cielecą obite, ozdobione wytałcza- 
niem złotem z cyfrą i znakiem królewskim: 
Sigismundus Rex i t. d. Andrzej Trzecieski, 
Łukasz Górnicki, Marcin Kromer, zajmowali 
się dostarczaniem ksiąg i opiekowali się ich 
katalogowaniem, doborem i umieszczenieni 
Znając amatorstwo króla przysyłali mu zew 
sząd dzieła znakomite, w korespondencji z 
kuzynem, Albertem Pruskim, « znajdują się 
wiadomości świadczące o tych zainteresowa 
niach królewskich i o przesyłakch dzieł „ne- 
retyckich*, z których wspaniała Biblja od 
samego Lutra z własnoręczną dedykacją, by 
ła swego rodzaju unikatem. 

Szlachetna pasja króla ukochanie tego 
pięknego księgozbioru, który mu był pewnie 
ulgą i wytchnieniem w tych ciężkich chwi- 
lach, jakich mu los nie szczędził, uwidoczni 
ła się w trosce o bibljotekę po śmierci właści 
ciela. Testamentem swoim wyraźnie i niedwu 
znacznie zapisał król cały księgozbiór zako 
nowi O. O. Jezuitów w Wilnie, z wyłącze 
niem księg ściśle liturgicznych, które miały 
slę dostać do:kościoła św. Anny, jak wiado 
mo przeznaczonego na grobowiec dla Zyg 
munta i jego żon Elżbiety i Barbary, co też, 
mimo pragnień wdowca nie zostało doka- 
nane. 

Wola jego jak i wskazania miłowania się 
dwóch narodów, iitewskiego i polskiego, nie 
została spełniona, tylko że narody wytrwa 
ły przeszło trzy wieki we wzajemnych bra 
terskich związkach, w myśl gorących próżb 
królewskich, a bobljoteka została zaraz roż 
proszona. Część dostała się siostrze Katarzy 
nie i wyjechała do Szwecji, skąd częściowo 
wróciła z jej synem Zygmuntem III, część 
znalazła się w Warszawie, część w Ujazdo- 
wie. Rabunki szwedzkie zniszczyły i wywioż 
ły sporo, starano się o zwrot, tak jak się 
dziś starają wydobyć od Bolszewji resztki, 
wy onej Bibljoteki Załuskich, bo tam 
znalazła się po wielu turbacjach i trybulnė 
jach przeważna część książek, o których 
zwrot u Szwedów starał się Jan Sobieski, ro 
częściowy skutek wywarło. 

Obecnie znajdujemy po kilka książek 7 
pamiętnym znakiem złoconym Sigismundus 
Rex wyciśniętym na okładkach, w rozmai- 
tych polskich bibljotekach: u Baworowskich, 
u Czartoryskich, w Jagiellońskiej, w Oss 
neum, u Kościelskich, u Kamedułów na Rie 
lanach, u Przeździeckich i w Poznaniu, w 
Wilnie atoli, tu gdzie je chciał mieć król pa 
wsze czasy, pozostało tylko... 8 książek. Trzy 
z nich opisał p. M. Brensztejn, który wogóle 
o tej bibljotece pisał, jak również Hartleben. 
Jeszcze Lelewel zachwycał się temi książka 
mi i profesor Groddeck, podnosił wysokų 
wartość i dobór dzieł, a w 4-rotomowym ka 
talogu Rontryma z 1810 r. zanotowano jes. 
cze 30 kilka tomów z daru Zygmunta Augu 
sta. 

Prelegent wyraził gorące swoje życzenie, 
by wszystkie jakie się gdzie znajdzie i od. 
kryje książki królewskiego księgozbioru, i 
te, które się znajdują w bibljotekach, zosta 
ły zwrócone Wilnu, jako miastu przeznaczo 
nemu do zachowania daru krółewskiego w 
myśl jego testamentu. 

P. L. Chomiński zagaił posiedzenie i dzię 
kował po odczycie w imieniu zebranych pre 
legentowi za ciekawe szczegóły o tem bogact 

AO miasta zatraconem jak tyle in- 
nych. 

   

  

   
   

      

   

  

  

    
   

  

  

  

    

    

WYPOŻYCZALNIĄ 
KSIĄ ŻEK 

Jagiellońska 16, m. 3 

Komy le na beletrystyka do ов- 
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tatnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. — Lek- 
tura szkolna. — Dział nauko- 
wy. — Każdy abonent otrzyma 

premjum. 

Czynna od godz. |!-ej do !8-ej. 

Warunki przystępne. 
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reportażu przesłanek.  Ubiera wresz- 
cie swoje sprawozdanie w taką formę 
zewnętrzną, która ułatwia czytanie, 
zainteresuje czytelnika, daje mu nawet 
pewne zadowolenie artystyczne. Zado 
wolenie to ma być nie tego rodzaju, 
jakie odczuwamy przy obcowaniu z 
dziełami sztuki, lecz jakich doznajemy 
przy oglądaniu bezpośrednio życia 

Jak widzimy dobry reportaż nie 
jest rzeczą łatwą. Autor, skrępowany 
wymogiem ścisłości, trzymający się te 
go, co sam widział, musi równocześnie 
być i stylistą i politykiem i specjalistą 
w różnych gałęziach. Tęgi reporter 
musi nieraz odbywać dalekie podróże, 
narażać się na niebezpieczeństwa, br: 
udział w walkach, wyprawach, w ży 
ciu warstw najbiedniejszych i najbo- 
gatszych, być wszędzie, wszystko wi- 
dzieć, z każdym mówić, wszystko w 
ześrodkowaniu dokoła jednego punk 
lu, jednego celu. Reporterka to praca, 
do której człowiek musi być specjal- 
nie stworzony. Jak artysta, aktor. de- 
magog, złodziej, kiper. Człowiek taki 
musi mieć specjalny zmysł, spryt, 
chwyt swego zawodu. Bez tej specjal- 
nej cechy będzie to kiciarz, pajac, krzy 
kacz, więzień — słowem partacz. 

Cecha zaś ta nazywa się talentem 
* * * 

Piszemy о reportażu Konrada 
Wrzosa z jego podróży po'Polsce. 

W granicach Polski żyje trzydzie- 
ście dwa miljony ludzi. Wśród tych 
trzydziestu dwóch miljonów niema za 
pewne zdrowego na umyśle człowieka, 
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Nowy typ maski i ubrania przeciwgazowege 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— Władysław Miekiewiez. Pamiętniki, — 

Tom. HI (ostatnij 1870 — 1925. Z dodaniem 
życiorysu aułora przez St. Piotra Kaczorow- 
skiego. Nakł. Gebethnera i Wolffa. Warsza- 
wa. Pisaliśmy obszernie o pierwszych dwóch 
tomach i o ich autorze. Zasługi syna nasze 
go, wieszcza są w swym zakresie ogromne. -— 
Odważnie i bezkompromisowo, od - chwiłi 
gdy jako osierocony 17-ietni chłopak stanął 
do pracy publicystycznej i opieki nad ro- 
dzeństwem do dnia zgonu, w 89 roku życia 
w 1926 r.) był niezmordowanym pracown* 
kiem. Przez pół wieku był dom P-stwa Mi« 
kiewiczów przystanią dla Polaków uczących 
się Polski w Paryżu i w atmosferze tradycji 
wolnościowych Wielkiej Emigracji. Fenome 
nalna pamięć ś. p. P. Władysława, jego nież 
mordowana uczynność, była bezcenną pomo 
cą dla rodaków. Przez szereg iat jeździł na 
kongresy Międzynarodowego Stowarzyszenia 

literackiego do różnych miast: Lisbony, Lon 
dynu, Wiednia, Madrytu, Rzymu i in. Wszę 
dzie, dważnie wygłaszał mowy polityczne o 
Polsce o jej stanie pod trzema zaborami + 
nadziei niegasnącej w narodzie, że kiedyś woł 
nym będzie, co potwierdzałi mu życzliwie, 
szlachetniejsi z pośród cudzoziemców, jak 
np. długoletni prezes: Lermina. 

Niezmordowanie przytem zbierał i wyda 
wał materjały do dzieł Ojca. Napisał indy- 
widualnie trzytomową pracę o Legjonie wł» 
skim po francuskim, (Czy jest polskie thi- 
maczenie?) będącą dokładnym dokumentem 

politycznego stanu Europy i naszych z jej 
narodami stosunków. 

Wytrwałość w pracy 4. p. Władysława M: 
ckiewicza była przysłowiowa, jak również 
pewien ascetyzm życia, który mu kazał np. 
chodzić bez palta ztma czy latem, co było 
widać dobrą higjeną. jeśli mu pozwoliło w 
70-leciech swego życia wyratować tonącegu 
w mrorzu gorszego od siebie pływaka. Wiłją 
śmierci jeszcze pisał listy.. Do ostatniej 
chwili czynny, pamiętający o swem zadaniu 
Žž wem: służyć Potsce. — Litwle i pamięci 

elkiego Ojca. W czasie wojny, przez czte 
ry łata bez odpoczynku przejeżdżał z córka 
wszyslkie francuskie obozy jeńców, wydoby 
wając z nich Polaków, któremi się potera 
zajmował, opiekował i wywałczał im lepsze 

      

* warunki, wyodrębniając i wtedy kwestję poi 
ską od zależności z państwami zaborczemi, 
Francuzi, mimo połiłyki rusofilskiej, otacza 
li zawsze szacunkiem tego wysokiego, powat 
nego starca o malowniczej głowie, przypomi 
nającej czemś niczwykłem potężne oblicze 
Adama. 

Pamiętnik cały jest niezmiernie ciekawym 
obrazem epoki i wspomnień o ludziach, któ 
rych Wł. Mickiewicz znał mnóstwo. Wraże 
nia z wojny francusko — pruskiej oblężenia 
Paryża, Komuny, potworne represje — rze 
zie sprawiane przez wersalczyków nad ko- 
munaąrdami, sylwetki znakomitych łudzi (go 
rące wsnomnienie o przyjacielu Polski Vie- 
torze Hugo|, zabawne anegdoty, wrażenią zw 
zjazdów literackich, później z obozu jeńców 
w czasie wojny, tworzą fascynujący obraz 
długich lat przeżytych przez człowieka, który 
umiał patrzeć i pamiętać, a na ludzi i rzeczy 
patrzał bez uprzedzeń. ale i bez złudzeń. 

Hel. Romer. 

   

Humor. 
DELIKATNE PRZYPOMNIENIE. 

Właścicielka sklepu: Ie razy pana wi- 
dzę, przypomina mi się ten młody student 
Janicki. 

— Hm... dlaczego? 
— Bo on mi łakże winien dwadzieścia zł. 

SPORT. 

— Uszkodzenie kości w stawie. Czy paa 
gra w piłkę nożną? 

— Nie, doktorze, gram w brydża, a moja 
żoma daje mi od czasu do czasu lekkie w. 
zówki pod stołem... (Le Rirej    

któryby nie znał słowa „kryzys*. Nie 
ma chyba człowieka (z wyjątkiem spe- 
kulantów na kryzysie — bo i tacy ist- 
nieją), któryby nie czekał jego końca 

Kryzys, kryzys mówi się o nim w 
pałacu wielkopańskim 4 Radziwiłłów 
w Nieświeżu i w budzie biednego kraw 
ca, jącego parę spodni za 25 gr. (w 
tem: igły, nici, pomoc, światło, komor- 
ne, podatki) w Brzezinach pod Łodzią. 
Troszezy się z racji kryzysu premjer 
Jędrzejewicz w Warszawie i troszczy 
się biedna nikomu nieznana kobiecin: 
w Łodzi, Zawierciu, Białymstoku, Wil 

nie, myśląca o kolacji dla dzieci i mę 
ża. Klnie go właściciel potężnej fabry- 
ki tkackiej, metalurgicznej, chemicz 
nej i klnie rolnik obsiewający włas- 
nemi rękami kawałek / piaszczystego 
gruntu. 

Kryzyś, kryzys... 
Czem jest kryzys? 
Jak wygląda kryzys na 

polskich? 

Jakie są przyczyny kryzysu? 
Jakie jest z kryzysu wyjście? 
Te pytania, interesujące 32 miljo- 

ny obywateli polskich, postawił sobie 
p. Konrad Wrzos, młody uśmiechnię- 
ty dziennikarz, którego widzimy na 
okładce jego książki, rozmawiającego 
z obdartusem z Annopoła. 

I aby na te pytania odpowiedzieć, 
udał się w reportażową podróż po Pol 
sce. Był na zamku w Nieświeżu i by 
u krawców brzezińskich; oglądał wiej 
kie maszyny przemysłu łódzkiego i 
drewniane krosna łódzkich chaluppi- 
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STRZELCY MASZERUJĄ 
Strzeleckie Przysposobienie Rolnicze. 

Równolegle do innych prac strze- 
leckich, mających za zadanie ogólne 
wyrobienie obywatelskie, wojskowe. 
sportowe i t. p., Związek Strzelecki w 
porozumieniu z odpowiedniemi facho 
wemi czynnikami prowadzi w oddzia 
łach wiejskich Przysposobienie Rolne. 

Przez Przysposobienie Rolne Zw 
Strzelecki dąży do nauczenia młodzie- 
ży wiejskiej samodzielnego i krytycz- 
nego myślenia oraz celowej pracy na 
swoich gospodarstwach rolnych, a 
tem samem do podniesienia dobroby- 
tu wsii Państwa. Przysposobienie Ro: 
ne jest niejako domową samokształ- 
ceniową szkołą rolniczą nad rozwo- 

jem której czuwają organizacje mło- 
dzieżowe — Komisje Wojewódzka 
i Powiatowa P. R. oraz personel fa- 
chowy. Młodzież. chcąca pracować 
w P. R. grupuje się w zespołach 9—12 
osób) wybiera swego przodownika 

ewent. i opiekuna, zaznajamia się do 
kładnie z programem i celem P. R., 
podpisuje deklarację zgłoszeniową 1 
przystępuje do pracy. Praca jest uję- 
ta w pewien program ustalony przez 
Wojew. Komitet P. R. i obejmujący 
sobą całokształt najważniejszych wia 
domości rolniczych. Program jest za- 
sadniczo podzielony na trzy stopnie 
tzw. „sprawności** co odpowiadałoby 
mniej więcej klasom w normalnych 
szkołach, zespołowicze kolejno muszą 
przerobić te stopnie. Deklarację zgło- 
szeniową zespołów przodownik za po- 
średnictwem swej organizacji przesyła 
do Pow. Kom. P. R., która decyduje 
© przyjęciu danego zespołu. Członko- 
wie zespołów własnemi siłami wymie- 
rzają poletka i przeprowadzają we- 
dług otrzymanych wskazówek bezpo- 
średnio od agronoma lub instrukcji 
uprawę jesienną. Wchodzi tu w za- 
kres, podorywka. nawożenie i głębo- 
ka orka. Jednem słowem przygotowu- 
ją poletko pod zasiewy według zasad 

  

  

  

Z życia i pracy Oddziału 
Związku Strzeleckiego 

w Kozłowszczyźnie, pow. 
postawskiego. 

Piętnastołecie odzyskania Niepodległości 
które obchodzono uroczyście na terenie ca 
łej Polski nie przeszło bez echa i w naszym. 
Oddziale Z. S., położonym w głuchym zakąt. 
%u Wileńszczyzny. 

Aczkolwiek nie w takich rozmiarach jak 
miastach i miasteczkach, jednak straliśmy 

się nie zostać w tyle za innymi i uczcić tę 
rocznicę jakimś trwałym czynem. Czyn taki 
byłby widomym znakiem naszej strzeleckiej 
twórczej pracy. 

W_dniu_l listopada postanowiliśmy tak- 
że urządzić obchód 25-lecia Związku Strze 
leckiego, a że obydwie te rocznice są ściśl. 
związane z ruchem strzeleckim — dokonaliś 
my wszelkich starań by miały charakter wy - 
jatkowy i uroczysty. 

Trwały nasz czyn polegał na sadzeniu 
drzewek przydrożnych i do tej pracy szyko 
waliśmy się od dłuższego czasu, przy wydał 
mej pomocy materjalnej miejscowego urzę 
du gminnego. 

Nadszedł wreszcie oczekiwany dzień. Łed 
"wo rozwidniało, zaroił się plac przed świet- 
licą od strzełców, a łopaty w tym wypadku 
zastąpiły im karabiny. Godziny ranne, na 
«dworze ogromna płucha, ale na twarzach 
u strzelców nie widać smutku. Miny wesołe 
i jeden to drugi z chłopców coś nuci pod 
mosem, nucenie to stopniowo staje się coraz 
śmielsze, a potem zlewa się w jeden zgod 

ny rytm — i płynie piosenka dalekiem e- 
chem po okolicy. Ten i ów z mieszkańców 
okolicznych wsi, słysząc to ranne, przy takiej 
jeszcze pogodzie spiewanie wysunął głowę 
przez próg, a widząc co dzieje się na dworze 
znowuż się cofał do chaty, zazdroszcząc tej 
werwie z jaką strzelcy przystępowali do pra 
cy. Robota szła gładko. Wytyczono miejsca, 
wykopano dołki, pracowano w pocie czoła 
i pod wieczór ujrzano owoce swej pracy w 
postaci posadzonych 250 drzewek, przymo 
cowanych do kołków słomianemi powrosła- 
mi. Niżej podpisany w kilku słowach oznaj 
mił obecnym o znaczeniu dokonanego dzie. . 
ła, wzywając do uszanowania swej pracy i 
roztoczenia należytej opieki przed zniszcze- 
aiem. Poczem wszyscy rozeszli się na dobrze 
zasłużony posiłek i wypoczynek. 

W niedzielę zaś dnia 12 listopada 1933 r. 
w świetlicy odbył się wieczór poświęcony tym 
uroczystościach, na który złożyły się: aka- 

nauki i proktyki rolniczej. W począt- 
kach zimy przodowniey i członkowie 
zespołów przechodzą fachowe kursa 
urządzane przez Pow. Kom. P. R. Da- 
lejj przez długie zimowe wieczory, 
gdy na wsi, a specjalnie na naszym 
terenie wileńskim, istnieje dłuższa 
przerwa w pracy rolniczej młodzi wy- 
korzystują czas —: zbierają się w świe- 
tlicy strzeleckiej i zaznajamiają się z 
teorją rolniczą. Przodownik i poszcze 
gólni członkowie zespołów wygłasza- 
ją odczyty i pogadanki — dzielą się 
wiadomościami zdobytemi na kursach, 
odczytują wspólnie artykuły rolnicze, 
przerabiają pytania i odpowiedzi, za- 
warte w broszurach Przysposobienia 
Rolniczego 

  

» Przygotowują się, by. z nastaniem 
wiosny zdobyte wiadomości i teorje 
zamienić w czyn. Przez lato czuwają 
nad pielęgnacją poletek, urządzają 
wspólne wycieczki do sąsiednich ze- 
špolėw, gospodarstw wzorowo posta- 

wionych. i 

Przez cały czas trwania konkursu 
sumiennie prowadzą notatki oraz je 
sienią przeprowadzają  komisyjny 
zbiór plonów z poletek. Protokół zbio 
rów przesyłają do Komisji Pow. P. R. 
Jesienią gremjalnie zjeżdżają się na 
wystawę i egzamin. I tu odbywa się 
rozrachunek z pracy poszczególnych 
zespołów. Mocne, dobrze zorganizo- 
wane i chętne zespoły za swą pracę 
otrzymują w formie nagrody narzę- 
dzie rolnicze, książki i t. p. Zdają eg- 
zamina na stopień wyższy i pną się 
coraz wyżej po szczeblach wiedzy na 
pożytek własny i społeczeństwa. To 
też obowiązkiem społeczeństwa jest 
otoczyć zespoły rolne szczególną opie- 
ką i pomóc im moralnie i materjalnie 
by z młodocianych zespołowiczów wy: 
rośli przyśli światli rolnicy i świadomi 
obywatele. 

gdemja, deklargacje przez dziatwę szkolną i 
odegranie przez zespół teatralny strzelecki 
obrazu w 8-ch odsłonach p. t. „Polska już 
Wolna" ks. Wieczorka. 

Całość wypadła bardzo ładnie, rozczuliła 
do łez licznie zebranych gości, za co też nie- 
szczędzono długo niemilknących oklasków 
Po przedstawieniu młodzież tańczyła do rana 
a w przerwach Śpiewała piosenki legionowe 
i bawiła w gry towarzyskie. 

A. Dziewałtowski. 

  

Piętnastolecie Odrodzenia 
Polski w Głęboklem. 

Miasteczko nasze postanowiło godnie ucz 
cić bieżącą rocznicę odzyskania niepodległo 
ści. Uroczyściej, niż w latach poprzednich, 
bo przecież 11 listopada b. r. miłościwie nam 

czyła piętnaście lat! Piętnaście lat odrodzień 
czego bytu, piętnaście lat wytężonej pracy, 
piętnaście lat marszu ku coraz bardziej real- 
niejszej potędze — oto sprawy, które wyma 
gały podkreślenia, przypomnienia, utrwale- 
nia. Tegoroczny Komitet Obchodu Święta 
Państwowego, wywiązał się ze swego zadania 
należycie. 10 listopada z zapadnięciem zmro 
Ku odbył się capstrzyk ze współudziałem woi 
ska i hufca gimnazjalnego. 

W dzień rocznicy o godz. 9 rano na pla 
cu 3 Maja stanęły kompanje świetnie prezen 
tującego się żołnierza z pułku K. O. P. Głęba 
kie, Oddziały Strzelca, Hufiec Gimnazjalny, 
Rezerwiści, Strażacy. i t. d. D-dca Garnizonu 
i pulku IK. O. P. Głębokie p. pułk. Bohusz -— 
Szyszko odebrał raport, poczem w miejsco: 
wym kościele parafjalnym zostało odprawia 
ne solenne nabożeństwo. 

Po nabożeństwie kolumny wojska oraz 
zwarte oddziały różnych organizacyj ufov- 
mowały na tym placu czworobok, by wysłu- 
chać krótkiego, żołnierskiego przemówienia 
d-cy pułku. 

Po odegraniu hymnu państwowego i „pier 
wszej brygady" szeregi przegrupowały sie do 
defilady, która wypadła imponująco. 

O godz. 4 po południu rozpoczęła się aka 
demja urządzona w gmachu gimnazjalnym 
przez tutejszych wychowanków z własnej 
inicjatywy oraz o własnych siłach. 

O godz. 6 w Domu Ludowym staranien! 
pułku IK. O. P. Głębokie zorganizowano dru 
gą akademję — dla szerokich sfer miejsco 
wej ludności. Wieczorem w salach kasyna u 
rzędniczego zgromadziło się 
na czarną kawę, która to impreza miała cha 
rakter nietylko odświętnie — uroczystościo- 
wy, ale i społeczny —. w najlepszem znacze 
niu tego słowa — zarazem, gdyż wpływy z ty 
tułu wstępu przekazano Towarzystwu Popie 
rania Budowy Szkół Powszechnych. Wypa 
da zaznaczyć, że prezydjum pow. B. B. W. 
z Rz. rozpalaktowało na tutejszym terenie o: 
kolicznościową odezwę, która w. walnym sta 
pniu przyczyniła się do uprzytomnienia spo 
łeczeństwu doniosłości przeżywanej rocznicy 

Jeżeli zaś nietylko obchody i akademje, 
ale i wszelkie inne poczynienia o charakte- 
rze państwowym i społecznym trafiają w na 
szym powiecie na grunt nietyle dobrze przy 
gotowany, co dozwalający twierdzieć, iż po 
žyteczna siejba nie będzie w stosunku do 
niego wysiłkiem zmarnowanym — dzieje się 
tak za sprawą włodarza naszego powiatu p. 
starosty E. Stefanusa. Jego wytrawnemu do 
świadczeniu, jego osobistym zaletom, jego za 
służonej popularności zawdzięczamy to, że 

tak miasto, jak i cały powiat jednoczą swe, 
rozpierzchłe gdzie indziej wysiłki, by Багт › 
nijnie współpracować dla dobra i mocarstwo 
wego rozwoju wspólnej ojczyzny. 

Uczestnik. 

Małpie zaczepki 
TRADE DYD DRT IIA AZER CSOOYWTRZOASE, 

Jakie jest jej właściwe nazwisko? 
Pan K., z zawodu kupiee, zameldował w 

I komisarjacie, że przed paru dniami przy 
jał nową służącą. Onegdaj, kiedy K. powrócił 
do mieszkania, zastał drzwi otwarte, zaś słu 
żącej, która miała pilnować mieszkania, nie 
było. Podejrzewając, że coś, jest nie w po- 
rządku, K. zaczął badać zawartość szat i 
szuflad i w rezultacie skonstatował, że razem 

z służącą zginęło kilkadziesiąt złotych i gar- 

„deroba. Policja złodziejkę zatrzymała. 
Podczas dochodzenia podała się ona po 

ezątkowo za Annę Połońską. W trakcie dal- 
szego badania zmieniła oświadczenie, twier* 
dząc, że ject Wojciechowską, ale i to nazwi 
sko zostało dwukrotnie odwołane. Polieja 

osadziła złodziejkę w areszcie centralnym i 
jednocześnie prowadzi dochodzenie celem 
ustałenia fakiycznego nazwiska zatrzymanej. 

ków, zwiedził głęboko pod ziemią uk- 
ryte kopalnie wielkich baronów węg- 
lowych i bieda — szyby, wydobywa 
jące dwie tonny węgla dziennie. 

A potem przeprowadzał szereg Toż 
mów z ludźmi, którzy mają wpływ na 
życie gospodarcze i z ludźmi, którzy 
badaniu życia gospodarczego poświę- 
<ili się specjalnie. Rozmowy te zakoń. 
<zył wywiadem uzyskanym z P. Pre 
zydentem Rzeczypospolitej. Przed na- 
mi w mocnej kondensacji zarysowują 
się poglądy na kryzys i walkę z nim 
takich ludzi, jak poseł Miedziński, inż. 
Kwiatkowski, ambasador Patek, prof 
Krzyżanowski, prezes Strassburger, b 
premjer Grabski i wiełu innych. 

Zanalizowaliśmy wyżej / warunki 
sdobrego reportażu. Ma go cechować 
określony ściśle temat, aktualność, 
autentyczność i naoczność, ma być on 
wreszcie ujęty w specjalny reportażo 
wy sposób, bez dowolnych dodatków 
autora i bez protokułarskiej suchości. 

Kryzysowe studjum p. Wrzosa nosi 
wszystkie cechy dobrego autentyczne- 
go reportażu. Aktualności jego nikt nie 
zakwestjonuje. Myślę, że żaden czytel 
nik tej książki nie wątpi w jego naocz- 
z Chodzi więc tylko o ujęcie tera- 
u. 

I tu widzimy duży talent autora, 
który potrafił w sposób żywy i barw- 
Ry prowadzić nas przez blisko cztery 
sta stron swego studjum; potrafił na- 
Tzucić nam plastyczne obrazy tych śla- 
dów, jakie tchnienie kryzysu zostawiło 
Ma całym organizmie państwa; dot 

  

knęło wszystkie warstwy społeczne; 
doprowadziło do stanu półżycia pół- 
śmierci wiele tysięcy ludzi w Polsce. 
Może stały zwyczaj autora zestwiania 
jaskrawych kontrestów nieco huży; 
może urywane, krótkie zdania, ciągłe 
rozpoczynanie od nowego wiersza 
chwilami irytuje i utrudnia skupienie. 
Ale po przeczytaniu całości mamy is- 
totnie za sobą podróż po Polsce pod 
kątem zagadnień kryzysu, znamy dob - 
rze poglądy szeregu ludzi, z którymi 
bez pośrednictwa p. Wrzosa nie moż 
libyśmy -się zeknąć. A takie jest zada- 
nie każdego reportażu. 

Autor bezstronnie i objektywnie po 
kazał nam wszystkie punkty patrzenia 
na kryzys; pokazał nam, jak patrzy 
nań rząd, przemysł, handel, rolnictwo, 
masy robotnicze. Ale poza bezstron 
nym i objektywnym reportażem mes 
być przecież i człowiek. Na przestrzem 
blisko czterystu stron musiał nieraz 
zdradzić. się swoją sympatją, swym po 
glądem. Oto parę cytat z zakończenia, 
gdzie autor wyciąga wnioski z obrazu 
jaki w Polsce widział: 

Autor mówi o 100 tys. miesięcznej 
pensji, którą pobierają czy pobierali 
doniedawna dyrektorzy niektórych 
koncernów węglowych: 

„Zdajemy sobie sprawę. że pensje 
dyrektorów koncernów w zestawieniu 
z innemi wydatkami nie stanowią po- 
ważnych pozycyj i dlatego zagadnienie 
pensyj dyrektorskich nie jest zagad”ie 
niem ekonomicznem. Jest to zagadnie- 

nie par axcellence ińoralne* (podkr 
nasze). porją 

A dalej mówiąe o chciwości: ludz: 
kiej, która doprowadziła do  dzisiej- 
szego kryzysu: 

„Przemysłowcy sami muszą wy- 
rzec się nadmiernych zarobków i kal- 
kulować ceny nietylko z ołówkiem w 
ręku, ale i z sercem w piersi. Jeżeli zaś 
jest dla nich niemożliwe, to przynaj- 
mniej z trwogą o swóją i świata przy: 
szłość”. 

Tak! To są wskazania i przestrogi. 
Czy one będą przyjęte przez tych, w- 
to jest dla nich niemożliwe, to przynaj 
kierunku kogo są kierowane, wątpi- 
my. Zapewne we własnych zakładach 
widzieli oni inne i badziej dobitne 
„wskazania“ i „przestrogi*. Niestety, 
nie podziałały one ani trochę. 

Jakie są wedle autora reportazu 
przyczyny kryzysu: 

„Wypłynęliśmy na szerokie fale 
zagadnień politycznych i moralnych. 
Ale też istota kryzysu tkwi w tych, a 
nie w innych zagadnieniach”. 

„Wychowanit moralne młodzieży 
ciąży bardziej na sytuacji gospodar- 
czej niż wykształcenie ekonomiczne”. 

Godzimy się na tezy powyższe w 
zupełności. P. Wrzos jest człowiekiem 
umiejącym spojrzeć na badane zagad 
nienie głębiej, niż się to noramlme 
dzieje. Myślę, że każdy czytelnik jego 
książki zgodzi się z nim, że 

ISTOTA KRYZYSU TKWI W ZA- 
GADNIENIACH MORALNYCH. 

W. Toll. 

„całe Głębokie”. 
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KURJER SPORTOWY 
„Żegnani na dworcu odjechaliśmy 

przeładowanym pociągiem. Po godzi 
nie pasażerów zostaje coraz mniej, a 
przed Turmontami jedziemy prawie 
sami. 

Polska pozostaje daleko za nami. 
Na granicy celnej załatwiamy wszel- 
kie formalności, przesiadając do obs 
kurnych wagonów. Pociąg wolno bie 
gnie. Pola są ośnieżone. Dźwiną pły- 
nie gęsta kra. Wieczorem wysiadamy 
nareszcie w Rydze. Spotykają nas 
przedstawiciele sportu łotewskiego. 
'Taksówkami śpieszymy do hotelu by 
zdążyć na pierwsze rozgrywki, które 
w programie swoim przewidują dwa 
ciekawe spotkania między Łotwą a 
Estonją. 

Turniej, jak się okazuje, przewi- 
duje nietylko koszykówkę, ale i siał: 
kówkę. Wprowadzono więc nas w 
błąd, a mielibyśmy wielkie szanse 
zwycięstwa. Cóż robić, zostaje nam 
tylko czekać meczu z Estonją. Już ja 
dąc w wagonie dowiedzieliśmy się + 
prasy, że grać pierwszy mecz mamy 
w sobotę o godzinie 18 z Estonją. 

Po rozlokowaniu się w hotelu nie 
możemy usiedzieć na miejscu. Nie 
czujemy zupełnie zmęczenia. Idziemy 
do sali, by przyglądać się walce Esto 
nji z Łotwą. 

. Sala, pożal się Boże. Skromny la 
kalik, wygląda jeszcze skromniej niż 
nasza sala w Wilnie w Ośrodku WF. 
Rozmiary 18 na 11 mtr. Na wymalo 
wanych linjach siedzi publiczność, u 
trudniająca grę na autach. 

Zespoły jak Łotwy, tak i Estonji 
są w najlepszych swych składach. O- 
kazuje się, że w Wilnie grały zespoły 
słabsze. Jeży nam się skóra, ale przy 
słowie mówi, że grunt się nie przej- 
mować. Wśród widzów poznajemy 

  

, naszych starych znajomych z nart i 
z lekkiej atletyki. Grzecznie siedzą: 
Evers, Edelmans, Ciekurs i inni, a 
tuż koło nich Riekstnis, prezes Plu- 

| me, red. Mindelberg i ci wszyscy, któ 
rzy z ciekawością nam się przygląda 

ja. : 
Na sali zaczyna się robič ruch. 

Siatka jest już idealnie naciągnię 
ta. U góry napięła się stalowa linka. 
Kończą się uderzenia treningowe. Po 
słuszna piłka idzie na serwis. : 

Padają piorunujące uderzenia. E- 
stończycy wspaniale ścinają, ale jesz 
cze lepiej bronią, mimo, że są wszys- 
cy ponad 180 cm. Mecz po bardzo 
ciekawej walce kończy się sukcesem 
Estonji 2:1. Łotwa wygrała pierwsze 
go seta, ale potem załamała się i od 

dała dwa dalsze. ||| SPO 
Poziom gry jest bardzo względny. 

Odnosimy wrażenie, że reprezentacyj 
ny zespół Wilna mógłby śmiało z 
nim poradzić. W koszykówce rzecz 
oczywista będzie nieco gorzej. Peszą 
nas strasznie Ściany ciasnej sali. 

Publiczność Łotwy jest b. sporto 
wa. Oklaskuje nietylko zwycięstwa 
swoich, ale również i Estończykom u 
przyjemnia grę. 

Nareszcie po kilkudziesięciu minu 
tach przerwy na sali są zespoły ko- 
szykówki. Przeciwnicy nasi popisują 
się strzelaniem do koszy. Piłka prze- 
Szywa raz po raz zawieszone koszyki 
Łotwa ma w swej drużynie silnych 
fizycznie chłopców, a Estonja repre- 
zentuje się nie gorzej. Na obronie gra 
znany w Wilnie kolos, który rozbija 
nasze ataki. 

Nastroje są świetne. Mecz rozpo: 
czyna się koło godziny 9 wieczorem. 
Łotwa chwilowo prowadzi, ale ko- 
niec jest smutny, bo Estonja, ku ogól 
nemu zdziwieniu zwycięża 39:33. 
Gra była bardzo ciekawa i żywa. Es- 
tończycy wygrali dzięki łepszej tech- 
nice i lepszemu obstawianiu graczy. 

Sobota jest dniem przygotowań. 
Po przespanej doskonale nocy mamy 
świetne apetyty. Zwiedzamy miasto. 

Dłuższy czas jęsteśmy nad płynącą 
krą Dźwiny. U brzegu stoją okręty z 
niemieckiemi napisami. Interesuje nas 
każdy szczególik portowego życia. - — 
Żałujemy, że nie zabraliśmy aparatów 
fotograficznych, bo pogoda jest prześ- 
liczna. 

Olbrzymia skocznia narciarska 
w Szwecji. 

  
W miejscowości Sollftes w Szwecji, gdzie 

w lutym roku przyszłego odbędą się mię- 
dzynarodowe zawody narciarskie, zbudowa- 
no skocznię, dozwalającą na skok do % 
metrów długości. ё 

Na zdjęciu -— skocznia widziana z miej- 
sca startu. 

Wilnianie w Rydze. 
Mróz i słońce. Dziewiczy 

pięknie się iskrzy. 

Na ślizgawce ruch. Hokeiści trenu 
ją od dłuższego czasu. Rozmawiamy ż 
nimi o przyjeździe do Wilna. Chcą de 
nas przyjechać również i hokeiści Es 
tonji, którzy rozegraliby swój pierw- 
szy mecz międzynarodowy. 

Łotysze o kontakcie w sportach zi- 
mowych z Wilnem myślą poważnie. -- 
Zapraszają nas na rewanżowe zawody 
narciarskie, które odbędą się już w 
styczniu. 

Dzień mija nadzwyczaj szybko. --- 
Przed meczem drużyna popisywała się 
śpiewem. Gracze zdając sobie doskona 
le sprawę z wielkiej odpowiedzialności 
swych obowiązków na szczęście na pa 
rę godzin. zapomnieli o sporcie. Odpo 
czynek dobrze im zrobił. Zginęła tre 
ma... 

Po oficjalnych powitaniach rozpo 

śnieżyk czął się mecz. Nasi przeciwnicy wy- 
glądali w stosunku do Wilna jako ol- 
brzymi, byli o głowę wyżsi i dwa razy 
tężsi, a wiemy przecież co znaczy bu 
dowa i wzrost w piłce koszykowej. Ta 
też wynik był zgóry przesądzony. 

Jednak pierwsi goale zdobyli wil- 
nianie, którzy przez parę minut pro- 
wadzili 5:0. = 

Wynik jednak nie utrzymał się dłu 
go, bo do przerwy Estończycy przewa 
gę swoją zaakcentowali stosunkiem 
punktów 34:15, a po przerwie stosu- 
nek ten uległ jeszcze większej zmianie 
na korzyść Estonji 72:21. 

Estonja uchodzi obecnie za: mistrza 
nieoficjalnego świata. 

Gracze nasi dali z siebie wszystko. 
Grali nadzwyczaj ambitnie. Publicz - 
ność stała po naszej stronie. 

J. N. 
  

Polska — Niemcy 0:1 
BERLIN (Pat). Na wielkim stad- 

jonie sportowym w Berlinie rozegra- 
ny został w niedzielę po raz pierwszy 
międzypaństwowy mecz 
Polska — Niemcy. 

Olbrzymi stadjon był wypełnio: 
ny do ostatniego miejsca przez 50 ży 
sięcy widzów. 

- Na trybunie honorowej znajdowa 
li się ze strony Polski: poseł Rzeczy: 
pospolitej w Berlinie Lipski w otocze 
niu członków poselstwa, konsul gene 
ralny Rzeczypospolitej Gawroński, 
przewodniczący Polskiego Związku 
Piłki Nożnej gen. Bończa-Uzdowski i 
inni, ze strony niemieckiej przybyli: 
minister propagandy Goebbels, szet 
gabinetu ministra Reichswehry Rei- 
chenau, przewodniczący niemieckic- 
go komitetu olimpijskiego Levald, za 
rząd Niemieckiego Związku Piłki No 
žnejit. d. 

Pogoda była piękna, słoneczna, 
przy 5-stopniowym mrozie. Boisko 
twarde i śliskie, co było dla nas nie- 
co niedogodne. 

Puktualnie o godzinie 2 na boisko 
wbiegła drużyna polska w czerwo- 
nych kostjumach sportowych, witana 
burzliwemi oklaskami. Orkiestra S. S. 
(szturmówek) odegrała hymn naro- 
dowy polski, którego tony po raz pier 
wszy były słyszane na stadjonie w 
Berlinie. Olbrzymi tłum widzów wsta 
je z miejsca, a wielu salutowało pod 
niesieniem ręki do góry. Wogóle nale 
ży podkreślić niezwykle wzorowe i 

-.dżentelmeńskie zachowanie się publi 
czności niemieckiej -przez cały czas 
zawodów. 

W chwilę później na boisku znaj 
duje się i drużyna niemiecka w czer- 
wonych koszulkach i białych spoden 
kach, witana bardzo burzliwie. 

Po odegraniu hymnu niemieckie- 
go kapitan drużyny polskiej Buła: 
now przywitał się z kapitanem dru- 
żyny niemieckiej, wręczając mu kwia 
ty poczem obaj kapitanowie drużyn 
przedstawiają się szwedzkiemu sędzi< 
mu p. Ohlssonowi. 

Na gwizdek sędziego rozpoczyna 
się gra. Polacy zdejmują czerwone 
swetry i do końca meczu grają w 
białych koszulkach i czerwonych spo 
denkach. W ciągu pierwszych 5 mi- 
nut gracze badają się wzajemni 
Tempo gry jest dosyć wolne, gdyż 
twarde i śliskie boisko nie pozwala 
na gwałtowniejsze lub szybsze zwro- 
ty. 

Pierwszą niebezpieczną * sytuację 
pod bramką niemiecką stwarzają Po 
lacy już w 5 minucie. W chwilę pó 
źniej jednak Rasselberg odbiera piłkę 
i przenosi na stronę połską. Prawo- 
skrzydłowy Leher przebija się przez 

   

obronę Polaków, ale strzał jego jest- 
zawysoki. Polacy powoli otrząsaią 
się z przewagi przeciwnika, a nawet 
przeprowadzają pierwszy niebezpie- 
czny atak, zakończony niecelnym 
strzałem Pazurka. W 10 minucie 
Włodarz marnuje znów bardzo do- 
godny moment pod bramką niemiec- 
ką, a w 5 minut potem Matjas strze- 
la nieuchronnie głowa w górny róg, 
ale bramkarz niemiecki Jacob ratu- 
je wprost cudownie na korner. Pola- 
cy mają jeszcze dwa razy okazję zdo 

  

piłkarski 

bycia bramki, ale bez skutku. 
Od 20 minuty Niemcy dochodzą 

do głosu i do końca pierwszej połowy 
mają lekką przewagę, niewyzyskaną 
jednak cyfrowo. Wszystkie ataki 
przeprowadzają oni przez lewoskrzy 
dłowego Kobierskiego. 

Po zmianie pól Niemcy rozpoczy 
nają grę, przeprowadzając kilka nie- 
bezpiecznych ataków, Polacy jednak 
szybko otrząsają się z chwilowej prze 
wagi przeciwnika i przez całe pół go 
dziny inicjują wszystkie niemal akc- 
je. W 6, 7 i 8-ej minucie Polacy mie 
l okazję strzelenia aż trzech bramek 
Włodarz i Urban przenoszą za każ: 
dym razem nad bramką. Niedługo 
potem Pazurek przebija się przez ob- 
ronę niemiecką, ale Urban znowu 
przestrzeliwuje. W następnych minu 
tach przewaga Polaków staje się ogra 
inna. Bramka Niemiec jest: oblężona. 
i znajduje się w ciągłem  niebezpie- 
czeństwie. Niemcy ograniczają się je 
dynie do obrony. Dwutysięczna kolo. 
nja polska dopinguje naszą drużynę. 
okrzykami. Mimo to wynik meczu 
ciągle jest bezbramkowy. 

W pewnej chwili Martyna zostaje 
poważnie kontuzjowany, traci przy- 
tomność i sanitarjusze chcą go nawct 
znieść z boiska, ale po odzyskaniu 
przytomności Martyna roztrąca saai 
tarjuszy i pozostaje do końca na boi 
sku. 

Część publiczności opuszcza bois- 
ko sądząc, że wynik pozostanie nie- 
rozstrzygnięty do końca, ale dosłow- 
nie w ostatnie minucie Rassčiberg 
strzela nieuchronnie z 3 metrów bram 
kę nie do obrony. 

Wśród publiczności niemieckiej 
zapanował niebywały entuzjazin. 
Koledzy całują szczęśliwego gracza, 
któremu udało się rozstrzygnąć mecz 
na korzyść Niemiec. Orkiestra gra 
niemiecki hymn narodowy. ‚ 

Ogólny wynik meczu brzmi zatem 
1:0 (0:0) na korzyść Niemiee. 
Wynik ten jest dla nas bardzo za 

szczytny. Niemcy okazali się. mniej 
groźni niż sobie wyobrażano. Polacy 
potrafili przez cały czas utrzymać 
grę otwartą, przyczem okresami prze 
waga nasza była bardzo znaczna. 

W naszej drużynie Albański w. 
bramce był bardzo dobry. Obrona 
nieco słabsza, niż zwykle, przyczem 
Bułanow tym razem był lepszy od 
Martyny. Z ataku najlepszy Matjas a 
bok Urbana. Nawroł grał lepiej niż 
na poprzednich meczach, ale ustępo 
wał zdecydowanie kolegom swym Z a 
taku. Pazurek grał słabo przed przer 
wą, w drugiej połowie poprawił się 
znacznie. Najsłabszym naszym gra- 
czem był Włodarz, najlepszym na boi 
sku — Mysiak. 

Warto podkreślić, że gra była ład 
na. Pokazano szereg pięknych pierw 
szorzędnych akcyj, przyczem grano 
fair, po dżentelmeńsku. W pierwszej 
połowie gra naogół równorzędna, z 
małą przewagą Niemców, po przerwie 
nałomiast więcej z gry mieli Polacy 
— oni dyktowali tempo, oni atako- 
wali. Gdyby nie prześladujący nas 
pech, wynik byłby zupełnie inny. 

Zawody prowadził bardzo dobrze 
Szwed Ohlsson. 

W.K.S. Smigły— Czarni (valcover) 3:0. 
Silny mróz nie odstraszył miłoś- 

ników piłki nożnej od przybycia na 

zapowiedziany mecz WKS. — Czarni. 

Nadzieje ich pokładane na oglą- 

daniu pięknej gry zawiodły jednak 

w stu procentach. 

Czarni po odniesionej porażce z 

Garbarnią widocznie zrezygnowali z 

dalszych rozgrywek i postanowili 

mecz ze Śmigłym uważać za przegra 
ny i do Wilna nie przyjeżdżać. 

Do ostatniej jednak chwili nic nie 

wiadomo, czy Czarni przyjechali, 

czy ich w Wilnie niema, Publiczność 

grzeje się przy ustawionych piecy- 

kach polowych przez gościnnych or- 

ganizatorów dbających o wygody pu 

bliezności, boisko przygotowane, na- 

sza jedenastka kopie sobie w jedną 

bramkę, przybył również i sędzia 

p. Schneider z Krakowa. 

Przyjadą, czy nie? 

Mijają minuty, zbliża się wyzna- 

czona godzina spotkania, jeden gwiz- 

dek, kwadrans akademicki i formal- 

ność skończona — valcover dla Wil- 

na 

Łotwa — Wilno (81:33). 
(Telefonem z Rygi). 

W drugim dniu międzynarodowe- 
go turnieju gier sportowych odbywają 
cego się w Rydze reprezentacja Wilna 
spotkała się z reprezentacją Łotwy, 
która pokonała naszych koszykarzy w 
stosunku 81:33 (38:15). 

Po odniesionej porażce z Estonją 
gracze nasi grali dużo lepiej i mimo te- 
go, że odnieśli porażkę to jednak dużo 
z turnieju skorzystali mając możnosć 
obserwować technikę najlepszych zes= 
połów Europy. Ё 
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Jak z woźnego sądu 
chciano zrobić sędziego. 

Wczoraj w sądzie okręgowym odbył się 
osobliwy proces. Na ławie oskarżonych za 
siedli: wożźny sądu okręgowego Piotr Krzacz- 
kowski lat 56 oraz Józef Mieszko lat 60 rol- 
mk wsi Nowe Filipany koło Wilna. Krzacz 
kow i Mieszko znają się dobrze, bo pocho- 
dzą « jednej wsi. Obu akt oskarżenia zarzu- 
cał wyłudzenie od kilku chłopów pieniędzy, 
przy pomocy podawania Krzaczkowskiego za 
sędziego sądu okręgowego i obietnicę czynio- 
ną przez Mieszkę, pomyślnego załatwienia 
spraw, które ci chłopi mieli w s-dzie. 

   

Krzaczkowski, bardzo zdenerwowany, mó- 
wiąc językiem zbliżonym bardziej do biało- 
ruskiego niż do polskiego, wyjaśnił sądowi, 
że. chłopi oskarżyli go niesłusznie. Zrobili to 
z namowy i za zapłatę. Skłonił ich do tego 
główny oskarżyciel, niejaki Świda, z pobu- 
dek zemsty osobistej. Świda zabił kiedyś czło 
wieka i w roku 1927 był z tego powodu aresz 
towany. Matka Šwidy ubłagała swego: krew- 
nego, Mieszkę, by złożył za jej syna kaucję 
w wysokości 500 złotych. Mieszko uczynił to. 
Świdę zwolnili z aresztu preweneyjnego. Spra 
wa Świdy była raz odroczona, a gdy odbyła 

ida osiadł za kratami na 2 lata. Po 
u z więzienia Świda zażądał kaucji, 

którą podjął Mieszko. Ten jednak nie spełnił 
jego żądania, bo była jego własnością. Świ- 
da wtedy poprzysiągł zemstę, a ponieważ 
Krzaczkowski radził w niejednem Mieszce, 
oskarżył go także fałszywie 'o udawanie sę- 

dziego przed nim i przed dwoma ińnymi są 
siadami, których przekupił. 

   

i Mieszko również do winy nie przyznał 
się. m Ё 

Pierwszy zeznawał Świda główny oskar 
życiel. Mówił gładko, że Krzaczkowski poda- 
wał się za sędziego, wyłudził od niego 300 
zł. i t. p. i t. p: Na zapytanie przewodniczą-- 
cego Brzożowskiego jakim językiem mówił 
Krzaczkowski — Świda odrzekł, że polskim. 

— A czy dobrze? 

— Dobrze... 

To było pierwszą sprzecznością w zezna 
niach Świdy. Następnie Świda twierdzi, że 
przed pierwszym terminem swej rozbrawy, 
nie. znał Krzaczkowskiego. Na to obrońca 

Krżaczkowskiego, mecenas Kulikowski, o 
świadcza niespodziewanie, że bronił wtedy 

Świdę i: zna dobrze jego. stosunek do Krzacz 
kowskięgo przed pierwszym terminem roz- 

prawy. Sąd po krótkiej naradzie i zezwo- 
łeniu prokuratora Giedrojcia pozwala, mec. 
Kulikowskiemu - wystąpić w- charakterze 
świadka z tem -jednak, że się zrzeknie obro 
ny. Mec. Kulikowski po krótkiem wahaniu 
zrzeka się obrony i zeznaje w charakterze 
świadka. Oświadcza, że przed rozprawą Świ- 
dy w roku 1927 Krzaczkowski przyprowadził 
do niego Świdę i przedstawił go jako swego 
„ziomka*, prosząc, by mec. K. podjął się 
obrony jego sprawie. Mecenas Kulikowski 
przypomina dobrze, że Krzaczkowski usiło- 
wał go wtedy pocałować w rękę — tak mu 
zależało na tem,:by się zgodził na jego pro- 
pozycję. Z tego jasny dowód,że Świda dosko 
nale znał Krzaczkowskiego i nigdy go nie 
uważał za sędziego. 

Sąd uniewinnił obu oskarżonych. 

  

Prawdopodobnie w stosunku do oskarży- 
cieli będą wyciągnięte odpowiednie konsek 
wencje. WŁOD. 

—|[::]— 

ET] 

Z życia białoruskiego. 

W,.tych dniach białoruski prawosławny 
komitet, urzędujący przy zarządzie białor. 
ch.:demokratyeznej partji postanowił usunąć 
ze swego grona b. senatora 'W. Bohdanowi 
czą, Ё 

Jako motyw tego kroku Komitet „przyta 

cza. przeszłość narodową p. B. oraz nie uzna 

wanie przez niego autokefalji Cerkwi w Pol 

sce. 

7 Jak wiadomo B. jest zwolennikiem Cer- 
%kwi moskiewskiej a przeciwnikiem autoke 
falji. Ze względu na swoją w związku z tem 
działalność . został przez Synod warszawski 
ekskomunikowany i założył niezależną ad 
Synodu warszawskiego Cerkiew, uznającą za 
prawowitego arcybiskupa w Wilnie usunię- 

tego Elentarjusza, 

"Кгок bialoruskiego komitetu zasługuje 
na uwagę nie tyle ze względu na sam fakt 
decyzji ile z tego.w jaki sposób p B. eksko 
munikowany przez Cerkiew znalazł się w 
komitecie, stojącym na gruncie autokefalji. 

Ost. 

Lui S 

ZASTĘPCY 
de sprzedaży ratalnej poszukiwani. Znaczne 
-możliwośei zarobkowania! Gotówka niewy- 
magana. Praca nadaje się dła panów i pań. 
Zgłoszenia osobiste dnia 5 grudnia BARANQ- 
WICZE, „Hoteł Handlowy“ od g. 9—1 i 3—4. 

WILLIAM J. LOCKE. 

Najnowszy kapelusik. 

  

  

  

„Tyrol* kapelusik z czarnego futra. 

= |] Doó Barbary P. M. 

Poniedz. || „o, Sabby. 
4 

| Wschód słońca — g.7 m. 24 
Grudzień | 

Zachėd *- —4-3.0:26 
  

Spostrzeżenia Zakładu Meteoroelegii U.8.8. 
e Wilnis z dnia 3-XI 19833 roku. 

Ciśnienie 786 
Temp. średnia — 11 
Temp. najn. — 8 
Temp. najw. — 18 
Opad — 

  

Wiatr zachodni 

Tend. bar. spadek 
Uwagi: pogodnie, po poł: pochmurno. 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w hocy dyżurują następujące aptek:: 
Paka — Antokoiska 54, Siekierżyńskiego. 

— Zarzecze 20, Sokołowskiego — Tyzenhau 
zowska róg Targowej, Szantyra — Legjodno 
wa, Zasławskiego — Nowogródzka, Zającz- 
kowskiego — Wiłołdowa. 

Oraz Rodowicza — Ostrobramska 4, Jur 
kowskiego — Wilenska 8, Augustowskiego -- 
Mickiewicza 8 i Sapożnikowa — róg Zawa! 
nej i Stefańskiej. 

POCHÓD PROPAGANDOWY 
„TYGODNIA AKADEMIKA*. 

Wczoraj ulicami Wilna przecią- 
gał pochód propagandowy X „Tygod 
nia  Akademika*, zorganizowany 
przez komitet województki Tygodnia. 
W pochodzie widzieliśmy pomysło - 
wo udekorowane pojazdy, wśród któ 
rych ogólną uwagę zwracał automo- 
bil Legjonu Młodych, na którym u- 
widocznione były symboliczne posta- 
cie młodzieży wszystkich stanów. Za 
ciekawienie wzbudzał także wóz wy 
działu agronomicznego U. S. B. oto- 
czony przez kawalkadę konną agro- 
nomów, na wozie zaś samym niemałą 
atrakcję stanowiły licznę trofeą my- 
śliwskie, któremi opiekowały się po 
wabne słuchaczki Uniwersytetu. 

Pochód przeciągnął głównemi uli 
cami miasta, prowadzony przez aka- 
demicki klub włóczęgów, wzbudzając 
żywe zainteresowanie. wśród publicz- 

ności, 

Należy przypuszczać, że pomysto 
wa propaganda . Tygodnia wywoła 
pożądany efekt, i przyczyni się do za 
imteresowania losem studentów szero 
kich sfer społeczeństwa. 

  

  

OFERTA STOCZNI GDAŃSKIEJ 

NA BUDOWĘ CHŁODNI W WILNIE 

Podawalisśmy w swoim czasie, że 

sprawą budowy w Wilnie ehłodni in- 
teresowała się stocznia gdańska 
Obecnie dowiadujemy się, iż bawiący 
w Wilnie przedstawiciel stoczni prze- 
dłożył tutejszemu Zarządowi miasta 
opracowany projekt chłodni. Projek- 
ty takie przedłożone zostały również 
innym czynnikom miarodajnym za- 
interesowanym w powstaniu chłodni. 
Dodatnią stroną tego projektu jest to, 
że twórca tego projektu i przypusz- 
czalny jego wykonawca — stocznia 
gdańska wyraża gotowość udzielenia 
na ten cel kredytów, co wobec braku 
innych źródeł pokrycia kosztów bu- 
dowy nadaje wzmiankowanemu pro- 
jektowi z pośród szeregu dotychczas 
przedstawionych, bardziej realne zna 
czenie. 

  

Gdyby projekt jak i warunki kre- 
dytu zostały przez Zarząd miejski 
zaakceptowane, budowa chłodni, a 
właściwie zainstalowanie odpowied- 
nich maszyn 1 urządzeń chłodniczych 
w jednym z budynków przy rzeźni 
miejskiej, musiałoby rozpocząć się je- 
szcze w okresie zimowym, by z na- 
staniem lata chłodnia mogła być od- 
dana do użytku. Nie wątpimy, iż uw- 
zględniając istotne potrzeby  tuiej- 
szych sier gospodarczych, dotkliwie 
odczuwających brak chłodni w Wil- 
nie, władze miejskie dołożą wszelkich 
starań, by tak długo przewlekająca 
się sprawa chłodni została ostatecz- 
nie pomyślnie zakończona. 

ULGI W SPŁATACH ZALEGŁOŚCI 

PODATKOWYCH. 

„Dziennik Ustaw* z dnia 1 b. m. 
przyniósł rozporządzenie ministra 
skarbu wydane w porozumieniu z 
ministerm spraw wewnętrznych 0 ul 
gach w spłacie zaległości podatko- 
wych. Rozporządzenie to, jak już do 
nosiliśmy, reguluje sposób spłaty po 
wstałych zaległości _ podatkowych 
przed dniem 1 października r. b. w 
podatku gruntowym, od nieruchomo- 
Ści, przemysłowym, dochodowym, 
majątkowym oraz od spadków i daro 
wizn wraz z z podatkami państwowemt 

i samorządów. emi. 

QTWARCIE ŚWIETLICY STRZELE 

GKIEJ NA NOWYM ŚWIECIE. 

Wczoraj nastąpiło uroczyste ot- 
warcie świetlicy 5 oddziału strzelec- 
kiego na Nowym Świecie. Wnętrze lo 
kalu zostało gruntownie odnowione 
według projektu art. malarza Kazimie 
rzą Kwiatkowskiego. 

Na uroczyste otwarcie šwietlicv 
przybyli: prezes izby skarbowej Ra- 
tyński, władze okręgowe Związku 
Strzeleckiego z ppłk. Dobaczewskim 
na czele, „przedstawiciele urzędów 
miejscowych oraz licznie zaproszeni 
goście. Poświęcenia dokonał ks. ka- 
pelań Kościkow, następnie głos zab- 
rał komendant okręgowego związku 
strzeleckiego ppłk. Dobaczewski, zaz- 
naczając, że nowa świetlica związku 
strzeleckiego stanie się komórką kul 
turalną i wychowawczą związku. 

WYEZTOWIEWAZAC 

Echa katastrofy na torze kolejowym. 
Podawaliśmy onegdaj o strasznej katast- 

rofie, która miała miejce na torze kolejowym 
koło Lidy, gdzie pociąg najechał na furman 
kę, w której znajdowało się 5 osób. 

Wszyscy pasażerowie furmanki zostali 
ciężko ranni. — Jedna z nieh zmarła przed 

dostarczeniem jej do szpitala. 
Jak się obecnie dowiadujemy, onegdaj 

zmarła w szpitalu żydowskim druga ofiara 
katastrofy, Anna Szeniawa, lat 60. 

Stan pozostałych ofiar jest ciężki. (0). 

Śmierć od zaczadzenia. 
Kamiła Zubikowa, lat 56, zamiszkała przy 

ul. Nieświeskiej 16, zapaliła z wieczora piec 
i przedwcześnie zamknęła komin. 

Nazajutrz rano sąsiedzi po, wejściu do mie 

1 

WIELKI PANDOLFO. 
Przekład autoryzowany J. Sujkowskiej. 

Osiągnął powodzenie w życiu ta: 

kiemi  arbitralnemi  posunieciami. 
Przeciwstawiał się kryzysom zwycię- 

sko, bo wierzył w siebie. Instynkt 

uratował go we wczesnem dziecińst 

wie od ugrząźnięcia w mule Saffron 

Hill, gdzie się urodził i gdzie gnieź 
dził się w cuchnącej chałupie jego oj- 

ciec, sprzedawca gipsowych Vener i 

Apollinów. Mieszkali wśród włoskiej 
kolonji kataryniarzy, dziesięciorzęd 
ńych kelnerów i wszelkiego pokroju 
bandytów, którzy mieli zwyczaj dy- 
sputować na noże. 

   

\ 
Ojciec — Angelo Pandolfo — był 

marzycielem i wogóle łagodnym po 

ezciwcem, na co już wskazywało sa- 

mo imię. Przywędrował, jako chło- 

piec z Neapolu i zaczął swą karjerę 

od zmywania naczyń w Ristoranto 

krewniaka, gdzieś na Soho. Był pięk- 
ny i wysmukły i tęsknił nieokre 
nie do piękna. wyższego nad zapas 
kwaszonej kapusty, czosnku. przypa- 
lanego tłuszczu i nieświeżej zwierzy 
ny. Kiłkopensowa opłata tygodniowa 
uczyniła go członkiem okropnego klu 
bu, w którym spędział skąpe. wolne 
godziny. Czasami widywał tam po- 
tężnego Emanuela Bollmę, prezesa. 
patrona, luminarza i boga klubu, 
Wiedział. że ten wielki człowiek i ko 
losalny artysta miał legendarną sła- 

   

wę w całym kraju i że posiadał ogro- 

mne pracownie, w których -była re- 

prezentowana rzeźba wszystkich wie- 

ków. Jeżeli jaki król, lub cesarz za- 

pragnął mieć kopję taką samą jak 

oryginał jakiegoś posągu z Muzeum 

Neapolitańskiego lub Watykańskiego, 

to udawał się osobiście do Emanue- 

la Bolli, który wysłuchiwał królew- 

skiej czy cesarskiej prośby z misty: 

cznym uśmiechem i czynił jej zadość. 
Niezwykły ten człowiek nosił na ma- 
tym palcu ciężki, złoty pierścień z ko- 

losalnym brylantem i wogóle z całej 
jego tłustej postaci biło wielkim do- 
statkiem. Pijał dżyn i wodę. 

Zdarzyło się pewnego wieczoru, 
że gestykulując szeroko, strącił do po- 
łowy wypróżnioną szklankę na podło- 
gę, pod ścianę. Między wielu, którzy 
rzucili się, aby ją podnieść, był mło- 
dy Angelo i jemu przypadł w udziale 
honor wręczenia uświęconego naczy- 
nia wielkiemu człowiekowi. Emanuel 
Bolla, który był na swój sposób pa- 
trjotą, zachwycał się gracją i urodą 
młodego Neapolitańczyka i raczył z 
nim zawiązać rozmowę. z której do- 

wiedział się o niskiem zajęciu chłop- 
ea i jego wysokich ambicjach. Jako 
sprytny człowiek interesu, potrafił 
skorzystać w dobrej okazji. Angelo 
nadawał się idealnie na wędrownego 

  

  

4  Wydawnietwo' „Kurjer Wiefski“ S-ka z ogr. odp. 

szkania Zubikowej zastali w łóżku trupa. —- 
Zmarła od zaczadzenia. Pod łóżkiem zaa 

lezione zwłoki kota. Podzielił on los gospo- 
dyni. 

sprzedawcę gipsowych figurek. Bol- 
la miał ich wielu i im to zawdzięczał 
w wielkiej mierze zasobną tuszę, bry- 
lantowy pierścień i stanowisko w Klu 
bie Zjednoczonej Italji. Lecz żaden z 
nich nie mógł się równać z Angelem. 
Piękny chłopak był jakby utworzony 
do zmiękczania serc kwaśnych pa- 
nien angielskich w pewnym wieku 
i wyłudzania im z kieszeni cennego 
grosza. Bolla ofiarował mu z miejsca 
stanowisko. Taka zapłata tygodnio 
wa, taki procent od sprzedanego towa 
ru. Angelo przyjął ofertę tak samo 
z miejsca. Na drugi dzień rano ob- 
mył ręce ze znienawidzonych pomvj 
i udał się do fabryki odlewów gipso- 
wych, która, pomimo że była w sta- 
nie ruiny, zrobiła na nim wrażenie 
zaczarowanego pałacu. Zobaczył ty- 
siące jasnych kształtów i jego biedna, 
zgłodniała dusza zachłysnęła się pięk- 
nem. 

—- Mój synku kochany -—- rzekł 
wielki Emanuel, wciągając go za koł- 
nierz w głąb hali — nim zaczniesz 
sprzedawać, musisz poznać towar. 
Ten zawód wymaga inteligencji, en 
tuzjazmu i sprytu. Daję ci tydzień 
czasu na przygołowanie się. 

   

  

Jeżeli 

nie okażesz tych przymiotów, to... 

Gest ubrylantowanej ręki w 
runku drzwi dokończył zdania. 

Tak zaczął Angelo Pandolfo swa 
fascynującą, lecz niezbyt lukratywna 
karjerę. Przyswoił sobie szybko wia 
domości historyczne, związane z po- 
sążkami, które miał sprzedawać. Je- 
go prymitywna, artystyczna dusza 
pokochała „towar* za zawarte w nim 

  

  

"LRLS NSS К- 

MEMORJAŁ HOTELARZY. 

   
Przed kilku dniami ek Hole 

larzy wileńskich złożył do m tratu me 
morjał, w którym petenci proszą władze   

miejskie o całkowite zniesienie podatku cd 
hoteli. Autorzy memorjału swą petycję mo 
tywują zamierającym ruchem turystycznym 
skutkiem czego właściciełe hoteli nie moga 
podobno „związać końca z końcem". 

KOMUNIKATY ORGANIZACJI 
MŁODZIEŻY PRACUJĄCEJ. 

Wydział Okręgowy Organizacji Młodzieży 
Pracującej w Wilnie, tą drogą czuje się w 

serdeczne podziękowanie 
Mieczysławowi Szpakiewiczowi -— 

a kawe udzielenie biletów dia członków 
Ognisk O. M. P. na przedstawienie p. t. ..Dzia 
dy* w Teatrze na Pohulance. 

Ognisko O. M. P. im. Szymona Konarskie 
go podaje do wiadomości członkom i sym a 
tykom, że w dniu 6 bm. o godź. 19 w lokalu 
własnym, przy ulicy Kalwaryjskiej Nr. 27 - - 
odbędzie się wieczór artystyczno — literac 
ki twórczości Władysława Reymonta. 

Wstęp wolny. 
* Ognisko O. M. P. im. Szymona Konarskie 

go zawiadamia, członków, iż w dniu 5 bm. 
w Ognisku, przy ulicy Kalwaryjskiej 27 zo- 
stanie rozegrany mecz ping — pongowy z Dy 
niskiem O. M. P. im. Filaretów. Początek. o 
godz. 19. Wstęp wolny. 

ODCZYT PROF. MORELOWSKIEGO 
Dziś, dnia 4 grudnia br. o godz. 20 odhu 

dzie się staraniem Koła Z. S. S. R-znastwa 
słuchaczy Szkoły Nauk Politycznych, w lo 
kalu Szkoły (Arsenalska 8) odczyt prof. dr. 
M. Morelowskiego na temat: „Problemy sztu 

ki rosyjskiej od bizantyzmu po dni dzisiej: 
sze. 

Goście miie widziani. Wstęp wolny. 

TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA 
CHRZEŚCIJAŃSKIEGO. 

Wczoraj rozpoczął się „Tydzień Miłosier- 
dzia Chrześcijańskiego". Z rana ks. Jan Rzy 
mełka odprawił z tej okazji uroczyste naho 
żeństwo w czasie którego przybyły z Krako 
wa ks. Staich wygłosił kazanie okolicznościo 
we. 

Po nabożeństwie rozpoczęła się zbiórka 
ofiar dla biednych. 

Więczorem ks. Staich wygłosił w sali Šai 
deckich USB. odczyt pt. „W mrokach pogań 

stwa”. Dochód z odczytu przeznaczony jest 
na akcję pomocy biednym. 

PROTESTY WEKSLOWE. 
W. październiku na terenie woj. wilen- 

  

    

    

  

RADJO 
WILNO. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 4 grudnia 1933 roku 

7,00: Czas. Muzyka. 11,40: Muzyka z płyt 
(WLN). 11,57: Czas. Muzyka. 15,25: Wiad 
o eksporcie. 15,30: Giełda roln. 15,40: Utwo 
ry Mozarta (płyty). 16,00: Pogadanka łowiec 
ka. 16,10: Koncert dla młodzieży (płyty). 
16,40: Francuski. 16,55: Muzyka lekka. 17,50: 

Progr. na wtorek i rozm. 18,00: „Informacyj 
ny kurs obrony przeciwgazowej”. 18,20: Au 
dycja żołnierska. 18,45: Przemówienie w 
sprawie Pożyczki Narodowej. 18,55: Rozmai! 
19,00: Codz. ode. pow. 19,10: Transm. 
Lwowa. 19,25: Wil. kom. sportowy. 19,40 
Koncert z Budapesztu. 21,45: „W kraju hisz- 
pańskich Basków* felj. 22,00: Muzyka z płyt 
(WILN). 22,05: Muzyka taneczna. 

TEATR I MUZYKA 
W WILNIE. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Dziś „Pod 
Białym Koniem* widowisko operetkowe Be- 
natzkiego, w bogatej oprawie dekoracyjnej 
Ciesielskiego, reżyserji M. Tatrzańskiego, pod 
batutą M. Kochanowskiego z udziałem całę 
go znakomitego zespołu naszej operetki, 
zwiększohego chóru, orkiestry i statystów. 
Mimo ogromnych kosztów „widowiska, ceny 
biletów, te same, zniżki obowiązują. 

    

    

— Teatr na Pohulance. Dziś przedstaw: >, 
nie na rzecz XI Tygodnia Akademika „Skał 
mierzanki" sztuka ludowa w 3 aktach Ka 
mińskiego całkowicie wykonana siłami aka 
demickiemi z udziałem orkiestry symfonicz 
nej i chóru akad. — 60 osób zespołu. 

Popołudniówka dla młodzieży szkolnej » 
godz. 16, ceny biletów od 20 gr. do 1 zł. 

Wieczorowe o godz. 20. Ceny biletów «c 
20 gr. do 2,10. 

Do godziny 15 bilety do nabycia w biurze 
Bratniej Pomocy Wielka 24 tel. 7—70. Od 15 
przy kasłe Teatru. 

  

Jutro, wtorek dnia 5 grudnia o godz. % 

w. „Stefek. 

— Teatr Objazdowy -- gra w dalszym ci: 
gu doskónałą komedję współczesną Stefana 
Kiędrzyńskiego „Piorun z jasnego nieba*, — 
dziś, dnia 4 grudnia w Bielsku, jutro dnia 5 
grudnia w Białowieży. 

— Kino — Teatr Rozmaitości. Dziś, po 

niedziałek dnia 4 grudnia (pocz. seansów © 
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KINA I FILMY. 
„SZPIEG W MASCE“. 

(Pan). 

cie się- powodzenier: 
ają przew ie dużą z różnych 

uboczn zględów. Filmy polskie są jed- 
noczešnie tak liche, że z riiewielkiemi wy- 
jątkami na najniższym znanym poziomie 

Przy a brak scenarzystów i režyse- 
row. erwszym być może zdolny literat— 
drugim tak samo. Czasami nawet -- czło- 

wiek teatru. Dziś, po udźwiękowieniu, kino 
uteatralniło się bardzo. Wiedzę techniczną, 
zdobycze artystyczne kina, nie trudno dzisiaj 
inteligentnemu, zdolnemu artyście zdobyć w 
rok terminowania w jednej z najlepszych 
zagranicznych wytwórni. Albo — jak to już 

my trzeba sprowadzić 
a z zagranicy. 

a bywają w niejednym, polskim 
upełnie możliwe, liczne warunki na— 

y tylko poprawność, na to, co się mo- 
wi o sztuce, że jest „na poziomie”. Niestety 
są inne defekty, które tak obniżają sytuację: 
danego filmu, że schodzi poniżej poziomu 

Filmy 
Frekv 

polskie 
     

  

        
   

  

       

  

    

  

     

    

  

    

  

Np. „Szpieg w masce* z Ordonką. Po 
mysł wprowadzenia tej artystki na ekran: 

m za dosyć szczęśliwy. Jej gibka po     
stać, jej bardzo mimiczna fizjonomja. bar- 
dzo kinogeniczne warunki, pozatem fonoge- 
niczny głos (mimo niekiedy zbytnio — no- 
sowego brzmienia), wybitny talent interpre 
tacy jny (mimo pewnej maniery), to wszystke 
razem stanowi zespół bardzo pomyślny. Te 
jednak jeszcze za mało, aby wypełnić tem ca 
ły film. Tembardziej, jeśli scenarjusz jest tak 
jałowy i naiwny, jak w danym wypadki. 
Już to p. Marczyński niema szczęścia i de 
procesów i do scenarjuszów. Czy „Biała tru 

cizna”, czy „Szpieg w masce*, jedno i dru- 
gie to bzdury i wypociny grafomańskie, nie 

chlujna, prymiły wna robota, bez konsekwen 
cji i sensu. > 

Poza Hanką Ordonówną, wykonanie ak. 
torskie bylo dosyć średnie. Samborski często 
gęsto, jak zwykle podszarżowywał (ten mn 

i ymas ust!). P. Pichelski jest 
/ n materjałem do typów bar- 
charakte rysty cznych (eżarny charak 

ale nie na bohaterskiego, 
egokolwiek amanta. Najpoprawniej 

l Igo Sym. Spokojny, opanowany, ce 
Bez zarzutu jest cała strona techniczna. 

zdjęc a, głos, wszystko doskonale zrobion:s 
i jeśli są zastrzeżenia co do głosu, to z winy 
aktora lub reżysera. Zdarzają się, zwłaszcza 
w postaciach męskich pewne nienaturalno“ 
Ści. Zresztą wszystko czysto, ładnie zrobione. 
także i strona dekoracyjna, zwracająca uwa- 

gę dobremi wnętrzami. Gdyby. nie tak lichy 

   

  

   
       

  

   
   

    

      

  

  

  

skiego zaprotestowano 9300 weksli na sumę godz. 4) „Pieśń Poganina*. Na scenie „Oświa  scenarjusz i odpowiednia reżyserja, byłoby 
1,200,000 złotych, w tem na Wilno Bory dczyny'* — Czechowa, w reżyserji W. Czen wszystko dobrze... „Niewiele A szkoda 
1700 weksli wartości 1 miljona zł. gerego. (sk) 

TEATR-KINO DZIŚ! Triumf produkcji Foxa na 1933/4 r. DZIŚ! NA SCENIE: 

Rozmaitości 
Sala Miejska 
Ostrobramska 5 EA 

śpiewakiem JOSE MOJIC 

Pierwszy w Polse film całkowicie śpiewny i mówiony w języku hiszpańskim 

ZAKAZANA MELODJA ( 
w roli głównej, który wykona sze- 
reg melodyjnych egzotycznych aryj. 

PIEŚŃ 
POGANINA 

OŚWIADCZYNY 
Arcywesoła komedja Czechowa. 

z p.p. Stanislawską, Janowskim 
i Borskim. 

  

rozśpiewana, 
roztańczona 
świeższej 

CASINO 
Dziś premjerai Ostatnia rewelacja. Ulubienica Wilna— 

ANNY ONDRA «**- -«.- 
i najweselszej kreacji reż. LAMACZA p. t. 

  

PAN 

HELIOS 
DŹWIĘKOWE KINO 

„ROXY“ 3 
Mickiewicza 22, tel. 16-28 

Premiera! 
Atrakcja   wszechšwiatowa | 

Dziś! Czarowne melo- 
dje z wielkiego filmu 
W rol. gł. płomiennooka GABY MORLAY oraz 100% amant CHARLES VANEL. 
Wspaniałe melodje. NAD PROGRAM: Dodatki dźwięk. Pocz. seansów o g, 4; W niedziele i święta od g. 2-ej. 

KOLOSALNE POWODZENIE! 

fascynuje CAŁE WILNO genjalną grą w sensecyjnym filmie SZPIEG W MASCE. 

A. L. 14 ZATONĘŁA 
HISZPAŃSKA KRE będą na ustach 

całego Wilna. 

10- "ty Kochanek 

Hanka ORDONOWNA 
Sala dobrze ogrzana.. 

Wspaniała gre gre 

Gčnjalna režysėiis Genjalna režyserja 

Szczyt techniki techniki 

Film ten wyświetla się 
| | _po raz pierwszy w Wilnie   

  

  

  
  

  
  

  

    

  

  

Ę DOM HANDLOWY R 

к, RYNKIEWIGz | Dr. GNSBERG ZAKŁADY GRAFICZNE * UUAUMIUA | znoroby skórne, wene 
Wilno, ul. Mickiewicza 9. ryczne | moczopłoiowe 

Ž N į C Z „BOA „|| Wileriska 5 tai. ser 
о w wl у z 

KALOSZE damskie, mę: | - PARE SIL STA 
skie i dziecinne. PANTO- ° 
FLE ranne i gimnastycx: | Blumowicz 

WILNO, UL. BISKUPIA 4. Tel. 2-40 ne, CERATY, LINOLEUM . 
krajowe i zagraniczne. Az oaz: 
CHODNIKI, wycieraczki sko ne i moczopłciowe, 

Wykonują wszelkiego rodzaju rozmaite. KILIMY GLI- ul. Wielka Nr. 21, 
roboty w zakresie drukarstwa NIAŃSKIE” za” gotówkę i -| tel: 9-2]. od 9—1 1228 

1 introligatorstwa na raty. Na wszystkie to- W eko 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE Sary ceny b. NISKIE._ | Pianino "u: 
FIFIFIFIFJEJFJE) | u. Sottańska 33-a |. 

piękno. Zato z handlową stroną za: nym, gipsowym chłopcem i sprzedaw niestosowną przyjaźń z małpką ka- 

) = którego kilka miesięcy wodu poszło mu gorzej. Bolla wy- 
znaczał minimalne ceny, poniżej któ- 
rych Angelo nie ustępował przez pro 
sty rozsądek. Maksymalne mógł wy: 
znaczać sam. Ale kochając swoje po 
sążki i będąc wrażliwym na entuz- 
jazmy publiczności, rzadko wykra: 
czał poza minimum. Pomimo to mie 
wał duże zyski i zadowalał pryncy 
pała. 

Sprzedawcy mieli swoje rejony. Ż 
biegiem czasu zdarzyło się, że Angelo 
dostał Bloomsbury, które zamieszki- 
wała w owy czasy bogata prostota. 
Poprzedni sprzedawca z tego okręgu 
dostał się do więzienia za kradzież 
płaszczy z domu, do którego został 
wpuszczony. Dzielnica była miła, uli- 
ce szerokie. publiczność uprzejma. 
Angelo, który przedtem operował 
wśród ordynarnej gawiedzi Islingto- 
nu, miał wrażenie, że dostał się do 
raju. Tylko ci. którzy pną się w górę, 
moga ocenić szczęście promocji. Mło- 
dy Neapolitańczyk, może jeden z o- 
statnich z tej branży w Londynie, wę 
drował po ulicach Bloomsbury z gra 
cją młodego boga. bacząc specjalnie 
na miejsca. gdzie mógł spotykać słu- 
żące. 

Jedna z nich. Zuzanna Cookson. 
pokojówka z Russell Square, kupiła 
od niego posążek. Chłopca z Cierniem 
i postawiła w swoim pokoiku na pod- 
daszu, między wyblakłemi fotograf ja- 
mi nieżyjących rodziców. Była to 
rozsądna, inteligentna i ładna dziew- 

czyna. Dzięki drugiej właściwości 
odkryła podobieństwo między cud- 

  

cą, a dzięki trzeciej zapadła w serce 

temu ostatniemu tak głęboko, że po 
kilku spotkaniach na schodach, za- 

częła się między nimi miłość. W re: 
zultacie Zuzanna rzuciła rozsądek na 
cztery wiatry. Kochała i była kocha- 
na. To było najważniejsze. Pobrali 
się i Angelo ulokował ją w swoim pu 
stym pokoiku na Saffron Hill, który 
jej słodka obecn zamieniła odra: 
zu w ogród szczęścia i radości. 

    

Kiedy urodził się syn, ochrzciłi 
go Vittore. Mały spędził wczesne 
dzieciństwo wśród wesołej, przeważ- 
nie niemytej łobuzerji dzielnicy. An- 
gelo, który tymczasem znów awan- 
sował, to jest zamienił tacę na wózek, 

brał ze sobą malca w pogodne dni la- 
la „żeby się uczył rzemiosła. Wska- 

zywał go żartobliwie klientom, jako 
jedyną figurkę, nie przeznaczoną na 
sprzedaż. Tak więc w niemowlęcej 
wyobraźni Vittora Świat przedstawił 
się na wstępie. jako obczyzna, zalud- 
niona białemi posążkami. 

Z biegiem czasu wielki artysta 
Emanuel Bolla przeniósł _ wiernego 
sprzedawcę do fabryki. Interes prospe 
rował znakomicie, co umożliwiło ma 
udoskonalenie techniki odlewów i 
sięgnięcie po klientelę wyższej klasy 
niż ta. z którą się stykali wędrowni 
sprzedawcy. Angelo został głównym 
sprzedawcą i przeniósł się z Saffron 
Hill do luksusowego. paropokojowe- 

go mieszkania nad sklepem spożyw 

czym na Greck Street w Soho. Miesz- 
kaniec tego wspaniałego apartamen- 
tu, sześcioletni Vittore dostał bicie za 

  

  

taryniarza, 
przedtem traktowano narówni. 

Wiktor Pandolfo nie zapomniał 
nigdy dnia, kiedy dumając w pozycji 
leżącej (oczywiście) nad swoją wielką 
krzywdą, powziął pierwszą Wielką 
Myśl. Giacomo (tak się nazywała 
małpka) był mu potrzebny do życia. 
Jeżeli nie mógł przestawać z żywym: 
to głupota i niesprawiedliwość ludz- 
ka nie mogły mu zabronić kochać 

martwej podobizny. Wiedział, że ta- 
kie rzeczy można kupować w skle- 
pach z zabawkami, ale nato trzeba 
pieniędzy. Z drugiej strony miał męt- 
ne wrażenie, że żadna zabawka nie 
ukoiłaby jego tęsknoty, bo każda oka 
załaby się bezduszną parodją. Giaco- 
ma. Kształt, pyszczek, futerko Giaco- 
ma wypaliły się w jego mózgu nieza- 
tartym obrazem. Przez kilka dni błą: 
kał się nieprzytomnie, trawiony gło- 
dem tworzenia. W rezultacie zgro- 
madził w skrytce za łóżkiem rupie- 
cie, zebrane w fabryce i na ulicy: kil- 
ka kawałków  króliczego futerka, 
sznurków, natartych pakiem, szma- 
tek, igieł, przędzy, kawałek czerwo- 
nego ołówka, zardzewiałe nożyczki 
(skarb nad skarbami) znalezione 
wśród śmieci w kuchennej szufladzie 
i dwa guziki urwane ukradkiem od 
brudnej koszuli ojca, a które, po u- 
czernieniu z familijnej butelki atra- 
mentu, mogły zastąpić oczy. Z tych 
materjałów został skonstruowany 
nowy Giacomo, przyczem natarty pa- 
kiem sznur stworzył znakomite za- 
kończenie ogona. 

(D. e. n.) 

Redaktor odpowiedzialny Witeld Kiszkis. 

 


