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LISTY Z WARSZAWY 

NIEPOKOJE FUNDUSZOWE 
Stworzenie Funduszu Pracy i Fun 

duszu Inwestycyjnego zaalarmowało 
t zw. „sfery gospodarcze”. Prasa te- 

go obozu jęła z nową siłą atakować 
nasze ustawodawstwo. socjalne. Jej 
zdaniem, krzywdzi przedsiębiorczość 
prywatną ustawa scaleniowa, obowią 
zek zatrudniania inwalidów, nadzwy 
czajna komisja rozjemcza it. p. Wiel 
ki również niepokój wywołuje pro 
jekt biura finansowej kontroli przed- 
siębiorstw. Wprawdzie zakres działa 
ria owego biura nie jest dotąd w szcze 
gółach ujawniony, ale w zainteresowa 
nych kołach krążą pogłoski, iż kont- 
rola rządowa będzie nazbyt ciekawa 
rozmaitych „tajemnic handlowych'*: 

zajmie się np. istotnemi kosztami pro 
dukcji, a nawet sprawą tak delikatną 
jak pobory dyrektorskie. 

Wszystko to, jako przejaw „posu 
wającego się wciąż naprzód  etatyz- 
mu' wywołuje krytykę i protesty. 

„Gospodarstwo prywatne słale się 
kurczy na rzecz gospodarstwa public: 
nego“ — ubolewa  strapiony organ 
warszawskich pracodawców. „Etatyś 
ci młodzi i starzy prowadzą zdecydo- 
wany atak przeciwko jakoby (pod- 
kreślenie nasze; złej gospodarce pry- 
watnej i ludziom w niej pracują- 
cym...'* „Rosną zestępy publicystów, 
którzy nastrajają opinję publiczną w 
duchu destrukcji i dezorganizacji o- 
becnych stosunkėw gospodarczych““.. 
Rząd'zaš daje im ucho, pogarsza co 
raz bardziej „ciężką dolę'* pracodaw - 
ców i zmierza -- zdaniem łódzkiej 
„Prawdy“ — wprost do realizacji... 
doktryny Marksa. 

A tu jeszcze nowy pomysł — Fun 
dusz Pracy. Toć to grozi rozszer: 
niem pola działalności państwowej w 
przemyśle, ograniczeniem kaprysów 
i zachłanności inicjatywy prywatnej, 
regulowaniem cen... 

Trzeba się bronić! — wołają orga- 
ny „sfer gospodarczych *. Dość bier- 

ności i „niesprzeciwiania się złu* Na 
leży wpłynąć na rząd, aby przeprowa- 
dził linję demarkacyjną między ini- 

cjatywą prywatną, a inicjatywą pań 

stwową. Przedsiębiorstwa "rentowne 
winny być pozostawione pierwszej; 
państwu wystarczą drugie, t. j. nieren 
łowne. Więc np. „budownictwo mie- 
szkaniowe, bez względu na cel, jakie 
mu ma służyć, nie może być żadna 
miarą pozostawione inicjatywie pań 
stwowej i musi w całej rozciągłości 
podpaść pod zakres działania inicja- 
tywy prywatnej". „Skoro bowiem wy 
chodzimy z założenia, że*budownict- 
wo mieszkaniowe jest w zasadzie bu 
downictwem rentownem, a więc bu- 
downictwem, którem kapitał prywat 
ny może się interesować, to nie nale- 
ży dopuścić do tego, aby rentowność 

  

ta, przez wystąpienie bezpośrednio 

kapitału państwowego, została prze- 
kreślona*. 

Rozumowanie powyższe daje mia 
rę, jak daleko życie odbiegło od tych 
łudzi i jak oni nie rozumieją nic a nie 
czasów, w których żyją. 

Argument: że budownictwo miesz 
kaniowe powinno być w zasadzie ren 
łowne, brzmi obecnie, jak beztreści- 
wa. sucha doktryna, nie mająca nie 
wspólnego z rzeczywistością. Tu przy 
mrozie 20-stopniowym koczują 2 
dziećmi tvsiące ludzi: powyrzucanych 
na bruk za to tyłko. że im odebrana 
pracę; tu architekci siedzą z założone 
mi rekami. bo ruch budowlany za- 
marł; tu kapitał woli kryć sie po za- 
granicznych safes'ach, aniżeli dźwi- 
gać domy mieszkalne: a ci ichmoście 
każą nam czekać na ocknięcie się z 
drzemki... inicjatywy prywatnej — 
dlatego, že budownictwo mieszkanio 
we w zasadzie powinno być dobrym 
interesem. 

Warjaci? 
Nie. tylko łudzie, wcia?  feszcze 

myślący wczorajszemi i przedwczoraj 

szemi kategorjami. Nie moga oni po 
godzić się z faktem, iż wszystkie ich 

teorje ekonomiczne w łeb biora wo- 
bec gwałtownie zmieniajacych się wą 
runków. Nie moga zrozumieć, że istot 

nie zła — a nie tylko .„jakoby* zła — 
jest gospodarka, która prowadzi do 
tego, że w oczach miljonów ludzi gło 
dujących pali się i topi produkty spo- 
żywcze. aby „poprawić, czyli podro- 
żyć ich ceny. Toć to mało powiedzieć: 
zła gospodarka — to jest gospodarka 

zbójecka. Gospodarka, której bohate- 
rami są rozmaite Zacharowy, Kreuge- 
ry, Marchy — typy kryminalne, orga 
niżatorzy produkcji i spożycia, którzy 

    

nie w gabimneiach dyrektorskich sie- 
dzieć powinni, ale za kratami. 

Państwowy Urząd Statystyczny 
ujawnił świeżo fakt znamienny. Oto 

pokazuje się, że już nietylko inteligen 
cja przeciwdziała  rozradzaniu | się 
swych rodzin i zadawala się jednem 
dzieckiem: to samo czynią robotnicy 
łódzcy. Tłumaczą to biedą, niepew 
nością zaruvnów i brakiem mieszkań. 

Czy państwo może na zjawisko to 
nie zwrócić uwagi?... 

Wszak śladem robotników łódz- 
kich pójdą niebawem i inni, kto wie, 
czy ten przykład całego kraju nie o- 

garnie?... czy nie odbije się to na jego 
przyroście naturalnym ?... 

(o znaczą wobec tego interesy ka- 
mieniczników, bankierów, fabrykan- 
tów? 

I gdybyż istotnie pojęcie przedsię- 
biorey prywainego miało coś wspól- 
nego z pojęciem inicjatywy prywat- 
nej... Ale w rzeczywistości jest to już 
tylko beztreściwa legenda. W dzisiej- 
szych warunkach jednostki prawdzi- 
wie twórcze, pomysłowe, pełne inicja- 
„tywy i talentu organizatorskiego czę- 
sto marnują się, a w najlepszym razie 
idą na służbę prywatnego kapitału, 
który je niemiłosiernie eksploatuje—- 
tak samo, jak np. wynalazców. 

Ten zaś kapitał — zwłaszcza u 
nas — nie odznacza się ani rzutkoś- 
cią, ani odwagą; lęka się wszelkiego 
ryzyka, poszukuje interesów pew- 
nych, a nawet ochranianych i gwa- 
rantowanych przez państwo. W tym 
punkcie nasi- przedsiębiorcy prywatni 
nie mają nie przeciw etatyzmowi. 

Jeden z namiętnych obrońców ka 
mienicznikostwa _ prywatnego pisze: 
„Nie chodzi o to tylko, aby sama bu 
dowa była oddana przedsiębiorstwom 
prywatnym, co naszem zdaniem nie 
podlega żadnej dyskusji(!?), ale prze 
dewszystkiem o to, aby fundusze pań- 
stwowe w tem budownictwie nie były 
bezpośrednio zaangażowane, lecz ode 
grały tylko rolę czynnika wspomaga- 
jącego / przedsiębiorcę prywatnego”... 

Postulat ten, przełożony na język 
prosty, wykłada się tak; państwo win- 
no dawać tan kredyt kapitaliście, któ- 
ry za pożyczone pieniądze postawi 
dom; sam będzie płacił minimalne 
procenty, a lokatorów  obdzierał ze 
skóry. 

" Takie praktyki mogły być dla ogó 
łu zrozumiałe w czasach, kiedy dob- 
robyt kraju mierzyło się liczbą ludzi 
bogatych; rozdawano latifundja, przy 

wileje, dzierżawy, aby sztucznie two- 
rzyć wielkopańskie majątki. Dziś za- 
możność kraju nie na nich się opiera' 
nie pałac, ale chata decyduje, nie a 
partament dyrektora, lecz skala życia 
robotnika. I państwo o to przedew- 
szystkiem musi się troszczyć: o lo, 
żeby człowiek pracy mógł pozwolić 
sobie na mieszkanie przyzwoite, wy- 
godne, higjeniczne, a nie o to, żeby 
kamienica przynosiła jakiemuś próż 
niakowi rentę. 

Rzekomi rzecznicy „inicjatywy 
prywatnej", a w istocie obrońcy pry- 
watnego łupiestwa, doradzają użycie 
Funduszu Pracy jedynie na przedsię- 
biorstwa nierentowne — na budowę 
dróg, mostów i t. p. Zapominają oni, 
że i to były kiedyś rzeczy intratne 
Toć. pamiętamy jeszcze prywatne mo- 
sty, za których przejście płaciło się 
właścicielowi lub dzierżawcy, prywat 

ne drogi, a nawet koleje żelazne: Sto- 
pniowo jednak wszystkie te urządze- 
nia — mimo protestu kół zaintereso- 
wanych i mimo swej rentowności, 
państwo odbierało kapitałowi prywal 
nemu. To samo stać się musi i z bu- 
downictwem mieszkaniowem. Nic na 
to nie pomogą skargi pasibrzuchów, 
szukających łatwego a sutego zarob 
ku, w imię niekrępowania prywatnej 
inicjatywy, której w rzeczywistości 
nie posiadają i nie reprezentują. 

Nadzieje, związane z utworzeniem 
Funduszu Pracy, dają dziś w kążdym 
razie asumpt do gorących dyskusyj, 
tem gorętszych, im niżej spada ter- 
mometr, doprowadzając do rozpaczy 
rzesze bezdomnych, kryjących się 
pod mostami Warszawy i większych 
miast Polski. Benedykt Hertz 
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„ 

Eugenja Kobyliūska. 

ZŁOTE SCHODY 
Powieść ta wyszła z drukarni „Znicz“ 
i jest już do nabycia we wszystkich 

księgarniach wileńskich. 
Skład główny w księg. Św. Wojciecha 

Str. 336, cena zł. 5—. 

      

    

    

Faszyzm w państwach bałtyckich. 
Artykuł Karola Radka w „izwiestjach”. 

MOSKWA. (Pm.)  „Izwiesija* zamiesz- 

czają wieiki artykuł Karola. Radka p. t. 

„Niemteeki imperjalizm i faszyzacja państw 

hałtyekieh*, peświęcony zagadnienia - zmian 

ustrojowych w Esłonji, Finlandji i Łotwie. 

dla których niepodległości za „wielkie niebez 

pieczeństwo uważa wpływy niemieckie. 

Wskutek rełopmy rolnej znaczna część 

  

niemičekleh obszarników wyemigrowała do 

Niemiee i powstępowała do niemieckich or- 

ganizaeyj naejonalistycznych, dążących do 

ponownego podboju krajów nadbałtyckieh. 

Inni skoncentrowali się w łotewskich mia- 

stach, stwarzając organizacje, nienawidzące 

niepodległości Łotwy i oczekujące „lepszych 

słosunków*. Niemiceka wielka  hurżunzju 

Tylko do Warszawy i Pragi 
przyjedzie frencusk! minister spraw zagranicznych. 

PARYŻ. (Pat.) Koła dobrze poin 
formowane potwierdzają wiadomość. 
że Paul-Boncour ograniczy swe pod- 
róże tylko do podróży do Warszawy 
i Pragi, aby rewizytować ministrów 
Becka i Benesza. Wyjazd Paul Bon- 
coura do Moskwy nie wydaje się ak- 
tualnym, tem bardziej, że Qui d'Or- 

say nie otrzymało żadnego oficjalne- 
go zaproszenia od rządu sowieckiego. 

Data wyjazdu Paul Boncoura do 
Warszawy i Pragi nie została defini- 
tywnie ustałona, narazie wiadomo, ze 
podróż ta odbędzie się po zebraniu Ra 
dy ekonomicznej Małej Ententy. wy 
znaczonem na 8 stycznia. 

Skład nowego rządu hiszpańskiego 
MADRYT. (Pat). Utworzony przez 

radykała Le Roux gabinet hiszpański 
składa się z 8 radykałów, 1 republi- 

kanina z Galieji, 1 republikanina nie 
zależnego, 1 ezłonka partji postępo- 
wej. 1 liber. demokraty, i agrarjusza. 

O' Duffy aresztowany 
za ukazania się w niebieskie! koszuli. 

LONDYN. (Pat). W miejscowości 
Westport w Irlandji na odbywające 
się dzisiaj w południe zebranie faszy- 
stów irlandzkich przybył przywódca 
rezwiązanej organizacji niebieskich 
koszul O'Duffy, aby wygłosić prze- 
mówienie. Generał O*Duffy wystąpił 
w zabronionej przez władze niebies- 

kiej koszuli, Wskutek tego polieja oto 
czyła dom i mimo gwałtownego opo- 
ru - faszystów, po zaciętej  wałee, 
schwyciła genćrała, uprowadzając go 
ifosadziła w miejscowem więzieniu. 

Fakt ten wywołał w całej Irłandji 
wielkie poruszenie. 

„Polityka z maszyną do liczenia* 
„Boersen Zig“ o :tosunkach Polski z Niemcami. 

BERLIN. (Pat). „Bocrsen*— Zeitung" za- 
mieszcza artykuł swego warszawskiego: kore 
spomdenta p. t. „Polityka : maszyną do: № 
czenia.— Nowy kurs Polski w słosunkach < 

Niemcami". $ 

Artykuł stwierdza, że zdolność przewidy 
wania i zręczność oddawna cechowała pół- 
skę politykę zagraniczną: Podkreśla decydu 
jące znaczenie, jakie posiadało objęcie kie- 
rownictwa. polskiej polityki / zagramicznej 
przez ministra Becka, który zrozumiał koniecz 
ność, przygotowania Polski do nadchodzących 
zmian stosunków europejskich: Dla rzędu 
polskiego: rozstrzygającą rzeczą było prześ- 
wiadczenie, o niepewności i zawodności sy- 
stemu genewskiego. Jest zrozumiałe, że przy 
szłość Polski nie może być zabezpieczona 

przez wiązanie się z jakiemiś organizacjami 

międzynarodowemi, wynikła stąd jako trz 
wa, logiczna konsekwencja: konieczność 
gulowania stosunków z Niemcami i Sowieta 
"mi. 

Zrozumienie, jakie urzędowe czynniki pol 
skie okazały wobec „nastawienia. pokojowego 
kanclerza Rzeszy, zupełniesodpowiadało prak 
tycznym względom polskiej polityki zagrani 
nej, świadomie unikającej wszelkich komb 
nacyj na dałszą mełę i starającej się korzy 
stać s obecnej chwili. - 

Autor wyraża przypuszczenie, że Polska 

być może w chwili wystąpienia Niemiec z 
Ligi Narodów wyciągnęłaby całkiem inne 
konsekwencje, dia Rzeszy niemieckiej nie 
zbyt przyjazne gdyby Warszawa nie była 
przekonana, że  miocarsiwa zachodnie nie 
zdobędą się na solidarne i agresywne wystą- 

   

   

pienie w stosunku do rządn niemieckiego. 
Fakt, że minister Beck uważał za konieczne 
zachować dła siebie nieskrępowaną swobo- 
dę akcji we wsżysikich kierunkach, ozna. 
cza, że jutro już może użńa on za wskazane 
pogłębić stosunki z Francją. Polska, ktėra 
zdobyła się na własną linję' polityki wobec 
Niemiec, w rokowaniach z sojusznikiem 
francuskim będzie mogła rzucić ma szalę 

bardzo ważne argumenty. Tyłko iluzjońiści 
mogą być rozczarowani takim obrotem spra 
wy. y 

Korespondent konkluduje, że również 
Niemcy powinny trzeźwo ocenić sytuację ! 
nie: oczekiwać od' nawiązanych ostatnio + 
Polską stosunków ostatecznego uregulowa- 
nia trudnych kwestyj, które pozostaną na: 
dal. niewyjaśnione między. Niemcami a Pol. 
ską ani też nagłego rozkwitu przyjaźni 
polsko-niemieckiej. Mimo wszystko dotych- 
czasowy bilans polsko-niemieckiej akcji od 
prężenia zasługuje na uznanie. 

wspomaga resztki obszarnietwa i naejonali- 

styczne organizacje niemieckie, które mają 

dążyć do odzyskania ulraconego wpływt 

Niemiec nad Bałtykiem. 

Radek pisze dałej, że we wszystkich kra 

jach nadbałtyckich istnieje łączność między 

lokalnym ruchem faszystowskim i hitlerow 

skiemi Niemcami w formie organizowanych 

w tyeh państwach przez byłych ohbszarni 

ków, baronów, oddziałów hiilerowskich nie 

mieekich, które dążą do opanowania Iokai 

nego ruchu faszystowskiego, by zagarnąć 

władzę. Niemcy w Estonji zieją nienawiścią 

do niepodległośei tego kraju i dążą do utwa 

rzenia „Gau-Estland'* t. j. dzielnicy eston- 

skiej ITi-ej Rzeszy. Pieczątki z napisem zna- 

leziono podczas rewizji u aresztowanych w 

Tallinie przywódców hitlerowskich. 

Litwie Niemcy pozwolą na wykorzysta- 

nie swego rynku przez niemiecko-litewsku 

unję eelną łecz dopiero z ehwilą, gdy Litwa 

poczyni astępstwa w sprawie Kłajpedy. 

Kwestja wewnętrznych stosunków państw 

hałtyekich — pisze Radek — stała się kwe 

stją ich politycznej niepodłegłości. W dniu 

w którym faszyzm zwycięży, skończy się 

niepodległość. 

Niemiecki imperjalizm usiłuje przygoto 

wać grunt do marszu śladem Hindenburga, 

Ludendorffa i von Goltza. Opinja sowiecka 

z największą uwaga šledzi tę sprawę, po 

nieważ widzi w niepodległości państw bał: 

tyckieh gwarancję pokoja na wschodzie 

Europy. 

— 1 

Mussolini zostanie zaproszony 
do Sowietów. 

BUKARESZT. (Pat). Gazeta ,.Cu- 
rentuł* przynosi wiadomość, że rząd 
sowiecki ma zamiar zaprosić Mussoli- 
niego do Sowietów. 

Pierwszy obchód od lat 15-tu 

MOSKWA. (Pat). Po raz pierwszy 
od czasu istnienia Ukrainy Sowiec- 
kiej odbył się w Charkowie uroczysty 
obchód 15-lecia oswobodzenia Ukra- 
iny od okupacji niemieckiej. Prasa 
ukraińska poświęca tej rocznicy spec 
jalne numery, w których odtwarza 
krwawy teror i rabunkową eksploa- 
tację Ukrainy przez okupantów nie- 
mieckich, mających na swych usłu- 
gach ówczasny rząd Skoropadskiego. 
Prasa dałej omawia obszernie histor- 
ję powstań antyniemieckich na Ukra 
„nie. a 
SOGI KORE RONA ET PRCRATONAOA 

/Bóle w nogach, stawach, artretyzm, 
„nerwobóle uśmierza — leczy 

"Balsam japoński „Ege“ 

Proces o nodpalenie Relchstagu. 

Wyrok w sobotę. — 15.000 stron pisma. 
LIIPSK. Ogłoszenie wyroku w pro 

cesie o podpalenie nastąpi w sobotę. 
O olbrzymiem zainteresowaniu 

procesem świadczą następujące cyfry: 
rozprawa główna toczyła się  prżez 

Udekorowanie prezesa N. I. K. dr. J. Krzemieńskiego. 

  
W czwartek na Zamku Pan Prezydent 

Rzeczypospolilej w obecności pana Premje 
ra oraz marszałka Sejmu i Senatu, udekoro- 
wał prezesa Najwyższej Izby Kontroli dr. 
jJakóba Krzemieńskiego wielką wstęgą Or- 
deru Polonia Restituta. 

Na zdjęciu — od lewej: marszałek sena 
tu Raczkiewicz, prezes N. I. K. dr. J. Krze. 
mieński, Pan Prezydent Rzeczypospolitej, p. 
premjer Jędr: «, marszałek Sejmu Świ- 
talski, w głębi szef kancelarji cywilnej Hel- 
czyński. 

    

  

   

okres 3 miesięcy, z czego 6 tygodni try 
bunał urzędował w gmachu Reichsta- 
"gu w Berlinie. Ogółem trybunał odbył 
56 posiedzeń, przed trybunałem prze- 
winęło się przeszło 200 świadków, a 
około 500 osób przesłuchano w po- 
licji w okresie wstępnego śledztwa. 7 
zagranicy, mianowicie z Rosji i Buł- 
garji przybyło dó Berlina względnie 
Lipska przeszło 15 świadków. Proto- 
kóły posiedzeń przekroczyły w dniu 
wczorajszym 15 tysięcy stron pisma 
maszynowego. 

Uroczystości jugosłowiańśkie 
AKADEMJA W WARSZAWIE. į 

WARSZAWA. (Pat) W dniu dejsiejszy, 
staraniem Stowarzyszenia Polsko-Jugos 
wiańskiego odbyła się w Warszawie. a 
sta akademja w sali Rady miejskiej z oka: 
zjt rocznicy urodzin Króla Jagosławii Alek- 
sandra |-go oraz 1ó-łeeia zjednoczenia Ja-. 
gosławjłŁ Przybyli na akademię członkowie 
poselstwa  jugosłowiańskiego z ministrem 

pełnomocnym. Jugosławji Lazareviczem, mi- 
nister Schatzel. poseł ezeskosłowaeki mint 
ster Girsa. członkowie posełstwa bułgarskie" 
go, posełstwa rumuńskiego, posłowie | 
natorowie, szef gabinetu p. Ministra Spraw 
Wojskowych ppłk. dypl. Sokołowski, ko- 
mendant miasta ppłk.  Pereświet-Sołtan,; 
członkowie Towarzystwa  Polsko-Jagosło= 
wiańskiego w. Warszawie z prezesem Dybo- 
skim, kolonja jugosłowiańska Warszawy В 
liczna publiczność. > 

Akademję zagaił prczes poseł Dylmsui, 
wskazując na żywiołowy w ostatnim czaste 
rozwój ruchu, mającego na cełu zbliżenie 
połsko-jugosłowiańskie. Powstały świeżo ste 
warzyszenia polsko-jugosłowiańskie w WI 
nie, Katowicach, Gdyni, Toruniu, Częstocha 
wie i Białymstoku. Mówca zakończył swe 
przemówienie okrzykiem na eześć króki A- 
leksandra, poczem orkiestra odegrała hymn 
Jugosław ji. 

   

Przemawiali zkolei wicemarszałek Sej 
mu prof. Uniw. Warsz. Makowski, wieemar- 
szałek Sejmu Polakiewicz, posłanka Łudwi- 
ka Wolska, poczem wiceprezes Stowarzy 
szenia Połsko- Jagosłowiańskiego poseł Wa- 
lewski podniósł konieczność zhłiżenia mię- 
dzy obydwu narodami ną odcinku gospodar 
czym. Zakończył okrzykiem na cześć dwu 
bratnich narodów Jugosławji i Polski. Or- 
kiestra zagrała hymn- narodowy połski. 

Nastąpiła ezęść koncertowa akademji. 

W. JUGOSŁAWJIŁ. 

BIAŁOGRÓD. (Pat.) Z okazji 45-iej roez 
nicy urodzin króla Aleksandra: wszystkie 
dzienniki poświęcają: swe numery mówie 
niu działalności króla. Dzienniki podnoszą 
gorące przyjęcie, jakie zgetował parze kró- 
lewskiej Zagrzeb, omawiające przebieg mani 
festacji przed rezydencja krėlewską. 

BIAŁOGRÓD. (Pat.) Cała Jugosławia oh 

chodzi dzisiaj uroczystość +5-ej raezniey 
urodzin króla Aleksandra. We wszystkich 
miastach i miasteczkach odprawiono nubo 
żeństwa w świątyniach wszystkich wyznan 
na in ję króła, przy bardzo lieznym u 
dziale mieszkańców. 

Teo Z > 

Helena Romer 
: Tutejsi. Nowele. wyd. Rój. Warszawa 

Swol Ludzie. Nowele „wyd. L. Cho- 
Е miński. Wilno. 

Książka o Nich. Romans 
Chomiński. Wilno. 

Wlija u Państwa Mickilewiczów. 
(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 
leńska. 

Betlejka Wileńska. 

     

  

Wyd. Ł. 

  

Bułgarska para królewska 
przybędzie do Rumunii. 
BUKARESZT. (Pat). Prasa. zapo- 

„ wiada wizytę bułgarskiej pary królew 
skiej w. Rumunji w - drugiej półowie 
stycznia, poczem nastąpią rewizyty 
króla rumuńskiego i jugosławjańskie 
go w Sotji. : 

  

120 dziennikarzy, w tem 70 kores 
pondentów zagranicznych notowało 
przebieg procesu, obsługując blisko 
2.000 pism krajowych i zagranicznych 
Reprezentowane były na procesie rów 
nież największe agencje telegraficzne 
świata jak Reuter, Havas, Wolff, PAT 
i inne. Obecni byli członkowie londyń 
skiej komisji prawniczej, wszyscy nie 
mal konsułowie państw obcych, 
wśród nich kilkakrotnie zauważono 
konsula polskiego w Lipsku d-ra Brze 
zińskiego. 

  

Demonstracja komunistów 
przed ambasacą niemiecką w Loncynie, 

LONDYN. (Pat.) Przed ambasadą nie- 
miecką w Londynie zebrała się dzisiaj w 
południe grupa komunistów, licząca kilka- 
set osób, demonstrując przeciwko żądaniu 
kary śmierci dla Torglera przez nadproku 
ratora w Lipsku. Ponieważ tłum przybrał 
groźną postawę i usiłował zaatakować 

Proc HEFRASSOZY 

  

   
  

gmach ambasady, policja otoczyła eały 
gmach silnym kordonem. W jednem miej- 
sen udało się koniunistom przerwać kordou, 
wskutek czego wywiązała się zacięta wałka 
z policją, która pułkami gumowemi rozpe: 
dziła Hum, dokonywując szeregu areszio 
wan. 

  

Przymus pracy dla bezrobotnych 
wnrowadzą wolne miasto H*mbu"g. ; 

BERLIN. (Pat.) Na zebraniu Zwiazku in- 
żynierów w Hamburgu senator dr. Wiellund 
zapowiedział wprowadzenie na terenie woln 
miasta Hamburga przymusu pracy. Przy- 
mus ten obowiązywać będzie wszystkich bez 

rohotnych od 18 do 26 roku życia, czyli 

. Stracenie zabójców 
KABUL. (Pat.) Abdul Hali, morderca 

króla Afganistanu Nadir Chana oraz jego 
wspólnik, Mahmud, zostali skazani na karę 
śmierci. Wyrok wykonano. Dwu pozosta 
łych oskarżonych skazano na wydalenie z 

akoło 20.600 ludzi. Otrzymają oni umundu- 
rowanie. 1 т 

Po wprowadzeniu przymusu wypłata za- 
siłków hędzie wstrzymana, natomiast ezłon- 
kowie oddziałów robotniczych otrzymywać 
będą odpowiednie wynagrodzenie. į 

króla Afganistanu. 
kraju. | 

Podczas rozprawy, która trwała & 
godziny, rozwścieczony tłum usiłował złym , 
chować wszystkich oskarżonych. Policja z 
trudem utrzymała spokój.



Odst niecie krožafskiej 
tablicy pamiątkowej 

w Województwie. 

W dniu wczorajszym została od- 
słonięta w wielkiej Sali Wojewódzkiej 
tabłica upamiętniająca bohaterska 
obronę kościoła przez ludność Kro- 
żan. Zebrało się bardzo dużo osó» 
przeważnie dawnych wilnian, śwież 
szy napływ zapewne wymrażał się na 
meczu hokeyowym... 

Zagaił ks. Kulesza w im. Komite- 
tu, przemówił pięknie p: w. woj. Jan, 
kowski 0 - tegorocznych obchodach 
łączących ziemię wileńską z kowień- 
ską i Połaków z Litwinami. Odsłonię- 
% tablieę, potem p. Babiański w im. 
kowieńczuków wyraził nadzieję, że 
zezasem znikną kordony nie pozwala 
jące na wspólne obchody i współży* 
cie — w zakończeniu zebrani wysłu- 
chali długiego przemówienia prof. 
Mienickiego, które było pięknie ujęte 
literacko, ałe nie zawierało obrazu 

„ńajważniejszego w tej eałej tragedji: 
"obrony i katowania w Krożach. P. 
Nagrodzki odczytał wspomnienia oso- 

, biste, które podajemy na innem miej 
GE с 

S MiSrėd obečiych žAuwažylišmy m 
in. J. E. biskupa . Jałbrzykowskiego 
ftylko fa 1-€j' części uroczystości) —- 

“3. M. Rėktora Staniewicza, konsula 
-, łotewskiego Donasa, sen. Abramowi 
> €za, kssszamb. Wiskonta, dyr. K. Fal. 
"kowskiego — brakowało różnych o 

ób, o których sie myślało, że jednak 
-. powinny. były wziąć udział w tym hoł 
-dzie-dła „szarych rycerzy w sukma- 
nach“, jak ich nazwał prof. Mienicki. 

" Raził też brak napisu. w: języku litew 
_ $kim na tablicy, przecież nie sama 
- polska ludność broniła 

Krožach, nie tyłko polski, ale i litew 
"ski-pacierz, pieśń, wołania i prośby 

-. rozbrzmiewały owej nocy nad rzeką 
„. „Krożanką, i w tej sali, gdzie skazywali 

- Rosjanie Polaków i Litwinów za 
„wspólne umiłowania, 
wspólność -zaznaczyć, właśnie na do- 

wód, jak wzgłędnie niedawno: została 
zerwana. 

Žebrani oglądali piękny medal 
bronzowy, wybity ną pamiątkę tego 
zdarzenia w Krakowie wedł. rysunku 
Korsaka, a który przewiózł w dużej 
ilości p. M. Brensztejn wtedy. Jakże 
niewymowna szkoda, że jakieś wzglę- 
dy administracyjno - gospodarskie. 

    

  

   
  

     

posiedzenia czy coś innego sprawiły 
że odsłonięcie tablicy w Wilnie nie 
odbyło się w tym samym dniu, co ob 
chód w Kownie. To, co wtedy łączyło. 
nie zostało podkreśłone — a szkoda. 

H. R. 

EITI НЕ 

  

+ Do nabycia w pierwszorzędnych 
Maui s 4 vałankstojickk 

   

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
- —T. Jacek Rolicki. Emaneypacja i inoe 

szaleństwa. Nowogródek 1934. Szesnaście fel 
Ponów, które autor zapragnął sobie utrwa 
ić w ksłążce. Wszystkie prawie traktują o 

„ dziejach Litwy lub ziemi nowogródzkiej, po 
"ruszając legendy, wspomnienia historyczne 
Jub obrazują wizje poełyczne. Ciekawe są 
dzieje i opracowanie Pamiętnika Francisz 
ka Miekiewicza, starszego i tak obiecującego 
brata Adania, późniejszego żołnierza wojny 
31 roku, który zmarł na emigracji, ale. w 
Połsce, bo w Poznańskiem, skąd się nie ru 
szył, tęskniąc do Łitwy i spoglądając zawsze 
w tamte strony, a prosić o amnestję cesa- 
rza rosyjskiego nie chciał. Okropna korekta 
4 niezbyt trafne stosowanie wyrażeń gwaro 

szych razi w wiełu miejscach. 

  

   

  

Pewnego ' listopadowego dnia r 
1893 przedostała się do Wilna wiado 

"'mość, że na Żmudzi, w Krożach, był 
wielki przelew krwi. Poszło o kościół. 
AVpierw ludność miejscowa pobiła po 
licję i żandarmów, potem zaś przysz: 
ti kozacy i pobili zbuntowanych kro- 
žan. 3 . 

Jeszcze Wilno nie zdążyło ochlo- 
nąč z wrażeń wywołanych przez te 
wiadomości, gdy pewnego wczesnego 
„ranka zauważyłem z okna sklepu 
przy uł. Wiłeńskiej w którym praca 
wałem, sporą grupę mężczyzn, prze- 
ważnie tęgich i zdrowych, w ciem- 
nych samodziałowych kapotach, pę 
dzonych przez liczny oddział strażni- 
ków w stronę Łukiszek. Za nimi, w 

‘ pewnem oddaleniu, ciągnęło dnżo cie 
, kawych czy współczujących. 

Nietrudno było domyśleć się, że 
"są to przywiezieni z Kowna, gdzie na- 

razie byli osadzeni, krożanie, i że 
zmierzają do więzienia na Łukisz- 

" kach. 

Pierwsza myśl jaka na widok tych 
biedaków przyszła do głowy to — że 
trzeba się nimi zaopiekować, żeby 
przynajmniej głodu nie cierpieli. Spra 
wą tą zajęła się drobna, wtedy z sa- 

      

kościoła w 

należało tę. 

- Moje wspomnienia z czasów. 
$ 

. W 

b p. Ur. Med. 

drugą bolesną rocznice śmierci 

Pauliny Brodzkiej 
odbędzie się we wtorek dnia 19 go grudnia b. r. o gode, || rano 
nabożeństwo żałobne na cmentarzu żydowskim. 

Z. $. $. R. — Persja. 
MOSKWA. (Pat.) ,„Tass* donosi: 

Układ handlowy, zawarty między 
przedstawicielem handlowym Sowie- 
tów w Persji a dyrektorem departa- 

mentu perskiego ministerstwa handlu 
jakoteż wymiana dokumentów, precy 
zujących poszczególne punkty kon- 
wencji handlowej. 

Benesz o problemie Europy środkowej 
PARYŻ. (Pat.) „Exeelsior* ogłasza arty- 

kuł ministra spraw zagranieznyeh Czeche: 
słowacji, Benesza, poświęeony sprawom Fu- 
ropy Środkowej. W stosunku do Austrji au- 
tor artykułu widzi trzy możliwości: 1) An- 
sehluss, 2)! Stworzenie państwa austrjaeko- 
węgierskiego pod berłem Habsburgów, 3) 
Porozumienie między 5 lub 6 państwami 

naddunajskiemi, у 
Zdaniem Benesza dwa pierwsze rozwi: 

zania pociągnęłyby za sobą poważne zamiesz 
ki na ierenie międzynarodowym. Jedynie 
logiczuem rozwiązaniem jest więc trzecia 
ewentualność. 'Kwestja naddunajska zosta- 
łaby rozwiązana przez stworzenie ugrupo 
wania ekonomicznego tych państw. 

Nr. 339 (3180) 
  

  

Wpobliżu Walencji grupa iezarystyczna 
anarchistów-syndykalistów wysadziła w po 
wietrze żelazny most kolejowy w chwili, gdy 
przejeżdżał tamtędy ekspress, idący z Sevilli 

- FANTASTYCZNA WYSPA KOBIET. 
POSZUKIWACZE SKARBÓW. 

Wszysey wszędzie szukają skarbów. 
Wszędzie gdzieś, ktoś w przeszłości*miiał wiel -* 
kie pieniądze, które zaginęły. Zawsze znaj- 
dzie się amator do poszukiwań. — Psychoza | 
ta panuje speejalnie-na morzach południo- 
wych, gdzie każda wyspa dyszy jakąś. lokal- 
ną legendą, gdzie starzy ópowiadają niesa- 
tmowiie histerje 'o korsarzach, -ich - żyelu, 
awaniurach i... zakopanych skarbach.. 

Był kiedyś taki kosooki Li-Ma-Jon, któ 
ry wśród zbójeckiej braci zdobył prawdziw; 
hegemonię. Władza jego była doprawdy dyk- 
tatorska. Niderlandy i Hiszpanja — póten- 
cje morskie podówczas — prowadziły z uim 

układy i pertraktacje, otrzymująe niejedno- 
krotnie ultimata, peparie niezliczoną flotyi- 
lą zakonspirowanych na setkach wysp kor- 
Sarzy< 

Weźmy takie Filipiny. naprzykład. Kilka 
tysięcy wysp i wysepek o wodach zdradli 
wych, ludności wrogiej (ongiś) i bitnej. Nie 
docierała tam władza białych gubernatorów. 
Na jednej z iakich wysp miał ów Li-Ma-Jon 
zakopać swe przez długie życie narabowane 
skarby. PE 

TROPEM LEGENDY. 
Zabobonni marynarze, awantutnicy, obie- 

żyświaty — wszelka nie dbająca 0 życie ho 

Posąg Kościuszki, który 
przetrwał czasy zaboru 

rosyjskiego. 

  

Łódź posiada, poża nowym pomnikiem 
Kościuszki na pł. Wolności, odsłoniętym w r 
1931 jeszcze jeden pomniczek Wodza Insu- 

-rekcji. Historja tego pomnika, od postawie: 
nia którego mija właśnie lat 30, jest dość 
niezwykła. W r. 1902 ojciec dzisiejszego 
właściciela domu p. Bolesława Szylkego zwró › 
cił się do władz rosyjskich o zatwierdzen:: 
budowy domu. Wi płanach przewidziano Ala 
upiększenia domu postawienie w niszy na 
wysokości I piętra nic nie mówiącej figur- 
ki. P. Szylke ozdobił dom figurą Tadeusza 
Kościuszki. Władza, poinformowana , przez 
kogoś „usłużnego”, nakazała usunąć figurę. 
Usunięciu przeciwstawił się właściciel do- 
mu i przy pomocy grubszej łapówki zatu. 
szował sprawę. Figura Kościuszki pozosta: 
ła i dotąd zdobi fronton domu. 

  

  

sprawy Krożańskiej. 
mych jeszcze handlowców - złożona, 
grupa t. zw. oświatowców. 

Sttoną organizacyjną i zewnętrz- 
ną tej sprawy mnie się zająć wypadło 
a to z powodów następujących. 

Rodzice moi pochodzili ze Żmudzi. 
Jako handlowiec — od nikogo nie by 
łem zależny a że pracowałem w skle 
pie, więe każdy miał do mnie łatwy 
dostęp, mógł przynosić lub wynosić 
paczki, nie zwracając niczyjej uwagi 
Miałem także już pewne stosunki 
wśród kupców, rzemieślników i kole 
jarzy. 

Do zaopiekowania się mieliśmy 50 
osób: 39 mężczyzn w więzieniu na Łu 
kiszkach i 11 kobiet w więzieniu Ste- 
fańskiem. Е 

Rozpoczęliśmy akcję od zwrócenia 
się do rzeźników, których w owyin 
czasie powszechnie nazywano  zarę- 
baczami. 

U p. Malinowskiej, która do współ 
ki z Janem Miszkurą (synem swoim 
po pierwszym meżu) prowadziła duży 
skład wędliniarski w jatkach Chrżeś. 
cijańskich, odbyło się zebranie kilku 
właścicieli podobnych zakładów i bez 
długiej dyskusji uchwalono zobowią- 
zać wszystkich handlujących wędliną 

ska, ani oficjalna tradycja kraju nie nie 
wie... Taka też przygoda spotkała działają: , 
eą w porozumieniu grupę dziesięciu poszu- = 

    

łota, jaka tkwiła na Filipinach rzuciła się 
na' poszatkiwanie.Niełatwa” sprawa, Trzeba 
było na jakiejś wątłej canot wędrować od 
wyspy do wyspy, ryzykując, że się trati 
gdzieś na rzeczy, o których księga kapitań 

kiwaezy. ы R: 

WYSPA — SERAJ. 

Na jednej z najdrikszych wysepek położo 
nej zdaia od szlaków handlowych, nalknesi 
się łowey przygód na kilkadziesiąt kobiet - - 
mulatek. Skąd się one wzięły, zwłaszcza w 
takiej ilości? Mężczyzn nie było widać. Pra- 
wa dziczy każą mieć się na baczności wobec 
wszelkich ekstrawagancyj: nasi awanturni 
ey przeszukali wyspę i nie chcieli wierzyc, 
że jedynym jej męskim mieszkańcem jest: fe: 
którego znaleźli w osadzie — biały w sile 
wieku... Ale do reszty zaokrągliły się ich' 
oczy, gdy pod batutą długołufych Cołtów 
wyśpiewał całą historję. ` К 

TRZECH... PASZOW. : 

A więe przedewszysikiem nie. pierwsza 
tło fala poszukiwań skarbów starego Li-Mu- 
Jon. Przed sześdziesięciu laty szukano rów- 
nie zajadle, nim dano spokój. Jeden z p»- 
szukiwaczy upodobał sobie tę wyspę, uro- 
dzajną, piękną i bezłudną. Żyło mu się tu 
nieźle, tyłko ckliwie — bez baby. Zaradził 
prosto, z najbliższej wyprawy przywiózł 
zhój nie jedną, a trzy hoże malajki... Odtąd 
one pracowały, a on... powiększał ilość oby- 
wateli swojego państwa. A właściwie — tyl- 
ko obywatełek: niemowiętom—chłopeom po- 

prostu ukręcało się głowy... Kiedy po wielu 
latąch trafił tu przypadkiem dragi awantur 
nik — pochwalił system i stworzono duum- 
wirat. S 3 

'Qapocżywając i płodząc naprzemiań da 
crekali się późnej starości, gdy zjawił sią 
on, dzisiejszy władca wyspy. Był młody, ener 
„giezny i bardzo rzeźki, więc starey mogli spo 
Kójnie złożyć na jego barki troskę 6 dalsze 
losy „dynastji* Pomari też wkrótce. Co do 
niego, trzeciego z rzędu paszy, to uważał on 
tradyeje swych poprzedników za niewzru- 
szone, przeto niemowlętom — ehłopcom w - 
dalszym ciągu... 

KONIEC ARKADJL 

Nasza dziesiątka narzuciła 
swoją szynną pomoc... Zachowywała się jał. 
w kraju zdobytym. Ludność kobieca rozpro 
szyła się, ferment i dezórganiżaćja uczyniły 

  

"žyeiė nieznośne.  Konkwistadorzy” wróciii 
do forpoczt świata cywilizowanego. Ex-pa- 
sza umknął im po drodze. Tą też z niedo- 
wierzaniem przyjęto dziwną opowieść: na ko 
iorowyeh morzach wszyscy tak koloryzują 

— dleż było w końcu tych kobiet? —= py- 
tali rozbawieni kamraci. . 

— Trzysta! — brzmiała odpowiedź. 

1 jak tu wierzyć? MI. 
ERRA SATMASTER 

: Fabr Tomaszewskiego 
po cenach fabrycznych 

SKŁAD BRONI 

Wileńska 10 

(o grozi Anglji w przyszłej wojnie 
Wydawca „Daily Mail*, lord Rotherme- 

re, ogłosił w swoim dzienniku artykuł, w któ 
rym, analizując ogólną sytuację w Es 
ropie, obrazuje nicbezpieczeństwo 'zagraża- 
Jace Anglji w razie wybuchu wojny. ZĘ. 

Oto co pisze Rothermere: 4 

„Bezpieczeństwo W. Brytanji oparte jest 
w.tej chwili wyłącznie na dobrej woli innycn 
narodów. Nasza armja zawodowa zostałą zre 
dukowana. Straciliśmy supremację na mo- 
rzach, która była dawniej naszym puklerzeni 
obronnym. A tymczasem, co jest najgorsze 
ze wszystkiego, nasza awjacja wojenna, któ 
ra stanowi pierwszą linję obronną, został. 
tak osłabiona, iż wystarczyłaby na wypade5 
wojny z małem państwem bałkańskićm. 

Otóż dzisiaj pewne jest, iż przyszła wojua 
będzie zupełnie inna niż wojna.ubiegła i nie 
podobna do tamtej. Postępy techniki spół. 
czesnej są tak wielkie, iż sztuka wojenna niu 
si się przystosowywać stale do nich. Gdy tu. 
się nie dzieje, skutki są później fatalne. —- 
Przyszła wojna mogłaby nas zaskoczyć i by 
libyśmy w jej obliczu równie nieprzygotows 

  

ni jak przedtem. w. r. 1914. | 

Muszę przeto oświadczyć, iż mojeni nie/- 
łomnem przekonarńićm jest fakt nieprzygoto 
wania naszego do wojny, fak, iż o ile nie za 
opatrzymy armji naszej w siły lotnicze wy 
starczające, kraj nasz już w _ pierwszych 
dniach zawieruchy wojennej może byč nara 
żony nietylko na klęskę; nie na zagładę. 

   
Kompanje woje 

się -od mobilizacji, . koncentracji masowej 
żołnierzy. W r. 1914 pierwszy strzał padł z 
karabinu angiełskiego dopiero w trzy tygud 
nie po wypowiedzeniu wojny. To się już nie 
powtórzy. Szef armji nieprzyjacielskiej ua 
tychmiast po wypowiedzeniu wojny pchnio 
do wielkiego ataku powietrznego 20 cry 50 
tys. samolotów obciążonych bombami gara 
wemi, kruszącemi, zapałającemi, które lecze 
# szybkością 8000 km na godzinę pojawiłyby 
się w ciągu najkrótszego czasu nad naszera 
terytorjum. Jeżeli nie będziemy: przygotowa 

do co tygodniowych ofiar w naturze, 
zaś handlujących' surowem mięsem- - 
do ofiar w gotówce. Okazało się że 
wędlin i słoniny będziemy mieli całą 
potrzebną ilość bezpłatnie, podzieloną 
na porcje. 

Dzięki więc serdecznemu zajęciu 
się tą sprawą przez p. Malinowska, 
znaną w Wilnie z tego, że gdy Kocha 
now wydał rozporządzenie, żeby wszy 
stkich prowadzących handel zobowią 
zać na pismie do nieużywania języka 
polskiego w rozmowie z klijentami, 
ona pierwsza oparła się temu, wywo- 
łała głośną w Wilnie awanturę i uda 
remniła cały ten płan Kochanowa. O. 
tóż dzięki tej p. Malinowskiej, oraz 
urodzonemu spotecznikowi — Jano- 
wi „Miszkurze,  najkosztowniejsz5 
rzecz. wędlina, odpadła. Potrzebne by 
ły pieniądze tylko na zakup cukru. 
herbaty, chleba i tytoniu. 

W najbliższą niedzielę rano, z tra 
garzami, którzy dźwigali na plecach 
duże worki wypchane porcjami, ma- 
jącemi starczyć na cały tydzień, wy: 
ruszyłem na Łukiszki. 

Zbliżyłem się do bramy niskiego, 
żółtej barwy gmachu i zakołatałem. 
Ktoś wyjrzał przez zakratowane о- 
kienko. Mówię że przynoszę „poda- 
janja“ dla więźniów przypędzonych 
z kowieńskiego więzienia. Okienko 
zamknęło się ale za chwiłę wyjrzał 
ktoś inny. jak się potem okazało — 

ni na taką ewentualność, istnienie W. Brytan 
ji jako mocarstwa byłoby zdecydowane w 
ciągu jednego dnia. ; 

Nieprzyjacielskie sity powietrzne  mialv 
by u nas moc objektów nadających się do za 
atakowania i zniszczenia: wielkie miasta, 
wiełkie węzły i stacje kolejowe, doki londyń 
skie jako ośrodki transportu morskiego, wre 
szcie okręty handlowe, a nawet wojenne, wy 
dane na łup ataków powietrznych. Wielkie 
obozy ćwiczebne, szkolne jak Aldershot, Sa 
lisbury, Plain. Catterick, stałyby się w tych 
warunkach łapką na myszy. Nasze zakłady 
umunicyjne, arsenały zostałyby zniszczono, 
zanimby rozpoczęły pracę. 

Ludzie, którzy przypuszczają, iż mówisc 
o raidzie 20.000 aeropłun. przesadzam i kolo 
cyzuję, są w błędzie, myłą się grubo. W paź 
dzierniku 1918 r. nasza własna awjacja rozp? 
rządzała 22,171 aparatami, a miałaby ich bli 
sko 50,000, gdyby wojna potrwała jeszcze 0 
miesięcy. : : ; 

W. -Brytanja może się czuć bezpieczną tyl 
ko wtedy, gdy jej siły powietrzne będą naj 
większą potęgą. w szeregu innych armij lot 
niczych Europy. Dopóki nie będziemy posia 
dali pierwszego ośrodka naszej siły zbrojnej 
s powietrzu w postaci 5.000 aeroplanów, bę 
dziemy wystawieni wciąż na niebezpieczeńst 
wo najazdu”. 

Artykuł torda Rothermere, którego dzi 
nik „Daily Mail" zmieniał  niejedrokrotnio 
linje i barwę polityczną, jest w chwili obec 

  

uej wyrazem. nastrojów antiniemieekich. --- 
Lord Rothermere :nie przytrzymuje się okre 
„ślonej linji politycznej; jego odskoki w pog 
lądach, opinjach i w akcji prasowej były czę й 
ste i sensacyjne; jak np. głośna swego czasu 
akcja na rzecz Węgier i rewizji traktatu > 
Trianon i Neuilly. Obecna wszakże akcja nu 
rzećz wzmocnienia sił obronnych W. Brytan 
ji spotyka się w samej Anglji z aprobatą w 
szerszych nawet kołach poli nie 
sympatyzujących 7 tendenejami 
mi kampanji prasowo — polityczuych sukrs 
sora lorda Northeliife. - 

  

     

starszy dozorca Aleksa, człowiek „tu- 
tejszy i bardzo uwięzionym kroża: 
nom współczujący: 

klarować, oczywiście w języku urzę 
dowym. Pan starszy, głosem przyci- 
szonym, mówi do mnie po polsku: 

— Ja pozwolić nie mogę, trzeba 
zwrócić się z tem do naczełnika wie- 
zienia. Zaraz przyślę do pana tutaj 
jego pokojową, niech ona poprosi że- 
by pozwolił. 

Za chwilę jest przedemną sympa- 
tyczna dziewczynka i odrazu poczyna 
mówić, że przez te kiłka dni ciągle 
myślała czy znajdzie się ktokolwiek, 
który tymi biedakami zaopiekuje sie, 
który im cokolwiek przyniesie do je 
dzenia, przecież oni tutaj głód-cierpią. 
I nie oczekując na to co ja mam do 
powiedzenia, pobiegła do naczelnika 

Za kilka minut stoję przed poważ 
nym starszym panem z dużemi boko - 
brodami a la Aleksander II. Jest to 
właśnie naczelnik więzienia Toma- 
szewski. Poznajemy się. Był u mnie 
w sklepie, kupował coś. Powiadam, 
że pochodzę z tamtych stron skąd ci. 
przed kilkoma dniami przypędzeni 
więźniowie, że wśród nich mam krew 
nych a wszyscy to moi znajomi, że ro 
dziny ich przysłały na moje ręce pie- 
niądze i proszą żebym im każdego ty 
godnia coś przyniósł do jedzenia a. 

. może i tytoniu trochę.. Moja protek- 
torka — Brońcia jest przy mnie i bie   

dyrygenta: „Wagner nie m B 5 
„idynaścłeś 

я 

  

  

wytyczne - 

Poczynam rzecz. 

H'szpan|įl. 

Ofiarami zamachu padło pięciu zabitych : 
około czterdziestu rannych. 

Zdjęcie nasze przedstawia miejsce kata- 
strofy. 

  

Nastąpił już zmierzch op ry 
mówi Szalapin. 

Na tle kryzysu opery interesujące 
i ważkie wydają się określenia i-opia 
ja o przyszłości opery -znakomitego 
śpiewaka i aktora — Szalapina. 

„Już dawno rozczarowałerń się do 
opery —- pisze Szalapin. — Nie zna. 
czy to, że nie odczuwam rożkoszy wy 
stępowania. Uhodzi mi raczej o operę 
jakó'o rodzaj sztuki. Co ińnego two- 
rzyć, śpiewać samemu, u co innego 
być widzem na sali operówej. Przy- 
chodzi mi na myśl zdanie słynnego 

mnie 
już zainteresować i wzruszyć gdy sie- 
dzę па widowni, a jednak gdy sam cv 
ryguję wagnerowską operą —= odczu- 
wam prawdziwą rozkosz artysty i 

Przedewszystkiem: czėm jest ope- 
ra? Jest to dzieło powstałe z kompro- 

su sensu. Jeżeli pierwsze oznacze- 
nie tej formy sztuki jest liczbą mno- 
gą od łacińskiego „opus* czyli „pra- 
cę” — to określenie to właściwie nie 
nie znaczy.” Potem wprowadzono ! 
zw. „dramat muzyczny” lub „kome- 
dję muzyczną”. Takie określenie od- 
powiada każdej operze, gdyż utwór 
sceniczny, śpiewany przy akompan- 
jamencie orkiestry jest muzycznym 
dramatem. 

Doprawdy dziwne „jak wiele uwa 
gi poświęca operze prasa 'i pubłicz- 
ność. Na opracowanie tekstów oper. 
które przynoszą deficyty wydaje się 
olbrzymie sumy. O kryzysie opery 
wciąż piszą, wciąż dysputują... Nawet 
Stanisławski szuka nowych dróg. A 
przecież nigdy w życiu nie widziałem 
przedstawienia operowego, któreby 

  

  

    

   

  

mi odpowiadało. Pomimo szalonych 
wysiłków i kosztów. Tłumaczę to po- 
prostu niemożliwością osiągnięcia ide 
ału i mam wrażenie, że nastąpił już 
zmierzch opery. Nowi kompozytorzy 
nic wybitnego nie dają, a operowy re 
pertuar światowy wciąż stoi na mart- 
wym punkcie. : 

Zato film dźwiękowy zupełnie no 
wą sztuka, otwiera możliwości, o któ- 
cych nie mogliśmy nawet marzyć. 
Słabe środki opery. bledną przed ol- 
brzymiemi perspektywami džwiekow- 
eów. Jakby. np. można zainscenizo- 
wać scenę Mefistą na ekranie. Zoba- 
czylibyśmy złego ducha w chmurach. 
moglibyśmy stworzyć najbardziej fan 
tastyczny i artystyczny obraz. Przy- 
szłość należy do filmu dźwiękowego 
i mam wrażenie, że film dźwiękowy 
stanie się spadkobiercą opery. Dziś 
to brzmi nieprawdopodobnie i šmie- 
sznie, ałe przypomnijmy sobie czasy 
przedwojenne: kiedy znany. śpiewak 
operowy. wystapił w filmie, uważano 
to za pewien kompromis, ryzykował 
niemal utratę stanowiska w teatrze. 
Nikt nie wierzył w przyszłość filmu. 
Byłem pierwszym śpiewakiem, gra- 
1асут na ekranie ku ogólnemu prze- 

,rażeniu i zgorszeniu. Nikt wtedy nie 
chciał wierzyć, że przyjdą czasy, gdy 
film zainteresuje i skupi najznako- 
mitszych aktorów. — 

rze czynny udział w kołataniu do ser 
ea-naczelnika. : ' 

„ Po. pewnych ceregielach i wysu- 
nięciu różnych warunków i zastrzeżeń 
p. naczelnik każe ,„podajańje”* przy 

„ jąć i przyjmować. w każdą niedzielę. 

Za małą chwilę przyprowadzono 
4 głębi więzienia kilku krożan z bo= - 

* haterskim Rymkusem, jako ich staro- 
stą, na czele, doręczyłem im co przy 
niosłem, zamieniliśmy kiłka słów i za 
powiedziałem dałsze wizyty moje. 

Odtąd powtarzało się to każdej 
niedzieli a dzięki Brońci i starszemu 
nadzorcy Aleksie oraz jego zastępcy 
Żukielowi, też „tutejszemu“ przez ca- 

ły czas pozostawania krożan w wię- 
zieniu mogłem utrzymać z nimi blis- 
ki kontakt, dostarczać im wszelkich » 
sprawie i od rodzin wiadomości i o- 
trzymywać od nich. Dzielna Brońcia 
często musiała robić kursy z murów 
więzienia do sklepu. w którym praco- 
wałem. : я 

Czy sprawa zaopiekowania się ko 
bietami w więzieniu Stefańskiem rów 
nież łatwo poszła, tego przypomnieć 
sobie nie mogę. Ale że opiekę miały, 
że w kontakcie z niemi i z nami były 
jakieś panie, to pamiętam. 

Ofiarność na krożan była tak du- 
ża, tak wielkie współczucie budził los 
skatowanych i dręczonych w więzie- 
niu, że nigdy środków nie zabrakło i 
pomimo sowitego dokarmiania i spo- 

    

krewni, na czas sprawy: do 

„Proroctwa* angielskie 
na 1934 rok, 

Pismo londyńskie „The New Statesman 
and Nation* zamieszcza dowcipny szkice fel- 
jetonowy, zawierający nie pozbawione złoś. 
liwości „proroctwa” na najbliższą przyszłość: 

7 STYCZNIA: T. zw. „Deutsche Christen* 
żądają, żeby drogą powszechnego plebiscytu 
stwierdzić raz na zawsze, że Jezus Chrystus 
nie miał przodków niearyjskich. 

10 STYCZNIA: Prezydent Roosevelt. posta 
nawia, że należy położyć kres nadprodukcji. 
Jest zawiele bucików, koszul i aut. Rząd U. 
S. A. zakupi więc wszystkie te towary z 
proc. ceny rynkowej. Olbrzymie oży 
w handlu. Ciągła zwyżka dolara. 

15 STYCZNIA: Nadzwyczajne zwycięstwo 
plebiscytu w Niemczech: 50 miljonów prze 
tiw zeru wypowiada się za aryjskiem pocho 
dzeniem Chrystusa. Ё 

20 STYCZNIA: Hitler oświadeza w pod- 
niosłem przemówieniu, że naród nicmiecki 
chce tylko pokoju i równouprawnienia z in- 
nemi narodami, ale jak może spoglądać po- 
godnie w przyszłość, widząc że miasta rdzen 
nie niemieckie, jak Wiedeń, Warszawa, Praga 
Kijów, jęczą pod uciskiem Czechów, Pola- 
ków, Żydów i komunistów. 

Henderson wraca na konferencję rozbro- 

  

     

   

  

jeniową. 
20 LUTEGO: Nowy rząd francuski został 

utworzony. 

Henderson znów jedzie na konferencję 
rozbrojeniową. 

3 MARCA: W rezultacie plebiscytu Galilea 
uznana została za kraj rdzennie. niemiecki. 

10 MARCA: Ilość bucików, koszul i aut, 
które zakupił rząd U.S. A. zaczyna sprawiać 
kłopot swemu nowemu-nabywcy. 

12-MARCA: Sir John Simon oświadczył, 

  

"že zapatrywanie rządu amórykańskiego na 
sprawę bucików i stanowisko rządu niemiee- 
kiego wobec Galilei miały, mają i mieć będą 
zawsze najwyższe uznanie ze strony Foreign 
Office'u. 

25 MARCA: Hitler powiedział w swej mo- 
wie, że Niemcy znalazły teraz swą duszę. Nie 
potrzebuje ona niczego więcej jak pokoju: 
ale nie będzie go mogła znaleźć, dopóki bę- 

«dzie miała pod swoim okiem, w Euronie Fran 
cję przesiąkniętą duchem zemsty i zawiści 
Plebiscyt powinien zadecydować, że Franeu 
zi mają opuścić zamieszkiwany przez nich 
kraj, Ž 

Henderson powraca m: konferencję roz- 
brojeniową. Žž 

2 KWIETNIA: Wynik plebiscytu, ktorego 
domagał się Hitler:* Francuzi skazani są na 
ewakuowanie swej ojczyzny! 

1. MAJA: Generał Araki oświadcza, że Ja- 
ponja cierpiała już dość długo; lud umiera z 
głodu, skarb jest pusty.Japonja domaga się 
dla siebie miejsca pod słońcem i wypowiada 
wojnę Sowietom, Stanom Zjednoczonym, Chi 
nom i. Wielkiej Brytanji. 

18 MAJA: Pobicie armii japońskiej przez 
Rosję. Marynarka japońska została miszczo- 
na przez pozbawionych pracy robotników 
amerykańskich. 

Wybuch rewolucji w Faponji. 
19 MAJA: Sir John Simon oświadcza w 

parlamencie angielskim, że zbrodnicza za- 
borczość Japonji "przedstawiająca chroniczne 
niebezpieczeństwo dła całego świata, została 
ukrócona dzięki energicznej postawie rządu 
narodowego Wielkiej. Brytanji. 

Na lem kończą się „proroctwa” angiels- 
kiego czasopisma. 

  

  
   

  

Ciężkie życzenia wagi 
10 600 funtów. 

W Londynie zatrzymał się w tych dniach 
przed elegancką willą w dzielnicy Hyde—« 
Parku samochód ciężarowy, który przywió: 
— gratulacje. Przyjąciełe właściciela willi, 
profesora i znawcy sanskrytu, Miller'a, zdo 
byli się na spłatanię uezonemu figla w sty- 
łu angielskim. 

Polecili oni wyciąć na. trzech ogromnych 
blokach granitowych napisy w sanskrycie i 
zawieść ten ładunek do willi profesora. Od 
powiednio instruowani — i wynagrodzeni — 
tragarze nie dali się odwieść służbie profe- 
sora od wykonania polecenia i wyładowali 
wszystkie trzy bloki w ogrodzie przed wil- 
lą. Profesor wpadł z początku w gniew, ale 
złagodniał wkrótce, gdy, przyjrzawszy się 
bliżej napisom «na blokach, stwierdził, iż 
zawierają one zredagowane prawidłowo w 
sanskrycie życzenia z powodu 60-tej roczni 
cy jego imienin. 

Oryginalne i niezwykłe w swoim rodza- 
ju „karty wizytowe" ważą zgórą 10.000 fun. 
tów ang. i są jedynym z pewnością okazem 
ak ciężkich gatunkowo gzatulacyj. Dowcip 
się udał, kosztował coprawda sporą sumę, 
ale zato cały. Londyn mówi dziś o autorach 
wyczynu i o gratulancie. 

WŚRÓD PISM. 
-— Ukazał: się Nr. 42 tygodnika „Kobie- 

ta Współezęsna*, zawierający cały szereg 
ciekawych, aktualnych artykułów, jak np.. 
«Czyj jest Bóg” —- K. Muszałówna, d. е 
„Kobiety w P. O. W.*, „Wspomnienia: wię 
zienne* — H. Krahelska, „Ceramika W. Ra 
dzińskiej Wypychowej” —. Z. N. B, 
„Gwiazdka N. S.; numer zawiera rów 
nież recenzję książek, sprawozdanie z te- 
atru, z klubu, ciekawy artykuł „Kobiety w 
reporterce" — (..3., dział „Życie”i praca“, 

  

  

  

  

:„Szerokiego świała”, odcinek powieściowy” 
oraz dział praktyczny (kosmetyka, przepisy 
„kuchennę-i td): 3    

      

rego wydatku na tytoń i papierosy, 
co tydzień jakąś kwotę dokładaliśmy 
na koszta obrony sądowej tudzież na 
utrzymanie tych, którzy w charakte- 
rze oskarżonych, świadków lub jako 

: Wilna 
przybędą. Nasza organizacja opero- 
wała wyłącznie wśród. -sfery mies4- 
czańskiej, datki od inteligencji docho 
dziły nas przez ręce dwóch niezwykle 
zacnych ludzi pp. Śkirgajły, urzędni- 
ka Banku Ziemskiego i Adama Rym- 
szewicza, właściciela apteki św. Jań- 
skiej. Inteligencja, będąca jeszcze 
wówczas pod podejrzeniem o niepra 
womyślność wobec rządu, żeby spra- 
wie nie zaszkodzić, nie wzbudzić przy 
puszczenia że wypadki w Krożach to 
skutki polskiej intrygi, musiała robić 
minę, że te hece krożańskie mało ja 
interesują. Ale ta sama inteligencja 
energicznie gromadziła środki na 5. 
bronę oskarżonych. Organizował tę 

- obronę Włodzimierz Spasowicz w Pe- 
tersburgu, wielka sława adwokacka. 
Duże potrzebne na to środki groma - 
dził w Wilnie adwokał Michał Węs- 
ławski, przy najczynniejszej pomocy 
brata swojego dra. Witolda, artysty 
malarza. Franciszka Jurjewicza, bar- 
dzo energicznego i szczęśliwego kwe 
starza, późniejszego ulana Beliny; ad 
wokata Szostakowskiego i kilku. in- 
nych. Zygm. Nagrodzki. 

(Dok. nast.) . 
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O narciarzach wileńskich. 
Faktycznie sezon narciarski już 

został rozpoczęty. W tym roku zapo- 
wiada się świetnie, i-w perspektywie 
mamy szereg ciękawych imprez. 

Zanim jednak przystąpię do omó 
wienia samych zawodów, a raczej za 
powiedzi o zawodach, chciałbym po- 

" wiedzieć słów kilka o ogólnym cha 
rakterze tego pięknego sportu. 

Narciarstwo Wilna jest bodaj naj 
popularniejszą gałęzią sportu. Zasz- 
<zepióńe przed 10 laty rozrosło się 

„Av tak znacznym stopniu, że -dzisiaj 
«można zupełnie śmiało mówić o ma- 
sowem uprawianiu narciarstwa. 

" Aczkolwiek narciarstwo uprawia 
„_gja masy; to jednak masy te są źle zor- 

ganizowane, a raczej są zupełnie nie 
zorganizowane co jest b. poważnym 
minusem. : 

. Organizacja społeczności. narciar- 
skiej w dużej mierze zależy od inicja 
tywy klubów; które musza wszelkie- 
mi środkami dążyć do tego by zwięk- 
szyć swoje, dziś b. nieliczne, szergi 

członków. Chcąc jednak zwiększać 
szeregi klubowe, trzeba mieć odpo- 
wiednie walory, gdyż w przeciwnym 
razie dla samego tylko tytułu nikt o- 
<zywišcie nie będzie zabiegać o wzglę 

"dy tej czy innej organizacji. : 
Słowem -kluby narciarskie muszą 

* poszczegółnym członkom zapewnić 
szereg korzyści natury materjalnej, to 
znaczy w formie pewnych zniżek ko- 
lejowych, schroniskowych, informa- 

"cyjnych czy też zniżek przy nabywa: 
niu niszczącego się-wciąż sprzętu nar 

ciarskiego. > 
„Dotychczas największym plusem 

klubów narciarskich były.33 procen- 
towe zniżki kolejowe, ale obecnie ze 
zniżkami jest źle. Nie powinno to bv- 
najmniej zniechęcać naszych narcia- 
rzy, wręcz przeciwnie powinni posta- 
rać się o nowe jakieś korzyści dla 
swych członków. 

W Wilnie warunki pracy są spe 
cyficzne, są daleko trudniejsze niż w 
innych miejscowościach, bo Wilno 
nie zdążyło jeszcze przyzwyczaić się 
do całkowitego, że tak powiem, życia 
narciarskiego. Trzeba więc starać się 
działać na wytwarzanie nastroju nar 
ciarskiego. Powinniśmy zerwać z ma 
łostkowością i tandetą, a narciarstwo 
wprowadzić na właściwe szerokie to: 
ry. Rzecz oczywista zagadnienia te 
staną się aktualniejsze z chwilą wzbo 
gacenia się Wilna w szereg schronisk, 

_domów. turystycznych i t. d. Tymcza- 
sem musimy - czynić jak najszerszą 
propagandę klubową. 

Kluby sportowe muszą też częścio 
wo zmienić swoje obecne oblicze, 

przekształcając się z jednostek, o cha 

rakterze wybitnie zawodniczym, na 
placówki turystyczno - sportowe. 

Reforma ta jest konieczna. Wyma 
ga wprowadzenia jej w życie szereg 
okoliczności, z któremi wiąże się bez 
pośrednio postęp sportowy. 

A teraz słów kilka o życiu: klubów 

  

"10 zawodnikach. 

Prawdopodobnie w tym sezonie 
jak iw poprzednich czołowe miejsca . 
zajmować będą narciarze Ogniska K. 
P. W., mając szereg projektów jak wy 
jazd па Łotwę i t. d. zz 

Rywalem Ogniska jest. w dalszym 
ciągu AZS. Akademicy szeregi swoje 
w tym sezonie znacznie podreperowa 
li nowymi studentami, którzy mają w 
narciarstwie wyrobione już nazwiska. 
AZS. będzie więc poważnie zagrażał 
„kapewiakom*, którym rywalizacja 
ta powinna dodać bodźca do dalszej 
pracy i wysiłku. 

W. K. S. mieć będzie w tym rokn 
charakter wyszkoleniowy, dbając jed 
nak jednocześnie również i o stronę 
zawodową. 

Na tych trzech klubach kończy 
się faktycznie przegląd klubów nar- 
„ciarskich, a szkoda, bo warto żeby i 
-inne kluby pomyślały o narciarstwie. 
W pierwszym rzędzie powinien po 
ważnie pomyśleć o tem Związek Strze 
lecki. 8 

Duże zainteresowanie budzą klu- 
bby żydowskie jak Makabi i ŻAKS. 
Kluby te wcześniej czy później dosta 
ną się oczywiście do -P. Z. N., i. wów- 
czas będą mogły prowadzić normal: 
ny tryb pracy sportowej. 

Bolączką narciarstwa jest brak 
klubów na prowincji, ale tam trudniej 
sza jest akcja niż w iWlnie. 

Jeżeli zaś chodzi o zawodników, 
to tej zimy wybić się powinno szereż 

   

„ młodych sił. 
Na czoło biegaczy powinien wysu 

nąć się Starkiewicz, który już w roku 
ubiegłym miał piękne wyniki. Rywa- 
lem Starkiewicza będzie chyba Łabuć, 
który jest jednak wyczerpany choro- 
bą żołądka. Niewątpliwie ze Starkie- 
wiczem rywalizować będą i inni. 

W skokach świetnie zapowiadał 
się ubiegłej zimy Lakman, który ma 
rzy o pokonaniu w kombinacji nietyl 
ko Stankiewicza, ale i Zajewskiego. 

Ciekawi jesteśmy jak wyjdzie w 
zawodach międzyklubowych Perłow- 
ski, który dotychczas startował tylko 
jako uczeń. Szkoda, że: skaleczył so- 
bbie kolano Pimpieki, który świetnie 
zapowiadał się w biegach. 

Wśród pań przodować w dalszym 
chyba. ciągu będzie Ławrynowiczów- 
na. Rywalkami jej będą: Iwanowska, 
Lewonowa, Waszkielisówna, Burhar 

  

dówna, Skórukówna, Pawlakowa i in 
ne. Zdaje się, że w tym seżonie ruszy 
z martwego miejsca sport kobiecy. 

Na zakończenie słów kilka o im- 
prezach. Najpoważniejszym terminem 
będzie spotkanie rewanżowe z Łotwą, 
które odbędzie się jednocześnie z mi 
strzostwami Wilna w czasie 8 — 10 
luty. 3 

Interesuje nas również start na- 
szych asów w Rydze. Start nastąpi 26 
— 27 stycznia. 

"Ponadto program przewiduje sze- 
reg imprez o charakterze propagan- 
dowym. Propagowana ma być w tym” 
sezonie nowa szkoła jazdy, to znaczy, 
że w grę w pierwszym rzędzie wcho- 
dzić będzie nie siła fizyczna, ale tech- 
nika jazdy, to znaczy umiejętność za- 
stosowywania najrozmaitszych ewo- 
lucji. 

O tej nowej szkole jazdy trzeba 
pomówić w osobnym artykule. 

J. N. 
SZRREPOZETECĘSSKA 

Nowy rekordista światow 

  

Na zawodach lekkoailetycznych w Tokio 
młody japoński biegacz Kusunoki ustanowi! 
światowy rekord w biegu maratońskim, prze 
biegając przeszło 42 klm. w 2 godz. 31 min 

    

PD ENSK A 5 

JER SPORTOWY —— 
Drugi sukces Ogniska nad Łotwą 2:1 

Rewanżowy mecz hokejowy dru- 
żyny Ogniska K. P. W. z Łotwą ściąg 
nął na Śślizgawkę daleko więcej wi- 
dzów, którzy nie zostali zawiedzeni, 
gdyż gra była rzeczywiście piękna, 
stojąca na wysokim poziomie. 

Na wstępie sprawozdania z meczu 
poczuwam się w niemiłym obowiąz- 
ku napiętnowania nie mogących mieć 

„miejse jakiś targów o wypożyczanie 
kijów, czy rękawiczek. Targ trwał ko- 
ło godziny. Łotysze bowiem eheieli 
kupić kije w Wilnie, a wiadomo w 
Wilnie, czy sklepiki nasze posiadają 
eoś porządnego — wiadomo, że nie. 
Obiecali a jak przyszło co do czego, 
to okazało się, że kiji nie posiadają 
na składzie. Trzeba więc było łaską 
prosić hokeistów A. Z. S., którzy z 
niewiadomych bliżej względów nie 
chcieli pożyczyć nawet kilku kiji 
swym kolegom uniwersyteckim z Łot 
wy. Po dłuższych naradach jakoś po- 
trafił do przekonania . przemówić p. 
profesor Weyssenhoff. 

y w biegu maratońskim. 

10 sek. Dotychczas rekord światowy należał 
do argentyńczyka Zabali. 

Na zdjęciu Kusunoki (pierwszy z lewej) 
i dwaj jego dni 

          

Kraków rozgromił Brukselę 7:5 - 
Międzymiastowy mecz piłkarski 

rozegrany między Brukselą a Krako- 
wem zakończył się wspaniałym zwy- 
cięstwem piłkarzy Krakowa, którzy : 

wygrali 7:5, mając wyraźną prze: 
wagę. : 
+ „Po wygranym meczu w Belgji Kra 
ków grać ma w Pradze. spe 

Budepeszt — Warszawa 8:8 
Wezorajszy mecz bokserski roze- 

grany w Warszawie z Budapesztem 
zakończył się wynikiem niesprawie- 
dliwym, gdyż sędziowie w sposób wy- 

STRZELCY MASZERUJ 
Uroczyste otwarcie 

świetlicy strzeleckiej 
"na Nowym Świecie w Wilnie 

w długim szeregu dni cichej, lecz wznio- 
słej pracy Związku Strzełeckiego w Wilnie, 
dzień 2 grudnia 1933 r. będzie długo jaśnia! 
blaskiem bogatych i niezatartych wspom- 
mień w sercach wszystkich, owianych ideą 
strzelecką. 

W dniu tym bowiem odbył się uroczysty. 
akt poświęcenia i otwarcia Świetlicy 5 Od- 
działu Z. S. przy ul. Turgielskiej Nr. 2, 
na Nowym Świecie, Fakt to tem doniošli: 
szy, że Świetlica Z. S. — to nietylko miej 
sce miłego spędzenia czasu młodych strze]- 
«ów i „Orląt* w swobodnej atmosferze i 
zacisznym, swoim własnym kącie, ale w 
pierwszym rzędzie i przedewszystkiem to -- 
kuźnie twórczej pracy wykuwania mocnych 
i prawych charakterów do przysziych za 
<dań obywateli Państwa Polskiego. 

Już zdaleka powitał licznych gości, przy 

byłych ną otwarcie Świetlicy - wspaniały 
widok wielkiego srebrnego Orła strzeleckie 
go na amarantowej tarczy, umieszczonego 
ma balkonie Świetlicy w otoczeniu sztanda 
rów strzeleckich w potokach rzęsistego świa 
tła lampek. W samym lokalu przygrywała 
orkiestra, ' podnosząc uroczysty nastrój 
Świetlica tonęła w światłach. Rzucało się w 
oczy artystycznie i pomysłowo w kolory 
strzeleckie odmalowane wnętrze, z przewa- 
gą: pogodnej zieleni. Na głównym planie, 

« pod godłem Państwa oraz bogato obramo 
wanemi wizerunkami Głowy. Państwa i 
Pierwszego Marszałka Polski widnieje na 

' zielónem tle Ściany- złotemi: głoskami wy 
*.ryty zwięzły życiorys* Marszałka Józefa Pił- 
„sudskiego według Wacława Sieroszewskie- 

go. Na innych ścianach, udekorowanych ar- 
tystycznemi emblematami strzeleckiemi jaś 
nieją: Rozkaz założyciela i Pierwszego Ko 
mendanta Zwiążku Strzeleckiego, Józefa Pił- 
sudskiego z dnia 6 sierpnia 1914 r. oraz 
Prawo Strzeleckie. Pluton honorowy Strzeł 
ców dziarską postawą dawał wyraz spręży 
stości i wyrobienia wojskowego. 

Na uroczystość otwarcia świetlicy prz 
byli przedstawiciele władz administrac 
nych, Prezes Podokręgu, Komendant Garni- 
zonu Z. S. m. Wilna, Akademickiego Od 
działu Z. S. oraz liczni Referenci wychowa- 

nia. obywatelskiego i zaproszeni goście. 

Cała uroczystość nosiła charakier nie 
zwyklemiły i podniosły. Poświęcenia loka.u 
świetlicy, składającego się z właściwej świe- 
tlicy, sali gier i zabaw oraz Czytelni, doko- 
nał Wielebny Ksiądz Kapelan Wojskowy. 

Poczem Komendant Oddziału powitał 

gości imieniem Zarządu Oddziału  eraz 

przedstawił krótką historję powstania Od. 
działu oraz Świetlicy Z. S. na Nowym Šwic- 
cie. Wypada tu szczególnie podkreślić za- 
szczytny dla: świetliczan fakt, že imponują- 
co wprost reprezentująca się Świetlica ро- 

  

      

    

  

wstała dzięki inicjatywie i energicznej pą. 
stawie Komendanta Oddziału z ofiarnej, peł 

samych 
siła 

nej zapału i poświęcenia pracy 
członków Oddziału, którzy własnemi 

mi, bez żadnej pomocy, zdobyli tak ważną 
placówkę dla życia Oddziału. Wielką rolę 
w życiu Świetlicy odegra niewątpliwie sala 
gier i zabaw oraz bogato wyposażona czy- 

  

   

telnia, w której niebrak żadnego z pism 
ideowych, czasopism i organów sportowych, 
mogących zainteresować 'i- wzbogacić umysł 
zarówno młodszych, jak i starszych czytel 
ników. Nie też dziwnego, że przemówienie 
Komendanta Oddziału wywołało słuszny Do- 
dziw i entuzjazm dla pracy 5 Oddziału, któ 
ry zbudował wygodne i wzorowe ramy, w 
postaci własnego lokalu, do dalszej pracy 
ideowej. 

Po przemówieniu Komendanta Oddziału 
nowej placówce kulturalno-oświatowej ży 
czył pomyślnego i chlubnego rozwoju Pre- 
zes Podokręgu Związku Strzeleckiego oraz 
inni mówey. Następnie dokonano, uroczyste 
go aktu wbicia gwoździ w tarczę pamiat 
kową. Hymn Narodowy, odegrany przez or 
kiestrę oraz „Pierwsza Brygada" w wykona: 
niu chóru strzeleckiego zamknęły część ofi 
cjalną uroczystości, poczem Zarząd Oddzia- 
łu podejmował przybyłych gości  „czacną 
kawą'. 

W! niezwykle miłym i serdecznym na- 
stroju opuszczali liczni goście nowootwartą 
Świetlicę, życząc w duchu braci strzeleckiej 
jak najowocniejszej pracy i aby ten — czyn 
Oddziału 5 posłużył innym Oddzialom ха 
przykład godny naśladowania. 

Zebrani na uroczystości otwarcia Świet- 
licy Z. S. mogli być dumni, że w murach. 
ukochanego miasta Pana Marszałka własna, 
ofiarna praca strzelców wystawiła nowy, 
żywotny pomnik. 

Związek strzelecki 
w pow. brasławskim. 

Dn. 10.X11.33 r. o g. 10 w sali sejmiko- 
wej starostwa w Brasławiu odbyło się wal- - 
ne' posiedzenie zarządu powiatu -Z.-S. przy 
współudziale prezesów względnie delegatów 
wszystkich * Oddziałów. - 3 

Zebranie zaszczycił swą obecnością p. 
Starosta Trittek. 

Zarząd Podokręgu 
ob. dyr. Bagora 

Obecnych było 30 osób. 
Zebranie zagaił prezes Zarządu ob. insp 

Piałucha, witając delegata p. Starostę i o- 
becnych, poczem przystąpiono do omawia 
nia wytycznych pracy wych. obyw. i wy 
szkolenia na przyszłość. 

В. rzeczowy referat o pracy obyw. wy 
głosił ob. Witczak 

  

delegował na zjazd 

  

o <, dając wskazówki jak na- 
leży pracować i jakie wyniki powinno sie 
osiągnąć. 

    zdawał sprawozdanie finan 
, również wskazując. jak 

należy postawić ten resort pracy w oddzia 
łach. 

Po tych przemówieniach ob. dyr. Bajer 
powitał w imieniu Podokręgu obecnych, za. 
chęcając wszystkich, do dalszej owocnej pra 
cy i podkreślił ażeby nie ulegać tej ogólnej 
psychozie, jakiej uległ ogół społeczeństwa 
z powodu kryzysu. Pracować wytrwale dą 
lej i umieć być samowystarczalnym. 

Po przemówieniu tem odbyły się spra- 
wozdania poszczególnych. zarządów gmin, 
których było 12. 

1) Widze, 
2) N.-Pohost, 
3) Dryświaty, 
4) Rymszany, 
5) Turmonty, 

6) Miory, 
7) Opsa, 

*8) Sloboda, 7 
9) Druja, . 

10) iPlussy — oddz. Żeński 24 członkienie 
B. biedny — jednak się rozrasta, 

11) Jody, 
12); Przedbrodzie. 
Ze sprawozdań tych wynika, że Z S: » 

powiecie się rozrasta, pomimo b. ciężkich 
warunków, praca idzie, a trudności różnegu 
rodzaju są pokonywane. 

„Zw. S$. w powiecie 
punkty. sanitarne, gdzie 
czeni w Kasie Chorych 
opiekę lekarską, t. j. 
Druja. = 

Obecnie czynione są starania o zdobyci» 
apteczek, z których dobrodziejstwa biedni. 
Strzelcy będą mogli również korzystać. 

Następnie ze sprawozdań widać, że Zw - 
Strzel. na tym terenie zdobył sobie uznanie 
wśród władz, duchowieństwa i obywatel 
stwa. z 

Niema żadnych tarć, ani nieporozumień. 
W. Drui Strzelec przystępuje do budow* 

olbrzymiego domu, (35X161, który będzie 
ześrodkowywał całe życie Strzelca. 

Pomoc przy budowie okazuje p. Starosta, 
KOP i obywatelstwo. 

„ Po wysłuchaniu referatów ob. prezes 
Piałucha podziękował zebranym za pracę, 
zachęcił do dalszej, podkreślił, że Strzelec 
musi dbać o to, ażeby się niepożądane ele 
menty nie dostawały, Zarządy zaś zwracać 
uwagę nie na ilość, a na jakość, poczem 
zamknął posiedzenie, zapraszając do Kasy- 
na Urzędniczego zebranych na skromny 0- 
biąd žolnierski. 

Walne zebranie oddz. Z. $. 
w kŁuczaju 

odbyło się dnia 3 grudnia pod przewod: 
nictwem ob. Muraszki, dokonano wyborów 
Zarządu Oddziału, na prezesurze utrzymał 
się dotychczasowy prezes, ob. Stanisław Bo 
czoń,. wiceprezesem został ob. Kazimierz 
Muraszko, sekretarzem ob. Antoni Bujku, 
skarbnikiem — ob. Szymon Iwanow, kores 
pondentem — ob. Władysław Wyrwicz. 

W toku obrad prezes Boczoń poruszył 
sprawę pracy świetlicowej, żądając przywza 
cenia kroniki w pododdziałach. Uchwalono 
utworzyć w każdym pododdziale funkcję 
kronikarza i powierzyć ją orjentującemu się 
i piśmiennemu strzelcowi. Ksiąg na prowa- 
dzenie kroniki dostarczy Zarząd oddziału. 

Uchwalono także utworzenie sekcji nar- 
ciarskiej i bokserskiej. 

W naradach brał udział komendant po 
wiatu ob. Gustaw Knoche. 

Narty strzeleckie 
w pow oszmiańskim. 

Powiat oszmiański nadesłał do Podokrt 
gu Wileńskiego ciekawe zestawienie, z któ 
rego wynika, że niema prawie na terenie 
powiatu odziału niezaopatrzonego w narty 
i to przeważnie w narty własnego wyrobu. 
Na 22 par własności Związku Strzeleckiego 
przypada 147 par własności prywatnej po- 
szczególnych strzelców. Strzelcy wyrabiają 
sami swoje narty, a propaganda pięknego 
sportu zimowego rozszerza się coraz bar. 
dziej po naszych wsiach. 

brasławskim ma 3 
Strzelcy nieubezpie 
otrzymują porady « 
Brasław, Miory i 

raźny skrzywdzili bokserów Warsza- 
wy, ustalając wynik w punktacji о- 
gólnej 8 : 8. Ё 

Skrzywdzono w pierwszym rzę- 
dzie Pisarskiego, który walczył lepiej 
od mistrza Szigutego, a jednak tylko 
zremisował. Zaznaczyć trzeba, że Pi- 
sarski nadwyrężył poważnie prawą 
rękę. 

Skrzywdzono również Mizerskie- 
go który faktycznie pokonał Kesketa, 
ale sędziowie uważali inaczej, remisu 
jąe walkę wagi ciężkiej. | 

Rothole pokonał Szanto, Szabo wy 
grał po pięknej walce: z Pastureza- 
kiem, Bąkowski zremisował Haran- 
gim, Seweryniak. pokonał Vargea, a 
Doroba zremisował z Gyoerflym: 

Kursy narciarskie Ogniska. 
Ognisko, dbając o propagandę sportu паг 

ciarskiego w Wilnie rozpoczyna prowadzenie 
szeregu kursów wyszkoleniowych. 

Kursy prowadzić będą znani narciarze z 
dyplomami trenerskiemi P. Z. N. Е 

Zgłoszenia na kursy przyjmowane są. co- 
dziennie w schronisku narciarskim "Ogniska 
(Przystani Wil. T. W.) w godzinach do 10 
i koło 16, względnie w sekretarjacie sekcji 
Mickiewicza 30 — 7. telefon 13 — 78. .. 

Opłata za kurs wynosi: lekcja jedna 1 zł, 
kurs tygodniowy 5 zł., cały sezon 15 zł. 

Narciarze w niedzielę jadą 
do Zakopanego. 

W_ najbliższą niedzielę wieczorem wyjadą 
2'Wilna narciarze Ogniska do Zakopanego. 

Narcierze jadą w ilości koło 30 osób. Wy 
cieczka trwać będzie 10 dni. 

Komunikat sekcji narciarskiej 
Ż. A. K. S-u. 

Dziś w. poniedziałek, dnia 18 grudnia 
odbędzie się sucha zaprawa w sali Ośrodka 
(Ludwisarska 4) o godz :2Ż-ej. 

„. Kije już są. Można więc grać. Pu- 
bliezność zniecierpliwiona czekaniem 
wita z entuzjazmem ukazujących się 
na lodzie zawodników. 

Mecz rewanżowy był może nieco 
ciekawszy od pierwszego, a zacieka- 
wienie wzbudziło się największe w 
trzeciej tercji, wówczas gdy Łotwa 
strzeliła goala i zaczynała zdobywać 
przewagę. Ostatnie więc minuty gry 
były najciekawsze. 

Mamy jednak pisać o początku me 
czu. Pierwsze więc strzały, pierwsze 
uderzenia kijów zapowiadały, że Łot- 
wa będzie się bronić. Wilnianie mają 
przewagę, atakują i nie schodzą pra- 
wie zupełnie z poła bramkowego goś- 
€i, którzy murują swoją bramkę. 

Po świetnie udanym przeboju Go- 
dłewski Józef wali pierwszego goala. 
Wilno prowadzi cyfrowo, eo spotyka 
się z ogólnem zadowoleniem licznie 
zgromadzonych widzów. { 

- Drużyna jednak opada nieco na 
siłach. Tempo jest powolniejsze. Atak 
praeuje słabiej, a daje się to zauwa- 
żyć zwłaszeza przy grze zespołu dru- 
giego. 

Nadchodzi tercja druga, Wilnia- 
nie mają znów przewagę, ale Łotwa 
zmienia taktykę, przechodząc z de- 
fenzywy w ofenzywę. Padają do obu 
bramek stały. Bramkarze przytomnie 
bronią. Podoba się wszystkim bram- 
karz Łotwy, który znów był jednym 

-z najlepszych graczy swej drużyny. 
Godlewski po dostaniu krążka i pe 

świetnie wypracowanej pozycji zde- 
„bywa drugą bramkę. 

„Wilna prowadzi już 2:0, ałe w trze 
ciej tereji obraz gry zmienia się bar- 
dzo. Łotwa zaczyna dochodzić coraa 
częściej do głosu, a Lapain zdobywa 
dla swojej drużyny honorowego go- 
ala. EN. 

Wynik 2:1 pozostaje do końea me 
czu. Wynik ten jest bardzo zaszczyt- 
ny dla Łotwy, która mogłaby, a raczej 
powinna była przegrać. grubo więeej 
gdyby nie ich. bramkarz, który zlikwi 
dował moc niebezpiecznych stizałów. 
W drużynie Łotwy. wyróżnili się:: Ve- 

“ dei, Blukis, Lapain i Jessens. Wszys- 
"ey ci cztereį graezė są reprezentanta- 
mi Lotwy. ę EP Е SR 

W. drużynie Ogniska K. P. W. 
świetnie grali Godlewscy. Czesiek grał 
lepiej od Józefa, a Józet lepiej od Cześ 
ka. Z tą jednak różnicą, że Czesiak 
miał mniej roboty, grając na obronie 

"przy systemie murowania . bramki 
przez Łotyszów. 

Łotwa gra nieźle, ma ona błędy 
techniczne i nie widać tak zwanego 
ciągu na bramkę jak ehociażby daje 
się to zauważyć u naszych graczy. 

Mecz sędziowany przez p. Wasi- 
łewskiego udał się doskonałe. — 

Ognisko wyjeżdża teraz na turniej 
międzynarodowy do Zakopanego. 

- Popisy łyżwiarskie. 
W drugim dniu popisów łyżwiar- 

skich z udziałem mistrzyni Łotwy na 
lodzie ukazali się nareszcie i wilnia 
nie, którzy zaprodukowali nam sze: 
reg figur. : 

Popisywała się p. Barhardówna z 
p. Olszewskim i Brewiński, a potem 
wystąpiły doskonałe łyżwiarki Łot- 
wy. 

dPani Dreimanis pokazała nam 
znów swoje piękne holendry, a mło- 

dziutka' Dreguse wprowadziła w po- 
dziw swą prześliczną jazdą o boga 
tym repertuarze figur, które były rze- 
czywiście wspaniałe. ` i 

Dreguse obiecała nam przyjechać 
„w tym sezonie jeszcze raz do Wilna 
na mające się odbyć zawody. między 
narodowe; które nie będą już popi- 
sami, a zawodami, co powinno wy- 
paść nieco barwniej gdyż w grę wej- 
dzie rywalizacja. ' : 

Słaba forma hokeistów Legii. 
Wezoraj w Toruniu grali hokeiś- 

€i Legji, którzy z trudem pokonali ze 
spół Torunia 1:0. Wynik ten mówi o 

Pierwszy krok bokserski.. 
Zapowiadane już'od dłuższego czasu za 

wody bokserskie pod nazwą Pierwszego Kro 
*ku Bokserskiego skupiły na mg sporo miłoś- 
ników silnej pięści, którzy pierwsze stawiali 
kroki, wykazując jednak całkiem czasem wca 
ie niezłą formę. ! 

Na specjalną uwagę zasługują zawodnicy 
ŻAKS. i Ogniska, których było najwięcej i 
najlepszą wykazali formę. 

W poszczególnych wałkach wyniki były 
następujące: 

Atlas ŻAKS zwyciężył przez K. O. Ko- 
berskiego z-Ogniska, który dzięki brakom 
technicznym w obronie pozwolił sędziemu 
przy dużej dozie agresywności przerwać wal 
kę przy dominującej przewadze Atlasa. 

Jasiulis.z Ogniska wvgrywa w swej wa- 
dze walcoverem, gdyż zawodnik AZS. Lech 
nie stawił się na ring. 

Pełną humoru była walka dwóch kolegów 
klubowych z WIKS. Żywego i Czarnego. 

"Pojęcie o boksie bardzo primitywne, tem 
po silne, udeżenia jednak są chaotyczne i ma 
ło skuteczne, pierwszy opada na siłach Żywy 
oddaiac zwycięstwo Czarnemu. 

W walce półfinałowei Gawałkiewicz z 
Ogniska już w pierwszej rundzie zdobywa 
prowadzenie nad słabym fizycznie Lubertem 
ż WKS. Po żywej walce Gowałkiewicz nie po 
trafił wykończyć przeciwnika wygrywając je 
dynie na punkty. 

Znów mamy valcover, walkę 
nika wygrywa Gieszczański z Ż 
dze średniej Jasiulis z Ogniska 
dy opór w osobie Kasana z ŻA Walka 
przez trzy prawie rundy jest zmana; co bar- 
dzo wycięcza obu zawodników, a widocznie 
zaczyna nawet nudzić, gdyż co chwilę sędzia 
zmuszony był przerywać walkę z której jed 
nak wyszedł zwycięsko Jasiulis. 

W lekkiej Saturnin walcoverem wchodzi 

bez przeciw 
5. W .wa- 

twar      

    

  

"do półfinału. 
"W wadze półciężkiej obraz walki był bar- 

"dzo krótki, gdyż zawodnik AZS. Wyding po 
zadanym ciosie zwalił na sznury Buczyńskie 
go z Ogniska, tak jednak był rozpalony wal 
ką i uzyskaną chwilową może przewagę po- 
stanowił bić dalej i uderzył z całej siły w: 
szącego nieprzytomnie Buczyńskiego. 
"Na K. O. długo w takim wypadku nie 
trzeba było czekać,nawet mali dzieci podczas 
zabaw wiedzą, że leżącego bić nie wolno, re 
gulamin też wyraźnie o tem mówi, ale co tam 
przepisy, sędziowie ogłaszają zwy- 
cięstwo akademiku przez K. Q., a Buczyńskie 
go wynoszą nieprzytomnego z ringu koledzy 
„klubowi. . 

Zamach na. laury Urke Nachalnika. 
Wczoraj w jednym ze sklepów galante- 

ryjnych przy ul. Rudnickiej zatrzymany о- 
stał na gorącym uczynku  „szopenfeld'u“ 
(kradzieży) nieznany osobnik, który wyłe: 
gitymował się w komisarjacie jako Grinberg 
(bez stałego miejsca zamieszkania). 

Jak wynika z wyjaśnień zatrzymanego, 
jedynem marzeniem jego życia jest napi. 
sanie reporiażu z życia złodziejskiego, któ 
ry uczyniłby jego nazwisko głośnem na cały 
świat. 

W tym celu, chcąc przeżyć emocje kry- 
minałne oraz przestadjować życie i psycho- 
logję złodziei, postanowił trafić do więzie 
nia. Kradzież właśnie miała być przepustką 
a drzwi okratowane; 

Dochodzenie wykazało, że ten sam jego-' 
mość już kiedyś był przyłapany na gorącym 

uezynku kradzieży i usiłował wówczas w 
podobny sposób tłumaczyć się przed poli- 
cją. Oświadczył mianowicie, że przejęty skut 
kami kryzysu postanowił ratować świat i 
cywilizację od ostatecznej zagłady. Aby zdo 
być doświadczenie i poznać prawdziwe ob'i 
cze życia, jak on to rozumiał, postanowił 
przeżyć eałą gehennę życia, między innemi 
trafić do więzienia. 

Tłumaczenia te nasuwają przypuszcze 
nie, że ma się tu do czynienia ze sprytue 
mi wykrętami zawodowego złodzieja. Nie 
jest, jednak, wykluczona także inna ewen- 
tualnošė: że Grinberg popełnia przestępst- 
wa pod wpływem kompleksu psychicznego. 

W tej sprawie wypowiedzą się psychja- 
trzy. 10) 

Sprytna (biedna) mama małego Kaziuka 
i prawdz'wy dżentelmen. 

Wczoraj zgłosił się do policji mieszka: 
niec Wilna Władysław Siedlecki z małem 
dzieckiem na ręku i żalił się, jak następuje: 

Przechodząc ulicą Drueta został zatrzy - 
many przez młodą kobietę, która prosiła go. 
Ly łaskawie polrzymał przez chwilę dziee- 
ko, zanim nie załatwi pewnej potrzeby. 

Siedleckiemu — dżentelmenowi — nie 
wypadało odmówić skromnej prośbie damy. 

Wziął dziecko i spokojnie czekał. 
Mijały minuty, upłynęła godzina. Znie- 

cierpliwiony zaczął pilniej przyglądać się 
maleństwu i dopiero wówczas spostrzegł 
przyczepioną do ubrania kartkę: 

„Dziecko nazywa się Kaziuk. Zmuszona 
jestem podrzucić go. Proszę zaopiekować 
Się niem*, 

Kaziuka ulokowano w przytułku. (©) 

słabej formie mistrza Polski. 
Warszawianka zaś wygrała z Ł. K. 

S. 4:2. : 2 = 

Panowie sędziowie, należy więcej zwracać 
uwagi przy sędziowaniń i za każde wykrocze 

nia karcić, a nie nagradzać zwycięstwem za 
wodników! Z: 

Poza konkursem odbyły sie dwie wałki 
pokazowe w jednej wygrał Sandler wypun- 
ktowując Kagana, w drugiej zaś Kłodes oka 
zał się lepszym od Głuszeńskiego. 

CUKIERNIA 

„ZJEDNOCZENIE“ 
Nowogródek, ui. Mickiewicza 1 

POLECA: Е 
Wykorowe pieczywa I słodycze. 

NA ŚWIĘTA POLECA: ||“ 

OZDOBY CHOINKOWE 
i OBSTALUNKI. . 

CENY NISKIE. CENY NISKIE 

   PONIEBZIALEK, dnia 18“ grudnia 1933 r. 

7.00: Czas. Gimnasty 
por. Muzyka. Chwilka 4 
Przeg. prasy. 11.50: M z płyt. 11.57: 
Czas. 12.05: Mozart — -Rencert fortep. (pły 

„tyję 12.30: Dzien. poł. *12.35: Kom. meteor. 

    
   

  

12.38: Wyjątki z op. „Borys - Godunow“. 
15.10: Program dzienny. 15:15: „Dni przeciw 
gruźlicze" pog. 16.25: Wiadssyo eksporcie. 

   

  

   

15.30: Giełda roln. 15.40: 
dzieży (płyty). 16.10: Kone 
ka w „Promieniu* Ž 

17.30: Pieśni. 17.50: Prog: 
rozm. 18.00: „Informacyjny 
przeciwgazowej”. 18.20; 

  

obrony 
Add. żołnierska. 

18.45: Hanka Ordonówna na płytach. 19.00: 

"kurs 

  Z litewskich spraw aktualnych. 19.15: Godz. 
odc. pow. 19.25: Transm. ze Lwowa. 19.40: 
Wil. kom. sport. 19.47: Dziennik wieczorny. 
20.00: Godzina życzeń (płyty). 21.00: „Kraina 
polskiego słońca" — feljeton. 21.15: Kon- 
cert. 22.00: „Krzywe zwierciadło sportu* — 
djalog. 22.20: Muzyka taneczna. 23.00: Kom. 
meteor. 23.05: Muzyka taneczna. 

  

Wiecznie młoda. 

  Mistinguette i jej nóżki... w nowej rewjię



Wołanie o ratunek 
dla przymierającego 

Zakładu Dzieciątka Jezus. 

Jeżeli wszyscy dziś narzekają na kryzys, 
jeśi różne klęski i niedomagania tak bar: 
dzo ciężko dotykają społeczeństwo, to 

jakże strasznych warunkach znalazły 5 

obecn.- zakłady Dzieciątka Jezus SS. a 

ryłek w Wilnie na Subocz, tulące w swoicł. 
murach około trzysta najbiedniejszej dziat- 
wy, bo porzuconych niemowląt. 

"Tak często, niemal na każdym kroku sły- 
szy się, jak to różne rodziny za wszelką 
cenę starają się nie mieć dzieci, bo to —- 

mówią —- wielki kłopot i niema na wycho 
wanie... Tak, niestety, czynią ludzie nie 
ubodzy, ale przeważnie majętni, zasobni, 
o dostatnich płacach urzędniczych=+ t. 
którzy nie jedno lub dwoje, ałe kilkoro dzie 
ci mogliby mieć i wychować bez najmnie 
szej trudności, i jeszcze zostałoby na jai 
mużnę i pomoc dlś dziecka: biednego, sie 

roty opuszczonej. 
Jakże inaczej jest u Dzieciątka Jezus. 

Tam Siostry opiekunki: przyjmują otwarte 
sercem każde dziecko przyniesione, aby nie 
zamarło gdzieś pod mostem lub w rynszto- 
ku. Ostatniemi czasami, z powodu zwięk- 

    

   

szającej się nędzy, podrzucane bywają na: 
wet dzieci śłubne. Nie oglądają się, że w spi 

żarni pustki, że brak. na mleko, że woda 
cieknie strumieniami po ścianach, sal. z, po 
wodu braku gotówki na opał. Biały kornet 
cichej siostry miłosierdzia wciąż jednako 
pochyla się nad secinami kolebek z dzieć 
mi obcemi, nikomu nięznanemi — podrzu!- 
kami. 

Któż z nas nie wie, ile to w domu bywa 
zachodu z jednem tylko dziecięciem. Wszy 
stko okolo niego się kręci — mama, niania, 
służąca, praczka, często jeszcze babcia, cio- 
cia i t d., nie wyłączając ojca. Czy dziecię, 
które przyniósł policjant do żłóbka mniej- 
szej wymaga opieki i troskliwości? Cóż 
winno _ biedactwo, że matka rzuci- 
ła je pod kościołem lub w bramie komisar- 
jatu. Każde niemowlę wymaga — jednako: 
wej troskliwości, musi więc mieć mamkę 
piersią karmiącą i pielęgniarkę, która je 
wykąpie, przewinie, opatrzy, do snu utuli: 
musi mieć lekarza na wypadek choroby. 
Nie może też braknąć mu nigdy świeżej bie 
lizny, okrycia, . pościeli, suchego, jasnego, 
ciepłego i bezwzględnie czystego pomieszcze 
nia. Nadewszystko jednak ta „niczyja” 1510% 
ka musi mieć kogoś o bardzo dobrem, ko: 
chającem sercu, coby mu rodzonej matki 
serce. zastąpiło... 

To wszystko jednak bardzo wiełe kosz 
tuje. ь 

   

Niech dadzą o tem Świadectwo cyfry: 
od wskrzeszenia Zakładu w 1923 r. przez 

  

Dom Dzieciątka Jezus przeszło do chwili 
obecnej — 2.914 dzieci. Przeciętnie wycho- 
wuje się w zakładzie około 300 i więcej dzie 
ci. Dla obsłużenia zakładu pracuje personel, 
składający się: . z 13-tu sióstr opiekunek, 
oraz około 30 i więcej karmicielek (ma- 
mek), praczek i służby domowej. 

Wydatki utrzymania Zakładu od stycznia 
do października r. b. włącznie 

   
wynoszą аСАЕ zł. 105.697.54 

Zapomogi Magistratu . zł. г 2 
Zapomogi Województwa zł. - 

Nazenks* 1. Zł: 32 
Wydatki zł. 105.697,64 
Zapomogi т zł 93.014,52 

WEBOWE 0 2. zł. 12.682,22 
Podkreślić należy Magist- 

ratu zmniejszyły się w stosunku do lat po- 
przednich prawie o 50%. 

Zakłady Dzieciątka Jezus, jak widzimy, 
mają ogromne wydatki, a prócz ofiar ludzi 
nczynnych i skromnych zapomóg magistra 
tu, żadnych innych dochodów. Ostatnio olia 
ry ustały zupełnie, magistrat zaś zasiłki swe, 
jak wyżej podaliśmy, obciął do tego stop- 

nia, że długi zakładowe, przy największych 
oszczędnościach na opale, świetle, nawet 
karmieniu, wzrosły do 20.000 złotych, pa 
większając się stale o .sumę 2.000 zł. mie- 
sięcznie. Doszło już do tego, i to jest naj 
słrasznięjsze, żę Siostry Szarytki już i dłu: 
gów żaciągnąć nigdzie nie mogą, bo in 
wszelkich kredytów i pożyczek odmówionu. 
Stąd w zakładach coraz większy niedosta- 
tek i nędza. 

Z tego też powodu czcigodnej Instytucji 
Dzieciątka Jezus, założonej przez księżnę 
Jadwigę z Załuskich Ogińską jeszcze w 1783 
roku, która to Instytucja przeżyła różne 
chwile, przetrwała kasaty, niewolę i wojne 
światową, grozi zagłada. 

Pomoc tej ginącej, a tak bardzo zasłu 
żonej instytucji wileńskiej, to w pierwszym 
rzędzie obowiązek magistratu miasta: Wilua 
i jego obywateli, W niej bowiem wycha 
mują się niewinne ofiary miasta, rzitcone 
ma ulicę, kłórym należy się największa opi 
ka_i troskliwość, nie mniejsza od wszystkie 
innych świadczeń społecznych. 
- Aby je wychować, nie woliio nam aż 
czędzić sił , ani środków na pomoc dla qi 
uącego dzieła opiekuńczego dla nich, nie 
wolno pozwolić, aby rosły z nienawiścią w 
małych sercach do tych, którzy syci i ubra- 
ni, żyją w ludzkich warunkach. Nie zda- 

" rzyło się bowiem, aby z posiewu krzywd 
wyrosło ziarno dobre. A najstraszniej. 
jest krzywda dzieci... 

Kto więc ma chociaż odrobinę w serca 

łitości, niech śpieszy z jałmużną, na jaką 
go stać dla ratowania Domu Dzieciątka Je- 
zus. Jóst to dziś akcja społeczna najpierw: 
sza, najważniejsza i najbardziej paląca. 

i 

WILLIAM J. LOC<E. 

  

  

   

  

    

WIELKI PANDOLFO 
Przekład autoryzowany J. Sujkowskiej.. 

Powitał ją, uroczy, ugrzeczniony, cały w uśmie- 

chach. Chociaż miał zbyt ostentacyjny sposób bycia, 

to manjery jego były bez zarzutu. Przedstawił im up- 

rzejmie skurczonego młodego człowieka, którego Pola 

widziała z balkonu. 
— Pan Uglow — Grzegorz Uglow — mój wspól- 

nik, moje drugie ja. 
Pola popatrzyła na „drugiego ja” 

teresowaniem. Uglow wyglądał we fraku nie tak uło- 

mnie, jak jej się wydało na pierwsze wrażenie, kiedy 

wysiadł z trudem z samochodu. Może miał jedno ra- 

mię odrobinę wyższe, niż drugie. Nie kulał idąc, ale 

w chodzie jego było coś niepewnego. Rysy miał pięk- | 

ne, ascetyczne i śniadą skórę, obciągniętą mocno na 

kościach policzkowych. Przypominał twarze mnichów 

i męczeników, jakie się widuje na po-rafaelowskich 

i hiszpańskich obrazach. Smutne, orzechowe oczy pa- 

trzyły, jak oczy psa: Czarne i błyszczące nadawyłyby 

tej wrażliwej twarzy piękno poezji, czy genjuszu 

i świadezyłyby o płomiennej duszy, rujnującej wątłe 

ciało. Ale nie były czarne, lecz orzechowe, łagodne, 

przymglone i cierpliwe. 
Pola spojrzała w nie z uśmiechem. 

— Przyjechali panowie samochodem? Musiała to 

być miła podróż? 
— Wspaniała. Sir Wiktor cheiał przebyć osiem- | 

set kilometrów za jednym zamachem. Żelazny czło- | 

pi     
Wydawnictwo „Kurjer Włieńsfi* S-ka x ogr. odp. 

KUR JE R 

Umarła Prohibicja. 

  

Jedna z nowojorskich restauracyj obfi cie roniła łzy... alkoholowe podczas pogrze- 
bu Prohibicji. 

  

Ulgi przy nabywaniu świadectw przemysłowych 
Na podstawie art. 94 ustawy o państwo 

wym podatku przemysłowym Ministerstwo 
Skarbu zarządza następujące ulgi przy: nu 
bywaniu świadectw przemysłowych na rok 
1934: * 

1. Bez składania indywidualnych podań 
zezwala się: UA, 3 

1) na prowadzenie przedsiębiorstw han- 
dlu detalicznego, o ile wysokość ustalonych 
za rok 1932 obrotów nie przekracza w sto- 
sunku całorocznym kwoty zł. 40.000; : 

2) na prowadzenie przedsiebiorstw drob- 
nej sprzedaży towarów — z wyjątkiem po 
siadających cechy produkcji wytworniej- 
szej, o ile wysokość ustalonych za rok 1932 
obrotów nie przekracza w stosunku cało- 
rocznym kwoty zł. 13.000. 

3) na prowadzenie przćdsiębiorstw gast 
ronomicznych: a) na podstawie świadectwa 
przemysłowego  kategorji 3-ej przedsię 
biorstw handlowych, o ile wysokość ustalo 
nych za rok 1932 obrotów nie przekracza 
w stosunku całorocznym kwoty zł. 25.000; 
b) na podstawie świadectwa przemysłowego 

j przedsiębiorstw handlowych, o ile 
£ ustalonych za rok 1932 obrolow 

nie przekracza w stosunku całorocznym 
kwoty żł. 3.600, a odnośne przedsiębiorstwo 
prowadzone jest w gminie wiejskiej; 

4] na prowadzenie zakładów gastrono- 
micznych na podstawie świadectwa kat. 3 24 
przedsiębiorstw handlowych, o ile w tycna 

przedsiębiorstwach sprzedaje się wyłązenie 
następujące trunki pochodzenia krajowego: 
piwo, zawierające do 4 i pół proc. alkoholu. 
miód oraz wino owocowe oraz, o ile przad- 
siębiorstwa te zatrudniają od.4 do 10. osób 

5) na prowadzenie przedsiębiorstw f 
ronomicznych ze sprzedažą następujący 
trunków pochodzenia krajowego: piwa o 
zawartości do 4 1 pół proc. alkoholu, miodu 
oraz wina owocowego, na podstawie świa 
dectwa przemysłowego kat. 4-ej przedsię 
biorstw handlowych, o ile ilość zatrudnio; 

    

     

    

«nych w tych przedsiębiorstwach pracowni 
ków nie przekrącza 3 osób. 

6) па prowadzenie księgarń wraz z v- 
boczną sprzedażą materjałów pišmienn: 
na podstawie jednego świadectwą przemy 

słowego kat. 3-ej przedsiębiorstw „handln 
wych, o ile łączny obrót tych przedsię 
biorstw za rok 1932 nie przekraczał w sto 
sunku całorocznym kwoty zł. 40.000; 

7) na prowadzenie bez oddzielnego świa 
dectwa przemysłowego drobnej sprzedaży 
wyrobów tytoniowych w księgarniach oraz 
innych przedsiębiorstwach handlu towaro- 
wego, jak również w restauracjach, hoie- 
łach i przedsiębiorstwach rozrywkowych, o 
ile sprzedaż odbywa się w jednym i tym sa 
mym lokalu. - 

UWAGI: W przedsiębiorstwach opłaca- 
jących podatek przemysłowy od obrotu w 
formie ryczałtu za wysokość ustalonych za 
rok 1932 obrotów uważa się przeciętną kwo 
tę rocznego obrotu, przyjętą za podstawę 
wymiaru ryczałtu. : 

W przedsiębiorstwach  nieobjętych -.zry 
czałtowanym podatkiem, a. prowadzących w 
całości lub częściowo handel towarami, pod 

legającemi podatkowi scalonemu, za obrót 
miarodajny do korzystania z ulgi przy na 
bywaniu świadectw. przemysłowych ną rok 
1634 przyjmuje się ustalony w stosunku ca- 
łorocznym obrót za r. 1931,-a nie za r. 1932. 

П. Naskutek indywidualnych podań pła! 
ników. 

w gospodarczo uzasadnionych lub zasłn 

   

' gująćych na szczególne uwzględnienie wy 
padkach — po stwierdzeniu tych okolicż 

ności. przez. podwładne władze  podatkow: 

I instancji —- upoważnia się Izby Skarbowe 
а 

1) zezwalania na nabywanie świadectw 
przemysłowych. kat. 3-ej zamiast 2-ej oraz 
kat. 4-ej zamiast 3-ej przedsiębiorstw han 
dlowych we wszystkich wypadkach nieobję 
tych ulgami bez obowiązku. składania in 

dywidualnych podań, o których mowa w 

części I-ej niniejszego okólnika oraz w wy 
padkach, o których mowa w części I-ej ni 

niejszego okólnika, w razie: uruchomienia 
przedsiębiorstwa w roku 1933 lub 1934; 
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cleg. 

zowała inaczej: 

z żywem zain- 

skinieniem. 
— Luois... 

  
EEA, 

2) zwalnia od obowiązku nabycia świa- 
dectwa przemysłowego na rok 1934: 

" a] kat. 4-ej przedsiębiorstw handlowych, 
o ile wysokość ustalóhych za rok 1932 ob- . 
rotów „względnie prowizorycznie  obliczo- 
nych obrotów dla przedsiębiorstw -powsta- 
łych w roku 1933 lub 1934, nie przekracza 

w stosunku całorocznym kwoty zł. 2.000; 
b) kat. 5-a''(handeł rozwoźny) oraz ki. 

5-b (handel obnośny) 
dlowych. 

UWAGA: Całkowite zwolnienie od obo, 
wiązku nabycia Świadectwa przemysłowega 
na rok 1934 może nastąpić jedynie w wy- 
jątkowych wypadkach. 

3) zezwalania na nabywanie świadectw 
przemysłowych kat. 
oraz 8-ej zamiast 7-ej przedsiębiorstw prze- 
mysłowych; 

4) przyznawania — w wypadkach zasłu 
gujących na uwzgłędnienie — wyżej wy- 
mienionyćh ulg w razie wniesienia podania 
po upływie wyznaczonego terminu. 

Termin na wniesienie podań o ulgi przy 
nabywaniu świadectw przemysłowych na r. 
1934 wyznacza się do dnia 31 grudnia 1933 
roku włącznie. 

TEATR I MUZYKA 
W WILNIE 

— Teatr Muzyczny. „Lutnia*, Prezdsta- 
wienia propagandowe. Wobec licznych zgło: 

szeń publiczności, kier. Teatru wystawia 
dziś raz jeszcze melodyjną i ogólnie lubia 
ną operetkę Straussa „Czar Walca** w prem- 
jerowej obsadzie. Ceny propagandowe. We 
wtorek ujrzymy również po cenach propa 
gandowych prześliczną, egzotyczną op. Jo: 
nes'a „Gejsza. 

— Teatr Miejski Pohulanka. Ostatnie 
przedstawienie „Stefka*. Dz w poniedzia 
łek dn. 18.XII o godz. 8-ej w. ostatnie przed: 
stawienie doskonałej komedji współczesnej 
Deval'a „Stefek“ w wykonaniu pp. M. 

ъ iewiczowej, H. Skrzydiowskiej, T. Su- 

ej, N. Wiliūskiej, Z. Zielińskiej, M. 
Węgrzyna (rola tytułowa), J. Wbskowskie- 
go, K. Dejunowicza, L. Madalińskiego. Re- 
żyserja W. Czengerego. Ceny zniżone. 

- Jutrzejsza jremjera. Jutro, we wtorek 
19.XII o godz. 8 w. premjera sztuki w 4-ch 
obrazach „Mirjam* — P. -Halperina, w ro- 
żyserji W. Czengerego. 

Wieczór ku czci Fałka Halperina 
autora „Mirjam”. 

W” piątek, 15-go b. m., straniem Żydow 
skiego Stowarzyszenia Miłośników Wilna 
(Zamkowa 26), odbyła się herbatka na cześć 
znanego literata żydowskiego, dramaturga i 
pedagoga. Falka. Halperina, w związku z 
wystawieniem jego sztuki „Mirjam* w Te 
atrze Miejskim na Pohulance (premjera 16 
b. m.) oraz jubileuszem 35:lecia jego dzia. 

łalności literackiej i naukowo-pedagogicz: 
nej. W. herbatce wzięli. udział przedstaw:- 
ciele Żydowskiego Pen-Klubu, Związku Li 

teratów i Dziennikarzy, pra żydowskiej 
i polskiej, szereg przedstawicieli inteligen 
cji żydowskiej w Wilnie. Ze: społeczeństwa 
polskiego ohecni byli: pp. prof. Morełowski. 
ks: dr. P. Śledziewwski, dyr. Szpakiewicz,-reż. 
Czengery i p. Budzyński. 

Wieczór zagaił w imieniu Stowarzysze- 
nia p. Gesundheit, „żapraszając na przewod- 
niczącego literata żydowskiego i tłumacza 
sztuki „Mirjam* na język polski p. A. Mar 
ka. W wymianie zdań wzięli udział pp. red. 
M. Szalit, prezes Żyd. Zw. Literatów, red. 
Z. Rejzen, prezes Pen-Klubu Żyd., dyr. M. 
Szpakiewicz, dyr. Czengery, ks. dr. Śledziew 
ski, red. H. Abramowicz i inni. Mówcy scha 
rakteryzowali działalność literacką autora 
„Mirjam* F. Halperina oraz samą sztukę, 
z której przeczytano też jedną scenę z I аК- 

tu. Następnie zabrał głos autor, dziękując 
wszystkim za dobre słowa, a dyr. Szpakie- 
wiezowi oraz dyr. Cżengeremu za pracę nad 
jego sztuką. Wiecżór: na wszystkich uczest 
nikach b. miłe pozostawił wrażenie. (mj 

  

   

  

    

  

  

   

       

    

   

  

wiek, ale — uśmiechnął się i rzucił Pandolfowi szyb- 

kie spojrzenie — bierze pod uwagę, że inni ludzie mo- 

gą być z gliny. Wobec tego zatrzymaliśmy się na no- 

-— No chyba! — zawołała Pola. — Szaleństwo 

chcieć przebyć osiemset kilometrów — to znaczy pięć 

set mil, prawda — bez zatrzymania. 

— Taki jest sir Wiktor — rzekł łagodnie Ulgow 

Chciała powiedzieć coś cierpkodowcipnego, kie- 

dy spotkała się z jego wiernemi oczami i zaimprowi- 

— Tak postępują nierozważne dzieci. 

—— Czy to nie jest gudowne? -— zapytał. ; 

Pandolfo odwėrcil się od 1айу ‹ Оете!ег 1 \рго- : 

wadzil towarzystwo do sali jadalnej. Umiat nakazac 

służbibe hipnotyczną uległość. Przybył do Renes - les -- 

Eaux jako zupełnie nieznany człowiek i tylko lady 

Demeter, która go zarekomendowała w hotelu, utoro: 

wała mu nieświadomie drogę samorzutną legendą. Z 

miejsca stał się potentatem. Podano zupę. Podchwy- 

ciwszy sporzejrzenie. głównego kelnera, przywołał go 

-— Monsieur ?... 
Kazał podać melbę. 

— Skąd pan wie, że mu na imię Louis? Jestem 

tu już dziesięć dni i nie wiedziałam — rzekła Pola. 

-— Proszę pani, natychmiastowe ustalenie przy: 

jaznych stosunków z tymi, od których się zależy, jest 

początkiem mądrości. 

Wyobraziła sobie, jak się odbyło ustalenie przy- 

jaznych stosunków z głównym kelnerem: 

— Jestem sir Wiktor Pandolfo... 

Drukarnia „ZNICZE, 

BL 

przedsiębiorstw han- . 

7-ej zamiast kat. S ej” 

iskupia 4, tel. 3-40. 

PO] CZE NSM 

Najmniejszy z budżetów Wilna. 
Ostatnio magistrat debatował nad 

nowym 'preliminarzem budżetowym. 
Budżet miasta na rok 1934/35 ma 

być najuboższym ze wszystkich do- 
tychczasowych. Dość powiedzieć, że 
w stosunku do roku ubiegłego wydat- 
ki zwyczajne postanowiono zmniej; 
ANET 

  Die; Gracjana B. W. 
Jusro: Darjusza i Nemezjusza Poniedział. 

18 
SrugziaA | 

  

   
Wachódałońce — в,7 m, 40 

Zachód — 1.3 m. 28 

Spestrzeżenia Zakiadu Meteorologji U.5.8, 
w Wilnie z dnia 16-XI 1933 reku. 

Ciśnienie 762 
Temperatura średnia — 14 
Temperatura najwyższa — 11 
Temperatura najniższa -— 21 
Opad 0,1 
Wiatr południowo-zachodni 
Uwagi: Chmurno, wieczorem śnieg. 

Przewidywana pogoda do południa dnia 
dzisiejszego w-g PIM.: 

W dalszym ciągu pogoda mroźna przy 
zachmurzeniu umiarkowanem i słabych wia 

trach miejscowych. 

OBNIŻAJĄ KOMORNE. 

Wobec pogłębiającej się. paupery- 
zacji zanotowano ostatnio na terenie 
Wilna szereg wypadków dobrowolne- 
go obniżania komornego. Na mocy 
porozumienia z lokatorami właścicie- 
le domów obniżają komorne poniżej 
stawek ustawowych. 

MRÓZ ZELŻAŁ. 
Po fali silnych mrozów, wczoraj ku ogoł 

nej radości, mróz nieco zelżał. Z rana wpra 
wdzie termometr wykazywał 219 poniżej 0, 
w południę jednak mróz opadł bardzo znacz 
nie, osiągając maximum — 119%. Wieczorem 
prósżył lekki Śnieg. 

Jak przewidują, w najbliższych dniaca 
nastąpi dalsze ocieplenie. Wierzmy, że 
przepowiednie się sprawdzą. 

  

TEATR-KINO 

Rozmaitości 
Sala Miejska 

„Ostrobramska 5 

(CASINO 

PAN 

Wielkim po- 
wodzeniem 

cieszy się film 

szyć o jeden miljon. 
Po stronie wydatków i dochodów. 

zwyczajnych budżet ma nie przekra- 
ezać 6 i pół miljonów złotych. Przy 
tej nawet wybitnie wegetacyjnej cyf- 
rze zachodzi jeszcze obawa, że wpły 
wy nie dopiszą. 
  

„HANDLOWA* NIEDZIELA. 
Wezoraj. mimo święta, sklepy otwarte 

były od godz. l-ej do 6-ej wiecz. Ruch jed. 
nak naogół był nikły. Największem słosun- 
kowo powodzeniem cieszyły się sklepy spo- 
żywcze. Zaopatrywano się przeważnie w to- 
wary kolonjalne. | „ 

GRYPA. 
Po pewnem odprężeniu w ostatnich tyga 

dniach, obęćnie znowu daje się zauważyć 
w Wilnie powrotna fala zachorowań na grv 

pę. Naogół przebieg choroby nie jest ciężki. 
Podług prowizorycznych obliczeń na te 

renie miasta choruje obecnie przeszło 60 
osób. 

BEZROBOCIE WZRASTA. 
W ub. tygodniu bezrobocie uległo na te 

renie Wilna dalszej zwyżce. Ogółem obec- 
nie Wilno liczy 6236 bezrobotnych, w tem 
gros stanowią niewykwalifikowani robotni 
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cy fizyczni. Również spory odsetek bezro- 
botnych rekrutuje się z pośród pracowni- 
ków umysłowych. 

W stosunku do tygodnia poprzedkiege 
bezrobocie zwiększyło się o 42. osoby. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
SZWAGIEREK. 

P. J. z pobliskiego miasteczka „wpadt” 
eo się zowie. 

Przybył onegdaj do Wilna eełem zalai- 
wienia pilnych spraw handlowych. W. woł- 
nej chwilee wybrał się na spacer w towa- 
rzystwie swego szwagra — Buraka. Przecha 

dząc uł. Kolejową powinowaci zawapłi znw- 
jomość z jakiemiś damami. 

Wkrótce eała komnanja znalazła się w 
„pokojach umebłiwanyeh*, gdzie urządzone 
libaeję. Gdy zabawna wrzała w jak najlepsze. 
Rurak poczuł „głód dymu*. Wyszedł kupie 
papierosy. 

Gdy nieobecność Buraka przeciągnęła 
się, P. J., znając widocznie swego szwagra. 
zaczął obmaeywać swoje kieszenie. Istotnie, 
ze szwagrem zaginął również portfel z 606- 
„Ъ 

J. zgłosił się wdowezas do polieji. (Ci 

OFIARA NIEOSTROŽNEJ JAZDY. : 

Wezoraj wieczorem przy zbiegu ulie 
Ś-to Jańskiej i Zamkowej taksówka Nr. 12 
potrąciła przechodzącą jezdnią Marję Zdro- 
jewską (Antokołska 82). 

Ranna opatrzyło pogotowie ratunkowe. 

Zaginięcie ucznia. 
Śladami Robinsona w 

Niedawno  donosiliśmy o niepokojącem 
zjawisku w postaci eorax częściej notowa 
nych wypadków ucieczek chłopeów w po 
szukiwaniu przygód. Wezoraj do policji zno 
wu wpłynął meldunek o podobnej ueieczce. 

Mełdunek złożył p. Janczur, zam. przy 

Alarm i 
W sobotę wieczorem strażnik kołejowy 

Bronisław Muczyn (ul. Bracka 7) zgłosił six; 
na służbę na dworeu towarowym w stanie 
moenc podchmielonym, poczem, uzbroiwszy 
się w karabin, rozpeczął strzełaninę na wi- 

wat. 
Odgłos wystrzałów wywołał wśród obec 

nyeh popłoch. Zbiegła się straż kolejowa 

DZIŚ ARCYDZIEŁO FILMOWEI 

Wiara, Nadzieja, Miłość |» s="=. 
Misterjum czystej miłości w przepiękn. zdaniach katedry gotyc, 

oraz DODATKI DŹWIĘKOWE. skr Sale dobrze ogrzana 

DZIKA DZIEWCZYNA 
Wzruszające sceny pełne napięcia. Subtelna gra wielkiej artystki. NAD PROGRAM: 8 nadzwycz. dodatków ̀ 

Z powodu kolosalnego powodzenia JESZCZE DZIŚ 

Vlasta BURIAN 

syberyjskie mrozy? 
ul. Choeimskiej 43. Syn jego, 12-łetni Wae- 
ław, przed dwoma dniami wyszedł z domu 
rzekomo do kolegi i od tego czasu, wszełki 
ślad po nim zaginął. Według informacyfj 
ojea wygląda na to, że chłopiec zbiegł w po- 
szukiwaniu przygód. (CF 

strach. 
Tymezasem Muezyn, widocznie uprzy-- 

tomniwszy sobie stan rzeczy, porzucił kara- 
bin i zbiegł w nieznanym kierunku. 

Poszukiwania kołegów nie dały wynikw- 
Wobee obawy, że zrozpaczony Muczyn mó- 
że popełnić jakieś głupstwo, 6 wypadka po- 
wiadomiono polieję, która wszczęła poszu- 
kiwania (© 

Rewizor 
ót sceniczny w-s N. GOGOLA. 

CLARĄ BOW 
dzikuski. 

  

z dawno 
niew'dz, 
w roli czarującej indvjskiej 

  

BLU TUTEWEEE sukcesie Sala dobrze ogrzana 

  

UWAGA! 
Film, który entuz- 
jazmuje cały Światl   HELIOS 

ZARZĄD AKC. T-WA KURLANDZKIEJ 
OLEJARNI W WILNIE Sp. Akc. 

zawiadamia pp. Akcjonarjuszów, że w dniu 
28 grudnia 1922 roku o godz. 5 po poł. w lo 
kalu Zarządu przy ul. Słowackiego 28 m. 3 
odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadze- 
nie Akcjonarjuszów z następującym porząd- 
kiem dziennym: 1) Zagajenie i wybór prze- 
wodniczącego, 2) Sprawozdanie Zarządu za 
rok 1932-33, 3) Sprawozdanie Komisji Rewi- 
zyjnej, 4) Zatwierdzenie bilansu i rachunku 

5) Wybory 
członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
strat i zysków za rok 1932-33, 

6) Wolne wnioski. 

LICYTACJA. 
Urząd Ce'ny Wilnie.podaje do publicznej wiado- 

mości, że w dniu 28 grudnia 1933 roku, o godz. I0-ej 

odbędzie się w magazynie kolejowo-celnym na stacji 

towa owej w Wilnie, sprzedaż licytacyjna towarów 

akonfiskowanych. niewykupionych w terminie orśi 

zdeponowanych przez podróżnych, a mianowicie: cu- 

„kier, rodzynki, międały, grzyby, pieprz, ziele angiel- 

skie, herbata, chmiel, rury gliniane, odzież używana, 

wyroby nożownicze, zabawki dziecinne, orzechy ziem- 

ne wyłuszczone, płyty gramofonowe, tkan ny baweł- 

niane i wełniane, skóry futrzane, okulary i binokle 
ich części, fu erały do binokli, szkła optyczne, 

< noże i widelce i t p, 
W razie niesprzedania towarów w dniu 28 grudnia 

1933 r. powtórna licytscja odbędzie się w dniu 11-go 
stycznia 1934 reku. Szczegółowe dene o towarach, 
mogą zainteresowani otrzymać w Urzędzie Celnym 

от 
poziomnice, srebrne łyżki, 

  

  

w Wilnie, stacja towarowa. 

Wilno, dn. 28 listopada 1933 r. 
p.o. Kierownika Urzędu Instruktor Celny 

1400/V1 Lewandowski. 

-— Słucham jaśnie pana... 
—- Jak wam na imię? 
— Luois: 

ce. Czy byliście w w Anglji? 

tona Ritza i t. d. 

Humor, autorytet, magnetyzm. 

  

ciem o swojej kura 
i ofiarowała sie słu 
do Grzegorza Uglowa. 

      

—- Owszem, ale tylko w 

że to jest niezwykły człowiek. 

"opiera swoją wiarę.   — Naturalnie. Ale nie teraz. 

   DS 

mig 

Koncert gry niespotykany w żadnym filmie. 

— A więc Louis, skoro się już znamy poproszę 

was, żebbyście kazali przygotować kucharzowi głusz 

-- Tak, proszę jaśnie pana. Pracowałem u Carl: 

{ — Wiec cznie was odpowiedzialnym za gluszcę 

Klara Demeter zaczęla mu opowiadač z' przejė- 

i o codziennej utracie na wadze 

mu radami. Pola zwróciła się 

-— Pan chyba nie przyjechał na kurację? 
sensie wypoczynku 

i zmiany wrażeń. Praca w laboratorjum zaczęła mnie 

, ostatnio dobijać. Sir Wiktor wyrwał mnie z Londynu 

zupełnie niespodziewanie. On jest zawsze taki nagły. 

W głosie jego zawibrowała nuta szczerego, głębo- 

kiego uwielbienia. Pola pomyślała, że jeżeli Pandolfo 

natehnął wspólnika takiemi uczuciami, to musiał po- 
siadać cechy duchowe, które ona przeoczyła. 

— Musi mi pan kiedyś opowiedzieć, na czem pan 

Teraz Uglowa zajaśniała radością. 
— Czy naprawdę chciałaby pani...? 

   

Kapitan DREYFUS 
Każdy powinien widzieć. 

STAC AAA    

    

0 ogłoszeniach Świąt 
Ogłosze- „Kurjera Wileń nia do 

nych =arunkach 

W WILNIE, GARBARSKA 1, 

i 
Dr. GINSBERG 
shoroby skórne, wene 
ryczne i moezopłoiows 

Wilenska 3 tel. 567 
od godz. 8—1 I 4—5, 

E
E
 

przyymuj 

Zwierzyni 
aa lewo 

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—17 
(rog Mick ewicza) 

tamie gzbinet kosmetye: 
| my, usuwa zmarszczki, bie 
dawki, kurzaiki i wągry 

Маг 
przyjmuje 

  

Poszukuję POSADY 
* maszynistki lub kancelist- 

ki w godzinach wiecżor- 

nych. Zgłoszenia do adm. 
„Kurjera W,“ pod M, 

EK     

JUŻ CZAS POMYŚLEĆ 

jd innych pism przyjmuje na bsrdzo dogod- 

BIURO REKLAMOWE 
STEFANA GRABOWSKIEGO 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przeprowadziła się 

ul. Grodzka 27. 

  

przeprowadziła się na 
ul. J. Jasińskiego 5—20 

(obok Sądu) 

  

POSZUKUJE PRACY 
zaułek Listopadowy 12 

Antoni Bożyczko 

Arcydzieło osnute na tle słynnej 
szpiegowskiej afery we Francji 
W rol gł. najwyb. art. Europy” 

NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe 

M MM 
NARTY, 
SANECZKI 
po cenach fabryczn. | 

oraz 

okazvinie kilka par 

ROGÓW ŁOSICH 

ul. Wileńska 10 

  

pe     
ВСВУС 
skiego” 

    

tel. 82, 

M M > 
Do 1000 zł. mies. 

Zapewniam: 

ENERGICZNYM 
OSOBOM 

Informacyj udziela 
T-wo Bankowe w Grodnie 

ul. Hoowera 9. e bez przetwy 

  

AR Tom. Zan. Na pierwsz. hipotekę” Gedeminowsk. albo kaucję hipotaczną: 
poszukuje pożyczki 

Akuszerka w wysokości . , 
6000 złotych 

| * Zgłoszenia kierować do“ 
Administracji: „Kurjerė 

od 9:do 7 wiec RS 

  

DO WYNAJĘCIA 

POKÓJ 
z osobnem wejściem, 

światło elektryczne, może 
być z vžywaln. kuchai. 
Skopówka Nr. 5 m. 3.   

— Ach, nie! 

  

Niema na mnie 

—— Praca z nim musi być interesująca —- rzekła | 

Pola. | ; ło 

' — МаЮю powiedzieč interesująca — odpart sym | Jn zašmia 

| patycznie i zaraz dodał prawie szeptem: — Uważam. 
| 

-— To: pan 
rzutem. 

Demeter. 

     
   

  

       

   Red 

— Co mi miała powiedzie 

aktor 

Roześmieli się jednocześnie. 
Poli podobał się jego głos, łagodność i poważne 

strony chorowity wygląd i kalectwo 
budziły w niej współczucie. Włosy miał rzadkie, jed- 
wabiste, jak to chorzy. Odgadł jej myśli i jego wrażli= 
wa twarz opłynęła rumieńcem. Po chwili*kłopotliwę- 
bo milczenia rzekł, kursząc w rękach chleb: 

—— Wojnie zawdzięczam zrujnowane zdrowie. By 

łem zatruty gazami i ranny. Byłem szeregowcem. Po- 

I się szybbko od lady Demeter. 
ego nie zrobię, pani Polu. Nie zgodzę. 
solidne mięśnie miały zaniknąć. Nie 

poddam się tej piekielnej kuracji. Jestem z kamienia: 

kawałka tłuszczu. Niech pani dotknie. 

Napiął muskuły ramienia i nachylił się ku Poli. 

—. Proszę, niech pani dotknie. Niech pani sprobu- 

je ścisnąć tak, żeby zabolało. 

Musiała zadośćuczynić jego prośbibe przez samą 

grzeczność. Poczuła pod palcami twardość marmuru. 

| 
I 
| 

| oczy. Z drugiej 

| 
1 

į 
| 
| 

| 
| tem spotkalem jego. 
| On odwróci 
| Nie, ja t 
Н się, žeby moje 
į 
i 
i 
| 
į 

się triumfalnie. 
— Jak sztaba z własnego paulinium. 

Lady Demeter nastawiła uszu. 
— Paulinium? Co to takiego? 
Pandolfo zmarkotniał. 

i nie powiedziała? — zapytał z wy- 

  

? — wykrzyknęła lady 

10 < A) 

   odpowiedzialny    Witełd Kiszkis.


