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Neutralność kościoła 
: rzad Dolfussa. 

Depesze doniosły, że, w związku z 
ruchem rewolucyjnym. w Hiszpanji 

znowu się rozpoczęły podpałenia ka- 

tolickich kościołów i klasztorów. Cie- 

kawe jest zestawienie z tą wiadomoś- 

cią — innej, z innego kraju katolic- 

kiego. Konferencja biskupów austr- 

jackich w Linzu powzięła decyzję » 

r katolickiego ducho- 

  

odsunięciu się 

wieństwa od aktywnej polityki. 

Dla orjentującego się, choć coś- 

kolwiek, w wewnętrznych zagadnie- 

niach polityki Austrji wielkie znasze- 

nie tej decyzji jest jasne. Oznacza 

ona jeżeli nie śmiertelny, to w każdym 

razię niezmiernie bolesny cios, wy- 

mierzony w jądre błoku patrjotyczne- 

go, popierającego rząd Dolfussa — w 

chrześcijańsko-społeczną partję. Jak 

w poprzedniej staro-klerykalnej par- 

  

tjii tak i w jej spadkobierczyni 

chrześcijańsko-społecznej, katolickie 

duchowieństwo odegrywało rolę czo- 

łową. Biskupi, prałaci i księża zajmo- 

wali najbardziej odpowiedzialne pla- 

c6wki. Nietylko -na szczytach  partji, 

ale i w lokalnych organizacjach ka- 

tolickie duchowieństwo .odegrywało 

rolę kierującą. W krajowych sejmach. 

magistratach i gminach partja chrześ- 

cijańsko-społeczna była reprezento- 

апа przez licznych duchownych. 

Teraz wszystkie te osoby duchowne 

będą musiały złożyć mandaty i odšu- 

nąć się od polityki. Dła partji ozna- 

cza to nietylko utratę kadrów bardzo 

indywidualnie wartościowych —= czę- 

sto nie do zastąpienia — działaczy, 

ale także utratę prestiżu i autorytetu, 

które posiadała w oczach ludności 

wierzącej dzięki swej personalnej 

unji z kościołem katolickim. Chrześ- 

cijańsko-społeczna partja' - przestaje 

być partją katolicką, staje się zwykłą 

partją umiarkowaną. 3 

Nasuwa“ się pytanie: czem należy 

Humaczyč ten cios, zadawany. obec- 

nie przez kościół gabinetowi Dolfus- 

sa? ! : 

Konferencja austrjackich bisku- 

pów motywuje decyzję odsunięcia du 

chowieństwa od polityki „współczes- 

nemi, niezwykle drażliwemi, politycz- 

nemi stosunkami*. Ale współczesne 

stosunki polityczne zaostrzyły 

przecie nie od wczoraj. Wskazuje się 

że Watykan już dawno zalecał odsu- 

nięcie się duchowieństwa od polityki, 

że tylko kanclerzowi Dolfussowi uda- 

wało się osiągnąć odroczenie tej feral- 

nej dla niego decyzji. 

Istotnie, współczesne stosunki po- 

lityczne, w szczególności w Austrji, 

są bardzo „drażliwe”. Rząd Dolfussa 

stacza walkę na dwa fronty: przeciw- 

ko marksizmowi i przeciwko hitleryz- 

mowi. Przytem tereny oparcia wła- 
dzy tego gabinetu nietylko się nie roz- 

szerzają, lecz odwrotnie — stale się 

kurczą. Młodzież rejteruje grupami z 

ehrześcijańskośspołecznego obozu. 

Młodzież austrjacka jest tak samo 
radykalna, jak wszędzie. I, jeżeli nie 

rejteruje do Hitlera. to ucieka do 

Starhemberga. 

W łonie obozu rządzącego — we 

froncie patrjotycznym — panuje roz- 
dźwięk. Kierowane przez Starhem- 

berga bojowe drużyny Heimwehry żą- 

dają stuprocentowego faszyzmu. Star- 

hemberg w jednej ze swych mów zde- 

cydowanie oznajmił: „Tylko ustrój fa- 

szystowski może stworzyć coś tak 

wspaniałego, jak we Włoszech. Powin 

niśmy wszystkiemi siłami dążyć do 

* tego, by i w Austrji zatriumfował po. 

dobny system rządzenia*. Odezwa 

kierownictwa Heimwehry stwierdza: 

„Celem walki Heimwehry jest utwo- 

rzenie państwowego ustroju, w któ- 

rym podstawowe zasady nauki fa- 
szystowskiej o państwie znalazłyby 

urzeczywistnienie w zastosowaniu do 

się| 

warunków austrjackich. Dłatego też 

Heimwehra nie pójdzie na. żadne 

kompromisy w sprawie przyszłych 

form ustrojowych. Heimwehra pod ża 

dnym pozorem nie da się zepchnąć z 

drogi do państwa faszystowskiego”. 

A teraz zestawmy z tym progra 

mem stuprocentowego fasżyzmu pro- 

gram drugiego partnera z „frontu pa- 

trjotycznego“ — partji chrześcijań= 

sko-społecznej (katolickiego narodo- 

wego związku): „ludu katolicki: 

  

Strzeż się faszyzmu! Jest to. Moloch, 

tworzący z państwa bożka i przyno- 

szący obywatela jemu w ofierze. Jest 

to wyraz idei integralności  (Totali- 

i wszelkie titsprinzip”*), „druzgocący 

jące się mu pojęcie; czy 

  

przeciwstawi 

ni on z kościoła służebnicę państwa, 

z obejmującego cały świat kościoła 

stwarza poddany sobie kościół pań- 

stwowy. Wielu agituje na rzecz fa- 

szyzmu, nie wiedząc czem on „jest. 

Inni dają się otumanić jego hasłom. 

Jeden krótki rzut oka na świat wska- 

zuje, że tam, gdzie panuje faszyzm, 

katolicka ludność czuje się źle. Dla- 

tego też bądźmy czujni. My, katolicy 

pragniemy katolickiego, korporatyw- 

nego państwa, ale zdecydowanie od- 

rzucamy faszyzm w każdej jego for- 

mie”. 

Zestawieniestych dwóch odezw ilu- 

struje głębię dysonansów w obozie 

stronników kanclerza Dolfussa. 

Jest rzeczą naturalną, że kościoł 

katolicki nie chce wiązać swych ło- 

sów z okrętem, którego stan nie daje 

żadnych gwarancyj bezpieczeństwa. 

Zarówno w obozie austrjackiej so- 

cjal-demokracji *) jak i wśród Heim- 

wehry i .,poputczików* hitleryzmu 

niemało jest wierzących katolików. 

Kościół w obecnym „drażliwym mo- 

mencie wcale nie chce ich odpychać 

przez -sojusz. z partją, wprawdzie dzi- 

siaj znajdującą się u władzy, ale któ- 

rej przyszłość jest ciemna-i. proble- 

matyczna. : 

Gdyby w Hiszpanji kościół kiero- 

wał się w swoim czasie tak przewidu- 

jącą polityką, — dziś tam nie płonę- 

łyby zapewne kościoły i klasztory. 

Obserwator. 

®) Bardzo charakterystyczny epizod przy 
toczyły niedawno austrjackie gazety. W pew 

nej austrjackiej miejscowości miał się odbyć 

obchód jubileuszowy miejscowej socjal-de 

mokratycznej organizacji. Czas obchodu ko 

lidował z czasem niedzielnego nabożeństwa 

Ponieważ członkowie i sympatycy partji by- 

li przeważnie gorliwymi parafjanami, miej- 

scowy komitet partyjny udał się do probosz 

cza z prośbą, by biorąc pod uwagę okolicz 

ności w drodze wyjątku w tę niedzielę wcze 

śniej niż zazwyczaj zakończył nabożeństwo. 

Proboszcz chętnie się na to zgodził... 

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

Balsam Japoński „Ege” 

  

Przyczyny odroczenia sesji 
Symodu cerkwi 
prawosławnej. ||] 

Wyznaczona na dzień 16 b. m. se- 
sja Synodu Cerkwi Prawosławnej zo: 
stała nagle odroczona na czas nie- 
określony (wedł. metropoł. „Słowa 
ną czas poświątecznyj. Z dobrze po- 
informowanego źródła dowiadujemy 
śię o ciekawych szczegółach w tej 
sprawie. 

Dnia 6 i 7 b. m. w Krzemieńcu od- 
był się zjazd błahoczynnych (dzieka- 
nów): djec. wołyńskiej. Na zjeździe po 
załatwieniu spraw djecezjalnych zo- 
stała wyłoniona komisja w składzie 
O. 0. D. Sajkowieza, W. Romanow. 
skiego i Z. Baczyńskiego (wszyscy w 
celu poczynienia stąrań u władz o po- 
zostawienie nadal biskupem wołyń- 
skim ks. metrop. Djonizego. 

Starania delegacji w. Warszawie 
nie odniosły jednak upragnionego 
skutku. W Minist. W. R. i O. P.-do 
wiedzieli się delegaci, ze wyznaczenie 
osobnego biskupa na Wołyń jest de 
finitywnie postanowione. Nie spotka- 
ły się też z aprobatą wysuwane przez 
delegację kandydatury. na to stano- 
wisko. 

Gdy o wyniku starań delegatów 
poinformowano metropolję -- zarzą- 
dzono odwołanie sesji Synodu, na któ- 

rej m. i. miała być załatwiona i spra- 
wą biskupa na Wołyniu. 

W. kołach. metropolji wysuwaną 
jest konieczność rezygnacji przez me- 
tropolitę z djec. warszawsko-chełm- 
skiej i zatrzymania przy sobie wołyń- 
skiej. Z drugiej strony jako ewentual- 
nego biskupa na Wołyniu wymienia: 
ją też arcbpa grodzieńskiego -— Alek- 
sego. į i 

"Trzeba dodać, że: niepewność sy- 

tuacji na. Wołyniu wywołała konster- 
nację śród duchownych, czołowych 
rosyjskich działaczy. zę 
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Administracja zastrzega sobie prawe zmiany terminu druku ogłoszeń. 

NALEZNOŚĆ POCZTOWA OPŁACONA RYCZAŁTEŃ 

Otwarcie Muzeum Przemysłu I Techniki w Warszawie. 

  

W sobotę odbyła się w Warszawie uro 

czystość otwarcia Muzeum Przemysłu i Tech 
niki. Otwarcia wystawy dokonał p. Prezy 
dent Rzeczypospolitej w obecności pana 
premjera Jędrzejewicza, ministrów Zarzyc 
kiego, Butkiewicza, ks. kardynała Kakow- 
skiego, podsekretarza stanu w Prezydjum 

    

  

Rady Min. p. Lechnickiego, woj. Jaroszewi- 
cza, prezydenta miasta Słomińskiego oraz li 
cznych przedstawicieli świata naukowego i 
przemysłowego stolicy. 

Na zdjęciu Pan Prezydent Rzplitej doko- 
nywa otwarcia Muzeum przez przecięcie 
wstęgi. 

Jutro wybory w Rumunji, 
BUKARESZT, (Pat). W dniu 20 

grudnia odbędą się w całej Rumunji 
wybory do Izby Deputowanych. Wy: 
branych będzie 387 deputowanych. 
w głosowaniu nie wezmą udziału ko- 
biety: mak, : 

Do wyborów zgłosiło się kilkanaś- 
cie ugrupowań politycznych, między 

  

innemi partja narodowo - liberalna 
pod przewodnictwem premjera Duca, 
partja narodowo - chłopska z Micha- 
lake na czele, partja liberałów - dysy- 
dentów z Georgiem Bratianu na czele 
partja narodowo - rolnicza Gogi, par- 
tja chłopska z dr-em Lupu na czete 
i inne. 

— Wybory do rad gromadzkich 
przedmiotem ataku Str. Narod. na sejmowej komisji administracyjnej. 

WARSZAWA. (Pat). W dniu 18 bm. pod 

przewodnictwem wicemarszałka Polakiewi. 

cza. odbyło: się posiedzenie sejmowej komisji 
jnej, na którem poseł WIER 
sprawozdanie o wniosku pes 

łów. Stronnictwa Narodowego i Ludowego % 

sprawie wyborów do rad gromadžkich. Re 

terent specjalnie zajął się wyborami w po 

wiecje Tomąszowskim. wojewódżtwa lubel 

skiego i kilku innych powiitach oraz przy 

toczył szereg przykładów rzekomych nada 

ży borczych. Po wysłuchaniu referat" 

przystąpiono do dyskusji. - % 
Pierwszy, żabrał głos pos „WRONA ze 

Śtronnictwa ludowego, który omówił wy 

bóry”w powiecie krasnystawskim. Mówca ws 

raził. ubolewanie z powódu używania nau- 

czycielstwa do prowadzenia wyborów. Pi 

  

     

  

„seł zwrócił się do wicemińistra. Korsaka * 
. apelem, aby ukrócił nadużycia. 

Zkołei przemawiał wieeministef - KOR: 
SAK, który scharakteryzował rozmiary ЭК- 
tów wyborczych, podkreślając, że wybory od 
były się w zgórą 33.000 gromad i okręgów. 
Przy wyborach tych działało ponad 100.030 
członków komisji wyborczej. Wśród tak lu 
żego zespołu ludzi, rzecz prosta, mogły Się 

trafić jednostki „które niecalkowicie opano 
wały zadania, wiążące się ze stanowiskiem 

przewodniezących względnie ezłonków ko- 
misji. To też w poszczególnych wypadkach 
mogły istotnie zachodzić pewne niewłaści 
wości, które jednak są lub były przedmio- 
tem badań i w razie stwierdzenia tych nie- 
właściwości odnośne wybory podlegały unie 
ważnieniu. Naogół wpłynęło na całym obsza 
rze 9 województw około 3.600 protestów wy 

borezyeh. Uwzględniono dotychczas ponad 
460 a w 109 wypadkach władze ufieważniły z 

urzędu wynik wyborów naskutek Btwierdzo 
nych poważniejszych niewłaściwości. Powyź 
sze cyfry Šwiadezą o tem, że w olbrzymiej 
większości, bo sięgającej 86 proeent ogółu 
wypadków, wybory nie zostały przez nikogo 
zakwestjonowane. 

Wstrząsająca katastrofa w Poznaniu. 

    katastroty kolejowej, 
która wydarzyła się w piątek rano w Poz 
naniu. W katastrofie tej zginęło jak wiado- 

"Miejsce strasznej "mo 7 osób. kiłkadziesiąt żaś odniosło rany 
i kontuzje. 

Wobee tego nie ma żadnego uzasadnie 
nia wniosek, zgłoszony przez Sironnietwo 
Narodowe i Str. Ludowe eo do generalnego 
unieważnienia aktów wyborczych na całym 
nbszarze „na którym one się odbyły. Wnio: 
sek ten zmierza do nogólnienia stosunkowu 
nielicznych wypadków nadużyć na eałym 
terenie: działalności wszystkich komisyj. Nie 
jest on niezem innem, jak kontynuacją tej 
akeji prasowej, którą wszezęła prasa opozy - 
€yjna już w pierwszej chwili po zarządzenin 
wyborów gromadzkieh. Cały szereg rzeko- 
mych faktów nadużyć i niewłaściwości, pod 
noszonych w tej prasie, jak również wiele 
2 tych, które przytoczył pos. Wierezak, nie 
wytrzymuje po ieh skonfrontowaniu z rze 
€zywistością należnej krytyki £ okazuje się 
nieraz zwykłemi insynuacjami. Cyfry usta: 
lone prowizorycznie dla województwa war 
szawskiego wskazują, łe w ołbrzymiej więk- 
szośei wypadków, gdzie wybory się odbywa 
ły na podstawie list kompromisowych, na Ii- 

(ey z rozmaitemt kierunkami politycznem 
stach tych znaleźli się ladzie, sympatyzują- 

Wieeminister zastrzega się przeciwko dys- 
kredytowaniu wyborów gromadzkich i jak 
najostrzej piętnuje zarzuty, imputujące u- 
kładanie list z samych sympatyków obozu 
prorządowego. 

Przeciwko wnioskowi Klubu Narodowe 
go wypowiedzieli: się posłowie Swieżawski, 
Długosz 'i' Kleszczy — wszyscy # В. В. 
za wnioskiem zaš — poslowie Bogusławski 
ze Str. Lud., Piotrowski 7 PPS. i Dzierž 
ski ze Str. Nar Przemawial również jeszcze 
raz wiceminister Korsak, zbijając - zarzuty 
opozycji. Po tem przemówieniu w głosowa 
niu wnioski Str Narodowego i Str. Ludowego 
odrzucono. Wobec tego pos. Wierczak z Fl 
Nar. zrzekł się referatu na plenum. Referat 
ten przydzielono posłowi Dłagoszowi (BB! 
Na tem posiedzenie komisji administracyvj 
nej zakończono. ° 

  

   

   

Budżet Ministerstwa Rolnictwa i Ref. Rolnych 
WIARSZAWIA, (Pat). Sejmowa komisja tu 

dżetowa obradowała w poniedziałek nad pre 
liminarzem budżetowym Ministerstwa Rolni 

ctwa i Reform Rolnych i funduszu obrotowe 
go reformy rolnej na rok 1934-35. ° 

Sprawozdanie wygłosił pos. STROYNOW 
SKI (BBWR.), poczem pos. Kamiński (B. B. 
W. R.) referował budżet funduszu obrotowe 
ga reformy rolnej. 

Dłaższą mowę wygłosił p. minister rolni 
etwa i reform rolnyeh NAKONIECZNIKOFF- 
„KLUKOWSKI, zwracająe m. in. uwagę na 
fakt, że wałkę z kryzysem opieraliśmy wy- 
łącznie na własnych siłach, a posiadając #- 

* parat produkcyjny dostosowūny do nowyeh 
warunków i hiezniszczony przesileniem oraz 
dzięki zaletom i postawie ludności rolniezej, 

-— można mieć pełna nadzieję, że polskie go 
 psodarstwo rolne wyjdzie z kryzysu obron 

ną ręką. Rząd zwrócił szczególną uwagę na 
teny zbół, zwłaszcza żyta. Dzięki tej poli- 
łyee rolniey nasi otrzymują za zboże w Poł 
sce ceny, przewyższające eeny Światowe 
średnio o 6 — 10 zł. Wywóz zhoża ulega eo 
raz śelślejszej reglamentacji. Podstawy trak 
tatowe w negocjacjach handlowych zostały 
wzmocnione na zasadzie nowej taryfy eelnej 
Przypuszezać można, że wywóz rolniczy do 
konywać się będzie na niewspółmiernie pew 
niejszych podstawach, niż dotąd. 

Po mowie p. ministra. rozwinęła obszerna 
dyskusja Preliminarze Ministerstwa Roln. 1 
fund. obr. przyjęte w 3 czytaniu. 

Francuska Najwyższa Rada Wojenna. 
zatem uważa, że należy przywrócić 
zawieszone dotychczas dawne prawo, 
pozwalające na werbowanie do służ- 
by wojskowej ochotników na okres 
3, 415 lat. 

PARYŻ, (Pat).W sobotę przed po 
łudniem pod przewodnictwem mini- 
stra wojny Daladier odbyło się posie- 
dzenie Francuskiej Najwyższej Ra- 
dy Wojennej. O przebiegu posiedze - 
nia nie wydano.żadnego komunikatu. 
gdyż z natury rzeczy obrady były po- 
ufne. 

Niemniej „La Łiberte* twierdzi, 

że dyskusja na zebraniu dotyczyła e- 
fektywów wojskowych w ciągu naj- 
bliższych lat. Dziennik zaznacza, że 
roczniki 1935-1938 należą do gene- 
racji urodzonej w latach 1914—1918. 
W tym okresie stan narodzin był bar 
dzo niski. W takich warunkach wspo 
mniane efektywy będą znacznie niż: 
sze od normalnych. Aby zaradzić te 
mu brakowi wysunięto kilka propo- 

zycyj. 
Według dziennika, duże szanse po 

wodzenia ma projekt dep. Bernier, 
ezlonka komisji wojskowej Izby Dep. 
Deputowany Bernier zaproponował o- 
późnienie rekrutacji o 4 miesiące. Po- 
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Ks. (r. ZYGMUNT LEWICKI 
Inžynler-technolog, Kanonik honorowy. Kapituły Wileńskiej, > 

b. Prof. Glmn. Stow. Naucz. Polsk. w Wilnie | wychowawca młodz. 
po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony ŚŚ. Sakramentami zasnął w Panu 

© godz. 6.20 dnia 17 b. m. mając lat 56, kapłaństwa 26 
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WIADOMOŚCI z KOWNA 

TAUTININKÓW W KOWNIE. 

15 grudnia. w Kownie rozpoczął się 
doroczny zjazd związku tutininków. 
W zjeździe wzięło udział ok. 700 de- 
egatów i gości Zjazd trwał cały dzień 

Zainaugurował: zjazd premier Tube- 
lis, który oświądczył, że najważniej- 
szem zadaniem zjazdu jest przyjęcie 
nowego zmienionego statutu związku. 
tautininków w cełu rozszerzenia i po. 
giębienia zadań związku we wszyst- 
kich dziedzinach -żvcia wewnętrzne- 
go-i zezwnętrznego Republiki: Litew- 
skiej. <a ё 

Po wybraniu prezydjum. przybył 
na zjazd prezydent Republiki Smeto- 
na. Wygłosił on wielkie przemówie- 
nie programowe. Następnie zjaz4 
przyjął projekt zmiany statutu: zwią- 

zku tautininków. Zmiany statutu po- 
legają na tem. że związek tautiniu- 
ków traci odtąd cechy partji polityes- 
nej, a przekształca się we wszechlite- 
wską organizację narodową. W skład 
tej organizacji wejść mają wszystkie 
istniejące już oddziały i organizacje 

tautininków, jak związek miedzieży; 
związek nauczycieli, związek strzel- 

ców i t. d. Prezes i generalny sekre- 
tarz związku mianowani zestają przez 
wodza tautininków. Prezesowie od- 
działów prowincjonalnych również 
będą odtąd mianowani. 

Na zakończenie . zjazdu. premjer 
Tubelis wygłosił obszerne sprawozda- 
nie z gospodarczej sytuacji Litwy. > 

Charakterystycznym jest. szczegó- 
łem, że z 303 przedstawicieli tautinin 
ków, którzy jednomyślnie : głosowaii 
za zmianą statutu partji, przeciwko 
zmianie głosował jedynie b. redaktor 
naczelny „Liet. Aidas“ Gustainis. Oś- 
wiadczyl on; nastepnie, že -wyst-nuje 
z partji tautininków; pozostając na- 
dał narodowcem ideowym. (Wilbi). - 

KOWNO, (Pat). Kongres Htew- 
skiej partji rządzącej tautininków na 
dzisiejszem posiedzeniu zmienił sta- 
tut stronnictwa i powołał na. swega 
najwyższego kierownika prezydenta 
państwa Smetonę. Na kierownika 
partji Smetona zamianował premje- 
ra Tubelisa. Na. mocy. zmienionego 
statutu partja tautininków uznana 
została za.partję państwową, a decy- 
zje jej kierownictwa. obecnie będę 
miały znaczenie dla całegę krajn. | 

  

     

  

PARAFOWANIE LITEWSKO - ESTOŃSRIE' 

GQ TRAKTATU HANDLOWEGO. 

14 grudnia delegacje litewska i estońska 
porozumiały się ostatecznie w sprawie two: 
rzenia traktatu handlowego: Traktat będzie 
obszerniejszy, aniżeli z początku nrzypusz: 
czano. Okres. ważności traktatu wynosi dwa 
latą. Do traktatu dołączóno listv towarów 
estońskich i łitewskich, których wolny obrót 
będzie się dokonywał w' ustałonych "rzez 
traktat granicach. Wolność obrotu wyrażać 
się będzie zarówno w zakresie zezwoleń „aa 

import, jak też w zakresie dewiz. Е £ 
Traktat został już parafowany: Ostatecz- 

ne podpisanie traktatu ma nastąpić równieź 
w Tallinie. : Ž 

W związku z porozumieniem fitewsks. 
estońskiem sńodziewać: się na" - Znacznece 
ożywienia handlu pomiędzy obu krójarui. 
(Wilbi). : 

ECHA WILENSKICH AUDYCYJ RADJO-“ 
WYCH W „LIET. AIDAS“. 

W związku z audycjami litewskiemij, wy- 
głaszanemi przez Radjo Wileńskie, zabrał 03 
tatnio głos urzędowy „Lietuvos Aidas“ (Nr. 
282 i 283 z grudnia 933). W dwóch kolej 
nych wzmiankach krytykuje ostro „b. Ai- 
das wysuwarie przez prelegenta wileńskiega 
tezy. W pierwszej wzmiance oświadcza „l. 
Aidas“, že wbrėw twierdzeniu prelegenta Lit- - 
wini nigdy nie zaprzeczał, iż w Litwie jst- 
nieje polska mniejszość, traktowana rzeko- 
mo, jako obywatele „drugiego rzędu". „Lie. 
Aidas* oświadcza dalej, że ludność Wóileńsz- 
czyzny tęskni do Litwy Niepodległej, a Po- 
lacy pragną” rozsadzić Państwo Litewskie od 
wewnątrz (to się nazywa samookłamywa- 
niem. Red). (Wilbij. 

NOWE PISMO. 

Ukazał się w Kownie nowy dwutygodnik 
„Tevu Žemė“ (Ziemia Ojców). +Wilbi) 

    

                

b. wychowankowie Gimnazjum | 
Stow. Naucz. Polsk. w Wilnie. . 

   



O nową szkołę polską. 
Przyszły historyk naszych czasów 

będzie bezsprzecznie podziwiał zna- 
mienny fakt, że w okresie tworzenia 
"się nowej państwowości, w okresie 
nędzy powojennej, potęgowanej jesz- 
eze kryzysem wszechświatowym, w ta 
kim ciężkim okresie raz po raz pow- 
stawały nówe wyczyny zbiorowego 
życia społeczeństwa polskiego. 

Do jednych z ostatnich wyczynów 
zorganizowanej wytężonej i twórczej 
pracy należy reforma szkolnictwa. 
Bez przesądy można porównać tę re- 
formę z doniosłemi czynami w dzie- 
jach wychowania np. z pracą refor- 
matorską Konarskiego, -z rewolucją 
dokonywaną w szkołe przez Komisję 
Edukacji Narodowej. Nadzwyczajny 
rozmach twórczy reformatorów na- 
szej szkoty i ich wiara w potęgę wy- 
chowania przypominają. nam Plato- 
na z jego wizją nowego harmonijnego 
państwa; zbudowanego na nowej szko 
le. Ożywezy romantyzm * tchnący z 
tych prób. "optymizm, wynikający z 
wiary w siłę wychowania, wiary w u- 
cznia i wiary w nauczyciela, podnie- 
ca i pobudza nauczyciela do pracy. 

"Lecz reforma ta wymaga wielkie- 
gó wysiłku całego społeczeństwa. Prze 
dewszystkiel” nauczyciela czeka ogro- 
mna praca w związku z przystąpie- 
niem do nauczania: zupełnie innych, 
nowych rzeczy i z przygotowywaniem 
nieistniejących nowych pomocy nau- 
kowych; największego jednak wysił- 
ku będzie wymagało od niego nowe 
nastawienie do pracy szkolnej, która 
z pracy, jak dotychczas prawie wy: 
łącznie nauczającej, przekształca się 
na pracę przedewszystkiem wychowu- 
jąčą. 

Ale przy realizacji reformy nau- 
czycieł sam nie dokona dzieła bez 
współudziału społeczeństwa. Wiemy 
jak często wspaniałe plany Komisji 
Edukacji Narodowej załamywały si 
przedewszystkiem przez opór społe- 
czeństwa. Tymczasem jak mało nasze 
społeczeńśtwó wie o dokonywanej re- 
formie szkolnej. Jak wiele osób go- 
towe jest widzieć w tej reformie nie- 
przemyślane należycie, naprędce zro- 
bione posunięcia w gabinecie mini- 
stra. Nic się nie wie o kolosalnej wy- 
tężonej i planowo zórganizowanej pra 
cy dużego zespołu wybitnych specja- 
łistów w licznych komisjach przy mi- 
nisterstwie nad opracowywaniem no- 
wego programu. W całej reformie wi- 
dzi się tylko skasowanie niższych klas 
gimnazjum, jakby specjalnie ku udrę- 
ce niektórych grup rodziców. 

Powstaje i powraca wciąż. doku- 
€zliwe pytanie: czy potężny wysiłek 
twórców reformy nie zmarnieje, czy 
rutyna i inercja nie pogrzębią ich ro- 
mantycznych wzlotów? Jednak musi- 
my sobie stanowczo pówiedzieć, nie! 
zbyt wielkie siły tkwią w ideach, któ- 
re są wykładnikami żywotnych po- 
trzeb społeczeństwu, a takiemi są 
idee nowej szkoły polskiej. Te idee 
nie mogą zaginąć. : 

„Już się rozpoczął ruch w różnych 
środowiskach jako odzew na hasło 
nowej szkoły. Już nauczycielstwo chę 
tnie śię gromadzi w organizacje pra- 
cujące nad realizowaniem idei nowej 

  

szkoły. Już i szersze społeczeństwo. 
zaczyna coraz bardziej interesować 
się nówą szkołą. Prasa, ten barometr 
zainteresowań społeczeństwa, coraz 
więcej. udziela miejsca” nowej szkole. 

«Jednym z óbjawów rozpoczynają- 
cej się pracy w, tym. kierunku jest po- 
wstanię "przy: Kuratorjum Okręgi 
Szkolnego Wileńskiego poradni /dy; 
daktyczno- -wychowawczej, 0 działal- 
ności której należy w kilku słowach 
powiedzieč.. 

:Poradnia* postawiła” sobie przóde- 
wszystkiem za zadanie dopomożenie 
nauczycielowi "w, tworzeniu nowej 
szkoły. .Póradnia pracuje nad opraco- 
waniem zasad planu wychowawcże- 
go i dydaktycznęgo, organizuje w Wił 
nie w kilku szkołach ogniska pracy 
dydąktyczno- -wychowawezej, w któ- 
rych nauczyciele przy. ścisłej współ- 
B racy członków poradni będą mogli 

s możłiwie najlepszych - warunkach 
anjbardziej konšekwentniė  realižo- 
wać ideę nowej szkoły. Nauczyciele 
zaš z ir nych szkół będą mogli przy- 
glądać. się pracy w tych ogniskach, 
czerpiąc z tego dla siebie odpowied- 
L 

  

   
  

nie korzyści. Pozatem została zorga- 
nizowana sekcja pomocy naukowych, . 
do pracy w której sa zapraszane wy- 
bitne siły naukowe. Zadaniem tej sek 
cji jest przygotowanie całego szeregu 
książek pomocniczych dla nauczycie- 
la, poświęconych omówieniu historji, 
życia kulturalnego i ekonomicznego 
województw Wileńskiego i Nowogró- 
dzkiego. Tego rodzaju książki są niez 
będne nauczycielowi, bo zgodnie z no- 
wą ustawą, szkoła ma przygotować 
dziecko do życia czynnego w danym 
środówisku, a więc zaznajomić je do- 
kładniej ze środowiskiem i jego po- 
trzebami. 

Pozatem poradnia dąży do zazna- 
jomienia szerszego społeczeństwa z 
nową szkołą. Akcja ta będzie prowa- 
dzona przez umieszczanie artykułów 
w czasopismach i' przez wygłaszanie 
prelekcyj radjowych. Publikacje te 
poszczególnych członków poradni w 
celu ujednostajnienia akcji są uprze- 
dnio dyskutowane na kolejnych po- 
siedzeniach poradni. 

Należy w tem miejscu zwrócić się 
z gorącym apelem przedewszystkiem 
do naszych uczonych pracujących na 
terenie Wilna o zainteresowanie się 
bliższe naglącą sprawą wydania ksią- 
żek pomocniczych dla nauczycieli, do 
rodziców o dopomożenie w tworzeniu 
w szerszem społeczeństwie dobrej o- 
pinji o tej jednej z największych rze- 
czy, które tworzy Państwo Polskie i 
razem z tem jednej z najdroższych 
rzeczy każdemu obywatelowi państwa 
— dobrej opinji o nowej szkole. Na- 
leży też zwrócić się i do nauczyciel- 
stwa z apelem o najbliższy kontakt 
ź pracą poradni. 

"Tylko zbiorowy wysiłek wszyst- 
kich przyczyni się do zrealizowania 
nowej szkoły, szkoły odrodzonego 
Państwa Polskiego. 

Wacław Borowski. 
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Rozruchy w Hiszpanji. 
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Grupa artylerzystów, pilnująca 

  

tram wajowego dworca w 

З 

Walencji. 

Okropna 
RZESZÓW. (Pat). We wsi Swilezy pod 

Rzeszowem rozegrała się w poniedziałek stra 
szną tragedja. Rano mieszkańcy wsi zostali 
obudzeni łuną pożaru. Śpalił się dom miesz- 
kańca Świlczy — niejakiego Jana Gniewka. 
Po wyłamaniu drzwi płonącego domu, któ- 
re były zamknięte z zewnątrz, zauważono w 
izbie okrwawione ciała żony Gniewka, leżą 
eej z rozbitą czaszką, oraz 2 córek — 8 - 
letniej i 3-letniej. Samego Jana Gniewka po 
długich poszukiwaniach znaleziono w sieni 
ohok obory. Zarówno trupy dzieci, jak żony 
Gniewka miały na głowie ślady licznych ude 
rzeń siekierą, 

zbrodnia. 
Na miejsee tragieznego zajścia przybył 

naczelnik wydziału Śledezego z Rzeszowa о- 
raz komisja sądowo - lekarska. Pierwsze wy 
niki śledztwa oraz sekcja zwłok nie zdoła- 
ły..ustalić ostatecznej -przyczyny zagadkowej 
tragedji. Według zebranych dotychczas ia- 
tormacyj popełnione zóstało morderstwo ra 
bunkowe, gdyż Gniewek miał podjąć w 0- 
statnich "dniach spadek w wysokości 200 do- 
larów. Żadnych pieniędzy. w. domu nie zna- 
leziono. Nie wyłączone jest też, że w przy. 
stępie jakiejś nagłej depresji Gniewek poza 
bijał żonę i dzieci, a sam popełnił samobój- 
stwo, podpałająe 'się naftą. В 

Procesy w Moskwie. 
MOSKWA. (Pat). Pociągnięto tu ostatnio 

do odpowiedzialności sądowej wiełu dyrek: 
torów fabryk i odpowiedzialnych inżynierów 
w myśl opublikowanego dekretu, karzącego 
więzieniem od lat 5 wzwyż za wypuszezanie 

Proces o podpalenie Reichstagu. 

„Ostatnie słowo” krewkiego Bulgara. 
Dymitrow żąda formuły zwolnienia „z powodu całkowitej niewinności”. 

W niedzielnym numerze zamieści- 
fiśmy sprawozdanie z przebiegu ostat- 
niego dnia procesu lipskieso do“ mo- 
mentu „ostatniego stowa“ Dymitrowa. 
Przemówienie Bułgara było ostrą kry- 
tyką oskarżenia i śłedztwa. Oto čie- 
kawsze fragmenty tego przemówienia: 

Nie daliście mi obrońcy z wyboru, mime; 
że o tę odpowiedzialną funkcję -zabiegaly 
najtęższe głowy prawnicze świata. Do adwt- 
kata Tcieherta; przyznaję szczerze, „zaufa- 

nia nie miałem i nie mam. : 
Nie przywiązuję żadnej wagi do wczoraj 

szej jego obrony. Życie moje było, jest i bę- 
dzie pełne trudów. Stwierdzam, że: żaden ż 

prawdziwych komunistów bułgarskich, fran 
cuskich, niemieckich, czy polskich nie byłby 
zdolny do dokonania takiej zbrodni, jak pod 

palenie Reiehstagu, i dlatego czuję się w 
obowiązku bronić komunizmu. 

Posądzano nas, że przyjechaliśmy tu dła 
wywołania rewolucji i utworzenia w Niem 
czech sowieckiej republiki, Jest faktem do- 
wiedzionym — mówi dalej Dymitrow — że 
żaden z rozsądnych ludzi, a tem mniej ko 

munista: niemiecki, oprėcz psychopaty, w 
dniu 27 lutego nie myślał o zbrojnym prze- 
wrocie w Niemezech. Nawet sami przedsta: 
wiciele władz, liczni urzędniey policyjni i 
krymilnałnj na moje zapytania stwierdzili 

bez zastrzeżeń, że również w urzędach nic 
nie hyło wiadome 0. jakichkolwiek przygo- 
towaniach komunistów do rewolucji. Jest 
to najlepszy dowód niewinności niemieckiej 
partji komunistycznej. Stan wyjątkowy w 
Niemezech, zarządzony w dn. 27 lutego -— 
jak: wskazuje odnośne rozporządzenia. doraź 
ne — nie miał na eela stłumienia zbrojnego 
powstania komunistów, lecz zniszezenie ru- 
chu: robotniczego. 

Dymitrow kilkakrotnie używa następnie 
szeregu niezmiernie drastycznych i obraźl: 
wych uwag pod adresem systemu, panujące | 
go w Niemczech, za eo otrzmuje ostre SED 
nienie od przewodniczącego. 

„„Mojem zdaniem, van der Luiebbe posła 
dał wspólników. Kim jest ten Holender? Ka 
munistą, czy anarehistą? Ja twierdzę, że van 
der Luebbe jest. zbuntowanym Iumpenprole 
tarjuszem. Komunišci tego nie robią i mil 
czeniem swojem nie. stawiają niewinnych hi 
dzi w przykre położenie. Van der Lueblie 
nie jest więc komunistą, nie jest anarchisł4, 
jest lumpenproletarckim zdrajcą interesów 
robotniczych, zboezeńeem komunizmu. 

Proszę nie brać mi za złe, jeżeli powiem. 
że kompleks Hennigsdort nie był wogóle 
przedmiotem badań  oskarżycieli publicz- 
nych. Nie stwierdzono nawet, kim jest ów 
Wasicki, z którym van der Luebbe nocował 
w Schronisku. Oskarżyciel zastosował fałszy 
wą strategję, gdyż śledztwa nie - prowadził 
tam, gdzie byli ukryci istotni sprawey ройра 

Moje wspomnienia z czasów 
sprawy krożańskiej. 

(Dokcńczeniej 

  

Wracam 4nowu do. naszej akcji. 
Ponieważ mieliśmy na celu nie tylko 
żywienie uwięzionych Krożan lecz i 
wyzyskania wypadków Krożańskich 
„w celu wywołania wśród ludności mo- 
žliwie większego oburzenia, postara- 
liśmy się o opis wypadków, sporzą- 
dzony przez uwięzionych na Łukisz: 
kach. Udało się to zrobić dzięki dziel- 
nej Brońci i całem sercem współczu : 
jących więźniów obu starszym dozor- 
com. 

i: Opis ten, wpiewdzię w: języku ro 
šyjskim, ale napisany z dużym objek- 
tywizmem:” i wspaniałym, styleni bi- 
Piijnym, robił na słuchaczach i czy- 
telnikach ogromne wrażenie. 
| Był to jedyny. utwór. w. języku ro- 
syjskim, który oświatowcy, z zasady - 
zwalczający wszystko co rosyjskie. 
gorliwie rozpowszechniali. Opis ten 
został zamieszczony w książce Al, Ła- 
pińskiego pod tytułem „Proces Kro- 
żan* ale przetłumaczony na potoczny 
język polski, dużo stracił na swojej 

wymowie. Oryginał złożono w Muze- 
um Rapelswijskiem. 

Sprawa wyznaczona została na 20 
września st. st. r. 1894. Na kilka dni 
przedtem poczęli ściągać do Wilna 
oskarżeni w tej sprawie odpowiada ją- 
cy z wolnej stopy, świadkowie oraz 
rodziny oskarżonych. Zajęliśmy się 
dostarczaniem mieszkań i wiktu, tym 
którzy nie mieli tutaj krewnych lub 
znajomych. Naogół przybyło ze 209 
osób, w tem 20 oskarżonych i około 

100 świadków, resztę stanowiły żony, 
siostry. bracia i dzieci oskarżonych. 

którzy. w oczekiwaniu surowych wy- 
roków (wszystkim prawie groziła ka- 
torga), przybyli żeby Wa SĘ 
dzonych. . 

Część as 
no w prywatnych mieszkaniach, dla 
pozostałych zaś wynajęliśmy dwa du- 
że lokale-po zamkniętych szynkach. 

  

  

    

  

Jeden z tych łokali mieścił się przy 
ul. Tatarskiej, drugi przy Garbarskiej. 
Kuchnię, z dużym kotłem do gotowa- 

p umieszczo-. 

lenia Reiehstagu( znowu wrzawa i protesty). 
Gdy Dymitrow rozpoczyna krytykę świad 

ków obciążających, na sali powstaje atmos- 
tera bardzo. gorąca. Naprężenie wzrasta z 

minuty na minutę. Dymitrow w jednem sło- 
wie oskarża i demaskuje, raz po raz prze- 
płata sprytnie złośliwemi uwagami, cytując 
dostosowane odpowiednio do sytuacji frag: 
menty z poezyj Goethego, które największą 
bodaj wywołują wesołość. W pewnej chwili 
van der Luebbėgo Banfo z žaustowskini > 
Mefistem. 

Kończąc Dymitrow oświadcza: z formułą я 
wniosku nadprokuratora nie zgadzam się. 
W wyroku musi być powiedziane dosłownie, 
że nie „dla braku dostatecznych dowodów 
winy“, lecz „z powodu całkowitej niewia 
ności* zostajemy uwolnieni. Ażeby jasno“ 

  

na rynek produktów w niskim gatunku. 
" Niebawem odbyć się ma proces pracowii 

ków fabryki. wyrobów jedwabnych w Mosk 
wie. oraz garharni w Symferopolu. 

  

sprecyzować miotywy, żądam, by trybunał 
Rzeszy: 

1) uznał posądzenia nas, . Bułgarów, 0 
współudział w podpaleniu Reiehstagu za 
wiełką niesprawiedliwość i, by stwierdził za- 
razem naszą absolutną niewinność, 

2 by oskarżonego Holendra van der Lu: 
ebbego uznał za zdrajcę interesów robotni: 
czych i prołetarjata niemieckiego, 

3) by sprawców mego i towarzyszy moich 
aresztowania. pociągnął do. surowej. odpowie 
dzłalności karnej, a mnie. na ich rachunek 
przyznał odpowiednie odszkodowanie za- nie 
Stuszne pozbawienie wolności osobistej i stra 
eony ezas. 

Dymitrow próbuje mówić dalej, ale esta 

tnie jego słowa giną w ogólnej wrzawie. 

$. + Р. 
ks. dr. Zvgmunt Łewicki. 

Dnia 17 bm. w szpitalu kolejowym 
na Wilczej Łapie zmarł po ciężkich 
cierpieniach długoletni kapelan tutej- 
szych chorągwi harcerskich — ogół- 
nie znany i szanowany kapłan ks. de. 
Zygmunt Lewicki. 

Zmarły urodził się w Besarabji w 
r. 1877. Tamże ukończył gimnazjum 
poczem studjował na politechnice ry- 
skiej (członek korporacji „Arkonja'. 
Uzyskawszy stopień inżyniera-tech- 
nologa przez pewien czas pracuje w 
swoim zawodzie. 

W r. 1905 inżynier Lewicki wstę- 
puje do wileńskiego duch. seminar- 
jum, a w dwa lata później po otrzy- 
maniu święceń kapłańskich, wyjeż- 
dża na wyższe studja teologiczne da 
Insbruku, gdzie uzyskuje stopień do- 
ktora św. Teologji. 

Po powrocie z zagranicy zostaje 
wikarjuszem kościoła ostrobramskie- 
go i profesorem historji w seminar- 
jum duchownem. 

Po opuszczeniu Wilna przez Ros 
jan ks. Lewicki bierze czynny udział 
w organizowaniu powstającego tutaj 

szkolnictwa polskiego, óraz staje się 
duszą, współtwórcą i kapelanem 'na- 
szego: harcerstwa. 

W r..1917 (w. ęgasie okupacji nie- 
mieckiej) ówczesnę administrator dje 
cezji ks. prał. Michalkiewicz powołał 
ks. L. na swego sekretarza, na któ- 
rem to stańowisku zmarły dobrowol- 
nie towarzyszy bisk. Michalkiewiczo- 

wi przy internowaniu w. Niemczech, 
skąd -zwalnia „obu rewolucją niemie- 
cka. х 

Po powrocie z Niemiec źmarły 
pracuje nadal jako profesor seminar- 
jum. 

W r. 1919 bierze udział w samoo- 
bronie wileńskiej. Z, wejściem do Wil 
na wojsk polskich ks. Lewicki zgła- 
sza się w charakterze kapelana, pra- 
cując w warszawskich. szpitalach woj 
skowych. 

Po zawarciu pokoju zmarły wra* 
ca znowu do seminarjum. Niedługo 
jednak tu przebywa. . Reorganizacja 
seminarjum i utworzenie wydziału te- 
ologicznego na uniwersytecie (na któ 
rym, zawdzięczając endekom, nie zna 
lazłó się profesorskiego miejsca dla 
zasłużonego kapłana), zmusza go do 
opuszczenia  umiłowanych alumnów 
i przyjęcia stanowiska katechety żeń 
skiego seminarjum im. kr. Jadwigi. 

W r. 1926 ks. L. otrzymuje w na- 
grodę swych zasług: godność kanoni- 
ka. honorowego: kapituły. wileńskiej. 

Gorący patrjota, wolny od szowi- 
nizmu, człowiek — o ogromnem wy- 
kształceniu, wysokiej inteligencji, pe- 
dagog —- głęboko miłujący młodzież. 
kapłan -- cichy pracownik gotowy 
do usług i pomocy potrzebujących -— 
oto: cechy zmarłego. 

Wilno traci w zmarłym 
ze swych lepszych obywateli. 

    

jednego 

Z niezbadanych tajemnic przyrody. 
Niezwykły eksperyment. 

Zmane są występy * różnych głódomórów, 
którzy przez kilkanaście dni zrzędu potra 
На przeleżeć bez żadnego pożywienia, -zami 
knięci w oszklonych skrzyniach. "Znane. są 
również występy różnych kuglarzy; wbija: 
jących w swe ciało szpiłki, ostre gwoździć, 
bez ukazania się najmniejszej kropli krwi. © 

Jeszcze dziwniejsze są pokazy fakirów, 
kładących się na” deskę; nabitą ostremi gos 
dziami, lub chodzących gółemi stopami po 
rozżarzonych węglach, tłuczonem szkle i t. 
P., A nie ponosžących najmniejszej skazy AR 
ciele. 

Fenomenałne były” występy «w Berlinic, 
Wiedniu i Paryżu fakira indyjskiego Tiiara 
Beja, który kładł się do trumny 'etalowej, 
wpadał w sen kataleptyczny, poczem przez 
pomocników kładziony był razem z trumną 

szezełnie zamkniętą do grobu, nad, kltlórym 
usypano kopiec piaska i przez trzydzieści 

  

minut wyłrzymywał 'w tym grobie, nie. po: 
nosząc na zdrowiu najmniejszego szwanku. 

Sensacją. nielada był eksperyment pewnej 
Angielki, która goniąc za sławą fakirki, dala 
się zamknąć w Stanie kataleptycznym w 
towej kuli i zanurzyć w zatoce Hudsońs. 
na głębokości 20 metrów. Gdy po kiku 82: 
dzinach kulę wyciągnięto na powierzchnię i 

dziewczynę uwolniono z: jej przymusowego 
więzienia, fakirka w Wa czasie. przy” 
szła do. siebie. 

Ciekuwego eksperymentu dokonał : 24-! let 
ni Argentyńczyk Pedro -Natiz w-:Nowym 
Yorku. Przebywał 60.24 godziny. zamrożony 
w biyle' todu, ' poezem' doprowadzony: do 
pizytómiości, w: dwie godziny później nietyl 
ko jadł” i pił, ate czuł > najzupełniej zdro 
wym i silnym. 

; Eksperyment ten przeprowadzony był w 
gronie licznych tekarzy:i uczonych. Gdy po 

   

  

Pomyślne zakończenie raidu francuskiego. 
PARYŻ. (Pat). Eskadra gen, Vaillemin, 

składająca się z 28 samolołów, wylądowała 
„ dżiś szczęśliwie w Algerze, kończąc swą 40- 

dniową podróż nad posiadłościami Francji 
w Afryce. Eskadra przeleciała p 20.908 

SPR ATOĆ ‚ 

10 wyroków śmierci 
za napad na schronisko hitierowców. 

LIPSK. (Pat). Trybunał Rzeszy w Lipsku 
zatwierdził w dniu dzisiejszym 10 wyroków 

nia zupy. bezinteresownie 
nam właściciel sklepu 

odstąpił 
spożywczego 

Andrzej Malinowski. 
Kupiliśmy słomy i. rozlokowalis- 

my kobiety w lokalu przy ul. Tatar- 
skiej zaś: mężczyzn przy ul“ Garbai“ 
skiej. : 

Рппюс lekarską, ile razy była ona 

potrzebną niósł oczywiście bezinte- 
resownie dr. Witold Węsławski. 

Dnia 20 września st. st. гохрос 
ła śię sprawa. Były to dnie boleści i 
wielkiego zdenerwowania ludności: 
Wilna. Podsądnyin codzień z więzie 
nia pędzonych do Sądu, zawsze, po- 
mimo przeszkód że strony policji, to- * 
warzyszyły tłumy. Wielu, bywało, 
placze >> : : S 

Sprawę rozpatrywano 

drzwiach zamkniętych, 
któr 

   

    

przy 
jednak: nice** 

»'z krewnych podsądnych byli“ 
wpuszczani. Wprowadzony na sale“ 
przez Prezesa Stodolskiego. na. prość* 
bę: Dobkiewiczów jako ; iech.. krewny. 
byłem:i. ja. ale tylko o: MÓW 
brońców: =: 

Co to były: za mowy! Yakiu słebó 
kie robiły: wrażenie Mosty takiego 
np. Andrzejewskiego słuchało się jak 
jakiej wspaniałej improwizacji pos 
tyckiej. į 

   

  

  

    

A 

  

śmieci, wydanych па oskarżonych o napad 
na sehronisko hitlerowców w Dusseldortie. 

Największe poruszenie  wilnian 
obserwowało się podczas ostatnich 
dwóch dni sprawy — 28 i 29 września 
st. st., a zwłaszcza ostatniego dnia wie 
-czorem kiedy to miały być ogłoszone 
wyroki. 

Płac Zamkowy, wtedy jeszcze bez 
drzewek i nie ogrodzony, zatłoćzony 
ogromnić podnieconą publicznościa. 
Porządku pilnuje bardzo liczna poli- 
cja konna i piesza, oraz žandarmerja 
konna. Panuje wielki niepokój, że, ze 

ma wielkie podniecenie tłu- 
inego przed gmachem Sądu, 

może dojść do przelewu krwi. 
Wyrok ogłaszają o godzinie 7 wie: 

czorem. Główna treść wyroku mo- 
mentalnie przedostaje się na plac. 
Tylko czterech otrzymało po 1 rokn 
więzienia, pozostali wolni. Wielka ul- 
ga, radość, czekano bowiem wyro- 
ków licznych i surowych. Publicz- 
hość chce doczekać Krożan opuszcza- 
jacych gmach sądu żeby sprawić im 
owację, ale policja woła „rozchodi- 
lieś i najeżdża końmi. 

Powoli plac pnś 

    

      

  

  

- Każdej 

  

„rej kapocie Krożanina tow arzyszy du 
; ża grupa ludzi miejscowych. 
  

Gwar, ruch, zadowolenie. 

Niezapomniane, wielkie, boleśne i 

zbadaniu łekarskiem sam Natiz wprowadzi 
się w stan kałaleptyczny został on przez pn 
mocników włożony do trumny stalowej, po 
czem trumnę napełniono wodą, tak, że fair 
był całkowicie w niej zanurzony jak w. Wan: 
nie. Następnie. wniesiono trumnę do. fąbryui 
sztucznego lodu o temperaturze poniżej —5 
stopni Celsjusza. Wioda w trumnie. wkrótce 
zamarzła, poezem Wumnę wraz z zamrożo- 
nym w niej Natizem przeniesiono do innej 
k mery o temperatu irochę tylko poni- 
żej zera, gdzie zostawiono na.24 godziny. 
Przez cały ten czas lekarze nie odstępowii: 
ani krok od, trumny:;* | : 

Po upływie 24 godzin trumnę wniesio 
no do pokoju o temperaturze 15 stopni Q:i 
sjusza powyżej zera, a gdy lód się rostopił, 
wydobyto Ž niej ira i przez dwie godziny 
nacierano śniegiem i flanelą; następnie wło 
żono go do letniej kąpieli, z której wyszedł 
o własnych siłach i oświadczył, że gotów 
jest powtórzyć eksperyment, przyczem za- 
mierza przebyć w bryle lodu przez 4 doby. 

    

     

którzy brali udział w tym ba:- 
m eksperymencie fakirskim, sta- 

nęli wobec nierozwiązanej zagadki. Zdarza; 
ją się bowiem wypadki, że stwiorzenia zim 
nokrwiste, jak raki, żaby i niektóre gałun 
ki ryb wytrzymują podobne eksperymenty 
zamrażania w laboratorjach, jednak stwu 
rzenia ciepłokrwiste, jak ptaki; myszy i t. p 
giną nieodwołalnie. 

  

Powyższy eksperyment „białego fakira” 
Natiza jest najlepszym świadectwem do 
stwierdzenia prawdy, iż przyroda a) pełna 
niezbadanych tajemnic. ‚ 

piękne zarazem dni, kiedy tó serca 
polskie i litewskie biły unisono, goto: 
we do największych ofiar wzajem- 
nych. Wspaniałv odblask roku 1863. 

{ ‚ 
Na zakończenie parę słów o tym 

błogosławionym wpływie jaki spra- 
wa Krożańska od rzezi do. ogłoszenia 
wyroków. na ludność m. Wilna wy- 
warła. : 

Silny wstrząs moralny. 
wany przez te. wypadki „wywołał 
otrząšiiecie się publiczności miejsco- 
wej z tego marazmu w jaki coraz głę- 
biej się pogrążała. 

Wstrząs ten spowodował: również 
zmianę w ocenie wartości haseł przed 
pewnym czasem szerzonych przez wy 

sługujący się rządowi kler, a mają- 

eych sens: „zrezygnujmy 2 narodo- 
wości, a pozwolą nam pozostać przy 
wyznaniu, a później przez t. zw. ugo- 
dowców w sensie: „uległość, posłu- 
szeństwo i całkowite, bez żadnych za: 
strzeżeń; „poddanie się władzom”. 
"Długotrwałe zainteresowanie wspól 

ną sprawą i częsta z tego powo- 
du styczność ze sobą. doprowadziły 
do zbliżenia warstwę mieszczańską z 

spowodo- 
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Pierwsze wszechpolskie 
Targ! Futrzane. 

Niedawno donosiliśmy o myśli 
zorganizowania w Wilnie I Wszech- 
polskich Targów Futrzanych. W spra 
wie tej odbyło się onegdaj zebranie 
zainteresowanych czyników, na któ- 

rem myśl tę postanowiono zrealizo- 
wać w roku przyszłym (najprawdopo 
dobniej w lipcu lub sierpniu). Targi 
odbędą się na terenie ogrodu Bernar- 
dyńskiego, na obszarze objętym Tar- 
gami Północnemi. 

Zeswzględu na ogėlno-polski cha- 
rakter organizowanej imprezy, pier- 
wsze w Wilnie Tarei Futrzane wy- 
wołały zrozumiałe zainteresowanie 
sfer handlowych i przemysłowych 
Wileńszczyzny. 

Samobójstwo urzędnika kon- 
sułatu polskiego w Lille. 
PARYŻ. (Pat). W dnia 18 bm. popełnił sa 

mokójstwo urzędnik konsulatu Rzeezypospo 
litej w Lille 37-letni Władysław Grechowicz. 
Zmarły był wysoce eenionym pracownikiem. 
Brał żywy udział w żyełu imiejseowej emi- 
gracji polskiej. Zagrożony gruźlicą, od dłuź 
szego ezasu cierpiał na neurasteriję, która 
popchnęła go do Respa IW KO kroku. 

Próba wagonu silnikowego. 
WARSZAWA, (Patj. W dniu 18 bm. na 

linji kolejowej Warszawa—Sikerniewice oraz 
Warszawa—Grodzisk odbyła się próbna 
da włoskiego wagomu 'sikiiikowego firmy Fiat 
Wagon ten odbywa próbne .podróże w ró 
nych państwach europejskich. W jeździe p: 
bnej wzięli” udział przedstawiciele Minister! 
stwa Komunikacji: z» p. ministrem, Butkiew 
czem na czele, ambasador włoski p. Bastani- 

ni, wyżsi urzędnicy M-siwa Komunikacji, in 
żynierzy-specjaliści oraz przedstawiciele fir- 
my Fiat. 

Próba wypadła pomyśtnie. * Maksymalna 
szybkość, jaką wagon mógł rozwinąć, sięgala 

147 gm. na godzinę. 

Wyrok w sprawie o znisła- 
wienie b. woj Lamota. 

WARSZAWA, (Pat). W: Sądzie Apelacyj- 

nym w Warszawie .został ogłoszony wy 
w, sprawie Adama Niemojewskiego — o zaie 
sławienie b. wó'ćwody Wiktora Lamota. 

Sąd Okręgowy w 'Worszawie w' dn. 2t 
marca rb. skazał Niemoiewskiego za zniesła- 
wienie w druku па 7 tmiesiec* aresztu i na 
karę grzywny 2132 zł. 50 gr., unieważniając 
go wszakże z zarzutów. dotvczacych zniesła 
wienia p. Wiktora Lamota w związku ze spra 
wą tegoż, toczącą się między-nim a ks. Wło- 
dzyńskim. 

Sąd Apelacyjny w dniu dzisiejszym wyrok 
Sądu Okręgówego w. części 'uniewinniaj. 

Niemojewskiego uchylił, skazując go za wszy. 
stkie wymienione w akcie oskarżenia czyny 

na łączną karę 6 miesięcy'aresztu i karę pie: 
niężną w wysokości 2132 zł. "0 gr. Kara wy- 

mierzona Niemojewskiemu nodpada nod us: 
tawę amnestyjną. Sąd Apelacyjny w krótkieh 
motywach. ustalił, że. wszystkie ogłoszone w 
druku zarzuty Niemojewskiego skierowane 
przeciwko osobie b. wojewódy-Lamota * yły 
z gruntu fałszywe. . - 

Skazanie „wolnomyślicieli. 
WARSZAWA, (Pat). W dniu 18 bm. w 

Sądzie Okręgowym ogłoszony został wyrok 
w sprawie 22 osób, oskarżonych o zorgani- 
zowamie na terenie Rembertowa pod Warsza- 
wą Koła Wolnomyślicief, którego: zadaniem 
było werbowanie osób, dla akcji o charakte- 
rze antypaństwowym. | 

Łącznie ztą sprawą rozpatrywana była 
sprawa o zamach bombowy, . dokonany : na 
tramwaj podczas strajku tramwajowego w 
Warszawie w listopadzie 1931 roku. Na mocy 
wyroku główni oskarżeni: Jan Pajewski, Ry. 
szard Siudalski i Edward Jakubiak zostali 
skazani na działalność wywrotówą i udział 
w napadzie bombowym na tramwaj ma karę 
6 lat więzienia każdy i pozbawienia praw oby 

watełskich na przeciąg lat 8. Pozostali oskar: 
żeni zostali skazani na karę więzięnia od 6 

lat do 1 roku i © miesięcy, 4 oskarżonych są4 
uniewinnił. Skazani pozłbawieńi zostali po- 

    

   

  

  

    

   

  

nadto.praw obywatełskich na przeciąg ой 5. а ka 

Kronika telegraficzna. 
-— Szwedzki sąd najwyższy skazał To- 

rstena Kreugera, brata słysnegó króla zapał 
czanego Ivara Kreugera;, na '12 miesięcy cięż . 
kich robót za oszustwa i narażenie na straty 
w wysokości 13/y milj. koron posiadaczy ob- 
ligacyj jednego z przedsiębarstw Kreugera. 

— $prawa połączenia dwóch  wielkieh 

  

amerykańskich organizacyj polskich: Stowa . 

rzyszenia Synów Polski i Zjednoczenia Pol 
„skiego Narodowego została 
myślnie załatwiona..W' Polskim Domu w XM. 
Yorku podpisano akt' połączenia. Tak zw. 
Sejm połączeniowy odbędzie-się w N. Yorku 
w dn. 3 lutego, przyszłego roku. 

— Wpobliżu Gdańska, wydarzyła się. ka 
tastrofa samochodowa. Samochód w którym 
jechało: trzech szturmowców narodowo. - вэе 

jalistycznych wskutek, śliskiej jezdni po 2 - 
krotnem przewróceniu się wpadł do rowił 
przydrożnego. Wskutek wypadku jeden z ją 
dących szturmowców, zginął na miejscu, 2 

zaś jest ciężko 'poranionych. 

warstwą t. zw. ińteligencką, które to 
stery do owego czasu wcale się ze s0- 
bą nie stykały.. | 

Znacznie powiększyły się szranki 
młodzieży oświatowo niepodległościo” 

wej oraz 'doprowadziły do kontaktu 
lub połączonej pracy młodzieży. han 
dłowo rzemieślniczej A in- 
teligencką. RA 

Wyrobiły. zwłasz wśród stery, 
rzemieślniczej, zaufanie do ludzi nio- 
sących pomoc Krożanóm, co. ogrom- 
nie ułatwiło im pracę społeczną w 
przyszłości, znacznię «rozszerzyło . zaś 
sięg ich wpływów i pawiększyło owo-, 

eność ich pracy. Jeżeli do r. 1894 na- 
< książkę legalną brano niechętnie 

ż obawą. to zaraz po sprawie z w 
R łatwością tokowane Były całe bis 
blioteki, przyczeń» nielegalną książkę 
lub oem też Wasza jące: 

wano. . ‚ 
7е zaszła. „laka zmiana w "nastro- 

jach ludności m. Wilna'a w pewnym. 
stopniu i w całym kraju, duża w tem 

        

zasługa Krożan, krwi prżez nich: prze- 3 
lanej i mąk wycierpianych. 

Zygmunt Nagródzki. 
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K. O. P. — czynnik oświały i kultury na wsi, 
Na dziesiątym” kiłometrze od Landwaro 

wi w kierunku granicy litewskiej położona 

jest wieś kościelna — Rykonty — która do 
wojny słynęła z zasilania Syberji i katorgi 

rosyjskiej bandytami, wysiedlanymi za roz- 

boje i grabieże na trakcie kowieńskim. 

Siedliskiem omawiania planów bandyckich 

była. karczma we wsi Rykonty, położona w 

dość uroczem mi u na wzgórzu przy wj 

dzie do wsi.. Karczma została w swoim CZA- 

sie zburzona. 

Stosunki we wsi i w przyległych do Ry 
kont. wsiach zmieniły się w czasie wojny i 

po wojnie, a głównie od czasu zainstalowa 

aia się gl chroniącego pogranicze, Ko.a 

panja K. P. z energicznym i sprężystym 

a stała się czynnikiem ładu, ar 
monji wśród mieszkańców, porżądku i 0$- 

wiąty. Ten czynnik Kulturalny K. O. P: naj- 

więcej się uwidocznił od kilku lat ostatn 

— - od czasu objęcia dowództwa przez kpt 
Tumanowicza, mającego kilku energicz 
5 do -pracy podoficerów. „Dowództwn 

kompanji umiejętnie zareklamowało Rykon 
ty — uroczy kąt pod względem krajobrazu, 
w wyniku czego rok rocznie powiększała się 
liczba obozów harcerskich w okolicach Ry 
kont. W ubiegłe late zwiedziło i spędziło la- 
to 5 obozów harcerskich w okolicy Rykońt 
Harcerze swoją obecnością umiejętnością 

  

    

  

współżycia z ludnością okoliczną wniosło 
dużo dodatnich stron na wieś. Umiało im- 
prezami  kulturalno-oświatowemi ' ściągać 

do swych obozów tłumy ludzi. 
Dowództwo K. O. P. poza opieką w okre 

sach letnich harcerzami, otoczyłe opieką 

anłodzież wiejską i szkołę powszechną, do- 
syć skromnie wyposażoną i ułokowaną w do 
mu nowym ale bardzo skromnym na potrze 
by miejscowe szkolne. Dużo zrozumienia 
prócz dowództwa kompanji wykazują pod- 
oficerowie, jeżeli chodzi o szkołę powszech 
ną i młodzież szkolną. Wojsko organizuje 
w miesiącach zimowych dożywianie dzieci, 
oraz dostar; najbiedniejszym dzieciom ub 
ranie, obuwie i t. d., organizuje rok rocznie 
choinkę dła dzieci pod kierownictwem pers> 
nelu szkoły. 

Sprężyną i duszą akcji wśród podofice- 
rów t. sierżant F. Boraszewski i plutono 

  

  

    

wy W. Drozd. Podoficerowie utrzymują i 
kształcą na swój koszt jedną miejscową sie 

rotę. 

Dowódca kompanjt z podoficerami -- 
wszy są czynnymi ezłonkami towarzystwa 

  

popierania budowy szkół powszechnych. Ta 
temi'b. r. samorzutnie powołali do życia Ku 
umitet Budowy Szkoły Powszechnej w Rykoi 
łach, gdyż szkoły powszechnej na tym odcin 
ku nie było, ideą komitetu była chęć nadro 
bienia strat z ubiegłych lat w pracy oświało 
wej i uwzględnienie potrzeb. nowoczesn=gn 
szkolnictwa na wsi i oświaty. pozaszkolnei. 

Inicjator — kapitan W. Tumanowicz po 
ciągnął do pracy energiczniejsze jednostki 
miejscowe, powołując na przewodniczącego 
Komitetu Budowy Szkoły Powszechnej w Ry 
kontach p. J. Hussa, por. rez. — wójta gm 
trockiej. Na członków komitetu—podofice 
rów kompanji, najbliższe nauczycielstwo 
szkół powszechnych, p. Sokołowskiego — na 
dleśniczego, oraz proboszcza rykonckiego M 
Samosionka i kilku miejscowych gospodarzy 
Komitet opracował zgodnie z wymaganianii 
władz szkolnych plan budynku (25 x 15 m., 
wybierając miejsce tam, gdzie dawniej było 

głośna karczma. Gmina Trocka wykupiła 
plac od wsi o obszarze 7700 m» na „rzecz 
przyszłej szkoły. ži 

W. planie budynku uwzględniono  dwie 
Klasy, lokal dla kierownictwa, szatnie, kury 
tarz, pokój nauczycielski, pokój na bibljote 
kę, salę — czytelnię na pracę oświaty poza- 

"olnej. Myśl komitetu, który nie rozporzą 
"zadnemi własnemi środkami trafiła na 

szczęśliwy moment, na :całkowite poparcie 1 
uznanie 
sta przy współudziale Samorządu Wiłeńsko- 
Trockiego, wyasygnował na budowę szkoły 
zł. 1000. Gmina Trocka wyasygnowała mater 
jału budowlanego 100 m*%. Komitet zakupił 
w leśnictwie materjału budowlanego (na kre 
dyt) — 200 m“. 

Odezwa komitetu do społeczeństwa od 
niosła pomyślny też skutek. Popłynęły da! 
sze ofiary, składki, imprezy. Gen. J. Kruszew 
ski — dowódca K. O. P. złożył na ręce ko- 
mitetu — zł. 500. Nauczycielstwo m. Wilna 
i szkół powszechnych w bardzo dużym stop 
niu przyczyniło się do zasilenia funduszu ko 
śmitetu budowy szkoły. 

Korpus podoficerski 5 p. p. leg. w Wiłnie 
złożył zł. 100. — Korpus pooficerski I p. p. 
leg. w Wilnie złożył zł. 50. 

Żołnierze K. O. P. na dochód budowy 
szkoły zorganizowali przedstawienie w Łoć 
<dzianach i w Rykontach. Dowódca baonu w 

"Trokach — major K. Bąbiński zorganizował 
© okresie letnim trzy koncerty w okolicy 
każdej strażnicy na cel budowy szkoły w Ry 
kontach. Zespół amatorski baonu Nowe — 
Troki zorganizował trzy wyjazdowe przed 
stawienia w Landwarowie, Rudziszkach. No 
wych Trokach. Żołnierze, rekrutujący się 
przeważnie z zachodnich dzielnic Polski, do 
*eniając potrzebę istnienia szkoły potrafili 
nietylko przyjmówać udział w organizowa- 
niu imprez, lecz odchodząc do rezerwy, zbie 
rali składki wśród siebie i opodatkowali się 
ma rzecz komitetu budowy szkoły w dowód 
pamięci i przywiązania do celu społecznego. 

Ze składek i imprez komitet uzyskał do 
tychczas zł. 2,300 i doprowadził dużych roz 
miarów budynek pod dach. Zima wstrzym. 
ła dalszą pracę. Komitet jest dóbrej myśli i 

па wiosnę wykończy pracę. 

  

W energicznej akcji na jaśniejącym ry 
konckim terenie są i ciemne plamy. Tą ciem 

ną plamą jest absolutna bierność w pracy, 
którą przejawia miejseowy:pręboszcz — Sa 
mosionok, — gdyż prócz podpisu i oficjalne 
go należenia do komitetu, nic nie złożył na 
rzecz szkoły ani materjalnie, ani też moral- 
nie. Ksiądz proboszcz, prowadząc: pracę w 

miejscowem Stowarzyszeniu Młodzieży Pol. 

skiej. nie poruszył ani razu,. ani starszą, ani 

  

  

  

Energiczni 
poszukiwani do objęcia” za” 
„stępstwa na Wilno i prowincję 

Zgłaszać się codziennie 
od godz. 10—12 i 17—19 

"Wilno, ulica Subocz 7, m. 3. 

„Giełda zbożowo : towarowa 
I Inierska w Wilnie. 

+ dnia 18. XII. 1933 r. 
Za 100 kg. parytet Wilno. 

Ceny tranz.: Jęczmień na kaszę -zbier. 

14,50. Mąka pszenną 4/0 A luks. 33,37 i pół 
37,50, żytnia do 55% 25; żył ia do 650/4 

„50.. Kasza gry: 
czana 1/1 palona 42, 1/2 palona 40. 

Ceny orjent.: Żyto I stand. -15,75 
stand. 14,75 — 16.-Pszenica zbier. 21. 

  

    

- 16, Ii 
Owies 

standr. 13,50 — 14. Owies zadeszczony 12 — 
12,50. Mąka żytnia razowa szatrow. 18 — 

   18,50. Otręby żytnie 10,50 — 11, pszenne gru 
be 12,50 — 13, pszennć cienkie 11 — 11,50, 
jęczmienne 9 — 9,25. Kasza grycz. 1/1 biała 
40, perłowa (pęcak) Nr. 2 24, 50, perłowa Nr. 
3 30, owsiana 41. Gryka zbier, 18,50 — 19. 

Ziemniaki jadalne 6 — 7. Siano 6 — 6,50. 
* Słoma 5 —- 5,50. Siemię lniane £ 85 — 35,50 

  

„wiska. O operetce w „Lutni* 

p. Starosty Tramecourta. P. Staro- * 

  

młodszą generację społeczeństwa do przyj- 
ścia z pomocą materjalną nowo-budującej 
się szkole. Rzecz gorsza, gdy się dowiedział, 
że komitet nosi się z zamiarem wyjednania 
zgody na nazwanie szkoły imieniem Marszał 
ka J. Piłsudskiego, chciał wycofać swój pod 

pis z komitetu założycielskiego. Przytaczam 
ten fakt, jako dowód „uspołecznienia'* dusz 

pasterza. 
Słyszałem, że inicjatywa dowództwa kom 

panji w Rykontach nie kończy się na tym 
odcinku i że pan major. K. Bąbiński z No- 
wych Trok, też się krząta koło postawienie 
szkoły w Trokach i że-w. ślad za nim pan ka 
pan J. Kusztro — dowódca kompanji w Au 

ież inicjuj dzieło budowy 

  

szkoły w Rudziszkach. 
W związku z tem, że na terenie powyż- 

szym przejawia się prywatna inicjatywa i 
ma ścisłą łączność z ideą rozbudowy szkol- 
nictwa powszechnego — dziedziny. najbar- 
dziej zaniedbanej u nas, apeluję w imieniu 
rolników miejscowych „do władz i osób, któ 
re miały dotychczas lepsze warunki do rea 
lizowania budowy szkół w pow. wileńsko-. 
trockim, aby przyszły z pomocą dla komi- 
tetu w Rykontach i pomogły w pracy rozpo- 
czętej. Mówiąc o Rykontach, chcę jeszcze 
nadmienić, że z inicjatywy wojska zostały 
wywołane uchwały komasacyjne w Rykon- 
tach i okolicznych wsiach, gdzie  geometra 
już przystąpił do pracy, pozatem wojsko zor 
ganizowało kursy rolnicze dla okolicznych 
rolników. w wyniku czego powstał komitet 
organizacyjny do założenia Kółka Rolnicze- 
go, które drogą oświaty rolniczej wyprowa- 
dzi ludność z bierności i pokieruje na racjo 
nalne tory gospodarowania w nowo-powsta- 
jących kolonjach. Rolnik. 

KU RJ E R М ТЕ Х SR 

Wybory do rad gminnych 
w województwie wileńskiem. 

W związku z zakończeniem wybo- 
rów uzupełniających do Rad Groma- 
dzkich oraz wyborów sołtysów i pod 
sołtysów w dniu 15 bm. na terenie po 
wiatu wileńsko-trockiego i oszmiań- 
skiego rozpoczęły się wybory do rad 
gminnych. J 

Z terenu powiatu wileńsko- troekie 
go nadeszły konkretne dane o prze- 
biegu i wynikach wyborów do rad 

gminnych w Oranach, 
i Mickunach. 

W Oranach na 20 radnych wszy- 
stkie mandaty przypadły liście zgło- 
szonej z ramienia BBWR. Zgłoszona 
również była druga lista o zabarwie- 
niu politycznem przez jednego z dzia” 
łaczy litewskich. Lista ta nie posia- 
dała wymaganej ustawowo iłości kań 
dydatów na radnych i podpisów 
zgłaszających. Mimo  zarządzonej 
przerwy .przez przewodniczącego w 
celu dania możności pełnomocnikowi 
listy uzupełnienia podpisów, zgłasza- 
jący listę nie mógł zadośćuczynić 
tym formalnościom, bowiem nie zna- 
lazł wśród wyborców dostatecznej i- 
lości zwolenników. Lista jego podpi- 
sana dwoma nazwiskami została, 

Gierwiatach 

rzecz naturalna, unieważniona. Zaz- 
naczyć należy, iż z pośród 20-tu wy- 
branych radnych z listy BBWR. 8 
mandatów przypadło przedstawicie- 
lom ludności litewskiej. Wynik wy- 
borów spotkał się z ogólnem zadowo- 
leniem i uznaniem NIBOLCOĘ i lud- 

ności. 
w Gierwistačh zgłoszono 4 listy. 

Oficjalna lista BBWR otrzymała 10 
mandatów: Również tyle przypadło 
na 3 pozostałe listy zgłoszone indywi 
dualnie i nie z pobudek politycznych. 
Kandydaci z tych list rekrutują się z 
pośród elementów współpracujących 
z BBWR na odcinku gospodarczym i 
samorządowyin. 

W Mickunach wszystkie mandaty 
w ilości 20 przypadły BBWR. Zgło- 
szona druga lista indywidualnie była 
nieformalna i z tego względu komi- 
sja wyborcza musiała ją unieważnić. 

- Podająe narazie powyższe wyniki 
wypadnie podkreślić, iż w wyżej wy 
mienionych gminach frekwencja wy- 
borców. dochodziła do 100*/6. Inteli- 
gencji wiejskiej przypadło od 25 do 
40%/0 mandatów zależnie od warun- 
ków lokalnych. 

Największy żaglowiec świata. 

  

Fiński statek szkolny „Liconen Joutsen" wpływa do portu Marsylji. 
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Nasze operetki. 
Czy zdajemy sobie sprawę, že ma- 

my w Wilnie aż dwie operetki, dwa 

śpiewne teatry, pracujące. oba bez 
subwencji, bez specjalnej opieki, wal- 
czące z trudnościami finansow., о- 
parte tylko na zadowoleniu publicz- 
ności, która przyznać trzeba, tłumnie 

uczęszcza na staranne i wesołe wido- 

* wiemy 
wszyscy, że daje wystawę estetyczna, 
pomysłową, balecik bardzo udatny. 
ostatnio tańce w „Białym Koniu* wod 
ne nimfy i śliczny biały walc strau: 
sowski były godne... stolicy... Głosy i 
artyści na wysokim. poziomie swego 
typu gry i śpiewu. Oklaskami wita 
widownia ukazanie się ulubionego ar- 
tysty p. Wyrwicza, który niewyczec- 
pane tworzy typy i podnosi poziom 
ról o całą wysokość swego .talentu, 
humor p. Halmirskiej elektryzuje sa- 
lė. p. Szczawiński niezmordowaną 
werwą, a p. Tatrzański swoistym hu- 
morem, wywołują stale brawa. Ostat: 
nio rolę Franciszka Józefa odegrał p. 
Tatrzański z sentymentem i subtel 
nością, przechodzącą ramy operetki. 
Słucha się z przyjemnością pięknych 
głosów pp. Dembowskiego i Rewkow 
skiego, ten ostatni obraca się tak swo- 
bodnie na scenie, jakby był bliski 10 
letniego jubileuszu, pp. Kaupe i Ła- 
sowska mają dźwięczne głosy i zgrab 
ne ruchy... słowem wieczór w Lutai 
to zabawa, przyjemność i wesele, któ- 
rego nam tak bardzo trzeba teraz, że 
choć w teatrze, na łatwiznach operet- 
kowej treści, zapomnieć cheemy na 
parę godzin o kłopotach. Zresztą treść 
„Białego Konia* jest wyjątkowo mi- 

- da, koncepty i epizody zabawne i dow- 
sto- cipne, sentyment sympatyczny, 

sunek monarchy do Tyrolu demokra- 
tyczny. Wortoby wziąć tę sztukę do 
przedstawień .szkolnych. „Och! Ope- 
retkę!? Dlaczego nie? Mniej tam, a 
raczej wcale niema demoralizujących 
momentów detektywistyczno-polic 
nych, złodziejstw i nagród, pienież- 
nych, jak. w. bujdzie „Emil i detekty: 
wi*, przystosowanej z niemieckiego, 
na strawę duchową naszej młodzieży. 

„A teraz powiedzmy słów kilka o iu 
nej impręzie śpiewaczej, o treści i za- 
mierzeniach „ideowych, poświęconej 
lotnictwu. Nazywa, się to reportaż mu 
zyczno-śpiewny, „pod tyt.. „Podniebni 
Rycerze* w trzech aktach, muzyka 
Leonarda Lwicza i. Henryka Tchorza. 
Grywane jest w sali Ogniska kolejo- 
wego, przez amatorów, wykazujących 
duże umuzykalnienie, humor i zadzi- 

wiającą swobodę. gdy się zważy, że 
wszyscy są pracownikami w biurach 
i cały dzień mają zajęty pracą zawo- 
dową. 

Treść sztuki, (6 przygody. uczu- 

cia i rekordy lotników, na tem tle 
wpleciona miłość dwojga młodych: 
rywalizacja kobiety i mężczyzny w lo- 
cie konkursowym, różne wzruszające 
momenty, , propaganda lotnictwa i 

przedstawienie jego ważności dla Pań 
stwa, oraz „uwielbienie tego pięknego 
zawodu. Sztuka dydaktyczna. i pro- 
pagandowa, ma obok tego humor i po 
staci komiczne, które doskonałe wcie- 
lali Krantz i Rapaport (pp. Kurhański 
i Zaborski), Irenę, bohaterkę sztuki, 
grała p. Pławska. dźwięcznym wysz- 

    

  

  

-dry), 

nego. 

kolonym głosem odśpiewując swe ar- 
je miłośne i lotnicze, oraz duety.-z p. 
Lwiczem. Piękny głos ma p. Harny 
(pilot Kurek), a wesoła i tańcząca z 
humorem p. Ziemęcka (Mania Pin: 
czerek), wywoływała liczne brawa, ja 

kiemi słusznie darzono i innych wy-. 
konawców. PIP. Owczarkówna (dzien- 

nikarka), Adurowicz . (inżynier); No- 
wowiejski (pułkownik, dowódca eska 

p. Duval (gospodarz), wszyscy 
dali dowód muzykalności i dobrego 
ujęcia ról, a przytem swobody. Reży- 
serja p. Okszy, kierownictwo muzy 
czne p. Jokajtisa, dekoracje pp. Brzo- 
zowskiego, Sokołowskiego oraz tańce 
układu p. Nellen, wszystko było w 
granicach skromnych środków po- 
prawne i dobrze dostosowane do ła- 
dnej, ideowej treści sztuki. Melodje 
„atwe i przyjemne wpadające w ucho 
płynne lub wesołe, pozwalały rozwi- 
nąć grającym zdolności liryczne lub 
komiczne. I 

W całości widowisko kulturalne, 
celowe, zajmujące w sposób dodatni 
czas i myśli twórców tej całej impre- 
zy, z którą mają zamiar objeżdżać róż 

ne kolejowe i wojskowe placówki. 
Młodzież posłyszy też chętnie o przy- 
godach lotników i z napięciem śle- 
dzić będzie wraz z grającemi rozgryw 
kę ekipy aeroplanów, w powietrzu. 

Zdaje się, że Wilno, Wilno literac 
ko-artystyczno-oświatowe, mało sły- 
szalo o tej amatorskiej operetce. A 
warto się tem zainteresować.  Hro. 

  

Nadzwyczajne pociągi z Wilna 
dó Warszawy i z powrotem. 

„Wobee spodziewanego wzmożone - 
go ruchu podróżnych w okresie przed 
świątecznym władze kolejowe urucha 
miają specjalne pociągi. z Wilna do 
Warszawy i z Warszawy do Wilna. 

Nadzwyczajny pociąg:z Wilna od: 
jedzie do Warszawy 22 bm. o godz. 
20 m. 10. Pociąg ten przybędzie do 
Warszawy dnia następnego o godz. 

5 m. 20: rano.. 
Pociąg specjalny do Wilna odjt- 

dzie z Warszawy 23 bm. o godz. 21 
m. 20 i przybędzie do Wilna dnia na- 
stępnego o godz. 6 rano. 

Ceny ryb na okres 
przedświąteczny. 

W dniu 18 bm. pod przewodnictwem Sta 
rosty Grodzkiego p. Kowalskiego odbyła się 
konferencja: z przedstawicielami branży sy) 

nej, na której ustalono na okres przedś 
teczny- (od 18 do 24 bm.) następujące maksy 
malne ceny па ryby w Wilnie: 

Karpie drobne do 2.00 :zł: za kg., karpie 
średnie do 2.20 'zł. za kg., karpie duże do 
2.50 zł. za klg., szczupaki duże do 3.00 zł. 
za klg., szczupaki małe (3 — 4 na kg) do 
2.50'zł. za klg., leszcze duże do.3.00 zł. za: 

kig., leszcze małe do 2.50 -zł. za klg., san- 

dacze mrożone (rosyjskie) do 2.80 zł. za klg - 
świeże (krajowe) do 3 zi. i 3 zł. 50 gr. 

Ceny te mogą. ulec dalszej. zniżce, jeśli 
zależnie. od: warunków  ' atmosferycznych 
zwiększy się podaż ryb na: rynek wileński 

Handel w okres'e świąt. 
"Starosta Grodzki podaje do wiadomości, 

że w roku bieżacym Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych zarządziło iż: w dniu 23 bm., 

w sobotę jako w dzień wigilijny, sklepy mo 
ga być otwarte- jedynie-do godziny 18. W 

niedzielę 24 bm. Šo gos jest 
sklepów spożywczych od 7 do 10 rano. Na 
tomiast w okresie między 18 a 22 bm. włą- 
cznie godziny handlu trwać mogą do 21. 

—. URZĘDOWANIE I AUTOBUSY W DN. 
WIGILIJNYM. W sobotę. jako w wigilię, u- 
rzędy państwowe i samorządowe czynne KĘ 

dą do godz. 12-ej w-południe. 
Autobusy będą. kursować w tym dniu. dv 

godziny 7-ej wieczor. 
— Zaklady iryzjerskie mają byė otwur- 

te 24 i 31 bm. Fryzjerzy wszczęli starania o 
pozwolenie na otwarcie zakładów. w niedzie 
lę (dn. 24 bm.) od godz. 12 do 18-ej ze wzgle 
du na to, że 25 i 26 przypadają dwa dni 
świąt, kiedy zakłady Das będą. nie- 
czynne. 

    

dednacześnić czynione są starania 0.nzy:”. 
skanie zezwolenia na. 
fryzjerskich dnia 31 
godziny 13 do 21. 

Pożar. 
We wsi Podkłasztor, gminy olkieniekiej, 

na szkodę Czyronisa Jana, spalił się dach 
domu mieszkalnego i znajdujące się na stry 

chu żyto i gryka. Poszkodowany oblicza stra 
ty na sumę 500 zł. 

„ otwarcie. zakładów 
bm. w niedzielę 04 

Aresztowanie „dyrektora” firmy Orient”, 
Generalny reprezentant nielstniejących przedsłębiorstw, 

nabieranie bezrobotnych na kaucję. 7 tys. sk przywłaszczył 
od bezrobotnych. 

Wezoraj "naskutek zarządzenia władz 

prokuratorskich aresztowany: został w Wil- 
nie niejaki Roman Kruk Lewko. -. dyrektor 
„Orient“ mieszczący się w Wilnie przy ut 
Krakowskiej 9. ы 

Aresztowanie Kruka Lesko nastąpiło na 
skutek zgromadzenia przeeiwko niemu przez 

policję szeregu dowodów świadczących © 
tem, że prowadził on interesa zbyt wyraź- 
nie kolidujące z artykułami Kodeksu Kar 

Tajemnica firmy . „Orjent* dotychezas 
jeszcze niezupełnie została wyświetlona. Pe 
wne okoliczności naprowadzają jednak na 
mysl, że eałe przedsiębiorstwo „dyrektora* 
Kruka Lewko było fikeją, obliczoną jedynie 
ua nabieranie naiwnych. 

Na błankietach firmowych ileńskieco 
oddziału firmy Orient* figuruje kilkanaście 

fabryk i firm handlowych, których Kruk 
Lewko miał być generalnym plenipotentem. 
Cały sęk tkwi jednak w tem, że na blankie- 
tach nie zostały dokładnie. wymienione adre- 
sy firm, nie wiadomo eo. te tabryki produ- 
kują i t. d. Między innemi figuruje tam ja: 
kaś firma pn. „Impero“ o istnieniu której nikt 
nie wie. Okoliczności te niewątpliwie wyjaś 
nione zostaną w ezasie trwającego docho- 
dzenia polieyjnego. CS 

Tymezasem, przeciwko dyrektorowi 
tej wielkiej firmy, mieszeząęej się nota be- 
ne w małym pokoiku przy ulicy. Krakows- 
kiej 9, zgromadzone zostały dowody, z któ. 
rych wynika, że Kruk Lewko trudnił się 
również wyłudzaniem kaucyj. 

Angażował on mianowicie robotników В- 
zyeznych i umysłowyeh dła eałego szeregu 
firm pozamiejscowych, pobierał od nich ezę- 
stokroć dość wysokie kaueje i wysyłał na 
pracę. Gdy taka ofiara docierała wreszcie 

na miejsee wyznaczenia dówiadywała się, że - 
żadnej pracy niema i że została oszukana 
W ten. sposób, jak to zdołana wyjaśnić <io- 
tychezas, wyłudził Kruk Lewko od naiw- 
nych ponad 7000 zł. 

$ ` 
„„Dyrektora* firmy „Orient* osadzono га 

kratami więzienia łukiskiego. 

Dalsze dochodzenie w toku. . fe) 

otwarcie 

Nauczyciele protestują, 
Zarząd Oddziału Pow. Zw. Nau- 

czycielstwa Polskiego w  Oszmiaanie 
nadsyła nam zastępujący komunikat. 

Dnia 14 grudnia r. b. przybyła do 
Inspektoratu Szkolnego Obwodu Osz- 
miańskiego 'Delegacja Zarządu Powia 
wiatowego Z. N. P. w Oszmianie re- 
prezentująca nauczycielstwo . szkol- 
nictwa powszechnego i średniego i 

złożyło na ręce Inspektora Szkolnego 

energiczny protest przeciw zamierze- 
'niom przeszeregowania nauczycieli o 
jedną grupę uposażeniową niżej miż 

dotychczas. 
Nauczyciele, wychowawcy naszych 

pokoleń i krzewiciele naszej kultury 
narodowej i państwowej muszą mieć: 
wszechstronne poparcie i należyte zró 
zumienie Państwa, którego obywate- 
la oni właśnie kształtują. Państwo wy 
magające słusznie od nauczycieli cią- 
głego dokształcania się by móc god- 
nie i umiejętnie swoje powołanie wy- 
pełniać — musi nauczycielowi dać 
przynajmniej minimum możności ku 
temu. My nauczyciele rozumiemy, 
że zwrącamy się do naszego własne- 
go polskiego Rządu, który jest ema- 
nacją nas samych, naszego Narodu, 
my nauczyciele nie walczymy z nim 
chcemy tylko temu naszemu Rządo- 
wi zaprzątniętemu troskami o całą 
Rzeczpospolitą przypomnieć, że anto- 
rytet nauczyciela jego stanowisko spo 
łeczńe, jego moralna satysfakcja i 
święty zapał.do pracy to zagadnienie 
państwowe; wagi pierwszorzędnej. 

W imię dobra Państwa naszegó, w 
imię naszej konsolidacji wewnętrznej 
energicznie domagamy się naležyteg», 
traktowania nauczyciela, którego nie 
wolno ze względów autorytatywnych 
zepchnąć do stanowiska parjasa spo- 
łecznego. 

  

Zarząd 
Oddziału Powiatowego 
Z. N. P. w Oszmianie. 

Boki 

- Pojedynek łańcuchowy 
na gwiazdkę dla dzieci 

bezrobotnych. 
Leg. Mackiewicz Władysław odpowiad»- 

jąc na wezwanie leg. W. Zahorskiego, wpła 

ca zł. 1 — i wzywa do szlachetnego pojedyn 
ku: 

p. Daukszankę-Niemenczykową 
p. dr. Nesterowicza Stefana, 
ks. pref. Bekisza Pawła, 
p. prot. Szweda Juljana, 
leg. Łukaszyńskiego Feliksa, 
leg. Grabowskiego Tadeusza. 

“Leg. Duszyński” D. odpowiadając na wez 
wanie leg. Zahorskiego W., wpłaca zł. 2 — 
i wzywa do szlachetnego: pojedynku: 

p. kpt. K. 5. Duszyńskiego Henryka, 
„p. Lipkę Zygmunta, 
leg. Derkaczewa Dymitra, 
leg. Świedzińskiego Jana . 

® * * 

alez w 

  

Jania?, 

W myśl wezwania wpłacam na dzieci hez 
robotnych 5 zł. (pięć) złotych, zamiast powin 
szowań świątecznych i noworocznych 

Witołd Hulewicz 
Dyr. Progr. Rozgłośni Wil. 1 

RRKT ATR 

- Mody paryskie. 

  
Piękna sukienka popołudniowa. 

CZA bezrobotnego, 
pomagasz. sobie 

E 

Skandaliczna historja z teatrem „Gong. 
„ Pod zarzutem przywłaszczenia kaucyj. 

Przed kiłku tygodniami powstała w Wii- 
nie nowa placówka teatralna pod nazwą 
„Gong*. Był to teatr rewji mieszczący się w 
dawnej sali PE tańców (Frosta przy ul. 
Troekiej 2). 

Teatr ten, zreszłą bardzo mało zasługu- 

jący na nazwę poważnej placówki kulturał- 
nej, a nawet rozrywkowej, istniał niedłu- 
go. ** a Ё NE 

Wegetujące przedsiębiorstwo zlikwidowa 
ne zostało w pierwszym rzędzie przez печ- 
pół aktorski i personel techniczny, którym 
dyrekcja teatru nie wypłacała gaž, skutkiem 
ezego zaniechano dalszej pracy. 

"Zamknięcie „Gongu* nie przeszło jednak 
bez echa. Gong się odezwał i w postaci skarg 
przeciwko dyrekeji do władz śledczych z po 
wodu przywłaszczenia kadcy] od zaangażo- 
wanych. 

W wyniku przeprowadzonego dochodze- 
nia stwierdzono, że właścicielem tego przed- 
siębiorstwa i organizatorem jego był niejaki 
Stefan Bańkowski, który angažowai pracow 
ników pobierając kaucje. 

Między innemi zdołał on nabrać nieja- 
kiego D. Arluka zam. przy ulicy W. Pohu- 
lanka 14, który dostarczył mu materjałów 
elektrycznych na 175 zł. Pozatem niejaki 
Aleksander Karol zam. przy ulicy Pohułan 
ka 22, zeznał w czasie badania, iż sam 0s0- 
biście złożył na ręce „dyrektora* Bańkow 
skiego kaucję w wysokości 100 zł. dla zu- 
angażowanej Nadziei Rapaekiej zam, przy 
ulicy Zawalnej 21, pako: pionowe te 
przywłaszczył. “i 

Tymeżasem w dniu wezorajszym policja 

otrzymała sensacyjną wiadomość, iż: „dy- 
rektor* zbankrutowanego teatru, dowiedziaw 
szy się o złożonych przeciwko niemu skar- 
gach, postanowił czemprędzej zbiec i oneg- 
daj wyjechał z Wilna w Em kiernn: 
LUSE 

Wobee takiego obrotu sprawy za zbieg- 
łym Bańkowskim rozesłano łisty gończe z 
nakazem aresztowania go i przetransportown 
nia do Wilna do deeyzji miejscowych władz 
śledczych prowadzących w tej sprawie dal- 
sze dochodzenie. fe) 

dy lekkoatletyczne, na których 

    

  

    

"DLA DZIECI : 

Nr. 19-26 Art, 2571-14 
Nie pozwólcie chodzić dzieciom boso w 
domu. Kupcie im ciepłe bamboszki. — 

Ne. 23-26 7 
W niepogody dla 
Nr. 27-34 Zł. 4.50 

Art. 2861-31 
dzieci ciepłe śniegowce. 

    

   

  

Nr. 27-34 Art. 3052-10 
Ciepłe filcowe buciki na skórzanej podesz- 
wie dła dzieci. — = 

Nr. 23-26 Art. 9891-93 
GENERAŁKI na mróz, deszcze i błóta. — Do 
generałek wełniane SYBIRKI Zł. 1.70, 2.-, 2.50: 

Nr. 27-34 -ZŁ. 7.-, Nr. 35-38 Zł. 9.-. * 

  

RADJO | 
WILNO. 

WTOREK, dnia 19 grudnia 1933 POZ 

7.00: Czas, Gimnastyka, Muzyka, Dzie 
por. Muzyka, Chwiłka. gosp. dom. 1 10. 
Przegląd prasy, 11:47: Verdi — Wyjątki z 
op. „Otello“ (płyty), 11.57: Czas, 12.05: Kon. 
cert, 12.30: Dzien. poł, Kom. meteor., 12.38 

    

Koncert, 15.10: Program dzienny, 15.15: „Pra - 

ca kulturalno - oświatowa wśród młodzieży - 
na wsi“ — pogad., 15.25: Wiad. o alspóręią- 
15.30: Gielda roln., 15.40: ;Poczytajmy so; 
bie“ (o ksiąžkach dla dzieci), 
cert symfoniczny (płyty), 16.25: Skrzynka P. 
K. O., 16. „Mala skrzyneczka“, 16.55: Kow 
cert, 17.50: Program na śródę i rozm. 

18.00: „W! wielkich odlewniach stali* — od - 
czyt, 18.20: Skrzynka mużyczna, 18.35: Pieś- 
ni polskie w wyk. Zofji Plejewskiej, 49 00: 
„Stosunki narodowościowe na-bitwie w poł 
w. XIX'* — odczyt litewski, 19.15: Codz. odc. 
pow., 19.25: Feljeton aktualny, 19.40: Sport, 
19.45: Wil. kom. sport., 19.47: Dzien wiecz., 
20.00: Operętka („Młodociany król" — Kai 
mana), 21.00: Kwadr. liter., 21:15: D. e. ope 
retki, 22.30: Muzyka taneczna; 23.00: Kom 
meteor., 23.05: Muzyka tan 

NOWINKI RADIOWE. 
MUZYKA NIEPODLEGŁEJ POLSKI. 

-Osmy ż kolei koncert cykliczny pośw: 
ny muzyce Niepodległej. Pólski,: który nada 
ny: będzie we wtorek 19 bm.*o godz: 16,75 
obejmować będzie muzykę kameralną, a 
mianowicie: I Kwartet Smyczkowy Piolrsł 
Perkowskiego oraz Witolda Maliszewskiegó 
Kwartet Il 

    

RZ AK 

  

    

  

KONCERT Z. PLEJEWSKIEJ. а 
Dzisiaj we wtorek o godzinie 18,35 voz 

pocznie się” w studjo wiłeńskiem wizę śpie 
waczy cenionej artystki wi j Zofjł 
Plejewskiej, która odśpiewa Lefelda, 
Cz. Marka, H. Opieńskiego-i M. Karłowicza. 
Akompanjuje J. Kropiwnieki. . 

  

    

    

      
   

„MLODOCIANY KRÓŁ. 
a i zabawna operetka 

Т ia” będzie 
we wtorek o godzinie 20 w studjo warszaw 
skiem. 'W rolach głównych wystąpią Sława 
Orłowska, . Tola _ Mankiewiczówna, Witold 
Zdzitowiecki, Kazimierz Worch, Wojciech 
Ruszkowski i in. Dyryguje St. Nawrot. 

SPORT 
KURSY JAZDY: FIGUROWEJ 
I SZYBKIEJ NA ŁYŻWACH: 

Wileńskie T-wo Łyżwiarskie po zakończe 
niu kursów suchej zaprawy na: łyżwach: i 
do, czasu sprowadzenia specjalnego trenera 
=— uruchamia w najbliższym czasie dla ama 
torów jazdy szybkiej i figurowej na łyż- 
wach kursa, które będą Prowadzone aż 
fachowe siły Towarzystwa. 

Zapisy osób życzących ćwiczyć się przyj 

    

muje i udziela wszelkich informacyj Sekre 
tarjat T-wa od godz. 17 (Biuro Ślizgawkaj. 

Dzień Roa kursów i RE 
ny. 

4 M. 31 CM. w. ZWYŻ. 

NOWY YORK, (Pat). w krytej hali Šiai 
wej, wobee 16.000 widzów, odbyły się. zawo- 

skoczek 
Brown uzyskał o tyezce nadzwyczajny wy- 
nik 4 metry 31 em. Drugi zkolei, dotychezag 
nieznany, zawodnik Tompson osiągnął 4 me 
try 29 em. Trzej następni skoczkowie mielę. 
wynik powyżej 4 m. 11 em. * - 

15.50: Kon“.



Do n-ru šwiateczneg 

  

KRONIKA 
Oa 

   

   

Dzia Darjusza i Nemezjusza 
storak Й оао Teofila EZekoca 

19 | SUschód łUZEG 5-17 ai 41 
Grudzień | Zachód ‚ — кЗ m. 26 

Spostrzeżenia Zakiadu Metesrelogj! U.8.B. 
w Wilnie z dnia 18-X1 > roku. 

Ciśnienie 769 
Temp. średnia — 9 
Temp. najw. 
Temp. najn. 
Opad — 
Wiatr połud.-zach. 
'Tend. bar. wzrost 
Uwagi: pochmurno. 

  

OH 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 
dzisiejszym 19 grudnia według PIM. 
Chmurno i mglisto. Temperatura  bex 

większych zmian. Słabe wiatry miejscowe. 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyźurują następujące aptek:: 
Paka — Antokolska 54, Šiekleržyūskiego 

— Zarzecze 20, Sokołowskiego — Tyzenhau 
zowska róg Targowej, Szantyra — Legjone 
wa, Zasławskiego — Nowogródzka, Zającź 
kowskiego — Witołdowa. 

Oraz Monkowicza — Piłsudskiego, Jun- 
dziłła — róg 3 Maja i Mickiewicza, b. S: 
windta — Niemiecka. Narbutta — Ś-to Jań- 
ska. 

OSOBISTA 
— WYJAZD J. E. ARCYBISKUPA JAŁ 

BRZYKOWSKIEGO. W snrawach urchidiece- 
zjałnych wczoraj wieczorem wyjechał do 
Wołkowyska. J. E. Arcybiskup-Metropolita 
Jałbrzykowski. 

— WYJAZD DYREKTORA P. K. P. Dy- 
rektor PKP Wilno inż. Falkowski wyjechał 
w poniedziałek wieczorem do Warszawy. 

Zastępstwo na czas nieobecności. prezesa 
Falkowskiego objął inż. Mazurowski. 

Powrót inż. Fałkowskiego spodziewany 
jest w sobotę. 

  

ADMINISTRACYJN 
Za nieodkażanie aparatów telefonie 

mych. W tych dniach Łekarz Starostwa Gre 

dzkiego w Wilnie sporządził szereg proto 
kułów na posiadaczy aparatów telefonicz- 
nych, którzy niestosowali się do Rozporzų 
dzenia Wiojewody Wileńskiego z Unia 4 lip 
ca 1033 r. o utrzymywaniu aparatów telefo 
nicznych w stanie zabezpieczającym zdrowi 
publiczne, to znaczy "nie odkažali posiada- 
nych przez. się aparatów telefonicznych. |, 

— OBNIŻENIE OPŁATY STEMPLÓWEJ 
OD OBROTU PAPIERAMI WARTOŚCIOWE- 
MI. Z dniem 1 stycznia 1934 r. obniżona 20- 
stanie opłata stemplowa od obrotu papiera- 
mi wartościowemi — z 0,2 procent na 0,1. 

MIEJSKA 
— STARANIA © KREDYTY BUDOWLA - 

NE DLA WILNA. Komitet Rozbudowy w naj 

bliższych dniach podejmuje starania o- wy- 
jednanie dla Wilna kredytów budowłanych 
na rok przyszły. Zgodnie z ustalonemi już 
wytycznemi Komitet będzie się starał o przy 
znanie większej sumy na przebudowę du- 
żych mieszkań na małe, konfortowo urządzo- 
me, na kłóre wciąż jeszcze w Wilnie daje się 
zauważyć dość znaczny popyt. : 

Podług otrzymanych już ze źródeł nieo- 
ficjalmych informacyj, w roku przyszłym nie 
można liczyć ma większe kredyty na wżnosze 
nie nowych budowli, gros funduszów prze- 
znaczonych zostanie na dokończenie już roz- 
poczętych domów oraz na t. zw. drobne re- 
monty. 

— OCHRONA CHOINEK W LASACH 
MIEJSKICH. Magistrat zaostrzył nadzór nad 
łasami miejskiemi, gdyż rok rocznie w ok- 
resie przedświątecznym w lasach tych różni 
handlarze wycinają moc. choinek. 

      

   

i ° — GOSPODARCZA 
= Kazia przewozu kołejowego do Gdy- 

mi i Gdańska. Poważna ilość. kupców i:prze 
mysłowców polskich nie jest dostatecznie 
poimformowana o zrównaniu Gdyni i Gdań 
ska pod względem taryf kolejowych i-pozo 
staje w błędnem mniemaniu, jakoby opłaty 
za przemóz koleją do Gdyni były droższe, niż 
do Gdańska, który jest bliżej położony. 

(Wobec powyższego Izba Przemysłowo —- 
Handlowa w Wilnie podaje do powszechnej 
wiadomości, że oba porty są pod względem 
taryfowym zrównane. Technika zrównania 
polega na tem, że prz yobliczaniu opłat ko 
łejowych za przewóz z portów w Gdańsku 
łub Gdyni, lub w odwrotnym kierunku, sto 
suje się zawsze nnjwiększą odległość, o: ie 
ma być stosowana ulga portowa. Natomiast 
przy stosowaniu normalnych taryf stosuje 
się dla portów w Gdańsku i Gdyni odległość 
od lub do najbliżej położonej stacji porto- 

wej. 

  

„wśród miarodajnych czynników. 

% 
; wyborze pomiędzy Gdynią a 

owanie się rzekomo niższym 
lub 2 

w porównaniu z Gdynią hyło zwpeł 
nie błędne i bezpodstawne. 

— Słaby ruch w nabywaniu Świadestw 
przemysłowych. Jak zdołaliśmy. poinformo- 
wać się wykupywanie świadectw przemysło- 
wych na rok 1934 posuwa się bardzo opor- 
nie. Przedsiębiorcy handlowi i. przemysło wi 
nie mają pieniędzy, wobec czego odkłada 
ją nabycie świadectwa na ostatnie dni. Ža 
znaczyć należy, że w związku z wyjaśnie 
niami władz skarbowych ostateczny termit. 
wykupienia świadectw 'nie' będzie przedłu: 
żony. Prowadzenie zakładu przemysłowe: 
lub handlowego po dniu I stycznia bez ś 
dectwa przemysłowego będzie surowo kara: 
ne. 

  

   

          

Import towarów  reglamentowanych. 

Biuro Stowarzyszenia Kupców i Przemysłow 
ców Chrześcijan w Wilnie podaje do wiado 
mości zainteresowanych członków, że podu- 

zielenie zezwoleń na przywóz towa- 
h. objętych ostatniemi 

listami zakazów z kontyngentów na pierw 
szy kwartał 1934 r., należy składać za pos 
rednictwem n. Stowarzyszenia do dnia, 20 
b. m. 

— Wykupowanie świadectw przemysło- 
wych. Biuro Stowarzyszenia Kupców i Prze 
mysłowców Chrześcijan w Wilnie przypc- 
mina członkom, że z dniem 30 grudnia r. b 
upływa termin wykupywania świadectw prze 
mysłowych na 1934 rok, oraz składania po- 
dań o zezwolenie na wykupienie świadectwa 
niższej kategorji. 

     
   

  

    

SPRAWY SZKOLNE 
— Opieka nad, młodzieżą szkolną w о- 

kresie feryj zimowych. Władze szkolne wy- 
dały okólnik w sprawie opieki nad dziatwą 
i młodzieżą szkolną w czasie feryj zimo- 
wych. 

Poza organizacją kolonij i wycieczek 0- 

raz sportów, zimowych co do których okó! 
nik zawiera szczegółowe instrukcje, zwraca 
on uwagę dyrekcjom i kierownictwom szkół 
oraz ogółu nauczycielstwa na urządzanie 
świetlic zimowych, względnie, kontynuowa- 
nie działalności normalnych świetlic szkoł 
nych również i w czasie feryj. 

Na szcz gólną ponadto uwagę zasługuje 
sprawa do: iania najuboższej młodzieży. 
Należy usilnie dążyć -— podkreśla okólnik 

- do utrzymania ciągłości akcji dożywiania 
i nie dopuś ić do przerywania jej w okre 
sie zbliżających się feryj. 

  

   

   
  

  

   

   

Z KOLEI 
— ZAKOŃCZENIE KURSU DLA CZLON- 

KÓW K. P. W. Wczoraj zakończył się w og- 
nisku kolejowem kurs dla członków KPW.. 
którzy złożyli egzamina z dziedziny wiedzy 
kolejowej. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZ. 
Władze Stowarzyszenia Lekarzy Pota 

ków w Wilnie, w wyniku wyborów na wał 
nem zebraniu St-nia w dniu 30 ub .m. rb. 
ukonstytuowały się w sposób następujący: 

Zarząd: Prezes — dr. F. Świeżyński, vice-pre 
2es — dr. Z. Marynowski, skarbnik — dr. (W. 
Bądzyński, sekretarz dr. 
Szpilewski i gospodarz — dr. Ł. Butkiewicz 

Rada: Dr. dr. E. Dobaczewski. W. Gied 
gowd, A. Safarewicz, M. Šwida i B. Szniolis. 

RÓŻNE 
— Ogródki na dziedzińcach i przy domach 

Jak się dowiadujemy, grupa miłośników o- 
grodnictwa zainicjowała myśl zawiązania w 
Wilnie Towarzystwa Ogródków. Przydomc- 
wych. Inicjatorzy zamierzają przeprowadzić 
planową akcję propagandową na rzecz za 
kładania ogródków na dziedzińcach, więk 
szość których na terenie miasta przedstawia 
pożałowania godny widok. Poza estetyczne 
mi względami niemałą rolę odegrywają tu 
również względy zdrowotne. Z tego też po 
%odu należy przepi ać, że wzmiankowa 
na inicjatywa znajdzie $ ie poparcie 

  

   
  

  

    
   

  

— Komitet miejski LOPP. W dniu 15 1. 
m. Komitet Miejski LOPP. m. Wilna przejął 
agendy od Komitetu Wojewódzkiego i roz 
począł UrZĘdOWADIE A naga > 

Komitet Miejski "LOPP. mieści się w 
gmachu Starostwa Grodzkiego (Żeligowskie 
go 4) — godziny urzędtwe od'8 do 15. 

W związku z ukonstvtnuowaniem się Ko- 
mitetu Miejskiego LOPP. w dniu .20 grudnia 
o godzinie 20 w Starostwie Grodzkiem odbę 
dzie się zebranie, na które, ze wzigędu na do 
niosłość sprawy, obowiązkowe jest stawien- 
nietwo prezesa względnie opiekuna lub 4c- 
legata każdego z kół LOPP na terenie m: 
Wilna. 

  

  

NADESŁANE. 
-— F-a „Orient Tea C-0“, Warszawa Od 

dział w Wilnie (Zawalna 27, tel. 387), komu 
uikuje, że nie ma nic wspólnego z firmą 
„Orient“, ul. Krakowska. 

   

  

Ksiąžki gwiazdkowe. 
Nawet w latach najlepszej kon- 

junktury żadna firma wydawnicza nie 
występowała z tak bogatą i powiedz- 
my odrazu: znakomitą — produkcją 
gwiazdkową jak Gebethner i Wolff 
w tym rozpaczliwym dla książki poł- 
skiej roku. Pomijając szereg nowych 
wydań, jak głośnej „Panny z mokrą 
głową, „Herojów'* Kingsleya (w 
przekładzie W. Berenta), „Serca* 
Amicisa (w przekładzie M. Konopnic- 
kiej), paru książek Anczyca i Zale- 
skiej i t. d., samych nowości jest aż 
jedenaście. 

Ciekawą nowością są trzy ., Współ. 
czesne książki dla współczesnych 
dzieci”, zupełnie nieznanego u nas ty- 
pu, odpowiadające dzisiejszym wy- 
maganiom pedagogiki. 
tastycznych bajek znajdujemy tu wier 
sze 1 ilustracje, zapoznające młodo- 
cianego czytelnika z otaczającą rze- 
czywistością. 

Ewa Szelburg Zarembina — „Nił- 
si Braciszkowie* ilustr. M. Hładków- 
nai E. Manteuffel. Temat: polski har- 
cerzyk wyrusza w podróż dookoła 
świata, nawi . щ’ас !асшоё‹і z młodzie 

  

Zamiast fan- 

żą różnych ras i kontynentów, pozna- 
je ich obyczaje, byt i pracę: 

Tejże autorki — „Podróż po mieś- 
cie* ilustr. A. Wajwóda zapoznaje * 
miastem, z całokształtem jego funk 
cyj instytucyj, poczynając od fabryk 
i szkół, a kończąc na ogrodach i lu- 
naparku. Jest to podane w zręcznej 
formie podróży po mieście tramwa- 
jem, który zatrzymuje się przed ty- 
powemi budynkami. instytucjami i 

d 
Trzecia książka to „Nasi ojeowie 

praeują* St. Themersona z ilustr. Fr. 
Themersonowej. Tu znowu wchodzi- 
my w świat pracy i mamy tu rewię 
przedstawicieli piętnastu zawodów, z 
któremi dziecko najczęściej ma do 
czynienia, dowiadujemy się o celu i 
charakterze ich zajęć. 

Książki te są Świetnie wydane i 
bogato ilustrowane i b. tanie (po zł. 
2.50) artystyczne, dowcipnie pomy- 
ślane i celowo ilustrują tekst. 

Całkowicie odmienny typ wydaw- 
nictw dla dzieci reprezentują „Wesołe 
Wierszyki* Kazimiery Iłłakowiezów- 
ny z 22 dwubarwnemi, BR > ilu 

    

+ Wydawnictwo „Kurjer Wiieńsk(* S-ka u ogr. odp. 

S. Załuska i dr. W | 

KU R J E R 

Pomóc bezrobotnym 
z Funduszu Pracy. 

Z dniem 15 grudnia rozpoczęło się rozda: 
wnietwo produktów żywnościowych bszrobo- 
tnym, zakwalifikowanym przez Fundusz Pra 
cy. Bezrobotni ci podzieleni zostali na 4 ka 
tegorje i odpowiednio do tego, do jakiej ka 
tegorji zostali zaliczeni, otrzymują pewne nor 
my przeznaczonych do rozdania produktów 
Samotni otrzymują po 500 =v. skordeńsowi 
nej kawy-mieszanki, z mlekiem i cukrem oraz 
po 2 bochenki chleba typu wojskowego (3% 
gr.). Bezrobotni rosiadający rodziny,, otrzy: 
mują -— zależnie od kałegorji: 1) 500 gr. ka- 
wy, 2 kilo pszennej mąki i 3 kilo chleba, 21 
500 gr. kawy, 3 kifo mąki i 4 i pół kilo chle- 
ba, 3) 1000 gr. kawy, 4 kilo mąki i 6 kilo 

chleba (4 bochenki). Rozdawnictwo odbywa 
się w Ratuszu i pomvślane jest w ten sposób, 
że dziennie wydaje się 1300 porcyj z tem, by 

cała akcja została zakończona do soboty. Ak 
przypadająca na tydzień przedświąte- 

potkała się ocz z radosnen) 
em wśród rzesz bezrobotnych. 

Szczególne jednak uznanie bezrobotnych 
wzbudziła inowacja w tej dziedzinie, zasto 
sowana po raz pierwszy przez Fuńdusz Pracy 

na terenie Wilna. Mianowicie, licząc się z 
pamującemi mrozami i częstym wśród bezro- 
botnych brakiem cieplejszej odzieży, Fundusz 

  

  

    
      

  

Pracy zorganizował tytułem próby na tydzień” 
przedświąteczny dowożenie gorącej kawy i 
chleba do ośrodków większego skupienia bez 
robotnych, zatrudnionych przez Fundusz na 
robotach użyteczności publicznej, W. dniu 
18 bm. dowieziono gorra kawę i chleb do 

trzech takich punktów: na Antokolu, koło 
kościoła św. Piotra i Pawła, na Sołianiszkaci 
i na górze Bouffałowej. Do zorganizowania 
tej akcji dopomogło z całą życzliwością do- 
wództwo 3 baonu saperów, udzielając na ten 
cel kuchen polowych. Bezrobotni, po dłuż 
szej ciężkiej pracy na mrozie, powitali z ra: 
dością przybycie: gorącej strawv i podczas 
15-minutowej przerwy w robotach mogli si; 
pożywić i ogrzać. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Dziś z po- 

wodu generalnej próby sztuki „Targ na 
dziewczęta” przedstawienie zawieszone. 

  

—- Najbliższa premjera w „„Lutni* 
„TARG na DZIEWCZĘTA*. Jutro wchodzi 
na repertuar pełna humoru i zabawnych sy 
tuacyj wartościowa operetka Jacobi'ego -— 
„Targ na „dziev . W. przedstawieniu 

spół artystyczny pod r< 
tyrwicz — Wichrówskiego. Ва- 

ańcu cowboyów i w rewji 
floty. Tańce i ewolucje w układzie baletni- 
strza J. Ciesielskiego. Do operetki tej przy: 
gotowano nową efektowną wystawę. 

     
    

— Teatr Miejski Pohułanka. Dzisiaj (dn 
19 bm.) o godż. 8,30 wiecz. w Teatrze na Po 
hulance odbędzie się premjera sztuki Falka 
Halperina p. t. „Krėlowa Miriam“, osnuto; 
na motywach Kistorycznych z okresu pano- 
wania Heroda Wielkiego w I wieku przed 
Nar. Chr. „Królowa Miriam', daje barwny 
obraz intryg i walk na dworze ówczesnego 
władcy Jerozolimy o dziedzictwo tronu Ju 
dei. Specjalna ilustracja muzyczna, tańce i 
stylowa oprawa dekoracyjna -— składają się 
na ińteresującą całość przedstawienia, Któ 
re reżyserował W. Czengery. 

Główne role odtwarzają: N. Wilińska, I 
Jasińska-Detkowska, H. Skrzydłowska, J. Ta 

tarkiewicz, E. Gliński, K. Dejunowicz, W. 
Neubelt. 

— Kino—Teatr Rozmaitości. Dziś, wto: 
rek dnia 19 bm. pocz. seansu o godz. 4 arcy 
dzieło filmowe „Wiara, Nadzieja, Miłość 
Na scenie —- „Rewizor* -—— Gogola, skrót sce 
niczny. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
KRADZIEŻE. 

Jasińskiemu Pawłowi,  zamieszkałemu 
czasowo przy ulicy Kijowskiej 2, skradziono 
% WE mieszkania BĘ: 7 o 
tówceć 2 1 

   
  

® 

Z mieszkania Polaczonka Bronisława 
(Trakt Batorego 43) skradziono garderobę 
damską, męską oraz bieliznę pościelową, lącz 
nej wartości 50 żł. 

- Deeliodzenie” ustaliło; że” Kradzićży doku 
nał Tomaszewski Bronisław (Trakt Batorego 
43); którego ze skradzionemi rzeczami zatrzy 
mano. 

MARIJA I PAULINA. 

Na ulicy Wielkiej taksówka, prowadzona 
przez Michniewicza Jana, najechała na prze 

chodzącą przez jezdnię Zdrujewską Marję 
(Antokolska 82). Zdrujewska doznała okal 
czenia nogi. 

Na ulicy Wiłkomierskiej taksówka Nz 
38194 najechała na przechodzącą przez jezd 
nię Romaniecką Paulinę (Szosa Wiłkomier 
ska), która doznała ogólnego potłuczenia cia 
ła. 

str. K. Wóycickiej, wydane na podo- 
bieństwo zeszłorocznych „Moich wier 
szykėw“ E. Szelburg-Zarembiny i 
„Małej Tereski* A. Bogusławskiego. 
„Wesołe Wierszyki** wprowadzają w 
krąg rodziny, świąt, baśni, a. czynią 
to z rzetelnym realizmem, z niezrów- 
nanym wdziękiem, właściwym znako- 
mitej autorce. 

W świat czystej fantazji wprowa- 
dza nas bajkowa powieść I. Romina 
„Cudowne wakacje Janka Szewezy- 
ka“. W świat fantazji rozhukanej, go- 
rejącej od barw, pełnej niezwykłych 
przygód i mieniący się blaskami: po- 
ezji. Klimat tej niezwykłej powieści 
przypomina opowieści A. T. E. Hoff- 
manna i cudowną „Ale w krainie cza- 
rów”, styl Makuszyńskiego, a galopa- 
da obrazów i zdarzeń wywodzi. się 
niewątpliwie z ducha filmu. Książka 

jest wydana naprawdę luksusowo (ce- 
na egz. zł. 6-—) a przepyszne siedmio 
kolorowe ilustracje E. Kanarka — ist- 
ae poematy sztuki malarskiej. — 74- 

  

. sługują na osobną recenzję. 
Pozatem ukazała się „ó-eia Księga 

Koziołka-Matołka* ostatnia z głośnej 
serji. Kto nie zna pełnych fantazji i 
dowcipu wierszy K. Makuszyńskiego 
i bajecznie kolorowego filmu obrazko 
wego M. Walentynowicza na temai 

    

  

W-TL EŃ SE | 

ADMINISTRACJA 
Kuriera Wileńskiego 
WILNO, BISKUPIA 4, Tel. g 

Panna i jej 
pięcioro dzieci. | 

Marja Kirkiewiczówna ma 30 lat, dom i 
3 ha ziemi. Jest sierotą i panną. Ostatnio 
oskarżono ją o uduszenie ręcznikiem swego 
dziecka, w czasie porodu. 

Kirkiewiczówna w śledztwie do winy nie 
przyznała się i dawała wykrętne odpowiedzi. 

Sformułowano więc akt oskarżenia i wczoraj 
K.-stanęła przed sądem okręgowym w Wil 
mie. 

Rozpoczęło się poszukiwanie prawdy -- 
Przyniosło ono niesamowity rezultat 

Kirkiewiczówna jest młodą kobietą ' ze 

wsi, o niskim rozwoju umysłowym. Ma w za 
ścianku Popioły, gm. mickuńsk gdzie za 
mieszkuje, ustaloną opinię zalotnicy. Ca pe 
wien czas zapada w ciążę. Nie zna świado 
mego macierzyństwa 

    

  

Na zapytanie sędziego, czy przyznaje з 
do winy uduszenia dziecka, — odpowiedzi 
la, że dziecko samo.zmarło z nieznanych 
przyczyn: 

    

  

Na Gwiazdke 

przyjmuje ogłoszenia : 
Sędzia zwra: awagę, że dziecko samo nie 

mogło się udu bo sekcja wykazała udu 
szenie, jako przyczynę zgonu. K. obstaje jed 
nak przy swojem twierdzeniu. 

Jedyny świadek: w sprawie, funkcjonar- 
. P. twierdzi, że K. miała pięcioro nie 

dzieci. 
proszę 

    

sędziego, tylko dwoje . 

  

— Proszę wysokiego sądu —- wiem na 
pewno, że pięcioro -—— twierdzi posterunko- 

wy. 
— Przypomnijeie sobie -— zwraca się s 

  

pominam, panie sędzio, miałarn 
troje — pierwsze umarło „drugie zamarzło 

mi na rękach. Wie o tem posterunek policj 
bo przyszłam do nich i pokazaiai nie: 
Szłam wtedy bardzo daleko. 

    

Posterunkowy obstaje jednak, źe K. mia 
ta pięcioro dzieci. 

Po kilku pytaniach wreszcie i Kirkiewi 
czówna przypomina, że miała pięcioro dzie 
cl 

— A. gdzie one są, - czy choć jedno 

  

- Nie, wysoki sądzie, wszystkie pomarły 

Polecamy po cenach fabrycznych wszelką BIELIZNĘ 

TRYKOTOWĄ dla pań, panów, dzieci i niemowląt, 

BIELIZNĘ damską jedwabną znanej jakości 

pod marką „SILKANA:, 

BIĘLIZNĘ damską wełnianą i bawełnianą 

pod marką 

pozatem: pończocty, skarpetki, rękawiczki, kostjumy narc , pułowery, szalikiit p. 

L.PlihaliS-Ka 
Fabryka wyrobów trykotowych i dzianych w ŁODZI, 

Oddział w Wilnie—Wielka 56. Tel. 14-75 
  

OGŁOSZENIE POWTÓRNE. 
  

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

zawiadamia pp. Akcjonarjuszów, że w dniu 
28 grudnia 1938 roku o godz. 5 po poł. w lo- 
kału Zarządu przy ul. Słowackiego 28 m. 3 
odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadze- 
nie Akcjonarjuszów z następującym porząd- 

4) Zagajenie i wybór prze- 
wodniczącego, 2) Sprawozdanie Zarządu za 
rok 1932-33, 3) Sprawozdanie Komisji Rewi- 

4) Zatwierdzenie bilansu i rachunku 

5) Wybory 
Rewizyjnej, 

kiem dziennym: 

zyjnej, 
strat i zysków za rok: 1932-33, 

członków Zarządu i Komisji 
6) Wolne wnioski. 

WĘGIEL 
poka NI. DEUL 

Górnośląsk. konc. 

„Progress“ 

fagiellońska 3 
telefon 8-11. 

„ELASTICANA“, 

  

   Ogłosze- 
nia do 

nych warunkach 

  

NM M AMNCE | 
JUŻ CZAS POMYŚLEĆ 

0 ogłoszeniach świątecznych 
„kurjera Wileńskiego" 

i innych pism przyjmuje na bzsrdzo dogod- 

BIURO REKLAMOWE 
STEFANA GRABOWSKIEGO 
W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. 

ŽK 

Nr. 340 3181) 

codziennie 

ed godz. 

8; —3'h 

Urodziły 
ne dlugo. 

się i odrazu umarły. Nie żyło żadć 

Prokurator zwraca uwagę na zagadkową 
wszystkich dzieci panny i przypu 
że czwarte zkolei dziecko jej, o któ 

rem mówi, że zamarzło, zostało również jak 
i ostatnie przez nią zgładzone. Prosi też © 

zy wymiar kary. 

ia Orlicki skazał K. na 3 lata wię 
zienia i na wniosek prokuratora polecił ara 
sztować ją i osadzić w więzieniu na Łukisz. 
kach. 

   

    

    

  

Kirkiewiczówna 
wyrokiem. ? 
kary. 

była bardzo xdziwions 
e spodziewała się tak wysokiej 

WLOD 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA. (Pat). Londyn 29,02—29,16 
28,88. Nawy Vork czek 5,64 — 5,67 —- 

5,81. Nowy York kabel 5,65 5,68 — 5,82. 
Paryž 3487 — 34,96 — 34,78. Szwajcarje 
172,18 — 172,61 — 171,75. Berlin w obr. pry 
watnych 212,30. 

Dolar w obrotach prywatnych 5,64. 

Rubeł złoty 4.67 — 4,68. 

    

  

M Kenigsberg 
Choroby skórna, 

weneryczne 
1 moczopłeiowa, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

ad godz. 9—772 1 £4—8, 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. $ 

przyjmuje od 9—| į — 
2 WB 

  

  

Dwa mieszkania 
czteropokojowe z łazien= 
kami ciepłe, Бэт@то sło- 

meczne do wynajęcia. 
Komorne łącznie z po 

datkami 115 i 125 zł. 
Wiwuiskiego 6. 

Mieszkania 
z 2i3 pokoi z kuchnię 
do wynajęcia. Św. Filipa. 
Nr. 4 vis a vis Szpitala 

Św. Jakóba. 

DO WYNAJĘCIA 

POKÓJ 
z osobnem wejściem, 

Światło elektryczne, może 
być z vżywaln. kuchai. 
Skopówka Nr. 5 m. 2. 

inteligentna 
panienka poszukuje po” 
sady w charakterze bony 
lub ekspedjentki. Łask. 
zgłoszenia do Adm” 

„Kurjera Wileńskiego 

B. nauczyciel gimn. 
udziela łekcyj i korepetyc 
w zakresie 8 klas gimnas+ 
jam ze wszystkich przed- 
miotów.Specjalność mate 

  

  

      

   

  

     
  

niskie a mianowicie 

12 .„ » я ”     

Skończył konserwatorjum warszawskie Nau- 

czyciel specjalność FORTEPIAN. Ceny bardzo 

16 lekcji na miesiąc — 12 zł. 

9. 
. . - . ” 

Dzieciom od 6 — 10 lat daje się lekcje po '/, 
godz. dziennie 12 lekcji na miesiąc za 6 złotych. 

Adres: Dominikańska 14 m. 3. 

matyka, fizyką, jęz. poł 
aki. Łaskawe zgłoszenia dą 

administracji „Kur. Wik% 
pod b. nauczyciel. 
  

6 Poszukuję POSADY 
maszynistki lub kancelist- 

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

  

  

- Pm 
  

  Dziš premjera! 

1) Potężny, pełen na- 
pięcia dram. dziwów 
i niesamowitości p.t. 

2) Najbardziej żywio- 
łowa komedja jaka 
przyszła do nas p.t. 

Podwójny program!     

DZIWOLĄGI 
NABIERALSKI i S-ka 

Początek o godz. 4—6—8—10.15 

Po raz pierwszy w Wilnie! 

  

Sala jest dobrze ogrzans 
  

UWAGAI 
Film, który entuz- 
jazmuje cały świat! HELIOS 

TEATR-KINO 

Rozmaitości 
Sala Miejska 
Ostrobramska 5   
  

barwnych przygód Koziołka-Matołka 
Powołany do życia dopiero przed ro- 
kiem Koziołek-Matołek dziś już jest 
ulubioną czytanką dzieci, które pow- 
tarzają zwrotki tego „poematu. 

Przechodzimy z kolei do książe« 
dła nieco starszego wieku. Tu produx 
cja została zrealizowana planowo: 
mamy więc powieść: morską, taterni- 
czą, lotniczą. kresową. z życia szkol- 

nego. 
Powieść lotnicza: „Skrzydlaty chło- 

piee* K. Makuszyńskiego, świetnie 
ilustracje M. Byliny — to opowieść 
rzewna, głęboko poetycka, a przytem 
jakże rzeczowa o biednym chłopcu, > 
jego zacnym opiekunie, o jego karje- 
rze życiowej w lotnictwie. Powieść 
aktualna, budząca zapał dla szczyi- 
nego powołania lotniczego, niewątpłi 
wie podzieli los wszystkich książek 
Makuszyńskiego -— to znaczy rozej- 
dzie się w ciągu jednego sezonu. 

Powieść morska Jima Pokera 
„Zdzieh szuka ojca* z 25 dwubarw- 
nemi ilustracjami A. Ciechowskiego 
jest w najlepszym łego słowa znacze- 
niu powieścią przygód, udokumento- 
warą doskonałem znawstwem mera, 
jego żeglujących mieszkańców. Bo- 
hater powieści Zdzich w poszukiwa- 
niu rodziców, którzy zawieruszyli się 

Drukarnia SZBACZĄ, Wilno, R. 4, tel. 5-40. _. 

  

Koncert gry niespotykany w żadnym filmie. 

DZIŚ ARCYDZIEŁO FILMOWE! 

Wiara, Nadzieja, Miłość 
Misterjum czystej miłości w przepiękn. zdaniach katedry gotyc, 
oraz DODATKI DŹWIĘKOWE. 

Kapitan DREYFUS 

Sala dobrze ogrzana 

w Rosji, wyrusza w Świat, wędrując 
z Rosji do Warszawy, z Warszawy do _ 
Gdyni, a stąd morzem aż na Wyspy 
'Sołowięckie, przechodzi praktykę że- 
glarską, przeżywa mnóstwo przygóu, 
odnajduje ojca, ratuje go z obozu i 

t.d. Książka jest wydana szczególni: 
pięknie. : 

Powieść *taternicza H. i J. M. Ry- 
tardów „Kołeba na Hliniku* (6 foto- 
sów, 15 ilustr. "M. Hładkówny) to 
wzór powieści łączącej harmonijnie 
bogaty materjał dokumentarny, z ży- 
wą, intrygującą, barwną fabułą. Czte- 
rech chłopców wyrusza z Warszawy 
w góry na rowerach. Po drodze prze- 
żywają wiele przygód, wreszcie trafia- 
ją do Zakopanego. Kapitalne są opisy 
gór, taterniczych . wycieczek, częsta 
niebezpiecznych, życia, pracy i oby- 
czaju górali. Niektóre sceny są opi- 
sane tak plastycznie, z taką bezpo- 

średnią grozą przeżycia i zarazem 
umiejętnością pisarską, że zostają na- 

zawsze w pamięci czytelnika. W tej 
ślicznej powieści o Tatrach niebrak 

t historji przemytniczej, i poszukiwa- 
nia odludnej koleby i jej skarbów it.d. 

Powieść kresowa J. Rościszewskiej 
„Panienoezka* (ilustr. R. Wyłcana) 
to dziennik panienki z dworku kreso- 
wego, pisany w czasie wojny polsko: 

Każdy powinien widzieć. 

NA SCENIE: Rewizor 
skrót sceniczny wg N. GOGOL A. 

Arcydzieło osnute na tle ałynnej 
szpiegowskiej afery we Francjó 
W rol gł. najwyb. art. Europy 

NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe 

  

bolszewickiej. Książka porywa auten- 
tycznością przeżyć i zupełnie nowem 
podejściem. Na tle tragedji wojennnej, 
dzielna bohaterka powieści . przeży* 
wa tragedję osobistą: rozejście się ro- 
dziców, rozbicie rodziny. Wobec po- 
ruszonych w tej książce tematów, na- 
łeży ją dawać do czytania tylko star- 
szej młodzieży. Autorka zerwała w 
sposób odważny i słuszny z szablo- 
nem literałury dydaktycznej, nie tai 
ciemnych stron życia; wręcz przeciw- 
nie, ujawnia, aby im zręcznie prze- 
ciwstawiać wyższość i lepszość zasad 
moralnych. 

Szkolna wreszcie powieść to „Wiel- 
ki spór w piątej klasie" W. Potem- 
kowskiej — rzecz napisana z ogrom- 
ną swadą, z doskonałą znajomością 
środowiska szkolnego. O wartości jej 
świadczy bodaj to, że obok „Serca 
Amicisa, „Przygód Żeglarzy” i „Ro- 
binzona* Anczyca, „Mieszkańca pi 
szczy“ 'Zaleskiej, „Dyska Olimpijskie- 
go“ J. Parandowskiego, została za- 
kwalifikowana przez Min. W. R. i O. 
P. jakó uzupełniająca lektura szkoł- 

na. 

  

Plon, jak widzimy, obfity i przy- 
noszący zaszczyt wydawnictwu. ż 

& 

Redaktor odyowiedziaiuy Witeld Kiszkis. 
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