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Budowa Trzeciej Rzeszy. [rqp] 
Zarysy Trzeciej Rzeszy nabierają 

stopniowo wyrazistości. 

Dopóki Trzecia Rzesza 

tylko w wyobraźni wieszczów i pro- 

roków, w mowach Mesjasza i jego 

apostołów, w -sercach porwanych 

przez oratorów tłumów — trudno by- 

ło ją sobie ściśle wyobrazić, bowiem, 

jak każda idea, rozmaicie przełamy - 

wała się w Świadomości swoich wy- 

znawców. Nie jest wypadkowym od- 

bywający się obecnie spór o genezis 

idei Trzeciej Rzeszy. Spór ten posiada 

w mniejszym stopniu naukowo-histo- 

ryczne znaczenie, istota jego polega 

raczej na wykrywaniu treści idei. Je- 

dni wywodzą koncepcję Trzeciej Rze- 

szy bezpośrednio od Świętego Rzym- 

skiego lmperjum Narodu Niemiec- 

kiego, inni — desygnują na jej ojców 

teoretyków restauracji Gentza, Ada- 

ma Miillera i Karola Ludwika von 

Hallera, inni znowuż chcą widzieć in- 

nych pisarzy w charakterze jej twór- 

istniała 

CÓW. e 

Wszystkim tym zakusom przeciw- 

stawił się na łamach „Vėlkischer Beo 

bachter“ sam Rosenberg, jeden z apo- 

stołów istniejącej Trzeciej Rzeszy. Do- 

patrzył się on we wszystkich tych de- 

batach podciągniętych do jednego po- 

ziomu (gleichszaltowanych) niemiec- 
kich profesorów próby .przeszniuglo- 

wania pod hitlerowską okładką roz- 
„maitej herezji, 

kratycznej nauki o państwie, W zwiąż 
ku z temi przeszwarcowywanemi- w 

niemieckiej literaturze herezjami Ro- 

senberg. autorytatywnie wyjaśnił, że 

za rodzicieli hitlerowskiej wiary, czy- 

li nauki o Trzeciej Rzeszy są uznani 

tylko i wyłącznie Nietsche, Wagner 

oraz Houston Stewart Chamberlain. 

Szczególnie dotkniętym czuje się 

Roseńberg tem, że wymienieni wyżej 

pseudokomentatorowie nauki o Trze- 

ciej Rzeszy cytują.„w najlepszym: wy- 

padku tylko dzieło wodza Adolfa Hi- 

tlera „Mein Kampf", zupełnie nie wy- 

mieniając innych twórców ruchu. 

Jest to, rzeczywiście, krzywdząęć. 

Przecież nie tak jeszcze dawno napi- 

sał Rosenberg dzieło „Das Mythos des 

XX Jahrh“. („Mit XX wieku“), ktore 

— the last, not least — o całą głowę 

słoi wyżej od osławionej księgi Hitle- 

ra i które on, Rosenberg, niewątpliwie 

uważa za autentyczną biblję Trzeciej 

Rzeszy. Ale wszystko to się odnosi 

do dziedziny teorji. 

Tymczasem Trzecia Rzesza  jaż 

dawno przestała być koncepcją i ma- 

rzeniem. Na naszych oczach wciela 

się w życie, możemy więc poznać ją 
nie ze słów jej teoretyków, wieszczów 

i proroków, łecz według czynów jej 

budowniczych. 

Trzeba to przyznać budowniczym 

Trzeciej Rzeszy, że jej aparat ustawo- 

dawczy pracuje dosłownie, jak mówią 
w Niemczech „am laufenden Band“. 

Ustawy sypią się jak z rogu obfitości. 

Nie ograniczona żadnemi parlamentar 

nemi, lub jakiemikolwiek innemi, ha- 
mulcami ustawodawczego mechaniz- 

mu, maszyna pracuje nieprzerwanie, 

dostarczając obficie pracy państwo- 

+ wym drukarniom, a zmartwienia mło 

dym prawnikom, którzy powinni о- 

panować całą tę mądrość jurydyczną. 

Zresztą — młodym prawnikom idą 

na rękę w tym względzie starsi, któ- 

rzy, nie składając rąk, wciąż produ- 

kują komentarze do nowych ustaw. 

W ten sposób rząd hitlerowski wnosi 
ożywienie i do tej branży gospodarst- 

wa narodowego. 

Zpośród seryj praw, wydanych 

ostatnio w Niemczech szczególnie za- 
sługują na uwagę: dekret o scaleniu 
państwa i partji, dekret o państwo- 

wym mohopolu handlu serem, ma- 

słem i jajami, oraz pruskie rozporzą- 

dzenia o reformie samorządów. 

w rodzaju nprz. teo- wania ich. 
   

  

Mocą pierwszego z wymienionych 

dekretów partja hitlerowska staje się 

korporacją prawa publieznego z wła- 

snem sądownietwem i innemi funk- 

cjami tego rodzaju korporacji. Dru- 

gi dekret rozciąga istniejące prawo 

skarbu pierwokupu tłuszczów roślin- 

nych także na masło, ser i jaja. Mocą 

tego prawa każdy-wytwórca lub im- 

porter tych produktów powinien je 

przedewszystkiem oferować skarbo- 

wi. W wypadku zaś, gdy skarb nie 

skorzysta z oferty, nie ma prawa ich 

wogóle sprzedawać. 

Intencją tego rozporządzenia jest 

uregulowanie podaży wymienionych 

produktów wiejskich celem utrzyma- 

nia sztywnych cen. W sposób 

mamy tu do czynienia z kontynuacją 

ten 

tej polityki cen, o której w swoim 

czasie pisaliśmy w artykule, omawia- 

jącym agrarną politykę hitleryzmu. 

Agrarna polityka zawsze może 

kierować się jedną z dwóch zasad: al- 

bo skarb pragnie zapewnić konsumen 

towi tani chleb, albo też rolnikowi 

wysoką rentę ziemską. Agrarna po- 

lityka hitleryzmu całkowicie poszła 

po linji drugiej zasady. Pragnąc utrzy 

mać możliwie najwyższe ceny na pro- 

dakty wiejskie, dąży do ograniezenia 

ich podaży. Nowa ustawa daje moż- 

ność rządowi nietylko zduszenia im- 

portu tych produktów, ale i reduko- 

wytwarzania wewnątrz 
kraju. Jednócześnie ustawa ta daje 

do rąk niemieckiemu rządowi potęż- 

ną broń w stosunkach międzynarodo 

wych. Co mogłaby, naprzykład, uczy- 

nić Litwa, gdyby rząd niemiecki od- 

mówił kupowania importowanych z 

Litwy produktów mleczarskich? Mo- 

że nie jest to wyłącznie zbiegiem oko- 

liczności, że dekret ten wydano bez- 

pośrednio po pierwszej próbie Litwy 

przejścia do bardziej aktywnej poli- 

tyki w Kłajpedzie? 

Wreszcie. serja wymienionych w 

końcu rozporządzeń ma zastosowanie 

nie do całej Rzeszy, a jak dotąd tylko 

do Prus. Oznaczają te rozporządze- 

nia zupełną likwidaeję pruskiego sa- 

morządu. 

Wszyscy kierownicy samorządów, 

poczynając od burmistrzów w mia- 

stach i kończąc na wójtach we wsiach, 

będą w przyszłości nie wybierani, lecz 

wyznaczani przez władze centralne 

na okres 12 lat. Zastępcy wójtów i 

„ławnicy także będą wyznaczani przez 

państwo na taki sam okres. Celem 

najbardziej ścisłego kontaktu partji 

z samorządem w charakterze człon- 
ków z urzędu wchodzą do samorzą- 

dów miejscowy przywódca partji 1 
najstarszy rangą przywódca lokal- 
nych bojowych oddziałów S. A. Re- 

szła członków jest wyznaczana (nie 

wybierana!) przez rząd ze środowi- 

ska zawodowo — stanowych organi- 

zacyj. A ponieważ wszystkie te orga- 

nizącje już dawno są gleichgeschal- 

tet, i. j. 
dy wyznaczone przez władze, będą to 

także „swoi”, t. zn. rząd będzie miał 

możność z osób delegowanych do za- 

orga- 

mówiąc inaczej, mają zarzą- 

rządów * zawodowo-stanowych 

wybrać dełegatów do rad 

miejskich, czy gmin wiejskich. 

Żeby zaś to wszystko nie odbyło się 

bez humoru, tę faktyczną likwidację 

samorządu nazwano w języku praw- 

niczym „ustanowieniem prawdziwego 

samorządu (?!). * 

    
   

  

nize 

Bezpośrednie znaczenie tej refor- 

my wyraża się, oczywiście, w tem, że 

pewna ilość jeszcze nie uplasowa- 

nych członków partji otrzyma naresz- 

cie synekurki. Jednocześnie, jednak, 

reforma ta daje wyobrażenie o tem, 
co hitlerowcy rozumieją pod określe- 

niem „państwo stanowe”. Ten zaszar- 

gany termin otrzymuje wkońcu zupeł- 
nie realny sens: oznacza w istocie peł- 

Sprawcą zamachu — student rumuński. - 
Tekę po premjerze Duca obejmie minister Angeiescu. 

BUKARESZT (Pat). O godzinie %,30 wieczorem prezes rady ministrów 

Duea padł ofiarą zamachu. Napastnik, student Mikołaj  Constantineseu, 

strzelił do premjera eztery razy z rówoiweru, trafiająe go w głowę. Prem 

- в Duca padł martwy na miejscu. 

"Zamach miał miejsce w Sinaja. Spr 
2 

a zamachu, daw cztery strza     
ły, rzucił granat, raniące dr. Costinesen,, byłego burmistrza Bukaresztu. 

Constantineseu — jak stwierdziło dochodzenie — miał trzech wspólników. 

Na życzenie króla zwioki premjiesa przewieziono do pałacu krółewskie- 

go w Sinaja. 

Minister oświaty Angeleseu jako ra jstarszy z ministrów, został wez- 

wany tielegraficznie do Sinaja. Prawdopodobnie będzie mu powierzona 

misja objęcia stanowiska premjera, 
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Zamówienia na stoliki przyjmowane są w bufecie. 

  

Zwyczajem lat ubiegłych r tanie, miłe i tradycyjne. 
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GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA. (Pat.). Dewiy: Londyn 29,10 

29,08—29,23—24 jowy York kabel 5,74 
5,77—5,71. Paryż 5 i pol-34,94—34,77. 
Szwajcarja  172,20—172,63—171.77. Beriin 
w obr. nieof. 212,30. 

Dolar w obr: prywatnych 5,69—5,70. 
Rubel 4,64—4,65. 

    

  

  

Pokojowe T Roosevelta. 
LONDYN. (Pat.) Wezoraj wieczorem mt 

bankiecie, wydanym przez Fundację im. pre- 
zydenta Wilsona w Waszyngienie, wygłosii 

wielką mowę, poświęconą sprawie pokoju. 
prezydent Roosevelt. 

Zdaniem mówcy, ałltruistyczny i wysoce 
idealistyczny progr. pokojowy, jaki miał 
na myśli prezydent Wilson, nie został zreak- 
zowany tak, jak sabie wyobrażał zmarły pre 
zydent. Nadmierny wzrost dążeń nacjonali- 
stycznych wśród rozmaityeh narodów za 
miast zbliżać, jak tego pragnął Wilson, od- 
dałał Amerykę od współpracy międzynarodo 
wej. Dziś jednak, w obliczu poważnej sytw- 
aeji międzynarodowej, Ameryka w 
dziej otwarcie współpracąuje Z 
dów, niż kiokołwiek przedtem. Liga Naro- 

dów stała się obeenie podporą w strukturze 
pokoju wszechświałowego. Nie jesteśmy ezła 
nkam! Ligi — mówił Roosevelt" — i nie za- 
mierzamy do niej wstąpić, ałe współprae 
my z Ligą w każdej kwcstji, która nic jest 
ściśle polityczną, a która w oczywisty spe- 
sób wyobraża poglądy i dobra wołę narodów 
w odróżnieniu od pogłądów i korzyści pre;- 
wódców poiitycznych 1 KIOS Uprzywilejowa- 
nyeh, lub ich imperjałistycznych eełów. 

Ludność świata w 90 proe. jest zadowe- 
łona ze swych granie terytorjalnych i gote- 
wa jest ograniczyć swe zbrojenia, jeśli każ 
dy naród tego dokea Pokój wszechświała- 
wy zagrożony jest przez pozostałe 10 prae., 
eo de których istnieje obawa, że pójdą One 
za swymi przywódcami, doemagającymi sie 
ekspansji terytorjalnej kosztem sąsiadów i 
nie eheqcymi ograniczać zbrojeń lub wstrzy 
mać zbrojenia się, nawet gdyby wszyscy inni 

zgodzili się na nienapadanie wzajemne i og 
raniezenie zbrojeń. Gdyby te 10 proc. mogły 
być przekonane przez owe 30 protų aby my- 
Ślały samodzielnie i uie dały się prowadzić 
na pasku, to na świecie zapanowałby prav- 
dziwy spokój. 

    

      

        

Na zakończenie Rooscvełt wysunął nastę- 
puhce trzy załecenia dla osiągnięcia pokoju 
śwłatowego: 

1) Niechaj każdy naród zgodzi się w okre 
sie kilku lat stopniowo usunąć wszystka 
broń ofenzywną, będącą w jego posiadanin 
i nie wytwarzać dodatkowej. Nie zahezpie- 
eza to jeszeze żadnego narodu przed inwa- 
zją, 6 ile nie zostanie mu przyznane prawo 
zabezpieczenia własnych granic trwałemi tor 
tyfikacjami i o ile nie będzie wprowadzona 
stała inspekcja międzynarodowa dla prze- 
konania się, że sąsiedzi nie wytwarzają i nie 

utrzymują zbrojeń w celach wojny ofenzyw- 
nej. 

2) Niechaj każdy naród złoży deklarację, 
że żaden z nich nie pozwoli swoim siłom 

zbrojnym przekroczyć granie swego krajn 

i przejść na terytorjum drugiego. Wykrocze- 
nia przeciwko temu zobowiązaniu byłyby 
traktowane przez ludzkość jako akt napa- 
śei i dlatego musiałyby wywołać potępienie 
całej ludzkości. 

° 3) Oezywistem jest, že żadne porozumie- 
nie powszechne nie będzie miało wartości. 
o ile nie przystąpią do niego wszystkie bez 
wyjątku państwa drogą uroczystego zobo- 
wiązania. Gdyby więe takie porozumienie zo- 
stało przyjęte przez ołbrzymią większość 
państw z tem, że wejdzie ono w życie tylko 
wtedy, gdy zostanie podpisane przez wszysi- 
kich — to wówczas byłoby stosunkowo łaf- 
wo ustalić, które państwa cheą podkreślić 
swą przynależność do grona mniejszości, 
weiąż jeszeze wierzącej w siłę miecza dla 
cełów inwazji i atakowania swyeh sąsiadów. 

Kronika  telegraficzna. 
Zwłoki komisarza sowieckiegąe Launa- 

czarskiego sprowadzone zostały z Mentóny 
do Paryża Trumna, pokryta sztucznym 
sztandarem, została wystawiona na widok 
publiczny w ambasadzie sowieckiej. Po świę 
tach noworocznych zwłoki Łunaczarskiego 
przewiezione zostaną do Moskwy. 

— Proces przeciwko gen. O*Dutfy razpo 
czyna się w Dublinie przed ttrybunałem woj 
skowym 2 stycznia. Doręczony generałowi 
akt oskarżenia obejmuje 5 punktów, zarzu- 
cających mu należenie do nielegalnej orga- 
nizacji, zachęcanie do czynów buntowniezych 
oraz nawoływanie do dokonania mordu na 
osobie szefa rządu de Valery. 27 

— W Kanadzie panują obeenie būrdzo 
silne mrozy, których ofiarą padło już wiele 
osób. Gruba powłoka śnieżna utrudnia w, du 
żym stopniu komunikację. 

— Z Bagdadu donoszą o masowej redak, 
cji urzędników państwowyeh-Żydów z po- 
wodu rzekomo ich zbyt wielkiej liczby, 

Interweńcja w tej sprawie ambasadora hey; 
tyjskiego pozostala bez rezultatu. > 

Zarząd robót puhlieznych laki 
w Waszyngtonie 84.931.890 dolarėw na dal. 
sze roboty publiczne. Z przeznaczonej pier: 
wotnie na te roboty simy 3.300 miljonów., 
dolarów pozostało obecnie 143.968.900 du“ 

larów. : 

  

  

Exposė komisarza Litwinowa 
na posiedzeniu CKW ZSRR. 

MOSKWA. (Pat.) Na dzisiejszem posiė 
dzeniu CKW ZSRK wystąpił z wielkiem tv- 
posć komisarz Litwinow. 

Na wstępie mówea seharakteryzował na- 
streje epoki jako. zmierzch powojennego 
pacytfizmu i powrót do metod przedwojennej 
polityki. Mówca ostro zaatakował Niemcy 
mėwiuc 6 dejścin do władzy nowych par- 
tyj, wyznających ideologję nienawiści i woj- 
ny pomiędzy rasami, wyznaniami i naroda- 
mi Oraz wychowujących w tym duchu mło- 
dzież. Ugrupowania te działają pod hasłami 

ki z marksizmem, ałe w pierwszym rzę- 
dążą do rewizji traktatów i aneksji te- 

rjów nawet takieh, o których traktaty 
nie mówią. 
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Z katastrofy pod Paryžem. 

  
Na zdjęciu zmiażdźona lokomotywa ekspresu, który naskoczył na stojący przy sygnale 

  

stanów ną subordynację 

przed wszechmocną partyjną biuro- 

wszystkich 

kracją. 

W ten sposób na naszych o! 

odbywa się w Prusach restauracja ab- 

solutyzmu. 

ch 

  

który łyłko tem się różni 

od absolutyzmu końca XVI w 
nie jest... oświeconym. Obserws 

pociąg. 
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POKOJOWA POLITYKA ZSRR. 

Komisarz Litwinow 7 calym naciskiem 
podkreśla pokojowe tendeneje polityki sa- 
wieekiej, twierdząc, że wojna utrudniłaby 
ZSRR rozbudowę gospodarczą i zaznacza 
przytem, że dla Związku Sowieekiego stano 
wiłaby groźbę wszelka wojna, rozpoczeta 
nawet zdala od granie sowieckich. To też 
ZSRR rozszerza system paktów nieagresį', 
które łączą go obecnie ze wszystkimi sa- 
siadami, z wyjątkiem Chin i Japonji, orae 
z Włochami, Franeją, a także zawiera kot- 
weneje, określające pojęeie napastnika, ze 
wszystkimi sąsiadami oraz państwami Małej 
Ententy. 

ZSRR nie zrzeka się wykorzystania wszei 
kieh istniejących lub mogąeyeh powstać or- 
ganizacyj międzynarodowych, jeśli może lub 
będzie mógł liczyć na to, że będą one służyć 
sprawie pokoju. Przechodząc do stosunków 
z poszezególnemi państwami, Litwinow szeze 
gólnie dodatnio scharakteryzował stosunki 
między ZSRR a Stanami Zjednoezonemi 
Francja, Włochami, Tureją i Polską. 

STOSUNKI Z POLSKĄ. 

Dłaższy ustęp przemówienia poświęcił 
Litwinow Polsce. Stosunkom z najbliższymi 
sąsiadami, a zwłaszcza z największym z nich 
—Polską, udzielam, rzecz prosta, najwięcej 
uwagi — oświadczył komisarz Litwinow. 
Możemy tu skonstatować poważny postęp. 
Zawarcie paktu nieagresji i konwencji, ok- 
reślająeej pojęcie napastnika, wpłynęło Da 
wzmoenienie wzajemnego zaufania i wza- 
jemnego zrozumienia. Polityczne perturba- 
eje w Europie, które nastąpiły w roku ubie- 
głym, zrodziły wspólnotę interesów, wynika- 
jąeą ze wspólnego niebezpieczeństwa i współ 
nyeh trosk. Jeżeli Polska i my nie zdawa- 
lśmy sobie sprawy ze wspólnoty tych trosk, 
to podpowiedzieli nam to ieh sprawcy. 
Wspólne troski i wspólne niehezpieczeństwa 
są najlepszym cementem, będącym spójnią 
między państwami. Szezególnie raduje nas 
przełom, który spostrzegliśmy w stosunku 
polskiego społeczeństwa do ZSRR, świadczą 
еу © tem, że szerokie koła społeczeństwa 
polskiego stopniowo dochodzą do przekona- 
nia, żywionego przez nas oddawna, że po 
między ZSRR a Polska najścislejsza współ 
praca jest całkowicie możliwa i pow. 
nastąpić i że niema żadnych objektywnyci 
przyczyn, stojących na przeszkodzie rozw 
jowi tej współpe: Z powyższego przeke 
nania wyrasta p eba zbliżenia kultural 
nego i rok ubiegły był świadkiem objawów 
tego zbliżenia. 

W momencie gdy Litwinow mówił o Arte 
ryee, Francji, Turcji i Polsce, na sali obrad 
odezwały się oklaski. 

     

    

  

SPRAWY BAŁTYCKIE. 

Następnie mówca przeszedi do państw 
bałtyckich, mówiąe, że Finlandja, Estonia, 
Łotwa i Litwa coraz bardziej przekonywujy 
się o eałkowitej pokojowości i życzliwości 
Związku Sowieckiego. Mówea ze 'szczegól- 
nym naciskiem wyraża zadowolenie z po- 

     

  

  

RRZZEERZZOSIA ZERA gy EURO PA“ -DOMINIKANSKA 1 
zaprasza Szanownych Gości na 

SPOTKANIE NOWEGO ROKU 
które urządza z udziałem nowozaangażowanej orkiestry z ulubieńcami Warszawy, 
wirtuozaini J. Kuczewskim i A. Zającem. Moc niespodzianek. Kolacje sylwe- 

strowe. Basen z żywemi rybami. 

  

Zamówienia na stoliki przyjmuje bufet. 

    

wodu zawarcia konweneji Indai si; z pań 
stwami Małej Ententy. 

NIEMCY — ZSRR. 

Końcowy ustęp swego przemówieńia Li. 
winow poświęca Niemeom i Japonji, wyrx- 
żająe pogląd, że zawarcie paktów nieagresji 
przez ZSRR nie mogło zaważyć ujemnie na 
stosunkach sowiecko-niemieckieh, ponieważ 
pakty nie były oparte na wrogieh stosun- 
kach wobec państw trzecich. Powodem złych 
Stosunków nie może być również regime w 
Niemezech, gdyż ZSRR dąży do dobrych sto: 
sunków nawet z krajami faszystowskiemi. 
Stosunek ZSRR do Niemiec wynika wyłąez- 
nie z jego polityki zagranieznej. Litwinow 
wspomina 0 antysowieckiej działalności vou 
Papena, 6 programie „Drang nach. Osten*, 
zawartym w książce Hitlera „Mein Kampi“, 
o memorjale Hugenberga na Коп?екепей 
łondyńskiej oraz 6 akeji Rosenberga. Mów- 
ea wskazuje wreszcie na system prześlado- 
wań obywateli sowieckieh w Niemezeech. Mó- 
wiąc o deklaraejach niemieckich mężów 
stanu, wyrażających ehęć utrzymania dob- 
rych stosunków z ZSRR, Litwinow wskazał 
na istnienie faktów przeczących tym dekla- 
racjom, a faktów tych — jak twierdzi — 
jest zbyt wiełe. Związek Sowiecki ehee miec 
z Niemeami jak najlepsze stosunki, nie żywi 
w stosunku do nich ani tendeneyj agresyw- 
nych, ani wrogich uczuć i nigdy nie będzie 
zachęcał do tego innych państw, ehciałby 
jednak mieć takie same gwaraneje ze strony 
Niemiee oraz pewność, że te gwaraneje nie 
znikną, gdy Niemey nabtorą siły do renli“ 
zacji agresywnych idei, które oheeni ieh 
władcy wyznawali przed objęciem władzy, 
a które są przez niektórych z nich nadał 
propagowane. 

MÓWCA ZARZUCA JAPONJI PRZYGOTO.-. 
WYWANIE WOJNY. 

W dałszym ciągu swego exposć Litwinow* 
omawiał sprawy stosunków ZSRR z Japo- 
nją, w szezególności sprawę sprzedaży kolei 

wsehodnie-chińskiej. Ponadto obszernie omó 
wił plany japońskich kół wojskowych, do- 
tyezące aneksji sowieckiego  Dałekiege 
Wschodu, że skoncentrowanie znacznych sil 
zbrojnych Japonji w Mandżurii stanowi bez- 
pośrednie zagrożenie graniey sowieskiej, na 
eo ZSRR musiał odpowiedzieć ufortyfikowu 
niem granic i przerzuceniem na ten odcinek 
odpowiednieh siŁ Zarządzenie to mówea 
scharakteryzował jako Ściśle obronne i za- 
rzucił fapouji, że przygotowuje wojnę agre 
Bywną, ponieważ nie grozi jej znikąd nie- 
bezpieczeństwo. Dalej wyraził nadzieję, że 
Japonja hędzie się kierowała opinją rozum- 
nych patriotów, a nie militarystycznych x- 
wanturnikėw. 

KWESTJA ROZBROJENIA, 

Ostatnich parę dai mėwea pošwieeil kon 
ferencji rozbrojeniowej. Na wysiłki rozbroje 
niowe w obecnej chwili Litwinow zapatruje 
się pesymistycznie twierdząc, że dozbroje 
nie nie było nigdy gwarancją pokoju, a nie 
można rozbrolć tych, którzy czynią użytek 
z broni, łub tych, którzy zamierzają uezynić 
to w najbliższej przyszłości. Nie można rów- 
nież żądać, aby rozbroiły się państwa, prze- 
ciwko którym skierowane są powyższe graź: 
by. © rozbrojeniu będzie można mówić ро- 
ważnie dopiero wówezas, gdy państwa szeze- . 
cze wyrzekną się wojny. Łitwinow twierdzi, 
że do wojny dąży znikoma cząstka fudności. 
Należy zatem zjednoczyć wysiłki olbrzymiej 
większości spragnionej pokoju i zjednoczyć 
te wysiłki nie w sojuszu ugrupowań narodo- 
wo-terytorjałnych, lecz w drodze współpra: 
cy, mającej na celu samoobronę tak, aby 
nikt nie ośmielił stę pogwałcić pokoja. 

RZ 
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Groźny wróg ludzkości. 
Jednem z największych niebezpić - 

czeństw. zagrażając, ch życiu ludz- 
kiemu, jest przewlekła choroba zakaź- 
na — gruźlica. Nasz wybitny lekarz 
i działacz na polu walki zgruźlicą So - 

kołowski nazwał ją przed laty „wiel- 
ką kięską społeczną”. Nie oszczędza 
ona nikogo, nie pomija żadnego okre- 
su Życia ludzkiego, porywa zarówno 
niemowleta i drobną dziatwę, jak mło 
dzież, dorosłych i starców, zarówno 
mężczyzn jak i kobiety. Najobfitszy 
wszakże płon zbiera wśród osób do- 
rosłych, w najpiękniejszym i najwy- 
datniejszych latach, bo pomiędzy ro- 
kiem 25-ym i 50-ym. 

Nie posiadamy dokładnej statysty- 
ki gruźlicy, jednak według obliczeń 
bardzo do prawdy zbliżonych, umie- 
ra %.Poólśck na gruźlicę około 75000 
osób, a pół miljona jest nią dotknię- 
łych. Według obliczeń Zakrzewskie- 
80. niemowlęctwo i pierwsze lata dzie 
€inne do 4-go roku włącznie dają bo- 

gaty pion śmierci na gruźlicę, plon. 
tóry przewyższa straty w ciągu na- 

pnych 26 lat życia, liczba zaś zgo- 
w pomiędzy 30-m a 69 rokiem jest 

półtora razy wyższa niż za poprzedni 
kres. Tylko krótki przeciąg czasu 

pomiędzy 5-ym a l2-ym rokiem jest 
jakby względnie wolny od gruźlicy. 

w tem zresztą nie ma dziwnego, 
gdyż do tego czasu zdążyły już wym- 
rzeć na gruźlicę wszystkie słabsze i 
mniej odporne jednostki. 

Choroba dosięga przeważnie ludzi 
biednych, mieszkających w  szczu- 
płych, przepełnionych mieszkaniach, 
gdzie zakażenie drogą rozpylania wy- 
rzucanych z kaszlem zarazków gruźli: 
czych odbywa się w wielką 0 
Nie oszczędza jednak ona i osób, z 
warstw zamożnych, które zarażają się 
w. miejscach publicznych, jak urzędy. 
szkoły, koszary, więzienia. wagony 
kolejowe, autobusy i t. d. zakażone 
piwociną gružlikow. 

Gružlica rujnuje dobrobyt rodziit, 

zwyradnia całe pokolenie i podcina 
siłę i tężyznę narodu. Walczyć z nią 
należy z całą energją i bez wytchnie- 
nia, bez przerwy. W wałce tej musi 
wziąć udział cały naród, bo niebezpie- 
czeństwo grozi wszystkim prawie w 
jednakowym stepniu. Na czele walki 
stać powinny czynniki państwowe: 
które uzgadniają kierunek walki, pod- 
jętej przez samorządy, organizacje 
społeczne i osoby prywatne. Długie 
łąta wałki z gruźlicą u nas i na Zac 
chodzie walki, która dała już wybitne 
rezultaty gdzieindziej, pozwoliły stwo: 
rzyć jej plan racjonalny. Plan ten daje 
się streścić w postaci trzech zasadni- 
czych zadań: wyszukanie chorych 
gruźliczych i roztoczenie nad nimi 
nad ich rodzinami bacznej opieki hi- 
gjeniczno lekarskiej, wyłączenia cho- 
rych w okresie wydzielania zarazków 
gruźliczych, a więc w okresie zaraźli 
wym, ze środowiska ludzi zdrowych 
i wreszcie leczenie chorych w okre- 
sach początkowych w odpowiednich 
uzdrowiskach przeciwgruźliczych.. Za- 
danie . pierwsze spełniają t. zw. pora- 
dnie przeciwgruźlicze, zadanie „dru- 
SIĘ przypada w udzia zpitalom prze 
ciwgružliczym, wreszėie.leczenie staje 
się żadaniem specjalnych uzdrowisk. 

: anie gruźlików każe prze 
cję uświadamiającą i pro. 

andową zarazem. W tej akcji musi 
udział zarówno państwo jak i 
ząd gminny oraz całe społeczeń: 

stwo. Państwo prowadzi akcję kie- 
rowniczą, ześrodkowuje cały materjał 
statystyczny, ilustrujący stan wałki * 
gruźlicą, pobudza do czynu ociężały. ch 
wydaje postanowienia o rejestrowa- 
niu chorych gruźliczych i pilnuje, a- 
żeby” postanowienia te były przestrze 

he, wspomaga Środkami materjal- 
nemi i siłami organizacyjnemi te 
miejscowości, gdzie niebezpieczeńst- 
%ó jest duże, a niema komu i niema 
za co akcję przeciwgruźliczą prowa- 
dzić. Państwo również jest obowią- 
zane dostarczyć sił fachowych do wal- 
ki z gruźlicą w postaci odpowiednio 
wykształconych lekarzy i wywiadow- 
czyń-pielęgniarek. Samorządy Gmin- 
ne tworzą poradnie, Szkitale i uzdro- 

    

   

  

  

      

     

   

   
   

  

   

    

wiska. W tej czynności musi im po- 
magać społeczeństwo za pośrednict- 
wem odpowiednich organizacyj spo 
łecznych, jakiemi są Kasy Chorych i 
Ubezpieczeń na życie, i na przypadek 
choroby, towarzystwa walki z gruźli- 
cą i Związki przeciwgruźlicze, wresz- 
cie poszczególne jednostki, dostarcza- 
jąc w miarę możności środków mater- 
jalnych, których wobec olbrzymica 
potrzeb na wszystkich polach życia 
państwowego, ani państwo, ani samo- 
rządy w dostatecznej ilości dostarczyć 
nie są w możności. 

Do poradni przeciwgruźliezej po- 
winien się zgłaszać każdy chory z 
cierpieniem dróg oddechowych, tu zu 
staje zbadany szczegółowo przez do- 
świadczonego w chorobach płucnych 
lekarza, który w razie stwierdzenia u 
niego objawów, budzących podejrze- 

nie, bada jeszcze dokładnie stan płuc 
za pomocą prześwietlenia, a plwocinę 
i inne wydzieliny na obecność zaraz 
ków gruźliczych. Jeżeli podejrzenie 
okazało się słusznem, rozciąga opie- 
hę nad chorym i jego otoczeniem 7a 
pośrednictwem wywiadowczyni, któ- 
ra na miejscu, w mieszkaniu choreg5 
zbiera dokładne dane o jego stanie do 
mowym i materjalnym i uczy chorego 
i jego rodzinę, jak się mają zachować. 
ażnby się ustrzec od zarażenia. Tam 

gdzie warunki domowe tego stanow- 
czo wymagają, gdzie zarażenie jest 
Łardzo łatwe, tam poradnia stara s'«: 
skierować niebezpiecznego `@а bli 
skich chorego do szpitala przeciwgru- 
źliczego. Chorzy początkujący, roku 
jący nadzieję wyzdrowienia zostają 
przez tę samą poradnię skierowani do 
uzdrowiska. 

Taki jest'plan walki z gruźiicą w 

zarysach ogólnych. Zobaczymy jak on 
się przedstawia na terenie Wilna i 
ziemi Wileńskiej. 

Opierając się na danych przyto- 
czonych wyżej, mamy prawo utszy- 
mywać, że corocznie umiera w W. lnie 

na gruźlicę około 600 osób, a liczba 
gruźlików dosięga 5000, w całem zaś 
województwie, liczącem przeszło 1 
miljon sto tysięcy mieszkańców ma- 
шу rocznie przeszło 3000 zgonów na 
gruzlicę i około 18000 gruźlików. Dzić 
siątki więc tysięcy todźin mają po: 
śród siebie chorych szerzących zarazę 
gruźliczą: 

A na te ogromne zastępy chorych 
posiadamy w Wilnie zaledwie j*den 
oddział gruźliczy w Szpitalu Zakaź 
nym na 50 dorosłych i takąż liczbę 
dzieci, który zmuszony jest spe iać 
jednocześnie rolę szpitala izolacyjne- 
go dla gruźlików wydzielających za: 
razki gruźlicze i uzdrowiska, d!a lżej 
chorych. Zaledwie. jedna poradnia 
przeciwgruźlicza T—wa Przeciwgru- 
źliczego w Wilnie i kilka ośrodków 
Zdrowia ha prowincji spełniają zada - 
nie wywiadowcze, a poczęści i leczni- 
cze, a i te niedość w sprawie zwałc? 

  

  

    

nia gruźlicy uświadomione czynniki 

wo szmcrządu gminnego chcialyvbv 

  

    

kresie kryzysu, kiedy są ni;pc 
niejsze. zamknąć i pozostawić 
rych na łaskę losu. Nie maczy wr 
cie wcale ani jednego uz trowisk 

prze: gruźliczego dla cgłorych pe- 
czątkujących i rokujących nadzieję 
wyzdrowienia. 

Widzimy więc, że położeni: nasze 
w sprawie zwalczania gruźlicy jest 
zupełnie złe i że należy poczynić wiel- 
kie wysiłki i dołożyć wszełkich siarań 
ażeby je poprawić. Musimy stworzyć 
nowe oddziały izolacyjne w szpita- 
łach prowincjonalnych, musimy two- 
rzyć nowe ośrodki zdrowia z porad- 
niami przeciwgruźliczemi, - musimy 
wreszcie stworzyć własne uzdrowisko 
przeciwgruźlicze, a nie wysyla na- 
szych chorych do Rudki, Otwocka, 
lub Smokały, czy wreszcie do Zako- 
panego, łub innych uzdrowisk krajo 
wych, bo nasza cudna wiejska przyro 
da bardzo się do leczenia chorych gru 
źliczych nadaje. 

"Mamy obecnie „dni przeciwgruźli- 
cze, które trwają jeszcze do Nowe- 
go Roku. Niech więc każdy z nas po- 
myśli i zastanowi się, czy spełnił swój 
obowiązek względem siebie, swojej ro 
dziny i społeczeństwa i złożył swój 

  

   

        

"datek na cele wałki z gruźlica, na bu- 
dowę uzdrowiska przeciwgrużliczego, 
w którem być może jego najbliżsi bę- 
dą zczasem szukać zdrowia i ratun- 
ku na straszną chorobę. A kto obo- 
wiązku swego jeszcze: nie spełnił, 
niech kupuje znaczki i nałepki T—wa 
Przeciwgruźliczego, niech składa choć 
by najdrobniejsze ofiary na cel szta- 
chetny. Po potrzeby są wielkie, nie- 
bezpieczeństwo groźne, a pomóc tylko 
sami sobie będziemy mogli. 

Prof. dr. Jan Szmurio. 
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RESTAURACJA MAZOWIEGK JAGIELLOŃSKA 2-a 
  

Dorocznym zwyczajem urządza 

"W Noc Sylwestrową 
— Orkiestra -—- Moc niespodzianek — Upominki dla Pań — Ceny niskie — 

Prosimy o wcześniejsze zamawianie stolików. 
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Sylwester u Skarbowców. 

Nowy Rok witają Skarbowcy 
w lokału własnym przy ul. Mickiewicza 23-a, m. 4. 

Orkiestra jazzbandowa. 

Ё 3 

Ę Wesołe Spotkanie Nowego Roku | 
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Początek o godzinie 23-ej 

Wprowadzeni goście miłe widziani. 

  

NAJWESELEJ spędzicie NOC SYLWESTROWĄ 
w RESTAURACJI 
—DANCING 
Wieie atrakcyj I LEZA boi 

„LAZA 
Zamówienia na stoliki przyjmujemy 

66 Niemiecka 35 
telefon 8-71 

  

  

Polityka monetarna Št. Zjednoczonych. 
Dekret о dostarczeniu skarbowi całego zapasu złota. 
WASZYNGTON, (Pat). Sekretarz 

skarbu Morgentau ogłosił wczoraj wie 
czorem dekret, nakazujący dostarcze- 
nie skarbowi całego złota, znajdują- 
cego się w Stanach. Zjednoczonych. 
Dekret ten stanowi uzupełnienie de- 
kretu prezydenta Roosevelta z dnia 
26 sierpnia. 

Przepisom tego dekretu nie podle- 
ga: 1) złoto w sztabach, zatrzymane 
na mocy zezwolenia władz federal- 
nych, 2) rzadkie monety, posiadające 
wartość dla zbieraczy, 3) kawałki zło- 
ta nieprzetopionego i złota o wartoś- 
ei nieprzekraczającej 100 dolarów, 4) 

WEDEECZEWEYZINNA SZARA RDC CZA RZZTDOOORZOR IDRIS NST TSS 

Qjciec św. na inauguracji Akademii Nauk 

  

NA iłostracji widzimy Ojca św. Piusa Xi, wystadającego z samochodu ° przed A : 
чти‹:{)ш papieskiej Akademji Nauk. 

  

     

  

Polowanie na łodzie podwodne. 
Obchodzona przez. Szwecję 50- 1a rocznicą 

spuszczenia na wodę pierwszej łodzi pod- 
wodnej o napędzie mechanicznym, będącej 
dziełem Szweda inż. Chorsten Nordenfelda. 
przypomniała: światu działalność tych łodzi 
w czasie wojny światowej: Gelowali w. niej 
Niemcy, którzy pierwsi użyłi. łodzi: podwod 
nych jako środka walki z flotą -.sprzymie - 
rzonych, czyniąc w jej szeregach niezwykłe 
spustoszenia: Ма wszystkich oceanach uwi 
jało się w czasie wielkiej wojny prawie 
380 niemieckich łodzi podwodnych. Aljanci 
byli początkowo wobec niemieckich łodzi 
podwodnych niemal zupełnie bezradni. Ók 
ręty, zwłaszcza angielskie, starały się ich 
unikać. Wreszcie zastosowano metodę eškor 
towania okrętėw handlowych 'i transporto 
wych przez lekkie krążowce. Ważniejsze od- 
cinki mórz obstawiano minami na głęboko 
ściach, w których nie szkodziły one zwyk 
łym okrętom, a utrudniały poruszanie się ł3 
džiom podwodnym. Równocześnie oprócz 
akcji obronnej zaczęto stosować wobec nie 

mieckich korsarzy akcję zaczepną, urządza 
jąc polowania na łodzie podwodne. 

Wi ciekawy sposób radzili sobie Francu 
i. Pokrywali oni przeznaczony do polowe 

nia okręt wojenny wielką ilością żagli, które 
nadawały takiemu statkowi charakter nie 

NADZY W GRUDNIU. 
A (Wspomnienie z Solowek). 

W przerobionej z dawnej mnisiej 
sali stołowej („trapieznoj: *) utworzono 
na Sołowkach teatr, obsługiwany 

przez więźniów. Mieliśmy bowiem 
wśród siebie zasłużonych reżyserów 
scen rosyjskich, zawodowych akto- 
rów, dekoratorów, śpiewaków, balet- 

mistrzów — cały zespół artystyczno- 
techniczny. 

  

Przedstawienia odbywały się czte- 
ry razy tygodniowo. W pozostałe dni 
lygodnia foyer teatralne było miejs- 
<em kwarantany dla przybywających 
z filjałów partyj więźniów. 

A przerzucanie więźniów z jednej 
aniejscowości do drugiej odbywały się 
ciągle. Ciągle — w miarę zapotrzebo- 
wania rąk roboczych — transportowa 
no znaczne grupy katorżnego robot- 
nika z jednej „komandyrówki* na 

drugą. & 
Było to w grudniu r. 1928. Morze 

Jeszcze nie Żamarzło. lecz już było pu 
kryte gęstą krą. Oczekiwaliśmy przy- 
bycia partji więźniów z pobliskiej wy- 
spy Anzer. 

  

Siedziałem w kancelarji teatralnej 
zajęty przepisywaniem ról. Przy dru- 
gim stole siedziała kobieta, ongiś ge 
nerałowa, dziś — jak my wszyscy w 
szarym stroju katoržnym, „buszlacie“ 
pełniąca w teatrze Sołowieckim funk 
cje kasjerki. 

Naraz usłyszeliśmy ruch na se 
dach. Moja towarzyszka, pchana zi 
kawością kobiecą, rzuciła się ka 
drzwiom, by przyjrzeć się przybywa 
jącej z Anzera partji więźniów. Ja zaś 
obojętnie skręcałem papierosa z ma- 
chorki, nie kwapiąc się bynajmniej do 
oglądania widowiska wielokrotnie już 
oglądanego: idą nieszczęśni na nowe 
roboty, na „les-zagotowki“ lub temu 
podobne, skąd wrócą zdziesiątkowani. 
Może i mnie jutro rozkažą: „sobiraj- 
sa s wieszczami!* i pogonią do lasu 
drwa piłować. Teraz byłem aktorem, 
miałem „błat*, co w języku sołowiec- 
kim oznacza uprzywilejowane stano- 
wisko, mieszkałem z kolegami w ciep 
łej celi po-klasztornej, jutro—mogłem 
się znaleźć w zimnym baraku, rzucc- 
nym śród lasów Karelskich. 

     

    

winnego handlowca. Załoga łodzi podwodn 
zauważywszy taki. rzekomo : handlowy so 
tek nie atakowała z ukrycia kosztowną tor 
pedą, lecz podpiywała odważnie i wychyliw 
szy się na powierzchnię oceanu usiłowała 
zniszczyć go w sposób znacznie tańszy przy 
pomocy artylerji. I tutaj następowało tra 
giczne rozczarowanie. Zagrożony statek z 
błyskawiczną szybkością zrzucał żagle, skic- 
rowując lufy armat ku prześladowcy, który 
poddawał się wówczas lub ginął z honorem. 
Ofiarą okrętów-pułapek padło w czasie wiel. 
kiej wojny kilkanaście niemieckich łodz! 
podwodnych. Inny sposób polowania na io 
dzie podwodne polegał na łowienie ich w 
wielkie sieci metalowe, ciągnione przez ho 
towniki. Łódź zaplątaną w sieć niszczono 
granatami. Niekiedy sieci takie, gęsto prze 
tkane minami, umocowywano na stałe do 
dua morskiego. 

U schyłku wojny z wielkiem powodzeniem 
wykrywańo i zwałczano łodzie podwodu* 
przy pomocy hydroplanów, wyzyskując te 
okoliczność, że obserwujący prostopadłe po 
wierzchnię morza lotnik widzi łódź podwod- 
ną, przysłoniętą nawet kilkudziesięciomel 
rową warstwą wody, i wówczas może ją 
łatwo zaatakować bombą lub granatem. Tri 
gicznie kończyła się również dla wielu nie- 

  

Wtem ex-generałowa wpadła z po 
wrotem do kancelarji. 

— Panie! golil.. golil... 
Nie zrozumiałem narazie. 

Kto goli? Kogo golą? 
Panie! Tam ludzie goli!... 

    

Wyjrzałem za drzwi: kroczyli ge- 
siego po schodach teatralnych, zdąża- 
jąc do foyer ludzie... nadzy. Absolut- 
nie nadzy. Czarnoskórzy obywatel: 
krajów tropikalnych noszą przepaski 
na biodrach, pozbawieni zaś wszei- 
kich praw obywatelskich więźniowie 

sołowieccy kroczyli, szczękając zęba- 
mi i dygogąc z mrozu, absołutnie na- 
go. Niektórzy z nich nieśli w ręku u- 
wiązane na sznurku swoje „wieszczy 
puste pudełko blaszane od konserw, 
które służyło jako kubek, miska ił 
ka jednocześnie. Innego mienia nie 
posiadali. 

Patrzyłem z przerażeniem, oczom 
własnym nie wierząc. Wszak działo 
się to nie pod równikiem, lecz na Bia- 
łem morzu, pod 65-m stopniem sze- 
rokości geograficznej, w 200-u zaled- 
wie kilometrach od strefy połarnej, w 
miesiącu grudniu! 

- Quelle horreur! quelle horreur! 
— иуЬпуКшгаХа zalamując be ех- 
generalowa. 

   

  

mieckich łodzi podwodnych ich wałka z łó: 
dziami podwodnemi aljantów. Pojedynki te 
przegrywali zwykle Niemcy. Ofiarą coraz 
bardziej udoskonalonych metod polowania 
na podwodnych rabusiów padła przeszło po- 
towa niemieckich łodzi podwodnych, dzia- 
łających w czasie wojny, to znaczy prawie 
dwieście. ak. 

  

złoto przeznaczone dla celów przemy- 
słowych, 5) monety złote i złoto w 
sztabach, stanowiących własność ban- 
ków, należących do systemu Federal 
Reserva, jak również własność Recon 
struction Finance Corporation, wre- 
szcie złoto w sztabach i złoto zagrani 
czne, znajdujące się obecnie na wys- 
pach Filipińskich, Hawajskich i in- 
nych posiadłościach pozakontynental- 
nych Stanów Zjednoczonych. 

W-g opinji dobrze poinformowinych kół 
amerykańskich, stabilizacja ceny złota prze- 
widywana jest na wysokości 41,34 dol. ża 

uneję. | 

> 

Przemówienie Roosevelta 
Anglja przyjęła z zadowoleniem 

LONDYN. (Pat.) Przemówienie prezyden- 
ta Roosevelta na temat pokoju międzynaro- 
dowego i rozbrojenia jest bardzo obszernie 

zane w €ałej prasie popołudniowej t 
łujs pewszechne zainteresowanie w 

brytjskiem Forcign Office. 

   

    

        

Roosevelta wywarła bardzo dodui- 
ana jest, mimo swej 

© pożyteezny przy: 
się w danej chwik 
wie zo 

   

  

ególnikowoś: 
ezynek do odbywające 

niany pogł 
Miarodajne 

to, że zwła 

przez Roosevelia posłalałów jest“ niezin 
nfe ważny — Albawiem Rooseveli wypow 
da się w nim za kontynuowaniem prae roz- 

brojeniowych w Genewie nawet i bez Nie 
miec i występuje jako zwolennik konwencji 

rozbrojeniowej, zawartej przez większ 
państw obeenyech w Genewie, z tem jei 

  

        
   
     

    

   
   

   

  

podpiszą. Ten postulat Roosevel- 

my jćst w Foreign Office za nie 
zwykle: doniesły, albowiem. może być trakta- 
wany jako jnstrukcja, której Roosevelt 1u- 
dzieli Nornianowi Davisowi, powracające: 
mu w najbliższych dniach do Europy. Ustę 

py przemówienia Rooseyelta, w których prze 
eiwsiawia on 10-procentową mniejszość, ży- 
czątą sobie zmiany granie,  90-procentowej 
większości, zadowolonej z obeenego układu 
terytorjalnego, oraz ustęp, w którym wystę- 
puje przeciwko prowadzeniu narodów na 
pasku przez t. zw. przywódeów, którzy my 
Ślą o ekspansji terytorjalnej kosztem Sąsia- 
dów i nie chcą zaprzestać zbrojenia słę,- — 
uważane są w Londynie jako zwrócone 
wprost przeciwko Hitlerowi. Wystąpienie 

Rooseęvelia zyskuje. na. znaczeniu, ponieważ 
nastąpiło prawie w przeddzień spotkania 
Simona z Mussolinim. Źdaniem kół miaro- 
dajnych londyńskich, pozycja Simoua w je- 
go rozmowach z Mussolinim będzie przez 

wystąpienie - Roosevelta- žnaeznie wzmoe- 
niona. 

Udaremnienie zamachu stanu w rHrgentynie 
BUENOS AIRES. (Pat.) W mieście pa- 

uuje silne podniecenie, wywałane pogłoska- 

mi o zamierzonym przewrocie. W związku 
z tem skonsygnowańo w koszarach 2 bry- 
gady piechoty, 

BUENOS AIRES. (Pat) W-g ostatnica 
wiadomości, projektowany ze strony ugru- 
powań radykalnych przewrół w Argentynie 
został udaremniony przez władze. Elementy 
radykalne usiłowały jednakże zagarnąć wia 
dzę w kiiku miejscowościach prowineji Sau- 

la Fe. Jednakże oddziały wojska i polieji- 
opanowały sytuację. W szeregu miejseowu- 
ści, które były ogniskiem podniecenia rewo- 
lucyjnego, przywrócono spokój. W Rosaria 
władze dokonały kilkudziesięciu aresztowań: 
W Buenes Aires również panuje spokój. 
Wszelkie zamiary rewolucjonistów spełzły 
na mieczem, gdyż polieja zawczasu areszto 
wała przywódców zamierzonego przewroin, 
uniemożliwiając w ten sposób pian opanowa 
nia budynków rządowych w stoliey. 

Znowu się wezmą za łby? 
MONTEVIDEO. (Pat.) Jak wiadomo, w 

dnia jutrzejszym upływa termin zawieszenia 
broni pomiędzy Paragwajem a Boliwią. W-g 

Wśród nagusów szły postacie z za 
rzuconemi na plecy workami, szmata- 
mi, które "wątpię by chociaż trochę 
grzaly ich zziębnięte ciała. „„Golasów” 
naliczyłem 32 z ogólnej liczby około 
200 osób. Reszia miała jakieś nędzar- 
skie ubrania. Ludzie ci przyjechali 5 
kilometrów w łodziach przez morze z 
wyspy Anzer na wyspę Sołowieck 
na wyspie Sołowieckiej z przystani 
„Pert szli piechotą 8 kilometrów do 
„Kremla*, t. }. do otoczonego murem 

dawnego klasztoru w obrębie którego 
znajduje się teatr. 

Przyznam się, że zjawisko było 

dla mnie tak niespodziewane, o tyle 
przekraczające wszelkie okropności, 
jakie przygolowany byłem ujrzeć, że 
nie byłem w stanie oburzać się nawet 
stałem osłupiały spoglądając na tę 
dziwną  procesję,  zainscenizowaną 
chyba przez szatana w przystępie zło 
śliwego humoru. 

    

  

To niezwykłe zjawisko wkrólce 
zostało wyjaśnione. 

РЕ arija SsRdRó się przeważnie ze 
„szpary, L. j. ze złodziei. Przedstawi- 
ciele a kryminalnego z zami- 
łowaniem uprawiają hazardową grę 
w karty. Gdy osadzono ich na w; 
pie Anzer i dano rządowe ubranie, 

      

nadeszłych tu wiadomości, Boliwja wyraziła 
zgodę na przedłużenie rozejmu do 141, na 
ce jednak Paragwaj się nie zgadza. 

   
    

  

nie własne ubra- 
nie, nie przypuszczając widocznie. że 
ono jeszcze m dać. Gdy 

  

zaś nadeszło zarządzenie skierowania 
partji na Sołowki, administracja An- 
zeru, która przy odsyłaniu więźniów 
na inną „komandyrówkę* musiała 
zdejmować z nich wydane rządowe u: 
branie. by się każdej chwili wylegi 
tymować z powierzonego jej opiece 
mienia rządowego, kazała im się roze- 
brać i... puściła w podróż nago. 

Muszę nadmienić, że dziś fakt po- 
dobny nie mógłby już mieć miejsca. 
działo się to bowiem w owym okre- 
sie, gdy „szpana* była w pogar- 
dzie, gdy posyłano ją na najcięższe 
roboty, bito, znęcano się w najrozma- 
itszy sposób, starano się wytępić. 

Dziś zaś stosunki są całkiem in- 
ne. Dziś „szpana* jest traktowana w 
obozach koncentracyjnych jako ..ele- 
ment socjalnie bliski". jako smutne 
„dziedzictwo dawnego ustroju kapita- 
listycznego*. Polityka penitencjarna 
Sowietów dziś dąży do wychowania 
złodzieja i przekształcenia go na pra- 
wowiernego obywatela sowieckiego. 
Czy im się to udaje — to inna kwestja. 
Dziś złodzieje i opryczki zajmują, w 
obozach konceniracyjnych  stanowi- 
sko uprzywilejowane. o ile są piśmien 

      

  

    

  

   

niem, że wejdzie ona w żytłe, gay — 
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UŚMIECHY i UŚMIESZKI. 

Trzy asy warszawskie. 

Czasami tylko dowiadujemy się z łamów 

dzienników o istnieniu i działalności t. zw. 

medycyny nieoficjalnej, o ile kuracja znacho 

ra spowoduje śmierć pacjenta i sprawa koń- 

czy się w sądzie. Są to jednak nieliczne wy- 

Jątki i poza nielicznymi iekarzami prakiyku 

jącymi na przeciętny inteligent polski 

nie ma pojęcia, jak dalece rozwiełmożniło się 

a właści 

  

wsi, 

     

  

u nas, iej powiedziaw: 

trwa od wieków; szczególnie na ws 
stwo, zabobon, zamawianie chorób, odczaro- 

wywanie, zakazywanie i t. p. medycyna nie- 

oficjalna. 

Tak działo się i dzieje na wsi, ponieważ 

wieś: jest ciemna, niepiśmienna, a więc i nie 

czają po ona w przesądach i biedna. 

Walczy tem jak można, ale walka ia 

nie jest łat Wieś pod wieloma względa- 

mi jest uspr wiona. Jakże jednak uspra 

wiedliwić miasto, ośrodek kulturałny, gdzie 
lekarzy mamy zwykle aż za wiele? A jeśli 

ktoś usprawiedliwiłby duże 

„kresowe“ miasto, to co powie na fakt, że 

Paryż Wschodni”, istotne cem 

trum wielkiego państwa, posiada aż trzech 

  

    

   

   

wyrozumiały 

Warszawa ten .. 

znachorów, trzech magów medycyny nieofi- 

cjalnej, trzech tekarzy bex żadnych dyplo- 

mów naukowych, u których roi się Od pa 

cjentów, wierzących int - ślepo. Ludziska pcha: 

ją się do nich, jak. się tu mówi: „drzwiami 
i oknami”, płacą niesamowicie „wysokie ha- 

racze w formie opłat za tękarstwa, czekają 

w długich kolejkach, podczas gdy oficjalna 
ycyha wzrusza na to pogardliwie ji nerwó* 

wo ramionami, uważając widocznie, że jedy: 

nem jej zadaniem jest przeczekać te ataki 

ludzkiej głupoty. 

   

  

Doskonały reportaż znanej diteratki, P. Lud; 

wiki Ciechanowieckiej, umieszczony. w jed- 

warszawskich, iaformuje nas 

szcezgółowo, o tych stołecznych niagach: Jesi 
ich trzech: pp. Badmajew, Piastuszkiewićz i 

Wojnowski. Trzem tym panom złożyła p. t 
wizyty i wrażeniami. dzieli się z, czytelnikami, 

  

nem z pism 

Qdważna. dziennika 

Badmajewa: 

      

    

pierw p. 
„Anim zd. 

kazał wejść za parawan i rozebrać 

poczem siada na krześle. Patrzy przed 

siebie wysoko, jakby coś czytał W gó: 
rze, a szczupłą mocną: ręką ugniata mi 

żałądek. Zwinne mocne palce. badają 
kiszki w taki sposób, jakby > "po 
lei podnosiły i odwracały. W a gra 

na nich. jak strunach*. : 

   

    

  

Otož.wedle p. Badmajewa iaki zabiėg obn- 

dza do życia wolę, Ktėra. wedlė nauki Wscho- 

du. jest umiejscowiona w jamie brzusznej i 

wywołuje regenerację tkane... 

Z panem Pi. iastuszkić zem, który 

pani Ć. przedstawia się jako „dobroduszny 

szpakowaiy pan, podobny "do: thistego kano* 

, Foamową jest krótsza. Pytn tylko o ro- 

  

  

nika“ 

dzaj: choroby, za poradę nie bierze nic. 

da pieniędzy za przepisane zioła. | 

Najcickawszy z nich je$t Wojnowski 
chwyta za rękę, myśli chwiłę, a polem bez 
apelacyjnie stawia dj gmozę; nb i oczywiścić 
przypisuje lekarstwa, u aiiego fakrykowane, 
bardzo drogie... Przytem Wojnowski ma zde- 
cydowany, a niewątpłiwie. głobszy od tarmg- 
tych pogląd na swój zawód, -gdy powiada: 
„Dla celowego leczenia potrzeba zdolnych ar- 
tystów, nie zaś ludzi o schemałach, emaich 
i urzędowej czystej wiedzy momen RE 

Największą bez kwestji „ zasługa wobec 
Państwa tego izdolnionego art lekarza, 
jest fakt, że: wszystkie zarobione tysiące Z0- 
sławia w polskich -knajpich.-Nie wspomina 
o tem p. Giechanowiecka, łe” jest to. rzecz 
w Warszawie ogółnie znąpa: 33^ see 

а a: 

    

  

     

    

   

   

    

Czy wobec iego wszystkiego można: się 
zbytnio dziwić naszym kmiotkom?. Wel.     

  

Do nabycia w pierwszórzędnych 
тпайатупасЬ galanteryjnych. 

ni naznaczają ich komendantami 
komipanij, zarządzającymi gospodar- 
ką (dopóki się nie przekradną). Więź: 
niowie zaś polityczni, czyli t. zw. ka- 
erzy (kontr-rewolucjoniści) dziś trak- 
towani są nader nieufnie i pod ka 
dym względem upośledzeni. Dziś jest 
nie do pomyślenia podobny  prze- 
marsz w grudniu nagiej watahy zło- 
dziejskiej, z ka-erami zaś to się zda- 
rzyć nie może chociaż dłatego, że ci 
swoich szmat własnych w karty nie 
przegrywają. 

Z przybyłych z Anzeru golasów.. 

tejże nocy kilkunastu zmarło w foeyr 
teatralnem. Resztę pozostającą jesz 
cze przy życiu, łecz w stanie bezna- 
dziejaym odesłano nazajutrz do szpi- 
tala. 

W półtora roku potem. gdy w 
związku ze zmianą kursu sowieckiej 
polityki penitencjarnej w obozie So- 
łowieckim, przybyła z Moskwy z ra- 
mienia kolegjum O. G. P. U. komi- 
sja celem zbadania stanu rzeczy na 
miejscu, — administracja Anzeru za 
grudzień 1928 roky ciężko odpokuto- 

wała... 

  

F. Oleehnowicz. 

AN ы 

    

| 
\ 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Straszna zemsta zdradzonego męża. 

Z Nieświeża donoszą, iż w granicznej wsi 

Trojanowo rozegrała się wstrząsająca traged 

ja na tle zdrady małżeńskiej. 

46-etni Izydor Mleczarow przyłapał in 

flangranti swoją żonę Marję z gospodarzem 

Jusolskim, których z wściekłości  zarąbał 

siekierą. Na krzyk mordowanych przybiegł 

sasiad Lešniewko, ktėry został również ugo 

dzony przez Mleezarowa siekierą w głowę, 

a następnie dobity widłami. 

Po dokonaniu mordu M. podpalił dom 

wraz ze zwłokami zamordowanych, sam zaś 

uzbrcjony w siekierę i widły zbiegł do lasu. 

Tłum włościan widział uciekającego Miecza 

rowa, lecz nikt nie odważył się zarządzić po 

ścigu. 

Łuna nad zaściankiem Dubrowo. 
Pastwą płomieni padło 11 domów mieszkalnych. 

W noey z 26 na 27 bm. spalił się zaścia- 
mek Dubrowo w gminie jaźwińskiej. 

'Pastwą płomieni padło 11 domów miesz- 
kalnych i klika zabudowań gospodarskich. 
W ogniu zginęło 5 krów, 7 eieląt, kilkana- 

ście sztuk drobin i inwentarz wraz ze zbo: 
żem. 

Jak wykazało wstępne dochodzenie pożar 
powstał w domu rolnika Andrzeja Wilikań- 
ca. 

  

Wasiliszki. 
PRACA KULTURALNO-OŚWIATOWA. 

Byliśmy latem na uroczystości „Świeta 
Pieśni" w Wasiliszkach, w pow. Szczuczyu 
ski Prócz kilku chórów: szkolnych, dobrze 
postawionych, zwrócił naszą uwagę 3-głoso- 
wy chór mięszany „Koła Młodzieży” ze wsi 
Psiarce, gm. wasiliskiej. Wykonanie tego nu 
meru było tak piękne, że mieliśmy wrażenie 
że jesteśmy na koóńcercie dla dorosłych w 

mieście. Zachwyceni, spytaliśmy kto się tem 
zajmuje? I dowiedzieliśmy się że ten chór 
istnieje już kiika lat, zorganizowany wśród 
młodzieży wiejskiej przez nauczyciela p. 
Franciszka Stankiewicza, który jest nauczy 
tielėm i kierownikiem  jednoklasówki m 
tychże Psiarach. Od tego Czasu niejedno 
krotnie odwiedzałam tę wieś i zdumiona by 
łam. co człowiek mający zmysł organizacyj- 
ny i zapał do ideowej prz może zrobić w 
zapadłym kącie, oddalonym od wszelkich po 
mocy. kulturalnych. Zwiedziłam następujące 

dziaiające: żywotne organizacje. .1) Sklep 
+, założony w 1930 r. członków 

  

  

        

   

      

   
założona w 1933 r. członków '113; 3) Koło 
Młodzieży, członków 35 założone w 1330 r. 
posiada sekcje: a) oddział Strzelecki, P. W. 
członków 12, b) chór trzygłosowy członków 
20, c) sekcję Przysposobienia rolnego, di 
sekcję teatralną, e) sekcję oświatową; 4) Ist- 
nieje Straż Pożarria założona w 1955 r. po- 
siada członków 28. х 

Przysposobienie rolnicze -brało . udział 
pfzez trzy lata w Il kursach rolniczych, a w» 
ub. roku na wystawie w Szczuczynic, zdoby 
ło I-szą nagrodę powiatową za hodowlę lan 
i nagrodę Ministerstwa Rolnic. i Reform Rol 
mych. (dyplom dła konkursisiy wyróżnione 
go w akcji przysobienia rolniczego). P. O 
O. S. (Przysposobienie Wojskowe i Odd 
Strzelca) ćwiczyło się w strzelaniu przez 

trzy lata i uzyskało Il stopień P. W. w obo- 
zie Grandiczce. W, sekcji oświatowej (świe: 
dlicowej) prowadzone są czytania. wieczorni 
ce, obrzędy, i t. p. 

Te wszystkie prace kulturalne, zmieniają 
ce -tak- bardzo na lepsze oblicze haszych 
wsi, są najczęściej owocćm wy: i 

stek, płonących zapałem pracy ideowej i nie 
żałujących swych sił dla dobra społeczeńst 

wa. Nie wysuwają się w pierwsze szeregi do 

nagród, ale w” pracy widzą zadówolenie ze 
spełnianego obowiązku  obyWitają. „swego 
„kraju. Kało. Młedzieży w Psiareath niema 
dotąd swojej świetlicy, co bardzo” utrudnia 
oświatowe zebrania i rozrywki. Może by ia 
kie sfery administracyjne albo zamożni są 

siędzi pomyśleli o tem i wspomogli tak pięk 
ną pracę cichego neuczycieła wiejskiego? 

S. J. 

    

      

        

    

   

   

  

u Oszmiana. 
WSPÓŁPRACA. NAUCZYCIELSTWA 

W NASZEM MIEŚCIE. 
Dnia 10 grudnia podejmowała Sekcja 

$zkoln. Średn. Z. Ń. P. w Oszmianie swoich 
kolegów ze szkoły powszechnej herbatką ko 
leżeńską i referatem p. W. Mieszkucia p. t 
„Zajęcia praktyczne. w szkole”. Pierwsze ta 

było tego rodzaju zebranie w bież. roku 
szkolnym, to też Prczes Sekcji p. J. Forna 
giel. w zagajeniu: przypomniał piękną -trady 
«ję współpracy nauczycielstwa w Oszmia- 
nie'w ubiegłym roku i zwrócił się z apelem 
do. kalegów o dalsze kontynuowanie jej tak 
w dziedzinie społecznej jak i samokształce 
niowej. Е 3 

Piękny syczerpujący by: 
Mieszkucia. Jasny i głęboki rzut oka na roz 
wój historyczny tego zagadnienia — poczem 
autor przeszedł do bolączek naszych w tej 
dziedzinie. Stać nas było na Kopernika, Mie- 
kiewicza, Słowackiego, Szopena, Matejkę i 

innych wielkich 'genjuszów ducha, bo litera- 
tura i sztuka głębokie zapuściła korzenie * 

narodzie. Nię możemy się poszczycić takimi 
genjuszami w technice, bośmy jej znaczenia 
nię,doceniali w czasie niepodległego bytu — 
zaś po rozbiorach — zaborcy troskliwie czu 
wali, abyśmy się nie zajmowali takiemi spra 
wami; nie leżała to bowiem w interesie ich 
przemysłu, c ich panowania nad nami 
wogóle. Min lata niewoli. Nowa ustawa 
szkolna i odnaśne programy doceniają zna- 
<zenie wychowawcze zajęć praktycznych i 
poczesne dają im miejsce wśród przedmiG 
tów olnych. Od nauczycielstwa i admi- 
nistracji szkolnej zależy wykonanie tego pra 
gramu.- Od nauczycielstwa zależy wychowy 
wanie naszych pokoleń w kułcie dla pra 
fizycznej, która przez nas intelektualistów 
dotychczas była lekceważona. Wykonawcy 
tego programu muszą do pracy swej przy. 
stąpić z gorącą wiarą Norwida w nieodłącz 

  

     

  

     

    

    

     

        

ność piękna i wielkości pracy (wielkim jest - 
Michał Anioł, bo sam kuł w marmurze). Od 
powiednie wykonanie tego programu wyk 
sztalci falangi zamiłowanych w swoim 7a- 
wódzie i wysoko go ceniących rzemieślników 
połskich. Powstrzyma pęd ku stanowiskom 
inteligenckim, co powodowało jednostron 
ne nastawienie i szkodliwe dla całości naro- 
du uwarstwienie. 

Niezmiernie ważne znaczenie ma ten 
przedmiot również w krzewieniu w wycho- 
wankach naszych solidarności i inteligencji 
społecznej. Na lekcji tego przedmiotu prze- 

się dziecko, że samo bez pomocy 
driigich niewiele dokona w życiu codzien- 
nem. 

Po referacie rozwinęła się żywa, dyskw- 
sja. Głos zabierali m. i. Dyrektor A. Łoku. 
ciewski, p. Mamszyc, p. dr. H. Perls. 

Pogawędka towarzyska w miłym nastro 
ju przyniosła duże korzyści intelektualne i 
towarzyskie. i. Ti 

     
  

PODZIĘKOWANIE. 

W dniach 18 i 19 grudnia 1933 r. Samo- 
rząd Uczniowski 7 kl. Publ. Szkoły Pow. w 
Oszmianie przy wydatnej pomocy nauczyciel 
stwa urządził opłatek szkolny przy współu- 
dziale Św. Mikołaja. Całość programu wy 
padła b. bogato. Radość wywołana wśród ze 
branych rodziców napawa chęcią Samorząd 
Uczniowski do organizowania częściej podob 
nych wieczorów i wierzymy, że uda nam się 
"tego dopiąć. 

Za pracę nad przygotowaniem tak uroz- 
mnaiconego programu dzicl ujemy w pier 
szym rzędzie naszej ukochanej p. nauczyciei 

  

ce Wilejtównie Marji oraz za pomoc mater 
jalną jakiej doznaliśmy dziękujemy p. Zu 
bielowi Józefowi, burinisirzowi miasta Osz- 
mitny i pp. Strugaczom. 

Samorząd Uczniowski 
7. kl. P. Sz. Powszech. w Oszmianie. 

Nowa Wilejka. 
CHOINKA DLA BIEDNEJ DZIATWY. 

Rok rocznie w ! dniu Świąt Bożego Na- 
rodzenia urządzają właściciele Zakł. Przem. 
A. Mozer i S-wie i Nowowilejskiej Fabryki 
Drożdży, choinkę dla najbiedniejszej dziat- 
wy Nowej Wiilejki. 

W dniu tym dziedziniec fabryczny już na 
długo przed rozpoczęciem tej uroczystości 
przedstawiał niezwykły wygląd. 

Gwar, harmider i tłok dzieci, matki 7 

dziećmi i jeszcze raz dzieci, wszyscy czeka- 
ją z niecierpliwością otwarcia pięknie przy. 
branej sali. Tłok tem większy, gdyż głodnych 
jest znacznie więcej niż sala pomieścić mo- 

że. 
W tym roku obdarowano, a raczej rozda 

no przeszło 400 porcyj, składających się z 
cukierków, pierniczków, chleba i kiełbasy. 

Rozdanie woreczków poprzedziło odegranie 
sztuczki teatralnej przez dzieci, deklamacje 
oraz koncert orkiestry strażackiej 

Nastrój uroczysty, publiczność zadowolo- 
na, gdyż zapewne rozdane podarunki były 
bodajże jedynem urozmaiceniem podczas 
świąt, albowiem, widać to było aż nadto, ob- 

        

   

  

   

    

„darowani zostali najbiedniejsi, których nie- 
stety w Nowej Wilejce nie brak. 

Za zachowanie tradycji, .oraz urządzenie 
choinki należy się właścicielom Zakł. Przeni 
A.-Moser i S-wie oraz Nowowilejskiej Fah 
ki Drożdży pełne słowa uznania i pod 
wania. (w. j). 

"Z życia spółdzielczego. 
MOŁCZADŹ. 

Miejscowa spółdziemia spożywców wy- 
kończyła budowę lokalu dla masarni spół- 
dziełczej w domu własnym. Z-początkiem ro 
ku masarnia będzie uruchomiona dla wyro- 
bów wędlin na potrzeby własnego sklepu 
spółdzielni, oraz na potrzeby sąsiednich spół 
dzielni spożywców. й 

HANCEWICZE. 

Powstała łu spółdzielnia spożywców ż dn 
15 grudnia uruchomiła sklep własny. Nowa 
placówka spółdzielcza ma' widoki rozwoju, 
dzięki solidarnemu poparciu takewej przez 
miejscową inteligencję. 

2 pogranicza. 
KRWAWA UTARCZKA WIEŚNIAKÓW 

Z LITEWSKIEMI STRAŻNIKAMI. 

Z Druskienik donoszą, iż w noey z 26 na 
27 bm. patrołe straży granicznej odcinka Ka 
lety zostały zaalarmowane silną strzelaniną, 
dochodzącą od wsi Ustronie, gdzie stacjona 
je pluton litewskiej policji granicznej. Jak 
się okazało grupa pijanych włościan wraca- 
ła saniami z przyjęcia. Ponieważ pijani po 
chodzili z Ustronia, znajdującego się w Stee 
fie granicznej i wracając do swej wsi, za- 
mierzali przedostać się przez jezioro położo 
ne tuż koło graniey polskiej, policjanci litew 
sey, wzięli włościan za przemytników i gdy 
ti na wezwanie „stać* nie zatrzymali się da 
Н do nich ognia z karabinów. W grupie pija. 
nych włościan znajdował się sołtys i pisarz, 
którzy, będąc kompletnie pijani, poczęli od- 

    

  

strzeliwać się. Między policjantami, a wies- | 
niakami wywiązała się ostra strzelanina, któ 
ra pociągnęła za sobą tragiczne następstwa. 
Ze strony włościan zabity został pisarz Ulu- 
kanis Michał óraz ranni P. Frankowiez i A. 
Linis, ze strony straży ząś padł ciężko ranny 
Bt. strażnik Stanis i Iżej ranny został police 
jant Mikulas. 

Na 3450 zł. 
Obrońcy sądowemu w Brasławiu p. Ge- 

liszkowskiemu skradziono weksle na ogólną 
sumę 3450 zł. (4 weksie wystawione przez 
Daleckiego Józefa ze wsi Krasnogórka i i 
weksel z wystawienia m-ca m. Widz Kaczer 
gińskiego). 

Rybak utonął. 
Z Dzisny donoszą, iż pedezas połowu tyh 

utonął wczoraj w Dźwinie rybak Ignacy Mi 
rońko, lat 53. > 

  

Piękny pirat. 

  

Szezęśliwej żeglugi | rzez morze... ; rzyszłego 
roku! 

Wileńska Izba Przemysłowo- 
Handlowa przeciw importowi 

przędzy Iniarskief. 
W związku z wiadomościami, jakie do- 

szły do Izby Przemysłowo-Handlowej w Wil- 
nie, iż niektóre krajowe przędzalnie łnu za- 
biegają o przeprowadzenie z Czechosłowacją 
tranzakcyj kompensacyjnych, . polegających 
na wywozie z Polski pakuł Inianych i przy 
wozie wzamian przędzy Jnianej od Nr. 
wzwyż, Izba wystąpiła do Ministerstwa Prze- 
mysłu i Handlu, zwracając uwagę na szkodli- 

   
„ we skutki, jakieby miała taka tranzakcja dla 
Iniarstwa krajowego. Tylko w nieznacznej 
mierze zaradziłaby ona drudnościom zbytu 
pakuł Inianych, natomiast, umożliwiając przy 
wóz przędzy i to w numerach produkowanych 
z powodzeniem przez przemysł krajowy, od: 
biłaby się nadzwyczaj niekorzystnie na wa- 
runkach zbytu Inu na rynku krajowym, po 
ciągając za sobą silną obniżkę cen, a tem sa 
mem przeciwdziałając realizacji na szerszą 
skalę zakrojonej rozbudowy lIniarstwa krajo- 
wego, której program został w swoim czasie 
uchwalony przez Komitet Ekonomiczny . Ra- 
dy Ministrów. Należy jeszcze nadmienić, że 
przy dopuszczeniu przywozu półfabrykatów 
(przędzy) zamiast wywiezionego surowca (pa- 
kuł), z którego ien półfabrykat jes! produko- 
wany — tracilibyśmy na rzecz zagranicy: ca- 
lą korzyść z tytułu przeróbki surowca. 

Sędziwy zboczeniec. 
Wizoraj sąd okręgowy skazał niejakiego 

Mejera Mejerowicza lat 55, dozorcę jednej z 
fabryk w Olkienikach, na karę pięcioletnie 
go więzienia za zgwałcenie 10-letniej dziew 
czynki. 

Mejerowicz dokonał tego czynu w lesie, 
napadłszy znienacka na przechodzącą dziew - 
czynę. W toku Śledztwa wyszło na jaw, że 
Męejerowicz przedtem zgwałcił także nielot 
nią; WŁ. 

Zdemaskowanie oszustów. 
Z Mołodeczna donoszą, iż w gminie iwie- 

nieekiej zdemaskowano „dwóch _ oszustów, 
podających się za komiwojażerów Kalinów 

    

  

- skiego L: i Harnienkę B. 
_Wśpomniani usiłowśli założyć Kasę: Po- 

żyezkową dla drobnych rolników. 
Oszuści nie zdążyli pobrać od włościau 

wkładów, gdyż zostali w porę zdemoskowa- 
ni. > 

PE“: = 
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Przed zmianami w Arbonie. 
Jak się dowiadujemy, cały perso- 

nel Towarzystwa Miejskich i Zamiej- 
skich Komunikacyj Autobusowych 
(Arbon) otrzymał wymówienia pracy. 

Wymówienia te pozostają w związku 
z toczącemi się obecnie petraktacjami 

o objęcie komunikacji autobusowej 
przez Saurera. 

  

Giełda zbożowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dn. 29. 12. 1933 r. za 100 kg. parytet Wilno 

Ceny tranzakcyjne: Owies stand. 14.19. 
Mąka pszenna 4/0 A luks. 34,75. Żytnia 3 
proc. 25,50, żytnia 65 proc. 20,50 — 21,59 
Sitkowa 17,50. Razowa 18. 

Ceny orjentacyjne: Żyto I stand. 16 - 
16,25, II stand. 15 — 15,25. Pszenica zbier 

ień na kaszę zbier. 14 -- 
eszczony 13 — 13,25. Otręby 

     

     

    
  

żytnie 10 10,50, pszenne grube 10,75 — 
1i, pszenne cienkie 10 — 10,50, jęczmienne 
9 — 9,26. Gryka zbier. 20 —- 20,25. Siauo 

łoma 5 — 5,50. Siemię Iniane 

  

Len bez zmian. ^ 

Ceny nabiału i jaj w Wiinie 
Masłó za 1 kg. hurt: 2,60, 

stołowe 2,40, solone 2,40. 
Masło za 1 kg. detal: wyborowe żł. 

stołowe 2,80, solone 2,80. 
Ser za 1 kg. hurt: nowogródzki zł. 2.10, 

lechicki 1,90, litewski 1.70. 
Sery za 1 kg. detal: nowogródzki zł. 2,40, 

lechicki 2,10, litewski 2,00. > 
Jaja za kopę (60 sztuk) Nr. 1 zł. 7,80, Nr 

2 zł. 1,20, Nr. 3 zł. 6,60. 

Jaja za 1 sztukę: Nr. 1 — 14 gr. Nr. 2 — 
43.gr., Nr. 8 — 12 gr. $ 

> |220006004000000000 

Teatr muzyczny „LUTNIA* 

Ё DZIŚ : 

i Targ na dziewczęta 
Operetka w 3-ch akt. Jacobiego, - 

w Niedzielę 31.XIL o g. 8.I5i. 11.30w. 

Dwa widowiska sylwestrowe 
SOLV00004100 Kreis LA 004 SP 6 000 L LL PAN 

Z życia żydowskiego 
Do Wiłna przyjeżdża w czwartek preży- 

dent światowej” organizacji  sjonistycznej 
Nachum Sokołow. Sokołow zabawi tu kilka 
dni i wygłosi odczyt o obecnej sytuacji w ri 
chu sjonistycznym. Е 

wyborowe zł. 

3,00 

  

  

  

Organizowany przez sjońistów błok wy- 
borczy do-wyborów samorządowych nie ma 
że dojść do skutku. Przeciw koncepcji sjoni- 
stów, którzy grać chcą pierwsze skrzypc?, 
wystąpiła Aguda i Związek Kupców. 

    

Zarząd Izby Handlowej Polsko — Pale 
styńskiej odbył. szereg konferencyj w Mini 
sterstwie Przemysłu i Handlu, Min. Spraw 
Zagr., oraz w Państw. Instytucie Eksporto- 
wym w związku z udziałem Polski w Tar- 
gach Lewantyńskich. Brana jest pod uwagę 

sprawa wybudowania stałego murowanego 
pawilonu polskiego. я 

  

‚ Мра Morska i Kolonjalna powołała do ży 
cia sekcję polestyńską, ria' czele której stanę- 
li pp. red. J. Makarczyk, prezes L: Lewite i 
kpt. Langner. Sekcja wysunęła szereg postu 
latów z punktu widzenia polskiej gospodarki 
mocarstwowej i gospodarczej na -Bliskini 
Wschodzie. Wyłoniono pozatem komisję po 
lityczną, gospodarczą i turystyczną. 

& * ®- 

Żydowskie ugrupowania społeczne rozpo 
częły już przygotowania” do-nadchodzących 
wyborów komunalnych. Na poświęconem 'te; 
sprawie zebraniu, które odbyło się onegdaj, 

    

    

postanowiono stworzyć (. żw. „narodowy 
blok żydowski”. * : > 

Na zebranie nie przybyli przedstawiciele ' 
Związku Kupców i „Agudy*. 78 gas 

Kolos w budowie. 

W wykonaniu, planów -rozbudowy 

transaflantyku, który ma zdystanso 
Ё atlan      

  

floty, rząd angielski rozpoczął budówę olbrzyma- 
ć do tychczasową królowę mórz — francuski trans 
„Normandie“. 

  

"KURJER SPORTOWY 
Nowe władze lekkiej - atletyki. 

Wczoraj mieliśmy walne zebranie 
delegatów klubów iekkoatletycznych. 
Na wstępie zaznaczyć trzeba, że dwa 
najsilniejsze kluby zlekceważyły ze 
branie, nie przysyłając swych delega- 
tów. Zabrakło delegatów W. K. S. i 
Ogniska K. P. W. 

Zebranie zagaił w nieobecności 
prezesa W. O. Z. L. A. pułk. Z. Wendy 
red. J. Nieciecki, który został wybra 
ny na przewodniczącego zgromadze 
nia. 

Po sprawdzeniu pełnomocnictw 
przyznano głosy następującym klu 
bom S. M. P.. Sokół i Makabi. Nie 
przyznano zaś głosu ŻAKS. z powodu 
nie opłacenia zaległej 60 zlotowej 
składki. 

Po odczytaniu sprawozdań ustę 
pujących władz, specjalne podzięko 
wanie wyrażono za pracę płk. Wen 
dzie, wiceprezesowi II  Kudukisowi, 
por. Malcowi i sierž. Molotkinowi 

Zgromadzenie jednogłośnie udzie- 
liło absolutorjum ustępującemu zarzą 
dowi, a nowe władze powołało w na- 
stępującym składzie: prezes płk. Z. 

Wenda I wiceprezes J. Nieciecki, II 
wiceprezes p. Kudukis, III wiceprezes 
mjr. Klewczyński, członkowie zarzą- 
du: por. Małec, sier. Mołotkin, Gwoz- 
dowski, Namiot, Rymkiewicz i Gry- 
iowski. | 

Do komisji rewizyjnej powołano: 
mjr. Pilczewskiego, kpt. Niepokul- 
czyckiego i A. Kisiela. 

Wybrano również delegatów na 
walne zebranie P. Z. L. A., które odbę- 
dzie się 10 łutego w Warszawie. Dele- 
gatami są: płk. Wenda, red. Nieciec- 
ki, Kudukis i por. Malec. Delegaci ma- 
ja umotywować w pierwszym rzędzie 
zgłoszony pisemnie wniosek anulowa 
nia ułożonego kalendarzyka imprez 
sportowych przez zarząd P. Z. IL. A. 
z tem zastrzeżeniem, że na przyszłość 
w: kie kalendarzyki układane i za- 
twierdzane będą jedynie tylko na wal- 
nych zgromadzeniach z uwzględnie- 
niem miast prowincjonalnych. 

Walne zebranie W. O. Z. L. A. je- 
dnominutowem milczeniem uczciło 
pamięć zmarłego członka zarządu św. 
p. Romualda Grygla. 

   

    

  

  

JEZUICI NA NARTACH. 
Od wtorku 2 stycznia rozpocznie się kurs 

narciarski dla uczniów Gim. 00. Jezuitów. 
Zbiórka wszystkich narciarzy we wtorek 

o godz. 10 przed kościołem św. Piotra i Pa- 
wła. 

Kurs prowadzić będzie instruktor P. Z. N. 
Puchalski. 
  

  

Eugenia Kobylińska. 

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

księgarniach wileńskich. 
Skład główny w księg. Św. Wojciecha 

Str. 336, cena zł. 5—. © 

  

OFIARY. 
Zamiast powinszowań noworocznych dla 

Komitetu Lokalnego Funduszu Pracy 10 zł 
Dr. A. Safarewicz. 3 

Stanisław Łączyński prezes Okr. Urzędu 
Ziemskiego w Wilnie zamiast powinszowań 
świątecznych na dożywianie biednych dzieci 
zł, 5. 

Zamiast życzeń noworacznych 
Dowódca, oficerowie i podoficerowie Da 

wództwa Brygady K. O. P. „Wiilno* ofiaro- 
wali 35 zł. na biedne dzieci miasta Wilna 
zamiast życzeń  Świątecznych i Noworoca- 
nych. ` 

Uposażenie sędziów 
i prokuratorów. 

Według rozporządzenia rady ministrów 
o zasadach zaszeregowania do grup uposaże 
nia sędziów i prokuratorów, będą oni pobie 
rać następujące uposażenie zasadnicze: — 

  

zes 

nego — według grupy I, sędziowie i proku- 
ratorzy sądu najwyższego, sędziowie Najwyż 
szego Trybunału Administracyjnego, preze 
si, wieeprezesi i prokuratorzy sądu apela- 
cyjnego — grupy I lub II; sędziowie i wice- 
prokuratorzy sądów apelacyjnych, sędziowie 
śledczy do spraw wyjatkowego znaczenia, 
prezesi, wiceprezesi i prokuratorzy sądów 
okręgowych — grupy II lub III; sędziowie, 
wiceprokuratorzy i podprokuratorzy sądów 
okręgowych, sędziowie śledczy, sędziowie 
grodzcy, przewodniczący i zastępcy przewod 
niczących sądów pracy -— grupy III lūb IV. 

Jak wiadomo, nowe cztery grupy uposa 
żenia zasadniczego sędziów i prokuratorów 
wynoszą: I grupa — 1,100 zł. miesięcznie, J1 
grupa — 800 zł. III grupa 575 zł., IV grupa 
425 zł. 

Sędziów i prokuratorów w sądownictwie 
powszechnem, pozostających na służbie w 
dniu 1 lutego 1934 r. minister sprawie 
wości zaszereguje do nowych grup uposaże- 
nia wćdług następujących zasad: pozostają 
cych w grupie „D* — do grupy I lub I; w 
grupie „Ć* — do grupy II lub III, w grupie 
„В“ — do grupy III lub IV, w grupie „A“ — 
do grupy IV. Sędziów Najwyższego Trybuna. 
łu Administracyjnego -- prezes rady mini- 
strów zaszereguje do grupy I lub Il. 

Do asesorów i aplikantów sądowych, 
którzy otrzymali płatny etat przed dniem I 
lutego 1934 r. stosuje się rozporządzenie o za 
sadach zaszeregowania funkcjonarjuszów 
państwowych. 2 

Sędziowie i-prokuratorzy, kiórzy wskutek 
zaszėregowania do nowych grup uposaženia 
tracą przy porównaniu dotychczasowej pła 
cy netto z nowem uposażeniem więcej, niż 
7 proc. dotychczasowej płacy netto, pobier 
ją zasiłek wyrównawczy. Przez nowe upo- 

sażenie należy rozumieć uposażenie zasadni 
czę nowej grupy wraz z dodatkiem lokalnym 
i funkcyjnym. Przez dotychczasową płacę 
netto rozumie się uposażenie jakie przysłu 
giwało w dniu 1 stycznia 1934 r. wraz z 
wszelkiemi dodatkami (regulacyjnym, ekono 
micznym, mie: iowym, kresowym, wyrów 
nawczym, funkcyjnym, służbowym i innemi 
stałemi dodatkami m znemi), po potrą 
ceniu podatku dochodowego, opłaty emerytal 
nej oraz opłaty na Fundusz Pracy, zasiłek 
wyrównawczy wynosić będzie różnicę mię- 
dzy pełną stratą, a stratą 7 proc., 
nie przysługuje temu, komu nale 
w kwocie poniżej 10 złotych. 

W wyjątkowych przypadkach mini 
sprawiedliwości może za zgodą prezesa rady 
ministrów przyzbać sędziemu i prokuratoro 
wi grupę uposażenia bezpośrednio wyższą 
od ' odpowiedniej, przewidzianej grupy up>- 
sażenia. я 

Ponadto rozporz4dze przewiduje na- 
stępujące dodatki funkcyjne dla stanowisk 

owniczych: Pierwszy Prezes Sądu Naj- 
ryższego i Pierwszy Prezes Najwyższego 

Trybunału Administracyjnego — 2,000 zł. 
miesięcznie; Pierwszy Prokurator Sądu Naj 
wyższego — 1,200 zł., Prezes Sądu. Najwyż- 
szego, Prezes Najwyższego Trybunału Admi 
nistracyjnego i Prezes Sądu Apelacyjnego — 
800 zł.; Prokurator Sądu Apel. — 600 zł: 
Prezes Sądu Okręgowego —- 400 zł.; wice- 
prezes Sądu Apelacyjnego i Prokurator. Są- 
du Okręgowego —.300 zł., wiceprezes S4 
Okręgowego — .200 zł.; sędziowie grodzcy. 
sprawujący. kierownictwo sądu «grodzkiego, 
liczącego ponad 15 sędziów — 100 zł.; li 
cząčego zaś ponad 5 sędziów — 50 zł. mie- 

sięcznie. - а Е 
Prace przy zaszeregowaniu sędziów. i pro 

kuratorów zostaną zakończone prawdopodob 
nie między 5 a.10 stycznia 1934 r. (Iskra|. 

WŚRÓD PISM. 
— „Sprawy Narodowościowe* Nr. 5 za 

rok 1933 (wrzesień. — październik), ezasopi- 
smo: Instytutu Badań Spraw . Narodowościo 
wych-w, Warszawie. Cena zł. 5. ы 

;Ukazał się nowy zeszyt „Spraw Narodo 
wościowych'*, który. w 150. stronach druku 
zawarł b. różnorodną treść z zakresu zagad- 
nień narodowościowych. : 

MW części artykułowej. naczelne miejsce 
zajął p. Dr. Kazimierz Lewicki artykułem u. 
t- „Sprawa unji kościoła - Wschodniego z 
Rzymskim w polityce dawnej Rzeczypospoli- 

. Dalej p. Helena Monwidówna- p. 1. 
„Szkolnictwo polskie w Litwie* omawia pod 
stawy. prawne i kształtowanie się obecnego 
stanu szkolnictwa: polskiego w Litwie. -- 
Oba wymienione artykuły będą dokończone 
w następnym zeszycie „Spraw Narodowośc'o 
wych*. Trzeci artykuł omawianego zeszytu 
dotyczy nowych ustaw językowych w Belgji: 
autor p. Leon Zieleniewski uzupełnił nim ar 
tykuł na temat ustawodawstwa językowego 
w Belgji, ogłoszony w n-rze 6 z r. 1931 
„Spraw Narodowošciowych“. 

Kronika, jak zwykle w „Sprawach Naro 
dowošciowych“, bardzo bogata, omawia prze 
jawy życia mniejszości narodowych w Poł 
sce. W części kroniki, dotyczącej terenów 
pozapolskich i międzynarodowego, omówio- 
no ustawodawstwo antyżydowskie w Niem: 
czech, sytuację Serbołużyczan, Zjazd Związ- 
ku Polskiej Młodzieży Akademickiej Litwy. 
sprawy mniejszościowe na 76 i 77 Sesji Rady 
Ligi Narodów, XVIII Kongres Sjonistyczny i 
Światową Konferencję Żydowską w Genewie 
Pozatem, sekretarz Generalny Instytutu p. 
St. Poprocki, złożył szczegółowe sprawożda 
nie z przebiegu IX Kongresu Mniejszości Na 
rodowych, w którym uczestniczył z ramienia 
Instytutu w charakterze obserwatora. 

Omawiany zeszyt zamykają recenzje, na 
których czoło wysuwa się omówienie pracy 
Dr. S. Wysloucha p. t. „Rola Komunistycz- 
nej Partji Zachodniej Białorusi w ruchu na 
rodowym Białorusinów w Polsce", 

— Świąteczny numer „Tęczy*, Dorocz 
nym zwyczajem ilustrowane pismo miesięcz 
ne „Tęcza* swój numer noworoczńy wydaje 
przed gwiazdką, w powiększonej objętości i 

ozdobnej szacie graficznej, jako swój numer 
specjalny. Numer ten ukazał się już w sprze 
daży, przynosząc artykuły, nowele, opowiada 
nia, feljetony: Władysława Lama, Beaty 
Obertyńskiej, Stanisława  Miłaszewskiego. 
Magdaleny Samozwaniec, Stanisława Wasv 
lewskiego i w. w. innych. ` 

Numer świąteczny „Tęczy* ogłasza dwa 
konkursy z nagrodami pieniężnemi i książ- 
kowemi: konkurs na nowelę i konkurs na 
znajomość kultury polskiej. Wiele artykułów 
wspomnianego numeru jest drukowanych w 
dwóch kolorach. Całość oprawiona w cztero 
kolorową okładkę znanego rysownika T. Lip 
skiego — przedstawia się bardzo pięknie. 
Numer ten przynosi wiele dobrych artyku. 
łów, rysunków, kolorowych ilustracyj — da 
jąc czytelnikowi dobrą lekturę, pożytek i roz. 
rywkę. „Tęczę* otrzymać można w księgar 
niach, kioskach, u kolporterów, oraz wprost 
w Administracji — Poznań, Aleje Marcinkow 
skiego 22. 

5; 

go Trybunału Administracyj 
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Mody paryskie, 

  

Sukienka popołudniowa, > 
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SOBOTA, dnia 30 grudnia 1933 r. 

7.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzienik 
poranny. Muzyka. U a gosp. dom. 11.40: 
Przegl. prasy. 11.50: Wviątki z op. „Mefisto- 
feles" —  Boita (płytył: 11.57: Czas.” 12.05: 
Muzyka żydowska (płyty). «12.30: Dziennik 
południowy. Komunikat ineteorołogiczny. 
12.38: Chwilka pieśni artysłycznej (płytyj. 
15.10: Program dzienny. 15.15:',,C6 ńas'bóli?*" 
— przechadzki Mika po nieście. 16.25: Wia- 
domości o eksporcie. 15.30: Giełda rolnicza. 
15.40: Darius Milhaud — Stworzenie Świata 
(płyty). 16.00: Audvcja dła. chorych. 16.40: 
„Konferencja czerniowiecka . w. r. -1808* (w 

lecie I kongresu w sprawie języka żydowe. 
skiego) odczyt. 16.55: Koncert selistów, 17.50:- 
Program na niedzielę i rozmaitości. 18.00:. 
„Józef Mehoffer" —- w 40-lecie jego. pracy 
artystycznej odczyt. 18.20: Przemówienie- 
1 wiceministra spraw wojskowych gen, K. 
Fabrycego -— życzenia noworoczne dla woj- 
ska. 18.25: Chór Juranda. 19.00: Tygodnik li-. 
tewski. 19.15: Codzienny odcinek powieścto - 
wy. 19.25: Kwadrans poetycki. 19.40: Komu- 
nikat sportowy. 19:43: Wileński komunikat 
sportowy. 19.47: Dziennik wieczorowy. 20.00: 
Godzina życzeń -(płyty)- 21.007 Skrzynka te- 
chniczna. 21:20: Koncert - muzyki polskiej.” 
22.00: Muzyka taneczna. 25:00: Komunikat 
meteorologiczny. 23.05: „Kukułka wileńska** 
— IM wieczór kabaretu" literackiego. "Trans- 
misja z klubu „Smorgoriia” = 

O godz. 22-ej przewidziana” 
stacji zagranicznej. : 3 

    

  

  

       

  

  

     

  

retransmisja 

NIEDZIELA, dnia 41 grudnia 1933 roku. 

9.00: - Czas. Gimnastyka. Muzyka.. Dziea 
nik poranny. Muzyka. Chwiłka gosp. dom 
10.05: Nabożeństwo. 11.40: Odczyt misyjny. 
11.57: Czas. 12.05:. Progr. dzienny, 12.10. 
Kom. meteor: 12.15: Poranek *m I 
Filharm. Wiarsz. 13.00: „Jak“ 
tabryce porcelany* ódczyt: 1 
ranku muzycznego. 14.00: Audycja @а ‚ 
stkich, 15.00: „Nowe warunki handlń inwe: 
larzem rzeźnym* odtzył. 15:20: Alidycja lu ° 
dowa. 160.00 Słuchowisko dla dzieci. 16:30 
Muzyka z płyt. 16 
„Przed dwustu laty A 
ludowa. 18.00: Słuchowisko. 
z płyt. 
19:15: Rozmaitości. 19.30: Radjotygodni 
młodzieży. 19.45: Program na póniedziałek * 
19.50: Muzyka lekka. 20.50: Dziennik wić” 
czórny. 21. „Sylwestrowe 'faramuszki** 
21.15: Na wesołej fali bwowskiej. 2575: 
Sport z Rozgłośni. 22.25: Muzyka 'tarieczna” 
23.00: Kom. sieteor. 23.05: Muzyka taneczia 
23.50: Audycja specjalna. 0:05: „Defilada! 
gwiazd”. 0:35:* Audycja ' sylwestrowa. 1:00: 
Lwowska -noe sylwestrowa: 1:30: -.,Defflada"* 
gwiazd”. R se & Ма SPARE" 

. NOWINKI RADJGWE. | 
UTWORY JULJUSZA: - - : 
ZAREMBSKIEGO. Е 

„W sobolę 0 godz. 21,20 rozpocznie się w. 
słudjo warszawskiem koncert, „poświęcony -_ 
twórczości znakomitego komnozytora Julju- 
sza Zaręmbskiego. Prof. Józef. Turczyński wy-- 
kona suiię fortepjanową, cztery etiudy, se-. 
renadę, walca i inne utwory. 

KUKUŁKA  WILEŃSKA. . 

Trzeci wieszór kabaretu literackiego „Smos 
gonja” transmitowany będzie dzisiaj w sobo- 
tę o godz. 23. W programie piosenki, żarty, 
skecze i satyra w wykonaniu ratystów wileń- 
skich. 2 
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KONCERT SOLISTÓW. 

O godz. 16.55 rozpocznie się ciekawy kon- 
cert solistów, transmitowany maprzemiam 
z Poznania i z Warszawy. Przed mikrofonem 
poznańskim śpiewać będzie p. M. Trąmpczyń- 
ska pieśni Brahmsa, a ceniony skrzypek prof. 
J. Ozimiūski odegra przed mikrofonem war- 
szawskim szereg utworów skrzypcowych. 

Arytmetyka. 

  — lle lat ma osoba urodzona w roku 
1902-im? * 

— Pan, czy pani? & 

19.00: Przemėwienia“ Noworoczne “ 
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KRONIKA 
  Dzi Dawida, Eugenjusza. 
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Sobota | Jutro: Dawida. 

30 J] wechód słońca — 3.7 m. 48 
Grudzień: ZA ‚ — 23 m.33 

  

  
Śpostrzeżenia Zakiadu Metesrelegji U.5.8. 

« Wilnie z dnia 29-X1 1933 roku. 

Ciśnienie 763 

Temp. średnia — 7 

Temp. najw. — 5 

Temp. najn. — 9 

Opad — 0,6 Ё 

Wiatr — wschodnio-poiudniowo-vschodnio. 

Tendenoja znižkowa. 

Uwagi: Pochmurnie, wieczorem Śnieg. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 

dzisijeszym 30 grudnia w-g PIM. 

W całym kraju chmurno i gdzieniegdzie 

drobny opad. Spadek temperatury. W” dziel- 
nicach wschodnich dość silny lub umiarko 
wany, pozatem lekki mróz, przy umiarkow:: 
nych wiatrach z kierunków wschodnich. 

- NYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące aplek:: 
Paka — Antokoiska 54, Siekierżyńskiego 

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

Oraz Rodowicza — Ostrobramska 2, Jur- 

kowskiego — Wilenska 8, Augustowskiego -- 
Mickiewicza 10, Sapoźnikowa — róg Zawał 
nej i Stefańskiej. 

       

      

ADMINISTRACYJNA 
— Pozwolenia na broń. Z dniem 30 grud 

nia upływa termin składania do Starostwa 
Grodzkiego podań o prolongatę zezwoleń na 
broń na rok 1934. 

Po dniu 1 stycznia broń u osób, które nie 
prolongują zezwoleń — będzie konfiskowa 
na, sami zaś oni pociągani do odpowiedzial- 
ności karnej. 

a MIEJSKA 
— Roboty wodoeiągowe na ul. Kalwaryj- 

skiej dobiegają końea. Prowadzone od kilku 
miesięcy roboty wodociągowe na ul. Kałwa 
ryjskiej zbliżają się już ku końcowi. Zosła- 
ną one definitywnie zakończone w przysz- 

łym tygodniu. 
Dzięki tym robotom w wodociąg zaopa 

trzona została ul. Kalwaryjska oraz szere; 
przyległych, a głównie gmachy i objekty woj 
skowe. ° 

= GOSPODARCZA 
— Dziś ostatni dzień wykupu świadectw 

przemysłowych. Dziś upływa ostatni termin 
-wykupu świadectw przemysłowych na rok 
1934. 

Wszystkie przedsiębiorstwa, które po 
dniu 1 stycznia prowadzone będą bez pateun 
tów, ulegną zamknięciu w drodze przymuso- 
wej. Wszyscy więc właściciele sklepów, zak 
ładów przemysłowych, rzemieślniczych i 
wszelkich innych — winni w dobrze zrozu 
mianym własnym interesie wykorzystać 
dzień dzisiejszy, by zaopatrzyć się w Świa- 
dectwa przemysłowe o ile rzecz. prosta nie 
zrobili tego już wcześniej. 

— REFORMA PÓDATKU GRUNTOWEGO. 
Wileńskie organizacje gospodarcze otrzymały 
celem wypowiedzenia się opracowany przez 
Ministerstwo Skarbu projekt reformy po- 
datku obrotowego. Projekt przewiduje unor- 
mowanie jednolite sprawy podatku gruntowe- 
go dla całego państwa. Wymiar podatku ma 
być uzależniony od wydajności gruntów i wa 
runkėw gospodarczych w danym obszarze 
kraju. Przed wprowadzeniem zatem w życie 
ustawy musi być opracowana szczegółowa 

  

" kdasyfikacja gruntów. Dokonany będzie po- 
dział terytorjum państwa na okręgi ekono- 
miczne, których granice mają odpowiadać 
administracyjnym granicom powiatów. Na- 
stępnie mają być określone stawki podatku, 
przypadające ma jednostkę powierzchni grun- 
t6= różnych kategoryj, jak również gruntów 
położenych w odrębnych okręgach ekonami- 
cznych. Opracowanie szczegółowych przepi- 
sów i realizacja ich wymagać będzie. zatem 
dluższego czasu i dlatego reforma podatku 
gruntowego wejdzie w życie dopiero naj- 
prawdopodobniej w 1936 roku. 

— LIKWYDACJA PRZEDSIĘBIORSTW 
MANDLOWYCH. W związku z okresem wy- 
kupywania świądectw przemysłowych na rok 
1934 napływa ostatnio coraz więcej do Urzę- 
du Przemysłowego m. Wilna podań rezygna- 
cyjnych z prowadzenia przedsiębiorstw prze- 
mysłowych, handłowych i rzemieślniczych 
Najwięcej likwiduje się przedsiębiorstw han 
dlowych. Są to nrzeważnie drobne sklepy, 
najczęściej galanteryjne. 

Podług prowizorycznych obliczeń na 
dzień 1 stycznia zlikwiduje się w Wilnie oko- 
ło 100 sklepów. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZ. 
— Świetliea dł: Kół Młodzieży Polskiego 

Czerwonego Krzyża została otwarta dnia 26 
grudnia 1933 r. w Murach Pofranciszkańe 
skich. Na otwarciu świetlicy obecni bvii 
przedstawiciele P. С. K. szkolnictwa, opieka 
nowie Kół, oraz nasza dziatwa czerwono 
krzyską. Czerwony Krzyż uruchomiając ię 
placówkę chce dać możność młodzieży poży 
tecznegó spędzenia czasu, zajmując ją przy 
pracy w warsztatach, oraz dając odpowie:l- 
nie do wieku książki, gry i rozrywki. 

RÓŻNI: 
Wileński Woj. Pracowniczy Komitet 

Pożyczki Narodowej przypomina Pracowni 
kom Umysłowym o zbliżającym się terminie 
wpłacenia IV raty Pożyczki Narodowej i 
wzywa ogół Pracowników do terminowego 
uiszczenia IV raty. 

— Drzewo dla bezrobotnych. Komitet 
Lokalny Funduszu Pracy Województwa Wi 
leńskiego zamierza zakupić na cele akcji po: 
mocy bezrobotnym 5.000 m. p. drzewa opała 
wego, przyczem Komitet dostarcza zaświad: 

czeń na ulgowy (50 proc.) przewóz drzewa 
koleją. 

Komunikując o powyższem Komiiet Lo 
kalny prosi o składanie ofert na dostawę 
drzewa pod adresem : Komitet Lokalny Fun 
duszu Pracy Województwa Wileńskiego —- 
Wilno, ul. Ostrobramska 16 w terminie. do 
dnia 5 stycznia 1934 r. 

— DO ODEBRANIA OBRAZY. Wileński 
Wojewódzki Pracowniczy Komitet Pożyczki 
Narodowej niniejszem powiadamia, że w Ko- 
mitecie są do odebrania rozlosowane obrazy, 
zaofiarowane na Požyczkę Narodowa przeź 
Wil. T—wo Niezależnych Art. Sztuk Plasty- 
cznych, których wygrana padła na Nr.Nr. 
185, 214, 377, 689, 1766, 2014, 2030, 2166, 

2144 i 2998. 
Ze względu na likwidację -Komitetu Lote- 

ryjnego, uprasza się o odbiór wygranych obra 
zów do dnia 5-go stycznia 1934 r. 

Jednocześnie Komitet uprzejmie prosi 
Instytucji i Przedsiębiorstwa, które nie nade- 
słały należności za bilety, o nadesłanie tako- 
wych, pod adresem Komitetu (Wilno, Miekie- 
wieza 32) do dnia 5-go stycznia 1934 r. 

ZABAWY 

-- Wesoły Daucing Sylwestrowy Zwiaz- 
ku Pracy Obywatelskiej Kobiet. Jeżeli chcesz 
się zabawić w doborowem towarzystwie, ta- 
nio i wesoło, śpiesz w noc Syłwestrową do 
lokalu Cukierni Czerwonego Sztralla Mickia 
wicza 12 na Dancing Związku Pracy Oby- 
watelskiej Kobiet. 

Doskonała orkiestra do tańca, moc atrak 
cji i niespodzianek, świetny tani i dobrze 
zaopatrzony bufet, oraz miły gościnny na- 
strój, dobrze znany bywalcom  Poniedział- 
ków Towarzyskich. Czysty dochód na Świet 
lice i inne cele kulturalno — oświatowe 

Związku. Wstęp za  zaproszeniami, które 
można otrzymać u pań gospodyń i w sekre 
tarjacie Związku. Początek zabawy o godz. 

jedenastej. 

— Przypominamy tym wszystkim, którzy 
pragną: tańczyć — szaleć — flirtować - 
wypić — bawić się — i — zapomnieć — że 
mają świetną okazję uczynić to jeszcze przed 
Syłwestrem, a mianowicie na Balu Akademic 
kich Kół Wilnian w Warszawie, Poznaniu i 
Lwowie, który odbędzie się w sobotę dnia 39 
grudnia 1933 r. w salach Izby Przemysłowo 

Handlowej przy ulicy Mickiewicza 32. 

-— Na walkę z gruźlieą. Dnia 31 grudnia 

br. odbędzie się „Sylwestrowy Dancing“ w 

cukierni „Zielonego Sztralla“ ul. Mickiewi- 

cza 22, z którego dochód przeznacza się na 

Prewentorjum dła najbiedniejszych dzieci 

zagrożonych gruźlicą. 
Organizujący zabawę „Komitet Kolonij 

&а dzieći przy Wil. T-wie Przeciwgružli- 

czem zwraca się do Szanownej Pubłiczności 

z gorącą prośbą o łaskawe poparcie imprezy. 
Atrakcje, tanie wejście, tani bufet, miła 

atmosfera towarzyska naszych dancingów, 
ściągną niewątpliwie licznych gości. Wstęp 
«a zaproszeniami. Zaproszenia można otrzy: 
mać w Kasie Cukierni. Początek o godz. 23. 
Ze względu na duże zainteresowanie zabawą 

prosimy o wcześniejsze zamawianie stolików 

— Bal Akademiekiej Emigracji. W cięz 

kich, bardzo ciężkich warunkach znajduje 
się młodzież, która ukończyła średnie zakła- 
dy naukowe na terenie kresów wschodnich, 
a obecnie studjuje na wyższych uczelniach 
Warszawy, Lwowa i Poznania. Ta młodzież 
nietylko jest oderwana od środowiska, z któ 
rego wyrosła, nietylko oderwana jest od ro- 
dziny, lecz częstokroć jest pozbawiona środ 
ków do życia, do kończenia słudjów. 

Aby przyjść tej młodzieży z pomocą Koło 
Przyjaciół Akademika Polskiego w Wilnie 
oraz akademickie koła Wilnian, Warszawy, 

Poznania i Lwowa urządzają w dniu 50 
grudnia 1933 r. w salach Izby Przemysłowo- 
Handlowej przy ul. Mickiewicza 32 Bal. Bi 
lety sprzedawane są w cukierniach Czerwo- 
nego i Zielonego Sztralla i Rudnickiego (Mic- 
kiewicza 1), w księgarni Gebethnera i Woif 
fa oraz po urzędach. 

Wszystkich tych, którym bliski jest los 

  

  

   

  

naszej młodzieży zapraszamy na bal, prosi- 
my również i tych, którzy chcą się zabawić, 
na wesołą i dostępną zabawę. 

— Na inaugurację karnawału w dilu 5-g6 
stycznia 1934 r. w Salonach Izby Przemy 
słowo-Handlowej w Wilnie (ul. Mickiewicza 
Nr. 32) pod łaskawym protektoratem Pana 
Wojewody Wileńskiego Władysława Jasz- 
czołta odbędzie się tradycyjna Czarna Kawa: 
Bridge, urządzona na rzecz poinocy bezro* 
botnym. 

Udział swój w programie Czarnej Kawy 
zgłosili artyści teatru muzycznego „Lutnia”, 
którzy zaprodukują cały szereg aktualnych 
nowości rewjowych. 

Do tańca przygrywać będą dwie orkiest 
ry jazzbandowe. 

Komitet Organizacyjny nie wątpi, iż wszy- 
scy pomnąc na miły nastrój, jaki panował 
na dotychczasowych „kawach“, w roku bie- 
żącym również gremjalnie przybędą celem 
beztroskiego spędzenia wieczoru na Trady 

cyjnej Czarnej Kawie-Bridge. 

TEATR | MUZYKA 
-— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Ostatnie 

przedstawieni, op. „Targ na dziewczęta”. — 
Dziś w dalszym ciągu operetka Jacobi „Targ 
na dziewczęta”, która cieszy się wielkiem 
powodzeniem. Z powodu premjery, sylwestra 
wej „Targ na dziewczęta" zejdzie na jakiś 
czas z repertnaru. W rolach głównych: Hal 
mirska, Kaupe, Dembowski, Szczawiński, Tat 
rzański i Wyrwicz — Wichrowski. Zniżki 
ważne. 

— Premjera Sylwestrowa. Cały aparat te 
atralny pracuje nad przygotowaniem specjał 
nej premjery na dzień Sylwestrowy. Reżyse 
rzy M. Tatrzański i K. Wyrwicz — Wichrow 
ski przy pomocy baletmistrza J. Ciesielskie 
go szykują niezmiernie pomysłowy, barwny 
i urozmaicony program, w którym humor 
będzie panował niepodzielnie. Atrakcyjność 
wieczoru Sylwestrowego będzie polegała na 
zupełnie nowym niewidzianym dotąd w Wił 
nie programie, składającym się z najnow- 
szych piosenek, skeczów, rewellersów i ba- 
letów. Chcąc dać możność wszystkim żąd- 
nym widzenia Sylwestra w „Lutni* ujrzenia 
tej oryginalnej premjery, kierownictwo „Lut 
ni” zapowiada tego wieczoru dwa oddzielne 
widowiska Syłwestrowe o jednolitym progra 
mie: pierwsze o godz. 8,15, drugie zaś o godz. 
11,30. 

— Dziadzio Piernik i Babeia Bakalja* w 
„Lutni“. Baśń pod powyższym tytułem, któ 
rej mogą słuchać zarówno dzieci, młodzież, 
jak i starsi, grana będzie w najbliższą nie 
dzielę wyjątkowo o godz. 4 po poł. Baśń ta 
osnuta na tle tradycyjnych Świąt Bożego Na 
rodzenia, posiada wiele humoru i sentymen 
tu. 

    

    

   

— „Pod Białym Koniem* — jako Nowo- 
roczna popołudniówka. Świetne widowisko | 
„Pod Białym Koniem** grane będzie w ponie 
działek dnia 1 stycznia o godz. 4 po poł. po 
cenach zniżonych. Obsada premjerowa. 

— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś, sobo- 
ta dnia 30 grudnia o godz. 8 w. sztuka F. 

Halperina „Miriam“ —- osnuta na tle epoki 
herodowej w Judei. 

— Jutrzejsza popołudniówka. Jutro w 

niedzielę dnia 31 grudnia o godz. 4 po poł. 

reportaż sceniczny „Fraulein Doktor“ — 2 

H. Skrzydłowską w roli szpiega niemieckie- 

go. Ceny zniżone. : : 

— Sylwester w Teatrze na Pohulanee. :— 

Całe Wilno wybiera się na Sylwestra do Te“ 

atru M., gdzie będzie dana „Wielka Rewja“ 
w 24 obrazach. Udział całego zespołu. 2 pary 

baletowe: pp. Morawscy i Januszkowscy w 

nowych kreacjach tanecznych. Piosenki p 

Świętochowskiej. Humor, groteska, satyra, 

sketche. Świat na opak!!! *а 
— Kino-Teatr Rozmaitości.  Ostrobram- 

ska 5. Wyświetla wspaniały film „King — 

Kong'*— 8-my cud świata. 
Na scenie jako przemiły kontrast „Jaseł 

ka* w 2 obrazach (Betlejem oraz Śmierć kró 

la Heroda. 
— Noc Sylwestrowa w Rozmaltošeiach. 

Sala Miejska nawiązując do dawnej tradyc 

ji rozbrzmiewać będzie huczną zabawą do 

rana. Wejście bez zaproszeń, stroje dowolnc, 

bufet, orkiestra dęta 16 osób; produkcje ta 

neczne i artystyczne — cena dla pań 1.50, 

dla panów 2 zł. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZAMIAST SOKU — DENATURAT. 

Sokołowska Weronika, łat 21 (Trębacka 
3), eheąe wypić .soku wiśniowego napiła sie 
przez pomyłkę skażonego spirytusu, wpro” 
wadzóna w błąd podobieństwem barwy. Po 
gotowie przewiozło Sokołowską do Szpitala 
Sawiez w stanie nie zagrażającym życlu. 

   

* KRADZIEŻE. 

Z niezamknietego mieszkania: Jacewiczo- 

wej Michaliny (Dąbrowskiego 3) skradzioha 

136 zł. gotówką. W wyniku przeprowadzo 

nych dochodzeń aresztowana mieszkankę te 

goż domu Iwańcównę Petronełę, pieniędzy 
jednak przy niej nie znaleziono. 

Z PAŁSZYWĄ 5-CIOZŁOTÓWKĄ. 

Na rynku Tyszkiewiczowskim w sklepie 
Sawicz Doby zatrzymano Rynkowskiego Mi 
chała (Legjonowa 181), który usiłował puścić 

w obieg fałszywą 5-złotówkę. Fałszywą mo- 

netę skonfiskowano. 

WILLIAM J. LOCKE. 28 

WIELKI PANDOLFO 
Przekład autoryzowany J. Sujkowskiej. 

Pielęgniarkę polubił. Była to młoda ddziewczyna 
ze średniej sfery. sumienna i dbała o swój wygląd. 
Uznał ją odrazu za iniegralną część swego otoczenia 
i postanowił ubrać podług swego gustu. Dowiedział 
się podstępnie od Klary nazwisk i adresów najlepszej 
krawcowej i modniarki z Aix i posłał po nie auto. Gdy 
je wprowadzono do jego pokoju, rzekł. pokazując im 
pielęgniarkę: 

— Proszę przygotować dla tej panienki piękną 
suknię i odpowiedni kapelusz. Niech panie wezmą 

miarę; 
Wszystkie trzy kobiety oniemiały. Pierwsza przy - 

Szła do siebie krawcowa. 
— Ależ. monsieur — rzekła — 

miary na kapelusz. Trzeba wpierw 

czy będzie do twarzy. 

nikt nie bierze 
wybrać model, 

  

о— Sir Wiktorze — wtrąciła pielęgniarka — ja 

tego nie przyjmę. 
-—- Przyjmie pani — odpowiedział. 

Pielęgniarka ustąpiła, nie wiedząc, czy się śmiać, 

czy gniewać, ale pobiegła po radę do Poli, którą uwa- 

żała za autorytet kobiecy. 
'  —— Proszę pani, co ja mogę zrob 

Poła wzięła ją pod rękę i zaprowadziła do pokoju 

Pandolfa, gdzie zastała dwie oszołomione niewolni- 

ce, święcie przekonane, że życzenie monsieur było zu- 

pełnie zrozumiałe i naturalne. Przyrzekły, że naza- 

jutrz rano przyślą madame (pielęgniarce) do wybocu 

wszystkie modele sukien i kapeluszy. Co się tyczy 
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przybrań, to madame sama zadysponuje, co i jak. 

Pandolfo zwrócił się do Poli: 

—- Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby pani była 

łaskawa udzielić mojej zacnej opiekunce odpowied 

nich wskazówek z zasobu swege nieomylnego .da- 

świadczenia. 
— Ależ sir Wiktorze — zawołała pielęgniarka — 

pan nie rozumie! Ja nie chcę paryskich kapeluszy 

i toalet. Kiedyż jabym miała okazję wystroić się w ta- 

kie cuda? 
— Właśnie — potwierdziła chłodno Pola. 

Kiedy? й 

Pandolfo zaciągnął się dymem i wykonał szero- 

ki gest. 
— W Biarritz, gdy ja już będę zdrów. Musi pa- 

ni mieć miesiąc wypoczynku. Już ja się o to posta- 

ram. Mam tam znajomych, którzy się panią zajmą. 

Na moje życzenie przyjedzie po panią na dworzec 

dziesięć samochodów. Mesdames — zwrócił się do 

krawcowej i modniarki — proszę pamiętać. Jutro ra 

no: I jeżeli panie wiedzą o jakiej lingerie... 

— Mais, moi?imėme, monsieur — 

  

   

przerwała 

krawcowa. 
— Doskonałe — rzekł Pandolfo. 
-- Dobrze, że pan jest tego zdania — dodała 

Pola. 
Wyprowadziła trzy kobiety z pokoju. Oszołomi - 

na pielęgniarka o mało jej nie przewróciła. Nie prag- 

nęła bynajmniej jechać do Biarritz chociaż była prz>- 

konania, że znajomi sir Wiktora musieli być sympa- 

tyczni. Naturalnie potrzebowała wypoczyńku. Prze- 

szło od roku nie miała ani tygodnia wakacyj. Ale wo- 

lałaby jechać do rodziny, do Kornwalji. Tak się stę: 

skniła za domem. 
— Nie pani nie wspominała sir Wiktorowi o swo- 

ich stosunkach rodzinnych? Pacjenci lubią gawędzić. 

  

Największem (s który wkrót- e p e aaa 0 rzk a V © rh a t a ae R 
sezonu jest lać się będzie ozfial OSsci 

film w KiNIE 

Jeszcze tylko 3 dni — 8-my sud świata! 

TEATR-KINO Gigantyczne 

Rozmaitości 
Sala Miejskz 
Ostrobramska 5 
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ZA AG Kin -KOR ladzkiego О 

który w triumfalnym pochodzie przez wszystkie najwybitniejsze 
ekrany świata trafił nareszcie do Wilna. 

scenie. Jasełka Polskie 
w 2 obr: |--W Betlejem, Ii—Śmierć Heroda 
Ceny miejsc: Parter wszystkie miejsca 80 -gr., 
alędweć dla uczącej sie mł Bd BIEG GBA 
Dzieci i żołnierze 25 gr. — Sala dobrze ogrzana 

  

Dziś 

ostatni 
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oraz wyjątkowy NADPROGRAM p. t. „CIEŃ NAD EUROPĄ*. Ciekawe relacje Francuza o Polsce. Śpieszcief 

Następny program: 
  IWAN MOZŻUCHIN 
oraz Tania Fedor i Natalja Lisienko w 100%» dźwięk. „TYSIĄC I DRUGA NOC* 
  

Premjera! 
1001 przygód mi- 
łosnych w filmie 
Niezrówneni HELIOS |:   BRAT DJAB 

FLIP i FLAP oraz przepiękna 

Thelena Tood. 

W rol niezrówn. „Król żebraków" 

słów Denis King 
Przecudne melodje. 
Śmiech do łez. 

Czarujące piosenki. 
"Tysiące statystów. 

  

Potrzebny iekal 
na aptekę, składający się z 12 pokoi po- 
wierzchni 360 m? oraz piwnica o 3-ch ubi- 
kacjach w rejonie ulic: Dominikańskiej, 
Wielkiej, Wileńskiej, Niemieckiej i Trockiej. 
Oferty składać do Sekcji Gospodarczej Ka- 
sy Chorych, Dominikańska 15. 

  

W INA oryginalne różne z własnej 

rozlewni po cenach niskich, 

KAWIOR prasowany astrachański, 

SANDACZE żywo- mrożone, 

RYBY wędz. łososie, węgorze i in. 

OWOCE różne. . : 

РОБЕСА: 

T. SEAMISEA BAME | ia 
Wilno, Mickiewicza 22-a Tel. 8-49 

DEDO UDO AD DC WO DOO GO O DEO 

EB PŁYTY GRAMOFONOWE 

„ODEON*" 
stoją na najwyższym poziomie technicznym 
i artystycznym. Dzięki temu zdobyły ogólne 
uznanie. Stale nowości na płytach „Odeon* 

z dziedziny muzyki lekkiej i poważnej do na- 
bycia w największym wyborze w firmie 

„UNIWERSAL“ — Wielka 9 
Wielki wybór patefonów. 

Rejegtr MAMOTY. 
Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 

Okręgowego w Wiinie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 
W dniu 30.X. 1933 r. 

13500. 1. Firma: „Fabjan Wirpszo” w Wilnie, ul. 

Skopówka 5—7: Sprzedaż pieczywa. Firma istnieje 

od 1933 r. Wiłaściciel — Fabjan Wirpszo zam. tamże. 
- 1475—VI. 

  

13501. I. Firma: „Kejla Wołpjan* w Wilnie, ul 

Szopena 4—24. Sklep pieczywa. Firma istnieje od 

1932 r. Właścicielka Kelja Wolpjan. zam. w Wilnie, 

ul. Stefańska 24. 1478—V1. 

13502. I. Firma: „Sonia — Szejna Załkind* w 

Wilnie, ul. Zawalna 5 Sklep spożywczy. Firmu 

istnieje od 1932 r. Właścicielka Sonia Szejna Załkind 

  

   

W dniu 16.X. 1933 r. 
13488. I. Firma: „Chana Szmułowicz* w Niemen 

czynie, pow. Wileńsko-Trockiego. Sklep spożywczy i 
bławatno — gałanteryjny. Firma istnieje od 1930 r 

Właścicielka Chana Szmułowicz zam. tamże. 
146 

  

—VI,    

W dniu 27.X. 1933 r. 
13489. I. Firma: „Rebekka Deull“ w Wilnie, ul. 

Zawalna 19-a. Handel materjałami budowlanemi i 
węglem. Firma istnieje od 1932 r. Właścicielka Rebek- 
ka Deull zam. w Wilnie, ul. Jagiellońska 3—%54. 

1466—-V]. 
  

13490. I. Firma: klep wędlin Jankiel Glezer' 
w Wilnie, ul. Niemiecka 28. Sklep wędlin. Firma ist 
nieje od 1933 r. Właściciel — Jankiel Glezer zam. w 
Wilnie, ul. Rudnicka 16-49. 1467—V1 

13491. I. Firma: „Hele 
ul. Kalwaryjska 16. ML 
czy. Firma istnieje od 1032 r. 
Wronówna zam. w Wilnie, ul. Zakretowa 

    

  

na 'Wronówna* w Wiłnie, 
arnia ze sprzedażą słody- 

Właścicielka Helena 

1468—V;. 

  

  

13492. I. Firma: „Abram Klot* w Wilnie ul. Pił. 
sudskiego 6—18. Dostawa żywności i paszy dla woj 
ska. Firma istnieje od 1932 r. Właściciel — Abram 
Klot zam. tamże. 1469—VT 

13493. I. Firma: „Nasza Wygoda — Jakób Wajs 
blat” w Wilnie, ul. W. Pohulanka 14. Drobna sprze- 
daż towarów. Firma istnieje od 1932 r. Właściciel — 
Jakób Wajsblat zam. tamże. 1470—V1. 

  

  

13494. I. Firma: „Piwiarnia Ester Tontak w Wil 

nie* w Wilnie ul. 3 Maja 13. Piwiarnia. Firma istnie 
je od 1932 r. Właścicielka Ester Tontakowa zam. 
tamże. 1471-- Vi. 

13495. I. Fivma: „Caleł Wapner* w Wilnie, ul 
Nowogrėdzka 95. Piwiarnia. Firma istnieje od 1945 
r. Właściciel — Calel Wapner zam. tamże. 1472—VI. 

   
   

  

„Zajączkowski Aleksander — 

i w Wilnie, ul. Wileńska 42. Sklep 
tytoniowy. Firma istnieje od 1932 r. ici 
Aleksander Zajączkowski zam. w Wilnie, ul. 
jalna 8—4. 

  

13407. I. Firma: „Jan Wasiał* w Wilnie, ul. Sie 

kiewi 49. Sklep wędlin i mięsa. Firma istnieje w 
1932 r. Właściciel — Jan Wasiak zam. tamże 

1474-NT 

W dniu 28.X. 1933 r. 
13498. I. Firma: „Izrael Melsztejn“ w Wilnie, uł. 

Raduńska 79. Sklep spożywczo — kolonjalny. Firuia 
istnieje od 1932 r. Właściciel — Izrael Melsztejn zam. 

tamże. 1475—--V1. 

  

13499. I. Firma: „Sprzedaż obuwia Wołodkawi 
cza Jana* w Wilnie, ul. Zamkowa 18. Firma istnieje 

    

od 1931 r. Właściciel — Jan Wołodkowicz zam. tam 
że. 1476—Vi. 

W dniu 5.X. 1933 r. 
3328. II. Firma: „Kometa — Jan Masiulaniec“ -- 

Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśła się 
z rejestru. 1444—V1. 

br. GINSBERG 
anoroby skórne, wene 
ryozne | moczopłolowe . 

Wileńska 3 tel. 587. 
cd godz, 8—1 1 4—5, | 

Dr. J. Bernsztein: 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—l i 4—8. 
ZE WP 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom, Zana“ 
na lewo Gedeminowskę- 

ul. Grodzka 27. 

Akuszerka 

Marja Laknerówa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
przeprowadziła się na 

ul. J. Jasińskiego 5—20 
(obok Sądu) 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamie gabinet koametyez" 
Ry, Usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzaiki t wągry, 

  

        

Biurko, stoły biurowe, 
24 kszesła, szałę, kasę . 

ogniotrwałą — 

kupię okazyjnie 
Oferty Zamkowa 8. 

Bazer Prreinysiu 
Ludoyoga: 

Do wynajęcia 

Duży Garaż 
Adres: uł. Zarzecze róg: 

Popławekiej Nr. 7. 

Mieszkania 
2/3 pokojewe 

ze wszelkiemi wygodami: 

do wynajęcia 

  

  

zam. tamże. 

43508. I. Firma: „Sapir Ester" w Wilnie, ul. Jul 

kowa 12. Sprzedaż bitych kur. 
1932 r. Właściciełka Ester Sapir zam. w Wilnie, u]. 

Nowogródzka 6—49. 

1479--V1. 

8510. II. Firma: „Kessler 
przedsiębiorstwa została przeniesiona na ul. Zawalną 
19 w Wilnie. Właściciel zam. w Wiilnie przy ulicy Firma istnieje od 

go Up | Piłsudskiego 7-4. 

  

Zelman*. 

ul. Tartaki 34-a 

Zgubiono 
w dn. 24 b. m. rewolwer 
syst. browning Nr 718217 

  

Siedziba 

1447—VIL. 

13504. 1. Firma: „Wilbarw — Janina Synkiewi 

czowa“ w Wilnie, ul. Dominikańska 11. Skład farb 

Właścicielka Janina Synkiewiczowa zam. w Wilnie, 

ul. Garbarska 17—27. 1481-—VI 

W.dniu 25.VI. 1933 r. 
12215. A. „Wierses Sima — Riwka i Sorka Jelin 

S-ka". Na mocy decyzji Sądu Okr. w Wilnie, iWy- 

działu VI z dnia 21 maja 1932 r. ogłoszono upadłość 

firmy w handlu w osobie jej współwłaściciełek Simy 

—- Riwki Wferses i Sory Jelin i kuratorem masy upad 

łościowej wyznaczono adw. Włodzimierza Muchano- 

wa zam. w Wilnie, ul. Mickiewicza 35—3 z urzędu. 

1482—VI. 
  | W dniu 2.X. 19338 r. 

6303. II. Firma: „Lidzki Michel“. Przėdsiebios 
stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru 

1446—VT 

  

   
   13399. 1. Firma: , yski Sklep Papieru U. 

Ryndziun i I. Zeligman - półka firmowa”. Siedziba 

przedsiębiorstwa została przeniesiona na ul. Niemiee- 

ką 37 w Wilnie. 1459—VI. 

URI SS 

Przy zakupach prosimy powoływać sę 

  

    należ. do Antoniego To-- 

łłoczki, uł. Dąbrowskie=- 

4 7 go-3. m. 2 

  

DUŻY 

PLAC 
(na Zwierzyńcu) 

DO SPRZEDANIA. O wa-- 
runkach dowiedzieć się: 
w Administracji „Kurjere. 
Wileńskiego* pod plac. 

    

— №е — odparła dziewczyna. — Sir Wiktor nie 

słucha. Sam mówi. 
Rozstrząsały kwestję przez parę minut. Pielę- : 

gniarka znów podniosła zarzut, że drogie toalety nie 

mogły się jej przydać w rodzinnem miasteczku. 

—. | zresztą —- dodała — ja nie mogę tego przy- 

jąć. Sir Wiktor jest wzruszająco hojny. ale doprawdy. 

nie mogę. 
— Więe pani nie przyjmie — rzekła Pola. 

Wyszły na korytarz i usiadły na trzcinowych 

krzesłach. Krawcowej i modniarce kazała Pola usiąść 

trochę dalej. Pandolfo postawił je wszystkie w idjo- 

tycznem położeniu. Sam postąpił z naiwną szczodro- 

bliwością. _Chcinł poprostu zrobić przyjemność sym- 

patycznej dziewczynie. 

Ale: 
Krawcowa i modniarka doszły, na podstawie wła- 

shego specyficznego doświadczenia, do. logicznego 

wniosku, że angielski potentat zakochał się w swojej 

pielęgniarce i — oczywiście! — postanowił ją ucharak- 

ieryzować na damę. Na twarzach ich malowały się 

nadzieje na tuzin toalet i dwadzieścia kapeluszy, nie 

mówiąc już o jedwabnych pończoszkach i przejrzystej 

bieliźnie. Razem we dwie liczyły conajmniej na tysiąc 

funtów zamówień. 

Pielęgniarka młoda, solidna Angielka uznała 

lę dziwaczną hojność za skończony absurd. 

Wyraziła to w sposób bezpośredni i współczesny: 

Proszę pani, gdyby pan Pandolfo był głupi. 

jak tylu innych mężczyzn i próbował się do mnie 

umizgać, zrozumiałabym to i potrafiłabym się z nim 

rozprawić. Pracuję od dziewięciu lat i umiem sobie 

dawać radę, ale on się nie umizga. Zapewniam panią, 

że nie. — Strzepnęła palcami. — I przytem taki do- 

bry. Zawsze musi myśleć, żeby kómuś zrobić przyjem- 

ność, to pani, to lady Demeter, to panu Uglowowi, te 

      

        

na. ogłoszenia w „Kurjerza Wileńskim, 

į 

1 
i 

  

   

swemu szoferowi, to lokajowi. Jeżeli mu zabraknie 

okazji, to jest poprostu nieszczęśliwy... 

I tak dalej. 

Osobisty punkt widzenia Poli nie miał nic do rze- 

czy. Była od tego wszystkiego wyniośle daleka. 

Z krawcową i modniarką rozprawiła się szybko. 

Powiedziała im, że monsieur, jako mężczyzna, nie 

zna się absolutnie na strojach. Że przywożenie wszy- 

stkich ich zapasowych modeli do Renes byłoby stratą 

czasu. Że ło da się załatwić dużo prościej. Że skoro 

tylko pacjent wyzdrowieje, ona pojedzie z pielęgniar- 

ką do Aix i pomoże jej wybrać prezent, mający być 

wyrazem jego wdzięczności za troskliwą opiekę. 

Pola miała pełen godności, tozkazujący sposób 

bycia. Dwie kupcowe poszły do windy z nosami spu- 

szczonemi na kwintę. Ale nie śmiały zaprotestować. 

Pola wytoczyła Pandolfowi wałną bitwę o punkt 

widzenia bezbronnej dziewczyny. 

— (wo mnie obchodzi jej punkt widzenia? — za- 

wołał chory. — Ona sama nie wie, czego nie chce. 

Pragnę. żeby użyła tego, czego nie zazna nigdy w ży- 

ciu, chyba, żeby wyszła za bogatego człowieka. Chcę 

jej podarować miesiąc luksusowego życia z szampa 

nem i ładnemi toaletami. Czyż nie zasługuje na to? 
Niemądra gąska nie rozumie, czego się wyrzeka. W. 

Biarritz są Blake'owie,, generał i lady Burgoyne, Sto- 

ner-Mertonowie, pani Withers — spotkałem panią 

wtedy u Carltona na lunchu, wydanym przez nią. Po- 

rządni ludzie, moralni, jak frontowe ławki w paraf- 

jalnym kościele. Chyba pani nie przypuszcza, że po- 

słałbym tam dziewczynę, nie zapewniwszy jej odpo- 

wiedniej opieki? 

—- Ona nie należy do tej sfery. 

— 0, aż za dobra, dla nich. Ale robię, co mogę. 

Pojedzie do Biarritz. Zależy mi na tem. 

т (D. c. n.) że 

         

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 
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