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Wilno, Piątek 6 Słycznia 1933 ». 

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

> 

NALEZNOSU POCZTOWA UPŁACONA RYCZAŁTEM. 

KURJER WILENSK 
Za numer dowodowy 15 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołamowy. Administracja zastrzega sobie prawe zmiany terminu druku ogłoszeń. 

Noc szału, przebój karnawału, rendez-vous 
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Najpierw zestawmy fakty. Paryski 
korespondent jednego z największych 
dzienników włosk:ch „Stampa* | je 
na alarm z okazji zapowiedz:anej po- 
dróży przewodniczącego komisji fi 
nansowej parlamentu francuskiego p. 
Małvy na Majorkę, jedną z wysp Ва- 
learskich, należących jak wiadomo de 

w. H'szpanji, a stanowiącej ważny punkt 
_ strategczny w. zachodniej części m. 

__ Śródziemnego. Koręspondent „,, 
    

  

AM- 

pa* pisze bez obsłonek, że podróż раг- 
__ lamentarzysty francuskiego świadczy 

o orozpoczęciu realizacji projektu stwo 
_ rzenia z wysp Balearskich francusk ej 

bazy morskiei. W: związku ż tem, 
„Stampa* domaga się zażądania od 

" Hiszpanji wyczerpujących wyjaśnień 
i spowodowana na forum międzyna- 
rodowem publ:cznej dyskusji na te- 

_ mat możliwości „zachwiania równo- 
_ wagi na m. Śródziemnem*. zanim nie 

/ jest jeszcze za późno. 

  

W dniach najbliższych odbyć się 
mają na Atlantyku, na przestrzen: La 
 Manche——H szpanja wielkie manewry 

floty ang:eiskiej. Po manewrach, ok- 
ręty angielskie udadzą się do-G-bral- 
taru. W sferach, zbliżonych do a:dm'- 

ralicji brytyjskiej panuje niezadowo- 
lenie. iż w manewrach tych nie weź- 

' mie udziału śródziemnomorska flota 
Anglji. Adm'ralicja wskazuje na tc. 
że zarówno flota francuska jak wło- 

“| ska nie zaniedbują — mimo kryzysu 
| gospodarczego — corocznych _ wiel- 
"kich manewrów, z udziałem wszyst 

kich sił morskich. 

e Poseł jugosłowiański w Londvnie 
> oficjalnie oświadczył, że Jugosławj. 

__ nigdy się nie zgodzi na włosko-albań- 
— ską unję celną, jaką Włochy starają 
_' Się narzucić zadłużonemu państewku 

bałkańsk emu. 

  

      

Te trzy fakty, napozór oderwane 
_ | niezależne od s'ebie: alarm prasy 

włoskiej z powodu podróży polityka 
ko francuskiego, demonstracja 

skich sił morskich u wybrzeży Hisz- 
panji, wreszcie demonstracyjne о$- 
wiądczenie dyplomaty jugosłow ań- 
skiego zazębiają się wzajemnie, sta- 
mowiąc charakterystyczne wiels mó- 

_ wiące symptomy zadawnionego anta- 
2 gonizmu francusko-włoskiego. 

    

Antagon' zm dwóch siostrzyc ro 
mańsk'ch nie jest tajemnicą. Zaost- 
rzył się on bardzo silnie po wojni: 
światowej, w związku z objęciem rzą- 
dów w Rzymie przez Mussolin «30 i 
z zain'ejowaną przezeń imperpaulisty- 
czną, ekspansywną, faszystowską po- 

| kityką zagraniczną. Przesłankom, z 
których rywalizacja Włoch i Francji 
wypływa chciel byśmy tu słów parę 
poświęcić. 

Jądrem antagonizmu włosko fran- 
cuskiego jest sprawa kolonij półaoc- 
no-afrykańskich, ściślej mówiąc. Tu. 
nisu. Tunis, obszerna kraina, licząca 
167.400 klm. kw. i przeszło 2 miljony 
ludności i posiadająca duże boga”*wa 
w postaci żyznych dolin, licznych ga- 
jów oliwnych, pomarańczowych, win- 
nie przeszła w drug.ej połowie ubieg- 
łego stulecia głównie za sprawą dy 
plomacji angielskiej pod protektorat 
Francji. Dla republiki francuskiej Tu 
nis jest naturalnem  uzupełnica em 
Algieru, terenem ekspansji gospodar- 
czej i strategicznym punktem oparcia 
na m. Śródziemnem. Zwłaszcza ten 
ostatni wzgląd każe Francji trakto- 
wać sprawę Tunisu jako jedną z naj- 
żywotniejszych spraw państwowych. 
Profesor Szkoły Nauk Politycznych 

© w Paryżu i redaktor polityczny .,Re 
vue des deux mondes* p. Renć P'non 
wyraził się przed paru laty, że „Algier 

wraz z Tunisem i Marokko nie est 
kolonją; jest tylko dalszym ciąg'"m 
tej samej ojczyzny, przedłużonej po- 
przez morze, którego obszar stale się 
zmniejsza, odpowiednio do wzrostu 
szybkość. środków łokomocji*. Poglą- 
dy p. Benć Pinon dzieli z nim więk- 
szość polityków i ekonomistów fran- 
cuskich. Północna Afryka — to dla 
Francji kwestja jej mocarstwowego 
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augiel- * 

eleganckiego Wilna. W salonach KASYNA 

OFICERSKIEGO (Mickiewicza 13) w dniu 
tycznia 1933 roku odbędzie się 

ZNOWU NAPRĘŻENIE 
francusko -włoskie? 

stanowiska, to teren ekspansji ki p'- 
tałów francuskich, to rezerwuac ma- 

terjału ludzkiego i produktów ws.el- 
kiego rodzaju, to wreszcie sfera pro- 
mieniowania cywilizacyjnych wpły- 
wów francuskiej myśli i kultury. 

  

    

Z drugiej strony do Tunisu preten- 
dują Włochy. Głównym ieh argumen- 
tem i bodźcem jest potężny, bo wyno- 
szący do 400.000 głów roczny przy 
rost ludności. Fakt ten zmusza rząd 
włoski do zajęcia się sprawą o.1po- 
wiedniego skierowania emigracji. 
Tem się też tłumaczy żądanie ze stro- 
ny Włoch kolonij, wysokie inwestycje 
finansowe i.ryzyko polityczne, przed 
jak'emi Włochy s'ę nie cofnęły na te- 
renie Albanji i na terenie Libji, tem 
się wreszcie tłumaczy dążenie Włoch 
do rozszerzenia swej emigracji we 
francusk.m Tuni 

  

  

  

  

Przedewszystkiem chodzi o Tun s 
Górzysta i uboga Albanja nie może 
bowiem stanowić dla Włoch poważ- 
nego terenu wyładowania nadm aru 
sił żywotnych, podczas gdy Tunis, 
leżący tak blisko Sycylji i włoskich 
kolonij afrykańskich (Libja) stanowi 
dla kierown.ków polityki włoskiej 
kąsek aż nadto łakomy. 

Doszłoby już zapewne dawn» do 
konfliktu włosko-francuskiego na tle 
Tunisu, gdyby n'e dyplomacja ungiel- 
ska. W interesie Anglji leży, by nad 
cieśniną pomiędzy Sycylją, a przyłąd- 
kiem Dobrym (Tunis) nie panowało 
jedno tylko państwo, któreby mogło 
wtedy z łatwością zamknąć ruch ok- 
rętowy w tej części morza Śródziem: 
nego i uniemożliwić Anglji tak ważne 
dla niej połączenie morskie z Indjami 
via Gibrałar—Suez. Anglja wygrywa 
przeto mądrze rywalizację włosko- 
francuską, ogniskującą się na tym 
właśnie skrawku ziemi afrykańskiej. 
jakim jest Tunis. Wspomnieliśmy już. 
że głównie za sprawą dyplomacj: an 
gielskiej Francja roztoczyła przed kil- 
kudziesięciu laty swój protektorat nad 
regencją Tunisu. Ten stan rzeczy An- 
glja utrzymać pragnie nadal. Tem 
niemniej Tunis nie przestaje być 
przysłowiowem jabłkiem niezgody 
między dwiema siostrzycam;. ronmiań- 
skiemi. Nie zmieniają tu postaci rze- 
czy podpisane już w swoim czasie 
umowy włosko-francuskie w sprawie 
ustalenia zasady obywatelstwa em - 
gracji włoskiej w Tunis'e, rektyfika- 
cji granic Libji, konwencji lotniczej, 
konwencji osiedleńczej i t. d. 

Są też inne przesłanki, składające 
się na antagonizm włosko—francuski, 
Włochy mianowicie, zwłaszcza Wło- 
chy dzisiejsze, faszystowskie czują się 
spadkobiercą starożytnego Rzymu i ży 
wią aspiracje promieniowania kultu- 
ralnego na wzór starożytnego rzym 
skiego imperjum. Narazie, jeżeli cho- 
dzi o to promieniowanie prym trzyma 
w tym względzie Francja ze swą met- 
ropolją świata, jaką jest Paryż. Wło- 
chy zazdroszczą Francji tego prymatu 
kulturalnego i tej wajennej glorji, ja- 
ka opromieniła Francję w czasie woj- 
ny światowej i jaka nadal jest jej u- 
działem. Ten wyrastający na tle kul- 
turalnem, niemal mistycznem antago- 
nizm podsycany jest notabene przez 
prasę obu stron zainteresowanych. Re 
publikańska Francja nie rozumie fa- 
szystowskich Włoch i odwrotnie. Wy 
starczy wspomnieć, że w jednym tylko 
Paryżu przebywa około ćwierć miljo- 
na Włochów antyfaszystów, nastrojo- 
nych, rzecz prosta, wrogo względem 
Mussoliniego i prowadzących namięt- 
ną propagandę polityczną przy po- 
mocy licznych pism. Paryż stał się nie 
jako gniazdem „spisków na Mussolinie 
go i rząd fadeystowski. Nie może to 
oczywiście wpływać dodatnio na sto- 
sunki między obu krajami. 

Wreszcie — the last not the least 
— dyplomacja niemiecka też nie za- 
sypia gruszek w popiele, starając się 
wyzyskać tarcia włosko—franeuskie 
na swą korzyść. 

Reasumując wszystkie powyższe   
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JULJUSZ KŁO 
inżynier Architekt, Profesor nadzwyczajny architektury, 
b. Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu S. B. 

ur. 8.VIlI. 1881 r., zmarł nagle 5.1. 1933 r. 

a Eksportacja z Kaplicy przy Szpitalu Šw Jakėba do Kośc. 
Św. Jana odbędzie się w piątek dnia 6 b. m. o godz. 18-е). 
W sobotę da. 7 b. m. o g. |0-ej rano nabożeństwo żałobne, 
po którem nastąpi odprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa. 

    

    

    

JULJUSZ 
inżynier Architekt, Profesor nadzwyczajny architektury, b. Dziekan 

Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego 

ur. 8.VIII. 1881 r., zmarł 5.1. 1933 r. 

Eksportacja z Kaplicy przy Szpitalu Św. Jakóba do Kościoła Św. Jana odbędzie 
W sobotę, dnia 7 b. m. o godz. I0-ej rano 

nabożeństwo żałobne, po którem nastąpi odprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa. 
się w piątek dnia 6 b. m. o godz. IS-ej. 

O tych smiutnych obrządkach zawiadamiają 

DZIEKAN I PROFESGROWIE 
Wydz. Sztuk Pięknych U. S. B. 

jeste dode 
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O tych smutnych obrzędach zawiadamiają 

REKTOR I SENAT 
Uniwersytetu Stefanse Batorego 

" Odiazd Marszałka Piłsudskiego 
00 Warszawy. 

Wczoraj 56 b. m., pociągiem osobe- 
wym o godz. 9 P. Marszałek Józef 
Piłsudski odjechał z Wilna zpowro- 
tem do Warszawy. 

W salonie recepeyjnym  dworea 
kolejowego obecni byli: p. minister 
spraw zagranicznych Beck, b. mini- 
ster skarbu p. Jan Piłsudski, b. min. 
prot. Witold Staniewiez, inspektor 
armji generał dyw. Dąb-Biernacki 
wraz z dowódcą obszaru war. płk. 
Pakoszem, komendantem miasta ppłk. 
dypl. Błockim i innymi wojskowymi, 
wieewojewoda M. Jankowski, kuratoe 
Okręgu Szkolnego Szelągowski, pre- 
zes Dyrekcji Kolei Państw. Fałkow- 
ski, naczelnik wydziału bezp. Rru- 
niewski, starosta grodzki Kowalski, 
kierownik P. A. T. Szydłowski, inspek 
torowie Konopko i Izydorczyk, naez. 
Wasilewski i in. 

Nirdługo przed godziną odjazdu 
przybył P. Marszałek Piłsudski w to- 
warzystwie p. wojewody wileńskiego 
Beeczkowicza. P. Marszałek, który mi- 
mo pracowicie spędzonego na konfe- 
rencjach krótkiego pobytu w Wilnie 
wygląda znakomicie, bez śladu znię 
czenia, rozmawiał przez kilka minut 
w wielee pogodnem usposobienia w 
sałonie reccpcyjnym z obecnymi tam 
dosteinikami p. min. Beckiem, p. wo- 
jewodą, p. kuraterem i in., poczem 
pożegnawszy obecnych wsiadł do po- 
danego do wyjścia z dworca wagonu 
salenowego. Pociąg ruszył punktual- 
nie o 9-ej. 

W tymże  poeiągu odjechał do 
Warszawy p. minister spraw zagra- 
nicznych Beck. P. Marszałkowi towa- 
rzyszyli płk. dr. Woyczyński i adja- 
tant major Bussler. 

W Warszawie. 
WARSZAWA. (Pat.) W dniu 5 b. 

m. o godz. 17.25 pociągiem wileńskim 
powrócił do Warszawy Pan Marsza- 
łek Józet Piłsudski. Tym samym pe- 

ciągiem wraz z Marszałkiem powróci! 
do Warszawy minister spraw sagra- 
nieznych Józef Beck. 

  

Hitler konferuje z Papenem. 
Sensacyjna wladomość o możliwości powierzenia 

Hitlerowi kanclerstwa. 
BERLIN. (Pat.) „Taegliche Rund- 

sehau* przynosi sensacyjną wiado- 
mość, że we Środę Hitler odbył w Ko- 

ERA T I 

przesłanki, nietrudno dojść do wnio- 
sku, że krążące od dłuższego czasu 
uporczywe pogłoski o zabiegach dyplo 
macji francuskiej w kierunku zjedna- 
nia sobie sympatji w Hiszpanji nie są 
dymem bez ognia. Oparcie się o wyspy 
Balearskie, które, nawiasem mówiąc, 
oddały w czasie wojny wiełe usług 
niemieckim łodziom podwodnym, by- 
łoby pierwszym etapem tych zabiegów. 

Rozgrywka bowiem o panowanie 

nad zachodnią częścią m. Śródziemne- 
go między Włochami a Francją nie 
jest w przyszłości wykluczona. 

T. J-ski. 

lonji pótoragodzinną konferencję z 
byłym kancierzem Papenem. Tema- 
tem narad miały być możliwości po- 
wierzenia Hitlerowi kanelerstwa i po- 
djęcia odpowiednich starań w tym 
względzie u prezydenta Hindenburga 
za pośrednictwem Papena, Hitlerowi 
towarzyszyło kilku przywódców par- 
tyjnych. Po konierencji Higler wyjc- 
chał z Kolonji. Równocześnie w pra 
sie pojawiła się pegłoska, że Strasser 
po przybyciu do Berlina odkył sonfe- 
reneję z kanelerzem Schleicherem. 

Z kół oficjałnych iniermaeji tej 
nie potwierdzają. 

1.2952: akis 

Hurtowa i Detaliczna Sprzedaż 
WĘGLA I DRZEWA OPAŁOWEGO 

| „Centrcod
a «6 Zamkowa 18 

Telefon 17-90 

KLOS 

+ [EET] "EE 

Panstwa. 

Cena 15 groszy 
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Powrót P. Prezydenta 
óo Warszawy. 

WARSZAWA, (Pat). — Dziś w go- 
dzinach rannych powrócił z Białowie- 
ży do Warszawy Pan Prezydent Rze- 
czypospolitej. 

Audjencja. 
WARSZAWA, (Pat). Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej przyjął na audjencji 
p. Bogdana Hutten-Czapskiego, prezy- 
denta Związku Polskich Kawalerów 
Maltańskich. 

     

   

Sytuacja na rynku pieniężnym 
WARSZAWA, (Pat). Ostatnia dekada gru- 

dnia przyniosła wzrost zapasu złota o prze 
szło 0,6 miljonów zł, do sumy 502,2 miljony 
złotych. Jednocześnie stan pieniędzy i na- 
leżności zagranicznych, zaliczonych do po- 
krycia powiększył się o 20,1 miljonów da 
sumy 48,5 miljonów zł. przy równoczesnem 
obniżeniu sumy w:dut, ujezaliczonych do 

© 18,1 miljonów «L. do kwoty 

88,2 miljony zł. 
Suma wykcrzystanych kredytów w związ 

ku z ułtimem roku uległa znaeznemu zwięk- 
szemiu, mianowicie o przeszło 66,5 milįonėw 
zł, przyezem portici wekslowy wzrósł o 47,7 
miljonów zł. de 585,5 miljonów zł zaś po- 
żyezki zastawowe o 18,8 miljonów zł, do su- 
my 114 miljonów zł, Pozostałe pozyeje po 
strenie aktywnej bilansu wykazują niezaacz 
ne zmiany, z wyjątkiem 2 pozycyj. „ polskie 
monety srebrne i bilon* oraz „inne akty; 
wa“, Pierwsza pozyeja zmnlejazyla się o 6,7 
miljonów do 40,7 miljonów, druga zaś o 12,9 
miljonów do 197,9 miłjonów zł. Natychmiast 
płatne zobowiązania, ma skutek zwiększenia 
się prywatnych rachunków żyrowych, wzro- 
sły © 21,3 miljony zł. osiągając kwotę 220,5 
miljonów zł. Obieg biletów bankowych, wsku 
tek wzrostu portfełu wekslowego i pożyczek 
zastawewych, powiększył się p 38,7 miljo- 
nów zł., osiągając kwotę 1,002,8 miljonów 
zł. 

Wiobee znacznego wzrostu ogólnej sumy 
obiegu biletów bankowych oraz natychmiast 
płatnych zobowiązań, pokrycie złotem i wa 
łutami i lekko się obniżyły mianowicie z 45,56 
proc. do 45,92 proe. (5,02 proc. ponad normę 
statutową), zaś pokrycie samem złotem z 
43,11 proc. do 41,5 proc. (11,5 proe. ponad 
normę statutową). Zmniejszyło się również 
pokrycie złotem samego tylko obiegu z 58,02 
proc. do 50,08 proce. Stopa xłyskontowa 6 
proc, zastawowa 7 proe. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA, (Pat) Londyn 29,83 — 

29,70. Nowy York kabel 8,925 — 8,905. Pa- 
ryż 34,89 — 34,80. Szwajcarja 172,00 -- 
171,57. Włochy 45,75 — 45,53. Berlin w 
obrotach nieof. 212,35. Europejskie mocniej. 

sze 

'Na Dalekim 

(ego należy sę wstydzić w Litwie? 
Znany ze swych bezkommpromisowych wy- 

stąpień pod adresem Polski, współpracownik 
„Lietuvas Aidas“, p. K. Marius, w numerzė 
254-ym swego pisma, zwraca się do tych 
wszystkich obywateli Litwy, którzy jegu zda- 
niem „sami nie wiedzą kim są* i nawołuje 

by nie czynili oni Litwinom wstydu. 
Dobrzy patrjoci Litwini—wieśniacy, pisze 

p. Marius, pragnąc przyczynić się do usanię- 
cia nienaprawilonych jeszcze anomalij, dono- 
szą nam, iż w ich okolicy zamieszkuje dosyć 
zamożny gospodarz, który „z dawniejszych 
jeszcze czasów hołduje polskiej orjeniacji”. 
Córka owego gospodarza jest nauczyc:elką 
szkoły powszechnej i za zarabiane od Pań- 

stwa pieniądze kształci swego brała w pol 
skiem gimnazjum. 

Wedug zapewnień p. Mariusa, wieśniakom 
litewskim nie może się w głowie pomiieścić, 
że rząd płaci pieniądze i powierza wycho- 
wywanie dzieci nauczycielce, która otrzymy- 
waną od rządu pensję obraca na wychowy- 
wanie drugiego człowieka w duchu poiskim, 
a więc przy obecnych stosunkach, dla litew- 
skości wielce nieprzychylnym. Wieśniący do 
magają się by władze nie pozwoliły wycho 
wywaąć dzieci osobom o obcej orjentacji i 
nie popierały pieniędzmi skarbowemi tego, 
co jest przeciwko  litewskošei. 

Tak według słów współpracownika „Liet. 
Aidas'a“ przedstawia się sprawa poruszona 
przez urojonych czy też rzeczywistych wieś 

niaków. 
W daszym ciągu p. Marius operując spra 

wą „nieznanej nauczyciejki*, zapytuje czy 
można nauczycielce tej powiedzieć; „Jeśli 
pragnie Pani być wychowawczynią litewskie- 
go młodego pokolenia, w takim razie winna 

Pani nietylko w słowach lecz także i w 
czynach dowodzić, iż litewskie ideały naro 

dowe są Pani bliskie i drogie. Pielęgnowanie 
w swej rodzinie obcego ducha nie da się uz- 
godnić z litewskiemi ideałami narodowemi. 
©О ile obca ta orjentacja jest dla Pani droższa 

i nie może się jej Pani szczerze wyrzec, 
Państwo nie może oddać w Pani ręce wycho- 
wywania dzieci”! 

Niestety, odpowiada p. Marius, wstyd nan 
wobec samych siebie i wobec naszych dob- 
rych patrjotów, — jednak powiedzieć tego 
nie możemy! $ 

Jednak chwalebną tę 4  aewszechmiar 
słuszną decyzję p. Marius powziął niż: ze 
wzgłędu na zrozumienie równości wszystkich 

obywateli wobec Państwa i Prawa, — lecz 
jak sam przyznaje, tvlko dlatego, iż wspom- 
niana nauczycielka mogłaby w oczy ma wy 
tknąć, iż nie ona jedna tak postępuje i że 

w tym wypadku przykład z góry idzie. 

Nauczycielka mogłaby zapytać, d]zczego 
obawiając się powierzyć jej wychowywanie 
dzieci Litwini nie obawiają się powierzać 
wychowywania młodzieży akademickej lu- 
dz.om będącym zwolennikami gimnazjum poł 
skich, niemeckich czy rosyjskich, którzy rów 
nież pielęgnują obcego ducha w swych rodz 
nach i często zajmują odpowiedzialne stano- 
wiska państwowe? 

W tem miejscu autor artykułu -dochodzi 
do przekonania, iż nie od skromnej uauczy- 
cielki ludowej należy zacząć wypl:aanie 
„obcego ducha* z Litwy. Nauczycielkę tę na- 
deży dziś jeszcze pozostawić, jego zdan.em, 
w spokoju, lecz nie oznacza to by również 
i wielcy panowie oraz odpowiedzialni urzęd 
nicy przymknąwszy oczy mogli oczekiwać 
spokojnie aż przegrzmi echo tego czy inaego 
podobnego artykułu i wszystko pozostanie 
po dawnemu. Autor zapowiada, iż o ile pano- 
wie ci nie nawrócą się, w takim razie moga 

oni doczekać „niedwuznacznego upom neaia* 
ze strony swych przełożonych oraz narazić 
na bardziej energiczne objawy oburzenia ze 
strony społeczeństwa litewskiego. To też do- 
syč już, kończy p. Marius, czynić 
mym sobie i tym wszystkim, którzy nawołują 
w Litwie do uświadomienia narodowogo. 

Rozsądna decyzja pozostawienia (choc'aż- 
by narazie „dziś tylko*) w spokoju skromnej 

ki udowej, która za ciężko zaro* 
y, być może odbierając od własnych 

ust, kształci swego brata w duchu, w którym 
oboje wyrośli, bez względu na pobudki z ja 
kich została przez p. Mariusa powzięta, — 
zasługuje na całkowiłe uznanie. 

Natomiast zaopatrywać piętnem wstydu 
i niemal hańby lojalnych obywateli swego 
Państwa za to tylko, że nie urodžili się oni 
Litwinami, — jest rażące nawet dla nacjona- 
listy z obozu „tautininków*, M. B. 

Wschodzie. 

  

    

   
    

  

Wojska japońskie zajęły m. Pogranicznala. 
CHARBIN. (Pat.) Oddział, złożo- - 

ny z 3 tysięcy powstańców, poddał sie 
Japończykom, którzy oczyszczają 
wschodni odeinek kolei wschodnie- 

chińskiej. Wojska japońske zajęły ju? 
miejscowość Pogranieznaja na grani- 
ey sowieckiej. 

Ofiary wypadków pod Szan-Hai-Kwan. 
PEKIN, (Pat). W) czasie kombardowania 

Szan.Hali-Kwan zginęło 3 tysiące cywiłnej 
ludności chińskiej, Około 100 tysięcy ncie- 
kinierów zdąża na 'południe. W; rejonie Szan- 
Hai-Kwan panuje spokój, lecz sytuacja jest 

Czyżby interwencja 
WASZYNGTON. (Pat) Szef sckeji 

wsełedniej w Departamencie Stana 
odwiedził ambasadora * japońskiego. 
Treść rozmowy jest oteczona tajem-" 
nicą, ałe da prasy przedostała się wla- 

nadał naprężona, gdyż Chtńezycy umaeniaj: 
swe stanowiska w oczekiwaniu na posuwa- 
nie się wejsk japońskich. Rokowmala pokojo 
we dotychczas nie zaczęły się, 

St. zjednoczonych? 
domość, że ambasador japoński ma 
dzisiaj zobaezyć się ze Stimsenem. 
Amerykański delegat komisji Lytton 
Моееу odbył konferencję z Heovc- 

rem.



Ośrodek myśli samorządowej w Wilnie. Dał 
W dniu 4 b. m. o godz. 6-ej w ecz. 

w lokału Sekretarjatu BBWR. przy 
ul. Św. Anny 2—4 odbyło się pierwsze 
organizacyjne zebranie Sekcji Samo- 
rządowej, powołanej do życia prze: 
Radę Wojewódzką BBWR. 

Jak należało się spodziewać, ze- 
branie było bardzo liczne. Wzięło w 
niem bowiem udział kilku posłów 
senatorów z wiceprezesem Rady Wo- 
jewódzkiej BBWR. posłem Bronisła- 
wem Wędziagołskim na czele; prezy 
dent m. Wilna dr. Wiktor Maleszew- 
ski, naczelnik W-łu Samorządowego 
Urzędu Wojewódzkiego p. Józef Ra- 
kowski oraz długi szereg znanych 
działaczy samorządowych z teienu 
Wiłna i powiatów. 

Obrady otworzył prezes sekcji po- 
seł dr. Stefan Brokowski: który pod- 
kreślił w swem przemówieniu don'o- 
słość faktu uruchomienia prac Sekcji 
jako ośrodka myśli somorządowej. 
W ślad za tem poseł Brokówski zre 
ferował opracowany przez siebie re- 
gulamin prac i obrad Sekcj', wysttwa 
jąc konieczność podziału pra 
podsekcjach: samorządu miejskieg: 
i wiejskiego, do których winny wejść 
„najbardziej zainteresowan: zagadnie 
niami pracy somorządowej działacze 
społeczni. Regulamin przyjęty został 
przez aklamację, nie wywołując dy- 
skusji. 

Ożywienie natom*ast wywołał prze- 
wodniczący referatem na temat pro 
jektu nowej ustawy samorządowej 
W dyskusji zabierało głos kilkunastu 
uczestników zebrania. M. in, przema 
wiali: w'ceprezes Rady Wojewódzk'ei 
poseł Bronisław Wędziagolski, ora 
pp. Eljasz Jutkiewicz. Wacław Stud 
nicki, b. starosta Radwański, dr. Hi: 
schberg * Jan Łuczkowski. 

Stwierdzić należy, iż poziom dy- 
skusji był bardzo wysoki i wykazał: 
ona duże zrozumienie dla zagadnie- 
nia przebudowy ustroju samorządu 
wego. K:lku mówców wyrażało żąda- 
nie specjalnego uwzględnienia przes 
ciało ustawodawcze potrzeb ziem pół- 

    

   

nocno wschodnich w przyszłej ista- 
wie. 

Na zebraniu tem dokonano wybo- 
rów uzupełniających prezydjum i 
członków przewidzianych podsekcyj. 

Z ogólnym aplauzem zebrani przy - 
jęli do wiadomości kandydaturę na 
wiceprezesa sekcji posła Wędziage! 
skiego, który mimo nawału obowiąz: 
ków społecznych wyraził swą zgodę 
na objęcie tego stanowiska. Spodz: 
wać się nałeży, że praca Sekcji pó 
dzie raźno naprźód i rozszerzy zakres 
zainteresowania zagadnieniami sam0- 
rządowemi wśród wszystkich warstw 
społeczeństwa Wileńszczydny. Godz: 
się wspomnieć o cennym projekcie b. 
strosty Radwańskiego, ogłoszenia an- 
kiety wśród wybitnych i zasłużonych 
działaczy samorządowych na prowin- 
cji na temat najbardziej palących bo- 
łączek samorządowych. Sprawę tę po- 
wierzono podsekcji wiejskiej. 
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PARYŻ. (Pat.) W/g raportu kapi- 
tana okrętu „Atlantique*, pożar wy- 
buchł o godzinie 3.30 rano w jednej 
z kabin pasażerskich pierwszej klasy. 
Mimo natychmiastowej akcji ratur- 
kowej, egień rozszerzył się z tak wie!- 
ką gwałtownością, że wkrótce po wy 
buchu pożaru cały przedział stanął 
w płomieniach. Skuteczniejszy ratu- 
nek uniemożliwiały kięby gryzącego 
dymu. Stacja radjowa „Atlantigue“ 
zdołała nadać tylko jeden sygnał o 
pomoce, pochwytony przez stację od- 
biorczą pod Havre i stację okrętu 
„Ruhr, który pierwszy przybył na 
ratunek. Następnych wezwań o ratu- 
nek stacja nadać nie mogła, ponieważ 
radjetelegrafiści zmuszeni byli przez 
gryzący dym do ucieczki z kabiny 
radjowej. 

Nad ranem kapitan, przekonaw- 

Wynalazek japoński z dziedziny lotnictwa. 

  

  

Japoński konstruktor samolotowy Okaha- 
ra skonstruował nowy typ samolotu oparty 

ma budowie ciała ptaka, a zwłaszcza skrzy- 
deł. Aparat ten ma mieć zapewnioną stabi. 
lizację w powietrzu dzięki specjalnemu apa 

ratowi, który przy każdej zmianie kierunku 
; naporu wiatru zaczyna automatycznie dzia 
łać, utrzymując aparat w równowadze i za 
pobiegając spadkowi. Na zdjęciu naszem w: 
dzimy skonstruowany przez Okaharę aparat. 

Na szczycie Jungfrau zapłonie 15 miljardów Świec. 
Będzie to latarnia sygnalizacyjna do komunikacji z Marsem. 

Problem, czy na Marsie znajdują się isto- 
ty żyjące i czy można z niemi komunikować 
się z naszej planety, nie przestaje pasjono- 
wać ludzkości. Od szeregu lat astronomowie 

studjują słynne zygzaki na Marsie i skłon- 
ni są uważać je za kanały wodne, zbudowa- 

ne ręką istot żywych. Oddawna również za- 

stanawiano się nad możliwością nawiązania 

kontaktu z Marsjanami, W. pierwszym rzę- 
dzie pomysłano © sygnałach świetlnych, lecz 
dotychczasowe próby nie dały rezultatów Ro 
bione były zresztą na zbyt małą skałę. 

W: chwili obeenej istnieje w Anglji grupa 
tudzi, która postanowiła uczynić nowy wys. 
łek w tym Kierunku. Rzecz pomyślana jest 
całkiem serjo. Jakkolwiek ludzie ei wolą na 
razie zachować ineognito, nie wahają się fi- 
nansować tego przedsięwzięcia, Fiema Chan 

ces Comp. w Birmingham, wyspecjalizowa- 
na w konstrukcji aparatów optycznych, „bū- 
duje obecnie na ich zamówienie olbrzymia 

łetarnię, która stanąć ma na szezycie June- 
trau w Szwajearcji i stąd wysyłać sygnały 
świetlne potężnej mocy na Mars, 

Lałarnia, o której mowa, przewyższa 
wszystko, co dotychczas było «robione na 
tem polu. Będzie to kombinacja trzech 50- 
<czewek, typu używanego w najpotężniej- 

szych latarniach morskieh, _ lecz rozmiarów 

znacznie większych. Każda soczewka da pew 
ną iłość światła, jednakże w pewnej odległo 

šei nad ziemią znajdzie się ich współne ogni 

sko, skąd wytryśnie w kierunku Marsa snop 

światła o niebywałej sile 15 miljardów świec. 

Jeżeli do przeprowadzenia tych sensacyj- 

nych prób skomunikowania się z Marsjana- 

wybrano szezyt Jungfrau, to przedewszy 

stkiem z dwóch względów: najpierw oklicz- 

ne elektrownie są w stanie dostarezyć Odpo- 
wiedniej ilości prądu, a następnie na tym 
szezycie alpejskim znajduje się dobrze wy- 

posażone obserwatorjmn astronomiezne, — 

skąd będzie można sprawdzić, jaki efekt wy 
wołują sygnały świetlne. 

Iniejatorzy przedsięwzięcia uważają, Że 

ich „reflektor międzypłanetarny*, najpotęż- 
niejszy jaki kiedykołwiek istniał na świecie, 

z łatwością pokona odległość 54 miłjonów 

kilometrów, dziełącą naszą płantę od Mae. 

sa. Olbrzymi aparat do transmisji sygnałów 
alfabetu Morsa jest już też w budowie i jak 
tylko zebrane zostaną potrzebne fundusze, 

przystąpi się do badowy odpowiedniej 31- 

stałacji na Jungfrau. Koszty jej są oczywić 

cie bardzo wysokie i w ehwili obecnej brak 
jeszcze dniejatorom przeszło 10,000 funtów 
szterlingów. 

REWELACJE ZE ZRÓDEŁ 
SPIRYTYSTYCZNYCH. 

Podobno nie bez wpływu na podjęcie bu- 
dowy tej gigantycznej latarni były rewela 
cje o życiu na Marsie, osiągnięte w pewneia 
kółku spirytystów angielskieh. Posługują się 
oni jake medjum pewną niezwykłe udueba- 
wieną kobietą, której objawić się miał duch 

z Marsa, występujący pod nazwą „Exal -- 
Exsis* i mlanujący się „Panem czternastu 

prowineyj Marsa*. 
Otóż ów duch z Massa twierdzi, że Rhev. 

jak nazywają Marsjanie naszą Zlemię, zda- 
wien dawna była przedmiotem największego 
zaeiekawienia. W zamierzehłych ezasach pe 
dobno mieszkańey Marsa porozumiewali się 
często z Ziemianami, łeez później naokoło 

naszego głóbu utworzył się lodowaty pas et. 

mosteryćzny, na którego symptomy natknąć 
się miął prot. Piecard w ezasie drugiego swe 
go wzletu w stratosterę. Stosunki między 
obiema planetami były de tego stopnia roż- 
winięte, że Exal Exis zapewnia, iż ludzie na 
uczyli się ed Marsjan magnetyzowania ka. 

mieni. Prcećder ten jest w użyciu na Marsie 
dla podnoszenia najcięższych nawet skał 

0 życiu na Marsie tajemnicze medjum po 
daje następujące informacje: — Mars jest 
kształtu gruszki, przyczem węższy konice 

pokryty jest Iodami i wskutek tego nieza 
mieszkały. Podstawa natomiast wystawiona 

jest na słońee. Dzień trwa 18 godzin, a note 

również są bardżo jasne dzięki światła kilka 
gwiazd, peobnyćh do księżyca. 

Zamieszkały przez Marsjan pas pokrywa- 
ją góry, obfitujące w kratery, z których wy 
dobywają Się gazy trujące. Deszcze zdarza- 
ją się bardze rzadko, a owe zygzakówate lin 
je, wydające się nam kanałami wodnemi, są 
9 rzeczywistości wódociągami  zasilanemi 

przez źródła. Morza i jeziora na Marsie są 
niewielkie i silnie namagnetyzowane. Klimat 
ma charakter tropikałny, roślinność niezbyt 
bogata, a ladność jest dość rzadka. Znajduja 
się na Marsie niektóre gatunki zwierząt do. 
mowych, przypominające koty, barany, ko- 
nie i krowy. Rardze ezęsto wybuchają na 
Marsie niezwykle gwałtowne burze z silnemi 
wyładowaniami clektrycznemi, wskutek cze 

  

PIJĄ, ALE SWOJĄ. 
„Dlaczego Pan likwiduje swoją 

hurtownię spirytusu* pytałam ofice- 
ra rezerwy, który doniedawna dawał 
spore dochody Monopołowi ze swej 
okolicy. 

„Dla tej prostej przyczyny, że 
cały powiat, a inne również. zapijają 
się fabrykatem własnego wyrobu, bar 
dzo popularną „samogonką*, używa- 
ną, nietylko prywatnie, na zabawach 
obok kupnej, ale sprzedawanej nie- 
mal publicznie, na każde zapotrzebo- 

wanie w każdej niemal wiośce, w ło- 
ści żądanej. Chłopi rozumują logicz- 
nie: jeśli zboże jest tak tanie, pocóż 
mają kupować drogą wódkę? Przy- 
tem ośw:ata daje dobre wyniki: ue 
chemii, ślusarstwa, aparaty obseny 
tajnych gorzelni w porównaniu z » 
wotnemi urządzeniami dawniejszem!, 
to amerykański luksus, udoskonaliły 
się, wyty nauczyli się dystyło- 
wać, oczys -, 1 wcale niezłą wyra- 
biaj 

   
   

  

   
   

ją wodeczkę“. 
„Ależ za to pacą duże kary 

rewizje, protokóły, przykroś 
„Korzyści są większe. Zysk: też, 

mimo że pędzona w domu wódka ko- 
sztuje o połowę mniej niż monopole- 
wa. Jakże wbec lego powstrzymać lu- 
dzi od kupna? W każdej n'emal wios-, 
ce: znajdują się, jeśli nie fabcyczka, 
to specjaliści, umiejący na poczeka- 
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niu, na żądanie zainstalować tajny 
browarczyk, do którego aparaty ku. 
pić można na kiermaszu, ukrywając 
sę przed okiem policjanta z wnwu 
gospodarza. W 1931 roku, wykryto, 
jedynie w Wsleńszczyźnie 1232 taj- 
nych gorzelni, a w ubiegłym przez 
pierwsze półrocze 2273 czyłi o tOH! 
więcej n'ż zaprzeszłego roku. Żadne 
obietnice nagród za wykrycie gorzeł- 
ni, za donosie'elstwo i naprowadzen'e 
na miejsce przestępstwa, nie pońtsgą. 
bowi :m chłopi są pod tym względem 
solidarni, Jakże mają wydawać ludzi. 
których uważają za swych dobródzie- 
jów dostarczających wódk: tanio, be: 
ograniczenia ilości, i wogółe „po do 
mowcemu“. I u nas na małą skałę vos 
ną gangsterzy i amerykańscy króle 
spirytusowi. Bo taki jegomość, dobrze 
zorgan'zowawszy swój proceder, bis 
rze zboże na wyrób wódeszki i oddaje 
gospodarzowi jego produkt roliiy za- 
nreniony w „czystą, dość mętną cza- 
sami, ale faktycznie smaczną. Tak 
przynajmniej mówia na wsi. Przy 
lem wołą pomagać jedni drugim, n Ż 
wzbogacać Monopol. Ot zarobi każdy 
biedny: człowiek i ten co zboże na 
wódkę sprzedaje, « ten co tajny bro 
warczyk trzyma i samohonka pęd. 

"jjaństwo się wzmaga, bo teraz 
doprawdy każdy ma wódkę ped reką 

      

    

  

  

go Marsjanie żyją w jaskiniach, wydrąźo- 
nyeh w zboczach gór. 

„Exal Exis* twierdzi ponadto, że do prół 
skomunikowania się z Marsem najlepiej na- 
daje się biegun północny naszego globu, 

HIPOTEZY UCZONYCH. 

Cokołwiek mogą powiedzieć o Marsie spi 
rytyśei, faktem jest, że uczeni nie przeczą 
meżliwości istnienia życia względem opiera- 
i swoje kipołezy pod tym względem opiera- 
ja na obserwacjach ostronomicznych. Niez- 
kędna do życia woda powinna się znajdować 
na Marsie, gdyż niejednokrotnie stwierdzone, 
że szezyty gór Marsa, które w zimie wyda'ą 

się białe, przybierają ciemny kolor na wios- 
nę, ecby wskazywało na topnienie śniegów. 
Penieważ także skład ehemiezny atmostery 
Marsa wydaje się podobny do naszego, licz 
ni są uezeni, którzy nie wykluczają, że tam 
zmajdają się istoty żyjące. To też próba sko- 
muantkowania się z niemi z Jungirau webu- 
dzi z pewnością ołhrzymie zatnteresowanie. 
(i. mj. 
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szy się, że statku się nie da uratować, 
wydał załodze rozkaz opuszczenia: 
statku. Jedna z łodzi ratunkowych, 
nadwątlena przez ogień, ped ohcią- 
żeniem marynarzy załamała się. Kil- 
kunastu marynarzy zginęło w morzu. 
Inni popalili się żyweem na pokła- 
dzie. Ogółem w katastrofie zginęło 
30 osób załogi. Pasażerów, jak wia- 

  

SZE rewelacje o pożarze „Atlantique. 
Raport Kapitana okrętu. 

domo, na pokładzie nie było. Kapitan 
„Atlantique* Schoofs, wraz z 8 mary- 
narzami, wskoczył w morze ostatni 
Zestali oni wyratowani przez: holen- 
derski statek „Achilies*. 

PARYŻ, (Pat), — „Atlantique* zaasekuro- 
wany był w kiłku angielskich towarzystwach 
ubezpieezeniowych na sumę przeszło miljo. 
na f. szt. 

Atlantique — Georges Philippar. 
PARYŻ. (Pat.) Katastrofa „Atlan- 

tique* wywołała wielkie wrażenie i 
jest żywo omawiana przez całą prasę, 
która bardzo szczegółowo podaje prze 
bieg i okoliczności wypadku, zacho- 
wując jednakże dużą rezerwę wobec 
hipotez, dotyczących przyczyny kata- 
stroty. Wszystkie dzienniki podkreś- 
lają, że konieczne są jak najdokład- 
niejsze dochodzenia, które obiecało 

przeprowadzić ministerstwo marynat 
ki handlowej. Przypominając nieda 
wną katastrofę parowca „Georges 
Philippar, niektóre pisma odrzucają 
stanowczo hipotezę, jakoby przyczy- 
ną katastrofy mógł być zwykły wy- 
padek, uważając, iż o wiele prawdo- 
podobniejszem jest, że katastrofa spo- 
wodowana została przez złą wolę lut: 
zamach. 

Niemcy nie zapłacą. 
NEW-YORK, (Pat). „Herald Tribu 

ne* z Waszyngtonu donosi, iż Niemcy 
zawiadomiły rząd Stanów Ziednoczo- 
nych, iż będą zmuszone odroczyć pe- 
wne wypłaty z tytułu długów, których 
termin upływa 31 marca. Suma, jaką 

w tym terminie powinny Niemcy wy- 
płacić Stanom Zjednoczonym, sięga 33 
miljonów mk. Dług ten powstał w 
związku z kosztem utrzymania armji 
okupacyjnej. 

Propagandowe znaczki pocztowe. 
BERLIN, (Pat). Izba Przemysłowo- 

Handlowa we Frankfurcie nad Odrą 
zwróciła się do ministerstwa poczty 
Rzeszy z wnioskiem wydania specjal- 

nych znaczków pocztowych z mapa 
uwidaczniającą obecne granice wschod 

nie Niemiec oraz obszary, odłączone 
od Rzeszy na podstawie traktatów po- 
kojowych. Izba podkreśla doniosłe zna 
czenie propagandowe tego rodzaju 
znaczków na rewizji granie 
wschodnich Rzeszy. 

  

Dalsze echa syiwestrowego wystąpienia 
radja brytyjskiego. 

LONDYN, (Pat). — Według infor- 
macyj „Daily Mail', zarówno w pol- 

skiej, jak i włoskiej oraz francuskiej 
ambasadach panuje oburzenie z po- 
wodu programu syłwestrowego radja 
brytyjskiego. Radjo, zdaniem dzienni- 
ka, wytworzyło bardzo kłopotliwą dla 
rządu sytuację. Po uzyskaniu wyjaś- 
nień radja sprawa będzie przedłożona 
gabinetowi brytyjskiemu, który — jak 
twierdzi „Daily Mail“ — zdecyduje, 
jakie kroki przedsięwziąć, aby uchro 
nić się na przyszłość przed podobnemi 
metodami radja. -— Foreign Office 
pragnęłoby pewnych gwarancyj co do 

przyszłych wycieczek radja brytyjskie 
go w dziewzinie zagranicznej polityki. 
„Daily Moil* zapow'ada również, że 
incydent ten będzie przedmiotem inter 
pelacji parlamentarnej. 

PARYŻ, (Pat). Havas donosi z 
Londynu, iż w kołach dobrze poinfor 

mowanych uważają, iż incydent an- 
gielsko-polski, wywołany audycją rad 
jową z dnia 31 grudnia, jest godny 
pożałowania oraz że zastosowane bę- 
dą wszelkie środki dla zapobieżenia 
na przyszłość podobnym  nieporozu- 
mieniom. 

  

Strajk w Państw. Zakładach 
Tele- i Radjotechn. 

+ WARSZAWA, (Pat). W! dniu 3 b. m. w 
Państwewych Zakładach Tele i Radjotech- 
nieznych wybachl sirajk praeownikėw, zai- 
niejewany i jprowadzony przez robotników. 
znajdujących się pod wpływami komunize- 
jącej lewiey PPS, CWK. i partji komunisty- 
cznej. Strajk nost charakter strajku wło- 
skiego. Rebotniey, zebrani (w halach fabry. 
cznych, cd 3 dni nie opuszezają kokalu fa- 
hryki, powstrzymując się. jednocześnie od 

pracy. : 
WB przez robotników powodem 

strajku jest zastosowanie przez „Ayrekeję Za 
kładów ustawowo przewidzianego ustalenia 
opłat urłopowych, w zależności od iłości ni 
zatrudnienia. Zarządzenie to spiera się na 

PES INS SNEP" 

OD REDAKCJI 
Już w najbliższych dniach rozpoczniemy druk niezwykle ciekawych wra- 

żeń znanego podróżnika polskiego, 

towarzysza Marszałka Piłsudskiego na Maderze i w Egipcie, 
kapitana Mieczysława B. Lepeckiego 

z podróży jego po mało znanych terenach Poludniowej Ameryki 

p. t „Ila końcu świata”. 
Żywe, barwne opisy kpt. Lepecki 

ją moc emocjonujących wrażeń. 
iego przykuwają uwagę czytelnika i da- 

Przekona się zresztą o tem każdy, kto je czytać będzie. 

  

Restauracja-Dancing „LAZAR“ 
Wilno, Niemiecka 35, tel. 8-71, 

zawiadamia Sz. Klijenteli, że z dniem |-go stycznia r. b. został 

całkowicie zmieniony program artystyczny. 
Codziennie dancing towarzyski. 

* 10 bardzo tanią, więc się zapije. 

Bo * eo mają robić w długie zimowe 
wieczory? Co ma począć człowiek © 
małych potrzebach kuliuralnych, któ- 
remu ciężar podatków, brak zajęcia, 
bo to ani przy lesie, ani w jakich fah 
rykach, odbiera reszię nicjatywy | 
chęci do życia. Krótki dzień i długi» 

-w'eczory, bezczynnie spędzone w cie- 
mnej chacie, bo na naftę też niema 
pieniędzy: życie tak ciężkie © bezna- 
dziejne, więc jedyna pociecha, stara 
chłopska przyjaciółka: wódka, którą 
według Bajarza djabeł z chłopk em 
Roztropkiem wynalazł i oddawiua za- 
truwa chłopski, niedokarmiony orga- 
nizm. 

Dawniej zakładał. u nas, przeważ- 
n'e księża, Towarzystwa Wstrzemię- 
źliwośc!, teraz o tem na wsi nie sły- 
chać. Zresztą, słusznie odpowieć 
ktoś na jednym egzaminie instrukto- 
rów oświatowych 'i społecznych, zor- 
ganizowanych w mieście X. Pytano 
młodych absolwentów z jaką wada, 
właściwością w życiu wiejskiem będą 
się słarali najbardziej walczyć? Jaką 
uważają za najszkodliwszą? Jeden za 
drugim powtarzali, że ich obow 4z- 
k'em będzie walczyć z ciemnotą, 7:- 
cofaniem i szerzyć oświatę, ale od 
czego zaczną? Od teatrów amator- 
skich, odczytów i t. p. Wreszcie je- 
den z bystrzejszych, pytany wprost, 
czy nie myśk walczyć z pijaństwem. 
źródłem tylu nieszczęść na wsi ruj- 

  

  

  

    

nującem zdrowia, powodującem żbra 
dnie, morderstwa, bijatyki na wese- 
lach * t. p. odpawiedział żwawo: „O 
tego napewno robić nie będę, jakien: 
prawem? Żeby do aresztu wsułziii 
za ant'państwową robotę! Toż wódkę 
rząd robi i chce żebyśmy p'li. To ja 
ja będę przeciw rządowi agitował? 
Toż nie wolno. A i do żadnej kom- 
panji nie przyjmą kiedy nie pijesz". 

Trudno było odmówić logiki ta- 
kiemu rozumowaniu, bo i cóż pomogą 
jakieś stowarzyszenia antialkokol © 
ne jeśli wąrunki otaczające konsu- 
menta są tego rodzaju, że wszystko i 
wszyscy pchają mu trunek zapomnie- 
nia w gardło? Nie trzeba zapominać. 
że zdarzały się takie wypadki, w gm. 
rudziańskiej, jeśli si ęnie mylę, że wło 
Ścianie składali podanie o zniesienie 
w jakieś miejscowości monopolowego 
sklepu i to zostało im odmówiono. 
Nikt nie stawia przeszkód w szerze 
niu haseł abstynencji od alkoholu. ale 
jakże słabe, nikłe i anemiczne są te 

wyczyny, kolportaż broszureczek, po- 

kazy wątrob ż płuc, zwyrodn'ałych 
u atfkoholików, patetyczne przemówie 
nia, wobec pokusy wszystko rozwe- 
selającej wóduni, wtykanej wszędzie 
w ręce konsumenta, napraszającej się 
małemi, taniem: flaszeczkami do kup- 
na. A jak teraz, po sąsiedzku, życzli- 
wie fabrykowanej za jeszcze 19 
cenę, na kredyt, za zboże t. p. 
godnienia. 

  

  

   

  

   

  

przeprowadzonem w Zakładach zmniejszeniu 
Hości dni pracy w tygodniu, przyezem dy- 
rekcja powodowała się li tyłko względem na 
niezmniejszenie bezrobocia, gdyż praca, wy- 
kenywana obeenie przez 900 osób, może być 
najzupełniej wykonana przez 400 osób. W 
takiem świetle strajk ma charakter niczem 
nieumotywowanej demagogii i wywołany zo- 
stał przez przywódeów, prących za wszelką 
cenę do porzucenia pracy. Ilustrująe stosun- 
ki samych robotników do strajku jest wy- 
nik tajnego głosowania w dniu 3 styeznia: 
za strajkiem wypowiedziało się jedynie 381 
robotników, przy 320 przeciwnych i około 
200 wstrzymujących się ed głosowania. 

Webcc niecpuszezania lokalu przez ro- 
botnikėw i kategoryezneįj Odmowy iz ich 
streny przystąpienia do pracy, w dniu 4 
b. m. dyrekeja wezwała do przystąpienia o 
godzinie 13 w dnia dzisiejszym do jpraey, ża 
strzegająe, że kto w tym terminie pracy 
nie pedejmie, będzie miał z własnej winy roz 
wiązany stosunek najmu. Ponieważ ogłosze- 
nie to nie odniosło pozytywnego skutku, 0 
godzinie 13-ej w dniu dzisiejszym władze 
bezpieczeństwa przystąpiły do opróżnienia 
tókału fabrycznego, z uwagi na to, że robot- 
niey przestał być praeawnikami Zakładów. 

Jak dotychezas zdołano stwierdzić, eała ta 
zkėja byla wywołana i prowadzona bez wie- 
dzy i sankeji zainteresowanych władz związ 
ków zawodowych, 

ROZK 

Zgon b. prezydenta (Coolidge. 

NOWY YORK, (Pat). Były prezy- 
dent Stanów Zjednoczonych Kalwin 
Coolidge zmarł dzisiaj. Prezydent Co- 
olidge był chory od kilku tygodni. 
Śmierć nastąpiła niespodzianie, praw- 
dopodobnie skutkiem ataku sercowego. 
Coolidge zmarł w swojej posiadłości w 
słanie Massachussets. 

Przytem co ma czynić wieśniak, 
pogrążony w czarnej nocy zimowych 
„krótkich dni ; jeszcze ciemniejszej 
nocy bezrobocia, nudy, trwogi o los 
każdej „żyw'oły”, niepewnej swej sta- 
jenkj, gdyż sekwestrator i komornicy 
krążą jak szatany, czyhając, kogoby 
pożarli. 

Trudno pisać o tem co się słyszy 
o wyczynach tych funkejonarjuszv 
władzy. Mają, rozumie się że mają 
prawo za sobą. spełniają ciężki obo- 
wiązek, dla wyżywienia własnej ro- 
dziny, pozbawiają inne rodziny ka 
rałka chleba... Czy jest z tego wyj- 

ście? Czy jest sposób ratowania rol 
nika na ziemi małego i wielkiego. 
który ginie, któremu ziemia usuwa 
się literalnie z pod nóg, który już na 
liczne nakazy płatnicze o poda 
(zwłaszcza dochodowym i k 
wym), patrzy z apatyczną : 

dziwiając ochotę wysławców ! 
kazów pracowania w dziedzinie uto- 
pji, w atmosferze księżycowej, bo gdy 
by zstąpili na ziemię, ujrzeliby rzeczy- 

5 i niemożliwość spełnienia tych 
obowiązków płatniczych. Nie od dziś 
wołają nasze pisma na alarm pol - 
tyczny i ekonomiczny. z powodu n'sz 
czenia żywiołu rdzennie polskiego w 
osobach zamożn'ejszego ziem'aństwa 
na naszych ziemiach, a równeż i wło- 
ścian, z których przy tak'm stanie rze 
czy i często bezwzględnem pobieraniu 
podatków. tworzy się bardzo podstny 
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ŚLIZGAWKA. 
się ludzi na sporty, reklamuje. 

Robi projekty, a tu mrozu prawie niema i 

sporty uciekły po wodzie bez lodu i śniegu. 

Trochę jednak się łyżwuje. Ale... Kosz. 

towna to zabawka, Pisaliśmy już o tem raz, 

ale znowu powtarzamy, bo dłużej stan taki 

trwać nie może. W) Bernardyńskim ogrodzie 

anik* ślizgaw 

bilet dorosły 4 

10 - 

no wieszadło nie chcą pow 

Namawi 

      

            
) 
30 gr. szatnie 

gr. szatnia 20, dzieci po 

dwóch płaszczy na jed- 

Matki które 

į *« dzieciom w pierwszych kro- 

kach na lodzie muszą płacić 30 gr. W rczul- 

tacie 10-dniowy bilet dziecka kosztuje 4 zł. 

a miesiąc ślizgawki 12 zł, a j 

      

     

  

i kio ma 

dwoje lub troje w wieku sporltowym? Baga- 

tela! 24 zł, — lub 36 miesięcznie. © 

osób może sobie na to pozwalać 

wiieniem 4 swoim pociechom 

    

2 Ze zmart- 
odmawiaj tei 

  

przyjemności matki, które są o tyle nieo- 

  

strożne że... mają za dużo dziec” i cheą 

„w myśl poczynań propagandy kultury fi- 

zycznej”. 

Jeśli się reklamuje sporty ć przedłuża 

wbrew zdaniu wielu rodziców i pedagogów 

wakacje — to już trzeba i sporty ułatwić. 

x R. 

Notatki ze Świata, 
— „DZIEŃ POLSKI* — Warszawski or- 

gan konserwatywno— katolicki przestaje wy 
chodzić jako pismo samodzielne. Naskutak 
fuzji z krakowskim „Czasem”* ten ostatni Бе- 
dzie się ukazywał w Warszawie p. n. „Dzień 
Polski“. 

— С0 ТО JEST WŁASNOŚĆ PRYWA!- 
NA poucza cndekow z „A. B. C.“ i „Kurjera 

Warszawskiego” inż. Szczęsny Mikłaszewski. 
to w sposób dowsipny. Chodzi o ar- 

tykuł inż. Mikłaszewskiego o Izbach Rołni- 
„edrukowany przez te dwa 

a bez podania autora i... oddania hono- 
rarjum. Ale autor „znalazł się”: — Wysyła 

tenże artykuł do „Kurjera Porannego" z 
propozycją wykorzystania + z prośbą 6 prze- 

] kiś cel społeczny. 
Czyni to w Fście do redakcji, co więcej, wy 
raża nadzieję, że obrońcy prywatnej włas- 
ności zapłacą jednakże za samowolnie przy- 
właszczoną pracę, a to w ten sposób, że he- 
norarja przekażą na ten sam cel... 

j. Por.* artykuł wydrukował i za- 
że wynagrodzenie przekazuje m 
eroty po poległych legjonistach. 

— Warszawiacy czekają jak wybrną z tego 

pisma endeckie. 
— ALIBI ZWYCIĘŽYLO DAKTYLOSKO- 

PJĘ w sądzie Apelacyjnym w Włhrszawie. - - 

Oto Lejzor Floksztrumt oskarżony na pod- 
stawie odcisków daktyleskopijnych o wła- 

manie i kradzież 100,000 _ zł. gotówką z mie 

szkania pewnego bankiera z ul. Mokotow- 

skiej wykazał murowane alibi: krytycznej 

nocy pił, bił i został aresztowany w Otwoc 

ku. Nic nie pomogły "wobec tąkjego argumen- 
tu apelacje prokuratora od sądu okręgowego 
do instancji wyższej. Floksztrumi miał swój 
triumf. Został uniewinniony, choć ślady p: 
ców na kasie i palców Lejzora pasują „jak 

aMal““ 

— SZKOŁA ZŁODZIEJSKA W. WARSZA- 
WIE wysłała 6 uczni na „ćwiczenia praktycz 
ne", Wpadli oni do sklepu, porwali worki Z 
kaszą i zemknęł:. Cóż jednak z tego, kiedy 
kasza sypała się po drodze i zostawiła ślady. 

z których połicja zrobiła użytek sobie wła 
ci „Sypnęla“ niepojętnych uczniów, dzię- 
ki którym zlikwidowano szkołę, 

— „SWOJE GANICIE, CUDZEGO NIE 
ZNACIE pomyślałem na wieść o takiej h. 
torji: oto „in flagrantti“ — przy pracy, przy” 

lapano 'bandę włamywaczy, składającą в' 
samych akademików -— bez wyjątku. Tak 
— już nie szkoła — a uni%ersytet złodziej 

i też się sypnął! Policja ukrywa jedn: 
ka ujętych, bo. to również nazw: 

ko postawi j 
to tak — 
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o, w Rumuuji, o niedomyślni    
— (0 JEST Z PANIĄ LUPESCU?! Pisma po - 
dały, że tuż przed świętami została ona 74- 

strzełona przez jednego z grupy w. 
oficerów, gdy w sposób nietaktowny próbo- 
wała wysłąpić oficjalnie obok swego kóro 
nowanego przyjaciela, Karola rumuńskiego: 
Tymczasem posełstwo rumuńskie w Warsza- 
wie zaprzecza wieści o Śmierci. Więc «c? -— 
Tylko ranna, czy jak? 

— ZAKONNICY Z GÓRY ŚW. BERNAR- 
DA udają się do Tybetu. Jak narazie pow- 

staje w Tybecie filja klasztoru akpejskiego, 
tak za onego w ratownictwie zbłąkanych 
wśród Śzieżnych szczytów. Jednakże warnn: 
ki alpejskie stają się zbyt „cywilizowane | 
klasztor traci coraz bardziej rację bytu. 

Prawdopodobna jest całkowita jego emigra- 

cja do Azji. к 
— „POZNAJ, KTO MÓW: — taki kon- 

kurs radjowy na odgadywanie+ z brzmieni 
głosu charakteru i zawodu przemawia jąceg 
urządzito radje kopenhaskie. Najlepiej гох- 

nano pewnego ofieera tpilota, którego 
Ino jako nawykłego do rozkazywa 

i szybkiej decyzji. Przypomina to nasz kon. 
kurs „Zgadz kio śpiewa?" Trudny to pył 
konkurs — jak zgadnąć jeśli cienko $piewa” 
Wkzyscy dziś $piewają cienko. mi. 

   

            

   

  

    

        

grunt do wszelkiej agitacji przeciw- 
państwowej, antipolskiej i wzbudza 
się w nich n'eposkromiony żał za ear- 
skiemi, hojnemi, bogatemj czasami. 

Nie wzruszy włościanina ista'enie 
za jego krwawy pot wybudowana, re- 
prezentacyjna szkoła, do której mu- 
szą pod karą, chodzić jego glodne. 
bose i źle odziane dzieci, an: piękne 
mosty ; drogi, pobłogosławiene przy 
uroczystem poświęceniu, bo on tem 
drogami nie ma co i nie ma po co wo- 
zić na rynek, gdzie niżej kosztu sprze 
daje się plon ziemi. Ani linja kołei. 
którą niema za co jeździć, ani wyższe 
uczelnie, z których musi odbierać sy- 
nów, bo nie ma na ich naukę np. gim 
nazjum w Dziśnie wykazuje w rokv 
szkolnym 1932/38 zmniejszoną liczbę 
uczniów) — ani nne zdoby- 
cze postępu cywilizacji, od których 
odsuwa go stan ekonomiczny stery 
roln'czej, Nie ma nawet tej pociechy 

i nadziei, że go wyzwoli z trudem wy £ 
kształcony zawodowo syn. Bo jakięż 
dziś dla kończącego nauki młodzień- 
ca wudzimy perspektywy podniesienia 
zamożności rodz:.ny? Wsemy że żadne. 

Więc co czynić, jakiej szukać ma 

pociechy człowiek prosty, asceta nie 
z powołania, ale z musu? Sięga 
flaszkę samogonki i... na krótkie chw” 
le „wiasieleje*... 
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i Pelni žalu dzielimy się z naszymi 
Czytelnikami tą żałobną wieścią, któ- 

_ Pa wczoraj rano obiegła całe Wilno. 
1 Uniwersytet * miasto nasze dotknęłu 

ader bolesna strata przez Śmierć tak 
zasłużonego dła Wilna i jego pamią- 
tek, badacza ich i nieraz odkrywcy. 
mierć ta spotkała Ś. p. prot. Kłosa. 

W całem tych słów znaczeniu -— na 
posterunku. Niemal dosłownie do sa- 
mej chwili swego zgonu, pracował 

_ forsownie i od dłuższego czasu nad 
dziełem o Wilnie, poświęcając mu 

_ Ostatnio całe dni, a często nawet i 

noce, co bardzo przyczyniło się do 
_ pogorszenia stanu zdrowia Ś. p. pro- 

tesora, 
Właśnie z takiej całonoenej pracy, 

W Swoim guhinecie naukowym w gma 
<hu Wydz. Szi. P., przy ul. św. Aany 
4, powracał do domu, bliski już ukoń- 

4azenia wspomnianego dzieła, przepi- 
SyWanego przezeń na maszynie. Jak 
zeznaje woźny, który, obudzony we- 
Solem szezekaniem czarnego kudłate- 

| 80 „Żużu”, z którym zmarły się nie 
tawał, — wyszedł zamknąć 23 Ś.9. 

rofesorem Kłosem, drzwi — była 
wtedy punktualnie 5-2. Niedługo po- 
„łem służąca zmarłego, (mieszkał przy 
ul. Gdańskiej Nr. 6, wywołana skom- 
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leniem psa przy drzwiach, wyszła na 
schody ze światłem : na pierwszej od 
dołu kondygnacji, czyli t. zw. pół- 
piętrzu znalazła laskę i kapelusz swe - 
go pana, zaś na dole u stóp schodów, 
jego samego — bez życia. Jak wska- 
zują na to wszelkie oznaki — musiał, 
na wspomnianem półpiętrzu, dostać 
jednego z tych ataków sercowych, 
które Go ostatnio bardzo nękały i 
przechyliwszy się w tył przez bardze 
niebezpiecznie niską na tych  sche- 
dach balustradę, spadł na kamienną 

posadzkę, rozbijając sobie czaszkę. 
Katastrofa ta hardzo bolesnem e- 

chem odbiła się wśród szerokiego ko 
ła znajomych i przyjaciół zmacłego. 
Poza tymi wszystkimi, którzy mogli 
należycie ocenić wartości jego umysłu 
i wiedzy, są liczni, którzy lubili Ga 
bardzo, dla Jego wartości innej na- 
tury. Dobry, miły, uczynny z latwo- 
śeią sobie zjednywał przyjaciół do- 
koła. Żal więe jest po Nim ogólny. 
tem większy, że mógł, mimo swych 
niedomagań na zdrowiu, jeszezc dłu 
go być pożyteczny Wilnu, na swoich 
stanowiskach, mająe dziś załedwie 
około 50-u lat, w dalszym ciągu ce- 
niony, lubiany przez tych, którzy Go, 
jak wspomnieliśmy, ocenić umieli, 

  

  

  

2 TAROTA ZECZIAACZPWECT EEEE. 

Wycieczka nauczycielska 
do Warszawy. 

Z inicjatywy Ministerstwa W. R. i O. P 
Powstały przed kilku laty w Warszawie pra- 
<ownie metodyczne, które mieszczą się w 
Smachu przy ulicy Hożej. Pracownie te, po 
ję gęone poszczególnym przedmiotom, ma- 
* B celu okazanie wzoru uposażenia i u. 

ER zeń szkolnych, któremi powinien rozpo 
Adząć nauczyciel języka polskiego, historji 

m. 

Beografji, języków klasycznych, nowożył- 
a przyrodoznawstwa, matematyki, fizy- 

By. £. d, Pracownia ilustruje zarówno tech 
* zne środki jak i zbiory bibljoteczne, któ 
czat wiademo ściśle wiążą się z nowo- 

; дпьо'щ dydaktyką, stosującą szeroko pracę 
Tatoryjną i seminaryjną. 

inst acownie metodyczne. zarządzane przeć 

odenyorów Ministerstwa, są jednocześn'e 
ae” prac i doświadczeń w zakresie 

yki poszczególnych przedmiotów. Tam 
= ca się nauczycielstwo po poradę i ko. 
<a Ч doświadczeń, robionych na terenie 
aa państwa i zagranicą. Pracownie war 
M Wski zorganizowane z inicjatywy na- 
zych władz szkolnych, zostały należycie oce 

8 1 przez zagranicę. N. p. Niemey skopjo 
Ali ten pomysł, podając go naturalnie +а 

S ŚWój, przyczem rozbudowali go na szeroką 
skaję, używając do tego większych środków 

Y pracownie warszawskie musiały, z лт 
skałych względów być dostosowane Я5 

‚ "omnych środków. 

Odwiedzanie pracowai jest jedną z uni- 
FĘSTWszych potrzeb każdego nauczyciela. To- 
ч ž zadowoleniem naležy powitač inicjaty 
k władz szkolnych, które korzystając z te. 
= ułatwiają to nauczyciełstwu. I tak orga- 

*0wana jest przez knratorjam O. S. W. 
wycieczka w dniach od 9 do 14 b. m. rzeczy: 
„Cie dostępna dla szerokich rzesz nauczy* 

zło ch gdyż koszt wycieczki wynosi 13 
uotych od osoby. 
ący et to naprawdę pożyteczna inicjatywa. 

Ora powinna znaleźć żywy oddźwięk w sfe 
pedagogów. 

TEATR | MUZYKA 
i —— Teatr Wielki na Pohulanec. Dziś w 

Piątek dnia 6 stycznia po raz pierwszy „”- 
Południowe przedstawienie historycznego re 

Portažų „Sprawa Dreyfusa“, ktėrej publicz 
a słucha w napięciu uwagi. 

pay © 50 proc. zniżone. 
eczorem o godz. 8 pełna pogody i sen- 

E Mentų, doskonała komedja współczesna 
i (autora Topaza) „Marjusz* z L. 
są 753 i T. Koronkiewiczówną w rolach 

mych. : 
< \ sobotę i niedziele — „Marjusz* 
SUR: Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miei- 

eh ZASP. w Wiilnie. Dziś w piątek public» 
26 E evina w ia: ie, Orc se 

etną sztuką Gabrjeli Zaj iej „Pan- 
za Maliezewska“ : AB : 

Sobotę dnia 7 stycznia „Panna Mak- 
<zEWską w Postawach, niedziela dnia 8 Ay- 
“ania „Panna Maliczewska --- w Głębokiem. 

— „Fijołek z Mentmartre* — Dziś o g. 
2, Ukaže się na przedstawieniu popołudnio 
Wem po cenach zntżunych prześliczna 6p>- 
Telka Kalmana „Fijałek z Monłmartre* w 

w Dsadzie premjerawvcj z udziałem J. Kulczy 
<Riej i całego zespołu artystycznego. Ceny 
iniejsc zniżone. 

— Wielka rewja „Ya — Yo* w „Lutni*. 
Dziś Wieczorem o godz. 8,15 tradycyjna rew 
Ja świąteczna „Yo — Yo". 

logaty program. w wykonaniu któreto 
Orą udział wszyscy artyści teatru „Lutnia”, 

STAŁ zespół girls —- składa się u najnow 

szych pieśni, aktualnych piosenek, zabaw- 
nych monołogów i skeczów, oraz efektow 
nych produkcyj bałetowych. 

Jutro, w sobotę po Taz czwarty rewja 

   

      

  

   

  

   

  

    

    

    i do teatru „Lutnia“, Wi 
zainteresowanie wywołała wiadomość o w 
Wadzeniu zniżek do teatru „Lutnia”, które 
Zastosowane zostały z dniem 1 stycznia r» 
Przyjmowanie zgłoszeń i sdawanie błocy- 
ów zniżkowych odbywa w administracji 

„Lūtnia“ od godz. 11 do 2 po poł, z wyj 
g Kiem dni świątecznych. 

    

   

    
  

  

    

    

   

DRUGI KONCERT ARTYSTKI BALETU 
SAWINEJ-DOLSKIEJ. 

  

Z powodu wielkiego powodzenia, koncert 
baletowy p. Sawinej-boiskiej będzie powtó- 

tzomy w niedzielę dnia 8 stycznia w Małej 
Sali Miejskiej (ulica Końska 3) W? programie 
nale! «Wyspa fantazji diwertysment. Da. 
etowe uumery przy udziałe symfonicznej ar 

estry pod dyr. R< na Hermana. Początek 
24 p.p. Bilety od gr. do 2 zł. do nabycia 
W kasie Małej Sali: Miejskiej w dzień kou- 
certa od godz. 

Е 

   

  

    

      

RADJO 
PIĄTEK, dnia 6 stycznia 1932 roku. 

10.05 — Nabożeństwo z Poznania; 11.45 
— Transm. z portu lotniczego na Poruhanku 
pod Wilnem, przyjazd samolotu pasażerskie: 
go Warszawa — Wilno; sygnał czasu; 12.10 
— Kom. meteorologiczny; 12.15 — Poranek 
symfoniczęy z Filharmonji; fotografujmy zi 
mą (pogadanka); 4. c. poranku; 14.00-- po 
rady weterynaryjne; 14.20 — muzyka; 14.40 
— sprzedaż płonów pracy gospodyni wiej: 
kiej (odczyt); 15.00 —audycja wiejska 
— słuchowisko dla dzieci; 16.25 — mała 
skrzyneczka; 16.45 — wierzenia ludowe w 
święto Trzech Króli (odczyti; 17.00 — kon- 
cert; 17.55 — program na sobotę; 18.00 -— mu 
zyka jekka, w przerwie wiad. bieżące; 19.0u 
— Polakom na Kowieńszczyźnie (pogad.); 
19.15 — rormaitości; 19.25 — słuchow:.sko 

20.00-— pogadanka muzyczna; 20.15 kon 
cert symfoniczny z Filharmonji, w przerwie 
teljeton „Pod choinką"; 22.40 — wiadomości 
sportowe; 22.50 komunikat meteorologiczny; 
23.00 —— myzuka taneczna. 

   

  

SOBOTA, dn. 7 stycznia 1933 r. 

11.40. Przegląd prasowy. Komunikat mo- 
teorołogiczny. Sygnał czasu. 12.10: Muzyka. 
13.20: Komunikat meteorologiczny. 14.40: 
Program dzienny. 14.45: Muzyka (plytyl. 
15.15: Giełda rolnicza. 15.25: Wiadomości 
wojskowe. 15.35: Audycja dla dzieci. 16.00: 
Muzyka włoska (płyty). 16.40: „Nasz przy- 
jaciel pies* — odczyt. 17.00: Transmisja na- 
hożeństwa z Kaplicy w Ostrej Bramie. 18.00: 
Program na niedzielę. 18.05: Muzyka lekka. 
Wiiadomośc: bieżące. Dalszy ciąg musyki. 
18,40: Codzienny odcinek powieściowy. 14,50. 
Rozmaitości. 10.00: Tygodnik litewski. 10 15: 
„Książka — žwierciadiem kultury" — od- 
czyt. 19.30: Na widnokręgu. 19.45. Prasowy 
dziennik radjowy. 20:60: "Godzina życzeń 
(płyty). 2055: "Wiadomości sportowe. Dod. 
do prasowego dziennika radjowego. 21.0% 

Koncert. 22.05: Koncert chopinowski. 22.40 
„Bez tematu" — feljetón. 22.55: Komunikei 
meteorologiczny. 23.00: Retransm'sja stach 
zagranicznej. 

NOWINKI RABJOWE. 
REPORTAŻ Z WYŻSZYCH SFER. 

Dzisiaj w piątek o godz. 11,45 mikroloa 
wiwleński będzie asystował przy lądowaniu 
sanrolotu pasażerskiego  Warszawa—Wilno- 

Reporter radjowy dokona wywiadu z pasa. 
żerami; którzy ma gorąco opowiedzą o wra- 

żeniach swoich z podróży napowietrznej. 

KONCERT SYMFONICZNY. 

Piątkowy koncert symfoniczny z Fiłhar- 
monji Warszawskiej o godz. 20,15 poprowa- 
dzi kapelmistrz rumuński Georgen Georges- 
cu. który zdobył sobie ogólną sympatję pu- 

    

  

* bliczności warszawskiej na swych głośnych 
występach. Atrakcją wieczoru będzie fena- 
menałny skrzypek 13.letni Henryk Szeryng. 
który odegra z towarzyszeniem orkiestry 
koncert Brahmsa i kilka drobnych utworów 
wirhuozowskich. 

  

KSIĄŻKA — ZWIERCIADŁEM KULTURY. 

W: sobotę o godz. 19,15 zabierze głos przed 
mikrofonem dyrektor Bibljoteki U 
teckiej w Wfilnie p. Adam Łysakow: 
ry będzie mówił o dontosłej rok ks 
dziedzinie kultury człowieka. 

   

  

     

DWA BIEGUNY MUZYKI. 

Radjosłuchacze spragnieni muzyki lek- 
kiej, nasłuchają się jej dowoli w sohotnicj 
„godzinie życzeń” o godz. 20. Następnie oso 
by bardziej stuteczne rozmiłowane w muzyce 
poważnej znajdą zadowolenie w koncercie, 
poświę vm twórczość Chopina (godz. 
22,05). tą będzie młody i uzdalniony r 
nista niemiecki p. Józef Wagner. wyróżniony 
na ostatnim konkursie szopenowskim, 

Tragiczny wypadek „trampa* 
„kolejowego. 

Wi dniu 5 b. m. między stacjami Para- 
choniee—Łuniniec z pociągu Nr. 313 wy- 
padł robotnik Jan Mierowiecki z Hanee- 
wiez, który jadąc bez biletu znajdował się 
na stopniach wagonu. 

Padująe (Mierowiecki pokaleczył głowę. 
Odwieziono go da szpitala. (e). 

Z pegranicza, 
UCIECZKA 6 WŁOŚCIAN Z Z. S. R. R. 

Z pogranieza donoszą, iż onegdaj na cd- 
cinku granicznym Michniewicze na teren poł 
ski przedostało się 6 włościan powieckieh po 
chodzących z okręgu kojdanowskiego. Włoś- 
cianie pracował przy robotach riemnych i 
karczowaniu łasów pogranicznych. 

  

     

  

Sala Zw. Drukarzy 
BAKSZTA 8 BEKSZTA 8 

W sobotę dn.7 b.m. odbędzie się 

Zabawa Taneczna 
przy dźwiękach jezzbandu. 

Bufet pod własn. zarz. obficie zaopatrz. 

Całkowity dochód przeznscza się na 
zypomogi dla bezrobotnych członków 

S Tragiczny wypadek i zgon prof. U.S.B. Juljusza Kłosa. 
Ś. p. prof. Juljusz Kłos. 

Tragiczny wypadek przeciął wczo- 
raj nagle pasmo życia jednego / bar- 
dzo wybitnych działaczy polskich na 
polu sztuki i nauk), ś. p. Juljusza 
Kłosa. Zdaje się że dopiero teraz, sta- 
nie się dla wielu w pełni jasnem, jak 
wielką stratę przez ten zgon ponosi 
Wilno a z niem Polska. Wiedzian? 
powszechnie o poszczególnych Jego 
pracach, jak ostatnio n. p. o wygoto- 
wanym przez Zmarłego i zatwiecdzo 
nym przez powołane czynniki projek - 
cie mauzoleum królewskiego dla ka- 
tedry wileńskiej, o Jego rozległych. 
uprzedn'ch, badaniach architektonicz 

nych nad przyczynami zagrożenia ba- 
zyliki, o Jego wykładach, przewodni- 
ku po Wilnie i t. p. Lecz bodaj tylko 
ci, co bliżej stali, zdawali sobie spra- 
wę ze wszystk ch zalet osobistych 
Zmarłego i z zasług wielostronnych, 
jakie położył przez stosunkowo krót- 
ki żywot. Wrócimy jeszcze do nich. 
Tragiczny dzień, w którym te słowa 
idą do druku, nie pozwala przedsta- 
wić natychmiast całośc plonu, za 
który nałeżałó Mu się jūž za życia 
o wiele więcej uznania, niż to, jakie 
Go spotkało. 

Urodzony w Warszawie w 1881 r.. 
š. p. J. Kłos uzyskał dyplom archi- 
tekta na politechnice wiedeńskiej w 
r. 1908. Oddał się następnie, w War- 
szawie stworzeniu znacznej Jiczby 
projektów budowli kośc'elnych * pa- 
łacowych, z których niejedną zveali- 
zowano. Zachowane na szczęście ry- 
sunki świadczą o wysokim zmyśl: pię 
kna i odrębności polskiej połączonym 
z duchem wytwórczości i głęboką kul- 
turą. Projekty wykonane i niewyko- 
nane, wobec tych zalet winny być 
opublikowane; przynoszą zaszczyt 

generacji, do której należał. Zam'ło- 

wania pedagogiczne i naukowe, pchnę 
ły Go wkrótce na inne tory tak. że 
do własnej twórczości artystycznej 
powracał następnie tylko w pewnych 
odstępach czasu. 

Od r. 1912 wykładał na kursach 
dla techników budowlanych a od r 
1916 do 1920 na wydziale archi:..xtu- 
ry politechniki warszawskiej. Równo 
cześnie poświęcał się głębokim stu- 
djom nad historją arch:tektury pol 
skiej a zwłaszcza dawnego polskiego 
budownictwa, którego stał się : 
szorzędnym wyjątkowym znawcą. 

Świadczy o tem opublikowana na 
szczęście rozprawa. Czynny równ'eż 
w opiece nad zabytkami stał się jed. 
nym z głównych twórców dużego a 
znakom:tego wydawnictwa do kisto 
rji poł. budownictwa p. t. „Wieś i mia- 
steczko“ i w. i. 8 

W r. 1920 wstępuje jako ochctnil: 
do wojsk polskich. Za staraniem prof 
Ruszczyca, organizującego Wydzia! 
Sztuk Pięknych zostaje powołanv do 
W:lna i mianowany przez Minister- 
stwo profesorem nadzwyczajnym Uni- 
wersytetu Wileńskiego. 

Roziegłość Jego pracy wileńskiej 
zasługuje na szczegółowsze uwagi. 
Powiedzmy jednak odrazu, że byls 
wyjątkowo płodną. Od pierwszych lat 
pobytu w Wilnie współdziałał w naj- 
różnorodniejszy sposób w dziedzinie 
sztuki architektonicznej po całej Zie- 
mi Wileńskiej: w konserwacji zagro- 
żonych ważnych zabytków, w ich n- 
wentaryzacji, w ratowaniu  pa'nięci 
ginących przez fotografowanie ch w 
czasie licznych i męczących podróży 
do miejscowość* mniej dostępnych, 
przez udział w publikacjach o W'leń- 
szczyźnie a szczególniej przez włas- 
nego pióra obszerny „Przewodnik po 
W.łnie* wydany dwukrotnie przez 
Księgarnię Zawadzkiego a oceawny 
bardz ododatnio przez wybitne p óra 
poza Wilnem, w czasopismach pol- 
skich. 

Wykłady swoje 
nader sumiennie ; na szczęście nu piś- 
me, jak świadczą pozostałe bruljonv 
i własnoręczne czystopisy. Wykładał 
zaś wiele: historję architektury śred- 
niowiecznej i nowszej zagranicznej i 
polskiej, zasady kształtowania i per- 
spektywę. : 

Piszący te słowa po przybyciu do 
Wilna, uderzony słowami uznania o 
tych wykładach ze strony uczmiów, 
przez dłuższy czas chodził na nie stale 

    

*i pragnie tu dać świadectwo prawdzie. 
Były to kursy opracowane znakomi- 
cie, równocześnie z głębokiem znaw- 
stwem, twórczem rozumieniem istoty 
sztuki ; równocześnie z wielkiem uz- 
dolnieniem stylistycznem i pedagogi- 
cznem. Prowadził te kursa do ostat- 
niego trymestru, do ubiegłego grudnia 
włącznie. 

Równocześna praca zaw dowa ar- 
chitekta czynnego i koło budowli un - 
wersyteckich i niektórych kościałów 
w leńskich a wkońcu przy rozliez- 

nych a Ciężkich kłopotach, wszystko 
to razem musiało podkopać zdrowie. 
Skarżył się ostatnio niemało na choro 
bę serca mimo to dniami i nocami z 
wytężeniem prowadził studja potrzeł- 
ne do nowej monografji Wilna, którą 
na zamówienie jednego z nakład:ó 
Śpiesznie wobec żądań chciał wykov- 
czyć. Tragicznej nocy śŚlęczał znów 
zbyt długo, jak świadczy służba uni- 
wersytecka gmachu przy ul. św. Anny 
4, gdzie dla ciszy lubiał nocami pra 
cować. Stamtąd wracał do domu 
Wstąpił na schody. Serce nadwvrę 
żone zawiodło, poręcz nie powstrzy- 
mała. Padł zaledwie z niecałego p ę- 
tra, ale na czaszkę. Zginął w dziesięć 
godzin po ostatniej rozmowie z naj: 
blższymi, w której, żegnając się u 

  

  

przygotowywał. 

Wer LSE NSS KI 

OFIARY. 
Urzędnicy Skarbowi zamiast życzeń świą- 

   tecznych i worocznych składają na żłobek 
im. Dzieciątka Jezus zł. 36 gr. 37 i na dom 
sierot im. marsz, J. Piłsudskiego zł. 36 gr. 37. 

Urzędnicy Okręgowego i Miejscowego U- 
rzędów Miar w Wiilnie, zamiast życzeń No- 
worocznych składają: 

1. Na rzecz bezrobotnych. 
1) Sasinowicz Józef — zł. 4,00. 
2) Żakiewiczówna P. — zł. 0,50. 
A| Wyzgo Władysław — zł. 1,00. 
4) Rodziewicz Jan — zł. 1,00. 
5) Nieciecki Stefan — zł. 1,00. 
6) Szymański Edward — zł. 0,50. 
7) Kurto Edward — zł. 0,50. 
Razem zł. — 8,50. 
2. Na biedne dzieci: 
1) Możanowicz Edward — zł. 
2) Buczyński Józef — zł. 1,00. 
3) Sokołowski Hipolit — zł. 0,60. 
4) Łaszyński Franciszek — zł. 0,50. 
5) Zawadzki Józef — zł. 0,30. 
Razem — zł. 3,30. 
Ogółem zł. 11,80 

groszy). 
Na Komitet bezrobocia w Wiilnie zamiast 

depeszy dla pańsbwa premjerostwa Prysto 
rów w dnia Nowego Roku wójt gminy mie 
kuńskiej H. Jasieński 5 zł. 60 gr. 

1,00. 

(jedenaście złotych 80 

  

Jeden się śmieje — 

drugi rozpacza! 

...Spojrzał na rachunek za elek 
tryczność i złapał się za głowę. 
Jeszcze przed kilku tygodniami ta- 
ki był zadowolony: kupił t.zw. „ta- 

zaoszczędził pare 
groszy, a dziś otrzymał... ogromny 
nie” żarówki, 

rachunek za prąd. 

„Prądożerca” zaciera ręce z zado- 
r ukryty 

w t. zw. „tanich” żarówkach najadi 
wolenia. On to bowiem, 

się na cudzy rachunek prądem. 

Czyż nie lepiej, zamiast rozpaczać, 
kupić żarówkę, która daje gwa- 
rancję oszczędności? 

CHRONI WASZE OCZY, 

ŻAROWKA PH 3 DBA 

  

ILIPSA 
WASZĄ KIESZEŃ 

  

Wilno przed groźbą utraty komunikacji autobusowej 
Saurer grozi wycofaniem autobusów. Niech sąd rozstrzygnie. 

150000 zł. nie zostanie wpłaconych. 

Wobec niewpłacenia przez Arbon 
raty rocznej w wysokości 150.000 zł.. 
co zagroziło zerwaniem umowy i po- 
zostawieniem Wilna bez komunikacji 
—zwróciliśmy się do dyrektora T-wa 
Miejskiej i Międzymiastowej Komu- 
nikacji p. Massalskiego z prośba o 
sprecyzowanie swego stanowiska w 
tej sprawie ż wyjaśnienie jakie za- 
miary na przyszłość ma wymienione 
T-wo. 

Dyr. Massalski już na wstępie za- 
znaczył, że dążeniem Towarzystwa 
jest zagwarantowanie Wiłnu dogod- 
nej i taniej komunikacji, bo taka tyl- 
ko w naszych warunkach ma rację 
bytu i widoki powodzenia. W tymi 
też kierunku idą wysiłki Towarzyst- 
wa,.które jednak zostało skrępowane 

umowa dała miastu pełnię ingerencji 
nie racjonalnej gospodarki. Ohcena 
umowa daa miastu pełnię ingerencji 
w sprawy Towarzystwa, stwarzając 
częstokroć parodję istotnych potrzeb 
Szerokieh warstw ludności. Ilustruje 
m. in. to fakt wytyczenia obeenych 
tras komunikaey jnych. Nie odpowia- 
dają one, zdaniem dyr. Massalskiego, 
swemu przeznaczeniu przedewszyst- 
kiem naskutek błędnego ich ustalenia. 
Odbija się to na częstotliwości ruchu, 
która nie została dostosowana do wy- 
mogów frekwencji. Projekty i plany 
dyr. Massalskiego przez Radę Miejską 
zostały odrzucone. 

Przechodząc do genezy obecnego 
zatargu dyr. Massalski mówi co na- 

stępuje: 
T-wo Arbon zawaro umowę z mia- 

stem na prowadzenie ;komunikacji 
miejskiej i wówczas nabyło wozy w 
iabryce szwajcarskiej „Saurer W 
ten sposób utworzyło się wówezas 
„Towarzystwo Miejskiej i Międzymia- 
stowej Komunikacji Autobusowej*, w 
której „Suarer* otrzymał 10 procent 
udziału, ale bez prawa głosu na ze- 
braniu udziałowców. Wobec koniecz- 
ności budowy garaży, Arbon zmuszo- 
ny był zaciągnąć pożyczkę u Satrera, 
który ją udzielił z zastrzeżeniem:, że 
jężeli należności za wozy nie będą 
wpływały w ustalonych ratach, wów- 
czas Saurer ma prawo zabrać auto- 
busy zpowrotem. Kiedy jednak przy- 
szło do płacenia rat, pieniędzy zubra- 
kło i znowu trzeba było dopożyczyć 
u Saurera około 300 tysięcy złotyc 

Wtedy stało się jasnem, że umowa 
Arbonu z Magistratem m. Wilna nie 
gwarantuje absolutnie inwestowa- 
nych przez Towarzystwo pieniędzy. 
Sama zaś umowa ma usterki natury 
prawnej, gdyż nie gwarantuje T-we 
egzystencji w przeciągu lat 10, prze- 
widzianych w umowie. Miasto bo- 
wiem nie jest uprawnione do udzie- 
lania wyłącznei koncesji na ekspłoa- 
tację komuuikacji autobusowej. 

W tem miejscu dyr. Massalski 
podkreśla, że wobec  deficytowości 
Towarzystwa (podług prowizorycz- 
nych obliczeń T-wo zamknęło pierw- 
Szy rok swojej egzystencji deficytem 
blisko półmiijonowym) w wypadku 
nieuwzględnienia przez miasto rewi- 
zji umowy T-wo będzie zmuszone 
zwrócić się do władz sądowych o jej 
rozwiązanie, gdyż dostateczne pod- 
stawy prawne ku temu istnieją. Dal- 
sza współpraca Towarzystwa z mia- 

  

stem (podkreśla z naciskiem dyr. 
Massalski) uzałeżniona jest wyłącznie 
od rewizji dotychczasowej umowy. 

Jednym z zasadniczych punktów 
nie do przyjęcia jest obowiązek płace- 
nia 5 proc. z obratu, nie mniej jed: 
nak niż 150.009 złotych rocznie. Znie- 
sienia tego właśnie minimum Towa- 
rzystwo domaga się z całą stanow- 
ezością, tem bardziej, że może się ono 
znaleźć w sytuacji, w której będzie 
się musiało liczyć z możliwością kon- 
kurencji. Uważając, że w tych warun- 
kach miasto nie ma żadnych podstaw 
do obstawania przy minimum, dyr. 
Massalski zapowiada  niewpłacenie 
tych pieniędzy, tem bardziej, że T-wo 
jest skrępowane oświadczeniem Sau- 

rera, że „jeżeli pozostanie ta umowa 
w mocy to niech Arbon komunikację 
prowadzi nadał, ale on swoje wozy 

wycofa*. а 
Jednakże Towarzystwo dąży do 

załatwienia zatargu w drodze polu- 
bownej i dłatego wysiłki jego zmie- 
rzają do rewizji umowy, dostosowa 
nia jej do potrzeb i ducha czasu i 
wówczas wyraża gotowość płacenia 

5 procent na rzecz miasta, tó przy 
zeszłorocznym obrocie (1.513.000 zł.) 
wyniosłoby około 75,000 złotych. 

Na zakończenie rozmowy dyr. Mas- 
salski wyraża nadzieję, że powstały 
obeenie zatarg znajdzie polubowny 
epilog i Wilno uniknie groźby pozo- 
stania bez komunikacji. 

Dyr. Massaiski u prezydenta miasta. 
Wczoraj dyrektor Arbonu p. Mas- 

salski odbył dłuższą konferencję z 
prezydentem miasta Wilna dr. Male- 
szewskim. W rozmowie z prezyden- 
tem dyr. Masalski wysunął szere4 
wątpliwości prawnych, co do wažno- 
ści umowy, zawartej między Mag stra 
tem a Arbonem. P. Massalski posta- 
wił też pod znak zapytania kwestję 
czy Magistrat wogóle ma prawo udzi: 
lać koncesje na eksploatację komani- 
kacji, wobec czego w ciągu 10 lat, 
na które umowa jest zawarta niogą 
powstać w mieście inne autobusy, 
które będą konkurować + obecnemi 
autobusami. W związku z tem nie 
może Arbon zapłacić  umówionych 
150 tys. zł. Ponieważ jednak włożył 
znaczne kapitały, zgadza się na po- 
datek 5 proc., lecz płatny z dołu w 
końcu roku kalendarzowego. 

W odpowiedzi p. prezydent miasta 

   

uważa, że wszystko jest pod wzglę- 
dem prawnym w porządku i Arbon 
nie może zmuszać Magistratu do zmia 
ny warunków. 

, Wizwiązku z tą konferencją w mie 
ście poczęły krążyć pogłoski,, iż 
bon nie zarejestrował w Urzędzie 
Wojewódzkim na rok/1938 swoich 
wozów. Jak zdołaliśmy jednak stwier 
dzić, pogłoski te okazały się niepraw- 
dziwe, bowiem maszyny Arbonu z0- 
stały zerajestrowane. 

Ze swej strony musimy zaznaczyć. 
że pozycja miasta wobec Arbonit o 
tyle jest silniejsza, że miasto ma w 
swojem ręku 'kapitał Arbonu w wy- 
sókości 450 tys. żł., a mianowicie: 
100 tys. z tytutłu kaucji, 200 tys. war- 
tość garażu i 150 tys. kosztująca j. zd- 
nia klinkierowa wyłożona na koszt 
Arbonu. 

  

SPORT. 
CZY PADNIE DZIŚ REKORD POLSKI? 

Dzisiejsze międzyklubowe zawody pływa 
ckie w Warszawie, zawierają jedną konku. 
rencję, która interesuje ogół sportowy. 

Tym punktem programu jest start Ka- 
zimierza Bocheńskiego, najlepszego pływaka 
Polski na 100 mtr. 

Rekord Polski na tym dystansie należy 
do. Bocheńskiego i wynosi 1 min. 0,2 sek, — 
Czas jest bardzo dobry i gdy Bocheński us- 
stanowił go — a było to przed dwoma laty 
— ogólnie sądzono, iż nasz mistrz należy do 
czołowej trójki pływaków europejskich: Ba- 
ranyi, Taris i Bocheński. 

Niestety czas upływał a Bocheński nie 
zdołał połepszyć swego wyniku. Forsowny. 
trening spowodował konieczność wypoczyn 

ku przez cały rok, a w ubiegłym roku Bo- 
cheński coprawda startował, lecz niewiele 

Obecnie nasz mistrz czuje się tąk dobrze. 
że zgłosił próbę bicia swego rekordu. Zamia: 
jego, wobec znacznej poprawy formy, ma po 
dobno duże widoki powodzenia. 

Wiielka szkoda, że organizatorzy nie zu. 
prosili na zawody lepszych pływaków zag 
ranicznych, gdyż w Polsce Bocheński nie ma 
konkurentów, wątpłrwem zaś jest osiągnięc'e 
rekordowego czasu bez walki z równorzęd 
nym przeciwnikiem. Chyba nasz mistrz da 
znaczny handicap pływakom Rak 

w. p. j- 

PROPAGANDOWIY TURNIEJ 
KOSZYKÓWKI. 

Wi sobotę, dnia 7 stycznia 1933 r. o godz. 
16 m. 30 w sali Ośr. Wych. Fiz. — ul. Lud- 
wisarska 4, odbędzie się propagandowy tur- 
niej koszykówki systemem punktowym z na- 
stępującym rozkładem rozgrywek: 

Godz. 16,30 — Strzelec — S, M. P. sędzia 
p. Hołownia. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— Ukazał się niedawno na półkach księ- 

garskich drukowany grażdanką „Białoruski 
Kalendar na 1933 hod* (wyd. J. Maleckiego 
w Wiilniej. 

Kalendarz należy do typu białoruskich 
unjonistycznych wydawnictw, Daje sytwetk: 
postaci zasłużonych Białejrusi, trochę hi- 
storji, kiłka wcale niezłych artykułów prou- 
nijnych, dział imformacyjny i literacki. Przed 
stawia wartość dla ciekawiących się biało. 

ruskim religijno—narodowym ruchem. O. 

WRZOSOWO ZOZOROWZRDYDZOZCS ARIE 

bramy gmachu, gdzie szedł pracować. 

wyrażał radość, że niedługo rękopis 

o Wilnie będzie gotowy. 
Patrjota, człowiek o wysokim po- 

locie, gorący a głęboko zacny, umiał 
zapominać urazy | nieporozumienia 
choć je przeżywał nadzwyczaj gorzka 
w zbolałem sercu, —a w cichości 
wspomagać z wysiłkiem nieszczęś 
wych, potrzebujących pomocy. 

Cześć Jego pamięc*! 
Marijan Morelowski. 

  

   

Senat U.SB. wobec zgonu 
prof. Kłosa. 

Senat akademicki Uniwersytetu 
Stefana Batorego zebrał się w dniu 
wczorajszym na nadzwyczajne žato- 
bne posiedzenie, na którem przez pow- 
stanie uczczono pamięć $. p. Kłosa i 
ustałono szczegóły pogrzebu. 

W_ s; 4. 

Na ręce J, M. Rektora nadszedł na. 
stępujący telegram  kondolencyjny z 
Warszawy: 

„Z powodu tragicznego zgonu prof. Jul. 
jusza Kłosa, zasłużonego dla Wilna, skła- 
dam na ręce Waszej Magnificeneji wyrazy 
głębokiego współezucia*. 

(2) Władysław Raczkiewiez 
marszałek Senatu. 

Pomoc dla bezrobotnych 
nie jest filantropją 
lecz samoobroną! 

Godz, 17 — Ognisko — ZAKS. sędzia p. 
Kodhikis. 

Godż. 17,30 — Sokół — Strzelec sędzia 
p. Szumański: 

Godz. 18 — ZAKS — S. M. P. sędzia p. 
Kaczergiński. 

Godz. 18,30 — Ognisko — Sokół sędzia 
p. Hołownia. 

Godz. 19 — Strzelec — 
p. Szumański. 

Godz. 19,30 — S. M. P. — Sokół sędzia 
p. Kaczergiński, 

Godz. 20 — Ognisko — Strzelec sędzia p 
Szumańskć. 

Godz. 20,30 — ZAKS. — Sokół sędzia p. 
Hołownia. 

Gódz. 21 — S. M. P. — 
p. Kaczergiński. 

ZAKS. — sędzia 

gnisko sędzia 

Drużyny przyjmujące udział w turnieju 
są zobowiązane przybyć o 10 min. przed roz 
grywkami, w razie nie podporządkowania 
się punktu niniejszego komunikatu, będzie 
zaliczony walcoveT. 

KURS DLA SĘDZIÓW — KANDYDATÓW 

Wydział spraw sędziowskich Wił. 0765 

urządza kurs dla sędziów — kandydatów 
Zgłoszenia przyjmuje sekretarjat Wil. OZGS. 
do dnia 20 stycznia 1933 roku. 

KURS DLA PRZODOWNIKÓW: GIER 
SPORTOWYCH. 

Zarząd Wil, OZGS. w porozumieniu się 
i. Okręgowym Ośrodkiem Wyych. Fiz. urzą 
dza kurs dla przodowników gier sportowych 
Zgłoszenia przyjmuje sekretarjat do dnia 20 
saycznia 1933 r. 

SĘDZIOWIE — KANDYDACI. 

Włydział spraw sędziowskich zwraca se 
do kłubów zrzeszonych w Wil. O, Z. G. S. 
© podanie nazwisk sędziów — kandydatów, 
należących do klubów. 

DYSKWALIFIKACJA — ZARZĄDZENIE 
Z. 

Zarząd Polskiego Związku P. N. ukarał 
p. Edwarda Chornikowskiego, przewodniczę 
cego S. K, S. Sparta w Krakowie, dożywotnią 
dyskwalifikacją za naruszanie zasad amator 

stwa w sprocie piłkarskim. 

Zarząd PZPN. ukarał za szkodliwość na 
rzecz swego klubu 

a) Prezesa K. S$. Poznania p. Czesława 
Spartę — dyskwal. 3 i pół łata. х 

b) Prezesa K. S, Jucznia p. Stanislava M“ 
chałowskiego dyskwal. 2 lata. 

c) Skarbnika K. S. Jucznia p. Edmunda 
Lachmana — dyskwal. 2 lala. 

Zarząd Związku Polskich Związków Spor 
towych komunikując powyższe, zaznacza, że 
wobec wspomnianych dysk flkacyj v 
mienieni panowie nie mogą piastować rów 
nież w innych gałęziach sportu żadnych god 
ności ani pełnić fnnkcyj honorowych, 

    

       

    

  

     Bezrobotni 
i zredukowani u rzęd в icy 
mogą sobie zapewnić stały zarobek 
przy sprzedaży urtykułów pierwszej 

potrzeby. Rutynowanym pen 
Zgłaszać się: Wilno, Jagiellońaka 5—36 
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Cederbaum osadzony w więzieniu 
na Łukiszkach. 

Aresztowany w Wilnie oszust Cederbaum 
został wczoraj z polecenia władz sądowo śłed 
czych osadzony w więzienia na Łukiszkach. 

  

Los jego podzieliła również jego bezimien- 
na przyjaciółka. (e). 

KRONIKA 
   

Dziś: Trzech Króli. 

| Jutro: Walentego. 

  

Wschód słońca — g.7 m.44 

Zachód » — 3 m.03 

Spostrzeženia Zakladu Meteorologji U.S.B. 

w Wilnie z dnia 5/| — 1933 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 774 
Temperstura średnia — 3° С. 

ы najwyższa — 2° С. 
. najniżaze — 3° С 

Opad: — 

Wiatr: połudn. 
Tendencja: lekki spadek. 
Uwagi: pochmurno. 

— Przewidywany przebieg pogody w dn. 
dzisiejszym 6 stycznią według Pima, Prze- 
ważnie pochmurno i mglisto. Lekki mrės. 
Słabe lub umiarkowane wiatry południowo- 
*%schodnie. 

MIEJSKA. 

Ustawianie nowych kiosków ulieznych. 
Jak się dowiadujemy Związek Inwalidów wy 

kończył budowę kilku nowych kiosków ulicz 
nych. Wtzoraj ustawiono 4 kioski; jeden na 
ul. Wźelkiej i 3 na ul. Mickiewicza. 

Instalacja pionów. Po smutnych doświad- 
czeniach u  Warszawskiem Towarzystwem 
Zjednoczonęm które miało koncesję na ek- 
sploatację pionów w Wiilnie, Magistrat prze 
prowadzał instalację systemem  gospodar- 
czym. Obecnie jednak powstał projekt powie 
rzenia innstalacji przedsiębiorcy prywatne- 
mru. Dla rozstrzygnięcia tej sprawy zwołane 
zostało na poniedziałok posiedzenie Kómi- 
sji Technicznej. 

— Z Komitetu Rozbudewy. Onegdaj vd- 
było się posiedzenie Komitetu Rozbudowy 
Na posiedzeniu tem udzielono petentom poży 
czek na ogólną sumę 6750 złotych na dokoń- 
czenie budowy rozpoczętych już domów. 

Zaznaczyć należy, że resztkami temi Ks. 
mitet Rozbudowy wyczerpał już ostatecznie 
kontyngens finansowy Komitetu. 

Z UNIWERSYTETU 
— Cykl wykładów prot. d-ra Wincentego 

Lutosławskiego. W: dniach 6, 7 i 8 bm. enie- 
rytowany profesor USB. dr. Wincenty Luto- 
sławski odbędzie bezpłatny streszczony kurs 
wykładanej przezeń w latach 1919—1929 me 
łafizyki i etyki pod ogólnym tytułem „Poglą 
dy na świat”, Wykłady odbywać się będą w 
wyżej wymienione dni codziennie od godziny 
10 ramo do 13 i od 16 do 20 w sal 5-ej wy. 
kładowej (wejście główne — jak do auli ko- 
łummowej. Wistęp wolny dla wszystkich. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Kurs nauczania łącznego. Oddział Zw. 
Nauczycielstwa Polskiego powiatu  Wileń- 
sko-Trockiego powiadamia, że kturs naucza 
nia łącznego rozpocznie się w niedzielę, dnia 
8 stycznia br. o godzimie 16 w gmachu Kn- 
ratorjum Okręgu Szkolnego. Wiileńskiego. 

Internat dła uczestników mieści się w 
szkole Nr. 19 przy ulicy Królewskiej Nr. 1-9. 

GOSPODARCZA 
— Na drodze do likwidaeji strajku gar- 

barzy. Wj trzecim tygodniu strajku garbarze 
postanowili pójść na kompromis x właści- 
cielami zakładów garbarskich i zgodzić się 
na 10-procentową obniżkę stawek robotni. 
czych. 

Wi związku z tem wśród garbanzy panuje 
przekonanie, że zatarg rychło zostanie zlikw- 
dowany. 

WOJSKOWA 
— Najbliższe posiedzenie dodatkowej Ko- 

misji Pohorowej. Najbliższe dodatkowe P>- 

TADEUSZ ŁOPALEWSKI. 
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siedzenie Komisji Pobonowej wyznaczone zo 
stało na dzień 11 b. m. Komisja urzędować 
będzie w lokału przy ulicy Bazyljańskiej ?. 

Zaznaczyć należy, że jest to jedno z nie- 
licznych już posiedzeń Komisji dodatkowej. 
gdyż wrkótce nastąpi dłuższa przerwa spo- 
wodowana przygotowaniami do poboru ro 
cznilka 1912-go. 

Z POCZTY 

— Z dniem 1. I. 1933 r. zwija się ageu_ 
cję pocztowo-telegraficzną Łuka n. Narwią 
pow. Wołkowysk, województwo białostockie 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 

— Podziękowanie. T.wo P. Ź. P. składa 
Dowódcy I P. P. Leg. Panu Pułkownikow. 
Zygmuntowi Wiendzie, oraz całemu Korpu 
sowi Oficerskiemu, najserdeczniejsze podzių“ 
kowanie za ofiarowane na gwiazdkę dla dz 
ci w Schronisku im. Marszałka Józefa Pit 
sudskiego 20 par bucików i 42 paczki słody 
czy. 

— Tradycyjny opłatek u peowlakėw Sc“ 
Króćtarjat Koła POW. zawiadamia, że w dniu 
6 stycznia br. w tokału BBWR. przy ul. Św 
Anny 2 odbędzie się opłatek peowiaków. Po. 
czątek o godz. 6-ej wiecz. Peowiacy z pro- 
wincji i sympatycy mile widziani, Wsięp 
dla członków bezpłatny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Klub Włóczęgów. W. sobotę dnia 7 b. 

m. w lokalu przy ulicy Przejazd 12 odbędzie 
się 105 zebranie Klubu Wiłóczęgów Senjorów. 

Początek o godz. 18. Na porządku dnien- 
nym sprawy administracyjne Klubu oraz od 
czytywanie zgłoszonych artykułów do Nr. 
5 pisma „Wiłóczęga*. Obecność wszystkich 
członków niezbędna. 

Następne kolejne zebranie Klubu odheę 
dzie się w poniedziałek dnia 9 bm. z refera- 
tem posła Stanisława Mackiewicza p. t — 
„Stracone okazje polskiej polityki zagranicz 
mej w ostatniem dziesięcioleciu". Wstęp di» 
gości za zaproszeniami piśmiennemi. 

— Herbatka z odczytem. W. sobotę dn'a 
7 bm. o godz. 20 odbędzie się w Żydow- 
skim Klubie Myśl: Państwowej w tokalu wła 
snym przy ulicy Niemieckiej 21 m. 21 her 
batka z odczytem p. Kazimierza Leczyckie 

  

   

  

ARTYSCI 
(Nowela). 

Po wybudowaniu kolei cukruwna 
szybko zaczęła się rozrastać i @0 бо- 
łębiewa przybywali wciąż nowi ludzie. 
Znalazło się między nim kilku, któ- 
rzy zupełnie zaćmili organistę Garbo- 
wicza, jedynego bądź co bądź praw- 
dziwego w osadzie muzyka. Aż z Po 
nania przyjechał na majstra wacszta 
towego jakiś Hincke. Ten, jak się 
wkrótce okazało, umiał grać na 
skrzypcach i też z nut. 

Garbowicz narazie nie był zazdros 
ny: organy to organy, a skrzypce to 
skrzypce. Jakież porównanie może 
być między temi instrumentami? 

Przyświadczył mu w tem dzwon- 
nik Benedykt. Może się chciał przypo- 
„dobać organiście, ale wyglądało na to, 
że mówi z przekonaniem: 

— Każdy pastuch potrafi na tem 
(niby na skrzypcach) rzempolić. Or: 
gany to jest rzecz świenta, a skrzypcy 
—chłopska. 

Po namyśle dodał: 
— Tak samo i dzwony, chociaż 

nie muzyka. 
Mała to była pociecha dla Garbo 

wicza, aleć zawsze pociecha. Już wte- 
dy czuł wyraźnie z tego kto i.jak mu 
się kłaniał w Gołębiewie, że ludzie za- 

jęci są Hinckema. 
Co się bowiem okazuje: ten przy 

bysz, szwab prawdziwy, mimo że po 
polsku mówi, umie grać nietylko na 
skrzypcach, ale i na flecie, i jeszcze 
na klarnecie i —.powiada — umia 
też na kontrabasie. Może to mówić, 
bo w Gołębiewie kontrabasu niema 
i nikt go na łgarstwie nie przyłapie. 
A zwalił się do Gołębiewa z całą ro 
dzmą: z żoną i czworgiem dzieci. Naj- 
starsza córka, już zamężna ma na 
Święta przyjechać. I każde z dzie?i na 

    

czemś gra, wszystko to artyści, „nie 
muzykanci, ino muzycy*, jak się cheł 
p' sam Hincke. Nawet dwaj jego naj- 
młodsi synkowie, bl:źnięta siedmio- 
letni, też na maleńkich skrzypecz- 
kach pitolą. 

I wieczorami z okien domu, gdzie 
mieszkają Hinckowie, płynie na cały 
Gołębiew muzyka. Ludzie przystają 
tam, aby posłuchać. Nie jest to mu- 
zyka ani do tańca, an: do różańca. 
chociaż owszem, ładna. Przez okne 
widać, że w domu grają po trzy albo 
cztery osoby razem, każda przed so- 
bą ma pulpit, a na pulpicie nuty. Jest 
to muzyka raczej smutna niż wesoła, 
muzyka, przy której człowiek łatwo 
wpada w zamyślenie. 

O tych koncertach u Hinci: go 
mówi s.ę teraz w osadzie, we dw .rze 
i w eukrowni. Któregoś wieczora przy 
chodzi do Hinckego sam dyrektor 
Radwiński i słucha dobrą godzine. 
Później zaczyna tak: 

— Wie pan co, panie Hincke? 
A możebyśmy tak założył przy fabry 
ce orkiestrę? 

Majster odłożył z powagą skrzypce 
i rzekł: 

— Można, panie dyrektorze. 
— Nauczy pan paru zdolniejszych, 

a instrumenty jakoś się znajdą. 
— Smyczkową orkiestrę  najlai- 

wiej możnaby założyć, Początek już 
jest, — i Hincke z dumą wskazał na 
swoją rodz:'nę. Radwiński skinął gło- 
wą. 

— Nie za cicha będz e, jeżekłi same 
skrzypce? 

  

Nie, panie dyrektorze. Oprócz 
kiłku skrzypiec powiana być wiol r 
czeła i kontrabas. 

-— Hm, sprowadzać to wszystko? 

EOOEDOOOOODOOOOOOOONOOOOCKROFI EJ 

- KWARTALNIK 

„Przegląd Lniarski" 
czasopismo wydawane przez 

T-wo LNIARSKIE w WILNIE 
omawia zagadnienia z dziedziny: 

UPRAWY LNU I KONOPIE 
DOŚWIADCZALNICTWA W ZAKRESIE UPRAWY ROŚLIN WŁÓK- 

NISTYCH, PRZERÓBKI SŁOMY LNIANEJ | KONOPNEJ NA WŁÓKNO 
oraz 

Sprawy ekonomiczne związane z produkcją i przerobem 

krajowych surowców włókienniczych 

  

PRENUMERATA ROCZNA 3 ZŁ. 

Redakcja i Administracja: Wilno, Św. Jacka 2, telefon 7-15 

Konto w P. K. O. Nr. 81.723. 
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go na temat „Kwestja narodowościowa w 
Połsce*. 

Po odczycie odbędziesię dyskusja. 

ami, które wydaje 
й T k od godz. 18—20 

i w sobolę od godz. 13-14. 

ZYCIE LITEWSKIE 
— Wiłeeczór satyry literackiej.  Bawiąc 

em w Wiłnie, znany dziennikarz | 
teljetonista gazety ryski. Siewodnia“ redak 
tor Wiłodzimierz Kłopotowski, drukujący 
swe wiersze pod pseudonimem Leri, utrzy- 
dza w sobotę 7 b. m. i w niedzielę 8 b. m. 
w sali Komserwatorjum Muzycznego przy ul. 
Wfełkiej 47 dwa „wieczory humoru i śmie- 
chu". Program składa się z szere, е 
morystycznych, aktualnych, 
z życia zarówno Wilna, jak i Rygi. Oprócz 
sympatycznego autora wezmą udział w wic 

    

     

       

     

      

czorze panie N. Jarmołowiczówna i pari 
Intoj. 

Początek każdego wieczoru o godzinie 20. 

RÓŻNE. 
— Kurs dla instruktorów. Od 17 stycznia 

do 17 marca 1033 r. odbędzie się kurs dla 
prelegentów, instruktorów i lotnych  kate- 
chetów, 

Zapisywać się można u ks. AI, Mościckie 
gogo w Archidiecezjałnym Instytucie Akcji 
'Katolickiej (ul. Metropolitalna 1) codzien- 
nie od godz. 11—13, 

ZABAWY 
— Dancing na rzeez niezamożnych acz- 

niów. Staraniem Opieki Rodzicielskiej przy 
Gimnazjum im. T. Czackiego odbędzie się 
dnia 7 stycznia w sobotę o godz. 11 wiecz. 
w lokłu B. Sztralla (ulica Mickiewicza róg 
Tatarskiej) Dancing, z którego dochód przez 
naczony jest ma rzecz niezamożnych uczniów 
Gimnazjum, Obowiązki Gospodyń 4 Gospoda 
rzy raczyli przyjąć p. p. P. Białoguska, T. 
Czernik, inž. M. Gaweccy, dokt. E. Gerlec, 
prof. S. Hillerowiie, inż, H. Jenszowie, mec. 
I. Kapłanowie, mec. H Korngojdowie, C. Mar- 
kowska, major I. Matwiński, prof. Z. Michej 
dzina, dyr, S. Nestorowiczowie, prof. W. Ry 
dzewska, sędzina H. Sadowska, mec. N. Sej- 
ferowie, H. Skarżyna, inż. I. Smorgońscy, 
nacz. R. Szczęsny, dyr. S. Świętorzeccy, inż. 
M. Trojanowie, J. Trzebińska, dyr. Z. Wyle- 
żyńska 

‚ — Zarząd Resursy Rzemieślniczej w 
Wilnie zawiadamia, iż w dniu 7 stycznia b 
r. o godz. 20,30 w lokali Resursy odbędzie 
się sobótka taneczna. 

Pozatem w niedzielę dnia 8 stycznia r. 
b. o godz. 20.30 staraniem Sekcji Drama 
tycznej Resursy zostanie odegrana komedja 
Aleksandra Fredry p. t. „Kalosze“. Po przed 
stawieniu odbędzie się taneczna zabawa. 

— Dokąd idziemy jutro? Dzień jutrzejszy 
7 stycznia będzie na ustach wszystkich WI! 
nilanek i Wilnian, bowiem w dniu tym o g 
22 odbędzie się najsympatyczniejsza i naj- 
weselsza zabawa karnawału „Czarna Kawa” 

Legjonu Młodych Akdemickiego Związku 
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Czy s'ę opłac? A nuż n'e znajązie 
pan ludzi, co będą umieli obchodzić 
się ze smyczkiem. 

Hincke — chytra sztuka — posta- 
nowił wyzyskać okazję i ubić przy 
tem własny interes, Mówi przeto do- 
bitnie: 

— Moja córka nieźle gra na wio- 
lonczeli. Posiada własną. 

— Gdzież ona jest? Nie widzę 
tutaj. 

— Moja córka została z mężem 
w Poznaniu. Ё 

— To napisz pan do niej, meci. 
przyjeżdża. 

— Ona nie może teraz opuścić mę- 
ża, bo on jest bez posady. 2 

Dyrektor wyjął cygaro. Hincke u- 
przejmie, ale bez pośpiechu podai za- 
pałk*. Ręce mu jednak trochę drżały: 
waży się teraz sprawa  niebylejaka. 
Niewiadomo tylko, co na to powie 
Radwiński. A Radwiński milczy. pu- 
szcza kłąb dymu i wreszcie wzdycha: 

Szkoda. To chyba z naszej orkiest- 
ry nic n:e będzie. 

Hincke jest oburzony, że dyrektor 
tak prędko się cofa. Taka głupia rzecz: 
posada dła zięcia, posada w cukrow- 
ni — i cała rodzina będzie razem. 
Rzuca na szalę jeszcze te. słowa: 

— Mój zięć jest chemikiem. Ma 
dobre świadectwa. 

— Aha, — mruknął dyrektor i da- 
lej ćmił cy " 

Pani Hin słyszała całą ruzmo- 
wę w sąsiedn'm pokoju. Seree biło jej 
niespokojnie. Rozum'ała intencje mę- 
ża — i że się tak szczęśliwie składa z 
tą orkiestią. Dałby Bóg, żeby sę to 
udało. Opuściła ręce z robótką na ko- 
lana (haftowała sukienny pokrow'ec 
do mężowskich skrzypiec) i westchnę- 

ła ku niebu. 
Rozległ się znowu głos dyrek:ora: 
—- Myśli pam, że w cukrowni zna- 

lazłoby się dla niego miejsce? 
— To od pana dyrektora zależ 

szepnął dobry ojciec. Uczynił p: 
i wypuścił ostatni pocisk: 
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Pracy dla Państwa. Wiszyscy więc wybie- 
rają się do Oficerskiego Kasyna Garnizono. 
wego, obecnie ozdobionego malowidłami :*. 
mal. Horyda. Rękojmią powodzenia zabaw: 
jest to, 

  

    

            

że urządzają akademicy, a gdzie są 
akademicy tam humor, werwa, ż 

dość szumi w nieprzerwanym napięciu p: 
całą noc. Orkiestry doborowe z 1 p. p. Leg. 
na czele. Moc najrozmaitszych niespodzi 
nek, Wstęp 4 zł. akademicki 2 zi. Pozło 
zawprosze do nabycia w Komendzie 
ul. Król 5 m. 10 codziennie or: 
daiu zaba y wejściu. Jest ło jedyna 
okazja do taniej, a eleganckiej zabawy w 
obecnym kryzysie. 

      

    
   

   

Dziš premjera! 
film egzotyczny, łączący w sobie uczucie, nastrój i piękno 

ZUNGU Bźwięk. Kine-Teatr 

PAN 

  

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
SPRYTNIE OKRADŁ. 

Wezoraj do wydziału śledczego zgłosił się 
niejaki (Wineenty Kozłowski zamieszkały 
przy uliey Starooszmiańskiej nr. 12 i zameł- 
dował, iż padł ofiarą sprytnego kieszonkow 
ea. i 

Gdy przechodził ulicą Szopenowską na 
rogu uliey Stefańskiej zatrzymany został 
przez nieznanego przyzwoicie ubranego je- 
gomościa, który poprosił o pozwołenie przy- 
palenia papierosa. W. Kozłowski był uprzej- 
my. Nieznajomy 'papieros zapalił ukłonił się 

Film, który porwie wszystkich! 

  

Potężny 

   
    

i szybko odszedł. Gdy później Kozłowski 
guął do kieszeni skonstatował iż z ki я 
Zginą! portiel zawierający 190 zł. A 

O kradzież poszkodowany podejrzewa nie 
znajomego, któremu dał przypalić papierosa. 

Policja wszezęła dochodzenie. W. zwiąże 
ku z łą kradzieżą zatrzymano wezoraj kitku | 
kieszonkowców, którzy zostaną skonfronto- | 

  

wami z poszkodowanym. (e). ! 

POWITANIE KRYZYSOWE. 1 
— Jak się panu powodzi? | 
— Jak moim ineksprymablom — naz68W | 

nątrz błyszcząco. (Le Rire). 

: 

  

  

wiłea Wielka 42. Wielka epopea miłości i bchaterst. w dzikiej niebezp dżungli. 

W roli głównej: Nowa sława Ameryki Cecylia PARKER. 

NAD PROGRAM: £ gę ° 4 Arab kons. Sim Summervilie w opałach 
Początek seansów o godz. 2, 4, 6, 8 1 1015 

DZIŚ! Cudowna Rapsodja Duóch Serc wysnutą przez Janet = 
Dźwięk. Gaynor Rada wj w akiai a aa filmie c z A R J E J : 0 c z U 
Kino REWJA 

Sała Miejska | 
ul. Ostrobramska 5 

dówięk. Kino - Teatr | DZIŚ! 

HELIOS 
Wileńska 38, teł. 9-26 

Bžwlękowe Kino | 

CASINO 
“talka 47, tal. 15-41. 

Dz]Ś! 
Przepiękna operetka 
francusko niemiecka 

Bźwięk. Kine-Teat: 

tiollywoed 
Mickiew. 22, tel. 15-28 czas 

Wiedeńskiego roku 1814-go. 

Chór raweliersów J. Świętochowskiego. 

Najnowszy film prod. Sowkino 
w Moskwie, który 
w wszechświatowej kinematografji p t. 
Reżyserja genjalnego Mikołaja Ekka. : 8 
NAD PROGRAM: ATRAKCJE DZWIĘKOWE. — Początek o godz. 4, 6, Bi 10.15, w sob. i niedz. o godz. 2-6 

KSIĄŻE—STUDENT 
NAD PROGRAM: Urozmaicone dodatki dźwiękowe 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąt. o Ż-ej 

DZIŚ! Wielki świąteczny 1) 
podwójny program: 

| Porta». . PANIENKA i MiLJO 

szumezzaea Ceny najniższe w Wiinie: Parter ma wszystkie seznse od 25 gr. —5 
z udziałem gwiszdy ekranu Katy de Hagy. Świ: 

Ciekawe treść! Przepyszne zdjęci»! Tańce! Śpiew 

Wspanisła wystawal Wzruszająca treść! 

uczynił przewrót 

RONNY ryką Kaimaną. 

technice 
Udział biorą: 

Lil Dagover i najlepszy k. mik Armand Bernard. 

Dźwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
u!. Wielka 36. 

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredoney, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

"Blanchetti. 

pewniejsza: 

  

Helena Lipowska, Tom Mix, Zuzanna 
Dźwiękowe arcydzieło p.t 

  

Dziś! Wielki podwójny program! 6 gwiazd w jednym seansie: Iwan Petrowicz, Mary Glory, Gzbriei Gebrio> 

Król podziemi Paryża 
Ska, śpiew. polskie piosenki. Nad progiari: Najnowsza sensacja Najnowsze przygody Toma Mixa. 

Lokata 
kapitaliku najlepsza i naj- 

Jedyna pol- 
ska placówka dobrze pro- 
sperująca na 2 powiaty, 
przyjmie wspólnika z ka- 
pitałem 2,5—5 tysięcy zł. 
Współpraca niekonieczna 
lecz mile widziana. Zgło- 
szenia do Admin. „Kuzj. 
Wil.” Jagiellońska 3, m. I 
* pod „Oficer emeryt." 

Do wynajęcia 
: od zaraz 

& s 
ъ я mieszkanie 

z 314 pokoi ze wszelkie- 
mi wygodami odremonto- 
wane przy ul. Tatarskiej 
Nr 20, wejście frontowe 
dowiedzieć się tamże u 

właściciela. 

Do wynajęcia 
  

  

NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 

Ceny najniższe w Wilnie: Pesier na wszystkie seanse Od 25 gr. OD JUTRA! Dawnooczekiwany największy | 

przebój dźwiękowy o niewidzianym dotych- 
przepychu i niedoścignionej KONGRES TAŃCZY 

urocza Liljana Harvey, najmiłszy Henry Garaf, kusząco piękne 

Początek o godz. 2, 4, 6, Bi RE 

DOKTÓR 

Piotrowicz-Jurczenko 
Ordynator Szpitala Sawicz 
shoroby skórne, wenery- . 

czne i moczoplciowe Z.W. P 
* przeprowadziła się : 

Wileńska 34, II piętro Akuszerka 
Przyjmuje od 5—7 wiecz. 

Dr. Zeldowicz 
  

Choroby skórne, wener., 

Piękna muzyka i piosenki! Bł 

NA SCENIE: Solista Baletu Królewskiej Opery w Belgredzie Cyryl Januszkowski z pastnerką Erną, ors2 
Poczztek reeniów o godz 4, 6, 8 i IV.ej, w niedz i święta o 2-8) 

Od Soboty „ZEMSTA TONGA' — echa tajemnic chińskiego kwartału San-Francisco 

BEZDOMNI (orosa do życia) 
Djalogi w języku rosyjskim. 

3 
2 
я 

Film, który zaciekawi wszystkich 

z bożyszczem 
tłumów, słyn Ramonem NÓWARKO 

E ž     
   

    
   

    

  

   

  

    

Świetna muz. Eme- | 

Początek 6 godz. 4-ef 

Najrozkoszn. operetka fimowa 
Akcja toczy się na tle Kongresw 

  

10:15 

  

W rol. gł: Peirewiczę | 
Glory,Gabrio ; Lipow” 

"Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 23, m. 5 

przyjmuje ód 9—] i 4-8 

Janina 

  

Marja Laknoromę 
przyjmuje od 9 do 7 wia 
uliea Kasztanowa 7. m. 3- 

     

  

Wykwinine, Mocne, i Masz nistka mieszkanie narządów moczowych, NI. 7. P. Nr. 69. 8520 
NIEDROG O, į y 6-ciopokojowe ze wszyst- | od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 3 k 

О 4;| poszukuje posady | kiemi wygodami, ul. Za- Рар „pokojowe. ta žepelbyth waniali || poszukuje posady | woja ye że: ię | Dr.Zeldowiczowa pe! 
i KA RAT = gażowana do biura na ter- u dozorcy. a Chor. kobiece. A mieszkanie 

NADESZŁY NOWOŚB minową pracę, również ne, narządów moczowyc| ma parterze ze wszyst- 8324 | | wykonuję różne prace w | PANNA PozzukUle | od g.12—2 i 4—6 wiecz | kiemń wygodami, ładnie "SEE posady Mick 4, tel. 277 domu po b. niskich cenach Easiaiki bu fetawej "1UB ickiewicza 24, tel. odremontowane do wy” 

  

Buchalter-rzeczoznaw. 
obeznany ze sprawami 
podatkowemi organizuje 
księgowość dokładną 1 
uproszczoną według syste 
mów nowoczesnych. 
Udziela lekcyj w zakresie 
buchalterji bankowej, 

handlowej i  przemysło- 
wej. Moniuszki 38. m. 1. | 

mi ornej, 

pełko poczta 
Święciany p. 

    
— Mój zięć gra również na kontra 

basie i ma własny instrument. 
Radwiński nagłe roześmiał się. i 

wstał z krzesła z takim hałasem, że 
pani Hinckć ścierpła: „wszystko stra 
cone“, pomyślała. 

— Więc dobrze: napisz pan do 
zięcia niech zabiera żonę i kontraba; 
i niech przyjeżdża. Jakoś się to zrobi 
Ale za orkiestrę pan jest odpow'e- 
dzialny. 

— Będę się starał, panie dyr:kto 
rze, — przyrzekł wzruszony do głębi 
Hincke. 

Jakoż postarał się w istocie. Pa 
tygodniu córka z mężem była już w 
Gołębiewie, a majster w pocie czoła 
kształcił nowych artystów, którzy > 
ochotnika zgłosili się do orkiestry. 
Wiadomo było zresztą, że ci z czasem 
dostaną podwyżkę. Mieli oni grać dru 
gie i trzecie skrzypce. Jednak m mó 
to że sił nie żałowali, nauka szła im 
niesporo. Zgrubiałe od pracy palee 
niezgrabnie plątały się po strunach 
i nie umiały dać sobie rady z del:kat- 
nym smyczkiem. A nuty? Teraz do- 
piero ocenili wysoki kunszt Garbo- 
wicza. 

Ten zaś przysłuchiwał się niekie 
dy lekcjom i próbom, by potem prze! 
ludźmi natrząsać się z Hinckego. 
Wtedy i proboszczowi zdołał się wre- 
szcie odciąć: 

— Ja fałszuję? To niech ks'ądz 
posłucha jak to u Hinckego pięknie 
grają. : 

No tak! Garbow/'cz mia! rację Po 
wiełu próbach okazało się, że ork'e 
stra smyczkowa nie posiada w Gołę 
biewie warunków rozwoju, a czion- 
ków rodziny Hinckego wystarczał 
zaledwie na kwintet. Hincke gryzł się 
i martwi. Radwiński zato już niał 
inny pian w zanadrzu. 

-—— Miałem rację, — rzekł któregoś 
dnia — sznyczki są za ciche w Otkie 
strze. Dobre to u pana w małem mie- 
szkaniu. Co innego pod gołem nie- 
bem, naprzykład, w czasie prucesj. 

Łaskawe oferty do Adm. 
„Kurjera Wilensk.“ 

„Maszynistka“ 
  

Z powodu wyjazdu sprze 
dam folwark z całem za- 
budowaniem, 45 ha. zie- 

15 ha 
oraz młyn wodny (nowy). 
Dowiedzieć się fol. Pun- 

Karaiuk. 

ekspedjentki. Posiada kil- 
kaletnią praktykę, może 
złożyć kaucję. Oferty do 

„Kurjera Wileńskiego” 

POSZUKUJĘ 
p'ekarza, umiejącego piec 
ciastka ma wyjazd do 
Kowna. Oferty składać 
piiśrniennie. Literacki zau 
łek 11. Bizokaite, dla 

Iwanowskiego. ‚ 

pod 

  

lasu, 

Nowo-     
Tu potrzebne są trąby. 

Majster nie oponowal, chociaž na 
instrumentach dętych mało się znał. 
Otwarcie to wyznał panu dyrektoro- 
wi. 

— Mlhiejsza o to. Powiedziano m. 
już o jednym grajku, który służył w 
orkiestrze wojskowej. Będzie pomoc- 
nikiem magazyniera i wszystko mi 
urządz”. 

A gdy przybsty Hincke odchodzi. 
Radwiński rzucił za nim odniechce- 
nia: 

— Z pańskiego zięcia jestem za- 
dowolony. Owszem, zdołny chem 

Te słowa musiał Hincke wielekroć 
razy powtórzyć w domu. gdzie wy 
słuchane zostały z rozrzewnieniem i 
zachwytem, a pani Hincke, wzniósł 
szy oczy ku niebu, rzekła: 

— Niech Bóg błogosław. naszego 
pana dyrektora. 

  

I oto któregoś dnia w osadzi* i da- 
łego poza nią, aż w Nowych Budach 
i w Suchodębiu usłyszeli ludzie prób- 
ne głosy dętej orkiestry. Przeciągłe, 
to naprzemian urywane, dosadne po 
mruki kornetów, wycie waltorni i tu- 
by — to wszystko wielki rejwach wy- 
wołało w Gołębiewie. Zdębiały prze- 
rażone wróble w dworskim sadzie a 
wrony, gnieżdżące się w tobwtach 
przykościelnych, z wielkim lamsntem 
umykały w pole. Garbow.cz, usłyszaw 
szy te potężne dźwięki, zbladł i za 
drżał. 

O, tak: z taką orkiestrą nie jemu 
iść w paragon. Nawet głuchawy Bene 
dykt z podziiwem wykręcił głowę, po 
patrzył na organistę dziwnym wzro- 
kiem i nic już nie powiedział na po- 
ciechę. Znaczy się: duchy w m'ech! 
Garbowicza nagle ogarnęła złość: 

— No i cóż? Zbaraniałeś, dziadu . 
Nie słyszałeś to nigdy, jak na trąbach 
hałasują? 

— Słyszałem, —powiedział dzwon- 
nik — ale to już bardzo dawno było. 
Musi ze ste lat temu. 

Wybitny 

pedagog. 
wyjedzie na kandycję, 
Specjalność: matematyka, 
łacina i historja z zakresu 
8-u klas 

eksternistów. 
Juljan Surnżski, Wilno, 

ul. Kijowska 6, m 8, 
tel. 2-54 i 

majęcia. Dowiedzieć się u 
dozorcy, Kalwaryjska 31- 
RADOŚĆ 

Sprzedam pianino 
w dobrym stanie 

ul, Gimnazjalna 10—2 - 

Sprzedale 
| się dom nowo wybudowa” 

my, zaułek Bystrzycki 128 

   
       

Przygotowuje   
Organista zaczął się  zgryźliwie 

śmiać. 
— Ho, ho, ho... Sto lat... Jużeście 

Benedykcie na stare lata rachunek cza 
su zgubili. I ja z takim głąbem o mu 
zyce mam gadać. Szkoda słów. 

„I odszedł. wielce poirytowany. Be- 
nedykt został pod: szkołą, pustą o tej | 
porze, gdzie ćwiczyła się orkiestra. —e | 
Kapelmistrz młody jeszcze mężczyzna 
w długich butach i granatowej kurtce 
miotał się od jednego ucznia do dru- 
giego i sam pokazywał na każdym in- 
strumencie jak grać należy. Klął przy 
tem po polsku i po rusku dla dodania 
sobie powagi. Tromboniści nadymali 
się do siódmego potu, oczy im wyła- 
ziły z orbit, ale cóż kiedy te psiekrwie: | 
trąby jerychońskie nie tak się odzywa 
ły jak trzeba i jak nauczyciel uczył. 

Najwięcej zmartwienia miał puzo” 
nista, bo mu puzon co chwila w rę- 
kach się rozlatywał na składowe czę | 
ści, które trudno było złożyć. Dyrygent | 
wsuwał rurki na miejsce, popisywał 
się pięknie zagraną gamą, a oddając, 
trąbę muzykantowi dogadywał: 

— Złodziejskie u ciebie ręce, swo” ** 
łocz. Tobie krowę za ogon ciągać iw 
tyłek jej dmuchać, a nie na puzonie 
grać... 

A gdy muzykusy przypochlebnem | 
rżeniem witali ten dowcip, mistrz kar 
cił za poufałość: 

— Niema czasu na śmiechy. Pan 
dyrektor kazał grać, tak grajcież, sU- 
kiny dzieci. A nie — to won do bura- 
ków zpowrotenr. 4 

Więc znowu rozlegał się rozdziera< 
jący uszy karmider, wzdymały się po 
liczki uczniów i krew nabiegała do 0- 
czu. A Benedykt słuchał za oknami, zę 
uznańiem kiwając głową. Dawno za- 

mierzchłe wspomnienia, obrazy z wła 
snego a jakby innego już życia bu- 
dziła ta grzmiąca muzyka. Jak to się 
kiedyś nazywało? Miał na to nazwę, 
słowo uroczyste, ale zawieruszyło się 
gdzieś w niepamięci. 

(Dok. nast.), 

m 

  
  

 


