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terminu druku ogłoszeń. 

ROWÓW       

Dalekim Wathodzie 167 Zmian. 

     

Rozmowa Schleichera z Papenem. 
Zabiegi o uniknięcie konfliktu z parlamentem. 

BERLIN. (Pat). Zgodnie z zapo- trudności w realizacji programu 

  

W numerze z dn. 31 grudnia r. ub. 

przedrukowaliśmy z Biuletynu lnfor- 

Wileńskiej Izby Przemy- 

artykuł w sprawie 

macyjnego 

słowo-Handlowej 

dróg komunikacyjnych Wileńszczyzny 

do morza. Autor wskazywał w nim na 

ujemne skutki dla interesów gospod. 

Wileńs zny obowiązujących obce- 

nie taryf kolejowych do Gdańska i 

Gdyni, jako jedynych dostępnych dla 

naszego terenu portów, stawiając zara 

zem żądanie, by koszta transportowe 

na tych linjach zostały obniżone do po 

ziomu kosztów na drogach konkuren - 

cyjnych, przedewszystkiem na drodze 

via Ryga. Artykuł ten wywołał głośne 

echo w prasie niemieckiej, a w Króle- 

   

wcu został wyiłumaczony, jako zachę 

ta Izby do zastąpienia portu gdyńskie- 

go portem królewieckim, 

  

Nie jest żadną nowością, że porty 

kłajpedzki, libawski, ryski i królewie- 

cki pod względem odległości są znacz 

dla Wileńszczyzny, 

  

nie dogodniejsze 

niż porty pomorskie. Przy równych 

warunkach gospodarczych i politycz- 

у porty mogłyby 

dla ek- 

  tkie te tr     
wiście, wyzyskane 

sportu i importu Wileńszczyzny. Nie- 

stety warunki te obecnie są bynajm- 

niej nie zachęcające. 

  

  

Dostęp do Kłajpedy jest całkowicie 

zamknięty przez izołacyjną wzgiędem 

Wileńszczyzny politykę litewską. Nai- 

krótsza droga do Łibawy i Królewca 

również prowadzi przez Li:wę i jest z 

tych samych przyczyn niedostępną. 

Ponadto sami Niemcy starannie hamu- 

ją stosunki gospodarcze Prus Wscho- 

dnich z Polską obawiając się infiltra- 

cji do swej wyludniającej się prowin- 

cji wpływów polskich. Nawet w razie 

otwarcia komunikacji przez Kowno, 

wybór drogi do morza dla Wileńszczy 

zny padłby niezawodnie nie na Króle- 

wiec, lecz na Kłajpedę. Pozostaje Ву- 

ga, port bliski i dogodny, będący w rę- 

kach przyjaznej Łotwy. Ale i ta droga 

nie posiada dziś warunków, któreby 2 

portu ryskiego czyniły odpowiedni dla 

Wileńszczyzny wylot na morze. Łotwa 

jakoś zupełnie nie kwapi się do stwo- 

rzenia takich warunków, jak o tem 

świadczy uporczywe utrzymywanie na 

linji Zemgale—Ryga szerokiego toru, 

który uniemożliwia przebieg towarów 

bez przeładunku z Polski do Łotwy i 

odwrotnie. Skoro zatem sami gospo- 

darze nie interesują się tranzytem pol- 

skim i nie starają się udostępnić dlań 

ž jako głó 

  

  

swój port, odpada on równie 

wny wylot na morze dla Wileńszczyź- 

ny. Polityka taryfowa i wogóle kołejo- 

owa Łotwy jest nastawiona na Sowiety. 

W ten sposób wszystkie trzy po- 

wyższe porty w danych warunkach 

nam nie odpowiadają. Istnieje więc fa- 

ktyczny przymus korzystania z por- 

tów pomorskich. Oczywiście polska po 

lityka morska dąży do jak największe 

go rozwoju tych portów, jednakże nie 

sądzimy, aby przymus korzystania z 

nich mógł być utrzymany, gdyby sto- 

sunki z Litwą ułożyły się inaczej i do- 

: stęp do Kłajpedy stał się możliwy. 

Tak jak jest dzisiaj, niema wyboru 

i portem Wileńszczyzny może być tyl- 

ko Gdynia lub Gdańsk. Wil. Izba Prze- 

mysłowo-Handlowa podkreśla jednak 

słusznie, że koszta przewozu do tych 

portów nie powiny wynosić więcej, niż 

kosztuje przewóz — mimo róznych 

niedogodności — do Rygi lub Królew- 

ca. Innemi słowy zupełnie skądinąd u- 

zasadnione popieranie Gdyni czy Gdań 

ska, nie może się odbywać kosztem 

znacznego podrożenia transportów i- 

dących z Wileńszczyzny lub odwrot- 

nie. Dzielnica nasza jest zbyt biedna i 

w zbyt niepomyślnych w porównaniu 

z innemi znajduje się warunkach, aby 

móc ponosić tę nieusprawiedliwioną 

nadwyżkę kosztów. 

Skąd na tle tego słusznego posta- 

   wienia sprawy powzięli Niemcy w Kró 

lewcu mniemanie, że w Wilnie poważ- 

nie się myśli o wykorzystaniu portu 

królewieckiego — trudno zrozumieć. 

W stosunkach polsko-niemieckich nie 

się nie dzieje, coby mogło usposabiać 

do takich poczynań. Sprawa ożywienia 

portu w Królewcu leży całkowicie w 

rękach Niemiec, a nie Polski. Upadek 

tego portu jest przecież skutkiem ca- 

łej polityki niemieckiej względem pol- 

skiego „Hinterpandu“ Testis. 

P. Premier wrócił 
do Warszawy. 

W niedzielę o godz. 17 m. 25 po- 
wrócił z Druskienik do Warszawy p. 
premjer Prystor wraz z małżonką i 
wczoraj objął urzędowanie. 

Posiedzenie Rady Ministrów. 
WARSZAWA. Pat. W poniedzia- 

łek 9 stycznia r. b. pod przewodnic- 
twem p. premjera odbyło się posie- 
dzenie Rady Ministrów, na którem 
rozpatrzono i uchwalono szereg pro- 
jektów ustawodawczych oraz załatwio- 
no sprawy bieżące. Między innemi 
Rada Ministrów przyjęła projekt usta- 
wy, uzupełniającej i zmieniającej nie- 
które postanowienia z dnia 6 maja 
1924 roku o pomocy państwowej na 
odbudowę budynków, zniszczonych 
lub uszkodzonych wskutek działań 
wojennych, projekt ustawy o biurach 
pisania podań oraz o zakazie udzie- 
lania porad prawnych i prowadzenia 
cudzych spraw oraz projekt ustawy 
o budowie normalno - torowej kolei 
Warszawa — Radom. 

  

Min. Jędrzejewicz w Paryżu. 
PARYŻ. Pat. Z okazji pobytu w 

Paryżu p. ministra W. R. i O. P. Ję- 
drzejewicza ambasador Chłapowski 
wydał śniadanie, w ktėrem wzieli 
uczał między innemi podsekretarz 
stanu we francuskiem ministerstwie 
oświecenia publicznego Ducos, rektor 
uniwersytetu paryskiego. dyrektor 
Szkoły Centralnej, dyrektor Institut 
Słave, generalny dyrektor departa- 
mentu sztuk pięknych i inni. 

Komisia konstytucyjna Sejmu 
WARSZAWA, (Pat). Posiedzenie 

sejmowej komisji konstytucyjnej wy- 
znaczone zostało na czwartek 12 sty- 
cznia. Na porządku dziennym znajdu- 
je się sprawa ratyfikacji paktu o niea- 
gresji, referat posła Miedzińskiego o 
budżecie i referat posła Paschalskiego 
o wymiarze sprawiedliwości. 

Przed rozprawą apelacyjną 
Centrolewu. 

WARSZAWA, (Pat. W dniu 9 b. 
m. odbyło się posiedzenie gospodar- 
cze Sądu Apelacyjnego w związku z 
rozprawą brzeską, wyznaczoną na 7 
lutego, na którem postanowwiono, że 
Sąd nie będzie ponownie badał zgło- 
szonych przez strony Świadków, lecz 
jedynie ograniczy przewód do refera- 
tu sprawy, odczytania protokółów 
przewodu z sądu I instancji i wysłu- 
chania stron. 

Dodatni bilans handlu 
zaqran. za r. 1932. 

WARSZAWA, (Pat). Bilans handlu zagra- 
nicznego Rzeczypospolitej Polskiej i w. m. 
Gdańska w grudniu ubiegłego roku, według 
tymczasowych obliczeń Głównego Urzędu Sta 
tystycznego, wykazuje w wywozie 1 i pół 309 
428 tonn wartości 92.959 tysięcy zł., w Nrzy- 
wozie 203.030 tonn wartości 77.562 tys. zl. 
Saldo dodatnie w grudniu wynosi zatem 
15,397 tysięcy, czyli zmniejszyło się w poró 
wnanių do listopada o 8.683 tys. zł, Bilans 
handlu zagarnicznego Rzeczypospolitej i wol. 
nego miasta w ciągu roku 1932 według pr> 
wizorycznych obliczeń Głównego Urzędu Sta 
tystycznego, przedstawia się następująco: 
przywóz 1.786.801 tonn wartości 861.981 tys. 
zł, wywóz 13.503,539 tonn wartości 1.083.801 
tys. zł. Saldo dodatnie za cały rok ubiegły 
wynosi 221.820 tys. zł. 

Koszty utrzymania 
zmniejszyły się. 

'WARSZAWIA, (Pat). Główny Urząd Staty- 
styczny donosi, że komisja badania zmian kc 
sztów utrzymania w Warszawie na posiedze 
niu w dniu 9 stycznia r. b. ustaliła, że w 
grudniu ub. roku w porównaniu z listopa- 
dem koszty utrzymania rodziny pracowni. 
czej zmniejszyły się o 1,7 proc. 

W Austrji bezrobocie wzrasta. 
WIEDEŃ, (Pat). Wiedeński urząd statys- 

tyki austrjackiej podaje, że w końcu grudnia 
w całej Austrji liczba bezrobotnych wynosiła 
367829 osób. Wi”porównaniu do ostatnich ob 
liczeń, wzrosła liczba bezrobotnych » 21 1у- 

sięcy, i 

  

  

wiedzią odbyło się w dniu 9 b. m. 
spotkanie byłego kanclerza Papena 
z urzędującym kanclerzem Schlei- 
cherem. Rozmowa była pouina 
i trwała około 2 godzin. Ogłoszony 
komunikat oficjalny lakonicznie 
stwierdza, że rozmowa wykazała 
niezbicie bezpodstawność doniesień 
o rozbieżności między obu męża- 
mi stanu. 

W kołach politycznych podkreś- 
lają doniosłe znaczenie dzisiejszej 
narady, której wynik ma zdecydo- 
wać 0 przyszłym stosunku partji 
narodowo socjalistycznej do rządu 
Rzeszy. Wyraźnie wskazuje się, że 
sytuacja polityczna weszła w nową 
decydującą tazę. Pragnąc pokonać 

gospodarczo-politycznego, kanclerz 
Śchleicher Świadomie wszedł na 
drogę pertraktacyj, aby, zyskując 
na czasie, nie doprowadzić do kon- 
iliktu z pariamentem. Kontat, na- 
wiązany przez Papena z H.tlerem, 
a z drugiej strony pertraktacje 
Schleichera z Grzegorzem Strasse- 
rem mają wykazać, czy możliwe 
będzie uniknięcie rozwiązania Reichs 
tagu. W pozytywnym wypadku cho- 
dziłoby 0 zapewnienie rządowi 
Schłeichera przynajmniej tolerancji 
ze strony narodowych socjalistów. 
„Deutsche Allgemeine Ztg.* pisze, 
że należy oczekiwać dalszego za- 
niechania walki parlamentarnej aż 
do marca. 

Wielcy przemysłowcy niezadowoleni 
z programu gospodarczego Schlelchera. 

BERLIN. Pat. Były kancierz Papen 
odbył przed przyjazdem do Berlina 
w Dortmundzie dłeższą konfeiencję 

z przedstawicielami wielkiego prze- 
mysłu zachodnich Niemiec Springe- 
rem i Voeglerem. Przedmiotem kon- 
ferencji była sytuacja wewnetrzno-po- 
lityczna w związku z planami gospo- 
darczemi rządu Rzeszy. Papen szcze- 

gółowo poinformował obu przemy. 
słowców o treści rozmowy z Hitlerem- 
Przemysłowcy imieniem ciężkiego prze- 
mysłu zachodnio-niemieckiego zwió- 
cili sią do Papena z prośba o zako- 
munikowanie kanclerzowi Schle che- 
rowi zastrzeżeń co do programu gos- 
podarczego rządu. 

Wielkie rozruchy w Barcelonie. 
PARYŽ. (Pat). Z pośród 20-tu 

osób, ciężko rannych w czasie ostat- 
nich rozruchów w Barcelonie, 4 
walczy ze Śmiercią. Wczoraj grupa 
ekstremistów barcelońskich zatrzy- 
mywała zdążające ku Barcelonie 
samochody, każąc pasażerom wy- 
siadać i całować czerwoną chorą- 
giew, poczem dopiero pozwalano 
udać się jadącym w dalszą drogę. 

W dniu dzisiejszym w całej pro- 
wincji katałońskiej podjęto pracę. 
Wszędzie panuje spokój. Jak pod- 

Nad zgliszczami 
PARYŻ, (Pat). Cała prasa w dalszym cią- 

gu obszernie komentuje katastrofę statku 
„Atlantique*, podkreślając m. i., że wszyst- 
kie trzy statki, budowane ostatnio w stocz- 
niach w St. Nazaire t. j. statek „Georges Phi- 
lippart*, „Atlantique* i statek holenderski 

„P. C. Hooft* uległy zniszczeniu przez po- 
żar w stosunkowo krótkim czasie po odda- 
niu ich do użytku. Dzienniki stwierdzają, że 
na wszystkich trzech statkach pożar powstał 

wśród jednakowych okoliczności. 
Wi związku z tem w kołach morskich pa. 

Ofiary 
PARYŻ, (Pat). Kadłub zniszczonego stat-- 

ku „Atlantique* który jak wiadomo poze- 
stawał w odległości 500 m. od przystani, 70- 
stał sprowadzony do portu w Cherbourgu, 
gdyż obawiano się rezwania przez burzę lin 

na których kadłub był uwiązany i rzucenia 
go na pełne morze, 

Przez cały dzień pracowano nad ugasze- 
niem ognia, gdyż obawiano się, że pożar do- 

kreśla prasa katalońska, ruch eks- 
tremistyczny należy uważać za zli- 
kwidowany. 

PARYŻ. Pat. W/g ostatnich in- 
formacyj, bilans wczorajszych wy- 
padków w Barcelonie obejmuje 8 
zabitych i 50-cłu ciężko rannych. 
Wśród rannych znajduje się dzien- 
nikarz francuski Germain - Martin 
oraz 1l policjantów. Jeden z re- 
wolucjonistów został rozszarpany 
przez bombę, którę zamierzał rzu- 
cić w kierunku policjantów. 

„Atlantique'u*. 
nuje przekonanie, że przyczyny pożaru na- 
leży raczej szukać w materjałach, jakiemi 
posługiwano się przy zakładaniu instalacyj 
elektrycznych. 

Jeden z dzienników paryskich przytacza: 
taczaj4c ten pogląd, stwierdza, że materjały 
te pochodzą ze šwiadezen reparacyjnych, do- 
starczonych w naturze przez firmy niemiec- 
kie. Wychodząc z tego założenia — dziennik 
zuznacza — możnaby wysnuwać daleko idą 
ce wnioski. 

pożaru. 
trzeć może do magazynów zapasów mazufu, 
co spowodować by musiało silną eksplozję. 
Niebezpieczeństwe te już jest zażegnane. 
Dzięki ugaszeniu pożaru w tej części kadłu- 
ba na pokładzie statku wśród popiołu zna- 
leziono zwłoki pięciu osób, które udało się 
rozpoznać. Reszta ofiar których lezba wy- 
nosi 19, prawdopodobnie spaliła się doszezęt 
nie. 

Znów walki Hindusów z mahometanami. 
LONDYN. Pat. Agencja „Reutera 

dowiaduje się o następujących szcze- 
gółach zajść miedzy muzułmanami 
a Hindusami w Aivar. Muzułmanie 
wtargnęli do światyni, zniszczyli po- 
sagi i pobili kapłana hinduskiego. 
Następnie rozpoczął się rabunek skle- 
pów  Porzadek przywróciło wojsko, 
uwalniając przedewszystkiem duchow- 
nego hinduskiego, ktėrego napastni- 

Lot z Anglii 

cy powiesili na drzewie głową nadół. 
Tłum, złożony z 8 tysięcy ludzi, skie- 
rował się na gmachy rządowe. został 
jednak rozproszony salwami. W zwiaz- 
ku z zajściami temi krąża pogłoski 
o abdykacji maharadży Aivaru. Po- 
głoskom tym jednak ostatnio zaprze- 
cza się. Ogólnie panuje przekcnanie, 
że zajścia wywołane zostały agitacją 
z zewnątrz. 

do Australji. 
O lotniku brak wiadomości. 

LONDYN, (Pat). Panuje tu zaniepokojenie 
© losy znakomitego lotnika Hinklera, który 
rozpoczął w sobotę rano lot do Australji z 
zamiarem pobicia rekordu szybkżści na tej 
trasie. Dotychczas w Londynie nie otrzyma. 
ne żadnych wiademości © lotniku. Hinkler 

należy do najwybitniejszych lotników an- 
gielskich, Znany on jest ze swej niezwykłej 

wytrwałości i energji. W roku 1928 Hinkler 
dokonał lotu do Australji ma małym aero- 
planie typu Moth, posiadającym słaby motor. 
lotu tego dokonał w ciągu 15 dni. Ostalni 
rekord lotu Anglja—Australja należy do lot- 
nika Seotta, który w kwietniu ub. roku od- 
był tę podróż w ciągu niecałych 9 dni. 

W Brazylii... 
PARYŻ, (Pat). W dniu wczoraf;zym gru- 

py uzbrojonych mężczyzn w prowincji Cor- 
rientes w Brazylji napadły na koszary woj- 
skowe, dając tem hasło do powstania. Za- 
alarmowane na czas władze bezpieczeństwa 
zdołały ruch powstańczy natychmiast stłumić 

Jak wykazało dochodzenie, promotorami 
ataku na koszary oraz ruchu powstańczego 

byli emigrancji z Argentyny, którzy, przed 
aresztowaniem ich przez władze brazylij- 
skie, zdołali zbiec na terytorjum Urugwaju, 
gdzie ich schwytano i osadzono w więzieniu. 
Rząd argentyński zażądał wydania schwyta- 

nych. W prowineji Corrientes panuje obecnie 
zupełny spokój. 

Turniej hokejowy w Smokowcu. 
Polacy na piątem miejscu. 

WARSZAWA, (Pat). Wi ostatnim dniu 
międzynarodowego turnieju hokejowego w 
Starym Smokoweu w Czechosłowacji Kry- 
niekie T-wo Hokejowe odniosło znaczny suk 
ces w postaci zwycięstwwa nad Slovanem w 
stosunku 2:1 (1.0, 0:1, 1:0). W! drugim me- 
czu drużyna polska spotkała się z najsilniej- 
szą drużyną turnieju S. K. Prościejów, prze. 
grywając 2:5 (0:3, 1:0, 1:2). Mimo wysoka- 
cyfrowej przegranej, K. Т. Н. bylo rėwno- 
rzędnym przeciwnikiem w ostatnich dwóch 

tercjach. Poprzedniego dnia K. T. H. przegra 
łe z doskonałą drużyną węgierską B. B. T. 
E, (0:1). Polacy w tym meczu wykazali do- 
skonałą formę. Wynik ten należy uważać 7a 
zaszezytny dla drużyny polskiej. Pierwsze 
miejsce w turnieju w Starym Smokoweu za- 
jał S. K. Prościejów, drugie miejsce B. B. T. 
E., trzecie Wiehring z Wiednia, czwarte L. T. 
K. Pilzno, K. T. H. zajęło piąte miejsce przed 
Slovanem i S. K. Wysokie Tatry. 

Akcja podjęta rok temu przez Ja- 
ponję na terenie Chin północnych 
(Mandżurja) i wschodnich (Szanghaj! 
rozwija się w dalszym ciągu. Ostatnie 
wypadki (Szan-Haj-Kwan) świa 
iż kilkumiesięczna przerwa w d 
łaniach wojsk japońskich nie była 
wcale podyktowana względami pacy- 
fistycznemi czy spowodowana inter- 
wencją Ligi Narodów. Japonia. po 
krwawych sukcesach pod Szangha - 
jem i Charbinem bynajmniej nie spo- 
częła na laurach. Okres pomiędzy zda 
byciem Mukdenu a zdobyciem Szan- 
Hai-Kwanu był jedynie okresem po- 
zornego, wypełnionego zresztą watką z 
partyzantami chińskimi spokoju. Fak- 
tycznie, w ciągu całego roku ubiegłego, 
sytuacja na Dalekim Wschodzie, jeżelk 
chodzi o gwarancję pokoju, zmianom 
nie uległa. ° 

Bilans kilku dni ostatnich? Mia- 
sto Szan-Hai-Kwan zbombardowane 
tak, że pozostała zeń jedynie kupa dy- 
miących gruzów. Przeszło 3 tys. lud- 
ności cywilnej poniosło śmierć pod ku 
lami i gruzami. Około 2 tys. żoła 
chińskich legło w obronie v 
nych na huraganowy ogień -japoński 
pozycyj. Około 100 tys. osób została 
pozbawionych dachu nad głowa i szu- 
ka obecnie schronienia na południu. 
O stratach materjalnych narazie się 
nie pisze. Z pewnością wynoszą one 
miljony. 

       

        

  

  

       

Akcja japońska nie ograniczyła się 
do zburzenia Szan-Hai-Kwanu. Wed- 
ług ostatnich komunikatów, ofenzswa       
japońska rozwija się w dalszym ciąg 
wzdłuż toru kolejowego Зхап - Н 
Kwan-Pekin. Współdziałają eskadry 
lotnicze, rzucając dziesiątki bomo na 
wspomniany tor kołeowy i staraj 
się odciąć w ten sposób odwrót Chiń: 
czykom. Między innemi samoloty 
japońskie zbombardowały ch i po- 
ciąg transportowy, powodując liczne 
ofiary w rannych i zabitych. 

  

   

        

Z dotychezasowych danych można 
wnioskować, że operacje japoński 
zmierzają do zagarnięcia kolejnej. g 
niczącej z Fyn-Tjan (Mandżurja, jak 
wiadomo, składa się z 3-ch prowincyj: 
Ho-Lung-Kiang, Giryng i Fyn-Tjan) 
prowincji Je-He (Jehol). 

  

    Prowincja ta wraz z 
graniczącą z Mongolją prowincją Cza- 
Har stanowi, zdaniem sfer japońskich, 
ognisko antyjapońskiej akcji dywersyj 
nej chińskich partyzantów. Jedynym 
radykalnym środkiem unicestwienia 
tej akcji w zarodku jest, według opinii 
japońskiego sztabu głównego, zbrojna 
okupacja prowincji Je - He i inkorpo 
racja jej do Mandżukao (Mandżurjij. 
Japończycy, dla  usprawiedliv 
swych posunięć dowodzą, że wielko 
rządca chiński Czang - Su - Liang. 
sprawujący władzę nad niezajętemi je- 
szcze przez oddziały japońskie okręga 
mi Chin północnych nietylko nic nie 
czyni w kierunku przeciwdziałania 
akcji partyzanekiej, lecz nawet inspi- 
ruje głównych przywódców tej akcji. 
Bezpośrednio zaś wypadki w Szang- 
Hai Kwan wywołane zostały — ježeli 
wierzyć źródłom japońskim —przez 
prowokacyjną strzelaninę ze strony 
chińskiej. Nawiasem mówiąc, termin 
„chińska prowokacja” stał się uiubio- 
nym i utartym zwrotem japońsk. sfer 
wojskowych. usprawiedliwiającyca w 
ten sposób każde swe znaczone krwią 
i ogniem posunięcie. 

              

Tyle, jeżeli chodzi o dotychczasowe 
detale z Dalekiego Wschodu. Być mo- 
że cyfry ofiar w ludziach są przesadza 
ne. Być może w komunikatach agen- 
cyj prasowych zawiera się niejedna 
rozbieżność z faktycznym stanem rze- 
czy. Jedno atoli nie ulega najmniejszej 
wątpliwości: oto jesteśmy świadkami 
militarnej, mie liczącej się z niczem 
ekspansji japońskiej z jednej stcony. 
a z drugiej — odruchowego. naturalne 
go sprzeciwu prawych  właści.ieh 
ziem zagarnionych przez oręż japoń 
ski. Skoro inwazja japońska w Mand- 
żurji zdołał wywołać tak silny ruch par 
tvzancki, to tem: bardziej spodziewać 
się można kotrakcji chińskiej w miarę 
posuwania się Japończyków na połud- 
nie. Tem bardziej przeto dziwić się na- 
leży sferom japońskim. niedocen 
cym, jak się zdaje, tej okoliczności. 
mogącej pociągnąć za sobą nieobjiczal 
ne konsekwencje. 

      

Jak się ustosunkowuje świał d. 
japońskich posunięć? Niejednokrotnie 
już podnoszono sprytne wyzyskanie 
przez Japonję konjunktur światowych 

  

Świat pogrążony w depresji gosp dar 
czej i moralnej, nie może w danej chwi 
li ustosunkować się w sprawie konflik | 
tu chińsko - japońskiego inaczej niż | 
biernie. Zresztą, stosunek poszczegół-| 
nych mocarstw do spraw Dalekiego 
Wschodu nie jest jednorodny. Poświęz| 
cimy temu poniżej słów parę. Jeżeli | 
chodzi zaś o stosunek do spraw tvch| 
Ligi Narodów, życie już dawno dało na| 
to odpowiedź. 

  

  

  

| 
Najbardziej oczywiście zaintereso: | 

wana w wypadkach na Dal. Wscho-| 
dzie jest Rosja Sowiecka. Mieliśmy już | 
w swoim czasie okazję do stwierdzenia | 
nadzwyczajnej powściągliwości rządu | 
moskiewskiego w stosunku do berce- | 
remonjalnie gospodarzących w Mand-| 
żurji, a w pierwszym rzędzie na kolei | 
Wschodnio. - Chińskiej Japończyków. 
Stanowisko Rosji, zaabsorbowauej tru 
dnościami ,.piatiletki* nie mogło rzecz 
prosta w tak szybkim czasie ulee zimia- 
nie. To też nawet zajęcie przez od lzia 
ły japońskie stacji Pogranicznaja 
(Mandżurja wschodnia) nie wytrąziło 
urzędówek sowieckich z równowagi. 
Przeciwnie, urzędowy publicysta :nos | 
kiewski Karoł Radek w „Izw jach” 
z 1 bm. podkreśla, iż stanowiskc czer | 

wonej dyplomacji polega na caikowi 
tej abstynencji w sprawach man Įžur- | 
skich. Nawet podjęcie w Genew'e ro- 
kowań sowiecko - chińskich w spra- 
wie wznowienia zerwanych w swoim 
czasie stosunków dyplomatycznych tłu 
maczy Radek chęcią Sowietów utrzy- 
mania neutralności. 

  

   

    

   

  

   

  

   

  

Drugiem z rzędu państwem, które z 
uwagą i niepokojem śledzi za rozwo: 
jem. wypadków na azjatvckiem wy- 
brzeżu Pacyfiku są SŁ. Zj. Am. Półnie- 
nej. Amerykańska ..policy of desint. re- 
sted frjendship* (polityka bezintere- | 
sownej przyjaźni) względem Chin jest 
— obok doktryny „open door* (drzwi 
otwarte) — faktem, znanym od dzie- 
sięcioleci. Obu tych zasad broni dyvło 
macja amerykańska z całą stanow: zoś 
cią stale i wszędzie. Szczególnie broni 
ich przed ekspansją japońską. Prasa a 
merykańska właśnie jest głównem 
źródłem alarmujących wiadomści o taj 
nych planach i intensywnych zb.oje- 
niach Japonii. Jednak ewentualia ak- 
cja amerykańska musiałaby się rów- 
nież ograniczyć bodaj do wymiany noś 
dyplomatycznych, gdyż z jednej -tro- 
ny przechodzi Ameryka kryzys gospo 
darczy w stopniu nie mniejs 

li nie większym! — od innycir xra 
jów, z drugiej zaś — pozostałaby, wed 
ług wszelkieso prawdopodobieństwa, 
w swej akcji odosobniona. 

    

   

     

  

Trzecie mocarstwo, dla którego wy 
padki na Dalekim Wschodzie nie mo- 
gą być obojętne — to Anglja. ią- 
czą ją z Chinami interesy par excellen 
ce handlowe. W przeciwieństwie do 

Japonji, nie żywi Anglja względem 
Chin żadnych pretensyj terytorjal- 
nych Na koncesje cudzoziemskie w Chi 
nach zapatruje się rząd angielski jaka 
na przykrą konieczność, wymagającą 
ciągłej czujności i pogotowia wojsko- 
wego. Z tego względu Anglji .aczej | 
przychylnie traktuje akcję japońską, | 
żywiąc tajoną nadzieję, że wniesie ona 
z jednej strony więcej ładu w chao: 
chiński, a z drugiej — położy be. rūz- 

  

kładowemu działaniu przenikającego 
coraz bardziej do Chin komuniemu. 
Nie należy bowiem zapominać, że 
moskiewscy inspiratorzy chińskiego ko 
munizmu pragną go skierować w,pier 
wszym rzędzie przeciwko znienawidza 
nemu kapitałowi angielskiemu. 

Wreszcie Francja również nie ma 
powodów do wszczynania wieikich 
alarmów -z powodu akcji japońskiej, 
zwłaszcza, że skłonna jest potraktować 
kwestję swego ustosunkowania się da 
wypadków na Dalekim Wschodzie ja- 
ko środek pewnej presji dyplomatycz- 
nej względem twardego wierzyciela a- 
merykanskiego. - 

  

Przy takiej konjunkturze politycz- 
nej, Japonja może z całą bezkaraością 
zagarniać wciąż nowe połacie ziem 
chińskich, Żadna obca interwencja jej 
bodaj w tym względzie nie przeszko- 
dzi. Postępy militarnej ekspansji ja 
ponskiej powstrzyma“ będą mogly —- 
jak się zdaje — tylko dwie okolicznos 
ci: wciąż wzrastjący, idacy już dziś w 
setki miljonów jen ciężar kosztów wo 
jennych i rosnąsy — proporcjonalnie 
do wzbierającej, podsycanej przez in- 
wazję japońską fali uczuć patrjotycz 
nych — opór chiński. 

  

  

T. J-skt.
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Marszałek Piłsudski 
o sporcie i wychowaniu fizycznem. 
„Kurjer Poranny* na podstawie 

ypowiedzeń się na Radz e Wychowa 
a Fizycznego, oraz w prasie zesta- 
ia pogląd Marszałka na sprawę wy- 
1owania fizycznego i sportu. Jak 
iadomo, Marszałek Piłsudski sto: na 

jele i często przewodniczy osobiście 

osiedzeniom Rady, która skupia tak 

owagi naukowe, jak i działaczy w 
«iedzinie wychowania fizycznego. 

laczego człowiek czuwający nad ca- 
kształtem spraw państwowych po- 

vięca wiele czasu i energji na rzeczy 

ające swój wyraz w prasie gdzieś 
t ostatniej stronie, tłumaczą własne 

owa Marszałka: 
„Ježekh weźmiemy szkoły oficer 

je, przez które przechodzą dziesiąt- 
tysięcy ludzi rocznie, to mamy 33 

06. odpadków, Trzeca część ludzi 

dpada, nie mogąc przetrzymać pra- 
- ćwiczeń wojskowych. 

To samo jest ze studentami: trze- 

a część nie może wytrzymać. Tłu- 

aczę to sobie tem, że mamy rekruta 

pokolenia, które dojrzewało podczas 

ojny. Pozatem mamy do czynienia 

społeczeństwem, gdzie praca tego 

;dzaju była źle widziana. Była to n'e 

Iko niechęć, ałe wprost zwyczajne 

niedbywanie sprawy przez mło- 

rież, starszych, profesorów i wogó- 

wszystkich. Moje wrażenie jest, że 

«dy z tem nie damy. Niedorozwój fi- 

'czny obok tego, że tak powiem, nie 

rozwój państwowy jest bardzo sil- 

y w starszem pokoleniu, stąd nicu- 

jejętność dostosowania się do pań- 

wa, do jego obrony — na to wszy- 

ko Polska dopiero czeka, licząc, że 

rzyjdą inni ludzie, niż c, których 

iy reprezentujemy. 

„Jeżeli chodzi o oficerów rezerwy 

> 88 proc. odpada, nie mogąc wy- 

-zymać jednego roku na ćwiczeniach 

aturalnie dość intensywn:e prowa- 

zonych, ale to jest mus, bo inaczej 

ie zdążymy z wykształceniem ofice- 

ów. Jestem przerażony i nie wierzę 

woim oczom, gdy patrzę na to, że 

hłopak 21—23 lat mający, wygląda 

ak 16-letni. Chyba on potem może 

ię dopiero rozwija — pod 30-kę, kie- 

y już wyjdzie z wojska i włedy na- 

rawdę staje się jakimś dorosłym czło 

siekiem. A może wogóle żyć będzie 

rócej. I to jest powszechne. 

Jak patrzę na kompanję, to poło- 

sa ludzi niedorozwinięci. Rozpacz 

anie bierze na ten widok”. 

Ale nie zachywa Marszałka sport 

Noli on „sportowanie*. Na czem pole 

'a różnica — jasne. Chodzi o to by 

1ie unosić się „w stratosferę sportu i 

iważać, że zadaniem życia jest wyciąg 

jać jeszcze minutę, jeszcze milimetr“, 

ile by wysiłek sportowy regulowany 

yył celami „postawionemi wyżej”. A 

więc — wychowanie fizyczne. 

W trosce o lepsze od dzisiejszego 

»okołenie Marszałek Piłsudski jest 

„wolennikiem bezwzględnego przymu 

u szkolnego jeśli chodzi o wychowa 

1ie fizyczne. Przedmiot ten nie może 

być czemś na dokładkę w programie 

szkolnym, ale winien znaleźć swoje 

racjonalizowane mierniki i swoje 

uinima obowiązujące dla każdej kla- 

sy. Próby ustalenia takiego miernika 

odjęła sięz inicjatywy Marszałka Ra 

da Naukowa W. F., powołując komi- 

ję minimów i czyniąc około 20,000 

prób. Ten oryginalny pomysł zgroma- 

Hził na sobie zainteresowanie teorety- 

ków W. F. całej Europy. 

lnny pogląd Marszałka, uderzają- 

co pokrywający się z najnowszem uję 

ciem naukowem to stosunek do re- 

kordów. Rekord jest dziś słusznie ce- 

niony jedynie jako czynnik propa- 

gandowy — tak dla sportu, bo pocią- 

ga przykładem szerokie masy, jak i 

dla społeczeństwa, które go wydało, 

bo podnosi jego autorytet u obcych. 

W tym sensie można mówić i należy 

o wartości społeczn. wszelkich gwiazd, 

które cały swój czas i energję życio- 

wą poświęcają sprawie paru centy- 

metrów, czy paru sekund. 

Prócz szkoły w:dzi Marszałek w 

wojskowości i Przysposobieniu Woj- 

skowem ważkie czynniki, mogące na 

szeroką skalę wpłynąć na podniesie- 

nie poziomu fizy nego społeczeńst- 

wa. Już wojsko może mniej: przycho 

   
  

      

  

  

    

  

dzą tam chłopcy, których proces roz- 
wojowy jest na ukończeniu, ale P. W. 
ma ogromne pole do popisu. To zape- 
wne stało się jednym z powodów de- 
cyzji o upaństwowieniu „Strzelca, 
które wejdzie niedługo w życie. A je- 
Śli dziś w t. zw. „zakazanych dziu- 
rach* nawet gdzie tylko jest jakiekol- 
wiek „ślad* wojska, młodzi chłopcy 
mają możność grania w siatkówkę, 
piłkę nożną, dostają przyrządy lekko - 
atletyczne, narty, jeśli na naszej ,.pro- 
wincji** coraz częścej można spotkać 
znaczek P .O. S-u, to w znacznej mie- 

rze zasługa czujnej i pozytywnej tro- 
ski Marszałka o rozwój dorastające- 
gc pokolenia. 

iim. 

   

Niedawno wydobyto z dna jeziora Nem” 

spoczy ącą lam od kilkunastu wieków 

drugą galerę cezara Kaliguli, Na zdjęciu na 

  

           

  

szem widzimy na pierw 

Świętokradca i rabuś pod maską arystokraty. 
Medjelan poruszony został ostatnio niez. 

wykłą aferą. 

W pierwszych latach po wojnie osiedlht 
się w stolicy Lomhbardji wraz z żoną i dwo- 
ma synami bogaty i utytułowany Meksykanin 
krabia Jese Ovieto de la Motła. Zamieszkał 
we wspaniałym pałaeu na Corso di Roma. 
życie prowadził na wielką skalę i nawiązał 
bliskie stosunki z kołami arystokraeji medjo 
lańskiej. 

Wkrótce jednak wyczerpały się jego ka- 
pitały. Jubilerom  medjelańskim sprzedał 
kilka bardzo pięknych djamentów i z cza- 
sem sam zaczął się zajmować handlem biżu- 

terją. Zyski, jakie z tego ciągnął, nie uspra- 

wiedliwiały jednak wystawnego trybu życia, 
który nadal prowadził. 

   

Otóż jednej nocy przyłapano hrabiego de 

la Moitę w piwnicy, służącej za skład węgla, 

kościoła św. Bernardyna, W ręku trzymał śłe 

pa latarkę. Włamywacz! Czegóż mógł jednak 

szukać w piwnicy z węglem? Meksykanin tłu 

maczył się, że chciał skareić zakrystjana, kto 

    

szym planie wydoby- 
tą galerę, w głębi — jezioro Nemi. 

  

  

ry mu spłatał jakiegoś figla. Pomiato calego 
nieprawdopodobieństwa tych wymówek: pozo' 
stawiono go w spokoju ze względu na sto- 
sunki i dobre imię. 

W. jakiś czas potem w kościele św. Augu- 
styna wystawione na widok publiczny skarb 

ony z cennych klejnotów. Ponieważ oba 
wiano się złodziei, zainstalowano obok elck- 

tryczne urządzenie alarmowe. 

  

Jednej ncey zadzwonił nagie dzwonek 
alarmowy. Zbiegła się służba i mnisi. W ciem 
nym kącie, koło zakrystji, odkryto šwieto- 
kradeę. Żył to hrabia de la Motta. 

W sądzie niezwykły arystokrata tłumaczył 

się, źe przyszedł do kościoła o północy, aby 
zbliska podziwiać wysfawione na pokaz klej 
noty. К nie miał zamiaru. Świadkowie, 

/ do sfer towarzyskich, zeznawali 
rzystnie, przedstawiając go jako ma 

niaka, Mimo to skazany został na rok wię- 
zienia za próbę kradzieży. Karę skrócono mu 
później do pięcu miesięcy z zawieszeniem. 

    

   

   

  

Po dłuższym pobycie w Paryżu de la Mot 
ia powrócił znów dc Wioch. I znów, po raz 
trzeci, powtórzyła się fa sama histerja. —- 
Przed kilku dniami aresztowany został w 
kościele, w Viareggio, w chwili gdy wspi- 
nał się na ałłarz i spowedował upadek srebr 
nego kandełabru. Huk zwabił mnichów, — 
Świętcekradca napróżno usiłował ukryć się 
w ciemnych zakamarkach. 

  

Władze śledcze i wszyscy, którzy się we 

    

Wieszech interesują tą niesamewitą aferą. 
gubią w dómysłach, jak sobie wyjaśnić 

  

postępowanie meksykańskiego arystokraty. 
Czy jest en zwykłym rabusiem czy też po- 
szukuje siłnych emacyj? A może jakaś ciem 
na siła, której oprzeć się nie może. zmusza 
ro do popełnienia świętekradz! 
nie zag: 
nu m 

Władze Ślede: 
je głównie z s; 
ciołów, jakkałwiek bezp 

     

      

       

    

  

przekonane, że ezerpał on 
tematycznego ckradania koś 

ednio nie przyła 
   

  

Kronika telegraficzna. 
— Ruch tury: 

roku 1932 w pc 

proc. Ilość 
do 28 proc. 

    

  

styczny w Bawarji spadł w 
ównaniu z poprzednim o 12.8 

-h spa     

  

— Zgłosiłe się 
Niemezech 33.280 meż 
1251, 

ię da marynąrki w jennej w 
  

   

—Zginał najstar 
Cuendei, dokonywu 

y lotnik Szwajcarski 
- próbnego Totu, 

      

pzelowi tramwajowemiu zabronia 

6 polityce z pasażerami w Królew-      ne mówić 
Ci. 

Gdzieś wAzjiżyjeczłowiek,któryporwie zasobąświat 
Świetną epokę wróży nam głośna jasnowidząca wiedeńska, Sylwie, ale dopiero za kilka lat. 

szerokieh mas. Jakość książek wzraśnie nie- 
pomiernie. Pewien młody Amerykanin wpra 
wadzi do pewieści nowy stył. 

Rezkwit nauk cechować będą eoraz licz- 

Głośna wiedenka, piękna Sylwia hrabi- 

na Beeq, autorka książek z ehiromanceji i... 

zawodowa jasnowidząca, pesymistycznie na- 

ogół zapatruje się na ledwie zrodzone nie- 

mowlę Newy Rok. 
Do tych niezbyt radosnych proroctw przy 

czyniły się zapewne także dokładne studja 

mad rękoma sławnych ludzi obecnej epoki 

Herriot, Hitler, Emil Ludwig, Mussolini, Mar 

lena Dietrich, Conrad Veidt — oto lumina- 

rze, których linje rąk oglądała pani Sylwia. 

Rek 1933, wedle zawodowej terminologji 

wróżbiarskiej pani Sylwii, znajduje się je- 

szcze pod wpływem gwiazd, których „złe 

humory* niedobrze oddziaływują na „zdro- 

wie* naszej planety. 

Jednakże, jesteśmy w przededniu pomyśl- 

niejszej ery, „ery Wassermana*, którą оК- 

reśla jedna z konstelacyj gwiezdnych. Rok 

nowy będzie dopiero słahem odbiciem szczę 

śliwej epoki, którą przepowiada dobrotliwa 

Sylwia. 
Narazie, wedle proroctw wróżki z nad 

modrego Dunaju, wiele złego jeszcze musimy 

przecierpieć, aby zasłużyć sobie na lepsze 

życie w przyszłości, Nie będzie zaś to zasiu- 

gą Europejczyków, gdyż wszystkie  dobro- 

dziejstwa nadejdą ze... Wsehodu. 

We Franeji, prorokuje pani Sylwia, zja- 

wi się opatrznościowy mąż, który naród 

franeuski przekona o szkodliwości „wspania 

łego odosobnienia”, w jaki popadł ostatnie- 

mi czasy i wyprowadzi go na szerokie wody 

rozkwitu. 
W. obeenym roku wrzeć będzie pomiędzy 

narodami na całym Świecie zajadła wojna. 

Na szczęście bez krwi rozlewu. Rozgorzeje 

gwałtowna walka gospodarcza. Najtęższe u- 

mysły polityków i ekonomistów naszych cza 

sów ścierać się będą przy zielonym stoliku, 

co nie pozostanie bez wpływu na nieustan- 

ne wstrząsy organizmu gospodarczego. 

O wojnie japońsko-chińskiej sądzi pani 

Syłwia, że przybierze coraz gwałtowniejsze 

rozmiary, a końca jej nawet ona, jasnowideu 

ca, nie jest zdolna przewidzieć, Obiecuje 

nam jednak, że krwawa ta wojna przyniesie 

eoś pomyślnego. Oto jeden z Japończyków 

zdaziała rzecz wprost cudowną. 

EPOKA, W KTÓREJ DUCH BĘDZIE 
RZĄDZIĆ. 

Przyszłość dalsza maluje się ludzkości w 

jaśniejszych barwach. Nowy duch opanu:e 

narody. P. Herriot, stwierdza Sylwia, mówi 

już językiem przyszłych czasów. Czuje już 

ona powiew nowej epoki, w której duch rza 

_ Niezwykłe losy Polaka 
na Dalekim Wschodzie. 

Niedawno zmarł w Harbinie. oto- 

czony ogólnym szacunkiem rodaków 

Michał Wołłosowicz, b. przedstawiciel 

Rzeczypospolitej Polskiej w  Urdze 

(Mongolija). 

“| Pochodzit z powiatu bielskiego na 

Podlasiu (b. gubernja siedlecka), ur. 

w 1877 r. Po ukończeniu słudjów, 

wstąpił na służbę do Ministerstwa Fi- 

 nansów i ponieważ w owym czasie 

służba na obszarach ziem polskich by- 

"Ja dla Polaków niedostępną musiał 

wyjechać do Azji Środkowej, miano- 

wicie do Dżarkentu. Tutaj poznał ro- 

dzinę Hołówków. P. Hołówko, prezes 

| Izby Skarbowej (Kazionnej Pałaty), 
człowiek porządny. aczkolwiek bardzo 

| zruszczony, zrobił go wychowawcą 

| swego syna Tadeusza, którego śp. Wo- 

| Hosowicz nauczył nietylko mówić, ale 

nawet myśleć po polsku. Cała później- 

| sza ideologja polityczna Tadeusza Ho- 

łówki była opartą na wychowaniu i 

naukach śp. Wołłosowicza. Przyjaźń, 

jaka się wówczas pomiędzy nimi wy- 

    

wiązała, trwała aż do Śmierci T. Ho- 

łówki, w roku 1930. Gdy T. Hołówko 

osiągnął po powstaniu państwa pol- 

skiego, wysokie stanowisko w Mini- 

sterstwie Spraw Zagranicznych w War 

szawie, a zmienną koleją losu sp. Woł- 

łosowicz, znalazł się jako „bieżeniec' 

na bruku harbińskim, chciał T. Ho- 

łówko, widocznie z wdzięczności dla 

swego nauczyciela i wychowawcy, dać 

śp. Wołłosowiczowi odpowiednią po- 

sadę w M. S. Z.. Ten ostatni propozy- 

cji nie przyjął, ze stowami: „Nie po- 

trzeba mi protekcji”. 

Po służbie w Dżarkencie, przeniósł 

się śp. Wołłosowiecz do Urgi (w Mon- 

golji), gdzie z czasem zajął stanowisko 

Dyrektora Departamentu  Celnengo, 

przy rządzie mongolskim. Na to wy- 

sokie stanowisko  przekomenderował 

go rząd rosyjski, jako doskonałego 

specjalistę w sprawach ekonomicznych 

i finansowych. Śp. Wołłosowicz roz- 
winął swą działalność w całej pełni i 

dzięki Jemu, dochody z ceł w państwie 

dzić będzie. Zmaterjalizowaniem życia gar: 
dzić będą ludzie. 

Człowiek, który światu całemu objawi no 
we idee i cudowne myśli, kłóry wstrząśnie 
światem, przybędzie z Azji. У 

ukcrzą się przed uczonym prorokiem i 
będą wedle jego nauki. 
Nadejdzie epoka, w której już nie będzie 

się mówić, że „homo homini lupus est*, Bę- 
dzie to twiumf ducha. 

Muzyka, prorokuje pani Sylwia, wejdzie 

na nowe tory rozwoju. Cechować ją będą 

tony niezwykle melodyjne, a słuchaczom zda 

wać się będzie, że to chóry anielskie grają. 

Muzyka jazzbandowa zniknie całkowicie. 
Sale dancingowe opustoszeją. 

Malarstwo najpėžniej wejdzie w okres 

rozkwitu, gdyž ciažyč będą na tej gałęzi sztu 

ki dzisiejsze kierunki małarskie, Po_ prze- 

zwyciężeniu tych trudności zajaśnieje wielu 
wspaniałemi dziełami i genjałnemi artystami, 

Ce do powieści, to iłość wydawanych ro 

cznie książek zmniejszy się, lecz wynikać io 
będzie z braku czytelników, lecz z po 
wodu podniesienia się smaku artystycznego 

     

        

jsze odkrycia. W szczególności w dziedzi 
nie fizyki genjałne odkrycia poczyni pewien 
uczony rosyjski, który dziś jako... pustelnik 
żyje w głębi Rosji. 

Na firmameneie filmowym zzjasnieje pier 
wszerzędna gwiazda, która zaćmi wszystkie 
najsłynniejsze artystki, nie wyłączając Gre- 
ty Gurbe i wielu innych. 

Postęp tcchniczny pójdzie tak daleko, że 
każdy u siebie w domu będzie mógł oglądać 
i słyszeć obrazy filmowe. 

Do czasów tak pięknie przepowiadanych 
przez panią Sylwię gotowiśmy zatęsknić wszy 
sey. Lecz wróżka nie obiecuje, żebyśmy tak 
prędko i łatwo mieli się ich doczekać. Przeń 
tem przejść musimy zwykłą ltanję katastrof. 
trzęsień ziemi, wybuchów wułkanów. W ciaą- 
gu najbliższych trzydziestu lat zniknie wo- 
gėle cały kontynent, zapadłszy się w morze. 
Zało na jego miejsce pejawi się nowy, któ- 
ry istniał już przed wiekami. (i. n.). 
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2 Z Jerozolimy. 

  

  

  

Jeden z głównych produktów eksportu 2 
Palestyny slanowią pomarancze o jaątko- 
wej dobroci nazwane w handlu na tt 

                 

   

mongolskiem powiększyły się z 400 tys 
do 5.000.000 (pięciu miljonów) srebr- 
nych dolarów rocznie. Przyrost ten na 
stąpił nie dzięki podwyższeniu istnieją- 
cych stawek celnych, ale tylko dzięki 
wytępieniu „łapownietwa*. Dotych- 
czas było zwyczajem w Mongolji, że 
za lwią część towarów płacono cło nie 
państwu, ale urzędnikom mongolskim 

i rosyjskim. Śp: Wołłosowicz mógł w 

paru latach zrobić przy tym systemie 

majątek, ale wołał mieć setki wrogów, 

niż plamić się „wziatkami“. 

Gdy w Slberji rozszalała się wojna 
domowa i setki Polaków szukało schro 
nienia w Mongolji, dom śp. Wołłoso- 
wicza w Urdze, stał się prawdziwem 
schroniskiem dla bezdomnych, obdar- 

tych i głodnyeh „bieżeńców”. Wszyst- 
kie swoje oszczędności, uskładane z 

pobieranej pensji, wydał śp. Wołłoso- 

wicz na zapomogi dla tułaczy polskich 

których karmił, poił, odziewał i nastę- 

pnie na swój koszt odsyłał do Ha/taru 

lub Harbina. Naturalnie, że tych pie- 

niędzy. nikt Mu nie zwrócił. 

  

Ale największe nieszczęście spot- 
kało śp. Wołłosowicza wskutek śmier- 

ci Jego Małżonki (z domu Konarzew- 
skiej, córki powstańca), która zmarła 

skiemi. Na zdjęciu naszem widz'my obrazek 
z targu pomareńczami w Jerozolimie. 

  

na tyfus, 
przy pielęgnowaniu bezdomnych ucie- 

zaraziwszy šię tą chorobą 

kinierów. Pozostała Mu Córeczka, 

Szczęsna, uczenica IV-ej klasy gimnaz- 
jum im. H. Sienkiewicza w Harbinie, 
przygarnięta obecnie przez rodzinę inż. 
Grochowskiego. 

Rząd nowopowstałego państwa pol- 
skiego mianował śp. Wołłosowieza, 
swoim przedstawiciełem na Mongolję 
(nb. bezpłatnym). Manowicie to 

przyniosło Mu wielki pożytek od chwi- 
li, kiedy bolszewicy zajęli na stałe Ur- 

gę. gdyż uznali w Nim przedstawicie- 
la Niepodległego Państwa, prowadzili 
pertraktacje i w wielu wypadkach, u- 
dało się śp. Wołłosowiczowi uzyskać 
od nich znaczne ulgi dla obywateli 
polskich. Pamiętnym jest fakt, kiedy 
šp. Wołłosowiez spowodował uwolnie- 
nie z niewoli bolszewiekiej pana K...... 
którego bolszewicy uwięzili w Urdze i 
zesłali do Turuchańska. W. 
mieszkańcom Urgi, pamiętną jest w) 
niosła postać urzędowego przedstawi: 
ciela Polski, ubranego zawsze w kon- 
federatkę z orzełkiem polskim na pier- 
si, który nawet w czasach największe- 
go terroru bolszewickiego w Mongolji, 
zawsze śmiało, otwarcie a nawet wyzy- 

ąco występował wobec władz mon- 

              

<ować będzie czynność nietyłko tajnych, aie 

Z Rosji Sowieckiej. 
WYRORE ŚMIERCI. 

MOSKWIA, (Put), Ostatnio wykonane w 
Z. S. R. R. 7 wyreków śmierci. Trzy wyroki 
miały miejsce na Ukrainie za sabotaż przy 
dostawach zboża. W Stafingradzie (dawniej 
szy Caryeyn) rczstrzelano dwóch wydała- 
nych z fxbryki robotników, którzy zranili 
neżem komisarza, uważanego przez nich zw 
sprawcę ieh redukeji, W Moskwie rozstrze- 
Iano 2 pomysłowych aferzystów, którzy, po- 
dująe się za kierowników jednej z sowi 
kieh ekspedycyj polarnych uzyskali w wie- 
lu instytucjach przydziały towarów, któremi 
następnie spekułewali. 

    

REDUKCJE. 

MOSKWA, (Pat). Komisarz ludowy cież. 
kiego przemysłu opublikował nową listę zre 
dukcwznych pracowników tego resortu, obej- 
mującą 2883 osoby, 

REORGANIZACJA ROSJI SOWIECKIEJ, 

MOSKWA, (C. P). — Ze względu na: 
rowadzenie paszportów w Rosji Sowiec- 

czem ułatwiona ma być kontrola luduo 

eo do jej klasowego eharakteru jak rów 

ż regulacja gęstości zaludnienia w mias- 

„ władze sowieckie z nowym rokiem przy 

stąpiły do reorganizowania sowieckiej poli 

cji, która odtąd nazywać się będzie „eliłop: 

sko-rcbotnicza miłicja*, Utworzeny będzi 

główny zarząd mifiej chłopsko-rokotniczej 

który podlegać będzie bezpośrednio kowni- 

sarjatewi dla spraw wewnętrznych i GPU. 

Tem samem służba polieyjna w Rosji Sowiec 

kiej zestaje skoncentrowana. 
Na czele milicji chłopsko-robotniczej sta 

nął Prokowiew, kto: uesi tytuł naczelnika: 

Podlega on bezpośrednie GPU. Za pośrednie 

wem głównego zarządu milicji GPU. kontro 
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waych organėw pelicyjuych i dbać bę. 

dzie e te, aby przepisy paszportowe bi 

przestrzegane, Jak wiadomo w Rosji Sow 

  

     

kiej zaprowadzono paszporty dla wszystkich 

obywateli, ale w Gdnośnem rozporządzeniu 

"nacza się, że wrogem klasowym paszport    

  

nie musi być wydany, Nie trzeba dodawać 

że oscba bez paszportu prześladowana będzie 

przez organa GPU, tak juk czyniła carska 

ochrana. 

NOWY WYNAŁAZEK PROF SZORTNA -- 

GAZETY NA ODLEGŁOŚĆ. 

INGRAD (C, P.). — Znany sowiecki 

wynałazea prof. A. grin, kótrego dziełem 

jest sewiecki dźwiękowy kinoaparat, wynz 

lszł nowy sposób wysyłania gazet na cdleg 

iość Wynalazek ten umożliwia wydawanie 

gazet w całej Rosji sowieckieį równocześnie, 

Szczgóły wynalazku trzymane są W tajem 

niey. 
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PODATEK MLECZNY W. ROSJI 
SOWIECKIEJ. 

MOSKWA (C. P.). — Przed Nowym Ro 

kiem ludność sowiecką spotkała znów niespo 

dzianka, Wydane zostało rozporządzenie ra 

dy komisarzy ludcwych mocą którego regu 

luje stę zacpatrywanie ludności w nabiał — 

Dotychczasowy tem zaopatrywania ludno 

ści w mleko, masła i sery zostaje gruntownie 

zmieniony. 

Przedewszystkiem na miejsce dotychcza: 

sowych umów © dostarczaniu mleka masła i 

serów zaprowadzono obowiązek oddawania 

tych produktów na rzecz państwa ze sirony 

gcspcdarstw indywidualnych i kolektyw- 

nych posiadających krowy. Gespodarcze te 

jednostki zobowiązane są otdawać nabiał po 

cenach urzędowo ustanewionych. Norma na 

biału, jaki ma być oddany na rzecz państwa 

powiększona została o jedna trzecią. 

W przyszłym roku gospodarstwa sowiee- 

kie mają oddać 30,700 ten wyrobów mleez- 

nych. W, roku przeszłym cyfra ta wynosiła 

22,000 son. Realizację newych danin kontra 

lewać będą sowiety włościańskie, których 

zadaniem jest, zby najpóźniej do 10 stycznia 

zawiadomiły każde gospodarstwo indywiduat 

ne lub kelektywne posiadające krowy © obu- 

wiązku cddawania wyrobów mlecznych jak 

również wskazać, na jakie miejsce wyroby 

te mają być składane i w jakim czasie. — 

Kolektyw względnie gospodarz indywiduał 

ny, któryby nie zastosował się do rGzporza- 

dzenia będzie surows karyny grzywnami pie 

niężnemi. Zapłacenie grzywny jednak nie oz 

nacza, że nie musi oddać Gdpowiedniej о- 

šei wyrebow mlecznych; przeciwnie w nastę 

pnym miesiącu musi oddać zaległą normę 

i normę bieżącą. Do edpowiedzialności po- 

ciągnięci zostaaną i ei, którzy na rzecz pań 

stwa oddają wyrcby mleczne nieodpowied- 

niej jakości. 
Czynniki sewietkie oczekują, że zapro- 

wadzenie „newej ustawy miecznej* przyczy- 

ni się do powiększenia udoju i polepszenia ja 

kości wyrebów mlecznych i to jak masła 

tek i sera. Czy jednak obliczenia czynników 

sowieckich są realne? Bowiem urzędowo usta 

nowionc cenę 15 kopiejek za 1 litr. Jest to 

cena zupełnie fikcyjna, nie obowiązująca wes 

le na rynku. Cena ta niema ralnego znacze 

nia dla sprzedającego, ponieważ cebeenie za 

15 kopiejek nie można w Resji kupić niczeys 

Dłatege spodziewać się należy, że Sowiety 

wydają dodatkowe rozporządzenie w tym ее 

lu, aby zmusić gospodarstwa «ło osiągnięcia 

większego udeju właściwie do oddawania 

większych ilości wyrobów mlecznych na 

rzecz. państwa. 

    

     

Г 

Humor. 
TRYB ŻYCIA. 

Lekarz: — Wygląda pan dość kie 

prowadzi pan zapewne siedzący tryb 

Pacjent: — Owszem, ostatnio siedz 

    

   

  

     

golskich i bolszewickich w obronie 0- 

bywateli. 
Kiedy w roku 1927, wskutek zmia- 

ny konstrukcji rządu mongolskiego, 

dalsza Jego służba w Departamencie 

Celnym stała się bardzo utrudnioną. 

$р. Zmarły przeniósł się na stały po- 

był do Harbina. Tutaj mieszkał aż do 

chwili śmierci, zajmując się publieys- 

tyką. Pisał liczne artykuły do gazet 

polskich i polsko-amerykańskich. Ww 

pierwszych latach swego pobytu w 

Harbinie, brał gorliwy udział w tutej- 

szem życiu społecznem, był człónkiem 

Komitetu Rodzicielskiego przy gimna- 

zjum połskiem im. H. Sienkiewicza, 

napisał bardzo rzeczowy program re- 

formy szkolnietwa polskiego w Chi- 

nach i t. d. Ale stopniowo warunki 

miejscowe, zmusiły go do kompletnege 

usunięcia się w zacisze domowe. Podo: 

pnie, jak przez całe swoje życie nie 

znał żadnych kompromisów, tak też i 

    

w Harbinie walczył z wszelkiemi ob- * 

jawami nadużyć, z lokajstwem, po- 

chlebstwem, przekupstwem i nieetycz- 

nem używaniem grosza publicznego. 

Będąc sam, całe swoje życie człowie- 

kiem krystalicznie czystego charakte- 

ru i honorowym, dowierzał zbytnio lu- 

dziom i wskutek tego kilkakrotnie był 

  

    

    

Pojttrze ciaga'enie 

WYGRANE 200.000 zt., 
100.000 Zł., Ż525 march 
"losia 
BEEEEESB dla nowonabywcy 30 zł. 

Kolektura Loterji Państwowej 

„LICHTLOS" 
WIELKA 44 MICKIEWICZA 10 

BADEE PES NST ESET NENSI 

WŚRÓD PISM. 

— Ukazał się Nr. 2 tygodnika „Kobieta 
Współezesna*. Artykuł wstępny p. Ludw'ki 
Wolskiej p. zne słowo -— o poczu- 
ciu bezpieczeństwa w życiu ekonomicznem 

  

   

    

  

zahwianem przez wojnę. „Głód idei*.p. K. 
Muczałówny — z cyklu Ameryka, wiersz Ka 
zimiery Alberti p. L. „To że 597 )    
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im, którego 

ię w najbliższym czasie. 

Jest to pierwszy syntetyczny polski projekt 

walki z kry: m w skali międzynarodowej. 

L. Pomirowski zamieszcza ciekawe uwagi na 

temat „Mateusza Bigdy*, J. den-Bandrow- 

skiego. Mnóstwo zajmyjącyc 

wiera feljeton pt. „Pochód rewolucj 

ilustrowany oryginalnemi zd 

mi, Kapitalną wartością Tygodnika Ilustro- 

wanego są jego liczne rubryki, poświęcone po 

szczególnym zagadnieniom chw li bieżącej K 

teratury itd. „Kronika tygodniowa" przynosi 

panoramy ważniejszych wydarzeń, Idee i zda- 

rzenia, dział „Zagranieą*, prace poświęcone 

plastyce (W. Husarski), recenzje ieatralne i 

filmowe, wola trybuna („Księga zażaleń”) o- 

raz zajmujące echa „zagadnień życia emigra 

cji”, oto szereg aktualnych i zajmujących po- 

zycyj. Bełetrystykę reprezentuje pow ё 

gdaleny Samozwaniec „Wiełki Szlem 

         

  

    
   

   

  

   

    

      

  

   

  

    

Ukazał się Nr. 3 dwułygodnika m 

gląd Wschedu*, poświęconego badaniu 

sunków gospodarczych i kulturalnych Z 

ist, Republik Rad oraz zagad 

zbliżenia ekonomicznego i wymiany 

  

       

    

ę artykuły: — 
  

atyfikacji*, omawiaj 
to nieagresji i umowę koncy 

SRR. a Niemcy“, poruszający k 
ówień sowieckich w 

czech na nieko: innych państw; „Rozż- 

wój gospodar: Ukrsiny Sowieckiej”, „Han 

del zagraniczny ZSRR. w r. 1932, zaopatrza 

ny w szczegółowe tablice statystyczne. 

    

        

   
   cyjną: 

stję wz 

      

Wi rubryce „Z życia Sowietów* zamiesz- 

czona je harakterystyka twórczości Mak. 
jubileuszu 40-letniej     

   
    
sy: z okazji, 

jego działalności literacko—społecznej. Koń- 

czą mumer „Kronika gospodarcza” (rolnie- 

two, emysł, komunikacje), „Przegląd wy- 

   

  

„B.bljografja” ksią 
dotyczą: 

  

i prasy ora 

żek i czasopism obcojęzycznych, 
cych ZSRR. 

Pismo, wychodzące pod redakcją prof. 

Włodz. Wiakara, sltnowi poważne źródło cb: 

jektywnych & najaktualniejszych wiać $ 

ci o słanie gospodarczym i kuturalnym z 

S. R. R, przyczyniając się do wyrobienia 

w szerszych kołach społeczeństwa należytej 

orjentacji w omawianej dziedzi 

Adres wydawnietwa: Biuro Pracy Społecz 

nej, Warszawa, Kopernika 30. 

Cena zeszytu — zł. 2—, abonament kwar 

talny zł. 10. 

 AZRERRRZAOAAOZZEY TREO POOTOWEOIEOZRA 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
W(ARSZAWIA, (Pat). DEWIZY: Londyn 

2990 — 30.06 — 29,78. Nowy York kabe! 
34,85 — 34,76. Szwaj- 

Berlin w obr. nieof. 
niejsza. 

  

    

    

          

     
carja 171,95 
212,05. Tendencja mo 

Bank Polski 87,50 — 87. Tend 

    

wprowadzony w błąd w swoich opi- 

niach. 

Ale wszystkie Jego postępki były 

spowodowane tylko głęboką uczciwo- 

ścią, patrjotyzmem i troską o dobra 

publiczne. Zmarł w biedzie, gdyż wszy 

stko co miał rozdał na bursy polskie, 

na biednych, na potrzebujących, przy- 

czem był wiełokrotnie przez rozmai- 

tych kombinatorów harbińskich któ- 

rzy potrafili przedstawić się jemu ja- 

ko potrzebujący, niemiłosiernie wyzy- 

skiwany. 
Pogrzeb jego odbył się na koszt 

Konsulatu Polskiego w Harbinie. Po- 

zostawił bez żadnych środków do ży- 

cia córeczkę Szczesną, uczenicę IV-ej 

klasy tutejszego gimnazjum polskiego. 

Nagrobku nikt Mu zapewne nie po- 

stawi, ale gdyby taki miał być wznie- 

siony, to powinien mieć napis 

„Tu leży dobry Polak i uczciwy 

człowiek, który całe swe życie walczył 

ze złem i z podłością ludzką”. 

Harbin, w grudniu 1932 r. 

Inż. K. Gr. 

  

„Nr. 7_ (2648) — 
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Nr. 7 (2648) 

Ożywiona działalność 
wileńsko- 

Po reorganizacji Komitetów Gimin- 
nych BBWP. w powiecie wileńsko - 
trockim widoczne jest tam znaczne 
wzmożenie działalności - organizacy- 
nej na wszystkich odci! cia spo 

łecznego. 
Jak wynika ze sprawozdań. nade- 

słanych do Sekretarjatu Powiatowego 
fakt powołania do zarządów homite- 
tów gminnych co najzn: iejszy 
działaczy społecznych spotkał s 
naniem ludności, która coraz chętniej 

garnie się do szeregów organizacyj spo 

łecznych, opartych o ideologję obozu 
Marszałka Piłsudskiego. 

Z szeregu zebrań odbytych w ostat 
nim mies. należy wymienić zebrania 
Komitetów Gminnych BBWR. w Szum 
sku. Mejszagole i Niemenczynie. Z or 
ganizacyj działających na terenie tyc 
gmin należy wspomnieć o znacznym 

wzroście pracy Związku Strzeleckieżo 
na terenie gm. szumskiej, gdzie przo 
«duje oddział w Blachowszczyźnie. W 
samym Szumsku. jako ośrodku ginin- 
nym. została niedawno uruchom na 
współna świetlica przez Związek Strze 
lecki i Związek Str Ogniowej. Te 
same organizacje przystąpiły do budo 

wy Domu ludowego oraz remizy stra- 
żackiej w Kienie. 

terenie gminy mejszagołskiej 
k StrzeleckieeSebwź efwyyp p 

iązk Strzelecki niestety nie przeja- 
wią większej ruchliwości, zaś z pozo- 
stałych organizacyj najliczniejsz 
LOPP, 

W gminie niemeńczyńskiej dość o- 
żywiona jest akcja prowadzona przez 
Ognisko Związku Nauczycielstwa Poł- 

skiego. W ośrodku gminnym pomyś! 
nie rozwija się akcja, zorganizow т 

na początku roku bieżącego Komitetu 
iziciełskiegó przy szkole powszeri 

stóry zorganizował zbiórkę obu- 
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| WIEŚCI | OBRAZKI Z KRAJU 
B.B.W.R. w powiecie 
trockim. 
wia i bielizny, zaopatrzywszy nienii o- 
koło 50 najbiedniejszych dzieci. 

Zebrania poselskie w terenie na po 
czątku roku bieżącego zapoczątkowa- 
ne zostały niezwykle imponującyta co 
do ilości uczestników i przebiegu ob- 
rad wiecem wice - prezesa Rady Woje 
wódzkiej BBWR. posła Bronistawa 
Wędziagolskiego we wsi Krewie gm. 
mejszagolskiej, odbytym w dniu 3 
stycznia. W obecnośdi przeszłe 350 
osób wiec zagaił sekretarz Komite'u 
gminnego p. Zacharjusz Jutkiewicz. 
który przy powszechnej zgodzie zapro 
sił na przewodniczącego gospodarza 
Gulbinowicza. 

Po objęciu przewodnictwa p. Gul- 
binowicz udzielił głosu posłowi Wę- 
dziagolskiemu, który w przeszło 2-go- 
Gzinnem przemówieniu omówił naj- 
bardziej interesujące zagadnienia lud 
ność miejscową, tudzież poczynania 
Rządu w kierunku ulżenia niedoli wsi, 
wreszcie pracę ustawodawczą Sejmu 
oraz nieobywatelski stosunek  siron 
nietw opozycjynych do najbardziei pa 
lących spraw państwowych. 

Po tem przemówieniu i krótk'm re 
feracie na temat bieżących prac orga- 
nizacyjnych BBWR. w terenie pi sed 
stawiciela Sekrtarjatu Powiatowzgo p. 
Andrzeja Gawdy wywiązała się dyskus 

, w czasie której wielokrotnie jeszcze 
bierał głos poseł Wędziagolski, wy- 

jaśniając wieśniakom najbardziej ob- 
chodzące ich zagadnienia. 

W wyniku tej dyskusji wyłoniia się 
na czoło miejscowych bolączek .pra- 
wa niezwłocznego przystąpienia :1v bu 
dowy szkoły powszechnej we ws: Kor 
wie. Zgromadzeni jednogłośnie uchwa 
lili powołanie komitetu budowy. pro- 

sząc posła Wędziagolskiego o dalsze 
interesowanie się i opiekowanie tą spra 
wą. 

  

   
  

    

  

  

Groźne 
Wieczeraj w neey w zaścianku Zagórza: 

ny gm. załeskiej vyybuchłi groźny pożar. O- 
gień powstał w zabudowaniach Mieł da Gie 
rasimowiezą, peczem przerzucił się ną są- 
siednie zabudowąnia. Spaliło się 11 budyn- 
ków gospodarskich j 5 domów miesz tałnych. 
W cgniu zginęły 8 krów, 5 keni i kilkanaś. 
tie sztuk nierogacizny. Dotkliwe poparzenia 
podczas gaszenia ognia odnieśli Wiktor Pie 
śląk, Jąn Chudzjeń, Stanisław Gołewiec i 
Marją Kościąnienko. 

Przeprowadzone dochodzenie policyjne 
Stwierdziło, iż pożar powstał wskutek nie- 
estrożnego cbęhodzenja się z ogniem. (e). 

   

     
Mieszkańcy wsi Gierań gm. łyntupskiej 

zosłali zazłarmowanij w nocy krzykami, ra- 

Niesłuszne 
Weaorąj na posterunek policji w Kała- 

Waryszkach zgłosił się Kazimiepz Piłazyski 
i złożył nąstępujący melqunek: 

Gdy wracał do domu nąpadnięty został 
przez brąci Antoniego i Władysława Chał. 
kowskich, którzy dotkliwwie go pobjli, po- 
czem odebrali 160 złgtych w gotówee i zło- 
ty zegąrek. 

Przeprowadzone niezwłocznie dochodze- 
nie połieyjne ustaliło, iż przebieg zajścia 

pożary. 
tunku. Gdy przerażeni wybiegli, ujrzeli ol- 
brzymią bunę. Kłęby dymu i płomicnj unosi- 
ły się gospodarstwem Bolsząkowa. 

yli pzucili się ną ratunek, lecz 
silkį ich były bezgkuteczne, gdyż właści: 
lą nie byłe w demu 4 klycze od špichlerzy, 
obory i ehiewu były u niego. 

Pastwą płomieni padły: dom mieszkalny, 
nowsyyybudowana obora, chlew i špichlerz 
wraz z żywym i martwym inwentarzem. 

Grzegorz Bolszakow złożył meldunek w 
policji, iż gospodarstwo zestało podpalone, 
przeprowgdzene jejnak qeechedzenie pod- 
pałenia nie ujawniło, skonstatoewało nato- 
miast, jż pożar powstał z powodu nieosiroż- 
nege obchodzenia się z ogniem. Straty nie 
zostąły dotychczas obliczone. (e). 

oskarżenie. 
przedstawiony został przez Piławskjego w 
sposób nie edpowjądający rzeczyęyistości. 
Żadnego napady, w cclach rabunkowych nie 
było, bowiem Piłgyyski wraz z rzekomymi 
Tąbusiami popijał w knajpie wódkę. Poq- 
czas pijatyki wynikła kłótnia, a potem bój. 
ką. Gdzie zginęły pieniądze i zegarek — nie 
ustalono. 

Obu bpaci, którzy zostali parązie aresz- 
tywani, zwolniono. (e). 

   

    

  

S aa 

Dzisna. 
BOŻE NARODZENIE W; STRZELCU. 

Duia 25 grudnia 1932 r. o godzia 
no w zwartych szeregach Oddziały mę: 
żeński Zw. Strzeleckiego w Dziśnie uda 
do miejscowego kościoła na Pasterkę. W 
sie nabożeństwa chór, oraz orkiestra strze 
lecka wykonały na zmianę kolendy. 

ie 5 ra- 

    

   
     

W drugim dniu Bożego Narodzenia odbv- 
ła się w świetlicy Strzeleckiej lycyjna 
choinka dla dzieci i rodzin strzeleckich, oraz 
wspólne jprzełamanie się opłatkiem. Przy 
drzewku, jarzącem się świeczkami ustroj. 
nem własnoręcznie wykonanemi przez str<el 
czynie zabawkami, odbdarowywano dz: 
we poliarunkami. 

Chór mieszany strzelecki uzupełnił uro. 
Czystość kolendami połskiemi. 

W trzecim dniu & staraniem Zw. 
Strzeleckiego urządzono oinkę cła nieza- 
możnej dziatwy mi V. odegra- 
no przez zespół st pr. awienie — 
„dasełka* — bezpłatnie dla miłodzieży do lat 
14. Przedstawienie zrobiło bardzo miłe wra 
żenie. Reżyser J. Rurgan. 

ne dekoracje i bogate stroje, ofis 
wane bezinteresownie przez p, p. Szyliń- 

ską Marję, ki Ochronki i  Kopaliń- 
ysława, em. urzędnika kot. — 

całość. 

  

  

           

  

      

  

        

  

uzupełniły 

._ Materjalnego poparcia w urządzeniu cho- 
inki dla dzieci rodzin strzeleckich i dla dziec: 
z miasta udziejił mejscowy KOP. 

Święciany. 
KONERT. 

W” dn. 4 b. m. w Święcianach staraniem 
Komitetu rodzicielskiego przy miejscowem 

Gimnazjum Państwowem im. J. Piłsudskiego 
odbył się koncert z udziałem przybyłych z 
Wilna h antystek pan Zofji Bortk'e 

wicz. iej i Adeli Bayówny. Społe- 
miało rzadko nadarzająca 
usłyszenia z prawdziwym 

fortepianie przez 
a, Szuberta, Cho. 

oraz utworów Pucci- 
owskiego i szeregn 

rietnem wykonaniu p. 
iej. Całkowity dochód 

        
   

  

   

  

Rachmaninow: 
niego, Moniuszki, C 
Pieśni ludowych w 
Bortkiewicz-Wiyle: 

    

   

   z koncertu przeznaczono na rzecz biednych 
uczni tegoż Gimnazjum. Antystki nagrodzo- 
no hucznemi oklaskami. 

Orany. 
POGRYZIENI PRZEZ PSA. 

_ Z Oran dgnoszą e następującym wypad- 
ku: Wiezoraj ną przechodzących ulieą Ste. 
fana Chrzanowskiego i 5-letnią jego córeczkę 
napądł pies, który dotkliwie obu pogryzł. 

Ną krzyki napadnjętych zbiegli się prze- 
chodnie, którzy psa odpędzili kijami, Popnie- 
waż był on wściekły zastrzelono gg. 

Rąnnych przesłano ma obserwację do 
szpitąła, gdzie zrobiono im zastrzyki przeciy 
ko wścjekliźnie. Na właścicielą psa spisane 
Protokół. (e). 

Holszany. 
KRADZIEŻ SKÓR. 

„ 'W. Holszanach w mocy z dnia 5 na 6 bm. 
nieznani sprawcy zapomocą dobranych klu- 
czy czy wytrychów dostali się do sklepu skór 
Hindy Zyskandowej skąd skradli skór na 
qrzeszło 2000 zł. (c). 

LIKWIDACJA BIURA WERBUNKOWEGO 
DO Z. S. R. R. 

We wsi granicznej Łukojnie gm. kozdro 
wiekiej ujęto niejakiego Staniszewa Michała, 
nielegalnie przybyłego z terenu Rosji Sowiee 
kiej. Staniszew we wsi Łukojnie założył bin 
ro werbunkowe na wyjazd de Rosji. Zdołał 
om zwerbować 17 włościan. Przy zatrzyma. 
nym agencie znaieziono kompromitujące do- 
kumenty, stwierdzające, iż Staniszew należał 
do komunistycznej partji B. S. 

  

POSTRZELENIE SZANTARZYSTY NA 
GRANICY SOWIECKIEJ. 

Onegdaj w nocy przy przechodzeniu nie- 
legałnie granicy w ekolicy Derewno w rsio- 
nie odeinka granicznego Suchodowszczyzna 
pestrzeleny zcstał kupiec z Dereczyna Chaim 
Jeehimin, który nabrawszy ed kiłku firm 
towarów spieniężył je, i z gotówką usiło- 
wał zbiec do swej pierwszej żony zamieszka 
łej w Mińsku. 

Jechimin pochodzi z Mińszczyzny i do 
Polski przybył w roku 1927, gdzie założył in 
teres handlowy, Jechimin уу 1930 roku oże- 
nił się otrzymawszy znaczny posag, W ń 
sku od 1924 roku posiada również żone i 
syna. \ 

  

KASJER-DEFRAUDANT UJĘTY NA 
POGRANICZU. 

Na graniey polsko-sowieekiej w rejanie 
Michniewicz wczoraj w necy zatrzymany za- 
stał niejaki Zygmunt Domaško, który usi- 
łował zbiec do Rosji sowieckiej, Przy zatrzy- 
manym znalezieno większą sumę pieniędzy 
pochodzących z defrandacji w jednym zakła- 
dów przemysłowych warszawskich gdzie za- 
trzymany był kasjerem. 

Pomoc dla bezrobotnych 
nie jest filantropją 
lecz samoobroną! 
LLA J 

Co siedem lat epidemį 
grypy. 

Profesor umiwersytetu wiedeńskiego, dr. 
Soboda, twórca teorji o siedmiołetnim ryt. 
mie w historii ludzikości, ust na pods* 
wie obserwacji, iż epidemje grypy pojawia- 
ja się co siedem lat. Tak więc obecna epi 
demja grypy miała swoją poprzedniczkę w 
latach 1925-26, *ę zaś wyprzedziła fala ża 
chorowań masowych na grypę w r. 1918-19. 
Pierwsza zaś epidemja t. zw. wówazas nflv. 
enzy pojawiła się w Europie w r. 1890 91. 
Po niej powtórzyła się w atach 1898-39, 

   
        

KURJE R Wa BNS R 

Pomnik Mickiewicza w Wilnie. 
W ostatnich dniach odbyło sią w 

Warszawie komisyjne pr ‹ 
giego etapu prac artysty pr 
Henryka Kuny nad pomnikiem Ada 
ma Mickiewicza. Komisja, złożona z 
profesora politechniki warszawskiej 
Marjana Lalewicza, profesora warszaw 
skiej akademji sztuk pięknych Tadeu- 
sza Breyera, dziekana wydziału sztuk 
pięknych USB. Ludomira Ślendzińs- 
kiego i konserwatora okręgowego d-ra 
Stanisława Lorentza, uznała, że prace 

   

    

   

postępują normalnie i twórca jego wy- 
wiązał się w terminie z powierzonych 
mu prac. Obecnie p. Kuna pracuje nad 
postacią wieszcza wielkości pomniko 
wej (5 m 60 em) w drzewie. Z 12 płas 
korzeźb .które jak wiadomo przedsta- 
wiać będą sceny z Dziadów, wykonał 
artysta rzeźbiarz w g:psie trzy płasko- 
rzeźby naturalnej wielkości, 

W najbliższym czasie p. Kuna roz 
pocznie kucie pierwszych płaskorzeźb 
w granicie. 

  

  

Walka o tani prąd elektryczny. 
Dowiadujemy się, że szereg organi- 

zacyj zawodowych i gospodarczych 
zredagowało odpowiedni memorja? w 
sprawie obniżenia cen na prąd clektry- 
czny, który zostanie w dniach na 
szych wręczony prezydentowi inipst: 
Wilna. 

Memorjał domaga się obniżenia ce- 
ny za zwykłą energję elektryczną 4 75 
na 50 gr. za kiłowat, o obniżenie cen 

  

   

  

     

  

     
       

  

   
wanej dla celów przen 
torowych) oraz o nielicz 
cen za oświetlenie elekt 
niom, sodowiarniom, 

Pozatem memorj 

    

  

nie wyższyć 
czne piw 

    

niżenia kosztów włączenia światła, 
wyłączonego na skutek nieuregulowa- 
nia rachunku, do 50 gr. 

Organizacje podpisane pod tym 
memor/ałem wskazują, iż obecnie Ele- 
ktrownia Miejska daje rocznie 17 proc 
czystego zysku od inwesłowanege w 
niej kapitału, t.zn. tyle, ile żadne p:zed 
iębiorstwo w Wilnie nie daje. Świad- 

czy to zdaniem składających menor- 
jał, iż Elektrownia Miejska nie jest in 
slytucją użyteczności publicznej, lecz 
przedsiębiorstwem fiskalnym. obł'ezo- 
nem jedynie na wielkie zyski kosztem 
zubożałych wskutek kryzysu, miesz 
kańców Wilna. 

   

     

  

   

  

  

  

   

    

   

  

   Na 
dego, 

    

   

Ilekroć będziesz zwiedzał Wilno... 
Gzy znacie bułhakioską fotografję — „Ko- 

ścioły we mgle*. Wiidzimy duży blok gotyc- 

kich murów bernardyńskich, wieżyczek Św. 

Amny, ostrego dachu Św. Michała. A dalej 

Św. Jan uderza w niebo włócznią swej wie- 

ży, dalej Św. Ignacy i Św. Katarzyna... Koš- 

cioły giną we mgle. Zabłądziły między krzy- 

we uliczki, między koślawe domki, stanęły 

jakby niepewne, czy zostać, czy iść dalej... 

Zostały! 

Idziemy często, trzymając się za 

małemi krzywemi uliczkami, by nagle wy- 

paść na placyk z kościołem. Zatrzymujemy 

wzrok na pięknej barokowej bramie, na niez 

wykłem spiętnzeniu murów zaułka. Raduje- 

ręce, 

  

    

my się: piękne jest Wilno. 

Imie pytamy nawel kto nas nauczył pa- 

trzeć na te — najbardziej szare — mury. 

Kto przed nami odkrył tajemnicę Skopówki, 

Bernardynów, Misjonarzy. Kto uczył nas 

mowy arkad na dziedzińcu Skargi, kto nas 

iził między kolumnami katedry, kto 

nam długo i mądrze opowiadał o świętym 

Janie, o alumnacie, o DUCHU WILNA za- 

klętym w formy architektoniczne miasta, w 

jego ulice, place, gmachy. 

Wiele żalu pozostawił po sobie tragicz- 

nie zmarły Ś. p. prof. Juljusz Kłos. Wiele też 

pozostawił po sobie skarbów, które długo 

nam jeszcze będą służyły. Jednym z naj 

kszych jest jego szkoł zumienia Wilna: 

jego przewodnik po Wfl 

To też ilekroć będziesz zwiedzał Wilno, 

  

prowa 

    

    
   

jłekroć będziesz patrzył na jego budowle, . 

  

ilekroć będ je ozuł i rozumiał — tyle- 

kroć stanie za tobą profesor Juljusz Kłos į 

co mówią, co 

  

zacznie ci mądnze tłumaczy 

bają i szepczą budowie wileńskie. 

ilekroć będziesz zwiedzał Wilno 

chnij za duszę $. p. Juljusza Kłosa. 

  

west- 

W, Toll 

EET RS ROSE RZRZZESOA. 

Pamiętaj o bezrobotnym! 
EEE "mr" Pe "-rr=em 

OFIARY. 
Z okazji imienin p. Juljana Giecewicza 

naczelnika Urzędu Poczt. Wiilno I persone! 
urzędu złożył 75 zł. 70 gr. ido dyspozycji So!» 
nizanta, który ze swej strony przekazał tę 
sumę na rzecz Funduszu Bezrobocia. 

* ® 

    

   
Na rzecz Włojewód Komitetu do 

Spraw Bezrobocia w W 
$ Oficerów pn 

iego 

iesionych w stan 

  

   
Wulf Kryński Prezes Wil, Zw. Kupców 

Żydowskich zł. 10. 

  

RANA DRĄŻĄCA WGŁĄB. 
GBFITY WYŁEW: KRWŁ 

Dnia 29 miaja 1932 reku w Wźlnie intvo- 

ligaior Słanisław Małachowski w zamiarze 
pezbawienia życia szewca Jana Jaikowskiego 
wystrzelił doń trzykrotnie z rewolweru, po- 
wodująe ranę postrzałową drążącą wgła 
poprzez górny płat płuca prawego i obity 
wyłow krwi de wewnątrz, wskutek czego na- 
stąpiła śmierć Jatkowskiego. 

  

NOŻE: INTROLIGATORSKI I SZEWSKI. 

O dłuższego czasu między mieszkańcami 
m. Wilna Słanisławem Małachowskim z za 
wedu introligatorem i Janem Jatkowskim 
trudniącym się zawodem szewcekim, istniały 
zatargi osobiste, przyczem jeden i drugi sa- 
dewnie karami za kradzieże wygrażali się nie 
raz przed swem ceteczeniem, że dokona 
kiedyś cestatecznego rozrachunku z przeciw 
nikiem. 

   

    

GROŹNE PRELUDJUM. 

Wi dniu 29 maja 1932 reku, kiedy Jan 
Jatkowski znajdował się na podwórku domu 
Nr. 5 przy ulicy Świerkowej w Wilnie do 
przeciwległego mieszkania zajmowanego 
przez redzinę Sakowiczów wszedł Stanisław 
Małachowski, zamieszkały przy ulicy Piłsud 
skiego Nr. 3 i zapytał Marję Sakowiczową 
gdzie jest Jatkowski. 

KRZYK OSTRZEGAWCZY. 

Poe otrzymaniu cdpowiedzi, že nie wie, 
Małaehewski wyjrzał przez ckno i zauważy. 
wszy siedzącego na ławce z gazetą w ręku 

Jatkowskiege wyszedł natychmiast na pod- 
wórke, wyjmując rewolwer z kieszeni, Sake- 
wiezewa widzące to krzyknęła „Janek ucie- 
kaj!*, Prawie jednocześnie z za węgła domu 
ukazał się Małachowski i do ueickającego 

Jatkowskiego wystrzelił dwukrctnie. Ranny 
Jatkewski zdołał dekiec 20 odległego o 4 
domy mieszkania Kozłowskich, gdzie na pod 

wórku, brocząc krwią padł na ziemię i ga 
chwili zmarł. 

IM DALEJ W LAS... m 

Małzchowski natomiast pobiegł de pobli- 
skiego łasu i dopiere w nocy z 19 na 16 czer 
wca 1932 r. został ujęty przez funkcjonar- 
juszy polieji wpebliżu wsi Kropiwniey. 

NIECO ANATOMII. 

Sądewo lekarskie oględziny i otwarcie 
zwłek Jana Jatkowskiego wykazały, iż 7a- 
dana mu została z tylu w plecy rana postrza 
łowa drążąca w głąb. Kula przeszyła górny 
płat płuca prawego, oraz żyłę podobojezyko- 
wą, wychodząc nazewnątrz poniżej obejczy 
ka z prawej strony klatki piersiowej. 

MEDYCYNA SĄDOWA. 

Wsdług orzeczenia biegłego lekarza oni- 
sane uszkodzenie ciała ze względu na umiej 
setowienie rany i przecięcie dużego naczynia 
krwiencśnego należy do kategorji uszkodzeń 
śmiertelnych. 

ZA GŁOSEM INSTYKTU. 

Zbadany w charkterze oskarżonego Sta. 
nisław Małachowski przyznał się jedynie do 
faktu pczhawienia życia Jatkowskiego i 05- 
wiadezyt że działał w obronie własnej. Sły- 
sząc od wielu osób uprzedzenia by miał się 
na baczności z powodu wygrażania się Jat- 
kowskiego nabył w kwietniu r. ub. rewolwer. 
W dniu krytycznym, kiedy szedł ulicą Świer 
kową do siostry, wyskoczył doń Jatkowski 
z podwórka trzyfając w ręku nóż, Widzae 
to wystrzelił 2 czy 3 razy. 

  

  

TIRIRS 

W. KIEWLICZ i S-ka 
Wilno, Mickiewicza 19, tel: 1-46 

WĘGLA Śćskeco 
KONCERNU GIEŚCHE SP. akc. 

Dostawa natychmiastowa w szczelnie 
zaplombowanych wozach 

  
  

DŻUNGLA SUMIEŃ, 

Na rozprawie głównej w Sądzie Okręga- 
wym w Wiilaie dnia 9 stycznia 1933, bronio 

"my przez mec, Engla zeznał, że wrzała mie- 
dzy nim, a Jatkowskim zastarzała walka. — 

Jatkcwski miał doń urazę i zaprzysigł zdaw 
na zemstę. Uraza była e to, że Małachowski 
występował jako Świadek w sprawie jaką 
miał Jatkowski i jego brał o napad rabun- 
kowy na jakąś rodzinę, Witedy. Jatkowsey 
dostali się do więzienia, gdzie Stefan Jatkow 
ski zmarł, a Jan wyszedł, jako nieposkro. 
miony nożownik. ) 

Jan pe wyjściu z więzienia obmyślał zem 
stę nad Małachowskim, Udawał przyjaciela... 
aż deniósł © sprawce, do której mu się no- 
wy przyjaciel przyznał „wpakował* Mała- 

chowskiego za kradzież, zrobił donos do pó 
Neji. 

POLOWANIE NA CZŁOWIEKA. 

Gdy Małachowski edwzajemnił się ana 
logicznem „wpakowaniem* Jatkowski zaczął 
nań polcwać, Wtedy Małachowski został zmu 
szeny do mordu w obronie własnej. 

KONIEC ŻAŁOSNY. 

„Sąd Okręgowy uznające winę za udowod- 
nioną przyznające jednak że Małachowski 
działał pod wpływem silnego wzruszenia du 
chowego skazał go na 7 lat więzienia. 

NAJBARDZIEJ SKRZYWIDZONA. 

Wyrok został przyjęty spazmatycznym ję- 
kiem żony eskarżonego, która zemdlała na 

sali. Ost. 

  

Na tropie nowej szajki złodziejskiej. 
W| nocy z piątku na sobotę dokonano 

zuchęyałej kradzieży w mieszkaniu rzeźnika 
Szaji Joffe zamieszkałego w Wilnie przy za- 
ułku Krupniczym Nr. 1, Późno w nocy, kie- 
dy domownicy pogrążeni byli w głębokim 
Śnie złodzieje po wysadzeniu szyby z drzwi 
wejścicwych przedestali się do wnętrza mie 
szkania, które splondrowali, zabierając naj- 
cenniejsze rzeczy. 

Między innemi złedzieje wyciągnęli z pod 
łóżka kuier, z którego zabrałi 30 dolarów, 
złoty zegarek oraz inne rzeczy ogólnej war- 
tości około 1300 zł. 

Kiedy poszkodowany spostrzegł kradzież 
mad ranem był bardzo zdziwiony, iż w nocy 
nie nie słyszał, ponieważ stale sypia bardzo 
lekko i najmniejszy szmer budzi go. Poszko- 
dówany zamełdował policji o kradzieży, — 
przyezem wyraził przypuszczenie, iż złodzie 
je posługiwali się środkiem nasennym. 

Podczas dochodzenia policja dowiedziała 
się, iż w sobotę wieczorem do mieszkania 

Jeffe zgłosił się jakiś osobnik, który wszezał 
z poszkodowanym pertraktacje w sprawie 
wykupienia skradzionych u niego rzeczy. 
Jolie zaprzeczył temu. Policja jednak nie 
poprzestała na tem i zarządziła ścisłą ob- 
serwację mieszkania poszkodowanego. Za- 
rządzenie te uwieńczone zostało powodze- 
miem. W niedzielę wieczorem dyżurujący 
wywiadowca ukryty we framudze bramy 
zauważył skradającego się w kierunku mie- 
szkania Joffego znanego policji zawodowego 
złodzieja i pasera Eljasza Szpaka. Wywia. 
dowca poszedł za nim i nakrył w mieszkaniu 
Joffego gdy ten proponował poszkodowane- 
mu wykupienie skradzionych rzeczy. 

Szpaka osadzono w areszcie. 
Wi toku dalszego dochodzenia zatrzyma- 

no jeszeze paru csobników, którzy brali 
udział w kradzieży, Policja śledcza pracuje 
obeenie nad wykryciem miejsca zapaserowa- 
nia skradzionych rzeczy, (e). 

Aresztowanie rzekomego sekwestratora. 
Wczoraj aresztowany został niejaki Gaw 

kowski poszukiwany od dłuższego czasu przez 
wywiadowców wydziału śledczego za oszukań 
cze wyłudzenie pieniędzy od szeregu kupców, 
do których zgłaszał się jako sekwestrator. 

IPo zdemaskowaniu Gawkowski tak spryt 
nie ukrywał się, że miesposób było go ująć. 
Wireszcie jeden z wywiadowców wpadł na 
dowcipny pomysł. 

   

Wi sobotę przyszedł do mieszkania Gawkcw 
skiego i podając się za listonosza oświa iczył, 
iż nadszedł list wartościowy, który ma do- 
ręczyć jedynie samemu adresatowi, wobec cze 
go niech Gawkowski zaczeka na niego w po- 
niedziałek o godzinie 2. Podstęp się udał i 
wczoraj o godzinie 2 Gawkowski zostuł aresz 
towany. G. 

Podejrzane kartofle. 
Dnia 26 kwietnia 1932 roku koło godz. 

21 na rogu ulic Jatkowej i Szpitalnej 
przez wywiadowców Zygmunta Masiukiewi. 

cza i Franciszka Markiewicza został ujęty 
Judel Cepeliński vel Czepeliūski 26-lstni 
szewc, mieszkaniec m. Wiilna. 

Niósł worek. 
Zapytany o zawartość worka oświadczył, 

że w worku niesie kartofle. 
Gdy przedstawiciele: władzy  zaintereso- 

wali się bliżej gatunkiem, rodzajem i odmia 
  ną tych „karaofli* przekonali się ku zdunue 

miu własnemu i uciesze, że to poprostu: 
11,519 egzemplarzy bihuły komunistycznej. 

W komisarjacie ośwaidczył że dostał za 
przeniesienie 5 zł., że nic nie ma wspólnego 
z akcją komumistyczna, že jest bezrobotny i 
chciał poprostu coś zarobić. Transport niósł 
na ulicę Wingry. 

Włówczas przesłuchujący go przedstawici 
le wład zaproponowali mu, by udał 
na ulicę Wingry i wskazać tego osobnika 
dla którego niósł transport. 

Włtedy nagle Czepeliński zmienił linję zez 
nań, nastąpiła nagła metamorfoza i przedsta 
wił się jako ideowy komunista, który da się 
raczej zabić niż wydać towarzyszy. 

Sprawa od tego momentu stała się wy- 
jaśmiona, dalsze przesłuchania i rozprawa 

główna w Sądzie Okręgowym dnia 9 sty 
czmia 1933 r. nic nowego już do sprawy 
wnieść nie mogły. 

Nie pomogła pełna temperamentu prze 
mowa obrońcy  Czepelińskiego, mecenast 
Chilja. Prokurator , Połowiński  posiawił 

    

e 

  

    

   

    

na swojem. Sędziowie Limanowski, Szule | 
Zaniewski wydali wyrok skazujący Czepeliń - 
skiego na 

5 LAT WIĘZIENIA. 

Sprawa była specjalnie ciekawa dla ob 
serwatorów akcji komunistycznej, przez roz 
ipiętość i banwność stylistyczną odezw znale 
zionych przy Czepelińskim, jak również ich 
rozmaitość. Ost. 

Brak dowodów winy. 
Wczoraj Sąd Okręgowy ogłosił wyrok w 

sprawie Frydy Rerskiej, Frumy Bloch, Тута 
ela Trakińskiego i Lei Kozłowskiej, oskar- 
żonych z artykułu 102 cz, 1 K. K. 

Wiobee braku dowodów winy wszyscy 03 
karżeni zostali uniewinnieni. Prokurator Pio 
trowski zapowiedział apalecję. Włod. 

LU A MA UN 

Helena Romer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój, Warszawa 

Swoi Ludzie. Nowele .wyd. L. Cho- 
miński. Wilno. 

Książka o Nich. Romans. Wyd. L. 
Chomiński. Wilno. 

wilja u Państwa Mickiewiczów. 
„(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 
leńska. 

Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie 
Wilna w 1919 r.) Scena Wileńska. 
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RADJO 
WITOREK, dnia 10 stycznia 1933 r. 

11.40: Przegląd prasy. Komunikat mete- 
orojogiczny, Czas. 12.10: Muzyka z płyt. 
13/20: Komunikat meteorologiczny. 14.40: 
Program dzienny. 14.45: Muzyka lekka (pły- 
ty). 15.15: Giełda rolnicza. 15.25: Komun'- 
kat Wileńskiego Aeroklubu. 15.35: Pogadan 
ka muzyczna. 15.50: Koncert dla młodzieży 

    

   

    

p 48 „Zespołowa praca grom nau- 
czycielskich“ — odczyt. 16.40: „Twórcy i 
niszczyciele lądów * — odczyt. 17.00: Kon. 
cert. Komunikaty. Dalszy ciąg koncertu. 
17.55: Program na środę. 18.00: Muzyka lek 
ka. Wiadomości bieżące. Dalszy ciąg muzy- 
ki. 18.40: Co odcinek powieściowy. 
18.50: Rozma „Przed: 17 laty — 
odczył litewski. świata radjowe- 
go* — pogadanka. 19.30: Feljeton muzy: 
ny. 19.45: Prasowy dziennik radjowy. 20.00: 
Godzin czeń (płyty). 21.00: Wiadomości 
sportowe. Dod. do prasowego dziennika rs 
djowego. 21.10: Koncert kameralny w wyk. 

Cecylji Krewer (fortepian) i Alberta Kat- 

za (wiolonczela). 22.00: Wileńscy poeci przed 
mikrofonem: II. Eugenja Ko 
swoje wiersze. 22.15: Mu: 
Komunikat meteorolog. 
taneezma. 

HOWINKI RADJOWE. 
WIECZÓR SONAT. 

Dzisiaj o godz. 21,10 nadany zostanie ze 

studja wileńskiego koncert kameralny, na 
enane zostaną dwie sonaty wio 

Jonczelowe, a mianowicie Debussyego i Brah 

msa. Wykonawcy: p. Cecylja Krewer (forte. 
pian) i Aibert Katz (skrzypce). 

  

      
    

  

   

    

    

           

     

POECI WILEŃSCY MAJĄ GŁOS. 

w cykłu audycyj Iterackich 
poeci przed mikrofonem* us 
tacje utalentowanej poztki 
genji Masiejewskiej. 

  

  

p. t. „Wiłeńscy 
zymy autor 

tki p. 

ZE ŚWIATA RADJOWEGO. 

O najnowszych zdobyczach radjotechni- 

ki będzie mówił dzisiaj o godz. 19,15 przed 

mikrofonem wileńskim p. Alfred Daun w od- 

czycie „Ze świata radjowego”. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Wiielki na Pohulance, Dziś we 

włorek dnia 10 stycznia „Cały dzień Fez 

kłamstwa”, Ceny miejsc o 50 proc: zniżon >, 

Jutro we środę dnią 11 stycznia ostatnie 
urzedstawienie wieczórówe świetnej komedji 
Pagnol'a ARJUSZ* z T. Koronkiewiczów 
ną w roli Fanny i Ł. Wołłejką w roli Cezara. 

— „Car Iwan Groźny*. W: sobotę dnia 

14 stycznia premjera „Car Iwan Grožny“ A. 
Tołstoja, w reżyserji Wiładysława Czengerz 
go. 

— „Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej- 
skich ZASP. w Wiilnie. Dziś we wtorek dnia 
10 stycznia w Wilejce ół wileński z I. 
Ładosiówną, S. Zielińską i Edwardem G'ń 

skim — odegra doskonałą sztukę Gabrjzli 

Zapolskiej „Panna Maliczewska”, 
Jutro, we środę dnia 11 stycznia „Panna 

Maliczewskka* w Mołodecznie, dnia 12 stycz- 

nia we czwantek w Nowogródku, dnia 13 sty 

cznia w piątek w Stołpcach. 

— Wielka Rewja „Yo-Yo“ w Lutni, — 

Dziś o godzinie 8,15 wiecz. — wspaniała rew 

ja. „Yo—Yo“. + 

— Jubileusz M. Kochancwskiego w Lut- 
ni. Dnia 1 lutego oapyczie się w Teatrze I ut 
nia jubileusz 30-letniej pracy artysłyctnej, 
zasłużonego dla scen polskich, a w szczegól 
ności dla Wilna — znakomitego kapelmis!- 
rza Mieczysława Kochanowskiego. Wi dn'u ju 
bileuszu wystawiona zostanie doskanała ope 
relka Lehara ,Carewicz* według utworu Gabr 

jeli Zapolskiej. 

— Zniżki do teatru Lutnia. Zniżki bilet 
we dla organizacyj, urzędów i stowarzyszeń 

kulturalmo—społecznych wydawane są ca 
dziennie w adjńinistracji teatru Lutnia od 11 
do 2 po poł, po uprzedniem  zgłoszen'a 
imiennej listy osób, życzących korzystać z 
ulg biletowych. 

— Artur Rubinsztejn wystąpi w przyszłą 
niedzielę 15 b. m. z recitalem na zaprosz=- 
mie Wileńskiego Towarzystwą Filhamorn cz 
nego. Fascynujący ten pianista polski wy- 
ikona najcelniejsze utwory muzyki klasycznej 
i nowoczesnej (hiszpańskiej) w której ce- 
luje. e 

Bilety już w „Orbisie* — Mickiewiezą 

"SPORT 
WILNO ROZPOCZĘŁO SEZON HOKEJOWY. 

Ubiegła niedziela była początkiem sezonu 
hokejowego. Mecz treningowy dwóch teamów 
Ogniska A i B, był niejako wstępem do tego 
rocznych walk hokejowych. Nasi hekeiśc: 
wykazali, jak na początek sezonu, niezłą 
względnie formę, przyczem wyróżnili się 
bracia Godlewscy i Andrzejewski Spotkanie 
zakóńczyło się zwycięstwem teamu A w sto 
sunku 5:4, 

Ognisko 'w najbliższych lkmiach przystę 
puje do bardziej poważnych rozgrywek, gdyż 
12 stycznia drużyna wileńska gra w Krakowie 
a 15 bm. w Katowicach. , 

Powyższe wyjazdowe mecze powinne w 
Powyższe wyjazdowe mecze powinny w 

znacznym stopniu podnieść formę Ogniska. 
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WIZYTA CZESKICH BOKSEROW 
W POLSCE. 

Goszcząca w Polsce reprezentacyjna Gru 
żyna Brna, rozegrała mecze z Wiarszawą i 
Łodzią, przegrywając oba spońkania. 

Aczkolwiek były to mecze międzymiaste- 
we, to jednak mogą być uważane za odb 
poziomu pieściarstwa polskiego i czeskiegc. 

Czesi z nami ostatnio stale przegrywali, 
to też gdy doszła ich wieść o obecnej słabej 
formie Polaków, wszelkiemi sposobami sta- 
rali się zorganizować spotkanie, by zmazać 
swe dotychczasowe porażki, Mecze z Warsza 
wą i Łodzią miały być oceną szans Czecho 
słowacji w ewentualnym międzypaństwowym 
meczu z Polsk 

Pomimo jednak obecności kilku repr 
zentantów państwowych w zespole Brna, Cze 

si przegrali 'z Wiarszawą 11:5, a z Łodzią 
10:6. W! spotkaniu z. Warszawą rozstrzyga ę 
cia pewnych walk walk były może zbyt u 
rowe dla gości, jednak w najlepszym wypad 
ku wynik dla nich może brzmieć 7:9, a więe 
zwycięstwo stolicy jest bezsporne. Warsza 
wiamie odnieśli zwycięstwo w wagach: mi- 
szej, koguciej, piórkowej, lekkiej i półśred: 
niej, w średniej zaś wynik był remisowy. -- 
Goście zwyciężyli w półciężkiej i ciężkiej. 

Mecz Brno — Łódź należał do cyklu sta 
łych rozgrywek. Był on już trzecim zkołei. 
Pierwsze spotkanie zakończyło się zwyciest 
wem Łodzi 10.6, drugie — Brna 9:7, ostatnie 
zaś było sukcesem łodzian, zwyciężających 
10:6. Wi ten sposób w meczach o puhar Brna 
prowadzi Łódź. 

Z Polaków zwycięstwa odnieśli: Leszczyń 
ski nad Nawratilem (w. kogucia), Banasiak 
nad Kosiną (w, lekka), Garncarek.nad Dudi- 
kiem (w. półśrednia) i Seidel nad Ostrużria 
kiem (w. półciężka). Zremisowali: Pawlak z 
Berdiekiem i Chmielewski ze Skriwankiem. 
Z gości wygrali: Zelinka z Wozniakowiczem 

i Amhbroz ze Stibbem. 
Z powyższych spotkań widzimy, iż Cze- 

s. jedynie w walce ciężkiej bezspornie góru 
ją nad nami: Amlbroz pokonał bez trudu Wc 
ckę i Stibbego. Natomiast w innych wagach 
jesteśmy lepsi niż nasi sąsiedzi. wpj. 
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| Wtorek E Н оке 
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| | Wschód słonca — g.7 m. 42 

| Styczeń |zechod |. — . 4 
  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U.S B. 

w Wiinie г @та 9 1 — 1933 roku. 

Ciśnienie s'ednie w nulimieuach: 773 
Temperatura średni» — «Cc. 

- uajwyzsza *° С. 
. ca,mżaza — 6° С. 

Dpad: — 
Wietr: poludn. 

Tenaepc;a: spadsk 
Uwagi: pochmurno. 

— Przewidywany przebieg pogody na 10 
stycznia według ma. Naogół chmurno i 
maglisto. Miroźno. Umiarkowane, chwilami po 
rywiste wiatry południowo-wschodnie, skrę- 
«cające ku zachodowi i [północnemu zacho- 
dowi. 

    

OSOBISTA 
— P. Wojewoda Beczkowiez powrócił z 

Nowogródka i objął urzędowanie. 
— Powrót prezesa S. A. W, dniu 9 b. m. 

p. prezes Sądu Apelacyjnego Wasław Wy- 
szyński powrócił do Wilna i objął urzędo 
wanie. 

        

MIEJSKA. 
— Dom noclegowy dla bezdomnych k 

biet. Staraniem T-wa Ochrony Kobiet w W 
mie, przy wydatnej pomocy Województwa i 
Magistratu, w dniu 3 stycznia br. otwarta 
Dom nociegowy dła bezdomnych  kobivt i 
dzieci przy ulicy Młynowej Nr. 2. 

Lokal otwarty będzie codziennie od godz. 
16 do 8. Zarząd nad Domem Noclegowym z 
ramienia T-wa objęła dr. M, Królewska. 

— Wpływy za kanalizację i wodę. Magi- 
strat skierował ostatnio do urzędów skarbo 
wych wnioski egzekucyjne na 
504 tysięcy złotych. Są to wyłą 
mależności za kana 

Przy sposobnoś 

  

   
  

    

   

      

du wo- 
deciągów i kanalżzacyj in z jednej 
strony i presji, ą wywierają płatn - 
ków władze skarbowe na skutek natychmia- 
stowych egzekucyj z drugiej strony — wpły- 
wy z tego tytułu w ciągu miesiąca grudnia 
znacznie się |polepszyły, wykazując, mimo 
kryzysowych czasów, w stosunku do miesię- 
cy poprzednich znaczną nadwyżkę. 

LITERACKA 
— Jutrzejsza Środa Literacka, jak zapc- 

wiadaliśmy będzie uczczeniem zasług zmarłe 
go przedwcześnie profesora USB, š. p. Jui 
jusza Kłosa, znakomitego. architekta. Po za- 
gajeniu przez prezesa W. Hulewicza głos 
zabierze dr. Marjan Morelowski, by omówić 
dorobek artystyczno-naukowy Zmarłego i Ju 
ga zasługi na polu zabytkowem, pedagogi :2. 
nem i pisarskiem. Przemówienie ilustrow: 
będzie przezroczami, obrazującemi najw 
niejsze prace Ś. p. Kłosa, aż do projektu 
lewskiego mauzoleum «а Bazyliki Wileń- 
skiej włącznie. Następnie p. Jan Bułhak mó 
wić będzie o ostatniej sy Autora „Prze 
wodnika po Wilnie”, przyg 
ku monografji o naszem mi 

„Cuda Polski“ 
fragmet 

vieczór ten Związek Literatów 
sza swoich członków, sympatyków i 
kich, którzy ceniłi pracę Ś. p. prof, Kłosa, 
oraz Jego uczniów. 

  

    

  

  

  

     

    

   

    
      

   

     
z które j ręko-           

  

GOSPODARCZA 
— Lustracja przedsiębiorstw handłowo- 

Kontrole: 
lustra 

     

      

   

  

p terenie 
jest stwierdzenie 

ikie przedsiębiorstwa zaopatrzyły 
4 w patenty na rok 1933. W wy i 

stwierdzenia, że pnzedsiębiorstwo nie nabyła 

    

я 

  

świadectwa przemysłowego, sporządzane są 
protokuły. Właściciel przedsiębiorstwa w 
eiągu 30 dni od chwili sporządzenia prot»- 
kułu winien sprawę tę uregulować. 

Po tym terminie przedsiębiorstwa bez 
patentów zosłaną zamykane w drodze przy- 
mnusowej. 

— Strajk w garbarniach w przededniu li. 
kwidacji. Jak się dowiadujemy, trwający о 
becnie strajk garbarzy zbliża się ku końco- 
wi, gdyż strajkujący robotnicy zdecydował: 
się pójść na ustępstwa i zgodzić się na 10 
procentową obniżkę dotychczasowej stawki. 
Jak wiadomo w ciele garbarń żąd 30 
procentowej obniżki. Strajk trwa już 3 i pół 
tygodnia, 

   
    

Z KOLEI 
— Polsko.łotewska konferencja kolejowa 

    

RONIKA 
    

= odbyła się wa konferencja kolejowa m 
dzy przedstawicielami Lotyyy a Polski, P: 
stawiciel Dyrekeji Kolejowej w Łotwie 
czelnik Mesans omówił sprawy aktualne 
lejnictwa łotewskiego, zaś przewodn 
konferencji naczelnik wydziału ruchu Ža 
Walicki z ramienia Wileūskiej Dyrekeji Ko- 
lejowej streścił program kolejnictwa połskie- 
go. 

Z wyniku narad ruch pasażerski między 
Polska a Łotwą nie ulegnie zasadniczym: 
zmianom, 

Wiezoraj przedstawiciel kolejni 
skiego złożył w 
kowskiemu, 
kenferawał, 

    

   

  

          

      

    

  

iwa 10! 2 хуу 
ytę dyrektorowi inż. Tat- 

z którym przez dłuższy 

  

czas 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— Zarząd Tow. Opieki nad Byłymi Pra- 

cownikami Tajnej Polskiej Oświaty zawia- 
damia o udzieleniu wsparć byłym pracowni. 
kom oświatowym. Podania przyjmuje p. St. 
Jarocki, sekretarz Zarządu, ul. Montwiło- 
wska Nr. 14 od godz. 4 do 5. 

   

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Odezyty w Z. I. W. R. P. Staraniem 

Koła pracy Okręgowym Kole ZIWP.P 
w Wiiinie odbywać się będą w każdą środę 
odczyty znanych prelegentów w lokalu Zw. 
przy ulicy Osarobramskiej 27, Pierwszy od 
czyt ma temat „700-lecia Torunia* wygłosi 
prof. Wierzyński dnia 11 stycznia br. o god», 
6. Wstęp dla członków i wprowadzonych #- 
ści bezpłat Ze względu na wysoki poziom 

ję, że wezmą 
członkowie Związku 

     
   

  

    

    

   
       

    w niej 
wraz z 

— Miesięczne zebranie 
Pszezelniczego odbędz i 
o godz. 17 w lokalu 
i Kół. Roln. pr 
Na zebraniu bę 

bu węzy sztucznej, — uzyskanie be 
wego cukru dla pszczół oraz wygłoszony zo- 
stanie odczyt o roślinach miododajnych. 

— Komunikat Związku Pań Domu. W 
czwartek dnia 12 bm. w sali Towarzystwa 
Kredytowego Jagieltońska 14 o godzinie 17 
dyrektor inż. Glatman wygłosi odezy! p. t: 
„Błektryczność w gospodaretwie domowe! 

Po odczycie nastąpi pokaz różnych kac 
ni, kuchenek, duchówek, czajników i innych 

ieczni 

    

Towarzystwa 
dniu 11 bm. 

iego T.wa Org. 

  

uli 
   

   

    

  

  

     

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 
— Potrzeby prasy rzemieślniczej. Kor 

stając z obecności przedstawicieli Rady 
Rzemieślniczych, oraz Izb Białostocknej i N» 
wogródzkiej, którzy przybyli na konferencję 
do Izby Rzemieślniczej w Wilnie — Resur- 
sa Rzemieślni: organizuje od me w 
środę jak zwykle lecz we wtorek qnia 10 sty- 
cznia 1 r. o godz. 20. Odczyt ten p. t. 
„Znaczenie i potrzeba prasy mieślniczej** 

ygłosi w lokalu Resursy przy ulicy Bakszta 
Nr. 2 p. Stanisław OTWINOWSKI, kierow- 
nik działu prasowego Rady Izb Rzem:eslni- 
czych R. P. 

Wstęp bezpłatny, 

  

      
     

      
    

  

    

    

Wjprowadzeni goś.'e 

  

SPRAWY ŻYDOWSKIE 

— Zebranie w Żydowskim Klubie 1 
Państ j. W ub. sobotę odbyłą się w 
dowskim Kilubie M 

    

   

  

aństwowej    
    

    

  
go, p. t 

owa w Polsce". N. 
o ok. 100 osób ze & 

Ślniczych zawodów wo,- 
Istwa i młodzie demie- 
sporo przedstawicieli z „ol. 
i, jako goś 

Otwieraj zgromadzenie, prezes Klubu 
dr. Hirschberg, powitał przybyłego na zeb: 
nie p. Włojewodę i goś poczem w kr 
kiem przemówieniu przedstawił cel, który 
pr wwieca organizacji, zdążającej do wy- 
tworzenia ośrodką stałego stykania się de 
mokracji dowskiej i polskiej. 

Po referacie odbyła się dyskusja. 

P. Wbjewoda bawił około 2 godzin, rcz- 
mawiając z członkami Klubu i informując 
się wyczerpująco o różnych sprawach aktu- 
alnych społeczeństwa żydowskiego. 

KOMUNIKATY 
— Ważne dla pp. myśliwych. W bieżą 

cym roku Ministerstwo Rolnictwa i Reform 
Rolnych zezwoliło Polskiemu Związkowi 
Stowarzyszeń Łowieckich w Warszawie na 
wydawanie druków, zawierające obowiązują 
ce w danym roku czasy ochronne i zakazy 
polowania na niektóre gatumki zwienzyny. 
Druki te będą na życzenie p. myśliwych do 
dawane do wykupowanych kart łowieckich 
w Starostwach za opłatą 20 groszy za eg. 

zemplarz. 

„Kwestja narodowo: 
braniu obecnych b.     

       

  

    skiej intelig 

      

      

    
     

  

  

  

   

      

RÓŻNE. 
— Uchwalenie programu deraźnych za- 

rządzeń. Na posiedzeniu Związku Izb Prze. 
andlowych w dniu 4 b. m. zosta- 

    

KU RJ E R 

ły ostatecznie uzgodnione i uchwalone tezy 
programu doraźnych zarządzeń w sprawe 
wałki z kryzysem; po opracowaniu szczegó- 

łowego uzasadnienia do uchwalonych tez — 
zostaną one wydane drukiem. 
regu działów, a w £i     
     

   

w dzieć 
widacji zale- 

    

  

głoś y y w ostatecznej re 
dakcji przyjęte tezy ysunięte przez lzbę 
Przemysłowo_Handlową w Wilnie. 

— Miecz Szachowy. .Rozęgsany w Wil 
nie w dniach 7 i 8 b. m. mecz szachowy po- 
imiędzy reprezentacją sekcji szachowej 
związku absolwentów Gimnaz. O. O. Je- 
zuitów, a reprezeptącją Wileńskiego Tow. 
Sząchowego, ząkończył się wyniki 

„m w stosupiku 4:4, Dlą absołwentów gim 
nezjum O. O. itów zdobyli po gwa 
kty p. p. ii Kurmin, dia Tow 
chowego pp. Borkowski 1 punki i p. S 
kjewiez 3 punkty. Reprezentacja T-wa 
chowego składałą się ze słabszych A-k!ą- 
sowycjh sząchistów. 

Czarna Kawa Bridge Woje- 
wódzkiego Komitetu do spraw 

bezrobocia. 
Hucznie gwarnie i wesoło było w dniu 

5 stycznia w pięknych salonach nowego gma 
chu Izby Przemysłowo—Handlowej na Czar 
mej Kawie — Bridgu urządzonej przez Wo- 
jewódzki Klom'tet do spraw bezrobocia, 

Już zaraz po godzinie dziewiątej śliczna 
duża w nowoczesnym stylu sala 'palowa na 
pierwszem piętrze udekorowana kwiatami 

umem eleganckiej pubiiczne- 
ę pra wić do walki z bez 

owanych „stolikach 
ki p. Beczko 

z, wojewoda pomorski p. Kirtikićs, prezy 
insta p. Maleszewski, starosta p. Ko- 

walski i inni reprezentanci całego wileńskie- 
go społeczeństwa 

Honory domu pełnili 
tu organizacyjnego z p 
p. dyrektorem & i 

  

    

  

   
          

    

     
  

   
    

       

*złonkowie komite- 

          

    

    

ciom przygotowali szereg n'espo- 
dzianek i atrakcyj, De tańc 
przemian dwie doskona a f 
łektory rzucały na tańczących snopy barw- 
nego światła. Najmiilszą atrakcją wieczoru 
były świetne występy artystów Teatru „ 
nia zorganizowane przez znanego ze swej 
ofiarności artystę p. Wyrwicz — Wichrow- 
skiego. 

     
    

     

    

Na doskonały niezmiernie tani bufet złe 
i, sklepów 

w, orga- 
M ych. Bufet mieścił się 

wo w kuluarach, przystających do sa 
ciowo zaś w „Stylowej Karczmie Wiej 
zaprojektowanej i 

rumkiem artystki malarki p 
le, zainetalowanej na partarze w loka 
К. О. W. Karczmie gosposie w ludowych 
strojach podejmowały gości bigosem, ofia 
rowanym przez Monopole Państwowe. A że 
i w Karczmie była osobna « 
na obu piętrach tańc 

       

  

    

   

  

   

    

  

bufety były doszczętnie opróżnione i że w 
scy wynieśli z zabawy jak najmilsze wra 

i Z. K. 

Wigilia dia więźniów 
na „Łukiszkach” w Wilnie. 
Staraniem Naczelnika Wi 

na Czekalio © administra 
iizowana w dr 

lja dla więźniów w 
w Wiflnie, na któr? 

nie przybyli wolni od służby urzęd 

    

      

  

   

  

   

    
   
   

  

: grudnė 

niu na 
gremj    

   
      

Sądu Okręgowego w 
asse. O godz. 16 rozdano cje 

' godzinę 
później w pawilonie 1 przy rzęsiście oświetlo 
nej i gustowńe udekonowanej choince nastą- 
piło rozdanie opłatków dla 400 zgromadzo- 
nych poprzedzone podniosłem 
przemówieniem ks. prof. Piotra Rynkiewi 
cza, przerywane szlochamii i westchnienia mi 
obecnych więźniów. W trakcie rozdawania 
opłatka wigilijnego mieszany chór więźniów 
wyklonał szereg przepięknych kolend przy 
udziale orkiestry straży więziennej, Na twa- 
rzy więźniów małowało się wielkie wzrusze 
nie... 

Uroczystość wigilijną zakończono piękną 
kolendą ,Triumfy Króla Niebieskiego”. 

Dnia 25 grudnia p godz. 8 w miejscowej 
kaplicy więziennej odbyło się uroczyste na- 
bożeństwo dla więźniów. Podczas nabożeń- 
stwa przygrywała orkiestra straży więzien. 
nej. 

WI dniu 26 grudnia 1932 r. o godz. 14 
w szkole więziennej zostały odegrane jaseł- 
ka p. t. „Betlejki Polskie przez kółko dra- 
matyczne więźniów. 

CHOINKi DLA DZIECI. 
W Zw. Inwalidów Wojennych. 
Dnia 6 stycznia br. w pięknie przystrojo- 

nej sali Związku Inwalidów Włojennych RP. 
w Wilnie przy ulicy Ostrobramskiej Nr. 27 

  

   

  

    

  

   

        

ML NS KI 

odbyła się choinka dla dzieci, która zgroma 
dziła około 80 milusińskich. Wielką atrak- 
cja dla dziatwy było pojawienie się na sai“ 
Św. Mikołaja, który po odpowiedniej przemo 
wie rozdał zebranym dzieciom pomysłowo 
wykonane czapki i torebki ze słodyczami. Or 
ganizacją chożki al się Komitet Gwiazd- 
kowy, któremu należy się uznanie za spraw. 

bawy, która dzieciom ofiai 
wojny umożl spędzenie kilku godzin w 

atmosferze przemiłej dziecięcej zabawy w 
gronie rówieśników. 

    

    

    

   

  

   

W Prewentorjum dla zagrożonych 
gruźlicą. 

Kańda instytucja stara się dla swej dziat 
jne drzewko, ozdobione 

  

   

łakociami. W; końcu ub. tygodnia przy ulicy 
Wielkiej 46 w Prewenterjum dla d 
grożonych gruźlicą, pod 
kuratorowej Szelągows 

      

takie uroczysto: 

  

i   

  

Dźwięk. teatr świetlny 

P A N swemu genjal- 
nemu partner. 

| Triumf nadtrivmtyl FENOMEN 

do 50 dzieci. Byli raz zaproszeni mali goście 
przychodni, a potem stali bywaley schlnd- 
nych pokoików, gdzie się mieszczą na cały 
dzień dzieci potrzebujące specjalnego dozo- 
ru i higjeny, oraz dobrego odżywiania. 

      

     

  

waniu na ła 
„ przygotowane 
opiekunek. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

Baranowski Bolesław (św. Anny 13).w pi 
wiarni przy ulicy Tatarskiej 15 pił ow ce: 
lach samobójczych esencji octow Lekarz 
Pogotowia udzielił desperatowi pierwszej po 
mocy i odwiózł go do szpitała Żydowskiego w 
stanie niezagrażającym życiu. Przyczyna iar- 
gnięcia się na 

   

    

Nr. 7 (2648) 

NOŻOWNICTWO. 

Na u]. Wielkiej, około domu: 34, wywi: 
ał się, na tle porachhupyków osobistych, bój 
ka między Cieplikowem Janem (Karpacka 7 
a jakimś osobnikiem_o nieustalonem dotąd 
nazwisku, Osobnik ów uderzył Cieplikowa no 
żem w piersi i ciężko: go zranił, 

Rannemu Pogotowie: Ratunkowe itz'elilo 
pierwszej pomocy i odwiozło do szpitała Ży 
dowskiego. 

PRZYWŁASZ NIE: 

Kapicka Marja (Kalwaryjska 7) doniosła 
wczoraj policji, że jeszcze w marcu 1932 ro- 
ku Gryngaum Paweł (Zygmuntowska 20) przy 
właszczył na jej szkodę różną garderobę i go 
tówkę łącznej wartości 925: zł, W sprawie tej, 
itoczy «się dochodze 

ERROR TT 

Popierajcie Przemysł Krajowy! 

    

     

  

ekranu, najcudowniejsze dzie- 
cko 7-miołetni utalentowany 

Wallace Beery + - WIELKA PARADA SERC (CZENP) 
Nigdy jeszcze sztuka filmowa nie odniosła takiego triumfu! 

sekundtje 
dzielnie Jackie Cooper 

W tych dniach na naszem ekranie. 
  

ul. Wielka 42, tel. 5-28; 

Dźwięk. 
Kino REWJA | 

Sala Miejska | 
ul. Ostrobramska 5 |   

«... Przed Tobą staną zbliska 
Daleki kraj, w nim żółci bracia Li 

i! Mściciel Tonga tam,.. w spelunkach San-Francivka 
NA SCENIE zmiana programu: Tańce (C. Januszkowski) i Chór Rewelersów (J. Świętochowski) 

Od 7.1. codziennie w najpotężn. 

»- Zemsta Tonga 
dźwiękowcu sezonu 

z Lorettą Young 
i Edw. G. Robinsonem 

  

Bziš premjera! 
„Biale Cienie“, 
Malpa stworzył Dźwiękowe Kino 

CASINO 
wielka 47, tel. 1541 | Rekord. 

obsada 

Reżyser Van Dyke, twórca 
„Trader Horn“ 1 

jeszcze 
świat zrozumiał, że poprzednie filmy Van Dy- 
%e'a były tylko przygotowaniem do stworze- 
mia tego arcydzieła nad arcydziełami p. t. 

„Człowiek 
jedno arcydzieło, Nocne sądy 

Anita Page, Philips Hoimes, Lewis Stone i W Husten 
NAD PROGRAM: Urozmalccne dodatki dźwiękowe Początek o godz. 4, 6, 8 i I('15, w dnie świąt. o 2-ej 
  

"więk. teatc świetlny 

PAR 
1!. Wielka 42, tel. 5-28 

  
Ceny znacznie zniżone: 

| Balkon od 30 gr., parter od 80 gr. 
Dia młodzieży dozwolone. ZUNGU 

  

Ostatnie dwa dni.. 
  

  
  

iwięa Kino - Teair | 

NELIOS 
*iłeżcta 38. tel 9-26   

Dziś estatni dzień! 
Ceny na wszystkie seanse: 
Balkca 49 gr.. Parter 80 gr. 
NAD PROGRAM: ATRAKCJE DZWIĘKOWE. — Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w sob. i niedz. o godz. Ż-ej 

BEZDOM 
Niebywały sukces! Reżyseria 
genjalnego Mikołaja Ekka. 
Djałogi w języku resyjskim.. 

  

JUŻ JUTRO PREMIERA!  Posężny 
tim 
dukcji v «ve HELIOS 75" Rasputin 

Życie i orgje erotyczne niekoronowenego cara Rosji. Dra- 
mat grozy i rospusty w-g pamiętnika KS. Jusupawa zabójcy 
Rusputina. W roli tytułowej gen'alny mistrz CONRAD VEIOT.. 
Pieśni i romanse cygańskie w języku rosyjskim. 

  

więk. Kino - Teatr 

Aollywogd 
Miekiaw. 22, tel. 15-28 

przepychu i niedo- 
ścignionej technice 

Ceny najniższe w Wilnie. 

KONGRES TAŃCZY 
DZIŚ! Dawnoorzekiwsny największy 

Początek o godz 4, 6, 8 i 10.5 

Najrozkoszn. operetka f-mowa. 

Kongresu Wiedeńsk. roku 1814. Udział biorą: 
Liljana Harvey, najmilszy Henry Gzrat, kusząco piękna Lil Dagover i najlepszy komik Armand Bernard.. 

Dla młodzieży dozwolone. 

przebój dźwięk. o niewidziznym dotychczas 
Akcja toczy się na tle 

urocza 

  

Dziś! Dźwiękowe Kino 
w wersji LUX 

wtekiew. II, tel. 15-61 | 

Po raz pierwszy 
dźwiękowej 

wielki film francuski p.t. Cud Wilków 
Przepotężne arcydzieło dźwiękowe w-g pow. Henryka- 
Dupuy Mazuel'a. Film opracowany przy współudziale- 
pełnej orkiestry symfonicznej Filbarmonji Paryskiej. 

NAD PROGRAM: Wesoła komedja w 2-ch aktach. Dla młodzieży dozwolone. 
  

  

PROSZEK 
. m 

LEE 
38094 DoROstych | 

(USUWA NAJUPORCZYWSZY 

34 BÓL GŁOWY 
SETRRSŠUNS Tu ais A gosia poz Z_KOGUTKIEM" 

90 LAT TRZYDZIESTU 
MAŚLABOWNICTW. UPOR- 

W PODOBNEM DO 
SMSŁEGQ BBAROWANIU. 

„wsi 

  

  

Qd roku 1843 

  

Ы 

| 
Z powodu wyjazdu 

sprzedam foiwark 

Udziela lekcyj 
z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6 ej 
włącznie, mogę być 
też pomocą w neu- 

kach w roku szkol 
nym, za minimalną 
cenę. Zgłoszenia pro- 
szę kierować do Ad- 
ministracii „K Wil.“ 

pod „Udzielam“ 

Student USB. 
udziela 

korepetycji za pokój. 

  

  

  

Dr. GINSBERG 
ohoroby skórne, wene 
ryczne | mtczopłeicwe 

Wileńska 3 tel 
od godz. 8—1 i 4—o. 

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 

Mickiewicza 28, m. 5 
przyjmuje od 9—1 i 4—€6 

ZEW :P 

M Kenigskery 
Choroby skórne, 

  

  

Akuszerka 

Nj ais 
ulica Kasziavowa |, m. Ž 
\. 2. Р, Nr. 60 8571 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Oczeszkowej 3—12: 
(róg Mickiewicza ) 

łamie gsbineł korme:-:* 
my, usuwa zmarszczki, bia- 
dawki. kurzaćki i wągry 
NZS £51 

587 

   

      

  

  

tstniejs | | z całem zabudowaniem, | Oferty do Redakcji „Kur- Z › ы ь 45 ha ziemi ornej, 15 ha | jeru Wileńskiego”, Jagie 1 moczopietuwae; Agenci (tki) 
Wilenkin lasu oraz młyn wodny Ilońska 3, pod „Z.* ulica Mickiewicza 4 wprowad.eni w dziedzi= 

l. TATARSKA R Dowiedzieć się: я A maa nie ratalnej sprzedaży co- 
ul. SKA 20 olwark Punpelko. poczia od godz. 9—i Ę mowych artykułów, po- 

N.-Święciany, p. Karalk |  D© sprzedania - szukiwani. Zeloszenia o- BR=R maż kė MIESZKANIE w Spół- DOKTÓR sobiste w dniu IO. r. b. 
e 8 POSZUKUJĘ dzielni Antokolskiej. a. Wilao, Hotel Italja, Racki. 

piekarza, umiejącego piec Dowiedzieć się: Połocka 2 ADIO Listownie: Białystok, 
Jadalne, sypiałneiga- | | ciastka na wyjazd do | !1 т ЗА od L do 19, Piotrowicz-Jurczenka skrytka 1C8 
postow, ASOT, Kowna. Oferty składać | * Święta od 10 do I3.ej Ordynator Szpitala Sawicz 

stoży, szaly, sita, piśmiennie. Literacki zau й 
Wykwintne, Mocne, | | łek 1i. Bizokaite, dla OD Młoda panna 

Iwanowskiego, OE o miłej powierzchowności NIEDROGO, przeprowadziła się 

MA dogodzych Warankach 
  

Do wynajęcia 
I NA RATY. Ва ои 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
8324 

  

„Sprzedam pianino 
w dobrym stanie 

ul Gimnazjalna 10—2 
dowiedzieć się   mieszkanie 
z 3i 4 pokoi ze wszelkie- 
mi wygodami odremonto- 
wane przy ul. Tatarskiej 
Nr 20, wejście frontowe 

tamże u 
właściciela. 

jeden, dwa, cztery, kuch- 

nia, słoneczne, suche. 

Jagiellońska 9-13. 

Jeden lub dwa 

pokoje 
ładne, słoneczne z wygod. 

DO WYNAJĘCIA 
ul. Jagiellońska 9—12 

aa lewo     
Wileńska 34, il pięto 

Przyjmuje od 5—7 wiecz. 
  

Akuszerkn 

M. Brzezina 
przyjmuje bez p'zerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zan. 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3793 

sumienna i b. pracowita 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm. „Kurjers W:l.* 

pod „Mloda panas, 

  

KAWIARNIA 

„ŠWITEZIANKA“ 
Wilno, Wileńska 9, 

Śmaczne i obfite chiady 
na maśle, śniadtnia i 
kolacje. Potrawy jarskie 

Gedeminowsk:   w Wilnie. W( Wiłeńskiej Dyrekcji Kolejowej  mysłowo-F 

EZEDARSDIWA TOTEN A BOOZC ZOO KOCE OOOORZOOAOOE OO OOZOCŚTŹ WOOTROOWY SZEGO OORACZCOOWÓOOZO OWIEC СОАИ PTORKEŻ ВЕНО ЯЕСр СОНАЙ ROROZAOWE WOZY OOZOOREECROZTRZTREDYOA 

Kpt. MIECZYSŁAW B. LEPECKI. 

NA KOŃCU ŚWIATA. 
(Ziemia Ognista, archipelag Chiloe). 

   
Wyjątek z obszernej pracy 

„Drogą odkrywców i korsarzy” 
х ra niebawem ukaże się na półkach 

(księgarskich w makładzie Głównej 
Księgarni Włojskowej. 

ROZDZIAŁ I. 

DZIWNY KRAJ. 

Po kilku miesiącach podróży przez 
Brazylję, Argentynę i Patagonję, po 
przebyciu cieśniny Magellana i dłuż- 
szym pobycie w Punta Arenas, naj- 
bardziej południowem mieście konty- 
nentu amerykańskiego, postanowiłem 
udać się na pobliską Ziemię Ognistą. 
Archipelag ten jest podzielony polity- 
cznie na dwie części. Większa, obej- 
mująca 50 tys. km”, należy do Ckile, 
mniejsza zaś, obejmująca 21,610 km“ 
do Argentyny '). Pod nazwą „Ziemia 
Ognista“ rozumie się powszechnie naj 
większą wyspę archipelagu, zwaną 
Isla Grande. 

Część wyspy należąca do Chile, 
posiada ludność rzadką, wynoszącą 5 
tys. głów, co daje zaledwie 0,1 człowie 
ka na kilometr kwadratowy. Więk- 
szość tego zaludnienia stanowią Ju- 
gosłowianie, którzy tu przybyli pierw- 
sti dzisiaj są właściwymi krajowca- 

Posiadają oni znaczne obszary 

ziemi, na których uprawiają owies i 
hodują owce. Stolica Chilijskiej Zie- 
mi Ognistej, miasteczko Porvenir, le- 

ży nad cieśniną Magellana i liczy 1008 
mueszkańców, na'których w dziewięć- 
Gziesięciu ośmiu procentach składają 
się emigranci jugosłowiańscy z Dal- 
macji. 2 

Między miastami Punta Arenas i 
Porvenir, oddalonemi od siebie o 21 

mil morskich, kursują dwa małe sta- 
teczki: drewniana „Minerwa* oraz że- 
lazny „General Senoret*, którego 

przeznaczeniem właściwem były wy- 
prawy na połów wielorybów. Ponie- 
wąż tak się złożyło, że „Generał Seno- 
ret* podlegał właśnie jakimś repera- 
cjom, przeto w drogę na Ziemię Og- 
nistą musiałem wyruszyć „Minerwą“. 

Nieprędko zapomnę te pięć godzin 
jazdy wpoprzek cieśniny. Nigdy w ży- 
ciu nie nacierpiałem się tyle z powo- 
du choroby morskiej, jak właśnie na 
tem obrzydl:iwem pudle — na „Miner- 

zyniły się do tego znane 
w świecie żeglarskim krótkie fale ma- 
gellańskie, które miotały nami na 
wszystkie strony, niczem porzuconą 
w morzu starą skrzynką od konserw. 
Ponieważ na „Minerwie* nie było ża- 
dnych kajut i wszyscy tłoczyli się na 

    

brudnych pokładach, leżałem wraz z 
innymi męczennikami żeglugi cieśni- 
nowej na gołych leskach, usiłując n'e 
dać się zepchnąć z bezpośredniej bli- 
skości burty, aby... 

Mniejsza, zresztą, z tem, dlaczego. 
Już po południu dotarliśmy do dłu 

giej wąskiej zatoki, nad którą, w głę- 
bi, leży Porven'r. 

Zaledwie stanąłem na lądzie, cho- 
roba morska ulotniła się niepowrot- 
nie, pozostawiając po sobie jako jedy 
ny ślad, niezwykły wprost apetyt. 

Pierwsze swoje kroki skierowa-    
łem do dr. Garafulica, do którego 
miałem list polecający. 

Dr. Garafulic jest Jugosłowiani- 
nem, zrodzonym już w Chile. Un'wer 
sytet ukończył w Santiago de Chile, 
a do Porveniru przybył dlatego, aby 
znaleźć się między swoćmi. Jest to 
młody człowiek, żonaty dopiero od 
dwóch lat, również z Jugosłowianką, 
doskonały lekarz, cieszący się wiel- 
kiem wzięciem i poważaniem. Jest on 
jedynym prywatnym doktorem me- 
dycyny na wyspie. Posiada tylko je- 
dnego kolegę, doktora wojskowego w 
mieście Ushuaia, leżącem w  argen- 
tyńskiej części wyspy. 

Miasteczko Porvenir leży nad głę- 
boką wąską zatoką morską wrzynają- 
cą się w głąb lądu na kilka kilome- 
trów. Na podnoszącym się łagodnie 
brzegu widnieje kilkaset porozrzuca- 
nych bezładnie domków. Stanow: ono 
siedzibę gubernatora, którego funk- 
cja odpowiada funkcji naszego staro- 

sty, agencji bankowej (Baneo Yugo- 
slavo en Chile *), urzędu pocztowego, 
klubu jugosłowiańskiego i... i już. Na 
mieszkańców składają się, jak już 
wspominałem, Jugosłowianie, stano- 
wiący około 70 proc. zaludnienia ca- 
łego Gobernation dc la Tierra del 
Fuego. Ludność to naogół prosta, 
lecz energiczna, przedsiębiorcza i za- 
można. W literaturze chilijskiej znaj- 
dujemy liczne ślady uznania dla 
„twardej i wytrzymałej rasy jugosło- 
wiańskiej', która usadowiła się w stro 
nach o klimacie zbyt surowym dla 
przywykłych do' ciepła  Kreolów. 
Przypatrzywszy się pracy Jugosło- 
wian do opinji tej przyłączyłem się 
w zupełności. 

  

  

Założenie *) Porveniru wiąże się z 
czasami, gdy kapitał międzynarodo- 
wy podejrzewał istnienie obfitych złóż 
złota w piaskach nadbrzeżnych cieś- 
niny. Był to dziewiąty dziesiątek lat 
ubiegłego wieku. Brzegi zatoki poczę- 
ły się wówczas zaludniać gromadami 
awanturników, poszukujących drogo- 
cennego metalu. Jak grzyby po desz- 
czu wyrastały przedsiębiorstwa „,zło- 
te*, powstawały coraz to nowe spół- 
ki, budowano domy, ustawiano dragi. 
urządzenia płóczkowe ete. Pieniądz 
płynął rzeką z całego świata do kie- 
szeni spryciarzy, którzy organizowali 
ten, jak się później okazało, bluff, za- 
krojony na olbrzymią skalę. Wpobli- 
żu miasteczka, nad brzegiem morza, 
sterczą jeszcze dotychczas olbrzymie 
maszyny żelazne, porzucone przed la- 

ty przez wielkie towarzystwo akcyjne, 
które zamierzało wydobywać z nad- 
brzeżnego piasku drogocenny metal. 
Towarzystwo to zbankrutowało, a 

ruiny drag świadczą po dziś dzień o 
pizeds'ębiorczej chciwości ludzkiej. 

Sama idea dobywania złota z pia- 
sku morskiego miała swe źródło w 
tem, że po wielkich burzach morze 
istotnie wyrzuca na plaże Ziemi Og- 
nistej nieznaczne ilości złota. Okolicz- 
ność tę wykorzystał pewien przedsię- 
biorczy „organizator*, który w rezul- 
tacie „nabrał* akcjonarjuszy na zna- 
czne kwoty i umknął z niemi gdzieś 
tak daleko, że ślad po nim zaginął. 
Dzisiaj szukaniem złota na plażach 
zajmują się jeszcze tylko niepoprawni 
manjacy, którzy wolą trawić całe mie 
siące na to, aby uzyskać wynik rów- 
nający się normalnemu zarobkowi ty- 
godniowemu, aniżeli wz'ąć się do ucz 
ciwej zwykłej pracy. 

Jeden tylko człowiek zrobił na 
Ziemi Ognistej wielki majątek na po- 
szukiwaniu złota. Był nim niejaki 
Juljusz Popper, Rumun, który w roku 
1885 odkrył bogate żyły na argentyń- 
skiej stronie wyspy przy przylądku 
Espirito Santo, w Paramo i nad za- 
toką San Sebastian. Sprowawdzeł on 
z Buenos Alres kilkudziesięciu rze- 
mieślników, którzy pomagali mu w 
eksploatacji i bronili przed Indjana- 

mi. 
Juljusz Popper nie był jednak 

awanturnikiem drobnym, zadawalają- 
cym się jedynie pieniędzmi, tempera- 

ment i fantazja nakłaniały go do czy- 
nów, które postawiły go w jednym 
szeregu ze sławnymi konkw:stadora- 
mi wieków ubiegłych. Dość będzie 

wspomnieć, że człowiek ten zorgani- 
zował na pustkowiu Ziemi Ognistej 
coś w rodzaju własnego państwa, w 
którem, krążyły jego własne pienią- 
dze złote i marki pocztowe. Te mo- 
rety przedstawiające z jednej strony 
postać Indjanina a z drugiej guana- 
ka '). są wespół ze znaczkami poczto- 
wemi bardzo poszukiwanemi i 
bardzo kosztownemi osobliwościami. 
Po wielu latach pobytu na ziemiach 
magellańskich, Popper powrócił do 
Europy, gdzie leż dokonał swego ży- 
wota. 

1) Podział został dokonany w roku 188? 
na podst e orzeczeni bitralnego kró- 
lowej angielskiej Wiktorji. Granica biegnie 
linją prostą od przylądka Espirito Santo 
wpobliżu cieśniny Magellana aż do kanału 
Beagle, do punktu położonego o 4 mile amg. 
na zachód od zatoki Lapataya. 

*) Jedyna na całej wyspie, 

*, Faktyczną dałą powstania tego mia- 
steczka jest 20 czerwca 1894 roku, w którym 
to dmiu rząd chilijski wydał dekret fundu- 
jący je i przeznaczający pod jego budowę 

tysiąc hektarów ziemi. 

4) Guanako (Llama glama huanaco) — 
rodzaj karłowatego wielbłądka amerykań- 
skiego. 

  

     

(Dc>=n.) 
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EVydawnictwo „Kurjer Wilešaki“ S-ka z ogr. odp. Drukarnia „Zniez”, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, tel. 3- 

  

Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis.   
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