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POLACY ZAGRANICĄ 
Gdy zastanawiamy się nad przy- Na tym zjeździe została wyłonio 

szłością narodu polskiego, gdy mierzy- na, jako naczelna reprezentacja, Rada 
my jego siły duchowe i staramy się u- organizacyjna Polaków z zagranicy 
świadomić sobie, jaką rolę w dziejach (Warszawa, Koszykowa, 6 a.) oraz za 
ludzkości ma odegrać kultura polska, czętó wydawanie miesięcznika p. t. 
musimy stale pamiętać, o jednem: 0 „Polacy zagranicą”. 
tem, że oprócz Polaków, znajdujących Na tę organizację, jak również i 
się w granicach własnego państwa, na wydawane przez nią czasopismo 0- 
mamy poza granicami Rzeczypospoli- gół polski w kraju musi zwrócić bacz 

  
  

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów  niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy 

| NIEŚWIEŻ — ul 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. | 

N. ŚWIĘCIANY 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy -— K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński, 
KLECK — Sklep „Jedność. 
LIDA — ui. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch'*, 

ST. ŚWIĘCIANY 

WARSZAWA — 

    

   
   

RATGRINOWA FEWALOEC AI 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 

Światowa sytuacja 
walutowa 

LONDYN. PAT. — Nadeszły tu z 
tyczyć będzie w zasadzie tylko Tokjo wiadomości o wyrzeczeniu się 
półrocznych wypłat, należnych Japonji parytetu złota. Decyzja ta Ja- 
od Niemiec, gdyż prezydent Ho ponji sprawiła w Londynie wielkie wra 
over nie zgadza się na udziele żenie, wywołując różnorodne uczucia. 
nie Francji więcej niż 50 proc. Koła przemysłu włókienniczego przyjęś 
redukcji jej długów. W istocie ły decyzję z wielkiem niezadowole- 
jednarże Niemcy nic nie będą niem. Dzięki obniżeniu wartości funta 
musiały wypłacić w ciągu tego eksport tekstylny Wielkiej Brytanji do 

MORATCRJUM FRANCJI DLA NIEMIEC 
SENSACYJNE REWELACJE O ZCBOWIĄZANIĄCH LAVALA - 
PARYŻ (Pzt). „L'Ami du Pe- 

uple* ogłasza sensacyjne rewe 
iacje o zobowiązaniach wobec 
Niemiec, które miał zaciągnąś 
premjer Level w czasie swego 
pobytu w Waszyngtonie. Według 
tych zobewiązań, ma być ogło- 
szone moratorium Lavala, które 

tej przeszło ośm miljonów rodaków!.. 
Osiem miljonów! Toż ci Polacy ze 

brani razem, mogliby stworzyć nowe 
państwo, przeszło trzy razy większe 
od takiej np. Litwy Kowieńskiej! 

Osiem miljanów ludzi — jest to 
potęga, z którą liczyć się trzeba stale 
i wciąż o niej pamiętać. 

Te wielkie rzesze Polaków zagra- 
nicą odgrywają rolę najistotniejszych 
ambasadoróiw Rzeczypospolitej, gdyż 
tkwiąc głęboko pośród obcych naro- 
dów i znadując się na terenie różnych 
państw, popularyzują one imię Polaka, 
wyrabiają opinię o Polsce. Podług 
tych, naogół mało nam znanych współ 
rodaków, sądzą inne narody o nas, o 
naszem państwie, o naszej kulturze. 
Dlatego też wy, siedzący na własnej 
ziemi, musimy mieć jak najściślejszą 
łączność z tą naszą zagraniczną tyra- 
ljerą, rozrzuconą szeroko po świecie!.. 

Żeby uświadomić sobie, jak są roz 
proszeni Polacy po całym świecie, war 
to zastanowić się nad wymową danych 
statystycznych. 

Oto są państwa, w których znajdu 
ią się większe skupienia Polaków, ma 
jących łączność z Macierzą i reprezen 
tację w Radzie Organizacyjnej Pola- 
ków z Zagranicy. 

niejszą uwagę, wciąż pamiętając o 
wielkiej roli miljonowych rzesz na- 
szych, nieznanych i bezimiennych amba 
sadorów!.. 

W Wilnie istnieje stowarzyszenie 
„Opieka nad rodakami na obrzyźnie*, 
które w dn. 8 bm. zorganizowało nie- 
zwykle sympatyczne przedstawienie 
„Dzieci dla dzieci*, przeznaczając do 
chód na gwiazdkę dla dzieci polskich 
na obczyźnie. 

Właśnie o młodzieży na obczyźnie 
należy jak najpoważniej i najserdecz 
niejį myšleč!.. 

Musimy dołożyć wszelkich starań, 
aby ta. młodzież, nie znająca Polski, 
mogła zdala od swej ojczyzny kształ- 
cić się w duchu narodowym, -—— aby 
w jej duszach nie zabrakło ognia pa- 
trjotycznego! 

Myśląc o tej młodzieży polskiej, 
tęskniącej za daleką Polską, chciałbym 
szczególnie podkreślić znaczenie bezpo 
średniego oddziaływania na tę mło- 
dzież zapomocą nawiązywania z nią 
koleżeńskich j braterskich stosunków 
drogą korespondencji. 

I tu chciałbym się zwrócić z ser- 
decznem wezwaniem do naszej rrło - 
dzieży: 

Moj kochani! Wy się kształcicie.w 
polskich szkołach, na polskiej ziemi 

nastąpi po moratorjum Hocvera 
i trwać będzie 1, 2 lub 3 lata, 
stosownie do trwałości depreSji 
ekonomicznej. Moratorjum to do 

£zasu, gdyż mają im być udzie Chin i Indyj uległ ostatnio znacznej pa 
ione kredyty w wysokości poło- 
wy należności z tytułu odszko- 
dowań. 

  

WIELKI PROCES HEIMWEHRY w AUSTRII 
GRAC, (Pat) Przed tutejszym sądem 

przysięgłych rozpoczął się w poniedzia- 
łek proces o zdradę stanu przeciwko 8 
członkom Heimwehry, którzy usiłowali 
13 września dokonzć zamachu stanu w 
Austrji. Na ławie oskarżonych zasiedli: 

dr Waiter Pfriemer, adwokat z Juden- 
burgu, poseł sejmowy Konstanty Kam- 

merhofer, b. pułkownik Flechner, były 
pułkownik Hofer, były kapitan Harter, 
urzędnik prywatny Harant, radca leś$- 
nictwa Seitner i były pułaownik Reld- 

NOWY RZĄD 

lechner. Po załatwieniu formalności 
odczytany został akt oskarżenia, przed 
stawiający obszernie wypadki z dnia 
13 września. Akt oskarłenia podaje, że 
przeciwko 4 tysiącom członków Heim- 
wehry uczynione zostało doniesienie 
karne z powodu Ich udziału w zamachu 
Przeciwko 280 osobom wdrożone 20- 

stały dochodzenia sądowe. Dr, Pfriemer 
przy śledztwie przyznał się do zarzu- 
conych mu czynó«, zaprzeczał jednak, 
jasoby popełnił zdradę stanu. 

W HISZPANII 
MADRYT. PAT. — Skład nowego ro, handel i przenrysł — Marcelino Do 

rządu jest następujący: prezydjum rady mingo, sprawiedliwość — Aloom, 0- 
ministrów — Azana, sprawy zagrani- świata — Fernando de los Rios, prace 
cznie — Lerroux, sprawy wewnętrzne — Caballero i marynarka — Giral, 
— Cezares Quiroga, firanse — Carne- wreszcie kamunikacja — Barrios. 

Papież nie przyjął Gandhi'ege 
RZYM. PAT. — Gandhi odjechał do Brindisi, nie uzyskawszy audjencji u 

Ojca Świętego. 

prawie, bijąc droższe od angielskich 
wyroby japońskie. Obecnie, wycofaw- 
szy się z parytetu złota, Japonja zno- 
wu odczyskuje swą zdolność konkuren 
cyjną wobec Wielkiej Brytanji. Koła 
finansowe natomiast decyzję przyjęły 
z radością. City londyńskie jest zdania, 
że zyskuje w Japonja potężnego sojusz 
nika w walce przeciwko hegemonji zło 
ta jako regulatora wartości waluty mię 
dzynarodowej, 

Obecnie prócz Wielkiej Brytanji i 
Japonii następujące państwa mają wa- 
lutę nieopartą na parytecie złota: Irlan 
dja, Indje, Australja, Nowa Zelandija, 
Kanada, Dania, Szwecja, Norwegja, 
Finlandja, Łotwa, Estonja, Hiszpania, 
Portugalja, Rosja sowiecka, Turcja, Chi 
ny, Argentyna, Brazylja, Kolumbja i 
Meksyk. Wielka Brytanja zamierza wy 
stąpić z inicjatywą w sprawie między 
narodowej konferencji walutowej i ma 
jąc za sobą 21 państw, a miedzy niemi 
takie mocarstwo jak Japonja, czuje się 
znacznie wzmocnioną. W obronie zło- 
tego parytetu wystąpią — jak liczy 
Londyn, przedewszystkiem te państwa, 
które mają poważne zapasy złota, a 
więc Stany Zjednoczone, Francja, Ho- 
landja i Szwajcarja, Ameryka posiada 
4miljardy złota, Francja 2.700  miljo- 
nów, na ogólną sumę 11 miljardów dol, 
złota na całym świecie. 

W Wielkiej Brytanji pozostał dziś 
zapas zaledwie 600 miljonów dolarów 

Dymisia cen. Czang-Kai-Szeka „złota, co nawet nie wystarcza na pokry 
cie należnych Ameryce i. Francji kre- 

SZANGHAJ. PAT. — Gen, Czang-Kai- stów i jeden z weteranów Kuomintangu dytów. W tych warunkach zrozumiałe 
Szek podał się do dymisji, Dymisja jego zo- Wang-Czing-Wei. Wykorzystano rozczaro- jest najwyższe zainteresawanie, z ja- 
stała przyjęta. Oczekiwana jest również dy- wanie, wywołane przez rezolucję Rady Ligi kiem w Londynie śledzą dyskusje na 
misja ministra finansów. oraz licznych zmian: w Paryżu, aby Ożywić uczucia antagonizmu kongresie w Waszyngtonie. Mowa Mel 
w łonie gabinetu. Wiadomość 0 dymisji wobec Czang-Kai-Szeka. Studenci szowini- lona wniosła nowe nądzieje na rewizję 
Czang-Kai-Szeka wywołała wiełkie wraże- styczni i zwolennicy lewego skrzydła Kuo- kwestji długów wojennych, a wielkie 

nie, Jak się wydaje, dymisja ta jest rezulta- mintangu, którzy sprzeciwiają się polityce znaczenie przypisywane jest propozy- 

tem alcji, podjętej przez grupę kantońską, Czang-Kai-Szeka, rozpoczęli niezwłocznie cji rządu amerykańskiego, aby kongres 
na czele której stoi przywódca rewolucjoni- wytężoną akcję propagandową, zatwierdził wznowienie prac komisji 

SCE zagranicznych długów wojennych. 

ś 28 W Londynie uważają, że zatwier- 

Sensacyjna rewizja w zamku Rothenberg" orzec godzien rewizję lechia | 0 praktyce zgodzie na rewizję AE 
łat w sensie poczynienia ulg przede- BERLIN, PAT. — Na zamku Rothenberg Hitlera do Reichenaw'a, W zebraniu ło SPA poczy ! : 

w Badenji policja oka wczoraj SZCZe- Żcac z około 40 A randasi Sidė wszystkiem Wielkiej Brytanji. „W kaž 
gółowej rewizji podczas odbywającego się u osobistości, biorących czynny udział w ży- dym razie jest pewnem, że większość 
obecnego jego właściciela Reichenau'a wiel- Ciu poli Reichenau uchodzi za sym kongresu opowie się za przyjęciem mo 
kiego zebrania. Policja obsadziła cały zamek, patyka ji narodowo - socjalistycznej. ratorjum Hoovera. Wskazuje na to e- 
przetrząsnęła wszelkie jego i Przed wojną pełnił on kilkakrotnie urząd po A kańskiego- wiceministra 
dokonała. rewizji osobistej u wszystkich go- sła niemieckiego w krajach Ameryki Południo "cjacja amerykansciegi : 
ści, Podczas rewizji skonfiskowano obfity wej oraz w Szwecji i nii. Z niemieckiej finansów Millsa, który podał do wia- 

mies PEC a p. oe A „ane wycofał PR domości, że 68 senatorów i 271 e 
ną ej czną. Według infor nie w roku „_ Policja chała Rei- i i 
macyj „Local Areslger”, wśród  skoniisko- chenau'a j jego żonę. owody, dla których Ke kr PR A A a > 
wanych dokumentów znajdują się również przeprowadzono te poszukiwania dotychczas SZOŚĆ kongresu z ązata się. Już. g 
prywatne listy prezydenta Hindenburga i Są trzymane w ścisłej tajemnicy, sować we środę za przyjęciem mora- 

torjum. W związku z tem rząd Stanów 

Hi į k. Ę Zjednoczonych nie oczekuje, aby pań- 

t erows į 6rpus oetniczy stwa wobec przypadającej w dniu ju- 

е trzejszym płatności uiściły płatne ju- 
BERLIN, PAT. — Stworzenie bojowego sie Wielkiej Wojny, Ośrodkiem korpusu ma- i 

korpusu lotniczego przez hitlerowskie od- ją być istniejące dotychczas kółka lotnicze 
tro 125 miljonów dolarów. Powyższe 

ae pa om marzycie nieraz o dalekich podróżach 

Francja i = ojej WŁ > „do piesi ld do Au- 

sja i 8 stralji... Czy zdajecie sobie sprawę z 

voras ч 230 tego, że w takiej podróży wiele, wiele 

Brazylja i razy moglibyście spotkać rodaków, ma 

Litwa po 200,000 rzacych tylko o jednej podróży — do 

Kanada i Polski? i : S 
Rumunja po 100,000 ,., Wiec czy nie byłoby dobrze, aby- 

Argentyna 80,000 ŚCIE uż teraz wyruszyli w świat sze 

Łotwa 70.000 roki zwiedzać nieznane kraje — i aby 

Belgja, "młodzi nasi rodacy na obczyźnie mogli 

Gdańsk i odbyć podróż do Polski? 
Węgry po 30,000 Zapytacie się, jak to zrobić? — 

Austrja 20000 Bardzo łatwo. Zapomocą korespon- 

Jugosławja 16000 dencii. W środowiskach polskich na 

Danja | 13000 obczyźnie są szkoły polskie, drużyny 
Chiny i › harcerskie, stowarzyszenia miodziežy. 

Holandja po : Nietrudno o znalezienie odpowied- 

Anglja i ie. adresu. : i a 

dead apiszcie tam i zaproście kogoś 

aż i = z dalekich kolegów lub koleżanek do 

Kuba pa 2,000 wzajemnej korespondencji. Kto wie, 

Australja i może kiedyś spotkacie się razem na 

Włochy po 1,000 Ziemi ojczystej lub zagranicą i będzie 

Turcja 'g00 Cie się cieszyć ze swej przyjaźni, któ 

Finlandja i ra przezwyciężyłą granice państw i 

Meksyk po 500 długa przestrzeń. Pa 

Szwecja 350 A tymczasem będziecie otrzymywać 

Luksemburg 300 ciekawe listy z różnych krajów, pozna 

Bułgarja = 200 cie nieznane wam środowiska na ob- 

Indie Holenderskie, czyźnie, gdzie jednak mocno bije pol- 

Bułgarja, skie serce, — i będziecie odwzajem- 

Grecja, niać się skarbem, jakiego brak na- 

Hiszpania, szym rodakom na obczyźnie: ciepłem 

Japonja, 2 naszego ukochanego kra- 

1 i ju!.. 

Za” Bedziecie mieli rozrywkę, która 

Portugalja po 100 

Razem: 8,254,350 

Jak z tego widzimy, Polacy zagra- 
nicą obejmują swemi wpływami cały 
świat; w wielu państwach są dobrze 
zorganizowani i wytwarzają na dale 
kiej obczyźnie (np. w Ameryce) pięk 
ne formy głębokiego i szczerego pol- 
skiego życia; matomiast w niektórych, 
ściśle: w dwóch państwach — w So 
wietach i na Łitwie, są całkiem pozba 
wieni łączności z Macierzą i ulegają 
barbarzyńskim prześladowaniom. 

A trzeba pamiętać na te ośm mi- 
Ijonow Polaków, mieszkających zagra 
nicą, składają się się nietylko emigran 
ci, na pewien tylko czas opuszczający 
kraj, lecz i potomkowie emigrantów, 
wcale nie znający swej dalekiej ojczyz 
ny, oraz Polacy, z dziada-prawiada 

siedzący na własnej ziemi, którą w 
ciągu szeregu wieków niejednokrotnie 
przechodziła z rąk do rąk i obecnie 
znalazła się poza granicami naszego 
państwa. 

Ci szczególną muszą odczuwać mę 
kę, nie mając ścisłej łączności z kra 

jem j rodakami, 
W lipcu 1929 r. odbył się w War 

szawie pierwszy zjazd Połaków z za- 
granicy, który stał się wspaniałą i po 

tężną manifestacją  niezwyciężonego 
ducha polskiego. 

jednak i dla was, { dla waszych kole- 
gów, i dla Polski całej może mieć ol 
brzymie znaczenie, bo w ten sposób 
zrealizujecie słowa poetv: 

Hej! Ramię do ramienia! 

Opaszmy ziemskie kolisko! 
Zestrzelmy myśli w jedno ognisko 
I w jedno ognisko duchy! 

W. Ch. 

Zgodnemi 
łańcuchy 

Sprawcy zamachu 
na hr. Jundziłła 
DOTĄD. NIE ZOSTALI UJĘCI 

Stan zdrowia p. Jundziłła, prezesa Kre- 
sowego Związku Ziemian, który padł ofia- 
rą zamachu — ułegł ostatnio znacznej po- 
prawie. Hrabia Jundzili, który od 2 tygo- 
dni przebywa w szpitalu Ewangelickim w 
Warszawie, — za kilka dni będzie mógł już 
szpital opuścić, 

Sprawcy skrytobójczego zamachu nie zo 
stali dotąd ujęci. Władze śledcze stwierdziły, 
że zamachu dokonała zorganizowana bojów- 
ka wywrotowa, składająca się z 10-ciu o- 
sób. Jak w dalszym ciągu stwierdziły wła- 
dze śle4-ze, do okna gabinetu hrabiego Jun. 
dziłła dano trzy strzały, jednocześnie na ko- 
mendę, z trzech karabinów, 

Władze śledcze, prowadzące dochodzenie 
w tej sprawie, stwierdziły w dalszym ciągu, 
że bojówka wywrotowców usiłowała przedo 
stać się przez granicę sowiecką do Rosji, zo- 
stała jednak wstrzymana przez patrol KOP-u. 
Patrol rozpoczął pościg, wobec czego zama- 
chowcy skrył się w lasach, 

wa, (celem brodniarzy. Śledztwo wy- 
kazało, że aa działali wyłącznie z 

dziaty szturmowe nastąpiło — jak donosi pra narodowych socjalistów, które występowały 
sa dzisiejsza -— naskutek specjalnego rozka już w zjeździe partyjnym w Brunświku i na 
zu Hitlera, który wydał go w charakterze kongresie t. zw, opozycji narodowej w 
naczelnego dowódcy oddziałów narodowych Harz! 
socjalistów. Rozkaz ten nakazuje utworzenie _ Od pewnego czasu istnieje pozatem nie- 
narodowo - socjalistycznej floty naj jetrz- miecka narodowo - socjalistyczna Liga na- 
nej do dnia 1 stycznia 1932 roku, Do dnia powietrzna, na której czele stoi słynny pilot 
20 grudnia br. wszyscy członkowie organi- dr Ziegler, Równocześnie hitlerowcy stara- 
zacji hitlerowskiej przeszli wojskowe prze- ja się od dłuższego czasu opanować poszcze 
szkolenie lotnicze, mają być wciągnięci na gólne kluby lotnicze, Ostatnio zarząd mona- 
listy hitlerowskiego korpusu lotniczego, chiįskiego klubu awionetek został na walnem 
Sprawy lotnicze partii hitlerowskiej prowa- zebraniu obsadzony wyłącznie przez hitle- 
dzi przywódca oddziałów szturmowych kpt. rowców, 
Goering, który był iczynnym lotnikiem w cza   

  

Ks. Stejka administratorem 
Rusi Podkarpackiej 

UŻHOROD, PAT. — Ojciec $; 
nował ks. Stojkę administratorem 
katolickiej diecezji na Rusi Pocik: 

0- 
ckiej, leży, iż sprawa ta jest 

Wobec tego kwestja obsadzenia RAA? bi- dla Rusi Podkarpackiej, 

więty mia- skupiej, o którą ubiega się kilku kandyda- 
tów, pozostaje nadal otwartą. Podkreślić na 

wyjątkowo ważna 

Porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia 
Sejmu 

WARSZAWA, 14.XII. (tel. własny). 
Porządek dzienny jutrzejszego posie- 
dzenia Sejmu zawiera m. in. sprawo- 
zdanie komisji skarbowej w sprawie 
zmiany ustawy o podatku obrotowym, 
o pedatku od nieruchomości od ko- 
morników i rejentów, energji elek- 
trycznej i o podwyższeniu podatku 
lokalowego, sprawozdanie komisji 

oświatowej w sprawie "wniosku po- 
słów ukraińskich w sprawie zamknię- 
cia kilku szkół oraz nagłość wniosku 
całej opozycji w sprawie nadużyć 
popełnionych przez władze admini- 
stracyjne i niektóre komisje wyborcze 
podczas ostatnich uzupełniających wy- 
borów w okręgu przemyskim. 

  

wiadomości wywołały przychylny na- 
strój ma giełdzie i funt doznał dziś dal- 

szej poprawy. Przy zamknięciu noto- 

wano: dolary 3,43 i ćwierć, franki — 

87,62, guldeny — 8,50. 

Bilans Banku Polskiego 
WARSZAWA, (Pat). Bilans Banku 

Polskiego za pierwszą dekadę grud- 

nia r. b. wykazuje zapas złota 600.3 19 
tysięcy zł, to jest o 2687 tysięcy 
więcej, niż w poprzedniej 

Pieniądze i należności zagraniczne, 

zaliczone do pokrycia, zmniejszyły się 

o 3.763 tysiące do sumy 80617 ty- 

sięcy zł. Również i niezaliczone do 
pokrycia zmniejszyły się o 6599 ty- 

siecy do 119.892 tysiące. Portfel we- 
kslowy wykazuje zmni”jszenie o 16.277 

tysięcy i wynosi 619.694 tysięcy zł. 

Stan pożyczek zastawowych po "niósł 

się o 636 tysięcy i wynosi 115 483 

tysiące zł. Inne aktywa zmniejszyły 
się o 2.584 tysiące do sumy 233.081 

tysięcy zł. W pasywach pozycja na- 

tychmiast płatnych zobowią”ań WZros- 

ła o 19.143 tysiące do 227 859 tysię- 

cy. Obieg biletów bankowych spadł 

o 42.561 tysięcy do 1.168 350 tysię- 

cy zł. Stosunek procentowy pokrycia 

obiegu biletów i natychmiast/płatnych 

z. bowiązań Banku wyłącznie złotem 

wynosi 42 proc., pokrycie kruszcowo- 

walutowe— 48,77 proc. Wreszcie po- 

krycie złotem samego tylko obiegu 

biletów bankowych wynosi 51.38 proc. 

Stopa dyskontowa Banku 7i pół, lom- 

bardowa 8 i pół proc. 

dekadzie. 

Ratuszowa — Księgamia Jažwiūskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

— Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 
PIŃSK -—— Księgarnia Polska — St, Bednarski.. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy SzkoineX. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

SŁONIM -—- Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza i. 
— M, Lewin—Biuro Gażetowe, uł, 3 Maja 8. 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F, Juczewska. 
Tew. Księgarni Kol. „Ruch“ 

40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W nusnerach świątecznych oraz z prowincji o 25 pioc. dreżej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe į tabelaryczne o 50 proc drożej Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowołnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

GŁOS FRZ NCUSKI © POMORZU 
PARYŻ. (Pat). W miesięczniku 

„Revue des Vivants*, wychodzącym 
pod naczelnem kierownictwem Henry - 
ka de Jouvenela, William Martin ogła- 
sza trzeci zkolei artykuł, poświęcony 
badaniom warunków, przy których 
możnaby było osiągnąć naieżyte zor- 
ganizowanie Europy, a co z tego wy- 
mika uniknąć na przyszłość niebez- 
pieczeństwa krwawych zatargów mię- 
dzy narodami europejskiemi. 

Należy w-g niego usunąć przede- 
wszystkiem powody do wszelkich 
tarć w dziedzinie narodowościowej. 
Wszelka irredenta jest— twierdzi autor 
—czy wcześniej, czy później przy- 
czyną wojny. 

Ażeby osiągnąć ten cel, należy 
starannie zbadać zagadnienia, które 
dzielą obecnie narody europejskie. 
Jednem z tych zagadnień jest kwe- 
stja polskiego Pomorza, które propa- 
ganda nazwała podstępnie „koryta- 
rzem*. Trudność rozstrzygnięcia tego 
zagadnienia pochodzi stąd, że prawo 
Niemiec do tego, aby nie być odcię- 
temi od jednej ze swych prowincyj, 
wchodzi w danym wypadku w  koli- 
zję z prawem samorozporządzałności 
narodów. Gdyby Polska żądała Po- 
morza jedynie na zasadzie argumen- 
tów ekonomicznych, gdyby. dano je 
Polsce tylko dlatego, aby pozwolić 
jej na posiadanie portu na Bałtyku, 
możnaby mówić o tem, że konferen- 
cja pokojowa popełniła pewną nie- 
ostrożność. Lecz na długo przed woj- 
ną ziemia ta obierała do Reichstagu 
posłów narodowości polskiej, należą- 
cych do opozycji i ludaość tej ziemi 
wykazała swą twardą wolę należenia 
do państwa polskiego, gdyby kiedy- 
kolwiek państwo to miało powstać. 
Zwrócenie korytarza pomorskiego 
Niemcom nie stanowiłoby wobec te- 
go rozstrzygnięcia zagadnienia, a ra- 
czej spowodowałoby / wytworzenie 
słusznego irredentyzmu pelskiego na 
miejsce irredentyzmu niemieckiego, 
posiadającego raczej charakter sztuczny 

OBRADY DZIENAIKARZY POLSKICH 
UCHWAŁA 

SYNDYKATÓW W GDAŃSKU 
GDAŃSK. PAT, — Wczoraj przybyti tu 

członkowie zarządu głównego Związku Syn- 
dykatów Dziennikarzy Polskich oraz delegaci 
wszystkich syndykatów prowincjonalnych, 
Odbyło się zebranie zarządu głównego, a na 
stępnie wałne zgromadzenie, na którem przy 
jęto nowy statut Związku. Ponadto jedno- 
myślnie uchwalono rezolucję treści następu- 
jącej: 
"aidai dziennikarzy Rzeczypo- 

spol'tej, zgromadzeni w liczbie 42 osób na 
walrem zjeździe w w, m. Gdańsku, które 
swój rozwój i świetność zawdzięczało zaw- 
sze opiece i stosunkom gospodarczym z pań 
stwem polskim, — jako reprezentanc, całej 
bez wyjątku opinji publicznej narodu połskie 
go i wszystkich jego kierunków politycznych, 
stwierdzając zgodnie ; kate, czne że 
zwrócenie Państwu Połskiemu Pomorza, a 
tem samem i dostępu do morza naprawiło 
wielką krzywdę dziejową i gwałty, popełnio 
ne w swoim czasie na żywym  organ:zmie 
Po!ski, — oświadczają we pi że cały 
naród polski, stojąc na gru poszanowa- 
nia istniejących traktatów i umów międzyna 
rodowych, nigdy nie zgodzi się na dopuszcze 
nie jakichkolwiek dyskusyj w sprawie rewi- 
zji granic Państwa Polskiego i w razie po- 
trzeby, dążąc zasadniczo, szczerze i usilnie 
do pokojowej współpracy ze wszystkiemi na 
rodami, jak jeden mąż stanie do czynnej o- 
brony całości i nienaruszalności terytorjium 
Rzeczypospolitej. 

POGRZEB PROF. KRZUSHARA 
WARSZAWA, PAT. — 14 grudnia, o go- 

dzimie 11-ej rano, odbył się pogrzeb Ś, p. 
prof, Aleksandra Kraushara, prawnika, histo 
ryka, weterana 1863 roku. 

Po mszy żałobnej w kościele św, Krzyża 
nastąpiło wyprowadzenie zwłok na cmentarz 

Powązkowski, Za trumną kroczyli prócz ro- 
dziny zmarłego przedstawiciełe Ministerstwa 
Wyznań Religijnych ; Oświecenia Publiczne- 
go, z naczelnikiem Wydziału Naukowego inż, 
Leonem Buszkowskim, weterani z 1863 roku, 
przedstawiciele T-wa Historycznego, T-wa 
Naukowęgo Warszawskiego, profesorowie 
wyższych uczelni z dziekanem Wydziału Hu 
manistycznego Uniwersytetu Warszawskiego 
prof, Handelsmanem oraz młodzież akademi- 
cka. Kondukt pogrzebowy otwierał pluton 
piechoty z orkiestrą. 

Na cmentarzu nad trumną śp, prof. Krausha 
ra wygłosił przemówienie imieniem p. mini- 

  

stra WR i OP naczelnik Buszkowski, który | 
złożył hołd zmarłemu jako gorącemu patrjo 

cie, wnikliwemu badaczowi dziejów ojczy- 
stych, skrzętnemu poszukiwaczowi žywotno- 
ści i siły kultury narodu, dziejopisowi świet- 
nej tradycji Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
Pozatem żegnali zmarłego prof, Handelsman 
imieniem T-wa Nauk. Warsz., prof, Mości- 
cki imieniem T-wa Miłośników Historji i To- 
warzystwa Historycznego oraz przedstawicie 
le świata naukowego, literackiego i dzienni- 
karskiego, 

3 1 
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GŁOSY CZYTELNIKÓW 

W OBRONIE DZIECKA 
W Nr. 274 i 280 „Słowa omawiana jest 

kwestja inercji i zbłazowania młodzieży w 
artykułach p. Marji Obiezierskiej i p. St. 

Wojt-Rymszy, ь ao 
Chodzi mi nie o to, gdzie wspomniani 

autorowie widzą przyczynę tej inercji, tego 
zblazowania, ale o to, że ję społeczeństwo 
starsze widzi, że je omawia, 

W pewnym zaś malutkim artykułiku, prę- 

dzej e I ai uwagach Gazety Pol- 

skiej, drobnym druczkiem w końcu numeru 

(nie pamiętam teraz którego), młodzież się 

skarży, że „starsi jej nie rozumieją, że nie 

czuje oparcia w starszem pokoleniu, że nie 

czuje jego opieki nad sobą, 

|Jak pogodzić jedno z drugien? Spro-. 

Czy cała młodzież jest inertną? przypuść- 

my, że taką jest większość. Co znaczy iner- 

cja? czy to jest nieumiejętność wykorzysta- 

nia energji, czy jej brak? S i 

Jeżełi pewnej części młodzieży A 

energji, to bytoby już z nią najgorzej, - 

cja ai kaj oe na bezwładzie tylko, 

ale i na możebności wydobycia energji, gdy 

istnieje stosawny czynnik, Piłka leży bez- 

wladnie, ale gdy ją się popchnie, toczy się, 
póki pewna ilość przeszkód jej nie zatrzyma. 

Ale piłka jest rzeczą nie posiadającą takiej 

kwintesencj; energji, jak stworzenie żywe, a 

w szczególności człowiek, Jeże więc mło- 

dzież jest inertna, brakuje jej pewnych czyn- 

ników do wydobycia tej energii, 

IKto może być tym czynnikiem? chyba 

pokolenie starsze, a (więc nauczyciele i ro- 

dzice. $ 

O nauczycielach i sposobach nauczania 

dużo się mówiło i mówi, pomówmy więc o 

rodzicach, $ ' ы 

Czy dzisiejsi rodzice dają swoim dzie- 

ciom taką opiekę, jakaby potrafiła wydobyć 

tę energję? czy dzisiejsi rodzice myślą o 

łem, że to ich jest rzeczą spełnić rolę tego 

czynnika? < 

“ Miodziež teražniejsza przyszta na Świat 
podczas jny, lub zaraz po niej, gdy ro- 

dzce wskutek zbytku wrażeń, po CZĘSCi, 

częściowo zaś wskutek głodowania, musieli 

z konieczności mieć dzieci słabsze od siebie. 

Powiedziałabym, że jest to właśnie „punkt, 

na którym schodzą się nieporozumienia wza 

jemnie. Urodziły się dzieci inne, niż rodzice i 

dlatego niezrozumiałe dla tych ostatnich, Ro- 

dzice znowu naskutek tego samego przewra- 

żłRw'enia zegoiścieli, ES : 

Dzisiaj starsze pokołenie jest nastawione 

na używanie, więc niema ani chęci, ani cza- 

su zaopiekowania się dzieckiem tyle, ile te 

młode ciepiarniane roślinki tego potrzebują. 

Rewolucja w Rosji, wojna wszecheuropej- 

ska, bolszewizm, spawodowały  przewarto- 

ściowanie pojęć moralnych, Czy to przewar- 

tościowanie dowodzi udoskonalenia ludzko- 

ści, dziś trudno o tem sądzić, ale faktem 

jest, że ludzkość straciła dawny grunt pod 
nogami, a nowy nie jest mocny, й 

Na tem podiožu wyrosta i rozkwitia ta 

ogromna ilość rogwodėw na catym šwiecie, 

iu nas w Polsce. 
Sam fakt małżeństwa jest różnie przez 

ludzkość traktowany, Pewna część ludzkości 
uważa małżeństwo za rzecz poważną, za за- 

krament i ta część jest za nierozerwalnością 

małżeństwa, Są to przeąważnie ludzie nietylko 
wierzący w Boga, ale mający kult dla reli- 
gi. Inna część ludzkości wierzy w Boga, ale 
nie wierzy w obrzędy, Ta ezęść traktuje mał 

_ żeństwo poważnie, ale nie jest ono dla niej 
sakramentem, Wreszcie trzecia jego część, 

nietwierząca w Boga, ani w obrzędy, chcąca 

własnemi słami pojedyńczego człowieka, 

własnem, krótkiem życiem ludzkiem dojść 
wiecznych a głębokich prawd świata tego, 
miota się w łabiryncie swych przeżyć oso- 
bistych, Ta część często gęsto lekceważy so- 
bie akt małżeństwa, sprowadzając je do jed- 
nej z funkcyj własnego ciała, Ci ludzie, ośle- 
pieni żądzą, mylą sę w swoim rachunku, 
wykluczając z niego rezultat pożycia dwoj- 

ga osób płci różnej — dziecko, właśnie, to 
biedne dziecko, które jest skrzywdzone przez 

rozwody rodziców, 3 
Jakie jest życie dzieci rozwiedzionych ro- 

dziców? Kto je wychowuje i wychowywać 
będzie? Jeżeli jedna strona się poświęci dla 
dziecka, życie to jako tako jest znośne. A 
jeżeti i ojciec i matka wchodzą w nowe 
związki małżeńskie? Czemże będzie dziecko 
w fym nowym związku? czy zostanie odda- 
ne do złobka, ochronki, lub bursy? 

Czy widzietiście, czy znacie dzieci, wy- 
chowywane w nich? Na mnie one sprawiają 
wrażenie stworzeń przypadkowo  zabłąka- 
  

Ponieważ.doszło do wiedomości, że 
dzierżawca stołowni i bułetu w kasy- 
nie podoficerskim 6 p. p Leg. p. Michel- 
son, przy ul. Tad. Košciuszki Nr. 16 za- 
ciaga na rachunek wzgl. pod firmą Kasyna 
Podot. Zaw. 6 p. p. L*g zobowiązania: — 
niniejszem Zarzad Kasyna Podof. 6 p. p. 
Leg. powiadamia, że za wszelkie tran- 
zakcje (zakupy, zamówienia, zobowiązania, 
it. p.) przeprowadzane przez w/w. d'ier- 

ei żadnej odpowiedzialności nie przyj- 
muje. 

Zarząd Kasyna Podof. Zaw. 
6p p. Legjonów   

nych na ten świat, Nikogo one nie kochają 
i nikt ich nie kocha, Jak zimnem, jak strasz 
nem jest ich dzieciństwo, ich młodość nie 
oświetlona, nie ogrzana promieniem miłości 
rodzicielskiej! To jedno. 

Ale jest j drugie — człowiek, który nie 
kochał w dzieciństwie i nie był kochany, nie 
bywa dobrym obywatelem państwa, lub spo> 
ieczeństwa, 

Przypuśćmy, że dziecko to wychowuje 
się mie w żadnym zakładzie, ale u jednego 
z rodziców i jest ubezpieczone materialnie, 

Przypomnijmy sobie Dawida Copperfielda 
Dickensa, A teraz, kto zna życie, przypomnę 
stosunek macochy i ojczyma do pasierba. 

Jakiemże jest życie takiego pasierba? ile 
w niem załamań i tragedyj! Pewnie nie mniej 
niż w życiu teraźniejszej młodzieży, tak róż- 
niącej sę dziś od swoich rodziców. 

Nie wiem, czy ułatwienie rozwodów po- 
rwiększy ich ilość, ale napewno powiększy 
ilość par z konieczności już traktujących mał 
żeństwo mniej poważnie. Małżeństwo, trakto 
wane jako sakrament jest przychylnem @а 
wszechstronnego rozwoju dziecka, a więc 
przez to samo jest dla państwa więcej ko- 
rzystnem, bo daje im większą ilość jednostek 
iw pełni rozwoju, gdy przeciwnie, małżeństwo 
czasowe odejmuje dzieciom równowagę 'no- 
ralną przez to odejmując mu możność nor- 
malnego rozwoju. M, Woyczyńska 

„Fenicjanki“ EURYPIDESA 

na scenie w.leńskiej 
Zespół uczennic i uczniów gimnazjum 

im. Czartoryskiego i Słowackiego porwał się 
do rzeczy wielce trudnej, jak odegrania na 
scenie teatru Wiekiego w dniu 14 i 15 bm. 
tragedji Eurypidesa:  „Fenicjanki*, Czy to 
mozolne przedsięwzięcie pokryje zasób wło- 
żonej onergji i czasu na sceniczne odtworze 
nie utworu jednego z największych tragików 
greckich, widzowie sami osądzą i wydadzą 
wyrok. 

Zanim przypomnę czytelnikom treść i zna 
czenie „Fenicjanek”, rzucę nieco Światła na 
czasu Eurypidesa, który urodził się około 
484 roku na Salaminie, umarł w r. 506 na 
dworze króla macedońskiego Archelaosa w 
Pelli, Życie ; działalność literacka Eurypide- 
sa przypada na czasy największego rozkwi- 
tu politycznego, ekonomicznego. umysłowe- 
go i artystycznego Aten, Granice najwięk- 
szego rozwoju kultury helleńskiej, złoty okres 
pod każdym względem stanową: rok bitwy 
pod Salaminą 480, która ugruntowała wie!- 
kość demokratycznych Aten i rok bitwy pod 
Egospotami w roku 405, morskie zwycię- 
stwo Spartańczyków nad Ateńczykami, za- 
powiadające rychły upadek świetności Aten. 

Ileż wielkich postaci przeszło w tych 
siedemdziesięciu kilku latach przez arenę dzie 
jową, ile wielkłch zdarzeń rozegrało się na 
niej! 

Zwycięzca z pod Salaminy, Themistokles, 
ustępuje i uchodzi z oswobodzonej ojczyzny 
na wygnanie, a jego przeciwnik polityczny 
Arystydes wykorzystywuje zwycięstwo lądo 
we pod Platejami i morskie pod Mykale i łą 
czy większość Greków: w związek delicko- 
attycki pod opiekuńczem skrzydłem boskie- 
go Apollina. Kimon, syn Mittiadesa, zwycięz 
cy z pod Karatonu, wypędza resztki Persów 
z wybrzeży trackich i Grecy posuwaią swe 
posiadłości daleko w' głąb Azji Mniejszej, 

Z tą ekspanjsą mocarstwowo - zewnętrz 
ną szła równolegle wewnętrzna demokraty- 
zącja Aten. Jej głównym rzecznikiem był 
Perykles, który, zyskąwszy zaufanie ludu, 
wciągnął nawet najbiedniejszych obywateli 
do zajmowania się sprawami publicznemi 
przez wprowadzenie opłat za urzędowanie. 
Środków pieniężnych na wszystko dostarcza 
ła kasa związkowa, samowolnie przeniesio- 
na przez Peryklesa z wyspy Delos do Aten. 
Z tą chwiłą związek delicki zamienia się na 
przewagę polityczną Aten, których zewnętrz 
nym znakiem šwictnošci za sprawą Perykle 
sa stał się Akropolis z Parthenonem i Propy 
lejami. Teatr Dyonyzosa jeszcze nie impono 
wał rozmiarami architektonicznemi, ale wy- 
stawione w nim arcydzieła Ajschylosa, Sofo 
klesa i Eurypidesa wyświęciły go na przy- 
bytek najwspanialszej poezji, na jaką kiedy- 
kolwiek ludzkość się zdobyła. 

Grane tragedje Eurypidesa, których napi 
sał 90, przestrzegały współczesnych Ateńczy 
ków i uczyły ich poszanowania z góry usta- 
wionego porządku moralnego, naruszenie któ 
rego pociąga za sobą zgubę państw i rodzin, 
a w dobie upadku politycznego przypomina- 
ły potomnym o minionej świetności Aten, 

Eurypides razem z innymi poetami, my- 
ślicielami ; artystami stał się nauczycielem 
ziomków. 

To posłannictwo nauczycielskie, do któ- 
rego poczuwał się Eurypides, obudziły w nim 
studja filozoficzne, Za przykładem Sokrate- 
sa, który wiedzę utożsamiał z cnotą, posta- 
nawia oddziaływać na lud za-pomocą teatru 
i w tym celu podnieść ludową tragedję, któ 
ra uprzednio była pieśnią pobożną, śpiewa- 
ną przez przebranych tanicerzy za kozłów na 
cześć bożka Dyonirosa, na najwyższy szczyt 
doskonałości. 

Do najlepszych jego tragedyj niezawod- 
nie należą „Fenicjanki*, w których czyni 

  

  

  

Pierwsze błyski „Wschodzącego Słońca” 
WOJNA CHIŃSKO-JAPOŃSKA R. 1894 — 1895 

Obecny zatarg zbrojny chińsko - ja formując o tem Japonję, zastrzegał się 
poński w Mandżurji jest jednym z e- jednak przeciw wspólnej okupacji, po- 
tapów umocowywania się Japonji na 
kontynencie azjatyckim. 

wołując się na swe prawa suwerenne 
Zwycięski wobec Korei. 

marsz synów  Wschodzącego Słońca Takie postawienie sprawy wywo- 
rozpoczął się przed 37 laty, a sytuacja łało protest Japonii, która czuła się do 
która wówczas powstała, pod wielu 

ne 

ponji na półwyspie koreańskim, tu- 
dzież niezwykle szybki rozwój Japonii nji w Korei 
jako państwa nowoczesnego po refor- na Pu-iung-tse, 

" Odwieczna rywalizacja Chin į Ja- 

tknięta tem poważniej, że godziło to 
względami przypomina wypadki obec- w jej najbardziej żywotne interesa go- 

spodarcze. Rolę iskry, od której wy- 
buchł pożar wojenny, spełniły dwa wy 
padki: . zamordowanie stronnika Japo- 

Kim-ok-ciuna i zamach 
również przedstawi 

mach w latach sześćdziesiątych ubieg ciela orjentacji japońskiej. Temu ostat 
łego stulecia, były podłożem konfliktu, niemu zamachowi towarzyszyły okolicz 
który trwa po dzień dzisiejszy, rozmai ności, 
te przechodząc fazy. 

Bezpośrednim powodem wybuchu 
wojny chińsko - japońskiej w r. 1894 
było powstanie w Korei, wywałane 
przez tajną organizację Tagaku-to. Na 
podstawie rwencji, zawartej w r. 
1885 pomiędzy Chinami a Japonią, oba 
państwa upoważnione były w razie ja- 
kichkolwiek zamieszek w Korei wysłać 

tam swoje wojska w celu przywróce- 
nia ładu i spokoju. Z chwilą, gdy ruch 
antyrządowy zorganizowany przez To- 
gaku-to rozszerzył się tak znacznie, 
że rząd koreański nie mógł własnemi 
siłami stłumić powstania, zwrócono 
się do Pekinu o pomoc. Rząd chiński 
wysłał do Seulu oddziały wojska, in- go rywala z Korei, która była najbliż ilość. 

świadczące, iż ówczesny rząd 
koreański jest zdecydowanym wrogiem 
Japonji. Zamachowcy po dokonaniu na 
ulicach Tokio zamachu, ukryli się w 
misji dyplomatycznej koreańskiej i do 
piero na skutek bardzo stanowczej in 
terwencji dyplomacji japońskiej spraw 
ców zamachu wydana władzom sądo- 
wym. 

Dwa te wypadki pociągnęły za so- 
bą zajęcie w lipcu 1894 r. przez woj- 
ska japońskie Seulu, uwięzienie rządu 
i w parę dni później rozpoczęcie dzia 
łań wojennych przeciwko flocie chiń- 
skiej przy zatoce Assańskiej. —Japo- 
nia świadomie dążyła do wojny z Chi 
nami, mając na celu wyrugowanie swe 

BŁO W OG 

Usunięcie prof. Słu 
MOSKWĄ, PAT. — Młodego historyka 

sowieckiego prof, Słuckiego, który miał nie- 
szczęście napisać artykuł, krytycznie oma- 
wiający powojenną politykę partji bolszewi- 
ckiej, usunięto nietylko z zajmowanego sta- 

tkiego w Moskwie 
nowiska, lecz i z partji. Prasa zarzuca mu, 
iż dążył do zdyskwalifikowania Lenina i 0- 
becnych wodzów partyjnych oraz do fałszo 
wania historji bolszewickiej, 

$trajk samochodowy na Łotwie 
RYGA. PAT. — W dniu 14 bm, rano samochodów i szoferów, pociągnie to za so Wydawn. Cena 6 zł. 

rozpoczął się w Rydze i na prowincji pow- bą znaczne podwyższenie kosztów eksploata 

    

! 

Sosakowski Stanistaw, ppik, dypl. Wycho- 
wanie żołnierza — obywatela. Podręcznik 
dla dowódców, pododdziałów, uzgodniony z 
Instrukcją o pracy oświatowo - kulturalnej 
i wychowawczej w wojsku. Warszawa, 1931 
— str, 337 — Wydanie Wojsk, Inst, Nauk, 

Brak podręcznika nauki obywatelskiej 
szechny strajk autobusów i taksówek, Śtrajk cji samochodów. Do strajku przystąpiło zgó dla młodego żołnierza dotktiwie dawiał się 

ten jest protestem przeciwko ogloszonemu 
niedawno obowiązującemu postanowieniu © 
używaniu mieszanki spirytusowo - benzyno 
wej dla celów pędnych. Zdaniem właścicieli 

Austria zwycię 

rą 18 tysięcy osób. Autobusy miejskie w 
Rydze, które w poniedziałek rano wyjechały 
na miasto, obrzucane były przez strajkują- 
cych kamieniami. 

żyła w hokeju 

we znaki, utrudniając pracę dowódców, Au 
tor szczęśliwie się wywiązał ze swego trud 
nego zadania, dając w 34 lekcjach dobrze 
przemyślany materjał, z którego powinien 
skorzystać każdy instruktor - włychowawica 
w wojsku, policji, straży granicznej, oddzia 
łach przysposobienia fizycznego i tp. 

Przyda się ta książka i prelegentom о- 
światowym oraz kierownikom kursów do- 

WIEDEŃ, PAT. Mecz hokejowy między Austrją a Polską zakończył się iwynikiem 2:1 kształcających. Książka została zalecona do 
na korzyść Austrji. 

_455 kilometrów na godzinę 
NOWY REKORD SZYBKOŚCI LOTNICZEJ 

DETROIT. (Pat). Lotnik Lovell zdo- 
był na tutejszym aerodromie rekord 
śwlatowy szybkości lotu, lecąc z prze- 
ciętną szybkością 455,52 km. na godzi- dzi 

nę. Dotychrzasowym rekordzistą był 
francuski porucznik  Bonnet, który 
osiągnął szybkość 445,44 km. na go- 
zinę. 

Tragiczna ucza 
PARYŻ, PAT. — W Montagnac, w jed- 

nej z restauracyj odbywała się uczta wesel- 
na. Gdy goście weselni udal: się na salę dan 

cingową, załamała się podłoga. 50 osób od- 
niosło rany, 

  

Straszna Katastrofa w Szanghaju 
SZANGHAJ. PAT. — W pobliżu Szang- 

haju na rzece Yang-Tse wydarzyła się ka- 
tastrofa parowca „Tateh*, W katastrofie zgi 

nęło kilkaset pasażerów. Pozostali przy ży- 
ciu Świadkowie katastrofy opowiadają, jak 
zginęło zgórą 300 pasażerów chińskich. Je- 
dni z nich utonęli, inni zaś ułegli zwęgleniu, 

po straszliwym wybuchu kotłowni, Niezwło- 

  

cznie po wybtthu pożar ogarnął niemal cały 
statek, na którym rozgrywały się okropne 
sceny. Wielu rannych skakało do Iodowa- 
tej wody, gdzie niezwłocznie tonęło, inni zaś, 
zaskączeni przez pożar, spaleni byli żyw- 

ceim pod pokładem. Na pokładzie parowca 

„Tateh* znajdowało się 600 pasażerów. 
  

Uznana w całej Polsce za najiepszą 

  

La 

E 
Pierwszej Polskiej Hurtowni 
Warszawskiego T-wa Handlu Herbatą 

A.Dłvgokęcki i W. Wrzešniewski Sp. Akc, 

RBATĄ 
Żądze wszędzie! 

Przedstawiciel st. Zatorski Wilno, ul. J. Jasiūskiego Nr. 1. 

  

dły na nieszczęśliwy dom Edypa wskutek 
ciążącego na nimf przekleństwa, 

„Fenicjanki* pisane między rokiem 411— 
408, możliwie jako jeden z ostatnich utwo- 
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przegląd wszystkich okropności, jakie spa- madzenie okropności, oburza się na wprowa 
dzenie charakterów niegodnych do tragedji, 
króśów w łachmanach żebraczych, drwi z 
modernistycznych pieśni chóralnych i aryj ze 
sceny. Zdaje się, że ten zbyt ostry sąd Ary- 

rów, stanowią jakby syntezę twórczości Eu- stofanesa podzielało większość konserwatyw 
rypideca. Tragizm daprawadzony do najwiękżnych Ateńczyków, skoro w przeciągu 50-let 
szego napięcia, Nierozważny ojciec Edyp, 0- niej pracy scenicznej, Eurypides zaledwie 4 
szalały z nieszczęścia, rzuca przekleństwo na 
synów. Pomimo próśb Jokasty, matki, prze- 
kleństwo nie zostaje cofnięte przez bogów 
i obaj bracia Polynejkis i Eteckles giną w 
pojedynku, 'matka pada z bólu 
trupy synów, a ślepiec Edyr zostaje wygna- 
ny z Teb i udaje się z córką Autygoną na 
tułaczkę, 

Pomimo, że treść tragedji dla nas, = 
karmionych cywilizacją chrześcijańską, jest 
mniej jasna, ponieważ według wierzeń sta- 
ro-greckj losami !udzkiemi kieruje jakieś nie 
ubłagalne fatum, grozne bogom i ludziom, 
to jednak całość dzieła zawiera w sobie wiel 
kie myśli wychowawcze. Weźmy dla przy- 
kładu głęboką miłość Antygony do nieszczę 
śliwego ojca Edypa, ałbo bohaterską miłość 
i poświęcenie się młodzieńca Minoikeosa, że- 
by vratowač ojczyste miasto od zguby. 

, Układ tragedji często kłóci się z mitolo- 
gia tak pod względem chronologicznym, jak 

i ujęcia zdarzeń, To śmiałe posunięcie na- 
przód z czasem posłuży do zerwania z mi- 
tem i uwolni tragedję od podłoża hieratycz- 
no - religijnego, a bohaterów zamienią ludzie 
pospołici. 

Na te poczynione innowacje w tragedji 
Eurypidesa niechętnie patrzą współcześni, a 
zwłaszcza Arystofanes, jako  komedjopisarz 
wyszydza, jego zdanie, trywialne prologi, 
przeładowanie akcji intrygami, smaga na gro 

martwa na” 

razy otrzymał pierwszą nagrodę, 
Skądże uprzedzenie i niechęć u  współ- 

czesnych Ateńczyków ku znakomitemu roda- 
kowi? Albo gorszył ich zbyt śmiałemi inno- 
wacjami, albo wprost nie rozumieli  tragi- 
zmu jego utworów, w których autor pobiażli 
wie oszczędzał swych nieszczęśliwych boha- 
terów. 

„Natomiast potomni jakby do skarbnicy się 
gają do dzieł Eurypidesa nietylko po tematy, 
ale i szczegóły. Na modłę upodobań rzym- 
skich widzów, zepsutych [widow'skami walk 
gladjatorskieh, przerabia Seneka tragedię 
Eurypidesa, Z niego czerpią natchnienia Ra 
cine i Corneille, a później Goethe do swej 
wiekopomneį Ifzenji Tauryckiej. 

Wplyw Eurvpidesa može pošrednio przez 
przeróbki Seneki oddziaływa w wieku XVI 
na ówczesną tragedje klasyczną, w Polsce 
uwidocznia się w „Odprawie posłów gre- 
ckich“ Kochanowskiego i „Castus Joseph“ 
Szymanowicza, a w wieku 19-ym wi „Marji 
Stuart" Słowackiego. 

„, Temi pob'eżnemi wiadomościami o Eury- 
pidesie podzieliłem się z czytelnikami, ażeby 
ich zachęcić do oglądania na scenie jednego 
z arcydzieł wielkiego poety, którego genjal- 
ny, dorobek umysłowy stał się współwłasno- 
ścią wszystkich miłujacych piekno literackie. 

Ks. M. Żełudziewicz, 

  

użytku przez Min, Spr, Wojsk, 
Niechże zwrócą na nią uwagę wszyscy, 

prowadzący pracę oświatową wśród szer- 

szych mas — zasługuje na to w zupełności. 

Zdzisław  Kleszczyński. Tyran, Po- 
wieść, wyd. Gebethnera i Wolifa — r, 1931 

— str, 303, cena zł, 9. : 

Naturalnie — miłość, Miłość wielka, go 

rąca, porywająca dwoje ludzi, nie mogą- 

cych się połączyć ze sobą, bo „ona“ ma 

męża. Wytwarza się cnotliwy (bez przekra 

czania dozwolonych granic) trójkąt, rozwija 

się cnotliwy dramat, wreszcie zawadzający 

małżonek kończy życie cnotliwem samobój 

stwem , ustępując drogę goaniejszemu 1! 

szczęśliwszemu. Autor, jako pisarz, nie wy 

maga specjalnych pochwał. umie pisać ład- 

nie, żywo, z pewną dystynkcją. Zarysowa 

ne przez niego dzieje miłości nie zanadto 

przejmują czytelnika, ale zawsze mogą za- 

oiekawić. Bohaterów cechuje jakaś kompro 

misowość, dążenie do ustalenia nieco sztucz 

nych granie dozwolonego, pewna słabość 

charakterów, która sprawia, iż stają bezrad 

ni wiobec miłości, nad którą panować nie 

umieją i której poddać się nie chcą. . 

Ksiąžka czyta się lekko į — przypuszczać 

nalcžy — zdobędzie wielkie rzesze czytelni 

ków, 5 

Jan J. Fischer. Pod žaglami, Wyd, Geb, 

i Wolfia — 1931 — str, 110. Z ilustracja 

mi, Cena zł. 5,00; ‚ : 

Autor należy do pionerów sportu żaglo- 

wego w Polsce: kocha morze, umie się niem 

zachwycać i z niem walczyč. Książka za- 

wiera wspomnienia z włóczęgi na sportowej 

łodzi żaglowej po Bałtyku, 

Opowiadanie barwne, jędrne, pełne „pogo 

dy i humoru zarysowuje nam przeżycia au 

tora i jego młodych towarzyszy w podróży 

do Kopenhag;, Stokholmu, i fiordów norwe- 

skich. в SRR 

: Książkę z prawdziwem zaciekawieniem 

przeczyta każdy, szczegółnie zaś polecić ją 

można młodzieży, interesującej Się sportem 

żagłowym i lubiącej przestrzeń wodną, 

Mieczysław Jarosławski. Między Eufra- 

tem a Tygrysem. Książnica — Atlas 1931. 

Mezopotamja — teren doniosłych walk w 

dziejach rozwoju ludzkości, dziś pustynna, 

dzika i mało dostępna — posłużyła podróżu 

jącemu po niej autorowi za tło do rozwinię- 

cia fabuły opartej o budzące się uświadomie 

nie Arabów. Młody Arab, zw:ązany trady 

cjami Islamu i dziewczyna turecka, dotknię 

ta już kulturą europejską, zbliżają się ku so 

bie w akcji Barwaychh EOS e. sad 

karawanowym, prowadzącym przez t : 

срмю\›гап‘:ургие:р bandy nawpół dzikich 30. 

madėow beduińskich, Książka ta, niezwykie 

zajmująca, stanie się zarówno w bibljote- 

kach szkolnych „jak i publicznych niezbęd 

nem kompendjum dla poznania życia i spraw 

arabskich. 
St, Barszczewski, Na ciemnych wodach 

Paragwaju. Wspomnienia z podróży, (Doo- 
koła ziemi t, IV), Książnica — Atlas 1931. 
rok. 

"ledną z najciekawszych, a tak mało je 

szcze znaną krainą Ameryki Południowej— 
jest niewątpliwie Paragwaj, tworzący wielki 
trójkąt, wciśnięty pomiędzy Argentynę, Boli 
wję i Brazylję. 8 

Wspomnienia z podróży po tej krainie 
egzotycznej, poprzedzone krótkim zarysem 
jej dziejów, skreślił autor książki, opowiada 
jąc w sposób zajmujący i żywy, co widział 
j przeżył „na ciemnych wodach Paragwa - 
ju“. 

Czytelnik znajdzie tu, obok krajobrazów 
jednej z największych rzek Ameryki Połu - 
dniowej i, przygód osobistych autora wiele 
rysów charakterystycznych życia mieszkań- 
ców Paragwaju, a zarazem liczne dane o 
jego florze i faunie podzwrotnikowej, ujęte 
w całość, budząca zainteresowanie i rozsze 
rzając zakres wiedzy, 

  

Zgon ś.p. Karola Rzepieckiego 
POZNAŃ. PAT. — W dniu 14 bm. 

TO ISO ROTO OKT EEEE, | ranem zmarł nagle š. p. Karol Rze 
NIECH WRACA Z2YWA, ZDROWA KREW W ŻYŁY O|- 
CZYZNY. NIE DAJMY SIĘ  WYNARODAWIAĆ NASZEJ 

EMIGRACJI 
Złóż grosz na „Fundusz Połskiego Szkolnictwa zagranicą”, 
na konto P. K. O. 21895, 

  

Komitetu Obchodu 25-lecia Walki 
© Szkołę Polską. 

pecki, właściciel księgarni  wydawni 
czej, wybitny działacz narodowy w 
Poznańskiem, były członek Naczelnej 
Rady Ludowej, pierwszy prezydent po 
licji m. Poznania w niepodległej Pol- 
sce oraz b. poseł do Sejmu z Klubu Na- 
rodowego. Zmarły liczył 66 lat. 

  

60 LAT W ARCHIWUM 

Mały, drobny, — skąd on miał tyle siły” 
by tak ciężko pracować, Bo Aleksander 
Kraushar pracował jak wół, jak najgorszy 
murzyn, 

Czy jest mozolniejsza, prizykrzejsza praca 

jak w archiwum Siada się za stołem, roz- 

kłada stos pomiętych, zżółkłych paprasów— 

wertuje, przegląda jeden po drugim. Chara- 
ktery pisma nieczyteine, ileż trzeba się na- 

męczyć, by odcyfrować pierwsze zdanie, by 

zrozumieć o co chodzi. 

List! Niema daty, niema podpisu -— pół-- 

tory stromicy o balu, na którym wojewodzi- 

nie w czasie kadryla wypadła hałka z pod 

atłasowej sukni, stronica o stracie pieska, 

nagle — gdzieś u dołu — wiadomość, że 

Kościuszko był u króla i poiwiedział mu: — 
„lepiej zginąć, niż żyć jak flejtuch*, 

A iłeż razy przewertuje się pakę zmursza. 

tych świstków i — nic, Same bzdury, kome- 
raże — wiadomiości znane. Szperacz arphi- 
walny musi być oczytanym po ostatnią klep- 

kę, musi wiedzieć doskonałe co, gdzie, kto 

napisał, by znalaziszy jakieś papierzysko, 
zorjentować się odrazu: czy te wiadomości 

są już historykom znane? Czy zostały gdzieś,. 

kiedyś, przez kogoś wyzyskane. 

Godziny mijają, pożółkłe papiery przeno- 
szą się z lewej kupy na prąwą — na białych: 

karteiuszkach niema nic do notowania, Prze 

siedzi się cały dzień, by ne zdobyć ani jed- 
nej informacji — teka nic nie zawiera cieka- 
wego, Przesiedzi się nieraz i miesiąc, i pół 
roku, 

'Kraushar spędził dobre dwie trzecie ży— 
cia w różnych archiwach. W Paryżu, Вет-- 
linie, Wiedniu, Petersburgu — jeździł, gme- 

rał, szperał. Dla ustalenia drobiazgu, szcze 

góilku — np, za co Bonneau, ostatni konsuł 
francuski w niepodległej Polsce, został are- 
sztowany i osadzony w  Petropawiowskiej 

na cztery lata? dla takiej błahostki — bo kto 
tam wie kim wogóle był Bonneau — Krau- 

shar przewracał archiwum paryskie, znalazł 

raporty Bonneau; pojechał do Petersburga 

przewracał archiwum — znałazł ślad w ra- 

portach Siewiersa, iw! warszawskiem  archi- 
wum — znalazł wyrok sądu marszałkowskie 
go Targowicy, i tak powoli, z rozproszonych 

po Europie świstków — rekonstruuje, skle- 
ca sumienny badacz maleńki epizodzik, Ale 

historja składa się przecie z epizodów. 

Węsząc, uganiając się za jakiemiś danemi, 

za aktem, — promykiem, coby oświetlił ta- 
jemniczą sprawę, znajduje się w międzycza- 

sie nieraz przypadkowo rzecz o wiele waż- 
niejszą. Tak Kraushar w Petersburgu odkrył 

pamiętnik Niemcewicza z lat 1807 — 1809, 

wspaniałe źródło do dziejów Księstwa War- 

szawskiego, Rękopis leżał na półce, przerzu 

ciło go dziesiątki rąk — nikt nie zwrócił nań 
uwagi, nie dostrzegł jego wartości. Tacy u- 

dzie, jak Kraushar są dobrodziejstwem ar- 

chiwów. 1 

Spušcizna po Krausharze wynosi dwiešcie 

zgórą dzieł, Poeta golnie butelkę i kropnie 
poemat — ileż trzeba się naślęczeć w archi- 

wum, by mieć czem zapełnić stroniczkę. 

Taka monograija Towarzystwa Przyja- 
ciół Nauk w siedmiu grubych tomach. Po- 
święcił na nią Kraushar pięć lat — patrząc 
na te szafy zapylone, pełne  protokułów, 

sprawozdań, recenzyj, projektów, bruljonów 

— strach ogarnia, I wdzięczność, bo dzięki 
Krausharowi zaglądanie do szaf jest zbytecz- 
ne — jego dzieło zawiera wszystko, cały 
ekstrakt trzydziestoletniej działalności Towa- 
rzystwa. 

Kraushar ze swoją sumiennością, dokład- 
nością w podawaniu źródeł, w ich suchem 
zestawianiu bez potoku własnych ględzeń i 
dociekań, jest o wiele pożyteczniejszy i prze 
trwa o wiele, wiele dłużej. 

  

DO ZWALCZANIA 

TYFUSU PLAMISTEGO 
poleca się proszek japoński KATOL, 
który radykalnie tępi WSZY, pchły, plu- 
skwy, prusaki, karaluchy. Tyfus przeważ- 
nie tam sięrozwija, gdzie mieszkanie jest 
zanieczyszczone przez robactwo. Katol jest 
wypróbowany przez D-ra wizytatora Ku- 
ratorjum Wileńskiego i uznany jako środek 
najskuteczniejszy do tępienia robactwa. 
Katol sprzedaje się w składach aptecznych 

i aptekach 
Przedstawiciel Katolu H. Wojtkiewicz 

Wilno, Kalwaryjska 21.       
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szym naturalnym terenem ekspansji go 

się państwa Mikada. Zatopienie trans- 
portu z żołnierzami chińskimi w zato- 
ce Assańskiej przekreśliło możliwość 
porozumienia się i w dniu 1 go sierp- 
nia Japonja oficjalnie wypowiedziała 
woinę Chinom. 

  

Mut Sochito, cesarz Japonii, 

Siły obu stron były bardzo nierów- 
ne. Podobnie, jak w obecnych w 
kach w Mandżurji, po stronie Chin by 
ła przewaga ilościowa, po stronie Ja- 
ponji jakościowa. 

чга 1 c r Olbrzymie cesarstwo niebieskie, о- 
spodarczej i politycznej rozrastającego taczające się murami uprzedzeń od zdo lądowe przedstawiała si 

byczy cywilizacy 
do prowadzenia 
aktywnej, 
nie, 

lub szwadron). Nieco lepiej niż siły jąc się w końcu sierpnia na linji rzeki 
° Z ę flota, składa Jalu. : 
inych, niezdolne było jąca się z kilku eskadr, z których pół- 

a jakiejkolwiek polityki nocna była najliczniejsza. Dla charak- spotkania floty japońskiej z północną 
a cóż dopiero mówić o woj terystyki dyscypliny, panującej we flo- eskadrą chińską, konwojującą transpor 

wymagającej maksimum napręże- cie chińskiej, warto przytoczyć fakt, ty wojskowe. Po kilkogodzinnej walce 

W tym również czasie doszło do 

nia _sił_duchowych i materjalnych na- iż widywano niejednokrotnie dowódcę w pobliżu wysp Gaj - Jang - Tau fło rodu. Przykład Japonii, czerpiącej peł eskadry północnej, admirała Tinga, gra ta chińska została rozbita i zmuszona 
nemi haustami z krynicy doświadczeń jącego na pokładzie w kości z maryna do ucieczki do Portu Artura i Wejha- 
i wiedzy reszty świata cywilizowanego rzem, stojącym na posterunku. Przy wej. To skoordynowanie działań na lą 
przebudowującej swój ustrój na wzór tym stanie rzeczy siły militarne Chin dzie i morzu było doniosłym sukcesem 
nowoczesnego państwa, nie zachęcił nie były, oczywista, poważnym prze- wojennym. ponieważ otwierało dogod 
Chin. Ksenofobja i zasklepienie w cias ciwnikiem i wojna chińsko-japońska ną komunikację morską pomiędzy por 
nym kręgu przesądów rasowych utrud stanowiła jedno pasmo sukcesów nie tami Korei a Japonią, umożliwiając za 
miało dostęp cudzoziemcom, - których licznej, lecz dobrze zorganizowanej ar- opatrywanie armji okupacyjnej, zarów 
wiedzę i doświadczenie tak staranniei mji japońskiej. O wiele cięższemi prze no w posiłki, jak ekwipunek wojenny. 
wykorzystała Joponja dla umocnienia 
swego stanowiska mocarstwowego. 

szkodami, które w walce musiała Japo 
nja pokonać, był mróz, trudności ko- 

Zajęcie Korei w takiem szybkiem 
tempie, wysunęło przed Japonją nowe 

, Liczna armja chińska, składająca munikacyjne i transportowe, wrogi sto cele w postaci opanowania półwyspu 
się z rozmaitych formacyj, była więcej sunek ludności w miejscowościach 0- I jaotuńskiego i głównych portów, jak: 
zbiorowiskiem jakiegoś tałałajstwa, niż 
wojskiem w nowoczesnem znaczeniu. 

kupowanych. 

Wojna chińsko-japońska w roku 
Wejhawej j Port Artura. Mimo surowej 
zimy, niezwykle trudnych warunków 

Bez oficerów, przy złej organizacji, 1894 — 5 była jakby generalną próbą komunikacyjnych i transportowych, wy 
nie wyszkolona, uzbrojona w muzeal- starcia z Rosją w dziesięć lat później. magających stałego zaopatrywania ar- 
nją broń, nie mogła stanowić poważnej 
przeszkody. Wysłane do Korei przez 
1amiestnika cesarskiego Li-Chung - 
Czanga wojska pod wodzą generała 
le, były uzbrojone w falkonety, łuki, 
dzidy, karabiny skałkowe, oraz niewiel 
ka ilość szybkostrzelnych karabinów 
magazynowych. W wielu wypadkach 

dzić z tą nowoczesną wówczas bronią, 
a fatalna organizacja oddziałów spra - 

w każdym niemal „innie*  (bataljon, 

Próba ta, w której wzięli udział prawie 
wszyscy późniejsi bohaterowie walk 
pod Mukdenem, Lajolanem, Wafan- 
gou, Czemulpo i Port Arturem, wypad 
ła równie wspaniale, jak późniejszy 
egzamin. Marszałek hr. Jamagata, 
marsz. hr. Ojama, gen. Oszima, Nogi, 
Nodzu i inni szybko opanowali sytua- 

ypad- żołnierze zupełnie nie umieli się obcho cję w Korei. Po dwóch większych bit- 
wach pod Assanem i Pen - Jangiem 
wojska chińskie w popłochu cofnęły 

Jakość zwyciężyła wiała, że rozmaitość uzbrojenia była się na półwysep Liaotuński, zatrzymu- 

mji z głównej bazy, wojska japońskie 
pedantycznie wykonały zgóry nakreśło 
ny plan. Przestrzeń, zima i olbrzymie 
możliwości mobilizacyjne były po stro 
nie Chin. Jednakże w państwie środka 
nie było ludzi, którzyby przewagę wy- 
korzystali. Generałowie chińscy Sung, 
Maa, (być może, ojciec obecnego ge 
nerała), U-da-żeń, nie potrafili zorga 
nizować kontrakcji. Przy każdym star 
ciu oddziały chińskie cofały się wgłąb 
terytorjum, oddając miasta, broń, amu 
nicję w ręce zwycięzców.. Generało- 
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Przesilenie gospodarcze—a drogi 
Nie ulega wątpliwości, że kryzys gospo- 

darczy, który obecnie przeżywamy, odbije 
się w ujemny sposób na stanie dróg i to 
przedewszystkiem dróg wyższych kategoryj, 
państwowych i sejmikowych, utrzymywa- 
nych przez rząd i samorząd powiatowy, Nie 
może przecież pozostać bez wpływu bardzo 
wydatne zmniejszenie kredytów  udzielanych 
przez Ministerstwo Robót Publicznych na dro 
gi państwowe i cofnięcie zapomóg na drogi 
samorządowe; nie może również przejść bez 
śladu ałtowna kompresja  sejmikowych 
budżetów drogowych, spowodowana zmniej- 
szeniem opłat i dopłat drogowych, „Rzecz 
'czywista, że tak znaczne zredukowanie sum, 
przeznaczonych na drogi, jest skutkiem bar- 
dzo niedogodnej konjunktury gospodarczej, 
osłabienia zdolności płatniczej ludności i wy- 

wołane zostało koniecznością życiową; wszy 
scy to rozumiemy j musimy się z tem zgo- 
dzić; ale przecież drogi nie mogą pozostać 
bez konserwacji i w bardzo niedalekiej przy- 
szłości może nastąpić ich zniszczenie, mogą 
powstać przerwy w komunikacji i wszelkie 
związane z tem katastrofalne skutki. Jak więc 
temu zapobiec? Czem zastąpić te skreślone 
kwoty pieniężne? Państwowy Fundusz Dro- 
goawty, na który tak bardzo liczono, zawżóddł 
niestety, przynajmniej narazie, pokładane w 
nim nadzieje i należy przypuszczać, że do- 
póki nie zostanie przełamany opór i zła wola 
przedsiębiorców autobusowych, dopóki nie 
zostanie zorganizowana odpowiednia kontro- 
la nad nimi, nie można będzie oczekiwać z 
tego źródła poważniejszych wpływów, 

Sytuacja dróg wobec tego staje się roz- 
paczłiwą i powstaje pytanie, jak przetrwać 
okres kryzysu bez większych szkód dla ko- 
munikacji; czy mamy oczekiwać na otrzyma- 
nie jakiejś pożyczki zagran'cznej, czy liczyć 

- na pomoc... Ligi Narodów! Uważam, że mu- 
Simy ticzyć tylko na własne siły i własnemi 
środkami ratować drogi z ciężkiej opresji, 
Oczywiście, nie może być mowy narazie o 
budowie luksusowych nowych dróg o ulep- 
szonej nawierzchni, autostrad, stałych mo- 
stówi i t.p, — Natomiast nader ważną i nie 
podlegającą zwłoce sprawą jest utrzymanie 
istniejących dróg w stanie możliwym do 
przejazdu, utwardnienie nawierzchni najgor- 
szych odcinków dróg gruntowych i przebu- 
dowa mostów, zagrażających bezpieczeństwu 
ruchu, 

Nie możemy dopuścić do katastrofy w 
stanie dróg i wszelkiemi siłami musimy dą- 
żyć do utrzymania stałej komunikacji na 
istniejącej sieci drogowej, 

Otóż posiadamy środek, który w znacz- 
nym stopniu może się przyczynić do zaże- 
gnania katastrofy i do utrzymania sieci dróg 
w stanie zadawalniającym; środkiem tym 
jest szarwark, Prawda, że w myśl Ustawy 
Drogowej z dnia 10-XII 1920 roku szarwark 
przymusowy, stosowany być może tylko na 
drogach gminnych, jednakże ludność bardzo 
często zgadza się dobrowołnie pracować i na 
drogach innych kategoryj, oczywiście na ta- 
kich drogach, które posiadają dla niej ważne 
znaczenie i są bardzo potrzebne. 

Na terenie Województwa Nowogródzkie- 
go znane są liczne wypadki takiego współ- 
działania ludności z Zarządami Drogowemi: 
w powiecie Lidzkim, np, sposobem szarwar- 
kowym, dostarczona została znaczna iłość 
kamienia na budującą się drogę państwową, 
w powiecie Szczuczyńskim, wybudowany 
został odcinek szosy szarwarkiem, tak sa- 
mo w powiecie Baranowickim  brukuje się 
szarwarkiem droga powiatowa i t.p, Wza- 
mian za to Zarządy Drogowe udzielają gmi- 
nom zapomóg pieniężnych, dają dozór tech- 
niezny i t.d, — Taka współpraca, godna 
skądinąd ze wszechmiar pochwały i popar- 
cia, nie jest jednak unormowaną ustawą i 
zależy tyłko od dobrej wo% ludności, wobec 
tego, nie można liczyć na nią na dalszą 
metę i opierać na niej programu gospodarki 
drogowej, lecz dążyć należy do znowelizo” 
wania Ustawy Drogowej w tym sensie, aby 
sząrwark można byłoby używać nietylko na 
drogi gminne, lecz częściowo i na drogi in- 
nych kategoryj; zmiany Ustawy w tym kie- 
runku stanowczo domagają się zmienione 
obecnie warunki gospodarcze i dobro sprawy 
drogowej, 

W związku z akcją oszczędnościową, 
przeprowadzaną we wszystkich dziedzinach 
życia gospodarczego i zmniejszeniem budże- 
tów drogowych, daje się zauważyć tendencja 
obniżenia wymiaru szanwarku; uważam, że 
jest to absolutnie niedopuszczalne,  Jakkol- 
wiek, rzeczywiście, zupełnie słusznem jest 
obniżanie podatków i op!iat drogowych w 
gotówce ze względu na niesłychaną ciasno- 
tę gotówkową i zmniejszenie się do 'minimum 
zdolności płatniczej ludności, to jednak nie 

PARNIKikasmru 
udoskonalonego systemu, bardzo 0sz- 
czędne i praktyczne w użyciu, tudzież 

gniotowniki, płuczki I sor- 

towniki do kartofli poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, ui. Zawsina i1-a. 

Dogodne warunki kupna. 
Żądajcie prospektów. 

  

    

   
    

   

  

   

dotyczy to szańwarku, gdyż wchodzą tu w 
grę zupełnie inne okoliczności. Przecież szar- 
wark zaszdniczo wymierza się w robociznie, 
nie w gotówce, i główną ideą szarwarku jest 
wykorzystanie nadmiaru robocizny i sprzę- 
żaju, znajdującego się u ludności, nie obcią- 
żając jej gotówkowo, Otóż, mojem zdaniem, 
nadmiar ten wskutek kryzysu niety!tko że się 
nie zmniejszył, lecz nawet się zwiększył; 
wskutzk zastoju w handlu : przemyśle, wsku 
tek zlikwidowania znacznej ilości robót pu- 
blicznych ; wobec parującego obecnie bez- 
robocia — drobni rolnicy, a ci właśnie sta- 
nowią u nas przeważającą większość miesz- 
kańców, zostali pozbawieni pewnych zarob- 
ków., lecz za to mają dużo więcej czasu i 
zbywającej robocizny i ten właśnie nadmiar 
czasu i robocizny należałoby racjonalnie wy- 
korzystać. 

Wobec tego nie widzę żadnych podstajw, 
do obniżenia wymiaru szarwarku, 

Coprawda, większa własność, handel i 
przemysł przeważnie nie posiadają nadmia- 
ru robocizny i do nich przytoczone wyżej 
uwagi nie mają zastosowania; zamiast ro- 
bocizny, pobierana jest od nich gotówka, 
względnie materjaly budowlane wediug pew- 
nych ustalonych norm; aby ich jednak ten 
niezmniejszony szarwark zbytnio nie obcią- 
żał, można poradzić w ten sposób, że obni- 
żyć i to dość znacznie te normy, to znaczy 
obniżyć wartość dniówki, względnie furman- 
ki szarwarkawej; takie obniżenie wartości 
dniówki, stosowane było dość często przez 
niektóre urzędy gminne, niestety w mniej 
szłachetnym ce!u, mianowicie, żeby więcej 
uzyskać spłat szarwarkowych w gotówce; 
oczyjwiście było to ze szkodą dla sprawy dro 

gowej; obecnie jednak jest to, mojem zda- 
niem, dopusczalne i, jako ulga dła płatn'ków 
nie posiadającypch nadmiaru 1obocizny, na- 
wet bardzo wskazane, 

Sprawa szarwarku obecnie jest bardzo 
aktualną w związku z układaniem budżetów 
gminnych. Ze względu na brak  funduszówi 
państwowych i seimikowych Środek c'ężko- 
ści gospodarki drogowej, wyraźnie przesu- 
nął się w kierunku szarwarku i wobec tego 
dla zachowania równowagi, wymiar jego 
pod żadnym pozorem nie może być zmn'ej- 
szony, Chwiła obecna dla dróg jest bardzo 
ciężka i szarwark odpowiednio wymierzony, 

oraz racjonafnie zorganizowany ; użyty, mo- 
że się stać dla nich jedynym ratunk'em, 

Inż. K, Liksza 

Z życia harcerskiego 
w Wilnie 

Leży przedemną jednodniówka Czarnej 
Trzynastki, Wileńskiej Drużyny Harcerskiej, 
wydana z okazji dziesięciolecia tejże druży- 
ny. Dziesięć lat nieprzerwanej pracy — duży 
szmat czasu, jak na nasze stosunki. 

Na naczelnem miejscu podziękowanie ks, 
biskupowi Bandurskiemu, wielkiemu i szcze- 
remu przyjacielowi harcerstwa wogóle, a 
drużyny — jubilatki w szczególności. 

Dalej dzieje Trzynastki, Naprawdę „jak 
w bajce" — żołnierz — ochotnik a zarazem 
członek krakowskiej Czarnej Trzynastki za- 
sadził latarośi podwawelskiej macierzy na 
świleńskim gruncie. Niedługo czekał na owo- 
ce, Już w następnym roku, Trzynastka jest 
najlepszą drużyną na terenie Wileńszczyzny, 
a raz zdobytej palmy pierwszeństwa, nie wy- 
puszcza już ze swoich rąk po dziś dzień. 

Chłubą drużyny są „włóczędzy* — star- 
sze pokolenie harcerskie, które mimo osiąg- 
niętych dyplomów i oczekiwanego zarostu 
na twarzy, nie zrywa z drużyną, przeciwnie, 
pomimo rozsypania się po całej Polsce (2-ch 
nawet zagranicą pracuje), utrzymuje kontakt 
z macierzą i rozsławia jej imię, 

Wreszcie kronika dziesięciołetniego życia 
Czarnej Trzynastki — nagie, lecz jak wy- 
mowre fakty, chlubnieświadczące o jej człon- 
kach. Mój ty Boże! ile oni zdobyli dyplomów, 
nagród, odznaczeń! Gdz'e oni nie byli! Dzię- 
ki siedmiu obozom, wrzesz i wzdłuż zwiedzili 
Po!skę, 

Miłem urozmaiceniem  jednodniówki są 
zdjęcia fotograficzne, przedstawiające trzy- 
nastaków to w Tatrach, to na Pomorzu, to 
w pobliskich Zielonych Jeziorach, czy też 
wreszcie w Pradze, tegorocznego 
złotu skautów słowiańskich. 

Jednodniówka, choć uboga w stronice, 
pod każdym innym względem przedstawia 
się dodatnio — szkoda tylko, że zdaje się 
być dziełem jednego człowieka, Czyżby w 
tak licznej drużynie nie znalazło się więcej 
ludzi gotowych do podobnej pracy 

* * 

6 i 7 b:m, odbywał sie mw Wiłnie zjazd 
drużynowych Chorągwi Wileńskiej Harcerzy, 
W związku z tem nie od rzeczy ie po- 
dać parę ogólnych cyfr, dotyczących harcer- 
stwa na Wileńszczyźnie. Otóż w skład na- 
szej Chorągwi wchodzi 12 drużyn z samego 
Wilna, 16 z wojawództwa wileńskiego i 17 
z nowogródzkiego — razem 45 drużyn, sku- 
pionych w 23 środowiskach (łącznie z Wil 
nem), Na zjeździe 5 drużyn było nierepre- 
zentowanych. Zjazd swoją obecnością za- 
szczycił mjr, Pfeiffer z ramienia Ministerstwa 
Spraw Wojskowych ; harcmistrz Polkowski 
— delegat Głównej Kwatery Harcerzy. N, G, 
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wie ci stale odgrażali się, że nie od- dopeiniło klęski. Jedyny ratunek był w 
dadzą ani piędzi ziemi, straszyli Japoń- rokowaniach pokojowych. Rozpcczyna 
czyków proklamacjami, a jak przyszło no je kilkakrotnie, aż wreszcie w dniu 
do walki, sromotnie opuszczali pole 
bitwy. 

Szczególnie generał U-da-żeń był 
groźny w swych  enuncjacjach. „Zor 

17-go kwietnia 1895 roku podpisany 
został w Simonoseki traktat pokojowy, 
na mocy którego Chiny uznały nieza- 
wisłość Korei, odstąpiły na rzecz Japo 

ganizowałem — pisał w jednej ze swo nji Formozę, wyspy Peskadorskie i Ry 
ich proklamacyj — 50 bataljonów naj 
lepszych chnańskich wojsk wyszkoliłem z Portem Artura, 
je, zaopatrzyłem w nowoczesne .kara- ponji całkowita przewagę na wodach 
biny magazynowe i gotów jestem pójść zatoki Peczilijskiej. Oprócz tego Chi- 

backie oraz część półwyspu Liao Tong 
co zapewniało Ja- 

na spotkanie wroga. Gdzież wam, |a- ny zobowiązały się wypłacić Japonii 
pończykom, zmęczonym i wyczerpa- odszkodowanie wojenne w wysokości 
nym chłodem i chorobami mierzyć się 200 miljonów lan. 
z moimi wypoczętymi żołnierzami? 
Wasze żony ze łzami oczekują wasze- 
go powrotu, a wy służycie interesom 
Otori (b. japoński poseł w Korei). 
Służba wojskowa sprawia, że stanowi 

Uznanie niezawisłości Korei było— 
oczywista — fikcją, mającą na celu za 
maskować sferę niepodzielnych wpły- 
wów Japonji na tym odcinku kontynen 
tu azjatyckiego. Z dobrodziejstw trak- 

= A) 1“ 

KRONIKA 

W. s. g. 7 m. 33    Z. s. g. 2 m, 45 
Euzebjusza 

POKAZE TRESTA 

SPOSYRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGICZNEGO U. S. B. W WILNIE 

Z dnia 14 grudnia 1931 roku 
Ciśnienie średnie 758 
Temperatura średnia O, 

Temperatura najwyższa +1. 

Temperatura najniższa —1, 

Opad w mm.: Ol 
Wiatr: północno-zachodni, 

Tendencja baromet.: spadek 

Uwagi: pół pochmurno, 

    

MIEJSKA 
— Kasa Chorych organizuje w czasie od 

2 do 9 stycznia „tydzień przeciwgruzliczy“ 
podczas którego będą wygłaszane  odłczyty 
publiczne i wyświetlane filmy propagando- 
we. 

— Próbne jazdy wozów „Arbonu”. Dziś 
w dzień ukażą się na mieście autobusy „Ar 
bonu” w cełu dokonania próbnych kursów 
pasażerskich na poszczególnych linjach. 

— Wigilja ubogich, — Magistrat, doro- 
cznym zwyczajem wyasygnował pewne fun- 
dusze na urządzenie wigilji w przytułkach i 
schroniskach, utrzymywanych przez miasto. 

— Spisy poborowych, W czasie od 2 do 
15 stącznia w wydziale wojskowym będzie 
można przeglądać spisy poborowych roczni 
ka 1911. 

Wsze'kie omyłki i pominięcia będzie moż 
na przy tej okazji naprawić. 

WOJSKOWA 
— Zaprzysiężenie rekrutów, W niedzielę 

w godzinach rannych w poszczególnych od 
działach garnizonu wiłeńskiego odbyło się 
zaprzysiężenie rekrutów powołanych do woj 
ska tej jesieni. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— 146 Środa Literacka, Znana literatka 

nieniecka i przyjaciółka Polski p. Elga Kern, 
przebywająca w naszem mieście z powodu 
przygotowywania monografii niemieckiej o 
Wilnie, wygłosi na jutrzejszej Środzie Lite- 
rackiej referat p.t. „Współczesny „ Niemiec 
wobec kryzysu kultury*. Przemówienie to 
następnie przetłumaczone zostanie na język 
polski, poczem odbędzie się dyskusja 'w ję- 
zyku polskim, Będzie to ostatnia Środa 
przed ferjami šwiatecznemi, Wstęp dla człon 
ków rzeczywistych i członków sympatyków 
— bezpłatny, prowadzeni goście płacą 1 zł. 

— Posiedzenie T-wa Pedjatrycznego. 
Dnia 17 bm., rw lokalu Ośrodka Zdrowia 
(Wielka 46) o godzinie 20 odbędzie się po- 
siedzenie T_wa Pedjatrycznego, 

«Porządek dzienny: 1) Odczytanie proto- 
kółu z poprzedniego posiedzenia. 2) Dr L. 
Łukowski, Pokaz i omówienie przypadku zu- 
pełnego odwrotnego ułożenia trzew. 3) Dr 
E. Iszora, Zasady refleksologji (część I). 4) 
Dr A. Trus'ewiczówna, O anginie u dzieci. 
5) Dr ]. Zienkiewicz, Omówienie przypadku 
ograniczonego zapalenia opon mózgowych 
po nasłonecznieniu. 6) Wolne wnioski, 

— Zarząd Oddziały wneńskiego P.T.F. 
zaprasza niniejszem członków PTF. na ogól 
ne zebranie Oddziału organizowane ku czci 
Michała Faradaya w związku z setną rocz- 
nicą odkryca indukcji elektromagnetvcznej, 
Zebranie odbędzie się w środę dnia 16 gru- 
dnia br., o godzinie 18, w Zakładzie Fizycz- 
nym USB. (ul. Nowogródzka 22) 

Porządek dzienny: 1) Słowo wstępne, wy 
powie W. Dziewulski. przewodniczący Od- 
działu W*leńskiego PTF. 2) Życiorys Fara- 
daya, wygłosi W. Staszewski, 3) Odkrycia 
Faradaya; a) Indukcja elektromagnetyczna, 
wygłosi W. Dziewulski (z. pokazami) 
Elektroliza, zjawisko magnetooptyczne, dia- 
magnetyzm, wygłosi |, Patkowski (z poka- 
zami). 4) Znaczenie Faradava w rozwoju 
teoryj elektromagnetyzmu, wygłosi |], Weys- 
senhoff. 

— Zarząd Sekcji Szkół Średnich Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Wiłnie zawia- 
damia, iż Zebranie Sekcji odbędzie się dnia 
15 bm., o godzinie 18 m. 30, w lokalu PGŹ. 
im. J. Czartoryskiego (Mata Pohulanka). 
Na zebraniu wygłoszony będzie referat dy- 
skusyjny Kol. dr M, Kappa pt. „Praca do- 
moawa ucznia” 

Koledzy goście 'mile widziani. 
— Komitet Zjazdu Maturzystów gimn. 

im, Ad. Mackiewicza w: Wilnie podaje do 
wiadomości Kol,Kol. Maturzystów tegoż gim 
nazjum, że w związku z mającym się odbyć 
Zjazdem Maturzystów w dniu 5 stycznia 
1932 r. wszelkie sprawy są załatwiane w po 
niedziałki i czwartki w godz, 6—7 wiecz. 
przez Komitet, urzęduigcy w lokalu gimna- 
zjum (Dominikańska 3-5), 

Obecnie są rozsyłane zaproszenia na Zjazd, 
po otrzymaniu których należy niezwłocznie 
zgłosić swe uczestnictwo w Zjeździe, Wobec 
braku adresów niektórych maturzystów, nie St 
mogą być im wysłane zaproszenia i osoby 
zainteresowane zgłosić się powinne osobiście 
lub korespondencyjnie do Komitetu według 
powyższego adresu. 

RÓŻNE 
— Więcej uwagi na chodniki, Podczas 

wczortjszej śkzgawicy zdarzyło się kilkana- 

ście wypadków złamań rąk i nóg, 

Policja winna zwrócić większą uwagę na 
stan chodników, bowiem dozorcy wcałe się 
nie kwapią do usuwania śniegu. 

— Stałe dotacje na bezrobotnych, Wojewó 
dzki Komitet do spraw  bezrobociai podaje 
wykaz instytucyj, które zadeklarowały stale 
miesięczne dotacje na rzecz Komitetu: 

Bank Ziemski Wileński — zł, 200, Pocz 
towa Kasa Oszczędności — zł. 200, Komu 
nalna Kasa Oszczędności — zł. 100, T-wo 
Kredytowe 'm, Wilna — zł. 50, Wileński 

cie cel dla naszych kul. Jestem jednak tatu w  Simonoseki nie skorzystała Prywatny Bank Handlowy — zł. 50, Bank 
wspaniałomyślny: nie chcę was unie- 
szczęśliwiać i dlatego radzę: poddaj- 
cie się, a unikniecie śmierci. Zwycię- 
stwa przypadnie w udziale lepiej 
wyćwiczonym wojskom. Moje 15-let- 
nie doświadczenie daje mnie pewność, 
co do wartości moich żołnierzy”. 

Te „łepsze* wojska w bitwie pod 
In-tsu pierwsze rzuciły się do ucieczki. 
Propaganda gen. U-da-żenia nie dała 
rezultatów. Sposób jednak generała za 
chował się do dnia dzisiejszego. I dziś A: 

walczą Chińczycy więcej słowem, niż 
bagnetem i szablą. 8 

Zdobycie Portu Artura, a następnie 
» Wej-ha-wej oraz zniszczenie tam floty 

jednak |aponja. Interwencja Rosji, Nie 
miec i Francji spowodowała zmianę 
układu. Japonja zmuszona było zre- 
zygnować z zajęcia części półwyspu 
Liao - Tong wzamian za podwyższe- 
nie odszkodowania wojennego. 

IPierwsze błyski „Wschodzącego 
Słońca” padły na kontynent azjatycki. 
Za lat 10 po krwawej walce z Rosją 
nastąpił drugi etap podboju. Państwo 
Mikada stanęło mocną nogą w Porcie 
rtura, wysuwając swe forpoczty dale- 

ko na żachód do Madżwrji. Teraz jeste- 
Śmy świadkami trzeciej fazy pokony- 
wasia przez Japonję terenów chińskich. 
RZ Esquire. 

Bunimowicza — zł, 60, Bank Centr, Lu- 
dowy — zł. 30, Bank Związku Kupców i 
Przemysłowiców — zł, 20, D. H, F, Winiski 
— zł, 20, D, H, Kleck i Lewin — zł. 20, D, 
Н, M. Ryndziński — zł, 20, Żydowska Kasa 
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TEATR ! MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni, Ostatnie przed 

stawjenia „Pana posła i Julji. — Dziś we 
wtorek dn:a 15 bm, o godzinie 8 w. ukaże 
się arcydowcipna, współczesna komedja K. 
Leczyckiego i ]. Mackiewicza „Pan poseł i 

julja", która cieszy się zasłużonem powodze 
niem wśród szerokich warstw: publiczności 
wileńskiej Publiczność oklaskuje świetną grę 
aktorów, z pp, Brenoczy, Dunin-Rychłowską, 
Detkowską, Marecką, Ciecierskim, Detkow- 
skim, Glinskim, Wasilewskim oraz Wołłejką 
na czele. 

— Teatr Miejski na Pohulagce, Ostatnie 
przedstawienia „Teatru wiecznej wojny" — 
Dziś, we wtorek, dnia 15 bm. o godzinie 8 
wieczorem ujrzymy najnowszą sztukę M, je 
wreinowa „Teatr wiecznej wojny" — najlep 
sze może z dzieł tego wybitnego dramatur- 
ga. Reżyseria Stanisławy Wysockiej wydo- 
była wszystkie wartości artystyczne utworu, 
a świetna obsada aktorska z pp. Kamińską, 
Ładosiówną, Szurszewską, Wysocką, Biele 
ckim, Domańskim, Mileckim,  Wyrwiczem, 
Wyrzykowskim oraz Zastrzeżyńskim na cze 
le, znalazła wdzięczne połe do popisu w sze 
regu Świetnie zarysowanych ról. Pomysłowe 
dekoracje W, Makojnika przyczyniają się nie 
mało do powodzenia tej oryginalnej sztuki. 

Jutro i dni następnych „Teatr wiecznej 
wojny”, 

„— Piątkowa premjera w Lutni. W piątek 
dnia 18 bm,, o godzinie 8 wlieczorem Teatr 
Lutnia występuje z premjerą świetnej, try- 
skającej rumorem komedj! Ludw'ka Verneui- 
la „Tak się zdobywa kobiety”, niegranej je 
szcze w: Wilnie. Zapowiedziana premjera wy 
wołała w Wilnię duże zainteresowanie, tak 
ze względu na osobę ulubionego autora, jak 
i na świetną obsadę, którą stanowią pp.: Bre 
nojzy, Detkowska, lubowska, Bielecki, De- 
junowicz, Domański, Jaśkiewicz, Wołłejko, 
oraz Wyrwicz-Wichrowski, który tę sztukę 
reżyseruje. Niemałą atrakcją będzie niewąt- 
pliwie piosenka „Rumba”, śpiewana — przez 
czarującą p, Brenoczy. Dekorator W. Makoj- 
nik komponuje nowe, piękne wnętrza, 

— Sobotnia premiera na Pohulance, W 
najbliższą sobotę dnia 19 bm. o godzinie 8 
wieczorem, Teatr na Pohulance zapozna pu- 
bliczność wileńską z nową, doskonałą kome- 
dią Leopolda Marchanda „Logika pana Bal- 
tazara". Interesującą nowość te wprowadza 
na naszą scenę reżyser W, Radulski, Obsadę 
stanowią: pp. Kamińska, Szpakiewiczowa, 
Stanisławska, Budzyński, Czapliński, Ciecier 
ski, Detkowski, Gliński, Karpiński, Skolimow- 
ski, Łubiakowski oraz, Zastrzeżyński. Nowe 
dekoracje pomysłu W! Makojnika, 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino Miejskie — Biała niewolnica, 

Hellos — Krwawy Wschód. 
Hollywood — Ncł'e paryskie, 
Casino — Trzy strzały. 
Światowid — Broadway, 
Pan — Noce marokańskie. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA AA AAA 
POSZUKUJĘ 

większego i jasnego pokoju w śródmieś 
ciu z niekrępującem wejściem, pod 
atelier malarskie, Zgłoszenia do Re- 

dakcji „Słowa* dla Józefa Horyda, 
  

  

vy 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w cyfrach. Przez ubiegłe 

dwa dni zanotowano w Wilnie 74 wypadki, 
w tem 16 kradzieży (6 wykryto), 

, ybicie szyb, Nieznani sprawc 
bili w nocy szyby w domu „Pomoc Pr 
przy. ulicy Subocz. 

— Przykra przygoda, Bawiącemu chwiło- 
wo w Wilnie Szymonowi Łastowi (wieś O- 
sowiec pod Wilejką) skradziono w domu 
WA przy ulicy Beliny 1 kilkadziesiąt zło 
tych, 

wy- 
acy“ 

Zerwane przewody pod 
Porubankiem. Połączenie telefoniczne 
Porubanek — Nowosiołki zostało uszkodzo- 
ne na przestrzeni 150 mtr, 

Również uległy uszkodzeniu przewody 7-0 
baonu KOP w Podświlu, gdzie na drodze do 
Dziwnik wtącięto 70 mtr, drutu. 

— Tożsamość wyłowionych zwłok. 
Przed paru dniami przy ulicy Tartaki wydo 
byto z Wiłji zwioki staruszki, Obecnie usta- 
lono, że jest to ciało Stefanji Rybakiewiczo- 
wej (Piłsudskiego 67), która najprawdopo- 
dobniej popełniła samobójstwo. 

— Pożar na ul, Piłsudskiego0— 
W dniu 13 bm, przy ulicy Piłsudskiego w 
domu Nr 38, należącym do Rotszerowej Este 
ry, w mieszkaniu Lewina Hirsza powstał po 
żar, wskutek którego spaliło się mieszkanie 
Lewina oraz część dachu. Straż pożarna 0- 
gień ugasiła. Straty wynoszą 3060 zł, Dom 
zaasekurowany na sumę 3940 zł, Przyczyna 
pożaru — silnie napalony piec. 

— Włóczęga - złodziej, W dniu 13 bm. 
z niezamkniętego mieszkania w domu Nr. 21 
przy ulicy Krzywe Koło na szkodę Kobryń 
Heleny dokonano kradzieży koszyka z pry- 
musem, wartości 16 zł, 50 gr. Kryško Anto- 
niego (Połocka 4), który dopuścił się tej kra 
kradzieży, ze skradzionym koszykiem i pry- 
musem zatrzymano, 

— Zamąch samobójczy. — Sokołowska 
Halina (Dabrowskiego 5) w celu pozbawie- 
nia się życia wyp'ła nitrogliceryny z domie- 
szką wody. Pogotowie odwiozio desperatkę 
do szpitała Sawicz w stanie niezagrażającym 
życiu, Przyczyna narazie nie ustalona. 

— Aresztowanie nieuchwyt- 
nego włamywacza, Przed paru tygo- 
dniami zbiegł z pod eskorty pofcyjnej w Lzę 
tochowie niebezpieczny włamywacz Stani- 

sław Runtal, sprawca kilkunastu grabieży w 
województwie kieleckiem. 

Runtal kryjąc się przed policją dotarł aż 
do Wilna, gdzie również dałisie poznać ja- 
ko niebezpieczny przestępca, Wreszcie gdy 
zauważył, że każdej chwili może nastąpić 
„wsypa* umknął na powincję. Onegdaj na 
rynku w Rudominie poznał go policjant 
zdołał zatrzymać. 

— Zuchwała kradzież. — W nocy z 8 na 
9 grudnia, po wyjęciu szyby z okna, dostali 
się do skladu mebli braci Rubinowiczów przy 
ulicy S'iwalskiej (dom narożny przy rynku. 
Złodzieje nie zdołali nic skraść z powyższe- 
go składu, wywiercili natomiast w ścianie 
drewnianej otwór, przez który przedostali się 
do sklepu sąsiedniej Spółdzielni Spożywców 
„Jędność* i skradli stamtąd większą ilość 
wyrobów tytoniowych i innych towarów, 
przedstawiających wartość 2000 złotych, Kra 
dzież tę poprzedziły podobne wypadki w 

spółdzielniach: „Snop”. w . Poleczkiszkach 
gminy werenowskiej, 'w S'elcu gm. bielickiej 
i składzie spółdzielni w Bieniakoniach, 

Zatrucie się oficera re- 
zerwy — bezrobotnego, — Cieżkie- 
mu zatruciu nieustalonemi bliżej alkohof'da- 
mi uległ fan Mozelewski (Pańska 7) oficer 
rezerwy, bezrobotnp, Ulokowano go w szpi- 
talu Żydowskim, 

— Zajście w bursie „Promie- 
nistych*, Wczoraj wieczorem w bursie 
„Promienistych“ przy ulicy W. Pohulanka 
m 18. podczas bółki został przebity nożem 
w okoł'ce serca 20-letni Andzrei Sułkowski. 

Sprawcą peranienia był kolega poszkodo 
waneoo, 

Sułkowskiego z uwagi na jego stan prze 
wieziona do szpitala św, Jakóba. 

WILEIKA 
— Pobity na zabawie, — We wsi 

Poniatycze gm, wiazyńskiej podczas zabawy 

  

Wystawa Komitetu 
W połowie listopada Komitet Ra- 

towania Bazyliki uchwalił urządzić 
wystawę, obrazującą odkrycie ;szcząt 
ków królewskich w Bazylice Wileń- 
skiej. Organizację wystawy powierzo- 
no konserwatorowi dr. Lorentzowi. 
Program wystawy został już osta- 
tecznie zaaprobowany przez Komisję 
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Ratowania Bazyliki 
Historyczno-Artystyczną na ostatniem 
posiedzeniu w dniu 12 b. m. W po- 
niedziałek wyjechał do Warszawy 
konserwator Lorentz w celu załatwie- 
nia szeregu spraw, związanych z ©r- 
ganizowaną wystawą. Bliższe szcze-. 
góły o wystawie będą podane w naj- 
bliższym czasie. 

Areszty wśród Kkemunistów 
WILNO. — Nocy wczorajszej policja 

przeprowadziła liszne rewizje w mieście, w 
rezultacie których aresztowano parę dziesiąt 
ków "bardziej aktywnych agitatorów wywro 
towych. Represje te spowodowane zostały 
wzmożoną akcją komunistów z racji dzisiej 

Skazanie szpiega 
BARANOWICZE. PAT, — Nowogródzki 

Sąd Okręgowy na sesjj w Baranowiczach 
rozpoznawał sprawę mieszkańca Baranowicz 

Bazylego Jugoba, oskarżonego 0 uprawianie 
szpiegostwa na rzecz Rosji Sowieckiej. 0- 

szego „dnia głodnych" organizowanego przez 
koinintern, 

Również na prowincji miały miejsce are- 
szty į rewizje, które ujawniły większą ilość 
bibuły wywrotowej, 

Ogółem do dyspozycji władz przekazano 
60 aresztoanych. 

w Baranewiczach 
Skarżony Jugob przyznał się całkowicie do 

winy, wobec czego Sąd, biorąc pod uwagę 
jego podeszły wiek — 62 lata — i szczerą 
skruchę, skazał go na 8 lat ciężkiego wię- 

zienia z pozbawieniem praw, 

Zaginęła młoda dziewczyna 
WILNO, Przed dwoma dniami zaginęła w 

dość Zasndkowycų okolicznościach młoda 
panna Helena Gasperowiczówna, zamieszka- 
ła przy siostrze (W. Pohulanka 32), 

W sobotę p. Gasperowiczówna wyszła 
wieczorem do miasta w celu poczynienia pew 
nych zakupów. Od tego wszelki ślad po niej 

Z SĄDÓW 
SEKWESTRATOR MAGISTRACKI 

NA ŁAWIE OSKARŻONYCH 
W dniu wczorajszym Sąd Apelacyjny na 

skutek zarządzenia Sądu Najwyższego roz- 
poznał ponownie głośną w swoim czasie 
sprawę sekkwestratora samorządu wiieńskie- 
go Józefa Borowskiego. 

Borowski oskarżony był o przywłaszcze 
nie sobie większej kwoty pieniężnej, 

Sąd Okręgowy na posiedzeniu w dniu 17 
października 1930 r. skazał go na osadzenie 
w więzieniu na przeciąg 1 roku 6 miesięcy, 
zasądzając przytem powództwo na rzecz Ma 
gistratu w. wysokości 3,427 zł. 53 gr, 

Wyrok ten został zaskarżony, lecz bez- 
skutecznie, gdyż wyrok pierwszej instancji 
w całej rozciągłości zatwferdzono. э 

Wczoraj po dokładnem zapoznaniu się 
z sprawą Sąd uznał winę Borowskiego za u- 
dowodnioną, Na podstawie jednakże dowo- 
dów rzączowych, dostarczonych przez Ma- 
gistrat w postaci ksiąg buchalteryjnych, Sąd 
uznał za możliwe zmniejszyć powództwo cy 

| wilne do 2,157 zł. 47 gr. W pozostałej zaś 
części wyrok zatwierdzono, 

РО 
Na stacji Podbrodzie kupiec leśny p. 

Dański. przy ładowaniu do wagonów drze- 
wa, zatrudnił cały EE: — 
Między innymi Jankiela Sztejnmana. Pozo - 
stali pracownicy nie bardzo byli zadowole 
ni z tego wyboru swego pracodawcy, gdyż 
Sztejnman- odznaczał się dość dużą Siłą i w 
robocie wyprzedzał swych towarzyszy, 

Widocznie był on dobrym robotnikiem, 
gdyż pozostał nadal na swojej posadzie. 

Robotnicy postanowiń pozbyć się jego 
za wszelką cenę. Sposobność po temu nada 
rzyła się w dniu 18 lutego 1930 roku, 

Sztejnman, ładując drzewo do wagonu — 
zwrócił się do swego kolegi Ch. Sidersona, 
z prośbą o pomoc, ten zaś zamiast udziete 
nia pomocy, zaczął go bić. Napadnięt 
chcąc się bronić — chwycił do rąk kołe 
rzucił się do napastnika, ale nie dogonił go; 
Tymczasem brat uciekającego uderzył Sztejn 
mana pięścią w nos, Skutki tego uderzenia 
dla Sztejnmana były fatalne. — poszkodo- 
wany zachorował na nerwicę urazową. 

Sprawa tą zainteresowały się władze są 
dowe i w dniu 15 września rb, znalazła się 
ona na wokandzie Sądu Okręgowego w 

Wilnie. ; 
Sąd po zapoznaniu się ze szczegółami 

sprawy skazał Szlomę Sidersona na osadze 
nie w więzieniu, zamieniającem dom popra 
wy na lat 3.. я : 

Pozatem zostało uwzględnione powódz- 
two cywilne w wysokości 1092 zł. 89 gr. 

Obrona wyrok ten zaskarżyła i na sku 
tek skargi apelacyjnej sprawę tę rozpozna 
wał Sąd Apelacyjny w dniu wczorajszym, 

Na rozprawie, której przewodniczył pre- 
zes Wacław Wyszyński, zostali zbadam w 
charakterze biegłego prof, Maksymilian Roo- 
se i dr, Wirszubski, 

Biegli po zbadaniu poszkodowanego, któ 
rego pod ręce przvprowadzily siostra i mat 
ka, orzekli, że Sztajnmanowi zadano ciężkie 
uszkodzenie ciała. 

Wobec orzeczenia biegłych prokurator 
Komar wnosił o zatwierdzenie wyroku pierw 
szej instancji, 

Prośbę tę bopierał także przedstawiciel 
powodu cywiłnego p. mec. St, Totwen, po- 
zatem prosząc 0 zatwierdzenie powódz- 
twa i zasądzenie kosztów za drugą instancję. 

Obrońca skazanego adw. j. Czernichow 
prosił o zmianę kwa!ifikacji czynu i o zmniej 
szenie kary, 

Po przerwie został ogłoszony wyrok, na 
mocy którego Szlome Sidersona skazano na 
zamknięciu w więzieniu na przeciąg miesię 
cy 8. 
'Pozatam wyrok pierwszej instancji został 

w całej rozciągłości zatwie"dzony., 

| M J) A 
WĘGIEL | KOKS górnośląski poleca 

firma DEULL, Wilno, Jagiellońska 3. 
tel. 8-11. 

CJ i ši) M 

wynikła bójka, podczas kt został ciężko 
pobity Klemens Robert, z» =: 

Sześciu uczęstników zajścia policja za- 
trzymała. 

MOŁODECZNO 
— Spaliło się siano, Przy torze kolejowym 

Zalesie — Prudy spłonęły dwa stogi siana, 
należące do kolejarza Józefa Węgłowskiego, 

WILNO-TROKI 
— Symulacja napadu, Z nieznanych bii- 

żej przyczyn symulował na siebie napad St. 
SS ze wsi Biekłany, gm. solecznic- 

iej. 
Doniósł on policji, że koło Karczówki gm, 

rudomińskiej (trakt Wilno—Lida) trzech -0- 
sobn'ków zrabowało mu 385 złotych. 

„Symulanta pociągnięto do odpowiedzial. 
ności, 

   

  

Oddziały garnizonu wileńskiego w mie- 
Siącu grudniu złożyły na rzecz bezrobocia 
2,682 zł. 20 gr. Pieniądze zostały «wpłacone 
na odpowiednie konto PKO. 

  

zaginął, Zaniepokojona rodzina pomoce 
ła natychmiast policję śledczą, narazie 
wszelkie posztikiwadka spełzły na niczem? 

Zachodzi obawa porwania, bowiem о- 
statnio widziano zaginioną w towarzystwie 
jakiegoś nieznajomego nikomu osobnika, 

  

  

Z ostatnich premier 

  
P. Wyrwicz-Wichrowski w sztuce 
Jewreinowa „Teate Wiecznej Woj- 

ny”. 

SPORT 
NARCIARZE NA START! 

Onegdaj rozpoczęli sezon łyżwiarze, a 
następnie wzgórza okoliczne poitały narcia- 

rzy, 
Śniegu jest 

zadebiutować, 
Liczna armja kpt. Łuckiego, naszego tre 

nera i czołowego narciarza, przeszła dosko 
nałą zaprawę i na śnieżek oczekiwała z nie- 
cierpliwością. 

Ale nietylko oni, gdyż narciarstwo zdo- 
EE sobie w ez coraz więcej zwołen 
ników i sezon obecny przysporzy niejeden 
dziesiątek adeptów, Pa 

Zbyt wcześnie jeszcze, aby wzmianko 
wać o zapowiedzianych imprezach, wspom- 
nieć tylko należy, że skocznia przy boisku 
6 pp. Leg. została przerobiona tak, że obec 
nie zawodnicy będą mogli uzyskiwać znacz 

  

już tyle, aby 'można było 

  

nie dłuższe skoki, Pozatem dowiadujemy 
się, że zawodnicy „Ogniska" wyjeżdżają na 
wielkie zawody do Zakopanego. 

Tyle narazie. 
Niżej podajemy sylwetkę, jakie wkrótce 

będziemy często widzieli na ulicach Wilna, 
. Elegancka, rumiana od mrozu j zimęcze 

nia narciarka. (t). 

  

Pamiętaj, obywatelu, że w wieku od 15 
do 60 lat, co trzeci człowiek umiera z paż 
licy! Wyobraź sobie ogrom tej klęski ipo- 
pieraj wałkę z nią! Kupujcie nalepki prze- 
ciwgruźlicze Popierajcie „Dni Przeciwgruź- 
Nepi 2 budowę sanatorjum pod 
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Coreczka powieszonego w Baranowiczach GIEŁDA WARSZAWSKA 
przyjęta do ochrony 

BARANOWICZE, Nawiązując do wzmianki czasu aresztowania jej ojca błąkała się po 
naszej w nim numerze „Kurjera No- 
wogródzkiego* o znalezieniu na podwórku 
ochronki „Naszego Domu'* w Baranowiczach 
6-cio letniej dziewczynki podajemy do wia- 
domości naszych czytelników następującą 
smutną historję podrzutka, 

Dochodzeniem ustalono, że jest to Marja 
Koziejówna, córka Mitrofana Kozieja z Ba- 
ranowqcz, straconego w dniu 27 listopada na 
szubienicy za uprawianie szpiegostwa, Mat- 
ka M. Koziejówny przed kilku laty jako u- 
mysłowo - chora umieszczoną została w jed 
nym ze szpitali dła obłąkanych, gdzie wkrót 
ce zakończyła życie. Sierota małoletnia od 

ulicach m, Baranowicz do czasu, aż spotka- 
ła ją pewna nieznajoma pani i litując się nad 
nieszczęśliwem  dziewczęciem zaprowadziła 
ją na podwórko ochronki, gdzie ją pozosta- 
wiła, umieszczając w kiesząnce dziecka kar- 
teczkę z imionami rodziców. Kierownictwo 
ochronki „Naszego Domu'* szczerze zaopie- 
kowało się opuszczonem dziewczęciem i przy 
tuliło do swego licznego grona dzieci nie- 
szczęśliwych. W ten sposób osamotnione 
dzieci znajdzie odpowiednią opiekę w о- 
chronce, gdzie zapewne zapomni o swojem 
smutnem sieroctwie, A. 

  

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„PORUCZNIK ARMAND* 

„Casio“ 
Dziarski porucznik napoleoński Armand 

(Ramon Novarro) zmuszony jest ukrywać 
się przed zemstą rządu Ludwika XVIII. W 
oczekiwaniu na powrót Napoleona z Elby 
ukrywa się pod przebraniem !okaja, w do 
mu pewnej damy o równie tkliwem sercu, 
jak zaawansowanej w leciech. Spotyka tu 
widzianą już przedtem powabną kuzynkę pa 
ni domu (Dorothy Jordan) i nie tracąc cza 
su zdobywa jej s2rduszko, 

Film może się podobać. Tło historyczne 
nie odgrywa tu większej roli, jako, że akcja 
z takiem samem powodzeniem może rozwi- 
jać się w innem środowisku. Amerykańskie 
obrazy stylowe są zazwyczaj przeładowane 
akcesorjami historycznenu, niezawsze udane 
mi (np, postać Napoleoaa w tym filmie). 

„Ale „Porucznik Armand' ma okazję wło 
żyć mumdur 'gwardji cesarskiej, co bardzo 
podniosło jego urodę. 

Ramon Novarro w filmie tym wygląda 
doskonałe. Jest przystojniejszy nawet, niż w 
„Sewiili”, choć tam serca jego wielbicielek 
bić niemal przestały z zachwytu, Piosenki 
Ramona w „Poruczniku Armandzie* wypad 
ły dobrze, jak również i całość ilustracji mu 
zycznej. jedynie przy aparacie „Casino“ sie 
dzi widocznie ktoś 'ubiący mocne efekty słu 
chowe, bo niesamowite ryki głośnika nie by 
ły ani trochę moderowane. Punktualna do- 
tychczas dyrekcja zaczyna stosować kwad- 
rans akademicki i wyciągać przerwy do nie 
skończoności, 

Nałeży tego unikać — Dodatki tym ra 
zem nie wychodzą poza przeciętność. nawet 
tysunkowy. Dobra w tym względzie trady- 
cja „Casina“ naraża się na szwank, Nie 
watto, Znam ludzi, którzy dochodzą do kina 
specjalme dła obejrzenia dodatków Tad, C, 

Teatr Kolejowy 
„PANI WOŁODY JOWSKA* 

Sztuka z powieści H, Sienkiewicza 

Potrzeba uruchomienia Teatru popularne 
go po cenach bardzo nizkich, odczuwała się 
dawno w naszem mieście. 

. Jeszcze przed wojną, a następnie w okre 
sie wojny mieliśmy stale prowadzone teatry 
tego rodzaju: popułarny im, Syrokomli, w 
gmachu po ratuszawym, ludowy, w gma- 
chu po-cyrkowym, a następnie żołnierski. 

Teatry te cieszyły się wielką frakwencją 
publiczności, ze względu na bardzo  nizkie 
ceny, odpowiedni dobór repertuaru i właści 
wą reklamę, 

Coraz częściej widziało się w tych tea- 
trach publiczność z odległych przedmieść, pu 
bliczność, która przedtem nigdy. do teatru 
rie uczęszczała, 
W sezonie bieżącym sekcja dramatyczna 

s iska" kołejowego — pragnie wypełnić 
tą lukę, spowodowaną brakiem przedstawień 

  

Do wypieku bułek 

Dn zaczynu chleba żytniege 117% 

dla szerszych mas społeczeństwa wiłeńskie- 
go. 

Kierowinictwe „Ogniska* oczywiście or- 
ganizuje w lokalu własnym widowiska O 
charakterze popularnym, lub też widowiska 
historyczne, odsłaniające niejedną kartę na- 
szej przeszłości narodowej, 

Widowiska takie, poprzedzane odnośne- 
mi prejekcjami — mają wielkie znaczenie, 
kształcą bawiem widza i wywołują zamiło- 
wanie do Teatru, 

Po „Wyroku Jana Kazimierza” W. Syro- 
komli wystawionym z wielkim nakładem pra 
cy i kosztów, ujrzeliśmy ostatnio barwną 
sztukę z powieści. Henryka Sienkiewicza „Pa 
ni Woiodyjowska“ (Azja Tuhajbejowicz), 
wystawioną w reżyserji „Zbigniewa Śmiałowi 
skiego ku uczczeniu 15-to letniej rocznicy 
zgonu wielkiego twórcy „Trylogji”, 1 

Całość ujęta w 4 barwne obrazy, posia- 
da iwiełce interesującą akcję, używioną humo 
rem staropolskim i werwą. 

Eiektowne sceny aktu Il-giego, urozmai- 
cone špiewem i tańcami — wywołują za- 
chwyt na widowini, Ё 

Wykonanie sztuki w ramach  niewielkiej 
sceny wypadło ponad wszelkie oczekiwania. 
W rol4:h głównieiszych 'wyróżniłi się dodat 
nio: Azya, Pani Wołodyjowska, Pan Woło- 
dyjowski, Uowowiejscy i Zagłoba, . 

Sceny zespołowe, w których brało udział 
przeszło trzydzieści osób, — byty św'etnie o0- 
pracolwane, pod wprawnem reżyserskiem kie 
rownictwem p. Z. Śmiałowskiego 

Nowe dekoracje i kostjumy dopełniły ma 
lowniczej całości, 

Jak słyszeliśmy, zarząd „Ogniska” zamie 
rza ze sztukami swemi wyruszyć na objazd 
prowincji. 

Na terenie Wiłeńskiej Dyrekcji Kolejo- 
wej istnieje bowiem 26 „Ognisk*, posiadają- 
cych odpowiednio urządzone sale, 

Przyklasnąč tylko należy tym zamierze- 
mom. Prowincja, pozbawiona zupełnie wido 
wisk polskich, — czeka z utęsknieniem, .. 

Sprawa to bezprzęcznie wielkiej wagi i 
znączenia, 

Rzdln wileńskie 
WTOREK, DNIA 15 GRUDNIA 
11,58 Sygnał czasu: 
14,40 Muzyka (płyty), Muzyka lekka i 

taneczna, 
15,25 „Aby tradycji stało się zadość — 

odczyt z Warszawy wygłosi M Ankiewiczo 
wa. 

15,50 Audycja dla dzieci z Warszawy, 
16,20 „O sporcie łyżwiarskim* — od- 

czyt z Warszawy. 
16,50 Muzyka (płyty) Muzyka !ekka., 
17,10 „Zamenhof ; jego wynalazek języ 

ka światowego” — odczyt  esperancki Z 
Krakowa wygłosi prof. dr, Odo Bujwid, 

19,20 „Ze świata radjowego* — poga- 
dankę wygłosi Ałfred Daun. 

20,00 ..Bezrobocie i nadprodukcja* — 
diałog z Warszawy. 

22,30 Komiunikaty z Warszawy. 
23,00 Koncert symfoniczny (płyty). 

  

  

DROŻDŻE SĄ NIEZBĘDNE 
DLA ŻYCIA LUDZKIEGO! 

  

WALUTY I DEWIZY: 
Dołary 8,91 — 8,93 — 8,89, 
Belgja 124,30 — 124,61 — 123,99. 
Holandja 360,85, 361,75 — 359,95, 
LONDYN 30,80 — 30,88 — 30,72. 
Dolar 8,917 — 8,937 — 8,997, 
Nowy York kabel 8,924 — 3,944 — 8,904. 
Paryż 35,02 — 35,11 — 34,93, 
Praga 26,42 — 26,48 — 26,36. 
Szwajcarja 174,00 — 174,43 — 173,57, 
Włochy 46,00 — 46,21 — 45,88. 
Tendencja niejednolita, 

PAPIERY PROCENTOWE: 
‚ 3 proc. pożyczka budowłana 30; 4 proc, 
inwestycyjna 77,50; 5 proc, konwersyjna 
38,50; 5 proc, kolejowa 37; 6 proc. dolaro- 
wa 56—55; 4 proc. dolarowa 42,50; 7 proc, 
stablizacyjna 49,75 — 50,50 — 49,25; 8 
proc, L. Z, BGK i BR, obligacje BGK 94; 
Te same 7 proc, 83,25; 4 i pół proc, ziemskie 
38,75; 5 proc. warszawskie 46,75 — 46 — 
46,75; 8 proc, rwarszawskie 60 — 59,75 — 
60,75; 8 proc. Łodzi 58,75, Tendencja dła po 
życzek niejednolita, — dla listów zastawnych 
utrzymana, 

Pożyczki polskie w Nowym Yorku: 
Dillonowska 47 — 51; Stabilizacyjna 47 

i jedna ósma. 
Dołar w obrotach prywatnych 8,91, 
Rubel 5,06. 

B2 klasy 24 Lot. Państw. 

v4LOSU 
dla posiadacza losu kłasy 

poprzedniej © zł. 

dla nowonabywcy 20 zł. 
Kto jeszcze nie jest w posiadaniu nasze= 
go losu niech kupi u nas szczęśliwy los, 

Kolektura Loterji Państwowej 

„LICHTLOS" 
WILNO, WIELKA 44. 

PKO. 8'051. 
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Bacznošči!i 
Niekrologi i wszelkie 

SŁOWA” craz do wszystkich 

innych pismBEZWARUNKOWO 
najtaniej załatwia Biuro Reklamowe 

Siefma Grabowskiego 
w Wlinie, GARBARSKA 1, tel. 82 

BAMNASZEREZEZEEE 

Pianina lirm „ERARD 

„Laetiegi, <A Fbrger" 
«znane za najlepsze w 
kreju, Sprzedaje na raty 

i odnajmuję. 
Kijos ska 4, H. Abelow 

do ogłoszenia 

—
 

  

   
  

  

Ogłoszenie 
Wileński Urząd Wojewódzki niritj- 

szem ogłasza, iź jest do natychmiaslowego 

objęcia posada kierownika kolumny 
epidemicznej. 

O warunkach mcżna się dowiedzieć 

w Urzędzie Wcjewódzkiń w Wydziale 
Zdrowia (Wielka 51) w godz. 12—14.         

WĘGIEL i 

ŁOWw O 

SKLEP FUTER 
i pracownia kuśnierska 

Niemiecka 28, ' 

Wszyscy przekona!! się, iż najsolidniejszem źródłem jest znany 

Porudomińskich 
piętro (róg Wielkiej) 
telefon ten sam Ne 13-72 — Nadszedł świeży transport futer. — 

  

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrsbram tr 3 

Koncert, orkiestra pod batuią p. M Sałnickiego. Ceny miejsc bałk 

Od poniedziałku 14 grudnia r. b. Godz, 4, 6, 8, 8 —10 w. 

„BIAŁA RIEWOLKICAĆ 
w rolach głównych Łiane Haid i Włodzimierz Gajdarsw. 

30 parter 60. Kasa czynus odg. 3.39 do 16 w 
+ dnia 21 b. m. 

  

Premjers „CHATA ZA WSIĄ" 

  

  

  

Dźwiękowy 
KINO-TEATZ 

NELIO S$" 
ul. WILEŃSKA 38. 

Sensacja dnia! Polski dźwiękowy epos wojanny! Reż. Jana Przybylskiego 

Dzieje wielkiej miłeści i poświęcenia. 

KRYAWY WSCHÓWB W rol gł. Meczysław Cybulski, Ola Obarska, 

Ema Szabrańska i inni. Potężne sceny batalistyczne. W filmie tym usłyszymy najnowszy przebój muzyczny 
„„ am kochać nie wolne*'. Początek seansów o godz. 4, 6, 8i 10'15, w niedz. o g. Ż-ej pp. 

  

KINO 
HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28   Dziśl Przenój śpiewno-dźwi kowy! Kabarety Paryskiel Tańce! Śpiewy! 

NOCOEE PA ВУ З КЕ (Montparnasse) 
W rol. gł. ulubieniec kobiet bohater lilmu „Droga do Raju* Henry Garat. 

Nad program: Dodatek rysunkowy i tygodni dźwiękowy „Paramountu*. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie 
Świąt, o g. 2ej, Na pierwszy seans ceny zniżone. 

  

SZ WIZAGEWE AIMU Pamela CEIIN 
WIELKA 47. 

Dziś! Emonionujący dramat Dzźwiękowy 

TRZY STRZAŁY (Tajemnicza śmierć) 
W rol. gł Warner Oland | Margaret Churchili. Słynny detektyw , Scotland Yardu wykrywa 
tajemuiczą zbrodnię. Emocja! Napięcie! Nad progr-m: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4, 

6, 8 i 10,30, w świąt. o godzinie 2-ej Na I szy seans ceny zniżone, 

  

tai. 18-51 

  

Dziš mezwykla egz tvczna premjerai 

  

  

    
  

Dźwiękowe + 

BR NOCE AAROKANSK Pusty [11 E Ž © Bd R E na Pustyni) 
PAN W rclach głównych JA'K HOLT, DOROTHY SEBASTIAN i RALPH GRAVES. Pr-'epyszne sceny walki z Ka- 

55 bylami. Tragiczna miłeść dwóch przyjaciół do jednej k« biety. Ucieczka z Piekielnej Wyspy. Niezwykła 1eżyserja. 
wspaniała gra artvstów. Poczatek o godz. 4:ej, w dnie Świąt. o g. 2-ej. Ceny cd 40 gr. BE 

Dźwiękowy Dziś! Najoiękniejszy rewelacyjny 100 proc. dźwiękowo śpiewny film! Całkowity w naturalnych kolorach. 
Kino-Teatr Wzruszający premat miłosny w 14 akt. z życia rosyjskiego, 

STYLOWY: BIE NARZ GÓR Walka kozaka-opryszka z wielk'm księciem. Muzyk. Francisz= 
s ka Lehara. W rol. gł. fenomenalny baryton człowiek o złotym 

Wielka 36 głosie Lawrence Tibet i Walence Mc. Donald. Nad program: Dźwiękowa komedjo-farsa w 2 akt. 

ПАА Dziśł Wielkie p-g głośnej na cały Świat sztuki testralmej. Udział 
KINO arcydzieło dźwiękowe BROADWAS biorą: Ewelina Bren, M. Kenedy i cały zespół 

„SWIATOWID“ Broadwayu. Fascynująca treść! Wspaniałe sceny kolorowe! Rekordowy sukces. Przepiękna rewja! 

Mickiewicza 9. 

kk. 

warunka.h. 

5) Fasoli białej 

24.XII 1931 r. 
Osoby zainteresowane w przetargu Zło- 

żyć wirne oferty w zslakowanych kopertach J, BERNSZTEIN 
do Sekcji pomocy Zawalna Nr. 1 do dnia „ Racjonalneį perfum. P. Wojskowym, 
sakti ps Baisi TAT» -poldkie oras SMBLÓBY SKOTNE WE k ass. may KUPNO Urzędnikom i Akade“ 
zgłaszać się do przetargu ustnego w niedzie- łciowe. leczniczej ISPRZEDAŻ i P HA ! up: 

16 аща 20 ХИ 931 r. o godz.12 w południe. Uq, Mickiewicza 28,m. 5 WILNO, specjalny raba 3 
Wsdjum wymsgane w gotówce 500 zł. przyjmuje 9-1 i 4—8. Mickiewicza 31—4 

lub weksie, gwarautowane przez Bank—przy 
ustnym przetargu. 

J J J M M UN 

DRZEWO 

  
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
W folwarku Markucie Swi- 

stopol m. Wilno 
Sprzedają się parcele na dogodnych 

Zgłoszenie u właścicielki 
tegcż maiątku. 

VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTY 

OGŁOSZENIE PRZETARGU. 
Sekcja pomocy Wileńskiego Wojewódz- 

kiego Komitetu do Spraw Bezrobocia, niniej« 
szem podaje do wiadomości 
przetargu of rtowym i ustnym na dostawę 
następujących artykułów spoży wczych: 
1) Mąki żytniej razowej . . » 
2) Sloninv niesolonej, 

grubości nie przerast, 
3) Kaszy greczanej grubej 
4) Kaszs jęczmiennej pęsak . 

Produkty powyższe z dostawą na skłsdy 
Sekcji Pomocy w Wilnie terminowo do dnia 

Anansl Już wkrótce wielkie przeboje „Siódme Przykazanie" i „PieŚniarz Paryża" z Mauryce Chevalier w roli tytui 

WINA KRAJOWE | 
STARE — LEŻAŁE — MOCNE 

POLECA WYTWÓRNIA 

M. Domo.oth 
Wilno, Kazimierzowski 9. 

z 8 i4 pokoi ze a 
wszelkiemi _ wygodami dostarcza firma „Węg- 
uowoczesnemi, wanna lober* po cenach nie 

na miej cu do Wyna-konkurencyjnych lecz 
ięcia. Wilno, о!, 5- = wackiego 17 waga i gatunek gwa 

rantowane ul. Mickie- 
Km WiCZA 27. 

Skiep > 
spożywczo tytuniowy Pianino 
w śródmieściu, w do-7 1/4 oktaw zagranicz 
brym punkcie, Świetnie bardzo ładne sorzedzje 

      

publicznej o 

      

  

20.0C0 kg Žadač wszędzie. prosperujący do odstą- się za darmo. Zaułek 
Średniej S * O YYYYYYYYYYYYYYYYYTYYYYWYYYYYYYYYYYYYYYYYYY pienia. Adres w Admi- Michalski 8 — 5. 

4.400 nistracji, s 

200 „ —-— AAA 
a teczn 

Po kó 1 E. Kuala i Ska, 
2.000 
2 000 % z osob. przedpokoj*m 

ciepły, obszerny dla 
samotnego, solid, Za- 

GABINET rzecze 16 m. 17. — 

Wilno. Mi kiewicza 26 
tel. 710. Poleca po ce- 
nach zniżonych ogrom- 
ny wybór towarów 
apteczno - kosmetyczno 
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DOKTOR 

     

kobi: BLA Urnder- OKAZYJNIE. |-arryrry' ÓŻNE 
DOKTUR MED. je, dosko- palia zimowe damskie 

uali, odśwież, usuwa i męskie, tutra, skórki, 
BAUAYŁUIESICZOW INS Skazy i braki, Masaż ubrania, jedwabie, bie- 

zd dalis kosmetyczny twarzy, lizna, swetry, pianina, Matura. 
presimuje od 1112 Masaż ciałe, elekitycz- fortepjany, motory ele- Przygotowywanie | ze 

н lecze- ty, " уз2с2ир\а1асу (ра- ktryczne, złoto, srebro, wszystkich przedmio- 

  

Obiodų 
  

    

  

Choroby skórne, 

  

  

  

   
  

  

    

Jako środek odżywczy     

  

  

  Jako źródło witamin 

  

i ie). Natryski „H. „ brylanty i wiele innych tów do eg”am nów w 

poleca ti ik Re A 2 Va prot. CAE si z licytacji zakresie szkół średnich. 
ё шготе', SZW: ERGEG la. Wypadanie włosów, rzeczy sprzedaje tan'o Język! obce: fraucns- 

i cast i a ва т НВ анна ооа ерар ы ar "R 99 w ołowni . Um em, Aobiersnie kosme! w ой5 rect Let Acta 

5 „ku Pracy Obywatel- do każdej cery. Ostat- p.p., i od 5-ej do 7 w.)gre:ki. Lekcyj udzie! 

\ ZAMAOWA 18, tel. 17-90 | | sviej Kobiet w. ga. | DF,GINSDEFg sic zdobycie MARA TLE: A PWS 
proszki do pieczywa jako namiastki nie za- > Cheroby skėrne, we=„ znej. = ь 
stępują drożdży, poddać nie czynią pie- TOON Ze ońsKA Ne. 3 m, | neryczne i moczopi.io-C“ ć.g.10—8 _ _ Sanki = ów 2 ы 
czywa pożywneni i lekkostrawnem, й we. Wileńska 3, od „P. 48. miejskie, wiejskie, ame: 22 Adm. Słowa” sd 

mma : В: — 1446 Te si" pn spkano | spie oe маа P 
567. -Э px „4, Żestesą Monty angielskie i szo: * 3 

: ATO g koazgr. TY dO sprzedania. Ko- > 

w dd 19 ł ty h | : : nie ze sportowymi Sa- Matka 
chleb żytni wypieczony na drożdżach 5 2 0 ( z > PO vaje, doskonali, OdSwŃ8- nęczkami dc AAM czworga dzieci w cięż- 
pulchny, bez zakalca, w miarę kwaśny i ła- kostjumy narciarskie treningowe są już do 8łumowicz raa usiza braki i skazy. Szeptyckiego 5, tel.1301 kich warunkach będąca 
twostrawny. nabycia w Polskiej Składnicy Galanteryjnej choroby жепегуслае, С5Эе © di6 Km za o pomoc dla wy- 

nų, Franciszka Friiczki || Gua 7 snieg EGŁÓ I povoda vaizdu Gays rasta one w 
jeb AA, 3-8 /. Hryalewiczowej, do sprzedania lombzrdzie. O składa- 1 У Л 

> : Zamkowa 9, tel. 6-46. М W Z.P. 26 a WIELKA MIE m5. stół jadalny, otomana, nie najdrobniejszych 

dzięki swej lekkostrawności i bogatej za- - ua BS rež * biurko, łóżka, szata, ro-ofiar prosi w Redakcji 
aS pat należy je stosować do zup, Przyj. = Eru i L po męski, >> pod . literami 
arzyn i sosów. a . Z, P. | radjo 6 lampkowe, apa- A. Z. 

= 2 PIANINA FORTEPIANY I TERENU rat anodowy, głosnik 

= * AKUSZERK LOKALE I ias Kosijumy: 2 
=== palta męskie, kwiaty 

w į FISHARMONJE duże. Zwierzyniec, ul. ZGUBY 
AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA no 
przeprowadziła się m. Pokój 1 lub 2 

droższe bogat: i с slitclh zródła WRS da WOZY, KRAJOWE I ZAGRANICZHE 
TYLKO. GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

  

  A Н SPRZEDAŻ WVRAJĘCIE Zamkowa 3 m. 3. Ga-do wynajęcia z osob- 

a 8 $ r 8 e 2 £ 2 n į f zy 3% binet kosmetyczny, s nem wejś iem, z wan- 

k D Ą B R O w $ K Ė suwa zmarszczki, piegi, naj: A 
i й jabet G = wągry, łupież, brodaw- kol, Košciusz о- 

przeciwko krzywicy, furunkulozie, @ R =" kie karzajki, wypadanie lonja Urzędnicza) od ej it p. _ 3, 

RZEPOWE ZEBCKE ROZZRREZ TZ WZO EPEODEEAE ORA 
KAU pa KITI TKO PET SE SESAS TASTE SS 

Klary i pułkownika poszłam do mego 

> Kto był mordercą? s A myśleć, że zobaczył djab 

Konduktor podskoczył ku mnie. Ale „szefa*. Chodząc po wąskim przedzia „ Biegłam, nie czujac nóg pod sobą. dumnym gestem odsunęłam go ze swej le wagonowym, Pedler zalewał poto- 
Miałam wszak  usprawiedliwienie, że drogi: kami słów swoja sekretarkę, pilnie wo 
śpieszę na pociąg, Wbiegając na dwo — jestem sekretarką si: Pedlera! dzącą ołówkiem po papierze. Byla to rzec, słyszałam za sobą coraz bliższe Proszę mnie odprowadzić do jego wa- kobieta wysoka, o postawie męskiej 
kroki pogoni. Za chwilę złapią mnie! gonu! raczej i olbrzymich okularach na no- 
Oczy moje na chwilę zatrzymały się Klara i pułkownik Rice flirtowali sie. 
na zegarze na ścianie: za jedną minu- na korytarzu Na mój widok wydali o- — — Dzień dobry, — powiedziałam tę jedenasta! krzyk zdumienia: z uroczym uśmiechem. 

Kontroler zagrodził mi przejściena  — Boże, miss Anna! — zdziwił Pedler przerwał zdanie o Partji 
peron. Jak strzała skoczyłam w lewo, się pułkownik. — Skąd się pani wzię- >racy i wpił się we mnie bezmyślnem 
do oddziału pocztowego, wybiegłam ła? Myślałem, że pani już jest daleko. spojrzeniem. Miss Petigrue, która mia- 
na peron przez boczne drzwi. Odpy- — Muszę przedewszystkiem przy- ła widocznie bardzo wrażliwe nerwy, 

chając po drodze urzędnika, który witać się z moim szefem, — powie- zerwałassię, jak oparzona. 
chciał mnie zatrzymać. Pociąg ruszał działam, próbując opanować wzburze-  ——A do djabła! — ryknął Pedler. 
właśnie. Dobiegłam, wskoczyłam na mie. — Gdzie jest sir Pedler? — A młodzieniec w Derbanie? 

wino, ui. Niemiecka m, 6. włosów 10—5-ej. 

  

  

  

  

— Ach! Tak, tak... O czem to ja Rice zaopiekował się ładnemi, a mnie 

mówiłem? Leader Partji Pracy w swej zostawił brzydactwo . Tak zawsze by- 

mowie... O co chodzi, miss Petigrue? wa ze mną — ale wagon jest mój, do 
Czemu pani nie pisze?. djabła, a nie Rice'a... || 

— Zdaje się, że miss Petigrue zła Anna Beddingfeld jedzie ze mną do 

mała ołówek, — zauważył łagodnie Rodezji, jako moja tymczasowa sekre 

pułkownik. tarka, Cały prawie dzień sterczy na 
Wziął z jej rąk ołówek i uprzejmie platformie z pułkownikiem Rice'm i za 

zatemperowal, Oboje z Pedlerem šle- chwyca się pięknym krajobrazem. | 

dziliśmy uważnie jego ruchy. W tonie = Prawda, ja sam zapowiadalem jej, 
jego zadźwięczała nuta, której nie mo- że głównym jej obowiązkiem będzie 
głam zrozumieć. trzymać moją rękę w swych dłoniach. 

Ё ' Ale ona nawet tego nie robi. Može, 0- 
ROZDZIAL XXII. bawia się miss Petigrue. Rozumiałbym 

PAMIĘTNIK PEDŁERA. ja najzupełniej. Ja sam boję się tego 
‚ ., o czupiradła z olbrzymiemi nogami i rę 

Zdaje mi się, że przestanę pisać pa kami, jak u mężczyzny. Prawdziwa 
mietnik! Lepiej napiszę artykuł pod małpa! 

— W swoim gabinecie, w środko- — Jak pan widzi, wolałam pana! tytułem: „Moi sekretarze”. Kiedy myś Anna Beddingield zachowuje się 

Pociąg szedł wem coupe, dyktuje listy miss Peti- - odpowiedziałam słodkim głosem. — 1 0 tej kategorji ludzi, zaczynam bardzo zagadkowo. Wsiadła do po- 
grue. — Słodka kobieta! Pani może na-przychodzić do przekonania, że jakieś ciągu w ostatniej chwili, a oddychała 

— Skąd taka pracowitość? tychmiast przystąpić do wykonywania przekleństwo ciąży nade mną!. tak, jakądyby brała udział w wyści- 
— Hm. Domyślam się, że chce swych obowiązków? Proszę wziąć Raz nie mam wcale sekretarza, to gach. Dziwi mnie to tembardziej, że 

jej dać tyle do przepisywania, żeby mnie za rękę? znów mam ich zbyt wiele naraz. W Pedgett zapewniał, iż wsadził ją wczo 
przez cały dzień nie mogła wyjść z Miss Petigrue chrząknęła i Pedler obecnej chwili pędzę do Rodezji,, oto raj do pociągu, idącego do Derbanu. 
przedziału. cofnął prędko ręke. <zony mnóstwem kobiet. Oczywiście A więc jedno z dwojga: albo Pedgett 

Roześmiałam się i w towarzystwie 

stopień ostatniego wagonu i otworzy- 
łam drzwi. Uratowana! 
coraz szybciej. 

Minęliśmy człowieka, stojącego na 
końcu peronu. Skinęłam mu ręką: 

— Dowidzenia, panie Pedgett! 
Nie widziałam nigdy człowieka, 

   

  

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”. 

    

Dzielna 30 m. 1. od12.€ 

Do sprzedania — — Ter 
tanio — dcgodnie na Zgubioną 
raty place przy Śni-legitym:cję Instytutu 
piszkach Kalwaryjskich Nauk  Handl.-Go:pod. 
różnej w elkości. la-na imię Ireny Butcz- 
form, Fisna 52 m. 3mowiczówny  uniewa- 
od 5 do 6 wiecz, żnia się, 

    

byt może pijany, albo ta dziewczyna 
ma dziwne zdolności rozdwajania się. 

Nawet nie fatygowała się wytłuma 
czyć się! Wogóle nikt nie chce mi nic 
wyjaśnić. Patrzą na mnie, jak na zby 
teczny przedmiot. 

Ale wróćmy do tematu zasadnicze 
go, do sekretarzy: mr. 1 — morderca, 
ukrywający się pod mojem skrzydłem 
przed sprawiedliwością; nr. 2 — pi- 
jak, który popełnił coś brzydkiego we 
Włoszech; nr. 3 — czarująca dziew- 
czyna, mająca dar przebywania w 
kilku odległych miejscach naraz; nr. 4 
— miss Petigrue — przebrany zbrod 
niarz (co do tego nie mam żadnych 
wątpliwości). Pewnie ktoś z włoskich 
koleżków Pedgetta podsunął ją na po 
sadę mojej sekretarki! Kiedy okaże 
Się wreszcie, jak bezczelnie byłem о- 
szukiwany przez Pedgetta, nie zdziwi 
mnie to wcałe. Właściwie najlepszym 
z nich był Riborne. Przynajmniej ten 
nie dokuczał mnie! 

(D. <. п.) 

Redaktor w. z. Witełd Tstarzyśski. |


