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PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 

przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7zł. Konto czekowe P.K.O. 
Ne, 60259, W sprzedaży detal. cena pojedyńczego n-ru 20 gr. 
  

   

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

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

Redakcji — 17-82, Administracji — 228. 
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BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*, 
BARANOWICZE — ul. S; ckiego — A. Laszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — jęgarnia K Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy | 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — T-wa „Ruch“, | 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. { 
TWIENIEC — Skiep tytoniowy — S. Zwierzynski. | 

NIEŚWIEŻ — uł Ratuszowa — Księgarnia jażwińskiego. | 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michałskiege. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy SzkołneX. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 14. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 8. 

ЫВА — ш. Suwalska 18 — S, Mateski. WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch**, WARSZAWA — Tow. Ksiegarni Kol. „Ruch“ 

RETE WEPOKEZEREKISKIIERSZN 
CENY OGŁOSZEŃ: wiersz jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-eį gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
nadesłane miiimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dreżej. 
7agraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

KLECK — Sklep „Jedność 

    

   

  

W PERSPEKTYWIE TYGODNIA O kary cielesne w szkołach 
ANORMALNE STOSUNKI W B, ZABORZE PRUSKIM, 

— Zmiana rządu w Зароп/. 
Wielką niespodziankę w Europie wy- 

wołała wiadomość o dymisji gabinetu 

liberalnego w Tokio w momencie du- 

'żego sukcesu dyplomacji japońskiej 

na terenie Ligi Narodów w sprawie 

zatargu mandżurskiego. Stąd zdaje 

się zbyt pochopnie wyciągnięto wnio- 

sek, że dymisja gabinetu Wakatsuki 

nie jest związana z koniliktem  chiń- 

sko-japoń skim, a jej przyczyn szukać 

należy w sytuacji wewnętrzno poli 

tycznej pań twa Mikada. 

Japonja jak wiele innych państw 

przeżywa kryzys ekonomiczny i acz- 
kolwiek kryzys ten nie jest w Japo- 

nji tak ostry jak np. w Anglji lub 

Niemczech tem niemniej w ostatnich 

czasach zaznaczyła się gwałtowna 

ucieczka złota z banków japońskich, 

wywołując depresję i panikę w życiu 

gospodarczym państwa. Zatarg chiń- 

sko-japoński odegrał rolę kropli, któ- 
ra przepełniła puhar, trzeba bowiem 

pamiętać, że japońska opinja publicz- 

na przebiegu sprawy mandżurskiej w 

Lidze Narodów bynajmniej nie uważa 

za sukces żądzjąc od rządu energicz- 

nych działań w celu skutecznej obro- 

ny interesów japońskich w  Mandžu- 

tji, Gdyby nie zatarg chińsko-japoński 

rząd premjera Wakatsuki nie byłby 

się naraził radzie wojennej, instytucji 

pozostającej pod osobistym  kierow- 

nictwem cesarza, niezależnej od rzą- 

du i cieszącej się wielkim  autoryte- 

tem w kraju. 
Rada wojenna uważała politykę 

gabinetu Wakatsuki w sprawie Mand- 

żurji za zbyt łagodną i nieporozumie- 

nia, które dość często miały miejsce 

pomiędzy dowództwem wojsk okupa- 

cyjnych a rządem pre njera Wakatsuki 

działy się prawdopodobnie za jej (ci- 
chą aprobatą. 

Nowy gabinet premjera Inukai jest 
rządem osobistości cieszących się za- 

ufaniem rady wojennej i kół militar- 
nych i jako taki będzie niewątpliwie 

wykonawcą jej programu. Pierwszym 

zdaje się posunięciem nowego rządu 

będzie kategoryczne zażądanie opu- 
szczenia przez wojska chińskie Man- 

dżurji i wycofanie się za Wielki Mur 

<hiński, Dowódca oddziałów wojsko- 
wych pod Czin Czou już takie ulti- 
matum posłał gen. Czang Sue Lian- 

gowi. Komisja ankietowa Ligi Naro 

dów powołana do badania zatargu 
chińsko japońskiego, w łonie gabinetu 

Inukai nie wielu znajdzie entuzjastów 

i być może gdy zjedzie na miejsce 

nie wiele będzie miała do roboty, 

gdyż japcńczycy wprowadzą już ład 
i porządek. 

W parlamencie nowy rząd opiera 
się o stronnictwo konserwatywne 
(seiykai). Prasa sowiecka twierdzi, iż 
rząd Inukai będzie rządem  przejścio- 
wym dla załatwienia zatargu mand- 
żurskiego i przeprowadzenia drakoń- 
skich (jakichżby iunych) zarządzeń w 
dziedzinie polityki wewnętrznej mają- 
cych na celu zepchnięcie ciężaru kry- 

zysu ekonomicznego na barki klasy 

pracującej. Narazie takim  „drakoń- 
skim* zarządzeniem jest zakaz wywo- 
zu złota. Według oświadczenia  pre- 
mjera Inukai rząd za wszelką cenę 

będzie siarał się utrzymać nienaru- 
szony zapas złotowy w wysokości 

500 miłjonów jen w złocie jako za- 
bezpieczenie obrotu banknotów. 

— Hitler straszaklem. Niezwyk- 

le cenne i wyjaśniające w dużym stop- 
niu rolę Hitlera, oświadczenie uczynił 
przed kilkoma dniami kanclerz Brue- 
ning na konferencji prasowej w Ber- 
linie, Na zapytanie jak rząd obecny 
myśli zapobiec temu, aby przedsta- 

wiciele hitlerowców po ewentualnem 

dojściu do władzy nie zaczęli stoso- 

wać metod nielegalnych kanclerz u- 
dzielił następującej cynicznej odpo- 
wiedzi: „jeśli zagranica tak bardzo 
obawia się ruchu hitlerowskiego 
to powinna przyjść z pomocą 

Niemcom i uregulować Sprawę 
odszkodowań". 

Oświadczenie to bardzo szczerze 

wyjaśnia, że Hitler ze swoją bomba- 

styczną propagandą jest jedynie na- 

rzędziem w rękach kanclerza dla stra- 

szenia wierzycieli w celu uzyskania 

ulg przy płaceniu zobowiązań. W ję- 

zyku zwykłym takie manipulacje nu- 

zywają się szantażem. Kanclerz Bru- 

ening jest pod tym względem  pojęt- 

nym uczniem Stresemana, który całą 

politykę zagraniczną Niemiec oparł na 

straszeniu i szantażowaniu wierzycieli 

Niemiec niebezpieczeństwem komu- 

nizmu wewnątrz lub sojuszem z So- 
wietami. 

— Konferencja finansowa w 

Berlinie. Oświadczenie Brueninga na- 
biera szczególnego znaczenia ponie- 

waż zostało złożone w chwili gdy w 

Berlinie rozpoczęły się narady z wie- 

rzycielami zagranicznemi w sprawie 

prolongaty 6 mljardów krótkotermino- 
wych kredytów, których termin płat- 

ności upływa w lutym 1932 roku, 

Wystąpienie H.tlera i oświadczenie 

Brueninga rniały widocznie zrobić na- 

strój. 
Narada finansowa w Berlinie ma 

dla Niemiec pierwszorzędne znaczenie, 

wycofanie bowiem 6 miljardów kredy- 

tów równałoby się klęsce fnansowej. 

Decydującą rolę w całej sprawie ode- 

grywa Francja, wobec której zobo- 

wiązania Niemiec są największe bo 

wynoszą 1.399 miljonėw franków. 

Przedwstępne pertraktacje były już 

prowadzone przez ambasadora nie- 
mieckiego w Paryżu zaraz po powro- 

cie premjera Lavala z Waszyngtonu. 

Czy doszło wówczas do jakiegoś po- 

rozumienia niewiadomo, rozmowy te 

bowiem otoczone były tajemnicą. Sz. 

  

ZDEMASKOWANIE Z2 MACHOW 
KOMUNISTYCZNYCH 

LIPSK. PAT, — Policja kryminalna wy- 
kryła we wtorek w mieszkaniach członków 
partji komunistycznej w mieście Torgau 
(Saksonja) i okolicy znaczną ilość broni bia 
łej i amunicji, U wiełu podejrzanych osób 
przeprowadzono rewizje domowe, przyczem 
skonfiskowano wiełkie ilości rewołwerów i 
innej broni oraz duże zapasy amunicji. We- 
dług komunikatu policji, komuniści płanowa 
li dokonanie szeregu zamachów 

  

WARSZAWA. PAT, — Na posiedzeniu 
sejmowej kotnisji oświatowej rozpatrywano 

wniosek Klubu Narodowego, Ch. D,„ Str. 
Ludowego, NPR i PPS w sprawie bicia dzie 

ci za niekupowanie kartek pocztowych na 

imieniny Marszałka Piłsudskiego, Sprawę re 
ferował pos. Kornecki z Ki. Nar, Przedstawi- 

cieł rządu wyjaśnił, że niedopuszczalne wy- 

padki bicia dzieci, jakie zaszły, nie wynika- 
ły z jakiegokolwiek przymusu kupowania i 

wysyłania kartek, Fakty, jakie zaszły, miały 

zupełnie inne podłoże, Nauczyciele winni bi- 

cią dzieci wbrew obowiązującemu nakazowi 
z roku 1921 zostali już pociągnięci do odpo- 
wiedzialności. 

WZROST B 
WARSZAWA, (Pat). Liczha bez- 

robotnych w dniu 11 grudnia r. b.na 
człym terenie państwa polskiego wy: 

  

W dyskusji okazało się, że w. byłym za- 

borze pruskim istnieje dotąd t. zw. prawo oj 
cowskie nauczycieli, wynikające z obowią- 

zującej jeszcze tam ustawy pruskiej. 

Po dyskusji komisja, po wyczerpujących 
wyjaśnieniach przedstawiciela rządu,  prze- 

szłą do porządku dziennego nad wnioskiem, 
przyjmując wniosek posła Pomiarowskiego 

(BB) treści następującej: „Sejm wzywa rząd, 
aby w możliwie najbliższym czasie przedło- 
żył projekt ustawy, znoszącej kary cielesne 
w tych szkołach, gdzie one dotąd istnieją 

jako pozostałość dawnych form prawnych i 

systemów wychowawczych z czasów: zabor- 
czych”, 

EZROBOCIA 
nosiła 268.137 osób, co stanowi wzrost 
w sto unku do tygodnia poprzedniego 
o 6.178. 

    

Budżet Prezytenia Poństoa 
Obrady komisji budżetowej 

WARSZAWA. PAT, — Sejmowa komisja 

budżetowa pod przewodnictwem posła Byr- 
ki przystąpiła w dniu 16 bm. do obrad nad 

preliminarzem budżetowym na rok 1932—33, 
Przed porządkiem dziennym poseł Czapiń 

ski złożył w imieniu PPS oświadczenie, 
twierdząc, że budżet jest komprymowany 

dowolnie, że poprawki opozycji nie są przyj 

mowane i wyznaczony na opracowanie bud- 
żetu czas jest zbyt krótki, wobec czego klub 
PPS rezygnuje ze stawiania poprawek, Po- 
dobnej treści oświadczenie złożył imieniem 
Str. Ludowego pos. Malinowski, Poseł Chą- 

dzyński w imieniu NPR przyłącza się do po- 
wyższego oświadczenia, 

Z kolei komisja przystąpiła do prelimina- 

rza budżetu p, Prezydenta Rzeczypospoli- 

tej. Sprawozdawca poseł  Hutten-Czapski 
wskazał, że prełiminarz ten wynosi w docho- 

  

Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
MOWA PROKURATORA GRABOWSKIEGO 

WARSZAWA, 16,12 (tel. własny). — O 
godzinie 10 w dalszym ciągu przemawiał 
prokurator Rauze, który prowadził 
rzecz oskarżycielską przez cały dzień wczo- 
rajszy, Prokurator Rauze rozpatruje dzisiaj 
kwestję przygotowywania kadr rewolucyj- 
nych i milicji PPS, Akcję, która miała być 
początkiem zdobycia broni przez lud, prowa 
dziłą PPS, Siłą rewolucji jest entuzjazm mas, 
a słabością jej brak militarnych środków. 
Kierownicy więc zmierzają do pociągnięcia 
połtcji i wojska, do spożytkowana ich dla 
celów rewolucji; są to nakazy wszystkich in- 
struktorów powstań, Prócz tego jednak dla 
zapewnienia powodzenia trzeba mieć zaczą 
tek własnej siły zbrojnej. Próba zaczątkowa 
przejawiała swą działalność w wystąpieniach 
w Warszawie j w wielu miastach, ale w da- 
leko większym zakresie akcja prowadzona by 
ła na terenie Tura i partyjnej milicji PPS, 
działającej, jako ramię Centrolewu. Z instruk 
cji Nr 1 widać, jak znakomitą organizację po 
siada ta milicja, dzieląca się na komendy 
dzielnicowe, na drużyny, oddziały i sekcje, 
Przedstawiciele służby bezpieczeństwa zezna 

przewód sądowy ustalił, iż następnego dnia 
po komgresie premjer Sławek oświadczył, że 
winni będą pociągnięci do odpowiedzialności. 
Nie mógł ich pociągnąć, bo byli posłami Po 
set Popiel mówił tu: Pan Sławek nie rzuca 
nic na wiatr. Nazwiska oskarżonych, prócz 
Sawickiego, figurują w aktach dochodzeń 
wszczętych po kongresie krakowskim, W 
„ABC* z dnia 3 lipca 1930 r, był zamieszczo 
ny wywiad z obecnym obrońcą p. Witosa, 
w którym znajduje wyraz opinia, że proces 
będzie nieunikniony, ponieważ czyny oskar- 
żonych podpadają pod art. 101 I cz, KK, 

Wnoszę Wysoki Sądzie o ukaranie oskar 
żonych — kończy prokurator Rauze. 

Po krótkiej naradzie za stołem przewod- 
niczący Hermanowski postanawia nie prze- 
rywać posiedzenia, tylko odrazu oddaje głos 
Prokuratorowi Grabowskiemu, 

„Prokurator Grabowski: 
pułpitem, na którym kładzie kilka arkuszy za 
pisanych maszynawem pisinem; są to notatki, 
do których narazie Prokurator nie zagląda, 
Mówi z głowy, bardzo potoczyście, styłem 

Nie wiem, czy to jest takie śmieszne — 
woła Prokurator Grabowski, zwracając się 
ku ławie oskarżonych. 

dach 203,500, w wydatkach 3,284 tys. zł,, 
czył: mniej niż budżet na rok 1931—32, Mów 
ca wskazuje, że uposażenie p. Prezydenta 

zamiast 300 tysięcy złotych zgodnie z jego 

życzeniem ma wynosić 250 tysięcy, gdyż p. 
Prezydent zrezygnował z  15-procentowego 

dodatku. 3 

Pos, Chądzynski twierdzi, że budżet Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej jest za wysoki i są- 
dzi, że przejdą znacznie większe propozycje - 

oszczędnościowe, 

Pos. Czapiński zwraca uwagę na zbyt 
wysokie wydatki reprezentacyjne, W toku 
tych wywodów mówca usiłował wciągnąć 

do dyskusj: osobę p. Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej, za co został przywołany do porząd 
ku przez przewodniczącego posła Byrkę, 

Pos. Połakiewicz kwalifikuje oświadczenie 
opozycji w sprawie wstrzymania się od po 

prawek jako wygodne z punktu widzenia par 
tyjnego, lecz jako stanowisko niepaństwowe, 

Wystąpienie posła Czapińskiego, który wciąg 

nął do dyskusji p. Prezydenta, jest zdaniem 
posła Polakiewicza w najwyższym stopniu 

niewłaściwe, Mówca podkreśla, že prelimi- 

narz obecay przewiduje znaczną kompresję 

budżetu w porównaniu z rokiem zeszłym, a 

propozycje referenta, uzgodnione z kancela- 

rią cywiłną, idą jeszcze dalej w tym kierun- 

ku i dają oszczędności tak duże, że nie moż 
— Nie to jest prawdziwe — rzuca głoś- 1a ich lekceważyć ; nałeży je traktować z do 

ną uwagę oskarżony Pragier, 

— To jest w mojem przekonaniu strasz 
ne — kończy zdanie Prokurator Grabowski, 

Mastka, który woła coś na całą salę. 
W tej chwili odzywa się tubalny głos 

brą wolą. 

Szef kancelarji cywiłnej p. Prezydenta p. 
Hełczyński, odpowiadając na zarzuty, że 

skomprymowanie tego budżetu stanowi 
Prokurator zatrzymuje się, patrzy uważ- zmniejszenie o półtora miljona, co jest reduk 

nie na Mastka i zamierza dalej mówić, 
— Przepraszam Panie Prokuratorze — 

przerywa Przewodniczący — i zwracając się 
do ławy oskarżonych mówi: — Sąd postano | 
wił wydalić z sali oskarżonego Mastka za jest bardzo daleko, dawniej 
przeszkadzanie, Oskarżony Mastek proszę chy te wyglądały opłakanie. 

cją bardzo poważną, Jeżeli chodzi o gmachy 

reprezentacyjne zarówno restauracja Wa- 

welu, jak Zamku warszawskiego  posunięta 

bowiem gma- 
Prace nad re- 

wyjść, Z ławy oskarżonych podnosi się cięż montem szły żółwim krokiem. Mówca pro- 
ka postać Mastka i przepychając się wśród 
siedzących współoskarżonych, posuwa się ku 4 staje przed wyjściu. Po chwili Mastek znika za drzwia- PSów gończych i linijki myśliwskie, Po koń- 
mi, Jest to już drugie w tym procesie wyda- 
Jenie Mastka za przeszkadzanie, 2:4 

Po tym 
mówić dalej, 

kwiecistym, wiążąc poszczególne zdania W poddaje krytyce ich 
Zrozumiałe i ładne okresy. Prokurator Grabowski mówi dalej: — Stwier „ — Panowie Sędziowie — zaczyna Proku gziłem już, że proces ten nie jest historycz- 
rater Grabowski — ciężki i trudny i powie- nymi w sensie jego trwałości, jest nim jednak 
działoym może straszny jest ten proces, ZTO- w ym sensie, że posiada pewne właści- dzony z namiętności. Przez szereg tygodni wości, dzięki którym przejdzie do historji, ja 
na tej sali mieliśmy ktębowisko namiętności i ko fenomen. Do Sądu przychodzą ludzie, je- 
uczuć, w których królują nienawiść, goryCZ li w mniemaniu ich jest iewierana cno 

wali, że z samego Krakowa było 300 milicjan stosunek do demokracji, 

tów, Mieliśmy fragment wystąpienia uzbrojo 
nej milicji — milicię strzelającą w Tarnowie. 
Wedle zeznań świadków, liczba milicjantów 
w Warszawie wynosiła 500 członków, nie 
mówiąc o młodzieży TURa, stanowiącej bar 
dzo poważną część siły zbrojnej PPS. Prze 
cież tutaj poseł Arciszewski oświadczył, że 
kiedyś na zebraniu komitetu wołał do robot- 
ników: kupujcie broń, brońcie się i mówił 
dalej: my nigdy nie pozwolimy zepchnąć się 
do roli mięczenników, Nie chcę, by obrona 
rzucała piaskiem w oczy, Stwierdzam, # 

i zemsta, Twierdzę, że bez względu na wy- 
rok, ci Panowie, którzy wyjdą stąd, a myślę, 
że wyjdą z takim czy innym wyrokiem, to 
wyjdą z tem, z czem przyszli, 

Oskarżony Ciołkosz ;- Lieberman śmieją 
się, E 
  

Grožna burza nad Baltykiem 
RYGA ZASYPANĄ ŚNIEGIEM. — OFIARY W LIBAWIE | GDYNIA. (Pat). Na Bąłtyku pa- 

nuje silna burza. Siła wiatru w 
Gdyni dochodzi do 10 a nawet 
do 11 stopni w porywach. Mniej- 

sze statki schroniły się w por- 
tach. 

ESEETESESEIRZE 

Orkan nad morzem 
Śródziemnem 

RZYM. PAT, — U północnych brzegów 
Sardynji szałała gwałtowna burza, wyrządza 

jąc liczne szkody, głównie w Porto Torres, 

gdzie zostały zniszczone urządzenia porto- 

we. 
TUNIS. PAT. — Gwałtowny cyklon sza- 

lał przez dwa dni nad całem śródziemnomor 
skiem wybrzeżem Afryki, powodując spusto- 

szenia w. całymi Tunisie, Brak jest biiższych 

szczegółów z powodu uszkodzenia środków 

komunikacyjąych, Rzeka Madjerdah wylała. 

Mieszkańcy zalanych okołic chronią się na da 
chach domostw, wyczekując pomocy. Wiele 

osób zginęło, 
TUNIS. (Pat). W następstwie cyklonu, 

który szalał tu w sobsię. sytuacja pozostaje 
w dalszym ciągn poważna, Komunikacja tele- 
graficzna i kolejowa z Algierem jest przerwa- 
na. Dorzecze rzeki M djerda stoi pod wodą, 
Akcja ratunkowa prowadzona jest zapomocą 
samolotów: i łodzi. Liczba ołiar nie jest 
jeszcze znana, Straty materjalne są. bardzo 
znaczne. Woda zniszczyła zbiory. Wiele stad 
bydła utonęło. 

GROŻBA TRZĘSIENIA ZIEMI 
WE WŁOSZECH 

RZYM, PAT. Powstarzające się od 
kilku dni w krótkich stosunkowo odstępach 
czasu wstrząsy podziemne w Toskanii i Ro- 
manji żywo niepokoją hidńość, Wczoraj zno 
wu odczuto trzęsienie ziemi trzeciego stopnia 
w odległości 100 kilometrów od Bolonji. 
Ofiar nie zanotowano, Niemniej w wielu miej 
scowościach ludność siedziby, biwa 
kując pomimo deszczu i śniegu w okolicach 
podgórskich pod -gołem е = 

  

RYGA. (Pat). Nad Rygą i wy- 
brzeżem morsklem przeszedł nie- 
zwykle silny huragan, połączony 
ke śnieżycą. Huragan wyrządził 
bardzo duże Szkody przerywając 
linje telefoniczne I telegraficzne. 
Połączenia telefoniczne z Litwą i 
Niemcami zostały całkowicie 
przerwane. Z powodu zasypania 
torów iramwajowych w Rydze, 

ruch tramwajowy nie mógł być 
w mieście utrzymany. Pociągi 
przychodziły z; wielkiem opėž- 
nieniem. 

Z Libawy nadeszła wiadomość, 
že žaglowlec „Lukas“ porwany 
został przez Szalejący huragan i 
zatonął w pobliżu portu iibaw- 
skiego. 6 osób załogi i jedna ko- 
bieta, znajdująca się na pokła- 
dzie, utenęli. 

WIELKIE STRĄTY W KĄPIELISKACH PRUSKICH 
BERLIN. (Pat). Szalejący nad 

Północną Europą Orkan wyrzą- 
dził w kąpielisku nadbałtyckiem 
Cranz pod Królewcem olbrzymie 
Szkody, obiiczane na pół miijo- 
na mk. Buiwar nadbrzeżny zo- 

Stał podmyty na długość 500 
metrów. Szosa została zataraso- 
wana narzuconemi przez wicher 
drzewami. Elektrownia centralna, 
dostarczająca prądu dla całej 
okolicy, jest nieczynna. 

HURAGANOWY WIATR NAD GDAŃSKIEM 
GDAŃSK. (Pat). Podczas dnia 

wczorajszego i dzisiejszej nocy 
szalał nad Gdańskiem, a zwła- 
Sszcza nad okolicą | morzem, hu- 
raganowy wiatr. Siła wiatru do- 
chodziła do 8—9 stopni, a w nie- 
których miejscach nawet 12. Hu- 
ragan poczynił duże szkody, 
między innemi zerwał dach fa- 

bryki zapałek „Meteor*, a w wol- 
nej strefie na kliku okrętach, Sto- 
jących przy brzegu, porwał llny 
tak, że fale i wiatr rzucały okrę- 
tami w różnych kierunkach. Je- 
den z okrętów, stojących w wol- 
nej strefie, został przybity do 
Westerpiatte. Szereg większych i 
mniejszych statków 
schronienia w porcie. 

Śnieżyca nad Szwecją 
NEAPOL. (Pat). W całej Szwecji szalała 

wczoraj w nocy gwałtowna burza Śnieżna, 
która wyrządziła wiele szkód, powodując 

opóźnienia pocizgów oraz trndności w ko- 
munikacji drogowej. 

  

Skazanie kupców i urzędników w Moskwie 
MOSKWA, (Pat) W Lenlngradzie 

zakofczytslę prices przeciwko 43 urzęd- 
nikom I kupcom, którym akt oskarze- 
nia zarzucił uprawianie handiu bonami 

towarowemi. Dwóch głównych oskarżo” 
nych zasądzono na 10 lat ciężkiego 
więzienia, 40 innych — na niższe kary, 

6 uniewinniono. 

stuje pogłoski, jakoby kupiono w Spałe 80 

cowem przemówieniu sprawozdawcy posła 
Hutten - Czapskiego preliminarz budżetowy 

incydencie Prokurator zacz, . Prezydent: i i ) 
00 da, P. ydenta wraz z wnioskami referenta 

przyjęto, Następne posiedzenie jutro, 

  

Afera kanalizacyjna 
w Łodzi 

ŁÓDŹ. PAT. — Na zebraniu prezydjum 
ta, to nie przeszkadza to, aby z godnością Magistratu postanowiono zwolnić 
odpierać, zarzuty niesłuszne, To jest jeden wy 
miar: normalna ława oskarżonych, normal- 
na ława obrony i normalni świadkowie, Tym 
czasem przychodzili tutaj ludzie z jakąś pia- 
ną na ustach, aby mówić nie o tem, co wi- 

wydziału kanalizacji i wodociągów i 
Stułkowskiego, oskarżonych o Eee o po 
branie z kasy wydziału kanalizacji po 10 ty- 
sięcy złotych i wydanie ich na swoje prywat 
ne cele. Jednocześnie postanowiono sprawę 

dzieli i słyszeli, lecz o tem, co ich boli i cze Obu inżynierów, skierować do urzędu proku- 
go nienawidzą, W procesie tym niema oskar Tatorskiego, Ujawniono również wysokie po 
Żonych, są sami oskarżyciele na czele z per- zycje, powstałe z sum, wydawanych przez 
manentnym, dożywotnim  oskarżycielem w Rymszę i Stułkowskiego na wyjazdy do War 

Trybunale Stanu. Ten ferwor oskarżonych szawy, W związku z tą sprawą zawieszono 

był taki, że chwilami zatracałem poczucie rze W Czytinościach dyrektora wydziału kanaliza 
czywistości i czułem się tutaj jako oskarżony. Ci! + wodociągów Rymiera, 
Ale o co? O wszystko, O to, że skonstruowa 
łem akt oskarżenia, Oskarżano mnie dalej, 

RRT LLA OSA 

żem się w pewnych chwilach uśmiechał. Nie Obrońcy i oskarżeni twierdzą, że oskarżenie 
uśmiechałem się z tego, że Czuma pobił Cioł jest aktem zemsty politycznej, ale trzeba ze- 
kosza, uważam jednak za rzecz śmieszną, że stawić osobę Marszałka Piłsudskiego z po- 
Ciołkosz po wypadku kazał zrobić fotogra- 
ję, którą załączył do aktów procesu i którą 
być może wysłano zagranicę. Obrona celuje 
w stawianiu pytań dla wydobycia efektów, 
których pragnie, Gdy zeznawał tutaj Karol 
Popiel padło pytanie: Czy Pan był kiedyś ka 
rany? i świadek momentalnie zaczął zezna- 
wać w najwyższem wzburzeniu, wywołując 
tani efekt, Chodzi mj o to, dlaczego oskarże- 
ni wybrali metodę oskarżania za każdą ce- 
nę. Otóż zdaniem mojem dlatego, że ten, kto 
oskarża, nie pamięta o własnych grzechach. 
Herman Lieberman nie jest już zresztą o- 
skarżycielem w Trybunale Stanu, bo spra- 
wa ta jest już ukończona, Niema więc w 
tym procesie oskaržonych, niema i  obroń- 
ców w sensie normalnym, ani świadków, 
Między świadkami odwodowymi a ławą 0- 
skarżonych jest taka odległość, jak, że uży- 
ię poetyckiego wyrażenia, między ustami a 

brzegiem „puharu, Stawali tutaj karni członko 
wie partji, którzy mieli mówić o swoich wo 
dzach, Byli i tacy, którzy zajmują stanowi- 

ska równe oskarżonym, ale ci Świadkowie 
nie wnieśli do sprawy nic, albo też ustalali 

dane, którym wierzyć nie można, Inna kate- 
gorja świadków, to delegaci zaprzyjaźnio- 
nych stronnictw, Gdym widział tutaj pp. 

Strońskiego i Trąmpczyńskiego, to odczułem 
niekłamaną sympatję tych świadków w kie 
ruńku ławy oskarżonych i uwierzyłem, że w 

wszystkie czynniki połączyć jedynie paląca 

nienawiść. 
- Prokurator w dalszym ciągu analizuje po 

szczególnych świadków i wreszcie oświad- 
cza, że koncepcja oskarżenia jest jasna, za- 
wiera się ona w akcie oskarżenia, który za- pły z książki Marszałka 
rzuca 11 obywatelom, że przygotowywali 
obałenie przemocą Rządu, że zbroiį masy, 

opracowali plan obiecia władzy, Odpowiedź 
obrony jest niewyraźna, zawiera się ona w 
następujących określeniach: Nie dążyliśm: 
do obalenia Rządu siłą, nie mamy br 
Obrona powołuje się na program. Ale w ja- 
kimże to programie przewidziane są gwałty? 

Program szłachetnie, y zawsze wygłądają 

słem Hermanem Liebermanem. Poseł Herman 
Lieberman jest człowiekiem zdolnym, jest 
mówcą doskonałym, ale jest to megalomanją 
przypuszczać, że ten człowiek, który spełnił 
rolę dziejową, zajmował się aktem zemsty 
wobec Liebermana, Osoba  Liebermana na 
szlaku Marszałka Piłsudskiego jest małym, 
drobnym kamykiem, nie zasługującym nawet 
na „odtrącenie, Ale i cała metoda obrony jest 
niejasna. Opowiada ona o dyktaturze, choć 
Sąd nie wchodzi w rozważania konfliktów 
między władzą ustawodawczą i wykonaw- 
czą, choć w tej sprawie mógłby być powo- 
łany Trybunał kompetencyjny, raczej sąd 
ostateczny, któryby dawał kompetentne orze- 
czenia, ale postaram się odpowiedzieć: Dy- 
ktatury niema, zresztą sami świadkowie j 0- 

skarżeni kłócą się co do tego terminu, mó- 
wią o dyktaturze, o krypto-dyktaturze i o 
dyktaturze wstydliwej, A dowody? Dowo- 
dem jest Mackiewicz i Cat, Podaje się umyśl 
nie Mackiewicz i Cat oddzielnie, by powiek 
szyć liczbę rzeczmików dyktatury. Młody 
człowiek, mojego wieku, snuje sobie monar- 
chistyczne urojenia. Pisze o tem w „Slowie“ 
Wileńskiem i on ma być tym uzasadnieniem 
monarchii, Dowodem. ma być senator. Mofz, 
kia M, z ust Thugutta. Można 
u mówić, że Pan Prezydent Rzeczypospoli- 

tej mógł inaczej tipsy ać się na kwestję 
otwarcia i zamknięcia, ale to nie jest jesz- 

szukało Polsce każdy cud jest możliwy. Mogła te cze dyktaturą. Nie podejmuję dałszej dysku- 
Sji na ten temat, stwierdzić jedynie mogę, 
że skoro istnieje parlament, skoro się nie 
konfiskuje za te niesłychanie szkodliwe wia- 
domości o dyktaturze — niema dyktatury, 
Tu Prokurator przytacza bardzo ficzne ustę 

o Mar 
szałku Piłsudskim, komentując je odpowied- 
nio. Zaczyna od słów: Piłsudski jest morał. 

że utworzyli organizacje rewolucyjne, że nym człowiekiem aż do słów: kraj, kti 
morduje własnych proroków. 

Na prośbę Prokuratora Sąd zarządza pa- 
rominutową przerwę, ałe po wznowieniu po- 
siedzenia Prokurator prosi ponownie z po- 
wodu zinęczenia o odłożenie obrad do dnia 
Gasiopaags Sad przychyll się do tege wnło
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PRACE ZWIĄZKU MŁODZIEŻY POLSKIEJ 
(ROZMOWA Z DYREKTOREM ZWIĄZKU KS. F. KAFARSKIM) 

Każdy, kto zna życie wsi i miaste- 

czek, zauważyć musiał ogromne zna- 

czenie społeczno - wychowawczej pra- 

rzyszenia Młodzieży Polskiej, Niemal 

w każdem większem osiedlu prowadzo 

na jest ta praca, a rodzaj jej dostoso- 

wany jest zawsze do warunków lokal- 

nych i możliwości. 
Dokładnych informacyj o celach, za 

daniach, pracach prowadzonych już i 

zamierzanych udzielił nam łaskawie ks. 

Franciszek Kafarski, Dyrektor Związku 

Młodzieży Polskiej, zrzeszającego wszy 

stkie Oddziały Stow. Mł. Polskiej z te- 

renu Woj. Wileńskiego oraz poszcze- 

gólnych powiatów woj. Białostockie- 

go (4) i Nowogródzkiego (4). 

— Celem naszej organizacji, mówi 

ks. Kafarski, jest wyrabianie swych 

członków na Światłych, dzielnych i 

czynnych społecznie członków społe- 

czeństwa, przejętych duchem  katoli- 

ckim i polskim. . 

W tej płaszczyźnie prowadzimy pra 

cę starając się organizować jaknajszer- 

szą sieć naszych ognisk grupujących 

młodzież (przeważnie wiejską) w wie- 

ku pozaszkolnym tj. od lat 14—25, od- 

dzielnie dziewczęta i chłopców. 

Obecnie mamy już na terenie naszej 

dzałalności 587 oddziałów S.M.P. gru- 

pujących około jedenaście tysięcy, człon 

ków. Liczba pokaźna i tu nadmienić na 

leży, że mimo ogólno - kryzysowych 

czasów ilość ta wzrosła od dnia 1.1 

1930 r. przeszło o 5 tysięcy. 

Jest to oczywisty dowód popular- 

ności, jaką cieszy się nasza praca. 

— W jaki sposób prowadzona jest 

©na w terenie i na czem polega? 

—- Należy rozróżniać cztery działy 

pracy. : 

Ideowy, a więc wychowanie moral- 

ne w duchu katolickim przez organizo- 

wanie odczytów, pogadanek, przyczem 

ogromne znaczenie z uwągi na swe wy 

niki dały, stosowane szeroko, t. zw. 

czytania izbowe. 

Kulturalno - oświatowy, dający 

nam najszersze pole do działalności. 

Organizowanie teatrów, odczytów, kó- 

łek muzycznych oraz całego szeregu 

kursów, napotykało początkowo na pe- 

wne trudności, z biegiem jednak cza- 

su, kiedy młodzież zrozumiała nas, po- 

szło znacznie łatwiej i dziś już daje 

się zauważyć ogromny: postęp w wyro 

bieniu obywatelskiem i towarzyskiem 

członków S. M. P. 
W roku 1930 sami członkowie Sto- 

warzyszeń wygłosili 495 pogadanek - 

odczytów na tematy przeważnie ideo- 

we, historyczne i wyrobienia towarzy- 

skiego. : 

To ostatnie zagadnienie insteresuje 

bardzo młodzież wiejską, to tež prze- 

prowadzane były specjalne wykłady z 

dziedziny dobrego wychowania, a na- 

wet zorganizowany konkurs dobrego 

wychowania. 

Dokładnych danych z roku bieżące 

go jeszcze nie mamy, natomiast w r. ub. 

mieliśmy: kółek oświatowych 53, róż- 
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Reperacje 

MASZYN ROLNICZYCH 
siewników, tryerów, młocarń, kieratów, 
sieczkarń oraz motorów wszelkiego 

rodzaju i traktorów dokonywa Zakład 
Reparacyjny przy składzie maszyn 

Zygmunta Nagrodzkiego 
wiino, Zawalna 11-a 

WĘGIEL i DRZEWO 

„Lentroopal 
ZAMKOWA 18, tel. 17-90 

  

  

  

poleca 

      

nych kursów oświatowych,  dłuższyc 
—4 i 6-tygodniowych, przeszło 60, k.ó 
łek śpiewaczych 129, muzycznych 32 i 

24500 tomów wartościowych dzieł. 
W 270 świetlicach prowadzono pra 

znać, że starsze społeczeństwo, prze- 
ważnie inteligencja, dopomagała nam 

i 0 w Uu 

Orkan Śnieżny nad Wileńszczyzną 
„ ZASYPANE DROGI UNIEMOŻLIWIA JĄ KOMUNIKACJĘ. — WICHURA ZRYWAŁA SZYLDY Z NAD SKLEPÓW. 

—USZKODZONE PRZEWODY TELEFONICZNE I DOMY MIESZKALNE. 

‹ : ewaczy п 92 WILNO. — Od dwudziestu czterech miasta maszyny zostały zatrzymane w wiem przebiegające iągi raz raz 
cy prowadzonej przez oddziały Stowa wreszcie bibljotek 168 z ogólną ilością godzin nad Wileńszczyzną szaleje nie- drodze. Cały szereg miejscowości na musiały ie ze mi ua 

zwykle silna burza Śnieżna. prowincji wobec zasypania dróg i u- Nad oczyszczaniem linij kolejowych 
lica V Na terenie miasta śnieg grany wi- szkodzenia linji telefonicznych zostało pracują również liczne drużyny robo- 

cę kulturalno - oświatową i trzeba przy chrem utworzył w nocy ogromne zaspy odciętych od świata. 
uniemożliwiające komunikację. 

Qd samego rana grupy robotników i 
W gminie olkienickiej, orkan zerwał 

z dwóch domów strzechy i zasypał 
wydatnie tworząc koła przyjaciół mio- dozorców z trudetm usuwały śnieg, by całkowicie śniegiem kilkanaście budyn 
dzieży, względnie samorzutnie służąc zapewnić normalny ruch kołowy na u- ków gospodarczych. 
swoją radą i pracą. 

Nie mniejsze zainteresowanie dało 
licach, 

Dmiący od północy wicher zerwał 
Władze kolejowe, chcąc zapewnić 

normalną komunikację na linjach, wy- 
się zauważyć w dziale zawodowym. w całym szeregu sklepów w śródmie- słały na poszczególne odcinki pługi od- 
Przysposobienie rolnicze było zasadni- 
czą naszą akcją równolegle z organizo- 
waniem kursów: gotowania, kroju i 
szycia, pomocy w nagłych wypadkach 
it. p. 

W bieżącym roku ponad 350 zespo- 
łów rolnych z ogólną liczbą 3000 ucze- 
stników pracowało pod kierownictwem 
fachowców-instruktorów i tu należy 
podkreślić z uznaniem, że zarówno zie- 
miaństwo, jak į drobne rolnictwo oraz 
organizacje rolnicze przyszły nam z wy 
datną pomocą. 

Dużo uwagi poświęciliśmy akcji 

propagowania uprawy kukurydzy. Wy- 

niki tej akcji były pozytywne. Przeko- 

naliśmy, się, że kukurydza dojrzewa na 

Wileńszczyźnie wszędzie, nawet w tak 

niepewnych pod względem klimatu po 

wiatach, jak dziśnieński i brasławski. 

Na ogólnopolskim konkursie „kuku- 

sydzowym“ Zw. Wileński zdobył nawet 

trzecią nagrodę. 
Nie mniej owocną była praca na te- 

renie wychowania fizycznego. Hufce 

P. W. powstawały, jak grzyby po de- 

szczu i śmiało można powiedzieć, że 

S.M.P. jest pionierem sportu na pro- 

wincji, : 

— Z kim głównie 
Związek Mł. Polskiej? 

— Współpracujemy ze wszystkiemi 

organizacjami, których cele są zbliżo- 

ne do naszych, a więc: Pol. Macierz 

Szkolna, „Odrodzenie* akademickie, 

Stow. Nauczycielskie, Sodalicje, Woj. 

T-wa Kółek i Org. Rolniczych i organa 

PW i WF. 
Naszą zasadą jest apartyjność i apo- 

lityczność i z tej racji na kierowniczem 

stanowisku w S.M.P. nie może być po- 

lityk — chociażby nawet katolicki. 

Polityka jest wykluczona z naszego 

programu i dlatego żadne tarcia we- 

wnętrzne nie osłabiają naszego orgam- 

zmu, pozwalając rezwijać się akcji. 

Muszę tu jednak zaznaczyć Z naci- 

skiem, że akcja nasza jest katolicką i 

prowadzoną o myśl hasła: Żyj według 

zasad wiary, broń religji i Kościoła ka- 

tolickiego. Tego się ściśle przytrzymu- 

jemy i to nas łączy. 

— Chcielibyśmy jeszcze wiedzieć, 

jakie są zamierzenia Związku na naj- 

bliższą przyszłość? 
— Organizowanie kursów ideowo- 

organizacyjnych we wszystkich S.M.P. 

w terenie (do kwietnia akcja ta będzie 

już ukończona), zakładanie czytelni 0- 

raz organizowanie czytań izbowych, 

zwłaszcza w mniejszych osiedlach. Mu 

simy dokształcić elitę własnych przo- 

downików życia społecznego, aby roz- 

szerzać i rozszerzać nasz zasięg. 
— Czy Związek korzysta z pomo- 

cy materjalnej i gdzie są te źródła? 
— Składki członkowskie i ofiary 

społeczne — to główne źródło. Poza 

tem pomagają nam wydatnie ideowe 

patronaty oraz Archidiecezjalny Insty- 

tut Akcji Katolickiej. Niestety kryzys 

odbił się fatalnie i na naszej kasie, u- 

trudniając b. pracę. W. T. 

współpracuje 

  

Pamiętaj, obywatelu, że w wieku od 15 
do 60 lat, co trzeci człowiek umiera z gruž 
cy! j wake ae Kack tej S ra ipo- 

leraj walkę z nią ju nalepki e- 
Ledas r Poneakis „Dnį Pomiagai. 
licze"! Popierajcie budowę sanatorjum pod 
Wilnem! 
  

ściu wywieszki reklamowe i szyldy. 
Zamiejscowy ruch autobusowy zo- 

stał całkowicie wstrzymany, dążące do 

  

Wstrzymanie ruchu 
KOWNO. Wobec rzekomej epide- 

mji tyfusu na Wileńszczyźnie, litew- 

skie ministerstwo spraw wewnętrznych 

wydało zarządzenie, mocą którego 

śnieżne. 
Szczególnie utrudnioną była komu- 

nikacja na linjach wązkotorowych, bo- 

granicznego z Litwą 
mały ruch graniczny pomiędzy Pol- 

ską a Litwą zostaje wstrzymany na 

czas nieograniczony. 

Gabinet litewski bez zmian 
KOWNO, (Pat). 17 grudnia u- 

pływa 5 lat od dnia zamachu 
stanu. Żadne oficjalne uroczystoś- 
cl z tego powodu nie są przewi- 
dywane. W dniu tym, w myśl 
wymagań konstytucji, nastąpi w 

związku z wyborami prezydenta 
formaina dymisja rządu. Tekę 
premjera nadal będzie piastował 
p. Tubelis, 2a$ skład gablnetu 
nie ulegnie źadnym zmianom. 

ZGON BURMISTRZA KOWNA 
KOWNO, (Pat). Zmarł po ciężkiej 

Wokietajtis. 
chorobie burmistrz miasta Kowna 

  

Szkolnictwo polskie na Łotwie 
URZĘDOWY KOMUNIKAT ŁOTEWSKI 

RYGA. (Pat). Łotewska Agen- 
cja Telegraficzna ogłasza nastę- 
pujący komunikat: Polscy posło- 
wie do sejmu łotewskiego zwró- 
cili się do premjera Skujenieka i 
do ministra oświaty Kenischa z 
zażaleniami w sprawie rzekome- 
go kasowania szkolnictwa pol- 
skiego w pogranicznych okrę- 
gach Łotwy. Posłów polskich 
wezwano aby sprecyzowali swe 
życzenia i przedstawili wyczer- 
pujące materjały, 

Minister oświaty w związku z 
powyższem oświadczył, że wła- 
dzom lokalnym polecono aby jak 
najstaranniej ustaliły] narodo- 
wość wychowańców szkół mie- 
szanych. W szkołach, w których 

okaże się, że jest pewna liczba 
dzieci narodowości polskiej reli- 
gja w przyszłości będzie wykła- 
dana w języku polskim jak rów= 
nież w tym języku będzie się 
odbywała modlitwa poranna. 
Dwie szkoły w okręgu nadgra- 
nicznym, Które dotychczas podle- 
gały urzędowi szkolnictwa pol- 
skiego obecnie zostały przydzie- 
lone pod zarząd | departamentu 
Szkolnictwa ogólnego. W każ- 
dym bądź razie dotyczy to 
Szkół mieszanych, w których 
mała tylko część wychowań. 
ców 'jest narodowości polskie 
„wobec tego wsze:kle w tej spra 
wie zarzuty byłyby  bezpod- 
stawne. ы 

  

DOBRZE OGOLONYI 
Przez 

       

     

policzki, broda 

| szyja nabierają 

gładkości lustra. 

użycie 

    

Nowy nożyk Gillette nadaje się do wszystkich 
aparatów Gillette starego i nowego typu. 
  

tnicze. 
Na pograniczu, w wielu miejscach 

zerwane zostały przewody  telefonicz- 
ne. 

* 

LIDA. — Od godziny 19-ej dnia 15 
b. m., po deszczu, jaki padał z przer- 
watni przez cały dzień, do chwili obec- 
nej nad Lidą i powiatem lidzkim trwa 
silna zawieja, która poczyniła uszko- 
dzenia w linjach telefonicznych. Pod- 
czas zawiei na niektórych linjach noto- 
wano w wielu wypadkach niezwykle 
silne wyładowania atmosieryczne. 

Dlaczego popełniłem 
samobójstwo? 

WSTRZĄSAJĄCA SPOWIEDŹ KUPCA, 
KTÓRY POSTANOWIŁ ZAPROTESTOWAĆ 

WEKSEL... SWEGO ŻYCIA, 
Przed kilkunastu dniami prasa doniosła o 

zamachu samobójczym pewnego kupca, Ku- 
piec ów otruł się sublimatem. Pogotowie 
udzieliło mu pomocy. Zawieziony do jednego 
ze szpitali został wyratowany. Zwiedzający 
szpital dziennikarz przeprowadził rozmowę z 
owym samobójcą, 

Niedoszły samobójca mówił: 
— Pyta się mnie pan, dlaczego popełni- 

łem ten, zdaniem pańskim,  nierozważny 
krok? 

Przed trzema jeszcze laty, byłem zamoż- 
nym kupcem, Mam sklep przy głównej ulicy, 
targowałem bardzo wiele. Nadeszły kiepskie 
czasy. Sklep przestał dawać dochód, kon- 
tentowałem się obrotem, Wiadomo, jak się 
kręci koło, to zawsze coś kapnie, Coprawda 
weksle musiatem dopuszczać do protestu, ale 
jakoś koniec z końcem wiązałem. A tymcza- 
sem śruba podatkowa cisnęła coraz bardziej. 
O dochodach już nie było mowy, a podatek 
dochodowy wymierzano coraz większy, Z 
sum obrotowych płaciłem  sekwestratorėw, 
egzekutorów, licytantów, aż wreszcie zbra- 
kło mi tchu, 

Z początku ogołocono całe mieszkanie, 
którego nie zdążyłem przepisać na żonę, po- 
tem zabrano się do towarów. Hurtownicy, 
którym coraz więcej byłem winien, przestali 
mi kredytować. Niech pan mi wierzy — na- 
deszły dnie, że siedząc w pięknym  !okalu 
sklepowym — nie miałem za co zjeść śnia- 
damia, Gdy dawniej ubolewałem nad bra- 
kiem dochodów, obecnie załamywałem rę- 
ce nad brakiem obrotów, Któżby tam ma- 
rzyć mógł o dochodach! W urzędzie skarbo- 
wym naczelnik oświadczył mi, że jestem za- 
motowany jako najbardziej oporny płatnik. 
Rozgoryczenie 'moje nie miało granic, 

Pewnego razu do sklepu wszedł klijent, 
robiący większy zakup, W tym momencie 

właśnie przybyłi egzekutorzy 4 wzięli się do 

zabierania tych właśnie towarów, które sprze 

dawałem, ...Cóż miałem robić? Tegoż wieczo 

ru napiłem się sublimatu. 
— A czy nie jest pan 

pana odratowano 
— Przyznam się panu, że bardzo; bo te- 

raz sytuacja u mnie się mocno wyklarowała, 
Mianowicie, zlicytowano mnie doszczętnie, a 

jedrocześnie żona straciła posadę, którą mia 

ła w jednem z przedsiębiorstw, gdzie pół 

roku nie wypłacano jej pensji. Obecnie otrzy 

muje 150 zł. miesięcznie zapomogi — wraz 

z dodatkiem na mnie, Za te 150 złotych 'ma- 

my właśnie żyć. Gdy pomyślę, że n.e będą 
mi już dokuczali wierzyciele, komornicy, se- 

kwestatorzy, łicytanci — a to, co wypłaci 

ZUPU, będzie „zarobkiem“ na czysto, je- 
stem zupełnie szczęśliwy, 

Wynajmiemy sobie pokój za 50 złotych, 

a za resztę będziemy się żywić. Niekiedy się 

nie zje obiadu, ałe co to znaczy wobec К- 

potów płajtującego kupca. Smutne tylko, że 

te zasiłki wypłacają tylko 9 miesięcy, Ale co 

mam się martwić, po 9 miesiącach w naj- 

gorszym wivpaudku można też zaprotestować 

weksel swego życia — zakończył kupiec — 

samobójca. 

Prezent gwiazdkowy 
Zbliża się już szybko Boże Narodzenie, 

święto radości! Niema takiego człowieka, 

któryby nie chciał tego dnia obdarować 

swych najbliższych. Czasy są jednak ciężkie 

i święty Mikołaj nie może być w tym roku 

tak hojny, jak dawniej, szczególnie, jeśli ro- 

dzina składa się z wielu osób. W tych wa- 

runkach staje się trudnem dorozwiązan'a za- 

gadnienie, co należy ofiarować, aby każdemu 

zadowolony, że 

  

W WIRZE STOLICY 
DALSZE DZIEJE LWA 

Ekscentryczna pani, która jak domosili- 
śmy wzięła małe Iwiątko na wychowanie do 
Miłanówka, ma coraz to nowe przykrości. 
Po heroicznej walce nie dała się wyrzucić z 

willi, obecnie wobec chłodów przeniosła się 

do Warszawy — oczywiście z iwem. 

Bestja ma już osiem 'miesięcy i staje się 

z dnia na dzień złośliwszą, Ugryźć kogoś w 
łydkę, jest dlań największą uciechą, wszyscy 

prorokują, że skończy się na tem, iż odgry- 
zie całkiem komuś nogę. Na spacer nie moż 
na lwa wyprowadzić w dzień, bo robi się 
takie zamieszanie, jak podczas przejazdu 

Amanullacha. Tłumy gawiedzi zbierają się 
momentalnie — policjant nie wie, czy are- 

sztowiać gapiów, czy lwa, czy jego panią, 

czy też uciekać. Obecnie lew wychodzi na 

ulicę tylko późno w nocy. Człapie poważ- 

nie, chciałby urwać smycz, nocni stróże są 

przerażeni, 

W domu ma oddzielny pokój, gdzie za- 

pach nie jest najlepszy. Bezgranicznie przy- 

wiązał się do swej pani, wyje żałośnie, gdy 
nie widzu jej przez czas dłuższy, względem 
innych osób — żadnych przyjaznych uczuć, 

Wychowiawczyni lwa jest zdecydowana 

nie opuścić dobrego zwierzęcia i w razie po- 

trzeby wyjechać do krewnych na Polesie — 

tam lew nie będzie szkodził nikomu. 

KREW KOSZERNA JEST DROŻSZA 
OD TREFNEJ 

Zamożny brodacz z Płońska, rzutki ku- 

piec wieprzowy, przybył do Warszawy ce- 

iem poratowania cennego zdrowia. Czuł, że 

opadał na siłach, a wi ciężkiej walce z wie- 

przami o byt, było to niepożądane. 

Lekarz specjalista zainkasował 30 zł. i 

orzekt: — trzeba zrobić transfuzję krwi! 

Nazajutrz przybył do pana  Klajdermana 

asystent lekarza w towarzystwie zdrowego i 

rzeżkiego, jak roczne prosię Antka Fijałka. 

Młodzieniec wyraził gotowość użyczenia 100 

gramów krwi za 300 zł, Rozzłościło to potęż 

nie kupca. 

— Jakto, — wołał, — z wieprza wytoczę 

parę litrów i nikt za nią grosza nie daje, 

a tu takie zdzierstwo”, 
— Nie jestem wieprzem. 

— Panie doktorze, czy nie może pan 

wtransfuzować 

krwi 

— Lepiejby było odrazu pana zakłuć — 

ten sam rezultat. 

Do wątpliwości finansowych dołączyły 
się jeszcze religijne. Czy aby krew chrześci- 
jańska jest czysta? Pan Klajderman poprosił 

doktora o sprokurowanie mu izraelity, 

Szybko znaleziono amatora „Ile?* — 

pytał kupiec. 

— 100 gramów — 500 zł. 
— Zwarjowałeś, tamten chciał tylko 300. 
— Przecie mięso koszerne jest też droż- 

sze od trefnego. 
Targi zamieniły się w straszną awanturę, 

która nie obeszła się bez przedstawicieła wła 

dzy, Dzięki taktownej interwencji policjanta, 

stanęła ugoda — 400 zł, Dokonano operacji, 

Klajderman odrazu poczuł się dobrze, dostaw 

m. 200 gramów  šwinieį 

za- 

ca krwi z czterema papierkami w kieszeni, 

jeszcze lepiej. K. 

  

zapewinić udział w ogóln 
SCi, 

Trudność ta jest tylko pozorna, bo czy 
pomyśleliście już o tem, jaką radość zrobił- 
by Wam i Waszym najbliższym radjoaparat, 
Jest to właśnie prezent, który wprowadzi 
prawdziwy nastrój świąteczny, skoro tylko 
pod choinką rozbrzmiewać zaczną, wyczaro- 
wane zdałi, tony znanych, a zarazem miłych 
kołęd. 

I czyż nie lżej zrezygnować z ofiarowa- 
ана kilku drobnych podarków, które również 
wymagają wydatkowania pieniędzy, a przy- 
tem wkrótce będą zapomniane i ustawić wza 
mian za to pod wrzewkiem prezent, zawsze 
wprowadzający pogodny i beztroski nastrój? 

Telefunken już dzisiaj ofiarowuje Wam 
po niskich cenach aparaty © niezwykłej wy- 
dajnošci, i tak: 2-lampowy aparat Telefun- 
ken 121 prawdziwe mate cudo; Telefunken 
33 W, umożliwiający Wam słuchanie więk- 
szości stacyj europejskich, i wreszcie najno- 
wszy, 4-lampowy odbiornik z  auto-skałą, 
Telefunken 340 W, który wprowadził całko 
wity przewrót w dziedzinie radjotechniki. 

Oto macie nakryty stół świąteczny — każ 
dy znajdzie na nim coś odpowiedniego dla 
siebie, 

Każdy zakład radjotechniczny zademon- 
struje Wam chętnie aparaty Telefunken. 

ej świątecznej rado- 
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Eurypides na Pohulance 
„FENICJANKI* W WYKONANIU MŁODZIEŻY SZKOLNEJ GIMN. IM. 

A. CZARTORYSKIEGO I G.ŻIN. IM. j. SŁOWACKIEGO 

Zuchwały pomysł wystawienia „Fe- 

nicjanek* siłami młodzieży gimnazjal- 

nej zrodził się jeszcze przed paru laty i 

zaczął kiełkować — rzecz naturalna — 

w gimnazjum klasycznem im. J. Słowac 

kiego. 
W zeszłym roku szkolnym przystą- 

piono wreszcie do pierwszych kroków 

organizacyjnych. Życzliwość i wydaj- 

ne poparcie ze strony p. dyr. Janiny 

Bohdanowiczówny, oraz p. dyr. D. Ni- 
wińskiego, energja i ofiarna praca prof. 

M. Żełudziewicza, p. A. Bekierówny, 

p. żyłkowej, p. St. Wygonowskiego i 

p. Bojanowskiego (autora ilustracji 

muzycznej), — a przedewszystkiem za- 
pał i niezwykłe poświęcenie się p. Alek 

sandra Kisielewicza, który podjął się 

wyreżyserowania tragedji, — sprawi- 

ły, iż wielki zespół młodych artystów 

został należycie wyszkolony i mógł 14 

i 15 b.m. wystąpić przed publicznością, 

szczelnie wypełniająca teatr Wielki na 

Pohulance. 
Logicznie rozumując, należało spo- 

dziewać się jeżeli nie kompletnej klę- 

ski, to przynajmniej irytująco-nieudol- 

nego popisu byle jak przygotowanych 

amatorów. 

Eurypides na scenie teatralnej! — 

i to w dobie, kiedy Słowacki jest „za 

ciežki“, Korzeniowski— za nudny, Fre- 
dry za naiwny!.. 

Tragedja klasyczna z jej bezruchem 
i patosem — wobec publiczności, przy 
zwyczajonej do szalonego tempa dra- 
matów kinowych i pokpiwających ze 
wszelkiej koturnowości!... 

Wreszcie sztuka przez największe 
„S* —- i siły amatorskie! Antygona z 
szóstej gimnazjalnej! . 

To jedno mogło usposobić rozpacz 
nie, pesymistycznie!.. 

Młodzież — nasza kochana, miła, 
ale zanadto wysportowana, „wykino- 
wana”, zanadto współczesna młodzież 
i Eurypides, liczący 2000 latek! 

Jak to wszystko pogodzić i połą- 
czyć?.. 

Pytanie próżne, bo wysiłek już zo- 
stał dokonany, przeciwieństwa połączw 
ne, całość — doprawdy imponująca — 
stworzona!.. 

P. Aleksander Kisielewicz dokonał 
bez przesady; wielkiego dzieła, dając 
dobrze przemyślaną, szlachetnie pro- 
stą i mocną całość. W jaki sposób po- 
trafił on opanować tak niesforny mate- 
rjał aktorski, jakim jest młodzież szkoł 

ia, pozostanie to jego tajemnicą. Może 
przydało mu się dawne jego doświad- 
czenie pedagogiczne, może, a nawet z 

pewnością — dopomogła mu p. Bekie- 
równa. W każdym bądź razie reżyse- 
rja zasługuje na jaknajwiększe uzna- 
nie. Pozwoliłbym sobie tylko nie zgo- 
dzić się z zakończeniem: kurtyna, 
wprost neunikniona w środku tragedji, 
aby zrobić małą pauzę, — razi jednak 
w zakończeniu. Scena końcowa jest 
ładna, ale czy nie lepiejby było wypro- 
wadzić chór tą drogą, jaką wszedł, i 
opuścić kurtynę po zgaszeniu światła 
na scenie?... Albo nawet wcale nie opu 
szczać kurtyny? 

Pewna uwaga nasuwa się i w związ 
ku z ilustracją muzyczną: fortepian 
brzmi nieco brutalnie, należałoby zła- 

godzić dźwięki wprowadzeniem insttru- 
mentów smyczkowych. 

Ale to są uwagi drobne, które da- 
łoby się uzupełnić jeszcze  drobniej- 
szemi, ale coraz mniej istotnemi. 

Zastanówmy się nad rzeczą najgłów- 
niejszą: nad stosunkiem młodych arty- 
stów do klasycznych postaci sędziwej 
tragedji. 

Zadanie artystów,  odtwarzających 
te postacie, jest niezmiernie trudne. 

Straszliwie długie monologi wyma 
gają doskonałej dykcji; postacie boha- 
terów nasycone olbrzymiem, bezkom- 
promisowem uczuciem, wymagają z je- 

dnej strony prostoty w interpretacji, z 
drugiej — stałego patosu. Niema nic 
łatwiejszego, jak zanudzić słuchacza 
gadaniną, lub śmieszyć go patetyczne- 
mi gestami i krzykami. 

Mój Boże, ileż to razy oglądało się 
na senach szkolnych i teatralnych fra- 
gmenty tragedyj klasycznych, w któ- 
rych artyści, ubrani w prześcieradła, 
„udawali Greków* — w znaczeniu po- 

dwójnem |... 
Na Pohulance młodzież trafiła we 

właściwy ton: podeszła do postaci kla- 
sycznych w sposób najwłaściwszy: od 
strony uczucia!.. 

Nie było na scenie aktorów, inter- 
pretujących, chociażby  najsłuszniej i 
najinteligentniej — postacie literackie 
— była młodzież, która doskonale od- 

czuwa wielki ból, wielkie bohaterstwo, 
wielkie nieszczęście. 

Młodzeż dała to, czego nie da naj- 

lepszy artysta —- bezpośredniość prze- 
żyć, świeżość uczucia i pewną, niesły- 
chanie miłą naiwność. 

Wskutek tego klasyczni bohatero- 
wie nabrali jakichś nowych barw: byli 
inni, niż ci, których niegdyś oglądał 

tłim grecki, inni, niż wyobraża sobie 

dorosły czytelnik, — ale może bardziej, 
od tamtych prawdziwi, prawdą szcze- 
rego uczucia i szlachetnych dusz! 

Doprawdy stał się cud! Eurypides 
nagle porozumiał się z naszą młodzie- 

żą, której my — jej ojcowie i starsi 

bracia — nie zawsze rozumiemy !.. 

I to jest najciekawsze, najważniej- 

sze, najbardziej godne zastanowienia 

się. 
> Nietylko liczni artyści i artystki z 

ławy szkolnej przejmowali się słowa- 

mi greckiego poety, ale i widzowie — 

prawie wyłącznie młodzież szkolna — 

byli zaciekawieni i nieznużeni!... Tru- 

dno wo większą łączność sceny z wi- 

dzownią i o większą powagę licznych 

(teatr przepełniony) — widzów. 
To nasuwa pewne refleksje. 
Oto młodzież, która sięgnęła do 

źródła skondensowanych uczuć, zro- 
zumiała je, przyswoiła, przetworzyła. 

Możemy więc porozumieć się z mło- 
dem pokoleniem nietylko (jak bywało- 
dotychczas w stosunku do młodzieży 

akademickiej), na wiecach partyjnych. 

To dobrze, to bardzo dobrze. 

Ale to obowiązuje nas — starszych. 

Wyprowadzamy młodzież ze szkoły 

i pokazujemy jej Eurypidesa, w którym 

iest wielki patos, lecz nie ma ani krzty 

blagi. : 
A gdy młodzież ta, odświeżona i 

podniecona  nieśmiertelnem pięknem 

klasycznej tragedji, wraca do murów 

szkolnych, dajemy jej do rąk... grama- 

tykę Szobera, — tłumaczymy „ściśle”,. 

że metr jest to „przestrzeń pomiędzy 

dwiema kreskami na lasce, która się 
przechowuje w Paryżu”, — każemy 

uczyć się religji zapomocą... wykresów, 

— żeby zaś zbudzić zaintresowanie do 
szerszych zagadnień, dajemy w klasie 
szóstej(!) wypracowanie na temat: 
„Przełom kulturalny i polityczny w w. 
XVI a dobie obecnej — ze szczególnem 
uwzględnieniem przyczyn i przebiegu 
współczesnego kryzysu ekonomiczne- 
go, upadku myśli politycznej i kształ- 
towania się nowej idei państwowej". 

Uprawiamy blagę, dziwimy się, że 

nie mamy dobrych wyników swej pra- 
cy, a gdy nas przycisną do muru „bro- 
nimy się“ ogłaszając przez radjo, że 
winni są belfry—partacze i rzemie- 

šinicy!.. 
Tym „partaczom i rzemiešlnikom“, 

którzy zorganizowali przedstawienie, 
jakaż szczera należy się podzięka, za 
ich ofiarny, piękny wysitek!. 

A młodym artystom i artystkom 

któż potrafi wyrazić należyte uznanie 
i nieraz słowa prawdziwego zachwytu. 
Podkreślić należy  przedewszystkiem 
doskonałą dykcję artystów, a szczegól- 
nie artystek! 

Panna Bronisława Połakiewiczów- 
na (Antygona) ma prawdziwy pazur 
artystyczny; to też wysunęła się na 
czoło wykonawców. 

P. Janina Sokołowska (przodownica 
chóru) i p. Helena Koczarowska (Jo- 
kaste) były bardzo dobre. 

Z chłopców... przepraszam... z pa- 
nów artystów kogoż wyróżnić i czy



| GŁOSY CZYTELNIKÓW 

- ROLNICTWO A BUDŻETY SAMORZĄDOWE 
Zbliżający się okres ustalania globalnych 

sum budżetów Związków Komunalnych w 
powiatach Wileńszczyzny, ; stosunek dotych 
czas preliminowanych tam kwot na popiera 
nie rolnictwa, nieuwzględniające nawet mi- 
nimalnych, a koniecznych jego potrzeb, na- 
sunąć mus; wobec tego pewne uwagi i re- 
fleksje, co do finansowego traktowania tego 
zagadnienia przez nasze Wydziały, Sejmiki, 
powiatowe, oraz rady gminne. 

Skonstatować  przedewszystkiem należy, 
że dzięki cofnięciu znacznej części dotych- 
czas wiypłacanego subsydjum  Wiłeńskiemu 
T-wu Organizacyj i Kółek Rołniczych przez 

femMinisterstwo - Rolnictwa, działalność naszej 

® 

wojewódzkiej  organizacji rolniczej, dzięki 
temu ogromnie osłabła, o ile jeszcze fak- 
tycznie nie upadła, Brak pomocy rządowej 
z jednej strony, zaś zbyt oszczędnościowo- 
skompresowane dotacje instytucyj samorzą 
dowych z drugiej strony, zatarasowały na nie 
określony przyszłości czas, 'wiszelką pozytyw 
ną pracę tej organizacji, Urwane zostało i 
zatamowane takim kosztem pracy i czasu 
dopiero co zadzierzgnięte stosunki wzajem- 
nej ufności pomiędzy personelem instruktor 
skim a miejscowem, przeważnie  drobnem 
rolnictwem, Te tak trudne do zdobycia u 
naszego ludku wiejskiego zaufanie do do- 
tychczas mu obcych słów pouczeń, rad 
wskazówek, wi ołbrzymiej ilości rejonach in 
struktorskich z kolosalnym wynikiem osiąg- 
nięte zostało, Potwierdzeniem tego było zna 
cznie zwiększająca się coraz to ilość Kółek 
Rolniczych, Kół Gosp. Wiejskich, ilości w 
nich członków i członkiń, chętnych do pra 
cy, skiadek członkowskich,  prenumerowa- 
nie pism rołniczych, powolne, a stopniowe 
polepszanie się dotychczasowego systemu 
gospodarowania o wsiach i skoma- 
sowanych wsiach i osadach. W tej 
tak świetnie rozwijającej się oświacie rolni- 
czej ludu 'wiejskiego, poparcie ziemiaństwa 
nauczycielstwa i inteligencji wiejskiej było 
decydujące, Rzucore szlachetne zarno pracy 
oświatowej nad wsią połską, poczęło dawać 
wspaniały, bujny płon na niwie leżącej do- 
tychczas dzikim odłogiem, Lecz nadszedł 0- 
gólnoświatowy Fryzys gospodarczy . Pań- 
stwio nasze, opierające się w swym bycie na 
pracy przeszło 80 procent ogółu swej 'ud- 
ności — rolnikach, wobec piętrzących się 
trudności ekonomicznych, nie znalazło, nie- 
stety, możności i środków, by tę pracę tak 
świetne dającą owoce wszełkim kosztem i 
trudem nadal utrzymać, | zastosowano wte 
dy oszczędność, kosztem pomniejszenia pra- 
cy oświatowej i w zdewastowanej przez 
czas i wojnę dzielnicy kraju, gdzie zagadnie 
nie oświatowe i dobrobyt mieszkańców rów 
noznaczne jest prawie z ważnością mocar- 
stwowego stanowiska własnego państwa. 

Zaoszczędzono tutaj w pracy nad rozwo 
jem umysłowym dopiero co odrodzonego w 
swej państwowości  połskiej obywateła, któ 
ry według swego rozumowania ; pojęcia do 
tychczasowego, przynależność państwową 
uzależnia od warunków, jakiemi go darzy 
rząd i państwo, otaczają. I temuż obywate- 
lowi, w jego zacofaństwie wiekowem, po- 
częto wskazywać do naśladowania rolników: 
Danji, Czechosłowacji i wreszcie z zachod- 
nich dzielnic Połski, Frazesowało się wciąż 
i wszędzie o „wyścigu pracy", by potem 
wołać 0 „wyścigu zaciągania pasa“! 
Gdzież więc tutaj logika i konsekwencja, 
nawet oszczędności? Dzięki takiemu trakto- 
waniu sprawy, bilans handlowy, produkcja 
i jakość zboża, zapewne, że się nie odwdzię 
czą państwu. Motyw, że zboże tanie, a 
więc produkcję trzeba zmniejszać, jak mó- 
wią inni, jest zgoła mytny.. Przedewszy- 
stkiem dbać należy o jakość i koszta produk 
cji pozostawiając sprawę iłości na ostatku, 
A zadecydować o jakości i kosztach produk 
cji może fi tylko i wyłącznie, a nierozerwal 
nie. konieczny przytem, czynnik oświaty i 
wiedzy, posiadany przez producenta, Skoro 
tego najważniejszego czynnika producento- 
wi brak, a tembardziej pozbawia się go moż 
ności jego zdobycia, to ileż strat, a może 
i nieszczęść przynieść to może przyszłości 
państwa. Zgodzić się należy, w imię bez- 
stronności, że przeżywany kryzys w kraju, 
siłą rzeczy spowodować musiał dla całości 
utrzymania równowagi budżetowej państwa, 
ogólne  skurczenie funduszów, fożonych 
przez skarb do wewnątrz kraju, a tem sa- 
mem i jak w każdym wypadku potrzebę 
zmniejszenia granic pracy ; działalności, jak 
centralnych tak i wojewódzkich organizacyj 
rolniczych. Lecz jakże jest odmienny charak 
ter, warunki potrzeb i stanu pracy tutaj, na 

Kresach, a w Środkowych lub zachodnich 

dzielnicach Polski! Różnica olbrzymia, Z dru 

giej zaś strony podkreślić nateży i pewne 

wady dziś poszkodowanych organizacyj rol 

niczych, a dotyczące zbyt kosztownego od- 

U ludzi, cierpiących na żołądek, kiszki i 

przemianę materji, stosowanie naturalnej wo 

dy gorzkiej Franciszka-Józeia pobudza pra- 
widłówość funkcji narządów trawienia i kie 
ruje odżywcze dla organizmu soki do krwio- 
obiegu. Żądać w aptekach i drogerjach. 
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trzeba wyróżnić. Zdradzę tylko ich na- 
zwiska, uważając, że ich udział w tak 
olbrzymiej imprezie zasługuje na 
„uwiecznienie*, chociażby tylko na ła- 
mach dziennika. 

A więc Edypem był p. Franciszek 
Pietkiewicz, Eteoklesem — Jakob Gor- 

don, Polinejkisem — Sergjusz  Spru- 
din, Ochmistrzen — Zbigniew Żebrow 
ski, Kreonem — Witold  Hornowski, 
Minoikeosem — Aleksander Oskierko, 
wieszczem — Zygmunt Stambrowski. 

Wszyscy byli na odpowiednim po- 
ziomie i wykazali umiejętność wczucia 

się w rolę. 

Wystawienie „Fenicjanek* jest wiel 
kiem zdarzeniem nietylko w życiu 

szkolnem, ale i w życiu kulturalnem 
Wilna. Olbrzymi wysiłek artystów i 
ich kierowników zasługuje na uznanie 
i na poznanie. 

razu zakresu organizacji pracy, bez ogląda 
mia się na jutro lub własne fundusze. Lecz, 
jak w jednym, tak i w drugim wypadku, za 
cóż : czy słusznie ma być pozbawiony źró- 
deł światła i kultury szeroki ogół drobnego 
rolnictwa? Zdaniem mojem, uniknąć zasto 
sowania powyższych oszczędności, tak zgub 
nych dla oświaty mas rolniczych i uniknąć 
przez brakiem funduszówy na ten cel, dało- 
by się pomyślnie i stosunkowo prędko za- 
pobiec, lecz temat ten odrębny, ma całkiem 
inne znaczenie od niniejszego, jak i ramy 
artykużu nie pozwalają do omówienia go w 
tem miejscu, Potwierdzić nałeży więc, że 
wobec braku Środków z zewnątrz — woje 
wódzka organizacja rolnicza w swej pracy i 
działalności coraz głębiej i ciszej zamiera... 
Z drugiej strony stwierdzić musimy, że do- 
tychczas układane budżety naszych związ- 
ków komunalnych, a opierające się w iwiej 
częścj po stronie dochodowej na wpływach 
podatkowym od ludności przeważnie rolni- 
czej, w stosunku do 9 proc, ogółu mieszkań 
ców gminy lub powiatu, w minimalnej, 
wprost nic nie znaczącej części, uwzględnia- 
ły potrzeby interesów swych płatników - 
rolników. Dowodem tego służy stosunek 
kwoty preliminowanej „na „popieranie rolni- 
ctwa“ w stosunku do sumy ogólnego budże 

i tu, a wyrażającej sie od 4 do 6 proc, najwy 
żej. Jest to wprost Śmieszne, a jakże smutne 
dla dobrobytu przyszłości naszej!, 

Nie dziw więc, że tak niszczą nas rok 
rocznie nieurodzaje, że wszelki racjonałny 
zbyt produkcji rolniczej, zwierzęcej, jest u 
nas niezorganizowany, że w tej dziedzinie 
panuje zupełna anarchja stosunków, brak 
planu, jednołitościi, że idea spółdzielczości 
'wegetuje, lub więcej szkodzi, niż ratuje, że 
wreszcie widzimy wszędzie I'chej jakości in 
wentarz hodowany przez drobne rolnictwo i 
td. ; td, A czy i iak odczuwają istniejące 
instytucje rolnicze pieczę nad ich rozwojem 
* działalnością ze strony gmin i wydziałów 
A stosunek do Okręgowych Towarzystw, 
jak mu jest trudne do uproszenia czegoś dla 
swej pracy, wprost wszelkie błagania nie po 
magają. A przecież chodzi tutaj o to bezcen 
ne dobro sprawy ogółu mieszkańców dane- 

go terenu, Śmiało rzec można, że poczucie 
obowiązku popierania rolnictwa samorządy 
nasze traktują po macoszemu, 

Składa się ku temu wiele przyczyn, nie- 

raz może i z mniejszą winą samego samorzą 
du. jako takiego, a większą ze strony wła- 
dzy nadzorczej, zn'uszającej do wstawiania 

do budżetu i obciążania go sumami, nie ma 

jącemi nieraz istotnego znaczenia dla intere 

sów danego samorządu. Lecz wydano roz- 

kaz, a więc wszelka obrona własnych inte 
resów jest bezcelową i odpada, | == 

Tymczasem zaś, jeszcze prawie „nieopie 

rzony* samorząd, zmusza się do działalności 

i kosztów, przekraczających nieraz jego Si- 

łę i kieszeń na szkodę nieraz najpiłniejszym 

potrzebom ludności danego terenu, A cóż” 
może być pilniejszego obecnie, dla wsi i jej 

mieszkańców, jak nie praca nad „polepsze 

niem dobrobytu i jakości produkcji rolniczej 
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SPOSYRZEŻENIA ZAKŁADU 
LOGICZNEGO U. 5. B. W WILNIE 

Z dnia 16 grudnia 1931 roku. 
Ciśnienie średnie 742. 

METEORO- 

Temperatura średnia —5. 

Temperatura najwyższa 0. 

Temperatura najniższa —6, 

Opad w mm, 4,210, 

Wiatr: północno-zachodni. 
Tendencja: słaby spadek, silny wzrost. 

Uwagi: zamieć. 
  

NABOŻEŃSTWA 
— Za spokój duszy Ś. p. Prez. Na- 

rutowicza. — We środę, dnia 16 bm., 

jako w rocznicę zgonu pierwszego Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej ś. p. Gabrje- 
la Narutowicza, odprawione zostało w 
kościele Św. Jana nabożeństwo żałob- 
ne za spokój duszy ś. p. Gabrjela Na- 
rutowicza. Mszę Świętą odprawił ks. 
biskup dr. Władysław Bandurski. Na 
nabożeństwie obecny był p. wojewoda 
wileński Beczkowicz, p. prezydent mia 
sta Fołejewski, rektor U.S.B. prof. Ja- 
nuszkiewicz, kom. placu ppułk. Bło- 
cki oraz szereg innych przedstawicieli 
władz. 

— Zarząd Koła b. wychowanków Ros, 
Korpusu Kadetów zawiadamia, że w dniu 
20-go grudnia, o godzinie 12 w poł, w 
cerkwi „Znamienskiej* na Zwierzyńcu odbę- 
dzie nabożeństwo żałobne za dusze poległych 
i zmarłych kolegów. Zarząd, 

: URZEDOWA 
— Zmiany w starostwach. — Do- 

tychczasowy starosta w Wilejce p. Je- 
rzy Neugebauer przeniesiony został na 
stanowisko starosty do  Baranowicz, 
zaś dotychczasowy starosta baranowi- 
cki p. Zygmunt Przepałkowski przenie- 
siony został na stanowisko starosty w 
Wilejce. 

— Radca wojewódzki p, Wacław Iszora 
objął kierownictwo Oddziału Organizacyjne- 
go w Wileńskim Urzędzie Wojewódzkim, do 

drogą szerzenia oświaty? Czy budowa dróg tychczasowy zaś kierownik tegoż Oddziału 
odbywająca się wyścigowo, „pomiędzy PO- m, Wilhelm Popławski przeniesiony został do 
szczególnemi powiatami nie jest za wczesna styżby w Wydziale Bezpieczeństwa Wileń- 
do obecnego stanu wydajność rolniczej, czy 

nie dałoby się jeszcze parę lat przeježdzič 

temi samemi drogami,- kosztem najpiłniej 

szych gdzieniegdzie napraw i konserwacji? 

A jakież olbrzymie koszta wyciśnięto na te 

drogi z rolnictwa, by później mogli samocho 

dami jezdzić przeróżni dygnitarze i udzielać 

pochwał.,, a długi z tytułu robót drogowych 

dziś jeszcze nie spłacone! I dzisiaj, jeśli tak 

dalej „po macoszemu” traktowane będzie 

rolnictwe, w chwili ostatniej do obrony je- 

go interesów muszą stanąć członkowie sa- 

morządu gminnego i powiatowego, jak je- 

den mąż, w jego obronie akcją dobrze ob- 

snyśłaną i praktycznie możliwą, Bo nasze 

organizacje rolnicze są w swem dalszem ist- 

nieniu zagrożone, zaś dokonane tam siłą ko 

mieczności redukcje personalne wszelką daw 

ną, a planową pracę zniweczyły, W kraju 

rolniczym, własnę organizacje rolnicze dziś 

mają wyglądać, jak pąte koła u wozu!! 

Ratujmy i podtrzymajmy je o własnych, 

siłach i Środkach. Interesy naszego  rolni- 

ctwa, dla dobra całego państwa, muszą zna 

leżć odpowiednie i godne sprawy środk; i 

fundusze w budżecie przyszłym. Niechaj Ko 

misje Rolne wykażą tutaj całkowitą znajo- 

mość sytuacji, bo w razie przeciwnym, CO 

stanie się z naszem rolnictwem i wsią kre- 
sową? Wymagajmy największych oszczędno 

ści w innych działach budżetów, lecz nie 

kosztem, a odwrotnie — na rzecz popierania 

roinictwa, tego podstawowego czynnika u- 

możliwiającego układanie wszelkiego budże- 

tu narodowego, Niechaj więc każdy członek 

1ady gminnej, Wydziału, Sejmiku przy u- 

chwalaniu najbliższego budżetu samorządo- 

wego, da dowód swej własnej wartości, zro 

zumenia swego zadania i obowiązku, do któ 

rego zaufaniem społeczeństwa powolany Z0- 

stał, Michał Łaszkiewicz. 

  

     
Kalendarz Iskier na rok 1932. Mała ency- 

klopedja i notatnik, Rocznik VIII. Opracował 

Władysław Kopczewski. Nakładem  Iskier. 

Warszawa 1932. Stron 256. Cena egzempla- 

rza w miękkiej płóciennej oprawie — 4 zł, 

Kalendarz Iskier jest bogatą kieszonkową 
encyklopedją, połączoną z notatnikiem na 
każdy dzień, Dotychczasowe roczniki są w 
rękach młodzieży szkolnej i uniwersyteckiej, 
nauczycieli, dziennikarzy, oficerów! i td. į td. 
Podobnie ciekawego i cennego wydawnictwa 
nie znamy w literaturze obcej i słusznie mo- 
żemy się niem chlubić, | 

Staranne opracowanie, wygodny format 

kieszonkowy (10X14), oraz przejrzysty i este 

tyczny układ materjału przy naprawdę nie- 

wysokiej cenie podnoszą jeszcze bardziej 
wartość praktyczną Kalendarza, 

  

skiego Urzędu Wojewódzkiego. 

MIEJSKA 
— Nowa rozdzielnia prądu elektryczne- 

go. — Odbyło się komisyjne przyjęcie nowo- 

wstawionej rozdzielni prądu w elektrowni 

miejskiej, 
W odbiorze wziął udział przybyły specjal 

nie z Warszawy prof, politechniki inż. Woj 

Rozdzielnia wybudowana została według 

wszelkich nowoczesnych wymogów ż zasięg 
jej dziatania jest bardzo duży, W celu uni- 

knięcia przerw w dostarczaniu światła przy- 

łączenie poszczególnych linij do nowej sta- 

cj: będzie się odbywało stopniowo i potrwa 

do wiosny. Nowa rozdzielnia może mieć za- 

stosowanie nawet przy hydroelektrowni, 

— Mechaniczna wytwórnia chleba. 
Grupa właścicieli piekarzy-chrześcijan, 
którym grozi zamknięcie pracowni, u- 
tworzyło spółkę dla urządzenia w Wil- 
nie dużej piekarni mechanicznej. ; 

Zakłady te będą urządzone w na- 
bytym specjalnie na ten cel domu, 
przy ulicy Raduńskiej. 

Uruchomienie piekarni ma nastąpić 
w. styczniu. 

— Przegląd sanek. — Starostwo Grodz- 
kie Wileńskie podaje do ogólnej wiadomości, 
iż tegoroczny przegląd sanek odbędzie się w 
podwórzu Starostwa Grodzkiego Wileńskie- 
go, ulica Żeligowskiego 4, w godzinach od 
12 do 15 w dniach 17, 18, 19, 21, 22 i 23 
grudnia 1931 r,, po 100 sanek dziennie, Wła- 

; ściciele sanek, ewentualnie woźnicy, w ozna 
; czonym terminie winni dostarczyć sanki do 

przeglądu w stanie uporządkowanym, gdyż 
wj przeciwnym razie będą one wycofane 2 
użytku publicznego. Właściciele  dorožek, 
jak również i furmani winni posiadać bile- 
ty jazdy oraz dowody rejestracyjne koni. 

— Żydzi wobec akcji bojkotowej. 
Przedstawiciele różnych zrzeszeń Żyć 
władz adoWfmut etaoshrdetashr etash 
dowskich  interwenjowali ponownie u 
władz administracyjnych w sprawie kol 
portowania na ulicach odezw nawołu- 

jańskiego. 
Starostwo jeszcze raz wyjaśniło, że 

w treści odezwy władze prokurator- 
skie nie dopatrzyły się niczego podbu- 
rzającego j iako taka rozpowszechnio- 

Kalendarz Leśny na r. 1932. (VII rocznik) na być mogła. 
Wydawn, Oddz, Wileńskiego Zw. Zaw. Leś- 
ników w R. P, pcd redakcją M, Hoppena iL. 
Huszczy. 

Str. 217, cena zł, 3, 

Do nabycia w księgarniach i w biurze 

Dlatego też usilnie prosić należy Związku (Wilno ul. Wielka 66). 
organizatorów imprezy, aby zechcieli 
powtórzyć piękne przedstawienie. Dwa 
komplety na Pohulance — to wiel- 
ki sukces, można jednak spodziewać 
Się jeszcze większego. : 

Wilno musi zwrócić baczną uwagę 
na wyjątkowy czyn naszej młodzieży 

szereg artykułów treści fachowej, populary- 
zujących, zgodnie z celem wydawnictwa, 

najistotniejsze zagadnienia gospodarki leśnej 

lasu), Liczne ilustracje zdobią strony Kalen- 
darza, 

  

Prasa żydowska pisząc szeroko 0 
propagandzie bojkotowej, utyskuje na 
władze, że nieprzeciwdziałają tej akcji. 

* * * 

W kinie „Heljos“ podczas wyšwie 
Zawiera oprócz częšci kalendarzowej i tlania obrazów r. 

przeplatanki literackiej na aktualne tematy— wg zucono z balkonu na 
wnię większą ilość odezw bojko 

towych. 

Również w innych lokalach publicz 
wi dobie obecnej (np. odnowienie i ochrona nych rozdawano podobne ulotki. 

SZKOLNA 
— Ferie Bożego Narodzenia w sZkołach, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Z T-wa Eugenicznego (walki ze zwy- 

rodnieniem rasy). 17 grudnia w lokalu Po- 
radni Eugenicznej (ul. Żeligowskiego) dr. C. 
Ryd-Nardzewski wygłosi odczyt na temat 
„Sposoby zwalczania charób wenerycznych“ 
z wyświetlansem obrazów. 

Początek o godz, 5.30 wiecz. Wstęp wiol- 
ny. 
— Zebranie dyskusyjne związku pracy oby 

watelskiej kobiet, W czwartek dnia 17 grud- 
nia r.b, o godz. 7 wieczorem, w lokalu Związ 
ku, przy ul, Jagiellońskiej Nr, 3/5 m. 3, ad- 
wokat Eugemja Wiścicka-Szabełska wygłosi 
odczyt p.t. „O projekcie nowego prawa mał- 
żeńskiego”. 

Wstęp dla członkiń bezpłatny, dla gości 
30 gr. ё 

imienne zaproszenia nie będą rozsyłane. 
— Zarząd Koła byłych Wychowanków 

Rosyjsk. Korpusu Kadetów zawiadamia, że 
w dniu 20-go grudnia rb., o godzinie 13, w 
lokalu Koła (ulica Ad. Mickiewicza 22 m, 45) 
odbędzie się doroczne Walne Zgromadzenie 
Członków Koła, po zakończeniu w rest. „Bri- 
stol“ ma się odbyć obiad koleżeński, 

Osób życzących wziąć udzia, w obiedzie 
uprasza się o powiadomienie Zarządu Koła, 

Zarząd. 

RÓŻNE 
— W Zamieszczonem w numerze wczo- 

rajszym podziękowaniu p. Marji Mieczysła- 
wowej Jeleńskiej przez nieuwagę korektora 

opuszczone zostało nazwisko |.E, ks. bisku- 

pa Kazimierza Michalkiewicza za co najmoc- 
niej przepraszamy. 

— Sekcja Robót Ręcznych Rodziny Woj - 
skowej podaje do wiadomości, że codziennie 
we wtorki i w piątki od godz. 6 — 8 wiecz, 
w sekretarjacie Rodziny Wojskowej ul. Mic- 
kiewicza 13, przyjmują się zapisy na kurs 
robót ręcznych. Opłata wynosi dła Pań woj 
skowych — 2 zł. dla Pań cywilnych 5 zł. 
miesięcznie, a 

— Piekarze wobec zamykania piekarń i 
bezrobocia, Odbyło się walne zebranie ce- 
chu piekarzy, na  którem postanowiono 
wszcząć natychmiastowe starania w woje 
wództwie w kierunku odroczenia do roku 
1933 decyzji o zamknięciu. niektórych wy- 
twórni chleba, Jednocześnie zdecydowano 
przyjść z pomocą komitetowi bezrobocia 
przez dobrowolne opodatkowanie się na rzecz 
bezrobotnych w wysokości dwu złotych mie 
sięcznie od każdego czynnego pieca i zmniej 
szenie godzin pracy w tygodniu przez udzie 
lanie robotnikom jednodniowego urtopu przy 
jednoczesnem zatrudnieniu na ten czas po- 
zostających bez pracy. Starszym cechu po- 
został nadal p. Niedek, przez co został zfi- 
kwidowany zatarg powstały w łonie pieka- 
rzy w czasie niedawnego omawiania z wła 
dzami sprawy podwyższenia cennika, bo- 
'wiem piekarze uważali, že ich pełnomocni- 
cy w osobach pp. Niedka i Wołożyńskiego 
niezbyt energicznie, jak narazie się zdawa- 
io, obstawali przy zwyżce cen, 

il il k 

WĘGIEL I KOKS górnośląski poleca 

firma BEULL, Wilno, Jagiellońska 3, 

tel. 8-11. 
O OOO OOOO 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni, Ostatnie przed- 

slawienie „Pana posła i Julji*, — Dziś we 
czwartek, dnia 17 bm, o godzinie 8 w. po 
raż ostatni ukażę się satyryczna komedja 
współczesna K. Leczyckiego i ], Mackiewi- 
czą „Pan poseł į Julja", która zyskała sobie 
'w Wilnie gorące uznanie dzięki oryginalnej tre 
ści oraz świetnej grze zespołu z pp. Breno- 
czy i Glińskim w rolach tytułowych, Reżyse- 
rja dyr, M. Szpakiewicza. 

Jutro o godzinie 8-ej w. „Tak się zdoby 
wa kobiety" Е 

— Teatr Miejski na Pohulance, Ostatnie 
przedstawienie „Teatru wiecznej wojny”, — 
Dziś we czwartek, dnia 17 bm,, o godzinie 
8 w. ujrzymy po raz ostatni wspaniałą sztu 
kę Jewreinowa „Teatr wiecznej wojny”. Fa- 
scynująca nowość ta zdobyła w Wilnie za- 
służonę powodzenie, co przypisać należy za- 
równo indywidualności autora, jak i nie- 
zmiernie ciekawej realizacji scenicznej, Re- 
żyserja Stanisławy Wysockiej  wydobyla 
wszystkie wartości z tej arcyciekawej sztu- 
ki, Cały niemal zespół Teatrów: Miejskich 0- 
raz liczni statyści biorą udział w tem wido- 
wisku, któremu oprawa dekoracyjna pomy- 
słu W. Makojnika stwarza niezwykle orygi- 
nalne ramy. 

Jutro z powodu próby generalnej „Logiki 
pana Baltazara" Teatr nieczynny, 

— Jutrzejsza premjera w Lutni, — Jutro 
w piątek, dnia 18 bm. o godzinie 8 w. 
Teatr Lutnia wystąpi z premjerą, która nie- 
wątpliwie zainteresuje i przyciągnie wszyst- 
kich, Będzie nią wytworna, pe'na iście gal- 
liiskiego humoru komedja Ludwika Verneui- 
la o wiele mówiącym tytule „Tak się zdoby 
wa kobiety", Świetną komedję tę wprowadza 
na scenę wileńską reżyser Karoł  Wyrwicz 
który jednocześnie odtwarza jedną z ról 
głównych. W pozostałych wdzięczne pole 
do popisu znajdą: pp. Brenoczy, Detkowska, 
Lubowska, Bielecki, Dejunowicz, Domański, 
Jaśkiewicz, oraz Wołłejko, Metodyjna piosen 
ka „Rumba”, odśpiewana z porywającym tem 
peramentem przez p, Brenoczy, stanie się 
niewątpliwie jedną z wiiększych atrakcji te- 
go widowiska. Dekorator W. Makojnik przy 
gotowuje nowe, efektowne wnętrza, 

— Sobotnia premiera na Pohulance, W 
nadchodzącą sobotę dnia 19 bm., o godzinie 

Aa 

> ° NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4 
jących do popierania handlu chrzešci- Pm 

  

ALEKSAN 

Zw. Uczestn. b. 

S. į P. 

DER CZYŻ : 
b. urzędnik wojskowy Zarządu Cywilnego b. I Korpusu Wojsk 

Poiskich na Wschodzie. 
Zmarł w dn, 15 grudnia 1931 r. w Oszmianie, R 

Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawicne będzie w piątek, dn. 
18 grudnia r, b. o godz. 9 rano, wkościele paratjalnym w Oszmianie, poczem 
nastąpi eksportacja zwłok na cmentarz, 

O tych smutnych obrzędach powiadamia towarzyszów broni 
Zerząd Główny 

i Korpusu Wojsk Polsk. na Wsch. 

RODZ NMRASE TRWAC CDA) NBA GG GRE 

Tyfus na terenie Wilna wygasa 
POWAŻNA SYTUACJA NA PROWINCJI. OBSERWACJA I BADANIE 

SZCZURÓW 

Tylus płamisty na terenie m. Wiłna zwol 
na przycicha, bowiem w ubiegłym tygodniu 
zanotowano zaledwie 4 zasłabnięcia, 

Mimo to, wskazana jest jaknajwieksza 
ostrożność, przestrzeganie czystości i t.d. 
Unikać należy mieszkań, w których są cho- 
rzy, Na drzwiach tych unieszkań naklejane 
bywają z ramienia magistratu m. Wilna od- 
powiednie ostrzeżenia, Ponieważ były wy- 
padki zrywania tych ostrzeżeń, władze ko- 
munikują, że winni usuwania tych ogłoszeń 
będą pociagani do odpowiedzialności. 

Według ostatniej wiadomości, stwierdzo 
ne zostały w powiecie dziśnieńskim znowu 
trzy ogniska tyfusu plamistego. Najwięcej 
wypadków, a mianowicie 11, stwierdzono w 
ostatnim tygodniu we wsi Stanule, gminy 
Głębockiej, dokąd też skierowano  natych- 
miast kołumnę epidemiczną dla zwalczania 

Nowi LEKARZE 
W ubiegły wtorek wieczorem, w 

auli kolumnowej U.S.B. wymienieni 
poniżej słuchacze 15-goa Trymestru Wy 
działu Lekarskiego otrzymali absolu- 
torjum. 

1) Andrzejewski Klemens, 2) Ałk Elkan, 
3) Białostocka Dewora, 4) Baran Stanisław, 
5) Вавап Jan, 6 Benjasz Wacław, 7) Bo- 
guszewski Sergjusz, 8) Bohatyrewiczówna 
Helena, 9) Baużyk Jan, 10) Brejdbord Mar- 
kus, 11) Borzdyński Jan, 12) Borysiukówna 
Zofja, 13) Chmielewski Marjan, 14) Chodo- 
rowski Józef, 15) Cemplówna Halina, 16) 
Chwiedžko Kazimierz, 17) Celmajster Józef, 
18) Chorowitz Dawid, 19) Demecki Wacław, 
20) Drozdowicz Wacław, 21) Emiljanowicz 
Stanisław, 22) Engelman Michał, 23) Fun- 
dowicz Stefan, 24) Gałka Józef, 25) Gros- 
berg Adolf, 26) Hofbauer Tadeusz, 27) 
Halvm Maksyniiljan, 28) Hanach-Bloch Fe- 
liks, 29) Hamera Tomasz, 30) Janczewski 
Kazimierz, 31) Kaczor Włodzimierz, 32) Kar 
bowicz Bronisław, 33) Karużasówna Maria, 
34) Korycki Michał, 35) Kłoniecki Ludomir, 
36) Korta Jan, 37) Kowezyk Witaljusz, 38) 
Kunowicz Piotr, 30) Kozłowski Szczepan, 
40) Kossakowska Wincenta, 41) Kacenelen- 
bogen Jakob, 42) Kwasielewicz Konstanty, 
43) Kieturakis Zdzislaw, 44) Kwit Wiady- 
sław, 45) Massalski Donat, 46) Mazurek Jó- 
zef, 47) Mikosza Waciaw, 48)  Meszelówna 
Esfir, 49) Mołczanow Eljasz, 50) Mucha 
Andrzej, 51) Makarewicz jan, 52) Michalow- 
ski Felicjan, 53) Nejsztadtówna Mirjam, 54) 
Nekricz lzza, 55) Nowak Feliks, 56) Nielub- 
szyc Grzegorz, 57) Oliwer Zygmunt 58) Pa 
recki Józef, 59) Pergaimnetówna  Racheła, 
60) Pietkiewiczówna Katarzyna, 61) Pawłu- 
kiewicz Arsenjusz, 62) Piłsudska Wanda, 
63) Pietkiewicz Alek. 64) Pyszyński Piotr, 
65) Poznański Marjan. 66) Rabinowicz Izra 
el, 67) Radziwon Władysław, 68) Rafałow 
sk; Izaak, 60) Rams Stefan, 70) Rozentał 
Izrael, 71) Rom Michał, 72) Sadowski Sta- 
nisław, 73) Sahajko Nikander, 74) Sakowicz 
Stanisław, 75) Somerman Henzel, 76) Sido- 

rowicz Wacław, 77) Slipikowski Jan, 78) 

Smigielski Jerzy, 79) Solohubowna _ Irena, 

80) Szczerbo Antoni, 81) Szczepański Zyg- 

munt, 82) Szejdówna Prakseda, 83) Szelhaus 

Jan, 84) Szemiot Henryk, 85) Stank'ewicz 

Donat, 86) Szmigielski Stanisław, 87) Schóf- 
fler Zelig, 88) Sytwestrowicz Zygmunt, 89) 

Szymoński Karol, 90) Sypniewski Jan, 91) 

Sztejman Leon, 92) Tokarzewski Leopold, 

93) Tepper Abraham, 94) Urbanowiczówna 

Marja, 95) Uszkiewicz Leon, 96) Weryk Jó- 

zef, 97) Wesołowski Romuald, 98) Wierz 

choń Bolesław, 99)  Wileńczyk Nachman, 

100) Witukiewiczówna Regina, 101) Wyga 

nowski Edward, 102) Wieczorek Bolesław, 

103) Wołfowicz Izrael, 104) Zaleski Jerzy, 

105) Zdanowicz Włodzimierz, 106) Zyf Jó- 

zef, 107) Zublewiczów na Halina, 108) Żuk 

Antoni. 
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Jak można żyć bez pieniędzy 

pokaży Wam 

KRÓL FULWARÓW 5 

w ууч 

8 w., odbędzie się premjera doskonałej ko- 
medji Leopolda Marchanda „Logika pana 

Baltazara", w reżyserji Wacława Radulskie 
go, W szeregu zabawnych sytuacji przewi- 

ną się świetnie zarysowane rołe, dające sze- 

rokie pole do popisu pp. Kamińskiej, Szpa- 

kiewiczowej, Stanisławskiej,  Budzyńskiemu, 

Czaplińskiemu, Ciecierskiemu, Detkowskiemu, 
Glińskiemu,  Karpińskiemu, Lubiakowskiemu, 

Skolimowskiemu oraz Zastrzeżyńskiemu, 
NIEDZIELNE PRZEDSTAWIENIA PO- 

POŁUDNIOWE: 
Teatr Lutnia. W nadchodzącą niedzielę, 

dnia 20 bm,, o godzinie 4 pp., ukaże się 

    

Czwartkowy popołudniowy 

„Dancing-Czarna kawa” 
Występy artystyczne. Upominki dla wszystkich” Pań! 

Wstęp, kawa i ciastko 2 zł, od osoby. 

Mickiewicza 11 
tel. 593. 

Przypominamy, że, NOC SYLWESTROWA" 
najweselszą będzie w „Polonii*. 
  

3 
@ 

    

Uznana w całej Polsce za najlepszą 
   

ERBATĄ 
z KOPERNIK: EM 

epidemji, Dalej stwierdzone w Komańsku, 
gminy Dokszyckiej, 6 wypadków, w Jankach 
rowniež gm. Dokszyckieį, 1 wypadek i w 
Szczerbach gminy Pliskiei 1 wypadek, 

Na teren powiatu Dziśnieńskiego wyjechał 
w dniu dzisiejszym naczelnik wydziału zdro- 
wia Urzędu Wojewódzkiego dr. Rudziński 
celem wydania na miejscu odpowiednich za- 

W mieście Wilnie dokonywane są w tu- 
tejszym oddziale Państwowego Zakładu Hi- 
gjeny (Rossa 1) obserwacje i badania szczu 
rów, pochodzących z domów, w których by 
ła epidemja tyfusu, Wyniki naukowych ba- 
dań co do możliwości przenoszenia przez 
szczury zarazków, będą przesłane do War- 
szawy do Centrainego Państwowego Zakła 
du Higjeny, gdzie dalsze badania. naukowe 
prowadził prof. dr, Anigsztejn, 

  

po cenach znižonych „Pan posei i Julja“ Le 
czyckiego i Mackiewicza, w reżyserji dyr. M. 
Szpakiewicza, z udziałem  najwybitniejszych 
sił zespołu, 

Teatr Pohulanka, W nadchodzącą nie- 
niedzielę, dnia 20 bm., o godzinie 4 pp., uj- 
rzymy po cenach zniżonych „Teatr wiecznej 
wojny“ M, Jewreinowa, w reżyserji j z udzia 
łem Stanisławy Wysockiej, 

— Występ artystki balelu Ł, Sawiny-Dol 
skiej, W niedzielę 27 grudnia o godz. 4 po 
poł. odbędzie się w miejskim teatrze Lutnia 
koncert baletowy znanej tancerki Ł. Saw'ny- 
Dolskiej, oraz uczenic jej studjum, W pro- 
gramie balet w 3-ch aktach „„Mrózek*. Tań- 
ce klasyczne i narodowe, Przy fortepianie p. 
Z. Zalewska, 
YYYYYVYYYYVYYYYYYYVYYYTYVYVYYYVYVYVYYVYYYVVV'I 

SYLWETKI TEATRALNE 

  

P. Stanisława Wysocka w roli Zotji 

Darjoł w „Teatrze wiecznej wojny* 

Jewreinowa. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino Miejskie — Biała niewolnica, 
Hellos — Krwawy Wschód. 
Hollywood — Nołre paryskie, 
Casino — Błękitny express. 
Światowid — Broadway, 
Pan — Noce marokańskie, 
Stylowy — Miłość pani Chaney, 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Przez okno do mieszkania. Wrankiel- 

Polaczkowi Abramowi (Makowa 16) w no 
cy z dnia 15 na 16 bm. nieznani sprawcy, 
zapomocą wybicia szyby w oknie dostawszy 
się do mieszkania, skradli futro męskie, koł 
nierz futrzany, garderobę męską, bieliznę 
oraz biżuterję łącznej wartości 1000 zł, 
— Nagły zgon na ulicy. W skwer- 

ku na ulicy Wielkiej wskutek wady serca 
zmarł nagle Dubiński Rachmiel, łat 70, zam. 
przy Rudnickiej 11. 

— Po przywłaszczeniu 3.500 doła- 
rów zbiegł do Kowna. Poszukiwania 
za zbiegłym maklerem  licytacyjnym 
Fincerem (Nikodema 2), o sprawkach 
którego pisaliśmy wczoraj, nie dały do 
tychczas rezultatów. 

Policja po otrzymaniu zameldowa- 
nia od poszkodowanego  Kryńskiego 
(Kijowska 4) przeprowadziła rewizję 
w mieszkaniu Fincera i jedynie otrzy- 
mała od żony zbiega informację, że 
mąż jej jako chory na serce wyjechał 
zapewne „na kurację”. Zachodzi uza- 
sadnione przypuszczenie, że Fincer 
zbiegł do Kowna. 

W dniu wczorajszym da policji 
zgłosił się jeszcze jeden oszukany przez 
sprytnego maklera. 

Jest nim niejaki Gołomb (Kijowska 
Nr 4), który również wręczył Fincero 
wi kilka tysięcy złotych w celu wnie- 
sienia tej sumy jako wadjum, upoważ- 
niające do wzięcią udziału w licytacji. 

— Wypadek na torach kołejo- 
wych. Kulewicz Antoni (ul, Św. Wincente- 
go, dom własny) zwrotniczy stacji towaro- 
wej Wilno, w czasie spinania wagonów po 
ślizgnął się i upadł na szyny, doznając zła- 
mania kilku żeber. Przewieziono go do szpi 

  

NA 
Tydzień miodu naturalnego Ministerstwo Oświaty zarządziło, by  ferje 

orzanizuje Bożego Narodzenia %w bieżącym roku szkol- 
TOWARZYSTWO ©S7CZELARSKIE nym trwały od dnia 23 grudnia do 7 stycz- 

W dniach cd 17-go do 23bm. Miód gwa | nia włącznie. Zawieszenie zajęć nastąpić ma 
rantowany z włssnych pastek Sprzedaż na я Ke Po Bend takich przy ul Zawalnej 9, w. dniu 22 grudnia po lekcjach, wznowienie 

zajęć dnia 8 stycznia rano, 

szkolnej (oby tylko sztuka nie zaczęła 
u nich kłócić się z nauką!), musi na- 
leżycie ocenić znaczenie i wartość do- 

anego wysiłku, no i wyrazić szczerą 
wdzięczność. W. Ch. 

oj 

Przedstawiciel St. Zatorski Wilno, ul. J. Jasińskiego Nr. 1, 

  

rd 

Pierwszej Poiskiej Hurtowni 
Warszzwskiego T-wa Handlu Herbatą 

A.Długokęcki i W. Wrześniewski Sp. Akc, 
ŻądzE wszędziel 

   

  

    

    

tala Kolejowego w stanie ciężkim. 
— Pod zarzutem kradzieży, — Policja a- 

resztowała Alfonsa Orłowskiego (Mickiewi- 
cza 38) ; Wacława Giedrojcia (Pańska 8) 
jako sprawców kilku kradzieży mieszkanio- 
wych w. mieście. A 

— Nędza powodem samobójstwą.  Usta- 
(Dokończenie na stronie 4-01).



TEATR KOLEJOWY 

  

Azja Tuhajbejowicz (Kossowski) Pani W łodyjowska (Bulłówna). 

lone zostało że 60 I, Stefanja Rybakiewiczo 
wa (Piłsudskiego 67) zwłoki której wydo- 
byto onegdaj z Wilii, popelniła samobójstwo. 
Powodem rozpacz!iwego kroku były ciężkie 
warunki materjalne, 

Również z tych samych przyczyn targnę- 
ła się na życie bezrobotna Stanisława Sikor 
ska (Holendernia 12). Odwieziono ja do szpi 
tala Sawicz, 

POSTAWY 
— Nieostrożny strzał. We wsi 

Pantiłowszczyzna, gminy kozłowskiej, Kon- 
stanty Zabieło manipulując rewolwerem spo 
wodował wystrzał, Kula zraniła obecnego 
przy tem Feliksa Ławrynowicza z sąsiedniej 
wsi, 

Z POGRANICZA. 
— Wysiedleni robotnicy. Koło 

Turmont wysiedlono na nasze teryto- 
rium 13 robotników zatrudnionych do- 
tychczas sezonowo na Łotwie. 

Świętokradczy czyn 
komunistów. Trzej agitatorzy ko- 
niunistyczni usiłowali zwołać onegdaj 
masówkę pod Kozorowiczami (Dzień 
głodnych). Wobec tego że na zebranie 
przyszło tylko 4 chłopów rozwšcie- 
czeni komtriści udali się do wsi i rozbi 
li stojącą przy drodze kapliczkę M. B. 
Sami chłopi zatrzymali sprawców. 

  

  

GŁĘBOKIE 
— Zjazd Rady Powiatowiej BBWR. W 

niedzielę 13 b.m. odbył się w  Głębokiem 
zjazd Rady Powiatowej BBWR. na powiat 
Dziśnieński, Na zjazd 'między innemi przy- 
byli posłowie Stanisław Dobosz, Fryderyk 
Kras'cki i Stanisław Stankiewicz, W obec- 
ności kilkudziesięciu delegatów i gości zjazd 
otworzył prezes Rady Powiatowej p. Witołd 
Kanafoyski. Referat gospodarczy wygłosił 
pos, Krasicki, zaś referat organizacyjny pos. 
Dobosz. 

Na zjeździe przyjęto szereg rezolucyj w 
sprawie potrzeb gospodarczych paw. Dziś- 
nieńskiego, jako powiatu pogranicznego, zni 
szczonego przez wojnę, Uchwalono wreszcie 
adresy hołdownicze dla Prezydenta Rzeczy 
pospolitej I. Mościck'ego, Marszałka Piłsud- 
skiego i Premjera. Wysłano również depe- 
szę do prezesa Bioku płk, Sławka, stwierdza- 

jącą, iż ludność powiatu Dziśnieńskiego soli- 
daryzuje się z poczynaniami rządu, 

wilcze zehv 
— Z „Odrodzenia*, Jednodniowe konfe- 

rencje religijne dla koleżanek w Czarnym 
Borze odwołane 'w dniu 15,11 odbędą się d. 
20,12. Prowadzi ks, Meysztowicz, Zapisy do 
dnia 18,12 w lokału „Odrodzenia”*, Wy- 
jazd 19, o godzinie 18,45, 

URZĘDOWANIA W BRATNIEJ] POMOCY 
Sekretarjat Bratniej Pomocy Polskiej Mło 

dzieży Akademickiej USB w Wilnie zawia- 
damia, iż Biuro i Agendy, począwszy od dnia 
15 b,m. do dnia 19 i od 29 do 3-1 1932 r. 
włącznie czynne będą tylko od godz. 1 do 3 
po poł. natomiast od dnia 20 do 28 b.m. nie 
będą wcale czynne, 

NADZWYCZAJNE WALNE - ZEBRANIE 
BR, POMOCY PO ŚWIĘTACH 

Zarząd Stewarzyszenia Bratnia Pomoc 
Polskiej Młodzieży Akademickiej Uniwersy- 
tetu Stefana Batorego w Wilnie, podaje do 
ogólnej wiadomości członków Stowarzysze- 
mia, iż na zebraniu swem w dniu 20-X 31 r. 
wobec żądania Komisji Rewizyjnej i Nadzwy 
czajnej Komisji do Zbadania Gospodarki Men 
sy, postanowił zwiolać zgodnie z $ 17 statutu 
Stowarzyszenia pkt. c, liczba 2 Nadzwyczaj- 
ne Walne Zgromadzenie z następującym po- 
rządkiem dziennym: 

1) Wybór przewodniczącego, 
2) Sprawozdanie Nadzwyczajnej Komisji 

  

  

%ą | gł i rd @ „Kto był mo! erą? 
Wyszedłem na platformę, licząc na 

to, że będę przez panie mile przyjęty. 
Ale one były zasłuchane w myśliwskie 
opowiadania Rice'a. Zdaje się, że zdej 
mę z drzwi wagonu mój bilet wizyto- 
wy i napiszę: „Pułkownik Rice i jego 
harem“! 

— Czy to rzeczywiście jest najlep 
szy pociąg do Rodezji? — zapytała 
Anna Beddingfeld. 

— Najlepszy pociąg? — uśmiech- 
nął się Rice. — Są tu całego państwa 
trzy pociągi na tydzień. Czy pani zda 
je sobie sprawę, że przyjedziemy do 
wodospadów dopiero ha przyszłą so- 
botę? 

—- Tem lepiej, poznamy się przy- 
najmniej wszyscy dobrze, przez ten 

      

w 

czas, — westchnęła z komicznym  u- 

śmiechem Klara, — Ile czasu pozosta 
nie pan tam, sir Eustachy? 

— Nie wiem, — odpowiedziałem 
niezdecydowany. — To zależy... 

— Od czego? 

— Od wydarzeń w Johannesburgu. 
Muszę zbadać sytuację na miejscu, ba 
jak państwu wiadomo, jestem uważa- 
my w parlamencie za znawcę stosun- 
ków w Afryce południowej. Podobno 
w Johannesburgu są rozruchy. Nie 
mam najmniejszej ochoty wsuwać się 
fam, dopóki na ulicach strzelają. 

  

wsóswce Maniaaw Śieritewicz 

= Zbadania Gospodarki Mensy  Akademic- 

e, 
3) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
4) Zatwierdzenie budżetów za rok 1931 

i 1932, 
5. 

skiego, 
Wobec zaszłych wypadków i zamknięcia 

uniwersytetu, Zarząd Stowarzyszenia nie 
mógł ogłosić i zwołać w przewidzianym ter- 
minie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadze 
nia. Jednocześnie kurator Stowarzyszenia po 
wiadomii Zarząd, iż władze nadzorcze nie 
zezwalają na odbycie się Walnego Zgroma- 
dzenia przed ferjami Bożego Narodzenia. 

Wobec powyższego Zarząd Stowarzysze- 
nia komunikuje, że Nadzwyczajne Wałne Ze- 
bramie zostanie zwołane w najbliższym ter 
miinie po ferjach Bożego Narodzenia, z chwi- 
lą uzyskania zezwolenia na Walne Zebranie 
ze strony Władz Nadzorczych Stowarzysze- 

nia, „L kN 

Uchwalenie statutu Sądu  Koleżeń- 

  

TWOJE DZIECI UCZĄ SIĘ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZY: 
POMYŚLAŁ O TRAGEDIA MA 
TEK, KTÓRYM OBCĄ SZ! 4 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 
Złóż grosz na,„Faudusz Polskiego 
Szkolnictwa zagranicę”, na kasio 
P, K. O. 21595, Komiieiu QGbełu 

    

   

  

   
  

  

du 25-1ecia Walid o Szkoję V 

  

SŁ O w 

Radjo wileńskie 
CZWARTEK, DNIA 17 GRUDNIA 

11,58 Sygnał czasu, 
12,10 Komunikat meteorologiczny, poga- 

danka i koncert szkolny z Warszawy, 
15,25 „Wśród książek* — z Warszawy, 
15,50 Ałudycja @а dzieci z Warszawy. 
16,20 Lekcja francuskiego z Warszawy. 
16,40 Codzienny odcinek powieściowy 
16,50 Muzyka (płyty) Utwory Chopina, 
17,10 „Gdybyśmy my byli dziećmi** — 

odczyt wygłosi Jerzy Ostrowski, wizytator. 
19,00 „Skrzynka pocztowa nr. 180* — 

listy radjosłuchaczów omówi Witold Hułe- 
wicz, dyr, progr. R. W, 

19,20 Muzyka (płyta). 
19,30 „Sanatorjum przeciwgruźlicze na 

Wileńszczyźnie" — pogadankę wygłosi dr, 
Feliks Pawłowicz. 

20,00 „W 10-tą rocznicę śmierci. G. Za 
polskiej" — odczyt z Warszawy wygłosi dr, 
Wł. Zawistowski. 

22,15 Koncert solistki z Warszawy (J. 
G!tuzińska - Makuszynska). 

22,50 Komunikaty z Warsząwy, ы 
23,05 Spacer detektorowy po Europie. 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
Z dnia 16 grudnia 1931 roku, 

WALUTY I DEWIZY: 

Dolary 8,91 — 8,93 — 8,89, 
Gdańsk 174,00 — 174,43 — 173,57, 
Londyn 30,90 — 30,85 — 30,90 — 30,98 

30,82. 
Nowy York 8,917 — 8,937 -— 8,997. 
Nowy York kabel 8,924 — 8,944 — 8,904, 
PARYŻ 35,03 — 35,12 — 34,94. 
Praga 26,42 — 26,48 — 26,36, 
Szwajcarja 173,90 — 173,33 — 173,47, 
Berlin w obrotach nieoficjalnych 211,70. 
Tendencja niejednolita, 
Dolar w obrotach pryw, 8,916. 
Rubel: 5,03, 

ofiary 
Bezimiennie na wykupienie maszyny H.S, 

1 zł. 
N.N. na gwiazdkę dla biednych dzieci zł, 1. 
Bezimiennie na gwiazdkę dla biednych 

dzieci 1 zł. 
— Oliary. Do Wojewódzkiego Komitetu 

do spraw bezrobocia złożyli zamiast powin 
szowań « wizyt świątecznych i  noworocz 
nych urzędnicy Dyrekcji Lasów  Państwo- 
wych p.p, Szemicth, Hoppen,  Bonasewicz, 
Saros'ek, Huszcza, Łukaszewicz, Niesłuchow 
ski, Pliss, Bielic, Polankiewicz, Gajewski, 
Geniusz, Osobina, Kostrowicki,  Bilczyński, 
Szumski, M. Zacharewicz, P. Łobień į Glin- 
ger, razem 21,50 zł. 

  
  

  

    cziec<o — 

które zaledwie czytać potrafi, może dostroić 
odbiornik Tełefunken 340 do dowolnej stacji, 

AUTO - SKALA z nazwami stacji zamiast 
liczb, zastosowana po raz pierwszy w tych 
odbiornikach, 

tleniowej! 4 

  

na prąd zmienny 
na prąd stały 

TELEFUNKEN 
NAJSTORSZE DOŚWIADCZENIE 

  

— Wiadomości pana są przesadzo 
ne, sir Eustachy, — wtrącił Rice. — 
nie grozi tam panu najmniejsze niebez 
pieczenstwo. 

Panie patrzą na niego z takim wy- 
razem twarzy, jakby chciały krzyknąć: 
Ach, oto bohater!* To mnie drażni. Je 

stem równie odważny, jak on, ale brak 
mi jego pewności siebie. 

A więc pan pojedzie do Jo- 
hannesburgu? — zapytałem zimno. 

— Zapewne. Może pojedziemy ra- 
zem?. 

— A pani, miss Anno? 
— Nie wiem. 
— Uważam panią za swoją sekre- 

tarkę. 
— O! Nie jestem panu potrzebna. 

Miss Petigrue trzymała dziś pana za 
rękę przez cały dzień. 

— Mogłem robić wszystko , co pa- 
ni się podoba, ale przysięgam, że nie 
to! 

z 

» Czwartek, wieczór. 
Przed chwilą opuściliśmy Kimber- 

lay. Anna Beddingfeld wysłała ze sta- 
cji olbrzymią depeszę. Nareszcie tajem 
nica została wyjaśniona. Anna jest wy 
słana przez jedno z pism angielskich, 
aby, jak mówi, „wyśledzić człowieka 
w bronzowem ubraniu*. Zdaje się, że 
nigdy nie widziała go na pokładzie 
„Kilmorden Castle“, ale to nie prze- 
szkodziło jej przedepeszować artykuł: 
„Jak podróżowałam z mordercą". Przy 

daje słuchaczowi możność naj 
łatwiejszego odnalezienia stacji nadawczych. 

Telefunken 540 — to szczyt radjotechniki! 

Do zasilania bezpośrednio z sieci oświe- 
5 obwody strojone! 

970— 

lampy! 

zł, 
zł, 1070— 

NAJNOWSZA KONSTRUKCJA 

tem wymyśliła tysiąc historyj na te- 
mat: „co on mnie powiedział”, „jak to 
było* i tp. Naturalnie redator doda od 
siebie rozmaitych głupstw į Riborne, 
czytając to, nie pozna sam siebie. 

Ale trzeba być sprawiedliwym. To 
mądra dziewczyna. Udało się jej usta- 
lić kim była owa, zabita w mojej willi 
kobieta, Była to tancerka Nadine. Py- 
tałem Anny, czy jest tego pewna. Od. 
powiedziała, z tajemniczą miną, godną 
Szerloka Holmesa, że doszła do tego 

przekonania drogą logicznego rozumo- 
wania. Ale redaktorowi zakomunikowa 
ła to, jako pewnik. Kobiety mają duża 
intuicję, nie wątpię, że ona ma rację, 
ale śmiesznie jest nazywać to logicz- 
nem rozumowaniem! 

W jaki sposób udało się jej dostać 
posadę korespondentki tak dużej gazety 
jakią jest „Dziennik*? Nie rozumiem. 
Ona widocznie należy do kategorji 
tych kobiet, którym się wszystko uda- 
je. Pod rozmaitemi przemiłemi uśmie- 
chami i czarując słabością kryje się 
niezwycieżona energija. Dosyć przy- 
pomnieć, jak wpadła do mego wago- 
nu. 

Rice mówi, że policja szuka Ribor 
ne'a w Rodezji. Anna Beddingfeld go- 
ni jego śladem. Pragnie go odnaleźć 
wcześniej, niż policja, ; napisać o tem 
do  „Dziennika”. Podziwiam zimną 
krew j wytrwałość współczesnej ko- 
biety. Zrobiłem uwagę, że to nie jest 

    

*5_ KOBIECE, 

  
Drukarnia Wydawaictwa „Stowo““. 

KJOPDS A: ® ® ь 

o 

  

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrebramsks 5 

Od poniedziałku 14 grudnia r. 

Premiera „CHATA ZA WSIĄ" jsż 

b. Godz. 4, 6, 8, 8 — 10 w. 

„BIAŁA NIEWOLNICA 
w rolach głównych Łiane Haid i Włodzimierz Gajdarow. 

Koncert. orkiestra pod batutą p. M. $ainickiego. Ceny miejsc balkon 30 parter 60. Kasa czynna odg. 3.39dc 16 w 
dnia 21 b. m. 

  

Sensacja dnia! Polski aźaiękowy epos wojenny! Reż. Jana Przybylskiego 

КОА 
Dzieje 

aaa |GRWAWY WSCHÓD i: 
ul. WILEŃSKA 38- Ema Szabrańska i inni. Potężne sceny batalistyczne. 

„sam kochać nie woino*'. Początek seansów o godz. 4, 6, 8i 10'15, w niedz. o g. Ż-ej pp. 
W filmie tym usłyszymy najnowszy przebój muzyczny 

wielkiej miłości i poświęcenia. 
głŁ Mieczysław Cybulski, Ola Obarska“ 

  

KINO 
HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28   Dziśl Przebój śpiewno-dźwi,kowy! Kabarety Paryskie! Tance! Śpiewy! 

NOCE PARYSKIE EE (Montparnasse) 
W rol. gł. ulubieniec kobiet bohater filmu „Droga do Raju“ Henry Garat. 

Nad program: Dodatek rysunkcwy i tygodnik dźwiękowy „Paramountu*, Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie 
świąt. o g. 2ej. Na pierwszy Seans ceny zniżone. 

  

„& 99 фн& ia 

с@лме 
WIELKA 47. tet. TE-41 

  

Dziś premjera! Potężne arcydzieło dźwiękowe wytwórni „Mezrabpom* — Ruś — Moskwa 
realizacji genjalnego twórcy „Pancernik Poti' m in“ Sergjusza Elsenstejna 

„BRĘRITNY 
W filmie biorą ud.iał wielcy artyści teatrów rosyjskich. Nad program: Dodatki dźwiękowe 

__„Początek o godz. 4, 6,8 i 10,30, w dnie świąt. o godzinie 2-ej. Na 1 szy seans ceny zniżone 

EX$SPRES$" 

  

Dźwiękowe 
Kino 

„PAN“ 

Dziś! Dramat miłości dwojga przyjaciół do jednej kobiety. 

NOCE AAROGOKANS$KIE 
W rolach głównych JACK HOLT stworzywszy nową kreację, która śm:ało stanąć może obok słynnej roli tego аг- 
tysty w „Łodzi Podwodnej" oraz DOROTHY SEBASTIAN i RALPH GRAVES. 

szereg niezapomnianych wrażeń. Nad prcgram: Atr.kcje dźwiękowe i kronika filmowa PAT. 
Początek o godz. 4-ej, w dnie Świąt. o g. 2-ej Ceny znacznie zni one 

T (Krew 
na Pustyni) 

Flm ten wzrusza do łez i daje 

  

  
  

Dwiókcw Unia 17 i 18 grudnia r. b. Niebywała atrakcja dla Wilna! Po kazdym seansie gościnne występy warszau skich 
WEONY. atystów rewjowych PP. Zochy  Kosińskiej, Stefaaa Bystrzyńskiego, na czele ze znanym „CZŁOWIE% EM 

Kino-Teatr MUCHĄ“ jako humorysty, w najnowszym repertuarze szleg erow:m stolicy. Kuplety, monologi, piosenai, recytacje 
„STYLOWY Na ekranie: Wielki przeboj dźwiękowo Śpiewny w-g rozgłośnej sztuki F. Donstala p. t. 

Wielka 36 Ę $ Przepiękny salonowy dramat w 10 akt. ŁOÓŚĆ PAK CMANEY V. Norma Snerer 
ka   

nowoczesne 

pierw szorzęd 

nej jakości 

Ceny zniżone 

poleca firma 

BRONISŁAW ŁOTUCIERSKI 
wileńska 23 

  

Wilno uł. 

    

UWAG AIII 
Hajtańsze Źródło i jedynie POLSKIE. 
Hurtowa i detaliczna sprzedaż materjałów 
opałowych i budowlanych. WĘGIEL 66r- 
nośląski dostawa w wozach plem- 
bowanych DRZEWO OPAŁOWE 
w szczapach i rąbane w każdej Нобс! 
Wapno—cement-— gips—katie—kreda — pa- 
pa — blacha i wszeikie okucia po cenach 
wyjątkowo-krnkurencyjnych poleca firma 

„GÓRNOŚLĄSK'" T. Frechowiczowej, ul. 
Ad Miskiewi.za Nr 34 — telefon Nr. 370. 

A 

i ZĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

Środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 

  

  

(J A? 

Uwagal POLSKA Uwagał 
Wytwórnia damskich i dziecinnych 

ubrań. K. Iwonicz. ul. Bazyljańska 9. 
Pole:a wszelką gilanterję, bławat płót- 
no wiejskie. Ceny niebywale niskie.     

m i 

DOKTOR 

Szyrwindt. 
„koroby weneryczne, 

poza  PAÓTNE 1 moczopiciowe 

oz | 
4 LEKARZEF 
SETI I 

DOKTOR Wielka 19, od 9 ао ! 

Zeldowicz p 
chor. skórne, wene- 

Ę AKUSZERKI ryczne, narządów mo- 

  

czowych, od 9—do 1, 
8 wiecz. 

AKUSZERKA 

DOKTÓR ŚMIAŁOWSKA 
ZELDOWICZOWA przeptowadnia ais A 

Zamkowa 38 m. 3. Ga- 
МЕМЕ pinat kosmetyczny, «* 

RYCZNE NARZĄDÓW sywa zmarszczk g 

MOCZOWYCH wągry, łusież, hrodaw= 
od 17—=3 1 od4—6 ki,kurzaiki, wypadanie 

ui. Mickławicza 24. włosów 
tel 27.7 —— 

   

robota stosowna dla młodej dziewczy- 
ny. Roześmiała się w odpowiedzi. 
Twierdzi, że gdy złapie Riborne'a, 
szczęście jej życia będzie zapewnione. 
Djabli go wiedzą, może on jedzie z 
nami tym pociągiem? W takim razie 
pewnej pięknej nocy mogą nas zna- 
leźć zarzniętych w naszych własnych 
łóżkach. Powiedziałem to Klarze Bler. 
Roześmiała się, mówiąc, że jeśli mnie 
zabiją, będzie to dla Anny wspaniały 
temat do artykułu! Artykuł Anny! Dzię 
kuję bardzo! 

Jutro jedziemy przez pustynię. Moż 
na będzie oszaleć z kurzu. Na wszy- 
stkich stacjach mali kafrowie sprzeda- 
ją wycięte z drzewa zwierzatka. Klara 
Bler straciła równowagę duchową z po 
wodu tych zabawek. 

Piątek, wieczór. 

Winszuję! Panie powarjowały. Wa- 
gon nasz jest zarzucony  drewnianemi 
zabawkami! 

ROZDZIAŁ XXIII. 

ANNA OPOWIADA DALEJ 

Wspaniała podróż! Jestem zachwy 

cona pięknemi widokami, imponujące- 

mi piachami pustyni, ślicznemi, drew- 

nianemi zabawkami, które sprzedawa- 
ne są przez tubylców: Klara Bler kupi 
ła całą kolekcję drewnianych zwierząt, 
po dwa pensy każde; żyrafy, tygrysy, 

         
  — 
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   SPRZEDAŻ 

  

    
  

Ogrodnik 

    

  

  

AOSMETYKA poszukujs posady od 
WPRO I luiego 1932 r Refe- 

rencje m administracji 
m. Lhotów po De- 

Racjenalnej rewno, pow. stułpecki, 

kosmetyki m 
teczniczej 

WIŁNO; 
Mieklewicza $1—4 KUPNO 

Urodęecz konserwn 
ч je, dosko- 

mali, odświeżs, usuwa WS ÓCĆ 
jej Skazy i braki, Masaż | Sanki 
kosmetyczny twarzy, miejskie, wiejskie, ame- 
Masaż ciała, elektrycz-rykany i uprzęże cho- 
ny, wyszczuplający (pa- monty angielskie i szo- 

nie). Natryski „Hormo- ry do sprzedania. Ko- 
na* według prof, Spuh- nie ze sportowymi 52- 

la. Wypadanie włosów, neczkami dc wynajęcia. 
łupież. Indywidualne Szeptyckiego 5, tel.1301 
do tażdej EE 
do każdej cery, Ostat- 
nie zdobycie IE KAWA 

ki racjonalnej. 
52 0— palcna, znane sro- 

A matyczne m eszanki 
pal-rni 

Jana Arnelda 

W. Z. P. 48. 

Cerę Aaa codzień Świeża od 
zł 7 do 18 zal kg. 

zaniedbanę 

wędliny 
poprawia, pielęgnuje 
oraz usuwa wady skóry. 

wiejskie w najlep- 
szym gatunku. asme (e diO 
SERY Teczniczej 

J. Hryniewiczowej. 
duży wvtór, litew- 
skie cd 1,80 za kg. 

ul. WIELKA Jr 18 m2, 

Owoce 

ISPRZEDAŽ 

Brzyj.w g. 10-11 4-7 

w. Z.P. № && 
świeże, pomarańcze, 

; mand.rynki, wiao- 
i LOKALE grona, jabłka i inne 

ceny konkurencyjne 

Bakalje 
pierniki, orzechy, 
owoce suszone du 
ży wybór, cukierki 
owoc. zł 2.80 za kg. 

2 mieszkania 
# 3 14 pokoi ze 
wszelkiemi wygodami 
nowoczesnemi, Wanna 
na miejscu do wyna- 
jęcia. Wilno, ul. Sło- Sa RÓ, 

wacklego 1. ____ | STANISŁAW 
Mieszkanie | BANEL;s-ka 

6'cio pokojowe, odre- = 
montowane, zł wygo- ul. Mickiewicza 23. 

PIANINA, FORTEPIANY 
i FISKARMONJE 

KRAJOWE |! ZAGRANICZNE 
TYLKO. GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

WYNAJĘCIE 

K. DĄBROW 
Wilno, ui. Niemuscka 3, m, 6. 

J. W. Panom pole- 

  

  

tuczone 
otrzymamy 19 gru- 
dnia cena niska. 

|| 
żywe I śrięte 

otrzy mimy na świę- 

SKA 

  

camy cgromny wy- ta duże transporty 
bór maszynek poleca 
GILLETTE D.-H. 

po cenach zniżo- TANISŁAW 
nych do 50 proc. 
tamże fachowe 

ostrzenie noży do 
maszynek  Giliette 
Polski Skład Apte- 
c'ny. E. Kudrewicz 
Mi.kiewicza 26, tel. 

BANELI sia 
ul. Mickiewicza 23. 

Tel. 8 49.     
  

  

  

  

710. : = | RÓŻNE 

e Dyrexcja Teatru 
w Wilnie 

odda od zaraz więcej 
d:jącemu do eksploa- 
tacji BUFET na Pohu- 
lance. Zgłoszenia pi- 

Sro ZZ 
otrzyma 19 grudnia | Dwór wiejski. 

Przyjmie kilka osób z 
całodziennem dobrem 
utrzymaniem 100 zł. 
miesięcznie. Poczta, 

kościół o 3 kl. Adres 
w Reiskcji. 

LWIEDRYŃSKI 
WiLENSKA 28, 

tel. 12 24 
Ceua będzie bardzo 
przystępna. Zamó 
wienia firma już Matka   

    Tel 8-49. 
dami do wynajęcia. 

Mickiewicza 46. 

żmije, strusie ze smutnemi oczyma. Ba 
wimy się, jak szalone. 

Nie trudno zrozumieć zdumienie 
Klary, kiedy wpadłam nagle w ostat- 
niej chwili do pociągu. Naradzałyśmy 
się przez pół nocy. 

— Zrozumiałam, że łatwo jest z 
roli napadającego przejść do roli na 
padniętego i broniącego się, — mówi- 
łam, — Podróżując z sir Pedlerem i 
pułkownikiem Rice'm mogę się uważać 
za zupełnie bezpieczną: dopóki jestem 
pod ich opieką, nikt nie ośmieli się na 
paść na mnie. Pozatem, będąc koło sir 
Pedlera, mogę wiedzieć, co porabia 
Pedgett, a osoba jego stanowi jądro 
tej zagadki. 

Zapytałam Klary, czy nie przypu- 
szcza, że Pedgett mógłby być owym 
tajemniczym  „Pulkownikiem“?  Prze- 
cież właściwie mówiąc, sir Eustachy 
mimo kłótliwego i nieuległego usposo 
bienia, podlega wpływowi swego sek- 
retarza. Wogóle Pedler jest człowie 
kiem, tak dalece pozbawionym charak 
teru j woli, że sprytny człowiek mógłby 
go okręcić dokoła palca. Jest to bar- 
dzo wygodne dla Pedgetta i daje mu 
możność spokojnego działania i prowa 
dzenia zbrodniczej gry, pod osłona nie 
skalanej opinii członka parlamentu. 

Kiara nie podzielała mego zdania. 
Nawet nie może sobie wyobrazić Ped- 
getta, jako wielkiego zbrodniarza. Na- 
turalnie, że brak mu odwagi i pewno- 

przyjuuje, czworgi dzieci w cięż- 
| kich warunkach będą-a 
wcła o pomoc dla wy 
kupienia 
szycis zastawionej w 

do sprzedania Iembzrdzie, O siłada- 
a aiš jsdiny, olonanė e pajdrobnielsych 

wery damski i mąski, (Nė! Brosi w Redakcji 
radjo 6 lampkowe, zpa- > pedzzteramm 
rat arnodowy, głosnik ** 
Filipsż  Kcstijdmy 10% 70mm 
palta męskie, kwiaiy Matura. 
PC PS ul. Przygotowywanie 

zieina m. 

  
  

  

Z powodu wyjazdu 

ze 

o mp (ÓW dO) egžaminoų я 
zakresie szkół średnich. 
Język! obce: francns- 
ki, niemiecki (konwer= 

egiei sacja) oraz łacina i 
dostarcza firma „Węg- grecki, Lekcyj udziela” 
lokor" po cenach nie ją rutynowani когере= 
konkurencyjnych lecztorzy b. nauczycie 
waza i gatunek gwa- gimn. m»g. filozofji i 

spec. matematyki, Z. 
rantowane uj. Mickie- A OWA) i 

wicza 27. „Matura*, 

  

ści siebie, tak charakterystycznych dla 
prawdziwego „łotra, ale przecież ta 
jemniczy „pułkownik* nigdy osobiście 
nie popełniał zbrodni, a tylko kierował 
niemi z poza kulis. Zaś genjalny orga- 
nizator często miewa wygląd nieśmiałe 
„go i nieszczęśliwego człowieczka. 

— Widać odrazu, że to mówi oór- 
ka profesora! — roześmiała się Klara. 
— No, a jeśli to wszystko tylko pozo- 
ry i naprawdę Pedgett jest uczciwym 
i nieszczęśliwym chłopcem? 

Skinęłam ertergicznie głową: 
— Gdyby on był uczciwym czło- 

wiekiem, nie usiłowałby napaść na 
mnie na pokładzie „Kilmorden Castle“. 
Dlaczego tak pewna jesteś jego nie 
winności? : 

— Jego twarz mnie przekonywa: 
— Jego twarz? Ależ... 

— Tak, wiem, co chcesz powie- 
dzieć. On ma twarz bandyty, dlatego 
właśnie jestem pewna, że nim nie jest. 
Człowiek o takiej twarzy nie może być 
bandytą. To jest tylko zabawna igrasz 
ka losu. 

Twierdzenie Klary nie jest przeko- 
nywujące. O igraszkach losu wiem coś 
niecoś z prehistorycznych jeszcze cza- 
sów. Przyroda jest pozbawiona zmys- 
łu humoru. Klara należy do ludzi, któ 
rzy lubią przypisywać innym własne 
cechy! 

(D. <. n.) 

  

Redaktor w. :. Witeid Tetarz; 
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