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„Numerus clausus“ 
Jest rzeczą znamienną i zastanawia- 

jącą, iż prasa polska różnych odcieni po- 

litycznych coraz głośniej zaczyna mówi: 

o tragicznej sytuacji, w jakiej znalazia 

się nasza młodzież akademicka. Studja uni 

wersyteckie wymagają coraz większego 

wysiłku materjalnego, — wskutek kr;- 

zysu, i intelektualnego — wskutek wiel 

kiej rywalizacji młodzieży, gromadnie 

dążącej do wyższych uczelni; — z dru- 

giej zaś strony dypłomy uniwersyteckie 

coraz bardziej tracą na wartości i abso- 

łutnie nie dają gwarancji otrzymania ja- 

kiejkolwiek posady. 

Wytwarza się tragiczne błędne koło, 
z którego wyjść trzeba — i to możliwie 

prędzej. 

Uniwersytety są przepeinione i, ugi- 

nając się pod ciężarem pracy, zaczynają 

zatracać charakter świątyń czystej nauki, 

stają się specjalnemi szkołami, kształcą: 

cemi różnych fachowców. Procent siu- 

dentów, normalnie kończących studja, 

jest niski,ale i ta ilość dyplomowanych 

absolwentów jest za wielka, aby móc 12 

należycie wyzyskać w pracy zawodowej, 

społecznej i państwowej. 

Ilość wykolejeńców rośnie, ilość zała- 

inujących się fizycznie jest niepokojąco 

wielka, ilość ofiar wysiłków ponad mo- 

žliwošci až krzyczy: sama tylko grużlica 

zabiera rocznie 100 akademików !... Sto 
trumien akademików — suchotników —- 

czy nie jest to straszne?! 

Dyplom uniwersytecki obecnie jest 

tylko arkuszem mniej-więcej pięknie za- 

drukowanego papieru. Skończony pravi- 

nik musi odbyć bezpłatną aplikanturę 34- 
dową, a nawet już zaczyna dopłacać 

adwokatom za aplikanturę adwokacką. 

Lekarz, farmaceuta, odbywają paroletnią 

praktykę bezpłatnie.. Nauczyciel gimna- 

zjalny już uczy bezpłatnie, albo też po- 

biera za swą pracę takie wynagrodzenie, 

że z zazdrością spogląda na gimnazjalne- 

go woźnego. Słowem, — coraz się zwię- 

ksza armja bezrobotnych inteligentów 

dyplomami wyższych uczelni. 

Coraz mniej są wartościowe te dy- 
płomy i coraz trudniejsze do zdobycia! 

Na uniwersytetach oddawna już ist- 

nieje numerus clausus. Nie o żydów clio- 

dzi. Numerus clausus dotyczy wszystkich 

bez wyjątku studentów i jakże dotkli- 

wie daje się we znaki młodzieży! Polit*- 
chniki, wydziały lekarskie, farmaceutycz- 

ne, chemiczne już zorganizowały skombli 
kowany system filtrów, przez które trze 

ba wciąż z wielkim mozołem .przełazi* 

lub się prześlizgiwać. Konkurs przy egza- 

minach wstępnych, konkurs przy zgłasza- 

niu się do tej lub innejpracowni, kolokwia 
zdawki, egzaminy, — oto druty kolcza- 

ste i wilcze doły pracy akademickiej. 

A nawet wydziały prawa i humani- 

styki stosują system filtrów, lub raz pio 

raz urządzają rzeż niewiniątek. 
To jest nieuniknione. Uniwersytety 

muszą dbać przedewszystkiem o wysoki 
poziom nauki i wskutek tego prowadzić 
stałą selekcję jednostek. Ale czy taka 

selekcja odbywa się bez zarzutu? Czy 

przy egzaminach nie decyduje nieraz do- 

bry, czy zły humor profesora, takie lub 
inne upodobania egzaminatora i orjen- 

towanie się studenta w słabostkach i „ko 

nikach“ profesorskich? Anegdotki, krą-, 

żące wśród studentów na temat egzami- 

nów, świadczą nietylko o niskim pozio. 

mie intelektualnym młodzieży, ale też i 
o całkiem niestosownem zachowaniu się 

proiesorów. 

Student, zgłaszający się do egzaminu, 

musi być nietylko (a często — nie tyle) 

dobrze przygotowany naukowo, ale i 

znać upodobania profesora. Dlatego też 
studenci albo się dekorują ostentacyjnie 
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wstążkami korporacyjnemi, albo staran-- 
nie chowają je, — wysuwają w miasę 
potrzeby czy to znak Legjonu Młodych, 
czy sodalicyjny, czy też mieczyki różnych 
kształtów. Studentki zaś starannie stu- 

djują swój ubiór: czasem trzeba 
się jak najskromniej i włożyć sukaię 
jaknajdłuższą, czasem zaś wskazana jesi 
elegancja i obowiązkowo jedwabne poń 

CZOSZKi... 

To są drobnostki, dające temat do 
anegdotek i dowcipów. Ale wszystko 
razem wzięte: „numerus clausus, i pori= 

czoszki, — konieczność stałego przezwy- 

ubrać 

ciężania nie tyle trudności naukowych, 

ile zasadzek, ustalonych w celu odrzuce- 

nia jak największej ilości studentów, -— 

oraz zależność nieraz od nastroju tego 

lub innego egzaminatora, wytwarza na 

uniwersytecie niezdrową atmosierę zde- 

nerwowania i niepokoju. 

W tem właśnie tkwi główne źródło 

wszelkich wybryków naszej młodzieży 

akademickiej. Jakże bowiem jest niepo- 

dobna obecna atmosfera, panująca na 

uniwersytetach od tej, która cechowa?a 

uniwersytety przed wojną, lub zaraz pe 

wojnie. Dawniej młodzież _ zamożna 

(rzecz całkiem naturalna) nie znała trosk 

i mogła pozwolić sobie na bezintereso- 

wny stosunek do nauki; młodzież zas 

niezamożna, klepała biedę, ale miała tę 

radosną świadomość, że taka „„piatiletka'* 

borykania się z nędzą na ławie uniwersy- 

teckiej, zakończy się zwycięstwem w po- 

staci dobrze płatnej posady. 

Dziś tej świadomości żaden 

mieć nie może... 

O młodzieży akademickiej mówi się 

dziś coraz częściej, przedewszystkiem w 

związku z nowym projektem ustawy o 
szkołach akademickich i z wysuniętyr: 
postulatem ujęcia w ścisłe ramy sprawy 

wychowywania młodzieży akademickiej. 

Jakkolwiek będziemy się zapatrywać 

na zagadnienie wychowywania akade- 

mików i mniejsza kogo obarczymy tą mi 

sją: — czynniki uniwersyteckie, czy po- 

za uniwersyteckie, — jedno nie będzie u- 

legało żadnej wątpliwości, że pierwszym 

warunkiem wychowania i skuteczności 

jego wyników, było, jest i będzie w;- 

tworzenie ciepłej, serdecznej, pogodnej 

atmosfery. 

student 

Bez miłości i pogody można mówić-e_ 
tresurze, a nie o wychowaniu! 

Czy nasza młodzież akademicka, ta 

młodzież, która umie się szczerze śmiać, 

lecz już się odzwyczaja od pogodneg » 

uśmiechu, — czy nadaje się ona w obec- 

nych warunkach do skutecznych ekspe- 

rymentów wychowawczych? Czy jest 
dobrym pod tym względem materjałen:? 

Odpowiedź jest łatwa: młodzież jest 

dobra, warunki są złe. Wady współczes- 

nej młodzieży są dość łatwe do usunię- 

cia, — ale zorganizowaną pracę wych"- 

wawczą należy zaczynać od stanowczej 

zmiany warunków, w jakich młodzież 
studjuje na uniwersytetach. 

Zbyt hojnie i nieopatrznie szaiujemy 
młodą energją narodową, zmuszając mio 

dzież do coraz większych i coraz mn.e! 

produkcyjnych wysiłków na uniwersyte- 

tach i nie dając jej wzamian nic. 

Numerus clausus, powszechnie panu- 

jący na naszych uniwersytetach, powi- 

nien ulec znacznej modyfikacji. 

Selekcja jak najsurowsza jest potrze- 

bną, ale w imię czegoś, — od młodzieży 

musimy wymagać wielkich, olbrzymich 

nawet wysiłków, ale też i musimy dać 
jej coś jako nagrodę za kilkoletnią, wy- 

trwałą 'i'sumienną pracę. W, Charkiewicz. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
| RANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. 
GRÓDNO — księgarnia FT-wa „Ruch, 
HORODZIiEj — Ksiegarnia Kol. „Ruch“ 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LiDA — ul. Suwaiska 13 — S. Mateski, 
£UNINI! —- Ksiegarnia Kol. „Ruch“. 
MOLOD 
MIORY — Ejdelman 

    

NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowaą — Ksiegarnia Įažwiis 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia Y-wa „Ruch“ 

NO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

Łaszuk. 

. Wlodzimierowa. OSZMIANA — 
PODBRODZIE 
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izba Deputowanych odrzuciła projekt rządu Herriota spłacenia raty 
grudniowej Stanom Zjeduoczenym 

PARYŻ PAT. — Socjaliści postano- 
wili głosować przeciwko projektowi rzą- 
dowemu zapłaceniu raty grudniowej. — 
W Izbie Deputowanych panuje jednomy- 
śina opinja, że stanowisko socjalistów 
uniemożliwi uzyskanie większości przez 
rząd. W tych warunkach należy się spo- 
dziewać, że rząd za kilka godzin poda 
się do dymisji. 

PARYŻ PAT. — O godzinie 4-ej m. 
59 Izba większością 215 głosów odrzu- 
ciła projekt rządu Herriota. Tem samem 
rząd jest obalony. Ministrowie obradują 
obecnie nad formą zgłoszenia dymisji. 

PARYŻ PAT. — W Izbie Deputowa- 
nych panował przez cały czas nocnego 
posiedzenia nastrój wielkiego odprężenia. 
Dyskusja prowadzona była nerwowo.. — 
Na twarzach deputowanych widać było 
wielkie znurzenie. Trybuny dla publiczno 
ści zapełnione do ostatniego miejsca. 

O godzinie 2.35 Herriot rozpoczał 
swe przemówienie, że pragnie ostrzec 
Izbę jeszcze raz przed wielkiem niebez- 
pieczeństwem i dlatego w odpowiedniej 
chwili postawi kwestję zaufania. 

Herriot.zwrócił uwagę Izby na spe- 
cjałna sytuację, wytworzoną okresem 
przejściowym pomiędzy dwoma Kongre- 
sami amierykańskiemi, jak również mię- 
dzy ustąpienierm dawnego, a objęciem 
władzy przez nowy rząd amerykański 

Mówca przytacza oświadczenie Stim- 
sona © gotowości prezydenta Hoovera 
bezstronnego rozważenia całokształtu sy 
tuacji wspólnie z rządem trancuskim. — 
Zwracając się ku prawicy, mówca — G- 
świadcza, że popełniła ona błąd. Mów- 
ca uważa, że jego następca znajdzie się 
w sytuacji bardzo trudnej, gdyż będzie 
mu brakowało pristiżu morałtuego konie- 
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WARSZAWA — (tel. własny). —W 
dniu dzisiejszym toczyły się narady nad 
sprawą zapłaty w dniu 15 bm. raty diu- 
gu wojennego. Decyzję Francji i Belgji 
© niepłaceniu długu niewątpliwie wpły- 

cznego do prowadzenia rokowań. Szel 
rządu, zwracając się do narodowych so 
cjalistów, stwierdza, że i oni nie mają 
racji, o czem wkrótce się przekonają. — 
Przedewszystkiem postępowaniem  swo- 
jem doprowadzą do odosobnienia Fran- 
cji. Swą taktyką socjaliści zburzą soli- 
darność, panującą między Francją a An- 
glją. Mówca przypomina, że w chwili o- 
bejmowania przez niego władzy Francji 
była zupełnie odosobniona. 

Następnie udało mu się przywrócić 
przyjaźń między Londynem a Paryżem. 
Socjaliści pragną wszystko to zburzyć. 
Anglja zapłaci ratę. Według ostatnich in 
formacyj zastrzeżenia jej zostaną uwzgię 
dnione, jeżeli Francja wysunie takie sa- 
me zastrzeżenia. Jeżeli jednak Francja 
nie zapłaci ratyy wówczas i Anglis 
nie będzie na dłuższą metę . reguiowała 
zwrotu swych wierzytelności. Nie nale- 
ży zapominać, że Anglja przez solidar- 
ność z Francją zrzekła się proponowane- 
go przez Stany Zjednoczone uprzywiłe- 
jowanego traktowania. 

Dyskusję zamiknięto o godz. 4,10 ra- 
no. W głosowaniu projekt Chauvina Iz- 
ba odrzuciła 402 głosami przeciwko 187. 
Z projektem tym premjer wiązał kwestję 
zaufania. 

Po ogłoszeniu wyników głosowania 
ministrowie opuścili salę posiedzeń w ce 
lu ułożenia wspólnej prośby o dymisję, 
dła wręczenia jej prezydentowi. 

PARYŻ PAT. — W uzupeinienie wia 
domości o przebiegu nocnego posiedze- 
nia Izby Deputowanych zaznaczyć nale- 
ży, że za propozycją rządową wypowie- 
dzieli się radykali społeczni Chauvin i 
Cot, oraz republikanin socjalny Forgeot, 
przeciwko zaś niej socjalista Auriol. — 
  

Możliwa zmiana stanowiska Polski 
ną również na decyzję rządu polskiego. 
Należy oczekiwać przesłania do Ameryki 
wyjaśnień rządu polskiego, zawierają- 
cych motywy odroczenia spłaty długu. 

220700:     

Chamberlain e długach 
LLONDYN. PAT. — W przepelnionej 

Izbie Gmin, Neville Chamberlain rozpoczął 
dziś debatę w sprawie długów międzypań- 
stwowych. W przemówieniu, które trwało 
przeszlo godzinę, Chamberlain dal krótki 
historyczny zarys kwestji długów i odszko- 
dowań, podkreślając, że kolejne rządy Wiel 
kiej Brytanji konsekwetnie i stale wystę- 
powały za ogólnem skreśleniem długów wo- 

jennych i odszkodowań. Zdaniem mówcy in 
ne narody silą faktu zbliżyły się coraz bar- 
dziej do punktu widzenia sformułowanego 

pierwotnie tylko przez Wielką Brytanję.-— 
Mówca przeszedł dalej do najważniejszego 

punktu swego przemówienia, oświadczając, 
że nie może być mowy o tem, by Anglja nie 

wywiązała się ze swych zobowiązań. Cham- 
berlain z naciskiem podkreślił ustęp noty 
angielskiej, dotyczący spłaty raty długu w 

dniu 15 grudnia, zaznacza jąc jednak, że u- 
stęp ten nie może być tłumaczony jako wy- 
rażenie zgody na powrót systemu, który 
istniał przed ogłoszeniem moratorjum. — 
Spłata raty zostanie dokonana we czwartek 

w złocie. Zapłata raty 15 grudnia pociągnie 
za sobą deficyt budżetowy, wynoszący 29,5 
miljonów funtów szterlingów. Chamberlain 
proponuje pokrycie tego deficytu przez 9b- 

niżenie stopy procentowej od bligacyj na- 
rodowych i przez stworzenie funduszów re- 
zerwowych z części funduszów amortyza- 
cyjnych 

Trzeci dzień procesu Ciunkiewiczowej 
KRAKÓW. PAT. — W trzecim dniu roz 

prawy przeciwko Ciunkiewiczowej zeznawa 
li dalsi świadkowie. Między innymi zezna- 
'wał adwokat Zoppoth z Warszawy, który 
przedstawił okoliczności poznania 'oskarżo- 
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„ Cala Belgia poruszona jest wiadomościa- 

mi, napływającemi z Andrennów belgijskich wo 
ukazaniu się kilkorgu tamtejszym dzieciom Mat 
ki Boskiej. W miejscowości Beauraing, w An- 
drennach belgijskich między miastami Dinant i 
Rochefort ukazać się miała Matka Boska kilkor- 
gu dżieciom, każąc im stawić się w umówio- 
nem miejscu w dniu 8 grudnia. Aczkolwiek u- 

Cud w Ardenach 

kazanie się Matki Boskiej w tym dniu nie na- 
stąpiło, jednakże badanie lekarskie dzieci, któ- 
re uległy wizji, wykazało u wszystkich jedna- 
kowy, nienaturalny stan, zbliżony do katalepsji. 
Wypadki tych wizyj zachodzą w dalszym cią- 
gu. Zdjęcie nasze przedstawia kopję kaplicy w 
Lourdes, klasztorze Beauring, w której dzieci 
miały widzieć Matkę Boską. 

nej w Sopotach w kasynie gry. Na świadku 
Ciunkiewiczowa zrobiła wrażenie osoby bas 
dzo zamożnej. O ilości posiadanych przez 
Ciumkiewiczową walut, biżuterji i futer, 
świadek nie może nic konkretnego ponwie- 
dzieć. W tym czasie wpłynęło do sądu pis- 
mo, jakie centrala śledcza w Warszawie 0- 
trzymała od pewnej t. zw. jasnowidzącej, 
która podaje, że w czasie snu widziała zło- 
dziei, z których jeden ma być rzekomo e- 
migrantem połskim we Francji, drugi zaś 
Francuzem, Obaj mieli wyjechać do Wie- 
dnia i stamtąd przez Marsylję do Ameryki. 
Po zeznaniach adw. Zoppotha przewodniczą 
cy zarządził przerwę. 

Po przerwie zeznawała Zakrzewska, 
współpracowniczka „Gazety Polskiej" w 
Warszawie, główny świadek w tym proce- 
sie. Opowiada ona dzieje swej znajomości 
z Ciunkiewiczową. |Poznała ją w 1912 roku 
na Litwie. Potem Ciunkiewiczową wyjecha- 
la do Rosji. Następnie świadek opisuje 

spotkanie z Ciunkiewiczową w Warszawie, 
po którem odbyła podróż do Sopot, a na- 
stępnie zagranicę do Londynu i Paryża. Za 
granicą między obu kobietami doszło do 
nieporozumień, a nawet do kłótni. Dalej 

Zakrzewska opowiadała o zajściu z pewnym 
Rumunem, który popelnił samobójstwo, po- 
czem o ostatniem spotkaniu w Warszawie 
i wyjeździe do Krakowa. Po przybyciu do 
Grand - Hotelu razem z Ciunkiewiczową, 

świadek udał się do hallu, skąd uważał na 
znajdujące się w taksówce walizy. Z Kra- 
kowa miały udać się do Zakopanego. W cza 

      

  

sie bytności w Krakowie uczęszczała doka- 4 
'xiarń i restauracyj. U siebie nikogo nie 
przyjmowały. Krytycznego dnia, po przy- 
byciu do hotelu z miasta, Zakrzewska za- 

stała Ciunkiewiczową bardzo zmieszaną i 
zdenerwowaną i wówczas to dowiedziała 
się o popełnieniu kradzieży. 

Na tem zeznaniu sąd zarządził przerwę. 
Jutro odbędzie się dalszy ciąg rozprawy. 

Mowa Herriota była żywo oklaskiwa- 
na przez lewicę. Upadek rządu wywoła- 
ny został odrzuceniem  kontr-projektu' 
Chauvina, obejmującego projekt odpo- 
wiedni rządu na notę Stanów Zjednoczo- 
nych. W sprawie tej rząd postawił kwe 
stję zaufania. Ё 

Po opuszczeniu sali przez członków 
rządu Izba przyjęła 380 głosami przeciw 
ko 57 rezolucje komisji iinansowej i 
spraw zagranicznych, głoszącą, że Izba 
uważa za wskazane odroczenie spłaty fi- 
nansowej przypadającej na 15 grudnia 
w.-oczekiwaniu na zebranie się powszech 
nej konierencji w związku ze Światową 
konierencją ekonomiczną i zmierzająca 
o zniiany wszystkich zobowiązań między 
narodowych i zakończenia wszystkich 
przełewów bez równoważnika, 

Wniosek komisji zaznacza, że Izba 
Deputowanych upoważniłaby do spłace- 
nia raty grudniowej pod warunkiem przy 
jętym uprzednio przez Stany Zjednoczo- 
ne, lecz odmowa Stimsona przyjęcia za- 
strzeżeń angielskich nie pozwala iej stać 
nadal na tem stanowisku. 

PARYŻ PAT. — Wynik dzisiejszego ran- 

nego głosowania w Izbie nie zaskoczył nikogo. 

Od samego początku, nawiązanych przez pre- 

mjera Herriota rokowań ze Stanami Zjednoczo 
nemi w kwestji odroczenia oterminu płatności 

raty grudniowej, było jasne, że większość uzy- 

skana przez Herriota w czerwcu roku bież. od- 

mówi poparcia jego polityki wobec Stanów 

Zjednoczonych. 

W tutejszych kołach parlamentarnych twier 
dzą, że głosowanie dzisiejsze nie jest skierowa 

ne przeciwko Herriotowi osobiście, lecz prze- 
ciwko nieugiętemu stasowisku, zajętemu przez 

rząd waszyngtoński i uznanemu przez opinię 

irancuską jako niesprawiedliwe. 
Trzeba było bardzo siinego uczucia nieche- 

ci 61 posłów radykalnych, aby tak znaczna 
większość Izby nie zawahała się obalić rządu 
Herricta mimo, że wszyscy zdają sobie sprawę 

z niebezpieczeństwa, związanego z tym kro- 
kiem. Sytuacja jest tembardziej skomplikowa- 
na, że wynik głosowania izby nie dał prezydea 

towi żadnej wskazówki politycznej, pozwałają- 

cej dokonać wyboru następcy premjera Herrio- 

ui, większość bowiem, która wywołała kryzys 
nitssterjalny, składa się z członków prawie 
wszystkich partyj politycznych. 

Piezydent Lebrun rozpocznie niebawem roz 

uiowy w związku z nominacją przyszłego sze- 

fa rządu.. Wszelkie przepowiednie co do decy- 

zji prezydenta są przedwczesne. W każdym ra 

zie wymieniają najczęściej nazwisko Daladier 

jako ewentualnego, następcy Herriota. 
W oczekiwaniu utworzenia nowego rząd, 

Herriot będzie musiał załatwiać sprawy bieżą- 

ce oraz wykonywać decyzję parłamentu w 

sprawie raty grudniowej. Obalony minister 

spraw zagranicznych będzie musiał zająć się 

sprawą zredagowania tekstu pisma do rządo 

waszyngtońskiego, odpowiadającego rezohicji, 

przyjętej przez większość Izby, jako konkluzja 

debaty. 

ECHA UPADKU GABINETU 

BERLIN PAT. — Prasa niemiecka komen- 

tuje upadek gabinetu  Herriota, twierdząc, ż= 

uchwała powzięta przez Izbę Deputowanych w 

sprawie odmowy płatności raty grudniowej, 

jest zapoczątkowaniem konfliktu między Fran- 

cją i Ameryką. 

Dzienniki prawicowe twierdzą, że wydarze 

nia paryskie zmieniły do gruntu układ stosun- 

ków między dawnymi sojusznikami. Prasa hu:- 

genbergowska wskazuje, że bezpošredniem 14 

stępstwem obecnego wystąpienia Francji bę- 

dzie nieratyfikowanie umowy iozańskiej. Nien: 

cy, posługując się temi samemi argumentami 

co Francja, będą mogły również odrzucić wszel 

kie pretensje płatnicze. 

KTO OBALIŁ HERRIOTA? 
PARYŻ PAT. — Wśród 187 deputowanych 

którzy głosowali za Herriotem, 137 należy do 

radykałów społecznych, członków stronnictwa 

republikanów - socjalistów, lewicowców nieza 
leżnych i lewicy radykałnej. Herriot obalony 

został zatem przez wspólne działanie socjali- 
stów, prawicy i centrum. 11 radykałów Spo- 

łecznych powstrzymało się od głosowania, a 
wiela gio awału przeciwko Herriotowi. 

NIE PRZECIWKO HERRIOTOWI... * 

PARYŻ PAT. żaka zaznacza agencja ma- 

vasa, głosowanie obałające rząd w wyniku sto 
jacej n wysokim poziomie dyskusji, nie było 
skierowane przeciwko osobie  Herriota, lecz 

„zedewszystkiem nieustępliwemu 
stanowisku rządu Stanów Zjednoczonych, t- 
wažanemu przez francuską opinję publiczną za 
niesprawiedliwe i nieuzasadnione. 

Źwartaw iększość występująca przeciwko 
spłacie raty grudniowej nie daje żadnej wska- 
zówki politycznej w kwestji utworzenia nowe- 
go rządu, aczkolwiek nazwisko Daladier wy- 
suwane było dziś rano-w kuluarach izby. 

Herriot prześle do Waszyngtonu tekst rezo 
łucji, przyjętej przez Izby Deputowanych po 
padku gabinetu. 

- DYMISJA GABINETU 

2 PRZYJĘTA 
PARYŻ PAT. — O godzinie 6,30 ra 

no Herriot udał się w towarzystwie wszy 
stkich ministrów, z wyjątkiem chorego 
Painlevego do pałacu Elizejskiego celein 
wręczenia dymisji prezydentowi republi- 
ki. Prezydent dymisję przyjął. 

DRUjA — Kowkin. 
Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— uł. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Ki i j 

STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Ksiegarnia J. Ryppa uł. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
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ELEGRAMY 
NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 

ZA I-go PREZYDENTA 

WARSZAWA (tel. wł.) Dnia 16 bm. 
w katedrze św. Jana ks. kardynał Kakon- 
ski odprawi solenne nabożeństwo żałobne 
za duszę Pierwszego Prezydenta Polski, 5. 
p. Gabrjela Narutowicza. Na nabożeństwie 
tem obecny będzie Pan Prezydent Mościcki, 
w otoczeniu domu cywilnego i wojskowego, 
marszałkowie izb, przedstawiciele wladz. 
duchowieństwa itd. 

Dnia 19 bm. wieczorem, w Teatrze Wiel 
kim o godz. 20-tej odbędzie się akademia 
uroczysta, poświęcona pamięci Prezydenta 
Narutowicza. Na akademję tę złoży się za- 
gajenie prezesa Komitetu marszałka Racz- 
kiewicza, oraz przemówienia:.gen. Rydza- 
Śmigłego i wicemarszałka prof. Makowskie 
go. Następnie odbędzie się część wokalna 
akademii. 5 

OBIEG BANKNOTÓW W POLSCE 

WARSZAWIA. PAT, — W roku biežą- 
cym obieg biletów Banku Polskiego uległ 
bardzo silnemu zmniejszeniu. Całkowity 0- 
bieg pieniężny obniży! się w ciągu 10 mie- 
sięcy r. b. o około 100 miljonów złotych. 

PRZEWODNICZĄCY DELEGACJI SO- 
WIECKIEJ W WARSZAWIE 

WARSZAJWA. PAT. — Wczoraj wie- 
czorem przyjechał do Warszawy przewodni- 
czący delegacji sowieckiej p. Firsow, były 
radca handlowy poselstwa ZSRR w Warsza 

wie. Przyjazd p. Firsowa ma na celu na- 
wiązanie rokowań o przedłużenie umowy z 
Sowpoltorgiem na dalsze 2 lata. Drugi de- 
legat sowiecki p. Brun: oczekiwany jest w 
Warszawie w najbliższych dniach. 

KU CZCI WYSPIAŃSKIEGO 

TRIEST. PAT. — Staraniem faszys- 
towskiego instytutu kulturalnego odbyła 
się pod protektoratem konsula R. P. uro- 
czysta akademja ku czci Stanisława Wys- 
piańskiego. Odczyt o twórczości Wyspiań- 
skiego jako poety, dramaturga, malarza i 

reformatora teatru, wygłosił Leonard Ko- 
ciemski. Następnie rzucono na ekran sze- 
reg barwnych reprodukeyj dzieł Wyspiań- 
skiegó. Prasa miejscowa, podając obszerne 
sprawozdania z akademji, podkreśla po- 
trzebę zapoznania się z utworami wielkiego 

artysty polskiego. 

EPIDEMJA CZARNEJ OSPY W PERSJI 
TEHERAN. PAT. — Wybuchła iu epi- 

demja czarnej ospy, przyczem na 422 za- 
słabnięcia, 258 było z wynikiem śmier- 
telnym. 

ESTONJA NIE PŁACI RATY 
GRUDNIOWEJ 

TALLIN PAT. — Rząd estoński, nie 
otrzymawszy do dnia wczorajszego od- 
powiedzi Ameryki w sprawie długcw —- 
postanowił raty grudniowej nie płacic. 

Posiedzenie sejmowej 
komisji skarbowej 

WARSZAWA, PAT. — Przez cały dzień 
14 bm. obradowała sejmowa komisja skar- 
bowa nad projektem ustawy, zgłoszonym 
przez Ministerstwo Skarbu, o obniżeniu о- 
procentowania i przedłużeniu okresu uma- 
rzania wierzytelności długoterminowych 
Referent pos. Czernichowski (BB) przed 

stawił konieczność uregulowania w ten spo- 
sób sprawy zobowiązań długoterminowych 
i wydanych na ich podstawie listów za- 
stawnych i obligacyj. Dyskusję zagaił mi- 
nister skarbu Zawadzki, który podkreślił, 
że najważniejszym motywem projektu jest 
nieubłagana konieczność gospodarcza, mia- 
nowicie fakt mniejszej dochodowości objek- 
tów, obciążonych długoterminowym kredy- 
tem, miż stopa. oprocentowania kredytu, co 
powoduje niemożność spłacenia odsetek. — 
Minister uzasadniał obowiązek państwa do 
wkroczenia w tę dziedzinę. W odpowiedzi 
na zapytania członków komisji, minister 
zaznaczył, że kurs obligacyj może ulec przej 
ściowemu obniżeniu, ale w mniejszym stop- 
niu, niż zostanie obniżone oprocentowanie, 
po pewnym zaś czasie powróci do normy. 
W końcu minister podkreślił, że Minister- 

stwo traktuje tę sprawę jako pilną i że o 

ile to będzie możliwe, rozporządzenie wy- 
konawcze ukaże się jednocześnie z ustawą. 
W dyskusji przedstawieiele klubów opozy- 
cyjnych wypowiadali się za tem, aby usta- 

wa miała charakter tymczasowy. Pos. Lech 
nicki sprzeciwił się kategorycznie tymcza- 
sowości. Minister Zawadzki, zabierając po- 
nownie głos, odpowiadał na zarzuty, pod- 
niesione w dyskusji. — Po odrzuceniu po- 
prawek zgłoszonych przez opozycję, po 

przyjęciu zaś poprawek referenta, ustawę 

przyjęto w drugiem i trzeciem czytaniu. 

Plenarne posiedzenie 
Senatu 

WARSZAWA PAT. — We czwartek 
15 grudnia o godzinie 16 odbędzie się 
plenarne posiedzenie Senatu, na którem 
marszałek Raczkiewicz wygłosi przemó- 
wienie z okazji 10-lecia Senatu. 

Na porządku dziennym tego posiedze 
ria znajdą się projekty ustaw ratyfika- 
cyjnych, załatwione na ostatniem posie- 
dzeniu Sejmu.
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SILVA RERUM Z meczu bokserskiego Sztokholm—Inowroctaw 
Dzisiejszy nasz artykuł wstępny po- 

rusza sprawę „numerus clausus“, istnie- 
jącego na naszych uniwersytetach, za- 
znaczając, iż to zagadnienie stało się 
dziś aktualne na łamach prasy polskiej. 

Przytoczmy więc jeden z głosów pra- 
sy. 

Kurjer Paranny (343) umieszcza 
obszerny artykuł p.t. „Najdotkliwsza nie- 
dola młodzieży akademickiej *'. 

Czytamy tam: 
Od zamkniętych wrót naszych wszechnic i 

politechnik a przynajmniej od wrót pewnych 
ich wydziałów, odchodzą dzisiaj tysiące mło- 
dzieży polskiej — wszelkiego wyznania i po- 
chodzenia — młodzieży wyposażonej w matu- 
ry, a odtrąconej dlatego tyiko, że nie znałazio 
się dla niej rzekomo miejsca na właściwym 
wydziale... 

Czy zmuszanie kilkunastu tysięcy młodych 
ludzi do studjowania prawa, lub humanistyki 
wobec zamknięcia innych wydziałów jest rze- 
czą społecznie właściwą? Czy tych pięć tysię- 
cy naszych studentów, tułających się z koniecz 
ności zagranicą, podnosi nas moralnie i wa- 
lutowo w oczach zagranicy? 

Oto bolączka naszego ustroju szkolnego, 
mało uwzględniana w dyskusji nad szkołami 
akadeimickiemi, a bodaj też niezałatwiona w no- 
wych projektach rządowych. 

Autor nie chce wierzyć, iż możliwości 
naszych uniwersytetów są ograniczone 
i w sposób nieco naiwny woła: 

Zapytuję — kto kiedy sprawdzał rzeczy- 
wistą pojemność naszych uczelni? Czy badała 
tę sprawę techniczna komisja  ministerjaina, 
mająca na oku nie wygodę profesorów lecz po- 
trzeby naszej miodzieży? 

Spójrzmy na gmach Politechniki warszaw- 
skiej, lub warszawskiego Anatomicum.  Видо- 
wane były istotnie dla niewielkiej stosunkowo 
liczby studentów, z tak wielką atoli rozrzutno- 
ścią miejsca na hali'e, Kurytacze, gabinety i 
mieszkania profesorskie, że przy należytem roz- 
planowaniu przestrzeni i czasu mogłyby siużyć 
daleko większej niż dzisiaj liczbie studentów. 

Ale czy tylko o lokal chodzi?... Nie 
sztuka znaleźć kilkanaście sal, lub nawet 
wybudować parę domów, ale skąd wziąć 
personel profesorski, którego, jak wyka- 
zała znana rozprawa p. Łapińskiego, jest 
brak, — w jaki sposób wreszcie znalezć 
środki na zorganizowanie i utrzymanie 
szeregu laboratorjów, bibljotek i t.p.?.. 

Zaspokojenie głodu młodzieży do studjów 
i wyższego wykształcenia, ułatwienie jej osią- 
gnięcia normalnej karjery życiowej — to jeden 
z pierwszych obowiązków społecznych i pań- 
stwowych. Nie jakiś doraźny interes politycz- 
ny, ale wzgląd na przyszłe pokolenia winien 
przyświecać reformom szkolnym. Trudno o bar 
dziej oczywisty postułat. 

Ale czy mamy do czynienia z „głodem 
do studjów', czy też z pragnieniem za- 

- bezpieczenia bytu materjalnego zapomo- 
cą zdobycia wiedzy fachowej? 

Wreszcie porusza autor zagadnieni? 
stosunku młodzieży akademickiej do nau- 
ki i do... posad, które mają być wyni- 
kiem zdobycia dyplomu: 

Należy się wkońcu rozprawić z pewnym 
zarzutem ogólnym, a raczej nietyle rozprawić. 
się, ile go napiętnować. Mówi się o nadmiarze 
inteligencji i fachowej wiedzy w Polsce. Wska 
zuje się na pauperyzację ludzi z wyższem wy- 
kształceniem. 

Otóż nietylko w Polsce, ale nigdy i ni- 
gdzie niema inteligencji zadużo. Nie na czasie 

"są jedynie wygórowane pretensje iachowców 
do wysokich zarobków i tiustych posad. Zwła- 

_ szcza w Polsce ludzie, wykonywujący wolny 
wyższy zawód, uważają się za nędzarzy, jeśli 
nie mają dochodu równego wojewodzie. To 

złe nawyki. 
Należy uważać wiedzę i wyższe wykształ- 

cerie za wartość samą w sobie nietylko zaś ja- 
ko środek do podwyższenia swej stopy życiowej 
Postulat otwarcia naścieżaj wrót nauki nie ma 
mic wspólnego z żądaniem gwarantowania inte- 
figencji wyższych dochodów. 

I tu autor nie całkowicie ma rację. 
Trzeba odróżnić dążenie do nauki od szu 
kania posady, ale każdy wysiłek musi się 
opłacać choć w małym stopniu. Ktoby 

Ž tam marzył o poborach wojewody (czy 
wojewodowie pobierają tak dużo?), 
—przeciež nauczyciel gimnazjalny otrzy- 
miuje pensję około 200 zł. mc. średnio, 
bibljotekarz z dyplomem doktora filozo - 
fii zaczyna od 150 zł. mc., prawnik od X 

takie posadki obecnie 
są udziałem szczęśliwców !.. 

„> Eector 
TTYYYYYTYYYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYTYYYVYYVYY 

CZY WIESZ, MATKO, ŻE NA TYFUS 
BRZUSZNY, CZERWONKĘ, OSPĘ, SZKAR- 
 LATYNĘ, DYFTERYT, ODRĘ , KOKLUSZ, 
GORĄCZKĘ POŁOGOWĄ RAZEM UMIERA 
DWA RAZY MNIEJ OSÓB, NIŻ NA JEDNĄ 
TYLKO GRUŹLICĘ! CHROŃ SWE DZIECI 
PRZED TĄ PLAGĄ! POPIERAJ BUDOWĘ 
SANATORJUM DLA DZIECI GRUŹLICZYCH! 

_ KUPUJ NALEPKI PRZECIWGRUŹLICZE! 

W Paryżu przy bulwarze Saint 
Germain N 125 odbywa się obecnie wy- 
stawa  Verlaina. Tragiczny, przeklęty 
poeta nędzarz i alkoholik, sława poe- 

 tyckiej Francji i jeden z najgłębszych li- 
ryków świata, Paul Verlaine (1844 — 
1896), autor „Romances sans paroles“, 

onfessions““, „Invectives“, „Sagesse““ 
ma swoją wystawę, na której jest co 

glądać. ‚ 

_ Więc portret ojca poety. Oiicer irancu 
ski w złotych epoletach. Cały portret 
podziurawiony kulami. Któż to strzelał 
tylokrotnie do niego? To syn, w ostat- 

im roku życia, wracając co wieczór pi- 
any do domu, rozstrzeliwał ojca za te 
„nędzne* życie, które mu dał.. Pod poi- 
retem stoi ordynarna laska z żelazne 

 okuciem. Podpierał się nią poeta, włó- 
ąc chorą sparaliżowaną nogę. Obok 

portretu ojca patrzy na widza twarz ste 
ranej staruszki — matki Verlaina. Ko- 
chała bezgranicznie genjalnego, lecz sza 
nego Paula. Godziła się na ohydne ży- 
e, byłe tylko z nim. Mieszkali razem w 
twornej norze na dziedzińcu Saint 
ancois przy ulicy Moreau. Nora pod 
chodami, Verlaine bowiem nie móg* 

wchodzić na piętro z powodu chorej no- 
i. Tuż obok przez Ścianę znajdował się 
dynarny szynk, którego wyziewy napeł 

Hałas, pijackie a- 
wantury, uliczne wyzwiska — oto atmc- 

era, w której czuł się najlepiej ten sub - 
yi marzycielski liryk. Oto środowi- 

  

   Zdjęcie nasze przedstawia drużyny  pię- 
Ściarskie szwedzkiej reprezentacji Sztokholmu 
i reprezentacji „Goplanji* bezpośrednio przed 
meczem, który jak wiadomo, odbyi się we 
wtorek dnia 6-go b.m. i zakończył się wysoko- 

  

cyfrowem zwycięstwem Szwedów w stosunku 
125: 

Na pierwszym planie zdjęcia, pięściarze 
szwedzcy (z krzyżami na trykotach). 
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Polska nie weźmie udziału 
w konferencji kolejowej dalekowschodniej 

Z inicjatywy komisarjatu komunikacji 

ZSRR w Kownie ma się odbyć konferemcja 

przedstawieieli zainteresowanych państw 

'w sprawie komunikacji kolejowej z Dale- 

kim Wschodem. Między innemi na tę kon- 

ferencję zaproszone zostało polskie mini- 

sterstwo komunikacji. Wobec tego, że li- 

tewskie ministerstwo spraw zagranicznych 

odmówiło wiz wjazdowych delegatom pol- 

skiego ministerstwa komunikacji — Pol. 

ska nie weźmie udziału w tej konferencji. 

Niależy dodać, że (Polska jest jednem z naj- 

bardziej zainteresowanych państw, jeśli 

chodzi o połączenia kolejowe z Dalekim 

Wschodem, albowiem pnzez jej terytorjum 

— jak wiadomo — biegną pociągi Moskwa 

— Niegoreloje — Warszawa — Berlin — 

Paryż, mające bezpośrednie połączenie z 

Władywostokiem na Dalekim Wschodzie i 

punktami węzłowemi na Zachodzie. 

Osadnictwo na kolonjach argentyńskich 
W związku z rozpoczętą akcją osadniczą 

do Argentyny podaje do wiadomości Synd 
kat Emigracyjny, że rodziny , pragnące wyje- 
chać w celach osadniczch na kolonje w Cordo- 
bie, podlegają następującym warunkom: 

1) Rodzina winna się składać conajmniej z 
2 osób zdolnych do pracy na roli. Do takiej 
rodziny mogą się przyłączyć bliżsi: krewni. 

    

  

Wykaz skarbów cesarzowej Eugenii 
O 4 kilometry za Perpignan, po trancuskiej 

stronie Pirenejów, dokonano sensacyjnego Od- 
krycia: drwał, Ścinający drzewa w lesie, odkrył 
w pniu spróchniałej oliwki, zasuniętą i szczel 
nie oiakowaną ilaszkę. Po jej odkorkowaniu 
wypadł list, a raczej długi spis szeregu 

BEZCENNYCH KLEJNOTÓW 

jakie w dnia 5 września 1870 roku cesarzowa 

Nadmiar rąk do pracy 
Na świecie jest cokolwiek ciasno. Tru 

dno jest o warsztat pracy, o zajęcie, o 
chleb. Wszystkie kraje mają tysiące bez-- 
robotnych. Uczuwa się nadmiar rąk. 

Kilka jest powodów. Przedewszyst- 
kiem postęp techniczny. Maszyna wypie- 
ra i zastępuje człowieka. 

Następnie.. kobieta. Zastępowała męż 
czyznę podczas wojny, nauczyła się pra- 
cy.pozadomowej, wciągnęła się do niej, 
zasmakowała w pewnej samodzielności, 
no i teraz wyprzeć się nie da. Kobieta 
więc wystąpiła, jako nowy element kon- 
kurencyjny na rynku pracy. 

— I wreszcie — trzeci powód. 
Śmiertelność w krajach cywilizowa- 

mych zmniejsza się. Przedłuża się przecię 
tny okres życia, a przeto przedłuża się 
przeciętny okres pracy człowieka. Pracu- 
jemy zadługo, pracujemy do / ostatniego 
tchu, nie pozwalamy sobie na wczesuą 
emeryturę. 

Wycoiujmyž się wcześniej z kieratu 
pracy zarobkowej, zażyjmy kilku lat za- 
służonego odpoczynku.. Doróbmyż się 
domku pod miastem z własnym  ogród- 
kiem... No i maleńka renta należy się 
nam na stare lata, na beztroskie dożywa- 
nie życia. 

To jest osiągalne dla człowieka pra- 
cy. Trzeba zabezpieczyć sobie kapitał na 
starość drogą składania na książeczkę 
oszczędnościową, lub ubezpieczenia na ży 
cie w P.K.O. odkładając po kilkanaście 
czy kilkadziesiąt złotych miesięcznie ua 
książeczkę, lub opłacając niewielkie su- 
my na polisę ubezpieczeniową -— po la- 
tach 20, 25-ciu, — będziemy mieli miłą. 
pogodną, beztroską i uśmiechniętą sta- 
rOŚĆ... 

Czyż dla tak miłej perspektywy nie 
warto teraz pracować wydatnie, by móc 
oszczędzać na budowę portu starości. 
Stanowczo warto. 

(O T IAE IIS 
W. KIEWLICZ i S-ka 

Wilno, Mickiewicza 19, tel. 1 46 
sprzedaż 

w ĘG LA GÓRNO- 

|KONCERNU GIESCHE SP. akc. 
Dostawa natychmiastowa w szczelnie 

zaplombowsnych wozach. 

     

Rzeczy luźne 
sko, na które przystała jego matka z mii 
łości. W pokoiku poety stało odrapane 
drewniane łóżko, pogięta miednica, poła 
many stolik, na którym kilka, niewie- 
dzieć jakim cudem, ocalałych książek. 
Przy tym stoliku, w smrodliwem powie- 
trzu, rozdzieranem wciąż krzykami < 
szynku, pisywał Verlaine swe najpiękniej 
sze poezje. Tu na dziedzińcu odbywały 
się hulatyki, tu święcono święto narodo 
we, tańczono do upadłego, a pijany poe 
ta, siedząc niby Bachus na beczce, przy- 
glądał się swej ukochanej — — ulicznej 
dziewczynie Eugenji Kranz, jak w czer- 
wonej sukni nieprzytomna miotała się 
po ciasnem podwórku. 

Na wystawie znajduje Się ogromna 
ilość rysunków i portretów samego 
Verlaina. Uderza jego charakterystycz- 
na głowa: łysa czaszka, olbrzymie czoło, 
spłaszczony nos. Głowa, która stanowi 
dziwną mieszaninę Sokratesa z włóczęgą. 
Verlaina rysowali współcześni artyści 
bardzo często i chętnie właśnie dla je- 
go niezwykłego wyglądu. Dookoła jego 
osoby: rozpustnika i alkoholika, nie u- 
krywającego swych zdrożnych skłonno- 
ści, powstawały już za życia legendy, 
które budziły zainteresowanie i wytwa 
rzały swego rodzaju snobizm: należeć 
do jego otoczenia, rysować go czy ma- 
lować, spędzać z nim noce w szynkach by 
ło ambicją młodych literatów i malarzy. 
Skąd ta obfitość wizerunków poety, 
najrozmaitszych sytuacjach: tu Verlaine 

   
  

ŚLĄSKIEGO |- 

W pniu starego drzewa 
Eugenja wysyła z Paryża przez zaufanego Ma- 
nuela Pereza do swej matki do Hiszpanji hrabi- 
ny Montijo. 

W spisie klejnotów nadzwyczajnie dobrze 
zachowany liguruje i wspaniały naszyjnik pe- 
rel, „dar cesarza rosyjskiego", oszacowany 
przez cesarzową na 600.( franków ówczesnej 
wartości, dalej „ciężka złota bransoleta, oiia- 
cowana przez Szacha perskiego", oraz szereg 
innyci: dovich przeamiotów. Banasoletę ocentu- 
no na 150.00), wszystkie klejnoty dżem na 
cztery miliony". A nzóta — pisała ces. Euge- 
nia — Manuel wiezie dwa miljony fraqkow w 
barknotach. 

buta, jaka istnieje na owym doana:zacie, 
przypomina tragiczną dła dynastji  Naoeleoui- 
dów chwilę, gdy dnia 4 września 1870 roku do 
szła do Paryża wiadomość o klęsce Francuzów 
i 0 wzięciu cesarza do niewoli przez Prusa- 
ków. 

W tej to tragicznej chwili, gdy już tylko 
godziny dzieliły pozostałą w Paryżu Eugenję od 
wtargnięcia rewolucyjnych tłumów do tuile- 
ryj i prokłamowania na ulicy republiki. 
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PRZEZ ZAUFANEGO HISZPANA 

posyła ona swe klejnoty do matki, za Pireneje. 
W Jaki sposób ista ich trafiła do dziupli drze- 
wa pod Perpignan, to trudno dziś powiedzieć. 
Historja tak: gptwie, na pytanie, co się sta- 
io z oweni kirjrotami. Jak się zadaje, Perez 
dowiózł je w całości, ale dokument wolał po- 
rzucić na drodze przed granicą hiszpańską w 
obawie rewizji. PREST. 

   

   

2) Osadnicy muszą posiadać pieniądze na 
zakup kart okrętowych. Karta okrętowa @а о- 
sadników kosztuje 75 dol. od osoby dorosłej, 
powyżej lat 10. 

3) Poza opłatą kosztów przejazdu, koloniś- 
ci muszą wpłacić tytułem zadatku na ziemię 
330 pezów argent. za działkę wielkości 33 hek 
tarów. 

4) Niezależnie od tego osadnicy muszą wpła 
cić gotówką 120 pezów, jako należność za 2 
konie lub woły robocze, zdatne do pracy, i 
krowę oraz 2 Świnie. jak również 60 pezów na 
wyżywienie w ciągu najbliższych miesięcy po 
bytu. Razem łącznie z zadatkowaniem na zie- 
mię kolonista musi posiadać 510 pezów, czyli 
około 130 dolarów am. 

Pierwszy transport osadników - kolonistów 
wyrusza z Warszawy dnia 14 grudnia b. Cen 
trala Syndykatu Emigracyjnego w Warszawie 
(Niecała 7), odziały i agentury na prowincji 
przyjmują nadal zgłoszenia osadników na wy 
jazd, udzielają zupełnie bezpłatnie wyczerpują- 
cych intormacyj, dotyczących warunków kup- 
na ziemi, warunków klimatycznych, formalno- 
ści wyjazdowych oraz dopomagają emigran- 
tom w uzyskaniu bezpłatnych paszportów za- 
granicznych i organizują transporty. . 

Zagadka dwuch sarkofagów 
Przed paroma dniami czytelnicy jednego z 

bardzo rozpowszecanionych pism krakowskich, 
mieli sposobność oglądać w niem ilustrację 
przedstawiającą niski, spiżowy sarkotag.. „Oto 
sarkofag syna Napoleona, księcia Reichstadtu“ 
— objaśniało pismo. 

W trzy dni później, inne pismo, tym ra- 
zem poznańskie, również popisywało się sarko- 
lagiem, który był również sarkołagiem ks. 
Reichstadtu, tymo, że był z białego marmuru, 

2 GGTWECECzaSPARKE BUS KE | 
SKNZONIM Dorocie” 
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-SPIRYTUSOWACH 

był wysoki, a zamiast palm złożonych na wie- 
ku dźwigał wykutą w marmurze postać księ« 
cia. 

Redakcjom  „Iłustrowanego Kurjera Co- 
dziennego i „Dziennika Poznańskiego"  pozo- 
stawiamy odpowiedź na pytanie, który z sarko- 
lagów jest prawdziwy. A może, — a może ksią 
żę posiadał dwa sarkofagi: jeden jako książę 
Reichstadtu, drugi jako król Rzymu?... Choć mc 
o tem jakoś nie wie historja. 
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na łóżku sypialnem, tam w brudnej ka- 
wiarni, gdzieindziej w swej norze z nie- 
odstępną fajką. 

„Żałobna* gablotka wystawy zawie 
ra tylko jeden eksponat: notatkę z In- 
transigeant z zawiadomieniem o pogrze- 
bie poety. Chowano go biednie: według 
piątej kategorji, ale trumnę nieśli najzna 
komitsi Francuzi;,i między innymi hr. de 
Montesquieu, Stefan Mallarmć i Fran- 
cois Coppće. 

Wystawa posiada oczywiście dział 
rękopisów i pierwodruków poezyj Vei- 
laina. Najciekawszym jest rękopis „Sa- 
gesse*, tej księgi, która stała się księga 
pokuty i, wiary, najwznioślejszą modlit:- 
wą poetycką, a którą pięćdziesiąt lat te- 
mu z niezmiernym trudem zdołał sprze- 
dać poeta swemu wydawcy za 600 frat'- 
ków. Dziś egzemplarz pierwszego wyda- 
nia „Sagesse'* również z wielkim trudem 
można kupić za 1000 franków. 

* * * 

Gerhart Hauptman obchodzit niedaw- 
no siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Te- 
atr wiedeński ,„Deutsches Volkstheatei''* 
uczcił wielkiego pisarza, wystawiając je 
go ostatnie dzieło p.t. „Przed zachodeni 
słońca”. Rolę główną zagrał nie byle 
kto: Emil Jannings. 

Dramat Hauptmanna jest podobno 
niezwykły, nieprawdopodobny i porywa 

lący. 
Bohaterem jest stary siedemdziesię- 

cioletni Geheimrath, który nie chce myś 
leć o starości i Śmierci. Ma już wnu- 
kw, a przecie pokochał młodziutką sie- 
ilemnastoletnią dziewczynę. Postanawia 
poślubić ją, gdyż czuje się w pełni sił i 
trawa do życia. Geheimrath musi sto- 

1 owadów 

Gdy nie stać Cię na przyjęcie, 
a niespodziewanie goście przybędą, te Twe kłopoty całkowicie usunie Kolekcja Papierosów Polskiego Monopolu 

Tytuniowego, którą każdy palacz będzie oczarowany. 

        
czyć walkę z dziećmi: dzieci jego twier- 
dz,. że ojciec żyje teraz, w starości swei, 
ty:ko dla nich, że do nich należą niepo- 
dzielnie jego ostatnie lata. Dlaczego? 
Czy dziećmi włada miłość do ojca, do 
Starego Gicar Prawdopodobnie czynnik 
ten odgrywa pewną rolę w tragedji, ja- 
ka się dokonywa w domu Geheimratha. 
Dzieci są zazdrosne 0 tę młodą dziew- 
czynę, która zabiera im ojca. Ale nie- 
mniejszy wp!:,w na ich opór wywiera 
kwestja mate"jalna: jaki to testament po- 
zostawi ojc't«, umierając? 

Splot dwóch elementów: egoistyczne- 
go przywiązania do starego ojca, którego 
uważają za swoją własność i przywiązania 
do pieniędzy w duszach dzieci stanowi 
szczególnie interesujące momenty akcji. 
W walce z dziećmi stary Geheimrath 
musi wieszcie ulec. Musi, dzieci bowiem, 
widząc niezłomność ojca, uciekają się 
dc środka ostatecznego: z pomocą przy 
chodzi im prawo, i starzec oddany zo- 

staje pod kuratelę. Tu następuje punki 
szczytowy tragedji: Geheimrath nie mo- 
że przeżyć swej klęski. Pęka mu serce z 
nadmiaru bólu, wściekłości i uświado- 
mienia sobie własnej bezsiły. Starość 
musi ustąpić, starość musi umrzeć. 

Krytyka zastanawia się nad tem, co 
jest istotą dramatu Hauptmanna. Rzecz 
jasna bowiem, że moment erotyczny u- 
sunięty jest na plan dalszy. Nie o to 
chodzi, czy  siedemdziesięciopięcioletni 
starzec może jeszcze kochać i może 
być kochanym. Aczkolwiek, z drugiej 
strony zastawia, że  siedemnastoletnia 
dziewczyna darzy Geheimratha wzajem- 
nością. Ten szczegół jednak znajduje 
swoje asobliwe wytłumaczenie. Jakie? 

i O 

Otóż, wyjaśniają krytycy, dziewczyna 
jest inna, niż całe otoczenie, niż cała 
młoda jej generacja. Tę generację poże- 
ra materjalizm, zdemoralizowanie powo - 
jenne i pustka duchowa. Starzec zaś re 
prezentuje szlachetne i wzniosłe pory- 
wy, romantyzm życiowy i uczuciowość, 
których napróżno szukalibyśmy dzisiaj 

nous. te Wartości posradań lu. 
dzie dawniejsi, te wartości żyją w sta- 
rym radcy, i dlatego dziewczyna, tęsk- 
niąc do nich, zwraca się do starca w 
swej miłości. W ten sposób, powiada 
krytyka, Hauptmann rzuca oskarżenie 
współczesnemu pokoleniu, w którem Wi- 
dzi jedynie bezduszny materjalizm. Ro- 
mantyzm i duch nie wytrzymuje walki 

z materjalizmem. Ginie. Ž 

Taką ma byč idea oryginalnego dra- 
matu Hauptmanna. Jest on tedy odwróce 
niem normalnego _ porządku rzeczy: 
współczesna młodość krzepnie w grubyn: 
realizmie życiowym; zdolną do porywó ** 
i wzlotów jest dawna generacja, której 
buntowniczą starość zabija dzisiejsze po 
kolenie: beż serc, bez ducha — szkiele- 
tów ludy. Dramat tedy Hauptmanna jest 
paradoksalny. Tak pojął go Jannings,. i 
tak zagrał swoją rolę: rolę starca rewolu 
cjonisty, walczącego o romantyzm, ska- 
zany przez młodość na zagładę. 

* & * 

Rocznica Wyspiańskiego odbiła się 
szeroko w prasie polskiej. Ale nietylko w 
pismach, wychodzących w języku pol- 
skim, umieszczono setki artykułów. Pis- 
'ma żydowskie, niemieckie i rosyjskie 
poświęciły poecie wiele uwagi. jednym z 
ciekawszych był artykuł Dymitra Fiłoso- njalni poeci. 

„ny wieczór p. Kajruksztisowej, 

SZPILKI i SZYDŁA 
Z kół literackich wileńskich otrzymu- 

jemy następujące uwagi: 
Pani Helena Romer, z właściwym sobie 

temperamentem, znajduje co pewien czas oka- 
zję zaaplikowania szpileczki kolegom / swoim, 
zrzeszonym w Związku Literatów. Ostatnio u- 
czyniła to dwukrotnie. Opisując zorganizowaną 
przez Tow. Krajoznawcze wycieczkę do Bazy- 
liki, oraz zdając sprawę z wieczoru przekładów 
poezji litewskiej w domu prywatnym — dwa 
razy podkreśla, że literaci... „Świecili nieobecna 
ścią”. 

Do dyskusji nadawałby się temat, 
teraci mają obowiązek ogłaszania publicznie, 
kiedy i w czyjem towarzystwie zamierzają 
zwiedzać roboty w Bazylice, oraz kto z nich 
był zaproszony na wieczór poetycki w prywat- 
nym domu, a kto nie, oraz kto byłna nim, a 
jeżeli nie był, to dlaczego (pożądane świade- 
ctwo lekarza powiatowego, potwierdzone we 
właściwym komisarjacie p.p.) W każdym  ra- 
zie zawsze i wszędzie punktualnie obecny jest 
ten odcinek literatury polskiej, który reprezei:- 
tuje swą osobą pani Helena Romer. Czyli, że 
nie można twierdzić, iż literaci „Świecili niec- 
becnošcią“ tu i tam, skoro lukę tę w obu w;- 
padkach wypełniała autorka „Tutejszych*. 

Do małej repliki nadaje się jedynie inny 
szczegół: próba insynuacji, że na prelekcję z 
recytacjami przekładów p. Kajruksztisowej „ja- 
koš“ nie znalazło się miejsca na Środzie Lite- 
rackiej.' To „jakoś”, połączone z literatami „wi 
leńskimi* w cudzysłowie — oto dwie szpileczki 
pani Romer, które wylazły leciutko po drugiej 
stronie worka... jako szydełka. 

Na temat litewskiej Środy Literackiej, wy: 
pełnionej przez referat i przekłady p. Kajruk- 
sztisowej, toczyły się w pierwszych dniach gru- 
dnia r.b. pertraktacje listowne i telefoniczne 
między tłumaczką a dwoma członkami zarządu 
Zw. Literatów. Pani K. proponowała urządze- 
nie swojej Środy w _ najbliższym tygodniu. 
Obaj przedstawiciele Związku oświadczyli pani 
K., że dzięki licznym zgłoszeniom kalendarzyk 

Śród zajęty już jest na szereg tygodni, ale że 
z przyjemnością urządzą w styczniu Środę li- 
tewską, na której, wobec bliskiego wyjazdu 
pani K., odczytany będzie referat jej wraz z 
recytacjami poezji litewskiej, w wykonaniu si! 
artystycznych. Pani K. jednak propozycję ie 
odrzuciła oświadczając, iż nikt poza nią czytać 
tych wierszy nie umie i że nikomu odpisów 
swych przekładów powierzyć nie może. Od- 
mowa zatem wyszła ze strony tłumaczki, nie ze 
strony Związku Literatów. 

Ukryty zarzut, jakoby Związek Literatóv. 
w wyborze tematów na swoich „Środach* kie- 
rował się jakiemikolwiek względami pozaliterac 
kiemi, odeprze najlepiej fakt poświęcenia  lite- 
raturze litewskiej dwóch Śród Literackich: Na 
Środzie 116-ej (7 stycznia 1930 r.) gościem 
wileńskiego Związku Literatów był literat p. 
Witold Biczunas z Kowna, który po litewsku i 
po polsku mówił o litewskiem Życiu kultural 
nem (pani Romer obficie wówczas korzystała 
z prawa głosu); na Środzie 134-ej (3 czerwca 
1931 r.) odczyt p.t. „Nowa Litwa na tle dru- 
ków polskich” wygłosił p. Antoni Wałajtis. 

„ Niechže więc pani Helena Romer nie przy- 
biera pozy obrończyni literatury litewskiej, nu 

którą „jakość na Środach Literackich „niema 
miejsca". Miejsce „jakoś jest i „jakość bę- 

dzie, niezależnie od podobnych  „rzeczowych* 
zapytań, „bezinteresownych* zarzutów tudzież 
„ideowych pretensyj. Czy dość tym razeui 
cudzysłowów?.. 

P. S. Nie bardzo rozumiem, dlacze-. 
go literaci usprawiedliwiają się i tłuma- 
czą. Oczywiście, nikt nie pójdzie na pry- 
watną „godzinę poezji* do prywatnegc 
domu, jeżeli nie był zaproszony. Co do 
mnie, nie poszedłbym nawet na publicz- 

r wi chočLy 
mi ofiarowywano honorowe miejsce w 
pierwszym rzędzie. Pamiętam jedną śro- 
dę literacką z przed czterech lat, jeszcze 
w murach św. Anny, kiedy to p. Kajruk- 
sztisowa odczytywała swe wiersze. Był 
tam cykl, poświęcony kwiatom: nastur- 
cje, fijołki, nagietki, malwy — aż do zło- 
cieni, storczyków i tuberoz, każdy kwia- 
tuszek miał swój wierszyk. Potem pamię- 
tam wierszyk o pocałunku: 

Pocałunek to punkcik różowy 
Na różowym policzku dziewczyny... 

A potem wezwanie do Braci Litwinów: 
Za Niemen, za Niemen i pocóż za Niemen, 
Poco dążysz, Rycerzu Wolności?! 

. Można bardzo kochać Litwę. Ale z 
jakiej racji z miłości do Litwy męczyć się 
parę godzin, wysłuchując  gralomanji? 
Mnie się zdaje, że literaci wogóle nie po- 
winni toczyć żadnych pertraktacyj z gra- 
tomanami. Odwagi, panowie! Wysz. 

czy li- 

  

   

     
iowa p. t. „żywa woda Wys ianskiego“. 
Oto charakterystyczny LTS ; 

— Polscy historycy literatury prowa 
dzą spór na temat Chochoła. Co symbo- 
lizuje ten dziwaczny wytwór wyobraźni 

„poetyckiej? Czy ma być tylko wiechciem 
słomy, i wobec tego cały patos patrjo- 
tyczny ostatniego aktu „Wesela* staje 
się słomianym? Czy też jest Chochoł 0- 
słoną róży od chłodu, róży, która wraz 
rozkwitnie bujnem kwieciem? Spór ten 
wydaje mi się bezprzedmiotowym i nie. 
potrzebnym. 

Kiedy po raz pierwszy wystawiano 
„Wesele“, i aktorzy dopytywali się Wy 
spiańskiego, jak trzeba rozumieć Chocho 
ła, poeta odpowiadał: Chochoł ta 
Chochoł. I doprawdy, magja tego cho- 
cholowego misterjum jest tak czarująca, 
że wszelka jego egzegeza staje się 
wprost szkodliwą. Pytania, dyktowane 
„zdrowym* rozsądkiem, burzą  magję. 
Chochoł jest mitem, jest legendą, i widz 
bierze udział w tajemniczem naradzaniu - 
się jej. Im silniejszą w nią wiara, tem rze 
czywistszą będzie legenda. Kto w nią 
nie wierzy, nie powinien oglądać „Wese- 
la". Legendą przecie wydawało się w 
roku 1900 odrodzenie Polski. Ale minęło 
kilkanaście lat zaledwie, i legenda u- 
rzeczywistniła się. Właśnie „od krakow- 
skiego gościńca'* ruszyły polskie legiony. 

W takie proste słowa ujmuje Fiłoso- 
fow zagadnienie Chochoła. Istotnie, czy 
nie wszystko jedno: wiecheć, róża, poe- 
zja, symbol i t.d. Ileż interpretacyj poda- 
je każdy szkolny egzemplarz „„Wesela'. 

Mit, w który trzeba wierzyć, i pa- 
miętać, że mity tworzyć mogą tylko ge- 

Wysz.
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KWOMUNIKAT STACI! METEOROLO-- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 14 GRUDNIA 
Ciśnienie Średnie: 776. 

Temperatura średnia: —4 z 
emperatura najwyższa: —2. 

Temperatua najniższa: —7. 

Gpad: —-- 

W.atr: poludniowy. 

Gendencja: Ickki spadek. 

Uwagi: chmurno. 

PROGNOZA P.IL.M.-a 
Dość pogodnie. — Rano miejscami mgła. 

— Nocą umiarkowany, w Wileńszczyźnie dość 
silny mróz. — Dniem temperatura w pobliżu 
zera. — Słabe wiatry południowo - wschod- 

Pnie. 

Zachód słońca g. 14,58 

   

  

  

  

NABOŻENSTWA 

— CBOH ŚLUSARZY. — W niedzielę 
18 grudnia w kościele OO. Bonifratrów o g. 
T rano odbędą się Roraty Cechu Ślusarzy, 
na które Starszy Cechu zaprasza wszystkie 
bratnie Cechy i osoby reprezentujące Rze- 

| miosłe wileńskie, 
3 URZĘDOWA 

| — P. wojewoda Beczkowicz powrócił w 

н
ч
 

czwartek 15 bm. rano-z Warszawy, dokąd 1- 
' dawa! się -w sprawach siužbowych i  objąl u- 

rzędowanie. 
į — inspekcja gmin. — W dniu 13 bm. wo- 
› jewoda wileński p. Zygmunt Beczkowicz w to 

warzystwie dyrektora robót publicznych, p. A. 
_ Zubelewicza, naczelnika wydziału rolnictwa n. 
mw. Szaniawskiego i inspektora związków kc- 

munalnych p. A. Żyłki, dokonał inspekcji gmin 
Mejszagola i Podbrzezie pow. wileńsko - tro- 
ckiego. 

| — NOWE BLANKIETY WEKSLOWE. 
Ukazalo się zarządzenie, wprowadzające z 

, dniem 1 kwietnia nowe wzory blankietów 
_ wekslowych. Specjalne znaki wodne, będa 
1 BA cechą tych blankietów. 

MIEJSKA 

| —- Komunikacja na Antokołu — Dzię 
į ki naciskowi odnośnych czynników, & 

_ dniem 19 bm. komunikacja autobusowa 
na Antokolu zostanie przedłużona do ul. 
Tramwajowej. a 

— jezdnia z kostki kamiennej. — Z 
, wiosną roku przyszłego koło szpitala zy 

_ dowskiego па ul. Zawalnej zostanie uło- 
_ żony odcinek jezdni z kostki kamienne; 

wyrobu miejscowego. W związku z tem 
magistrat postanowił wzmożyć już obec 

_ nie grupowanie potrzebnych .materjałów 
/ i ustalił, że narazie kostka kamienna bę 
| dzie pokrywać 1200 m. jezdni. 

° — Handel w tygodniu przedświątecz 
nym. — Poczynając od 18 bm. do 24 b. 

t.j. przez cały tydzień świąteczny go 
dziny handlu w sklepach mogą być roz- 
szerzone następująco: w niedzielę 13 b. 

_ m. sklepy będą otwarte od 13 do 18 (6 
wiecz.), w inne zaś dnie — od 9-ej do 
21 (9 wiecz.). W dzień wigilijny obowią 
zuje godz. 18 (6 wiecz.). 

    

   

  

     

   
    

   

  

| dza obecnie, czy wszystkie posesje stosują 
się do zarządzenia oświetlania wieczorem 

 tablie z nazwiskami lokatorów, 
, . — ZAMYSŁY „ARBONU* — Na 
Piątek zwołane zostało posiedzenie spe- 
cjatne miejskiej komisji komunikacyjnej 
w celu rozpatrzenia proponowanych 
przez „Arbon* zmian w umowie dzier- 
vie). 

Okazuje się, że niezależnie od spra 
wy swobodnego doboru tras i często- 
tliwości ruchu „Arbon* domaga się wol 

mej ręki w ustalaniu taryty, a ponadio 
chce zmienić główny punkt umowy, do- 

_ tyczący ryczałtu dzierżawnego, wynoszą - 
рО — jak wiadomo — 152 tys. Zi. 1G- 
cznie. : 

„Arbom* proponuje miast r, CZaitii — 
' proc. brutto. 

WOJSKOWA 

— ROCZNIK 1912. — Z dniem 2 stycz- 
nia 1983 listy poborowych rocz. 1912 będą 
udostępnione dla zainteresowanych, w celu 

sprawdzenia, czy nie zawierają. one ewen- 
tuainych omyłek. Sprawdzanie list potnwa 
do 15 stycznia. 

! UNIWERSYTECKA 
— UROCZYSTOŚĆ ZIOŻENIA PRZY- 

_ SIĘGI LEKARSKIEJ przez absolwentów 
_T. akad. 1932—33 Wydziału Lekarskiego U. 
S.B. w Wilnie, odbędzie się we czwartek 

ь 15 grudnia br. o godz. 19 w Auli Kolumno- 
wej Uniwersytetu. 

AKADEMICKA 
— KOMENDANT AKAD. ODDZ. ZW. 

3 stud. USB. podaje do 
Wiadomości członków i sympatyków Od- 
działu, że w niedzielę dnia 18 grudnia br. o 
Sodz. T1-tej min. 30 odbędzie się strzelanie 
% „Odznakę Strzelecką Z. S,* III klasy. Za- 
isy przyjmuje adjutant Oddziału kol. Wa- 
iewski do piątku włącznie w godz. od 9 

do 15-tej oraz udziela wszelkich informacyj 
w tymczasowym lokalu AOZS. przy ul. Że- 
ligowskiego 4. Tel. 18-28. 

| — W OGNISKU AKIADEMIOCKIEM од- 
 dędą się: dnia 26 grudnia br. zabawa tane- 

a, dnia 31 grudnia „Noc Sylwestrowa". 
Na Noc Sylwestrową wstęp tylko za za- 

Proszeniami lub za okazaniem legitymacji. 

—
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CZY WIESZ OBYWATELU, ŻE Z GRUŹLICY 
| UMIERA DWA RAZY WIĘCEJ OSóB, NIŻ 

_ NA OSIEM NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECH- 
NIONYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH RAZEM. 

„ OBOWIĄZKIEM WIĘC KAŻDEGO JEST WAL 
KA Z TYM GROŻNYM, A NIEUBŁAGANYM 

/ BICZEM LUDZKOŚCI. POPIERAJCIE „DNI 
| PRZECIWGRUŻLICZE"! POPIERAJCIE BUDO 
„WE SANATORJUM NA WILEŃSZCZYŹNIE! 

JCIE NALEPKI PRZECIWGRUŹLICZE... 

  
    

    

— SPISY, LOKATORÓW. |Policja spraw z 

  

ZEBRANIA ! ODCZYTY 
— Walne Zgromadzenie Białego Krzyża— 

Dziś we czwartek o godz. 19 w sali konieren 
cyjnej Urzędu Wojewódzkiego, — jak już do 
nosiliśnry — odbędzie się walne zgromadzenie 
Poiskiego Białego Krzyża. 

Cele, jakie przyświecają tej ogromnie poży- 
tecznej organizacji, a mianowicie działalność 
kulturalno - oświatowa wśród żołnierzy, Ściś- 
lej: — nauczanie żołnierzy - analfabetów, za- 
kładanie świetlic i Domów Żołnierza Polskie- 
go, zakładanie i prowadzenie bibljotek i czy 
telni itp.. zapewnie ściągną na zebranie wszy- 
stkich tych, którym praca oświatowa wśród 
żołnierzy leży na sercu. 

Tak pożyteczną placówkę, której „działai- 
ność szczególnie na Kresach wschodnich po- 
siada doniosłe znaczenie winny poprzeć najszer 
sze sfery naszego społeczeństwa, przybywając 
licznie na zebranie. 

Dowiadujemy się, że na zebraniu będzie 0- 
becna p. generałowa Berbecka, która wygłosi 
przemówienie. 

— T.N.S.W. Zarząd Koła zawiadamia swo 
ich członków, iż w dniu 16 (piątek) b.m. odbę- 
dzie się zebranie w gimn. im. A. Mickiewicza 
o godz. 19. Kol. S. jastrzębski wygłosi reierat 
p.t. „Godziny wychowawcze”, poczem nastį- 
pią wybory delegatów na walne zgromadzenie 
w Warszawie. 

— Zebranie Wileńskiego Miejscowego Ko- 
ła Czwartaków odbędzie się w dniu 17 grud- 
nia r.b. o godz. 19 w mieszkaniu adw. Br. Ole- 
chnowicza w Wilnie, ul. Mała Pohulanka 14 m 
2, z następującym porządkiem dziennym: 

1) sprawy organizacyjne, 2) referat kpt. 
Tatomira o bitwie pod Kostiuchówką, 3) wo'- 
ne wnioski i zebranie towarzy: 

Wszyscy Czwartacy zami 
renie Wileńszczyzny proszeni 
powiadomienie o zebraniu innych Czwa w. 

— WALNE ZEBRANIE OCZŁONKIŃ 
Związku Żeńskiej służby domowej im. św. 
Zyty, odbędzie się we czwartek 15-go grud- 
nią o godz. 6-tej w. w sali przy zaułku Ka- 

zimierzowskim Nr. 3. 

— ZWIĄZEK CECHÓW. — W. poniedz. 
19 grudnia odbędzie się w sali własnej (ul. 

Bakszta 2) Zebranie Delegatów Związku 

Cechów, na którem prócz spraw. bieżących, 
wygłosi referat na temat „Prowadzenie go- 
spodarki w cechach" p. Jarosław Kurczyn. 

Przybycie swe zapowiedział również in- 

struktor korpor. przy Wojew. p. Stanisław 

Paczyński. Trzeba przewidywać, że zagad- 

nienie rozwiązywania ikomisyj kotrolują- 
eych, c których tak dużo mówiono na po- 
przedniem zebraniu, będzie ostatecznie wy- 
czerpane. 

— ODROCZENIE ZEBRANIA DYSKU- 
SYJNEGO ZPOK.— Niniejszem podaje się 
do wiadomości członkiń ZPOK., iż zebranie 
dyskusyjne zostało przesunięte z czwartku 
(15 bm.) na piątek (16 bm.) P. inż. Wła- 
dysław Adolph wygłosi odezyt pt.: „O po- 
trzebie nowego światopoglądu". 

Członkinie i sympatycy Związku są pro- 
szeni o liczne przybycie. 

RÓŻNE 
— Uig patentowych nie będzie. — Mimo sta 

rań sfer kupieckich, władze skarbowe nie zgo 
dziły się rozłożyć na raty należności za paten- 

ty na rok 33. — Wykup patentów będzie trwał 
do 2 stycznia i opłata za nie wobec tego win 

na być uiszczona natychmiast. Е 

— O WYGLĄD ULIC WILEŃSKICH. 
Temat ten, tak bardzo aktualny, interesu- 
jący «ażdego chyba Wilnianina, będzie — 
przypominamy przedmiotem dyskusji 
dzisiaj, w czwartek 0 godz. 20-tej w salo- 
nach Związku Zawodowego Literatów pol- 
skich przy ul. Ostrobramskiej 9. Iniejato- 
rem dyskusji jest Koło Miłośników, Wilna 
i Wiileńszczyzny. Goście mile widziani. — 
Wstęp dla członków T-wa Krajoznawczego 
wolny, dla gości 50 gr., dla akademików 
30 groszy. > 

— ZATARG U PIEKARZY. W związku 
wymówieniem umowy w  piekarnictwie, 

pracownicy piekarscy zamyślają żądać pod- 
wyżki płac. W tej sprawie odbędzie się w 
dniu 16 bm. specjalne zebranie. 

— W Wileńskiej Spółdzielni Tkackiej (ul. 
Królewska 8—- ogród po-Bernardyński) odby- 

wa się wyprzedaż wyrobów tkackich, jak ple- 

  

   

    

     

  

   

„dy, koce, materjały ubraniowe, kilimy, ręczni- 

ki, obrusy, serwety, oraz wyroby artystyczne 

Szkoły Przemysłowo - Handlowej im. Dmo- 
chowskiej po cenach zniżonych od 30 do 60 

procent. 

Wyprzedaż trwać będzie do dnia 18 grud- 

nia włącznie w godzuiach od 9 rano do 7 wi:- 

Czór. - 

— PLENUM IZBY PRZEM. - HANDL. 
Przedwczoraj obradowało plenum Izby Prze 
mysłowo - Handlowej w celu rozpatrzenia 

nadesłanych projektów, dotyczących walki 
z kryzysem, zmniejszenia bezrobocia, zmian 
w ubezpieczeniach społecznych itd. Tematu 
nie wyczerpano. 

— WYJAŚNIENIE KLUBU „WŁÓCZĘ 
GÓW". W dniu 13 grudnia 1932 r. ukazai 
się w „Dzienniku Wileńskim artykuł „Siew 
i Żniwo”, do którego wkradł się szereg ra- 
żących nieścisłości. 

Przedewszystkiem autor artykułu nie 
rozróżnia najwyraźniej Klubu Włóczęgów 
Senjorów od Akademiekiego Klubu Włóczę- 
gów Wileńskich, plącząc jeden z drugim. 

Otóż wyjaśniamy, że Ak. KI. WŁ. Wil. jest 

organizacją niezależną i apolityczną; nie- 

porozumienie jakie eo do tego powstało, 
jest tem przykrzejsze, iż w tymże numerze 
„Wiłóczęgi”, ex re którego ukazał się oma- 

wiany artykuł Dzien. Wil. sprawy powyż- 
sze zostały jasno i wyraźnie wyłożone, -— 
tam też odsyłamy ciekawych po bliższe 
szczegóły. 

Następnie oświadczamy, iż „Włlóczęga” 
na łamach której posiada swój dział Ak. 
Ki. Wł. Wil., wbrew bezpodstawnemu twier 
dzeniu anonimowego autora artykułu, nie 
pobiera znikąd subsydjów, opierając się je- 
dynie na ofiarności komitetu redakcyjnego. 
Akademicki Klub Włóczęgów Wileńskich. 

„ Przy braku apetytu, zepsutym żołądku, u- 
pośledzonem trawieniu, obstrukcji, zaburzeniach 
przemiany materji, pokrzywce i swędzeniu, na- 
turalna woda gorzka „Franciszka-Józefa* usu- 
wa z organizmu substancje gnilne zatruwające 
organizm. Żądać w aptekach i drogerjach. 

TEATR i MUZYKA 

— Teatr Wielki na Pohułance. We czwar 
tek 15 bm. o godz. 8-ej wiecz. po raz trzeci 
znakomita pełna dramatycznego napięcia, cieka 
wa w swojem ujęciu kinowego fotomontażu 

sztuka Rehilischa i Herzoga „Sprawa Dreyfu 
sa" w reżyserji dyr. Szpakiewicza i W. Paw- 
lowskiego SW świetnej: reprezentacji artysty 
cznej z Grolickim, Łodzińskim, Szpakiewiczem 
i Szymańskim w rolach głównych. 

Ogromne zainteresowanie tą sztuką i 
» 
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Bratobójstwo pod Turgielzmi 
WILNO. — W dniu wczorajszym u- 

rząd śledczy w Wilnie został powiado- 
miony o morderstwie dokonanem we wsi 
Chryptowicze gminy kargulskiej. Ofiarą 
mordu padł 60-letni Aleksander Rynce- 
wicz, sprawcą zaś okazał się jego brat 
Feliks. Między Ryncewiczami trwał od 
dłuższego czasu zatarg na tle podziału 
majątku. Przedwczoraj wieczorem A. 
Ryncewicz po powrocie z Wilna położył 

Wypadki 
WILNO. — Tuż pod Radoszkowiczami po 

ciąg, wiozący komisję kolejową wpadł na prze 
jeździe na furmankę nała: aną drzewem. — 
Wypadków z ludźmi nie było. Lokomotywa u- 
legła nieznącznemu uszkodzeniu. 

się odpocząć. W tym momencie wbiegł 
do izby jego brat i z okrzykiem: „giń 
zdrajco!* zadał mu КИКа Śmiertelnych 
ciosów nożem. Podczas pobytu w Wi!- 
nie A. Ryncewicz był u adwokata i  sło- 
wa bratobójcy odnosiły się prawdopo- 
dobnie do tej wizyty. Zabójca narazie 
ukrył się, lecz już w nocy został przez 
policję odszukany i aresztowany. 

— © — 

kalejow 
жж 

W Woropajewie wykoleił się wagon towa- 
rowy. Obsługa nie zauważyła sygnału ostrze- 

gawczego i to było przyczyną wypadku. 

Pierwsza ofiara zimy 
WILNO. — Wczoraj nad ranem w lesie 

podmiejskim koło Wotokumpji znaleziono nie- 
znaną staruszkę, nie aającą znaków życia. 
Zaałarmowano natychmiast pogotowie ratun- 

kowe, po przybyciu niórego na miejsce wy- 
padku stwierdzono, że kobieta najprawdopo- 
dobniej przeleżała na _ mrozie przez dłuższy 
czas i uległa ciężkiemu odmrożeniu całego 
ciała. 

Łewin znajdzie wyjście 
Dawid Lewin (Piłsudskiego 17), 38- 

   

i jetni przedsiębiorca życiowy, dawał sobie 
radę w ten sposób, że wyrabiał ludziom 
posady. Ludzi bez pracy chodzi dzisiaj du- 

žo. Ale žie jest, że większość bezrobotnych 

klijentów Lewina należała do tych naiw- 
nych, którzy, nie otrzymawszy jeszcze pra- 
cy, dawali mu jednak kaucje. Lewin żył 
z kaueyj. Naturalnie, musiał nastać mo- 
ment, kiedy Lewin trafił na sprytniejszego 
od siebie, i ten sprytniejszy doprowadził 
Lewina do komisarjatu, a stąd do aresztu. 

Pe wyjściu z aresztu Lewin ujrzał, że 
sam jest bezrobotny. Że zaufanie u ludzi 
stracił zupełnie. Co robi Lewin? Bierze 
troszkę esencji octowej, akurat tyle, żeby 
móc poleżeć spokojnie w szpitalu. Leży te- 
raz w ciepłem łóżku. Może wygodnie za- 
stanowić się nad tem, co pocznie ze sobą 

po opuszczeniu szpitala. Napewno przyj- 

dzie mu jakiś ciekawy pomysł do głowy, 
albowiem głupota ludzka jest zawsze te- 
renem, na którym można spekulować. 

dziennie wypełniona po brzegi widownia, — 
świadczą wymownie, że „Sprawa  Dreyfusa" 
stanie się na długo atrakcją Wilna. 

— „Dzielny wojak Szwejk* będzie bawić 
Wilno już 16, 17 i 18 grudnia w teatrze na 
Pohulance w interpretacji artystycznego tour- 
uee, które objeżdża całą Polskę z dyr.ł L. Czar 
nowskim i L. Wyrwiczem w rolach głównych. 

W. niedzielę 18 grudnia „Dzielny wojak 
Szwejk* grany będzie dwa razy: o godz. 4-ej 
po poł. i godz. 8 wiecz. ; 

— Stały teatr objazdowy teatrów  miej- 
skich ZASP w Wilnie. — Stały teatr objazdo- 
wy przygotowuje świetną sztukę Gabrjeli Za- 
polskiej „Panna Maliczewska*. Wyjazd nastąpi 
w pierwszych dniach stycznia i obejmie prze 
szło 26 miast Wileńszczyzny. Od dłuższego już 
czasu odbywają się próby z tej pełnej głębi, o- 
kraszcnej humorem i owianej pięknym senty- 
mentem tragi-farsy, która nigdy nie straci wiecz 
nej aktualności i rumieńców życia. Obsada 
pierwszorzędna. Nowa inscenizacja. Dekoracje 
Wiesława Makojnika. 

— Teatr muzyczny „Lutnia“. — Przedsta- 
wienia е po cenach zniżonych. —Dziś 
ukaże się po cenach zniżonych „Fijołek z Mont 
martre* z występem primadonny Janiny Kul- 
czyckiej, w otoczeniu najwybitniejszych sił ze - 
spclu, pod reżyserją Tatrzańskiego. 

W przygotowaniu „Lady Chic*. 
— Audycja Polskiego Towarzystwa Muzy- 

ki Współczesnej. — W niedzielę dnia 18 grud 
nia rb. w lokalu Związku Literatów przy ul. 
Ostrobramskie j 9 odbędzie się audycja Towa- 
rzystwa Muzyki Współczesnej przy współudzia 
le pp. Walentyny Czuchowskiej (Śpiew) Adeli 
Bay (fortepian), S. Czosnowskiego (klarnet), 
i T. Szeligowskiego (objaśnienia i akompa- 
njament). W zi nieznane Wilnu utwo- 
ry Debussy'ego, Ravela, Skriabina, Medtnera, 
Szymanowskiego i  Perkowskiego. Niezmier- 
nie ciekawy i urozmaicony program zaintere- 
suje niewątpliwie szersze koła melomanów wi- 
ieńskich. Goście bardzo miłe widziani. Początek 
punktualnie o godz. 8 wiecz. 

CG GRAJĄ W KINA? 

CASINO — Biała odaliska.' 
HELIOS — Dobranoc wiedniu. 
Pan — Mata Hari 
HOLLYWOOD — „Wołga, Wołga”. 
STYLOWY — Droga olbrzymów. 
ŚWIATOWID — Halka i Białe cienie 
LUX — Jego maleńka 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— ZATRZYMANIE. — Policja przeprowa- 
dziła obławę w podeirzanych lokalach w rejo- 
ue Nowego Świata. W wyniku obławy zatrzy 
mano kilku oddawna poszukiwanych złodziei, 

    

- których osadzono w areszcie. 
, — WYBUCH „PRIMUSU*. — Cięż- 

kiemu poparzenia uległ wczoraj Wulf 
Stolper (Subocz 4) wskutek wybuchu 
primusu. Stolper przez roztargnienie na- 
lał do maszynki miast nafty spirytusu.—— 
W chwili rozpalenia primus wybuchł, a 
kawałki żelastwa i płomień poraniły sto 
jącego tuż obok Stolpera. dość poważnie. 
Poszkodowanego skierowano do szpitala. 

— PODRZUTEK W KOŚCIELE, W ko- 
ściele św. Jana znaleziono wczoraj podrzut- 
ka płci męskiej, w wieku okoł 2 miesięcy. 
Przy podrzutku była kartka z napisem: 
„Dziecko ma 2 miesiące, rz.-kat., proszę 
ochrzcić". 

— PORZUCONY ROWER. W dniu 22 
ub. m. Witkowski Józef (Żórawia 6) do- 
niósł poliejj 0 kradzieży roweru firmy 
„Dajtoa”, który chwilowo pozostawiony był 
przed sklepem przy ul. Rysiej 1. W! dniu 13 
bm. sprawca kradzieży porzucił rower na 
dziedzińcu tegoż domu. 

ŚWIĘCIANY 

— OTWARCIE UNIWERSYTETU LU 
DOWEGO. — W dniu 11 bm, został otwar- 
ty w Święcianach II kurs Uniwer ytetu 
Ludowego. Na kurs ten zapisalo sie okolo 
60 członkó wzpośród młodzieży wiejskiej, 
2 24 miejscowości powiatu. Pierwszy kurs 
odbył się w roku 1931. — Obecny program 
wykładów będzie obejmowal. zagadnienia 
samorządowe. Ogółem będzie 37 godzin wy- 

kladowych w niedziele, w ciągu 4 miesięcy 
zimowych. Wykładowcami będą urzędnicy 
administracji i samorządu powiatowego z 
p. starostą Mydlarzem na czele. Prócz tego 

ro udzieleniu pierwszej pomocy przewiezio 
no ją do szpitala żydowskiego, gdzie ustalono 
iż jest to niejaka Bombińska lat 70, bezdomna, 

Szła ona do Wilna z pobliskiej wsi, łecz 
po drodze zasłabła i upadła. 

Gdyby nie przypadkowy przechodzień, nie- 
szczęśliwa zamarzłaby na Śmierć. 

  

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 
  

CIENIE I BLASKI „ARBONU* 

Slawetny „Arben“, ktory pc rozmaitych 
historjach z koncesjami, dyrektorami itp., 

wstydliwie się przechrzcił na „Tommak', 
za parę tygodni będzie święcił pierwszy rok 
pracy w zapowietrzonem przezeń Wilnie; 
warto więc parę słów poświęcić solenizan- 
towi. 

A swoją drogą pyszny był ten kawał z 
gazami. 

„/To, proszę państwa, tylko na początku, 
mówili do przerażonych kłębami smrodli- 
wego dymu Wilnian kierownicy „„Arbonu“ 
— nowiutkie maszyny; to przez to; później 
nie będzie!... 

Było w tem coś z bajania o bocianach, 

którem starsi, ną odczepne, zaspakajają nie 
wczesną ciekawość dzieci, lub coś z rozmo- 
wy Europejczyka z murzynem. 

„Biały człowiek mieć pioruny w tej że- 
laznej rurce?! — zapytuje ciekawie taki 
Negr, patrząc z obawą na fuzję. „Tak, Mbu 
mu, nie rusz jej, działą tylko w ręku bia- 
łego — odpowiada przebiegły Europejczyk 

a Murzyn wierzy!... 
° _ Analogicznie rzecz się ma z Wilniana- 
mi. Powiedziało się im byle co, a oni na- 
iwnie uwierzyli!... 

„Cóż — powiedzieli sobie — jeżeli mó- 
wio co tylko początkowie taki smrod od ich 
idzie, musowie co tak i jest! Rozježdžosie, 
rozchodzosie i dobrze będzie!... To tak jak, 
nie równując, ośka w wozie: skrzypi, póki 
nowa'!.., 

Upłynęło jednak parę miesięcy i więcej: 
— pół roku wreszcie, a „Arbony” jak dy- 
miły tak dymią, jak śmierdzialy tak Śmier- 
dzą!!! - 

Maszyny nie tylko że się już „rozjeź- 
dziły*, ale nawet zdążyły niektóre pogiąć 
blachę i obtłue emalję na swych pięknie 
malowanych bokach (rezultat fantazyjnej 
jazdy!), a ze spalinami „wszystko tak jak 
było”! 

: Wilnianie, przekonawszy się po niewcza 
sie, że nabito ich ordynarnie w butelkę, po- 
częli szemrać... Wówczas puszczono w obieg 
nową bajeczkę: „Maszyny nasze wprawdzie 
dymią, lecz dym ten, obywatele, „na ho- 
mor!“ jest całkiem nieszkodliwy! 

I to twierdzenie kierownictwa okazało 
się, niestety, po zbadaniu przez fachowców, 
wierutną blagą, to też obecnie dyrekcja 
„Arbonu“ dosiadia nowego konika: „Trzeba 
zmienić tłoki w silnikach autobusowych... 
Zmienimy — dymu nie będzie!" — któż 
jednak uwierzy w tych nowych „bocianów 
naszych pomysłowych Szwajcarów?! 

Przechodzień, 

z SĄDÓW 
ANDREJEW CONTRA SOŁŁOHUB 

po raz trzeci w Sądzie Apelacyjnym 

Sprawa: adw. Andrejew contra jego b 
sekretarz Sołohub znalazła się w ubiegly 
wtorek ponownie na wokandzie Sądu Ape- 
lacy jnego. 

Po raz trzeci Sąd Apelacyjny zajął się 
rozpatrzeniem sfałszowanych weksli, podro 
bionych podpisów itp. rzeczy, które jeszcze 
w listopadzie 1930 r. zapoczątkowały sensa- 
cyjny jak na stosunki wileńskie proces. 

Jak wiadomo, Sąd Okręgowy SolohuLa 
od zarzutu fałszerstwa całkowicie uniewin- 
nił, dopiero na skutek apelacji strony prze- 
ciwnej Sąd Apelacyjny wymierzył oskarżo- 

nemu karę 2 lat więzienia. 
Historja jako taka, jest już dostatecznie 

znaną. 
A. Sołohub pracował w kancelarji adw. 

Andrejewa przez cztery lata w charakterze 
sekretarza, 

Pomiędzy pracodawcą a pracownikiem 
panowały narazie stosunki jaknajlepsze. 

Jednak pewnego dnia adw. Andrejew 
konstatuje fakt, że wystawione rozmaitym 

osobom weksle, zawierają sfałszewane je- 
go podpisy. 

Gdy takich weksli znalazło się nieco wię 
cej, zaniepokojony poważnie rzekomy ich 

wystawca wszczął na własną rękę docho- 
dzenie, w rezultacie czego niezadługo już u- 

stalil, že wszystkie te weksle zostały wy- 
stawione ni mniej ni więcej, tylko przez Sc- 
łohuba. 

Nie chciał jednak narazie robić z tego 
użytku w sensie skierowania sprawy do są- 
du. Unikając przeto nieprzyjemneso roz- 
głosu, zaproponował Sołohubowi spłacenie 
sfałszowanych weksli, pod tym jednak wa- 
runkiem, że ten wyjedzie z (Polski. 

P. Sołohub nie skorzysta! z tej propo- 
zycji i zaskarżył chlebodawcę do Rady A- 

dwokackiej o niewypłacanie należnych mu 
poborów i zarzucając mu cały szereg czy- 
nów, niezgodnych z etyką. 

Zarzuty te, jak się później okazalo, by- 
ły zupełnie bezpodstawne, wobec czego adw. 
Andrejew skierowuje zkolei sprawę o sfał- 
szowanie weksli do sądu, co jak już nadmie 
niliśmy powyżej, spowodowało w rezultacie 
skazanie Sołohuba na 2 lata więzienia. 

Onegdaj oskarżony, który odpowiada z 
wolnej stopy, występował sam bez adwoka- 
ta. Mieli go narazie bronić Szurlej i Be- 
renson, lecz nie wiadomo z jakich przyczyn 
adwokaci ci z Warszawy nie przyjechali. 

„Na rozprawę powołano cały szereg 
świadków, przyczem ciekąwsze nieco zezna- 
mia złożyli tym razem przed sądem świad- 
kowie adwokaci: Petrusewicz, Jasiński i 
sam Andrejew. 

$ Dwaj pierwsi wystawili Andrejeowowi 
jak najlepszą opinję. 

5 Zdaniem ich adw. Andrejew n igdyby się 
nie zgodził, ażeby Sołohub podpisywał wek- 
sle jego nazwiskiem za jego zgodą, jak tlu- 
maczy to właśnie sam oskarżony. 

Chodziło zresztą nietylko o weksie. So- 
łohub twierdzi, że również za zgodą Andre- 
jewa podpisywał jego nazwiskiem listy pro- 
cesowe. Listy takie rzeczywiście ujawniono 
w kancelarjach sądowych. W dniu wezoraj- 
szym adw. Andrejew ikategorycznie jednak 
zaprzeczał, ażeby kiedykolwiek pozwalał je 
podpisywać sekretarzowi swojem nazwis- 
kiem. 

Zeznania dalszych świadków nie nowegó 
do sprawy nie wniosły, 

Ww wyniku całodziennego prawie posie- 
dzenia, rozprawę odroczono do wczoraj, w 
którym to dniu zapadł wyrok, mocą którego 
oskarżony pomownie został sskazany ra 2 
lata więzienia, z zaliczeniem 6 miesięcy a- 
resztu prewencyjnego. 

Pozatem. mocą tegoż wyroku sąd za;t»- 
sował tym razem względem oskarżonego 
karę dodatkową pozbawienia praw obywa- 
telskich na przeciąg lat pięciu. 

Przewodniczył rozprawie 
Dmochowski w asyście sędziów: 
cza i Zaniewskiego. 

Oskarżał podprokurator Turowicz, 
Ё =0-0-0= 

wiceprezes 
Jodziewi- 

    

  

Dwa tragiczne wypadki śmierci 
BRZEŚĆ LITEWSKI PAT. we 

wsi Hutowo, pow. drohickiego w czasie 
młócenia zboża przy odbieraniu słomy z 
pod cepów młocarni uległ wypadkowi 
Grzegorz Abramowicz, którego tryby 
młócarni schwyciły za odzież, okręciły 
kilka razy, powodując silne potłuczenie 
głowy. Ranny zmarł w czasie przewoże- 
nia do szpitala. 

We wsi Rogoźno pow. brzeskiego, w 

czasie piłowania belki sosnowej na de- 

ski w zagrodzie Jakoba Haraszuka, za- 

łamał się jeden ze stojaków, przyczem 

spadająca belka przygniotła tracza Paw- 

ła Haraszuka, kładąc go trupem na miej 
SCU. 

wykładać będą pp: pos. Krasicki i Świąc- 
kiewicz. Otwarcie kursu odbyło się bardzo 
uroczyście. Wygłoszono szereg przemó- 
wiń, w których żyezono młodzieży pomyśl- 
nych wyników ich pracy w Uniwersytecie 
Ludowym. Uroczystość zakończono wspól- 
ną fotografją. 

TURGIELE 

— NAPAD. — Koło Turgiel został napad- 
nięty i ciężko pobity Feliks Kowszyc z okoli- 
cznej wsi Slobódka. 

Przejeżdżający chłopi znaleźli go nieprzy- 
tomnego na drodze i odwieżli do Wilna do 
szpitala. 

Podczas obław licyjnej czterech spraw 
ców zdołano iai zz 

DZISNA 

— FAŁSZERZE. — We wsi Kołagi zostali 
ujęci dwaj bracia Ciechanowie, _ mieszkańcy 
m-ka Dolhinowa. rowadzona u nich rewi 
zja osobista ujawniła sześć 2-złotowych mo- 
net nieudolnie stabrykowanych. 

OLKIENIKI 

— ZASTRZEŚJENIE PRZEMYTNIKA. 
Kolo wsi Lowicze patrol graniczny zauwa- 
žyl kilku osobnikėw, usilujących przekro- 
czyć granicę. Za uciekającymi oddano kilka 
strzałów. Jedna z kul zraniła śmiertelnie 
niejakiego Wiktora Giezanowicza, zawodo- 
wego przemytnika tytoniu. Dwóch innych 
przemytników ujęto. 

TROKI 

— WYSIEDLENI. Z granic Litwy wy- 
siedlono Marcina Wistockiego z 23-letnim 
synem Jakóbem, pochodzących z pow. sza- 
welskiego. Wisłoccy nie posiadali prawa 
pobytu w Litwie. 

List do Redakcii 
R SZANOWNY PANIE REDAKTORZE 

Przesyłam Panu Redaktorowi zł. 100 — zło 
żonych do mej dyspozycji przez 86 Pułk Strzel- 
ców Mińskich w dniu moich imienin. 

Ten szlachetny dar pozwalam sobie prze- 
znaczyć — za pośrednictwem Pana Redakto- 
ra — na gwiazdkę dla biednych dzieci w O- 
chronie im. Dzieciątka Jezus. 

Racz przyjąć, Panie Redaktorze, 
szacunku i poważania. 

Mikołaj Bołtuć pułkownik dyplom. 
Dowódca Piechoty Dyw. 19 Dyw. Pieca. 

wyrazy 

  

Szanowny Panie Redaktorze. 
Uprzejmie proszę o łaskawe umieszczenie 

w Waszem poczytnem pismie następujące: | 
W związku z projektowanem otwarciem 

„Wystawy „Gwiazdkowej* w Wilnie, wysłałem 
do Sz. P. P. Artystów Mal. zaproszenia o wzię 
cie udziału w tej wystawie. Jednakże, wskutek 
niesumienności wysłańca, część listów została 
doręczona bez uprzedniego uiszczenia opłaty 
pocztowej, części zaś wcale nie doręczono. 

- Wobec tego, najuprzejmiej  przepraszani 
Sz. P.P. Artystów, którzy otrzymali nieofranko 
wane listy, zaznaczając, że nieuczciwego posłań 
ca, Kazimierza Grekina pociągnę do odpowie- 
dzialności sądowej. 

Racz Panie Redaktorze przyjąć wyrazy sza 
cunku i poważania 

Dyrektor Stałej Wystawy Sztuki w Wilnie ° 
A. ir. 

Wilno, dnia 14 grudnia 1932 r. 

O 
PAMIĘTAJ] OBYWATELU, ŻE W WIEKU 
OD 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEK 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŹ SOBIE 
OGROM TE] KLĘSKI i POPIERAJ WALKĘ 
Z NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRU- 
ŹLICZE*: rOPIERAJCIE BUDOWĘ SANA- 

TORJUM POD WILNEM. 

  

Pasta do zębów | 
ODOL  : 

konserwuje | 
iczyści zęby || 
wyróżnia się | 

ž odświe. Й 

   

  

      

  

$1 сса 22 №Се2 ПЁ е90 
K. W. Zawodziński wygłosił na wczoraj 

szej Środzie literackiej obszerną prelekcję 
o twórczości Marji Dąbrowskiej, Prelekcja 
znakomi+ego krytyka przekraczała, ściśle 
biorąc, ramy „normalnego odczytu, do ja- 
kich przyzwyczaiły środy swoich bywalców. 
Była gruntownem, niemal monograficznem, 
opracowaniem działalności pisarskiej autor 
ki „Nocy i dni". Stąd też uczyniła swego 
rodzaju wyłom w dotychczasowej organiza - 

cji śród, zwracających przedewszystkiem u- 
wagę na stronę rozrywkową i towarzyską 
zebrań. Wyłom należy podnieść z uznaniem. 

Odczyt K. W. Zawodzińskiego składa! 
się z dwóch części. W pierwszej scharakte- 
ryzował prelegent dawniejszą twórczość 
Dąbrowskiej, drugą poświęcił całkowicie 
vNocom i dniom'. Z dzieł dawniejszych 
Dąbrowskiej wysunął na plan pierwszy 
„iLudzi stamtąd”, jako utwór najbardziej 
dojrzały, jako wierny obraz życia chłopa 
polskiego, pozbawiony tego literackiego kon 
wencjonalizmu, któremu ulegał nawet Rey- 
mont. „Ludzi stamtąd' można zestawić z 
„Zapiskami myśliwego' Turgieniewa, mo- 
żna zestawić z dziełami Duhamela, z jego 
podstawową zasadą „królowania serca“. 
Mało tego: ze względu na afirmację świata 
nędzarzy, stanowiącą hymn na chwałę ży- 
cia, znależć można w tej książce powino- 
wactsa z Tołstojem. Formalna zaś wartość 
jej zasadza się na stylu, wyróżniającym się 
prostotą i zwięzłością na tle rozpasanego 
"w literaturze polskiej owych lat (1926) ka- 

denizmu i barokowości. 
Po tych uwagach nad poprzedniemį u- 

tworami Dąbrowskiej, przystąpił K. W. Za- 
wodziński do szerokiej analizy „Nocy i dni“ 
Omówił zbieżności pomiędzy niemi a „„Zau- 

berberg* T. Manna, „Sagą Forsytów”, 
„Krystyną córką Lawransa''; przeciwstawił 
psychologizm Dąbrowskiej Dostojewskie- 
mu, znalazł natomiast wiele wspólnego po- 
między nią a Tolstojem i Orzeszkową; dot- 
kną! wpływów żeromszczyzny, naszkicował 
tło historyczno - kulturalne epoki i uwy- 
puklił przeobrażenia w życiu szlachty pol- 
skiej drugiej połowy w. XIX; — wypełniw- 
szy w ten sposób wszystkie zadania histo- 

ryka literatury, przystąpił do wyszczegól- 
nienia wartości omawianego dzieła. Są one, 
według niego, mastępujące: 1) „Noce i 
dnie" — to epika czystej wody, obraz ży- 
cia, sięgający glęboko w przeszłość i da- 
jący wierny wizerunek rzeczywistości, tej 
„objektywnej rzeczywistości”, która jest i- 
deałem artystycznym Dąbrowskiej. 2) W 
powieści swej stworzyła Dąbrowska nowy 

styl polski, styl, który odbiega krańcowo 
od wszystkich dziwactw i ekstrawagancyj 
współczesnego stylu powieściowego i poe- 
tyckiego. Styl Dąbrowskiej jest prosty, tra 
fny, dokładny, zwięzły i sprawny. Jest on 

rzeczowy i realny, bogaty w synonimikę, 
dający maximum ekspresji przy maksyma!- 
nej oszczędności słownej. 3) Wielką zaletą 
„Nocy i dni“ jest ich humor, który płynie 
z wielkiej życzliwości do świata, pozbawio- 
ny jest natomiast chęci karykaturowania 
czy satyry, Humor zjawia się w powieści 
jako konsekwencja owego „panowania ser- 
ca", które leży wogóle u podstaw twórczo- 
ści Dąbrowskiej. 

Wymienione walory „Nocy i dni* spra- 
wiają, iż dzieło to, zdaniem prelegenta, po- 
stawić należy na czele współczesnej litera- 
tury Posej. S św. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
WZNOWIENIA. 

„WOŁGA... WOŁGA. — „Holiywood”, 
aczkolwiek jest filmem reżyserji Turżań- 
skiego, nie umywa się nawet do jego „Trój 
ki". Szletow jako romantyczny Stienka Ra- 
zin dałeki jest od „jamszczyka” z „Trójki”. 

Cały film. pelen jest naiwności, a deko- 
2 ujęcia obniża do reszty jego war- 

„JEGO MALENKA“ („Lux“) > Janetą 
Gaynor i Warnerem Baxterem jest miłą 
filmową transpozycją powieści Jean Web- 
ster pt.: „Dlugonogi X“. 

Szczery sentyment i dobrze utrzymany 
mastrój sprawia, że film ten znajduje uzna- 
nie. Para wykonawców traktuje swoje role 
z wiełką inteligencją. 

„BIAŁE CIEN: “  („Swiatowid“), 
pierwszy głośny fim Van IDyke'a. 
Egzotyczne tlo służy tu do przeprowa- 

dzenia tezy o micości kultury białej rasy, 
która niesie wśród dzikich jedynie rozkład: 

i gangrenę moralną. Tad. ©. 

to 

  

NAJWIĘCEJ , 
ZANIEDBANE R c E 
i ZNISZCZONE. 

udelikataia natychmiastowo, wybiela, 
chroni od łuszczenia i odziębienia 

„KREM PRAŁATÓW 

PERFECTION 
Do nabyci w pierwszorzędnych per= 

tumerjach i składach aptecznych. | 
  

  

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanege 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
= 

      



  

— BURZLIWY WIEC W SYNAGO- 
DZIE. — W synagodze sjonistycznej przy 
ulicy Magistrackiej w Słonimie odbył się 
wiec, urządzony przez miejscową organi- 

zację „Brith-Trumpeldor", który zagaił i 
przewodniczył Epsztajn Abram, poczem 
przemawiał Kurchin Mowsza, charaktery- 
zując dążenia sjonizmu, zachęcając izrae- 
litów do odbudowy Palestyny i emigracji 
do niej. 

Po przemówieniu Kurchina zabrali głos 
przeciwnicy polityezni organizacji „Brith- 

Trumpeldor“ — Lewit Aron i Reznik Maj- 
rym, członkowie organizacji Poalej-sjoni- 
stycznej, którzy w ostry sposób krytyko- 
wali przemówienie Kurchina. W toku dys- 
kusji doszło do ostrych starć słownych 
między członkami „Brith - Trumpeldor' a 
członkami organizacji 'Poalej-sjonistycznej, 

skutkiem czego powstał chaos, którego 
przewodniczący nie mógł opanować. 

Ponadto niewiadomi sprawcy z pośród 
obecnych na wiecu przecięli przewody e- 
lektryczne, skutkiem czego światła poga- 
sły. Przewodniczący Epsztajn mimo kilka- 
«rotnych nawoływań do porządku, nie 
mógi pogodzić powaśnionych, między któ- 
rymi doszio do bójki na pięści, wobec cze- 

go Epsztajn zrzekł się odpowiedzialności za 
"trzymanie porządku na wiecu. Przy takim 
stanie rzeczy obeeny na wiecu przedstawi- 

ciel policji zażądał od przewodniczącego 

rozwiązania wiecu i opróżnienia sali. Prze- 

wodniczący wiec rozwązał i wezwał wszyst 
kich do rozejścia się. Obecni rozeszli się 
spokojnie. Na wiecu uczestniczyło 400 о- 
sób narodowości żydowskiej. 

6 RO 24 

— WIZYTA SEKRETARZY GMIN U 
P. STAROSTY, — Starosta grodzieński p. 

Drożański przyjmował w dniu wczorajszym 
pp. sekretarzy gmin z powierzonego mu po- 
wiatu. 

— SPĘD KONI. W dniu 17 grudnia o g. 
9 ramo na placu Skidelskim odbędzie się 
spęd koni, zatrudnionych w przedsiębiorst- 
wach przewozowych. 

Spęd koni ma na celu poddanie koni 
badaniu przez lekarzy weterynarji. 

Właściciele, którzy nie przyprowadzą 
koni na oględziny, ulegną karze administ- 
racy, 

Dźwiękowiec 
Kino APOLLO“ 

Aaminik. 25. 
 WORDAWSIEKSZIOLORSAT: PSWOSITSTREEW ZAIR TEYZZEBCJ 

Wstęp od 49 gr. 
Na żądanie Sz. Publiczności wznawia- 
my arcyfilm, który trynmfalnym po- 

I 

chedem kroczy na ekranach Wszyste 
kich stolic Świata 

HAJDA TROJKA 
W rol. gł. czarująca O ga Czechowa, 
ujezrównany H Szietow i najwyblte 
mieįszy art. teatru Stanisławskiego 

| Michał Czechow. Śpiewy rosyjskie 
| solowe i chėralae. Cudowńe melodie. 
  

  

   

I 

  

4   

  
Rzy) zźwiąnowiec S 
Kino „POLONJA“ Borztowa 4. 
RERNPROOWSETTKROAKO 

Czarująca, płomienna ulubienica elity 
europejskiej KATE DE NAGY w ćra 
macie dwu młodych rozeochanych Serc 

Na paryskim 
Dworcu 

wadług scenarjusza i reżyserji 
Ferdynanda Waills |           

— BISKUP PIŃSKI W BARANOWI- 
CZACH. — W dniu 11 bm. bawił przejaz- 

dem w Baranowiczach ks. biskup Bukraba. 

— ZAMIAST DEPESZY IMIENINO- 
WEJ. — IW dniu 12 grydnia przypadały I- 
mieniny Marszałkowej Piłsudskiej, i za- 
miast depeszy gratulacyjnej Żłobek Związ- 
ku Pracy Obywatelskiej Kobiet im. Mar- 
szałkowej IAleksandry /Pilsudskiej, Rodzina 
Wojskowa i pp. gener. Skotniccy ofiaro' - 
wali po 20 obiadów dla biednej dziatwy. 

—PILNOWAĆ DZIECI. — Koło Bara- 
nowiez istnieje malutki stawek, zwany „Ho- 

lynka“, tam też każdej zimy odbywa się 
jazda na łyżwach, nartach, saneczkowanie. 

Śnieg upadł, mrozek trochę trzyma, to 
też młodzież tłumnie pośpieszyła na Hołyn- 
kę i jak zwykle bywa, bez dozoru, aż zda- 

Tzył się nieszczęśliwy wypadek. 
Otóż podczas saneczkowania się w dniu 

12 bm, chciał przejechać przez lód uczeń 
szkoły powszechnej Strutyński, ale lód o- 

kazał się za słaby i załamał się, a Strutyń- 

ski poszedł na dno i niestety wydobyto już 
trupa. 

— QDCZYT O SZYBOWNICTWIE. — 
W dniu 9 grudnia w sali Ogniska kolejo- 
wego wygłosił odczyt. o szybownictwie por 

Zakrzewski, prezes Aeroklubu w Wilnie. 
— SPRYT — NIE UDAŁ SIĘ.. W dniu 

10 + m. na ulicy Rynkowej do Jadwigi Wę- 
grzyniewskiej podszedł nieznany osobnik, 
który pchnął ją i wyrwał torebkę, zawiera- 
jącą aż... 2 złote i zbiegł. 

O kradzież podejrzany jest Niekruto An 
toni, którego Węgrzynowska przy konfron- 
tacji poznała. 

— OCZY SIĘ TAK GODZI? 'W dniu 10 
bm. w czasie doprowadzania do komisarja- 
tu, będącego w stanie nietrzeźwym Samotje 
Lenczewskiego, mieszkańca maj. Lesin, ten 
zaczął stawiać opór i uderzył post. PP. Nie- 
wiarowskiego w twarz. 

— KIERMASZ, — Imicjatywą, której 
tylko przyklasnąć należy i która nędzy na- 
szych bezrobotnych przyniosła doraźną po- 
moc, był kiermasz, zorganizowany przez ru- 
chliwą sekcję zbiórki Komitetu bezrobocia 
z p. Aninowickim na czele. 

> Kiermasz inaugurował pan starosta prze 
mówieniem, podkreślając pożyteczność im- 
prezy, która dała jak obecnie 200 ofiar o- 
raz kupony na tani zakup wędlin z ofiary 
p. Baramcewiczą dla biednych. Dokoła do- 
skonale urządzonych stoisk wystawy gro- 
madzi się stale liczna publiczność, 

— BUSKO —PACYFISTA. Przed kilku 
dmiami patrol policyjny posterunku PP. 
Dareno złapał mieszkańców wsi Litwa Bu- 
śkę Józefa z dwoma synami na gorącym u- 
czynku demolowania dawnych schronów 
niemieckich z czasów wojny. 

Pacyfistycznie nastrojony wróg niem- 
czyzny nie zorjentował się, jak twierdzi, że 
sehrony są własnością państwa. Przy zna- 
mym militaryźmie naszych władz, odpoku- 
tuje to aresztem į konfiskatą wydobytego 
z gruzów „na užytek wlasny“ želaza, 

— KRADZIEŻ REWOLWERÓW. Kilka 
dni temu skradziono rewolwer z palta p. O. 
Izykzonowi. Obecnie znów mamy do zano- 
towania kradzież rewolweru, mianowicie p. 

    

| Zygmuntowi Sabille skradzino w dniu 12 
bm. rewolwer Sauer Nir, 48098. 

Jednocześnie wypada podkreślić, że p. 
Sabilo zamieszkuje na terenie koszar. 

  

KINO „PALACE | 
Brzeszk. 18. | 

Dziś! | 
„$. Swobadowa Zdeńska | 

|| Listowa i Józet Roweński | 
w potężnym dramacie 

| EL 

| 0 krok od hańby 
į Miodziež na rozdrožach. 

| wstęp 49 gr. 
  

              

  

Początek saznzów 
ю g. 615, — 5, — 19 

Potężny dramat dźwiękowy reżys. Józefa 
KINO 

DŻWIĘKOWE 

„ŚWIATSWIB" 
GYODNO, Brygidzka 2 

   

FRANCISZEK PAKKARD 

TRAGEDJA AMERYKAŃSKA 
W roli gł: Phliips Hoimes i šyivia Sydney 

  

     
   
   
    

Dziś wstęp od 75 gr. 

Sternberga 

15) 

Podwójne życie Jimmy Dala 
W jaki sposób ten list mógł zginąć? 
Myśl Jimmy Dala pracowała intensy- 

wnie i gorączkowo. Tłum w teatrze, 
ciasnota... Vowcer — najzręczniejszy kie 
szonkowiec w całym Londynie! 

Dal osłupiał na tę myśl, — żeby tak 
głupio wpaść! Teraz przez nieuwagę, 
sam podpisał wyrok na siebie! 

Teraz już nic go nie uratuje! Za g0- 
dzinę, najwyżej za dwie, tajemnica jego 
rozejdzie się po całym Londynie. Jimmy 
Dal, Jimmy Dal ozdoba najwybredniej- 
szych salonów, miljoner... a teraz hańba, 
więzienie i —może nawet śmierć! 

Daf biegł przed siebie, popychając i 
roztrącając przechodniów.  Wzburzone 
myśli uspakajały się w tym biegu, szuka- 
ły wyjścia. Vowcer, naturalnie, że Vow- 
cer! Dzika, wściekła złość ogarnęła Dala. 
Złodziej wyciągnął mu pugilares i list. 
Nie było wątpliwości! Dobrze, jeżeli ta 
Vowcer, Dal zdąży się z nim policzyć!.. 

Podziemna kolejka unosiła go kt 
wschodnim przedmieściom. Myśli praco- 
wały z błyskawiczną szybkością i jas- 
nością, ale zewnętrznie Dał opanował się 
już całkowicie. Znów był to spokojny, 
niewzruszony i pewny siebie człowiek. 

Jeszcze była nadzieja. Larrys-Upiór 
znał wszystkie spelunki i kryjówki prze 
stępców. Wiedział, w których z nich sta- 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

łym bywalcem był Vowcer. Były jeszcze 
szanse ratunku, ale bardzo nikłe i nie- 
prawdopodobne. A jednak istniały.. 

Vowcer miał wspólników, musiał 
więc spotkać się z nimi, by podzielić zdu- 
bycz... 

Gdyby tak odnaleźć złodzieja, zanim 
zdąży przeczytać list... Usta Dala zaci- 
snęły się mocno, oczy błysnęły ziowra- 
go. W tem tylko mógł być ratunek! [e- 
Śli przyjdzie zapóźno... Usta Dalia wykrzy 
wił gorzki uśmiech. Zobaczymy! Vowcer 
wyprzedził go a jakieś pół godziny, a 
prócz tego, nie można było liczyć na 
znalezieniesgo odrazu. ż 

Czas uciekał. Bezwiednie prawie, Dal 
znalazł się koło swej „Świątyni  tajem- 
nic“. Czy miał się przebrać? Mógłby 
przecież w przebraniu działać pewniej, 
ale nie było mowy o traceniu czasu, Każ 
da chwila zbliżała go do katastrofy. Nie, 
nie mógł się przebierać — to było zbyt 
wielkiem ryzykiem! Nie namyślając się 
dłużej, Jimmy skręcił w boczną uliczkę 
do dobrze znanej spelunki „Niebieskiego 
Smoka“. 

— W każdym razie, — pocieszał się, 
— jej nie grozi żadne niebezpieczeństwo. 
List nie zawiera najmniejszych poszlak 
co do jej osoby — jak zwykle! Inaczej 
się miała sprawa, gdy chodziło o niego w 

— WIECZÓR CHOPINOWSKI. Stara- 

niem Sekcji Kulturalno-Oświatowej Bezpar 

tyjnego Bloku Współpracy z Rządem, odbę- 

dzie się w niedzielę dnia 18-go grudnia br. 
w sali „Ogniska' obchód ku uczczeniu pa- 
mięci Fryderyka Chopina. Na program zło- 
żą się: odczyt o Chopinie i część koncerto- 
„wa. Udział wezmą pp: Lukas, Łoziński, Sa- 
doszczykówna, Troniewski, Wierniewiczó- 

wną. Początek punktualnie o godz. 20-tej. 

Wstęp 1 złoty. Dochód przeznaczony па 
rzecz Sekcji Kulturalno - oświatowej BB. 

i Bratniej Pomocy gimnazjum im. Adama 
Miekiewieza w Nowogródku. 

2-GI WIECZÓR DYSKUSYJNY 
BBWR. — W sobotę, dnia 17 bm. odbędzie 
się w sali „Ogniska* o godz. 19-tej drugi 
wieczór dyskusyjny, urządzony staraniem 
Sekcji oświatowej Bezpartyjnego Bloku 
Współpracy z Rządem w Nawogródku. Na 
program wieczoru złożą się: omówienie 

przedyskutowanej na pierwszym wieczorze 
kwestji walki z defetyzmem, przygotowanej 

w formie programu walki, referat p. Siecz- 

ki na temat: praca na wsi i dyskusja przy 
herbatce. 

Udział w, wieczorze nie pociąga za sobą 

żadnych opłat. Początek punktualnie o g. 
19-tej, bez względu na ilość obecnych. 

— NAUKIA. STRZELANIA Z ŁUKU-— 

Pecząwszy 0d: dnia 14 bm. odbywać się bę- 
dzie ma strzelnicy w sali kina miejskiego 
mauka strzelania z łuku, którą prowadzić 

będą fachowi instruktorzy. Opłata za korzy 
stanie z nauki, wynosi za każde trzy strza- 
ly oddane z łuku, pięć gjnoszy. 

W najbliższym czasie, Sekcja łuczna or- 
ganizuje zawody łucziie o odznakę łuczną. 

Jest to już dzisiaj możliwe, albowiem na 

zebraniu w dniu 12 bm. ukonstytuowała się 
Międzyzwiązkowa Komisja Łuczna, posia- 

dająca uprawnienia do przyznawania od- 
znak. 

    

  

WŁASNE WŁÓKNO,WŁASNY CHLEB 
MOŻESZ MIEĆ, WIĘC NIE BĄDŹ 

KIE! 

SPORT 
MAKABI ODŻYWA 

Pisaliśmy swego czasu, że gnębione tru 
dmościami finansowemi i z tej racji wyeks- 
mitowane z zajmowanego lokalu Żyd. T-wo 
Gimn.-Sportowe Makabi, przeżywa ostry 

S. 
Był okres, kiedy myślano powszechnie, 

że stara ta i bardzo zasłużona placówka 
sportowa przestanie istnieć. Po kilkunastu 
latach owocnej pracy, po wszczepieniu w 

szerokie masy społeczeństwa żydowskiego 
zaintersowania do sportu, we wszystkiech 
niemal jego przejawach, Makabi stanęła 
nad przepaścią. Nie jest to tajemnicą dla 
ludzi interesujących się sportem wileńskim, 

że pewien odłam Żydów, antagonistów Ma- 
kabi, zadowolony był z tego załamania się 
klubu. 

Konkurenci (o! bo Makabi ma konku- 
renta), triumfowałi pocichutku. Z „toną- 

cego okrętu” żydowskiego sportu wileń- 
skiego poczęły uciekać szczury. Co spryt- 
niejszę, я 

Z Makabi było tak źle, że nawet zaprze- 
stano o miej mówić, a tymczasem zdrowy 
instynkt mas, doceniających znaczenie spor 
tu zwyciężył. Zarząd klubu z dr. Globusem 
na czele zebrał wiernych barwom klubo- 
wym kibiców i protektorów. Powstał spe- 
cjalny komitet, wynikiem prac którego jest 
to, że Makabi uzyskała już nowy, nb. ładny 
i dogodny, lokal klubowy przy ul. Nikode- 
ma Nr. 6. 

W dniu 23 bm. odbędzie się uroczyste 0- 
twarcie tego lokalu i rozpoczęcie, raczej 
wznowienie — po przymusowej przerwie— 

dotychczasowych prac. 
Zachwiana placówka sportowa odżywa. 

Będzie znów pracować korzystnie dla dobra 
sportu i wychowania fizycznego. Na wiosnę 

zobaczymy, czy i w jakim stopniu przymu- 
sowa: przerwa odbiła się na formie zawod- 
ników. ft) 

  

  

Uwagai 
Pierwszorzędny zakład krawiecki 

damskich okryć i futer 

W. RACHMANA 
przeprowadził się z ul. Kalwaryj 

skiej na ul. BILEŃSKĄ 22 m. 1. 
Wykonanie punktnalne Cenv przystpęre,   
  

liście wyraźnie nazywano go zawsze 
„Szarym Znakiem, oznaczano datę 
miejsce kradzieży. Chociaż na kopercie 
mie było adresu, ale Vowcer znajdzie w 
pugiiaresie bilety wizytowe i dokumen- 
ty, które nie pozostawiają wątpliwości, 
co do identyczności Jimmy Dala i „Sza 
rego Znaka'. 

Palce Dala machinalnie przeniknęły 
po wykrochmalonym gorsie wyjmując 
perłowe spinki. Nie należało budzić chci- 
wości w gościach „Niebieskiego Smoka . 

W spelunce tej, ulubionej Nowcera 
„przystani, po trudzie”, huczało, jak w 
ulu. Trudno było coś dojrzeć poprzez 
mgłę dymu i oparów. Na Dala nikt nie 
zwrócił uwagi. Zaglądała tu często przez 
ciekawość, londyńska „złota młodziez” 

Rozpychając, pewnemi ruchami, tłum, 
podszedł prosto do lady i zwrócił się do 
gospodarza, mówiąc jedną stroną ust i 
mwrugając porozumiewawczo: 

-— Vowcer jest tam? 
Na górze były „oddzielne gabinety”, 

Dal zrobił wymowny ruch ku górze. 
Wiedział, że gospodarz był jednym 7 

najbliższych przyjaciół Vowcera. To też 
rzucił na pytającego gentlemana podej- 
rziwe podejrzliwe spojrzenie i odbur- 
knal: 

-- Pierwszy raz słyszę takie 
sko! ©o pan będzie pił? 

— Kufel piwa, — odpowiedział Jim- 
my, wyjmując zapałkę, 

Żapalił cygaro, złamał zapałkę i rzu- 
cił ra podłogę, ale kiedy wyciągnął rękę 

nazwi- 

Drukarnia wydawnie 

  w Wilnie, 

    

      

  

4 powodu wielkiego powodzensa 
na żądanie publiczności jeszcze dzi š MATA HARI Ceny zniżone cd 30 groszy. 

Nie baczącna okres pr:edšw ąqteczny już od jutra neįwspaniaiszy podwójny prog am. 1) Nejpotężniejsze arcydzieło cie- 
Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wicika 42, tel. 5-28 

we wszystkich stolica: 

pary kochsukėw 
pośafęciła Н 

szą:ė się ni-stabn poxodzeni:m 

w wykonaniu fenomenaine| 

  

h świata BLASKI 
łmowi temu pełny-h zachwytu rece zyj, 

CIERIE ĄŃIRŁOŚCI 
SILVIA SIDNEY i FREDRIC MARCH, Hyde“. — Prasa stołeczna 

2) Nsjrozkoszniejsza, szampańsks op reika 

JEDRA ROC RA RIWIERZ 

geujalny „Dr Jekyll i Mr. 

Symłonja przepysziej muzyki, śpiewu, 
tanca, humoru i gry sktorskiej ma tie 

olśniewających widoków Riv ery.— Seanse: 4, 6 8 i 10.15. W dnię Świąteczne o g. 2-ej.-- Na 1 szy sesns ceny Z iżome 

  

Dźwiękowe 

  

Kiuo 

KELIGS 

Dziś Przecój sezonu! 

OBRAROC WIEDKIU? 
Jack Buchanan. Partuerka jego najsłynniejsza 

gwia:da Wiednia jesnowłosa Anna Neagle. 

Arcydzieło śpiewnc-muzyczue 
z bohst, filmu „Monte Cerio“ 

Nad progr. Atrakcje dźwięk. 
Pocz. 4, 6, 8 i 10,20. № ! 

Seans ceny zniżone, — Seanse g 4, 6, 8 i 10 20. 

  

Senszcja na Wilno! 
Dźwiękowe kine 

NOŁLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel, 15-28. 

Radjo wiieńskie 
CZWARTEK, 15 GRUDNIA 

11.40 Przegląd prasy, komunikat meteoro- 
logiczny; Czas; 12.10 Muzyka z płyt; 12.30 —- 
Komunikat meteorologiczny; 12.35 Poranek 
szkolny; 14.40 Program dzienny; 14.45 Muzy- 
ka operetkowa (płyty); 15.15 Giełda rolnicza; 
15.25 Komunikat Akademickiego Koła Misyjne- 
go.; 15.35 Zamało jadamy ryb — odczyt wy- 
głosi M. Kiewnarska; 15.50 Muzyka z płyt;— 
16.00 Transmisja z Senatu. Przemówienie mar 
szałka Wł. Raczkiewicza; 16.15 Muzyka z płyt; 
16,25 Lekcja francuskiego; 16.40 Ludwik Ża- 
«mnenhof — odczyt wygłosi prof. O. Bujwid; 
17.00 Podstawy muzyki: 1) Formy pieśni jed 
nogłosowej (płyty). Objaśnienia prol. T. Szeli 
gowskiego; 17.40 „Czy czeka nas nowe śred- 
niowiecze?* — odczyt wygłosi Artur Śliwiń- 
ski; 17.55 Program na piątek; 18.00 Muzyka 
lekka; wiadomości bieżące; dalszy ciąg muzyki 
18.40 Codzienny odcinek powieściowy; 18.55— 
Komunikat litewski; 19.00 Skrzynka pocztowa 
nr 226 — listy radjosłuchaczy omówi Witold 
Hulewicz, dyrektor programowy R. W.; 19.20 
Rozmaitości; 19.30 Recytacje w wykonaniu Ha 
liny Hohendlingerówny. Utwory Stefana Flu- 
kowskiego ze zbiorku „Słońce w kieracie"; -— 
19.45 Prasowy dziennik radjowy; 20.00 Godzi 
na życzeń; (płyty); 20.55 Wiadomości sporto- 
we i dalszy ciąg prasowego dziennika radjo- 
wego; 21.05 Koncert; 21.30 Słuchowisko; -— 
23,00 Muzyka taneczna i komunikaty. 

TLS S EPDAKIA SKA DAC WRO OOOO RICA 

1360-VI. 

  

Nr. spr. Z—434 32 r. 

OGŁOSZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
X rewiru, zamieszkały przy ulicy Wiwul- 
skiego Nr. 6 m. 28 na zasadzie art. 1030 
Ust. iPost. Cywil. ogłasza, że dnia 23-go 

grudnia 1932 r. od godz. 10 rano w domu 
przy ulicy Jagiellońskiej pod Nr. 11 garaż 
„Polmin* odbędzie się licytacja ruchomoś- 
ci, należących do dłużnika Witolda Stelma- 
siewicza, składających się z samochodu- 
karety  marki „Essex“ numer silnika 
1043081, numer rejestracyjny W. N. 38197, 

numer podwozia E. 368/441, kompletny w 
dobrym stanie. 

Spis rzeczy i szacunek takowych przej- 

rzany być może w dniu licytacji. 

Komornik Sądowy Jerzy Fiediaj, 

  

  

Spróbujcie-porównajcie 
a pica gó się 

wina wytwórni 

llumołowyki 
WILNO 

są stare — leżałe mocne I zdrowe. 
ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE. 

  

OBWIESZCZENIE. 

Sąd Okręgowy w Wilnie, wydział Vi, ob- 
wieszcza, że decyzją swą z dnia 30 listopada 
1932 roku postanowił ogłosić firmę „Wileńskie 
Biuro Komisowo - Handlowe Rzewuski Stani- 
sław” za upadłą w handlu i kuratorem masy 
upadłościowej wyznaczyć adwokata Zbignie- 
wa Turskiego, zamieszkałego w Wilnie, przy 
ulicy Kasztanowej 3 m. 10. 

Wskutek powyższego wszyscy wierzyciele i 
dłużnicy upadłej firmy „Wileńskie Biuro Komi 
sowo - Handlowe Stanisiaw  Rzewuski* obo- 
wiązani są w terminie 4-miesięcznym od daty 
wydrukowania niniejszego obwieszczenia w 
Lodatku do Dziennika Urzędowego Min. Spra- 
wiedl. donieść Sądowi Okręgowemu w Wilnie 
o swoich pretensjach do upadłej firmy i o na 
leżnościach, które im przypadają, chociażby 
terminy płatności ich nie nastąpiły. Nr. spr. Z 
—434-32 r. 

ST. SEKRETARZ. 
  

po kufel, gospodarz zobaczyt na jego 
dłoni mały,czarny krzyżyk. 

Momentalnie zmienił się. Uprzej- 

imie przechylił się przez ladę i szepnąi: 

— Miłe spotkanie!.. O co chodzi? 
Dal uśmiechnął się: 
— O nic! Przejazdem z Liwerpoolu 

mieliśmy tam z Vowcerem swoje spra- 
wy. Oi mówił, że tutaj można go zawsze 
znaleźć, że tu jest miejsce zupełnie pew- 
ne. 

‚ — Ja myślę — rrugnął chytrze go- 
spodarz. — Ale w tej chwili niema go. 

Piętnaście minut temu zachodził do Da- 

go limona i wyszli, Myślę, że znajdzie - 

cie ich obu u Czanga. Wiecie, gdzie to 

jest? 
Dal wzruczył ramionami. 

- - żle znam Londyn. 
Nieirudno znaleźć, — szepnął po 

ufnie, — idźcie do Chatham sq. a tam 

już każdy pokaże bar Czang-Fu. Ale ra- 
dzę, — dodał z uśmiechem — uważajcie 
bardzo, przy wejściu mogliby was złapać. 

Dal skinął głową, mruknął podzięko 
wanie i rzucił monetę na stół. 

— No, nie, dajcie spokój! — oznaj - 

mił gorąco gospodarz. — To ja was czę- 

stuję. Od przyjaciół Vowcera pieniędzy 
nie bierzemy. 

— Dziękuję! Do.. spotkamy się! 
Czang-Fu! Twarz Dala przybfała wy- 

raz niepokoju. Znał dobrze ten lokal —- 
za dobrze nawet. Brudna dziura w sa- 
mem sercu chińskiej dzielnicy, gdzie žy- 
cie ludzkie jest cenione o wiele mniej, 

    

        są 

„WOŁGA WOŁGA” 
„Trojki“. W. rol. gł. H. SZLETOW. Nad program dodatki dźwiskowe. Początek o godz. 4-eį 

rosyjskie śpiewy, chór kozaków 
i tańce. — Režyseije genjałnego 

W. Turżańskiego, twórcy 

  

Parcelacja maj. 

Landwarów 
Działki 

Kcmunikacja pociągami 
Warunki Kupna: 

reszta ratami 

Ietniskowo - ogrodn!czo - budowlane 

nad jeziorem, rozmaitej wielkości. 

i autobusem co godzinę. 
część pożyczką długoterminową, 

miesięcznemi. 

Cena od 600 złatych za działkę. 

INFORMACIE: 

w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, 

| w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

  

šilai Fortepianów, Piania, Fislaratnnji 

+ K. Dąbrowska 
(F-ma istnieje od r. 1874) 

Wiino, Niemiecka 3, m. *1 
  

  

GABLRET | 
Racjonalnej kosmetyki teczniczej 

wino, Mickiewicza 31 m. *. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, i 

“| suwa jej skazy i braki. 

ny twarzy. Masaż ciała, 

szczupłający (panie). Natr 

według prot. Spulia. W 

iupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 

do każdćj cery. Ostatnie zdobycze kosme- 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

WEZ "P> 

elektryczny, wy- 
ki „Honnona” 

me wiesów, 

  

        

| 
doskonali, odświeża, u- | w Śródmieściu. Zgłosze 

Masaż kosmetycz- | nia: Motel Europejski— gQ zł, miesięcznie Po- 

  

  

LERAFZE == a 

* i SPRZEDAŻ 
ОО FYTFFYYPYWYTYTYYTTYH 

DOC PIANINO 

Zeidewicz Miihlbacha do sprzeda- 

chor. skórne, wenery - nia niedrogo. Boufałło-* 

czne, narządów moczo- wa Góra 19 m. 3 godz. 

— 

  

  

    

wych 21 — 3 

od 9' de L, Udos OO 
wieczorem. EREREDOR WADZE ROBA 
DOKTOR Lekcje 

Zoldowiczoaa 
kod ece, weneryczne 
narządów * moczowych 
ой 12 — 2 iod 4-6 

ul. Mickiewicza 24. 
tel. 277. 

E-—-—— 2-1 A 
UDZIELAM 

lekcyj francuskiego 
—korepetycje —niedro 
go. Mickiewicza 42 — 
11 tel. 794 od 2 — 4 
po poł. 

  

   

    

niż porcja opjum! 
Mimowoli ścisnął w kieszeni iew01- 

wer, Znów musiał walczyć z chęcią prze- 

brania się za Łarry-Upiora. Znali go 

wszycy tam doskonale i wpuszczonoby 
bez trudności... Ale nie było na to czasut. 

Dal śpieszył bardzo: każda chwila by 

ła mu droga. Widocznie Vowcer dzielił 

z Dagi Jimmem zdobycz i katastrofa —- 

jeśli jeszcze nie stała się — to mogła 
wybuchnąć lada chwila! 

jeżli list już jest przeczytany — co 

wtedy się stanie? Czy możliwem bytob; 

kupić ich milczenie za sumę przewyższa- 

jącą, obiecane przez policję i gazety 

nagrody za ziapanie „Szarego Znaku“ 

Dal zgrzytnął zębami: oznaczałoby to od- 

danie się na całe życie w ręce szantaży- 
stów. Stałby się zabawką w ich ręku, 
niewolnikiem dwóch  najcyniczniejszych 
zbrodniarzy. 

Krople zimnego potu wystąpiły na 

czoło Dala. O, Boże! Gdybyż się udał: 
odebrać list, zanim oni go przeczytają! 

A odebrać trzeba za wszelką cenę.. cho- 

ciażby nawet za cenę... życia!. 
Niedaleka była droga od „Niebieskie- 

go Smoka" do Czang-Fu. Po upływie pię 
ciu minut immy Dal znalazł się przed 
chińską palarnią opjum. 

— Chwała Bogu! Choć jedna szczę- 

śliwa okoliczność! — pomyślał, widząc 

przy wejściu  rozkrzyczanyi gestykulu- 

  

jący tłum. Czang-Fu stał na progu i 
kłócił się z garstką gości, którzy chcieli 

gwałtem wedrzeć się do jego zakładu. 

wynajęcia. Zakretowa - 

Chińczyk 

Red 

ui, Mickiewicza 4, m. 2, į 

Mieszkanie 
2 pokoje z kuchnią de 
wy:'ajęcia. Dowiedzieć 

A ARKA 

Posady 

C GR O DN I K - się Białostocka 6 —- ! 
PSZCZEL A R Z codziennie od 3 pepoł 
POTRZEB NY do 4.30 
od 1 marca do majątku == 

  

zg'aszač się pisemnie 
2 = $ УАВр 
„ylko ;. dobremi świa- SET TT НЕЙО 
 dectwami. Wilno, Mic- Różne 

kiew:cza 19 m. 13 — APPRSSRAKONŲ 

Moli. m WWRAAKI 
  

ZI Dyrekcja Kolonji 
PZ V. ala paka kawał 
rutynowany, — energi- 
czay, z referencjami „JANIELISCAS“ 
rządca niedużego domu przyjmuje chotych — 

opieka lekarza -psyciijat. 
Całkowite utrzymanie 

N ŚĆ telef. lub osobiś- rozumieć się możaa te- 

  

  

  

cie 4 — 6. letonicznie — poczta 
> -— -- == Poluknia, Nr. 1 „Šsaie- 

liszki“. Dla nieramož- 
nych ustępstwo de 23 POSZUKUJĄ poc "0 *" 

PRACY -- = 
TYVYYYYYTYYYTYTYTYY O KOŁBRĘ 

ubranie męskie pro. 
Kto może si rodzina składająca dać pracę starszemu się z 6-ciu osób (4-ra 

inieligentnemu  bezi0- gzjęcj)._- Poleca Stow. 
botnemu. Może rozno- gw Winc. a Pasio. — 

wać Klina” Wa. Ogsiy „przełamie zła. 
runki b, skromne, 20 zł. „wora = 
miesięcznie. — Łrskawe 
zgłoszenia do Administ- 
racji „Słowa* dla oka- 
ziciela iegitymacji pra- 
sowej Nr. 34. 

    

Zgu by. 

— ZGUBIONY 
uaakanAŁAAAAŁAnAnAAj KYIt lombardowy Nr. 

Lokale 

  

hava Miejski w Wilnie 
PGYYWYWYYYYYWVYYYYYYY 1a "mię Benesa Guzew: 

= BSE Ra a ua ИО 

POKÓJ K ALAAAL AAA AA 
umeblowany, — slone- PGPiIEnAŻCIE 
czny — ciepły — do 

L.0.P.P 

nie wpuszczał ich, bojąc się 
nagłej rewizji policyjnej. Ale goście nie 
chcieli słuchać i tłoczyli się coraz bar- 
dziej, aż wreszcie przewrócili Czang-Fie 
i wpadli do wnętrza domu. Dał, który 
zręcznie wcisnął się między nich, został 

porwany przez tę żywą talę i bez wysił 

ku, znalazł się w przedpokoju. Stamtąd, 
w ogólnem zamieszaniu, nie zatrzymany 
przez nikogo, skoczył w boczny korytarz, 
wiodący do dobudówki — w której mie- 

szkał Czang-Fu. W korytarzu było zu- 
pełnie ciemno. Dał przycisnął ucho do 
ściany i nadsłuchiwał. Nie, nikt go nie 
zauważył! Spór i bijatyka z gospoda- 

rzem, zaabsorbowała wszystkich... 
Larry-Upiór znał tu każdy zakątek, kaž- 
dą nieomal deskę. Posuwając się poomac 

ku, zeszedł po drewnianych schodkach 
do piwnicy. Tutaj znajdowała się taj- 

na palarnia opium. Ciasne celki, oddzie- 
lone były od siebie deskami. Na drewnia 
nych narach, lub twardych  tapczanacii 

rozkładali się tutaj palacze. Tutaj musiał 
być teraz Vowcer. 

Bez szelestu sunął się Dal wzdłuż 

ścian, łowiąc głosy, dochodzące z poza 

przegródek. Musiał się śpieszyć: gdy 

spór na górze ucichnie — nie będzie mo- 

żna stąd się wydostać. Mogliby go zła- 

pać, zatrzymać... 

  

   
    

  

Nagle Dal zamarł w bezruchu. Słyszał, 
wyraźnie rozgniewane, kłótliwe głosy 
Vowcera i Dago! Obaj byli pijani i 
śmiertelnie rozzłoszczeni, 

D. C. N.. 
    

  

    

aktor w/z Witołd Tatarzyński. 

»


