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Uchwała z komenfarzem 
Są dziś aktualne dwie ustawy o sa- 

morządach. Reforma samorządu teryto - 

rjalnego, t. j. wojewódzkiego, powiato- 

wego, miejskiego i gminnego, i refor- 

ma samorządu uczelni wyższych. Należy 

odnieść do paradoksów, do dziwactw 

polskiego życia, że sprawa pierwsza nie 

interesuje nikogo, sprawa druga 

wszystkich. A przecież samorząd teryto- 

rjalny jest zagadnieniem tak samo waż- 

nem, jak Konstytucja. Stanowi on w 

wysokim stopniu o charakterze państwa 

i narodu. Oczywiście wszystko, co do- 
tyczy nauki, jest bardzo ważne, ale miz- 

dzy ważnemi, a nawet między najważ- 

niejszemi sprawami także istnieje hierar- 

chja. Naturalnie, samorząd terytorjal" ' 
powinien być w tej hierarchji zaintereso- 

wań umieszczony o wiele wyżej, niż u- 

stawa przesądzająca, jak w przyszłości 

będą się układać stosunki pomiędzy p.; 

profesorami, a ministrem. 

Otrzymaliśmy od krakowskiej Akade- 

mji Umiejętności do ogłoszenia uchwaię 

treści następującej: 

Wedle swojego statutu Polska Akademja 
Umiejętności w sprawach naukowych lub z nau 
ką związek mających ma obowiązek, ilekroc w 
interesie nauki uzna za właściwe, występowa” 
wobec władz państwa z przedstawieniaini, u- 
wagami lub życzeniami albo też wobec społe- 
czeństwa publicznie podnosić swoj głos . 

Wywiązując się z obowiącku, nałożoneą » 
przez powyższy ustęp statutu, Polska Akade- 
mja Umiejętności na walnem zgromadzeniu w 
dniu 12 grudnia 1932 posiar« wiła jednomys!- 
nie wystąpić do pana ministra WRi OP 2 
przedstawieniem poważnych (aw, które -- ze 
względu na dobro nauki poisx.»i — budzi pro- 
jekt nowej ustawy o szkołach akademickich, 
przedłożony Państwowej Radzie Oświecenia 
Publicznego i rozesłany do opinji senatom 
szkół r kacemickich. 

Nie ulega wątpliwości, że działalność P.A.U. 
tak samo jak innych instytucyj naukowych, 
nieodłącznie związana jest z życiem szkoł гКа- 
demickich. Opiera się ona bowiem na twórczo- 
ści zespołu ich profesorów i na inicjatywie 
naukowej, zapomocą której zachęcają oni do 
badań przyszłe pokolenia badaczy. 

Polska Akademja Umiejętności zapytać się 
przeto musi, czy w projektowanej ustawie 20: 
stała zabezpieczona zarówno możność twórczej 
działalności naukowej, jak i możność oddzia- 
ływania profesorów na młode siły, celein ro£- 
budzaria w nich zapału do samodzielnej pta- 
cy. Wedle dotychczasowej ustawy, opartei na 
wiekowej polskiej tradycji i na  doświadcze- 
niach wszystkich niemal współczesnych państw 
-— gwarancją takiej możności była zasada wol- 
ności uauki i nauczania, znajdująca swój wy- 
raz w samorządzie szkół akadumickich, nie 
wykluczającym kontroli ze strony najwyższej 
władzy państwowej. 

wiązek między zasadą wolności nauki 
nauczania, a przyznaniem szkołom  akadeniic- 
kim samorządu, jest rzeczą nie potrzebującą 
udowadniania. Twórcza praca naukowa wyina- 
ga zarówno spokoju, jak nie znosi krępujących 
więzów i nakazów, a zwłaszcza ciągłej ingc- 
rencji czynników  administracyjnych. Dlatego 
to ustawa dotychczas obowiązująca przyznaia 
wprawdzie tym zewnętrznym czynnikom admi- 
nistracyjnym rolę kontroli, ale załatwianie naj- 
ważniejszych spraw dotyczących zarządu we- 
wnętrznego, wyboru władz, doboru  profeso- 
rów, kierownictwa zakładami, uczyniła zależne 
bądź to od swobodnej decyzji organów samo- 
rządowych, bądź to od ich porozumienia się z 
ministerstwem. 

W przeciwstawieniu do obecnego stanu 
rzeczy projekt nowej ustawy zrywa z zasadą 
samorządu szkół akademickich, a choć głosi 
na papierze zasadę wolności nauki, nie wycią- 

ga z niej wskutek tego odpowiednich konsek- 
wencyj. Odbierając szkołom tym samorząd, 
przemienia je na instytucje kierowane przez 
władzę administracyjną; co więcej, zapowiada 
wprowadzenie kontroli nad całą, a więc nawat 
nad naukową działalnością szkół. Cały szereg 
przepisów ma na celu przyznanie decydujące- 
go wpływu w sprawach naukowych czynnikc- 
wi  administracyjnemu, będącemu wyrazem: 
wciąż zmiennych prądów politycznych, co mu- 
siałoby wprowadzić wielką chwiejność i  nie- 
pewność do pracy naukowej. Zamykanie wy- 
działów, oddziałów i studjów, a nawet zwija- 
nie katedr i „przenoszenie ich z miasta do 
miasta, ze szkoły, do szkoły, —— "zależne od 
dowolnego uznania władzy administracyjnej -— 
musi wywołać uczucie niepokoju i braku sta- 
łości, a to znowu musi odbić się jak najujem- 
niej na wydatności pracy. Projekt utrudnia też 
radom wydziałowym dobór nowych sit profe- 
sorskich wedle ich oceny i uznania i wzbu- 
dza obawy, że przy powoływaniu nowych sił 
mogłyby ewentualnie odgrywać rolę inne 
względy, aniżeli wzgląd na naukowe kwaliii- 
kacje kandydata. 

Tego rodzaju postanowienia zawarte w pro- 
jekcie, o ileby on stał się ustawą, musiałyby 
doprowadzić do bardzo szkodliwych dla nauki 
konsekwencyj. Nieznajomość warunków, od ją- 
kich nominacja będzie zależna, i niepewność 
istnienia katedr musiałyby odstraszyć od po- 
święcania swych sił zawodowi naukowemu, 
który wymaga bardzo ofiarnego poświęcenia i 
długiej, zupełnie materjalnie nie opłacającej się 
pracy przygotowawczej. 

Dlatego to z taką obawą patrzy Polska A- 
kademja Umiejętności na projekt ustawy, mo- 
gący wyrządzić niepowetowane szkody najwyż 
szym szkołom naukowym, będącym wszędzie, 
a także i w Polsce ogniskami myśli twórczej, 
оН związana jest jak MO kultura, 
stwa M potęga i przyszłość każdego pan- 

Powodowana temi obawami i tą troską o 
dobro państwa, uchwaliła jednomyślnie Polska 

   

  

Akademja Umiejętności na walnem zebraniu 
swoich członków w dniu 12 grudnia 1932 r, 
(wypełniając w tej doniosłej dla rozwoju p'::- 
skiej nauki chwili swój statutowy obowiązek;, 
zwrócić się do władz państwowych i do spo- 
łeczeństwa z następującem oświadczeniem: 

Polska Akademja Umiejętności stwierdza, 
że projekt ustawy o szkołach akademickich, 
gdyby stał się prawem obowiązującem, przy- 
niósłby niepowetowaną szkodę rozwojowi na'- 
ki polskiej. 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie: 

Bujak, Chrzanowski, Ciechanowski, Dą- 
browski, Demetrykiewicz, Dyboski, Dzie- 
woński, Estreicher, Ks, Fijałek, Godlewski, 
Heinrich, Hirschler, Hoyer, Hryniewiecki, 
Klinger, Kistanecki, Kot, Kowalski, Kreutz 
Krzyżanowski, Kutrzeba, Lepszy, Lewko- 
wicz, Marchlewski, Maziarski, Morozewicz, 
Natanson, Nitsch K., Nowak Jan, Nowak 

Juljan, Nowicki, Papee, Pawlikowski, Pi- 
niński, Rogoziński, Romer, Rutkowski, 
Siedlecki, Sierpiński, Sinko, Sobieski, Sta- 
rzyński, Szajer, Tokarz, Tomkowicz, Wach 
holz, Wróblewski, Wrzosek, Zakrzewski K., 
Zaremba, Zdziechowski, Zoll. 

Usprawiedliwili nieobecność i 
ces do uchwały członkowie: 

„Abraham, Balzer, Dembiński, Pieńkow- 
ski, Rozwadowski, Świętosławski, Weigl R. 

Powyższą uchwałę Akademji Umie- 
jętności łącznie z jej ogłoszeniem uważa- 
my za błąd. Wprost dziwne jest, że cia- 
ło, od którego można wymagać, aby by- 
ło przykładem zrównoważenia, tak pofol- 

gowało nerwom. Bo zważimy tylko: 

zgłosili ak- 

i) Akademja Umiejętności, majaca 
stać na straży autorytetu nauki w Poi- 
sce, używa w stosunku do rządu tonu 

ostrego i zaczepnego. Co będzie, jęśti 

rząd w tym samym tonie jej odpowie, 

albo nie odpowie wcale? W pierwszym 

wypadku ta korespondencja rządu z nau- 

ką będzie mało budującą, w wypadku 

drugim Akademja będzie przez rząd zlek - 

ceważona i będzie musiała sobie powie- 

dzieć, że. stało się tak z jej własnej wi- 
ny.. 

2) Uchwała Akademji oparta jest na 

pierwszym projekcie ustawy, który min. 

Jędrzejewicz rozesłał senatom akademic- 
kim. Prawie wszystkie sprawy, w tak o- 

strej formie zaatakowane przez Akaie- 

mję, zostały później przez ministerstwo 

zmienione. Czyż nie należało czekać ra- 

czej końca pracy ministerstwa nad prv- 

jektowaną ustawą, albo przynajmniej za- 

znaczyć, że Akademji specjalnie o dane 

‚ sprawy chodzi, a nie rzucać publiczuej, 

uroczystej anatemy na całość ustawy? 

Skoro przy tej sprawie jesteśmy, wy- 

powiedzmy jeszcze jedną uwagę. „Zasa- 

da wolności nauki* — powiada Akade- 

mja. Na czem ta zasada polega? —Oczy- 

wiście na tem, że nauka nie jest niczyja 

służką: ani teologji, jak to było w wie- 

kach średnich, ani „walki klas', jak te 

widzimy w najskrajniejszej iormie w dzi- 

siejszej Rosji. Ale także na tem, żeby 

stanowiska profesorów na wyższych u- 

czelniach zajmowali ludzie niezależaie 

od swoich przekonań politycznych, a 

tylko na podstawie kwalifikacyj nauko- 

wych. 

Zasadę taką uważamy za słuszną, 
jakkoiwiek dużo się o uszy polskie oki- 

ja plotek, że grono proiesorskie takieg 

lub innego uniwersytetu nie chciało 

przyjąć kogoś do swego iona, właśnie 

dłatego, że mu nie odpowiadały pogląd; 

polityczne tego kogoś. Idźmy jednak da- 

lej w przejmowaniu się zasadą wolności 

nauki, niż nawet sami protesorowie i 

zacytujmy przykład jaskrawy: gdyby p- 
Curie miała, dajmy na to, poglądy bol- 

szewickie, a chciała nauczać w Polsce, 

toby jeszcze obowiązkiem rządu polskic- 

go byłoby dopomóc jej w znalezieniu ke- 
tedry na wyższej uczelni. 

Ale przemyślmy tę zasadę _ głębiej. 

Więc rząd nie ma prawa wnikać w ch-- 
rakter przekonań politycznych uczone- 
go (a utarło się u nas każdego proieso- 

ra uniw. uważać za uczonego) i z dru- 

giej strony rząd ma obowiązek zapewnic 
uczelniom i gronom proiesorskim Ко- 
rzystanie z jaknajwiększego prestiżu mo- 
ralnego. Cóż jednak z tego wynika? Oto, 

jeśli rząd angażuje na swoich  urzędni- 

ków ludzi o zupełnie niekontrolowanych 

przekonaniach politycznych i ludzi tych 

otacza prestiżem moralnym, na wysoki 
poziom podjętym —to obowiązkiem rzą- 
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GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEj -— Księgarnia Kol. „Ruch“ 

STWA: 
DRUJA — Kowkia. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

  

KLECK — Skiep „Jedność 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINI:C — Ksiegarnia Kol. „Ruch“. 
MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
MIORY — Ejdelmau 
NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa .. Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk $t. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch 

POSTAWY — 

SŁONIM — Księgarnia |. Ryppa ul. 

Księgarnia Połskiei Macierzy Szkolnej. 
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Trzy wyroki śmierci w procesie U.0.N. 
Prezydent ułaskawił Żurakowskiego.—Danyłyszyn I Biłas będą straceni 

LWÓW. PAT. — Dzisiaj w 6 dniu 
rozprawy publiczność jak zwykle tłum- 
nie zapełniła salę w oczekiwaniu wyra- 
ku. Na ławach publiczności zajął rów- 
nież miejsce brat ś. p. posła Hołówki,, 
komisarz policji w Nowogródku, Włady- 
sław Hołówko. Oskarżeni są zupełnie 
spokojnie i swobodnie rozmawiają mię 
dzy sobą. Jeden tylko Żurakowski nie 
bierze udziału w rozmowie. 

O godz. 9 min. 10 trybunał wchodzi 
па salę i udziela głosu obrońcy Kossa- 
ka mecenasowi Głuszkiewiczowi. Obroń- 
ca stara się osłabić zeznania świadka 
Motyki i twierdzi, że Kossak udzielał 
pomocy w zbrodni, dokonanej w Gród- 
ku Jagieliońskimź, ale nie znał przyczyn 
dla jakich posyłał list do Biłasa. Obroń 
ca twierdzi, że czyn jego nie podlega 
sądowi doraźnemu i prosi o zmianę 

kompetencji sądu. 
W ostatniem słowie oskarżeni nic nie 

wysuwają na swoją obronę. O godz. 11 
przewodniczący zarządził przerwę i try- 
bumał udał się na naradę 

WYROK 

LWÓW PAT. — O godzinie 11,25 

wchodzi na sałę trybunał. Przewodnicza- 

cy odczytuje wyrok, mocą którego oskar 

żeni Danyłyszyn, Biłas i Żurakowski 

zostali skazani na karę Śmierci przez po 

wieszenie 

Kossak sądzony będzie 

Przysięgłych. 

W motywacji wyroku trybunał ogło- 

SRITIS IPS IS 

Porwznie żony Polań- 
skiego 

Emigrant rosyjski Polański doniósł 
policji w Warszawie, że żona jego zginę 

ia przed paroma dniami w tajemniczy 
sposób. ; 

śledztw: policji w tej sprawie nie 
dało żadnych narazie rezultatów. P. Po 
łańska znikła bez śladu. Hipotezę samo- 

bójstwa lub nieszczęśliwego wypadku a- 

waża się za wykluczoną. W kołach ro- 

syjskich przyjęła się wersja nowej kutie- 
powjady. Wskazują oni na tajnych age t- 
tów GPU., jako na sprawców porwania. 

Połański, jak wiadomo, był tym esi 
grantem rosyjskim, który organizował 
zamach bombowy ną poselstwo sowiec- 

kie w Warszawie — udaremniony i wy 
kryty zawczasu. 

Dek 
PARYŻ. PAT. — Deklaracja rządowa, 

odczytana w dniu 22 bm. po południu w 

parlamencie podkreśla, że przesilenie mi- 
nisterjalne rozpoczęło się w. okolicznoś- 
ciach specjalnie drażliwych, w przededniu 
grożących znacznych spłat, przyczem pres- 
tige Herriota ani jego polityka, nie były 
w. niczem narażone ma szwank. Prezydent 
Lebrun i nowy rząd są przekonani, że bez 
względu na znaczne, lecz przejściowe różnice 
zdań, większość republikańska, wyłoniona 
z wyborów dnia 8 mają, miała na wzglę- 
dzie interesy kraju. 

Nowy rząd przez swój skład świadczy o 
świadomej woli kontynuowania poprzed- 

niej polityki. Rząd, współdziałając z naro- 
dem, dążyć będzie stale do podniesienia 
gospodarczego i jeślii pozostawiony mu bę- 
dzie należyty czas, dokona poważnych re- 

form, których domagają się wyborcy. —- 
Z drugiej strony trzeba będzie przezwycię- 
żyć trudności i przywrócić równowagę bud 

przez Sąd 

  

żetewą przez energiczne kompresje, o któ- 
rych będzie mowa we właściwym czasie, 
gdyż niezależnie od: ofiar zwykłych i mie- 
zbędnych, które ponosić muszą wszyscy о- 

LR EITI POEDEZNIIOO WSZ 

du będzie odgraniczyć się od wystąpień 
politycznych tych ludzi, a także zapew- 
nić, aby ten prestiż moralny nie był wy- 
korzystany w innych celach, niż te, dla 

których został stworzony — mianowicie 
w celach politycznych. 

Uniwersytety powinny być apolitycz- 
ne, grona profesorskie dobierane są na 
podstawie nic z polityką wspólnego nie 
mającą. — Zgoda, Ale niechże te grona 
profesorskie nie występują korporacyjni 
w sprawach politycznych z odezwami. 
Wtedy bowiem zmuszają rząd do licze- 
nia się z sobą w zupełnie innym charak- 
terze, mianowicie w charakterze prze- 
ciwnika politycznego. Cat. 

E 

  

Inratja 100260 rządu 

sił, że wina oskarżonych została udowod 

niona zarówno ich przyznaniem się jak 

i postępowaniem dowodowem.  Osk. 

Danyłyszyn skazany został za uapad 

zbrojny na cudze mienie oraz za usiłowa 

nie zabójstwa na osobach posterunkowe 

go Sługockiego i Andruchowa, oskar - 

żony Biłas za napad zbrojny na cudze 

mienie i zabójstwo przodownika Koja- 

ka, zaś oskarżony Żurakowski za napad 

zbrojny na cudze mienie. Oskarżony Kos 

sak przekazany został sądowi przysięg- 

łcu z powodu braku jednomyślności 

wśród członków trybunału. 

Oskarżeni przyjęli wyrok spokojnie. 

iwieniem obrońców adwokat Starosolski 

oświadczył, że obrona wnosi do Pata 

  

Prezydenta Rzeczypospolitej prośbę o u- 

łaskawienie. Wkrótce po ogłoszeniu wv 

roku trybunał oraz obrońcy odnieśli się 

do kancelarji cywilnej P. Prezydenta Rze 

czypospolitej z prośbą o łaskę dla wszy 

stkich trzech oskarżonych. 

DZIŚ O GODZ. 6,30 RANO 

WARSZAWA PAT. — Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej skorzystał z przy- 

sługującego mu prawa łaski w stosunku 

do skazanego Żurakowskiego, zamienia- 

jąc mu karę śmierci na 15 więzienia. 

W ostosunku do skazanych Danyły - 

szyna i Biłasa Pan Prezydent nie skorzy 

stał z prawa łaski. Wyrok na tych dwócił 

skazanych wykonany zostanie dziś o g. 

6,50 rano. 

LARA 

Likwidacja terrorystów łódzkich 
ŁÓDŹ PAT. — W toku dochodzeń w spra 

wie podrzucenia bomb pod magistrat i urząd 
wojewódzki, stwierdzono, że wspólnikami Kuch 
ciaka byli między innymi Rzetelski, Renosik, 
Wiśniewski i Klimczak. Sprawcami podrzuce 
nia bomby pod województwo byli Rzetelski i 
Wiśniewski. : 

Bombę otrzymali od Kuchciaka i udali się 
następnie na ul. Ogrodową. Po wyjęciu przez - 
Wiśniewskiego lontu z zapalnika  przerzucili 
bombę przez mur, odgradzający posesję od u- 
licy, pod ścianę urzędu wojewódzkiego. W ma 

gistracie podrzucili bombę Renosik i 
k. Oświadczają Oni, że bombę otrzymali od 

ssobnika, znanego im tylko z widzenia. 
Klimczak był przydzielony Renosikowi tyl- 

ko w celu przypiłnowania wypełnienia rozka- 
zów Kuchciaka. W podobnym charakterze wy- 
stępował Rzetelski, w stosunku do Wiśniew- 
kiego. Obecnie wyszło na jaw, że sprawcy rzu- 
cenia bomby z Kuchciakiem na czele byli rów 
nież organizatorami i wykonawcami głosnego 
napadu na kasjera firmy Kroenig, któremu zra 
bowano teczkę z 28 tysiącami zł. 

   

Zniesienie podatku od imprez sportowych 
WARSZAWIA. PAT. — Jak już dono- 

siliśmy, zostały zwolnione od podatku ko- 
munalnego wszystkie amatorskie zawody 

sportowe w kraju. O zniesienie podatku te- 
go usilnie zabiegał od dłuższego czasu 

Związek Polskich Związków Sportowych. 
Obecnie usiłowania te uwieńczone zostały 
powodzeniem. Na komisji skarbowej spra- 

wę zniesienia podatku referował pos. Te- 
binka. 

  

Rewolucja szczepów arabskich w Senegalu 
ST. LOUIS (Senegal) PAT. — Fanatyczny 

przywódca jednego ze szczepów maurytań- 

skich z kołonji hiszpańskiej Rio De-Oro Maa- 
mum Mohamedel Marabut dokonał na czele 
200 uzbrojonych tubylców zuchwałego najazdu 
na terytorjum Maurytanji. zagrażając środkom 
komunikacyjnym. Pierwsze starcie pomiędzy a- 

Gandhi zapowiada 
NEW DELPHI PAT. — Jak wiadomo, zbli 

ża się termin nowego postu Gandhiego, który 
zamierza rozpocząć głodówkę z dniem 2 stycz 

  

bywatele, jedynie reorganizacja służby pu- 

blicznej przyniesie trwałe ii istotne oszezęd- 
miości, Odpowiednie zarządzenia winny być ś 
powzięte, aby zapewnić w budżecie 1933 
roku niezbędną równowagę. Narazie rząd 
domagać się będzie jedynie pnowizorjum 
na styczeń, a mastępnie postara się wipro- 

wadzić główną część zarządzeń, które u- 
waża za zbawienne dla kraju. 

Obecna sytuacja polityczna w, Stanach 

   

    

wangardą napastników a 8 Mattrami należący- 
imi do milicji francuskiej nastąpiło na północ 
od fortu Akjuzt. 7 Maurów zostało zabitych. 
Ten zaś, który pozostał przy życiu zaalarmo 
wał regularne wojsko irancuskie.— Napastnicy 
wycofali się na terytorium Rio-De-Oro  unie 
możliwiając pościg. 

nawą głodówkę 
nia, o ile do tego czasu nie zostanie rozwiąza 
na w sposób, jakiego Gandhi sobie życzy, — 
sprawa dostępu parjasów do świątyni 

rancuskieg0 
Zjednoczonych wymaga wielkiej ostrożuo- 

ście ścisły kontakt z Waszyng 
ie przesilenia Herriot utrzyniy- 

tonem. Jesteśmy szczerze wdzięczni Wia- 
szymgtonowi za usiłowanie zwialczenia trud 
ności i prowadzić będziemy rokowania w 
dążeniu do osiągnięcia ogólnego rozwiąza- 
nia, któreby zakończyło bezlad, jaki powo- 
duje ciągłe brzemię długów międzynarodo- 
wych. 

   

Nowy gzbinet we Francji 

   
Od kilku dni urzęduje we Francji 

gabinet pod prezesurą Paula Boncour'a. 

Na zdjęciu naszem widzimy członków no- 
wego gabinetu. 

Stoją w pierwszym rzędzie od strony le- 
wej: p.p. Queuille (rolnictwo), Abel Gardey 
(wicepremjer i sprawiedliwość), Camilie Chau- 
temps (sprawy wewnętrzne), Paul Boncour 
(premjer i sprawy zagraniczne), Jerzy Leygues 
(marynarka wojenna), Danielou (zdowie pu- 
bliczne), Leon Meyer (marynarka handlowa) i 
Juljan Durand (handel). 

W drugim rzędzie od strony lewej: p.p. 
aubert (podsekretarz stanu w Ministerstwie 
olnictwa), Ducos (podsekretarz stanu wy- 

chowania technicznego), E. Frot (podsekretarz 
stanu w prezydjum Rady Ministrów), Eynac 

nowy (poczta), de Monzie (wychowanie narodowe), 
Albert Sarraut (kolonie), N. Bornier (podse- 
kretarz stanu w ministerstwie lotnictwa), Ale- 
ksander Israel (podsekretarz stanu w minister- 
stwie spraw NW. Cheron (Minister 
finansów i budżetu), Patenótre (podsekretarz 
stanu gospodarstwa narodowego), Albert Da- 
linier (praca), Georges Bonnet (roboty publi- 
czne), Marcombes (podsekretarz stanu wycho-. 
wania fizycznego), Guy la Chambre (podsekre 
tarz stanu w ministerstwie wojny),  Edwaid 
Daladier (minister wojny), Jean Mistier (pod- 
sekretarz stanu w ministerstwie sztuk  pięk- 
nych), Candace (podsekretarz stanu w mini 
sterstwie kolonij), de Tessan (podsekretarz sta 
nu w Ministerstwie Pracy), i kiotr Cot (pod- 
sekretarz stanu w ministerstwie spraw zagra- 
nicznych). 

i 
į STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Rach* 
į 

i 
i 
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ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 5. 
WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 
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TELEGRAMY 
URZĘDOWANIE W MINISTER- 

STWACH 
WIARSZAWA. PAT. — W dniu 24 bm 
wigilję świąt Bożego Narodzenia urzę- 

dowanie w ministerstwie spraw wewnętrz - 
mych i. podległych mu resortach, kończy się 
o godzinie 12-tej. Normalne urzędowanie 
po świętach rozpocznie się w dniu 27-g« 
grudnia. 

NOWE ZNACZKI POCZTOWE 

WARSZAWA. PAT. — Ministerstwo 
poczt i telegrafówi wydaje w najbliższym 
czasie znaczki pocztowe okolicznościowe, 
włamtości 60 groszy z okazji 700 moczniey 
założenia miasta Torunia, przypadającej 
w roku 1933. Znaczek wyróżnia się precy- 
zyjnem wykonaniem, przedstawia widok 
ratusza w Toruniu. 

WYBUCH W KASYNIE W SOPOTACH 

GDAŃSK. PAT. — Wczorajszej mocy, 
bezpośrednio przed zakończeniem 
synie sopockiem, pod jednym ze stx 

lety nastąpił wybuch petardy, 
panikę wśród graczy i funkcjonarjuszy ka 
syma. Jak przypuszczają, wybuch petardy 
miał wzniecić zamęt wśród grających, ko- 
rzystając z czego, sprawcy mieliby moż- 

ność zabrania pewnej ilości gotówki ze sto- 

łów. Dotychczas nie ustalono, czy eel ten 
ostał osiągnięty. Wypadku z ludźmi, uni 

kodzeń materjalnych nie było. 

POWÓDŹ WE FRANCJI 

PARYŻ. PAT. — Powódź we Francji 
południowej przybiera coraz szersze 102- 
miary, ofiar w ludziach jednak niema. Z 
Perpignan donoszą, że pod wodą zmajduje 

się obecnie 50 tysięcy ha. Straty, poczy- 

nione przez powódź, są większe niż w roku 
1930, pomimo tego, że od tego czasu de- 

konanc różne prace ochronne. 

NOWY REKORD LGTNICZY 

RZYM. PAT. — PilotRajnold Donati 
osiągnął rekord wysokości dla samolotów 
turystycznych I kategorji, wznosząc się na 
samolocie typu AS I Fiat o silniku C 6 
na wysokość 9700 metrów. 

PIWO W- AMERYCE 

WASZYNGTON. PAT. — Izba Repre- 
zentantów przyjęła 230 głosami przeciwko 
165 projekt ustawy, zezwalający na fabry- 
kację i sprzedaż piwa, zawierającego nie 
więcej niż 3,2 procent alkoholu. O ile pro- 
jekt ten przejdzie również przez senat, 
Hoover złoży prawdopodobnie swoje veto. 
Nie należy przewidywać, aby w Kongresie 
znalazła się większość dwóch trzecich, po- 
trzebna do obalenia veta prezydenta. 

KONCERT PADEREWSKIEGO 
MARSYLJA. PAT, Odbył się tu 

koncert Ignacego Paderewskiego, na któ- 
rym rozentuzjazmowana publiczność długo 
oklaskiwała znakomitego muzyka i wzno- 
siła okrzyki na jego cześć i na cześć Pol- 

  

   

        

„ Ski. Obecnie Ignacy Paderewski udaję się 
do Szwajcarji i w połowie stycznia koncer- 
tować będzie w Londynie. 

——Log00-—— 

„The Times" o książce 
po'skiego autora 

Książka p. St. Mackiewicza „Myśl w 
Obcęgach*., która się ukazała w prze- 
kładzie angielskim w listopadzie r. b., 
wywołała pewne echa w prasie angiel- 
skiej. Kilka dzienników zamieściło o 
niej recenzje, a w dniu 15 grudnia b.r. 
sędziwy „The Times* poświęcił jej dłuż - 
szy artykuł. 

‚ М artykule tym spotykamy streszcze- 
nie wszystkich tez p. Mackiewicza, do- 
tyczących SSSR, poparte cytatami z 
książki. Naogół artykuł utrzymany jest w 
tonie dla autora zachęcającym i po- 
chlebnym: 

Ta nieduża książka jest tak szczelnie wy- 
pełniona myślą calkiem niezależną i krytyką 
przenikliwą, że trudno jest z niej wybrać miej- 
sce najbardziej interesujące. 

Artykuł „Times'a““ 
wami: 

Autor ma styl wyzywający. Wyzwanie, kto- 
re idee sowieckie rzucają naszej cywilizacji, 
podnieca go. Tym, którzy są przesyceni lektu 
rą artykułów © bolszewickim eksperymencie, 
przytaczającemi rozpaczliwe statystyki i kolo- 

salne plany, książka ta zwróci myśl ku cze- 
miuś bardziej ludzkiemu. 

„Nasza cywilizacja". Przyjemne jest 
to przyznawanie się „Times'u“ do pokre- 
wieństwa z Wilnem. 

Jest rzeczą bardzo rzadką, a nawet 
wprost wyjątkową głos prasy  angiel- 
skiej o książce polskiej, zwłaszcza, jeśli 
chodzi o głos w części redakcyjnej, a ni« 
w dziale recenzyj płatnych. Książka p. 
St. Mackiewicza wypływa na powierzch- 
nię prasy angielskiej zupełnie o własnych 
siłach, na podstawie własnych wartosci, 
bez najmniejszych z czyjejkolwiek  stro- 
ny zabiegów, czy starań. Należy przypu- 
szczac, że pochodzi to stąd, że każdy 
Polak, piszący o Rosji. jest dla Europy in 
teresujący. Jak byłby pożyteczny i ileby 
mógł zrobić wileński „Instytut Wschod- 
nił, gdyby : był odpowiednio kierowany 

kończy się sło-
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sprawom teatralnym. Teatr Osterwy w 
Krakowie! — Zdawaoby się właśnie w 
kowie znajdzie ten teatr nietylko uznanie, 
jakiem był obdarzany w Wilnie, ale i 
materjalne poparcie bądźco bądź zamoż- 
nego miasta. Dzieje się jednak niedobrze. 

Ostatnio wystawił Osterwa tak do- 
brze nam znanego „Sułkowskiego*. 

Genjusz Žeromskiego spotkai się dzis na 
scenie krakowskiej z genjuszem ińscenizator- 
kim i aktorskim Osterwy. Nietylko grano at- 
cydzieło, ale grano je po mistrzowsku. O sa- 
mym Sułkowskim — Osterwit i pisać nie 
warto, wszystko, coby się powiedziaio, nie da- 
łoby ani w przybliżeniu pojęcia o przekony- 
wującej prawdzie, o uroku i wielkości tej kre- 
acji Już sama nie wiem, kto Sułkowskiego 
stworzył: Żeromski, czy Osterwa. Całość przed 
stawienia była na najwyższym pozioniie; przed 
stawienie, jak się to mówi technicznie — by- 
łe dociągnięte do tonu najwyższego, wyreży- 
serowane cadownie, obmyślane w najdrobniej- 
szych szczegółach. Wszyscy aktorzy grali nie- 
tylko dobrze i poprawnie, ale poprostu do- 
skonale, z przejęciem, ze zrozumieniem. 

l gdyna krakowskiej scenie odbywało się 
jedno z najpiękniejszych przedstawień, o ja- 
kiem zamarzyć można, gdy grano cudow- 
nie wskaniałą sztukę, gdy się rzeczywiscie 
traciio poczucie czasu i miejsca, gdy zachwyt 
i wzruszenie dech zapierały — teatr był pu- 
sty... 

Z tych, co byli, było wielu takich, co na 
Sułkowskiego przyszli po raz drugi i trzeci; 
znam i takich, co już sześć razy na to przed- 
stawienie z niesłabnącym zachwytem patrzyli; 
ale to garstka. 

Pustki na takiem przedstawieniu nie da- 
dzą się wytiumaczyć żadnym kryzysem. 

Czemże należy wytłumaczyć tak sni 
tne zjawisko unikania przez publiczność 
nawet teatru najlepszego?... jeżeli nie. 
kryzys materjalny, to może brak kuliury? 

W Krakowie??? 
Jeśli taki teatr nie „pojdzie“ — to nie 

pa żaden i widocznie potrzebne jest w 
rakowie jedno kino więcej, lub kabaret, a w 

takim razie rzeczywiście niema co dyskuto- 
wać. jeśli ktoś woli powidło śliwkowe od 
brzoskwiń, to przekonać go się nie da. Ale 
ponieważ znam Kraków, taka alternatywa wy- 
daje mi się wprost niemożliwą i dlatego przy- 
puszczam, że w tem jest jakieś nieporozumie- 
nie. Tylko to nieporozumienie należałoby jak- 
najprędzej usunąć, bo trwając, mogłoby nas 
za drogo kosztować: moglibyśmy za nie za- 
drogo kosztować: moglibyśmy za nie zapła- 
cić utratą wielkiego, prawdziwego  teatca — 
teatru prowadzonego przez Osterwę. 

„Nieporozumienie... Czytylko nie- 
porozumienie? I czy tylko w Krakowie?.. 

W Krakowie w Kolegium Wykładów 
nauk. odbyło się dyskusyjne zebranie na 
temat „Krytka krytyki teatralnej" (Oby 
otem się nie dowiedział dyr. M. Szpakie- 
wicz!...) 

Zebranie dyskusyjne na temat  „Kcytyka 
krytyki teatralnej", zagaił Dr. Natanson, za- 
czynając od przytoczenia recenzji 0 „Hamiecie“ 
któraukązała się dnia 3 grudnia 1817 roku w 
„Gazecie Krakowskiej". 

„Zjeżdżająca* Hamleta recenzja ta pozo- 
stała ostrzeżeniem, że krytyka wtedy najbar- 
dziej może się zmylić, gdy uważa się za nie- 
nieomylną. Dlatego w interesie samej krytyki 
leży, by poddać od czasu do czasu rewizji jej 
metody i sądy. Krytyka musi się zgodzić na 
tego rodzaju procedurę, inaczej okazałyby się 
wobec samej siebie — bezkrytyczną. 

Zastanawiano się przedewszystkier: 
nad zadaniem krytyki teatralnej: 

Zadaniem krytyki nie jest więc ferowanie 
mniej, lub więcej trainych, mniej lub więcej 
ostrych sądów o sztukach i ich scenicznej rea- 
fizacji, ale tak to siormułował w przedmowie 
do książki o Wyspiańskim prof. Kołaczkowski, 
krytyk winien „dać poznać dzieło sztuki... stać 
się pedagogiem — — poetą, sugestjonować, na- 
prowadzać na te stany duchowe (z których 
dzieło wyrosło), zapomocą anaiogji do uczuć 
bardziej, lub powszechnie znanych. Krytyk wi- 
nien narzucać poznanie uczuciowe dzieła”. 

Z kolei omawiano rodzaje krytyki, a więc: 
1) krytykę, która polega na konirontacji tea- 
truz życiem (Boy), 2) impresjonistyczną, 33) 
próbę badania przedstawienia teatralnego, sa- 
mego w sobie. Jakiemikolwiek jednak metoda- 
mi zmierza krytyka do osiągnięcia swych ce- 
łów winna okazywać „maksimum lojalności 
i bezstronności, oraz wyrzec się przyzwycza- 
jeń sugerowania autorowi czy inscenizatorowi 
myśli, których on nie miał. — istnieją pewni 
krytycy, którzy tak przyzwyczaili się „czytać 
między wierszami', że nie umieją dziś czy-- 
tać.. samych wierszy. 

Donioślejszą rolę odgrywa krytyka wtedy, 
gdy podnosi zalety przedstawienia, niż gdy 
stwierdza jego wady, gdyż jak powiedział Cha- 
teaubriand „une branche morte n'explique pas 
Narbre“.  Czczegėlnie często krzywdzą recen- 
zenci aktorów, przez pośpieszną ocenę ich pra- 
cy; twierdzenie to popiera relegent przytocze- 
niem artykułu Boy'a w pierwszym tomie „Flir- 
tu z Melpomeną*  („Par.lamentaryzacja tea- 
tru) i prof. Pochmarskiego. 

Na zebraniu, krytykującem krytyków, 
wymieniano nazwiska, wskazywano czas 

KARTKI 2 Р 

  

  

  

Inspektoraty Pracy zawezwały Związ- 
ki Ziemian do zawarcia umowy  zbioro- 
wej z robotnikami rolnemi ma rok służ- 
bowy 1933-34. 

Została zwołana w dniu 9 grudnia Ko- 
misja Polubowna, mia którą stawili s 
przedstawiciele Związku Ziemian, którzy 

złożyli deklarację, odmawiającą przystąpie- 
mia do omawiania warunków pracy i pła- 
cy, wiobece czego Komisja Polubowna nie 

mogła się odbyć. 
Stanowisko zajęte przez pracodawców 

rolnych wypływa z miastępujących prze- 

słanek: 
1. Kryzys, albo raczej katastrofa rol-- 

micza stawia właścicieli gospodarstw  fol- 
wiarcznych zarówno jak włościańskich, 
posługujących się pracą najemną w wa- 
runkach stałego wielkiego deficytu, a prze 
ważającej liezbie gospodarstw gdzie na 
tychm; te banikructwio, czego dowodem 
jest nietylko olbrzymia ilość zaległoŚci po- 
datkowych i dl iczych z tytułu pożyczek 

krótko i długo mowych, ale i powsze- 
chme znaczne zaległości w pensjach służby 

1 e mlajemnika. 
lacodawcy zawi 

umosy mą warunkach uprzednio je 
możliwych dziś absolutnie niemożliwych do 
wykonania. 

IL Stanowisko Związków. Robotników 
Rolnych, a raczej tych prowodyrów, kitó- 
rzy występują 14 ich imieniu, jest zaw- 
sze za stawianiem coraz to nowych i coraz 

dziwaczniejszych żądań. Dojść do poważ- 
mego z niemi traktowania sprawy jest rze- 
czą miemożliwą, gdyż inaczej  straciliby 
oni rację bytu. 

Właściwie Zw. Rob. Rolnych są fikcją, 
gdyż po t. zw. Sekmetarjatami, które sa- 

siebie mianowiały, członków wśród 
robotników rolnych miema zupełnie ma pro- 
wimieji, zaś 'w okolicach Wilna chyba zni- 
koma ilość. 

Stąd wynika szkodliwa fikcja, że się 

traktuje robotnikami przez ich przedstawi 
cieli, gdy w rzeczysistości, ma się do 

czynienia z samozwańczą organizacją par- 
tyjną, która miema mie wspólnego z mobot- 

mikami rolnemi, uprawiając demagogję 
i szerząc zamęt w stosunkach między pra- 
codawcami i wobotmikami przez podbu- 

wzamie tych ostatnich do występowania z 
z różnemi pretensjami . 

Sekretarjaty wysyłają swych agen- 
tów do . folwamków i namawiają do w 
czamia spraw, (piszą podania do Komisyj 

Rozjemczych, nie robiąc tego gratisowo i 
maistępnie jalko członkowie Komisji 

  

  

   

   
   
   

   
    

        

  

   

  

     

  

skarżącym. 
Te praktyki są wszystkim  dostatecz- 

mie znane, by szerzej je omawiać. 
III. 

porozumienia w Komisjach Polubownych 
gdyż zrezygnowamie z niemożliwych jwa- 
nunków przez Zw. Robotnicze Klasowe jest 
rzeczą mie do osiągmięcia po wyznaczeniu 

Komisji Rozjemczej, która również do 
niczego mie prowadzi, wyznacza się Nad- 
zwyczajną Komisję Rozjemczą, która na- 
rzuca stronom swe waruniki. 

Skład Komisji Nadzwyczajnej i dotych-- 
czasowa praktyka wie zabezpiecza pelnej 
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i miejsce artykuów, słowem, -— kryty- 
cy znaleźli się na cenzurowanem... 

A wniosek ostateczny: 
Naogół zebranie potwierdza dające się 0- 

becnie obserwować zjawisko, że jeśli jeszcze 
nie frekwencja, to w każdym razie zaintere- 
sowanie teatrem, to w każdym razie zaintere- 
sowanie wzrasta. Chłodne natomiast, chwilani 
więcej,niż nieżyczliwe, przyjęcie krytyków 
wskazuje dość wyraźnie sympatje publiczności. 

Zainteresowanie teatrem wzrasta, --- 
chłodne przyjęcie — też!... Wszystku 
więc jest w porządku!.. 

Lector. 

AMIĘTNIKA 
Piskorz 

Czterech ich przyprowadzono z obozu 
jeńców. Zastygłe, obojętne twarze. 

„„jakieš tam wojsko polskie — ta sama 
niewola w dalekim obeym kraju... 

W szarosinych lachmanach  austrjac- 
kich mundurów — prześwieca brudne, wy- 
niszczone ciało. 

Sznurkami podwiązane strzępy półbu- 
tów — wyłażą krzywe zabłocone palce. 

' Dwóch tylko widzę. Ci inni — rozpły- 
" męli się we mgle niepamięci. Wybujały ol- 
brzym jasnowlosy, 0 sumiastym wąsie i 
miebieskich oczach, hen gdzieś z pod Śląska 
Cieszyńskiego — Rakoczy, za ordynansa 
Szefa Sanitarnego 'wyznączony i ten — 
najbrudniejszy, czarny, obrośnięty, od Bóg 
wie kiedy wiieogołony — mnie przypadł w 
udziale. 

Zwał się Piskorz. Antoni Piskorz — z 
Poronina. ` 

Nie był mi potrzebny, — zostawiłam go 
w szpitału do pomocy. 

Najczarniejszą robotę mu dali. Haro- 
wał ciężko — cichy, milczący, niewidoczny, 
zagubiony wśród służby szpitalnej, 

Wir pracy wytężonej porywał, — Wy- 
padki i ludzie przesuwali się tylko. — 
Zapomsiałam o istnieniu Piskorza. 

Ulewa. Ziemia i niebo — jedną strugą 
wody złączone — w! porozumieniu tajem- 

nem. Czarnoziem stepów, Bogurusłańskich 
mapęczniały, wozmiękły — lepkim błotem 
ibezbrzeżnej 'topieli — sinawe błyski nie- 
bieskiej oddali — ściągnął ku sobie. Kłę- 
bią się, lecą ołowiane chmury — unosząc 

  

  

w przestworza szarzyznę — ziemi zabraną, 
Beznadziejnie patrzę do okna. Nie do 

przebycia plac niebrukowany. Ami jednej 
donožki. 

Ktoś stanął przed bramą. Sanitarjusz 
szpitalny. ...pewnie źle z chorym. 

To — Piskorz, ochlapany błotem. 
—Coby tam być miało, nic nie jest. 

Deski-m przyniósł, kamienie ułożył, — Ina 
czej mie przejdzie pami dotkorka — talkie 
błocko! 

— Któż to was przysłał? 
— Te... sam wiem, poco mnie mieli po- 

syłać — przecie ja za ordynamsą przydzie- 
1 

Tak się Piskorz sam pasował na mego 
ordymansa. 

Odiwrót z Bugurusłanu. Nieskończona 
wędrówika: wśród stepów Samarskiej mizi- 
ny, przez urwiste skały Uralu i tajgę roz- 
ległą — aż do Nowo - Nikołajewska. Okres 
wykuwania mocy Wojska Polskiego na da- 
lekiej Syberii, okres gorączkowej, wytężo- 
nej pracy twórczej, ciężkich i tnudnych 
zmagań, „wysiłków; chwile miezapomniane 
jedyne; caly teu ogrom, zwój skompliko- 
wanych przeżywań i faktów, — gdzie po- 
stać Piskorza przesuwała się im cieniu — 
daleka, podrzędna — wypływała automa- 
tycznie niezbędna, miepostrzegana. 

Mijały tygodnie, miesiące. Życie pły- 
nęło zwartą ; równą falą. Poza nami już 
dawno — chwile obozowych miewygod. — 
Szły dmie beztroskliwe i jasne, pozornie 
normalnego życia. 
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Roz- w 
jemczych starają się przyznawać słuszność ; 

Wiobec miemožebnošei dojścia do ; 

  

STBEO WO 

Jeszcze w sprawie robotników rolnych 
fachowej znajomości stosunków i położe- 
mia rolników, stąd jej mozstrzygnięcia idą 
po linji coraz nowych dodatków ma ko- 
rzyść mobotników aż do przyznawania im 
emerytur po 25 latach pracy, co już zresztą 

jest wręcz pnzekroczeniem kompetencji, 
gdyż takie umowy zawierają się na jeden 
rok, a sprawa emerytur może być tylko u- 
stallona, przez instytucje ustawodawcze. 

Pracodawcy są więc zupełnie pozba- 

wieni zawierania swobodnych umów z to- 
botnikami, gdyż Ustawa przewiduje nie- 
ważność umowy zbiorowej. Dopiero wa- 
runki bardziej korzystne dla robotnika 
— obowiązują pracodawcę, który w tym 
wypałldku mie może żądać zastosowania u- 
mowy zbiorowej. 
We wszelkich dziedzinach umownej pra- 

cy obowiązuje albo dwu - tygodniowe, al- 
bo 3 miesięczne wypowiedzenie pracy. W 
rolaietwie natomiast trzeba czekać koń- 
ca woku, aby móc pozbyć się złego robot. 
mika i to przy wypowiedzeniu umowy na 

3 miesiące przed l-ym  kwiebnia. Jeżeli 

bankrutuje przemysłowiec, to może on, pa 

wypowiedzeniu pracy, zamknąć swój war- 
Rolnik, choć przy nieurodzaju nie- 

ma zboża na ordymarję, i pieniędzy na о- 
piatę musi pół roku trzymać wszystkich 
robotników, pomimo, że musi likwidować 

gospodarstwo i przedłużanie trzymania 

zbędnych mu ludzi tylko poglębia jego ru- 
imę,   

Groźba więc musu trzymania: wszyst- 
kich robotników ma warunkach, które ma 
dopiero ustalić kiedyś Gł. Kom. Rozjem- 8 
22, zmusza wiašcicieli gospodarstw do wy 
mówienia wszystkim robotnikom miejsca, 
by nie wpaść w rujnujące ich skutki narzu- 
ceonej umowy. Ponieważ groźba zmuszenia 
ich do stosowania się do tej umowy (co 

to za umowia, gdzie strona mie miema do 
powiedzenia i zgody swej mie wyraża?), 
gdyby nawet robotnicy zgodzili się ma 

mniej wygórowane warunki, zmusza praco- 
dwwców do wyzbycia się najlepszego, z 
punktu widzenia techniki rolnej, robotni- 

ka. a, 60 za tem idzie, pozbawienia pracy 
tych ludzi wraz z ich rodzinami, 

Ustawia o umowach zbiorowych w rol- 
nietwie, skonstruowana w duchu  poglą- 
dów. socjalistycznych, pnzekreśla prawo 
swobodnych obywateli do zawierania do- 
browolnych umów, wprowadzając jedno- 
cześnie zasadę równości wynagrodzenia dla 
wszystkich mobotników, czy to umiejętnych 
czy nieudoiintych, pracowitych, czy  leni- 
wych, przychylnych, czy '»rogich, co рго- 

dzi do zmiechęcenia, zaś pracodawcę po- 
s faktycznie możności lepszego 0- 

płacenia wybitnych wobotników, ponieważ 
gorszych musi opłacać ponad ich iwartość. 

Jeszcze jedną ujemną stronę przed- 
umowa zbiorowa: oto robotnik 60 

którego praca, jak widać z diagra- 

      

    

   
   

   
letmi, 
rau wyników pracy, gwałtownie spada w 
wydajności, musi być wydalony, gdyż 
pracodawica musi mu płacić tyle ile wszy- 

stkim. To samo ma miejsce z robotnika- 

mi sł ymi lub mającymi pesne ka- 
lectwa, z któremi mogą wykonywać tylko 
niektóre prace. 

Aczkolwiek umowa zbiorowia pozwala ca 

indywidualne zniżki dla robotników zmniej 
szonej zdolmości do pracy, jednak iw prak- 
tyce dowiedzenie tej miezdolności jest maj- 
częściej nieosiągalne. 

Ustawa — stworzona nzekomo dla 0- 
<chrony mobotników w. rzeczywistości zwna- 
ca się przeciw nim, co jest objawem absur- 
dalnym, 

Te wszystkie wady Ustawy występują 
tem: jaskrawiej, im położenie rolników jest 
ięższe, a że dziś położenie jest wprost 

nczpacziiwe, należy ponzucić wiszelkie te- 
©rje, zawiesić lub skasować ustawy błęd- 
dine i szkodłiwe, powstałe ma podstawie do- 
iktrynerstwa partyjnego, gdyż tu idzie o 
życie zarówno gospodarstw, jak rzesz ro- 
botmików rolnych, jako też o uchronienie 

Państwa od skutków błędów w polityce 
ekonomicznej. 

Związek Ziemian zwraca się do Komi- 
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sjii Finansowo - Rolnej o rozważenie ca- 
łokształtu umów zbiorowych i zwiększenia 
uwagi ma to Nadzwyczajnej Komisji Roz- 
jemczej, aby przy ustaleniu warunków u- 
mowy na rok 1933-34 wniknęła w pozycję 
rolnictwa i w swem postanowieniu dała 

możność (pracodawcom  zatrzymamia nadal 
pracowników rocznych zaś mie zmuszała ich 
do pozbawienia pracy ludzi, którzy często 
pokoleniami w danym £olwiarku pracują. 

Zdamiem. naszem, w: chwili gdy Rząd i 

społeczeństwo iweszli ma drogę doceniania 
zmaczenia rolnictwa w Polsce i konieczność 
ci obromienia całości warsztatów rolmych 
jako głównej podstawy egzystencji Pań- 
stiwia, należy znieść ustawę o umowach 
zbiorowych iw rolnictwie, jako zabójczą 
marówni z niepomiernemi podatkami i wa- 
runikamai kredytowiemi. 

Jeżeli zaś zmiemienie ustawy wyma- 
gałoby zbyt długiego czasu, to należy 

działanie rujnującej ustawy zawiesić, 

Tego wymaga zarówmo zdrowy rozsądek, 
jak dobro rolnictwa, robotników i samego 

   

    

   
kie doktrymerstwo musi ustą- 

a racji stanu, a czasii. nagli, ko 
katastrofa za drzwiami i kto wie czy nie 
zajpóźno bierzemy się do naprawy. 

Stanisław Wańkowicz 

WŁASNE WŁÓKNO,WŁASNY CHLEB 
MOŻESZ MIEĆ, WIĘC NIE BADŹ 

KIEP. 

Białe plamy na 
Na mapie Związku Sowietów, da się 

zauważyć jeszcze cały szereg — „białych 
plam' t. j. miejsce mało albo też wcale 
dotychczas niezbadanych. Najwięcej ta- 

kich plam z: się w północnych czę- 
ściach, Dzięki badaniom wypraw polar- 

mych cały szereg takich plam już usunię- 
to z map, ale przecież długo jeszcze trwać 
będzie niż zbadane zostaną okolice  do- 
tychczas nieznane. 

Ale mietyiko ma północy są nieznane 
miejsca. Również mapa siódmej republi-- 
ki sowieckiej Tadżikistanu wiykazuje spo- 
rą iilość białych plam. Są tam kraje do- 

tychczas wie zbadane, których obszar do- 

chodzi do kilku tysięcy klm. kwadrato- 
wych. W woku 1920 udała się do środka 
Pamiru w eelach naukowych niemiecko - 

sowiecka wyprawa, która prowadziła bada 
mia w, okolicy lodowca „Pelozenka“. To 

był początek wielkiej pracy w tym kie- 
rumku. W ZSSR wielką wagę przypi- 

sują badaniom w Tadżikistanie zwłasz- 
cza w Pamirze i Darwazie. Chodzi o to, 
aby stwierdzić tamtejsze źródła surowców 
i siły energetycznej, Badania prowadzone 
są mównież w rejonie giissanskiego pasma 
górskiego. Z polecenia rządu sowieckie- 
go badania prowiadzone są przez wyprawę 

Akademji Nauk ZSSR i imnych instytu- 
cyj. 300 uczonych podzieliło się na 70 grup, 
które udały się do majmniej znanych 
zakątków  Tadżikistanu. Wyprawy bada- 
ją położenie geograficzne kraju, zaj- 

mują się gęologją, geochemją, geodezją, 
topografją, meteorologją linguistyką, ag- 
ronomją i dzesiątkami innych zagadnień. 

Fkspedycja ta nie ma sobie równej w 
dziejach wypraw! naukowych. Pracowała 
od czerwca do 11 listopada Dwie grupy 
pozostały jeszcze w Tadżigistanie, aby 
kontynuować prace. 

Wyniki prac odkrywczych są rzeczy- 
wiście bogate i opracowane będą w gru- 
bych dziełach. Stwierdzono, że  Tad- 
żigistan obfituje w mmóstwo minerałów, 
zloto, grafit, łyszczak it. p. W rejonie po- 
łudniowego Tadżikistanu znaleziono  po- 
ikłady węgla, miedzi, soli, złota i in. 

Jeśli chodzi o rozwój przemysłu, to naj- 
większe znaczenie mają prace odkrywcze w 
południowym stoku igisarskiego pasma 
górskiego. 
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NOWY WICEPREZES BANKU GOSPODAR- 
STWA KRAJOWEGO 

  

Pan Prezydent R. P. dekretem z 17 grud- 
nia r.b. powołał podsekretarza stanu w Mini- 
sterstwie Skarbu p. Stefana Starzyńskiego na 
stanowisko wiceprezesa Banku Gospodarstw 
Krajowego. P. wiceminister Skarzyński objął 
swoje nowe obowiązki w B.G.K. w wdniu 21 
grudnia r.b. 

Na zdjęciu naszem 
p. Stefana Starzyńskiego. 

mapie S.5.5.R. 
W tym kraju istnieją Korzystne warun- 

ki dla rozwoju przemysłu chemicznego. W 
okolicach Stalinabadu znajdują się wiel- 
kie łożyska fosforytu, które mają wiel- 

kie znaczenie dla rozwioju gospodarczego 
całej środkowej Azji. 

Zbroja polskiego króla 
WŁASNOŚCIĄ FABRYKANTA BU ców*' 

„Posiednija Nowosti* przyniosły wia 
domość, którą podajemy za nimi: 

„W tych dniach u jednego z wielkich 

antykwarzy wiedeńskich dokonano sen- 

sacyjnej sprzedaży starodawnej zbroi na 

konia i jeźdzca, pochodzącej z 16-go 
wieku i sporządzonej u jednego z naj- 

słynniejszych płatnerzy  norymberskich* 

Zeitenhofia dla polskiego króła Włady- 

słąwa II jagiellona. 

Zbroję tę odnalazł ów wiedeński zbi: 

racz starożytności w roku 1928 na Litwie 

w jednym z tamtejszych zamków, gdy zu 

pełnie przypadkowo w celach handio- 

wych tam pojechał. 

Zapłacił on wówczas za nią 60000 

dolarów. Obecnie odsprzedał ją za nie- 

wiele zresztą większą <cenę baronowi 

Leopoldowi Popperowi, (mężowi ztanej 

śpiewaczki jericy Popper), który zbroję 
tę umieścił w swym zamku Unterberg 

* * * 

Tak brzmi wiadomość rosyjskiego pisnia. 

Oczywistemi są tu pewne pomyłki: nie wie- 
dzieć tu, czy chodzi o Władysława Jagiełłę, 

czy o jego syna, czy też o jednego z królów 
polskich, panujących w 16-ym wieku. Nie wia 
domo, czy chodzi o Litwę polityczną, kowień- 
ską, czy historyczną. Wiadomość brzmi sensa 

cyjnie. 

Baron Popper jest bogatym przemysłowcem 
austrowęgierskim synem założyciela wielkiej 
fabryki obuwia i jej właścicielem. 

podajemy podobiznę 
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W WIRZE STOLICY 
LOTNICY ROSYJSCY 

Oficer marynarki rosyjskiej — Polak Pio- 

trowski — był nietylko jednym z pierwszych 

lotników Polaków, był on nawet przez chwilę 

rekordzistą sławnym na całą Rosję, mianowr- 

cie przeleciał bez wypadku z Petersburga do 

Kronsztadu. Ten raid, który wtenczas był gi- 

gantycznym, wywołał entuzjazm u grubych 

Moskali. Dziś komandor Piotrowski jest skron 
nym urzędnikiem w ministerjum „I* czyli Prze 

mysłu i Handlu. Pracuje w dziale Morskiiu, 

odwala nudne kawałki, maszynistki uważają 

go za nudnego człowieka, ani przypuszczają, 

że ten wysoki, łysy, starszy pan niezawsze sie 

dział przy biurku. 

Raz przybiegła bardzo przejęta jedna Z u- 

rzędniczek i opowiadała: — narzeczony prze 

wiózł mnie wczoraj myśliwskim aparatem. Co 

za wrażenie uczucie, wzruszenie... 

— Ee, co tam wielkiego! — rzeki Piotrow 

  

— o, co wielkiego? Sam pan pewnie ni- 

gdy w życiu inaczej, jak tramwajem nie jez- 

dził, co pan wogóle o samolocie widzieć może! 

Fajtnąlby pan ze strachu i tyle. 

Komandor tylko się uśmiechał. 

Popularyzatorem lotnictwa w Rosji był ka- 

pitan ...ski. Przywoził swój aparat koleją do 

Charkowa, Kijowa czy innej Tuiy, wielkie at' 

sze zapowiadały niezwykłe pokazy w powie- 

trzu. Wstęp 20 kopiejek. 

* * 

Naturalnie tiuniy. Kto żyw pędził na mee- 

ting lotniczy, samochód wtedy był dziwem. 

cóż dopiero aeroplan. Oglądano z nabožei- 

stwem mały pokraczny samolot i grubego 
zadowolonego zsiebie ,..skiego. Tak upiywała 

godzina albo dwie, wreszcie bohaterski lotnik 

zapuszczał motor. Hałas nieopisany, warkot 
śmigła i —— cisza. ...ski gasił motor i prze- 

mawiał do tłumu: 

— (Coś czuję dziś katastrofę... Obiecaiem 

więc jeśli chcecie polecę — mówcie czy chce- 
cie, by zginął orze: przestworzy? 

— Nie chcemy, nie chcemy! Nie ieć, radi 

Boha! — wołał tłum. 
— No to niech będzie po waszemu, dziś 

nie polecę! a 

l zabrawszy kasę ...ski szedł na wódkę, a 

nazajutrz jechał do innego miasta. 

Doskonale prosperowały te pokazy, póki 

nie zaczęli się produkować różni warjaci, co 

naprawdę latali, „„Ski spotkał raz takiego: 

— lleś pan zarobił? 

— 15 miast, 15 startów, 5 tysięcy rubli. 

— A ja 25 miast, 10 tysięcy rubli i ani jed 
nego startu. Kto mądrzejszy? 

R 

Inny lotnik rosyjski, porucznik B., rzadk» 

kiedy dotał nad linję niemiecką, nigdy nie przy 

wiózł potrzebnych informacyj, nigdy nie strą- 

cił wrogiego aparatu, a jednak — lubili i ce- 
nili go wszyscy koledzy. 

Bo na tyłach był nieoceniony. Niema cuk- 

ru, mięsa, aprowiantura zawiodła, kto pójdz:e 

rekwirować do wsi — wiadomo porucznik B. 

Brał kilku ordynansów i ze swoją miną wkra- 

czał do chat, chlewików, kurników, pokazując 

źołdakom palcem co lepsze. 

Rzucały się baby na kolana, szlochały, za- 

klinały się by zostawić. wieprzka czy gęś. A 
porucznik na to: 

— Baba, baba, nie mieszaj wojewat'!... 
Co za uczty były po takich ekspedycjach”. 

> Karol. 
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CZY WIESZ, MATKO, ŻE NA TYFUS 

BRZUSZNY, CZERWONKĘ, OSPĘ, SZKAR- 

LATYNĘ, DYFTERYT, ODRĘ , KOKŁUSZ, 

GORĄCZKĘ POŁOGOWĄ RAZEM UMIERA 

DWA RAZY MNIEJ OS6B, NIŻ NA JEDNĄ 

TYLKO GRUŹLICĘ! CHROŃ SWE DZIECI 

PRZED TĄ PLAGĄ! POPIERAJ BUDOWĘ 

SANATORJUM DLA DZIECI GRUŹLICZYCH! 

KUPUJ NALEPKI PRZECIWGRUŹLICZE! 

PONO O A g 

NI, PAN LUBI? 
ipskie Przednie? /. może Gabinetowe, Triumf, lub Złota Pani? 

  

  

5 šie potrzeba pytać, ani zgadywać, gdy się posiada pod ręką Kolekcję Papierosów Polskiego Monopolu 
= Tytuniowego w estetycznej szkatułce. ‚ 
Е wzsrowy pan domu zaopatrzy się jeszcze w cyg*ra „Favoritas“ i „„Delicias“. 
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iskoma sie zmienił. M wiybii o i iką m — oble- Wiracamy. —  dwadzieścią koron austrjackich — 

damowa ga 0 1 Mopuje sa ea aiotów. Wracamy. Pustką martwoty wieje śnie- prawdziwe pieniądze Piskorza. codziennie się golił. 
Zmiknęły gdzieś dawino austrackie ła- 

<hmany, imponująco wyglądał w hallerow- 
skim mundurze — i robił cudowną kawę. 

Próżne jednak były zabiegi, pytania, U. 
krywał zazdrośnie tajemnice swych kuli- 
narnych zdolności. 

— E.. co tam — zwykła kawa. 
I przyszla wiosmia — nagle, nieoczeki- 

wana, z wichrem i kurzem — obca, upalna 
syberyjska wiosna. Jeszcze przez chwilę — 
nagie ogołocone drzewa i krzewy — poro- 
sły bujną, soczystą zielenią. Przepyszne, 
bamwne kwiaty — pokryły tajgę i wzgórza 
za rzeką. 

Coś się stało z Piskorzem. Znów mie- 
dbały i brudny, jakiś mieswój, chodzi błę- 
dny, odpowiada bez sensu, Aż dnia pewne 
go — znikł. Wrócił późnym  iwieczorem, 
zziajany, spocony, obładowany  snopami 
braw i zieleni — dziwnie jasny, spokojny 
i cichy. Zmieszany — tłumaczy: 

— musialem — w te pola i góry 
co tam daleko. Zielska tam pachną ak 
u nas. Niech panienka pozwoli — codzień 
tak iść muszę — mie mogę inaczej. 

Śmieli się ordynansi «z Piskorza, gdy 
wracał zmęczony, z długich samotnych wę- 
drówek — z naręczem tratw i kwiecia bez- 
ładnie zebranych. 

A on tak mocno — żywiołowo tęsknił 
do kraju. 

Wzdłuż śnieżnej pustyni Syberji — su- 
ną eszelony Wojsk Polskich na Wschód —- 
Linija kolei w naszem ręku. Wygodne, ; 
przepychem urządzone wagony. A z obu 
stron toru —beznadziejnie długi korowód 
sań — to „biali* z rodzinami uciekają 
przed grozą Bolszewji. Ironja losów... 

Na każdej stacji — oszronione, wynę- 

  

      

  

Rozkaz — nie wpuszczać mikogo. | 
A w mocy — olbrzymie, mijane ogniska, 

mówiły mam — siedzącym w ciepłem. zaci- 

szu — o mroźnej wichurze i długich  mo- 
each zimowych potwornej Syberji. 

Dławiący ciężar niepewności i grozy, — 
nawał uciążliwej intensywnej pracy... a 
Piskorz się krząta, mieustannie zajęty... 
czem — mie wiem, a zresztą — miema chwi 
ii zastanowić się — myśleć. 

IAŻ kiedyś... Bucha para. Samowar bul- 
° восе, gwar głosów zmieszanych, dziesiąt- 
ki rąk wyciągniętych — kubki, czajniki 

jak: żywe, ruszają się, idą, przychodzą, od- 

chodzą, dymiąc wonnym, gorącym паро- 

jem — ponad masą głów falujących; To 

Piskorz — czenwonmy na stopniach wago- 
nu, groźnie broniąc dostępu, zwinnie ma- 

lewa, rozdaje... Samowary stawiia, — jeden 

po drugim stawia, — na każdej stacji i 
w dzień i w nocy, w długie godziny posto- 

LĄ : 

3 — psiekrwie, Moskale, miech się ta tro- 

chę ogrzeją.... : 
Krząta się Piskorz w wagomowej ku- 

chence — kirząta. 
Po pas zapadam w śnieg. Z ostatka sił 

brnę w zaspach. I nieskończenie długie te 
wiorst trzydzieści — w noe ciemną, upior- 

mą do Sztabu Dywizji. Dowództwa — po 

straszną prawdę. 

Za mną cień czarny sunie, dopędza, na- 

gle wyrasta — 
— Piskorz! 

— Co też panienka zrobila — taka śnie- 

życa, po nocy i tyla drogi — sama, ledwie 

dogonił, jak powiedzieli. 
A z rana — komia dali ze Sztabu 

ma powrót. Kapitulacja podpisana. 

żna równina. Zastygły nieruchome eszelo- 
ny: Wojsk Polskich, 

I we mnie umarło... : 
A Piskorz milczy. — Zacina konia i 

tak strasznie, przerażająco milczy. 
Jenisiej. Czekamy na przyjście władz 

bolszewickich, bez woli, bez myśli. Tylko 
Piskorz nieustannie snuje, kłopocze się, 
węszy. : 

— trzeba rzeczy pochować. Przyjdą za- 
biorą, — jak doktorowi Braniekiemu. — 
Jużem mówił z zawiadowcą, — w nocy do 

szopy przeniosę, — ukry.ję. 
I przyszli uzbrojeni, — w wielkich pa- 

pachach z czerwioną gwiazdą. Według spi- 
sów stłoczyli, sprawdzili, zarejestrowali. 

Jednego zabrakło. — Przetrzęśli pociąg 

napróżno. 
Ostatnia noc iw: czołówce. — Dręczy nie- 

pokój o zbiega. 
Ostrożne stąpanie. — Drzwi bezszum- 

mie otwarte. — Majaczy ciemnia: sylwetka. 
—Nie głupim — pod wóz żem. się scho- 

wał, — tam szukać by mieli! dość mają 
ludu. 

'W obszarpanym bugurusłańskim mun- 

durze stał dawiny Piskorz. 
— Schowałem, zawsze się mogło zdać. 

I zdały się, — zdały Piskorzu, austry- 
jackie łachmany, tobie, — polski żołnierzu 
kapitulującej dywizji... 

—A to niech panienka weźmie — pra- 
iwdziwe pieniądze — te nasze kierenki nie 
nie warte. Ja tu ostać muszę. Pamienka ju- 
tro do Kirasnojanska pójdzie — raniutko, 
bez pieniędzy w niewoli nima jak. 

Mam taką szkatułkę — pamiątek ro- 
dziniaych. — Najdroższą, najświętszą. — 
Leży tam zatłuszczony, podarty papierek 

    

'Przeciągły, ponuro beznadziejny, trwoż- 
mą skargą Śmiertelnej agonji przeszywa 
= powietrze, R. nad stacją, miastem 
całem — ostry gwizd syreny, zabranej pan- 
cerki Śmialy. Н "= 

Błądząc między torami — szukam cie- 
płuszki Próchnickich. Matkę i siostry mam 
tam odnaleźć. Pośród wagonów mignął 
szary mundur znajomy — ktoś rąbie drze- 
wo. — 'Piskonz! Szczerniała twarz — wi- 
ta uśmiechem. > 

— Z Jenisiejų — tom sobie poszedł pa- 
mią odszukać, 'Panienka: to wiem gdzie 
ty Krasnojarsku. Już dwa dni jak nas tu z 
wagonem odstawili. 

Walizy, kufry, rzeczy. W zaduchu roz- 
palonego do czerwoności piecyka — tło- 
Gzą wszyscy, piekąc kartofle — czarni, za- 
kopceni. . Nerwowe,  bezładne wykrzykni- 
ki, pytania. 

_ Z ciepłuszki wyrzucają, niema mieszka- 
nia... ten Piskorz poczciwy... ostatnie zapu- 
sy... Beznadziejna trwioga osiada na twa- 
rzy. Tylko Luśka z zapałem opowiada, jak 
w sąsiednim wagonie dziś w mocy znów 
cała rodzina wymarzła — i dziwnem prze- 
ciwieństwem była jasna dziecka twarzycz- 
ka z wesołem uśmiechem rzucająca obra- 
zy pelme tragizmu i zgrozy. 

Długie męczarinie bezowocnych poszuki- 
iwań. — Nareszcie ulokowani na poddaszu 
składu butelek fabryki lemoniady. Z Jeni- 

sieju = zwiezione. — Jaskimią, staje 
się mi alną, przy nieustannej | 
Piskorza, "a * PSSE 

— Dziękuję Wam Piskorzu, za wszyst- 
ko. A teraz szukajcie posady, pensji pła- 
cić mie mogę, o sobie myśleć musicie. 

Tylko ręką machnął, 
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Teatr muzyczny Lutnia Groźny pożar przy ul. Popławskiej 
ŁAŻNIA STRAUSSA ULEGŁA ZNISZCZENIU 

„LADY CHIC* 

Operetka w 3 aktach W. Kolo, 

Na okres świąt madchodzących, wy - 

stawionę operetkę, mającą charakter lek- 

najrozmaitszemi, całkiem nieprawdopo- 

dotmemi, nieporozumieniami, które wzbu- 

dzają wesołość powszechną. Jest to wido 

wisko majzupełniej odpowiednie ma czas 

nastrojów świątecznych. е 

Kompozytor Kiollo ma już ustaloną 

opinję :zdollnego mnuzyłka, któremu Sszcze- 

gólnie dobrze się udają łatwo wpadające 

w mcho, wdzięczne melodje, zwiaszcza w 

charakterze tanecznym, których obfitość 

w „Lady Chik“ mie pozostawia nic do ży 

czenia. gdyż prawiie wiszystkie śpiewy za 

kończone są odpowiedniemi ewłolucjami 

tamecznemi, . 

Śpiew samodzielny bardzo szezuple zaj 

muje tutaj pole i usuwa się ma plain 

dalszy. 
Zgodnie z powyższą charakterystyką 

utworu, wykonawcy więcej mieli do „czy 

nienia jako aktorzy i tancerze, niżeli ja 

ko śpiewacy. Dobrze ujęła i z powiodze- 

niem przeprowadziła swoją rolę Janina 

Kulezycka, chociaż wioleliśmy ją w Uro- 

czym i szlachetnym „Pijołku”, „postac! 

stosowniejszej dla jej talentu, niżeli wy 

rafinowamie  przewrotna i bezczelnie 

przedsiębiorcza Lu. Wiybonnie wyzyskał 

swą rolę, wymagającą wielk urozmai- 

cenia gry Michał Tatrzański, unikając try- 

wjalności (co w miej tak łatwo), szczerą 

wzbudzał wesołość. Ten-że artysta reży- 

serował operetkę. : 

Znając dobrze walory awtystyczne W ła- 

dysława Szezawińskiego, mie było wątpli- 

wości, że się wiywiąże z moli Maharadży 

bardzo dobrze, a oczekiwań tych mie za- 

wiódł. 
Calkiem zabawnie przedstawił L. Det- 

kowski mieudolnego 'inspekttora kryminał- 

nego Pipsa. : 

Dobrym też byž S. Brusikiewicz w roli 

lubieżnego fakina, Pamie: K. Hajdamowiez, 

M. Gebrielli, D. Lubowiska 'oraz K. Dem- 

bowski znobili, co było można, że swych 
szablonowych rol '. miezbędnych dla całości. 

Jak zwykle, dużem powodzeniem cie- 

szyły się „tańce wschodnie" w 3-cim ak- 

gie, świetnie wykonane przez R. Gorecką 

i1W. Morawskiego, wi otoczeniu zespołu ba- 
letowego. 

Gustowinie i efektownie rozwiązał J. 

Hawryłkiewicz — skromnemi. środkami 

tradmości dekoracyjne wnętrza pałacu ma- 
haradży. 

"Wobec tego, że w muzycznie trudniej- 

szych operetkach kapelmistrz M, Kochano- 
wski i orkiestra wybomie spełnili swe za- 
dania, chyba mie może być wątpliwości, 

że i teraz zaslużyli ma pochwały. 
Michał Józefowicz. 

  

   

    

  

Z izby Przemysłowo- 
Handlowej w Wilnie 

ZNIZKA TARYF NA DRZEWO I LEN 

Taba Przemysłowo - Handlowa w Wilnie 
otrzymuje informacje z wiarogodnego źró- 
dła, iż w majbliższym czasie zostanie о- 
zgłoszony szereg zniżek taryfy kolejowej, z 
ktėrych dla okręgu Izby największe znacze 
nie posiadają zniżki dla drzewa i lnu. 

W zakresie taryf drzewnych mają być 
obniżene o około 30 proc. stawki dla prze- 
wozów drzewa opałowego oraz surowca tar- 
tacznego na odległości do 200 klm., przy 
przewozach eksportowych przez Gdynię i 
Gdańsk mają być obniżone stawki dla drze- 
wji okłągłego (surowiec talrtaczny i dykto- 

wy, papierówka, kopalniaki) oraz dla sor- 
tymentów ciosanych do poziomu stawek 
stosowanych obecnie dia materjałów tar- 
tych według tychże zasad mają być zni- 
żone stawiki dla eksportu powyższych вот- 
tymentów przez gramicę lądową. Zmiany 

i O MMM, O il k 

° А Įednak... 
Wszyscy przekonali się, że największy wybór po najniższych cenach, 

wsztlkie towary apteczne, kosmetyczne perfumeryjne, gospodarcze i ga- 

lanteryjne można nabyć tylko w firmie 

W. CHARYTONOWICZ i S-ka 
Rpteczny Dom Handlowy 

Wilno, MICKIEWICZA 7, tel. 9-71. 
dajemy specjainy świąteczny rabat. 
(i A НЫ НЕ 
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—fee.. gadanie, Cobyście same kobie- 
ty robiły. Kito wody maniesie i drzewa na- 

rąbie! Co tam panienka gada, słuchać mie 

warto. й 
I został wierny towarzysz niedoli, opie- 

kum jedyny. Wiodę nosił, drzewo rąbal, 0- 
biad gotował, po swojemu, jak umiał 
do pieca nie puszczał nikogo. 

— niech tam Pani — panienki doglą- 
da — żeby ino jej się na tyfus nie zmarło... 

Głód czaił się nieraz, lecz nie miał do- 
stępu. Ze strachem matika dzieliła ostat- 
nie, a nazajutrz — znów. była mąka i ma- 
sło. Skąd niesiadomo. Na mie pytania, 
prośby i groźby. Milczenie Piskorza nieu- 

gięte, niepokonane. я 
1 przeszły dnie upiornej zimy... szła wio- 

sma. 

Cudem zdobyte pozwolenie na wyjazd 
—na Wschód. Śmiałe nadzieje w yzwolenia 
-— powrotu. 
"1 tylko Piskorz — godzinami  całemi 

nieprzytomnie wpatrzony w pasmo gór si- 
miejące — obojętny, daleki. 

— Dziś, ostatni dzień Piskorzu, idę wy- 
rabiać przepustki — decydujcie Piskorzu— 
jedziecie —czy mie? 

Nie słyszy — nie mówi. 
— IPiskorzu! 
Odrywa wzrok zamgłony, wzrok błęd- 

ny, niepojęty. 
— Nie mogę... nie mogę jechać. Panien- 

ku wie, miosenka idzie — ja w góry mu- 
57; — tam polatać, (po wierszyczkach mu- 
Szę. Nima jak inaczej, Nima jak. I cygan- 
ka mi wróżyła — dziesięć lat na Sybirze — 
aim; jak, nima jak. 

Jeszeze trzy mi zostało — nie wrócim. 
„1 panience jechać nie trzeba. Ziemia mnie 
Sagi — mie leży nam droga na Wschód, 

ce, jeno na Zachód. TI sen taki miał — 

WILNO. — Wczoraj około godziny 
4 nad ranem przy ul. Popławskiej 3 — 
gdzie mieszczą się tartak i łaźnia Ku- 
zensztala (d. Straussa) powstał niespo- 
dziewanie pożar. 

Na alarm przybyła wezwana miej- 
ska straż pożarna we wzmocnionym 5Ка 
dzie i natychmiast przystąpiła do akcji 
ratunkowej. 

Ogień, który wybuchł w części ma- 
szyn, rozszerzył się szybko na urządze- 
nie łaźni i tartaku, w sporej ilości łat- 
wopalnego materjału zgrupowanego w 
pobliżu, co groziło poważnem niebezpie- 
czeństwem. 

Wysiłek straży pożarnej skierowany 
był przedewszystkiem w kierunku niedo 
puszczenia płomieni do składu desek u- 
rządzonego tuż w ogrodzie. 

Mimo wysiłków straży, ogień przerzu 
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Wiktorii P. 
jutro 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO - 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE: 

Z DNIA 22 GRUDNIA 
Ciśnienie Średnie: 774. 

Temperatura średnia: —1. 
Temperatura najwyższa: +1. 

Temperatura najniższa: —-2. 

Opad: 
Wiatr: wschodni. 

Tendencja: wzrost, potem spadek. 

Uwagi: pochmurno. 

PROGNOZA P.i.M.-a 
na dzień dzisiejszy: 

Chmurno i mglisto z niewielkiemi rozpogo- 

dzeniami w ciągu dnia. Temperatura w pobii- 
żu zera. Słabe wiatry wschodnie i południowo 
wschodnie. 

Wschód słcńca g. 7,40 

Zachóć słończ g. 14,5p 

  

URZĘDOWA 

— PRZYJAZD MARSZAŁKIA SENATU 

RACZKIEWIOZA. — Dnia 22 bm. przybył 

do. Wilna p. marszałek Senatu Władysław 

Raczkiewicz. P. marszałek spędzi święta 

na Wileńszczyźnie. 

— NOWE TERMINY OCHRONNE 

DLA ZWIERZYNY. W Nr. 111 Dz, Ustaw 

umieszczono 4 mozponządzenia min. rolnie- 
twa i ref. roln., dotyczące czasów ochron- 
nych ma zwierzynę. M. in. utrzymano do 
końca 1935 r. zakaz polowania na losie— 
byki przez cały rok, Zezwolono polować na 
sarmy - kozy od: 16 stycznia do 15 lutego, 
wprowadzono czas ochronny ma dziki (od 
1 marca do 30 kwietnia) i na kuny leśne 

SEAT TBEKTRSNY ATS II DEDE TSRS (SERA 

powyższe we wszystkich  szczególach bę- 
dą znane już w dniąch najbliższych, gdyż 
będą ogłoszone w, najbliższym numerze 
Dziennika Taryf i Zarządzeń Kolejowych. 

Również znaczne zniżki mają nastąpić 
w taryfach dla eksportu Inu i pakui Inia- 
nych. 

J
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pan pułkownik ś. p. ojciec panienki, 
słup pokazywał — na drogę do Nowo-Ni- 
kołajawska prowadził — nie tam. 

Płakał Piskorz, płakałam i ja, bezsil- 
ma przekonać, 

— nie widzi mi się droga na Wschód —- 
mie widzi — powtarzał. 

Trudno. Losy rzucone. Dokumenty na 
wyjazd zdobyte — bez Piskorza. 

A na ulicy rozlepione dzienniki. Drob- 
nym drukiem krzyczały — o marszu pol- 
skim na Kijów. Z lakonicznych wierszy --- 
oślepia radością porażka  bolszewik 
Tak jasna, pewna droga wyswobodzenia. 

Tylko Piskorz wpatrzony w blask gór 
Jenisieju — widział Tatry rodzime przez 
mglistą, ułudną dal Syberyjską. 

Na stację mas odprowadził. Płakaliśmy 
wszyscy. Już chcial jechać w chwili ostat- 
niej, — niestety było to niemożliwe. 

„Zgrzytnęły haki wagonów — i pociąg 
ciężko, niezdarnie sapiąc poruszył, zawa- 
hał, zda się namyślał | — ruszył w dal. 

Minęły zabudowania stacyjne —- tu sta- 
ła ciepłuszka.... 

Ostatnie domki Krasnojarska xe mgle 
spowite. Pędzimy w nieznane —- ku wol- 
ności, — a w duszy dławiący niepokój, żał 
ostry, szarpiący za tymi, co tam zostali. 

Nie wiem gdzie jesteś teraz, Piskorzu, 
wierny, kochany, pnzyjacielu, towarzyszu z 
lat doli — niedoli. Stoisz mi w oczach, 
tak bliski, a tak mieznany, zapatrzony w 
dal siną wichrów ojczystych. 

Czy one ci dały — to serce wielkie, o- 
fiarne, co być umiało mocnem i wiernem 
zawsze i wszędzie, 

Dzięki Ci — Piskorzu za wszystko. 
Janina Hurynowicz 

— — =о-0-о= 

  

     

   

  

cił się na sąsiednie posesje przy ul. Po- 
pławskiej 5 gdzie uszkodził dach oficyny 
jak również na sąsiadujący z maszynow 
nią oddział z wannami, który uległ cał- 
kowitemu zniszczeniu, 

Pożar — jak się okazuje — powstał 
w oddziałe maszya z powodu deiektow 
kominowych. Tak przynajmniej przypu- 
szczają narazie fachowcy. 

Zniszczeniu uległy suiity w budynku 
piętrowym i parterowym, zbiorniki na 
wodę, transmisja tartaczna i częściowo 
maszyny ogólnej wartości 70 tysięcy zło- 
tych. 

Zakłady Kuzenształa — jak się oka- 
zuje — były zaasekurowane na 26 ty- 
sięcy dołarów. 

Ogień w niespełna dwie godziny uga. 
szono. 

KA 
(od 1 marca do 30 listopada), wreszcie 

żesiono całkowity zakaz polowania ma 
wiewiórki, ustanawiająe czas ochronny па 
te zwierzęta od 1 marca do 30 listopada. 
Zniesienie bezwzględnej odhrony wiewió- 
rek następuje z dniem 1 stycznia 1933 r. 

— PREZES SĄDU APELACYJNEGO 
P. WACŁAW WYSZYŃSKI wyjechał do 
Warszawy w sprawiach służbowych. 

WOJSKOWA 

— PUŁK. MARJAN PRZEWŁOCKI 

GENERAŁEM BRYGADY. Dowódca 3 Sa- 

modzielnej Brygady Kawalerji pułk. dypl. 

M. Przewłocki rozkazem M. 8. Wojsk. mia 

nosany został generałem brygady. Wczo- 

raj delegacje pułków! wchodzących w skład 

brygady, składały generałowi 'Przewłockie- 

mu serdeczne gratulacje. 

W czasie składania gratulacyj orkiestra 

4 p. uł. odegrała poraz pierwszy marsz 

generalski. SKARBOWA 

— OSTRZEŻENIE. — lvyba Skarbowa 

ostrzega osoby zainteresowane, iż ma tere- 

nie m. Wilna grasują oszuści, którzy po- 

dając się za sekwestratorów podatkowych, 

ściągają podatki, wystawiając na pobrane 
kwoty pokwitowania prywatne, 

Izba wyjaśnia, że sekwiestratorzy po- 

datkowi, działający z ramienia Urzędów 

Skarbowych, wydają pokwitowania unzędo 

we, typu ustalonego, zaopatrzone w pieczęć 

okrągłą oraz posiadają legitymacje unzę- 
dowe (również z pieczęcią okrągłą z giod- 

lem państwiowem), które winni okazywać 

na każde żądanie przy rozpoczęciu czyn- 

ności. 
O osobach, podających się za sekwest- 

ratorów, a mie posiadających legitymacji, 

mależy powiadomić miezwłocznie władze po- 

licyjne i właściwe Urzędy Skarbowe. 
— INTBRWENCJA IZBY P.-H. W 

IZBIE SKARBOWEJ. W dniu 20 bm. p. 
prezes Izby Skarbowej pnzyjął delegację 

Izby P.-H. w Wilnie, w osobach pp. radcy 

M. Tauba i Dyrektora Izby W. Barańskie- 

go, która poruszyła sprawy następujące: 
Т. zw. „aozmosicieli piwa', manruszenia 

art, 90 ustawy o p. p. p. (miewzywiamia po- 
datników na posiedzenie Komisji Odwoław 
czej) ; terminu lustracji przedsiębiorstw w 
związku z wylkupieniem świadect przemy- 

slowych na rok 1933; ulg przy nabywaniu 

świadectw przemysłowych ma r. 1933 dla 
większych restauracyj wileńskich; zbyt ry 
gorystycznego przeprowadzania egzekucyj, 
które ostatnio miały miejsce. 

Prezes Izby Skarbowej obiecał, po bliž- 
szem zaznajomieniu się z temi sprawami, 
w miarę możności, uwzględnić wysunięte 
przez Izbę P.-H. w Wilnie postulaty. 

KOLEJOWA 
— POWRÓT DYREKTORA KOLEI.— 

Dziś powraca z Warszawy i obejmuje urzę- 
dowanie dyr. PKP. w Wilnie inż. K. Fal- 
kowski. Wobec pilnych spraw urzędowych, 
dyr. Falkowski w. dniu dzisiejszym intere- 
samtów przyjmować mie będzie. 

ŻYDOWSKA 

— ZATARG GMINY ŻYD. Z NAU- 
CZYCIELAMI. — 'Wizoraj nauczyciele ży- 
dowscy wysłali mowie ultimatum do Gminy 
Żydowskiem, w którem na: wstępie odrzu- 

cają przyznane im subsydjum w wysokości 
5.000 zł., żądając wypłacenia do końca bm. 
mależnych 15,000 zł. Nauczyciele dali Gmi- 
mie Z4godzinny termin, potem zaś chcą о- 
głosić strajk. W związku z tem odbyło się 
a yezajne posielzenie prezydjum Gmi- 
my, ną któtem postanowiono odpowiedzieć 
nauczycielom, iż przyznana im suma jest 
najwyższą, jaką gmina w. obecnych warun- 
kach dać może. 

RÓŻNE 
— TERMIN WAŻNOŚCI DOWODÓW 

REJESTRACYJNYCH "samochodów za- 
robkowych i miektórych prywatnych upły-- 
wła z dniem 31 grudnia 1932 r. Samocho- 
dy, dla których do dmia 31 grudnia 1932 

  

- nie będzie uzyksane przedłużenie terminów 
ważności nia rok następny, zostaną w dniu 
1 stycznia 1933 r. wycofane z ruchu. 

— CZTERYSTA KILOGRAMÓW wie- 
przowiny ofiarowali rzeźnicy wileńscy na 
rzecz bezrobotnych miasta. Wilna, do dys- 
pozycji p. wojewody. 

— Z ŻYCIA ZWIĄZKU INWALIDÓW 
KOŁO WILEŃSKIE. Gdy przed kilku la- 
ty przeprowadzono w Zwiiązku Inwalidów. 
reorganizację i ma czele Zarządu stanęli 
ludzie chętni do pracy, dużo się zmieniło. 

Sekretarjat pracuje przez cały dzień, a 
w czytelni i poczekalni panuje  mastrój 
naprawdę przyjacielski ii swobodny. Nie by 
ło wypadku, ażeby interesamt - imwalida, 

miejscowy czy z prowinieji mie był za- 
łatwiony. Jest to bezpirzeczną zasługą 
Zarządu Koła (a przedewszystkiiem sekre- 
tarza) który swoim taktem ii osobistemi 
zaletami stworzył ten pogodny nastrój 
w lakalu związku, * 

A pracy jest wiele, komisje lekarskie, 
N. Tr. Adm. Korespondencja i wydoby- 
wanie dokumentów od b. państw zabor- 
czych (z rezultatem 90 proc.) i t. d. i mie 
jeden imwalida czy mie piśmienna wdowa 
doznali dobrodziejstw  sekretarjatu, 

Związek posiada rówmież i członków 

w o 

и ала 
Warszawski Oddział Fabryczny 
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MICKIEWICZA 4. 
Poleca 

NA NADCHODZĄCE ŚWIĘTA 
najwytworn ejsze 

CZEKOLADKI 
łsdalne marcepany NA CHOINKĘ ozdobne 

figurki czekolacowe, duzy asoriyment kar- 
me ków i pierników. Wielki wybór 
PIĘKNYCH BOMBONJEREK 

Nieco i Aeibaię.Lhińską Kantod-Te8 
Kawe „ARABIA“ oraz 

wyborową 
Sklep otwarty do godz. 10 wiecz. 

REETANINOS 

bezrobotnych, a chcąc iim przyjść % pomo- 

cą urządza w swoim lokalu wieczornicę syl- 

westrową. 2 z 

Nadchodzą również świięta i tradycyjna 

wigilja. Jak sią dowiadujemy, jeden z 

członków; zaprosił do siebie ma wigilję bez- 
robotnego kolegę. Przykład maprawdę go- 

dny uznania. Należy żywić madzieję, że 

mie pozostanie on bez echa i żaden kole- 
ga - bezrobotny nie pozostanie w dzięń 

wiigilji samotnym. 

— STRAJK W GARBARNIACH Wi- 
LEŃSKICH. Wobec trwającego bez przer- 

wy spadku cen na skóry wyprawione i па- 
cisku ze strony konsumenta do dalszego 

ich obniżenia, garbarmie zwróciły się w 
dmiu 1 grudnia b. r. do Związku Robot- 
ników Przemysłu Garbairskiego z żądaniem 
obniżenia płac i omówienia tej sprawy na 
wspólnej konferencji.  Garbarnie uspra- 
wiedliwiają swoje żądamia tem, że place 
w garbamniach wileńskich wyższe są aniże 
li w imnych miastach Polski, wahają się 
bowiem w granicach od zł, 10 do zł. 20 
dziennie, 

Konferencja z robotnikami odbyła się 
'w: dniu 9 gmudnila b. r., lecz przedstawi- 
ciele robotników oświadczyli, że żadnych 
pertraktacyj eo do obniżenia płace: pro- 
wadzić nie będą. 

Stamowisko to zmusiło  garbamie 

pracujące obecnie ze stratą, do wymówie- 
mia pracy z dwutygodniowem  wypowie- 

dzeniem, co mie wykluczało możliwości 

prowiadzeniia w międzyczasie dalszych per- 
traktacyj. 

W mastępnym dniu po wypowiedzeniu 
pracy robotnicy przystąpili do strajku, 
pozostawiając skóry w stanie grożącym im 
zepsuciem i narażając w: ten sposób gar- 
bamnie na wielkie straty. 

OPIEKA RODZICIELSKA GIM- 
NAZJUM ZYGMUNTA AUGUSTA składa 
majserdeczniejsze podziękowanie tym wszy 
stkim, którzy talentem swoim przyczymuii 

się do uświetnienia 'i powodzenia — Коп- 
certu na miezamożnych 'uczni gimnazjum, 

w dmiu 4 grudnia. P. p. Bańkowskiej, 
Pabszewiczowej,  Koronkiewiczównie, Ła- 
dosiównie, Plejewskiej, Laboriewowi, Po.- 
jeskiemu, Sarafinowiiczowj,  Tehorzowi, 
Wyrwicz - Wichrowskiemu,  Kropiwnie- 
kiemu, chórowi Rewelersów, oraz pami We- 
lerowej za dekorację kwiatową sali i pa- 
nu Tadeuszowii Buszowi za udzielenie auta. 

— SPROSTOWANIE. — W sprawo- 
zdaniu z (turnieju szermierczego oficerów 
3 Sam. Brygady. Kawialerji podane zostało 
mylnie nazwisko jednego z "uczestników 
turnieju. — Zamiast por. Bazyli Marcisz, 
podaliśmy „Mancini. 

  

Urzędy, komunikacja, skiepy 
przed i padczas Świąt 

WILNO. Urzędy w dniu jutrzejszym tj. 
24 bm., jako w Wigilję Świąt Bożego Na- 
rłodzeniia, państwowe i samorządowe czym- 
mę będą do giodz. 12 w. pol. Normalna praca 
rozpocznie się w dniu 27 bm. o godz. 8 r. 

— ZAWIESZENIE WIDOWISK. Jutro 
wszelkie przedstawienia w teatrach i kine- 
matografach są zawieszone. 

— KONTROLA OEN. Władze staroś- 
cińskie i policyjne z dużą energją badają 
ceny na targach i w sklepach. Stwierdzono 
jednak, że naogół ceny są utrzymywane w 
dozwolonych rozmiarach, gdyż podaż ar- 

tykułów' jest wyższa od zapotrzebowania i 
sami kupcy, chcąc przyciągnąć nabywców, 
wyznaczają miawet na towary specjalnie 
świąteczne stosunikowio dostępne ceny. 

— SPĘD BYDŁA NA TARGI. W ty- 
godniu świątecznym ma targi miejskie spę 
dzono około 3000 sztuk bydła i nierogaci- 
zny. Na konsumcję miejsdową przypadło 
2690 sztuk, resztę zakupiły pobliskie gmi- 
my pow. wileńsko - trockiego. 

Spęd bydła zmacznie ożywiony. Ceny w 
porównaniu z poprzedniemi tygodniami 
mieco zwyżkowały. 

— PRZERWA W TOWAROWYM RU- 
CHU KOLEJOWYM. — Wzorem lat ubieg- 
łych ruch towawowy ma: kolejach rwstrzy- 
many zostamie dnia 24 bm. o godz. 6 w. 
Wiznowienie ruchu nastąpi dnia 26 bm. o 
godz. 18. 

Zarządzenie to ma na celu umożliwie- 
nie licznym rzeszom kolejarzy spędzenia 
Wiilji i Świąt wśród rodziny. 

-—— PRZEDŚWIĄTECZNY RUCH Z LI- 
TWĄ. — Wczoraj na odcinku Zawiasy na 
podstawie specjalnych pnzepustek granicz- 
nych udała się z Wilna grupa młodzieży u- 

miwersyteckiej i gimnazjalnej celem spędze 
nia świąt Bożego Narodzenia: wśród swych 
rodzin. Również dziś z Litwy przybyć ma 
ma teren Wileńszczyzny grupa osób, za- 
mieszkała na Litwie. 

— FERJE W SZKOŁACH. — Wczoraj 
zakończyły się lekcje w: szkołach Średnich 
i powszechnych. Ferje świiąteczne potrwają 
do 15 stycznia 1933 r. 

Wczoraj wieczorem w gimnazjach i w 
szkołach zawodowych i powszechnych od- 
były się tradycyjne -„Opłatiki'. Młodzież 
ugirupowana przy przystnojonych drzew- 
kach spędziła КИКа godzin w serdecznym 
nastroju wraz ze swymi wychowawcami. 

— URLOPY W WOJSKU. W związku 
ze Świętami garnizon wileński przystąpił 
do udzielania urlopów. szeregowicom i pod- 
oficerom na święta. 

Urlop świąteczny wykorzystają wszys- 
cy zamiejscowi szeregiowey i podoficero- 
wie w dwóch turnusach. Również dowódz- 
two KOP. zwolniło kilkudziesięciu żołnie- 
rzy na święta. W stirażnicach KOP urzą- 
dzone zostaną tradycyjne drzewka i łama- 
mie się opłatkiem. 

— RUCH AUTOBUSÓW. Komunikacja 
autobusowa w dniu jutrzejszym ustanie o 
godz. 18. W pierwszy dzień Świąt linje ko- 
mumikacyjne będą mieczynne. Normalne 
podjęcie komunikacji nastąpi dnia 26 bm. 

— GODZINY HANDLU. W dniu dzi- 
siejszym sklepy mogą być otwarte do z. 
9 wiecz. ` 

Jutro obowiązuje godz. 6 wiecz. 
— PRACA NA POCZCIE. W dniu 24 

bm. urzędy pocztowo - telegraficzne pra- 
cują do godz. 5 pp. Pierwszy dzień świąt 
jest wolny za wyjątkiem dyżurów przy 
paczkach żywnościowych, «które będą do- 
starczame. W dniu 26 bm, poczta ograni- 

RDSTALTTTES ISA TAKAS INTER TS ISSN WERE 

Samebėjczy strza! policianta 
WILNO. — Wczoraj około godziny 10 ra- 

no w bramie gmachu Komendy Powiatowej 
Policji przy ul. Subocz popełnił samobójstwo 
starszy posterunkowy Edward  Świetlikowski, 
lat 32, zatrudniony w Komendzie Pow. a za- 
mieszkały wraz z rodziną przy ul. Trębackiej 

„Samobójca strzelił sobie w skroń i 
przed przybyciem pomocy lekarskiej. 

Urzędowo podają, że przyczyną targnięcia 
się na życie był rozstrój nerwowy. Zmarły po 
zostawił żonę i troje dzieci. 

skonał 

  

Właściciel 16 dziesięcin ziemi — żebrakiem 
WILNO. — Wczoraj podczas kolejnej obia 

wy na żebraków, w pobliżu Ostrej Bramy po- 
licjant zatrzymał starszego mężczyznę natręt- 
nie wypraszającego jałmuźnę. 

W komisarjacie okazało się, że zatrzyma- 
nym jest Antoni Koziowski z pod Rudziszek. 

Dopiero po skomunikowan u się z pwiicją 
powiatową okazało się, że Koziowski posiada 

pod Rudziszkami 16 dziesięcin gruntu jest do- 
trze zagospodarowanym chłope:, lecz znany 
jest jako niesłychany chciwiec. 

Cv pewien czas szczególe przed świętami 
znikał z domu i wracał dopiero po tygodniu 
z dość pokažną sumką użebra iwch pieniędzy. 

Kozłowskiego osadzono w areszcie. 
  

AAA ASK 5 ATEITIS RSS ARO ESMNNAPES NTA TSRS RKTROSSAPISS 
BALE I ZABAWY 

— SYLWESTER LOTNIKÓW. W dniu 
31 grudnia br. w salonach Kasyna Oficer- 
skiegio Gamizonowego, ul. Mickiewicza „13, 
odbędzie się Bal, urządzony staraniem 
Aeroklubu Wileńskiego pod hasłem „Syl- 
wester u Lotników". Lista honorowych 
gospodyń i gospodarzy zostamie ogłoszona 
dodatkowo. 

Uderzenie krwi do głowy, ściskanie w o- 
kolicy serca, brak tchu, uczucie strachu, prze- 
czulenie nerwowe, migrena, niepokój i bezsen 
ność mogą być łatwo usunięte przy używaniu 
naturalnej wody gorzkiej „Franciszka - jóce- 
ta“. Żądać w aptekach i drogerjach. 

TEATR I MUZYKA 
— TBATRY MIEJSKIE ZASP. W WIL 

NIE. — Teatr Wielki Pohulanka — dziś 
po raz ostatni znakomita sztuka Rehfischa 
i Herzoga „Sprawa Dreyfusa', której ak- 
cja opanta jest ma podłożu historycznem. 
Wyborna obsada premjenowa — reżyserja 
dyr. Szpakiewicza i W. Pawłowskiego — 
dekoracje Makiojnika. 

24 grudnia Teatr nieczynny. 
REPERTUAR TYGODNIA ŚWIĄTECZ- 
NEGO TEATRU WIEL. NA POHULANCE 

25 bm. o godz. 8-mej potężne dzieło St. 
Wyspiańskiego „Zygmumt August", które- 
go wystawieniie na scenie wileńskiej zosta- 
ło zaszczytnie odznaczone przez przyznanie 
tnzech nagród jubileuszowych im. St. Wy- 
spiańskiego, przez radę konkursową Mini- 
sterstwa Oświaty w MWlarszawie — a to: 
nagroda dla p. Szymańskiego za: świetną 
kreację roli tytułowej — magroda za wspa- 
nialą - oprawię dekoracyjną dla W. Małkoj- 
mika i wreszcie magroda za wystawienie i 
reżyserję tej sztuki dla dyr. M. Szpakie- 
wieza. 

26 bm. o godz. 12-tej w poł. bajkowe 
misterjum Mliaeterlincka, „Niebieski Ptak“. 

26 bm. o godz. 8-mej w. niefrasobliwa, 

(D. c. kroniki wileńskiej na str. 4-ej) 

PODZIĘKOWANIE 

Prezydjum „Akademickiego Czynu 
Społecznego” składa tą drogą serdeczne 
podziękowanie wszystkim tym, którzy bądź 
finansowo, bądź współpracą przyczynili 
się do rozwinięcia działalności społeczno- 
charytatywnej powyższej organizacji. W 
pierwszym rzędzie „Ak. Czyn. Społ,* wy- 
raża szczególną wdzięczność p. Min. A. 
Meysztowiczowi, ks. Prof, H. Hebowiczo- 
wi, Staroście Grodzkiemu, firmie Frliczka 
oraz „Służbie domowej domu NN* za Ich 
wydatną pomoce. 

I K AAAA ONO ENY 
JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPO- 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO 
DZIAŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO 

LNU. 
B FO 

MIŁA TO NAGRODA DLA MŁODZI 
DJA SŁUCHA KIEDY RA 
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czy się do wydawania przesyłek i paczek 
pośpiesznych. Praca na telegrafie i telef'- 

mach nie ulegnie żadnej przerwie. 
— ROZDAWNICTWO CHLEBA BEZ- 

ROBOTNYM, — Wczoraj Wojewódzki Ko- 
miitet do Spraw Bezrobocia rozpoczął bez- 
płatne rozdawmiictwo chleba dla bezrobot- 
mych. Samotny otrzyma dwa kilogramy 
szarego chleba, rodzina do 4 osób sześć kę. 
modzina ponad 4 osoby 8 kg. Każdy bezro- 
botny, który chce otrzymać bezpłatnie 
chleb w składnicach rejonowych sekcji po- 
mocy doraźnej Komitetu, musi wykazać się 
legitymacją PUPP. Rozdawnietwio odby- 
wać się będzie w dni 23 i 24 bm., tj. w pią- 
tek i sobotę w następujących punktach 
miasta: 

1) Ostrobramska 5. 
2) Zaułek Lidzki (mury pofrauciszk. ) 

3) Szkoła Techniczna ma Antokolu. 
4) Kalwaryjska 71. 
5) Szeptyckiego 10. 

6) Dom Ludowy na Sołtaniskiej. 
7) Kurlandzka 6. 
8) Ognisko Kolejowe obok dworca kol. 
Odzieży biednym mimo usilnych starań 

Sekcji Odzieżowej, aby zebraną odzież na- 
prawić i rozdać chociażby w części jeszcze 
przed świętami B. Narodzenia, nie powio- 
dło się tego uskutecznić, tak iż rozdawnie- 
two będzie się mogło rozpocząć dopieno 29 
grudnia br. 

— DWIA TYSIĄCE RODZIN OTRZY- 
MAŁO KARTOFLE, — Komitet do spraw 
bezrobocia nozdał już przeszło pół miljona 
kilogramów ziemniaków bezrobotnym m. 
Wilna. Ziemmiaki otrzymało 2.000 rodzin. 

JUŻ ZA DWA Di 
nastąpi 

OTWARCIE 
Najwspanialszego i Największego 

kina „REWJA“ 
OSTROBRAMSKA 5. 

    

  

    

arzenie itzeczywistość M 
jesteśmy skłonni do łatwego i bez- 

płodnego marzenia, wmawiamy w siebie, 
że wszystko w życiu ułoży się tak, jak 
sobie tego życzymy. Wolimy zdawać 'się 
na los przypadku. Spodziewamy się, że 
główna wygrana na loterji życia padnie 
na nasz numer. 

: Nie, szanowni marzyciele, nie zdarzy 
się nic szczególnie dobrego, jeżeli pozwo 
limy się nieść fali życia, jak listek spad 
ły na wartki nurt rzeki. Wszyscy żeglu- 
jemy po morzu życia, musimy mieć przed 
sobą busolę i mapę, musimy wytknąć 
sobie drogę do portu. W przekładzie na 
stosunki życiowe brzmi to: musimy zor- 
ganizować życie swojej rodziny, żyć i 
pracować z myślą o JUTRZE. 

Posiadamy w tej chwili ważkie atuty 
życiowe: zdrowie, siłę, zapał i energję. 
Musimy gromadzić owoce naszej pracy, 
odkładać nieco z nich na zapas, kiedy 
zdrowie nasze osłabnie, a siły nas opu- 
szczą. W teraźniejszości, właśnie dzisia; 
musimy założyć podwaliny przyszłości. 
Tej trosce o jutro trzeba nadać wyraz 
praktyczny. Wystarczy — ubezpieczyć 
swe życie na rzecz rodziny w PKO. Mie 
sięczne składki po latach kilkunastu u- 
tworzą kapitał naszej starości, a w 1azie 
przedwczesnej śmierci zabezpieczą na- 
tychmiast dalszą egzystencję pozostałej 
rodziny. 

Nie odkładajcie na jutro tej ważnej 
sprawy, idźcie do PKO lub do każdego 
urzędu pocztowego po informacje. Ubez- 
pieczcie się jeszcze dzisiaj. 

Reumatycy 
i cierpiący na bóle nerwowe powinni 
we własnym interesie wypróbować tab- 
letki TOGAL. Togal uśmierza bóle. Spró 
bujcie i przekonajcie się sami, lecz żą- 
dajcie we własnym interesie tylko orygi- 
nalnych tabletek TOGAL. Do nabycia 
we wszystkich aptekach. WZP 43 

Sandacze Ryby:= 
INDYKi TUCZONE 

POLECA 

a] Ew 
ui. Mickiewicza 23, tel. 8-49 

ceny rynkowe 

EŻY SZKOLNEJ 
РО PRACY MOZOLNEJ. 

NAJMILSZY 

UPOMINEK 

GWIAZDKOWY 
DETEFON 

  

żywe 
Karpie, 

Szczupaki 
1 nne 

    
      

i AMPLIFON 
Do nabycia w Wilnie: w sklepie tirmy BLOCK-BRUK, 

  

UL. MICKIEWICZA 31. 
AAA A LJAA) 
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(Dalszy ciąg kroniki wileńskiej) 

pełna humoru komedja „Dzika. pszczoła”. 
27 bm. o godz. 8-mej w. „Zygmunt Au- - 

gust”. Ceny propagandowe, 
„MARJUSZ* — piękna, pełna egzotyz- 

mu, nastrojów, marynarskich pieśni, kolo- 
rowych twiarzy — sztuka Pagnol'a, ukaże 
się we czwartek 29 bm. o godz. 8-mej w. 
po raz pierwszy w iWiiimie w Teatrze na 
'Pohułance. — Sztuka ta cieszyła się wszę- 
dzie zagranicą i w Polsce miebywałem po- 
wodzeniem kasowem i najsyższem uzna- 
miem prasy. Próby wi pelnym toku — o0b- 

sada najwybitniejszych sił dramatu i ko- 
medji: — muzyka Szeligowskiego — orygi- 

nalme dekoracje wyczoruje Wiesław Makoj 
mik. 

Uwaga! Prowineja! — Już wkrótee za- 
avita „„Panma Maliczewska' ! — Witęp tyl- 
iko dla: dorosłych! 

— WIELKIA AWANTURA SYLWEST- 
ROWA! — urozmaicona najwspanialszemi 
niespodziamkami, odbędzie się w. Teatrze 
na Pohulance w: Noc Sylwiestrową! — Na- 
leży pamiętać i przygotować się do wcześ- 
miejszego zakupna biletów! — Szczegóły 
wkrótce. 

— TEATR MUZYCZNY „LU'TNIA'— 
Dziś i jutro widowiska w teatrze „Lutnia' 
zawieszone. Od dnia dzisiejszego kasa te- 
atru rozpoczęła sprzedaż biletów: na przed- 
stawienia 'w okresie świątecznym. 

Repertuar świąteczny: Wielce urozma 
ieony rąpertuar dni świątecznych zapowia- 

da w niedzielę 25 bm. o godz. 8,15 „Lady 
Chie'. W poniedzialek 26 bm. 0 głodz. 4-tej 
po południu ,Fjołek z Montmartre", wieczo 
rem o godz. 8,15 „Lady Ohic', we wtorek 
27 bm. o g. 8,15 wiiecz, po raz 30-ty „Wik- 
torja i jej huzar* Abrahama (ceny zniżo- 

mie), w: środę 28 bm. o godz. 8,15 wiecz.— 
„Lady Chie'. We wszystkich tych operet- 
kąch wystąpi znakomita artystka Janina 

Kulczycka. Zniżki akademickie będą ważne 
ma wiidowiska po cenach normalnych. 

Zmiżki do teatru „Lutńia”, Zgłoszenia 
w sprawie uzyskania zniżek biletowych do 
teatru „Lutnia* przyjmuje się w administ.- 
macji teatru „Lutnia'* codziennie 10—12. 
Do korzystania ze zniżek uprawnione są u- 
mzędy, orgamizacje, związki, oraz stowarzy 
szemia o charakterze społecznym. 

Nowości repertuarowe w teatrze „Lu- 
tid“. — W okresie karnawałowym ukaże 
się w teatrze „Lutnia szereg nowych u- 
tworów operetkowych i kiomedyj muzycz- 
mych. W styczniu ujrzymy ostatnie dzieło 
L. Falla „Róże z Florydy'. Następnie re- 
pertuar zapowiada „Noc w San Sebastia- 
mo“ Benatzkiego ma. jubileusz zasłużonego 
dyrektora orkiestry p. Mieczysława Kocha 
miowskiego. Wielką atrakcją sezonu będzie 
rówmież wystawienie najnowszej komedji 
muzyczmej „Jim i Jilty*, 

! CO GRAJĄ W KINACH? 
HELJOS — Kinomaniak. 
CASINO—Jasnowlosy sen. 
PAN— Dobroczyńca ludzkości. 
HOLLYWOOD — Rapsodja rumuńska. 

STYLOWY — Natehnienie. 
ŚWIATOWID — Na Sybir. 
LUX—Ułani... ułani... 

į WYPADKI I KRADZIEŻE 
* — SKORZYSTAŁ Z OKAZJI. P. Ja- 
dwiga Miekiewiczowa, zamieszkała w ma- 
jątku Werusów, iw gminie miemenczyńskiej 
zawiadomiła policję, że w dniu 21 bm. po- 
zostawiła ma rogu Zawalinej i Nowogródz- 
kiej ma chwilę bez dozoru samochód. Sko- 
rzystał z tego jakiś rzezimieszek i zrabo- 
wał z samochodu walizkę koloru żółtego. 
W walizce była garderoba: i różne przed- 
mioty, łącznej wartości około 400 złotych. 
Sprawca kradzieży zbiegł. 

— KRADZIEŻ CENNEGO  PIER- 

ŚCIONKA. — Eugenji Blumowiczowej za- 

mieszkałej przy ul. IWiielkiej 21 skradziono 

pierściomek brylantowy wartości tysiąc zł. 

Pierścionek był złożony w mocnej szafce 
mi pokoju sypialnym. O kradzież podej- 

mzewa swą służącą. Policja zatrzymala ją. 

Przeprowadzona przy niej rewizja nie da- 

łą rezultatu. Dalsze dochodzenia w toku. 

Z POGRANICZA 
— PRZEMYT FUTER. — Na odcinku 

Wiżajny zatrzymano wóz futer, ipochodzą- 
cych z przemytu. Futra dostarczał miejaki 
Kagam Zejlik z Prus Wischodnich. Kagan 

mycane skórki dostarezał do sklepów 
futrzanych w Wamszawie, Białymstoku, 
Grodnie i Wilmie, Skladnica przemycanych 

skórek mieściła się w jednymi ż opuszćzo- 
mych sikładów. starego młyma, dzierżawio- 
mego przez szwiagra Kagana J. Najlikowa. 

AREEOSNNSTT USS TENISAS ESS 

ie mini: najtańszym, 
Nojpię niej ŻYM:; najmile 
widzianym będzie podarek Świąteczny 

nabyty w sklepie bławatnym 
„TKANINY TANIE" $.Ciszewskiego, 

Wiino, Wileńska 31, 

   

    

    

  

FRANCISZEK PAKKARD 

Radjo wileńskie 
PIĄTEK, dnia 23 grudnia 

1140 — Przegląd prasowy. 
11.40 — Przegl. pras. Kom, meteor. 

czas. 
12.10 — Muzyka. 
13.20 — Kom. meteor. 
14.40 — Program dzienny. 
1415 — Muzyka operetkowa (płyty). 
15.15 — Giełda rolnicza 
15.25 — Kom. Wil. Tow. Org. i Kó- 

łek Roln. 

15.35 — Lekcja angielskiego. 
15.50 — Pieśni (płyty). 
16.20 — „Mała skrzymeczka* — listy 

dzieci omówi Ciocia Hala. 
16.40 — „Obudzenie się polskiej myśli 

patrjotyeznej „L. 1876-90“ — odczyt wiy- 
gł. WŁ. Malinowski. 

17.00 — Koncert. 
17.55 — Progr. ma sobotę, 
18.00 — Koneert religijny w wyko- 

maniu chóru „Echo“ i prof. Władysława 

Kalinowskiego (organy). 
18.55 — Wiad. bież. 
19.00 — Polakom na Kowieńszczyźnie. 
19.20 — Przegląd prasy rolm. krajowej 

i zagranicznej. 
19.30 — „Gwiazdka zagranicą — 

feljeton wygł. H. Delborowa. 
19.45 — Pras. dziennik radjowy. 
20.00 — 'Pogad. muzyczna, 

20.15 — Koncert symfoniczny „Słowo 

twórcze" — felj. wygł. J. Jankowski 
22.40 — 'Wiad, sportowe. 
23.00 — Muzyka cygańska. 

Ofizrv 
Zamiast kwiatow ma grėb &. 

stwo Malińscy 
Od dzieci Hansen ma ochronkę 

ociemnałych 5 zł. 
Zamiast powimszowań i wizyt świąte- 

czmych i Noworodzniych Prezes Rady Wo- 
jew. Zw. Zliemian Ziemi Wileńskiej Zyg- 
munt Bortkiewicz ma remont 
Bazyliki 15 zł. 

Wiladystaw Bębnowskii dla najbied- 
niejszych 20 zl. 

Zamiast składania wizyt i wozsyłania ży- 
czeń Świątecznych i Noworocznych Dy- 
rektor Oddziału Baniku Polskiego Aleksan- 
der Wysocki złożył ma: ręce p. Imspekto- 
nowej Konopkowej zł. 25 — na „Gwiazdkę 
dlla sierot po policjantach". 

šilai Parioptėnūw, Blaoia, Fietaraoj 

«z (. Dąbrowska 
Ё (F-ma istnieje od r, 1874) 

Wilno, Niemierk: 2, m. 11 

10 zł. 

  

  

  

— ZAMIAST ŻYCZEŃ ŚWIĄTECZ- 
NYCH I NOWOROCZNYCH. P. burmistrz 
Jarmulski zamiast życzeń świątecznych i 
noworocznych, 

dziieci 40 obiadów. 
— WSPÓLNA (WIGILJA W! ZWIĄZ- | 

KU REZERWISTÓW. Koło Związku Re- 
zerwistów urządza w dniu 24 gmudnia o g. | 
14-tej dla swych członków. tradycyjny о- | 

  

p. Wik- Ib 
towa Godlewskiego na gwiazdkę dla dzieci || 
w ochronce ocieminiałych Maksymiljamo- |     

     złożył ma rzecz biednych | 

grodźięhyka С 
PAN PREMJER PRYSTOR W 

DRUSKIENIKACH. Jak się dowiadujemy, 
p. premjer Prystor spędzi święta ;wi Drus- 
kliienikach. 

— TEATR MIEJSKI, — (Wipiątek ii so- 
botę teatr mieczyłany. 

W miedzielę 25 bm. premjera komedji 
węgienskiej w 3-ch aktach Foeldesa p. t.: 
„Žabka“. 

W dniu 26 bm. o godz. 3 i 5 pp. bajka 
w. 4 obrazach St, Grabczyka na tle bal- 
lady „Powrot taty“ pt.: „12 zbójców”. 

Ceny od 30 gr. do 1,50 21. Po przedsta- 
wiieniu odbędzie się konkurs ma najładniej 
wypowiedziany (wierszyk; jako magroda 
przeznaczony jest balonik ii yo-yo. 

— ZEBRANIE AKADEMICKIE, Dnia 
23 grudnia br. o godz. 5-tej pp. w lokalu 

Polskiej Macierzy Szkolnej przy ul. Orzesz 
kowej odbędzie się zebranie koleżeńskie 
studentek i studentów, przebywających w 
czasie feryj :x! Grodnie. — Celem zebraniia 
jest podział prac organizacyjnych w związ 
ku z mającym się odbyć balem akademic- 
kim w dniu 4 styczniia 1933 roku. 

DBźwiękowiec 

Kina APOLLO“ 
Rominik 26. 

AINA SODA EKOYIDVSUPKENKAE TENS STS, 

Wstęp od 49 gr. 

Nie bacząc na przedźwiąteczny okres, 
wyświetlamy wspaniały fm režyserįi 

KŁ Noce Paryskie p. t. 
z ulubieńcem publiczności Henry 
Gerat w roli głównej. Re yser Korda 
potrafł umiejętnie wykcrzystać specy- 
łiczne tło paryskiego obrszn, dejąc 
szerag doskonale podpatrzonych typów, 

R tragmenty życia „lewego brzegu. 

  

  

    
  

  

  
Bźwiękewiac 

Ino „POLONJA“ parztowa 4. 
“II? 

| Upojna hist rja miłosna na tle roz- 
śpiewanej stolicy naddunajskiej 

t. p. t. 

Dwa serca biją 
w walca takt 

w ralach głównych: 
IRENA CARNERO, 

STEFAN LASKOWSKI 
i WITOLD RYCHTER 

Operetka wiedańska w języku 
pelskim. 
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Dziś! 

Podwójny program przedświąteczny 
tilmy p t. 

” 66 

„Paryž № dzien | 
Życie jest piękne 

| 

| 

| 

wstęp 45 gr. 
  

  

Dziś wstęp od 75 gr. 
  

płatek. 

Pa.kątza sGANSÓ 2 
KINO o g. 6.33 8, — 18, 

DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATOWID" 

GRODNO, Erygidzka 2. 

Pełna humoru komedia 

NOC SZAŁU 
W roli głównej LUCIEN B' ROUX 
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Podwójne życie Jimmy Dala 
Stopniowo zmieniały się pod zręcz-- 

nie nakładanemi szminkami nietylko ry- 
sy twarzy, ale wygląd szyi i rąk. Nawet 
wyraz oczu był teraz inny —-twardy, by- 
stry, uparty. Oczy zmieniły się pod wpły 
wem czytania i przeczytywania w kół- 
ko słów listu: 

* „Miły, Szlachetny, Złodzieju... — czy 
tał, po raz setny, usiłując zatrzymać w 
pamięci każde słowo. 

List był jakby częściową odpowiedzią 
na sensacyjny artykuł w gazecie. W o- 
statnich czasach dokonano niemało po- 
twornych zbrodni, ale ostatnie tylko były 

zaliczone na karb „Szarego Znaka'. 
W liście opisane były szczegóły zabój- 
stwa Sheldona, o których nie wiedziała 
ani policja, ani prasa, Skąd ona wiedzia- 
ła tak dużo? Kto pomagał jej w poszuki- 
waniu informacyj? 

„Zatrzymaj go, napiętnuj... ten czio- 
wiek nie zna granic. Powstrzymaj go 
Jimmy... dopóki nowa krew nie spadnie 

" na niego. Błagam". 
Dal w zamyśleniu darł list na drobne 

strzępki 
Tak, ale tego, co było w liście nie 

- Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

wystarcza — potrzebne są dowody. A 
dowody... dowody — spisane własnorę- 
cznie przez Stangeisa, przy świadkach,w 
obecności rejenta, przy świadkach, któ- 
rzy nie wiedzieli, co zawierał dokumer.t, 
— dowody te leżały we własnym sale- 
sie Stangejsa, który był mózgiem i se:- 
cem londyńskiego Świata zbrodniarzy! 

Więc to Stangeis? Dr. jekill i Mr. 
Hayde urodzony w fantazji autora, stał 
się istotą żywą, wcieloną! Dal znał Stan- 
geisa, był to rejent, który cieszył się wiel 
ką popularnością w świecie Larry-Upic- 
ra. Zwracali się do niego wszyscy ci, 
którym nieczyste sumienie nie dawało 
spokoju, o radę prosząc, jak uniknąć 
sprawiedliwości i kary za zbrodnię? 

Władza i wpływ Stangeisa na tych 
ludzi były nieograniczone. Ci, których 
on uratował, stawali się jego dłużnikami 
do końca życia. Ci zaś, którzy nie zwra- 
cali się o pomoc, bali się go, gdyż wie- 
dzieli, że „dobroczyńca przestępców " 
umie być mściwy i bezlitosny. 

Nazywano go „Wodzem  Indjan*, 
może dlatego, że w żyłach jego płynęła 
niezawodnie krew innej rasy! Świadczył 

  

s Na gwiazdkę! Колусацие 
FIRMĄ RADJOWA „„ELEBESEĘ* 

Grodno, ui. Dominikańska t tel. 186 

Konto czekówe P. K. O. 82.157. 

POLECA ZA 160 ZŁ. GoTÓwkĄ 
s-.Jamocwy odblornik radjowy, z lampami 
głośnikiem axumulatorem, baterją anodową 

i sprzętem antenowym 

Na gwiazdkę! Korzysteloe 
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 Na gwiazdke 

Na gwiazdkę! 
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o tem jego orli nos, zezowate, lecz prze- 
nikliwe oczy i ciemna żółtawo-czerwona 
skóra. Ale mimo to, że był metysem, 
przyjmowano go w  arystokratycznych 
salonach, a nawet dobre wychowanie je- 
go i eleganckie manjery były uważate 
za wzorowe. 

Więc to tak! — uśmiechnął się 
Jimmy. — z „dobroczyńcy i „opieku- 
па“ Stangeis stał się zbrodniarzem? Cóż 
w tem dziwnego? Tylko, to, że dotąd ga 
nie przyłapano. Najzabawniejsze jest to. 
że on sam się zdradził. Otaczał się naj- 
dzikszymi zbrodniarzami: Australijczyk, 
Ołuch i Clark Din. Podlegali mu ślepo, 
szli za nim, jak bezwolni niewolnicy, a on 
zapomniał, że nawet najśmielszy: pogrom 
ca zwierząt musi się mieć wobec nich na 
baczności. 

Pod wodzą Stangeisa, trójka ta po- 
pełniła tuzin zbrodni. Ale chciwość zwy- 
ciężyła strach i niewolnicy żażądali od 
swego pana równego podziału zdobyczy. 
Straszna scena miała się już zakończyć 
krwawo, gdy Stangeis wpadł na genjal- 
ny pomysł samoobrony. Kto inny nie 
odważyłby się na krok tak ryzykowny. 

Nie tracąc czasu, z rewolwerem w 
ręku, odczytał Stangeis swym wspólni- 
kom projekt listu, zaadresowanego do 
Scotland Yardu. W liście tym wyliczono 
szczegółowo wszystkie zbrodnie, pope!- 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

@лче 
Wielka 47, tel. 15-41 

Dziš premjera! Lekka, wesoł», pełaa radosnego wdzięku 1 słonecznej radości ba ka filmowa z udz. niezrówa. 

LILJARY HARVEY , HENRY GARATA 
>. »„JA$ROWŁOSY $ER U oc; mace 

Nad program: dodatki dźwiękowe. Początek 4, 6. 8 i 1015. W dnie świąterzne o £odz. 2-ej. 

  

PREMIERA! 

    

Dźwiękowe A ‚ 

Kino X HELIOS OFE 

Prcgram Świąte.zoy! 
Precz z tęsknotą i smutkiem! 

Frół śmiechu i radości 

HARGLD LLO7B 
„IKRO4A 

  

Dwie godny 

humoru i śmiechu.       
w najlepszej pikaninej, 
eroty znej komedji 

И ТА К *° 
NIKT nie jest w stsnie, powstrzymać się od wybuchów śmiechu podczas słuchania i oglądcnia tego nsjdowcipa. filmu. 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe, Ce y kryżysowe: Na i sezvs balkcn 40 gr., paiter 75 gr. na pozost, sezase balkon 

49 gr., parter 85 gr. Początek o godz, 2-ej 

  

  

D 

   
Dźwiękowe kino 

"PAN" 
Wielka 42, tel. 528 

  

BUSTER KEATON 

W dnie Świąt. o 2el 

Nad program: Nadzwyczajne atrzkcje dźwiękowe. 

! NI. weeelczy program Świąteczny. Gwiazda k« mików, najulubieńszy i najpopuiarniejszy mistrz humoru 

Człowiek, który sam nigdy się nie Śmieje, rozśmieszy 
wszystkich; starych, młodycb, dorosłych i dzieci w swoim 

najdowcipniejszym filmie — arcywesołej komedji najnowszej produkcji 

Dobroczyńca ludzkości 
Seznse: 4, 6, 8 i 10,15. 

Blety honorowe nieważne. 
  

  

Dźwiękowe kins 

HOLLYWCOD 
Mickiewicza, 22 

tel. 15-28. 

  

FSDRTRADI 

  

Elizabeth Arden 
LONDON 

Niezrównanej dobroci preparziy 
„Vanetian" do pielęgnowanza i 

udelikatniania cery 
poleca 

Wyłączna Agentura w Wiinie 
PERFUMERIA 

J. PRUŽAN 
UL. MICKIEWICZA 15 

vis-a vis Hotelu „G*orges* 
Egz. od r. 1890 Telefon 4-82 

Sprzedaż detaliczna wadług 
cennika fabrycznego 

Ii 
7 th 
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OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

X rewiru, zamieszkały przy ulicy Wiwul- 

skiego Nr. 6 m. 28 ma zasadzie art, 1030 

Ust. Post. Cywil. ogłasza, że dmią 29-go 

grudnia 1932 r. od godz. 10 rano w domu 

przy ulicy Tartaki pod Nr. 34 odbędzie się 

powtórna licytacja ruchomości, mależących 

do firmy „M. S. Morgensztern'* w osobie 

Heni Morgensztern, składających się z de- 

sek sosnowych różnych wymiarów, 0sza- 

cowanych ma. 1000 zł. 

Spis rzeczy i. szacunek takowych przej- 

rzamy być może w! dniu licytacji, 

Komornik Sądowy: Jerzy Fiediaj. 

LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 
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Polskie Zakłady 
Radjotechniczne 

„CENTRUM“ 
Spółka z ogr. odp, 

WiLNO, ui. Wileńska 20 (w. podw.) 
Polecają 

niedoścignionej jskości aparaty radjowe. 

Prawdziwą rewelację stanowią wzmacniacze 

detektorowe wraz z wbudowanym głoŚni 

kiem, zasilane z sieci prądu zmiennego 

w cenie zł. 135. 

Fachowe ładowanie akumulatorów. Najtańsze 

źródło zakupu rzdjosprzętu. 

HURT PETAL 

  

nione wspólnie, oraz role, jakie odegrali 

w nich wszyscy czterej, nie wyłączając 

Stangeisa. Spowiedź ta została napisane 

zupełnie formalnie i podpisana przez 

nic nie wiedzących Świadków. Gdyby 

Stangeisowi stało się coś złego. doku- 

ment miał być natychmiast wysłany de 

Scotland Yardu i stanowił wyrok šmier- 

ci dla trzech wspólników! Sat 

Dal skończył swą maskaradę. „Zmie-. 

nił się zupełnie w Larry-Upiora i [o 

gwizdując piosenkę uliczną, wyjął z kry- 

jówki rewolwer, czarną jedwabną maskę 

i futerał z narzędziami  złodziejskiemi, 

oraz nieodstępne pudełeczko z piecząt- 

kami. 
Pięć minut później, wyszedł z domu 

leniwym krokiem i powlókł się obojęt- 

nie po ulicy. 
Na rogu krzyknął na niego znajomy 

policjant. 
—Hailo, Larry! : 

— Aha! — тгикпа! Ра!. — Ładna 

noc! za 

Gdy odszedł za róg, przyśpieszył kra 

ku. Nie tracił coprawda czasu dotąd, ale 

już zbliżała się dziesiąta. W liście wspc- 
mniano, że dom Stangeisa będzie pusty 
przez cały wieczór. Rejent nie miał ani 
rodziny, ani służby, „dom pusty” miało 
znaczyć, że on sam nie będzie w domu. 

Ale należało się śpieszyć, bo mógł wró- 

  

Drukarnia wydawnictwa „SŁOWA* 

   

Dziś! Wielki program świąteczny! Po rez 

RAP$ODJA RUĄUŃSK 
W rol gł. MARCELA / LBANI i MIKOŁAJ « ALIKOW. Wspanisła wystawa! Czarująca muryka. Nad program Atrakcje 

dźwiękowe. P.czątek o godz. 4 6, 8 i 1015. W dni* świateczne o god: 2 el. Na 1 seane cery zniżone, 

"RER MREFPUPEPUPPU LF FYUPUTLTUIL FG tw mrrwnwowmnwowooocze gy 

Na gwiazdke! 
Ozdoby choiakowe, zabawki, lalki, koniki, rowerki. Gry dziecinaie 

i towarzyskie. 

Wieczne pióra, albumy, teki i biuwary, przybory do pisania i t. p. 

usominki gwiazdkowe. 

Kalendarze, pocztówki, bilety wizytowe od zł. 1.20 
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AMAN! 
   

E TATY 

ŻŁĄDAJRJCIE 
we wszystkich aptekach 

«ładach aptecznych znanes. 

środks od odcisków 

Prow. A. PAKA. 

O ie O AA 

GABINET. 
Racjonalnej kosmetyki lecznicze; 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ ' 
| kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, - 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetycz- 

| ny twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wz= 
' szczuplający (panie). Natryski „Hormona“ 

| według prof. Spuhla. Wypadanie włosów, 

{ 
i 
| 
| i į 

  

    

  

łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosme- 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

о2В   

W. BORKOWSKI 
Wiine, Mickiewicza 5, tel. 3-72 
OOOO 1] 

  

TRIZ 

Kto chce mieč dobry odbiornik radjowy 

dobre lub dobrze naprawione słuchawki, dobrze nała 
dowany lub naprawiony akumulator, 

Ceny najniższe 

ktrycznych oraz żarówki po cenach 

do wody. NA RATY. 

    

т 

do firmy „06NIWO“, w Wilnie 

ul. Ś-to Jańska 9, tel. 16 06. 
Na składzie duży wyb. aparatów radjowych, słuchawek i głośników 

Wykonanie sumienn 

| Posiadamy również duży wybór kloszy do lamp ele. 

chenki elektryczn*, że azka do prasowania grzejniki 
„Oszczędność i wygoda” 

  

pierwszy w wilnie 

Hymn wielkiej miłości na tle przepięknych 
pół i łanów pełnej oroku ziemi rumuńskiej. 

NIŻORE       
AŽARAAAAAAAMAMAMAAS 77 FE 

GAGEDŹ RERANRE A Z >> 
PIANINO 

Lekarze kzyżowane w dobrym* 
MESERSZEENNENINECH stanie do sprzedania-— 
o R a "a= "Okazja. Wielka оф 

e Sin 4 m mn - Dr binsbaig | pom 
choroby skórne wene- do sprzedania.  Winpil- 
ryczne i moczoplciowe. skiego 29. 
Wileńska 3, od 8 — I 

i 4 — 8. Tel. 567. 
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KuPNO лстччч 

*‹э‘№ Mieszkanie 
-. 2 pokoje z kuchażą de 

SZR PY SEE PA aw 
si ałostocka 6 — 

Sandacze ZddziEANiA od 3 pepoł. 
mrożone do 4.30 

lndyki |- = 
įša bajt jej EZETZEF ZSEE 

poleca najtanie 
ZWIEDRYNIKI ekcje 

Wileńska 28,tel. 1224 

UDZIELAM 
lekcyj francuskšego — 
—korepetycje —niedro 

go. Mickiewicza 42 — 
11 tel. 794 od 2 — 4 
po poł. 

Różne 
& ИНЕ 
— о— - 

300 ZŁ. KAUCJH 
złożę. Розгикще posa“ 
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= 

  

   

niech zwróci się 

dy kasjerki. Oferty do 
adm. „Słowa pod — 
„R. L“ 

Dyrekcja Koianji 
@а psychicznie choryce 

„JI ANIELISZKE* 
przyimuje chorych — 
opieka lekarza psychjnt, 
Całkowite utrzymanie 
80 zł. miesięcznie Pa- 
rozumieć się można te- 
lefonicznie — poczte 

. Poluknia, Nr. 1 „Janie- 

najtańszych. Ku 

  

  

liszki“. Dla niezamoż- 

Ę NĄ ŠWIETAI NĄ ŚWIĘTA! CAE 
е ini i trzyć w towary spteczne, 7 == — 

dtzczędny УМа "portoweryjne” "r odarce fykó @ 3 LISTY NA LITWĘ 
P ś przesyła szybke i regu 

] Szambedala w. Pohulanka 14 Lininis аке L Тар 
a vis-a vis Teatru Wielkiego 3. R. Cats BRZ 

Gej €i odór oka-1901. R 
E Wybór największy! Cany najniższe. ° 60 groszy. ||| 

cić przed północą. 
kolejki pod- Dal wsiadł do wagonu 

King's ziemnej i pojechał do stacji 

Croos. 
Stosownie do wskazówek, zawartych 

w liście, Dal znalazł się na ulicy, przy 
której stał dom Stangeisa. Nikogo tu 
nie było. W sąsiednich domach wszyscy 

spali. W oknach nie było światła. || 
„Stangeis nie był głupcem, nie móg” 

więc przechowywać w domu tak ważne- 
go dokumentu. Wspólnicy jego moglib; 
przecież spróbować dostać się do niebez 
piecznego dokumentu* —  rozumowa* 

Dal. 3 
W cieniu grubego drzewa, przesko- 

czył przez mur, okalający posesję rejen- 

ta. Cicho skradał się do domu nadsłuchu- 
jąc. Ale nic nie mąciło ciszy parku. Dal 
przylgnął twarzą do szyby. Nie, nie było 

nic niepokojącego!.. Jednak przeczuci.: 
jakieś powstrzymywało go, nie decydo - 
wał się na wejście do wnętrza domu. Dłu 
go stał, niezdecydowany, przez które 0- 
kno wedrzeć się do środka. Nagle drgnął 
na wieży bił zegar a głos jego rozlegal 
się ponuro w ciszy nocnej. Dal liczył 
uderzenia. сВ и 

— Jedenaście! To bardzo późno! 

Stangeis może wrócić lada chwila. Nie 

namyślając się dłużej, Dal otworzył okno 
zwykym swym sposobem i  wślizgnął 

% Obstuga punktusina i sumienna 
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się do pokoju. Błysnęło światełko i zga- 
sło. ‚ 

Ale dla wprawnego oka Larry— Upio- 
ra było tego dosyć , by zorjentować się 
w planie pokoju i dostrzec ogniotrwała 
*kasę w kącie, tak, jak wskazywane w H- 
ście. 

Ta mała, śmiesznie mała kasa była 
wykonana z niezwykłą starannością. 

— Mocny orzeszek, a tak już późno! 
— pomyślał Dal. — Właściwie trzebaby 
roznitować ścianki, ale byłoby to na rę- 
kę Stangeisowi, bo, uprzedzony odrazu 

o zniknięciu dokumentu, uciekłby natych 
miast. 

Uklęknął przed kasą. 

Czas uciekał. Nic nie mąciłe idealnej 
ciszy domu. Wrażliwe palce bez szmeru 

przesuwały się po chłodnej powierzchni 
stalowej. Wreszcie drzwiczki westchnę- 
ły. Dal wstał i otarł pot z czoła. | 

* Zgrzytnęły zawiasy i drzwiczki o- 
tworzyły się. Znów światełko błysnęło: 

tym razem oświeciło wnętrze kasy, A Ta- 

czej wewnętrzne drzwi. Pozostawała je- 

szcze lwia część pracy. „SA 
Mijały minuty. Gdzieś w domu jakiś 

zegar wybił głucho godzinę. Zgrzytnę- 
ło znowu. Tym razem Światło upadło na 
metalowe półeczki. % 

D. C. N. 

Redaktor w/z Witold Tatarzyński. 

  

       
  

  

 


