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| czeństwa ujawniły w dniu dzisiej- 

Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem

Rok XVI

DZIENNI
*

 

REDAKCJA i ADMINISTRACIJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji:
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,

w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

лИТЕрт

D zZiŚ POD PROTEKTORATEM JEGO MAGNIFICENCJI REKTOR

 

NERO ZAKONERCOTNECTE
FP.

WITOLD KONTOWTT
Komornik SE w'Szczuczynie

at 31
po krótkich | ciężkich cierpieniach zmarł dnia 14 stycznia 1932 r.

Eksportacja zwłok z domu żałoby (Wilno, Sosnowa 6) odbędzie się
dnia 16 stycznia e godz. 9ej rano do kościoła Niepekalznego Poczęcia
na Solteniszkach. Nabożeństwo żałebne w tymże kościele odbędzie się
© godzinie 9 ej min. 30 | pogrzeb w tymże dniu o godzinie 13-ej m. 30
RA Cmentarzu po-Bernardyńskim.

O tych smutnych obrządkach zawiadamiają krewnych i znajomych
Żona, Córki I Rodzina

Micgek o qolum nienitości rządowi.
(Teleionem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Na piątkowem posiedzeniu Sejmu wpłynął

do laski marszałkowskiej wniosek, podpisany przez wszystkie

Polskie, opozycyjne kluby poselskie, a więc przez Stronnictwo
Narędowe, Ch. D., N. P. R., P. P. S. I Stronnictwe Ludowe:

„Sejm na podstawie art. 58 Konstytucji żąda ustąpienia
rządu".

Jost to wniosek o wyrażenie votum nieufności.

OWACJE WIĘŹNIOM BRZESKIMW SEJMIE.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Na początku wczorajszych obrad Sejmu, gdy
Marszałek Switelski otworzył posiedzenie, i gdy na salę wszedł

Lieberman, ktoś zawołał z miejsca:

„Cześć więźniom brzeskim!* |
Posłowie lewicy powstali z miejsc urządzając owację na cześć

więźniów brzeskich.

Również padły oklaski z ław stronnictwa Narodowego. Mani-
festacja trwała kilka minut: :

„Przez ten czas marszałek dzwonił nie przywołując jednakże

nikogo do porządku.
Następnie Sejm przyjął

skowych.

Uchwała stronnictw Centrolewu
w sprawie brzeskiej.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Klub Stronnictw Ludowych i klub PPS odbyły
"wspólne posiedzenie, na którem omawiały konsekwencje procesu
brzeskiego.

W wyniku narad powzięto uchwałę, wyrażającą solidarność obu
klubów ze skazanymi w procesie i zapowiadającą dalszą walkę, aż

  

    

    
     

szereg wniosków w sprawach woj-

do zwycięstwa, z panującym systemem.

Dyni gętiego Lesazyńkiego”
(Telefonem ed własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Krakowski „Głos Narodu" notuje pogłoskę,

jakoby sędzia Stanisław Leszczyński podał się do dymisji.

Ustawy samorządowe mają wpłynąć
do Sejmu.

(Telelonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Na posiedzeniu Rady Ministrów uchwalono pro-
jekt ustaw samorządowych, który ma być wniesionym do Sejmu

| w sobotę lub poniedziałek.

- Nawet na bezrobotnych można robić
interes.

ŁÓDŹ (Pat). Władze bezpie- P. U. Pracownicy byli angażowa-
ni fikcyjnie i jedynie w celu zre-
dukowania po uzyskaniu praw do
zasiłków. Afera obejmuje ponad
100 pracowników fizycznych i
umysłowych. Gozdalskiego w dniu
dzisiejszym aresztowano. Zatrzy-
mano również w areszcie około
30 osób, zamieszanych w aferę.

Sprawa otwarcia opery w Warszawie
znów utknęła.

WARSZAWA (Pat). Jak dono-
szą pisma, ponowne otwarcie ope-
ry natrafia na nieprzewidzianą
przeszkodę. Jest nią nieustępiiwe

szym niezwykłą aferę. Niejaki
Gozdalski uruchomił  przedsię-
biorstwo pod firmą „Biuro Robót
Ziemnych i Budowlanych", spe-
cjalnie w celu zapisywania za wy-
nagrodzeniem pracowników do
Funduszu Bezrobocia i do Z. U.

stanowisko zespołu technicznego,
który wysunął niemożliwe w obec-
nych warunkach do przyjęcia po-
stulaty natury finansowej.

Odznaczenie Tetmajera i Józefa Chmielińskiego.

  

  
     

    

 WARSZAWA. Pat.—Dzisiejszy
„Monitor Polski” zawiera zarzą-
dzenia o nadaniu Złotego Krzyża
Zasługi znakomitemu poecie Ka-
zimierzowi Tetmajerowi, za zą-

Żyd. Agencja Prasowa. donosi
z Szanghaju:

„Za wzorem szeregu gmin ży-
dowskich w Stanach Zjednoczo-
nych przedstawiciele śminy ży-
dowskiej w Szanghaju zwrócił: się

sługi na polu literatury ojczystej,
oraz artyście dramatycznemu p.
Józefowi Chmielińskiemu za za-
sługi na polu sztuki scenicznej.

Żydzi cenzucują Szekspira.
do władz szkolnych o skreślenie
z lektury szkolnej „Kupca z We-
necji* Szekspira. Przypuszczalnie
władze szkolne ptzychylą się do
tej prośby.”
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odbędzie się w SALONACH KASYNA GARNIZONOWEGO

M-ci DOROCZNY BAL PRAWNIKÓW
Początek o godz. 23. — Stroje balowe.—Zaproszenia i karty wstępu można jeszcze otrzymać w Kole Prawników (Zamkowa 11). — Cena 10 zł. akademickie 4 zł.

Przybył do Wilna
i rozpoczął przyjęcia chorych

Prof. dr.

KRZYŻANOWSKI
(choroby wewnetrzne).

W godz. 12 — 1 i 4 — 7 codziennie
prócz dni świątecznych.

Wi'eńska 28, m. 9. Tel. 700,
 SZKPYEAÓALINEK: © RKA AJMmm00

  
 

zagramicą 8 zł.

A U. S. B. ALEKSANDRA JANUSZKIEWICZA i PANA PREZESA SĄDU APELACYJNEGO
WACŁAWA WYSZYŃSKIEGO

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem |! w tekscie (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrolegi przed tekstem po 28 gr.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca e 28 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Kr. 80187.

Ogłoszenia
Terminy

 

  

 

 

Dziś!
JEDYNY RECITAL FORTEPIANOWY 17—0 o

LEOPOLDA STANISŁAWA

Szpinalskiego
OBFITY I INTERESUJĄCY PROGRAM: — Sala Konserwatorjum ul. Wielka 47, (wejście od ul. Końskiej).

Sprawa przyjęcia nowego stylu
w kościele wschodnim.

(KAP) Anachronizmem, nie
mającym dziś logicznej podstawy i
uzasadnienia, jest utrzymanie na-
dal w Cerkwi prawosławnej stare-
go stylu kalendarzewego t. zw.
juljańskiego. Cerkiew bizantyjska
zatrzymała ten styl jedynie z nie-
nawiści do Kościoła rzymsko-ka-
tolickiego, mimo że przeciwko te-
mu przemawiały nauka i życie.
Nie mogła się pogodzić, że styl ten
został zaprowadzony przez Papie-
ża Grzegorza XIII. Niechęć do
Zachodu i łacinników dotychczas
wstrzymuje Cerkiew prawosławną
przed wprowadzeniem koniecznej
reformy kalendarzowej i zrówna-
niem się w tej dziedzinie ze świa-
tem cywilizowanym.

Stary styl kalendarzowy utrzy-

 

A jednak Briand wycofuje
z życia politycznego i parlamentarnego.it

PARYŻ. 'Były . minister spraw

zagranicznych Briand przyjął w

ciągu dnia dzisiejszego licznych

przyjaciół, polityków i dyploma-

tów zagranicznych. Wśród dypło-

matów zagranicznych zauważono

m. in. ambasadora angielskiego.

Delegacje grup lewicowych złoży-

ły ustępującemu ministrowi za-

pewnienie, że i w przyszłości po-

zostaną wierne jemu i jego poli-

tyce. Przewodniczący irakcji rad.
soc. Herriot wręczył Briandowi

rezolucję frakcji z wyrazami za-

ufania radykałów socjalnych do

uprawianej przez ministra polityki

pokojowego współżycia i zbliżenia

narodów. Zapowiedziana na dziś

przed południem wizyta premjera

Lavala odbyła się dopiero w póź-

nych godzinach popołudniowych.

Wizyta ta zmierzała do skłonienia

Brianda do objęcia w nowym ga-

binecie Lavala stanowiska mini-
stra bez teki, Według zapewnień

miarodajnych kół politycznych

wizyta ta nie odniesie rezultatu

pozytywnego, gdyž Briand po

opuszczeniu pałacu przy Qvai

d'Orsay zamierza na dłuższy czas

wycoiać się całkowicie nietylko

z życia politycznego, ale także

parlamentarnego.

mał się dotychczas i w Kościele
katolickim obrządku wschodniego.
Przed reformą stylu wstrzymywał
tu wzgląd na pewne powiązanie
świąt, służby Bożej z rokiem ka-
lendarzowym  juljańskim. Coraz
jednak częściej w społeczeństwie
greko - katolickiem Małopolski
Wschodniej rozlegają się głosy za
wprowadzeniem nowego stylu. Z
punktu widzenia kościelnego i
państwowego reforma ta jest po-
żądana. Ostatnio poruszyło tę
sprawę ukraińskie „Diło” ż dn. 7
i 13 b. m Wypowiadający się w
tej sprawie poseł Oleśnicki o-
świadcza, że opór uświadomio-
nych włościan ukraińskich nie był
by tak silny, jak to się wydaje na
pierwszy rzut oka.

PARYŻ. Wbrew- zapewnie-
niom, że powodem ustąpienia b.

ministra spraw zagranicznych

Brianda był zły stan zdrowia,
utrzymuje się uporczywa pogłos-

ka, że Briand wycofuje się z czyn-

nego życia politycznego z powo-
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Burza na Dale
Bandyci chińscy atakują,

CZIN CZOU (Pat.) Oddział 32
żołnierzy japońskich, którzy ek-
sportowali transport żywności,
został wycięty w pień w pobliżu
Czin-Hsi przez bandytów, którzy
spalili trupy celem zatarcia śla-
dów. Oddział ten powracał po
dostarczeniu transpertu żywnością
szwadronowi kawalerji japońskiej,
który równiez poniósł przed kil-

"się
dów natury politycznej, W kołach

lewicowych panuje przekonanie,

że b. minister odegra jeszcze po-

ważną rolę podczas przyszłych

wyborów do parlamentu fran-

cuskiego.

W roku bieżącym wobec ciężkiego położenia kraju, a w
szczególności naszego rolnictwa

nie odbędzie się.

 

Bal Rolników
Koło Rolników Stud. U. S. B.

w Wilnie.
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kim Wschodzie
koma dniami ciężkie straty w
walce z bandytami.

Demoralizacja wojsk chiń-
skich.

MOSKWA (Pat.) Z Pekinu do-
noszą, że 9 pułk wojsk rządo-
wych z powodu niewypłacenia
mu żołdu przeszedł na stronę
komunistów chińskich i wspólnie
z nimi obsadził miasto Tu-Czou
w prowincji Szen-Si.

Uczony fafszerzem monet.

BERLIN. Pat. — Wielką sen-
sację wzbudziło tu aresztowanie
fałszerzy monet, którymi okazali
się autor podręcznika prawa mię-
dzynarodowego dr. Salabon oraz
jego żona.

Fałszerze mieli puścić w obieg
ogółem ponad 3 tysięce funtów
szterlingów, przeważnie na tar-
gach miejskich. Pieniądze  fał-
szowano w piwnicy luksusowej
willi, zamieszkałej przez Salabo-
nów.

sensacyjny artykuł
w „POPOlO d-itailiia“*.

Mussolini za skreśleniem długów wojennych?
RZYM (Pat). Cała prasa tutej-

sza przedrukowuje i szeroko ko-
mentuje drugi z rzędu artykuł
„Popolo d'Italia“ w sprawie ukoń-
czenia „buchalterji wojennej“ Za-
lecane jest porozumienie ośćlno-
europejskie w sprawie skreślenia
reparacyj oraz utworzenie wspól-
nego irontu europejskiego w sto-
sunku do Ameryki w sprawie
skreślenia długów wojennych.
Prasa faszystowska uważa to za
jedyny pozytywny program w roz-
wiązywaniu bieżących problemów
międzynarodowych. „Bez względu
na trudności należy się liczyć —
pisze „Giornale d'ltalia — z fak-
tem, że Europa i Ameryka nie sta-
nowią odrębnych światów. Z każ-
dym dniem wzrasta solidarność
interesów ekonomicznych, poli-

LAVAL MA ODPOWIEDZIEĆ BRUENINGOWI.
PARYŻ, Premjer Laval о-

kreśli, jak zapewniają w mia-

rodajnych kołach, w związku

z wtorkowem  exposć рге-
gramowem nowego rządu o-

ficjaine ustosunkewanie się

rządu francuskiego do ostat-

niego wystąpienia kancierza,

dra Brueninga.

Zwyžka kursu funta.
LONDYN (Pat). Na giełdzie

piątkowej zaznaczyła się znaczna
zwyżka funta szterlinga. Kurs
funta osiągnął wysokość, nie noto-
waną od dnia 30 września r. ub.
Notowano: Amsterdam 8,71!/:, Pa-
ryż 89,12, Zurych 17,93'/2, Berlin
14,73, Nowy York 3,50. Wzmian-
kowana zwyżka funta szterlinga
żywo jest komentowana przez Ci-

ty. W dniu 15 b. m. zapotrzebo-
wanie na funt silnie wzrosło, w
szczególności przez państwa kon-
tynentu europejskiego Fakt ten
komentują jako przyczynę zwyżki.
Pozatem City doszukuje się przy-
czyn w opłymistycznych nastro-
jach w kwestji możliwości dojścia *
do porozumienia w sprawach re-
paracyj.

Skazanie żony Gandhiego.
BOMBAY (Pat). Aresztowana

parę dni temu żona Gandhiego zo-

stała skazana na 6 tygodni wię-
zienia.

ZGON B. KRÓLOWEJ GRECJI.
FRANKFURT (Pat). Zmarła tu była królowa Grecji Zołja.

tycznych i kulturalnych pomiędzy

starym a nowym światem. Po-

nadto Ameryka, która umieściła

w Europie olbrzymie kapitały, nie
może patrzeć obojętnie na ciężkie
doświadczenia oraz jei tragiczną

sytuację obecną. W tych warun-

kach porozumienie się pojednanej

i jednomyślnej Europy ze Stanami

Zjednoczonemi jest nieodzowną
koniecznością”, Dzisiejsze we-
zwanie „Popolo d'Italia" do Ame-
ryki przypisywane jest bezpośre-
dnio  Mussoliniemu. Dzienniki
włoskie uważają to za krok wy-
soce ważny w polityce świata.

GŁOSY PRASY NIEMIECKIEJ.
BERLIN (Pat). Prasa niemiec-

ka omawia z żywem zadowole-
niem drugi zkolei artykuł „Popolo
d'Italia" w sprawie długów wo-
jennych, przypisując go również
Mussoliniemu. — podkreśleniu
autora, że Europa powinna zacząć
od anulowania wzajemnych dłu-
gów wojennych, „Vossische Zig.”
dopatruje się tezy, która po po-
dróży Grandiego do Ameryki nie-
jednokrotnie już .wysuwana była
ze strony italskiej.

WRAŻENIE W LONDYNIE,

LONDYN (Pat). „Daily Tele-
śraph' stwierdzając, że przypisy-
wane inspiracji Musoliniego arty-
kuły „Popolo d'Italia“ wywarły
w Londynie wrażenie, podk.eśla

równocześnie z powołaniem się na
wiarogodne źródła, że rząd bry-
tyjski pragnie ograniczyć konie-
rencję |lozańską wyłącznie do

kwestji reparacyj. Rząd brytyjski
uchyliłby się od dyskusji w spra-
wie długów wojennych bez udzia-
łu Ameryki i nie okazałby sym-
patji dla wysuniętej w powyż-

szych artykułach wspólnej akcji
ligi dłużników europejskich wobec
Ameryki. W. tych warunkach nie
należy oczekiwać, aby konferencja
lozańska mogła potrwać dłużej,
niż tydzień. Dziennik podaje, ja-
koby premjer Laval podkreślić

miał wobec niektórych ambasa-
dorów w Paryżu, że Francja weź-
mie udział w konferencji lo”ań-

skiej tylko, o ile osiąśnie przed-
tem porozumienie z Wielką Bry-
tanją i z Niemcami.

 

 

A jednak też woda na młyn niemiecki.
BERLIN (Pat). Niemieckie ko-

ła polityczne nadają artykulowi
Keynesa, ogłoszonemu w „New
Statesman" charakter balonu
próbnego, pochodzącego z an-
gielskich kół rządowych. Prasa

niemiecka przeciwstawia „kom-
promisowe* wywody  Keynesa
tezie niemieckiej, domagającej
się ostatecznego rozwiązania spra-
wy odszkodowań,

 

 
Estonja rokuje z Sowietami.
Prasa donosi paktu o nieagresji
że rokowania dzone w Moskwie.

sprawie

TALLIN (Pat). będą prowa
z kół urzędowych,
sowiecko-estońskie w

Aa

KOMUNIKAT KLUBU MLODYCH
W niedzielę dnia 17 b.m. w lokalu własnym (ul. Orzeszkowej 11)

odbędzie się

DANCING TOWARZYSKI
Początek o godz. 18 ej. Wstęp za zaproszeniami, które można otrzy»

mać w Sekretarjacie codziennie od godz. 19-ej do 21-ej.

 



   

"0 co im chodzi?
W numerze wczorajszym za-

mieściliśmy wiadomość o zgłosze-

niu przez posłów żydowskich in-

terpelacjj w sprawie zajść listo-

padowych w Wilnie. й
Obecnie pozwolimy sobie tę

interpelację omówić nieco szerzej.

-Nie będziemy streszczali prze-

biegu wypadków. Znamy je aż

nadto dobrze i pamiętamy, co

o genezie i formie zajść powie-

dziano na konferencji prasowej

w Województwie.

A teraz przyjrzyjmy się temu,

jak sprawę oświetla interpelacja

posłów żydowskich.
Przedewszystkiem okazuje się,

że żydzi zawczasu wiedzieli i spo-

dziewali się wystąpień antyżydow-

skich.
„Wiadomem było, iż do Wilna przy-

byli przyjezdni agitatorzy. Spodziewano

się każdej chwili wybuchu wystąpień

antyżydowskich."

Studenci Polacy nie przeczu-

wali i nie spodziewali się, policja
nie wiedziała, ale żydzi wiedzieli,

ba nawet już
ww niedzielę, dnia 8. 11. 31 r. zgło-

siła się do Rektora Uniwersytetu Wileń-
skiego, prof. A. Januszkiewicza, dele-

gacja Wzajemnej Pomocy Studentów
Żydów U. S$. B. z prośbą o zapobieśnięcie
ewentualnym wypadkom.”

Charakterystycznem jest, że
wiedzieli i interwenjowali u Re-

ktora członkowie Wzajemnej Po-

mocy Studentów Żydów U. S B.,
w lokalu której to organizacji zna-

leziono później arsenał pocisków

w postaci kup kamieni, zniesio-

nych zawczasu z podwórza.
A od kiedy panowie ci wie-

dzieli o przygotowujących się wy-

padkach i agitacjach z War-
szawy? i +

Odpowiedž mamy na początku

interpelacji:
„W sobotę, dnia 7. 11. 1931 r. ro-

zeszly się pogloski, že w Wilnie mają się

rozpocząć rozruchy antyżydowskie za

przykładem Krakowa i Warszawy.”

A więc już w sobotę wiedzieli,

że bawią w Wilnie jacyś agitato-

rzy i podburzają młodzież do wy-

stąpień!

Jaka szkoda, że odrazu nie po-

dali policji nazwisk tych agita-

torów. Zostaliby oni w sobotę

aresztowani i nie doszłoby do
żadnych ekscesów.

A teraz o samych wypadkach.

Jak się to zaczęło?

A więc dn. 9 listopada:
„Żydów — medyków, którzy chcieli

wejść do prosektorjum, na zajęcia nie

wpuszczano i przemocą wypychano z

sieni prosektorjum, przyczem wznoszono

okrzyki antyżydowskie: „Precz z żydami!
Bić żydów!” i t. d“

Krzyczano zatem, ale nie bito.

O żadnem biciu kogokolwiek
przez studentów Polakóww tym
dniu niema mowy. Wprawdzie,
wedle słów interpelacji,

„śrupki demonstrantów wdzierali (!) się

do sal wykładowych gmachu główhego i
wyrzucali stamtąd żydów”,

ale znowóż bez bicią i gwałtów fi-
zycznych.

Dopiero gdy utworzyły się dwa

pochody — jeden studentów Po-

laków, a drugi żydowski —
„policja wdarła się do pochodu ży-

dowskiego, rozproszyła go, bijąc uczest-
ników pałkami gumowemi, tak, że wielu

z mich zostało dotkliwie poturbowa-

nych.”

Wielka szkoda, że interpelancj
zapomnieli dodać, dlaczego policja
musiała tak ostro zareagować.

Pierwszy dzień wypadków za-
kończył się, wedle słów interpe-

lantów, rozpędzeniem  manife-

stacji żydowskiej, bo ludność Wil-
na zachowywała się spokojnie.

„ Jakoby
„tu i owdzie można było zauważyć

grupki Polaków, których zachowanie się

świadczyło o pewnem przygotowaniu się

do czynnych wystąpień antyżydowskich.”'

Tu interpelacja przemilcza, że

właśnie w tym czasie zostali po-

bici przez bojówki żydowskie (już

zatem zorganizowane) studenci

Polacy, jak Houwaldt, Słoński i

inni.

N. b.: Co do tego, iż napadnięci

nie brali żadnego udziału w mani-

festacjach, niema żadnych wątpli-

wości.
Przemilcza interpelacja tę oko-

liczność, że bojówkarze żydowscy

operowali kastetami, t. zw. swin-

cówkami i t. p. bronią bandytów

i rzezimieszków.

Następnego dnia zaszedł wy-

padek zabójstwa ś. p. Stanisława

Wacławskiego, o którym to fakcie

interpelacja wspomina tak: Pod-

czas

„rozpędzania żydów przy ul. Slo
wackiego między różnemi grupkami mło-

dzieży żydowskiej i polskiej doszło do

starć, przyczem wzajemnie obrzucaao się

kamieniami i dochodziła do bójki na

pięście i laski.

Podczas tego zamętu, niewiadomo

w jaki sposób, został ciężko zraniony

student i-go kursu prawa, członek mło*
uzieży wszechpolskiej, Wacławski.

Student ten został odwieziony do-

rożką, na której stopniach stało 2-ch

studentów w czapkach bratniackich z re-

wolwerami w rękach, potęgując jeszcze

ten ogólny nastrój podniecenia, który

pod wrażeniem zajść przy ul. Słowac-
kiego prędko rozpowszechnił się w ca-

łem mieście."

Mała rzecz!

Zabito akademika Polaka w ja-

kiś dziwny, „niewiadomo jaki spo-

sób”, przyczem interpelanci znów

przemilczeli, że rozpędzano ży-

dów, bo atakowali pochód akade-
mików polskich, jak również 1 to,

że dorożkę, wiozącą ranneśo już

przedtem ś. p. Wacławskiego,

obrzucono kamieniami, z których

jeden trafił go powtórnie w głowę.

Słowem pominięto szereg naj-

ważniejszych momentów zajść,

wykazujących, po czyjej stronie

była prowokacja i agresywność

Wprost niezrównany jest opis

zajść w lokalu żydowskiej Wza-

jemnej Pomocy przy ul. Li:dwi-

sarskiej:
„W lokalu wtedy znajdowali się

studenci, częściowo — jak zwykle —

w stołówce, częściowo zaś — pod wpły-

wem zajść tego dnia — wyrzuceni z róż-

nych gmachów uniwersyteckich.

Byli tam wtedy również b. poseł na

Sejm Dr. Wygodzki, p. in. Spiro i apl.

adw. Mojżesz Orensztein, b. prezes

Wzajemnej Pomocy Studentów żydów.

Pochód studentów Polaków, który

przyszedł do rogu ul. Wileńskiej i Lu-

dwisarskiej, zajął wrogą postawę wobec

znajdujących się w swoim lokalu stu-

dentów żydów, wznosząc wrogie okrzyki

antyżydowskie i obrzucając okna ka-

mieniami. Wybili 14 szyb. Studenci
żydzi pozostali wewnątrz, alarmując te-

lefonicznie policję z ll-go Komisarjatu.“

Zapomniano naturalnie dodać,

że „pochód zajął wrogą postawę”

dopiero wówczas, gdy z okien lo-

kalu posypały się kamienie (przy-
pominamy świadectwo generała

Olszyny-Wilczyńskiego), uzbiera-
ne zawczasu, sądząc z interpelacji,

pod łaskawem okiem obecaych

«we Wzajemnej Pomocy pp. d-ra

Wygodzkiego, inż. Spiro, Oren-

szteina, no i pod osłoną bojówka-

rzy, którzy przecież członkami

Wzajemnej Pomocy nie mogli być.

W takim tonie utrzymana jest

cała interpelacja, która kończy się

wyrażeniem oburzenia, že pelicja
raz poraz nader ostro występo-

wała przeciwko żydom, natomiast

nie zdołała dopatrzeć się tych

groźnych wystąpień ze strony mło-

dzieży akademickiej i ludności

chrześcijańskiej wogóle, o których

zresztą i sami żydzi nic konkret-

nego powiedzieć nie mogą.

Ale oddajemy głos autorom in-

terpelacji:

„Podczas opisanych wypadków po-
licja w przeciągu pierwszych krytycz-

nych 2-ch dni zachowywała się bądź
biernie, bądź wrogo względem żydów,

aresztując często żydów, którzy się

o pomoc do niej zwracali.

Jakie było zachowanie się policji,

widać z następującego zestawienia:

w wyniku zajść, przeważnie z pierwszych

2-ch dni, do Sądu Okręgowego w Wilnie

z art. 122 K. K. wpłynęło na mocy pro-

tokułów policyjnych 17 spraw z ogólną
liczbą oskarżonych 27 osób, przyczem
spraw żydowskich 11, a oskarżonych 16,
a chrześcijańskich zaś 6 spraw i 11 oskar-
żonych, z czego sądzić należałoby, iż w

Wilnie miały miejsce ekscesy anńty-

polskie.

Dodać należy, że wskutek wyżej
opisanego postępowania policji również

isprawy w Sądzie Okręgowym zna'azły

się w tak  niezrozumiałej  provorcji.

Wpłynęły te sprawy do Sądu Okręgo-

wego bez śledztwa wstępnego i nawet
bez dochodzenia prokuratorskiego, a tyl-

ko wskutek protokułów i zapisek do-
chodzenia policji Do dnia dzisiejszego

na mocy art. 122 K. K. (który jest prze-
dłużeniem art. 2691 st. kod. ros.), stwo-

rzonego specjalnie w stosunku do „po-

gromców* żydów w Rosji carskiej, —-

skazanych zostało 4-ch żydów po pół-
tora roku więzienia i jeden chrześcijanin

na siedem dni aresztu.
Wyżej wskazane procesy sądowe

dotyczą tylko t. zw. mętów społecznych,

natomiast aż do tego czasu nic nie sły-

chać o śledztwie w sprawach rozruchów
studentów."

Pozwoliliśmy sobie zająć nieco

dłużej uwagę naszych czytelników

sprawą tej interpelacji, śdyż rzuca
ona światło na stosunek do całej
tej sprawy przywódców żydow-

skich.
O co im właściwie chodzi?

Chyba ostatni ustęp dostatecznie

to wyjaśnia.

W każdym razie nie o sprawie-
dliwość, lecz jedynie i wyłącznie

o zemstę.

(zy płaci stałą kładę
m Stronniciwo Katodowe?

 

 

  DZIENNIK WILER$KI_.

Wciąż o Brześciu.

Cała prasa w dałszym ciągu
poświęca 'wiele uwag sprawie wy-
roku w procesie byłych więźniów
brzeskich.

Prasa sanacyjna wydała west-
chnienie ulgi:

„Nareszcie się skończyło!
Rozumiemy tych biedaków, bo

rzeczywiście, stanie przez biizko
trzy miesiące pod pręgierzem opi-
nji publicznej nie należy do rze-
czy przyjemnej i nawet stępione
nerwy sanacyjne w końcu mogły
odmówić posłuszeństwa.

Białe plamy.

Z opinją prasy opozycyjnej nie
możemy zapoznać naszych czytel-
ników w całej rozciągłości z tej
prostej przyczyny, iż najlepszym
jej odzwierciadleniem były kon-
fiskaty dodatków nadzwyczajnych
i liczne białe plamy w artykułach
omawiających wyrok,

Nawet prorządowy „Illustro-
wany Kurjer Krakowski* uległ
konłiskacie za podanie

„brzmienia okrzyków na cześć b.
więźniów brzeskich oraz za umieszcze-
nie wywiadu ze znanym  jasnowidzem,
inż. Ossowieckim, w którym to wywia-
dzie dopatrzono się niedozwolonych ko-
mentarzy do wyroku”.

Ogłoszenie wyroku.

Ponieważ konfiskacie uiegły
w pierwszym rzędzie opisy oko-
liczności towarzyszących ogłosze-
niu wyroku, więc woleliśmy po-
wstrzymać się narazie z poda-
niem szczegółów, które obecnie
możemy przytoczyć z nieskonfisko
wanych numerów pism warszaw-
skich. Czynimy to na podstawie
sprawozdania „ABC:

Sala sądu okręgowego w Pałacu Pa-
ca nigdy chyba nie była tak zapełniona,
jak wczoraj. Poprostu morze glow. Cro-
madziły się również tłumy przed gma-
chem. Rozpraszała je policja.

O godz. 12 m. 10 wszedł na salę sąd.
Wszyscy wstają, Robi się śmiertelna ci-
sza. Trzej sędziowie, przewodniczący
Hermanowski oraz Rykaczewski i Iesz-
czyński, w biretach na głowach, stoją
przy zasłanym zielonem suknem stole
trybunału.

Sędziowie.

Oto wrażenia z rzutu oka na
sędziów:

Przewodniczący Hermanowski przy-
stępuje do czytania wyroku. Nie podniósł
oczu na publiczność, kiedy wszedł na sa-
lę; opuszczone ma oczy, przebierając kart
ki, które ma w ręku, i nie podnosi ich
przez cały czas czytania wyroku i moty-
wacji. Wesoło i z zadowoleniem patrzy
p. Rykaczewski. Trzeci sędzia, p. Lesz-
czyński, sprawia wrażenie człowieka ugi-
nającego się pod ciężarem.

Wrażenie na sali.

Jak już zaznaczyliśmy, wraże-
nie wyroku było ogromne. O tetn,-
jak się zachowała
opisuje w sposób następujący:

nGdy przewodniczący przystępuje do
odczytania kar, na sali powstaje szmer,
który rośnie przy każdem wymienianem
nazwisku.

Trzy do czterech minut trwa odczy-
tywanie s.mego wyroku.

; Silne wrażenie wywołuje wiadomość,
że sędzia Leszczyński zgłosił „votum se-
paratum“ przeciwko wyrokowi. Jeszcze
większe wrażenie czyni brzmienie o-
świadczenia sędziego Leszczyńskiego, za-
protokułowane w sentencji wyroku:

„Zgłaszam zdanie odrębne za unie-
winnieniem wszystkich oskarżonych'.

Sqdzia Stanisław Leszczyński był re-
„ ferentem sprawy.

Czytanie motywów.

W dalszym ciągu cytujemy z
„ABC“:

Sędziowie siadają. P. Hermanowski
cicho i pośpiesznie zaczyna odczytywać
motywy wyroku, spisane na 16 kartkach.
Od czasu do czasu zahacza się przy ja-
kiemś słowie. Wówczas sędzia Rykaczew
ski, który snać motywy wyroku pamięta
doskonale, podpowiada mu wyraz.

Sędzia Leszczyński siedzi z pochy-
loną, wspartą na dłoni głową. Twarz ma
boleśnie wykrzywioną.

Oskarżeni przyjmują wyrok i moty-
wy z całkowitym spokojem. Obrona słu-
cha uważnie i już chwyta arśumenty do
apelacji.

Po ogłoszeniu wyroku.

Czytanie wyroku i motywów
skończone. Sędziowie wstają i wy-
chodzą. Wówczas, iak podaje
„ABC“:

Z lawy oskaržonych zrywa się pos.
Cioikosz i wznosi okrzyk:
— Niech żyje Polska Partja Socjali-

styczna!
Okrzyk przyjęty jest milczeniem.
Ktoś wznosi okrzyk:

sala „ABC* )

— Niech żyje wolna Polska!
Podejmuje ten okrzyk cała sala.
— Niech żyje prawdziwa sprawiedli-

wość! — grzmią dalej okrzyki.
Padają inne okrzyki.
Na ławę oskarżonych sypią się kwia-

ty. Przyjaciele i znajomi biorą oskarżo-
nych w objęcia. Sala powoli opróżnia się.

Przed śmachem sądu.

Na dziedzińcu w dalszym ciągu
publiczność urządza owacje oskar
żonym. Szszególnie gorąco witany
jest pos. Witos. Jak podaje „Ro-
botnik“:

„Bardzo liczna policja zrazu zacho-
wywała się spokojnie, ale wnet ukazały
się wyższe szarże, p. komisarz Fuchs, p.
naczelnik Lisowski — i policja przystą-
piła do energicznego rozpędzania  tłu-
mów. Pałki gumowe poszły w ruch, za-
migały w powietrzu szable obnażone, u-
kazały się nad głowami ludzkiemi kolby
karabinowe.

Trzech policjantów podbiegło do sę-
dziwego posła tow. Śledzińskiego, który
legitymował się jako poseł. P. Lisowski
nakazał jednak przytrzymanie tow. Śle-
dziūskiego. Na wieść o jego aresztowa-
niu interwenjuje tow. pos. Dubois; doma-
ga się uwolnienia go jako posła. Naczel-
nik Lisowski odmawia, mówiąc, że
„schwytal“ tow. Śledzińskiego na „gorą-
cym uczynku”. Dopiero po jakimś czasie
zwalnia go. Przytrzymano jeszcze kilka-
naście osób. Rozpędzanie trwało 3 i pół
godziny. Było sporo aresztowanych i jest
dużo pobitych w czasie rozpraszania”.

Prawda i konsekwencja.

Jakie są pozytywne skutki pro-
cesu? Na to pytanie odpowiada
„Kurjer Poznański”:

„Jakkolwiek wypadł wyrok sądu pp.
Hermanowskiego, Rykaczewskiego i Lesz
czyńskiego, pod względem moralnym i
politycznym siedział na ławie oskarżo-
nych przez dni 55 system „legendowy” i
jego waleci, i system ten i jego waleci
zeszli z ławy oskarżonych — obarczeni

potępieniem całej zdrowej opinji publicz-
nej“.

Przed procesem jedynie kie-
rownicze czynniki polityczne po-
szczególnych stronnictw znały

„jeżeli nie we wszystkich szczegó-
łach, to w znacznej mierze, konspiracyj-
no-kryminalne knowania i poczynania
„naprawiaczy” Rzeczypospolitej. zieki
procesowi ogół polski poznał prawdę, —
brutalną, cyniczną prawdę „rzeczywistej
rzeczywistości".

Ale stwierdzić należy, że obok tej
brutalnej i cynicznej prawdy о „ideo-
wych” sternikach „sanacyjnego“ obozu
ujawniło się w procesie długoletnie krót-
kowidztwo kierowniczych czynników le-
wicowych i odnośnych umiarkowańszych
ich sojuszników. Przecież oni to lata ca-
łe tamtym torowali drogę, przecież oni
to w tym właśnie celu prześcigali się tak
długo w bezwzględnem zwalczaniu obozu
narodowego.

Nie zmienia to oczywiście w tej
chwili zgoła stosunku naszego do skaza-
nych jako ludzi. Stwierdzamy tylko
krwawą ironję losu, — tak krwawą, że
trudno w dziejach znaleźć przykład po-
dobny.

Proces brzeski potwierdził, że jedy-
nie obóz narodowy miał zawsze właści-
wy, konsekwentny, trzeźwy i nieugięty
stosunek do systemu, któremu się wyda-
je, że może dzień dzisiejszy uważać za
dzień swego tri

Sumienia.

Na zakończenie przeglądu pra-
soweśo parę uwag na „temat oder-
wany“ — o sumieniach.

O rozmaitych rodzajach sumie-
nia pisze „ABC“:

„Sumienie jest koroną no drzewie
życia. Decyduje o barwie i o kształcie
moralnym człowieka.

Są trzy rodzaje ludzi, bo są trzy ro-
dzaje stosunku człowieka do prawdy
wewnętrznej. ъ

Pierwszy, to człowiek, który posiada
własne sumienie i postępuje zgodnie z
prawdą wewnętrzną. Oparty o nią. moc-
no .w sobie związany, może wahać się i
ważyć, ale w końcu zawsze wejde.e na
prostą drogę sumienia, potrafi oprzeć się
sugestjom i wpływom zewnętrznym, nie
stchórzy.

Człowiek prawy.
Drugi rodzaj, to człowiek, któ:v żwie

według pożyczanego sumienia i dlaiego
codziennie, ma w sobie inną prawd. Loś
tam w środku drzemie i rusza się, ale
tak lękliwie i słabo, że mózg, gorączkowo
szukający drogi wyścia, nie ma o co się
oprzeć. Człowiek o pożyczanem sumie-
niu waha się i waży krótko, bo rychło
daje się zwyciężyć cudzej woli, tak zu-
pełnie, że postępując jak w hypnozie ma
błogie uczucie „spokojnego sumienia" i
dobrze spełnionego obowiązku.

Człowiek słaby.
Trzeci wreszcie rodzaj, to człowiek

bez sumienia. Prawdę wewnętrzną ma
zbudowaną w postaci rachunku zysków
i strat. Nie zmaga się w sobie, nie prze-
żywa walk wewnętrznych, lecz tylko
oblicza i kalkuluje. Sumienie przerobił
na książkę buchalteryjną karjery, a po-
zatem „jest mu wszystko jedno”. Nie
obarczony przesądami moralnemi, toruje
sobie drogę życia zgiętym w kabłąk
grzbietem.

Człowiek nędzny.
Trzy sumienia — trzy rodzaje ludzi.

Redukcje w szkolnictwie powszechnem
w Krakowie.

40 sił nauczycielskich pójdzie w „odstawkę".

Jak donosi prasa krakowska,
od półrocza bieżącego roku szkol-
nego ma być zwolnionych dal-
szych 40 sił nauczycielskich w
szkolnictwie powszechnem w Kra-
kowie. Redukcji ulegnie reszta sił
pomocniczych, kontraktowych, o-
raz niektóre młodsze siły etatowe.

Redukcja sił ma być przepro-
wadzona drogą kumulacji szkół
mieszczących się w jednym i tym
samym śmachu, W Krakowie jest
bowiem szereg budynków, w któ-
rych mieszczą się dwie a nawet
trzy szkoły, Fakt ten wynikł z po-
wodu rosnącej frekwencji dzieci
szkolnych a braku odpowiedniej
ilości pomieszczeń. Obecnie rów-
norzędne klasy zostaną połączone,
wskutek czego szereg sił kierow-
niczych i nauczycielskich będzie

mogło być użytych do pracy w
innych szkołach, w miejsce osób
zredukowanych.

O ile władze szkolne przez łą-
czenie szkół zyskają do swej dy-
spozycji większą liczbę nauczy
cieli, to jednak przeładowanie klas
uczącą się młodzieżą (niejedno-
krotnie przy podwojeniu dotych-
czasowej liczby dzieci w klasach),
nietylko wpłynie ujemnie na tok
nauki ale pogorszy w niesłychany
sposób warunki higjeniczne w
szkołach krakowskich. Zyski ma-
terjalne jakie państwo zdobędzie
przez redukcję sił nauczyciel-
skich, w niczem nie wyrównają
tych szkód, jakie w jej konsekwen
cji ikną z przesadnych i źle po
jętych oszczędności.

 

Najwięcej żądana
na rynkach światowych

ang. KERBATA LYONS
już ze świeżych zbiorów
jest do nabycia w handlach

kolonjalnych

Przedst. na Wilno:

K. ABŁAMOWICZ
ul. Kasztanowa 7. 117440 Į

Nowoczesny
alchemik.

Na czem polega tajemnica
wynalazku Dunikowskiego.
Paryski „Le Matin" donosi, iż

 

inż. Jan Dunikowski, którego
uwięzienie — słuszne czy nie-
słuszne, co wykaże prowad7one
śledztwo — odbiło się głośnem
echem w całej prasie międzynaro-
dowej, przygotował w tych dniach
memorjał dlą swego obrońcy
prawnego.

Dunikowski, przybywszy w r.
1927 na brzeg lazurowy, opanował
już zupełnie swój wynalazek, któ-
remu poświęcił 20 lat pracy, swą
fortunę i płuca, zniszczone wyzie-
wami kwasów i rtęci.

Teorja jego brzmi: egzystuje
tylko jedno ciało niezłożone —
tlen. Różne jego przemiany dają
wszystkie znane materje.

ole mineralne, których znacz-
ne ilości zawierają tereny obfitu-
jące w metale, są jedną z faz
przejściowych — stanowią pół
drogi pomiędzy tlenem a metalem.

By te embrjony przemieniły się
w metale pod wpływem promie-
niowania ziemi, trzeba tysiącieci,
tymczasem, według słów Duni-
kowskiego, może on w niespełna
60 sekund dokonać transiormacji
tytanicznej.

Maszyna, wykonująca tę pra-
cę, składa się z retorty napełnio-
nej zmieszanemi metalami, któ-
rych cząstki, podlegając szybkim
wstrząsom, nabywają cech rado-
aktywnych. Zderzenia moleku-
larne atomów wydzielają z nich
promienie identyczne, lecz nie-
skończenie silniejsze od promieni,
wydzielanych przez ziemię.

Te nowe promienie, które na-

zwał promieniami „Z” lub promie-
niami synthenicznemi (rayons syn-
theniques) są zupełnie różne od
wszystkich innych,. znanych do-
tychczas. By działalność ich na

sole mineralne była skuteczna,
musi być skombinowana z prąda-
mi elektrycznemi: prądem o wy-
sokiej częstotliwości, prądem sta-

tycznym i promieniami ficleto-
wemi.

Rezultaty tego zabiegu mają
być nadzwyczajne. Jeżeli dany
minerał, zawierający złoto, pod-
dany zwykłej analizie daje 36 gra-
mów złota z tonny, to traktowany
metodą Dunikowskiego wykazał-
by 350 gr.

Dunikowski, zrujnowany kosz-
townemi doświadczeniami, posta-
nowił znaleźć wspólników, będą-
cych w stanie dostarczyć mu fun-
duszów do udoskonalenia jego wy-
nalazku.

Z tą chwilą zaczyna się jego
kalwarja, której przedostatnim
etapem jest posądzenie go o oszu-
stwo i uwięzienie.

Jaki obrót weźmie cała ta
sprawa, trudno narazie przesą-
dzać — wykaże to wkrótce ener-
p prowadzone śledztwo w
aryżu.
Władze sądowe pozwoliły Du-

nikowskiemu przeprowadzić do-
świadczenia z jego wynalazkiem
pod kontrolą specjalnie wyzna-
czonych ekspertów ze świata
naukowego.

—

'Žycie gospodarcze.
Monopol lombardowy.

Jak dowiadujemy się istnieje
projekt zmonopolizowania — ргу-
watnych lombardów.

Lembardów takich istnieje w
Polsce 30, ich roczny dochód
wynosi 13 miljenów. Jest to

jedno z niewielu już przedsię-
biorstw dochodowych, któryh jesz-

cze nie zetatyzowane. Czas, najwyż-
szy czasl Tyle przecie mamy*

„zasłużonych” czekających na
„ciepłe” posady.
Zakaz przywozu z zagranicy wy-

: tworów rolnych.
Dziennik Ustaw Nr. 111/1931

r. przyniósł rozporządzenie usta-
nawiające z dn. 1 stycznia 1932 r.

zakaz przywozu wielu towarów
pochodzenia rolniczego na prze-
ciąg jednego roku a między inne-
mi: zbóż, strączkowych, mąki,
kaszy, słodu, warzyw, owoców,
skór, konopi ilnu.

„a książę Bolw o papieskiej
S dyplomacji.
KAP) Nader znamienne są r

wody, zdwarte w pamietnikach b.
kanclerza Rzeszy Niemieckiej Bii-

lowa, dotyczące polityki watykań-
skiej, oraz walki kulturalnej,
wszczętej w Niemczech przez

Bismarka.
Na pytanie: jak mógł wielki

Biśmark tak się omylić, iż wszczął
walkę kurturalną? Biilow odpo-
wiada bardzo trafnie: bo nie znał
katolicyzmu i Kurji rzymskiej.

Faktem jest, że Biilow miał
znacznie więcej sposobności po.

temu, będąc w swoim czasie po-
słem niemieckim w Rzymie, a na-
stępnie, po wycofaniu się z życia
politycznego, mieszkając tam w

 

  

SZKICE I OBRAZKI.?
O chłopcu, który chciał zobaczyć wojnę:

Dziwne to rzeczy działy się od rana

w miasteczku.

Ojciec Tomka nie jadł obiadu, cho“

dził z założonemi rękami po pokoju a po

obiedzie posłał parobka do księdza dzie-

kana.

Właśnie była godzina czwarta
zmrok już zapadał, gdy przyszedł ksią:

Coś długo dyskutował z ojcem w pokoju,

na skutek czego ojciec wszedł do stoło-

wego pokoju, zdjął ze šciany dubeltėw-

kę i kazał ją matce gdzieś schować.

—Nie płacz, nic nie będzie, dziekan

mówi, że miasteczka nie ruszą, im chodzi

o dworzec kolejowy.

Matka płakała.
Widocznie żałowała dubeltówki któ-

ra tak ładnie wisiała na sarnim różku.
Tomek pozostawiony sam sobie czuł

się nieswój.

Dziwiło go, że matka nie kazała mu

mówić modlitwy przed obiadem. Ba! na-
wet zatęsknił do uwagi ojca, zaczynającej

się od słów: „nos obetrzyj smarkaczu”!

Dziwnie to jakoś się działo dnia tego

w miasteczku. Powiew jakiś, z dalekich

lasów idący, zdemoralizował ich dom,

podwórze, uliczki przyległe i rynek. Ba,

nawet zdawało się Tomkowi, że kaczki,

co pływały na sadzawce w ogrodzie, są

jakieś markotne.

A do tego to coś, co copewien czas

wstrząsało powietrzem i zdawało się że

poruszało martwe przedmioty.

Gdy zadygotało powietrze, porusza”
ła się na etażerce ojca gipsowa fig

ks. Józefa.

Zadygotała i uspokoiła się.

A potem znów wstrząs.

Rano zapytał:

— Mamo, czy to na plebanii tak

nie mlėcą?

— Nie... Tomku to strzelają. 3

Matka popatrzyła jakoś dziwnie ma

Tomka zaczerwienionemi od łez oczami
— Strzelają. į

Tego Tomek jeszcze nigdy nie wi“
dział. A jednak wojnę znał.

W gabinecie ojca wisiał obrazek,
który zawsze chłopaka interesował.

Na progu stał w szarym płaszczu

i z małym kapeluszem w ręku Cesarz, 8

przez drogę biegnącą opodal na spie”

nionych koniach pędzili szwoleżerowie.

Bardzo lubił ten obrazek.
—Gdy raz zapytał ojca, co on ozna”

cza, ojciec powiedział — to wojna.

A wojna teraz huczała gdzieś koło
ich domu.

— Ja chcę zobaczyć wojnę... powie”
dział do ojca, który dziwnie jakoś mar“
kotny usiadł na fotelu.

Poza plebanją huczało ciągle i coraź
bardziej.

Ojciec ocknął się z zadumy i miast
zgromić chłopca pogładził go tylko po
głowie. Miał takie dziwne oczy.

Czyżby się ojciec bał?
Sam przecie strzelał i chodził na m]

  
  

  

  

 

  

 

   

   
   

  

   

    

    

   

   

  

  

lowanie. Raz nawet zabił dzika.
Gdy zmrok zapadł zupełny, a świa”

teł tego wieczoru w domu*nie zap.
Tomek przyczajony w oknie,

że ulicą pędzi kilku konnych.

Załomotały podkowy po
brzęknął pałasz.

Do wtóru pędowi koni, galopowa
serce Tomka.

— Ja muszę zobaczyć wojnę.

Konni zatrzymali się na rogu ulicy.

i stępa powracali, coś cicho z sobą roz”

mawiając.

Przejechali.

Po za plebanją zarechotało coś tak
jak gdyby rozsypane na podłogę pac'or*
ki różańca.

Do pokoju weszła matka.
— Tomku... "
— Co mamo?

— Niech cię Bóg broni z domu wy”
chodzić, ostrzeliwują ulicę,

Matka zginęła w drzwiach.

— Ostrzeliwują ulicę...
Więc wojna jest tuż, tuż za okn.

tylko głowę wychylić, a już się ją +-:ba"
czy.

 
brul

Jak to dobrze, że mama o ulicy
wspomniała... no bo Tomek musi z<ba”
czyć wojnę.

Z bijącem sercem sunąl ciemn.: sie-
nią. W pokoju ojca rozmaw'ano cicho.

Drzwi na ganek skrzypnęły, Tomek
zamarł. Nikt go nie posłyszał. Tomex od-
garnął kiście dzikiego wina.

Ciemno... nic nie widać.
Ale słychać, słychać wyraźnie.
— Tah! — tah! — tah! — tah!
— Coś za plebanją trzaska.

Tomek przemknął się koło spi:!le-
rza, minął bramę i przyczajony wypetry*

wał w ciemną lukę ulicy, tam qdzie
trzaskało,
— Zaraz przyjadą szwoleżerowi: —

myślał, zobaczę wojnę.

Nadbiegła.
Z nocnej dali, rozśpiewana 1 12 а-

1опа pędem, zachłyśnięta powiet':+«m,
które pruła.

Nadbiegła... kula.

Właśnie wiatr rozchylił poły rpen-
cerka Tomkowego, z pod którego ukaza-
ła się biała koszulina.

Tknęła go.
Ach!
Tomek się zachłysnął — padt!

Biała koszula piła ciemną plamę
krwi.

Е. Dangel.
‚асса TPN K
willi Malta. To też sąd, jaki wy-
daje o papieskiej dyplomacji.(tom
IV, str. 679) jest tem cenniejszy,
że polega na dobrej znajomości.
mna i osobistych obserwacjach.

„Jeśli Anglja — pisze b. -
clerz Biilow — jest krajem, który
w ostatnich wiekach najmądrzej i
najkorzystniej był rządzony, to,
jak sądzę, dyplomacji Kurji rzym-
skiej nie przewyższa żadna inna
pod względem taktu, spokoju,
cierpliwości, bystrości i znajo-
mości ludzi”.  
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Jutro w lokalu Ogniska Akademickiego
(Wielka 24)

— DZIENNIK MILENSKI —

MŁODZIEŻY WSZECHPOLSKIEJ
Początek o godzinie 21. — Stroje dowolne. — Wstęp 2 zł. — Akademickie 1 zł.
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DANCING TOWARZYSKI

 

KRONIKA.
WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Przypomnienie na czasie,
W związku z obecnym kryzy-

sem gospodarczym wiele osób
zwraca się do duchowieństwa na- -
szego z prośbą nietylko o doraźne
wsparcie materjalne, ale również
o podpisywanie i gwarantowanie
różnych zobowiązań finansowych.
Odmowa wywołuje nieraz nie-
słuszne żale.

„Miesięcznik Kościelny archi-
diecezji Gnieźnieńskiej i Poznań-
skiej” (Nr. 12) zawiera ostatnio
Przypomnienie J. Em. Ks. Kardy-
nałą-Prymasa Hlonda, że „mocą
Anonu 137 wzbronione jest księ-
żom wszelkie poręczenie finanso-
ye „bez porozumienia się z Ordy-
Narjuszem. Na zasadzie tego sa-
Mego kanonu zabronione jest rów-
nież podpisywanie weksli w cha-
raklerze ręczyciela po myśli art.
29-31 polskiej ustawy wekslo-
wej. Ten opatrzny zakaz prawa
kanonicznego ma szczególne zna-
czenie w tej chwili, gdy niepo-
myślny rozwój stosunków ekono-
micznych powoduje finansowe za-
łamywanie się nawet ludzi za-
możnych. i poważnych przedsię-
biorstw handlowych. Gwarancyj-
ne zobowiązanie księży obarcza
ich kłopotliwą odpowiedzialnością
osobistą za poręczone sumy, a na
wypadek  niewywiązywania się
duchowieństwa z tych obowiąz-
ów, nieraz narażone bywają na

szwank dobro wiary i honor Ko-
ścioła,' (KAP).

SPRAWY MIEJSKIE.
— Zakończenie rewizyjnej pra-

cy w elektrowni miejskiej. Spe-
Ccjalnie wyłoniona komisja po blis-
ko miesięcznej pracy zakończyła
rewizję gospodarki elektrowni
miejskiej. Nagromadzony materjał
zostanie przedłożony na jednem
Z najbliższych posiedzeń Rady
Miejskiej. (a)

' — Miesięczne budżety miej-
skie. Wszystkie wydziały i sekcje
Magistratu przystąpiły do sporzą-
dzenia preliminarza budżetowego
na miesiąc styczeń. Jak wykazała
praktyka, budżety miesięczne o-
kazały się bardzo korzystne, gdyż
w ten sposób Magistrat ma siałą
kontrolę nad całokształtem go-
spodarki miejskiej, co oczywiście
dodatnio wpływa na iej racjona-

lizację. (a)
A WNADZRE:

‚ —Redukcja wydatków w ko-
lejnictwie. W Wileńskiej Dyrekcji
olejowej powołana została spe-

cjalna komisja, która przeprowa-
dza badania nad możliwemi re-
dukcjami wydatków. Komisja wy-
jedżała również na prowincję,
gdzie zaznajomiła się z tokiem
urzędowania i wnioski swoje
przedłożyła Dyrekcji. (a)

SPRAWY WOJSKOWE.

— Dodatkowa Komisja Pe-
borewa. W dniu17 lutego roku
bież. odbędzie się w lokalu przy
ui. Bazyljańskiej 2 dodatkowe po-
siedzenie Komisji Poborowej. s

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Świadectwa przemysłe-

we dla nowych kategerji przed-
siębiorstw. W myśl art. 31, 32
i 34 ustawy z dnia 19 grudnia
1931 r. w sprawie zmiany ustawy
z dn. 15 lipca 1925 r. o państwo-
wym podatku przemysłowym zo-
stały pociągnięte z dniem 1 stycz-
nia 1932 r. do obowiązku wyku-
pienia świadectw przemysłowych
następujące przedsiębiorstwa, do-
tychczas obowiązkowi temu nie
podlegające:

1. samoistne przedsiębiorstwa
robót i dostaw na sumę do
2000 zł.

2. hotele i pokoje umeblowa-
ne, posiadające do wynajęcia
ponad 2 do 4 pokojów.

3. wszelkie przedsiębiorstwa
przemysłowe, tudzież zajęcia rze-
mieślnicze, rękodzielnicze, doroż-
karskie i furmenskie, zatrudniają-
ce bądž samego wlašciela przed-
siębiorstwa, bądź też właściciela
i jednego pracownika, względnie
jednego członka rodziny.

Świadectwa na wyżej wymie-
nione przedsiębiorstwa winny być
wykupione do dnia 29 lutego
1932 r.

Przeciwko .właścicelom tych
przedsiębiorstw, którzy do po-
wyższego terminu nie nabędą
świadectw przemysłowych, władze
skarbowe wdrożą postępowanie
karne z art. 98 ustawy o pań-
stwowym podatku przemysłowym.
— 875 obcokrajowców utra-

ci prawo hadlowania wWilnie.
375 obcokrajowców, którzy do-
tychczas nie zaopatrzyli się w do-
wody obywatelstwa polskiego
utracą prawo prowadzenia w
Wilnie przedsiębiorstw przemy-
słowo handlowych a

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Zebranie szewców. W po-

niedziałek 18 bm. o godzinie 7
wiecz. odbędzie się w lokalu przy
ul. Dominikańskiej 4 walne ze-
branie członków Chrześcijańskie-
go Związku Zawodowego Szew-
ców.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— 2 Akad. Koła Misyjnego

St. U. S. B. Jutro o godz. 12ej
w lokalu A. K. M. (Wielka 64)
odbędzie się zebranie ogólne
Akad. Koła Misyjnego z refera-
tem kol. Ziemczonka p. t. „Geo-
grafja Indyj z uwzględnieniem
placówek misyjnych".
— Akademickie Koło Mu.

zyczne podaje de wiadomości
członków A. K. M., że w niedzie-
lę, dn. 17 b. m., rozpoczną się
próby w Ognisku (ul. Wielka 24).
Sekcja mandolinistów 10.30—12.
Sekcja orkiestrowa 12—14.

Promocje doktorskie.
Dziś o godz. 1330 w Auli Kolu-
mnowej (ilniwersytetu odbędą się
promocje na doktora wszechnauk
lekarskich następujących osób:
1) Pickholtza Henryka Arnolda,
2) Ellertówny Anny, 3) Gawałkie-
wiczowej z Jarkowiczów Włady-
sławy, 4) Jodkówny Janiny,
5) Niewińskiego Józefa, 6) Pia-
seckiego Zygmunta, 7) Jasińskiej
Stanisławy, 8) Jangiewiczówny
Józefy, 9) Surowskiego Leona
i 10) Dereczyńskiego Abrama,
zaś na doktora prawa p. Ludwika
Bara. Wstęp wolny.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Odczyt e małżeństwie.

W niedzielę dnia 17 b. m. o godz.
1l-ej w lokalu Związku Fbsol-
wentów gimnazjum Jezuitów przy
ul. Wielkiej 64 edbędzie się ze-
branie dyskusyjne poświęcone
aktualnej, w dobie kodyfikacji
prawa  małżeńskiege, Sprawie
małżeństwa. Dyskusję na powyż-
szy temat zagaja kol. Wacław
Łapiński. Goście miłe widziani.
— Z „Sokela“. Dziś w sali

Sokoła odbędzie się „Sobótka”,
początek o godz. 9. Do tańca
rzygrywa orkiestra salonowe».

aWsęp dla członków ich rodzin
1i wpowadzonych gości.

Czrześcijański Uniwer-
sytet Robotniczy powiadamia,
że w niedzielę dn. 17 stycznia

Sprytna eszustka nadużyła zaufania
kupców wileńskich.

Władze bezpieczeństwa odszukały ją i osadziły
na Łukiszkach.

Przed kilku dniami do wy-
działu śledczego m. Wilna zgłosiło
się kilku kupców i zameldowali,
iż padli ofiarą sprytnej oszustki,
która w rafinowany sposób oszu-
kała szereg firm wileńskich. Jest
to Judasza Wolman z Wołmy,
która, podając się za właścicielkę
wielkiego sklepu w tem miastecz-
ku, potrafiła uzyskać znaczną tość
towarów na weksle.

Tymczasem nadeszły terminy
wykupywania weksli, lecz wszyst-
kie one poszły do protestu, bo-
wiem, jak się okazało, w Wołmie
rzeczywiście znajduje się sklep
galanteryjny, lecz należy on nie do

 

[)obre usługi  
Judaszy Wolmanowej, a do jej
siostry Ity.

Poszkodowani kupcy udali się
do Wołmy i tam przekonali się
naocznie, że padli ofiarą oszu-
stwa. Jak wykazało przeprowa-
dzone dochodzenie, Judasza Wol-
man wywiozła zakupione w Wil-
nie towary do Derewni, gdzie je
sprzedała, — росхет _ przezornie
ulotniła się.

Policja śledcza rozesłała za
zbiegłą oszustką listy gończe, w
wyniku których została ona aresz-
towana w Wołkowysku i sprowa-
dzona pod eskortą policyjną do
Wilna. (a)

Kb28

 

Organ Związku Odzyskania
17EEECSSKII"„||Wilna „Musu Wilnius“ zamies2cza

r.b. o gedz. 1 po poł. w sali
Chrześc. Domu Ludowego przy
ul. Metropolitalne! 1 p. dr. Wła-
dysław Prażmowski wygłosi od-
czyt p. t.: „Choroby zakaźne”.
Wstęp welny.
— Kełe Dramatyczne przy

Sodalicji św. Piotra Klawera
powiadamia, że w niedzielę dn
17 b m. o godz. 6 wieczerem
w sali świętojańskiej zostanie
edegrana komedja w 2 aktach
„p. t. „Pan Pegariūski“,

Z ŻYCIA LITEWSKIEGO.
— T-wo „Rytas* interwen-

juje w sprawie zamkniętych
10 szkół litewskich. W związku
z zamknięciem 10 szkół litew-
skich na terenie Wileńskiego Ku-
ratorjum Szkolnego, kierownicy
Litewskiego Towarzystwa „Rytas”
przystąpili do zbierania podpisów
wśród ludności litewskiej na uru-
chomienie nowych szkół. Poza-
tem kierownicy „Rytasu” zwrócili
się z obszernym memorjałem do
Ministerstwa W R.iO. P. z proś
bą o cofnięcie zakazu Kuratorjum
Wileńskiego w sprawie zamknię
tych szkół. a

RÓŻNE.
— Ze Związku Lokatorów.

Sprawa opłat za wodę I kana-
lizację. Zgodnie z (lstawą o
Ochronie Lokatorów z 1924 r.,
lokaterzy tylko wówczas obowią-
zani są do uiszczania opłat za
wodę i kanalizację, gdy mieszkają
przy ulicy, przez którą rury wo-
dociągowe i kanały zostały prze-
prowadzone przed czerwcem
1924 r. ;

Takich ulic jest w Wilnie spo-
ro, zwłaszcza w śródmieściu, ogó-
łem ponad 50. Mimo to właśnie
na tych ulicach właściciele do-
mów ściągają ze swych lokato
rów powyższe opłaty.

Tłumaczy się te tem, że lo-
katorzy, nie dbając o własny
interes, nie informują się nale-
życie, do której kategorji należą
ulice, przy których mieszkają.

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
— „Rywale* w Teatrze na Pobu-

lance, W sobotę o godz. 8 wiecz. od-
będzie się pierwszy gościnny występ ze-
społu artystów Teatru Miejskiego z
rodna, z głośną sztuką Andersona i

Stallings'a p. t. „Rywale”, w opracowa-
niu i reżyserji znanego literata Jerzego

Kossowskiego. Sztuka ta, o ogromnych
wartościach literackich, wystawiana była
w Berlinie i innych miastach europej-
skich, a w r. ubiegłym na scenach War-
szawy, Poznania i Łodzi, Obsada rztuki
pp:: Z. Ustarbowska, dyr. Krokowski,
A. Łodziński, dyr. Opaliński, H. Winkler,
St  Smoczyński, A. Nowosielski, A.
Dzwonkowski, M. Paszyński i inni. Po-
mysłowe dekoracje J. Hawryłkiewicza.
W niedzielę o godz. 8-ej wiecz.

„Dziewczę z Chin”, M. Lengyel'a.
— „Burza w szklance wody* specjal-

nie przeniesiona do Lutni. W sobotę
o godz. 8-ej wiecz. odbędzie się przed-

stawienie doskonałej komedji „Burza w ae parodiędziesięciorga Przy-
szklance wody” B. Franka, specjalnie kazeńBoskich. Е
przeniesionej z Pohulanki do Lutni. „Jam jest Wilno, twa odwiecz-

W niedzielę o godz. 8-ej wiecz. potdna otolica, znajdujaca się obec-
raz 8-my ciesząca się dużem powodze- nie w polskiej niewoli.
niem komedja „Burza w szklance wody”. L Nie bedzi jai :

NIEDZIELNE POPOŁUDNIÓWKI. „Mie będziesz miał innych
— W Teetrze na Pohulance. W nie- stolic przedemną.

dzielę o godz. 4-ej pp. — po raz ostatni IL Nie będzidsz brał imienia
w Wilnie ukaże się ciekawa sztuka p. t. Mego nadaremno jeżeli nic nie
„Rywale* — po cenach znižonych, ubrvnlas kuodą koki Mni
— Przedstawienie śpiewno-muzyczne ynisz ku ys u Pnie.

w Teatrze Lutnia. W niedzielę o godz. III. Sześć dni pracuj nad od-
4-ej pp. jedyny raz wystąpi znany już  zyskaniem Mnie, a niedzielę po:
chlubnie w Wilnie — zespół „Reweller- święć twym uciśnionym braciom.

iV, Czcij ojca twego — Wilno
i matkę twoją—Litwę.

sów' — w osobach pp.: Stefańskiego,
Rewkowskiego, Konstantynowicza, oraz
Świętochowskiego. Pozatem w programie
wystąpi doskonała śpiewaczka p. Wanda V. Mie bierz udziału w mor
Biszewska. Na całość złożą się: „Po-
wrót do Charlestona“, „Nietoperze”,
„Rose Marie” i wiele in. Ceny zniżone
o 50/0.
— Wileńskie T-wo Fiiharmoniczne.

W dniu dzisiejszym, staraniem Wil. Tow.
Filharmonicznego, wystąpi z recitalem
Leopold Stanisław Szpinalski z nader
obfitym i interesującym programem.

Koncertant dał się poznać Wilnu
muzycznemu, przed 3-ma laty, jako świe-
tnie zapowiadający się pianista-wirtuoz,
odznaczony Il-gą nagrodą na I Między-
narodowym Konkursie Chopinowskim w
Warszawie w r. 1927,

Obecnie p. Szpinalski, będąc pod
stałym kierunkiem artystycznym mistrza
Paderewskiego, po wybitnych sukcesach
w Paryżu i Brukseli, zaangażowany zo-
stał na szereg występów w Londynie.

Ostatnie bilety są do nabycia w
„Orbisie“ oraz od godz. 7-ej w lokalu
Konserwatorjum (Wielka 47, wejście od
ul. Końskiej 1).

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 16 stycznia.

Z pogranicza donoszą, iż ostatnio
na terenie Litwy zaobserwowano częste
wypadki samobójstwa wśród młodzieży
szkolnej narodowości polskiej. Powodem

samobójstw są przeważnie represje, sto-

sowane wobec Polaków przez nauczycieli

litewskich. I tak w 7 szkołach w pow.
olickim w ciągu miesiąca popełniło 5
uczniów samobójstwo. W pow. wiłko-
mierskim ostatnio odebrali sobie życie
przez powieszenie się Andrzej Fimicki

Z ZA KOTAR STUDJO
Chopin w radjo.

W sobotę o godz. 22.10 usłyszą
radjosłuchacze utwory Chopina na wio-
lonczeli, Mistrz miał zawsze sympatję
dla wiolonczeli, choć jego wczesny Polo-

11.58. Sygnał czasu. nez C-dur jest raczej utworem okolicz-
12.10. Poranek szkolny ze Lwowa.  nościowym, bo Chopin napisał go @а
14.10. Progr. dzienny księcia Antoniego Radziwiłła, u którego
14.15. Muzyka z płyt. Koncert po- bawił na wsi w Antoninie w r. 1829,

pularny. Pisze stamtąd Chopin do Woyciechow-
15.15. Wiadomości wojskowe z War skiego: „Napisałem alla polacca z wio-

| szawy. ` lonczelą. Nic niema prócz błyskotek dla
15.25. Przegląd wydawnictw period. salonu, dla dam”. Znacznie więcej sztuki

z. Warsz. włożył Chopin w sonatę wioloncz. g-moll,
15.45. Koncert życzeń Ipłyty) jestto dzieło pełne piękności. Wykonaw-
16.20. Radjokronika z Warsz. cami tych utworów będą: p. Z. Adamska16.40. Codzienny odcinek powieścio į prof. Lefeld.

wy.
16.50. Muzyka z płyt. Liszt—Fanta- Dla dzieci i młodzieży.

zja węgierska (A. de Greef z ork.)
17.10. „Niezwykłe własności ciał

przy bardzo niskich temperaturach" —od
lodz. 18.05 nada Polskie
najmłodszych radjosłu-

Dzisiaj o
Radjo dla swyc

czył z Warsz. wygł. Z. Kacprowski chacząt przemiły obrazek, pióra p. An-
17.35. Koncert młodych talentów z toniego Bofustówskiego p. t. „Wesele

Warsz. pod piecem”. Rozmaite małe „Skrzatki”
18.05. Słuchowisko i dla

dzieci z Warsz.
18.50. Kom. Wil Tow. Org. i Kół.

koncert domowe, krasnoludki i t. p. istoty, z po-
dań gminnych wyjęte, przeprowadzą
obrzęd weselny ściśle według polskich

O o oda obyczajów ludowych.
.20. Kwadrans akademicki.

19.35, S na niedzielę i rozm. KRONIKA POLICYJNA,
19.5. Pras. dzien. radj. z Warsz. — Aresztowanie szajki młodocianych
ZE e Z Warsz. złodziei. We wczorajszym izPAZ RR SA MARE Z WAS - „Dziennika Wileńskiego” podaliśmy no-21,55. „Kult kwiatów w Japonji'— tatkę ^ о’ Farósżtowaniu 9-cio-letniego

Chaima Monkiewicza, przytrzymanego na
kradzieży butelek z rozlewni piwa Sze-
wela Lichtowa przy ul. Kalwaryjskiej 6.

Jak się okazało, podczas badania
w policjj Monkiewicza, należał on do
bandy młodocianych złodziei, która sy-
stematycznie kradła butelki z wymie-
nionej rozlewni.

dalszym ciągu badania dowie-
dziano się, że banda ta składała się
z pięciu chłopaków od 13 do 15 lat.
Skradzione butelki sprzedawali paserom.

Policja zatrzymała również i pozo-
stałych złodziejaszków, których narazie
osadzono w areszcie. (s)

fejl z Warsz. wygł. H. Pieślakówna.
22.10. Koncert chopinowski z War-

szawy.
22.45. Kom. z Warsz.
23,05. „Akuku” — odcinek z docin-

kami. Redaktorowie Jerry i Teddy.
23.35. Muzyka taneczna z płyt gra-

mofonowych.

STAŁE POGOTOWIE RADJOWE.
W tych dniach uruchomione zostało

Przy Radjostacji w Wilnie stałe Pogoto-
wie Radjowe. Na pisemne żądania abo-
nentów Dyrekcja wysyłać będzie techni-
ka do bezpłatnej naprawy aparatów
kryształkowych (t. zn. detektorów).

w każdej kuchni oddają

MAGGI"
kostki buljo
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z Litwy.
Przykazania wileńskie,

dowaniu swych uciścionych braci.
VI Nie wchodź w stosunki

z niewierną Polską.
VII. Nie kradnij na zbytek i

ozdoby tej części swego zarobku,
który winieneś poświęcić na od-
zyskanie Mnie.

Vili Nie mówfałszywego świa-
dectwa przeciw swym wspėlto-
warzyszom pracy nad odzyska-
niem i nie słuchaj polskich
kłamstw.

IX. Nie pożądaj kobiety Polki
i nie żeń się z ną

X. Ne pożądaj ani jednej rze-
czy twego wroga, lub wspėlto-
warzysza, któraby stała na zawa-
dzie w odzyskaniu Mnie*.

Masowe samobójstwa uczniów w Litwie.
i Władysław Okończyc, a przez utopie-
nie się pozbawił się życia Franciszek Po-
dolski, Uczniowie ci byli wydaleni ze
szkoły za działalność polityczną, szkodli-
wą dla ustroju państwowego (!). W dzień

Trzech Króli odebrał sobie życie przy-
były na święta z Kowna uczeń gimna-
zjalny Wiktor Daniszewicz, który ctruł
się w domu rodziców, zam. w Sumilisz-
kach. W związku z szykanami nauczy-
cieli litewskich młodzież niechętnie

uczęszcza do szkół litewskich i wielu

uczniów wobec zamknięcia szkół pol-
skich wogóle przestała uczęszczać na

naukę. (a)

 

Samobójstwa z powodu nędzy
w Litwie.

, Ponieważ urzędowy ergan li-
tewski „Lietuvos Aidas“ w celach
propagandewych od czasu do
czasu dowodzi, że w Litwie kwit-
nie dobrobyt, niespotykany w
Polsce, nie od rzeczy będzie przy-
toczyć za prasą kowieńską z dnia
13 stycznia wypadki zamachów
samobójczych z powodu kryzysu
gospodarczego.

„Wczoraj w domu 58 przy ul.
Janowskiej usiłował powiesić się
w swem mieszkaniu na drzwiach
kupiec Samuel Kupow w wieku
około 30 lat. Przyezyną kroku
desperackiego — zły stan intere-
sów, desperat nie miał pieniedzy
na opłacenie weksli. Samobójcę
zdołano zawczasu uwolnić z pętli
i uratować mu życie”.

„W tych dniach м Szylo-
karczmie zastrzelił się znany wła-
ściciel przedsiębiorstwa handlo-
wego oraz banku prywatnego
Krienert. Przyczyną rozpaczliwego
kroku nieporozumienia rodzinne
i zły stan interesów". :

To są fakty z jednego dnia.
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Czy jesteś członkiem
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Й ое Kowieńskiem.
Administracja więzienia składa się z naczelnika,

iaspektorów: korpusowego i gospodarczego, star-
szych i młodszych dozorców. Naczelnikiem jest ma-
jor rezerwy Szałkauskas, który kiedyś podczas oku-
pacji Wilna przez Litwinów był komendantem tutej-
szej policji litewskiej. On prowadzi całe więzienie,
od niego zależy rygor, porządek wewnętrzny, po czę-
ści nawet sposób żywienia i utrzymywania więźniów.
Objął to stanowisko w r. 1929, zastępując powszech-
nie lubianego i łagodnego majora Rejkałę. Przyczy-
ną ustąpienia Rejkały był następujący wypadek,
świadczący o jego humanitarności.
W maju 1929 roku był zamach, który się zresztą

nie udał, na Woldemarasa i wkrótce potem schwy-
tano jednego z uczestników, studenta Kowieńskiego
Uniwersytetu, Wosyliusa. Ten ukrywając się przed
pościgiem nosił przy sobie bombę i przez nieostrożne
obchodzenie się spowodował wybuch i został ciężko
ranny. Rannego schwytano, przewieziono do więzie-
nia i bez względu na to, że stan jego był bardzo cię-
żki, osądzono, skazując na śmierć. Gdy go miano
zabrać na egzekucję, Rejkało sprzeciwił się, mówiąc
że to jest bezprawiem, skazany jest w gorączce i nie
może podpisać podania o ułaskawienie.

Nic to nie pomogło, Wosyliusa stracono, a Rej-
kało na znak protestu podał się do dymisji.

Wkrótce zastąpił go Szałkauskas i wszyscy, a
szczególnie więźniowie Polacy poczuli jego ciężką
łapę. Od tego czasu każdy dzień przynosił coś gor-
szego. Ograniczono Polaków we wszystkiem, ostrzy-
żono włosy, skrócono przechadzkę, zmniejszono o-

świetlenie w celach. Zarzucono zupełnie dezynfek-
cję, odnawianie cel, zaczęto dawać gorsze jedzenie.
Najgorszem było rozporządzenie, zabraniające mówić
po polsku z odwiedzającymi więźniów krewnymi. Te
odwiedziny, jedyna osłoda ciężkiego bytu w więzie-
niu, zostały w ten sposób prawie odebrane Polakom,
ponieważ większość z nich, nie mówiąc © ich rodzi-
cach, nie zna wcale jez. litewskiego. W tem naczel-
nik prześciśgnął nawet Rosjan, bo ci tak nie krępowali
rodziny skazanego.

W stosunku do więźniów Szałkauskas jest ordy-
narny, brutalny. Zawsze pod wpływem alkoholu, pa-
rę razy na tydzień zwiedza cele. Trudno odgadnąć, o
co mu chodzi w czasie tych odwiedzin, bo nigdy nie
widzi dziur w podłodze i plam od pluskiew na scia-
pach, a zwraca uwagę na to, czy wszyscy prawidłowo
stoją na baczność. Takie uchybienia kwalifikuje, ja-
ko brak poszanowania władzy i karze surowo. Zaw-
sze starannie szuka przyczyn i jest niezmiernie hojny
w szafowaniu karami. Najczęściej stosowane iest
zamknięcie w karcerze, t. j. celi o betonowej po-
sadzce, znajdującej się w suterenach, bardzo zimnej i
„wilgotnej. Zamknięty w karcerze jest pozbawiony
światła, pościeli, przechadzki i gorącego jadła na“
przeciąg od trzech dni do tygodnia, Następną karą jest
zakucie w kajdany, albo zesłanie do filji więzienia
na 9-tym forcie.

Filja ta mieści się w napół podziemnych, bardzo
wilgotnych kazamatach byłych rosyjskich fortyfika-
cji Kowna. Panuje tam ostry rygor, do cielesnych
kar włącznie, dla poskromienia uważanych za krną-
brnych i nieposłusznych. Naczelnikiem 9-go fortu jest
Wałajtis, oficer rezerwy, człowiek niezupełnie nor-
malny. Jedyną metodą poprawienia więźni, podług
niego, jest przedewszystkiem bicie. Stosuje je też
zawsże wszędzie, Zesłanych za karę na fort więźaiów
politycznych zaraz po przywiezieniu każe prowadzić
do lochów i tam bić gumowemi pułkami do utraty

przytomności. Potem, gdy więzień ochłonie z wra-
żeń „przyjęcia'”, indaguje go, za co został zesłany.
Jeżeli odpowiedzi więźnia nie zgadzają się z uwagami
w dokumentach, wtedy „pan* Wałajtis każe go zno-
wu bić,

Szczególnie twardym i wyrafinowanym dręczy-
cielem więźniów polityczn. jest inspektor korpusowy,
Edward Korsakiewicz. Lubuje się w wynajdywaniu
różnych udręczeń i przyczyn do karania. Cały dzień
przesiaduje w więzieniu i łazi pod otworkami w
drzwiach cel, podglądając. czy nie złapie kogoś leżą-
cego w dzień, lub wyglądającego przez okno. Po przy
kładnem ukaraniu złapanego, humor mu się. popra-
wia i wtedy jest znośnym cały dzień, Jeżeli nikogo
„ma przestępstwie" nie złapie, to bywa poprostu
wściekły i czasem wystarcza nie trafić mu do przeko-
nania powierzchownością, wyrazem twarzy, aby zo-
stać surowo ukaranym. Korsakiewicz odznacza się
także wielką podejrzliwością.. W! każdem mrugnię-
„ciu , czy innym ruchu więźnia widzi zmowę, przygo-
towania do ucieczki. Z tej racji często i chętnie prze-
prowadza rewizje w celach, Wtedy osobiście poszu-
kuje rzeczy zakazanych, włazi pod prycze, przet1zą-
sa łachmany bada zawartość kubełków z odpadkami.
Raz miał nielada kłopot: znalazł zeszyty, zapełnione
tajemniczemi znakami. Przypuszczając, że uchwycił
nici jakiegoś spisku i znalazł szyfrowaną korespon-
dencję, odesłał je do policji politycznej, Tam okaza-
ło się, że to są formuły algebraiczne i później wyiaś-
niło się, że jeden z więźniów polityczn. uczył drugie-
go algebry, a o żadnym spisku nie było mowy.Po
tem znów zdarzyła się podobna historja z nutami,
które ktoś pisał dla zabicia czasu. Po tych niepo-
wodzeniach Korsakiewicz poczuł wstręt do wszel-
kiego rodzaju szpargałów i zadowałnia się jedynie
konfiskatą noży i brzytew, misternie fabrykowanych
ze skrawków blachy i spłaszczonych stalówek, za-
ostrzonych o cement podłogi. Co parę tygodni roz-

kazuje więźniom przenosić się z celi do celi. W sto-
sunku do Polaków przenoszenie nie ma żadnego sen-
su i jest tylko rodzajem udręczenia у
„ Korsakiewicz jest prawie zupelnym analfabetą
i stał się wysokim urzędnikiem więziennym z ulicz-
nika i podrzędnego agenta „żwałgyby”, dzięki umie-
jętności podlizywania się i protekcji. Mówiono, że
posiada jakąś tajemnicę, mogącą skompromitować
pewnego wysokiego urzędnika w Ministerjum spra-
wiedliwości i szantażując go otrzymał to wysokie sta-
nowisko. Naprawdę wydaje się dziwnem, że takipół
analfabeta ma podwładnych, oficerów straż więzien-
nej z uniwersyteckiem wykształceniem. Brak wy-
kształcenia i ogłady sprawia to, że Korsakiewicz
szczególnie dokucza ludziom przewyższającym go in-
teligencją.
„MW prześladowaniu Polaków dzielnie mu sekun-

duje skompletowany przez niego zespół dozorców.
Kiedyś w więzieniu kowieńskiem było wielu starych
dozorców, którzy znali doskonale psychologję wię-
źnia dzięki długiej służbie i umieli zastosowywaćsię
do podległych ich władzy, tak, że nie cierpiał na tem
autorytet i obie strony były zadowolone. Obecnie
prawie wszystkich starych dozorców zwolniono i
Przyjęto nowych, rekrutujących się z pośród włoś-
cian. Są to ludzie wzięci poprostu od pługa, bardzo

młodzi, zaraz po odbyciu służby w wojsku, przeważ-
nie analfabeci. Nie mogą zrozumieć przepisów wię-
ziennych, wnikając w instrukcję i przez nieświado-
mość, często bez żadnej potrzeby krzywdzą wię-
źniów. Wiele nieporozumień i awantur wynikało z
tego, że na korytarzu stał taki ciemny gbur, któremu
nic wytłumaczyć nie można. Według pojęć Korsa-
kiewicza tacy są najlepsi i potrafią utrzymać autory-
tet władzy, co w rzeczywistości jest bardzowątpliwe.

fc. d. a.)
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Z KRAJU.
Ejszyszki ped władzą żydów i ich szabesgojów.

Miasteczko Ejszyszki, liczące
około 3 tys. mieszkańców, jest sie-
dzibą urzędu $minnego, poczto-
wego, sądu grodzkiego, notarjusza,
komornika, lekarza. Nie wolno po
minąć 38 sił nauczycielskich, pra-
cujących na terenie śminy Ejszy-
szki (licząc w tem siły pracujące
w 7-io klasowej szkole powszech-
nej w miasteczku), które siłą rze-
czy wywierają pewien wpływ na
życie społeczne i ekonomiczne
miasteczka.

Mając to wszystko razem nau-
wadze należałoby zapewne sądzić,
że w tem miasteczku jest pewne
poczucie narodowe, poczucie pol-
skie, które zwykle się objawia w
solidarności narodowej i ekono-
micznej. O pierwszem z pewnych
względów nie wspominam, nato-
miast drugie, jako b. aktualne i
palące poruszam.

Fakty będą najlepszym dowo-
dem.

I tak sklepy spożywcze pp.
Rajmonda  Jundziłła i Antoniego
Uziełły zbankrutowały przed ro-
kiem, a p. 1. Sokołowskiego przed
paru miesiącami, a sklep bła-
watny p. Wicherkiewiczowej, je-
dyny w Ejszyszkach, bankrutuje
również w r. ub. O przyczyny tych

faktów już nie pytajmy. Cały han-

del prawie wyłącznie spoczywa
w rękach żydowskich.

Jedyną obecnie ostoją handlu
polskiego, tym wyjątkiem godnym
ze wszech miar uznania i popar-
cia, jest spółdzielnia spożywców
„Rolnik*. Ta polska placówka
handlowa bynajmniej nie zalicza
do swojej klienteli miejscowej i
okolicznej inteligencji, tylko nie-
znaczną jej część — nauczyciel-
stwo naogół jest klientelą żydow-
ską, ziemian zaledwie dwóch ku-
puje w „Rolniku”*. Przytem usto-
sunkowanie się elity polskiej w
Ejszyszkach i okolicy do poczy-
nań polskich na polu ekonomicz-
nem jest tego rodzaju, iż rzecz
jest przesądzona, aby np jakaś
restauracja polska mogła istnieć
w Ejszyszkach. Restauracje są ale

Sala do wynajęcia
na bale odczyty i zebrania.
Orzeszkowej 11.—Telef. 1561
od 11—3 i od 6—8 wiecz.
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Od iedziałku 11 stycznia 1932 r. godz. 4, 6, 8 i 10.
George O'Brien w amocjonującym flimie <Zwycięstwo»

wojny. Koncertowa orkiestra pod batutą M. Salnickiego. Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter60 gr. Kasa czyn-
MIEJSKI  KNENATOGRAF ||

Ostrobramska5.

DŹWIĘKOWY | Dziśl Gigantyczne dźwiękowe ar-

mam HELI05»
ulicaWileńska28,tal.326.

 

<HOLLYWO0D»
MICKIEWICZA Ma22,tel. 15-25

 

0. 0- Dziš! Najnowszy 1080 proc. przebój dźwięko-
z CASINO wyl Film najnowszej produkcji Paramouniu

wystawie i wspaniałych mc tywach śpiewnych.
wy „Foxa“ i rysunkowy Flejszera. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,30, w dnie świąt. o g 2. Na 1 seans ceny zniżone.

Wielka 47. tel. 15-41.

 

DZW KINO-
TERTR «PAN»

ui. WIELKA 42.

ori „ŁU X* |
ul. Miekiewicza Nr. 11 tel. 15-62

 

 

 

cydzieło wszechświatowej sławy
amant Olaf Fjord I Rudolf Kiejn-Rogge. Film, o sterym cługo mówić i pamieteć będ ie wilno.
wartości artystycznej film dla młodzieży dozwolony. Nad program: Dodatki dźwiękowe. Na I-szy seans ceny

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 I 10,15.

cydzieło z Ramonem
Novarro w filmie p t.:

fiim sezonu 1931-32 r.

Dziś król humoru / šmie-
chu, ulubieniec, Wilna

żydowskie. Zjawisko to uchodzi
tutaj za rzecz zupełnie zwykłą,
naturalną, nikogo nie krępującą
tak, że gospodarz powiatu, p. sta-
rosta Bogatkowski, ilokrotnie ba-
wi w miasteczku w sprawach u-
rzędowych wstępuje na obiad do
restauracji żydowskiej, Berka Ki-
juciewskiego.

Jeszcze jeden klasyczny przy-
kład. Zarząd gminy i komisja o-
światowa rady śminnej, układając
budżet na r. 1932-33, nie uważała
za słuszne wstawienie pozycji na
rzecz prywatnej szkoły żydowskiej
t. zw. hederu. Przy tej decyzji o-
parto się na tem, że żydzi posyłają
swoje dzieci do państwowej pub-
licznej szkoły powszechnej, w któ-
rej Kuratorjum Okręgu Szkolnego
Wileńskiego, jakby chcąc dogo-
dzić żydom, w r. bież. szk. wy-
znaczyło na stanowisko nauczy-
cielki nawet żydówkę.

Przy okazji nadmieniam, że
jest to już druga .siła nauczyciel-
ska żydowska w tejże polskiej
szkole.
W m. grudniu, w drugiej poło-

wie, na ogólnem posiedzeniu ra-
dy śminnej przy debacie nad bud-
żetem radni żydowscy (na ogólną
liczbę 16 radnych żydów jest 3)
domagają się wstawienia do bud-
żetu pozycji na heder.
Gdy inteligentniejsi radni chrze-

ścijańscy temu się sprzeciwiali,
wtedy radny żydowski Kopelman
głosem podniesionym krzyknął,
że jest to wpływ endeckich stu-
dentów.

I cóż się stało? Mimo sprzeci-
wi części dobrze myślących rad-
nych chrześcijańskich, mimo zu-
chwałego zachowania się radnego
żydowskiego Kopelmanna, zna-
lazła się, niestety, większość rad-
nych, która ku ogólnemu zgorsze-
niu żądania żydowskie poparła
swojemi głosami i żądana kwota
na heder została wstawiona do
budżetu i uchwalona. Takie to ma
oblicze rada gminna Ejszyszek. O
wyborach tych radnych chyba już
nie warto wspominać. lak wyślą-
da samopoczucie polskie w Ej-
szyszkach i w tejże gminie.

Jak na obecne czasy, niestety,
b. znamienne a zarazem mało po-
cieszające na najbliższą  przy-
szłość.

DŁiIENNIK

Bal Koła Dziśnian.

Z Koła Dziśnian. Staraniem
Koła Akademików Dziśnian U. S.
B. odbył się, w Dziśnie w dniu
5. 1 1932 r. I. Bal Akademików
pod protektoratem JWPP. staro-
sty J. de Tramecourt'e oraz dyre-
ktora T. Staniewskiego. Pomimo,
jak na stosunki dziśnieńskie, nie-
odpowieniej pory oraz fatalnej dro
gi bal zgromadził znaczną część
inteligencji miejscowej oraz parę
osób z ziemiaństwa. Że ziemiań-
stwo dziśnieńskie nie stawiło się
licznie, nic w tem dziwnego, albo-
wiem snobizm, brak zainteresowa-
nia życiem społecznem, daje się
odczuć aż nadto. Szczególną po-
moc przy organizacji balu okazały
nam Panie Dziśnieńskie przez u-
rządzenie bufetu, za co ogół Aka-
demików Dziśnian składa serde-
czne Bóg zapłać. Goście wynieśli
z balu jaknajlepsze wrażenie.

Zmierzch sekt w Wilnie
i na prowincji.

Znajdująca się na terenie Wil-
na mała parafja marjawicka wo-
bec braku zwolenników tej sękty
zwinnęła swoje agendy. Zarząd
parafjj marjawickiej w Wilnie
jeszcze w bm. ma zlikwidować
ostatecznie swoje interesy i o-
puścić „niewdzięczne Wilno*.

Również dowiadujemy się, iż
sekty hodurowców i baptystów,
które miały sporo zwolenników
w pow. mołodeczańskim i wilej-
skim postanowiły przenieść się
do pow. wołożyńskiego i nowo-
gródzkiego ze względu na słabą
ilość zwolenników. W ostetnich
tygodniach w nabożeństwach sek-
tantów brało udział zaledwie kilka
osób W Rakowie u sektanta
Karnieja, wyznawcy hodurowców,
na nabożeństwie bywały zaled-
wie 3 osoby. a

Pociemku utonął włościanin
z koniem.

Onegdaj wieczorem na rzece
Mirciuny w pobliżu zašcianka
Kutyłowo gm. jaźwińskiej zdarzył
się nieszczęśliwy wypadek, w
czasie którego zginął w nurtach
rzeki Wacław Barniewicz i utonał
koń. Manowicie podczas prze-
wożenia drzewa z pobliskiego la-
su Barniewicz wobec sbóźnionej
pory chciał skrócić drogę i przez
groblę przejechać. Pociemku wje-
chał na głębokie miejsce i wraz
z koniem utonął w wezbranej
rzece. Wczoraj rano zwłoki Bar-
niewicza wyłowiono. a

na od g. 3,30 do 10 w.

zniżone.

 

sięźniczka Tarakanowa

Dziś sensacja dźwiękowa! Film, który wzruszył miljony! Niebywałe dźwiękowe efekty. Najwieksze dźwiękowe ar-
Ben Kur W rolach pozost May Mc Avoy, Betty Bronson i Carmel Myers. Nad program: 25: stycznia 1932 r

Atrakcje dźwiękowe. Film, który kosztował miljony. Dia młodzieży dozwolone. Po- y A
czątek seansów o g. 4, 6, 8 | 10,30, w dnie świąt. o g 2. Na 1 seans ceny zniżone.
UWAGA! Dla grup uczni szkół powszechnych I gimnazjum wstęp 40 gr.

WiLENSKI

SPORT.
Migawki ze ślizgawki.

bodaj najstarszą
od dawien

Łyżwiarstwo jest
gałęzią sportu, uprawianą
dawna.

W niejednym domu pod szałą na
strychu znajdują się niewątpliwie stare,
pokryte rdzą łyżwy, na których jeździł
kiedyś wuj, dziad, albo może nawet śli-
zgała się na nich babcia...

Pierwotne łyżwy miały fantastyczny
wygląd: były tak zwane śniegórki, były
z dziobem, bez dziobu, a nawet łyżwy z
drzewa z nożem stalowym.

Na zamarżniętej sadzawce, jeziorze,
rzece ślizgała się młodzież, a nawet śli-
zgali się ludzie starsi i wtedy w dawnych
już czasach wyczuwano siłę, z jaką sport
łyżwiarski pociągał do siebie. W dużych,
osiadłych na płozach sań krzesłach śli-
zgał się szereg osób, które jednak bez-

paru jednak dniach znikają sińce i na
ślizgawkę pewnym już krokiem wchodzi,
dzwoniąc łyżwami, sportsmenka, która
zdała pierwszy egzamin, przeszła chrzest
sportowy.

Za tym pierwszym placykiem mamy
przed sobą całą ogromną ślizgawkę.

— Niech mnie pan tak nie ciągnie!
— Ależ, ja tylko pomagam pani!
Sosnowy słup drze się głosem Kie-

pury. Ktoś pada, stęka, otrzepuje śnieg
1 znów zaczyna z gracją paralityka pi-
jane stawiać kroki.

Elektryczne lampy rzucają snopy
światła. Lód lśni się, jak szyba szklanna,
w której odbijają się niby w lustrze syl-
wetki płynących cieni. Szara masa głów
śmieje sę, krzyczy, płynie, obiega plac
cały i znów płynie strumieniem sporto-

Proces Hanki Ordonówny 0odszko-
dowanie za wypadek samochodowy.
W warszawskim Sądzie Okrę-

gowym toczyła. się onegdaj sprawa
wytoczona przez znaną aktorkę
Hankę Ordonównę (obecnie hr.
Tyszkiewiczową) przeciwko wy-
działowi powiatowemu Sejmiku
Warszawskiego o odszkodowanie
w wysokości 84 tysięcy złotych
tytułem zwrotu strat, poniesio-
nych wskutek wypadku samocho-
dowego.

Wypadek ten — jak wiado-
mo — zdarzył się na drodze
królewskiej pod Wilanowem.
Szczegóły w swoim czasie poda-
waliśmy.

Skutkiem ciężkich obrażeń cie-
lesnych Ordonówna nietylko mu-

 

 

pośrednio nie mogły się zdobyć na odwa-
śę by samodzielnie postawić swe kroki
na lodowej tafli.

wego życia.
Opodal kilkunastu chłopców z za-

giętemi kijami bawi się gumowym plac-

siała odbyć kosztowną kurację,
lecz poniosła inne straty z po-

ób e a: PZA go kiem. wodu niedotrzymania umowys gani /ażny ega Ы у : ‚ z P Aiks
zmianom. Z każdym sezonem zwiększała NEjeden, drugi, trzeci. Powództwo popierali adwo-
się grupka entuzjastów rozkoszowania się aizdais 4 ów ai Kupa kaci: Beylin i Jan Kon, podno-

jwizdek. 2świeżem powietrzem i ruchem. Sport łvż-
wiarski zaczął modernizować się. Zgineły
drewniane, podkute drutem łyżwy. Zrzu-
cono ciepłe, grube kożuchy. Zamiast woj-
łoków i długich butów zaczęto wkładać
małe, estetyczne buciki łyżwiarskie.

Ślizgawka stała się modną. W każ-
dym niemal szanującym się mieście, jest
plac wylany wodą, orkiestra, jest ruch,
życie, sport.

U podnóża góry Trzech Krzyży roz-

częściej zasiadają

lano również wielką, ogromną kałużę
/ óra zamarzł. lśni tai!Ko: która zamarzła na lśniącą taflę Mależntwo- SIALSG

Codziennie ślizgają się tut setki
sportowców. Komuś pękają

Tuż zaraz, niemal u samego wejścia
jest placyk specjalnie przeznaczony do
jazdy figurowej. Specjaliści mało, że sa- ra
mi kręcą djabelnie trudne esy-floresy, ale — Co też panu
chcą jeszcze i uczyć, bo przecież któż z
nas nie chce kogoś uczyć.

Biedna, złapana „ołiara* trzęsie no-
żętami na znak chwilowego protestu, ja-
kiś niepojęty lęk i wstyd nie pozwala jej
powiedzieć, że woli chwilowo usiąść na
ławce. Bywa jednak, że „ofiara* przy- — Ja ci
chodzi sama i poddaje się całkowicie lo- dzieciaka na lód!
sowi. Nauka trwa czasami krótko, ucze-
nica (tych jest zawsze większość) walczy
do upadłego, ale w końcu rezyśnuje,
siada na ławce, odkręca nieszczęśliwe
żelaza i kulejąc idzie do domu Po

i i a

Wielki požar w tartaku w Do-
maniewiczach.

Ubiegłej nocy w tartaku Krun-
tojna w Domaniewiczach wybuchł
wielki pożer. Ogiel szybko objął
budynek tartaku poczem przerzu-

uwagi na szczegóły.

do domu!

odległeLudwisiu,

wadzisz?
— Jeszcze dwa

Kiepura, Ordonka...

ginie, by jutro znów

Wobec wysokiej gu rz. Wiljj u wylotu ul.

bycia w Kancelarji
pok. Nr. 52.

—0o

 

Błędne Ognie
Akcja filmu odbywa się w Hiszpanji

Buster Keaton
KRĘCI Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godzi-

nie 4-ej, w dnie świąt. o g. l-ej. — Ceny od 40 gr.

 

Dziś inauguracyjna premjera! Największy dźwiękowy i Film ten osnuty na tle słynnej powieści Ire-
Film, który wstrząsnął światem David (older ypnej pny Niemirowskiej. W rol. gł. genjalny Har-

ry Baur. UWAGA! Ze względu na wysoki artyzm tego filmu wstęp na salę tylko na początek seansów i podczas upno ;
demonstrowania nadprogramu. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek seansów punktualnie o g. 4, 6,81 10,15. Sprzedaż 1

CZŁOWIEK, KTÓRYw wspaniałej ko-
medji óż siękowej

z udziałem świstowej sławy tancerki Argentyny. Film
ten jest przebojem produkcji hiszpańskiej o przebogatej 1

Nad program: Dodatek dźwięke- "ZS"

 

 

————— Przyjmę intelegeninych @
wymownych i dobrze się
prezentujących panów

panie do pracy
zewnętrznej dla bezkon-
kurencyjnego artykulu.
Adres w Adm. „Dzienni-
ka Wileńskiego”. 0183 leczy

Okazyjnie
palta, futra, ubrania, o-
buwie, pianina i wi: le in-
nych pozostałych z ilcy-

tacji

jazdy i znów walka o kawałek gumy,
o celny strzał do bramki.

Cała ślizgawka jest otoczona bia-
łym murem ubitego śniegu, na
sterczą obłamane gałęzie jodeł.

Przy śnieżnych ścianach stoją ławki.
W czasie mrozu są one puste, ale naj-

którzy przyszli „boso'” na lód podziwiać,
jak się ślizga Wanda,
Irena, jak się ślizga nieznanv „On“.

Bęc! — Ktoś upadł, ale nie płacze.

łyżwę i wciąż traci równowagę.

deszwa. Płynący tłum nie zwraca jednak

Czy pani tańczy rumbę?

głowy! Tu na ślizgawce tańczyć rumbę
i to może jeszcze z
pan, który co krok to leży!

— Wandziu...! Wandziu. ! Chodź już

— Zginęła, znów gdzieś pojechała!
mówiłem, nie

— Dobry ci dzieciak! Przecie nasza
Dziunia ma już lat 15, a zobacz, jak się
ona ślizga! Tak samo jak ja

myśmy szaleli na lodzie?!
— Ti — ta, ta,
— Janku, ale ty mnie dziś odpro-

— Wolniej, wolniej! Ja nie mogę!
Drą się wciąż głośniki. Chór Dana,

Tłum ślizgających się płynie wolniej,
staje się rzadszy, rozpływa się, zamiera,

Magistratu m. Wilna ogłasza przetarg na5jęcją7.mie o
Rywalka Carowej Katarzyny Il i kochanki księcia Or- wydzierżawienie przystani
łowa W rol. gł. prześliczna Edyta Jehanne, słynny rzecznych, znajdującej się na lewym brze- Gimnszjalna

Warunki wydzierżawienia są do na-
Sekcji Technicznej

Termin składania ofeit upływa z dniem 4, 41 2 pokejowe do

Magistrat m, Wilna.

ODKROŻENIE
Oryginalna

(z kogutklem)

„MROZOL “
i gol ranki,

powstale od odmro-
żenia.

Sprzedają
składy apteczne.

 

mm
Tamera, ul Bisku:|epPRACOWNIA

sząc, iż roboty na szosie były wy-
konywane dla wydz. pow. Sejmiku
Warszawskiego oraz, że wydział
ten miał obowiązek pilnowania
i nadzorowania tych robót oraz
dróg.
W imieniu wydz. powiatowego

aplikanci adwokaccy Dulinicz i
achlis zgłosili ekscepcję, pod-

nosząc, iż powództwo winno być
skierowane przeciwko Warsz.
Pow. Związkowi Komunalnemu.

Po wysłuchaniu głosów stron
Sąd zapowiedział ogłoszenie de-
cyzji w ciągu kilku dni

którym

na nich ci wszyscy,

Zosia, Stasiek,

się na jedną tylko

sznurki, odpada po-

znów przychodzi do
 

GIEŁDA
WARSZAWA (Pat.) 15. I. 1932 r.

Dolary8,9' —8,93—8,£9.
Belgja 124,05 —124,36—123,74
Holandja 358,45—359,15—357,55,
Londyn 31,35—3',30—31,48—31,1P.
Nowy York 8,921 —8,941—8,901,
Nowy York kabel 8,927—8,947--8,907.

takim niedołęgą jak

puszczać

Pamiętasz, Paryż 35,02—35,! 1—234,93.
lata, w których i Praga 26,41—76,47—26,35.

Ё Stekhelm 173,09—173,85—172,85.
ta — Ч — ta, а..  Szwajearja 173,95—174,38—173,52.

Berlin w obrotach nieoficjalnych 211,55.
Tendencja nieco mocniejsza.

kółka i koniec. 3'/, budowlana 32—32,25. 4%, po-
iyczka inwestycyjna 84,50. Ta sama se-
ryjna 92. 5%, kolejowa 34. 6%, dolarowa
56. 4'|, dolarewa 43,50— 44. Stabiliza-
cyjna 54,75—:5,50—54,50. 8'|„ L. Z. B.
G. K. I B. R., obligaceje B. G. K. 944 Te

płynąć i znów żyć!. same 7| 83,25 8%, obligacje bud. BGK.

 

przerzucił się na zgromadzone Ja. Nie. 9. 4,9L Z ziemskie 41,20. 5%, war-
materjały drzewne. Po 5 godzin- az 555555GI r8% "Ь…"ь'в…ъец63.'05—64——
nej akcji ratunkowej požar zli- „40. 8'|, Częstochowy 55,50. 104, Sie-

kwidowano. Pastwą płomieni padł Popierajcie PolskąMacierz iEda ala, dla papierów

cały budynek tartaku wraz z ma- Dolar w obrotach prywatnych 8,913'/,
szynami oraz 3500 mtr. drzewa Szko!ną. w płaceniu. PROZY

i desek. (a) Wileńska 15—5. Rubel w płaceniu 5,08.

życi: a inącch na dnie . wa . ca T Na DKA

morzal Flotamorskanx uslugach _ Niniejszem Sekcja Mieszkania "|| Akuszerki |
i „Techniczna L! POkOje Ii

 

2 mieszkania do AKUSZERKA

dla statkÓW kojewe z wygodamiul.MARJA LAKNEROWA
4 dowie- Erariūnis B side 9 e

„ dzieć się u dozorcy. w. Kasztanowa7 m. 5.Arsenalskiej. dz ę Oy Ва

3 Mieszkania Н
suche słoneczne,ładne AKUSZERKA

ŚMIAŁOWSKA

=>"maż przeprowadziła się.
Zamkowa 3 m. 3 — Tam-
że gabinet kosmetyczny

 

2 ładne pokoje
bez mebli wydzierżawię POPrawia cerę „ usuwa
Wszelkie wygody, ewen brodawki, ZE

tuelna używalncść kuch- Ś'Y*
ni. Mickiewicza 48 m. 5.
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— Czy pani ich nie nosiła? — zainteresował się
Maythorne. ;

— Nie bardzo jej się podobały. Uważała je za
zbyt staroświeckie — odpowiedział Elphinstone. —
Nie przypominam sobie, żebym ją kiedy na niej wi-
dział, ale nie mam najmniejszej wątpliwości, że to
jest jedna z nich. Skąd ją pan ma?
— Powiem narazie tylko tyle, że znalazłem—"zekł

Maythorne. — Znalazłem przypadkowo w Marras-
dale. Później powiem panu więcej.

Schował broszkę do kieszeni, spojrzał
i wstał.

Po chwili ogólnego milczenia odzywa się Elphi-
stone.

— Na Boga, co się mogło stać z moją żoną?
Czy nikt nie da mi rady? — zapytał żałośnie.
— Będziemy szukali pani — rzekł Corkerdale,

trącając w bok Mannersa. — Tracimy czas. Chodź-
my do hotelu.

Maythorne zwrócił się do doktora.

na nas

 

tach wrócił, potrząsając głową.
— Żadnej wiadomości — rzekł. — Nie wróciły.

Żadna nie wróciła. Ale ponieważ wyruszyły od
Shorta, przypuszczam, że będziemy musieli zacząć
nasze poszukiwania stamtąd.
— Pojedziemy tam — zadecydował Corkedale.

Musimy znaleźć panią Elphinstone. Może pan z na-
mi pojedzie? — zapytał uczonego. — Może się na-
tkniemy na jaką poszlakę!

Pan Elphinstone opuścił salę razem z policjan-
tami, przysięgając się, że nie wie, co o tem wszyst-
kiem myśleć i że mu się kręci w głowie. Gdy drzwi
się za nim zamknęły, Maythorne wzruszył ramio-
nami i spojrzał na Crole'a.

— Nic nie znajdą — rzekł. — Podług mnie pani
Elphinstone uknuła z Alicją jakiś niezrozumiały plan.
Ciekaw jestem tylko, jaką rolę mogła w nim mieć
panna Merchison.

I mnie to zdumiewało, lecz Crole który miał lot-
niejszą wyobraźnię, rzekł:
— Może to jest prostsze, niż się zdaje rzekł. —

Panna Sheila poczuła nagle, że jej obowiązkiem jest
stać solidarnie po stronie matki, która zwierzyła jej
się wtedy ze swojej tajemnicy i w rezultacie obydwie
znikły.

— Dlaczego? — zapytał Maythorne.
Crole rozpostarł ręce znaczącym gestem.
>Ja jestem zdania, że pani Elphinstone za-

 

ja muszę coś powiedzieć. Do tej chwili milczałem,
uważając, że nie mam prawa zabierać głosu wobec
policji, ale zastanowiłem się nad sytuacją bardzo
intensywnie.
— Ja uważam, że obaj panowie są w błędzie —

zwróciłem się do Crole'a i doktora. — Mazaroif, jak
wiadomo, został zabity ze strzelby Musgrave'a. Ja-
kim sposobem pani Elphinstone mogła zagarnąć
strzelbę Musgrave'a?

Ale Maythorne potrząsnął głową.

— Pan nie wie, czy Mazaroff został zabity z tej
czy innej strzelby — odpowiedział. — W tem właś-
nie tkwi sęk. W wieczór jego śmierci padły na wrzo-
sowiskach dwa strzały. — Pierwszy słyszeli doktór
i Parslave, drugi słyszał stary Hassendeane. Nie wie-
my, który z nich położył kres życiu Mazaroffa. Ani
z jakiej dubeltówki strzelano.
— Jeżeli Mazaroff zginął od drugiego strzału,

który padł o dziesiątej — rzekłem —to niep El-
phinstone do niego strzelała, bo doktór i Parslave
widzieli ją po ósmej. I ja nie jestem tak bardzo
pewny, że widzieli właśnie ją. Wieczór był ciemny
i mogli się omylić. Mogła to być inna kobieta — po-
dobna.
— Nie! — zaprzeczył Eccleshare. — To by-

ła ona!
— A dalej — ciąśnąłem — zastanówmy się,

czy to jest możliwe? Czy to jest prawdopodobne?
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56) pani Elphinstone wróciła? hare. | — Może właśnie dlatego, że był jej legalnym

J. S. FLETCHER. Wyszedł z doktorem do hallu i po kilku minu- Powodowany troską o Sheilę, pomyślałem, że i *mężem — zauważył Crole, śmiejąc się sucho. — Mało
ją znam, ale sądzę, że byłaby zdolna Чо takiego

czynu.
— To było morderstwo — rzekłem. — I zresztą,

gdyby ona naprawdę zabiła i zdradziła się z tem
przed córką, to jestem przekonany, że panna Sheila
nie udzieliłaby jej pomocy.
— Czyżby? — wykrzyknął Crole, — Wie pan,

co powiem, że pan nie zna ani życia, ani natury ludz-
kiej — ani kobiet! Ja właśnie jestem zdania, że
panna Sheila zaopiekowałaby się matką. Głos krwi
rzemawia głębiej niż wszelkie inne głosy. Panna

Sheila osóbka bardzo impulsywna, oburzyła się
okropnie na matkę z powodu tego testamentu
i postarała się zwrócić go odrazu prawnemu właści-
cielowi — tak, młody człowieku — prawnemu wia-
ścicielowi, który ją bardzo obchodżi. Ale jeżeliby
przyszło do tego, że pani Elphinstone widziała się
zmuszoną przyznać się przed córką do morderstwa,
to napewno znalazłaby w niej gorliwą obrończynię.
Matka zawsze pozostanie matką. Przypuszczam, że
pan Maythorne myśli to samo, co i ja?

Naturalnie! — odrzucił dtektyw. — Taka jest
ludzka natura, Panna Sheila wystawiłaby sobie
bardzo niepochlebne świadectwo, gdyby nie stanęła
w obronie matki. Ale to są wszystko tylko słowa,
a my powinniśmy działać. — Zwrócił się do Eccles-
hare'a. — Przypuszczam, że pan doktór zastosuje
się do rady Corkerdale'a i zostanie w Londynie do-
póki się ta sprawa nie rozwikła. Możliwe, że pan
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— Ma pan chyba telefon? Dobrze. Pan po- strzeliła Mazaroffa. — rzekł. Z jakiej racji miałaby pani Elphinstone zabijać Ma- i Parslave będziecie wezwani jako świadkowie.
zwoli, że zadzwonimy do Shorta i zapytamy, czy — I ja jestem tego zdania — Mruknął Eccles-  zaroffa vel Merchinsona, swego legalnego męża. ‚ а
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