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REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
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.

Wyrok sądu marszałkowskiego w sprawie
p. Polakiewicza.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Marszałek Sejmu ogłosił wyrok w sprawie pos.
Polakiewicza, który na posiedzeniu Sejmu w dn. 23rX-1331 r. zarzu-
cił posłowi Trąmpczyńskiemu, ze będąc marszałkiem Senatu brał
udział w nobożeństwle za duszę Ś. p. Eligjusza Niewiadomskiego.
Trąmpczyński skwalifikował ten zarzut jako zwykłe kłamstwo.

Sąd marszałkowrki znalazł jednak „dobrą wolę* u Połakiewicza,
ale z drugiej strony stwierdził, iż Trąmpczyński nie był na wspo-
mnianem nabożeństwie.

Wreszcie sąd ustalił, że wymiana słów była wywołana nieporo-
zumieniem, a nie chęcią naruszenia czci którejkolwiek ze stron.

Sytuacja na Górnym Sląsku w dalszym
ciągu niewyjaśniona.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Ostatnie wiadomości otrzymane w Warszawie o
g. 21 m. 30 nie przyniosly ze Sląska nic pocieszającego.
arbitrażowa nie osiągnęła porozumienia. Robotnicy grożą straj-
kiem, a nawet w 3-ch kopalniach samorzutnie rozpoczął się strajk.

Strajk tramwajów w Łodzi.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Trwający od ośmiu dni strajk tramwajowy w Ło-
dzi jeszcze nie został zlikwidowany. Wczoraj wyjechał do Łodzi de-

legat Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej celem zbadania sytua-
cji na miejscn.

 

Plebiscyt w sprawie rozwiązania
sejmu gdańskiego.

GDAŃSK (Pat). Wyniki wczo-
rajszego plebiscytu w sprawie roz-
wiązania sejmu według tymczaso-

wych obliczeń przedstawiają się w
sposób następujący: w głosowaniu
wzięło udział 77.102 osoby. Za
plebiscytem głosowało 75.329,
przeciw plebiscytowi i głosów nie-
ważnych było 1773. . Wyniki te są
lembardziej znamienne, że hitle-
rowcy uprawiali na szeroką skalę
teror psychiczny, zapowiadając
delegowanie swych mężów zaufa-
nia do lokali wyborczych w celu
sporządzenia imiennego spisu gło-

sujących, aby gdy przyjdzie ich
czas, porachować się ze swymi
przeciwnikami. Zapowiedź tę hit-
lerowcy urzeczywistnili w całej
rozciągłości. Senat i stronnictwa
prosenackie głoszą, że dla waż-
ności plekhiscytu niezbędny jest
udział połowy uprawnionych do
głosowania, socjaliści natomiast
twierdzą, że plebiscyt wygrali. Ta
1ozbieżność w interpretacji nie-
wątpliwie będzie stanowiła przed-
miot dalszych wystąpień ze strony
opozycji.

 

Otwarcie sesji Rady Ligi Narodów.
GENEWA (Pat). W ponie-

działek 25 b. m. rano, pod prze-
wodnictwem Paul-Boncoura roz-
poczęła się.66-ta. sesja Rady Ligi
Narodów. — Na wstępie publicz-
nego posiedzenia lord Cecil dał
wyraz żalowi z powodu nieobec-
ności ministra Brianda. Minister
Zaleski, przypomniawszy, że jest
tym z członków Rady, który naj-
dłużej, bo w ciągu 6 lat miał
okazję współpracować w Radzie z

Briandem i podkreśliwszy przy-
iaźń osobistą, łączącą go z nim,
jak również stosunki, łączące oba
kraje, przyłączył się do słów lorda
Cecila. Podobnież i inni członko-
wie Rady. Wi ten sposób posie-
dzenie Rady przybrało charakter
manifestacji na cześć Brianda. —
Następnie Rada załatwiła szereg
spraw drobniejszej wagi i odro-
czyła się do popołudnia.

Delegacja sowieckana sesję Rady
Ligi Narodów,

MOSKWA (Pat). Dnia 26 b. m.
Litwinow na czele delegacji so-
wieckiej, złożonej z 30 przeszło

osób, wyjeżdża do Genewy przez
Warszawę.

 

Dwugłos
w sprawie wychowania państwowego.
Z mowy min. Jędrzejewi-

c za wygłoszonej w komisji sejmo-
wej dn. 20.1 32.

„Jednym z najważniejszych celów
wychowawczych jest przygotowąnie mło-

dzieży do pracy państwowo-obywatel-

skiej na każdym odcinku pracy. Dlatego

też młodzież winna być wychowywana w
kulcie naszej państwowości, w głębokim

szacunku dla jej dziejowej tradycji. Dla-

tego też kult wielkich ludzi, których pra-

ca j genjusz ną przestrzeni stuleci na-

szej historji tworzyły niezapomniane war-

tości, winien być w szkole zapewniony,
on bowiem dostarcza wrażliwym duszom

młodzieży żywych wzorów wychowaw-
czych, godnych szacunku, miłości i naśla-

dowania. Ale nietylko odległe epoki na-

szych dziejów winny wchodzić tu w śrę.

Niemniejszej wagi jest historja lat ostat-

nich. Włąśnie z punktu widzenia wycho-

wawczego ostatni okres walk o niepod-

ległość zawiera trwałe wartości wycho-
wawcze. Pośród tych ostatnich miejsce

wyjątkowe i główne zajmuje niewątpli-

wie pierwszy naczelnik naszego państwa,

zwycięski wódz naczelny naszej armii.

Postać Józeia Piłsudskiego zbyt ząwa-

żyła na dziejach Polski, czyn jego i dzie-

ło ma dla nas zbyt wielkie znaczenie, aby

można było pominąć milczeniem jego

esobę i jego pracę, gdyż właśnie jego wy-

-siłek i jego genjusz zostawiły na rzeczy-

wistości polskiej niezatarte piętno".

Adam Mickiewicz: „Dzia-
dy“. Częšė trzecia. Scena VIII.

Doktór.
Właśnie powiadałem

Jaśnie panu, że młodzież zarażają

szałem, |
Ucząc ich głupstw: naprzykład, sta-

rożytne dzieje!

Któż nie widzi, że młodzież od tego
szaleje.

Senator (wesoło)

Vous n'aimez pas I'histoire? Ha, ha,

un satirique

że boisz się devenir

historique.

Doktór.

l owszem, uczyć dziejów: niech się

młodzież dowie ,
Co robili królowie, wielcy ministro-

wie...

Aurait dit,

Senator.
C'est juste,

Doktór (ucieszony)

Właśnie mówię, widzi Pan

Dobrodziej, *

Że jest sposób wykładać dzieje i dla

młodzi:
Lecz poco zawsze prawić o republi-

kanach,
Zawsze o Ateńczykach, Spartanach,

Rzymianach?

* GUPLTOAEORAN BETS RB TOSBO

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną. A

Wliefiska 15--5.

Telefon Redakcji.
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Parafowanie polsko - sowieckiego
paktu o nieagresji. |

Parafowanie polsko - sowieckiego

paktu o nieagresji.
MOSKWA. (Pat). W dniu dzisiejszym około godziny

19-ej w ludowym komisarjacie spraw zagranicznych

parafowany został tekst paktu o nieagresji pomiędzy

Polską a ZSRR. ze strony polskiej pakt parafował po-

seł Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie minister

Patek, zaś ze strony sowieckiej ludowy komisarz spraw
zagranicznych Litwinow. Pakt składa się ze wstępu,
8 arłykułów i dwóch protokółów dodatkowych.

Treść paktu.
MOSKWA (Pat). Parafowany

dziś pakt o nieagresji miedzy

Polską a Sowietami przedstawia

się jak następuje:

We wstępie obie podpiswiace

strony stwierdzają chęć utrzyma-

nia istniejącego między niemi po-

koju powszechnego; stwierdzają,

że traktat pokoju 1921 r. pozostaje

nadal podstawą ich wzajemnych

stosunków i zobowiązań; wyrażają

przekonanie, że pokojowe roz-

strzyganie sporów międzynarodo-

wych oraz usunięcie wszystkiego

tego, co sprzeciwiałoby się nor-

malnym stosunkom między pań-

stwami, stanowi najważniejszy

środek na drodze tego celu;

oświadczają, że żadne z dotych-

czasowych zobowiązań nie sta-

nowi przeszkody w rozwoju poko-

jowych słosunków i nie znajduje
się w sprzeczności z zawieranym

paktem; postanawiają zawrzeć

pakt celem rozwinięcia i uzupeł-

nienia paktu Kelloga, wprowadzo-

nego w życie przez protokół mo-

skiewski 1929 r.

W art.1 obie strony konsta-

tują, że w ich wzajemnych stosun-

kach wyrzekły się wojny, jako

narzędzia polityki narodowej i zo-
bowiązują się wzajemnie  po-

wstrzymywać od wszelkich dzia-

łań agresywnych, za jakie będą

poczytywane akty, naruszające ca-

łość terytorjalną i polityczną nie-
zależność drugiej strony, nawet w

tym wypadku, gdyby działania

tego. rodzaju miały miejsce bez

wypowiedzenia wojny i z uniknię-
ciem wszelkich jej przejawów.

Art. 2 przewiduje nieokazywa-

nie pomocy, ani bezpośredniej, ani

pośredniej, państwu  trzeciemu,

które napadłoby na jedną ze stron

podpisujących. Gdyby jeden z kon-
trahentów dopuścił się agresii w

stosunku do państwa trzeciego, to

drugiemu kontrahentowi przysłu-

śuje prawo wypowiedzenia tego

paktu bez uprzedzenia.

W art. 3 każda ze stron zobo-

wiązała się nie brać udziału w

żadnych porozumieniach, z punktu

widzenia agresywności wyraźnie

wrogich w stosunku do strony
drugiej.

W myśl art. 4 zobowiązania,

zawarte w dwóch pierwszych ar-

tykułach, nie ograniczają między-

narodowych praw i zobowiązań,

wynikających z umów, zawartych

NTAKK PRZYSPART
Rewolucja w San Salwador.
ŁONDYN.—Według doniesień

z N. Jorku, ruch komunistyczny
w republice San Salvador rozsze-
rza się i objął już stany Santa
Tecka, Gorgoza i La Libertad.
Połączenia telefoniczne są przer-
wane a linje kolejowe uszkodzo-
ne. Krążownik amerykański "Ro-
chester* oraz 2 kontrtorpedowce
wyruszyły, celem obrony irtere-
sów obywateli St. Zjedn Władze
angielskie wysłały w tym samym
celu na wody San Salvadoru je-
den krążownik brytyjski i 2kortr-
torpedowce kanadyjskie.

"siny został w

przez każdą ze stron przed wej-

ściem w życie tego paktu, o ile te

umowy nie zawierają w sobie ele-

mentu agresji.

Art. 5 przewiduje postępowa-

nie koncyljacyjne, co do którego

będzie zawarta specjalna umowa,

która stanowi integralną część
paktu i musi być ratyfikowana
jednocześnie z tym paktem.
W myśl art. 6 pakt będzie ra-

tyfikowany w możliwie najbliż-
szym czasie, a wymiana dokumen-

tów nastąpi w Warszawie w 30

dni po obustronnej ratyfikacji.

Art. 7 głosi, że pakt zostaje za-

warty na 3 lata, z automatycznem
przedłużeniem na dalsze dwa lata,

o ile nie nastąpi 6-miesięczne wy-

powiedzenie.

Art. 8 powiada, że pakt spi-

języku polskim

i rosyjskim i oba teksty uważane

są za autentyczne.

7 dwóch protokółów dodatko-

wych jeden stwierdza, że ewentu-

alne wypowiedzenie paktu w myśl

art. 7 nie może być rozumiane ja-
ko uchylanie się od obowiązków,

wynikających z paktu Kelloga.

Protokół drugi mówi, że co do

treści projektu konwencji kon-

cyljacyjnej niema między stronami

zasadniczych różnic.

 

Litwinow o rokowaniach z sąsiadami
sowietów.

MOSKWA. (Pat). Т. А. $. $.
ogłosił w poniedziałek późnym

wieczorem wywiad z Litwinowem,

omawiający stan rokowań o pakt

o nieagresji z zachodnimi sąsia-

dami Sowietów.
W/g Litwinowa, treść propo-

nowanych przez rząd sowiecki

paktów jest prosta i zamyka się w

zobowiązaniach o nieagresji oraz

w możliwem usunięciu przyczyn,

które mogłyby naruszyć pokojowe

stosunki między  zawierającemi

pakt państwami. Jeżeli pertraktu-

jące strony rzeczywiście dążą do

ugruntowanai pokojowych stosun-

ków, nie lękając się pokojowych

- zobowiązań i nie posiadają celów

ubocznych — mówi Litwinow —
to rokowania udaje się przeprowa-

dzić bardzo szybko. Tak było z

Finlandją. Z Polską — podkreśla

dalej Litwinow — pertraktacje

rozpoczęły się.o kilka dni wcześ-

niej, niż z Finlandją i skończyły się

dopiero dziś parafowaniem paktu.

Rokowania z Łotwą idą powoli,

a z Estonią rozpoczęły się pertrak-

tacje dopiero przed kilku dniami.
Litwinow wyraża przekonanie,

że po podpisaniu paktu z Fin-

landją i parafowaniu z Polską za-
warcie podobnych paktów z E-
stonją i Łotwą nie powinno natra-
fiać na trudności. Zawarcie pak-
tów z temi państwami winno być
tem łatwiejsze, że już w poprzed-
nich traktatach pokojowych prze-
widziana została kwestja wzajem-
nej neutralności i obecnie można

się obejść bez powtarzania tego”
zobowiązania.

Projekt paktu z Rumunją jest

— zdaniem Litwinowa — również
prawie uzgodniony. Obie strony
zgodziły się na pertraktacje, wy-
chodząc z konieczności pozosta-
wienia na uboczu, nie rozstrzyga-
jąc, zagadnienia Besarabji. Jest
całkiem jasne, że pakt pomiędzy
dwoma państwami, między które-
mi nietylko nie istnieją żadne
oficjalne stosunki, ale są poważne
terytorjalne i inne spory, nie może
być zawarty bez wzmiiankowania
o tych sporach i o pozostawieniu
ich na uboczu. Rozumiemy —
mówi dalej Litwinow — że o ile
Rumunja okupuje faktycznie Besa-
rabję, to chciałaby zapomnieć o
istniejącym sporze i nie wspomi-
nać o tem, tłumacząc, że milczenie
nasze oznacza zgodę na okupację.
My na to zgodzić się nie możemy.
Rumunja idzie jednak dalej i chce
takiego sformułowania paktu o
nieagresji, z którego wynikałoby
uznanie przez nas suwerenności
Rumunji nad Besarabją lub uzna-
nie rzeki Dniestru jago granicy ru-
muńskiej. To również — zdaniem
sowieckiego komisarza spraw za-
aulai — jest nie do przyję-
cia. — Następnie Litwinow zazna-
cza, że w pakcie z Rumunją winno
być wyraźnie powiedziane, że
„obie strony zachowują swe stano-

wiska w kwestji spornej'” i że „za-
warcie paktu stanowiskom tym

. nie przynosi szkody”. Celem pak-
tu jest usunięcie możliwości napa-

du jednej strony na drugą. Cel ten

osiąga się w uzgodnionym już
punkcie pierwszym paktu.
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Francja żąda zastawu kolei niemieckich.
J BERLIN. W kołach politycz-

nych berlińskich kiąży pogłoska,

że Francja domaga się od Nie-

miec znstawu w postaci przeję-

cia kolei niemieckich przez Francję,

jako gwarancji za należności z ty-

tulu planu Younga. Ten plan

stał się sygnałem do alarmu kół

prawicowych. Niemcy w myśl

tego planu otrzymałyby prawo

odkupu kolei po upływie 10 lat
za sumę 6 miljardów marek. W

kołach rządowych nie zajęto

żadnego stanowiska wobec tych

' pogłosek, które kursują w spo-
sób niezwykle uporczywy.

ЗОНЕ ЛОО SREBTEii PSS iL kis,BEST

ZAKON JEZUITOW W HISZPANJI
ZOSTAŁ ROZWIĄZANY.

WRAŻENIE W RZYMIE.PODPISANIE DEKRETU.

MADRYT (Pat.) Prezydent Za-
mora podpisał dekret o rozwią-

zaniu zakonu Jezuitów.

LIKWIDACJA W PRZECIĄGU
10 DNI I KONFISKATA MA-

JĄTKU.

PARYŻ. Z Madrytu donoszą,

że w myśl dekretu o rozwiązaniu
zakonu Jezuitów w Hiszpanji Je-

zuici muszą w ciągu 10 dni zlikwi-

dować swoje domy klasztorne.

Wszelkie inne formy wspólnego

współżycia są również zakazane.

Od dnia dzisiejszego zakon Jezu-

itów został pozbawiony -prawa

dysponowania swoim majątkiem.

Gubernatorzy prowincji otrzymali

wskazówki, celem natychmiasto-

wego przejęcia majątku ruchome-

śo i nieruchomego Jezuitów na

rzecz państwa. Wszystkie przed-

siębiorstwa handlowe, banki, oraz
osoby prywatne otrzymały od mi-

nisterstwa linansów rozkaz powia-

domienia o papierach wartošcio-

wych i innych prawach majątko-

wych Jezuitów, będących w ich

posiadaniu. Celem przeprowadze-

nią tego dekretu została utwo-

rzona specjalna komisja, złożona

z przedstawicieli kilku mini-

sterstw. Kościoły i zakłady Je-
celach  kułturalno-

wychowawczych przejdą we wła-
danie biskupów.

zuitów 0

RZYM (Pat). Wiadomość o roz-
wiązaniu zakonu Jezuitów wywo-
łała wielkie wrażenie w kołach
watykańskich. Tekst dekretu nad-
szedł na chwilę przed uroczystem
odczytaniem orędzia, proklamują-
cego cnoty założyciela Stowarzy-
szenia Misjonarzy bł. Wincentego
Palottiego. Papież, głęboko wzru-
szony, wypowiedział dłuższą mo-

wę o ostatnich prześladowaniach
Kościoła w Hiszpanji, Meksyku
i Rosji, protestując gorąco przeciw
akcji prześladowczej w stosunku
do Kościoła i jego wyznawców.
Jednocześnie papież podniósł wiel-
„kie zasługi tych, którzy z całem
zaparciem się znoszą prześlado-
wania, idąc śladem nauki Chry-
stusa. i

Zdziczenie młodzieży szkolnej.
W szkole powszechnej Nr. 2,

przy ul. Szkolnej 30 w Łodzi, do-
szło do nienotowanego dotychczas
ekscesu. Uczeń tej szkoły, 17-letni
Henryk Sitek, wydalony został w
swoim czasie za skłonności awan-
turnicze i urządzanie bójek w lo-
kalu szkolnym. Na skutek inter-
wencji rodziców i przyrzeczenia
Sitka, że zmieni swe postępowa-
nie, został on zpowrotem do szko-
ły przyjęty. Po powrocie do szko-
ły Sitek zaprzysiągł jednak zem-
stę bezpośredniemu sprawcy jego
wydalenia, którym był gospodarz
klasy, nauczyciel Pęczkowski. W
czasie pauzy na dziedziniec szkol-
ny wpadła banda wyrostków pod

wodzą Sitka, uzbrojona w druty
i rurki gazowe. Banda podbiegłszy
do znajdującego się na dziedzińcu
nauczyciela Pęczkowskiego, oto-
czyła go i poczęła bić rurkami
i drutami po głowie. Na krzyk na-
padniętego, zaalarmowana została
natychmiast policja. Chłopcy roz-
biegli się. Przeprowadzona w po-
szczególnych klasach rewizja,
ujawniła w ławkach Vll-ej klasy
kilka rurek gazowych, które były
narzędziami napadu. Wobec tego
Sitek oraz kilku jego kolegów zo-
stało przez policję zatrzymanych.
Wszyscy oni odpowiadać będą
przed sądem dla małoletnich

UWAGA! gokcja Śceniczna Klubu Mł. $ H. i
urządza w dniu 30-1-32 r.

НЕМЕ ИЕ
Muzyka Jazz-band.

   
UWAGA!

— Bufet. —
które otrzymać można codziennie w Sekretarjacie Klubu

Orzeszkowej 11 o godz. 7-ej wiecz.

Ma Pożegnanie Kartawału.
Wstęp za zaproszeniami,

—00

 

Jeżeli pragniesz przyjść z pomocą młodzieży akademickiej
U. S. B. i chcesz wesoło spędzić czas — przyjdź na XIII BAL Ogólnoakademicki w dniu 1-go lutego 1932 r. w Salonach

Oficerskiego Kasyna  Garniz onowego.

 



   

NOWY SZANTAŽ
NIEMIECKI.

| W popularnym dzienniku fran-

cuskim „Paris-Midi' ukazał! się

ciekawy wywiad redaktora tego

pisma, z jednym z wybitniejszych

przywódców  nacjonalistycznego

obozu niemieckiego, zastępcą Hu-

genberga — p. Quaatz'em.

Pomijamy niesłychanie butny

ton krzyżaka, który np. w sprawie

odszkodowań oświadczył krótko:

„Nie chcemy i nie będziemy pła-

cić. Nigdy. Nigdy!”
Bliżej obchodzi nas kwestja

granic wschodnich. Jak nale-

żało się spodziewać, oświadczył

Quaatz, że uważa „wschodnie

śranice Niemiec za niemożliwe"
i że pod tym względem w całych
Niemczech niema dwu zdań.

Co do tego Quaatz ma słusz-

ność: poczynając od nacjonali-

stycznej prawicy, poprzez kato-
lickie centrum, socjalistów, aż do

komunistów włącznie, niema w

« Niemczech człowieka, który za

pierwsze zadanie nie uważałby

obalenie granicy z Polską. Roz-
zuchwala Niemców pod tym

względem nieświadomość naszych

sojuszników, którzy dotychczas

jednak nie chą zrozumieć, że dla

nas granica obecna na naszym
zachodzie jest owem minimum

niezbędnem do naszego bytu na-

rodowego i że gotowi jesteśmy
bronić każdego metra kwadrato-

wego do ostatniej kropli krwi.

Z tego właśnie nie zdawał

sobie sprawy redaktor  „,„Paris-

Midi", skoro zaryzykował tak nie-

fortunne pytanie: „Co Niemcy

proponują za modyfikację tej gra-
nicy?”

Posłyszał równie brutalną, jak

zasłużoną odpowiedź:

„To nas nic nie obchodzi!“
W dalszej rozmowie, na uwagę

redaktora „Paris-Midi“, že przecie

Polska potrzebuje przystępu do

morza, napomknął Niemiec coś

o Kłajpedzie, zresztą w for-

mie dość nieokreślonej, podkreś-

lając po raz wtóry, że Niemców

„nie to nie obchodzi”.

Niezmiernie charakierystyczne

było następujące pytanie francus-
kiego publicysty:

„Przypuśćmy, że zgodzimy się

na wasze żądanie. Czy potem w
„takim razie nie zażądacie Alzacji
i Lotaryngii?

Odpowiedź Niemca brzmiała

dosłownie następująco:

„Każdy kraj musi mieć teren
dla swego rozwoju. Jeśli Francuzi

nam powiedzą: „Wasze pole dzia-

łania jest na wschodzie”, wtedy

skierujemy się ku wschodowi i

w tym wypadku Alzacja i Lota-

ryngja nie będą już mieć dla nas

wielkiego znaczenia. Wschód to

nasz kierunek normalny. Tylko

jeśli Francja nie zechce, byśmy w

tym kierunku szli, to wtedy zwró-
cimy się na zachód”.

Przyznać trzeba, że p. Quaatz

w kilku wierszach zwięźle streścił

tysiącletnią politykę niemiecką na

wschodzie, która stale na tem po-

legała, by zawikłać Polskę w

awantury wschodnie i tymczasem

szmat po szmacie zagarniać nasze

odwieczne ziemie zachodnie. Na

razie zadowolniliby się prawdo-

podobnie zwrotem ziem, utraco-
nych na mocy traktatu Wersal-

skiego: Poznania, Pomorza i Śląs-

ka, by niebawem sięgnąć po cały
lewy brzeg Wisły. Polsce łaska-
wie pozwolonoby szukać kompen-
sat po Dniepr lub nawet dalej.
Gdyby zaś przytem powinęła się
nam noga, tak jak to było pod

Kijowem, p. Quaatz a za nim

wszyscy Niemcy powtórzyliby raz

jeszcze z klasycznym spokojem:
„Das geht unis nichts an* — „To
nas nic nie obchodzi”.

Swoją drogą pamiętać trzeba

maksymę, nie tak może przezorną
ile popularną, którą kierują się nie
tylko ludzie prywatni, w swych
drobnych, osobistych "sprawach,
ale także wybitni mężowie stanu.
Maksyma ta brzmi: „Bliższa ko-
szula ciała, niźli sukmana*.

Francuzi to inaczej wyrażają,
ale sens jest ten sam, znany już
starym Rzymianom: „Prima chari-
tas ab ego". Powiedzmy sobie
szczerze, że przeciętny Francuz,
nie orjentujący się w bardziej za-
wiłych  problematach  politycz-
nych, ze swą przysłowiową igno-
rancją geografji nie sięgający po
za granice swej ojczyzny, pomimo
sympatyj polskich chętnie poświę-
ciłby nasz „kurytarz”* (o którym

| nie ma zresztą jasnego wyobraże-
"_ nia), by raz na zawsze zapewnić

los Alzacji i Lotaryngii.
To też cały wysiłek naszej pro-

" chała do Mandżurii.

Z prasy.
Na łamach „Gazety Warszaw-

skiej” stwierdza prof. Rybarski,
jak to u nas, w dobie ciężkiej de-

presji gospodarczej, rząd wszyst-

kie swe siły wprząga do walki po-

litycznej, przeprowadza się zasad-

nicze reformy ustrojowe: szkolna,
samorządu etc.

Czy czas dzisiaj jest na te reformy ?

Czy w obecnej chwili warto główną

energję kierować ną to, co nie ma związ-

ku bezpośredniego z położeniem $ospo-
darczem ? :

'W okresje głębokiego zastoju, a bo-
daj że upadku gospodarczego, żadna głę-

biej sięgająca „reforma“ nie może się

udać...
Gdy wadzi z

głębokiej depresji, ona się nie przyjmie.

choćby była najlepiej obmyśloną. I wtedy

przyjdzie rychło konieczność zreformo-
wania reformy, bo została ona wzniesi:
na na ruchomych piaskach. :

Pjerwszym warunkiem skutecznej

walki z niedomaganiami gospodarczem!.
jest usunięcie niepewności w życiuzbio
rowem. Niepewność gospodarczą jest
tylko częścią ogólnej niepewności praw-
nej, politycznej, moralnej i t. d...

Bardzo często w tej gorączce refor
matorskiej, którą się obecnje powiększa,
widzi się chęć wywołania „dywersji”, 01-
wrócenia uwagi od bardzo dotkliwych
kłopotów gospodarczych. Trzeba czemś
zająć społeczeństwo, zabawić je, e nie
będzie ono miało cząsu trapić się fospo-
darczem położeniem Być może, że taki:
plany ma niejeden „reformator”. Ale nie
mogą się one powieść. Można odwrocić
uwagę od zewnętrznych  niebe”pie-
czeństw, ukrywać jstotny stan finansów,
ale trudno ukryć to wszystk». co cr-
dziennie odsłania brzerażająca reeczywi-
stość.

„Robotnik“ o „liberalach“,

„Robotnik“ dowcipnie charak-
teryzuje „liberalow“  zasiądają-
cych na ławach BB: RR

Są jeszcze tący w Klubie B. B W.
R. Dawni „liberatowie“. Dawni „postę:
powcy“. Wilnie  prenumerowolj
„Riecz“ i czytywali z nabożeństwem mo*
wy Milukowa w Dumie Paastwcwej W
Warszawie kupowali mastu w sklepach
żydowskich na złość anlysemitom. W
Krakowie głosowali ną „demoksatow . a
we Lwowie nawet na Hipclita Sliwiń-
skiego. Ponjektóry miał „gó.rą i chmur-
ną” młodość „socalizującą, wspomógł
niekiedy i w jakimś roku 19.) czy 1912
„nielegalnika”  dziesięciorubi-wką albo
zgoła po bohatersku  nociegiem we
własnem cichem mieszkaniu. Aż wreszcie
los łaskąwy wpakował im 15 garści man-
dat poseiski, względnie mandat. senator-

się ją przeprowadzi w czasi:

 

ski w czwartym z rzędu poiskim pa-la-
mencie, przyczem ulokował nieco złośli»
wie one mandaty pod d'onis spreżystą
p. Walerego Sławka.

I teraz „wielcy samotnicy"... bole4
we dnie i w nocy. Boleją, gdy p. Mąckie-
wicz wykla la im stylen: profesorskim
różne zalety monarchji; boleją, śdy p.
Grzybowski z lwowskiego „Słowa „Pol-
skjego' powiadamia ich uprzejmie, że z
dniem tym a tym, od gocz'ńy tej a tej
stali się „syndykałistami'; marszczą no-
sy dostojne na wspomnienie o „niezna-
nych sprąwcach”; okląskują radośnie
dowcipne uwagi p. Pierackiego 0 „pra-
worządności”;. spać nie mogą po każdej
brzeskiej dyskusji,.,

Tacy to są „wielcy samotnicy:bole"
jący”... 5

Czasami wzbiera w nich bunt i
L Chodzą i pomrukują niczem lwy.
iegnie wnet ktoś do p. Sławka opowia-

da. Macha ręką p. Słąwek z uśmiechem:
„a ty, Jojne

o te wojne,
bądž spokojne!...“

„Liberalizm“ polski spoczął snem
wiecznym na łonie „sanacji”. Jeden Boy
wojuje z biskupami, ale i on woli nie
drażnić p. ministra spraw wewnętrznych.

 

P. Griinbaum a Koło żydowskie.

P. Griinbaum — jak już wiado-
mo — głosował za wnioskiem o-
pozycji o votum nieufności dla
rządu, śdy reszta żydów przezor-=
nie wstrzymała się od głosowania.
„Nowy Dziennik“ jest na niego 0-
burzony z tego powodu, Może 80-
bie p. Griinbaum — pisze „Nowy
Dziennik“ — uprawiač opozycję w
swojem piśmie, ale

„kiedy reprezentacja żydostwa pol-
skiego, jaką jest Koło Żydowskie 'a zą
jaką agudowscy przyjaciele sanacji go nie
uznają, ma się w głosowaniu decydują-
cem wypowiedzieć na terenie przedsta-
wicjelstwa ludowego, wówczas dla wzglę:
dów właśnie jednolitości, a więc i siły
polityki narodowo-żydowskiej, powinien
pos. Griinbaum swoje względy taktyczne
zostąwić na uboczu, zalać sobie bodaj
nawet gwałt wewnętrzny i — nie gloso-
wać odrębnie. Nie leży absolutnie w jn-
teresię żydowstwa polskiego i polityki
narodowo-žydowskiej, ażebyśmy — my
sami — pomagali podtrzymywać kłamli-
wą i nawskroś fałszywą (7) legendę, ja-
koby jedni sjoniści byli „zadowoleni” :i
„uglaskanį“, a drudzy „radykalni“ i „nje-
przejednani“. Przez takie ekstratury ma-
ją potem cl, którzy tego potrzebują, wy-
SdRY, a skończenie perfidny argument:
ak to, przecie nawet nie wszysey sjo-

niści są tego zdania, co Griinbeum...”*

 

Burza na Dalekim Wschodzie
RADA LIGI NARODÓW
O SPRAWIE MANDŻURII.

* GENEWA (Pat). Popołudniowe
posiedzenie Rady Ligi Narodów
wypełniła całkowicie debata nad
sprawą mandżurską. Na wstępie
przewodniczący — Раш! - Boncour
przedstawił rozwój wypadków w
Mandżurji od 10 grudnia roku ub.,
to jest od zakończenia nadzwy-
czajnej sesji Rady.

Delegat Chin Yen wygłosił
przemówienie, w którem ostro
krytykował postępowanie Japonii.
W ostatnim okresie od 10 grudnia
sytuacja znacznie się pogorszyła
ze względu na dalsze posunięcie
się wojsk japońskich, które prze-
kroczyly granicę mandžurską, a
takže okupowanie miast chiūskich,
szczególnie Szanghaju. Delegat
Chin jest rozgoryczony faktem że
komisja stujdów dotąd nie wyje-

W konkluzji
mówca stwierdził, że z każdym
dniem staje się coraz bardziej ko-
niecznem wykorzystanie wszel-
kich możliwości, jakie daje pakt
Ligi Narodów. — Przemówienie
delegata Chin, aczkolwiek wygło-
szone w ostrej formie, nie zawie-
rało żadnych konkretnych wnios-
ków.

-. Reprezentant Japonji Sato pole-
mizował z delegatem chińskim,
wskazując na techniczną niemożli-
wość, by wojska japońskie, liczące
tylko 25 tysięcy ludzi, mogły fak-
tycznie okupować Mandżurję. Za-
jęcie Czin-Czou było logicznem
zakończeniem akcji wojsk japoń-
skich, usprawiedliwionem wzglę-
„dami geograficznemi i strategicz-
nemi.

Przewodniczący Paul-Boncour
wyraził przekonanie, że Rada po-
winna ograniczyć się do rozpa-

trzenia jedynie nowych faktów, ja-
kie zdarzyły się od 10 grudnia
ub. roku. Ze względu na spóźnio-
ną porę dyskusja została odroczo-—
na do dnia jutrzejszego.

NIEPODLEGŁA MANDŻURIJA.

RYGA, 24. I. (ATE). — Według
doniesień sowieckich z Pekinu,
wojska nowego rządu mandżur-
skiego pod dowództwem jen..Sisja-
zajęły miasto Juschui, położone w
odległości 50 km. od Charbinu.
Ofensywa na Charbin jest w peł-
nym toku. Eskadra lotnicza jen.
Sisja oświadczył, że będzie doma-
gał się ewakuacji miasta przez
Chińczyków. Według dalszych do-
aiesień sowieckich, bataljon pie-
choty japońskiej poparty przez
pociągi pancerne opuścił Czang-
czung, wyruszając w kierunku
Charbina. Ze źródeł japońskich
donoszą, że oddziały te mają na
celu zajęcia Charbina.

DESANT JAPOŃSKI
W SZANGHAJU.

MOSKWA (Pat). Według do-
niesień korespondentów sowiec-
kich Japończycy wysadzili w
Szanghaju oddział 500 żołnierzy w
pełnem bojowem uzbrojeniu z ka-
rabinami maszynowemi i cieżką
artylerją. Wojska japońskie za-
mierzają prawdopodobnie obsa-
dziś terytorjum chińskie, przyle-
śające do dzielnicy cudzoziemskiej
oraz wszystkie gmachy rządowe i
wojskowe. W porcie szanghajskim
znajduje się obecnie 17 okrętów
wojennych.  Zapowiedziane jest
przybycie nowych sił. Ten krok
japoński wywołać miał panikę w
Nankinie.

pagandy zagranicznej musi być

skierowany w tym kierunku by
właśnie temu _„przeciętnemu”

Francuzowi wyjaśnić, że bezpie-
czeństwo granicy francuskiej spo-

czywa nad Wisłą,
Jakkolwiek Rosja w latach

1914—18 niedołężnie prowadziła

wojnę, jakkolwiek została rozbita

przez Niemców, to jednak w

pierwszym rzędzie zawdzięcza

Francja dywersji rosyjskiej, że

Paryż nie został zajęty.

Dziś rolę Rosji w stosunku do

Francji spełnia Polska, a może ją

spełniać skutecznie jedynie w tym

wypadku, jeżeli będzie miała do-

stęp do morza.

Że wrazie rozbicia Polski
Niemcy bynajmniej niezadowol-
nilioy się ekspansją wschodnią o

tem świadczą również _ dzieje
wielkiej wojny, kiedy główny na-

pór sił niemieckich skierowany

był właśnie na Francję, Niemcy
zaś pewni zwycięstwa zapowiadali,

że nie zadowolą się posiadaniem

Alzacji i Lotaryngji, ale zagarną

całe zagłębie francuskie.

Z zadowoleniem stwierdzić

 

trzeba. że obecny rząd francuski,

zdaje sobie sprawę z tych niebe-

zpieczeństw i z rołi, która przy:
pada Polsce w obecnym układzie

sił. To też wysiłki tego rządu od

pewnego czasu skierowane są ku

wzmocnieniu Polski przez zabez-

pieczenie i ustabilizowanie naszej

granicy wschodniej. W ten spo-

sób paraliżuje się wysiłki nie-
mieckie zmierzające ku temu, by

Polskę zaangażować na wschodzie

Irytacja z jaką prasa niemiecka
pisze o polsko-sowieckich układach

jest najlepszym dowodem. jak

bardzo to nie na rękę Niemcom.
W chwiłi gdy piszemy te sło-

wa nadeszła właśnie wiadomość

telegraficzna o parafowaniu  pol-
sko-sowieckiej umowy o niea-
gresji.

Brak szczegółów tej umowy

nakazuje nam wstrzymać się na-

razie od wszelkich komentarzy.

ogólnikowo tylko możemy powi-

tać fakt ten jako wielce dodatni,

jako triumf francusko-polskiej

polityki. Jednocześnie jest to

najlepsza odpowiedź niemieckim

szantażystom.
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"rego wynika,

Poświęcenie wozów i garażu
miejskiej komunikacji autobusowej.

Uruchomiona z dniem 1 stycz-
nia rb. nowa komunikacja auto-
busowa w Wilnie wyszła o tyle
ze stadjum organizacyjnego, że
Dyrekcja uznała za możliwe od-
bycie aktu poświęcenis wozów i
garaży w dniu 24 bm. (lroczy-
stość odbyła się na placu Kate-
dralnym, gdzie zgrupowano zwol-
nionych z ruchu 12 wozów przy-
branych zielenią i chorągiewkami
o barwach narodowych.

Na uroczystość przybyli przed-
stawiciele grupy szwajcarskiej,
która zaangażowała się kapitałem
blisko 3 miljonowym, T-wa Mej-
skich i Międzymiastowych Komu-
nikacji autobusowych z siedzibą
w Warszawie oraz wybitni dzien-
nikarze warszawscy z prezesem
syndykatu p. Giełżyńskim. Hiero-
nimem Wierzyńskim i innymi na
czele w liczbie łącznej 14 osób.

Aktu poświęcenia na placu
dokonał ks. Prałat Sawicki ku-
stosz Katedry, poczem obecni,
wśród których byli przedstawi-
ciele władz administracvjnychi
miejskich udali się do garażu
przy ul Legjonowej, będącego
w tej chwili największym w Euro-
pie garażem motorów Diesla

Tam ks. proboszcz parafji Ser-
ca Jezusowego dokonał poświę-
cenia garażu zastosowanego wzd-
ług ostatnich wymagań techniki
do potrzeb 43 wozów. Garaż
rozmiarami swemi robi wrażenia
imponujące. Przemówienie wyja-
śniające zadania i charakterT wa
wygłosił prezes b. m'nister p.
Iwanowski oraz prezes Syndyka-
tu p. Gełżyński. W godzinach
popołudniowych przedstawiciele
prasy stołecznej odbyli konfe-
rencję z Wojewodą wileńskim p.
Beczkowiczem, który uprzejmie
udzielił wyczerpujących odpowie-
dzi w żywotnych kwestjach do-
tyczących Wileńszczyzny. Po kon-
ferencjj u p Wojewody. dzienni-
karze warszawscy pod kierunkiem
prof F. Ruszczyca, ks. prałata
Sawickiego i arch Pekszy odwie-
dzili Katedrę i pamiątki królew
skie. Wieczorem goście war-
szawscy i szwajcarscy opuścili
nasze miasto.

э * * *

W związku z uruchomieniem
komunikacji autobusowej nowej
Spółki w części prasy wileńskiej
ukazała się wiadomość, że do
Rady Nadzorczej Tow. Miejskich
i Międzymiastowych Komunikacji
Autobusowych należą między in-
nymi p. p. Józef Folejewski pre-
zydent miasta i p. Szwykowski
dyrektor oddziału wileńskiego
Banku Gospodarstwa Krajowego.
„Wymienieni w listach do redakcji
pism, które podały wiadomość
zaprzeczyli temu w sposób kate:

„ goryczny. Dyrekcja spółki auto-
busowej rozesłała okólnik, z któ-

że pp, Folejewski
i Szwykowski istotnie zostali wy-

‚ Бгап! lecz bez ich wiedzy i zgo-
dy, co miało nastąpić dopiero
z okazji aroczystości poświęcenia.
Według słów Dyrekcji organiza-
cyjne zgromadzenie kierowało
się w tym wypadku chęcią udzie-
lenia  przedstawicielowi miasta
prawa większej kontroli nad ko-
munikacją mie.ską. Jak wyjaśnia
Dyrekcja według ostatnio znowa-
lizowenej ustawy o Spółkach Ak-
cyjnych Rada Nadzorcza posiada
cechę organu wybitnie kontrolu-
jącego i przewiduje moźność po-
woływania do Rady osób stoją-
«ych poza gronem akcjonarjuszy.

Pan Wojewcda Wileński przy-
jał w dniu 25 bm. na konferencji
p. prezydenta m. Wilna Fole-
jewskiego, który wyjaśnił swój
stosunek do Towarzystwa Miej-
skich i Międzymiastowych Komu-
nikacyj Autobusowych i powia-
domił p. Wojewocę o krokach,
które już poczynił oraz jeszcze
w dalszym ciągu poczynić zamie-
rza w celu całkowitego wyjaśnie-
nia sprawy.

—

OPERETKA WARSZAWSKA.
„CZAR WALCA”,

operetka w 3 aktach Oskara
Straussa.

‚ Żaden z rodzajów artystycz-
nych nie jest tak zły, aby inteli-
gencja i talenty wykonawców nie
mogły uczynić go dobrym.

kto nie widział operetek [il-
mowych z Maurice'm Chevalier,
chociażby osnutego na „Czarze
walca” świetnego ,„Wlesołego po-
rucznika”, ten nie wie, jak miłem,
dowcipnem i wesołem widowis-
kiem może być operetka, ta, dziś
już mocno podstarzała, lekko-
myślna siostra opery komicznej.
Należałoby przypuszczać, że akto-
rzy operetkowi pilnie uczęszczają
do kina. Z przedstawienia „Схаги
walca” widać, że nie chodzą tam
wcale, gdyby bowiem chodzili, nie
uprawialiby tak prymitywnego,
przestarzałego sposobu gry, jaki
reprezentuje p. Horski, w rolach
reżysera i wykonawcy. Nic się
w  operetce warszawskiej nie
zmienia od szeregu lat, chyba tyl-
ko na gorsze. Dawny szyk i ele-
gancję zastąpiono trywjalnością.

Pierwszy akt „Czaru walca”
był poprostu żałosny i trudno by-
łoby wytrzymać do końca, gdyby
nie p. Tola Mankiewiczówna, no
i zasłużony lew dawnej operetki
warszawskiej z czasów jej świet-

  

CZY REUMATYZM I PODAGRA SĄ ULECZALNE?
Jak ogólnie wiadomem jest, reumatyzm,
podagra i pokrewne cierpienia mają za
przyczynę nagromadzanie się kwasu mo-
czowego w organiźmie ludzkim. Kwas
moczo zaś stanowią ostre jak igiełki
drobne kryształy, które sadowiąc się w
mięśniach lub w innych częściach ciała
wywołują częstokroć już przy najmniej-
szym ruchu straszliwe bóle. Szczególnie
w stawach mogą te ostre kryształy wy-
wołać niebezpieczne zaburzenia, czyniąc
z chorego nieszczęśliwego kalekę, który
dręczony uporczywemi bólami stopniowo
traci władzę w członkach. Również p.
A. Hoeflich, Łódź, Rokicińska 25, z
przecierpieć musiał, zanim znalazł wła-
ściwą drogę do uzdrowienia. Pisze on
nam m. in.: przed czterema laty miałem
pierwszy napad reumatyzmu. Po gorą-
cych kąpielach poczułem początkowo pe-
wną ulgę, lecz wkrótce bóle wróciły jesz-
cze w silniejszym stopniu i odtąd stale
mię już dręczyły. Prawe kolano opuchło
silnie i zupełnie zesztywniało tak, że przy

wchodzeniu na schody włóczyłem tę no-
gę. Gdy siedziałem przez pewien czas,
nie mogłem powstać z miejsca. Wówczas
to wyczytałem w gazetach, że pewien
pan we Lwowie uleczył się skutecznie
rzy pomocy Togalu z tych dolegliwości.
ównież i mnie te tabletki tak wspania-

le pomogły, że teraz chodzę jak daw-
niej i nie odczuwam żadnych bólów, jak-
gdybym nigdy nie cierpiał na reumatyzm.

odobnie świadczy wiele tysięcy cierpią-
cych, którzy przyjmowali Togal przy reu-
matyźmie, podagrze, rwaniu w stawach,
łamaniu w kościach, bólach nerwowych
i głowy, przeziębieniach i pokrewnych
niedomaganiach. Nawet w chronicznych
wypadkach osiągnięto przy pomocy To-
galu pomyślne rezultaty, ponieważ lek
ten w zarodku zwalcza owe cierpienia.
Nieszkodliwe dla serca, żołądka i innych
organów. Jeśli ponadto tysiące lekarzy
Togal ordynuje, to przecież każdy z za- ufaniem zakupić £ może. We wszyst-
kich apt. Kom. Rz. m. st. Warszawy.

«Gęsi dyktator»..
Niedawno temu w „sanacyjno”'-

konserwatywnym dzienniku wileń-
skim „Słowo” ukazał się artykuł
senatora B. B., p. St. Wańkowicza,
skierowany przeciwko — tak dzi-
siaj modnym — monopolom i
przywilejom. — Autor artykułu
wywodzi, że

«monopole prywatne są bezwzględ-
nie szkodliwe, gdyż dają duże zyski te-
mu, kto potrafi przywilej zdobyć z wy-
raźną szkodą szerokich warstw na łup
monopolisty oddanych."

Wielka to szkoda pisze
„Kurjer Poznański”, że p. senator
słusznego poglądu nie poparł kil-
koma przykładami, o które prze-
cież nie trudno. Szczególnie „р!-
kantną“ byłaby następująca opo-
wiastka o czynach (tak bliskiego
„Słowu”) Franciszka ks. Radzi-
willa:

Eksport gęsi z Polski stanowi
dość pokaźną pozycję wywozową,
przynosi bowiem około 12 milj.
złotych rocznie. Do niedawna
handel gąskami nie był skoncen-
trowany,

Znaleźli się jednak ludzie
sprytni, którzy postanowili wyko-
rzystać sprzyjającą wszelkiej kon-
centracji sympatję kół rządowych
dla syndykatów, karteli itd. Na
czele ich stanął niejaki p. Micha-
łowski, o którym fama głosi, że
posiadał w Berlinie przedsiębior-
stwo dorożkarskie, zaś w Paryżu
= czas pewien zajmował się
liżej nieznanemi interesami. P,

Michałowski pozyskał sobie cenną
protekcję Franciszka Radziwiłła,

Pierwszym czynem centrali był
wyjazd jej członków do Berlina.
Umowa, jaką ks. Radziwiłł et con-
sortes podpisali z pewną firmą
niemiecką, addała monopol na im-
port gęsi polskich do Niemiec
wspomnianej firmie, wzamian za
co otrzymali prowizję w wyso-
kości 10 fenigów od gąski,

Gdy wiadomość o umowie do-
tarła do zainteresowanych, za-
wrzało po tej i tamtej stronie gra-
nicy! Niemcy, tj, konkurenci „mo-
nopolowej" firmy berlińskiej о-
świadczyli, że będą bojkotować
gęsi z Polski i przestawią k cał-
kowicie na import z Węgier, Cze-
chosłowacji, Litwy itd. Polacy zaś,
częściowo, sarkając oczywiście,
poddali się dyktandu ks. Radzi-
wiłła i tow., częściowo znów
„zbuntowali” się przeciwko samo-
woli „gęsich dyktatorów" i spowo-
dowali ministerstwo do takiego
uregulowania rozdziału kontyngen-
tów wywozowych, że grupie ksią-
żęcej przypada nie 100 procent
(jak, tego się spodziewała), lecz
50 proc. kontyngentu.

Gdy jednak wyszło na jaw, że
ks. Radziwi' i tow. — bez wiedzy
zainteresowanych — zarobili na
opisanym interesie 225,000 zło-
tych, skandal wybuchł na całej
linji Ministerstwo przemysłu i
handlu bardzo energicznie zabrało
się do oczyszczenia „śęsiej stajni
Augjasza" i w chwili obecnej
wspomniane trzy syndykaty znaj-
dują się w stadjum likwidacji. To
jednak nie zwróci strat producen-
tom gęsi, strat wynikłych ze spad-
ku cen gęsich: berlińska firma
bowiem tak zgrabnie zabrała się
do rzeczy, że zdusiła cenę gęsi
znacznie poniżej naturalnego po-
ziomu.

ności — Redo.
Chętnie  zapominało się o

wszystkich brakach przedstawie-
nia z chwilą, gdy ta urocza artyst-
ka ukazywała się na scenie. Co za
idealna odtwórczyni partji Franzil

Młodość, szyk, wdzięk, uroda,
zupełnie nie operetkowy, warto-
ściowy głos, w dodatku dobrze
wyszkolony i ujmująca natural-
ność w grze — oto nieprzeciętne
walory tej artystki, pozwalające
powitać w niej nową wschodzącą
gwiazdę stołecznej operetki.

Już dla niej jednej warto pójść
na „Czar walca* i posłuchać
zawsze ładnych melodyj straus-
sowskich. A Redo! Jest wciąż
żwawy i wesoły. P. Dembowski,
którego publiczność wileńska do-
brze pamięta jako premjera naszej
operetki z przed kilku laty, jest
zawsze miły, tym razem jednak
w roli księcia małżonka grał zbyt
blado. P. Szczawiński nie mia
pola do popisu. ;

Najwięcej bodaj pretensji moż-
naby mieć do rutynowanego skąd-
inąd kapelmistrza w:
p. Kochanowskiego za brak nale-
żytego tempa i ośnia w prowadze-
niu całości, W orkiestrze za mało
czaru walca, a za dużo sennego
ględzenia. St. W—ski.

”

SZKICE I OBRAZKI.
„DZIWNY ICH OPĘTAL TAN“...

Tak mniej więcej powiedział w jed-

nej z końcowych scen „Wesela“ miły

jeden parobczak, któremu wódka na

weselu wypita we łbie pomieszała, a zna-

lazłszy się raptownie na scenie, dziwne

te słowa zawołał.
Ja, który wódki nie pijam, a spiry-

tus uznaję jedynie dla celów konserwo-

wania potworków w słojach anatomicz-

nych, widzę się zmuszonym za parob-

kiem owym zawołać, mniej więcej to

samo:

„Cóż wy tańczycie, ludziska?! Rum-
bę!!**

Ha! Wielkie było ongiś oburzenie
młodszej i bardzo starej generacji Wil-
na, śdym pisał rzewne słowa o jednem
miłem, tylko nieco zwarjowanem dziew-

częciu, co to latało do Japonii. Dziś po-

sypią się na mnie znów klątwy i okrzyki:

„ukamienowač! ukamienowač!“

Naturalnie, za rumbę!

Kto to sprowadził do Europy, nie-
wiadomo, jedno jest jednak pewne, że
człowiek ten będzie potępionym na
wieki!

"= Czy pan tańczy rumbę? — py-

tają się mnie.

— Nie! — odpowiadam.
— No to proszę zajść do nas...

Idę.

Dwie dzieweczki w wieku poboro*
wym (t. zn. lat 21).

Mieszkanko śliczne, w końcu salonu
widnieje wspaniała waza chińska...

Pisać będę o tym wspaniałym anty-

ku niezadługo i dlatego wspominam.

Panny — anioły, matka — wzór pol-
skich matron, darząca mnie sympatją.

— Idźcie młodzi do salonu, ja za-

rządzę, by wam kawę podano.
— Więc tańczymy rumbę, prawda,

drogi panie?
— Kiedy nie potrafię...

— To nic... Ty Heluniu zagraj, a
pan niech mnie bierze, tu... o tu...

Niema rady, biorę...

— Tram-ta-ta-ta-ta, nie, no nie tak,
raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy...

Czuję, że się pocę.

—Nie tak, nie tak, panie drogi,
bardziej namiętnie, gorąco, po murzyń-
skul...

Bože jedynyl...

— No, niech mnie pan nie trzyma

tak daleko, jak wazę z zupą, mocniej,
mocniejl...

„Rumba!

To pozdrowienie jest Kolumba”...

— O tak, o tak! dobrze!
Świata nie widzę, tańczę, robię z

siebie murzyna, mam czarny wyraz twa-
tzy i nie słyszę, że wazon chiński leży
„trupem“...

Ha! szaleństwo!...

Wtem czuję, że mnie zimny tusz
oblewa...
— Precz, rozpustniku, z mego do-

mu!

W drzwiach staje mama, ponsowa
jak najwspanialszy barszcz z uszkami.

— Ależ, pani łaskawa...
— Precz! gadzie rozwiązły, to nie

dość, że pisze takie rzeczy, po których
się kąpać trzeba, ale tu, pod moim da-
chem, z Anielkąt...

— To rumba!
— Cyniku, własny mąż by mi tego

nie śmiał powiedzieć!...

W domu tym nie bywam, a rumby
nie tańczę...

Znajomy lekarz mówił mi, że jeden
z jego pacjentów „zarumbał* się na
śmierć... M. Junosza.

| od Administracji.
Wszystkim naszym Prenumera-
torom którzy zalegają z opła-
tą prenumeraty „Dziennika WI-
leńskiego" będziemy zmuszeni

bezwzględnie wstrzymać prze-
syłanie pisma od 1 Lutego

1932 roku.

     

      
     

Życie gospodarcze.
_ _ Anglja a nasz węgiel.

„Kurjer Poranny“ w korespon-
dencji z Anglji na temat walki
weglowej twierdzi, že straty, po-
niesione przez nasz przemysł wę-
glowy na skutek porzucenia przez
Anglję parytetu złotowego, ocenia
się na 60 miljonów złotych.
W związku z obecnym zatar-

giem w przemyślewę lowym, an-

gielski korespondent ,„Kurjera Po-
rannego" przestrzega, iż w razie
strajku В

„Anglja rzuci niezwłocznie na rynki
konkurencyjne swe olbrzymie zapasy
węgla, które pod koniec roku 1931
csiągnęły na skutek skurczenia się о-
tychczasowych rynków zbytu. tonaź
zgórą 8 miljonów tonn. Pozatem pod-
kreślić należy, iż przemysł węglowy w
Anglji jest tak skartelizowany, że „kwo-
ty” wydobycia węgla są b. elastyczne
i mogą być w każdej chwili zwiększone
o parę miljonów tonn i rzucone na front
walki konkurencyjnej na Bałtyku i Skan-
dynawii." M
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KRONIKA.
Dochodzenie w sprawie aresztowanych

wywrotowców litewskich.
Sprawę aresztowanych w Wi-

Ё leńszczyźnie antypaństwowych
_ działaczy litewskich prowadzą
władze śledczo sądowe. Z dniem
wczorajszym przystąpiły do bada-
nia aresztowanych pod zarzutem
działalności antypolskiej litwinów.
gregowany i szczegółowo ba-

SPRAWY MIEJSKIE.
— Miejski plan inwestycyjny.

agisrat m. Wllna dążąc nieu-
stannie do zmniejszenia w Wilnie
Tozmiarów bezrobocia, zamierza
opracować plan inwestycyjny, któ-
Ty przy poparciu czynników rzą-
owych pragnie wprowadzić w

życie. W tej właśnie sprawie od-
ylo się już w Magistracie kilka
onferencyj, w których udział
rali naczelnicy wydżiałów tech-

Nicznych z szefem sekeji tech-
nicznej wice-prezydentem Czyżem
na czele, Realizacja jednak planu
Uzależniona jest w dużej mierze
©d pomocy wladz rządowych. (a)

Z MIASTA.
— Przerwanie komunikacji

miejskiej z powodu ślizgawicy
powodu ślizgawicy w dniu

Wczorajszym komunikacja auto-
Usowa uległa w godzinach ran-

Rych przerwie. Wozy Arbonu z
lacji tej nie mogły ku:sowač
Zwłaszcza zaś o ile chodziło o
Wjazd na teren górzysty.

godzinach po'udniowych
odbywała się normalna Котий!
kacja,

SPRAWY KOLEJOWE.
— Echa afery w Dyrekcji

Kolejowej. W ostntn ch dniach
prasie wileńskiej ukazała się

Wiadomość o ujawnieniu nadużyć
W Wileńskiej Dyrekcii Kolejowej
Izy opłacaniu wpisów szkolnych

ła dzieci kolejowców :
Ponieważ z treści tych wzmia-
wynikałoby, że afera została

Ujawniona przypadkowo _ przez
Władze kolejowe, uważamy za ko-
Nieczne wyjsśnć, iż nadużycia
Zostały wykryte przez delegata
Wil. lzby Kontroli Państwowej.

— Wileńska P.P.$. o aresz-
towanym Stępnianu. W związku
Z notatką w numerze niedzielnym
Naszego pisma otrzymaliśmy od
Wileńskiej P. P. S.. wyjaśnienie
treści następującej:

p. Stępniek nie był działaczem
P. p. S., nie odegrywai ani „wy-
bitnej*, ani jakiejkolwiek roli w
Partji, ponieważ nigdy członkiem
Pa'tji nie był. 

  

Ex Markiewicza

Prawdą tylko jest, że p. Stę-
Pniak w roku ubiegłym wszedł
do Rady Miejskiej na miejsce

i (nie zaś
_ Posła Pławskiego, który i obecnie
e mandat radnego) z listy

cz
Lista ta jest listą wspólną

Polskiej Partji Socjalistycznej,
omisji Okręgowej Związków Za-

Wodowych i Inteligencji Pracu-
lącej. P. Stępniak był umiesz-
Czony w r. 1927 na wymienionej
liście przez Komitet Wyborczy
Inteligencji Pracującej.

POCZTA i TELEGRAF.
—_ Rozmowy telefoniczne z

Finlandją i Norwegją. Z dniem 1
lutego r. b. wprowadza się ogólny
ruch telefoniczny między Polską
4 Finlandją i Norwegją. Dopuszczo
ne są rozmowy państwowe, pry-
watne, zwykłe i pilne, abonamen-
towe i błyskawiczne, W. okresie
słabego ruchu, t. j. od godz. 19 do
8, opłata za prywatną rozmowę
zwykłą obecnie wynosi z Wilna
do Helsinki 18 fr. 9 cen. do Oslo—
14 fr. 70 cen. й

SPRAWY SZKOLNE,
— Egzaminy na mierniczych

przysięgłych. W myśl $ 26 roz-
porządzenia z dnia 26 lutego
1926 r. (Dz.U. R. P. Nr. 33 poz. 203)

„zawiadamia się, że egzaminy na
Foma vo» przysięgłych w ter-

minie wiosennym b. r- odbędą
się dla kandydatów, przynalež-
nych pod względem terytorjalnym
do komisji egzaminacyjnej w War-
Szawie, w kwietniu b. r. Bilższe
szezegóły, jak termin, lokal i go-

QUIS.

W więdenii Kowieńskiem.
Rozumiem dobrze tych, którzy w przededniu

skończenia kary uciekali z więzienia. Wtedy za każ-
dą cenę więzień pragnie skrócić oczekiwanie i męka

/ czekania staje się czasem tak wielką, że gdy się tra-
fi okazja, to żadne kary nie mogą powstrzymać go
od ucieczki.

Dniami szszególnie wyczekiwanemi są te, kiedy
można widywać się z odwiedzającymi: wtorek i so-
bota. Więźni Polaków mogą odwiedzać tylko naj-
bliźsi krewni. Rozmawiają przez kraty druciane 15
minut. Rozmawiać można tylko po litewsku. Wielu

| nie zna tego języka, więc poprzestaje na przywitaniu
Żywność przynoszona przez rodzinę jest bardzo

starannie kontrolawana. Boją się przesyłania wię-
+niom ukrytych w żywności zakazanych rzeczy.

Do odwiedzin rodziny każdy przygotowuje się
bardzo starannie. Przystrajają się nawet ci, do któ-
rych nikt nigdy nie przychodzi. Zdaje się, że w takie

się, dnie nawet cele przybierają jakiś inny, odświętny
wyśląd.
W święta i niedziele zrana bywa odprawiane w

kaplicy więziennej nabożeństwo. Kazania i śpiewy
w

dany jest materjał znaleziony u
aresztowanych. Wczoraj z pole-
cenia władz osadzoro w więzie-
niu na Łukiszkach 4 wywrotow-
ców litewskich oskarżonych o
należenie do konspiracyjnego
antypolskiego związku. a

dzina rozpoczęcia egzaminu będą
podane pisemnie każdemu po-
sżczególnemu zgłoszonemu i do-
puszczonemu do egzaminu kan-
dydatowi.
— Dyrekcja Koedukacyjne-

go 6imn im.Tadeusza Czackiego
podaje do wiadomości, że egzami-
ny wstępne do wszystkich klas z
wyjątkiem klasy VIII ej rozpocz-
ną się dnia 1 lutego o godz. 9
rano.

HANDEL i PRZEMYSŁ.
— Wina hiszpańskie. Stowa-

rzyszenie Kupców i Przemysłow-
ców Chrześcijan w Wilnie otrzy-
mało z Polsko-Hiszpańskiej Izby
Handlowej w Barcelonie wykaz
firm, eksportujących wina hisz-
pańskie. Osobom w sprawie tej
zainteresowanym udzieldą szczegó-
łowych informacyj biuro Stowa-
rzyszenia (Bakszta 11 — godz.
12—2 i 5—8 w. Tel. 10-30).

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
—Delegacja szewców u p. wo-

jewody. W piątek o godz. 1 po poł.
p. wojewoda przyjął delegację
Chrześcijańskiego Związku Zawo-

dowego Szewców, która inter-
wenjowała u p. wojewody w spra-
wie zarejestrowania bezrobotnych
szewców w Państwowym Urzę-
dzie Pośrednictwa Pracy.

Delegacja przedstawiła p. wo-
jewodzie rozpaczliwe położenie
materjalne bezrobotnych szew-
ców, którzy nie będąc zarejestro-
wani w Państwowym Urzędzie
Pośrednictwa Pracy nie mogą ko-
rzystać z pomocy Wojewódzkiego
Komitetu Zwalczania Bezrobocia.

Delegacja prosiła p. wojewodę
o wydanie zarządzenia,-ažeby P.
U. P. P. rejestrował bezrobotnych
szewców. Ponadto prosili, ażeby p.
wojewoda wpłynął na prezydjum
Woj. Komitetu Zwalczania Bez-
robocia, ażeby Komitet udzielił
doraźną zapomogę szewcom.

P. wojewoda po wysłuchaniu
przemówień delegacji oświadczył
że bezrobotni szewcy korzystać z
zapomóg nie mogą.
W sprawie rejestracji p. woje-

woda przyrzekł porozumieć się z
Inspektorem Pracy i odbyć kon-
ferencję z Izbą Rzemieślniczą, s.
— Bezrobocie w poszcze-

gólnych zawodach. W latach u-
biegłych o tej porze sezon w szew-
stwłe był w całej pełni, a obecnie
istnieje około 3000 bezrobotnych
szewców. Krawców jest bezro-
botnych 500; kamaszników 200,
pończoszarek 500; murarzy 800;
monterów 70; stolarzy 300 (s)

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Środa Literacka Stani-

sławy Wysockiej. Jutro wystą-
pi w charakterze prelegentki zna-
komita artystka dramatyczna Sta-
nisława Wysocka, która wypo-
wie szereg oryginalnych uwag o
teatrze współczesnym.
— Posiedzenie Wil. Tow.

Lekarskiego ze Stowarzyszeniem
Lekarzy Szpitalnych odbędzie się
we środę dnia 27 stycznia 1932 r.
o godz. 8ej w Miejskim Szpitalu
Żydowskim. Porządek dzienny
wypełnią demonstracje chorych
szpitalnych,

ODCZYTY.
— Z Sodalicji Marjańskiej.

Dnia 26 stycznia we wtorek o
godz. 7 wiecz. odbędzie się w
Domu Sodalicyjnym (ul. Królew=
ska 9, II p) pierwszy odczyt z
cyklu „Święci Pańscy* Ks. Prof.
Dr. Wladysława Suszyńskiego, p.
t.j; „Święty Franciszek Ksawery”.
Wstęp dla członków Sodalicyj
Marjańskich.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Koło Historyków U. $. B.

Dżiś o godz. 5tej w sali wykła-
dowej Seminarjum Historycznego

UZIENNIK MILERSKI

Niedzielne zebrania i wiece.
W niedzielę odbyły się w Wil-

nie trzy wielkie zebrania, które
obudziły żywe zainteresowanie
wśród społeczeństwa polskiego
naszego miasta.

Mianowicie, w sali Chrześci-
jańskiego domu ludowego odbyło
się zebranie sprawozdawcze, zwo-
łane przez Chrześcijańską Demo-
krację, na którem przemawiał se-
nator Rzeczypospolitej i poseł na
Sejm śląski, Wojciech K ty.

O wiecu tym nie było ani za-
powiedzi w prasie, ani w jakichś
plakatach, gdyż do ostatniej nie-
mal chwili organizatorzy nie mieli
pewności, czy władze wydadzą ze-
zwolenie. Dopiero po południu w
sobotę Starostwo udzieliło odpo-
wiedzi na podanie, zastrzegając się
przeciwko otwieraniu dyskusji.

A jednak, pomimo trudności,
wiec odbył się, a obszerna sala
przy ulicy Metropolitalnej dosłow-
nie pomieścić nie mogła wszyst-
kich pragnących posłuchać i zo-
baczyć Korfantego.  Przewodni-
czył na zebraniu mec. Engiel.

Gdy zapowiedział on, że za
chwilę będzie przemawiał Woj-
ciech Korfanty, publiczność po-
wstała z miejsc i zgotowała Kor-
fantemu gorącą owację.

Nie będziemy tu streszczali
przemówienia Korfaatego. Mówił
on tak, jak się mówi na Śląsku,
szczerze, nie owijając niczego w
bawełnę i nie żałując słów gorz-
kiej prawdy pod adresem sanacji
i jej wodzów, nie wyłączając tych,
najwyżej postawionych. Mówił o
niedoli ludu śląskiego, o niepo-
koju, z jakim naród polski spoglą-
da w przyszłość o konieczności
organizowania zwartej opinii.

Przemówienie Korfantego wy-
wołało ogromne wrażenie i wiec
zakończył się ponowną burzliwą
manifestacją na cześć Korfantego.

Niemal w tym samym czasie,
co wiec na Metropolitalnej, w sali
Śniadeckich odbywało się zebra-
nie Młodzież szechpolskiej z
referatem posła Zbigniewa Stypuł-
kowskiego, który mówił o zada-
niach i honorze akademika pol-
skiego.

Szczegółowe sprawozdanie z
tego zebrania podamy we czwar-
tek w Życiu Młodzieży Akademic-
kiej, dziś ograniczymy się jedynie

do stwierdzenia, że młodzież wi-
leńska zgotowała posłowi Stypuł-
kowskiemu gorącą owację, wyra-
żając w ten sposób wdzięczność
za wystąpienie z trybuny sejmo-
wej w obronie honoru i dobrego
imienia akademika polskiego.

O godz. 5-ej po południu od-
było się w sali przy ul. Orzeszko-
wej zebranie Klubu Narodowego.

Już na długo przed terminem
salę Klubu Narodowego wypełniła
po brzegi publiczność.

Pierwszy zabrał głos pos. Sty-
pułkowski, który w  dłuższem
przemówieniu zapoznał slucha-
czów z pracami Sejmu, wykazu-
jąc niestaranność ustawodawczą
sanacji, która na kolanie tworzone
ustawy przeforsowuje dzięki po-
siadanej większości. Mówca ilu-
struje swe twierdzenie szeregiem
ciekawych przykładów.

Po omówieniu sytuacji poli-
tycznej i gospodarczej mówca
stwierdził, iż całkowita odpowie-
dzialność za obecny stan rzeczy
spada wyłącznie na obóz sana-
cyjny.

Nesiępuy mówca, pos. prof,
Komarnicki, mówił o projekcie
ustaw samorządowych, wniesio-
nych przez rząd, a będących
właściwie projektem likwidacji
samorządu w Polsce.

Oba przemówienia nagrodzono
hucznemi oklaskami.

Podczas przemówienia posła
Stypułkowskiego zjawił się na sali
senator Korfanty, któremu zebrani
urządzili gorącą owację, jako
przedstawicielowi ludu śląskiego i
więźniowi brzeskiemu.

Po zakończonych referatach
Korfanty w krótkiem, lecz silnem
przemówieniu podziękował zgro-
madzonym za serdeczne przyjęcie,
z jakiem spotkał się w Wilnie, za-
znaczając jednocześnie, że przy-
nosi Wilnu pozdrowienie z za-
chodnich szańców Rzeczypospo-
litej — Górnego Śląska.

Ostatni zabrał głos mec. Engiel,
który w imieniu wilnian wyraził
Korfantemu podziękowanie za
Ap do Wilna i wzniósł
okrzyk na cześć Górnego Śląska.
Okrzyk ten, podchwycony przez
zebranych, długo brzmiał w sali
Klubu.

odbędzie się Zebranie Naukowe
z referatem p. t. „Idea rzymska
w dziejach (od Cezara do Musso-
liniego*), który wygłosi kol. St.
Deruga. Goście mile widziani|

RÓŻNE.
— Podziękowanie Zarząd Bazyli-

kl Wileńskiej skłnda serdeczne Bóg za-
płać p. Dyrektorowi Jerzemu Tarło za
złożenie ofiary 300 zł na rzecz remon-
tu świątyni.

TEATR, MUZYKA I SZTUKA,
— Teatr na Pohulance. Dziś o godz.

8-ej ostatni raz „Burza w szklance wo-
dy'.
: Jutro — premjera „Podróż niezwy-

kła", %
— Teatr Lutnia. Dziś o godz. S-ej

ostatni raz wesoła farsa „Hulla di Bulla”.
Ceny miejsc zniżone.

Jutro specjalnie przeniesiona do
Lutni „Rewja Sylwestrowa”.
— Gościnne występy zespołu „Re-

duty“. Wilno będzie miało niebawem
rawdziwą sensację artystyczną, którą

Będzie przyjazd na kilkudniowe występy
zespołu „Reduty'. Dnia 27, 28 i 29 stycz-
nia br, o godz. 8-ej wiecz. zespół „Re-
duty” ukaże się w Teatrze na Pohulance
w  arcyciekawej sztuce współczesnej
Sutton Vane „Podróż niezwykła”. Ceny
specjalne. Bilety już do nabycia w kasie
eatru Lutnia.
— „Reduta* — dla młodzieży szkol-

nej. W czwartek i piątek, 28 i 29 b. m.,
odbędą się dwa przedstawienia popołu-
dniowe, rzeznaczone dla młodzieży
szkolnej. Zespół „Reduty” wystawi: do-
skonałą komedję I. J. Kraszewskiego
„Radziwiłł, panie kochanku” z dyr.
Rychłowskim w roli tytułowej. Bilety
w kasie teatru „Lutnia”.

— Trio belgijskie. W nadchodzący
piątek 29 b. m. wystąpi w sali Konser-
watorjum znakomite belgijskie trio nad-
worne. W programie: Ravel, Franck i
Brahms. Bilety do nabycia w biurze po-
drėžy „Orbis“. *

POLSKIE RADJO WILNO,
Wtorek, dnia 26 stycznia 1932 r.
11.58. Sygnał czasu.
13,40. Uniw. roln. z Warsz. i ze

Lwowa.
14.35. Progr. dzienny.
14.40. Muzyka z płyt.
15.15. Kom. z Warsz.
15.25, „Przegląd czasopism kobie-

cych" z Warsz.
15.50. Audycja dla dzieci z Warsz.

6) „odbywają się, naturalnie, w języku litewskim, mimo
to wielu Polaków stale uczęszcza do kaplicy. Kap-
lica zajmuje specjalną część gmachu więzienia. Opie

źniów.

kuje się nią kapelan, młody człowiek, wcale nie umie-
jący po polsku, tak że nie może słuchać spowiedzi w
tym języku. To najwięcej oddala go od Polaków, nie
ma on u nich uznania, na jakie zasługuje, będąc bar-
„dzo dobrym człowiekiem i prawdziwym kapłanem,
zupełnie bezstronnym. Różni się bardzo od swego
poprzednika, ks. Jasińskiego, który był konfidentem
policji politycznej i organizował wywiad wśród wię-

Sama kaplica nie ma w sobie nic szczególnego,
urządzona bardzo skromnie. Ściany i sufit są ozdo-
bione dobremi ornamentycznemi malowidłami styli-
zowanych liści i kwiatów, wykonanemi przez uczni
litewskiej szkoły sztuk piękn. Zwraca uwagę wisząca
na jednej ze ścian dobra reprodukcja centralnego frag
mentu panoramy „Golgofa'* Styki. Dziwnie wygląda
w tem otoczeniu utwór polskiego malarza:

Pod kościołem o piętro niżej znajduje się naj-
większa sala więzienna, t. zw. szkoła. Tam stoją sza-
fy bibljoteczne z książkami, stoły i krzesła dla uczą-
cych się kryminalistów. Ściany ozdabiają portrety li-
tewskich znakomitości. Co niedziela w tej sali stu-
denci, przychodzący z miasta, miewają odczyty po-
pularyzujące wiedzę, ilustrowane przezroczami.Wy-
świetlają wiecznie te same widoki Wenecji. Odczyty
te wogóle są pozbawione jakiegokolwiek sensu, ale

= 16.20. „Z wycieczek po Litwie Ko-
wieńskiej" — odczyt wwie Marja Zna-
mierowska Priifferowa, asystentka U.S.B.

r. na wszystkie polskie stacje.
16.40. Codzienny odcinek powieśc.
16.50. Muzyka z płyt. Muzyka ta-

neczna.
17,10. „Malarstwo polskie z przed

stu lat" — odczyt z Krakowa, wygł. E.
Łepkowski.

17.35. Koncert z Warsz.
18.50. Radjowa gazetka rzemieślni-

czą.
19.20. „Pogadanka radjotechniczna“

wygł. Mieczysław Galski.
19.40. Progr. na środę.
19.45. Pras. dzien. radj. z Warsz.
20.00. „Polacy w Ameryce" — wy-

wiad J. p z gen. Dreszerem z Warsz.
20.15. Koncert z Warsz.
21.35. Skrzynka techniczna z Warsz
22.10. Koncert solistki z Warsz.
22.40. Kom. i muzyka taneczna z

Warsz.
23.00. Koncert symfoniczny (płyty).

Z ZA KOTAR STUDJO
Wycieczka do Kowieńszczyzny,

arja Znamierowska-Prufferowa,
kustosz Muzeum Etnograficznego w Wil-
nie, opowie dzisiaj o godz. 16,20 w od-
czycie transmitowanym na wszystkie
stacje o swoich wrażeniach z niedaw-
nych wędrówek po Litwie Kowieńskiej,
zwracając głównie uwagę na swoiste ce-
chy litewskiej kultury i obyczajowości
ludowej.

Aktualny wywiad.

Po powrocie z dłuższego pobytu w
Stanach Zjednoczonych gen. Orlicz-
Dreszer opowie w wywiadzie z red.
J. Targiem o życiu naszych rodaków w
Ameryce, stanowiących potężny i zorga-
nizowany odłam narodu polskiego. (Go-
dzina 20.)

Występ dyrygenta amerykańskiego.
Dzisiejszym popularnym koncertem

symfonicznym o godz. 17,35 dyrgować bę-
dzie Fabian Sewicki, świetny muzyk
amerykański, przyjeżdżający na stałe do
Polski.

|Saladowynajęcia
na bale odczyty i zebrania.
Orzeszkowej 11.—Telef. 1561

 ir ad1/ 31 046 8 wiaci:

uczęszczališmy na nie, bo trochę urozmaicaty mo-
notonję życia.

Przez okres czasu spędzony w kowieńskim wię-
zieniu jednostajność codzienną parę razy zakłóciły
zdarzenia, które utkwiły mi na zawsze w pamięci.
„Było to wtedy, gdy paru Polaków, więźni politycz-
„nych skazano na śmierć i rozstrzelano. Sam wyrok
„śmierci nie miał tej grozy, jaka otacza ten fakt za

ażdy z nas w swoim czasie spo-
dziewał się tego i bardzo wielu było skazanych, ale
rzecz zwykle kończyła się ułaskawieniem.
„śmy się z tem wrażeniem, wyrok śmierci był przyj-
mowany, jak inne. Ale kiedy po nim nie następowa-
ło ułaskawienie, wtedy wszyscy bardzo to odczuwali.
Przedewszystkiem ogarniało nas ogromne przygnę-
bienie. Milkły wesołe rozmowy i śmiechy, wszyscy
„stawali się poważnymi i z gorączkowym niepokojem
„oczekiwaliśmy jakichkolwiek wieści od skazanego.
;Staraliśmy się spełniać wszystkie jego żądania, prze-
Zr dozorców i posługaczy- kalefaktorów,
Dy:

„murami więzienia.

e coś mu posłać.
Skazaniec przebywał na pilnie strzeżonym, naj-

niedostępniejszym piątym pawilonie, w celi pojedyń-
gzej, mając na towarzysza jakiegokolwiek krymina-
listę, zaufanego administracji, w żargonie więzien-
nym t. zw. „legawego”. Zadaniem owego „legawego”
było pilnowanie skazańca, niedopuszczenia do ewen-
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ZWOLNIENIE DOMNIEMANEGO ZABÓJCY
"Ś. p. WACŁĄWSKIEGO,

Wuifin zwolniony z więzienia za kaucją.
Prasa żydowska kilkakrotnie zapowiadała rychłe zwoi-

nienie z więzienia Wulfina i Załkinda aresztowanych pod za-
rzutem udziału w zamordowaniu śp. StanisławaWacławskiego.

Aczkolwiek wiadomości tej kilkakrotnie zaprzeczano, to
jednak prasa żydowska w dalszym ciągu uparcie twierdziła,
że czynione są usilne starania o zwolnienie aresztowanych
I že starania te mają niebawem mieć pozytywny skutek.

istotnie wczoraj rano miało się odbyć w Urzędzie Proku-
ratorskim narada na której rozpatrzono całokształt wyników
dotychczasowege dochodzenia w Sprawie zajść listopadowych.
Na wniosek prowadzącego dochodzenia pprok. Janowicza zde-
cydowano się ostatecznie uwzględnić kilkakrotnie ponawiane
prośby Rektora USB obrony i rodziny aresztowanego studenta
Wulfina I zwolnić go za kaucją w wysokości 2000 zł. do czasu
rozprawy sądowej. Dnia 25 bm. w południe Wulfina zwolniono
z więzienia na Łukiszkach. Zełkind pozostaje w więzieniu. a

 

Okradzenie składów dla Spraw
Bezrobocia.

W dniu16 b. m. o godz. 22 że skradzione zostały z tegofunkcjonarjusze wydziału śled- składu następującę rzeczy: 3 pal-czego zatrzymali zawodowych ta zimowe męskie i 5 damskich,
złodziejów Jana Rusieckiego i
Władysława Siemaszkę w chwili,
kiedy jechali przez ul. Wielką
w dorožce, wioząc 59 kurtek
kroju szpitalnego. Zatrzymani nie
chcieli początkowo powiedzieć,
gdzie dokoneli kradzieży. Sledz-
two wykazało, że kradzieży do-
konali w pawilonie powystawo-
wym w ogrodzie Bernardyńskim
ze składu Komitetu dla Spraw
Bezrobocia. Do składu dostali się
przez okno, poczem wyrwali
drzwi. Magazynier składu Norbert
Migielski zakomunikował policji,

20 par spodni, 12 marynarek,
27 kamizelek, 167 par skarpetek,
189 koszul, 170  kalesonów.
Wszystkie te rzeczy przedstawiają
wartość 2200 zł. Odebrano zio-
dziejom kurtki, oszacowane na
200 zł. Sprawcy kradzieży Ru-
siecki i Siemaszka przyznają się
tylko do kradzieży 59 kurtek
i nie chcą powiedzieć, komu
sprzedali resztę skradzionych rze:
czy. Meszkali oni w domu nocle-
gowym przy ul. Połockiej 4.
Obydwu przekazano władzom są-
dowym.

 

WYPADKI
— Duży pożar w Hali Miej-

skiej Wczoraj o godzinie 8
wieczorem  zaalarmowano straż
ogniową o wybuchu dużego po-
żaru w Halach Miejsk:'ch. Zapaliły
się strageny wpobliżu hal. Ogień
z niezwykłą szybkością począł
się rozszerzać zagrażejąc znisz-
czeniem całego szeregu straga-
nów. Straż ogniowa po dwugo-
dzinnych wysiłkach pożar zlikwi-
dowała. Doszczetnie spaliły się
dwa stragany należące do ma-
gistratu. Straty duże. a

KRONIKA POLICYJNA.
— Nieuczciwa służąca. Zamieszkała

przy ul. Ciasnej 9 Sara Sztejnberg donio-
sła policji, że w dniu 23 b. m. o godz. 19
zauważyła brak 800 zł. { 100 łatów. Po-
licja wykryła, że kradzieży dokonała
służąca Bronisława Rogowska na nieko-
rzyść swej chlebodawczyni. Rogowską
aresztowano, pieniędzy nie odnaleziono.

— Zatrzymanie przemytu litewskie-
go. W dniu 24 b. m. przy ul. Mickiewi-
cza w pobliżu Sądu Okr. policja zatrzy-
mała jadącego  dorożką  Balsewicza
Florjana, który wiózł 52 paczki 100 gr.
tytoniu, pochodzącego z przemytu litew-
skiego f-my „Zefir”.

Konkurs kino-teatru «Casino»
Dyrekcja Kino - teatru „Casi-

no" za pośrednictwem Redakcji
„Dziennika Wileńskiego”, chcąc
się dowiedzieć, jakie filmy najbar-
dziej odpowiadają naszej publicz-
ności, zorganizowała konkurs fil-
mowy.

Konkurs ten polegać będzie na
tem, že obecnie w „Casinie“ wy-
šwietlane będą kolejno trzy filmy:
1) Madame Szatan, 2) Cham,
3) On i jego siostra. Filmy te uwa-
żać należy jako próbne, jako wzo-
ry. Każdy z tych filmów jest innej
produkcji. I tak: „Madame Sza-
tan” amerykańskiej, „Cham pro-
dukcji polskiej, a „On i jego sio-
stra'' produkcji czeskiej.

Po wyświetleniu tych filmów
odbędzie się plebiscyt wśród czy-
telników, którzy będą mogli od-
powiedzieć na pytania:

1) Jaki rodzaj filmu mi się naj-
bardziej podoba?

To znaczy: poważny, wesoły,
salonowy, przyrodniczy, erotycz-
ny, komiczny, sportowy i t. d.

2) Jaką produkcję uważam za
najlepszą?

Czytelnik tutaj ma wybór dość
duży: amerykańska, francuska,
polska, czeskai t. d.

3) Mój (a) ulubiony (a) aktor

     

 

   
 

Ika).
Tutaj wybór jest jeszcze wię-

kszy i zapewne odpowiedzi będą
najrozmaitsze.

Dyrekcja „Casina” powołuje
specjalny komitet konkursu, który
po usegregowaniu w pewne, jedno-
lite grupy, wszystkie odpowiedzi
wylosuje z pośród grupy najlicz-
niejszej trzy kupony, które zostaną
nagrodzone przez dyrekcję kina.
Z drugiej zaś strony dyrekcja „Ca-
sina“ dowie się, jakie nadal ma
wyświetlać filmy.
W konkursie „Casina”* prze-

widziane są następujące nagrody:
1) Roczny bilet honorowy do

kino-teatru „Casina'”, oraz cenna
książka.

2) Roczna prenumerata „Dzien-
nika Wileńskiego".

3) Serja portretów gwiazd fil-
mowych.

Dyrekcja „Casina”, chcąc, by
w konkursie wypowiedziało się
jaknajwięcej zwolenników, a może
i przeciwników kina, postanowiła
normalne ceny biletów zmniejszyć
od 30 do 45%, za okazaniem za-
mieszczonego w „Dzienniku Wi-
leūskim“ kuponu, który ważny jest
z datą wystawienia. (N.)
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szczególnej wagi i strzeżono go, jak oka w głowie,
aby nieuszkodzonego dostarczyć na słup kaźni.

swoili-

tualnego samobójstwa. Z chwilą, gdy został skazany
życie jego dla administracji więziennej nabierało

Po otrzymaniu odmownej odpowiedzi od prezy-
denta, w ciągu czterdziestu ośmiu godzin przygoto-
wywano egzekucję. Z pośród wychowanków szkoły
policji wojskowej (żandarmerji) na ochotnika wybiera
no patrol egzekucyjny. W dzień wykonania wyroku
do celi skazańca o godz. 10 wiecz., czasem później
przychodził kapelan więzienny w towarzystwie do-
zorców i zabierał go do kaplicy, dla udzielania pocie-
chy religijnej. O trzeciej w nocy zabierano na egze-
kucję. Na podwórku więziennem czekały samochody
i patrol. Po wyprowadzeniu z celi skazanego zaku-
wano w kajdany, sadzono do samochodu i wywożono
na Piotrówkę, (przedm. Kowna), w pobliżu szóstego
fortu, gdzie go już oczekiwał wykopany dół i słup.
„Zawiązywano mu oczy, przywiązywano do słupa i
naprzeciw uszykowywało się sześciu żołnierzy z bro
nią nabitą. Trzech mierzyło w głowę, trzech w pier-
si. Salwa i skazany wpadał; do dołu. Felczer wię-
zienny konstatował śmierć, pośpiesznie zasypywano
dół i starannie udeptywano miejsce. Podług opowia-
dań obecnych przy egzekucji dozorców, śmierć ska-
zanego następowała bardzo szybko, zwykle kule zry-
wały wierzch czaszki. Przy mnie ostatni został roz-
strzelany Stefan Wilkicki, za działalność na rzecz
Polski, dn. 12 kwietnia 1931 roku.

(c. d. n.)

       



Z KRAJU.
Likwidacja jaczejek komunistycznych

w pow. Święciańskim.

Z pow. Swięciańskiego dono-

szą, iż władze bezpieczeństwa

publicznego w poszczególnych

gminach tego powiatu zlikwido-

wały kilka jaczejek komunistycz-

nych, które prowadziły intensyw-

ną działalność antypaństwową

wśród miejscowej ludności. Fresz-

towano 15 komunistów, w tem

2-ch agentów K. P. Z. B., którzy

przybyli z Mińska w związku z

przypadającem świętem t zw.

„3ch L". Podczas przeprowa-

dzonej rewizji w lokalach znale-

ziono mnóstwo różnej bibuły wy-

wrotowej, rozkazy i biuletyny
partji komunistycznej.

Wykrycie warsztatu fałszywychmonet
1 złotowych.

We wsi Rodziewicze, gm. jaź-

wińskiej, w domiu JanaMogilnika,

czas przeprowadzonej rewizji zna-

leziono pod podłogą ukrytą skrzy-

nię, w której znajdowało się 160

fałszywych monet  przygotowa-

nych do obiegu.
Jak zdołano ustalić Mogilnik

od dwóch miesięcy trudnił się

do spółki z kowalem tej wsi Fe-

i jego syna Jankiela fałszerze

puszczali w obieg na pobliskich

targach falsyfikaty.
Aresztowanych przekazano do

dyspozycji władz śledczych. a

Oszuści warszawscy w potrzasku.

DŁ1IENNIK

Ku lepszej przyszłości

w Ejszyszkach.

Każde małe miasteczko ma od-

mienny charakter życia społecz-

nego i kulturalnego, ma swoje na-

stroje i kaprysy, własną krytykę,

często za surową, ma pewien od-

łam ludzi o różnorakich ustosun-

kowaniach się do kwestyj poli-

tycznych, będących często głów-

nym powodem nienawiści i wro-

gieśo współżycia. Nie istnieją ani

wspólne żądania, ani konieczne

potrzeby życiowe, gdyż wszystko

rozbija się o mur niezgody. Zjawi-

ska takie są na porządku dzien-

nym. Gdy jedni wysuwają pro-

„ekty, zdążające do wydźwiśnięcia

elementu polskiego z pod prze-

możnego wpływu _ handlu żydow-

skiego, który w Ejszyszkach spo-

czywa wyłącznie w ręku żydów,

popierając to słusznemi argumen-

bytu, starają się unicestwić w za-

rodku zdrowe poczynania.

Społeczeństwo trzeźwo patrzą

ce w przyszłość miasteczka nie

powinno dopuścić w żaden sposób

do tak skandalicznej rozsypki sił,

do rozproszkowania w walce o

WILENSKI

SPORA
Warszawa zwycięża Wilno 9:5.

Dziś możemy zupelnie śmiało powie-
dzieć, że bokś zdobył swe prawa, że zdo-
był uznanie i popularność, zwłąszcza, że
w obecnej chwili jest on jedyną atrakcją
martwego sezonu.

Wielkiem plusem boksu wileńskiego
jest to, że w poszczególnych wagach ma-
my kilka mniej więcej równych sobie
kandydatów do reprezentacji, którzy
stale rywalizując ze sobą doskonalą się
w technice. Nie możemy jednak powie-
dzieć, żeby nasi bokserzy, może za wy-
jątkiem Wojtkiewicza i Pilnika, byli

dobrze zaprąwieni technicznie. Niejed-
nokrotnie obserwowaliśmy, że ten i ów z
naszych pięściarzy, mając fenomenalnie
silne ciosy, musi przegrać i to wyraźnie
przegrać na punky. Weźmy takiego np.
Matiukowa, który stale goluje na K. O.
i w końcu przegrywa, albo jeszcze lepszy
przykład z Bagińskim. Są to dowody, że
nie umjemy walczyć ną punkty. Brak

wrażenie, że bokserzy nasi trenują się
może zbyt starą metodą, metodą która
niewątpliwie odniosłaby większy skutek

ganizowania nowej spółdzielni spo

żywców, która ma skupić całę

społeczeństwo chrześcijańskie i

zaopatrywać w artykuły spożyw-

w 5 rundowych walkach, albo nąwet w
walce.aż do skutku. Nawet taki Wojtkie-
wicz, który jest bezwzględnie najlepszym
bekserem Wilna nie umie walczyć w 3
rundach, nie umie dobrze rozłożyć swych
sił, by w 9 minucie ostatnie wypowie-
dzieć słowo. Najczęściej bywa tak, że po
3 rundzie, po skończonej walce nasz za-
wodnik jest jeszcze świeży i może w dal-
szym ciągu walczyć, qle mimo to prze-
grywa na punkty.

Są to uwagi teoretyczne j nadające
się do dyskusji W każdym bądź razie
uważamy, że warto zastanowić się nad
treścią tych zagadnień.

Przechodząc do szczegółów meczu
pówiedzieć musimy, że Warszawa wąl-
czyła daleko lepiej od Wilna, ale gorzej
od Poznania, Bokserzy Polonji zrobili
miłe wrażenie. Nie było wśród nich ani
jednego któryby zachowywał się: tak
lekceważąco z przeciwnikiem jak Forlań-
ski. Nic też dziwnego, że szczelnie zapeł-

W wądze muszej Pasturczak (Polo-
nja—Warszawa) wygrywa zdecydowanie
z Bagiūskim (Wilno). Pasturczak okazał
się dobrym Gaiaficś i niezłym strate-

iem. Miał on silne ciosy i dobrą obro-
„ Bagiński nieźle walczył w I rundzie,

ale cjosy jego chybiały, co umiał dosko-
nale wykorzystać jego przeciwnik.

Kazimierski (P.-W.) waga kogucia,
był najlepszym bokserem cąłego meczu.

  

punkty z dużą przewagą Pilnika, który
choć raz miał możność walczyć z rów-
nym sobie co do wagi przeciwnikiem.
Zwycięstwo Pilnika poprawią nieco sy-
tuację, w ogólnej punktacji 7 : 3.

W wadze średniej walczy nieco lżej-
szy „Andy“ (P.-W.) z Wojtkiewiczem (W)
Od pierwszych już cjosów widać, że wal-
ka będzie ostra. „Andy” trzyma się do-
skonale. Wojtkiewicz opanowuje całko-
wicie sytuację i walczy zdecydowanie le-
piej. W drugiej rundzie „Andy” jest wy-
kończony. Galerja ząchęca Wojtkiewi-
cza do silniejszego ciosu, krzycząc „Wój-
tek wykończ'”, „W krainę marzeń”, „Na

deski”.
„Andy” jednak wciąż walczy j dzię-

ki nadzwyczajnej ambicji wytrzymuje na-
wet i trzecią rundę.

Wojtkiewicz walczył dobrze, był naj-
lepszym reprezentantem Wilna, ale bra-
kło mu wykończenia i może trochę szyb-
kości.

Walka w wadze ciężkiej zepsuła ca-
łe wrażenie meczu. Nie chcę „rozmazy-
wać” tej krwi, którą zbroczeni byli obaj
zawodnicy, ale podkreślić muszę, że
krew na każdego chyba działa. W pierw-
szej rundzie Mizerski (P. W.) nie
może obronić się od ciosów Lubarty (W)

j j P. P. ujawnili * liksem Bardziejenką fabrykowa- 2 i а nam angielskiego spokoju i calkowitego |

= as warsztat Eaiipe niem ze jelaoziołówek tami, drudzy jakby na urągowiskO, panowania nad sobą. niona salawitała burzą oklasków nietyl- który wyjątkowo dobrze walczy, Runda

| Pod i Chai Ginzb a niedość, że nie biorą czynnego u- Nie chcę zbyt daleko posuwać ko zwycięstwa wilnianina, ale również i. ta mija remisowo. Dwie drugie rundy to

wych 1 złotowych monet. oda. "przy. pomocy alma uinzburg działu w wywalczaniu lepszego swoich osobistych spostrzeżeń, ale mam warszawiaków. już masakra, ale mimo wszystkiego zroz-

у paczony Mizerski nie może nic_ zrobić
Lubarcie i gdyby nie krew z rozbitego
nosa Lubarty, to walka ta byłaby jedną
z najładniejszych. W każdym bądź razie
Lubarta spisał się dobrze i może śmiało
uwążać przegraną na punkty z Mizer-
skim za sukces, zwłaszcza, że wytrzymał
trzy rundy.

Ogólny wynik meczu ustalił się zu-
pełnie sprawiedliwie 9:5 dla Warszawy.

Ja. Nie.

i i i i uniezależnienie się z pod wpływu * Г. iże Tri + Zaletą Kazimierskiego jest wspaniał

Władze śledcze aresztowały wkasie komunalnej w Niewiero- żydowskiego. Jest to nakaz shilo 1. ss bodajže największej oriek Ródladokoheta zaje Pe

znanych policji i poszukiwanych  wiczach gen. Janowskiej 5.000 zł. > 2 "| wagi jest zrozumienie wążności niespodziewanych ciosów. Nic tež dziw- RON DYDNIA TOTEN ZO,

уча рОча Р y to kwestja paląca, która będzie : : LSI p в

' tej nowej placówki, jaka ma ode- nego, že Hojlowicz (W) nie mógł prze- G6!EŁDA

przez nią oszustów warszawskich

Adolfa Stapierskiego i Wacława

Kripiera w chwili, gdy ci za fał-

szywym czekiem usiłowali podjąć

Pożyczka miała być podjęta pod

zastaw nieistniejącegó folwarku w

Wileńszczyźnie. Oszustów skierowa

no do dyspozycji władz sądowych.

Wyłowienie zwłok uduszonego chłopca.

W dniu wczorajszym w rzece

Hanutka gm. wojstomskiej wyło-
śledcze wszczęły energiczne za-

rżądzenie celem ustalenia kto jest

świadczyła o umysłowości ludzi

mających wpływ na bieg życia

ekonomicznego Ejszyszek. Wszy-

scy powini się znaleźć w szere-

gach szlachetnych inicjatorów

walki z wyzyskiem żydowskim w

handlu.
Jeśli pismo nasze zamieściło

grać dominującą rolę w skupieniu

elementu Sadi, Že zaintereso-

wanie jest wielkie niechaj posłużą

dowody. Nowa spółdzielnia przy-
ciągnęła około 150 udziałowców;

którzy jako naczelne hasło wysu-

nęli „swój do swego po swoje”.

Społeczeństwo ejszyskie wierzy,

ciwsławić się najlepszemu bokserowi Pol
ski w wadze koguciej. Przegraną na pun-
kty dla Hryncewicza musimy uznać za
zaszczytną.

W. wadze piórkowej wystąpił mistrz
Wąrszawy klasy B. młody zawodnik Per-
nak, który mówiąc szczerze ustępował
naszemu Łukminowi. Wilnianin poczynił
wielki postęp i nareszcje zaprzestał
swoich uników, któremi stale przygrywał.

WARSZAWA (Pat.) 25. I. 1932 r,

Waluty i denizy:
Dołary8,89'|, — 8,91'|, —8,87'|,.
Belgja 124,40 —124,71—124,09
Holandja 359,45—360,35—358,55.
Londyn 30,70 — 30,85—30,55
Nowy York kabel 8,521—8,941—8,901.
Paryż35,13—35,22—35,04.
Praga26,41 —"6,47—26,35.

wiono trupakilkuletniego WE mordercą dziecka. (a) przed paru dniami artykuł z Ej- że zarząd wywiąże się ze swej roli Walka. kończy się remisowo, a więc  Stokholm 173,00—173,87—172,13.

z oznakami uduszenia, ładze szyszek,  obrazujący faktyczny znakomicie, co będzie dowodem Łukmin zdobywa pierwszy punkt dla  Szwajcarja 174,15—174,58—173,72.

ROME ос оТАЬВУ stan rzeczy na tut. gruncie to nie żę myśl trzeźwa jeszcze nie za- Wilna. SA OT ‚ — Berlin -w obrotach niecfiejalrych 211,50.
W wadze lekkiej nie widzieliśmy nieNoE MK ARE OKA

Z pogranicza.
Ujęcie wybitnego agenta komunistycznego na granicy.

Na odcinku granicznym Kozdro-

wicze ubiegłej nocy patrol KOP.
nicy połknął świstek papieru,

który jednak przy natychmiasto-

dlatego, aby przeprowadzić suro-

wą krytykę społeczeństwa pol-

skiego, lecz jakby zaałarmować

o grożącym niebezpieczeństwie,

wypływającem z krótkowzroczno-

ści tutejszych obywateli. Czas jest

zmienić taktykę.

marła na tutejszym gruncie, że

stać nas na stworzenie silnego

frontu do walki z wyzyskiem. W

ten sposób pojęta idea odrodze-

nia się społeczeństwa z pod wpły-

wu żydów znajdzie należyte zro-
zumienie u tych, którzy w pracy

ciekawego. Damski (P.-W.) okazął się sła
bym, a dla tiuków (W.) jeszcze słabszym
zawodnikiem. Walka beznadziejnie nud-
na. Koniec trzeciej rundy ratuje Matiu-
kowa od przegrania jeszcze większą róż-
nicą punktów. Wilno straciło więc znów
2 punkty. Ogólny wynik 7:1, ale na ring
wchodzi Pilnik, a i Wojtkiewicz też cze-

Papiery procentowe:
40, poyczka inwestycyjna 84,75'/..

Ta sama seryjna 91,75. Konwer yjna 40.
6%, dolarowa 54,50—56,:0 4”, dolarowa
43,25. 7/, stabilizacyjna 53,65—53,60—
53,75. 8% L. Z. В. G. K. iB. R., obli-
gacje B. G.K. 94. Te same 7|, 83,25.
4'|,%/, ziemskie 41—4 50.

ujął podejrzanego osobnika, któ- wych zab'egach lekarskich zdo- pa 5 u tyc! ; każ woje olei, Akcje:

o S aealirenia włościanina usi- łano wydostać nieuszkodzony z Niezmiernie więc trudne zada- nad podniesieniem życia ekono- ** "W aaaasist, DE z. Poki B

łował dostać się do najbliższej żołądka komunisty. Był to tajny nie leży teraz przed tymi, którzy micznego i społecznego Ejsoyzzelc...sżantowałstaty, ongiśi. kri ва аь лалонофь sieninės

wsi Dzienki. Zatrzymanym oka- rozkaz Kompartji, dotyczący u- podjęli się tęwalkę kontynuować i dotychczas niebrali czynnego U- nik Krawczyk. Przeciwnikiem Krawczy- B/9 :

zał się łącznik K.P.Z.B. przezwi- rządzenia demonstracyj antypań- przeciągać ie nam e span Inas Ei kadPik Wielka żywa | desipeja Pd teamaS

i zy 2 i i i i znych kr sta- . nik cały czas jest w akcji i rku:

skiem „Lix*, który z dokumenta- stwowych w związku z dniami stronę. Początkiem walki o lepsze mo iays a 2 stala PREEOJWARZEZARY. który jedask pitónowske OSA anuo

mi przybył z Mińska. „Lix* pod-

czas odprowadzenia go do straż-
„L. L. L.* Komunistę przekazano

do dyspozycji władz śledczych.
jutro i'o oczyszczenie zabagnio-

nych stosunków jest sprawa Zor-
od czasu do czasu również krzywdzi Pil-
nika. Walka wyraźnie prowadzona na

PAD DTSUIA RESETIT INTOOSIEMENS STSNSI PSAS
pod 2saiS NIO ATS Fachowy wędiliniarz

 

Koncert kiestra

HIPISKI KUNENATOGRAF | OBANSPETROWICZ, LIL DAGOVKa na 2TNote dezgenne Note szalone SOA- MisSaleiekiego. Ceny ее przyjmuje do wędzenia l |
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OBNIŻENIA CEN Nr. 1853, wydany na imię

 

Garrick. Na 1 seans ceny zniżone. — Seanse o godz. 4, 6, 8 i 10,15 w niedz. od g 2eej.

ulica Wileńska 28, tel. 926.
: = : i pokoje i Adrainai moks

——|WEGLA i KOKSU| roko aice |
w pozostalych rolach: Leila Hyams 3 POKOJE z kuchnią, ła- śnieńskie | książeczkę

zienką, wygodami i o- inwalidzką Nr. 189, wy-
gródkiem, w zdrowotnej daną też na imię Włady-
dzielnicy, ul. Kościuszki sława Derwojeda przez |
25, do wynajęcia. Oglą- Starostwo Postawskie — 1
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ŽWIĘKO- Dziś! Nowe wielkie arcydzieło „Króła W rolach gł: Kay Johnson, Reglnajd Denny I Lillan Roth.

w KINO CASINO reżyserów" Cecil B.de Milie'a Madame Szatan Wielki bal na Zeppelinie!Gigantyczna katastroła w przestworzach BIURO0—Jagleliońska Na 3, tel. 8-11. BDZIEDGCERA. upno 4

Wielka 47. tel. 15-41. Niebywała wystawa! 5,000 statystów! Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Na !-szy seans ceny zniżone. Początek sean- Bocznica własna— Kijowska 8, tel. 999 DUŻY SŁONECZNY PO-.; Sprzedaż i

sów o godz 4, 6, 8 i 10,30. W dnie świąt. o godz. 2 ej.
szozmamai KÓJ umeblowany, z wy- ‚
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godami i elek. do wyna-
jęcia, Trocka 11, m. 9 SKŁAD

DŽWIĘKOWY i “ Dziś! Przebój dźwiękowy! Porywający dramat życio: W rolach głównych: Julja PROSZEK 8167—0 Fortepiasów,

ы кию.Етвптп U X | wy režyserji znakomitego Cecil B. de Mille'a D Y jų A M l T Faye | Conrad Nagel. Nad KOGUTEK BI pianin,

uł., Miekiewicza Nr.'11tel. 15-62 rogram: Atrakcje dźwiękowe Początek o godzinie 4-ej, w dnie świąt. o g. I-e]. Ceny od 40 gr. К Pokój umeblowany do ь

8 ааы
Fisharmonji

"0T————————————155423 | "DLADOROSEYCM| wynajęcia J giellońska 5

: m. 7. 8:61—1 K. DĄBROWSKA

 

UJUKA NAJYPORCZYWŚAPP
6.4 BOL GŁOWY

2 pokoje bez sat as (F-ma istnieje od r. 1874)
Dziś premjere! Gra zmysłów! Bunt Wilno,ul Niemiecka3m.1DZWIĘK. KINO- Cain“ (Miłość Dzikuski) Czołowy film dźwiękowy awangardy francuskiej, Opo-

      
«PAN»

 

  

TEATR duszy ludzkiej przeciw cywilizacji! ›› wieść o białym człowieku, który SPARTA żądzą czegoś nowego, szuka
Ian

Ui. WIELKA 42. szczęścia na jednej z wysp zaginionych wśród oceanu Ilustrację muzyczną wy onała erkiestra Opery Paryskiej. Nad nypałsca zKicin em 702—20

. Il program: Najnowsze atrakcje dźwiękowe. Początek seansów o godzirie 4, w dnie świąt, o godz. 2ej. Na 1-szy Id RE IAaa Sp dozę ааненадет:

seans ceny zniżone. 154 5. WZ.PSNr. 16 NOE 265—2 pianino zagraniczne do
sprzedania niedrogo Do-

>
mia asza pnaminikańska 13-87 67

LICYTACJA ————— asoi| Sprawy TAArm—————— pPrzyjezdny młody е- saačiras ELRA dai S

aż “ RÓŻNE Akuszerki | | nergiczny człowiek po- Bakszta 2 b. hotel „Nisz- DRUKARNIA

Wileński Lombard „KRESOW JA | majątkowe_ PRACA : szukuje jakiejkolwiekpra- kowskiego. 8263—2 1 INTROLIGATORNIA
 

 z —
Z a

>

Wilno, Hetmańska 1 (róg Wielkiej 53), tel. 722 AKUSZERKA PLAC przy ul. Kalwa ———— cy. Może być w sklepie —— -—

podaje do ogólnej i g i 10- Ni 1932 r.b. o godz.4-ej p.p. od- Zastępców MARJA LAKNEROWA ryjskiej 132. Całosć lub MŁODZIUTKA | inteli- ERpodają LOKALE || TWIERZI NIEGO

wiadomości, że › * l 00 ego będzie się w lokalu lombardu| poszukuje na terenie ca- przyjmuje od godz. 9 do Parcele. Warunki do- gentna panienka z bar Holendakólć { sn 260 Mostowa ТТар ]2_“-

licytacja niewykupiosych i nieprolongowanych zastawów| lej Polski Spėlėzielnia 7 w. Kasztanowa 7 m. 5. Kaa „Bad S dzo dobrej rodziny, po- Ё il PRZYJMUJE DO DRUKU

od Ni 50,000 do Ne 100,000 I odMa 1 doNė 10,548. | Kredytowa w Krakowie wzP69 Wielka33, m. 1. |—5 szukuje posady ekspe: t LOKAL
Po rzebny 18-pokojowy, całe piętro, DZIEŁA, BROSZURY

Może uęzeń do zakła u intro- system korytarzowy, cen- BILETY WIZYTOWE,i У Lubicz 9. Zgłoszenia tyl- dia Gogo djentki lub wychowaw-

UWAGA! W dniu yt Bob get a lombard nie ka pisdiunė, 13121 DOM w TS mu- czyni do dzieci. A

pz У - rowany do sprzedania. być na przychodnią A- p tralne ogrzewanie, na-

* Wielka 33, m. 1. 8241—0 dres w Administracji. DE ZY tychmiast dó wynajęcia, ZAPROSZENIA,

przeprowadziła się.|RE Do wynajęcia. 1) Lokal nadający się 8244—1 2. : н ec р ż
Po Ž y c z e k Dobry punkt, na masarnię, tamże piwnica i lodo- Zikówa 3 Tao PÓRKURAJĘpoŻYCZKIsażyaki z dniem 1-go kwietnia | RÓŻNE KSIĄŻKI

а ————————— От!емступа czysta u- następne piętro— 14 ро-

BoŠlngotėgalag eit) Kdžiejė waż) raiArenas Adergi że gabinet kosmetyczny 600 dolarów pod 1-szą Potrzebna kobiela do miejąca gotować potrze- koi i wanna. Tamże do DO OPRAWY

aS eln T EN Rik ogr-2 kz ra Z ciw rynku. Szczególy u właśc Zarzecze23,mm 1. PoPSRWik| OePĘ2 USUWA hipolekę pod dom mu* wiejskiego gospoderstwa bna do wszystkiego Jako wynajęcia sklep z piwni- WYKONYWA

ubicz 9—11. sze Informacje prospekty 57—0 o brodawki, kurzaiki i wą- rowany wWilnie. Soltań- Jagiellońska 5 m. 1 od przychodząca Wileńska cą. UL Adama Mickie-

8258—1 36 m. 11. 8264 wicza 23. 8246—2 PUNK TUALNIE.
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po nadesłaniu znaczków na odpowiedż. 31-20] __ AŽ gry. 102—0o ska 30 m. 1. 8266 12-ej w pol. ›

62 uspokoiła się i kiedyśmy się przeprosiły, powiedziała czym było z jej strony fatalną omyłką.. Trudno mi wypo-

J. S. FLETCHER.

(ułowiek 0 dwóch nazwiskacń.
(TheMazaroti Murder).

POWIEŚĆ

Przekład autoryzowany z angielskiego.

—Ja i sierżant Manners życzymy sobie dowie-

dzieć się, co się z paniami działo. Możeby pani była

łaskawa opowiedzieć wszystko pokolei. I...

— Opowiem wszystko pokolei—przerwała Shei-

la. — Ale muszę się cofnąć do tego wieczoru, kiedy

mama przyjechała do Londynu i panowie Maytkorne

i Holt przyszli do mieszkania panny Apperley. Po o-

dejściu panów — ciągnęła, zwracając się do mnie i

do Maythorne'a — zastanawiałam się głęboko nad

sytuacją. Byłam ogromnie niespokojna o wszystko.

Muszę się przyznać, że zaczęłam już... podejrzewać

matkę. Więc...
Pan Elphinstone uderzył się dłońmi po kolanach

i wydał stłumiony jęk. Ale Sheila spojrzała tylko na

niego i ciągnęła dalej:
—Powiedziałam więc koleżance, że pójdę do

Shorta i postaram się skłonić mamę, żeby mi się do

wszystkiego przyznała... I zamknęłyśmy się z mamą
w tamtej sypialni... 3
— Same? — zapytał Maythorne.
— Same, Początkowo mama zrobiła mi okropną

scenę o to, że jej zabrałam testament i uciekłam do
Londynu, aby go oddać panu Holtowi. Ale wkońcu

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI,

mi, że niepotrzebnie narobiłam takiego alarmu, bo

ona miała szczery zamiar przesłać testament albo

panu albo panu Postlethwaite'owi, albo panu Cro-

le'owi — zaraz na drugi dzień—z wyjaśnieniem skąd

go dostała.
— A co nie mówiłem? A co nie mówiłem! —

wykrzyknął tryumłalnie pan Elphinstone. — Ja od-

razu wiedziałem, że żona była w porządku i że miała

powód, aby postąpić tak a nie inaczej.
-— Jakim sposobem ten testament dostał się w

ręce matki pani? — zapytał Maythorne.

— Zaraz opowiem — rzekła Sheila, — Panowie
już wiedzą, że matka wyszła dwa razy późnymwie-

czorem i że ja drugiego wieczoru zeszłam nadół i

zastałam ją w bibljotece, czytającą testament. Otóż

mama powiedziała mi, że wracając tego wieczoru do

domi znalazła go na progu, w otwartych oszklonych

drzwiach bibljoteki. Podnosła go więc i przeczytała

i ja trafiłam właśnie na ten moment. Zastanawia-

jące jest to, że pomimo późnej godziny oszklone

drzwi od ogrodu były otwarte.

+  —— Jasna rzecz! Jasna rzecz — mruczał Elphin-

stone. — Rozumie się. Ja odrazu powiedziałem. Ja

odrazu powiedziałem. a

Lecz trzej słuchacze nie powiedzieli ani słowa.

Twarze ich pozostały niewzruszone i spojrzenia ja-

kie wymieniali między sobą, nie wyraziły ani ich u-

czuć, ani myśli. Tacy ludzie są jak sfinksy.

—Proszę, niech pani mówi dalej — rzekł Mayt-
horne.

—Potem zaczęłam rozstrząsać z mamą wszel-
kie możliwe jej zagadki...
— Zagadki? — rzekł trochę nieprzytomnie oj-

 

— No, tak. Zagadki, w jaki sposób ten testa-

„ment znalazł się w naszej bibljotece — odpowiedzia-

ła Sheila. — Ale jeszcze przedtem powiedziałam ma-

mie, że uporczywe odmawianie wszelkich zeznań w

„związku z tym testamentem mogło ją narazić na nie-

bezpieczne podejrzenie, Mama jest z natury strasz-

nie dumna i uparta i nie znosi żadnego przymusu.

Wiedzą panowie, co mi odpowiedziała? Że jej wszyst

ko jedna, co kto o niej myśli. Potem zaczęłyśmy się

zastanawiać, kto mógł zamordować Mazaroffa. Ja

byłam zdania, że testament musiał ukraść morderca.

W trakcie tej rozmowy wspomniałam nawiasem o

kryształowej broszce, znalezionej przez pana.

— A! — wykrzyknął Maythorne, ożywiając się.

—Wspomniała pani o tej broszce! Dobrze. Bardzo

dobrze. I co...
— Mama wpadła w wielkie podniecenie i po-

wiadziała, że musiał ją pan znaleźć na miejscu zbrod-

ni... `

— Dobrze zgadła — mruknął Maythorne.

— „i że wobec tego nie dziwi się, że ją pan za-

chował. Dalej powiedziała, że ojczym kupił jej dwie

takie broszki w Szkocji — już dawno, ale że ich ni-

gdy nie nosiła, bo były bardzo ciężkie i obciążały

suknię. Jedną jeszcze ma, a drugą dała w prezencie

—przed kilku laty...
— Komu? — zapytał skwapliwie Maythorne

— Alicjj — odpowiedziała Sheila, obrzucając

nas wszystkich szybkiem spojrzeniem. — Usłyszaw-

szy to, zrozumiałam, że to Alicja dopuściła się za-

bójstwa, że to ona zabił i obrabowała Mazaroffa, że

to ona zgubiła broszkę koło Skał Reivera i że to ona

podrzuciła testament w naszej bibljotece. To ostatnie

Drukarnia A, Zwierzyńskiego, Mostowa 1,

żę

wiedzieć, co się ze mną działo. A tymczasem ona —

morderczyni — siedziała sobie spokojnie w sąsied-

nim pokoju i jadła kolację. Powiedziałam mamie, co

mi przyszło do głowy i niewiele myśląc, wpadłam do

garderoby, wciągnęłam Alicję do sypialni i rzuciłam

jej w oczy oskarżenie,
ROZDZIAŁ XXVII.
Sceptyczny detektyw.

Dwaj policjanci wydali pomruk zainteresowania

i podziwu dla energji i odwagi dziewczyny, a Corker-

dale, który siedział nawprost Sheili, trzasnął w palce

i roześmiał się od ucha do ucha.

— W oczy jej pani powiedziała?! — wykrzyknął.

—Prosto w oczy!? To mi się podoba! O! to mi się

podoba!
— Prosto w oczy — potwierdziła Sheila. — Ale

to jeszcze nie wszystko. Niech panowie słuchają da-

lej. W trakcie rozmowy z matką myślałam szybciej

i intensywniej, niż kiedykolwiek w życiu. Przypom-

niałam sobie wszystko, co wiedziałam o Alicji Mur-

doch i jej rodzinie, Przypomniałam sobie wszystko,

co wiedziałam o Marrasdale, o ojcu, i o jego życiu.

 
Matka rzadko mi o nim' wspominała, ale ja wiedzia-

łam o nim więcej, niż ona przypuszczała. Dowiady-

wałam się dużo od starych ludzi, którzy lubią ga-

wędzić o przeszłości. Wiedziałam, że mój ojciec, An-

drzej Merchison, był dobrze znany w tamtych stro-

nach jeszcze jako kawaler i że pochodził z dobrej,

wpływowej rodziny. Wiedziałam również, że rodzi-

na Alicji Murdoch mieszkała w Marrasdale od wielu

lat i że między Murdochami i Merchisonami istniała

śmiertelna nienawiść, mająca swoje źródło w...
(d. c. n.)

Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW NIECIECKĄ
 

 


