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REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telef

Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11
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.

$. .
WALERJA ŁAZARÓWNA

B. Dyrektorka Gimn. Żeńsk. im. ks. A. J. Czartoryskiego.
po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona S S. Sakramentami zasnęla

w Panu dn. 271 r. b. e godz. 6 r.
Eksportacja zwłok z domu žaloby—Žakretowa 17, odbędzie się

dn. 28-1 r b. o godzinie 5 po poł. do kościoła Serca Jezusowego.
Nabożeństwo żałobne zostanie odprawioae dn. 29.1 r b. o godz. 9 r., pe-
czem nastąpi pogrzeb na cmeutarzu po-Bernardyński.

O czem zawiadamiają przyjaciół | znajomych zrozpaczone
MATKA | SI e

ZARGŁABŚsia: PORZE ama za

Sensacyjne oświadczenie
vicemarszałka Polakiewicza
Dyskusja w komisji budżetowej,

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wczorajsze posiedzenie koms,i budżetowej po-
święcone było w dalszym ciągu dyskusji nad budżetem Min Skarbu.

Po oświadczeniu referenta posła Byrki w sprawie skreślenia pół
miljona złotych z monopolu loteryjnego, głos zabrał pos. Zaremba
(P. P. S.), który przyznaje słuszność prof. Rybarskiemu. że prelimi-
narz budżetowy jest nierealny i zbyt uc'ążliwy dla ludności.

Następnie przemawiał pos. Polaklewlcz (B. B.) którego mowa
stała slę prawdziwą sensacją. Wynika bowiem z niej. że pos. Pola-
klewicz nie wierzy w realność rozpatrywanego obecnie budżetu.

Ponadto domagał się on jak najdalej idących oszczędności
w'budżetach samorządów i świadczeniach socjalnych.

W końcu użelał się na opozycję, która nie chce obecnie zgla-
szać konkretnych wniosków oszczędnościowych (Widocznie pos. Po-
iakiewicz zapomniał, jaki los spotkał w ubiegłej sesji wnioski Stron-
nictwa Narodowego (przyp. redakcji) i woli ograniczyć się do wypo-
wiadania uwag i krytyki.

Po przemówieniu pusłów Póchały (Ch. D.), Malinowskiego (Stron. L.)
Glińskiego (BB) i Chądzyńskiego (N. P. R.) zabrał głos pos. Cze-
twertyński, który stwierdza, że dziś stawianie wniosków oszczę-
dnościowych już jest po niewczasie, bo trzeba było myśleć o rewizji
całego planu finansowo gospodarczego, wówczas, gdy były lata tłu-
ste i gdy budżet zamykano wysokiemi nadwyżkami. Urealnienie bud-
żetu z chwilą, gdy tempo spadku dochodu społeczeństwa, a tem
samem dochodów skarbu zwiększa się z dużą szybkością jest zada-
niem nie do wykonania. Współpraca Klubu Narodowego jest rów-
nież niemożliwą z tego powodu, że w roku ubiegłym ustalono zasa-
dę zmienności wszystkich cyfr budżetowych i dano rządowi pełno-
mocnictwa na dostosowywanie wydatków do osiągniętych docho-
dów, co—zdaniem pos. Czetwertyńskiego—jest niezgodne z zasada-
mi budżetu. Kończąc mówca oświadcza, że Klub Narodowy nie mo-
że wziąć odpowiedzialności za budżet, który jest nierealny i wadli-
wie zbudowany.

Sytuacjaw Zagłębiu węglowem nie uległa
zmianie.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Przez cały dzień wczorajszy toczyły się narady
pracodawców i pracowników w sprawie likwidacji zatargu w Zagłębiu
Krakowsko-Dąbrowskiem.

Porozumienia nie osiągnięto. Inspektor Klott zaproponował
arbitraż, ponieważ jednakże nie wszyscy delegaci posiadali pełno
mocnictwa w sprawie ewentualnego odwołania się do arbitrażu, ro-
kowania odroczono do czwartku, kiedy poszczególne delegacje mają
dać definiływną odpowiedź.

Pomoc bezrobotnym w lutym.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Fundusz Bezrobocia preliminował na m:c luty
10.962.000 zł. z tem, że z sumy tej korzystać będzie 150 tysięcy
bezrobotnych. Jak wiadomo, liczba bezrobotnych wynosi obecnie
przeszło 300 tys. osób.

Sprawa sekretarzy na konferencji rozbro-
jeniowej.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA: Sekretarjat Generalny Ligi Narodów zaproponował
obsadzenie stanowisk sekretarzy poszczególnych komisyj konferencji
rozbrojeniowej w ten sposób, że Polska, Mała Ententa i państwa
południowoamerykańskie nie będą miały żadnego przedstawicielstwa.

Wywołało to bardzo silne i zrozumiałe sprzeciwy.

Delegacja sowiecka na konferencję
rozbrojeniową

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wczoraj wieczorem przejechała przez Warszawę
sowiecka delegacja rozbrojeniowa na konferencję rozbrojeniową. Na
czele delegacji, złożonej z 30 osób stoją Litwinow i Łunaczarski.

Autonomia Kłajpedy zagrożona.
BERLIN (Pat.) Prasa niemiec-

ka w alarmujących depeszach z
Kłajpedy donosi o przygotowa-
niach nacjonalistów litewskich do
zamachu stanu na autonomię
okręgu kłajpedzkiego. Litewskie
koła nacjonalistyczne zupełałe ja-
wnie przyznają, iż po zakończe-
niu sesji genewskiej ma być do-
konany zamach stanu, zmierzają-
cy do obalenia statutu Kłajpedy.

   

Miarodajne sfery kłajpedzkie uwa-
żają za konieczne zwrócenie się
do Rady Ligi z apelem, ażeby
pod groźbą represji skłoniła rząd
litewski do respektowania kon-
wencji kłajpedzkiej. Dzienniki nie-
mieckie apelują do rządu Rze-
szy, ażeby ze swej strony wywar-
ła na rząd litewski naciskw kie-
runku powstrzymania go od za-
machu na autonomję Kjajpedy.

Uspokojenie w Hiszpanii.
MADRYT: Pat. — Komunikat nuje obecnie spokój. Wszędzie

ministerstwa spraw wewnętrznych sytuacja powraca do normy.
stwierdza że w całym kraju pa-

UWAGA! gokcja $teniczna Klobu MI. S. K. | 0. W. P.
urządza w dniu 30-1-32 r.

WIELKĄ ZARAWĘ da Pożegnanie Karmawału.
Muzyka Jazz-band. — Bufet. — Wstęp za zaproszeniami,
które otrzymać można codziennie w Sekretarjacie Klubu
Orzeszkowej 11 od godz. 6—7-ej wiecz. Początek o g 9.   

  

  

  

   

    

  

 

on Redakcji.

do 16 i od
   

     
  

OGŁOSZENIA:
 

    

-rzystwo GIM CZNE „SOKOŁ"
w sali własnej w dniu 1 lutego urządza

° Г ®Wieczór Kostjumowy.
Za najładniejsze kostjumy wyznaczono nagrody.

Do tańca przygrywa wyborowa orkiestra salonowa.

Początek o godz. 22. — Koniee rano.
Stroje wieczorowe i kostjumy.

Wstęp dla Panów 2 zł., dla Pań 1 zł. 50 gr.
o 10', na rzeczbezrobotnych.

tekstem (10 łamowe) po 12
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem mie!

druku mogą być przez Administrac
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

(eń nimeru 20 g.
Ni422' 2
 

: zagranięą 8 zł.
za wiersz milim.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem I przesyłką pocztową Z1. 4 ge. 56,

przed tekstem | w tekscie (6 łamowe) 25 gr., za
gr., nekrologi przed tekstem po 28 gr. Ogłoszenia

a o 25 proc. drożej. Terminy  .
dowolnie zmieniane. |

  

Zaginięcie angielskiej łodzi podwodnej.
LONDYN (Pat). Admiralicja

donosi, że łódź podwodna „M 2*,
która pogrążyła się wczoraj rano
o godz. 10,30, nie dała potem ża-
dnego znaku życia. Kontrtorpe-
dowce i łodzie podwodne prowa-
dzą energiczne poszukiwania, do

Po parafowaniu polsko- sowieckiego
paktu o nieagre

Oświadczenie min. Zaleskiego.
(Telefonem od własnego korespondenta.j

WARSZAWA. Minister Spraw Zagranicznych, p. A. Zaleski w
wywiadzie z przedstawicielem agencji „iskra* oświadczył, że od u-
kończenia rokowań w sprawie paktu p nieagresji i podpisania ana-
logicznych umów przez innych zachodnich aąsiadów Rosji sowiecklej
będzie zależała chwila ratyfikacji tego układu przez Polskę.

Ustalony już definitywnie tekst paktu polsko sowieckiego bę-
dzie poważnem ułatwieniem dla rokowań innych państw zaintereso-
wanych za wyjątkiem Finlandji, która pakt z Rosją podpisała.

Wrażenie paktu polsko-sowieckiego.

BERLIN.  Poirytowanie Nie-
miec z powodu zawarcia polsko-
rosyjskiego paktu o nieagresji,
wbrew przepowiedniom polityków
niemieckich, wyraża się w tem, że
prasa niemiecka stara się osłabić
znaczenie paktu twierdzeniem, iż
minął się on właściwie z celem, bo
jeśli chodzi o Polskę, nie uwzglę-
dnia on większości życzeń pol-
skich: 1) nie uwzględnia statutu
Ligi Narodów; 2) nie zawiera for-
malnego junctim z podobnemi
traktatami z państwami bałtyckie-
mi i Rumunją, po 3) nie przewiduje
powołania międzynarodowego ar-
bitra na wypadek sporu, wresz-
cie — i to jedno być może uspo-
kaja nieco wzburzenie Niem-
ców — pakt nie zawiera gwarancji
zachodnich granic Polski. Jedy-
nym* praktycznym celem, jaki
osiągnięto — pisze się tutaj — jest
chyba to, że pakt wyłącza możli-
wość napaści jednego państwa na
drugie.

Socjalistyczny „Abend* pod-
kreśla, że zawarcie paktu polsko-
rosyjskiego, który jest tylko jed-
nem ośniwem w łańcuchu paktów
sowieckich z innemi państwami,
jest zwycięstwem nietylko polity-
ki polsko-francuskiej, lecz rów-
nież i moralnym sukcesem dyplo-
macji sowieckiej. Inne
przemilczają ten moment. Jedynie
tylko prasa socjalistyczna wita
pakt względnie przychylnie. Nie-
które pisma wyrażają wątpliwości
co do ratyfikacji względnie wej-
ścia w życie paktu wobec tego, że,
jak się tu pisze; Polska uzależnia
swój udział od zawarcia takich
samych paktów z państwami bał-
tyckiemi i Rumunją, co będzie —
zdaniem tych dzienników — naj-
trudniejsze, śdyż „państwa bałtyc-
kie nie dadzą się tak łatwo wciąś-
nąć w orbitę wpływów polsko-
francuskich*. Niemcy tryumfują,
że projektowany przez Polskę blok
państw bałtyckich nie doszedł
jednak jeszcze do skutku.

pisma |

BUKARESZT. Parafowany u-
kład o nieagresji między Polską
a Rosją sowiecką wywołał w ru-
muńskiej opinji publicznej silne
wrażenie. Ogólnie oczekiwano, że
parafowanie układu nastąpi nieco
później, aż przerwane w Rydze
rokowania między Rumunją a Ro-
sją podjęte będą w Genewie, a do-
kończone na konferencji między
Ghiką a Litwinowem. W kołach
zbliżonych do rumuńskiego mini-
sterjum spraw zagranicznych pod-
kreślają jednak, że parafowanie
polsko-sowieckiego układu nie
jest równoznaczne z wejściem w,
życie układu i że ratyfikacja zaleR
ży od wyników rokowań między
Rosją a Rumunją. względnie mię-
dzy Rosją a państwami bałtyc-
kiemi. Również wskazują tu na
to, że obecny rząd francuski nie
jest, zdaje się, tak skłonny, jak
poprzednio, ogłosić wejście w ży-
cie układu o nieagresji między

 

..
sji
Francją a Rosją. Poselstwo polskie
w Bukareszcie ogłasza komunikat,
stwierdzający, że parafowany о-
becnie układ polsko-sowiecki za-
wiera klauzulę końcową, według
której pakt polsko-rosyjski wejść
ma w życie dopiero wówczas, gdy
zawarty będzie analogiczny pakt
między Rumunją a Rosją so-
wiecką.

BERLIN. „Deutsche Tages-
zeitung” donosi, że ambasador nie-
miecki w Moskwie von Dirksen
odbył z komisarzem Litwinowem
rozmowę na temat parafowania
polsko-sowieckiego paktu nie-
agresji i stanowiska Rosji sow. na
konierencji rozbrojeniowej.

GENEWA. Wiadomość o para-
fowaniu w Moskwie paktu o nie-
agresji wzajemnej między Polską
a Sowietami rozeszła się w Gene-
wie bardzo szybko, mimo, iż była
dziś zamieszczona zaledwie w jed-
nym dzienniku. Wiadómość ta
wywołała bardzo wielkie wraże-
nie. Zawarcie paktu uważa się tu
powszechnie za wielki sukces po-
kojowej polityki polskiej, zwłasz-
cza w przeddzień komisji rozbro-
jeniowej. Zdaniem tutejszych kół
politycznych, Polska zadaje wi-
doczny kłam wszelkim rozsiewa-
nym w ostatnich czasach w Euro-
pie pogłoskom na temat agresyw-
nych zamiarów polskich w jakim-
kolwiek kierunku.

których przyłączyła się następnie
flotyla poławiaczy min. Inne ło-
dzie podwodne, które wespół z ło-
dzią ,M 2' wyszły na morze, po-
wróciły do swej bazy po południu.

LONDYN (Pat). Łódź podwo-
dna „M 2' posiada załogę złożoną
z 2 oficerów i 40 marynarzy. Łódź |
zaopatrzona jest w przyrząd ra-
towniczy, pozwalający członkom
załogi na wypływanie pojedyńczo
na powierzchnię wody. Łódź może
pozostawać pogrążona w wodzie
przez 48 godzin.

LONDYN (Pat). Admiralicja
donosi o godz. 0.40, że w odległo-
ści 3 mil na zachód od Portland-
hill dostrzeżono przedmiot, który |
według przypuszczeń może być
łodzią podwodną „M 2",

LONDYN (Pat). O godzinie 13
min. 30 admiralicja brytyjska po-
informowała korespondenta PAT
w Londynie, że wszelkie pogłoski
prasy o znalezieniu jakoby miejsca
na dnie morskiem, gdzie(Am łódź
podwodna „M 2*, są nieprawdzi-
we. Dotąd na ślad łodzi „M 2“ nie
natrafiono. Poszukiwania trwają
isą prowadzone przez 18 jedno-
stek, w tem torpedowce, krążow-
niki, łodzie podwodne i specjalne

barki do wyciągania ciężarów z
dna morskiego. Ustalenie, gdzie
się znajduje łódź „M 2“, jest bar-
dzo utrudnione z powodu burzli-
wego morza, które nurkom utru-
dnia zejście na dno. Próby, czy-
nione zapomocą hydrofonów, aby
nawiązać kontakt słuchowy z za-
topioną łodzią, nie dały rezulta-

tów, z czego wyciągany jest wnio-
sek, że maszyny łodzi „M 2' nie
funkcjonują. Obawa o życie załogi
rośnie z godziny na godzinę. Po-
nadto łódź „M 2“ należała do jed-
nej z największych i najcięższych
łodzi podwodnych, której wydoby-
cie na powierzchnię morza, w/ś
opinji fachowców, będzie bardzo
trudne.

Coraz groźniejsze chmur
na Dalekim Wschodzie.

Kawalerja japońska w chiń-

skiej dzielnicy Charbinu.

BERLIN. (Pat). Według do-

niesień z Tokio, 26 bm. przed
połudfiem  kawalerja japońska
zajęła dzielnicę chińską Charbinu.

Oddział japoński rozbroił policję

chińską. Bezpośrednio przed wkro-

czeniem Japończyków w dzielni-

cy chińskiej Charbinu wybuchły
poważne rozruchy. Ulicami prze-

ciągały tłumy, domagając się wy-

powiedzenia wojny Japonii. Chiń-

skie oddziały wojskowe nie umia-

ły opanować sytuacji.

EDASTRASIT TN ISA T ESEN SSPSEEST

Pogłoski o ustąpieniu Brueninga.
BERLIN (Pat.) — W. związku

z dzisiejszem przyjęciem kancle-
rza Brueninga i ministra Groene:
ra przez prezydenta Hindenburga,
w berlłńskich kołach politycznych
krążyły pogłoski o zamiarze ustą-

pienia kanclerza Rzeszy. W-g tych
pogłosek, urząd kanclerza objąć-
by miał min'st r Groener. Biuro
Conti dementuje te pogłoski,
zsznaczając, że kanclerz Bruening
nie ma zamiaru ustąpić.

Proces 6 zajścia w Jedwabnie.
NIBORK (Pat). Proces o zaj-

ścia w Jedwabnie postępuje nie-
zwykle powoli naprzód. W dal-
szym ciągu przesłuchiwano świad-
ków, powołanych przez obronę.
Świadkowie ci mało wnieśli no-
wego. Na wniosek obrony sąd
zwolnił z. aresztu
oskarżonych, ponieważ jego zda-
niem nie zachodzi obawa ucieczki
i zaciemnienia sprawy. Jutro ze-

Francja wypłaca 600
PARYŻ (Pat). Minister finan-

sów złożył w Izbie Deputowanych
projekt, upoważniający skarb do
wypłacenia Czechosłowacji awan-
sem sumy 600 milonów. Jako mo-
tywy proponowanego kroku.pro-

5 głównych

znawać będzie starosta powiatu
niborskiego oraz prawdopodobnie
znany hakatysta Maks Worgitzki,
zawezwany jako rzeczoznawca w
sprawach mniejszościowych. W
Niborku mają miejsce nieustanne
bójki między komunistami a hitle-
rowcami, którzy w czasie trwania
procesu prowadzą szczególnie in-
tensywną propagandę.

miij. Czechosłowacji.
jekt wymienił obowiązki, wynika-
jące z solidarności międzynarodo-
wej i przypomina, że podobne
awanse zostały przyznane w roku
1931 Węgrom i Jugosławii.

Sytuacja w Szanghaju.
MOSKWA. (Pat). —: Agencja

Shinbun Rengo donosi, iż rząd
nankiński jest zdecydowany wy-
pełnić wszystkie żądania, zawarte
w nocie japońskiego konsula ge-
neralnego w Szanghaju. Co się
tyczy stanowisk Japonii, to według
wiadomości, nadchodzących z
Tokio, odbyło się tam nadzwy-
czajne posiedzenie rady mini-
strów, na którem postanowiono
postępować w sposób dotych-
czasowy, dążąc do obrony życia
oraz interesów obywateli japoń=
skich. W razie gdyby kroki dy-
plomatyczne okazały się niewy-
starczające, poleca się wojsko-

- wym władzom morskim podję-
cie odpowiednich środków. W
tym też celu ministerstwo mary-
narki postanowiło -wysłać do
Szanghaju flotyllę torpedowców.

Coraz goręcej.
LNNDYN. (Pat). Sytuacja w

Szanghaju zaczyna się za-
ostrzać. Konsul japoński wy-
stosował uitlmatum do bur-
mistrza miasta, które upływa
jutro o godzinie 18. W razie nie-
uzyskania zadośćuczynienia Ja-
ponja zdę'ydowana ma być na
wkroczenie do miasta, co
oznaczałoby zatarg, graniczący z
możliwością wojny chińsko-ja-
pońskiej. W londyńskich kołach
miarodajnych panuje z tego po-
wodu wielki niepokój. Dziś o
trzymano notę amerykańską, w
której Stimson domagać się ma
cdbycia konsultacji, przewidzia-
nej w konwencji waszyngtońskiej
9: mocarstw. Stanowisko Wiel-
kiej Brytanji względem tego żą-
dania nie zostało jeszcze wy-
jaśnione. Tymczasem jednak rząd

brytyjski zarządził wzmocnienie
załogi angielskiej w międzynaro-
dowej dzielnicy Szanghaju, która
wynosi chwilowo 2 i pół tysiąca
ludzi. Odpowiednie oddziały woj-
ska zostały skierowane drogą
bezpośrednią do Szanghaju.

Cierpliwość Japonji wyczer-
puje się.

TOKIO (Pat.) — Z kół japoń-
skiego ministerstwa marynarki
oświadczono w związku z nė
nięciem okrętów wojennych do
Szangheju, że cierpliwość Japonji
zaczyna się wyczerpywać. Jeżeli
Chiny ignorują wszelkie ostrze-
żenia, marynarka japońska będzie
zmuszona wziąć na siebie ochro-
nę życia i mienia Japończyków
w Szanghaju.

Deklaracja Ligi Narodów.
GENEWA. (Par). Popołudnie

dn. 27 bm. wypełniło posiedze-
nie t. zw. komitetu dwunastu oraz
wyłonionego przezeń komitetu re-
dakcyjnego, który zajmował się
opracowaniem deklaracji, jaką
ma złożyć imieniem Rady prze-
wodniczący Boncour. Deklaracja
ta będzie zawierała przyjęcie do
wiadomości oświadczeń rządu ja-
pońskiego w sprawie utrzymania-
zasady „otwartych drzwi* w Mand-
żurji, jak również respektowania
integralności terytorjalnej i ad-
ministracyjnej Chin. Dotąd nie
uzgodn'ono tekstu tej deklaracji
tak, że nie wejdzie ona pod
obrady porannego posiedzenia
Rady. Z powyższego wynika, że
żadnej nowej rezolucji Rady w
sprawie Mandżurji nie będzie.
Rada ograniczy się do deklaracji
przewodniczącego, utrzymanej w -
formie ogólnikowej.

Oki L S4 TL

Stłumienie puczu komunistycznego
w Salwadorze.,

NOWY YORK (Pat). Dzięki
bardzo ostrym środkom, zastoso-
wąnym przez władze wojskowe,
udało slę opanować w Salwado-
rze rozruchy komunistyczne, któ-

re spowodowały wiele ofigr w lu-
dziach. Między innemi rozstrze-
lono natychmiast 19 komunistów,
zatrzymanych w koszarach w Son-
sanato.

 

U. S. B. i chcesz wesoło spędzić czas
Jeżeli pragniesz przyjść z pomocą młodzieży akademickiej

przyjdź na XIII BAL Ogólnoakądemicki. w dniu 1-go lutego 1932 r. w Salonach
Oficerskiego Kasyna Garnizonowego.
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Położenie
Ostatnie wypadki na Śląsku,

które niestety są jakgdyby przy-
grywką do dalszych zawikłań i

trudności, wstrząsnęły opiują całej

Polski. Szczególnie żywo zain-

teresowała się tą sprawą prasa

dzielnic zachodnich: Śląska i Wiel-

kopolski oraz... socjalistyczny „Ro-

botnik*. Pomijając wywody tego

ostatniego organu, jako  prze-

siąknięte demagogją partyjną, po-

dajemy poniżej szereg danych

faktycznych, ilustrujących położe-

nie na Śląsku, według źródeł trak-
tujących tę sprawę objektywnie:

Spadek funta dwukrotny w ze-

szłym roku zagroził eksportowi

naszego węgla, zwłaszcza do kra-

jów skandynawskich. Przemysłow-

* cy węglowi oświadczyli we wrześ-

niu przeszłego roku przedstawi-

cielom rządu, iż konkurencji an-

gielskiej na rynkach zagranicznych

nie wytrzymają, jeżeli nie pota-

nieje w odpowiednim stopniu pro-

dukcja węgla w Polsce. Zażądali

oni od rządu zniżenia podatków,

opłat ubezpieczeniowych, a wresz-

cie zniżenia płac robotniczych.

Przedstawiciele rządu mieli wte-

dy oświadczyć, iż nie mogą zgo-

dzić się na obniżki danin publicz-

nych, ale za to od 1 lutego

(t. j. od terminu wygaśnięcia umo-

wy) przemysłowcy będą mogli

obniżyć płace. Do tego czasu

rząd zobowiązał się płacić prze-

mysłowcom 2 i '/e zł. od tonny

węgla, wywożonego zagranicę.

Pieniądze te przemysłowcymieli

zwrócić po obniżeniu płac robotni-

kom.
Bezsprzecznie eksport węgla

jest zagadnieniem państwowem.

900/76 wywozu z Gdyni stanowi

węgiel, a 80%/0 w Gdańsku. Także

linje kolejowe Śląsk — Gdynia,

Śląsk—Gdańsk — przewożą głów-

nie węgiel. W razie ustania eks-

portu straciłyby wiele porty w

Polsce, koleje, a także trzebaby

zwolnić około 30 tysięcy robotni-

ków. Tymczasem rząd od wrześ-

nia zupełnie tą sprawą się nie zaj-

mował i przez swoją postawędo-

prowadził do dzisiejszej sytuacji,

jaka wytworzyła się" w zagłębiu

węglowem.

Przemysłowcy śląscy bowiem

dnia 15 stycznia (dwa tygodnie

przed 1 lutym) ogłosili pismo, za-

powiadające obniżkę płac w hut-

uictwie o 25% a w górnictwie

o 210. Przemysłowcy głoszą, iż

zrobili to na podstawie wrześnio-

wego porozumienia z rządem We-

dług oświadczenia ministra Za-

rzyckiego w komisji budżetowej

można mniemać, iż taka umowa

miała rzeczywiście miejsce. Teraz

jednak rząd zmienił na zewnątrz

stanowisko i oddał spór o płace

pod arbitraż. Wynik arbitrażu za-

- pewno będzie taki, iż rząd zgodzi

się na obniżkę płac robotniczych

o jakie 1000. Wtedy przemysłow-

cy zagrożą zatamowaniem ekspor-

tu węgla i zwolnieniem około 30

tysięcy robotników. Możliwe jed-

nak, iż do tego nie dojdzie. ponie-

waż przedtem już władze w jakiś

sposób (n. p. premją eksportową]

wyrównają straty przemysłowców,

wynikłe z eksportu węgla zagra-

nicę. Każde takie jednak załat-

wienie będzie tylko łataniną i od-

włekaniem chwilowem grozy, jaka

zawisła nad Śląskiem i nad Pol-

EDTAEISS

Z całej Polsk).
'40 waśonów arkuszy spisu lud-

ności.

Do końca bieżącego miesiąca

do Warszawy mają nadejść wszyst

kie arkusze spisowe, wypełnione

" w całym kraju. Dotychczas nade-

szła znikoma część tych arkuszy.

Całe transporty przybędą do War-
szawy w przyszłym tygodniu, w

ilości około 40 wagonów.

Przyjmowanie urzędników, któ

rzy będą zatrudnieni przy opraco-

waniu wyników spisu ludności,

zacznie się już w końcu b. m. Ogó-

łem przewidziane jest przyjęcie

200 osób. Na tę ilość miejsc wpły-

nęło do ministerstwa spraw we-

wnętrznych około 5.000 podań,

przyczem  codzienie napływają

setki nowych. Urzędnicy ci będą

przyjmowani partjami, przyczem

a» pracy będzie trwał około 2
at.
 

LOSOWANIE PREMJOWANYCH KSIĄ-
ŽECZEK OSZCZĘDNOŚCIOWYCH PKÓ;

Dnia 25 b. m. odbyło się w lokalu
Pocztowej Kasy Oszczędności w War-
szawie XII z rzędu losowanie premjo-
wanych książeczek  oszczędnościowych
Serji Il-giej. Premje w wysokości zło-
tych 1000 padły na następujące N-ry
książeczek:

50407 50898 52281 52637 52991 53125
54050 54698 55428 56509 56791 57668
57869 59687 60392 60593 61051 61139
62136 62434 63504 63942 64046 64232
65599 67128 67402 67465 68432 68536
69336 69712 70174 70447 71331 71604
12324 72504 72766 73121 73598 73828
74429 14565 74740 74984 75642 75846

76820 77605 78193 78254 78950
80740 80853 81250 81684 82799
82912 83008 84298 83472 83844
84111 84744 84974 85783 85854
86529 87432 88034 89320 89391
90075 99133 91002 91367. 91549
92280 92299 92331 92874 93736
95466 95806 96220 96630 97171
97726 97831 97967 98337 98464

98558 99294 99336 99457 99834 99851
99855 100057 100223 100279 100354 100401
100537 100690 101224 101599 101782
101816 101934 101953 101995 102218
"102242 102603 103066 103128 103997

na Śląsku.
ską całą. Sprawa bowiemwęglo-

wa jest w życiu gospodarczem

Polski jednym z decydujących

czynników. Już kilkakrotnie wy-

woływała ona zaburzenia w życiu

gospodarczo - finansowem i spo-

łecznem Polski.
Tak przedstawia się strona

faktyczna sprawy. Nie są pozba-

wione interesu komentarze, które

nawiązuje do wypadków śląskich

część prasy.
Gazeta Bydgoska” pi-"

sze:

„Ze stosunku rządu do tego zaga-

dnienia obserwujemy, iż rząd niema

żadnego programu w tej dziedzinie.

Władze zajęte są reformą samorządu,

procesami politycznemi, zmianą ustroju

szkolnictwa, dyskutują nad zmianą Kon-

stytucji, a nie myślą o programie walki

z kryzysem gospodarczym. Są to ma-

newry, które prowadzi sanacja na roz-

maitych odcinkach, aby ukryć swoją

nieudolność na terenie walki z kryzysem

gospodarczym. Manewry te wywołują

jeszcze większy chaos, zaostrzają sto-

sunki polityczne i nie pozwalają na sku-

pienie wszystkich sił narodu na odcinku

wojny z przesileniem gospodarczem.

Ż tego już raż powinna zdać sobie

sprawę sanacja, zwłaszcza patrząc obec-

nie na to, co się dzieje, na skutek jej

zaniedbań i przewinien, na Śląsku. Oby

Śląsk stał się sygnałem, który wskaże

odpowiedni plan i odpowiednie środki

działania nietylko w sprawach gospodar-

czych, ale i w polityce ogólnej.

Odnosimy jednak wrażenie, iż Śląsk

jest sygnałem, ale nie dla sanacji.” |

„Głos Narodu* przywią-

zuje do wypadków śląskich szcze-

gólną uwagę, gdyż widzi w nich
„znamienną zmianę nastrojów, zasłu-

gujący na podkreślenie objaw tych

głębokich przemian, jakie zachodzą w

pojęciach współczesnych w stosunku do

tak kardynalnych spraw, jak państwo,

własność prywatna, oraz ich wzajemne

oddziaływanie. Są to rzeczy nowe, po-

wstałe zarówno wskutek kryzysu go-

spodarczego, który wywraca do- gėry

nogami wszystkie dogmaty ekonomiczne,

jak i pod wrażeniem podmuchów. pły-

nących ze wschodu, które, mimo wszyst-

ko, docierają do naszej świadomości i nie

w jednej głowie utrwalają się bardzo

silnie.
Inicjatywa w tym względzie wy-

chodzi ze Śląska, najbardziejdotkniętego

klęską bezrobocia i przesileniem  go-

spodarczem, Z dzielnicy, w ktėrej od nie-

dawna stosunki socjalne uległywyjątko-

wemu zaognieniu. Nie wesoła musi być

tam sytuacja, gdy jednocześnie obser-

wujemy dwa takie zjawiska: z jednej

strony krwawe zajścia przypisywane agi-

tacji komunistycznej, z drugiej — zgło-

szenie przez klub prorządowy w sejmie

śląskim wniosków, nie odbiegających

zbytnio od programu komunistycznego.

Musi to robić zdaleka wrażenie pewnego

chaosu, który nie wróży nic dobrego

przy panujących tam nastrojach * й

Wprost niepowšciagliwym ję-

zykiem przemawia „Robotnik“.

Podajemy jako  charaktery-

styczną próbkę nastrojów urywek

z artykułu wstępnego pióra Jana

Stańczyka („Robotnik z dn. 27.1.).

Brzmi to jak odezwa rewolucyjna:

„Masy robotnicze Górnego Śląska i

Zagłębi Dąbrowskiego i Krakowskiego

doszły już do tego punktu nędzy, poza

którym nie pozostaje nic — poza roz-

paczą, albo zdecydowaną chociażby na-

wet rozpaczliwą obroną. Twardy język,

zarozumiała buta i metoda twardej

pięści w sytuacji, jaka się tutaj wytwo-

rzyła, straciły zupełnie na wartości. Ro-

botnicy zamiast oczekiwanego przez ka-

pitalistów strachu, a przez „sanację“

misternie przygotowanego rozbicia, od-
powiedzieli na prowokację kapitalistów,

zjednoczeniem się i wolą solidarnej walki

obronnej. Górny Śląsk, Zagłębia Dą-

browskie i Krakowskie przybrały dawno
niewidziane oblicze. szędzie wiece,

wszędzie zapał do walki. Z piersi stu-
tysięcznej masy rozlega się jeden tylko

zgodny okrzyk: „Jeżeli już mamy jechać

bez hamulca, to niech w tej obłąkanej

jeździe nie my i nie kraj, ale ci co ją tak
lekkomyślnie rozpętali, skręcą kark!"

 

 

ZI
Hartują Gardło

rzeciw przeziębieniu,

LECZĄ ZAPALENIE GARDŁA,
„ łagodzą kaszel

DRAŻETKI RENGALSKIE
KARPIŃSKIEGO. >v26 20

  

„Deztzeszczenie tmenfaza
żydowskiego W Mende.
BERLIN. Z Butenheim—Hir-

schaid donoszą, iż zbezczeszczono
tamtejszy cmentarz żydowski.

Napastnicy zburzyli 67 nagrob-
ków. Straty sięgają wielu tysięcy
marek. Prowadzone jest surowe

dochodzenie celem wykrycia

sprawców. :

EKAMEZPTEEADIEWCORE"TREE: KOGOS IEZY

0d Administracji.
Wszystkim naszym Prenamera-
torom którzy zalegają z opła-
tą prenumeraty „Dziennika Wi-

leńskiego* będziemy zmuszeni

bezwzględnie wstrzymać prze-
syłanie pisma od 1 Luiego

1932 roku. :   

104231 104413 104979 105854 105901
105946 106680 107021 107078 1071.19
107233 108027 109502 109579108437
109589 110145, į

DZEEWNNTKOMTCENSKY

2 prasy.
O tani kredyt.

Mamy tańszego niż kraje za-

chodnie robotnika. Pomimo to pro-

dukujemy przeważnie drożej 0

Czechosłcwacji, Niemiec, a nawet

Francji.
Co to powoduje? i

Wyczerpująco odpowiada na

to pytanie prof. St. Grabski w
BART

„Kurjerze Lwowskim”: i

„Jest tego kilka przyczyn. —— Pierw-

sza i najważniejsza z nich — to brak do-

statecznego własnego kapitału i nad-

mierna wysoka stopa procentowa.

Gdy przedsiębiorstwo zakupuje no-

we maszyny, surowiec, i wszelkimaterjał

produkcji przeważnie na kredyt — musi

ono do kosztów produkcii zaliczać opro-

centowanie kapitału wedle bieżącej sto-

РУ procentowej krotkoterminowychkre-

dytów.
R» :

A w tem položeniu jest caly prawie

nasz przemysł.
Płaci on

krotnie mniej, niżfab!

chodnio-europejskie.
czterokrotnie większe

towania kapitału: ‚ ;

Drożyzna kapitalu niweluje u nas.

całkowicie niemal korzyści, jakieby

mogły osiągnąć przedsiębiorstwa z ta-

niości robotnika.
‘

To tež žadne premje eksportowe nie

dadzą naszemu przemysłowi trwałej na

rynkach międzynarodowej pozycji dopė-

ki stopa procentowa nie spadnie u nas

do poziomu zachodnio-europejskieg
o.

A jeszcze mniej pomogłyby na-

szemu wywozowi nowe zagranicz”

ne pożyczki — raczej by zaszko-

robotnikom nieraz dwu-

ryki i kopalnie za”

Ale ma trzy albo

koszty oprocen-

dziły.
zi

Tani kredyt — jest „dobrodziej”

stwem; drogi kredyt — częściej prowadzi

o zguby niż do rozkwitu.

* Бси;шіэ"сіе jednak nie „da nam

nigdy zagranica pieniędzy na niżczy pro”

cent od istniejącej u nas w kraju stopy

eskontu weksloweśo. Gdy zaś państwo

zaciąga na łat kilkadziesiąt pożyczki za-

graniczne na 10 proc. „stabilizuje ono

przez to conajmniej równie wysoka sto-

pę eskontu weksli na długie też lata.

By stopa procentowa unaś spadła —

trzeba nie tylko zaniechač wszelkichdal:

szych zagranicznych pożyczek, lecz mo-

żliwie jeszcze spłacić dawne,.zbyt drogie

kredyty.
3

Tylko znaczne powiększenie wła-

snych kapitałówkrajowych —
spowodo-

wać może poważną zniżkę stopy procen=

towej wraz z tem konieczną dla rozwoju

eksportu zniżka kosztów produkcji. В

Zdobycie własnych kapitałów

przy przewyżce eksportu nad im-

portem byłoby rzeczą możliwą

„byle gospodarka państwowa i kómu

nalna nie zabierała znowu jak to się dzia-

ło w 1929 i 1930 r., tego wszystkiego, co

prywatne przedsiębiorstwa mogłyb
y od-

łożyć na powiększenie swych kapitałów”:

Jak zarabiają monopole?

Wiązankę ciekaw ch faktów i

cyfr podaje „Robotnik”: ;

„Robotnik* kończy artykuł

swoistym sobie stylem: „Pijawki

monopolistyczne wysysają resztkę

krwi ze społeczeństwa .

„Wśród martwoty i bolesnych a bez-

silnych skarg na brak odbiorców, parę

gałęzi produkcji zbiera pocichu piękne

żniwa:
р

Przedsiębiorstwa drożdżownicze. wy-

kazały, mimowydatkowania królewskich

kwot na utrzymanie kartelu (koło 10 proc

kosztów produkcji), podczas kryzysowe-

go 1930 roku przeciętnie 20 proc. zysku.

Kartel papierniczy idzie też wspańia”

le: w czasie powszechnego kryzysu wy”

płaca fabryka Szteinhagena 70 proc.

dywidendy.

Rekord zdobywa Spółka eksploata-

cji Monopolu zapałczanego. Przy kapita-

le 5 miljonów złotych zdobyła 6,5 miljo-

na czystego zysku. Poszczególne fabryki

wchodzące w skład tej spółki,wycisnęły

od 70 (Błonie) do 400 proc. (Grodno)

zysku w stosunku do zatrudnionych kapi-

tałów,
A :

Wymienione galęzie produkcji mają

jedną wspólną cechę: wytwarzają pro-

dukty powszechnego użytku i posiadają

monopolistyczną organizację, Przy po-

mocy różnych sztuczek, wśród których,

powoływanie na stanowiska kierownicze

w kartelu wpływowych osób systemu

panującego, nie małą odgrywa rolę, —

utrzymują wysokie ceny“ na swe towary

i w cichości spożywają owoce swej

przemyślności. ;

Czy jednak nikomu nie przychodzi

na myśl, że owe miljony zysków prze-

msysłu monopolistycznego wyje! 3

kieszeni tegoż spożywcy, który musi o

takąż sumę zaoszczędzić na ubraniu, bię-

Kźnie, obuwiu? Miljony zysków dodatkó-

wych przemysłu zmonopolizowanego, to

uszczuplanie rynku dla innych gałęzi
przemysłu”.

„Robotnik* zapomina jednak,

że etatyzm jest rodzonem dziec-

kiem socjalizmu i że to, co dziś

niestety widzimy w Polsce, jest

smutną konsekwencją polityki

socjalistycznej, która przecie i w

przewrocie majowym decydującą

odegrała rolę. {

Dziś spożywają zasłużone plo-
ny z własnego posiewu.

Na ten sam temat monopoliza-

cji i etatyzacji pisze krakowski

„Il. Kurj. Codz.*:
„Po serji pozwoleń w handlu zagra-

nicznyim — co już referowaliśmy — obec-
nie przychodzi kolej na pozwolenia w
przemyśle. Min. Przemysłu i Handlu wy+

$otowuje projekt, wedle którego założe-

nie fabryki w Polsce wymagać będzie

pozwolenia ministra. Zdobycze liberalnej

ustawy przemysłowej min. Kwiatkow-
skiego chce się w ten sposób unicestwić—

nawrotem systemu cechowego i konce-

syjnego.
Argumentuje się to tem, że śdy w

Po!sce jedna fabryka powstaje i prospe-

tuje. zaraz potem powstaje druga i trze-

cia, a w rezultacie wszystkie .plajtują”.

Trzeba więc „organizować”, trzeba regu-

lować te. sprawy — powiedzmy -— na

wzór systemu koncesyjnego... — w dro-

żdżownictwie.
Bo drożdżownictwo jest dobrze zor-

ganizowane. Nie słyszało się, by jakaś
drożdżownia w Polsce zbankrutowała.

Od roku 1927 jest uchwała Komitetu E-

konomicznego Ministrów, którą wydostali

spryciarze, .że w Polsce koncesji na

drożdżownie wydawać nie wolno. Na za-
sadzie tej uchwały — i tu niema mono-
pok prawnego — powstał kartel i to
artel mocny, bezwzględnie prowadzony.

Po tej uchwale istotnia żadna droż-
džownia nie zbankrutowała, natomiast:
wielu drożdżowników pobiera po kilka
LL

(ty płacisz stalą składkę
ma Stronnictwo Narodowe?

 

dziesiąt tysięcy miesięcznie za ostojowe,

jako premie za nieróbstwo. Taki pan nie

sieje i nie orze, a pobiera dziesiątki ty-

sięcy za to, że unieruchomił swą fabrykę

na rozkaz kartelu. Kwoty te są wyssane

z pracy i potu małych konsumentów,

składają się na nie groszowe opłaty lu-

dzi najbiedniejszych, nawet bezrobot-

nych, stanowiące podatek na rzecz mo-

napolisty .

„IL. Kurj. Codz.' kończy arty-

kuł swój w ten sposób:
Dziś wobec rosziących trudności bud-

żetowych zagadnienie „kto w Polsce pła-

cić będzie podatki” — nabiera specjalnej

aktualności i ważności. Pockód etatyzmu

i monopolizmu w Polsce niszczy małe i

średnie warsztaty, decydujące o sile po-

datkowej kraju. Etlatystyczne przedsię-

biorstwa podatków nie płacą, a niszczą

warsztaty płacące podatki.

Sytuacja budżetowa zmusza państwo

do nawrotu z drogi etatyzmu, do porzu-

cenia systemu monopoli, praw i wyłącz-

ności, de likwidacji systemu pozwoleń

umniejszających siłę podatkową kraju i w

rezultacie wytrącających budżet z rów-

nowagi

Charakterystyczna jest ta

zgodność poglądów dwu pism sto-

jących na przeciwległych biegu-

nach: socjalistycznego „Robotni-

ka“ i sanacyjnego „Kurjera“. Pra-

sa narodowa oddawna o tem pi-

sała. Zdawałoby się, iż niema o-

becnie pod tym względem w Pol-

sce dwu zdań: poczynając od na-

rodowej prasy, po przez Blok Bez-

partyjny Współpracy z Rządem,

kończąc na socjalistycznej lewicy,

zewsząd rozlega sie wielki głos

protestu przeciwko gospodarce

etatystycznej,doprowadzającej nas
do niechybnej ruiny.

Niestety dla naszych „sfer
miarodajnych* nawet głosy, po-

chodzące z ich własnego obozu, są

przysłowiowym „grochem o šcia-

nę”.

Polska — Gdańsk.

„Dziennik Poznański" omawia
stosunki polsko-gdańskie i konklu
duje:

„Gdańsk systematycznie, mimo iż na-
leży do obszaru celnego Polski, lekcewa-
ży zarządzenia polskich władz celnych i
uniemożliwia polskim kontrolerom cel-
rym wypełnianie obowiązków. Bezczel-

na samowola gdańskica władz celnych

naraża państwo polskie na liczne straty

tak, że Komisarjat Generalny Rzplitej w
Gdańsku musiał w tej sprawie 15 wrze-

šnia 1931 roku energicznie interwenjo-

wać w nocie skierowanej do Wysokiego

Komisarza. Ligi Narodów. Cóż się bo-
wiem okazało?

Niemcy z jednej . strony uniemożli-
wiają nam nasz eksport do Niemiec, z
drugiej zaś strony korzystają ze świado-
mie złej woli Gdańska, aby rzucać na ry
nek polski swe towary — bez cła. Na

podstawie umów polsko-gdańskich przy-
sługiwał Gdańskowi tak zwany obrót
uszlachetniający, zezwalający pod pew-
nemi warunkami na wywóz zagranicę
krajowych towarów, celem ich powtór-
nego wolnego od cła importu w stanie
uszlachetnionym'.

z bólów nie mogła już się wcale poruszać—teraz pozbyła się
zupełnie reumatyzmu.

Co za okropne uczucie nie móc samemu

wstać z łóżka, tak sztywne są nogi i ra-
miona. Niezdolna do pracy — to zrozpa-

czona ofiara reumatyzmu. Les dziś znów

żwawa i ruchliwa jak dawniej i nie od-

czuwa żadnych bólów. Pani W. Sajkowa,

Grudziądz, Szewska 16/1 pisze nam o tem:

Od dłuższego czasu cierpiałam na reuma-

tyzm w nogach i ramionach. Bóle mi tak
dokuczały, że często przez całą noc nie

mogłam zmrużyć oka. Nogi i ręce sta-

ły się z czasem do tego stopnia sztywne,

że nie mogłam prawie wcale się poruszać.

Nie mogę poprostu nikomu opisać, co

przez ten czas przecierpiałam. W ciągu

7 miesięcy próbowałam najrozmaitszych

leków, chcąc uwolnić się od tych strasz-

liwych cierpień, lecz prawdziwa popra-

wa nastąpiła dopiero, gdy zaczęłam za-

żywać tabletki Togal. Już po tygodniu
bóle ustąpiły i mogłam znowu spokojnie

sypiać. Zachęcona tym pomyślnym wy-

nikiem zażywałam w dalszym ciągu To-

gal ściśle wedłuś przepisu. Z czasem  
   

czułam też wyraźnie, jak ramiona i nogi
stawały się coraz bardziej giętkie i ela-
styczniejsze. Teraz już zupełnie pozby-
łam się tej przykrej choroby, tak że w
tym roku dzięki Togalowi mogłam śmiało
zrezygnować z podróży do uzdrowiska.
Rzeczywiście Togal jest radykalnym środ-
kiem! Podobnie świadczą tysiące cier-
piących, którzy przyjmowali Togal przy
reumatyźmie, podagrze, łamaniu w koś-
ciach, bółach nerwowych i głowy, grypie,
przeziębieniach i pokrewnych cierpie-
niach. Nieszkodliwe dla serca, żołądka
iinnych organów. Togal nietylko uśmie-
rza bóle, lecz w zarodku zwalcza te
niedomagania. Dlatego też nawet w
pomocy Togalu nadspodziewanie pomyśl-
ne rezultaty. Jeśli ponadto tysiące leka-
rzy lek ten ordynuje, to przecież każdy
z pełnem zaufaniem zakupić go może.
Spróbujcie więc sami dziś jeszcze, lecz
żądajcie wyraźnie tylko Togal. We
wszystkich aptekach. Kom. Rządu m.
st, Warszawy.

ONET ETATY SS Lii РОН ЧЕИрАНЕ

Wystepy Reduty
w Wilnie.

Pragnęlibyśmy jaknajwcześniej

dać czytelnikom naszym sprawo-

zdanie z występów tak miłych

Wilnu gości — redutowców —ale

z powodu spóźnionej pory ograni-

czyć się musimy do krótkiej

wzmianki zaledwie, odkładając re-

cenzję do jutra. Notujemy te kilka

słów pod wpływem wrażenia, jakie

na publiczności — nielicznie nie-

stety zebranej (71) — (dziwna

oziębłość wobec ciągłego (na u-

stach) wspominania zasług Reduty

w Wilnie!) zrobiła sztuka i gra

aktorów. :
Ze sceny Pohulanki powialo

ożywczo duchem i stylem eduty!

„Podróż Przedziwna” Suttona Va-

ne—to stuka poruszająca głębsze

zagadnienia istotnej moralności,

sumienia, zasługi i winy, nagrody,

kary i pokuty, życia i śmierci,

pobudzająca do refleksji, downi-

kania w duszę własną i przenika-

nia myślą ducha świata. A rzecz

ujęta i przeprowadzona tak ory-

ginalnie, tak niezwykle ciekawie,

że wzbudza w widzu najżywsze
zainteresowanie,

Obecna w Wilnie grupa Reduty

zjechała tylko na dwa przedsta-
wienia. Może gdyby ceny biletów

nie były nieco droższe niż normal-

nie — frekwencja byłaby liczniej-

sza. Trzebaby brać pod uwagę

ogólną biedę i nie podwyższać cen
miejsc, a coby się straciło na

zniżce biletów — zyskałoby się

wzamian na większym ich zbycie.
Pilawa.

Czy jesteś członkiem
LOPP?
 

Bezrobotni pracownicy
umysłowi w Wilnie.

L ‚

Ogólna liczba prac. umysło-
wych w obrębie miasta Wilna do-

sięgła obecnie jednego tysiąca o-
sób. Na liczbę tą składają się prze-
ważnie byli urzędnicy instytucyj
państwowych lub samorządowych,
w trzydzestu zaś procentach są to
pracownicy firm i zakładów pry-
watnych, Jakkolwiek cyfra ta jest
ścisłą, to jednak de facto nie obej-
muje wszystkich tych pracowni-
ków umysłowych, którzy faktycz-
nie w czasie obecnym pozostają
bez pracy.

, Wielu z pośród bezrobotn ch
nie może być zarejestrowanych z
powodu niemożności przedłożenia
wymaganych dowodów o pracy
swej i opinji w czasie ubiegłym,
mały zaś odsetek ich wiedząc, że
zasiłek Państw. Funduszu Bezro-
bocia jest zbyt znikomy by wyżyć,
natomiast prawie całkowicie po-
chłania czas dla dokonywania sy-
stematycznych rejestracji, wyko-
nania wyznaczonych prac i t. p.,
postanowili dawać sobie radę o-
partą na własnych siłach i po-
mysłach.

Obecnie zasiłki dla pracowni-

ków umysł. tak również i fizycz-

nych wydawane są wyłącznie w

postaci pracy.
Podział zasiłków rozdzielany

jest przez 2 instytucje: Wydział
Opieki Społ, Magistratu miasta

oraz Państwowy Urząd Pośr. Pra-

cy,
Wydział Opieki Społecznej

obejmuje opieką swą tych byłych

pracowników umysłowych, którzy

doszli do lat dość późnych i z tych

lub innych powodów nie mogą zło-
żyć wysłarczających dokumen-
tów, na mocy których uzyskać by
mogli prawa emerytalne.

P. U. P. P. obejmuje tych
wszystkich prac. umysł,. którzy z
z usprawiedliwionych przyczyn
znaleźli się bez zajęcia.

System udzielania zapomóś po-
wzięty przez P. U .P. P. oparty jest

na ogólnym szablonie. Kawalero-

wie jak również i żonaci otrzymują

(bez względu na sytuację życiową)

po pięć dni pracy z płacą trzech
złotych dziennie (są potrącenia:

Kasa Chor. 0.52 gr., Fund. Bezrob.
0.18 gr. od ogólnej sumy 15 zł.).
Każdy z bezrobotnych posiada le-
śitymację P. U. P P. i obowiązany
jest zgłosić się dwa razy w m-cu

dła rejestracji, inaczej ulega skre-

śleniu ze spisu bezrobotnych. Na
wypadek choroby obowiązany jest
przedstawić odpowiednie zaświad-

czenie.
Czynności te przestrzegane są

bardzo skrupulatnie i wszelkie
opóźnienia lub zaniedbania powo-
dują w najlepszym wypadku utra-
tę praw do zapomogi w okresie
danego miesiąca.

Od jesieni roku ubiegłego
wszyscy bezrobotni prac. umysł.
zaszeregowani zostali pod ogólny
szablon prac. fizycznych i wysyła-
ni są tylko do robót fizycznych.
P. U. P. P. tłomaczy to w ten spo-
sób, iż do pracy umysłowej skie-
rować nie może ponieważ niema
dokąd. Jedynie zatrudnionych jest
około pięćdziesięciu bezrob. przy
pracy umysłowej w Centr. Biurze
meldunkowem, Magistracie i Urzę
dzie Pośr. Pracy. Reszta prac. um.
wysyłana jest w największej iiości
do Zarządu Plantacji Miejskich
(ul. Kopanica 2), Państw. Szkoły
Ogrodn. (Sołtaniszki 50), Baraków
Zakaźnych na Zwierzyńcu,  szpi-
tala św. Jakóba oraz Górę Boula-
lową przy ul. Portowej.

Weszło w zwyczaj, że insty-
tucje, do których wysyłani są bez-
robotni zasadniczo nie wymagają
od nich pracy, natomiast chodzi
danej instytucji o to by bezrobot-
ny był obecnym na miejscu doko-
nywanych robót. Sytuacja prac.
umysł. wobec takich okoliczności
stworzyła się dość przykrą i nie-
stety nawet bolesną.

Robotnicy fizycznie nawykli
do swej pracy widząc iż obok sie-
bie mają b. urzędnika w bardzo
wielu wypadkach, pomimo wspól-
nej niedoli, drwią i dokuczają pra-
cownikom umysł. widząc go jak
niezdarnie włada łopatą lub gra-
biami. W innym znowu razie ad-
ministracja widząc, iż bezrobotny
jest dość inteligentny i nadal by
sięw zupełności do pracy biuro-
wej proponuje mu zajęcie w biu-
rze, niestety jednak wygląd ze-
wnętrzny do jakiego ostatnio do-
szedł, na tyle go krępuje, iż woli
być wyśmiewanym przez robotni-
ków na dworze, niż odczuć krępo-
wanie i upokorzenie w biurze.

Bywa również i tak, iż jeden i
ten sam bezrobotny w jednym
m-cu odpracuje, powiedzmy na
Plantacjach Miejskich, 5 dni w
biurze, w następnym zaś m-cu
drugi okres 5 dni z powodu braku
pracy umysłowej pracuje łopatą,
>: co naraża się już na drwiny
odaj nieznośne.

J. R.
(Dokończenie nastąpi.)

SZKICE I OBRAZKI.
W PAŃSTWIE ZŁOTEGO SMOKA.

Kalejdoskop imion, czy nazwisk nie
możliwych do powtórzenia dla Europej-

czyka, labiryntyczna gmatwanina alfabe-

tu w którym jedna z tysiąca kre-

seczek w jednej literze określa odrębne

pojęcie... geografja najeżona skombino-

wanemi słówkami, niepojęta i nieod-

gadniona na przestrzeni setek kilometrów

pustyń skalistych i mokradeł ryżem po-

sianych,

Chiny!
Państwo złotego smoka.
Czterysta mijlonów ludzi takich sa-

mych jakich widzimy, na przepięknej

cieniutkiej porcelanie.
Chiny teren wojen nieustających i

pogmatwanej, jak linja ich zdobnictwa,

linji rozumowania.

Kraj walk ciągłych, których myśl i
idea streszcza się w powiedzeniu tak bar-

dzo dla Europy zrozumiałem: „dla chle-
ba“.

W tulaczkach swoich po krajach
obcych dziwny raz miałem wypadek.

Jechałem pociągiem pośpiesznym na
linji kolejowej, dzielącej na poły konty-

nent, gdy na jednej ze stacji wsiadł do

wagonu... chińczyk.

-_ Była noc.

Mimo zmęczenia  kilkunasto-godzin=

nej podróży, senności i poduszek wago-

nu, które nęciły obietnicą odpoczynku...

otrzeźwiałem.

Nigdy dotąd nie

chińczykiem.
Nie miałem okazji.
W przedziale nie było prócz nas ni-

kogo, na vis-a-vis mnie rysowała się
szczupła sylwetka „syna słońca” i skó-

rzanej jego walizy.

Czy zna któryś z języków europej-

skich? Czy jest towarzyskim? Czy ze-

chce ze mną mówić?

Papieros ułatwił mi
pierwszych lodów.

rozmawiałem z

przełamanie

Przyznać się muszę, że pierwszym
uczuciem jakie mnie opanowało, była

ciekawość.

Podobnego uczucia doznają dzieci,
gdy im się ofiaruje ciekawą zabawkę

mechaniczną.

To takie proste — chińczyk.
Pół człowiek — pół lalka.
Coś jednak czego człowiekiem nie

można nazwać w Europie bez zastrzeżeń.

T Pan dokąd jedzie? — zagadnąłem.

— 0... 40 portu... najbliższego... po-

tem... dom... daleko... dom... daleko...

_— Więc do Chin?

— Tak...
— D ile się orjentuję, okręt z linji

Stinesa odchodzi jutro rano na Daleki

Wschód, musi pan więc wprost z dworca

jechać do portu.

— Tak.. ja jechać.

— Śpieszy się panu? Nie podoba się
panu u nas?
— Podoba bardzo, bardzo duża inte-

resa w ta miasto... ale...
— Interesy pana do ojczyzny wzy-

wają?

—Nie. >

— Bardzo za niedyskrecję przepra-

szam, pan jest handlowcem.

— Tak.. agenta od manufaktura.

Rozmowa rwała się ciągle.

Chińczyk miał ciągle ten sam obo-

jętnie uśmiechnięty wyraz twarzy, ten

sam lakoniczno uprzejmy ton w odpo-
wiedziach.

Zaciekawiał mnie.
Świtało.

Poza oknami widać już było ucieka-

jące w dal słupy telegraficzne.
Port był już niedaleko.
Mówiły o tem coraz to częściej wy-

łaniające się zabudowania fabryk i skła-

dów.

— Moja lubi bardzo. Europa.

— No to niech pan od nas nie ucie-

ka, pański spieszny wyjazd i nagłe zer-

wanie interesów, jak mi pan sam opo-
wiedział, mają cechy ucieczki... czy to

może nagły przejaw nostalgji.

— Nie... otrzymać telegram... moja

mała córeczka... bardzo, bardzo chora...
w.. Nan-Tse-Kiang.

Chore dziecko!
O tysiące mil od Europy.
Więc ta chińska mumja ma małe

dziecko, tęskni za niem... i kocha.
Boże!
Przecież to człowiek.

W. ostatnich komunikatach prasy
europejskiej ukazały się wzmianki —..„z

powodu braku żywności, z tyfusu, nędzy...

zginęło w prowincji Kan-Su, osiem miljo-

nów dzieci”...
Ośm miljonów ojcowskich serc tar-

gnął akord bólu...

Prasa podaje codziennie łamigłów-

kowe komunikaty z Chin, których prawie

nikt hie rozumie,

Nudzą już i spowszedniały...

A przecież Bóg białego człowieka

bliźniemu dopomódz nakazał...
Е. Dangel.  
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KRONIKA.
Agent komunistyczny do specjalnych

poruczeń aresztowany na dworcu.

W. dniu wczorajszym na dwor-

cu kolejowym w Wilnie władze

_ bezpieczeństwa publicznego are-
* sztowały łącznika K. P, Z. B., któ-

ry przywiózł specjalne instrukcje

do miejscowych kół i jaczejek ko-
munistycznych w związku z przy-

padającą rocznicą zgonu trzech

przywódców komunistycznych Le-

nina, Libknechta i Rosy Luksen-

burg. Aresztowany komunista peł-

nił od dłuższego czasu funkcję

łącznika do specjalnych poruczeń,
za co pobierał 500 zł. miesięcznej

pensji oraz po 200 zł za każdą
„podróż dyplomatyczną”.

Podczas rewizji u wywrotowca
znaleziono adresy komunistów, co
pozwoliło władzom policyjnym
aresztować w Wilnie kilku wybit-
nych działaczy komunistycznych.

Agenta komunistycznego prze-
kazano władzom sądowym. (a)
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JUTRO PREMJERA!

a. CHAWMI““
słynnej powieści ELIZY ORZESZKOWEJ.
że zainteresowanie szerszej publiczności film powyższ.

duż gdzie wyświetlany w 2-ch klnach Z
«HOLLYWOOD»
(MICKIEWICZA 22)= (WIELKA 47). | =
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—- Odezwa przewodniczącej

owej Unji Katolickich

Związków Kobiecych. Ojciec św.

wzywa wszystkich wiernych do

modlitwy o pomoc Boską dla tych,

którzy pracują nad urzeczywist-

nieniem pokoju. Pragniemy zatem

jako wierne dzieci Kościoła odpo-

wiedzieć całem sercem wezwaniu

naszego Najwyższego Pasterza.

Proponujemy więc zorganizowanie

w tym celu ogólnej Komunji św.

2-go lutego b. r. w święto Oczy-

szczenia Najśw. Marji Panny, któ-

re jest dniem Konferencji Rozbro-

jeniowej w Genewie, ażeby upro-

sić dla niej błogosławieństwo Bo-

e bez Ko AB żaden wysiłek

udzki nie może być owocnym.

— \ kościele ss. Wizytek

w piątek dnia 29-go b. m. będzie

odprawione uroczyste nabożeń-

stwo ku czci św. Franciszka Sale-

fundatora Zakonu — tegożześo, ЧЕ

dnia przypada adoracja nieusta-

jaca.
Porządek nabożeństw nastę-

pujący: We czwartek 28.1 o g.5-ej

wieszpory z wystaw. Przen. Sakra-

mentu. W piątek: Prymarja 0 godz.

7-ej. Wotywa o g. 9-0). Suma 0 g.

11-ej. Nieszpory Z kazaniem 0 $.

S :
— Adoracja Przenajświętsześgo

Sakramentu w kościele św. Bartło-,

mieja. Wczoraj odbyła się uro-

czysta adoracja Przenajświętszega

Sakramentu w kościele św. Bartło-

mieja. (s)

SPRAWY ADMINISTRA©YJNE.
— P. wojewoda Zygmunt Becz-

kowicz wyjechał dnia 27 b. m.

wieczorem w sprawach służbo-

ch do Warszawy.
SPRAWY MIEJSKIE.

—- Miesięczne  preliminarze

budżetowe. W piątek na porządek

"dzienny Magistratu wpłyną opra-

cowane ostatnio  preliminarze

budżetowe na miesiąc luty i ma-

rzec. Roczny zaś preliminarz bud-

żetowy na rok 1932/33 w począt-

kach futego zostanie wyłożony do

przejrzenia osobom EN”

wanym. a)
> Z MIASTA,
— „Dziennik Ustaw Nr. 99*

czyli „wyczerpujące informacje
relerenta podatku dochodowego.
W związku z wejściem w życie

ustawy o podatku kryzysowym do
podatku od uposażeń służbowych

mnóstwo zainteresowanych osób z
instytucyj prywatnych, biur, wy-

dawnictw pism zwraca się z infor-
macjami w sprawie tej do referatu
podatkowego od dochodów, pokój
nr. 9 przy ul. Wingry. Panowie re-
ferenci są tak uprzejmi, iż intere-

santom zamiast udzielenia wyczer-

pującej odpowiedzi, rzucają krót-
kie: „Dziennik Ustaw Nr. 99“
gdy ktoś żąda owego dziennika,
panowie z referatu w niemniej

iakonicznej formie odpowiadają, że

nie są obowiązani okazywać
„Dziennika Ustaw” i udzielić bliż-
szych wyjaśnień.

Wobec powyższego zapytujemy
p. Prezesa Izby, czy panowie re-
ferenci istotnie nie są obowiązani

udzielać zainteresowanym infor-

macyj w sprawach podatkowych?
POCZTA i TELEGRAF.

— Pocztowcy na bezrobotnych.

Pocztowy Komitet Pomocy bez-
robotnym Okręgu Wileńskiej Dy-
rekcji Poczt i Telegrafów w Wil-
nie zebrał w miesiącu styczniu

r. b. na rzecz bezrobotnych 3014
zł. 92 gr., z czego połowę otrzy”
mało Wilno.

Pracownicy Dyrekcji oraz urzę-
dów pocztowych i technicznych
położonych na terenie m. Wilna
złożyli z okazji imienin Prezesa
Dyrekcji P. i T. inż. Karola Żu-
chowicza kwotę zł. 375 na rzecz
bezrobotnych m. Wilna.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Chwilowe zamknięcie ruchu

na szlaku Raczki—Suwałki, Dy-
rekcja Okręgowa Kolei Państwo-
wych w Wilnie podaje do publicz-
nej wiadomości, że w związku z
odbudową mostu na szlaku
Raczki—Suwałki z zezwolenia
Ministerstwa Komunikacji o
przejściu pociągu osobowego Nr.
1153 o godz. 12.15 zamyka się cał-
kowicie na tym szlaku ruch pocią-
gów do godz. 9 dnia 5 lutego. Wo-
bec tego odwołują się i nie będą
w ruchu w dniu 4 lutego pociągi
Nr. 1154 Suwałki—Raczki i Nr.
1155 Rączki—Suwałki.

SPRAWY SZKOLNE.
— Zebranie rodziców uczniów Pań-

stwowej Szkoły Technicznej w Wilnie
(niedziela wywiadowcza) odbędzie się
dnia 31. I. 1932 r. o godz. 12 w gmachu
Szkoły przy ul. Holenderni 12. Obecność
wszystkich rodziców względnie opieku-
nów jest obowiązująca.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zebranie bibljotekarzy. O-

negdaj w lokalu Uniwersyteckiej
Bibljoteki Publicznej odbyło się
doroczne  jwalne zgromadzenie
członków Wileńskiego Koła Zwią-

zku Bibljotekarzy Polskich pod

przewodnictwem p. dyr. Łysakow

skiego. Sprawozdanie z działal-
ności ustępującego zarządu złożył
p. Ambros. Ze sprawozdania tego
wynika, że koło prowadziło bar-
dzo ożywioną pracę zwłaszcza w
dziedzinie odczytowej. Z 12 odczy
tów, wygloszonych w ubiegłym ro-
ku, 2 poświęcono wileńszczyźnie,
mianowicie jeden zaraniu dzisiej-
szej Uniwersyteckiej  Bibljoteki
Publicznej, a wówczas Wileńskiej
Bibljoteki Publicznej, a drugi dzie-
jom. księgarstwa wileńskiego w
XIX. wieku, W ubiegłym roku
miał się odbyć w Wilnie zjazd
bibljotekarzy polskich, który z po-
wodu kryzysu został odroczony do
czerwca 1932 roku. Prace przygo-
towawcze do zjazdu prowadzi za-
rząd koła wraz z kooptowanymi

członkami koła, jako komitet or-
ganizacyjny zjazdu. Komitet przy-
gotowuje z okazji zjazdu publika-

cję, która da obraz RA.
stematyczny bibljotek wileńskich.

Następnie p. prof. Kościałkow-
ski zreferował sprawozdanie ko-

misji rewizyjnej, prezesem wybra-

no nowy zarząd koła na rok przy-

szły w składzie następującym: dyr.

Łysakowski (przewodniczący),
Hleb-Koszańska,  Kotwiczówna,
Lisowski i Wiskonttowa; komisję

rewizyjną: p. p. prof.Kościałkow-

ski, Drege i Stefanowska. :

W/ końcu zebranie postanowiło

opodatkować się na rzecz bezro-

botnych bibljotekarzy wwysokoś-

ci 1 proc. od miesięcznych pobo-

ów.
5

ga — Z „Sokoła”. Zarząd T-wa

Gimn. „Sokół” zawiadamia, że dn.

31 b. m. o godz. 6.30 w lokalu

gniazda odbędzie się uroczyste

przyjęcie nowych członków, po-

czem p. prof. J. Wierzyński wygło-

si odczyt a znaczeniu Powstania

Styczniowego, zaś zespół amator-

ski druhen odegra jednoaktówkę

«s Wanda*'. Wszyscy „druhowie , i

druhny, którzy wstąpili do Sokoła

w roku ubiegłym proszeni SĄ o

punktualne przybycie. Druhowie
mundurowi winni przybyć w mun-

durach. Wstęp wolny.

ZABAWY.
— Bal maskowy w „Polonii”, Ruchli-

wy Zarząd restauracji „Polonia”, który

wprowadził popularne już dziś po! olu-

dniowe dancingi towarzyskie, urządzane

we czwartki i każde święto. obecnie na

zakończenie karnawału organizuje ba
maskowy, który zapowiedziany jest na

1 lutego.
Dyrekcja „Polonji* wysila się, by

lokal przystosować i udekorować efek-
townie, a sam program jaknajpomysło-

wiej urozmaicić,
Wejście na bal dostępne jest jedynie

za zaproszeniami, które wydaje zarząd,
Obowiązuję strój wieczorowy lub mas-
kowy.

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
—Teatr „Lutnia”, Dziś o godz. 5-ej

popołudniówka „Radziwiłł Panie Ko-
chanku”.

Wieczorem o godz. 8-ej „Rewia $у!-
westrowa”.

Jutro — premjera — „Ta której szu-

kamy”.
— Teatr na Pohulance, Gościnne wy-

stępy „Reduty” — „Przedziwna podróż”.
Pocz. o godz. S-ej.

Jutro — „Przedziwna podróż”.
— Nadworne Trio belgijskie. Jutro,

w piątek o godz. 8 wiecz. wystąpi w sali
Konserwatorjum zaszczytnie wyróżniony
świetny zespół kameralny, pozostający
od protektoratem królowej Elżbiety.
BE ten, zaliczający się do najwybit-

niejszych w Europie, wykona wartościo-
we utwory Ravela, Brahmsa i Francka.
Bilety w biurze podróży „Orbis”.

POLSKIE RADJO WILNO.
Czwartek, dnia 26 stycznia 1932 +.

11,58. Sygnał czasu.
12.10. Kom. meteor.
12.15. Odczyt z Warsz.
12.35. Poranek szkolny z Warsz.
14.30. Progr. dzienny. :

14,35. Mikrofon w zakładzie sto-

larskim. Reportaż prowadzi Henryk Za-

bielski, | žr
15.05. Kom. z Warsz.
15.25.. „Wśród książek* z Warsz.
15.50. Audycja dla dzieci z Warsz.

16.20. Lekcja francuskiego z Warsz.
16.40. Codzienny odcinek powieśc.
16.50. Muzyka z płyt. :
17.10. „Rola kulturalna Lwowa“ —

odczyt ze Lwowa, wygł. prof. St. Łem-

picki.
17.35. Koncert kameralny zWarsz.

18.50. Kom. Akad. Koła Misyjnego.

19.00. „Skrzynka pocztowa Nr. 186

listy AE omówi Witold Hu-
lewicz dyr. progr.

19.20. Bez jako czynnik wycho-

wawczy” —felj. wygł. Aleksander Sze-
ligowski.

19.35. Program na piątek i rozm.
19.45, Pras. dzien. radj. z Warsz.
20.00. „Kilka słów o psychoanali-

zie'—felj, z Warsz. wygł. dr. E. Grzego-
rzewski.

20.15. Muzyka lekka z Warsz.
21.25. Słuchowisko z Warsz.
22.10. Muzyka z płyt.
22.20. Kom. z Warsz. i muzyka tan.

ze Lwowa.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Mikrofon u stolarza.

Pouczające i ciekawe dla wszyst-
kich radjosłuchaczy są wywiady z ludźmi
racy, zainicjowane przez Rozgłośnię Wi-
eńską. Dzisiaj o godz. 14,35 usłyszymy
zkolei rozmowę z wileńskim stolarzem,
któremu złoży wizytę z mikrofonem w
jego warsztacie p. Henryk Zabielski.

Trio Belgijskie.

O godz. 17,35 transmitować będzie-
my ze studja warszawskiego koncert Trio
Belgijskiego. Wykonany zostanie nasam-
przód utwór Cezara Francka Trio fis-moll
a następnietgio Maurycego Ravela.

Życie Młodzieży Akademickiej.
Niedzielne zebranie Młodzieży Wszechpolskiej

w Sali Śniadeckich.
W ubiegłą niedzielę w Sali Śnia

deckich na U, S. B. odbyło się pu-
bliczne zebranie Młodzieży
Wszechpolskiej, na którem referat
p. t. „Honor i zadania akademika
polskiego” wygłosił senjor Młodzie
ży Wszechpolskiej, poseł Zbigniew
Stypułkowski.

otatka, która się ukazała w
„Dzienniku Wileńskim, a w któ-
rej przypominało się, iż senjor Sty-
pułkowski jest tym posłem Stron-
nictwa Narodowego, który z try-
buny sejmowej wystąpił przeciwko
oszczerczym napaściom na polską
młodzież akademicką dając ostrą
odprawę 2 i ich sprzymierzeń
com z B. B. z osławionym „mini-
strem z Oazy” Miedzińskim na cze
le, wywołała formalny popłoch w

szeregach naszej uniwersyteckiej
sanacji.

Poczęto szeptać o niemożności

dopuszczenia do odczytu tak „bo-
jowego” endeka, a władze uniwer-
syteckie ze swej strony udzieliły

zwolenia na odbycie zebrania w
ali Śniadeckich pod warunkiem,

jż nie będzie po odczycie żadnej dy

skusji. Ponadto z polecenia J. M.

Rektora woźny uniwersytecki kon

trolował legitymacje studentów i

karty wstępu osób zaproszonych.
Mogło to naturalnie wpłynąć u-

jemgisna sec zebrania, ale

nie ęio,
o. iażoskich wypełniła się

szczelnie młodzieżą uniwersyte*

cką. Stawiło się też, jak na nasze

stosunki licznie, grono profesor-

Z kuratora Młodzieży
Wszechpolskiej, prof. Komarnic-
kiego, zebranie zaszczycili swoją

obecnością profesorowie: Jakowi-

cki, Jasiński, Reicher-Sosnowski,

Glazer, Pelczar i Glixelli.
Również, jeżeli chodzi o aka-

demików, to widzieliśmy na sali

nietylko wszechpolaków i ich
sympatyków. Stawiło się sporo
przeciwników politycznych, a w

ich liczbie spory odsetek przywód
ców.

Jest to zjawisko dla naszych

stosunków niezwykle chąraktery-

styczne. Życiem i działalnością

Młodzieży Wszechpolskiej na U.

S. B. interesuje się dziś każdy i

pomimo oszczerczej kampanii, ja-

ką od pewnego czasu prowadzi.
prasa sanacyjna, inspirowana

przez wszelkiego rodzaju „od-

komenderowańców:', młodzież ży-

wiołowo dąży na zebrania naro-

dowców.
Zgromadzenie zagaił i przewod

miczył mu kol. Misiewicz, prezes

koła.
Pzemówienie posła Stypułkow-

skiego trwało około godziny i słu-
chane z natężoną uwagą. Kilka-
krotnie mówcy przerywano burzli-
wemi oklaskami.

Prelegent rozpoczął swój refe-
rat od krótkiego przeglądu życia
akademickiego w odrodzonej Oj-
czyźnie.

Wykazał on, że młodzież zaw-
sze zdawała sobie sprawę z obo-
wiązków wobec państwa i narodu,
któremu oddawała w darze to, co
ma najdroższego — młode życie.
Niosła ona wysoko sztandar hono-
ru akademika polskiego, czego da-
ła dowód w walkach o niepodleg-
łość w latach 1918/19, a w 1926-ym
roku zaściełając trupami Pole Mo-
kotowskie, gdzie nie jedno młode
życie zgasło w obronie prawa i
świętości przysięgi. Dalej mówi
mówca o walce młodzieży w spra-
wie odżydzenia organizacyj aka-
demickich, która rozpoczęła się
już w latach 1922 — 23 i zakoń-
vzyła się całkowitem zwycięstwem

Przemówienie Ministra Oświaty.
O godz. 19—25 dnia 29-go, w piątek

przed mikrofonem Rozgłośni Warszaw-
skiej stanie p. Minister W. R. i O. P.
Janusz Jędrzejewicz, który wygłosi sze-
reg doniosłych informacyj o najbliższych
zamierzeniach rządu w dziedzinie refor-
my naszego szkolnictwa. Przemówienie
p. Ministra będzie transmitowane na
wszystkie stacje polskie.

młodzieży polskiej. Okazało się
przy tem, że nasze bratniaki, na-
sze koła naukowe i towarzystwa
sportowe pracują od tego czasu
nie gorzej, 4 może nawet znacznie
lepiej, niż wówczas, gdy członkami
ich byli okrzyczani z powodu
swych zdolności naukowych i or-
ganizacyjnych żydzi.

Przechodząc do czasów obec-
nych, wspomina pos. Stypułkow-
ski o sprawie rtumerus clauzus po-
czem obszernie mówi o poczuciu
honoru i o zadaniach akademika
polskiego na najbliższą przyszłość.

Mówi o konieczności zapra-
wiania się w istniejących organiza-
cjach akademickich do pracy spo-
łecznej i politycznej, przyczem nie
należy unikać walki o swe ideały.
Walka ta hartuje charaktery, a
silnych charakterów Polska dziś
najbardziej potrzebuje. Niestety
dzisiejsze pokolenie nie wykaza-
ło należytego hartu ducha. Karje-
rowiczostwo, a niekiedy walka o
byt złamała dziś wielu, ucząc wy-
rzekania się przekonań i zasad. Z
tem zjawiskiem małoduszności i lo
kajstwa akademik polski winien
stoczyć jak najzaciętszą walkę i
już dziś ją toczy.

Nauczyliśmy się już reagować
na zniewagę osobistą. Nieraz na
taką zniewagę reagujemy nawet
może zaszybko. Nie umiemy jesz-
czę należycie mocno i szybko re-
agować na znieważanie naszego
narodu. A takie zniewagi były.
Blizkim niewątpliwie jest już ten
moment, kiedy młode olenie

Polski zażąda satystakcji od tych,
co ośmielali się iżyć i poniewierać
naród polski. Oto w krótkości
treść referatu posła Stypułkow-
skiego.

„ Gdy skończył, nagrodzono go
burzą długo nie milknącą oklas-
ków,

Warto nadmienić, że niektórzy
# pośród sanatorów akademickich
zjawili się na zebranie z ulotkami
pod pachą, Poradzono im grze-
cznię, by lepiej się powstrzymali
z rozrzucaniem swych druków, co
też istotnie przezornie uczynili,
widząc zdecydowany nastrój zgro-
madzonych.

Poważnyi spokojny przebieg
zebrania Młodzieży Wszechpol-
skiej pozostawił duże wrażenie i
był przedmiotem licznych rozmów
na Uniwersytecie.

WYROK SENATU UNIWERSY-
TETU JEGIELLOŃSKIEGO W
SPRAWIE TŽANTYSEMIC-

Na Uniw. Jagiellońskim w Kra-
kowie ukazało się obwieszczenie
żektora ks. Michalskiego w spra-
wie dochodzeń w związku z głoś-
nemi zajściami antysemickiemi w
Krakowie w listopadzie ub. roku.
W obwieszczeniu rektor poda-

je uchwałę senatu akademickiego,
udzielającą napomnienia stowarzy
szeniom akademickim: Akademi-
ckiemu oddziałowi związku strze-
leckiego, Myśli  mocarstwowej,
Związkowi młodzieży  akademi-
ckiej, Polskiej niezależnej młodzie
ży narodowej i Związkowi polskiej
młodzieży demokratycznej. Napo-
mnienia udzielił senat wspomnia-
nym organizacjom za to, że w u-
lotce z listopada ub. roku wystą-
piły z bezpodstawnemi* zarzutami
przeciw dwum kolegom przeciw-
nych ugrupowań ideowych.

Nadto senat akademicki tą sa-
mą uchwałą pozbawił prawa ubie-
gania się o wyższy stopięń akade-
micki magistra praw Jana Gała-
sia i zawiesiłuf, w urzędowaniu,
jako = demickiego Zwią
zku Strzeleckiego.

 

Kronika Wileńska.
Dziś „Czwartek”. Dzisiejszy

„Czwartek Axademicki* pt „Za-
strzyk Zachodu* poświęcony będzie
wrażeniom z podróży kol Czesława
Miłosza,
Stefana Jędrychowskiego z Wilna
do Paryża przez Czechosłoweeje,
Południowe Niemcy, Szwajca'ję
i Alzację. Początek o godz. 20.

Z Koła Polonistów. Dziś o
godz. 15 min. 30 nastąpi wzno-
wienie kursu dykcji pod laska-
wem kierownictwem p. Dyr. Szpa-
kiewicza. Kurs dykcji odbywać
się będzie w sali Ogniska Aka-
demickiego ul. Wielka 24.

Turniej Krasomówczy. Za-
rząd Koła Prawników Stud. USB.
niniejszem podaje do wiadomości,
że doroczny Turniej Krasomów-
czy odbędzie się w dniu 11 lu-
tego br.

Zapisy na Turniej przyjmuje
i informacji udziela kol. Łopatec-
ki w godzinach Czytelni od 15
do 20. Lista kandydatów zamknię-
ta będzie w dniu 6 lutego rb.
Casus turniejowy obejmujey prze-
stępstwo na tle pojedynku.
 

+ Doroczne walne zgromadzenie Młodzieży
‚ Wszechpolskiej.

„

Dnia 26 b. m. odbyło się spra-
wozdawczo - wyborcze zebranie
Młodzieży Wszechpolskiej.

Po zagajeniu zebrania przez

p. o. prezesa kol. W. Misiewicza
oraz uczczeniu przez powstanie
pamięci tragicznie zmarłego człon-
ka organizacji ś. p. Stanisława
Wacławskiego, zebranie powołało

na przewodniczącego kol. Jerzego
Żóralskiego.

Kol. A. Ważyński w imieniu
zarządu, obranego na zeszłem
walnem zgromadzeniu, oraz kol.

W. Misiewicz w imieniu zarządu,
mianowanego przez kuratora, zło-

żyli obszerne sprawozdania z
działalności zarządu i koła.

Sprawozdania mówią o wielkim
rozwoju organizacji, nie tylko pod

względem liczbówym (liczba człon

ków zgórą potroiła się), ale i pod
względem pogłębienia idei naro-
dowej wśród członków, jak rów-
nież zwiększenia więzi organiza-
cyjnej i dyscypliny.

Po sprawozdaniu Komisji Re-
wizyjnej i udzieleniu ustępującym
zarządom absolutorjum, wywiąza-
ła się ożywiona dyskusja, w trak-
cie której wysunięto szereg wnios-
ków, zmierzających do jeszcze
większego usprawnienia agend za-
rządu i rozwoju organizacji.

Pozatem Walne Zgromadzenie
w uchwałach swych wyraziło go-
rące podziękowanie za stałą i peł-
ną oddania opiekę nad związkiem

kuratorowi p. Prof. Dr. Wacławowi
Komarnickiemu.

Doceniając wieloletnią, owocną
pracę dla ruchu narodowego, a
w szczególności na terenie Mło-
dzieży Wszechpolskiej senjora p.
Piotra Kownackiego, jego pełną
poświęcenia działalność oraz mo-
ralne poparcie Młodzieży Wszech-
polskiej, Walne Zgromadzenie,
uchwalając wniosek wyrażający
mu podziękowanie,  zgotowało
jednocześnie kochanemu senjorowi
$orącą owację.

Również przez aklamację wy-
rażono podziękowanie senjorowi
Sipniewskiemu za stały kontakt
zMłodzieżą Wszechpolską i opie-
kę nad nią.

W' wyniku wyborów prezesem
związku został kol. Witold Misie-
wicz, wiceprezesami kol. kol.
Przyłuski Jerzy i Michałowski
Alojzy, członkami zarządu kol.
kol.  Wojtkiewiczówna Janina,
Gołębski Stanisław, Ślesicki Cze-
sław.

Do komisji A powoła-
no kol. Antoniego Ważyńskiego

jako przewodniczącego oraz na
członków kol. Drozdowskiego
Władysława i Pankiewicza Hen-
ryka. A. W.

LSL
Popierajcie Polską Macierz

Szkolną.
Wileńska 15—5.
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_W więdenin Kowieńskiem.
Śmierć brata, umęczonego przez Litwinów, tak

pz na tę panią, że dotąd postanowiła, dopóki
dzie mogła, poświęcić się pomaganiu Polakom —

więźniom politycznym. Już od lat jedenastu, co wto-

rek zjawia się pod bramą wiezienną z koszem napeł-

nionym rozmaitemi wiktuałami, przeznaczonymi dla
najbiedniejszych więźni. Bardzo skromna ta pomoc,
ale z jakiem poświęceniem się, zaparciem zbierana
z drobnych datków społeczeństwa polskiego, od róż-
„nych organizacji polskich! Potrafiła przezwyciężyć
niezliczone trudności i upór władz litewskich i
„wciąż niesie pomoc najnieszczęśliwszym, ciągle nara-
„żona na rozmaite szykany i nieprzyjemności. Muszę
jej na tem miejscu wyrazić swoje uznanie i podzięki,
chociaż dzięki swej rodzinie nie korzystałem z tej
pomocy.

Niepostrzeżenie wśród codziennej szarzyzny
przechodziły doroczne święta: Wielkanoc i Boże Na-
rodzenie. ielkanoc zaznaczały większe, obfitsze,
niż zazwyczaj transporty żywności od krewnych i
dwa jajka ofiarowywane przez administrację. Boże
Narodzenie — to święto pełne tradycji, obchodziliśm
zupełnie inaczej. Staraliśmy się, nawet w tamtych
warunkach, robić iluzję domu rodzinnego. A więc
choinka, wieczerza wspólna na stole zasłanym sia-
nem, łamanie się opłatkiem. Już na kilka dni przed
wilją chodził ktoś śmielszej natury do naczelnika z
prośbą o pozwolenie dostarczenia choinki i siana.

Opłatki przynosił ks. kapelan. Na wieczerzę składali
się wszyscy zamożniejsi dzielili się z biedniejszymi
Przy zaimprowizowanym stole wigilijnym zwykle pa-
nowało ogólne przygnębienie. Nie było wesołych roz-
mów, myślą odbiegaliśmy daleko od ponurych mu-
rów więzienia. Każdy liczył, którą już tu wilję spę-
dza i ile jeszcze zostało. Milczeli smutno ci, co ska-
zani są na dożywotnią katorgę.

Wszystko na świecie, nawet najgorsze ma swój
koniec, Nawet najdłuższe kary kończą się i skazany
wychodzi na wolność. Czasem jednak, zamiast wy-
tęsknionej, wymarzonej wolności, przychodzi nie-
ubłagana gruźlica przynosząc za sobą śmierć. O, to
chyba najstrasznejsza męka, czuć jak ucieka zdrowie,
siły, powoli wyczerpuje się organizm! Śmierć coraz
bliższa, a wyzwolenie dalekie. Strasznem jest kona-
nie na pryczy więziennej, przy okratowanych oknach
i szczęku kluczy na korytarzu. '

Stale w - pri 8 w oddziale gružliczych prze-
bywa kilku Polaków. Napewno wielu z nich nigdy
nie odzyska wolności, nie odetchnie ożywczem, świe-
żem powietrzem póli lasów. Z tych Polaków, co
zmarli w czasie pobytu w więzieniu, najbardziej wra-
ził mi się w pamięć Skakowski. Był on aresztowany
w r. 1919 za sprawę polską, jako młodzieniec pełen
zdrowia, energji. Po dwunastoletnim pobycie w wię-
zieniu, wyczerpany i zmęczony, zmarł na gruźlicę w
maju r. ub, Zmarłego więźnia czeka skromny po-
grzeb. Grzebią go na cmentarzu, podług obrządków
religijnych. Rząd wspaniałomyślnie ofiarowuje trum-
nę, krzyż i dwie świece. Ciała więźniów kryminal-
nych i samobójców idą do prosektorjum.

Gdy już się zbliża termin końca kary, wówczas '
robi się naprawdę nieznośnie, Ostatnie tygodnie dłu-

żą się straszliwie. W nocy nie można zasnąć, ciągle
gorączkowo wyczekuje się upragnionego terminu.
Wmawia się sobie cierpliwość, rozmyśla się, że prze-
cie nikt czasu przyśpieszyć nie może, ale to zwykle
nie pomaga. Nareszcie przychodzi dzień upragniony.
Dla mnie to była sobota, 9 maja 1931 r, Zaraz zrana
zabierają rzeczy, załatwiają ostatnie formalności i
człowiek znajduje się na ulicy wolny, nie pilnowany
przez nikogo. Wolny! Poprostu nie chce się wierzyć
takiemu szczęściu!

Gdy znalazłem się sam na ulicy zacząłem szybko
iść wprost przed siebie. Dopiero po paru minutach
spostrzegłem, że idę w odwrotnym ai: Jeszcze
sobie nie wierzyłem, nie mogłem oswoić się z myślą,
że jestem na swobodzie. Dla stwierdzenia przesze-
dłem na drugą stronę ulicy i nikt mi nie zabronił.
Ogarnęła mię szalona radość, nigdy w życiu nie cie-
szyłem się tak i nie czułem się tyle szczęśliwym. ,
Wiele czasu przejść musiało, zanim ochłonąłem z
pierwszego wrażenia.

Dziś, czując się bezpiecznym w Niepodległej, wol
nej Ojczyźnie, boję się, 'że te straszne chwile, spę-
dzone w „szarym domu”, mogą się powtórzyć i pi-
sząc to przeżywam je powtórnie.

Żal mi tych rodaków, co tam zostali w tak ok-
ropnych warunkach. Gdy opuszczałem więzienie ad-
ministracja Roca szereg zmian na gorsze. Za-
mierzano odebrać książki, gazety, przybory do pi-
sania, zabronić przynoszenia jakiej kolwiek żywności
przez odwiedzających, pisania listów do krewnych
i zmusić wszystkich do noszenia bielizny i ubrania
tylko rządowego. Miano również skonłiskować po-
ściel, pochodzącą z domu. Toby dopełniło miary, po-
nieważ skazałoby więźniów na bezczynność, prowa-

dzącą do zupełnej depresji duchownej. Zakazując

przynoszenia żywności, ogłodzonoby biedaków, po-

ponieważ racje rządowe stanowczo są niedostateczne

Ubranie rządowe bardzo słabo chroni od zimna, więc

często zdarzałyby się przeziębienia i zwiększyłaby

się liczba zapadnięć na gruźlicę. Bieliznę rządową

można zmieniać tylko co dwa tygodnie, co wobec

lichego prania i prymitywnych urządzeń kąpielowych
ociągnęłoby za sobą rozmnożenie się brudu ro-

La i mogłoby wywołać epidemję tyfusu. . Tyfus

zaś byłby szczególnie groźny, ponieważ cele są prze-
pełnione, szpital więzienny bardzo szczupły, więc nie
mogtoby być mowy o izolacji chorych.

; Przeprowadzenie tych reform jest bardzo moż-
liwem, gdyż min. sprawiedliwości zatwierdza najfan-
tastyczniejsze projekty, zrodzone w przesiąkłej opa-
rami alkoholu głowie zazwierzęconego degenerata
naczelnika. Równałoby się to skazaniu na śmierć
większości naszych rodaków więzionych przez Lit-
winów.

Wogóle trzymanie w więzieniu ludzi, których
winy są albo bardzo problematyczne, albo dawno
przestały być aktualnemi, jest nonsensem i hańbą o-
peretkowej republiki kowieńskiej. Kiedyś były li-
tewski premjer Woldemaras powiedział:
— Więzienie, z chwilą, gdy przestaje być środ-

kiem zapobiegawczym, staje się zemstą, a zemsta
w sprawach politycznych jest niedopuszczalną.

Litwini powinni sobie przypomnieć to, słuszne
zdanie swego byłego dyktatora i przedewszystkiem
zastosować je do więzionych Polaków.
Wilno, 6 grudnia 1931 r.

(d. c. n.)
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Z KRAJU.
Wielka katastrofa samochodowa pod

Białymstokiem.
Ciężka katastrofa autobusowa wydarzyła się ubiegłej nocy

z autobusem pasażerskim p. Listekina kursującym ostatnio na linji

Białystok—Goniądz.

W nocy autobus ten przepełniony pasażerami w odległości 5

kilometrów od miasteczka Kniszyn,

się i wpadł do rowu.

na skutek ślizgawicy poślizgnął

Autobus został doszczętnie zdruzgotany. Z pod gruzów wydo-

byto pasażerów, którzy odnieśli ciężkie i lżejsze poranienia.

5 ciężko rannych pasażerów przewieziono do szpitala w Białym-

stoku.

towia ratunkowego.

Ilość rannych sięga 15 osób.

katastrofy walczą ze śmiercią.

Reszcie udzieliła pomocy przybyła na miejscu karetka pogo-

Niektórzy poszkodowani podczas

a

Wykrycie morderców kobiety znalezionej
. — па drodze Lebiedziew—Bienica.
W dniu wczorajszym dono-

silišmy o zagadkowem morder-
stwie popełnionem na osobie
nieznanej kobiety, której trupa
zrhasakrowanego znaleziono na
drodze Lebiedziew-Bienica. Jak
się okazało, jest to 37 letnia
anastazja Poźniak mieszkanka wsi
Koty. Władze śledcze w rekor-
dowym czasie, gdyż z niespełna
9 godzin wpadły na ślad mor-
dercy i zdołały go aresztować.
Mordercą okazał się niejaki Jan
Hajdukiewicz, mieszkanie wsi
Koty gm. bienickiej

Fresztowany morderca wzięty
w krzyżowy ogień przyznał się
do zamordowania Późniakowej i
oświadczył, iż to uczynił z na-

Wstrząsająca tragedja

W dniu wczorajszym we wsi
Zaprzekopie, gm. olkienickiej ro-
zegrała się wstrząsająca tragedja,
która pociągnęła za sobą ofiary
w ludziach. Mianowicie, niejaki
Józef Dulko, mieszkaniec tejże
wsi wpadł do mieszkania Macieja
Molisa i wystrzałem z rewolweru
zranił ciężko w brzuch i przedra-
mię 17-letnią Marję Kozlowską,
a gdy ta padła nieprzytomna na
podłogę, Dulko z rewołwerem
wybiegł na podwórze i strzelił
kilkakrotnie do Jana Molisa i Ja-
na Kozłowskiego. Na szczęście
strzały chybiły. Widząc to Dulko
zarepetował rewolwer i wystrza-

krewnego Michała
Poźniaka, który obiecał mu za
to wynagrodzenie. Wobec tego
oświadczenia policja aresztowała
również Michała Poźniaka, który
początkowo wypierał się winy
lecz gdy mu przedłożono dowo-
dy przyznał się ze skruchąi
oświadczył, iż namówił Hajdu-
kiewicza do zbrodnt celem za-
władnięcia majątkiem krewnej.
Za zamordowanie
wręczył on jako zaliczkę 50 zł.,
po fakcie miał jeszcze wręczyć
Hajdukiewiczowi 150 zł.

Obu morderców osadzono w
więzieniu wilejskim. W  najbliż-
szym czasie staną oni przed są-
dem doraźnym. a

mowy jej

we wsi Zaprzekopie.

łem w prawą skroń śmiertelnie
się zranił. Na miejsce wypadku
przybyła policja oraz, lekarze,
którzy w stanie beznadziejnym
Kozlowską i Dulkę odwiežli do
szpitala. W drodze Dulko zmerl.
W wyniku pierwiastkowego. do-
chodzenia zdołano ustalić, iż po-
wodem tej tragedji była niechęć
Kozłowskiej do Dulki, który
ostatnio oświadczył się jej. Ko-
złowski i Molis również byli prze-
ciwnikami tego małżeństwa i
oświadczyli Dulkowi, że nie ze-
zwolą na małżeństwo z Kozłow-
ską. a

Zamiast do zająca strzelił do kolegi.

W lesie koło wsi Rasło gm.
żodziskiej podczas  polgwenia
zdarzył się nieszczęśliwy wypa-
dek. Mianowicie strzelec Michał
Centowicz ze wsi Dożyszcze za-
miast do zająca strzelił w głowę

i twarz swemu koledze Francisz-
kowi Białołusowi raniąc go cięż-
ko. Białołusa odwieziono nie-
zwłocznie do szpitala. Policja
wszczęła dochodzenie, a

Wyroki śmierci w Brześciu.
BRZESC n-Bugiem. Pat. — W

dn. 26 b. m. odbył się tu sąd
doraźny nad mieszkańcami wsi
Swinowo w pow. brzeskim Micha-
łem Dundarem lat 20, Stefanem
Krawczykiem lat 24 i Aleksand-
rem Krawczykiem lat 20, oskar-
žonymi z art. 51, 455 i 563 K. K.
o to, že w nocy 25 grudnia r.ub.
wymordowali rodzinę Karolków,
*składającą się z 4 osób. Zwłoki
zamordowanych  obleli naftą i
podpalili, wskutek czego spaliła
się doszczętnie obora, chlew ii
kilkanaście sztuk inwentarza oraz
częściowo dom mieszkalny. Do

  
 

pożaru przybiegli mordercy, aby
pomagać ratować. W śledztwie
przyznałi się do zbrodni. Sąd po
naradzie uznał ich winę i skazał
wszystkich na karę śmierci przez
powieszenie. Wyrok zostanie wy-
konany w dn. 26 b. m. przed po-
łudniem. Zewezwany został teie-
fonicznie kat Maciejewski.

 

Sala do wynajęcia
na bale odczyty i zebrania.
Orzeszkowej 11.—Teief. 1561
od 11—3 i od 6—8 wiecz.

Poźniakowej *

 

uZiENNIK WILEŃSKI

SPORT.
Dziury w płocie.

Zupeinie śmiało powiedzieć można,
że Godlewski Józet stał się najpopular-
niejszym sportowcem. Osoba jego zwró-
ciła na się uwagę nietylko entuzjastów
sportu, którzy razem z nim strzelają
piłkę do bramki, albo walczą o gumowy
krążek, ale Godlewskim zainteresowało
się całe sportowe Wilno, bo przecież
Godlewski miał jechać na olimpjadę,
miał nas wszystkich reprezentować na
igrzyskach w Los Angelos. Natarczywie
domagano się wyjaśnień, dlaczego nasz
mistrz nie wyjechał?

Zainteresowanie osobą Godlewskiego
wzrastało.  Odpowiedzieliśmy na cały
szereg zapytań co do wyjazdu Godlew-
skiego, oświetliliśmy rzeczywisty stan
rzeczy, teraz zaś zanteresowała nas sama

osoba Godlewskiego, jeśo  zdólności,
praca, życie i t. d.

Jak się Godlewski nauczył jeździć na
łyżwach?

Któregoś właśnie wieczoru przyszedł
do mnie Godlewski i będąc wyjątkowo
rozmowny i szczery, zaczął opowiadać,
jak to tam dawniej było.
W 1921 roku przyjechał on do Pol-

ski z Libawy i już jako mały chłopiec
poczuł siłę, z jaką go pociągał sport.

W 1924 roku zdobywa się Godlewski
na kupno jednej łyżwy, z którą musiał
przecież od czasu do czasu dzielić się
również ze swoim brałem Czesławem.
Ordzewiała, stara łyżwa kupioną była
z oszczędności śniadaniow Zaczęła
si ięc nauka. Całe szczęście, że nos
łyżwy był zadarty do góry i umożliwiał
w ten sposób jazdę po śniegu.

Karjera Godlewskiego rczpoczęła się
więc od ślizgania na jednej nodze.
Terenem treningów był zamarznięty rów
na ul. Wielkiej, koło Ratusza. Tutaj, jak
mówi'Godlewski, ślizgał się on całemi
dniami, a że przedtem trudno było
utrzymywać równowagę, więc Józio wy-
kombinował sobie dwa kijaszki, które-
mi podpychał się czasami. Któregoś dnia
za Godlewskim pędził posterunkowy,
bo chodnikami jeździć zabronio. Ucie-
kający Godlewski” wpadł na słup tele-
foniczny, ale wyratowała go jakaś prze-
kupka. Godlewski ocalał, jednak trzeba
było szukać bezpieczniejszej nieco od
ulicy ślizgawki.

Ambicją Godlewskiego było kupienie
drugiej łyżwy. Po trzech latach „zaję-
czego' skakania, kupuje on za 2 zł. pod
halami drugą łyżwęg Teraz można było
zupełnie śmiało pomyśleć o występach
na porządnej ślizgawce. Zresztą ulica
stała się niewygodną.

Na ślizgawkę jednak nie tak łatwo
wejść. Przy bramie stoją poważni ludzie,
którzy wpuszczają tylko za biletami.
Droga ta była niestety naszemu mistrzo-
wi zamknięta. Wolał on za te pieniądze
kupić nieco lepsze, trochę mniej za-
rdzewiałe łyżwy. Zaczęło się szukanie
dziur w płocie i tak jakoś wchodziło się
na ślizgawkę. Po dwóch latach jazdy na
łyżwach Godlewski sprzedaje nabytą za
2 zł. łyżwę o złotówkę drożej i pozwala
już sobie na łyżwy nieco przyzwoitsze.

CRKMIRKO RODY EE

 

   

Z dziurami w płotach stawało się
jednak coraz gorzej. Część ich pozabi-
jano, a te, które pozostały, były mu ji
za małe i nie mógł przez nie prze-
łazić, Na szczęście wysokość płotu po-
częła mu się wydawać niższą i znów
więc zaczął się trening.

Kto mógł się spodziewać, że wśród
całej chmary ślizgających się chłopców
był tam nasz utalentowany hokeista?

Któregoś razu poczuł Godlewski, że
mu nieźle idzie i że jeździ coraz lepiej
od swoich kolegów.

Akurat w tym czasie prof. Weyssen-
hofl węybował najlepszych łyżwiarzy do
drużyny hokejowej A. Z. S

Godlewskiemu zabłysły oczy, ale
osoba „profesora” nieco $o onieśmielała.
dakto razem z profesorem śrać?

Po jakimś czasie Godlewski zostaje
członkiem A Z S$. a hokei stał się jego
ulubionym sportem

W 1927 roku na turnieju w Zako-
panem wpadi on w oko Adamowskiego,
który chciał koniecznie, żeby Codlewski
został w obozie olimpijskim, ale Godlew-
ski był już przecież uczniem VII klasy
i nie mógł w żaden sposób zerwać na
3— tygodnie ze szkołą.

 

  
W 1629 roku Józek zaczyna grać

gorzej a brat jego Czesiek traffa do re-
prezentacji Polski i jedzie do Berlina,
Wiednia, Budapesztu, Pragi, Davos itd.

Latem, za młodych lat, umiłowanym
sportem Godlewskiego były  szczudła
i obręcz. Dopiero potem zaczęto kopać
w „gałganiaka” z myślą o kupieniu piłki
nożnej, Nareszcie nabyto tylko gumę

"i tak grano w jedną bramkę.
Celność strzałów Godlewskiego za-

 

częła zadziwiać „zawodowych“ graczy,
którzy skaptowali skromnego Godlew-
skiego do „Laudy”, do tej starej sławnej
ongiś „Laudy“.

Teraz Godlewski. jest w „Ognisku*,
gra doskonale w piłkę nożną, przoduje
w grach sportowych, a w hokeju kandy-
dował na olimpjadę.

Zapewne przyjemnie jest mieć tak
bogatą, a zarazem miłą przeszłość
sportową.

Widzimy więc, że talent Godlewskie-
$o wyszlifował się u nas w Wilnie, że
jest on prawdziwym sportowcem, który
miał tak dużo trudności do przezwy-
ciężenia.

Na zakończenie, przypominając dziu-
ry w płocie, pyłam Godlewskiego, jak on
teraz dostaje się na ślizgawkę?

Mistrz z uśmiechem odpowiada, że
różnie bywa.

Rzucam jeszcze jedno pytanie: — Czy
badzo lubi pan sport?
— Sport? Ja nie wiem, cobym robił

w wolnych chwiłach od zajeć, żeby spor-
tu na świecie nie było?

— Sport — mówi Godlewski — był
dla mnie. a nawet i teraz jest twardą
szkołą życia, sportowi zawdzięczam bar-
dzo dużo, a w pierwszym rzędzie to, że
jestem zdrów i mogę pracować.

Ja. Nie.

 

© pogranicza.
Kurtuazja sowieckiego komendanta.

W dniu wczorajszym na odcin-
ku granicznym Suchodowszczyzna
na skutek interwencji naszych
władz komendant posterunku so-
wieckiego wydał komisji polskiej
włościanina Aleksandrą Tuchowi-

Ujęcie koniokradów

Na odcinku granicznym Kołty-
niany patrole K. O. P. ujęły w pa-
sie pogranicznym 3 przemytników-
koniokradów na czele z osławio-
 

ZE SWIATA.
Miasto, w którem 19 osób

płaci podatki,
Charakterystycznym  przykła-

dem dla istotnego położenia go-
spodarczego prowincji wschodnio-
pruskiej jest sytuacja, w jakiej
znajduje
(Bischofswerder), leżące w pobliżu
granicy polskiej. Ostatnio odbyło
się w Biskupicach zebranie oby-

się miasto Biskupice.

cza wraz z 5 końmi. Tuchowicz
z końmi zbłądził na teren so-
wiecki. Tuchowicz jest handla-
rzem koni i konie prowadził do
strażnicy K. O. P. (a)

z cyganem na czele.

nym cyganem Nalewką. Konio-
krady usiłowali przemycić na te-
ren litewski skradzione konie. (a)

EDTATDO

watelskie, w którem wzięły udział
wszystkie warstwy, Zgromadzenie
uchwaliło „wysłać do prezydenta
Hindenburga prośbę o udzielenie
Biskupicom pomocy. W) mieście
bowiem, które liczy 1897 miesz-
kańców, 70 proc. ludności utrzy-
mywanych jest ze środków pu-
blicznych. Jedynie 19 mieszkań-
sów miasta płaci podatki, ale i te
osoby zalegają z kwotą 37 tysięcy
marek.

Napady I rabunki.w sowieckich pocią
międzynarodowych.

Ze Stołpców donoszą, iż one-
gdaj do wagonu pociągu sowiec-
kiego, kursującego między Mo-
skwą a Warszawą, na 55 klm. od
stacji Niegoreloje wdarło się
dwóch osobników, którzy pod

Opodatkowanie
duchowieństwa.

W sprawie powyższej zamiesz-
cza „Głos Narodu' następujące
źródłowe informacje:

Według rozporządzenia mini-
stra skarbu z 20 grudnia 1926 r.,
wydanego w celu wykonania usta-
wy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o po-
datkach od lokali, pomieszczenia
mieszkalne, zajmowane przez du-
chowieństwo, podlegają podatko-
wi od lokali z wyjątkiem lokali u-
rzędowych biskupów i duchowień-
stwa, pomieszczeń seminarjów du-
chownych, domów przygotowaw-
czych dla zakonników i zakonnic,
składających śluby ubóstwa. Klasz
tory zaś zakonników i zakonnic,
nieskładających ślubów ubóstwa,
są wolne od podatku od lokali tyl-
ko w wypadkach, gdy są zakłada-
mi dobroczynnemi, naukowemi i
oświatowemi.

O ile chodzi o opodatkowanie
gruntów, to duchowni, którzy nie
opłacają państwowego podatku
oruntowego, są również zwolnieni
od opłacania dodatku komunalne-
go do państwowego podatku grun-
towego, gminnego podatku wyrów-
nawczego i świadczeń drogowych
w naturze, ponieważ wymier wy-
mienionych danin komunalnych o-
piera się na wymiarze państwowe-
60 podatku gruntowego. Natomiast
co do specjalnych dopłat drogo-
wych, to duchowieństwo nie jest
od nich zwolnione nawet w tych
wypadkach, gdy nie opłaca pań-
stwowego podatku gruntowego,
ponieważ wspomniane opłaty i
dopłaty droś$owe nie są dodatka-
mi do podatku państwowego, lecz
stanowią współudział zaintereso-
wanych w kosztach utrzymania i
budowy dróg.

Zgodnie z ustawą z dnia 20
marca 1931 r. o samoistnym po-
datku wyrównawczym dla gmin
gminom wiejskich. przysługuje
prawo pobierania samoistnego po-
datku wyrównawczego, między
innemi także od gruntów i budyn-
ków duchownych i klasztornych,
niezależnie od tego, czy grunty te
są położone w województwach, w
których grunty duchowne i klasz-
torne są wolne od państwowego
podatku gruntowego. Wyjątek sta
nowią jedynie budynki i dobra,
ściśle oznaczone w art. XV Kon-
kordatu, niepodlegające opodat-
kowaniu.

Co dotyczy podatku grunto-
wego — to o ile duchowieństwo
rzym.-kat. względnie osoby praw-
ne Kościoła rzym.-kat. oraz ich
majątek w myśl obecnie obowiązu
jących ustaw podatkowych, ko-
rzystają ze zwolnień od ulg po-
datkowych, to zwolnienia te i ulgi
pozostają w mocy tak długo, póki
dotyczące ustawy podatkowe nie
zostaną w tym względzie odpo-
wiednio zmienione, co zostało
stwierdzone przez Min. Spraw
Wewn. w piśmie okólnem do wo:
jewództw z dnia 3 sierpnia 1929 r.
Nr. 163 w sprawie opodatkodania
duchowieństwa _rzym.-kat. na
rzecz związków komunalnych.

 

 

  

  
    

  
   
  

groźbą luf. rewolwerowych
wali walizkę, należącą do ar
Łańskiej, udającej się do P
W walizce znajdowały się
biżuterje artystki. Na zarzą
alarm, jednego ze sprawców
du ujęto w czasie wyskaki
z pociągu. Drugi napastnik
lizką zbiegł.

Na tejże linji kolejowej
bliżu Niegorełoje obrabowam:
stała w pociągu pewna b
dama, którą znaleziono w
dziale coupe zupełnie nie
tomną. Jak się okazało, zło
uśpili ją, poczem okradli z
niejszych rzeczy i gotówki.

ROZMAITOSCI.
Grzeczność za grzeczność. |

Shaw otrzymał od lady Chamb
zaproszenie na lunch. Następnegū)
lady otrzymuje depeszę: „W żadni
zie. Lunch poza domem sprzeciw
moim zasadom. George Bernard

Po południu Shaw otrzymuje
gram: „Nie wiedziałem, że ma pam
dy. Prawdopodobnie są one leps
pańskich manjer. Lady Jane. Cha
lain".

 

KONKURS
KINO - TEATRU „CASI

Dziś po raz ostatni zoś
wyświetlony jeden z pierw:
zapoznawezych w konkursie
sina” film produkcji av er
skiej „Madame Szatan”.

    
   

 

  

Jutro zaś ukaże się już
następny, produkcji pol "
„Cham“.

Kupon nižej zamieszczony
wažnia czytelnika „Dziennika
lenskiego“ do otrzymania wK
kina „Casino“ od 30 do 45
znižki.

Kupon jest ważny z datą
stawienia.

   
  
  

=>

KUPON ZNIŻKOWY*
NA FILM

«MADAME SZATAŃ
WYŚWIETLANY

w „CASINO“ Wieika 4
WILNO 28 STYCZNIA 1932

*

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 27. I. 1932 ©

Waluty i dewizy:
Dolary8,90—8,92—8,88.
Belgja 124,40 —124,71 —124,09
Gdańsk 173,80—174,23—173,67.
Holandja 359,55—360,45—358,65.
Londyn30,80—30,95—30,65.
Nowy York 8,917—8,937—8,897. a
Nowy York kabel 8,923—8,943—8,
Paryż 35,13—35,22—35,04.]
zwajcarjao zaa a
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©gerlin w obrotachnieoficjalnych
Tendencja mocniejsza.

Papiery procentowe:
3%/, pożyczka budowlana 32,50.

pożyczka inwestycyjna 83,50. Ta
seryjna 90. 5%, konwer yjna 40—
6 /, dolarowa 55,5. 49, dolarowa
7% stabilizacyjna 54—56--54,50. 8
Z. B. G.K.iB. R., obligacje B.
94. Te same 7|, 83,25. 4!|, °
ziemskie 41- 41,25. 59 L. Z. wars
skie 51,7%. 8%, warszawskie 64—62,
62,90. 8*|, Częstochowy 55,25—55.
Fiotrkowa 55. 10'/.. Siedlec 61. Ten
cja niejednolita.

Akcje:
Bank Polski 100,50. Tendencja ut!

mana.
Pożyczki polskie w Nowym Yo

 

     

     
    

    
     

   
      
    

    

 

  
     

     

    

DillóÓnowska 52—52,50. Stabilizac
2,50.

Dolar w obrotach prywatn
  8,93 w płaceniu.

Rubel: 5,02 w płacen'u.   
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Od poniedziałku 25 stycznia 1932 r. godz. 4, 6, 8 i 10 w Koncertowa orkiestra _pod Buraki Pastew| -KIFJSKI  KINERATOGRAF | | IWAN PETROWICZ, LIL DAGOWER w himie p. t+. NOCE DOZSENNE NOCE SZAIONE bouta M. Satiekąege, cza tej 21 mastewnew du Sprawy z oda aoOstrobramska 5. miejsce: balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynna od g. 3,30 do 10 w. sprzedania mogą być z majątkowe PRACA | pracy wmieście— czy
razem: n————2———————————— dostawą Zwierzyniecka pizza zzz wyjazd. dres Wilno

WSE ei 2 POKOJE lączące się 2 pokoje bez mobli do Z SR! Aoki Ais Potrzebna kobiela do _Fniokolska 61—1.].
PROSZEK r Mieszkania | komfortowo umeblowane wynajęcia z wszelkiemi | parcele. _ Warunki do- wiejskiego gospodarstwa AKUSZERKI= LOKALE i Z6U I god: Dowied ję: Jagiellońska 5 m. 11 od -KOGUTEK 4 i pokoje| z wygodami do wynaje- wygodami. Mickiewicza BY. godne. Dowiedzieć się: 12 в„ Žmonai Cia dla bez/zietnych | 48 m, 5. 8255] nznn WEKA 33, m. 1.82405 Ie w pol 0000 ___ AKUSZERKA

LOKAL 3 POKOJE z kuchnią, ła- piętro Portowa 23 m 21 $= j Zgubloną legitymację DOM w śródmieściu mu” Młody samotny dyplo- MARJA LAKNERO
USUWA NAJUPORCZYWSZY 18-pokojowy, całe piętro, zienką, wygodami i o- Naprzeciw Sądu Grodz- Kupno U. S B. Nr. ŻI60 wyda: rowany do sprzedania. Mowany ogrodnik za: przyjmuje od godz. 9

И system korytarzowy, cen- $ródkiem, w zdrowotnej Keno RA AE Sprzedaż ną 22 imię Marji Ko: Wielka 33, m. 1. 8241—0Picjakiuje ii as 1 м. Kasztanowa SZĄ .ю ie.na- dzielnicy, ul. Kościuszki i niedzielę od godziny =-——-—-4545>>4755 TYCKle!, uniew się. 79 "ag anowiwa нннz ) BOL GŁOWY As ga wane, „sna 28 doWynajęcia OBA: 10 do 12-ej. 8262-—1 500 I 1000 dolarów ogródki przed domami, AKUSZERKAychmiast do wynajęcia, 4% WYP OKAZYJNIE Zgub. dowód osobisty mamy do ulokowania parki w majątkach oraz ŚMIAŁOWSKA —OSTRZEŻENIE „zz WYBWIĘ naceży z dniem i-go kwietnia SA Senis OE SER LITEWSKI tłusty wyd. przez Mag'strat m. natychmiast pod Nr. 1 plantacje dachdddwk. Ta- _ przeprowadziła się.AKCENTOWAĆ WYRAŹNIE ŻĄDAĆ TYLKO następne piętro—14 po- + PO per "- Mieszkania słoneczne na główki kilo 1,80 na Wilna, pokwitowanie na hipoteki miejskiej w Wil- nio. Zgłoszenia skiero- Zamkowa 3 m. 3 — TaiORYGINALNYCH PROSZKÓW z.KOGUTKIEN"
4SECHIFGO,ZNANYCH OD ŁAT TRZYDZIESTU

i WYSTRZEGAĆ SIĘ NAŚLADOWNIETW. UPOR=
CZYWIE POLECANYCH, W PODOBNEM DO

NASZEGO OPAKOWANIU.

koi i wanna. Tamże do
wynajęcia sklep z piwni-
cą. Ul Adama Mickie-

———— dwupokojowe z kuchnia-
Pokój umeblowany do mi odremontowane ul.
mIErIREA Jagiellońska 5 Bakszta 2 b. hotel „Nisz-
m. 7.

rozwagę kilo 2 100 zł
Ra ZWIEDRYNSKI па
IleAska 28 tel.

i Inne drobiazgi nie. Wiadomość w Biu- wywač
imię Marty Jefimo- ze Reklamowem St. Wilno,

1224. wej—-zam. przy ul Tram- Grabowskiego Garbarska

:
pod adresem: že gabinet kosmetyc:

Zarzecz, Popow- Aka cerę usu
ska 26 m. 7 Z. S. rodawki, kurzaiki i

 

  

 

zaznaczyć, że w danej chwili nie wydało mi się to
dziwne. Powiedziała, że jest sama w Londynie,
zdana na moją łaskę i niełaskę, ale, że ma brata,
który opuścił przed laty Marrasdale i otworzył sklep
w Londynie, na Harrow Road...

— Naturalnie na Harrow Road! — mruknął Cor-
kerdale.
— l poprosiła nas — ciągnęła Sheila — żebyśmy

z nią do niego poszły i pozwoliły jej się z nim pierwiej
naradzić. Przyrzekła, że pod tym warunkiem powie
wszystko, co wie. Nie wiem, jak mogłyśmy się zgo-
dzić na podobne niedorzeczne żądanie, ale faktem
jest żeśmy się zgodziły i wyszły z nią z hotelu, nie
mówiąc nikomu ani słowa. Przypuszczałyśmy natu-
ralnie, że za pół godziny wrócimy.
— I co się potem stało? — zapytał Corkerdale.
— Wyszłyśmy z hotelu i na rogu wsiadły do

taksówki — ciągnęła Sheila. — Alicja podała szofe-
rowi adres. Wiem, w którym punkcie Harrow Road
łączy się z Edgware Road, ale po przejechaniu tego
punktu jechaliśmy jeszcze bardzo długo. Wkońcu
auto stanęło... :

— Przepraszam panią — przerwał Maythorne.

jąc się naokoło.
Manners chrząknął i rzekł scenicznym szeptem

do kolegi:
— To był on, napewno on jechał trop w trop.

Przepraszam panią, że przerywam.
Poszłyśmy kawałek chodnikiem — ciągnęła

Sheila — poczem skręcilyšmy w boczną uliczkę,
a z niej w następną, jeszcze węższą i bardzo ciemną
i ponurą. Alicja kazała nam zaczekać przed jakimś
domem, a sama weszła do środka. Nie było jej jakie
pięć minut, Wreszcie wyszła i kazała nam iść za so-
bą. Dom był ciemny i ponury jak uliczka. Zaprowa-
dziła nas do jakiejś sypialni na parterze, od strony
podwórza, w której paliła się lampa gazowa i po-
prosiła, żebyśmy poczekały jeszcze kilka minut.
Poczem wyszła i więcej jej nie widziałam.

Corkerdale, który strzelał bezustannie w palce,
zdjął pierwszy raz oczy z twarzy Sheili i utkwił je na
dłuższą chwilę w suficie. Ale Manners nie powstrzy-
mał się od okrzyku, wogóle lubił dużo mówić.
— Złapała panie w zasadzkę?!
— Właśnie — potwierdziła Sheila. — Nawia-

sem mówiąc, zasłużyłyśmy na taką niespodziankę.

wicza 23. 8246—2 8261—0 kowskiego. 8263—1 8276-4 wajowej 78 un. się. 8277 1. 49—1 8275—1 gry. 102:

alus a ia 5 Z ODA

64 przyznała. Wkońcu przyparta do muru moją groźbą — Cz iadaj i i, Ž iami j $ i i i i
k ; ła. Wkor „do ) ) y wysiadając, nie zauwažyla pani, že za paniami  Zorjentowałyśmy się w ciągu kilk t. UstJ. S. FLETCHER. 7 ‚ wezwania policji, przyznałe się, że coś wie ale nie jechała druga taksówka? łyśmy, żektoś Samknkł ra na Wazękodów= ” > zy : , ,— Zauważyłam, że druga taksówka zatrzymała  Skoczyłam do okna i zerwałam rolety i firanki, aj— A! AwykrzyknąłMaythorne. — Coś! : się jednocześnie po przeciwległej stronie ulicy w zobaczyłam tylko ciężkie okiennice, zabite dla pew| (WIE 0 WÓl DALY dl WZ Coś! — powtórzyła Sheila. = Przyznała się, pewnej odległości od naszej — odparla Sheila. — nošci gwoždziami, Znalazłyśmy się w  więzienie Że coś wie i wystąpiła z dziwną prośbą, choć muszę Mama płaciła szoferowi, a ja stałam obok rozgląda- Było to okropne odkrycie.

— I co się potem stało? — zapytał cicho May!
horne. — Niech pani opowie resztę w krótkości,
— Dobrze — odparła Sheila. — W krótkoś

Prawdę mówiąc nie mogłabym się teraz rozwodzi
szczegółowo. Jestem zanadto wstrząśnięta. Biła
rękami w drzwi, lecz na nic się to nie przydał:
W całym domu panowała wielka cisza. Po jakiej
godzinie drewniana zasówka w ścianie odsunęła 510
— wiedzą panowie, coś w rodzaju okienka przeł
które podaje się naczynia z kuchni do jadalni? —
przez otwór wsunęła się jakaś ręka i wpuściła nó
łóżko koszyk z jedzeniem. Okienko zatrzasnęło sit“
zpowrotem i usłyszałam, że je jakoś umocowano o
zewnątrz. W. koszyku było dużo drobnych rzecz
parę butelek czerwonego wina, szklanki i kork:
ciąg. A więc nie chciano nas zagłodzić. Ale siedzia”
łyśmy w tej pułapce dwa dni i dwie noce i nie wfjd
działy żywej duszy. Co wieczór wrzucano na
koszyk z jedzeniem, lecz okienko otwierało się tak]
szybko, że nie mogłyśmy ani pochwycić tajemniczej|
ręki, ani dojrzeć wnętrza sąsiedniego pokoju. Lec:
cały ten czas w domu panowała wielka cisza.

(c. d. n.)

(The Mazaroti Murder).

“ POWIEŚĆ.
Przekład autoryzowany z angielskiego.

— 0? Jakim sposobem? — zapytał z wielkiem 2
przejęciem Corkerdale.
— Zagrozilam jej, že ježeli sprobuje się ruszyč

z pokoju, to ja zadzwonię po policję i każę ją aresz-
towač —odrzekla Sheila. — I napewnobym tak.zro-
biła. Nicby mnie nie powstrzymało. Ona zrozumiała,
że ze mną niema co żartować i uspokoiła się. Ja po-
wiedziałam jej wtedy wszystko. Nie przemilczając
o kryształowej broszce, znalezionej na miejscu
zbrodni... .
— Jak ona to przyjęła? — przerwał Maythorne.
+ Zbladła jak ściana — odparła Sheila. — Ale

zaraz warknęła, że matka ma drugą taką samą
broszkę i że wobec tego i ona nie jest wolna od po-
dejrzenia. Odpowiedziałam, że matka nigdy nie no-
siła swojej, a ona, Alicja nosiła i dorzuciłam jeszcze
kilka innych przekonywujących argumentów. Matka
ze swej strony prosiła ją Saby się do wszystkiego
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