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Jaskółki w grudniu. 
W pierwszej części niniejszego ar 

tykułu rzucono światło na stosunki 

wewnętrzno-połtyczne Litwy w 4dzi- 

siejszym momencie, zdolne wytwo- 

rzyć dążność naturalną do zmiany ta- 

ktyki wobec Polski. Są to przedewszy 

stkiem skutki powszechnego kryzysu 

gospodarczego. Powodują one koniecz 

ność sięgania państw do wszystkich 

możliwych źródeł dochodu skarbowe - 

go, a więc — pośrednio — do uirzy- 

mywania możliwie wysokiego pozio- 

mu ekonom'ki społecznej. 

A właśnie otwarcie granicy z Pol- 

ską stwarza dla handlu, tranzytu 

przemysłu (głównie Kłajpedy) l.iews' 

ki skane możliwoś- 

  

    iego nowe, niewy 

ci, wcale pokaźne. 

  

Wypada następnie 

bie sprawę z faktu, że 

warzane pracowiecie podstawy kul- 

„zdać - s0- 

wyt- 

tury I.tewskiej, swoistej, 

nieznanej dotąd przez dzieje — 

przes.ąkły już głęboko w dusze mło- 

dej generacji Litwinów. Stąd możl:- 

wości zetknięcia bliższego z polskoś 

nowej, 

cią mie wzniecają w opinji publicznej 

starszego pokolenia tak wyraźnych o0- 

baw, jak to miało miejsce jeszeze np. 

przed 10 łaty. Młodzi Litwini nie zna- 

ją przeważnie wcale języka polskiego 

się na obcych (a 

nieprzyjaznych najczęściej połskoś- 

ci) wzorach kulturalnych. 
Odpada zatem, gdy chodzi o sto- 

sunki z Polską, poważny szkopuł, zee 

sztą ze względu na miłość własną naj 

mniej zwykle ujawniany w literatus 

rze litewskiej naszej doby. 

i wychowują 

Przybywa natomiast — odwrotnie 

— argument o niebezpieczeństwie na 

dłuższą metę odcięcia od obszaru ję- 

zykowego i kuźni kultury narodowej 

— Litwinów wileńskich. Argument 

ten, ważny dla przyszłości, problema 

tyczny jeszcze dla teraźniejszości, jak 

w pierwszej części artykułu zaznaczo- 

no, wysuwa szę ze strony litewskiej na 

front dyskusji w sprawie zmiany sta 

nowiska co do nieutrzymywania sto- 

sunków z Polską. Wysuwa się ze 

wzgłędów taktycznych: ma on bo- 

wieni dane psychołogiczne na solidar 

ną, a przychylną reakcję opinji pubł! 

cznej kraju; jest zręczny i wobec ©- 

wentualnego kontrahenta polsk ego, 
gdyż pozostawia w cieniu bliższe a i- 

stotniejsze powody dokonywującego 

się przełomu myśli litewsk ej. 

Tyle ostronie wewnętrzno-narodo 

wej, gospodarczej i kulturalnej zagad 

nienia, ocenionej oczami narodu in- 

teresowanego. 

  

Na tem się jednak rzecz nie wy- 

czerpuje. Ważną rolę w zaktualizowa 

niu sprawy omawianej, gra tło ogólno 

polityczne. To zaś ulega od paru lat 

zmianom istotnym i wciąż pogłębiają” 
cym się, gdy idzie o położenie między 

narodowe Litwy. Przeobrażenia doty 

сга zarówno wschodnich jak i zachod 
nich gran'c. 

„Związek odzyskania Wilna*. ut- 

worzony w r. 1925 rozwija przy pomo 

cy rządu usilną działalność. Należenie 

do niego jest dz:ś wprost nakazem da 
cznego i waruu- 

  

brego tonu patrj 
kiem karjery osobistej dia całej inteli 

gencji litewskiej, uzależnionej tak lub 

inaczej od sfer zządzących w Kownie. 

W ten sposób zebrano do rozmyś 

lań nad sprawą odebrania Wilna Pol 

sce sól ziemi litewskiej: profesurę, 

wyższą biurokrację, literatów i myśl:- 

ciełi, działaczów społecznych i t. p. 

i ośrodek kierowniczy po    
Tu się mieś 

lityki „wschodniej Litwy 

Coprawda nie jest znaną dokład- 

jiązek odzys- 

  

  

nie droga, po której „Z 

kania Wilna ma kroczyć ku swemu 

celowi. Z fragmentów myśli ujawnia- 

  

   
Vide Nr. 290 „Kurjera Wileńskiego / 

dnia 18 b, m. 

  

I*) 

nych jednak w tej sprawie od czasu do 

czasu przy różnych okolicznościach, 

zdaje się być jedno pewnem: włącze- 
nie Wilna do Republiki Litewskiej 

wiązane jest ściśle z widokami na za” 

targ zbrojny Polski z jednym z jej 

dwu wielkich sąsiadów. Przedewszyst 

kiem z Rosją. 

Katastroficzne rozwiązanie spra- 

wy wileńskiej — o ile można sądzić 

  

- wydawało się prawdopodobniejsze 

L twinom, n.ż wszełk e inne, przynaj- 

mniej do ostatnich czasów. 

wschodz 2 

zdaje się podważać gruntownie te na- 

dzieje na bliższą przyszłość, na dys- 

tans czasu w którym obraca się myśł 

Rozwój wypadków na 

  

  

planująca realną politykę narodową * 

państwową Litwy. 

się coraz 

bardziej twarzą na wschód i stoi dz'ś 

uwikłana w nieodwołalne, konieczne 

konflikty z Japonją. Rozwija olbrzy- 

mią akcję polityczną w Chinach i na 

całem południu Azji, rządzonem syste 

Rosja sowiecka zwraca 

mem mniej lub więcej wyraźnie kolo- 

njalnym. 

Poza tem Rosja wewnątrz харгха!- 

nięta jest wielkiemi planami bydowy 

przemysłowego państwa socjalistycz- 

nego. 
Oba te zespoły zagadnień, wewnę 

trzny ; zewnętrzny, pochłaniają wię 

kszość znaczną rozporządzalnych sił 

państwa i społeczeństwa ZSRR. 

Na gran.cach zachodn.ch Rosja 

zdaje się być obecnie w defenzywie i 

stara zabezpieczyć jedynie dzisiejszy 

stan posiadania szeregiem „paktów v 

nieagresji”. 

Coraz mniej widnieje szans na to, 

by Litwa oczekiwać mogła dla siebie 

jakichś widoków w sprawie wileńs- 

kiej. naskutek skrzyżowania oręża 

polsko-rosyjskiego. 

Nawiasem mówiąc sumienia i 

gruntowna analiza takiej możliwości 

nie przynosi wniosków  logicziuych 

zbyt pocieszających dla Litwy — i to 

niezależnie od obrotu sprawy przy 

rozgrywce zbrojnej Polski z Rosją. 

Dlaczego z wypadkami temi wiążą się 

czy wiązały, nadzieje polityków litew 

skich na zdobycie Wilna — pozostaje 

w znacznej części ich tajemnicą osobi- 

stą. 

Bądź co bądź nurt dziejów Eurcpy 

Wschodniej nie pozwala więcej m.eć 

tych nadziei, czy też może słuszniej: 

łudzić się temi nadziejami. 

Spójrzmy ku Zachodowi, 

Niemcy Konstytucji Wejmarskiej 

pogrążają się w przeszłość. Niezalež- 

nie od radykalizmu społecznego wszę- 

dzie tam wyłaniają się dążności w.el- 

komocarstwowe. 

Litwę dzieli od Niemiec jeden dro 

biazg tylko: Kłajpeda; Litwę dnia dzi- 

siejszego, żądną niezawisłego bytu od 

Niemiec współczesnych, wracających 

krokiem „grenadjerskim* do roli pier 

wszego mocarstwa na kontynencie Eu 

ropy. 

Mała: zaś Kłajpeda stanowi dla Nie 

miec Hitlera czy Schleichera koniecz- 

ny atrybut do gospodarczego zniewole 

nia i rzucenia sobie pod nogi całego 

dorzecza Niemna, które jest równocze 

śnie łączn.kiem terytorjalnym Rzeszy 

z Rosją. Kłajpeda stanowi konieczność 

dła Niemiec dlatego, że gra rolę wylo 

tu gospodarczego tych ziem. 

Czy można uwierzyć, że imperj: 

styczne Niemcy wyrzekną się reinkoz 

poracji tego „drobiazgu”, który 700 
9 — 7е 

  
lat z takim uporem dzieržyly 

wyrzekną się Kłajpedy dla , 

oczu* malutkiej Litwy, izolowanej po 

  

Liyeznie? 

Litwa pozostaje związaną wciąż 

jeszcze silnemi węzłami gospodarcze: 

mi z Rzeszą mimo, że wiele już od sze 

ściu lat czyniła, by się od tych więzów 

w granicach możliwości oswobodzić. 

  

By móc nadal bronić swej nieza 

wisłości skutecznie Litwa dbać musi 

o zachowanie pewnego minimum po- 

myślności gospodarczej i związanej £ 

niem opinji poradnego * rządnego na- 

rodu o jaką usilnie wobec świata za- 

b ega. 

Otworzenie granic od strony Pols- 

ki to wielki krok ku gospodarczej nie 

zależności ze strony Litwy. 

Dia Litwy Kłajpeda to jedyne wyj 

na gościniec międzynarodowy: 

morze. L twa uczy się z coraz więk- 

szem powodzeniem cenić Kłajpedę. By 

ją zatrzymać należy ją rozwijać, nale- 

ży dbać o pomyślność miasta i portu. 

Rozkwit możliwy Kłajpedy pod, rzą: 

dami Litwy to najlepszy argument! : 

dla świata dła kłajpedzian za pozo- 

stawieniem dzisiejszego „status quo" 

ście 

terytorjalnego nad dolnym Niemnem. 

To też odkorkowanie basenu Nie- 

mua jest dla Litwy zagadnieniem pier 

wszorzędnem, zarówno jak i nawiąza 

nie stosunków gospodarczych z Pols- 

ką, oraz urochomienie tranzytu kole- 

jowego z Polski ku Bałtykowi. 
Uchronienie od pauperyzacji kra- 

ju daje Litwie do rąk argument poli- 

tyczny w walee o niezawisłość, o u 

trzymanie zdobyczy terytorjalnych 

nadmorskich. Utrata Kłajpedy pow- 

rod; Litwę do roli z r. 1922, czyli przy 

budówki Prus Wschodnich, zdanej na 

łaskę i niełaskę Niemiec. 

Jakież stąd wn'oski? 

Brak widoków na konflikt polsko- 

rosyjski w bliższej przyszłości czyn: 

„zamknięty tront bojowy” od strony 

Polsk; utrzymywany przez Litwę na 

stałe — wprost niedorzecznością. 

Natomiast konieczność paląca ura 

towania tężyzny gospodarczej Litwy, 

a szczególnie nieodzowność wzmacnia 

nia ekonomicznego Kłajpedy — do- 

magają się wręcz zaprzestania niedo- 

rzeczności powyższej, 

Być może więc, że jest ona bliższą 

końca, niż początku i że jaskółki gru- 

dniowe nie przylatują jednak przed- 

wcześnie. A..C. 

SPROSTOWANIE. j 
W. pierwszej części niniejszego artykułu, 

zamieszczonego w niedzielnym numerze |ż 
18 bm.) naszego pisma: wkradł się błąd przez 
opuszczenie 4-ch słów, kaleczący szyk łogicz 
ny myśli, Należy w drugiej szpalcie w wier- 
szu 25-ym od dołu po słowie: „zresztą“ d6- 
dać: „do chwili obecnej jeszcze”. 

  

Porządek dzienny posiedze- 
: nia Senatu. 

WARSZAWA (Pat). Posiedzenie 
Senatu w dniu 20 b. m. o godzinie 16 
zawiera na porządku dziennym spra- 
wozdanie sen. Zaczka o rządowym pro 
jekcie ustawy. dotyczącej obniżenia 
oprocentowania i przedłużenia okresu 
umorzenia wierzytelności długotermi 
nowych oraz dyskusję nad expose p. 
prezesa rady ministrów Prystora ż 
dn. 15 b. m. 

SE 

Z Rosji Sowieckiej. 
NĘDZA I GŁÓD W SOWIETACH. 

Ze Stołpeów doneszą, iż podróżni przyby- 
li z Resji i Białorusi sowieckiej opowiadają, 
Ы ma wielkim szlaku Mińsk Moskwa lud- 
ność żyje w skrajnej nędzy. Mimo rzekomo 
wolnego kandłu — w sprzedaży kompłenie 
brak jest chleba, mąki, ziemniaków, mięsa 
i słoniny. Wydawana przez spółdzielnie so- 
wieckie na kartki żywność nie jest wystar- 
ezująca, i ludność dosłownie przymiera z 
głodu. 

Ceny artykułów żywnościowych są dla го? 
niezej i rabotniczej ludności niedostępne. 

Na święta Beżego Narodzenia konsulaty i 
peselstwa zarówno połskie jak i zagraniez- 
nych państw akredytowanych przy rządzie 
sewieckim sprowadzają żywność ze swoich 
krajów. 

Polskie płacówki zaopatrują się w żyw- 

      

     
... pochwyćcie „prądcżercę” i 

rzućcie go z Waszego domu. Uk 

się ten potworek w Waszem m 

niu, siedzi w t. zw. „tanich”* żarów- 

kach, by z końcem miesiąca przerazić 

Was rąchunkiem za elektryczność. 

Nie pozwólcie na tol 

t. zw. „tanich” żarówek niewiadomego 

pochodzenia, gdyż łatwo można stwier- 

dzić, że kosztowały Was one bardzo 

drogo. W sklepie być może zapłaci- 

liście za nie mniej, więcej natomiast 

kosztować Was będzie prąd. | tak: 

zamiast zaoszczędzić, wydajecie jesz- 

cze więcej pieniędzy. 

Żarówki 
oszczędne żarówki. 

waszych pieniędzy. 

Precz z domu! 

    

Nie używajcie 

Philipsa — to prawdziwie 

One nie spalają 

ŽAROWKA PUILIPSA 
CHRONI WASZE OCZY ; DBĄ O WASZĄ KIESZE!! 

   

  

nóść w Stolpcach. 

RZĄD FRANCOSKI. 
Skład nowego gabinetu. 

PARYŻ, (Pat). Skład nowego ga- 
binetu przedstawia się następująco: 

Prezes Rady ministrów i minister 
spraw zagranicznych — PAUL-BON- 
COUR. ё 

Finansów — CHERON. 
Roboty publiczne — BGNNETF. | 
Sprawy węwnętrzne — CHAU- 

TEMPS. 
Wojna — DALADIER. 
Lotnictwo — PAINLEVE. 
Marynarka — LEYGUES. 
Rolnietwo — QUEILLE. 
Emerytury — GALET. 
Sprawiedliwości — GARDEY. 
Oświata — de MONZIE. 

Kolonje — SARRAUT. 
Praca — DALIMIER. 
Higjena — DANIELOU. 
Handel — de JOUVENY 
Poczta i telegraf — EYNAC. 
Marynarka handlowa — MEYER. 
Podsekretarze stanu: w prezydjum 

  

"rady ministrów — Erot, w minister- 
stwie spraw zagranicznych — Pierre 
Cot, w ministerstwie spraw wewnętrz 
nych — israel, gospodarka narodowa 
— Patenotre, w ministerstwie lotniet- 
wa — Bernier, podsekretarz stanu do 
spraw-_nauezania technicznego — Du- 
cos, sztuki piękne — Mistłer, wycho- 
wanie fizyczne — Marcombes. 

Dekret o ukonstytuowaniu się nowego rządu 
Treść deklaracji Paul-Boncoura. 

PARYŻ (Pat). Dekret o ukonstytu- 
owaniu się nowego rządu ukazał się 
w dn. 20 b. m. rano w „Journal Offi- 
ciel*. Gabinet Paul Boncoura składa 
się z 17 ministrów i 12 podsekretarzy 
stanu, w tem 5 senatorów (w gabine- 
ce Herriota 6 senatorów). 19 człon- 
ków obecnego rządu wchodziło w 
skład gabinetu Herriota. Nowych m: 
nistrów i podsekretarzy stanu jest 10. 

Deklaracja Paul-Boncoura, po pod 
kreśleniu konieczności kontynuowa- 
nia polityki zagranicznej i wewnętrz 
nej poprzedniego rządu, poruszy zlek 

ka kwestję długów zagrancznych, któ 
ra była przyczyną upadku rządu Hex 
riota. Paul-Boncour oświadczył, że bę 
dzie kontynuował swoją politykę roz 
brojeniową, uwarunkowaną bezpie- 
czeństwem. Głównym punktem deklų 
racji będą trudności finansowe oraz 
usunięcie trudności deficytowych. O 
równowadze pełnego budżetu nie bę- 
dzie narazie mowy. Izbie pozostaje 
tylko 9 dni do przyjęcia lub dla prze- 
dyskutowania i głosowania nad pro- 
wizorycznym budżetem. 

  

SYTUACJA W NIEMCZECH. 
Litwinow u Schleichera. 

Ponownie stwierdzono całkowitą zgodność poglądów 
obu rządów. 

BERLIN (Pat). Sowiecki minister 
spraw zagranicznych Litwinow ba- 
wiąe w Berlinie w drodze powrotnej 

z Genewy do Moskwy, odwiedził kanc 

lerza Schleichera i ministra spraw za 
granicznych Neuratha. W, czasie wi- 

zyt, jak podkreśla urzędowy komuni 
kat, omawiano sprawy interesujące 
Niemcy i ZSRR. Stwierdzone ponow- 
nie całkowitą zgodneść między poglą 
dami obu rządów. 

Znowu bunt w oddziałach hitlerowskich. 
BERLIN, (Pa;). — W. Kassel zbuntowały 

się dziś dwa naredowo—socjalistyczne, 0d- 
działy szturmowe, liczące 600 członków, któ 
rzy zagrozili zbicrowem wystąpieniem z par 
tji hitlerowskiej. Powodem bezpośrednim 
buntu było usunięcie przez kierownictwo par- 
tji komendanta wspomnianych sźturmówek, 

który, nie ojrzymawszy z kasy partyjnej pie 
niędzy na pokrycie zobowiązań u dostawców, 
sprzedał z magazynu szturmówek produkty 
żywnościowe, przeznaczone dla rodzin sztur 
mewców. Przewidują, że bunt szturmówek w 
Kassel chejmie szersze koła. 

uzeom ZAWIADOMIENIE ===, 
Zawiadamiam, iż na mocy złożonej deklaracji do Rejestru Handlowego Sądu 

Okręgowego w Wilnie wystąpiłem ze spółki firmowej „T-wo Parowej Fa- 

bryki Konserw BAŁTYK w Wilnie'*, pozostawiając pełne pokrycie na zaspo- 

kojenie wszystkich zadłużeń i od dnia dzisiejszego nie ponoszę żadnej od- 

powiedzialności za wymienioną firmę. 

Wilno, dnia 19.XII 1932 r. 

Konferencja min. $ 
BIAŁOGRÓD (Pat). Pierwsze spoi 

kanie trzech ministrów Małej Enten- 

ty odbyło się w niedzielę pod przewod 
nictwem jugosłowiańskiego menistra 

spraw zagranicznych. Po wymianie 

zdań na temat ogólnej sytuacji polity- 

cznej przedłożył minister Benesz wy- 

   

  

praw zag. Małej 

A. WĘGROWSKI. 
     

  

Ententy. 
niki prac konferencji rozbrojeniowej, 
nawiązując do ostatnio zawartego u- 
kładu 5 mocarstw. W tej sprawie 

stwierdzili trzej ministorwie spraw za 
granicznych zgodność zapatrywań. Na 

stępne posiedzeniu wyznaczono na po 

niedziałek. 

  

Awantury komunistyczne. _ 
BERLIN. (Pat). W, kilku większych mia- 

stach Rzeszy powtórzyły się wczoraj, podob 
nie jak w Berlinie, manifestacje komunistycz 
ne, połączone z zaburzeniami. W Bremie ko 
muniści urządzili „pochód głodnych*. Po- 
lieji z trudem udałe się powstrzymać wzbu 
rzeny tłum bezrobotnych od wykroczeń, Do 
większych rozruchów doszło w Halle, gdzie 
policja musiała interwenjować przy pomocy 
pałek gumowych. Tłum napadł na sklepy z 
żywnością, Wi jednej z dzielnie Hamhurga 
komuniści stawili czynny opór policji. Wy- 
wiązała się bójka, w czasie której policja 
eddała szereg strzałów w powietrze na post- 
rach, W] Zittau i Duisburgu wydarzyły się po ' 
dobne rozruchy i napady na sklepy żywnoś 
ciowe. \ 

Hitlerowskie zamachy Бот- 
bowe na demy towarowe. 
BERLIN. (Pat), W Moguncji i w Gisses 

rzucono wczoraj bomby łzawiące de wielu do 
mów towarowych. W! Gissen polieja ujęła na 

rodowego socjałistę członka miejscowej szlur 
mówki, który przyznał się do zamachu. Wed 
ług doniesień prasy, władze ustaliły, że naro 
dowi socjaliści przygotowywaii na ubiegłą 
niedzielę podobne napady we wszystkich mia 
stach Hesj 

    

  

Klęska powodzi we Francji. 
PARYŻ, (Pat). Na skutek ostatnich obji 

  

tych cpadów Śnieżnych w Pirenejach w 8 
departamentach franeuskich, leżących u stóp 

Wschodnich Pirenejów nastąpiła powódź. 
Prawie wszystkie rzeki wylały. W! wielu miej 
secwościach koło Perpingan zostały zalane 
szosy Oraz zerwane Jinje kolejowe. Szereg 

wsi pozbawiony jest światła wskutek zala- 

nia wodą elektorwni, Wsie te odcięte są od 

reszty Świata, tak że dowóz żywności odby 

wa się na samolotach. 

Zmiany w liście gabinetu. 
PARYŻ (Pat). W składzie podanej 

listy gab.netu francuskiego zaszły na- 
stępujące zmiany: tekę m.nistra han- 
dłu objął Julien Durand. tekę eme- 
rytur — Mieddet. Podsekreiarzem sta 
nu mianowany został w ministerstwie 
roln ctwa Jaubert, w m-nisterstwie ko 
1on:j Geńdoce; w ministerstwie -pracy 
Dotassan. Nowy m'nister sprawiedli- 
wości Gardey objął równocześnie fun 
kcję w.cepremjera. 

Nowy gabinet -według 
klasyfikacji zawodowej. 

PARYŻ *Pat). Członkowie nowego gabine- 
tp według klasyfikacji zawodowej dzielą się | 
na 12 adwokatów, 6 docentów uniwersytec- 

kich, 5 dziennikarzy i literatów 2 lekarzy, jed 
nego inżyniera agronomia, jednego kapca, je 
dnego dyrektora koncernu dziennikarskiego 
jednego wyższego urzędnika rady stanu i jed 
nego członka francuskiej Akademji Umiejęt- 
ności. 

Uroczysta akademja ku czci: 
pierwszego Prezydenta 

Rzplitej Gabrjela Narutowicza: 
WARSZAWA (Pat). W dniu 19 b. 

m. w teatrze wielkim odbyła się uro- 
czysta akademja ku czci pierwszego 
Prezydenta Rzeczypospolitej ś. p. Ga: 
brjela Narutowicza. Na akademję 
przybyli p. premjer Prystor, marszał . 
kowie Sejmu i Senatu, członkowie rzą 
du, prezes NIK. gen. Krzemieński, po- 
słowie i senatorowie BBWR, przedsta 
wiciele władz administracyjnych i ko 
munalnych, generalicja, przedstawi- 
ciele świata naukowego, literackiego 
i społeczeństwa. 

, Na scenie, pięknie przybranej ziele 
nią, ustawiono popiersie pierwszego 
Prezydenta Rzeczypospolitej. Wokół 
ustawiły się poczty sztandarowe orga 
nizacyj byłych wojskowych. O godz. 
12,15 przy dźwiękach hymnu narodo- 
wego zajął miejsce w loży Pan Prezy- 
dent Reczypospolitej. 

Akademję zagaił przewodniczący 
komitetu uczczenia pamięci Pierwsze 
go Prezydenta Rzeczypospolitej mar- 
szałek Senatu Raczkiewicz, składając 
hołd świetlanej pamięci pierwszega 
Prezydenta. Rzeczypospolitej. Zkolei 
wygłosił przemówien'e gen. dyw Rydz 
Śm/gły, który nakreślił dzieje życia 
tragicznie zmarłego Prezydenta, któ- 
ry wszystkie swe obowiązki traktor 
wal po żołn*ersku. Następnie wicemar 
szałek Sejmu Makowski mówił о 
wielkim patrjotyźmie $. p. Prezydenta 
Narutowicza, o Jego niezwykłych zale 
tach charakteru, o haniebnem sponie- 
wieraniu pierwszego Prezydenta «a 
zdradziecko zadanej Mu śmierci. Wre 
szcie b. minister Zaleski scharaktery- 
zował działalność Ś. p. Narutowicza na 
terenie uniwersyteckim zagranicą, na 
terenie polityki wewnętrznej i zagra- 
nicznej. 

Program akademji 
częścią koncertową. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WIARSZAWĄA. (Pat). DEWIZY: Londyn —- 

2957 9.70; Nowy York kabel 8,929 — 
8,909: Paryż 34,85 — 34,77. Szwajearja — 

171,90 — 171,47; Berlin w obrotach pryw. — 
212,50. Tendencja niejednolita. 

  

  

    

zakończył się 
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Zamachowcy ukraińscy przed sądem doraźnym we Lwowie. 
Zamachowcy ukraińscy z Gródka Jagiellońskiego. 

  

  
  

  

Na zdjęciu 
tych zamachowcć 

  

   

zem podobizny trzech u 
r od strony lewej: Zenona 

Drugi dzień 

Kos    aka, Wasyla Bilasa i Dymytia Danyty- 

SZYNA. 

rozprawy. 
Zeznania oflar napadu na Gródek 

  

(Pai), — W niedzielę sąd zebrał 

się nu eddziale chirurgicznym & u Pow 

szechnęgo celem prze hania świadków, po 
iłalu ua kuracji. Jedną 7 

je 

  

  

   

   

   

  

sal 

   Kliczaka pr 
w wózku. Zeznał 6n, Ż 
mencie przy furtee ogrodzenia, ołaczająceżo 

budynek Urzędu Poeziowegi natknął się na 

10—12 esokników, prze zamaskowa- 

nych, kfórzy biegiem minęli i wbiegli do 

gmach l świadek usłyszał z zew 

nątrz strzały. 5 Świadek wbiegł na 

korytarz i w tej chwili jakiś zamaskowany 

osobnik zawołał do niego: „Ręce da góry 

Zanim świad 
niu, cscbnik len strzelił do 
przeszyła Klimezakowi płuca i naruszyła krę 

gosłup. 
Następny Świadek Kohmuira, lat 57, księ- 

gowy Kasy Skarbowej, cpowiada, ż 

z rachmistrzem Dębińskim znajdował 

przy pracy w swym pskoju służbowym, 

w powsej chwili otworzyły się drzwi i uk 

zał się w nich jakiś csobnik, wysoki, w czasy 

ce akudemickiej, zamaskowany i tuż za nim 

drugi <=cbnik, niższy w ezapee Politechniki 

Łwowskiej i zawołał: „Ręce do góryt*, ро- 

czem natychmiast oddał dwa strzały, zaś 5/0 

j a nim drugi osobnik oddał jeden strzał. 

wezas świedek rzucił się do drzwi i zam 

knął je, gdyż w kasie znajdowało się wiedy 

54 tysiące zł. 
W tem miejsęu prokurator zapyłuje oska” 

żonege Danyłyszyna, który w sobstę uparcie 
odmawiał wszelkich zeznań, jakiego używał 
rewciweru. Danyłyszyn odpowiada, że nie pa 
mięta. Prokurator zażądał zaprotokółowania 
łego, że Danyłyszyn po raz pierwszy złożył 
wogóle zeznania. Następnie prokurator 
pyłuje Biłasa © markę jego rewelweru i skad 

zna się na rewwerach. Świadek odpowiada, 

že nauczono go obchodzenia się z rewołwe- 
rem dopiero w przeddzień napadu. Następnie 

prokurator zapytaje cskarżonego Blłasa. „di 
ki miał pan rewolwer, gdy pn zabijał Holėw 

w krytycznym mo 
  

   
           

  

    

   

   
       

   
   

        

  

     

   

  

   

  

kę?“. Oskržony Bilas odpowiada, že rewo)- 
weru nie m adnego i że wcgółe do mor- 
derstwa Ha i się nie poczuwa. 

Żębiński, rachmistrz Urz 
ył zeznania zgodne z zezna 

      

   

  

Poeztowego. 71 

  

niami świadka Kohmana, 
Świadek Sługccki, lai 35, posłerunkawy 

P. P. ach, opowiada, że po ukoń    
do obchodu w. z komendantem posterua 
ku Ś p. przodownikicm Kejakiem dróg oko 
licznych, em ewenfualnego przychwycenia 
sprawców napadu na Urząd Poczłowy. Obaj 

ę torem kolejowym aż do stacji Giin 

warja, gdzie ujrzeli dwóch csobników 
Powzięłi podejrzenie, że są to sprawcy aa- 
padu i wówczas świadek zapytał: „Kto tam?“ 
Wtedy cekarżony Danyłyszyn strzelił do nie 
go i niemal równocześnie oskarżony Bilus 
również strzelił de przedownika kKojaka, ida- 
cego za Świadkiem. Świadek rorpoznał obu 
cskarżenych z całą stanowczością. 

W tej chwili wstaje oskarżony Dany!y- 

szyn i oświadeza, że świadek się myli, ponie 

waż Biłas zupełnie nie strzelał i oba strzały 

cdduł on. Danyżyszyn Św. Sługocki obstaje 
stauoweze przy 8 h zeznaninch, które go 

tów jes złożyć pod przysięgą. 
Pr rater zapytuje Danytyszyna, czy ró- 

wnież sam dokonał mordu na Hołówce. W 

tem miejscu wywiązuje się polemika między 

cebroną a prokuratorem, Na tem rozprawę 

niedzielną zakończono. — Dalszy ciag ® рт 

niedziałek e godzinie 10 rano, 

Aresztowanie 
dr. Barwińskiego. 

LWÓW, (Pat). — W! związku z oświadeze 
niem oskarżonego Żurakowskiege, który 707 
nawał na rozprawie, że znany lekarz Iwow 

ski dr, Barwiński (Ukrainiec) miał się zająć 

wyrobieniem alibi dla spraweów napadu w 

Gródku Jagiellońskim, władze połeciły aresz 

tować dr. Barwińskiego. Równocześnie prasa 

donosi, że władze policyjne prowadzą dalsze 
dochodzenia w sprawie napadu w Gródku Ла 
giellońskim, Wynik ich ma być bardzo sen- 

sacyjny. 

   

  

     

    

  

     

  

Trzeci dzień rozprawy. 
Dzisze zeznania świadków. 

LWÓW. (Pat). Wi trzecim dniu rozprawy 

przeciwko oskarżonym © napad w Gródku 

Jagicilońskim przestuchiwano świadków zaj 

a. Rozprawę rozpoczęto © godz. 9.15. 

Pierwszy zeznaje świadek Pankiewicz Mar 

jan, iat 26, asystent pocztowy w Gródku Ja- 

gielieńskim, urzędujący w cetnrali telefonicz 

nej urzędu pocztowego, który zeznaje: Cent- 

zala tcietoniczna znajduje się w tej części 

gmachu, w której. jest kasa skarbowa. W 

pewnym momencie otwcrzyły się drzwi I do 

pokcju wszedł jakiś osobnik w ехарее nka- 

demiekiej, który  krzyknąwszy: „Padni 

dwa razy strzelił do świadka. Świadek po- 

łożył się, jednak osobnik jeszeze trzykrotnie 

strzelił, chybisjąc. Był on podobny do tego, 

który leżał poiem na korytarzu zabity. Pa 

wyjścia osobnika z pokoju, świadek zatele 

fonował po policję. Po pewnym ezasie ktoś 

gświadczył, żę bandyci są na piętrze, wobec 

czego świadek pobiegł po rewolwer, an powra 

cając ujrzał leżącego Kołucza. Kolacza ulo- 

żena na łóżku, poczem Świadek musiał pow 

rócić do swego zajęcia. Żaden z urzędników 

broni nie posiadał w czasie napada. Oskur 

żonych Świadek uje póznaje. Na py anie ob 

rońcy nie umie odpowiedzieć, z której stro 

ny była strzelanina. Nie wie też, ezy po šwi- 

stku były strzały i skąd padły. Kołaeza poło 

          

    

  

   
Tak niemiłych sytuacyj uni- 

knie się, jeśli się przygotuje 

   

— Zapali pan? 

— Dziękuję, tych nie palę. — 

kolekcję w ozdobnem pudełku, 

żono po tej stronie, po której znajdowało 
się bluro naczełnika i pokój oddziału oddaw 

czego. 
Następnie zeznaje pani Vogcigesang, lat 

40, która była w biurze z kasjerem Stebłew- 

skim. W' pewnej chwili z przed oklenka sfrze 

lene do Stebiewskiego. Następnie jeden po 

drugim wpadło do kasy dwóeh osobników, 

z których jeden ehwycił pleeek, a drugi 

przeszukał biurko. Jeden z nich po wyjściu 

wrócił i zabrał latarkę, którą mu świadek 

pedawał Po ich wyjścłu świadek zauważył 

przez ckienko leżącego kontrolera Tomkowa. 

Oskarżanyeh nie poznaje. Była przestraszona 

w twarz im nie patrzyła, natomiast pamięta, 

że jeden z napastników miał popielate spod 

nie, podobnie jak u oskarżonego Biłasa, Pro 

kurator zapytuje, czy świadek boi się rozpoz 

mać cskarżonyeh. Na pytanie obrońcy świa- 

dek zeznaje, że naprawdę napastników nie 

pamięta. Natomiast zgodnie z oświadezeniem 

oskarżonego Biłasa przyznaje, że na kory- 

tarzu stało trzech napastników, którzy wo- 

toli: :Prędzej, prędzej!* Widziała wyraźnie 

tylko tego, który brał pieniądze. Po teczkę, 

zdaje się, wrócił ktoś inny. Następny Świa- 

dek Chaja Zottenberg, lat 30, żona kupea, 

w momencie napadu nadawała list przed 

ekienkiem, gdzie siedział Tomkow. Koło niej 

DZIEWCZYNKI DLA DZIECI 
(Choinka w szkole zaw. 

„Czy pani chce zobaszyć jak wileń 

ska bieda przychodzi z pomocą wileń- 

skiej nęd spytała mię jedna zac- 

na niewiasta. Odpowiedziałam, że о- 

czywiście tak. Tyle się widzi, czyta i 

słyszy obrzydliwości, że jeśli niebo 

zdarzy, że s'ę może trochę odetchnąć 

innem powietrzem... 

Więc do szkoły przemysłowo-han: 

dlowej stojącej uroczo pomiędzy b. 

Botanicznym a Bernardynką, latem 

zatułonemi w najpiękniejszą zieleń, 

obecnie pełne straszących w.:dm na- 

gich drzew wyciągających zziębnięte, 

czarne, mokre i niespokojne konary 

ku przemykającym przechodniom. 

Alle w szkołe jest jasno... jasno... jas- 

no... od roześmianych oczu najbar- 

dziej od ruszających się przy kubkach 

i talerzach gębusiek, i od świeczek du 

żego drzewka, i od głosów rozbawio- 

nych, od tupotu paruset nóg, od weso- 

łego hałasu. 

Skąd są dzieci? Zewsząd, z ulicy, 

te najbiedniejsze, te zmarźnięte wiecz 

nie. od jesieni do, wiosay. i te które 

  

   

im. E. Dmochowskiej). 

przysłały po skontrolowaniu czujne 

Wincentynki i te, któ1e przyprowa- 

dziły uczennice, znajome, biedne dzie 

ci sąsiadów, te, o których wiedziały, 

że to będzie ich jedyna choinka. Dziel 

ne, kochane dziewczęta! Jest ch tu 

250 w szkole i doprawdy, nie są to pa- 

nienki zamożnych rodz ców. W; - 

kie wyszły ze świata pracy i do ta 

go śweata idą, zdobywając fachową 

wiedzę pod przewodnictwem za ;łużo- 

nej dyrektorki p. Klawe i takiej idco- 

wej kierowniezki jak z Makowskich 

p. Gulbinowa * p. Giecewiczówna, 

(wymieniam te, o których zasługach 

wiem najwięcejl, rozwijając takie oto 

cnoty obywatelskie, jak urządzanie, 

już po raz drugi, choinki dia biedny h 

dzieci z własnych funduszów. 

Jakto, z czego? Przecież to kosztu 

je? Ja myślę... Proszę popatrzeć jak 

to bractwo zajada. Rzędem, jak opy: 

chające się kaczęta, siedzą płaźniuki 

i dziewczyneczki od lat 2 do 12 i zanu- 

rzywszy nosy po oczy w kubkach, 

„siorbią* słodką herbatę, zagryzając 

    

             

  

stał Izaak Winter, Gdy wychodziła, tuż przy 
bramie zobaczyła wpadających 7 czy 8 osch 
ników w maskach, uzbrojonych w rewolwe 
ry. Przestraszyła się i stanęła pod ścianą. 

Napastniey miaęli ją i w tym samym momen 
cie usłyszała strzały. Po chwili otrzymała 
strzał w nogę, lecz strzeinjacego nie widzia- 
ła. Usłyszała za sobą ed strony bramy głos: 
„Nie rue ię, be będzie lepiej!* Po lewej 
strónie ważyła Klimczaka, pGezem roz- 
legła się strzelanina i gwizdek, na któr-go 
cdgtos napastn zaczęli ucie przez bra- 
mę. Naliezyła ieh 4—5. Klimezak, który le- 
žali, kazał jej pójść po pomoc. Udala sie na 
pocztę, pe dredze zobaczyła leżącego Win- 
tera, Następnie przybyła policja i zaraz po 
<patrzeniu jej rany składała zeznania. Oskar 
žonych nie poznaje. 

Następny świadek, Izaak Wiater, lat 
pemcenik handłowy, nadawał listy przy ©- 
kienku, przy którem urzędował Tomków. Pa 
przeciwnej stronie, gdzie była kasa, nagle 
usłyszał strzały. Cheiał uciekać, lecz otr 
mał postrzał w rękę. Ktoś zawołał: „Stój!* 
ale pcnieważ nadeszli Matthauser i Grahiń- 
ski, udało mu się uciec. Ranę cbejrzał mu ie 
karz. Oskaržonych nie poznaje. 

Następny świadek Sternberg, kupiec z 
Gródka, nadawał na poczcie pieniądze w 
przeddzień napadu i usłyszał, jak jakiś osob 
nik zapytywai wcźnego poczty, gdzie się 
znajduje kasa, poeczem osobnik ów eoŚ pisał. 

„ant tež fotografij dwóch zabi- 
tych napastników Sternberg nie rozpoznaje. 

Następny i ostatni świadek Koehler, star 
szy asystent kolejowy w Glinnej Nawarji, 
pedezas służby w urzędzie staeyjnym usty- 
szał dwa strzały rewolwerowe i dwa karabi 
nowe. Wówczas zamknął drzwi. Opowiada. 
że rannego posterunkowego Sługockiego wpro 
wndził do Środka budynku i opatrzył, Poste 
runkewy mówił, że komendant już żyj 
Zįwiadomii ealą linję i otrzymał wiado- 
moeść, że widziano 2 oscbników, ldących w 
kierunku Mikołajewa. Świadek omawia 5у- 
tuację, w jakiej popełniono zbrodnię w Glin 
nej Nawarji podezas ekspedycji pociągu, ja- 
kc dyżurny ruchu. Godzinę przed wypad- 
kiem nie zauważył żadnych podejrzanych 

     

      

  

     

21. 

    

   

  

   

    

esobników. © godzinie 11 zarządzono przer 
wę 18-minutową. 

    

ISA k NS i 

Pogłoski o objęciu przez wojewodę Beczko- 
wicza placówki dyplomatycznej w Rydze. 
W ubiegłą niedzielę i wczoraj uka 

zały się w pismach miejscowych pogło 

ski o przejściu p. wojewody Beczkowi 

cza na stanowisko posła polsk ega 

przy rządzie łotewsk'm w Rydze, o- 

raz o przypuszczalnych jego następ- 

cach na województwie wileńskiem. 

Zwrócilśmy się telefonicznie w 

tej sprawie do miarodajnych źródeł 

w Warszaw:e, jednakże nie zdołaliś- 

potwierdzenia po- 
   
my tam uzyskać 

ższych pogłosek. 

Antyżydowski 
hitlerowców 

Naskutek naszego zapytania do- 

wiadujemy się również z Sekretarjatu 

Okręgowego BBWR, że, wbrew -nfor 

macji podanej wczoraj przez „Express 

Wileński'—pośród szeregu własnych 

tego pisma komentarzy, które nas ne 

interesują — żadna „poufna dysku- 

sjać na temat zmiany na stanowisku 

wojewody wileńskiego na posiedze- 

nich grupy regjonalnej posłów i sena 

torów BBWR nie m'ała miejsca. 

    

e wystąpienia 
austrjackich. 

Zamach gazowy na dom towarowy. 
WIEDEŃ. (Pat). Wkezoraj narodowi soc- 

jnliśei dokonali w wielkim domu towaro- 
wym Gerusross zamachu gazowego. W róż- 

h sklepu podłożono rurki 

zowe z gzzami łzawiącemi oraz bomby cuch 
nące, PGlicja odnalazła te rurki w 15 miej 

         

  

    Sea! Publiczność rzuciła się tłumnie da 
wyjścia częście cheszie się bez poważ 
niejszyeca wypadków. Również przed domem 
tewzrowym Krupnik narodowi soejaliści u- 

zili zbiegowisko w celu wypłoszenia ze 

    

sklepu kupujących. Na szybach wystawo- 
wyeh przedsiębiorstwa nałepieno ulotki z 
napisami: „Nie kupujcie u żydów!” Połieja 

ztowała 2 osoby, podej ue e udział w 

zamieszkach oraz 32 kołporierów ulotek. W 
naty polieja przeprowadziła rewizję w Doniu 
Brusainym na Hirsehengasse craz w do- 
mach hitlerowskich w poszczególnych dziel- 
nieaeh Wiednia, Sekretarz stanu oraz pre- 

dent polieji zapowiadsją użycie surowych 
średków przeciwko burzycielom spokoju. 

    

Ohydne morderstwo trzyletniej 
dziewczynki 
ma tie seksualnem. 

BERLIN. (Pat). W, miejscowości Goermitz 
pod Lipskiem dokonano ohydnego mordu na 
tle seksualnem. W przepływającej w pohiiżu 
rzece mieszkańcy znaleźńi zwłoki trzyłetniej 
córeezki jednego z miejscowych robotników, 

  

Przed sensacyjnym procesem 
Paryż, w grudniu. 

Sędziowie 11 fzby karnej w Paryżu w cia 
gu świąt Bożego Narodzenia rozstrzygnąć 
mają naraszeie głośną aferę. Dunikowskie- 

go. Na dzień 23, 24 i 30 grudnia wyznaczony 
. zestał proces polskiego „inżyniera*, który 

   mieni się wynałazcą złota i pragnie uchodzić 
2a nowoczesnego alchemika. Jak dożąd jed- 
nak, nie znałazł wiary, Natomiast oskarże- 
ny jest s oszustwo i nadużycie zaufania. 

Czy Dunikowski oczyści się przed sądem 
i zrehabilituje? Opuśeci może się sądowa w. 

giorji pokrzywdzonego? Trudno coś wyro- 
kować w tym względzie, ale wydaje się to 
mocno wątpłiwe- 

OFIARA CIEMNYCH INTRYG — POWIE 
OBRONA. 

Tak czy owsk Paryż będzie miał na Świę 

ta proees sensacyjny. Akurat na Święta, gdy 
zazwyczaj nie się nie dzieje. Afera Dunikow 

skiego destarezyła już tyle emocyj z począt 
kiem reku i teraz zmierza ku rozwiązaniu 

Rozprawa sądowa obłitować będzie z pewno- 

ścią w. burzliwe momenży. W; perspektywie 
niejeden dramatyczny ineydent. 

    

Sam Dunikowski przedstawi się sądowi 

jako ofiara ciemnych intryg, tajemniczych 

machinacyj. Żena Dunikowskiego, najlepsza 

jego adwokatka, która z tak niezachwinnaą 

wiarą broni wynalazku męża, która ostatnio 

poruszyła niebo i ziemię, żeby przyśpieszy 

proces, posuwająe się aż do upomnienia sę- 

dziego śłedezego przez komornika sądowego 
roztGczy z pewnością przed sądem wstrzy- 

sający obraz. W eiemnych barwach odmala- 

je zawartą walkę, jaka się podobno toczy © 

wynalszek mąża. Przedsjawi swoje cierpie- 

nia, miesiące niepewności. Opowie, ile uknu- 

to zasadzek, ile zamachów ona sama odparo 

wała, Przyprowadzi może swoje trzy bledziut 
kie córeczki, by — jeśli nie zdoła przekonać, 
to przynajmniej wzruszyć sędziów. 

7 ławy obrończej podniesie się potem 

głos adwokata Legranda. Jeszeze rok temu 

  

  

Dunikowski mógł wybierać wśród najtęż- | 

szych obrońców Paryża. Dziś opuścili go wszy 

sey wieley. Sławni Henri Torres wycofał się 

pośpiesznie, gdy afera poczęła się staczać w 

przepaść skandalu. 

Adwokat J. Ch. Legrand broni zazwyczaj 

Połaków i z tego tytuła podjął się i obrony 

Danikowskiego. Nie można powiedzieć, żeby 

misję swają traktował lekceważąco. Oprócz 

powodzi dokumenżów, listów, koniraktow, 

ekspertyz, wytóczy również najeięższą swoją 

kolubrynę. Powie, że jeden z ekspertów, ma 

jących zbadać wynalazek Dunikowskiego i 

wydać orzcezenie © jego wartości, zaintereso 

bułeczką z marmeladą, a dopiero co 

„wcinały* duży kotlet z kartoflami. 

Dostają jeszcze ciastwo i aż sapią z 

błogiego najedzenia się. Trzema part- 

jami zasiadają do stołów a m łe go: 

spodyńki biegają, nakładają, karmią 

i poją najmłodszych swych gości, trzy 

mając na kolanach i w objęciach ma- 

łe bimbasy, jak przystało na przyszłe 

matk, ruchem bardzo tkliwym, roze- 

śmiane i szczęśliwe, że tak na wszy l- 

kich wystarczyło. Od samego rana p' 

trasiły i smażyły tę obfitą kolację, z 

której i matki, przysiadłszy sę bocz- 

kiem korzystają, patrząc, rozradowa- 

nym wzrokiem, patrząc, jak dzieci je- 

dzą. 
Teraz są gry: krążenie kołami po 

sali. za większemi drepczą maleństwa, 

z poważnemi, groźnemi minami, uwa 

żając pod nogi, żeby nie bencnąć. 

Wnet i kolendy wybuchają temi me- 

lodjami, wrośn'ętemi w nas jak włas- 

ne dzieciństwo. Gzy iest coś piękniej- 

szego jak kiedy zacietrzewione dziecin 

ne głosy oznajmują że „Wczora z wie 

czora, zniebieskiego dwora“... albo że 

„Przybieżeli do Betlejem...* Wszystko 

to jednak, i marsze, i przytupywania, 

to tylko prolog, do chwili równie waż 

nej jak kolacja. Za tajemniczą kotarą 

  

   

        

wany jest materjatnie, aby wynalazek ten ni 

gdy nie ujrzał Światła dziennego. Jest bo- 
wiem prczesemt rady nadzorczej spółki po- 
siadającej kopalnie złota. 

Go na to odpowie p. Duilici, dyrektor pa 
ryskiej „Keołe Centrale", gdyż o niego ju 
chodzi? Co powiedzą dwaj jego koledzy, -- 
eksperci Szneić i Bedot, którzy czynili próby 
ze „złotadajnym* aparatem Dunikowskiego 
i dełączyłi się do cerzeczenia p. Guilleta. Za- 
biorą jeszcze głos eksperci sprowadzeni + 
Anglji, z Włoeh, a może nawet ze Szwecji 
Również uczeni franeusty oraz przedstawi 
ciele strony skarżącej, tow. „Finiedus*, be 

dą mie coś do powiedzenia. Ńie zabraknie 
chyba rczprawie ożywienia i zapewne tak- 
że sprzecznych orzeczeń. 

   

NIESAMOWITE PERYPETJE AFERY 
DUNIKOWSKIEGO. 

Trudne przewidywać, co ostatecznie wy- 
niknie z fcgo procesu. Tak jak dziś sprawa 
stci, nie przedsjawia się ona dla Dunikow 
sklego zbyt różowo. Trudno poważnie zapat 
rywać się na odkrycie, na temat którego 

-sam wynalazca tyle faniastycznych i nieok 
rešlonych rei marzeń, skoro ta afera już od 
roku jest widownią niesamowitych, a ezs5a- 
mi wręcz humerystycznych perypetyj. 

   

Aresztowany w lisżopadzie zeszłego roku 

na Riwjerze naskutek skargi © oszustwo i 
niedotrzymanie umowy, wniesionej przeć 

tyeh, którzy go finansował, Dunikowski z: 

rzeka się, że z łatwością wykaże swoją nie 

winność i wniwecz sbróci wszystkie zarzuty. 

Sędzia Śledczy p. Ordonneau daje mu Środki 

po temu. 

Tygodniami całemi Dunikowski buduje 

swój aparat w zaciszu laboratorjum parys- 
kiej „Eeole Centrale“. Wyznaezeni zostają 

dla kontroli trzej eksperci, m. in. dyrek/or 
Szkeły Centralnej p. Guillet. 

Paryż przez te tygodnie zyje pod wraże- 

niem „epokowego wynalazka“. ni sen 9 sło 

cie. Za murami więzienia żyje człowiek, któ 

ry odkrył wielką tajemnicę. Co za niespra- 

wiedliwość popełniono wobec wynalazey, któ 

ry robi złeto? Pomimo awanturniezej przesz 

łcści autorytet Dunikowskiego jest niezach- 

wiany. Prasa w 100 procentach jest mu przy 

chylna. 
Za kilka dni przed wyznaczonym teriai- 

  

  

| nem decydujących doświadezeń wybucha pier 

wszy skandal, Dunikowski zaprezentował 

swój aparat cbrońeom, którzy są zachwyce- 

ni i przysięgają, że widzieli złoto. Na widow 

nię wkraczają jednak eksperci i żądają sta 

newczo wykluezenia obrońców podczas afie 

jalnej demonstracji. 

       

niespodzianka! Prezenty: Wszystkie 

120 dzieci trzymają ściśnięte w garści 

kartki z numerem, „to znaczy že dia 

nas będzie gościniec” oznajmia mi Hu 

sty malec wyciągając łapinę z talzmu 

nem. 
Zaglądamy za tę kotarę. Dla Bo- 

ga, jakim cudem?... Tož tu caly maga- 

zyn „przedmiotów pierwszej potrze- 

by”. Rzędem stoi 30 par trzewików, 

różnej.miary, nowe i znoszone, 10 cie- 

płych paltocików, a dalej porządnie 

złożone garniturki ubra sukienk' 

kaftaniki, majteczki, bluzki, koszulk 

pończochy, czapeczki, rękawice j cze 

go tam niema! Koperty z papierami 

i obrazkami, drobiazgi zabawkowe, 

łakocie i jabłka w torebkach z kolo- 

rowego pap:eru... Ubranka odrobione, 

ozdobione estetycznie, z dbałością że- 

by dzieciak ładnie wyglądał w tem, 

co te pracowite rączki uszyły. 

Z czegoż to wszystko, z czego? Co 

to za tajemnica? Jakiż hójny mecenas 

dał fundusze? Jaki urząd kredyty? Ja: 

ka zbiórka przedmioty? Nikt nie nie 

dawał, tylko te 250 dziewczynek szkol 

nych, które b'egają teraz z radosnemi 

twarzami. One to przy pomocy nauczy 

cielstwa, które dało 60 zł. zebranych 

wśród siebie, gospodarzyły tak dosko- 

    

którą kte$ wyprowadził z przed domu rodzi 
ców. Okazała się, że dizecko po zniewołent 
zestało w bestjalski s b uduszone i wrzu 
cene de wedy. Sprawców doiyehezas nie wy 
kryto. 

    

  

  

  

Dunikowskiego. 
W; pierwszych dniach lutege 

wreszele de zapowiedzianej eddawna uroczy 
stej „premiery narodzin złoła. W Paryżu 
panuje olbrzymie zainteresowanie, Rozcza- 

dochodzi 

  

rowanie jest jeszeze silniejsze. A 

Cala ta pierwsza demonstracja to byt nie 
przerwany ciag fajemniezyeh ceksplozyj, krėt 
kieh Spięć, zgublonych tubek, pomieszanych 
materjułów radjoaktywnych, trudności z wy 
regulowaniem aparatu. Rezultat: zero. Ogėl 
na konsternaeja. 

Rczchodzą się pegłoski o ciemnych knó- 
wanmiach ekspertów. Jednakże autorytet Du- 
nikowskiego deznał poważnego uszczerbku. 
w prasie pojawixja się pierwsze wrogie mu 
cpinje. 

Gstatecznie zgodzeno się ze wszystkiem 
winien zaimprowizowany zby; pośpiesznie 
xparat. Trzeba sprowadzić wiełką maszynę, 
jaką Danikowski pozostawił na Riwjerze, —- 
Ale gdzie jej szukać? Okazuje się, że... w 
łombardzie, w Monte Carło. 

Finansiści jeszeze raz wyciągają portfele 
i ofiarnie pokrywają wszystkie koszta. -- 
Dunikewski dostaje swoją maszynę. Nie kwa 

pi się jednak z przygotowaniem nowych doś 
wiaądezeń. Sędzia Śledezy kilkakrotnie urgu 
je. Nakonmiec wyznaczono nowy termin. W 
dnia tym Dunikowski nie ruszył paleem, Oś- 
wiadezył, że doświadezeń nie uskuteczni, po 
nieważ nie ma odpowiednieh gwaraneyj. Nie 
było nigdy dokładnie wiadomo, o jakie gwa 
raneje ehdzi. Może dowiemy się o tem obee 
nie z procesu. 

Wyznaczeni z urzędu eksperci oświadcza 
ją w swoim raporele, że aparat Dunikowskie 
go nie posiada Żadnej warjości i jest misty 
fikaeją. Jeśli orzeczenia innych faehoweów 
nie potrafią zmienić tej opinji, Dunikewski 
skazany zostauie za Oszustwo. 

I wówczas rozwieje się w nicość jeszcze 

jeden sen 9. złoci . 

<ASWIĘ 
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AKADEMJA 
ku czci ś p. Prezydenta 

Narutowicza. 
We środę 21 b. m. o godzinie 18 od 

będzie się staraniem Rady Grodzkiej 
BBWR w Wilnie w sali sekretarjafu 
wojewódzkiego przy ul. św. Anny 2 
uroczysta akademja z powodu 10-le- 
cia zgonu Pierwszego Prezydenta Rze 
czypospolitej Gabrjeła Narutowicza. 

Szczegółowy program akademji po 
dany zostanie jutro. 

Kte wygrał? 
WARSZAWA W, drugim dniu ciągnienia 

II klasy 26 Połskiej Państwowej Lote. 
sowej główniejsze wygrane padły na numery 
następujące: 8 

15 tys. zł, — 1721; 10 tys. — 62690 i 
104707; 5 tys. 2165 i 114906, 2 tys. — 46667, 
74316, 83233, 91974, 93694 i 122388. 

Kronika telegraticzna. 
—W GŁOŚNYM PROCESIE POLITYC 
W LIPSKU przeciwko 14 komunistom, os 
żonym o przygotowania do zdra 
kradzieży 
wczoraj wyrok, skazując 
czną karę 25 łat więzienia. Cała pras omu- 
nistyczna podnosi z tego powodu gwałtowny 
alarm i grozi zaburzeniami ulicznemi, > 

— WC TROWYCH KOLACH PARLA- 

MENTU RZ 
niesień prasy myśł szukania rozwiązania 
skomplikowanej sytuacji politycznej drogą 
rozwiązania Sejmu pruskiego i przeprowadze 
nia nowych wyborów. W kołach tych 
podobno na to, że narodowi so 

ni wynikiem wyborów, skłonni byliby do u- 
kładów zarówno w Rzeszy jak i w Prusach 

SDEPERUEEWADERTDGDEDERCDGRGDGR 

m | | э 

doskonale oczyszczają pory skó- 
ry, pobudzają transpiracje, zapo- 
biegają tworzeniu się wągrów, 
pryszczyit.p. i utrzymują czys- 
tą, gładką, o świeżym wyglądzie 

CERĘ. 

          

   
   

ar 

   

  

    
        

    

  

Przed kupnem 

NART 
i sprzętu narciarskiego 
należy porównać wyroby fabryki 

„LIGNOPIL“ 
produkującej od szeregu lat z wyro- 
bami nowopowstałych wytwórnii prze- 
konać się, że narty fabryki „Ligno- 
pil** są pierwszorzędnej jakości tak 
co do doboru odpowiedniego drzewa 
usłojenia jak i precyzyjnego wykona- 
nia, giętyeh ma formach żelaznych 
Duży wybór nart (od 10 zł), butów 
nareiarskich (od 25 zł.) i sanek spor- 

towych w sklepie fabrycznym 

ul. Św. Jańska Nr. 2, tel. 7-41 
iw S$-CE MYŚLIWSKIEJ 

ul. Wileńska Nr. 10 
  

  

W. KIEWLICZ i S-Ka 
wiino, Mickiewicza = tel. 1-46 

WĘGLA GÓRNO- 
ŚLĄSKIEGO 

KONCERNU GIESCHE SP. akc. 

Dostawa natychmiastowa w szczelnie 
zaplombowanych wozach 

  

  

HONIARI WINKELHAUSENA 
Z 

7 PRAWDZAWYCH-NAJTENCZE 

— | gospodarz sam zapala papierosa, a gość... spogłąda na zegarek. 

zawierającą osiem najwyższych gatunków 

(100 sztuk), które wszystkim dogodzą. 

nale. Wszystkie stare 
zdołały zebrać szmatki poprały, po- 
krajały i uszyły te małe szatki. „Bo 

proszę Pani, z jednej mojej sukienki, 

to dwie takie można uszyć, a te koł- 

nierzyki i mankieciki, to z chustki do 

nosa, a z prześcieradła, ło trzy ko: 

szulki“ i tak dalej. Z kawałków, nie” 

użytków, wyszły te ubranka, ta bieliz 

na,. A teraz włożą na „swoje dzieci, 

ubiorą swych małych gości, butki im 

naciągną i oto sala zmienia się w wiel- 

ki bazar, z którego każdy wychodzi z 

pełnemi rękami, bo nawet te najmniej 

sze, które matk* prowadzą za rączkę, 
trzymają mocno przyciśnięte do bro 
dy trzewiki, piernik, jabłko, i co tam 
mu sie dostało. 

Dobre, kochane dziewezęla! Cicho, 

bez ogłaszeń zrobiły swoje. Ale trze- 
ba o tem napisać, bo 'ch czyn społecz- 
ny, ich „wyzwanie* powinno znaleźć 
echo w nnych szkołach. Jakżeby to 
był śliczny, wileński zwyczaj, gdyby 
każda średnia szkoła urządziła taką 

dla „swoich* dzieci choinkę. Gimnazja 

Nazaretanek, Orzeszkowej, Jezuitów, 
które uchodzą za zakłady zamożaiej- 

szych dzieci, gdzie dużo mają organi- 

zacyj kulturalnych, czyby nie pomyśla 

ły o takich choinkach? Ba, gdyby tak 

  

  

  

swoje i jakie - 

2 DOBRYCH NAJLEPSZE 

Zamiast dalej... choinka studencka? 
komerszów, gdzie bywa dużo dymu i 
trunków, wrzawy i wygrażania prze- 
ciwnikom politycznym, gdyby taka 
naiwna choinka np. dla ubogiej mło- 

  

dzieży szkół rzemieślniczy h. dla 
burs? : 

‚ Doprawdy gra warta zachodu. 
Gdybyście widzieli te radosne, słonecz 
ne uśmiechy: te, na parę godzin uspo 
kojone, zadowolone matki, którym się 
stroskane twarze rozjaśniły na ten wie 
czór. Zapłata za ofiarny, chrześcjań- 
ski czyn społeczny jest zawsze tak 
hojna, że tylko dziwić się należy, że 
każdy tego nie rozumie. 

I jeszcze jedna myśl mi przyszła 
do głowy, patrząc na ten ruch wy 
tłum małych postaci: czemu to z ta- 
kiej chwili ktoś filmu nie zdejmie? 
Te rzędy jedzących i pijących dzieci, 
te, potem, maszerujące z trudem sa- 
mowarki z rozstawionemi, pełnemi 
„gościńców* łapinam:, to był ciagły 
przemiły film. Ź 

Otuchą napełnia w tych ciężkieh 
czasach, widok młodego pokolenia 
tak przygotowanego do życia społecz- 
nego, jak to danem mi było ujrzeć w 
szkole im. E. Dmochowskiej. 

Heł. Romer. 
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PREZENT GWIAZDKOWY. 
Wszystko. co osiągnąłeś, co masz jeszcze w planie, 

Twojej pracy to owoc, Twój trud i staranie... 
Pomyśl, ciesząc się z dziećmi tradycyjnem Świętem, 
Że szczęścia Twoich bliskich Tyś jest fundamentem. 

Więc na siebie bacz pilnie, boś niezastąpiony 

Pod dachem Twego domu, wśród dziatek i żony. 
Życie swoje ubezpiecz, wykonaj to święcie, 

   

  

A polisę P.K.Q. złóż żonie w prezencie. 

  

  

WIEŚCI | OBRAZKI Z KRAJU 
Trup przy zakonspirowanej fabryce samogonu 

Zagadkowa zbrodnia w lesie. 
Przed kilku dniami zaginął w tajemniczy 

sposób Jan Tusik iat 27 mieszkaniee wsi 
Dąbrówka, gminy bohińskiej, który udał się 
do lasu w celu pędzenia samogonu w swej 
zakonspirowanej w głębi łxsu gorzelni. Kie- 

zy €zas nie wracał, zaniepokojona 
powiadomiła e zaginięciu posterunek 

ji. który zarządził niezwłocznie poszu- 
kiwania. 

Pe diužs 
wczoraj nad 

  

     

ch i mezolnych peszuikwaniach 
ranem natrafiono w lesie na 

zwłoki Tuzika Śladami gwałtewnej śmier 
ci. Miał kilka ciętych ran na głowie i cały 
był zalany krwią. 
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Bukiszki. 
UROCZYSTOŚĆ W SZKOLE ROLN 

Przed dwoma dniami odbyło się ur 
‹ coży rolni 

   

    

   
   

  

   
    
    

  

   

    

  

ina, wk 

z szkoł h z Wilna. 
przemawiali inspeklor 
xgronom powiatowy p. 

im owocnej pra 

z. po zdoby 
»mości i doświadczenia, 

eczne pozdrowienia, w imieniu żeń 
szkoły rolniczej w Antowilu, złożyła kie 

czka tej szkoły p. Marja Lisiecka. 
Równocześnie z rozd m dyplomów u 

kończenia szkoły, abecny na uroczystości 
dant powiatowy W. F. i P. 

wa ukończenia P. W. I! 

  

przedstaw 
Do a 

roałny p. Gawe 
Wasilewski, życz 

  

  

1ега 
  

   pow 

    

  

  

      

      

ończyła się wspólnym ob'a 

Pikuciszki. 
NOWY ODDZIAŁ STRZELCA. 

; We wsi Pikuciszk i Wilnem, pod prze 
*wodnictwem p. A »rownika szko 
ły w Rzeszy, odbyło się imie miejscowej 
ludności, na którem posiawowiono założy 
w Pikuciszkach oddział Związku Strzelec 

go 

     

   

     

Na zebraniu obecny był wójt gminy rze- 
szańskiej p. Butkiewicz, kierownik szkoły w 
Pikuciszkach p. Mruklik i por. Lietz z Wil 
ma, który wygłosił do zebranych przemówie 
nie. 

Do zarządu nowego oddziału Z. S. wybra 

no na prezesa p. Butkiewicza i na członków 
Kazimierza Tatoła, Sę. Maksimowicza, E 
Bobrowiczównę, Ł. Tatołówaę i J. Markow 
<azównę. Rerefentem chowania  obywate|- 
<skiego został p. Mruklik. 5. 

Podpalenie. 
Wie wsi Krzywiec gru. ulewiarowskiej sp:t 

dilo się 6 budynków gospodarskich I 2 dom; 
mieszkalne. Pożar powstał z podpalenia do- 
Kkonanege przez Józełu Słańkowa, który z 
zemsty pedpalii zabudowania gospodarskie 
«swego sąsiada Piotra Hawryluka, z którym 
procesował się o ziemię, 

Poedpalaeza skierowano do  dyspozycj 
władz Słedezo-sądowych, Stanie on niebawem 
przed sądem. doraźnym. 

Wypadek na rzece. 
Z pow. dziśnieńskiego donoszą, iż w ub. 

sobotę na rzece Dźwinie wywróciła się łódź 
rybacka w której znajdewuło się trzech ry- 
haków: Jan Kowalewicz, Borys Paniak i Ste 
fun Biłko. Rybecy gnani prądem rzeki wpad 

Ai ma wiry, gdzie jeden z nich Jan Kowale- 
"wiez utonął, zaś dwóch uratowano. 

PET ITIC SLS RST TENS: 

Eukiernia „Zjednoczenie” 
w Nowogródku, Mickiewicza 1 

Przyjmuje na Święta obstalunki, 

Poleca gototowe ozdoby choinkowe 
oraz słodycze i pieczywo. 

Ceny zniżone. 
 MREKERSKZESZEWECE<TRTOTE PORZE ZARARI OBO WTRTREZTĄ 

Sprostowanie T-wa Prze- 
ciwgruźliczego i nasze 

wyjaśnienie. 

Zarząd T-wa Przeciwgruźlieczego nades- 
Tai nam list za podpisem prezesa dr. Burzyń 

skiego, ze sprostowaniem notatki o powo: 

dach samobójstwa S. p. inž. Przygodzkiego, 

zamieszczonej w Nr. 280 „Kurjera Wi w 
liście tym Zarząd T-wa stwierdza, że p. 

inżynier August Przygodzki nie był skarbn'- 
kiem Wil. T-wa Przeciwgruźliczego i w żad 

mej innej formie nie miał do czynienia z 
funduszauni T-wa. Jako członek Zarządu bez 
żądnej funkcji, nie naraził i nie mógł n 

zić Towarzystwa na ekolwiek straty m. 

cią, że 

    

    

  

    

    

    
  

terjalnie", poczem nadmienia z przyroś 

notatka ta „krzywdzi w wysokim stopniu 

"Towarzystwo, narażając na szwank jego do 
brą opinję w społeczeństwie”, 

  

Wobec powyższego zarzulu stwierdzamy 

  

ze swej strony co nasiępuje: 
Informację o tem, że bezpośrednim powo 

dem samobójstwa <. p. inż. Przygodzkiego 

była niemożność wyliczenia się z sum Tow. 
Przeciwgruźliczego, któr go zmarły był skar 
bnikiem otrzymaliśmy telefonicznie dn. 17 
bm. wieczorem z Polskiej Agencji Telegra 

fiezne (Pat). Infor e podawane przez Pata 
noszą charakter pół-urzędowy i nie wymaga 
ły doiąd sprawdzania. 

Żałujemy bardzo, że zamieszczenie tej 
anylnej informacji mogło uczynić krzywdę ro 
dzinie tragicznie zmarłego i instytucjom, w 
których pracował. Wóbbec jednak źródła, z 

którego informację otrzymaliśmy musimy 

    

   

  

zrzucić z siebie zu to wszelką odpowiedzial- 

ROŚĆ. 

KRW CEO TK SAZRO ZES RYCYWERZERK 

WSPÓŁDZIAŁAJ Z KOMITETEM 
DO WALKI Z BEZROBOCIEM. 

Idąc Śladami krwi, funkejonarjusze po- 
w cedległości 150 metrów od tego miejs 

znaleźli dobrze zakonspirowaną potajem 
ną gerzełnię. $ 

ejst przypuszezenie, iż napadnięty Tuzik 
ał jeszcze po otrzymaniu kilku ran 

ć 150 kreków, ale z powoda dużego 

upływu krwi stracił przytomność upadł na 
ziemię i nie etrzymująe znikąd pomocy sko- 
nał. 

   

      

st sprawcą zbrodni oraz jakie jest 
nie zostało narazie     

     

X (B I E B MI LLE-N- SRL 

Epidemia samobójstw w Wilnie. 
Zamach samsbójczy konduktora Arbonu. — Zredukowany 
pracownik Monopolu Spirytusowego rzucił się do studni. — 

Student w rozpaczy zatruł się weronalem. 
Bieżący miesiąc, jak to już zaznaczaliś- 

my obfituje w zamachy samobójcze i samo- 
bójstwa, które przybrały charakter praw- 
dziwej epidemji. Ubiegłe dwa dni nie stano- 
wiły niestety pod tym względem wyjątku. 
Zanctcwano bowiem dalsze dwa zamachy 
samebójcze oraz jeden wypadek samobój- 

siwa, 
Ubiegłej nocy ckcło godziny wpół do dru 

giej w mieszkaniu swejem przy uliey Wiłko 
miersk 33 usiłował pozbawić się życia 
przez zażycie nieustalonej narazie truciz- 
ny kenduktor autobusowy t-wa Arbon 26-lef- 
ni Bronisław Jasiulis, 

Dom ey pesłyszeli w jego pokoju ja- 
kieś jęki, a gdy weszii znaleźli Jasiulisa wi- 
jącego się w bełeściach. Zawezwany na miej 
see wypadku łekarz pogotowia eświadezył, 
iż Jasiulis zatruł się. W stanie berdzo poważ 
nym przewieziono ge do szpitala. Przyczy- 
ny zamachu samobójczego nie zdołano na- 
razie wyjaśnić. 3 

W ubieglą niedzielę okolo wpół do trze- 
ciej p. p. przy uliey Rydza Śmigłego Nr. 44 
zredukcwany pracownik Monopolu Spirytu 
sowege Aleksander Michałowski w rozpaczy 
rzuejł'się do słudni. Wypadek zauważono i 
natychmiast zawezwano pogotowie ratunko 
we i cddział straży ogniowej, który po dłuż 
szych dopiero wysiłkach wydobył Miehałow 
skiege ze studni. Miał on całkowicie zmasa 
krowaną głowę ©raz złamaną podstawę czasz 

Padzjąe ze znacznej wysokości uderzył © 
ą krawędź studni wpadł do wody 

   
   

  

   

    

   

  

   

i znalazł tam Śmierć, Lekarz pogotowia ra-- 
tunkowege ograniezył się jedynie do stwier: 
dzenia faktu zgenu. Zwłoki samohójey wyda: 
ne zostały rodzinie. 

W; tymże dniu de 
Wilnie przywicziony 

* i lał 22 stu 

itala żydowskiego w 
tai niejaki Aleksan; 

ent USB. z ozra- 
weronałem. 

    

  

       

  
       

  

   
    

    

  

gdzic stale 
г 

wiad us! targną! się nu 
życie z arunków maśpejałi 
nych. Stan st groźny. 

Pozate! 
samobójstw 
we wsi Brnjas: 

zeze jeden okropny wypadek 

iowanv na prowinejł gdzie 
gminy wldzkiej, usiłowała 

popełnić samobójstwo przecinając sobie gard 
ło neżem 25-letnia Marja Łotoczkówna. W 
stanie bardze groźnym przewieziene ją de 

tala w Wilnie. Przyczyna targnięcia się 
i ycie — epiłeps (e) 

ESRT STD ASP 

Apel do firm kupieckich. 

Sekcja odzieżowa Wojewódzkiego Komi- 
tetu do spraw bezrobocia wystosowała apeł 
do wile: h firm galanteryjnych i obuwiz 
by ofiarowały ne :azdkę dla bezrobotnych 
stare, niemodn ne gdzieś nx skła 
dzie wszelki ubrania, bieliznę, o 
buwie ż t y składać można w go0- 

16 w gmachu poratuszowyn: 

  

    

      

        

     

  

p. 
dzinach od 8 d. 
przy ulicy Wielkiej. Pok ы ys 

Ua o i Į 

Napad zamaskowanych bandytów na Antokolu. 
ALARMUJĄCA WIADOMOŚĆ. 

W niedziełę około godziny 9 wieczorem 
policja śledcza miasta Wtlna otrzymała alar- 
mująeą wiadomość © zbrojnym napadzie ra 
hunkowym, dokonanym przez zamaskowa- 

nyeh bandytów na mieszkanie właścieieła 
sklepu speżywezego przy ulicy Antokołskiej 
35 Nochima Kopelmana. 

Według relacji, ołrzymanej przez wy- 
dział śledczy, przebieg napadn był następu- 

    

Około godziny ósmej, kiedy w pokoju ja- 
datnym mieszkania Kopelmana siedziały je- 
go córka i żona, drzwi prowadzące do poko 
ju z korytarza nagle otworzyły się i z okrzy 
kiem : 5 

„RĘCE DO GÓRY* 
wpadł zamaskowany i uzbrojony w rewoł- 
wer bandyta, Przerażona Kopelmanowa, w 
którą bandyta skierował łufę rewolwerową 
padła zemdlona na krzesło. Córka zaś jej 
pa chwiłowej konsternacji postanowiła sał- 
wewać się ucieczką. Jednym susem podbieg 
ła do drzwi, wpadła do sklepu I mimo groź- 
by biegnącego za nią bandyty że będzie strze 
lać nie zańrzymała się i nadal nie traecac 

orjentacji otworzyła drzwi sklepu i wypadła 
na ulieę. Ciszę eałej dziełniey przeszył roz- 
paczliwy okrzyk 

„POLICJA RATUJCIE! BANDYCH. 
Za ehwilę rozwarły się też drzwi prowa- 

dząec z mieszkania i wybiegł broczący krwia 
Kopeiman, którego głos nawołująey pomocy 
przyłączył się do krzyków jego córki, budząc 
alarm wśród przechodniów. Bandyci, widzae 
že plan rabunku się nie udał postanowili sai 
wować się ueleezką, 

Krzyki posłyszał przechodzący wpohliżu 
przodownik 6 komlsarjatu P. P. Jerzy Len- 
kiewiez, który niezwłoeznie pośpieszył z po- 
mocą napadniętym. Gdy zbliżył się do miesz 
kania Kopelmanów zauważył jakiegoś ucie- 
kającego osobnika, krzyczącego w niebogło- 
sy „Trzymajeie go, bandyta*. Na widok po- 
liejanta csobnik ów przyśpieszył kroku. To 
wydało się policjantowi podejrzane, Wezwał 
biegnącego do zatrzymania się. Nie zatrzy- 
mał się i znezął uciekać w innym kierunku, 
cheąe przedostać się nad brzeg Wiilji. 

Pe krótko trwającym pościgu poliejanto- 
wi udało się zatrzymać ueiekającego. Pod 
groźbą rewełweru skuł ga i przewiózł do ko 
misarjstu, gdzie poddano natychmiastowej 
rewizji esohlstej. 

   

  

    BACZNOŚĆ! KR 

Przy nadchodzących świętach poleca: 
własnego wyrobu; cukierki, karmelki, 

stosowanych do kryzysu, 
UWAGA! 

: Na żądanie P. T. Szanownej Klijenteli 

s a х Fabryka Cukierkėw „„Uniwersai“ 
Baranowicze, ul. Ułańska 13. 

ozdoby choinkowe z czekolady i cukrów 
marmoladki do tortów, figurki ezekoladowe, landrynki i wszelkie wyroby cukiernicze — po bardzo przystępnych cenach do- 

Szkoły, Instytucje i organizacje społeczne otrzymują 

Wyniki rewizji upewuiły polieję, iż za- 
trzymany jest współuczestnikiem napadu. 
Znalezieno hewiem przy nim 

MASKĘ ZROBIONĄ Z POŃCZOCHY, ORAZ 
SKÓRZANĄ LASKĘ WYPCHANĄ PIASKIEM 

I ŚRUTEM. 
Narzędzie to, używane przez opryszków, 

fest bardzo niebezpieczne, bowiem jednem 
uderzeniem może powalić najsilniejszego męż 
ezyznę. Zatrzymanym okazał się niejaki Cze- 
sław Wilkaniee zamełldewany jako miesz- 
kamiec demu Nr. 68 przy ulicy Gedyminow- 
skiej, chociaż ostatnie „melinował się* przy 
ulicy Sołańskiej 2. 

NAPADU DOKONAŁO CZTERECH BANNY 
TÓW, 

Niezwłeeznie po otrzymaniu wiadomości 
a napadzie, na miejsce wypadku wyjechało 
auto pościgowe z kilkoma wywiadoweami 
craz kemisarzem policji. Oględziny miesz- 
kunia i podwórza wykazały, iż w napadzie 
brało udział czterech bandytów z których 
bezpośrednio po napadzie ujęty został tylko 
jeden Wilkaniec, 

CO OPOWIADA KOPELMAN, 

Ofiara napadu Nochim Kopelman pod- 
czas badania zeznał: 

Wieczorem przyszedł de ich mieszkania 
narzeczcny córki Lejba Trocki, Około godzi 
ny 8 Troeki wyszedł, lecz drzwi za nim za- 
pemniano zamknąć. Kopełman, czująe się 
zmęezeny, położył się w ubraniu na łóżka 
cddziełenem ed reszty pekoju jedynie za- 
słeną z materjału, Przez szparę nieszezelnie 
zaelągnietej zasłony, widzłał siedzącą przy 
stołe córkę zaczytaną w powieści, 

Wi pewnej ekwili posłyszał, że ktoś wszedł. 
Na twarzy córki zjawił się wyraz ogromnego 
przerażenia, poczem raptownie wskoczyła I 
rzuciła się do ueieczki. Dotychezasową ciszę 
w pokoju przeszył przeraźliwy krzyk żony. 

Nie wiedząc jeszeze co się stało, w Ślad 
za tem ujrzał sylwetkę zamaskowanego męż 
czyzny z rewołwerem w ręku. Rozegrało się 
to wszystko z tak błyskawiezną szybkością 
że strzelił przytomność umysłu. Po ochłonię 
ciu wskoczył z łóżka i w pierwszej chwili 
ehelał wyskoczyć z za zasłony i rozbroić na 
pastnika. Obawiająe się jednak, by opryszek 
nie wystrzelił i nie zabił córki obrał luny 
płan działania. Postanowił wybiec przez ko 

      

     
    ESY BACZNOŚĆ! 

      

  

        

   Gotowe torebki gwiazdkowe. 
specjałny rabat" 

cenniki i zamówienia wysyłamy pocztą. 

RZECZE CY WERE A IU TKTAEEISS AS 

  

     
      
       

     

Z ławy oskarżonych. 
Zamerdował ojca Adama. 
11 lipca 1932 e. Michał Jakuć syn Adama 

mieszkaniec wsi , gminy i powiatu 
lidzkiege 28-letni zbrodniarz popełnił rzeez 
nikezemną. Zamordował, Ale kogo? — Swe- 
go własnego ojca Adama Jakneia, 

Qkcliezności mordu były dość tyopwe. 
Miehał wpadł w stan silnego wzruszenia du- 
chewego podczas sprzeczki z ojeem. Już be 
dąe w tym stanie siłnego wzruszenia łatwu 
wzbudził w sobie zamiar pozbawienia ż 
Adama Jakucia (swego ojca). 

Uskutecznił jen zamiar w sposób nastę- 
pujący: zadał mu nożem trzy rany brzucha 
wraz siekierą ranę głowy. Skutkiem tych ran 
nastąpiłe uszkedzenie m. in. ezaszki i móz- 
gu. Skutkiem uszkodzenia mózgu nasłąpiia 
śmierć natychmiastowa. 

19 października w Sądzie Okręgowym w 
Lidzie Michał zesiał skazany na 4 lata wię- 
zienia, 

19 grudnia w Wilnie, w Sądzie Apeiacyj- 
nym wyrok ten zatwierdzono. 

Dowody rzeczowe: neże, siekiera, kara- 
bin i maglownica ulegly przepadkowi. 

    

Ost. 

Kradzież filmu. 
Wi maju ub. roku do Kina Helios nie da- 

*zła przesyłka filmu, 
Wiszezęto dochodzenie, Skutkiem tego do- 

chodzenia na ławie oskarżonych zasiadł W., 
magazynier, oskarżony © przywłaszezen'e 
przesyłki i zniszczenie dowodów. 

QOskarżcny bronił się tem, że służba ma- 
gazyniera jest ciężka i łatwe są przeoczenia. 
Przesyłka musiała zginąć, za to już odpo- 
wiąda pośrednio: pracę stracił i potrącono 
mu z pensji straty, 

Sąd Okręgowy na posiedzeniu jawnem 
dnia 19 grudnia br. skazał magazyniera W. 
na 6 miesięey więzienia. Ost. 

Sprzeniewierzony komis. 
Marein Rzeczyński zaniósł futro popleli- 

cowe do znanego krawea Longina Kulikow- 
skiego i zestawił je u niego w komis. 

Pe pewnym czasie zjawił się w firmie i 
stwierdził, że futra niema. Zainterpełowany 
Kalikcwski oświadezył, że sprzedał to fu- 
tre prołeserowi Wacławowi Jaslńskiemu. 

Rzecz ekazała się niejasna, Doprowadziia 
de rozprawy sęduwej, 

, 18 grudnia w Sądzie Okręgowym w Wil- 
nie Lungin Kalikowski został skazany na 8 
miesięey więzienia (zmniejszanych dzięki am 
nestji do 4. Ost. 

Miał iat 29. 
Miał lat 29. Zamieszkiwał w Pińsku. 
Nazywał się Rozakow. Postąpił po świńsku. 
Zamiast grać w preferansa, albo Śpiewać arję 
Dymitr syn Aleksego żamordował Mac ję. 
Wszystko jedno jak strzełał: otwarcie? 

z ukrycia? 
Głównie, że miał zły zamiar pozbawieni: 

  

z życia. 

A że Marja Wawrzyniak nie obraz olejny, 
Trzy strzały jej zadały trzy rany kolejne. 
Poczuła mdłość niezwykłą, pobladły jej lice 
Gdy kułe się grążyły w dwie płucne tętn'e. 
Potem wyszły z dwu tętnic jak z szampana 

korki, 
O worku osierdziowy, już nie jesteś workiem! 
Łopoczą jak rzeszota nad tobą pozatem . 
Płuc lewego, prawego przestrzelone płaty. 
Krwotok bił jak fontanna. Śmierć przyszła 

natychmiast 
Marja płynie w zaświaty od ludzi i złych 

miast. 
Anioły cientej grały niż muzyka skrzypiec 
Był rok trzydziesty drugi 11 lipiec. 

Minęły trzy miesiące. 7-y października. 
W! grobie Marja spoczywa jak dzwonko 

| ulika. 
Zimna. Już nie ośmiek nikogo wyglądem 
Kiedy Dymitr Kozakow stawił się przed 

sądem. 
Za to, że postępował jak wzbraniała cześć 
Dano mu w Okręgowym lał więzienia sześć. 

* * ® 

19-6 grudnia w Sądzie Apelacji 
Wyrokowi tamtemu nie przyznana raejć. 
I wyrok łagodniejszy nie tak groźnie grzmi: 
Za to że zamordował lat więzienia trzy. 

Ost. 

rytarz przyległy do pokoju na ulieę i pod- 
nieść ałarm. 

SPOTKANIE Z BANDYTĄ W; CIEMNYM 
KORYTARZU. 

Kepeiman wpadł do korytarza i zaczał 
peciemku przedzierać się przez worki z kar 
tetHlami i iunemi ziemiepłodami oraz skrzy 
nie z rozmaitemi towarami. Biegnąe przez 
sień, zauważył nagie sylwetkę mężezyzny, 

który rzucił się na niego i uderzył ezemś 
ciężkiem po glowle. W elemnościach napast- 
piż źle jednak wymierzył uderzenie i trafił 
Kopeimana w twarz, Dzięki temu Kopełman 

utrzymał się na nogach I edepchnąwszy napa 
stnika wybiegł na nlieę wzywające ratunku. 

Napastnik w międzyczasie wyskoczył z kory 
tarzą i rzucił się da uelecz! Był te Wilka- 

niec. 

  

ZA KRATAMI. 

Pe ustałeniu okoliczności napadu nądda- 
no badaniem Wilkańea. Narazie dawał on 
wykrętne cdpowiedzi, przyparty jednak do 
muru przyznał się do napadu i wymienił naz 
wioxa współuczestników. Qkazali się nimi: 
Zygmunt Uszpulewiez zamieszkały przy uli- 
cy Nłeświeskiej 12, Olgierd Walter zamiesz- 
Kały przy zaułku Dobroczyanym 2 oraz Ed- 
ward S$tefanewiez zamieszkały przy ulicy 
Chmielnej 13. Pe ustaleniu nazwisk napastni 
ków policja niezwłocznie przedsięwzięła naj 
energiczniejcze kroki, celem ieh "ujęcia. W 

nocy bez przerwy trwały obławy, w 
yniku których wszystkieh aresztowano i o 

godz. 6 nad ranem siedzieli wszysey za kra- 
tami, 

  

  

    

ORGANIZATOR NAPADU. 
W toku dalszego dochodzenia ustałone 

sztzegóły: Plan dokona- 
ąl Zyginūnt Uszpulewiez, 

który znał osebiśgie Kopelmitiua, ponieważ 
mieszkał przez dłuższy ezas u swego brata 
obok Kopelmanów. Został przez brata jed- 
nak wydalony za awanturniczy tryb żyeia. 
Sądząc, że Kopełman przed świętami prze- 
chowuje w domu większe pieniądze, ecłen 
poczynienia zakupów świąłecznych namówił 
tewarzyszy de napadu. Podłag jego słów u 

Kopełmana mogło się znajdować około 15 
tysięey złotych. 

PODZIAŁ RÓL. 

Steroryzować mieszkańców i zabrać pie- 
niądzć miał Olgierd Walter., Czesław Wilka 
niee miał czatować w sieni, Uszpulewiez i 
Stefanowiez w maskach mieli pilnować wejś 
cia od ulicy i przyjść w odpowiednim mo- 
mencie z pemocą Walterowi, 

Po aresztowaniu Waltera, podczas rewizji, 
nie znalezięgo jednak rewotweru. Zeznał on, 
№ uciekając przed pościgiem porzucił ga 
WTAZ z maską na brzegu W$lji, Polieja niez 
włoezsie udała się na wskazane miejsce lecz 
mimo skrzętnych i dłagotrwałych poszuki- 
wań rewolweru nie odnaleziono. Sprowadzo 
no wówczas refiektor straży ogniowej, przy 
pemoey którego przeszukano cały brzeg. Zna 
iezieno tylko porzuconą przez bandytę mas- 
kę. 

Przy powtórnem badaniu ustałono, iż po 
napadzie Walter był u swego znajomego Ka- 
rela Klimowieza, syna dozorey przy ulicy Lud 
wisarskiej 5. Przeprowadzono rewizję i mimo 
zapewnień Klimowieza, że nie ma broni, po 
szukiwany rewolwer odnalezieno. Klimowi- 
tza również aresztowano, 

Ustalono również, że bandyci od kilku 
dni szykowali się do napadu. Krytycznego 
wieczora zebrali się па ostateczną naradę w 
mieszkaniu Waltera, y 
HERSZT BANDYTÓW USIŁOWAŁ POPEŁ- 

NIĆ SAMOBÓJSTWO. 
Wi dniu wczorajszym w godzinach przed 

południowych „kiedy dozorca więzienny zaj- 
rzał przez „judasza“ do cell, w której był 
osadzony Wilkaniec zauważył on, iż Wilka- 
niee usiłuje pozbawić się życia. Porwał on 
na sobie ubranie, związał ze strzępów linę, 
którą przymocował do krat okiennych i usi- 
łował powiesić się. Zamach udaremnieno. 

SĄD DORAŻNY. 
Dochodzenie przeciwko spraweom napadu 

prowadzone jest w trybie doraźnym. Wszysey 
eni po ukończeniu Śledztwa staną przed 
dem doraźnym. 
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Poświęcenie gmachu 
Centrail P. K. 0. 

„ W) dniu 18 bm. odbyło się uroczyste 'p>4- 
więcenie gmachu Centrali PKO. w Warsza- 
wie, którego dokonał J. E. ks. kardynał Ka 
kowski. 

Uroczystość zaszczylił swą obecnoś cią Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej, p. premjer Pry 
stor, p. marszałek Sejmu Świtalski, p. max 
szałek Senatu Raczkiewicz, pp. ministrowie 
Beck, Zawadzki, Hubicki, Boener, prezes 
Najwyższej Izby Konhroń Państwa gen. Krze 
miński, p. marszałkowa Al. Piłsudska, prezes 
Klubu Parlamentarnego BBWR. pułk. Sła- 
wek, prezes Banku Polskiego Wróblewsk:, 
prezes Państw. Banku Rolnego Stamirowski, 
dostojnicy państwowi oraz przedstawiciele 
ster finansowych, gospodarczych i społecz- 
nych stolicy, jak również przedstawiciele pra 
s. Pana Prezydenta Rzplitej, Pana Prem je 
ra i ks. kandynała* Kakowskiego oraz do- 
stojnych gości witał w westybulu gmachu Pre 
zes PKO. dr. Honryk Gruber w otoczeniu dy 
rektorów i wyższych urzędników PKO, 

Po dokonaniu uroczystego aktu poświęc-- 
mia i przemówieniach ks. kardynała Kakow 
skiego, ministra Skarbu Zawadzkiego i p. 
prezesa Grubera, Pan Prezydent Rzplitej, 
premjer Prystor t ks. kardynał w otoczeniu 
dostojnych gości zwiedzili urządzenie gma 
chu i biar P. K. O. 
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SPORT. 
Tragiczny finał meczu bokserskiego. 

Śmierć zawodnika. 
BIAŁYSTOK, (Pat). — W Blalymstoku 

rozegrane zostały w niedziełę zawody bok- 
serskie o 1ątstrzostwo gkręgu, Miedzy innemi 
w wadze Średniej odbył się meez pomiędzy 
Zdanowiezem z Kełejowego P. W. a Brzeziń- 
skim, Wulka wykazała nieznaczną przewagę 
Brzezińskiego, który zwyciężył nokaułem. Fi- 
nał tej walki był tragiczny. gdyż Zdanowiez 
stracił po wałce przyęemność i mimo oka- 
zanej pomocy lekarskiej zmarł, Brzeziński 
został chwiłowo aresztowany, ale prawdopo 
dobnie zostanie zwciniony, gdyż dochodze 
nie wykazało, że walka odbywała się przez 
cały czas zupełnie prawidłowo. Przyczynę 

—5— 

ODŁOŻENIE MEETINGU 
W) LANDWAROWIE. 

Wielki žimowy meeting w Landwarowie 
mający się rozpocząć na święta Bożego Naro 
dzenia, został przełożony na termin później- 
szy.a to ze względu na nieopowiednie warun 
ki atmosferyczne. 

Zima obecna nie chce stanowczo zagościć 
u nas i biały dywan Śniegu znika, już po kil 
ku dniach. To też Polski Klub Campingowy 
zorganizuje imprezę landwarowską dopiero 
w początkach lutego t. j. wówcyas gdy warun 

ki atmosferyczne już się ustalą. 
A więc łuty będzie miesiącem wybranym 

dla zimowych sportów w Wilnie. Obok bo- 
wiem meetingu w Landwarowie odbędą s'ę 
również w tymże miesiąciu poważne imprezy 
narciarskie o charakterze tłokalnym, a 25-go 
łutego międzynarodowe zawody narciarskie 
2 udziałem zawodników estońskich, litew- 
skich i łotewskich 

Należy dodać, że magistrat zdecydował 
się ju na oddanie skoczni na Antokolu do 

dyspozycji WL. QZP. która łeż będzie tere 
nem pięknych zmagań naszych sportowców 
z zagranicznymi zawodnikami, wpį- 

        

CZY W WILNIE BOKS ISTNIEJE? 

Stan pięściarstwa w Wilnie wymaga gwał 
townej naprawy. Już kilkakrotnie zaznacza- 
Hśmy niczem nieusprawiedliwieną spiączkę 
WEI. O. Z. B., nieurządzanie zawodów i pom: 
jamie okazyj, mogących podnieść poziom na 
szego boksu. 

Podobny stan trwa nadal, a uawet pogor 
szył się o tyle, że WSI. O. Z. B. został zaw'e 
szony przez Polski Zw. Bokserski za nieopła 
cenie składek człońkawskich, Powyższy in 
dyferntyzm zasługuje na potępienfa, Świad- 
czy bowiem o beznadziejnej śpiączce i cha 
osie w naszych okręgu pięściarskim. 

A tak dobrze zapowiadał się boks w W3I 
nie! Mieliśmy parę zupełnie dobrych drużyn, 
mieliśmy znanych w Polsce bokserów: Wujt- 
kiewicza i Pilnika, odbywały się spotkania 
z Włarszawą ć Łodzią a nawet międzypań 
stwowe. 

A obecnie? Nie! 
Trudno opanować rozgoryczenie, gdy b.er 

ność i indyferentyzm marnują dorobek i wy- 
siłek dawnych pracowników sportu. Czyż w 
Wilnie nie znajdą się sportowcy, / którzy 
wspólnym wysiłkiem potrafią przebudzić 
ruch pięściarski, tak dobrze ongiś się zapo 
wiadający, a obecnie pogrążony w marazmie, 

  

   

KURSY NARCIARSKIE DLA DZIECI. 
Okr. Urząd WIE. i PW, O. K. NI w celu 

rozpowszechnienia narciarstwa wśród dzieci 
od lat 10 do 15 pszeznaczył na ten cel 30 par 
nart do szkolenia dzieci w narciarstwie, oraz 
przeznaczył 15 par nart na rozdanie jako na 
grody dla tych, które osiągną dobre postępy. 

Kurs prowadzony będzie przez instrukto 
rów Ośrodka bezpłatnie przy Schronisku Nar 
ciarskiem na Antokolu, do którego będą do- 
wożoni uczestnicy autobusem wojskowym. 

Wszelkich informacyj udziela Ośrodek 
WF. codziennie od 10 40 12 (prócz świąt). 

TURNIEJ BOKSERSKI Wi WILNIE. 
Staraniem Wil. OZB. w dniu 22 bm. z0- 

stanie rozegrany turniej bokserski wileńskich 
klubów sportowych w sali Okr. Ośrodka WF 
w Wiilnie do którego zgłosiły udział naste- 
pujące kluby sprtowe: WIKS Pogoń, ŽAKS, 
i Makadi. 

Turniej wykaze nam poziom sił bokser- 
skich — indywidualnych i klubowych. Cze- 
kamy na nowe gwiazdy bokserskie na tenie 
Wilna. s 

TURNIEJ SIATKÓWKI. 
Zopowiadany od tygodnia turniej w siat 

kówkę zorganizowany w dniu 17 bm. dał wy 
mik następujący: 

Osadnicy W. — ŻAKS, — 30:10. 
WIKS. 3 B. Sap. — ŻA — 1 Ё 
WKS. 3 B. Sap. — Osadnicy 22:24. 
Jak wynika z powyższego młodym gra- 

czom Osadników trzeba pogratulować i życze 
my im nadal dobrych wyników, gdyż 10. 12. 
wygrali z ŻAKSE-m i 17 bm. również zwy- 
ciężyli w ładnym stosunku. 

  

   

  

   

Śmierci: ustali sekcja zwłok. Pośrednią przy 
czyną było prawdopodobnie uderzenie. Na- 
leży zaznaczyć, że Zdanowiez został wyłicze 
ny zupełnie normalnie i nie nie wskazywśle 
na późniejsze tragłezne zakończenie. Mecz 

owal p. Latowski. Na miejscu znajdował 
się również dyżurny lekarz, który nie wi- 
dział potrzeby przerwania walki. з 

$ 
Ojcze i matko! zapamiętajcie, że w 
wieku od 15 do 20 lat połowa zgonów 
przypada na gruźlicę! Czyż mamy 
obojętnie patrzeć na to żniwo Śmierci! 
Czyż możemy pozwolić aby gruźlica 
nieubłaganie kosiła młode istoty, przy 
Szłość narodu! Wszyscy do walezą- 
eych szeregów! Ojeowie! matki! bra- 
€ia! stiostry! Popierajcie walkę z gru- 
źlieą! Popierajecie „Dni Przeciwgruź 
licze*! Popierajecie budowę sanator- 
«., „ jum na Wiłeńszczyźnie. 
      
  

Zmiana trasy i rozkładu 
jazdy autobusów. 

Towarzystwo Miejskich 4 Międzymiasio 
wych Komunikacji Autobusowych Sp. Ak. 
Oddział w Wilnie, podaje do publicznej wia 
domości, iż z dniem 19 bm. trasa'i rozkłud 

ii Nr-Nq 57 oraz rozkład jazdy Nr. Nr.      4 i 64 trasa linji 3 ulegną zmianie jak nastę 

PO R GEJ 
nja 3 (Cerkiew — ynetzek) + Autobusy 

kursować będą do ulicy Tramwajowej. 
Linja 4 (PL Orzeszkowej — Jerozolimka): 

Odjazd autobusu w dnie powszechnie z Jero 
zolimki przesuwa się z godziny 7,20 na-7,15, 
a w dnie świąteczne z godz. 10,30 na 10,25. 

Linja 5 (ul. Królewska — ul. Krzywe Ka- 
ko): Autobus kursować będzie od rogu ulicy 
Zamkowej i Królewskiej do ulicy Krzywe Ko 
ło: ulicami Królewską, św. Anny, Zarzeczaą 
(w odwrotnym kierunku pe wj i Polocką 
(dawna linja 5), 2 przystan i: Królewska, 
Sass Bernardyński, Kościół Św, Anny, Sot 

janiki, Krzyż Zarzeczpę, ynck Żarzedzny 
Biały Zatiek i STZYwe Koł PEŁ powszed 
nie od godz. 7,40 do godz. 0,23, od godz. 14 min. 25 do godz. 15,38 i od godz. 16,55 йс 

godz. 19,38 w odstępach 15 minutowych. 
W] niedziele i święta od godz. 10,50 do 3. 

13,33 i od godz. 16,55 do godz. 19,38 w sd 
stępach 15 min. 

Linja 6 (Cerkiew — ul. Dobrej Rady): — 
Autobus kursować będzie w dnie powszed- 
nie od godz. 7,00 do godz. 0,43 co 15 min. i 
od godz. 13,30 do godz. 21,58 co 15 min. W 
święta i niedziele: od godz. 10,00 do godz. 
20,43 co 15 min. z 

Linja 7 (Ratusz — Wileza Łapa — Szpital 
Kolejowy): Autobusy kursować będą od Ra- 
tusza do Wilczej Łapy (Szpitał Kolejowy) — 
ulicami: Wielką, Hetmańską, Bosaczkowa, 
Wszystkich Świętych (w odwrotnym kierun 
ku — Końską), Hale Miejskie, Sadowa, Szope 
na, Kijowską, Piłsudskiego i Ponarską) odci 
nek dawnej linji 4, z przystankami: Ratus/, 
Hetmańska, Kościół Wszystkich Świętych, 
Hale Miejskie, Szopena, Stefańska, Słowackie 
go, Piłsudskiego. Ponarska, Rydza Śmigłego, 
Archanielska, -Smołeńska (Monopol Spirytu 
sowy), Stacja Towarowa (Rzeźnia Miejska), 
Kurlandzka i Szpital Kolejowy. 

Autobusy kursować będą w dnie: Bonie- 
działki, wtorki i piątki: od godz. 6,00 do g. 
16,30 w odstępach 15 min., a od godz. 16,38 
do godz. 21,57 w odstępach 30 min. 

W| dnie: Środy, czwartki i soboty od .g. 
7,00 do godz. 9,30 co 15 minut, a od godz. 
9,30 do godz. 14,00 co 30 minut, i od godz. 
14,00 do godz. „16,30 co 15 minut, a od golz. 
16,30 do godz. 21,57 co 30 min. W” niedziele 
i święta: od godz. 9,30 do go:!*. . 

minut. 

Maksymalne ceny na ryby. 
W dniu 19 grudnia 1932 r. na zaproszenie 

starosty grodzkiego odbyła jego gabine 
cie konferencja przedstawicieli hurtowego i 
detalicznego handlu rybami, która obradowa 
ła nad sprawą zapobieżenia nadmiernej zwyż 
ce cen na ryby w okresie przedświątecznym 
Na konferencji tej ustalono następujące ma- 
ksymalne ceny na ryby w detała za 1 kg.: 

Szezupak żywy — I gat. do 3,50 zł.; II — 
do 3 zł. 

Szczupak Śnięty — I gat. do 3 zł; 1 — 
do 2,50 zł. 

Karp żywy — I gat. do 2,50; II — do 2 zł. 
Karp śnięty — I gat. do Zał. II — 1,50 zł, 
Średnica — do 150 gr. 
Drobnica — do 50 groszy za jeden kg. 
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j == Dziś: Zenona. 
Wtorek | Jutro: Tomasza. 

20 
Wschód sięńce — g. 7 . 40 

dzień 
L Laisonas 

Spostrzeženia Zakiadu Meteorologji U.S.B. 
w Wilnie z dnia 19-XH— 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 773 

  

  

  

Temperatura średnia: ZE 
3 najwyższa + 3 C. 

aaa ZU © 
Opad: 2 

Wiatr: połudn. 

Tendencja: lekki wzrost. 

Uwagi: półpochmurno. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 
20 grudnia według PIM. 

Rankiem chmurno i mglisto. W! dzień roz 

pogodzenie z wyjątkiem wybrzeża i Wileń 

skiego. Nocą lekkie przymrozki. Dniem zu: 

ne ocieplenie, szczególnie na Pomorzu : w 

Wiileńskiem. Słabe lub umiarkowane wiatry 

południowe. 
OSOBISTA 

— Inż. Kaz, Falkowski, dyrektor P. K. P. 

w Wilnie wyjechał. w sprawach służbowych 

do Warszawy. Pobyt inż. Falkowskiego w 

'Wharszawie potrwa 2 dni. Na czas nieobec- 

ności inż. Falkowskiego zastępuje go wice- 

dyrektor inż. St. Mazurowski. 

URZEDOWA 
— Powrót P. Wieewojewody. Po kilku- 

tygodniowym urlopie powrócił wczoraj de 

Wilna p. Wicewojewoda Jankowski i objął 

urzędowanie. 
ADMINISTRACYJNA 

— Zniżka cen na chleb. Starosta Grodz- 

ki Wfleński podaje do ogólnej wiadomości, 

iż ceny na chleb z dniem 20 grudnia 1932 r 

ustalił następujące: 1 chleb pytlowy biały 50 

proc. żytni — cena 33 gr. za 1 kg. w detal 

2) Chleb sitkowy żytni 27 g. za 1 kg. w de- 

talu. 3) Chleb razowy żytni 23 gr. za 1 kg. 

w detalu. 
Winni żądania lub pobierania cen wyż- 

szych od ustalonych będą karani w drodze 

administracyjnej w myśl art. 4 i 5 Rozpor/ą 

dzenia Prez. Rzplitej z dnia 31 sierpnia 1926 

r. o zabezpieczeniu podaży przedmiotów pow 

szechnego użytku (Dziennik Ustaw Rzeczy- 

pospolitej Polskiej Nr. 91 poz. 527 aresztem 

do 6 tyg. lub grzywną do 3000 zł. 

SPRAWY AKADEMICKIE 

— Akademicka Drużyna Harcerska po- 

daje do wiadomości swych członków | sym- 

patyków, iż w dniu 20 bm., we wtorek orga 

nizuje wycieczkę do Teatru Wielkiego na Po 

hulance na sztukę „Sprawa Dreyfusa". Zbiór 

ka w foyer teatru o godz. 19.30. 

SPRAWY SZKOLNE 
— Dyrekeja Gimnazjam im. J. Lelewela, 

Rada Pedagagiczna, Bratnia Pomoc oraz O- 
pieka Rodzicielska proszą absolwentów tego 
gimnazjum o przybycie na „Opłatek* wigi- 
lijny, mający się odbyć w lokalu gimnazjum 
w dmiu 22 grudnia 1932 r. o godz. 11 rano. 

Z KOLEI 
— Odezyt prof. Morelowskiego w KPW. 

Staraniem Zarządu Ogniska KPW. w Wilnie 
we wtorek dnia 20 grudnia 1932 r. w gma- 
chu własnym przy uficy Kolejowej Nr. 19 od 
będzie się odczyt z przeźroczami prof. d-ra 
Marjana Morelowskiego na temat: „Kr. 
i najstarsze zabytki sztuki w Polsce", jako 
ciąg dalszy odczytu, który się odbył w dniu 
6 grudnia r. b. z cyklu „Klejnoty sztuki w 
Polsce ze szczególnem uwzględnieniem Wi- 
lesńzczyzny”. Początek odczytu punktuał- 
nie o godz. 19. Wstęp bezpłatny dla wszyst 
kich. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 

Otrzymujemy następujący apel Z.'P. R. 
do swych członków (Red). 

Koledzy Podoficerowie Rezerwy! Zbliżają 
się Święta Bożego Narodzenia, więc wszyscy 
Ci, którzy są zatrudnieni na posadach i ma- 
ja byt zapewniony bez troski o jutro, niech 
pomyślą o swych kolegach bezrobętnych i 
niech pospieszą im z pomocą. Niech każdy 
wypełni swój obowiązek koleżeński. Nie daj 
«ie by Własi koledzy w tak tradycyjne Świę- 
ta odczuwali niedostatek. Niech każdy z Was 
co kto może ofiaruje. Odzież, artykuły spo- 
žyweze i ofiary pieniężne. Wszystko: to upra 
sza się o znoszenie do lokalu Zw. Pod. Rez. 
przy ulicy Domnikańskiej 13 w godz, od 1% 
do 20 codziennie do dnia 22 grudnia r. b. 
włącznie. 

  

   

  

  

    

  

— Uwaga — Peowiacy. W; związku z 
Nadzwyczajnem Walnem Zebraniem Peowia 
kėw Wilefskich, nowy Zorząd Koła ukon- 
stytwował się następująco: 

Prezes Koła: Niekrasz Stanisław. Wicepre 
zesi: Giecewicz Stanisław i Pudło Aleksan- 
der. Sekretarz: Charciarek Roman. Skarb 
nik: Bessaraba Józef. 

Członkowie: Hermanowicz Stanisław, Kę 
stowicz Jam i Ludkiewicz Józef. 

W: dniu 14 bm. nowoobrany zarząd, odbył 
„pierwsze posiedzenie tygodniowe, załatwiając 
najpilniejsze sprawy Koła,.poczem wyłonic- 
me komitei zabawy tanec. j Peowiaków, 
która się odbędzie w dniu 
na rzecz bezrobotnych u „Czerwonego Szęral 
la“ przy ulicy Adama Mickiewicza róg Tata" 
skiej. 

Zarząd Koła podaje do wiadomości, że 
sekretarjat czynny w środy i czwartki, od 
godz. 18 do 20, ponadto zebrania tygodnia- 
we Zarządu odbywać się będą w czwartki. 
natomiast zebrania Zarządu Okręgu w środy, 
przy ulicy Zaułek — Bernardyński 10. 

— Związek Absoiwentów Gimn. Jezuitów 
w Wilnie podaje do wiadomości, że we 
czwartek, dnia 22 grudnia 1932 r. w lokaiu 
przy ulicy Wielkiej 64 odbędzie się zebranie 
ogólne związku. 

Po zebraniu nastąpi tradycyjny opłałex 

ogólno związku. 
— Na P. Ź. P. Staraniem Tow. Pomoc Żoł 

nierzowi Polskiemu w dniu 26 bm. w cukier 
ni B. Sziralla (Ceerwony) odbędzie się dan 
cing towarzyski na cele Towarzystwa. Począ- 
tek o godz. 23. Wstęp 2 zł., dla akadem'- 
ków 1 zł. S 

Zaproszenia otrzymać można w cukierni. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Klub Włóczęgów. We wtorek dnia 20 

bm. w lokalu przy ulicy Przejazd 12 odbę- 

dzie się 102 zebranie Klubu Włóczęgów Sen 
jorów. Początek o godz. 19 m. 30. Na porząd 

ku dziennym: 1) Sprawy programowe Klubu 

— referent dr. Stanisław Świaniewicz i 2) 

Dalsze odczytywanie zgłoszonych artykułów 

do Nr. 4 piemra „Włóczęga”. Obecność wszy 
stkich członków niezbędna. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 

— Resursa Rzemieślnicza w Wilnie zap- 

ras wszystkich rzemiešinikow i sympaty- 

ków rzemiosła na odczyt p. t. „Prawo Prze 

mysłowe”, który w dniu 21 bm. w Sali Re- 

sursy przy ulicy Bakszta Nr. 2 wygłosi In- 

struktor Korporacji Przemysłowej p. Stani- 

sław Paczyński. 
RÓŻNE. 

—- Interwencja starostwa grodzkiego w 

sprawie zatargu w piekarnietwie. W związku 

z zerwainem umowy zbiorowej przez praco 

dawców w zawodzie piekarskim w sprawie 

tej ingierował w dniu wczorajszym p. Sta- 

rosta grodzki, który zwołał posiedzenie z 

udziałem obu stron. Włysiłki te, jak się do- 

wiadujemy, narazie do rezultatu konkretne- 

go nie doprowadziły. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki Pohułanka— 20 grudnia 

21 grudnia, 22 grudnia i 23 grudnia gra do- 

skonałą sztukę Rehfischa i Herzoga „Sprawa 

Dreyfusa“ — początek tych przedstawień za 
powiedziany jest wyjątkowo (aby umożliwić 
Kupiectwu, które w okresie przedświątecz- 
nym musi dłużej pracować — ewentualną о- 

becność na przedstawieniu) na godzinę 8 m. 
30 wiecz. 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej- 
skieh ZASP. w Wilnie — rozpoczyna trzecie 
artystyczne tournee 2 stycznia 1933 r. sztuką, 

wsze cieszy się olbrzymiem powodze 
jest nią wyborna tragi—farsa G. Za 

polskiej „Panna Maliczewska”. 

— Hallo! Hallo! Uwaga! Ciekawą „Noe 
Sytwestrową* przygotowuje Teatr Na Pohu- 
łanee! 

— Zniżki do Teatru muzycznego Lutnia. 
Teatr Muzyczny „LUTNIA* przygotowuje 
upominek noworoczny dla teatralnej publicz 
mości wileńskiej. Oto po ostatecznym skalku 
lowaniu budżetu, postanowiono wydawać bl ; 
czklį zniżkowe: do tego teatru dla wojsku, 
urzędników państwowych, szkolnictwa, oraz 

pracowników instytucyj prywatnych, 
W. tym, celu należy do kancelarii teatra 

muzycznego „LUTNIA* nadsyłać sty perso- 
nelu, zatrudnionego w danej instytucji, wza 
mian wydane będą imienne bloczkii zniżko 
we ważne na wszystkie przedstawienia (pre- 
mjery, dni świąteczne| tego teatru od dnia 1 

stycznia 1933 r. 
Kancelarja teatru czynna od godz. 10---2 

po poł. $ 
— Teatr muzyezny „Lutnia“. Dziš, + po 

    

   

    

   

    

     

K U R J E R 

wodu próby generalnej z najbliższej prem- 

jery — przedstawienie zawieszone. 

— Jatrzejsza premjera. Jutro w środę — 

odbędzie się premjera pełnej humoru i ży- 

cia doskonałej operetki Kollo „Lady Chic“ 

w której wystąpią najwybitniejsze siły zes- 

połu z J. Kulczycką na czele. Operetka ta 

ukaże się w nowej szacie dekoracyjnej J. 

Hawryłkiewicza i pomysłowej reżyserji M. 

Tatrzańskiego. W) akcie Ill-cim wykonane 

zostaną efektowne tańce wschodnie z udzia 

łem całego zespołu baletowego w układzie 

W. Morawskiego » udziałem primabaleriny 

R. Goreckiej. Zniżki akademickie ważne. 

— „Jo — jo“ sylwestrowe w „Lutni“, 

Pod takim tytułem ukaže się w noc sylwesi- 

rową barwne widowisko rewjowe w wykona 

niu całego bołu artystycznego, jak rów- 
o w orginalnem ujęciu reży- 

serskiem K. Wyrwicz - Wichrowskiego. 

   

  

    

  

      

KONCERT BALETOWY L. SAWINEJ- 
DOLSKIEJ. 

  

W poniedziałek dnia 26 grudnia o godz. 
4 p. p. w Teatrze Wielkim na Pohularce 
odbędzie się koncert popularny artystki bale 
tu L. Sawinej — Dolskiej, przy udziale ucze 
nic i uczeiów jej studjum. W' programie ba- 
let „Wyspa fantazji* i diwertysmeni. 

RADJO 
WITOREK, dnia 20 grudnia 1932 r. 

  

11.40: Przegląd prasy; Kom. meteor.; Czas 
12.10: Muzyka z płyt; 13.20: Kom. meteor.: 
14.40. Program dzi 14.45: Utwory Mo: 
miuszki (płyty); 15.15 (da rolnicza; 15.25: 

mieślnicza; 15.35. 
(0: Koncert dla mło: 

; 16.25: „Pierwszy 
— odczyt: 

—odezyt; 17.00: 

; D. e. koncertu: 

: Muzyka lekka: 
i; 18.40: Codz. od- 

cinek powieś itości; 19.00: 
„Zmierzch współczesnej kultury* — odczył 

litewski; 19.15: „Zasady demokratyczne Jo 
achima Lelewela w ciu prywatnem* 
cdezyt; 19.30: „Miłość poety Schumanna - - 
Hsinego“ — felj.; 19,45: Pras. dz. radj.; 20.00: 
Godzina życzeń (płyty); 2050: Wfiad. sportowe 
Dod. do pras. dz. r 21.00. Koncert; 2140: 
Recital śpiewaczy; 22.15: Kwadr. liter.; 22.30: 
Reci fortep.; 22.50: Kom meteor.; 23.00: 
Muzyka taneczna. 

    
   
    

          

   

            

    

rok nauczania dawniej i 
16.40. „Z nad świętej rze. 
Koncert symf.; Komunikat 
17.55: Progr. na środę; 18   

  

   

  

     

  

   
   

      

ŠRODA, dnia 21 grudnia 1932 r. 

11.40: Przegląd Kom. meteor.; Czas 
12.10: Muzyka z pły 3.20: Kom. meteor.; 
14.40: Program dzienny; 14.45: Ludowe tań 
ce polskie i piosenki (płyty); 15 Giełda 
rolnicza; 15 Chwilka strzelecka; 15.35: 
Audycja dła dzieci; 16.00: Koncert symfonicz 
ny (płyty): 16.40: Przechadzki po mieście: 
17.00: Odczyt dla nauczycieli muzyki; 17.15: 

М ; 17.20: „„5} "nka pocztowa Nr. 

i dnienie skrócenia czasu pra 
cy na terenie międzynarodowym* — odczyt: 
17.55: Program na czwartek; 18.00: Muzyka 
taneczna; Wliad. bieżące; D. c. muzyki tan.; 
18.40: Godz. oddcinek powieściowy; 18.50: 
Rozmaitości; 19.00: Przegląd litewski; 19.15: 
„Co się dzieje w Wiilnie?*— pogad. M. Li- 
manowskiego; 19.30: „Domyślne serce ks'ęż 
miczki Czartoryskiej" — dyskusja; 19.46: 
Pras. dz. radj.; 20.00: „Tenor, sława i kres" 
(Enrico Caruso); 20.30: Recital skrzypcowy; 
21.00: Wiiad. sportowe; Dod. do pras. dz. radj 
21.10. Koncert kameralny; 22.00: „Na widno- 
kręgu“; 2215: „Akuku' — mówiony dwuty- 
godnik humoryst.; 22.45: Organizacja Szybow 
nictwa na terenie woj. nowogródzkiego i wi 
leńskiego —  pogad.; 22.55: Komunikaty; 
23.00: Muz. tan. 

   

      

     
    

    

    
    

  

   

    

  

   

    

  

WILL E NS K I 

CENY KRYZYSOWE: 
BALKON 40 gr. i 49 gr. 
PARTER 75 gr. i 85 gr. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10*15, w dnie šwiąteczne o godz. 2-ej 

Jedyny triumfalny przebė; Harolda Lioyda — „KINOMANIAK“ 

Dzwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 \М. Р. М. 

Na świętał 

dźwiękowe Kino | 

CASINO 

DZIŚ! Wspaniały podwójny program! 
1) Najpotężniejsze arcydzieło cie- 
szące się niesłabnącem powodzen. 

stolicach 
konaniu fenome- Qi ! i į sh genialny „Dr. Jekyll i Mr. Hyde“. 

Sino S Vo ksalė Šilyta Sidney ! Fredrie March poświęciła filmowi temu pełne zachwytu 

2) Najrozkoszniejsza, 

Sźwięk. Kine-Taatr 

PAN 
wiłea Wielka 42. 

we wszystkich 

szampańska operetka 

tle olśniewających widoków Riviery. 

aš Buster Keato 

płaconych kulami. Arcy- 
dzieło sensacji filmowej pt. 

isika 47, tei. 15-41. | NAD PROGRAM: Urozmalc. dodatki dźwiękowe. 

Nr. 291 (2633) 

Rekord. program! Komedie drm DZIECKO GRZECHU 
W rol gł bohat. f. „Emma* Marie Dressler i niezrėwn. Vailace Beery. 
NAD PROGRAM: Triumf. kreacja Wilijama Chalmesa— RADJOSTACJA 

Na |-szy seans ceny zniżone 

DZiši 
  

DZIŚ! Największy salonowo-kryminalny przebój sezonu. Emocjonujący, o szalonem tempie film o brylantach, 

ZABÓJSTWO O ŚWICIE ; cz Galianaa оы 
Początek o g. 4, 6, Bi 10'15, Ceny miejsc od 25 gr. 

DZIŚ! Wspaniały podwójny program! 

Blaski i cienie miłości 
Prasa stołeczna 

recenzje 
Symfonja przepysznej mu- 
zyki, śpiewu, tańca, hu- Jedna noc na RivierZze 5 5 

Początek o godz 4,6, 8 i !0.15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej 

świata 

zamierza spędzić święta 
Bożego Narodzienia u nas 

w Wiinie 
  

Utwięk. Kino - Teatr 

Holiywocd 
tel. 15-28 rakiow. 22. 

KINO-TEATR | DZIŚ! 

UL. WIELKA 25 

  

Ł Y Ž Ww Y w wielkim wyborze, 

WYCIERACZKI kokosowe | druciane, 

SZCZOTKI do użytku domowego i technicznego, 

P į E C E przenośne 

$. Н. KULESZA 
WILNO, UL. ZAMKOWA 3, TELEFON 14-06 

- EPOKA 

najtaniej 

w firmie 

  

TYGODNIK 

pod redakcją Józefa Wasowskiego 

SPRAWY SPOŁECZNE, POLITYCZ- 
NE, KULTURALNE i OBYCZA- 

JOWE. 

PRZEGLĄD GOSPODARCZY. 

NAUKA, LITERATURA i SZTUKA. 

LEKTURA POWAŻNA, PRZYSTĘP- 
NA i WSZECHSTRONNA. 

Redakcja I Administracja: 

Warszawa, ul. Okólnik 11, tel. 282-52. 

Prenumerata kwartalna z przesyłką Zl. 6.— 

Konto P.K.O. 26.630 

Na żądanie wysyła się numery okazowe. 

SSE TED SNES TIR SANNET 

Nr. 9 

ZIOŁA PRZECZYSZCZAJĄCE 
według przepisu 

D-ra med. St. Breyera 
ją wszystkie tego rodzaju środki 

ają bezboleśnie, nie powodując przy- 

zwyczajenia. Zawsze w tej samej dawce — usuwają 

z przewodu pokarmowego szkodliwe fermenty i tru- Z 

cizny, powodujące czasem zatrucie całego organizmu, 
się de przed- 

  

przewyż 

lecznicze. Dzi: 
  

  

zwapnienie naczyń, przyczyniając 

wczesnej starości. 

Żądać w oryginalnem opakowaniu w aptekach 

i składach aptecznych, lub w wytwórni „Polherba“. 

Kraków — Podgórze, skr. 48 

Zainteresowani otrzymają na żądsnie darmo 

z wytwórni broszurkę ,,Jak odzyskać zdrowie”. 

Tylko 5 dnil 
program przedświąteczny! 

| 2) W pogoni za djamentem = Temem Mixem w roli głównej 

Dziś nowy program! 
Fascynujący dramat erotyczno morski Wielki podwójny 
W rol. gł: R. Novarro i J. Grawford Dwie orkiestry! 1) Jad miłości 

2 M) . 
JUŻ CZAS POMYŚLEĆ 

oołoszeniach świątecznych 
Ogłoszenia do „KURJERA WILEŃSKIEGO 
i innych pism— przyjmuje na bardzo dogod- 

nych warunkach 

BIURO REKLAMOWE 
STEFĄNA GRABOWSKIEGO 
W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. 

bi ПНИ 
E (AG G i i A 

= POLSKIE 
ZAKŁADY RADJOTECHNICZNE 

„CENTRUM“ 
SPÓŁKA Z OGR. ODP. 

WILNO, WILEŃSKA 26 (w podwórzu) 

POLECAJĄ NIEDOŚCIGNIONEJ JAKOŚCI 

APARATY RADJOWE 
Prawdziwą rewelację stanowią wzmacniacze 
detektorowe wraz z wbudowanym głośnikiem, 
zasilane z sieci prądu zmien. w cenie Zł. 135. 

        
   

    

   

        

   
      

Oa rożu 1843 istnieje | 
2 s 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Mebie 
jadalne, sypialne | ga- 

tnetowe, kredensy, 
stoły, szaty, łóżka li,d. 

Wykwintne, Mocna, 

NIEDROGO,| 
ra dogodnych Warunkach | 

I NA RATY. | 

\ 

  

Fachowe ładowanie akumulatorów. 
Najtańsze źródło zakupu radjosprzętu. 

KURT DETAL 

gj JJ MN 

KAŻDE OGŁOSZENIE | 

a 

  

Mo" HE 

NADESZŁY 394080, 
8324 

PREZES 

ir. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener., 
narządów moczowych, 

ed g. S—1 i 5—8 wiecz. 
Dr.Zeldowiczowa 
Chor. kobiece. wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
cd g. 12—2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

  

  najskuteczniejszą pomocą jest tym, 

którzą ogłaszają się wyłącznie 

w najpoczytniejszem pismie 

Ę „KURJER WILEŃSKI" 

K Kenigsberg 
Ckoroby skórne, 

Wybitny 

wyjedzie na kondycję. 
weneryczne Specjalność: matematyka,. 

1 moezoplelowe, łacina i historja z zakresu 
ийса Mickiewicza 4, B-u klas. Przygotowuje 

eksternistów. 
od pace 2 048. | Julien Sursźski, Wilae, 

ul. Kijowska 6, m. 8, 
tel. 2-54 

damskie, modne, eleganc- Szukasz 
kie, nienoszone, okazyjnie zarobku, przyjm popłatne- 

do sprzedania. zastępstwo. Gozakred, 

UI. Sołtańska 39, m. I 
wów, Wałowa 11-a. Po- 

(vis-a-vis ul. Witoldowej) 

  

Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 28, m. 5 

przyjmuje sy >> i 4—6 

    

Akuszerka 

Marja Labneroi 
przyjmuje od 9 do 7 wies; 
ulice Kasztanowa 7, m, 5 
W. Z. P. Nr. 69. 857(     3 zątkujących pouczamy 

Start detektywa Gastona Vivieux. 
(Nowela). 

Gaston Vivieux, młody adept sztu- 
ki detektywnej, opuścił właśnie po- 
kój komisarza policji śledczej Leona 
Duvala. Rozpierała go duma i radość. 
Nadzwyczajny człowiek — myślał o 
swoim szefie. Co za szczęście praco- 
wać pod kierunkiem mistrza, najsłyn- 
niejszego detektywa... A zatem jutro o 
ósmej. Coprawda traktował mnie nie- 
co z góry, ale czem ja jestem wobec 
niego? Zwyczajnym pionkiem. 

Ulica wrzała wzmożonem życiem 
wieczoru. Gaston, dochodząc do bra- 
my domu, w którym mieszkał, usły- 
szał nagle huk wystrzału, gdzieś bar: 
dzo blisko. Stłumiony przez hałas uli 
cy. Mocno poruszony obejrzał się do- 
koła. Po przeciwnej stronie ulicy, w 
odległości dwudziestu kroków. doj- 
rzał grupkę kilkunastu ludzi. 

Z lewa, w załomie poprzecznej uli 
czki, dostrzegł niewiarogodnie szybki 
ruch uciekającego jakby człowieka. 
Może to morderca-—pomyślał błys 
wiecznie. Pobiegł tam żywo. Nie zau- 
ważył ne podejrzanego. 

Gaston popędził zpowrotem na 
miejsce tajemniczego morderstwa. Li 
czny już tłum kłębił się, gestykulując 
żywo, komentują fakt morderstwa 
Uwijali się policjanci i rozpędzali ro 
snącą ciżbę gapiów. Gaston przepy 
chał się energicznie. oburzającym się 
pokazywał oznakę detektywa. 

   

    

     

   

Dopchnął się. Oniemiał ze zgrozy. 
Na trotuarze, w kałuży lepkiej krv 
leżał z rozbiią czaszką jakiś człowie 
Gaston przystąpić chciał do podsta - 

    

Wydawnictwo „Kurier Wiłeńsk 

ZAST 

   

   

  

   

т 

wowych czynności detektywa i gdy 
schylał się nad trupem, poczuł czyjąś 
rękę na ramieniu: S 

— Proszę się wylegitymować — 
odezwał się osobnik w gumowym pła- 

szczu. 
Gaston odwinął klapę surduta i po 

kazał odznakę. 
— Przepraszam pana — rzekł czło 

wiek w gumowym płaszczu — i ja je- 
stem detektywem. 

— Kim jest człowiek zabity? — 
pytał Vivieux. 3 

— Nie wie pan, to najwytrawniej 

szy po Duvalu detektyw. Przynaj- 
mniej tak sądzi opinja. Otóż pański 
szef rozkazał nieżyjącemu już Dupon 
towi Śledzić na tej ulicy dom pod Nr. 
15. 

— Na Boga, przecież i ja tam mie- 
szkam — wykrzyknął Gaston. 

— Zwykły zbieg okoliczności -— 
odparł człowiek w gumowym płasz- 
czu. — Okoliczności tej nie nadaję 
żadnego znaczenia. Otóż w domu 
gdzie pan mieszka dzisiaj w wieczor- 
nych godzinach, wedle poufnych wia- 
domości, miała odbyć swe zebranie 
nieuchwytna dotąd banda handlarzy 
żywym towarem. 

— Może kto 

    

   

  

    

    

tej bandy zabił Du- 
ponta — zauwążył Gaston. Idę do te- 
lefonu zawiadomić szefa. 
 — Nie potrzeba. Oto p. Duval we 

nej osobie — rzekł uprzejmy . 07 
mówca. 

Szczegółowym badaniom poddaw- 
szy ofiarę i mruknąwszy pod nosem 

  

  

S-ka z ogr. odp. 

*rękami i kopiąe energ'cznie nogami. 

„Ciężka sprawa” Duval zwrócił się do 
Gastona: й 

-— Obdarzam pana samodzielnem 
zadaniem. Tu pan nc nie zrobi, zna- 
JA pana na tej ulicy. Ja zbadam okoli- 
cę zbrodni, pan zaś uda się na plac 
Zwycięstwa, proszę. zwrócić specjal- 
ną uwagę na podejrzaną traktjernię 
„Pod czerwonym kotem*. gdzie zbie- 

rają się różne męty. Musi pan dobrze 
obserwować i z ciekawych rzeczy zda 
mi pan spawę. : 

Z cierpliwością młodzieńca, zaczy 
nającego pracować w zawodzie, Ga- 
ston wytrwale spacerował po rozle- 
głym placu długie godziny. Specjalna 
uwagą otoczył traktjernię „Pod czer- 
wonym kotem“. Nie zauważył nic po- 
dejrzanego. 

W pewnej chw'li znajdował się 
Gaston w cichym zaułku ulicy, wybi 
gającej na plac. Zamierzał właśnie 
udać się pod podejrzany lokal. Naraz 
rzuciło się nań czterech drabów, od 
których czuć było zapach alkoholu. 
Jeden z nich zarzucił mu na głowe 
płachtę, drugi: podciął nogi, tak. ż 
zwalił się na ręce pozostałych rzez: 
mieszków. Nie zdołał ni krzyknąć n 
sięgnąć ręką po rewolwer. Oszołomio 
ny usiłował bronić się, wymachauj 

  

     

   

  

   
    

  

Nie zdało się to na nic. 
Czuł po chwili, że jedzie autem. 

sen... utraci 

  

    Wpadał w odurzający 
przytomność. 

Gdzieś w głuchej nocy począł się 
budzić z odrętwienia. Był skrępowanv 
a w ustach miał knebel. Z za 
dochodziły jaki '. Wśród p 
kich okrzyków i wymyślań łowił waż- 
ne zdania, 

— Ale to nasze szefisko nie pociąg 

  

ny 
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Drukarnia „Znicz”, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, tel. 5-40. 

nie juź długo na tem porządnem sta” 
nowisku. 

— Ech, sprytna sztuka z Duvała. 

wytrzyma on tam jeszcze długo. 
A ja, łbie zakuty, mówię ci, że weż” 

mą go djabli niedługo. Poważnie cho- 
ruje na nerki. Prócz tego, czy wiecie 
o tem, człowiek w gumowym płaszezu 
śledzi Duvala i podejrzewa. Niema je- 
dnak dowodów w ręku i nic zrobić nie 
może. 

Gaston słuchał z natężeniem. „Co 
to znaczy?” — myślał. — „Duval? To 
przecież niemożliwe, niewiarygodne*. 
Odsuwał od siebie zbyt śmiałe podej- 
rzenia. Musi się przedewszystkiem wy 
zwolić. : 

Poszło mu nadspodziewanie gład- 
ko. Widać pijackie ręce w ązały zbyt 

słabo. Jak najostrożniej podszedł do 
okna. Ocenił, że znajduje się na II pię 
trze nieznanego sob'e domu. Czekał 

cierpliwie, aż pijana banda zaśnie. 
Po godzinie może, gdy dochodz:ły 

z sąsiedniego pokoju chrapan'a i prze- 

kleństwa przez sen, powtórnie pod- 
szedł do okna. Udało mu się otworzyć 

je. Szczęściem koło okiennicy biegła 
wdół rynna. Ostrożnie uczepił się tej 
jedynej deski ratunku i począł zsuwać 
się. Zmęczony i spocony dotknął wre 

szecie ziemi. Było pusto i bezludnie. 
Tej części miasta nie znał zupełnie. 

Na chybił trafił Gaston puścił się 
szą lepszą uliczkę. Nagle usły 
dające się kroki jakiegoś 

2 ka. Ledwie zdołał zapaść w 
ciemną wnękę bramy. Patrzał. Któż 
opisze najwyższe jego zdumienie, gdy 
w skradającym się cichem człowieku 
poznał Duvala, swojego szefa. słynne 
go detektywa. 

W pierwszej chwili pragnął krzyk 
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» bużym Šwiecie nie wadzgc. Miedzy 
innymi jest tu morderca Iuponta. 

nąć „Dobry wieczór panie Duval". 
Powstrzymał się w porę. Wszak tam 

ci mówili również o R Duvalu, her- Gaston i człowiek w gumowym pła 
szcie ich bandy. „Lepiej śledzić kocha  szczu niepewnie spojrzeli na s'ebie. 
nego szefa — zdecydował Gaston. Ten ostatni zdobyvi się jeszcze na 

Widział, jak Duval podąża w stro- 
nę domu, z którego co dopiero uc'ekl. 
Podejrzenia jego stawały się coraz 
prawdopodobniejsze. Duval, komisarz vai, 
policji śledczej i herszt bandy, to jed- 
na i ta sama osoba. 

Wreszcie zauważył Gaston, że Du 
val zniknął w bramie domu, gdzie 
spali godni jego kompani. Postanowił 
działać jak najszybciej, by złapać n'e- 
bezpiecznego ptaszka. Ale jak? 

Gdy zastanawiał się nad tem, zne 
wu wielce się zdumiał i ucieszył ża- 
razem gdy ujrzał człowieka w gumo- 

wym płaszczu, a za nim grupki poł- 

stwierdzenio: 
- Pan go zabił. 

— Dowody? — zimn : zapytał Du- 

--- O tem nieco późń s, — ny trał 
sę dełek*'*'w. narazt: ob. "ność pań- 
nów stwierdza aż nadto... 

— Haha — zaśmiał się powtórnie 
Duval. — Oto proszę się dokładnie 
przypatrzeć temu pismu: 

W najwyższem zdumieniu prze- 
czytali: „Wiadomo nam jest, iż komi- 
sarz policji śledczej Leon Duval pozor 
nie zmówił się z groźną szajką prze” 
ska: й : у a ь 

cjantów. Gaston podszedł do detekty” PR miej aafóne ašiai“ Pod 
wa, nie mało dziwiąc go swoją U sany był naczelnik Głównego Urzędu 
obecnością. Ciehaczem poinformował Śledczego. Autentyczność dokumentu 
człowieka w gumowym płaszczu 0 yje ulegała wąjeliwaści ъ 

swojem odkryciu i gdzie schronił się Ww kilka dni Bole Aa gu 

S us GFaCzańieć 5 Db. płaszczu wniósł prośbę o prze. 
: Е 6 DW RE: niesienie go do, innego mi W. ty- 

grubej zwierzyny. Na przodzie kro- dzień, gdy Gaston jak zwykle punk- 
czył „detektyw w gumowym płaszczu,  sqałnie prz zedł do biura, zwrócił się 
za nim Gaston i kilkunastu pole do niego Duval: : 
tów, wszyscy z palcami na eyglach re — Jakże się pan czuje po wypad- 

ku na placu Zwycięstwa? 
— Nie umiem sobie tego do dziś 

dnia wytłumaczyć — odrzekł Gaston. 
— Ja na pana wysłałem tych zbi- 

rów. Chciałem. aby pan otrzaskał się 
nieco z niebezpieczeństwami zawodu 

detektywnego. 

Gaston zdziwił sę mocna j przy” 
znał wkońcu, że tego rodzaju metoda 
pracy wielce jest oryginalna. 

      

  

    

    

no siarał się obudzić pijanych towa- 

   
/. Pewny siebie dotektyw w gu 

ym płaszczu przystąp ! do Duva- 
la i rzekł uroczyście: 

- W imieniu prawa aresztuję pa- 

  

na. 
— Haha, zaśmiał się Duval. — 

Posłano panu fałszywy adres. Aresz- 

tujeie ot tych spitych bandytów. Smie 
tanka świata przestępczego leży tulaj. 

  

Bog. K. 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 
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