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A JAKŻE TAM W ALZACJI? Ostry kurs rządu Schleichera. 
(Od naszego korespondenta). 

Strasburg, w grudniu. 

Za mej niedawnej bytności w Wil- 
nie spotkałem się z takiem pytan'em: 

— A jakże tam w Alzacji separa- 

tyzm rozw .ja się? 
Pytanie to zadał mi pewien pocz- 

ciwy hreczkosiej z pod Święcian, wy- 
gnany ze swego zagonu na dni kilka 
jesienną nudą szarzejących pól i pra 
gnieniem „wyjrzenia na świat*. 

Już nie pamiętam co mu odpowie 
działem, ale dziś, w Strasburgu, przy- 
szło mi na myśl to posłyszane w Wil- 
nie słowo „separatyzm*. I zdumialeni 
się, jak łatwo zdobywają sobie popu- 
larność przeróżne pojęcia grubo zge- 
neralizowane i terminy nie odpowia- 
dające zupełnie rzeczywistości, jak 
łatwo obiegają one potem świat cały, 
dochodząc chociażby do ucha takich 
zaścankowych „polityków jak ów- 
mój interlokutor z Święciańskiego. 
Nieraz rzucane są one zgrabnie a ce- 
łowo przez umiejętną propagandę, a 
wówczas przenikanie ich do opinji pu 
blicznej całego świata kryje w sobie 
prawdz'we n'ebezpieczeństwo. Takim 
terminem propagandowym jest n. p. 
„polski korytarz“; takim terminera 
jest również „ałzacki separatyzm*. 

Życie polityczne Alzacji współczes 
nej jest na pierwszy rzut oka wyjąt- 
kowo skomplikowane, a dła obserwa- 
tora niewtajemniczonego, traktujące: 
go dzielnicę tę jak każdą inną prowin 
cję francuską, wręcz niezrozum:ałe. 
De nom'ne istnieją tu stronnictwa 
przynależne do wszystkich prawie od- 
cieni politycznych spotykanych we 
Francji, a więc: rojaliści, repubi'ka- 
mie, demokraci, radykali, socjaliśc, 
gmuniści.. Jednakże cała ta nomen 

tura nie odpowiada istotnemu roz- 
kładowi sił politycznych. Trudno jest 
mówić o istn'eniu w Alzacji przeciw- 
stawionych sobie ugrupowań prawico 
wych ' lewicowych. Partje o zasadni- 
czo przeciwnej orjentazji ogólmo-po- 
litycznej tworzą tu, w niektórych wy- 
padkach, wspólny front; w  'unych 

- znów jeden i ten sam kierunek polity 
czny reprezentowany jest przez fo'- 
macje wzajemnie się zwalczające. 

Właściwym kluczem do sytuacji 
politycznej jest tu pewien element zu 
pełnie specyficzny, a mianowicie ustu 
sunkowanie się poszczególnych stron 
nictw do ruchu autonom cznego. Ob- 
serwowane pod tym kątem widzenia, 
rozplanowanie sił politycznych w Alza 
cj, z pozornie zawikłanego, staje się 
prostem i jasnem. 

Z jednej strony partje zgrupowa- 
ne (de facto, lecz n e formalnie) w t. 
zw. obozie „narodowym (katolicy -na 
rodowi, demokraei, radykalni-socjaliś 
ci, socjakści) dążą do mniej lub wię- 
cej radykalnego i wszechstronnego 
zasymlowania odzyskanej prowincji 
z resztą Francji. Z drugiej stronnictwa 
tworzące t. zw. obóz. autonomistycz- 
ny (katol cy-regjonaliści, komun ści- 
dysydenci, właściwi  autonomiścj) 
opierają się z mniejszą lub większą 
stanowczošc 4 centraHstycznym  ten- 
dencjom czynn'ków rządowych fran- 
cuskich i domagają się przyznania A! 
zacji szeregu uprawnień specjalnych, 
dotyczących jej statutu religijnego, ję 
zykowego, adnr.nistracj i t. p. Са : 
wita asymilacja, całkowita autonomia 
oto dwa krańcowe hasła, dwa bieguny, 
ku którym ciążą linje wytyczne po- 
lityki alzackiej. 

Jednakże żadna z tych dwu skraj- 
nych tendencyj nie dominuje w Alza- 
cji. Pomiędzy niemi istnieje skala kie 
runków pośrednich, wśród których 
"szukać należy właściwego wykładni- 
ka nastrojów politycznych | aspiracyj 
ludności alzackiej. Rolę dominującą 
odgrywa bezwątpienia kierunek re: 
prezentowany przez _ najsilniejsze 
stronnictwo alzackie „Unję Ludowo- 
Republikańska”, partję katolików=re- 

 gjonalistów. Partja ta, oparta na sze 
 rokich masach ludowyeh, dowiodła 
swej siły w czasie ostatnich wyborów 
do parlamentu, zdobywając 9 man- 
datów poselskich, na ogólną ilość 16 

przypadających na departamenty al- 
 zackie. (Z pozostałych — 5 przypadło 

obozowi „narodowemu*, 2 autonom:- 
stom i komunistom). Główne wytycz- 
ne jej programu politycznego ująć mo 
Żna w trzy punkty: 1) walka z wpły- 
wami la'ekiemi i obrona istniejącego 
w Alzacji siatutu re nego (konkor- 
datu);: 2) posiulat blingwizmu, t. j. 

zrównania praw języków francuskie 

go i niem/'eck' ego w administracji, są- 

   

  

   

    

  

  

   

    

     

  

  

downictwie i szkołach; 3) żądanie 
wprowadzenia w Alzacji (jak zresztą 
iw całej Francji) regjonalnego statu- 
tu samorządowego. Partja omawiana 
stoi bez zastrzeżeń na stanowisku pro 
francuskiem i przywiązanie swe do 
Francji manifestuje przy każdej nada 
rzającej się sposobności. O jakichkoł 
wiek dążnościach separatystycznyca 
niema tu mowy. я 

Ale obok tego kierunku umiarko- 
wanego, odpowiadającego dość wier- 
nie istotnym przekonaniem przewięt- 
nego współczesnego alzatczyka, ist- 
nieje kierunek skrajnie utonomi- 
styczny. Przypatrzmy mu się bliżej. 
Obejmuje on trzy partje o stosunko- 
wo małych wpływach jednak ruchh- 
we i aktywne: właściwych autonomi- 
stów z „Partji Krajowej' (Landespac- 
tei) i „Partji Postępowej* (Fort- 
schrittspartei) oraz komunistów-dysy 
dentów. Stronnictwa te, choć nomi- 
nalnie różne, posiadają w rzeczywi- 
stości analogiczne tendencje i w pro- 
gramach swych domagają się zgodnie: 
1) szerokiego bil ngwizmu z przyzna- 
niem pierwszeństwa 'ęzykowi niemiec 
kiemu; 2) wszechstronnej autonomii 
zarówno administracyjnej, jak usta- 
wodawczej, religijnej, gospodarczej i 
t. d.; 8) przyznania alzatczykom praw 
mniejszości narodowej. M:mo radykał 
ności tego programu i tu nie znajdu- 
jemy postulatu separacji. Nawet naj- 

skrajniejsi i najkrzykliwsz z działa 

  

   
czy autonomistycznych, ci, których 
prasa „narodowa* alzacka nazywa 
„agentami niemieckiej propagandy*,   

nie ośmielają się wysuwać tego postu 
latu lecz przeciwnie podkreślają, że 
domagają się dla Alzacji autonomj! 
„w ramach Francji*. W edzą oni, że 
mówiąc o separacji naraziliby się co- 

najmniej na niepopularność wśród 
szerokich mas ludności. 

Ruch polityczny, któryby można 
nazwać separatyzmem, nie istnieje „а 
tem w Alzacji. „Separatyzm alzacki** 
jest dziś wyłącznie tylko argumentem 
niemieckich rewizjonistów i celem, do 
którego dąży skrycie i wbrew woli 
ogółu alzatczyków niemiecka ireden- 
"ZĘ 

Doskonałą odpowiedzią na te kno- 
wania jest następujące oświadczenie 
naczelnego organu  regjonalstycznej 
Unji Ludowo-Republikańskiej, „Der 
Elsńsser*, z okazji niedawnego poby- 
tu w Alzacji prezydenta Lebruna: 
niech nam ono posłuży za konkluzję. 
„W jednem zgodna jest przygniatają- 
ca większość naszego ludu: m anowi- 
cie w tym fakcie, że zło uczynione kra 
jowi w r. 1871, przeciwko jego woł:, 
naprawione zostało wynikiem w el- 
kiej wojny. Fałszem jest, gdy jakaś za 
graniczna propaganda nazywa nas 
„straconymi braćm'*, których w r. 

1871 przyprowadzono zpowrotem do 
„niemieckiej ojczyzny”... Dawny stan 
rzeczy został przywrócony i choć obie 
strony (Francja i Alzacja), rozdzielo- 
ne przez bl:sko 50 lat, zmieniły się nie 
co i zmuszone są przyzwyczaić się 
znów do wspólnego życia, kwestja za- 
sadnicza znalazła rozwiązanie w sen- 
sie upragnionym przez szerok'e ma: 
sy naszego ludu*. 

Tadeusz Szumański. 

Odroczenie skarg! niemieckiej 

BERLIN (Pat). Prasa donosi z Ge 
newy o odroczeniu przez Radę Ligi 
Narodów skargi niemieckiej w spra- 
wie stosowania reformy agrarnej w 
stosunku do mniejszości niemieckiej 
w Polsce w depeszach pod tyt. „Połs- 

ko-niemiecka utarczka w Genewie”, 
ograniczając się naogół do sprawoz- 
dań o przebiegu dyskusji. 

„Deutsche Allg. Ztg.“ wyraża zado 
wolenie z powodu zajętego przez dele 

gację niemiecką stanowiska i odrzuce 
nia przez nią porozumienia. Dziennik 
zapow ada, że na styczniowej sesji 

Niemcy nie zadowolnią się jakiemiś 
badaniami komiletu trzech, lecz będą 
domagały się odesłania sprawy Stałe- 
mu Trybunałowi M.ędzynarodowemu 

w Hadze. „Germania atakuje obecną 
lową,  przema- 
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      ąc za jej zmia 
sogi 

Syn słynnego kamoczytora 
usiłował cdeb sobie życie. 

MONTE CARLO. (Pat). W: jednym z fo- 
tejszych hal usiłował popełnić samobójstwo 
Erwin Strauss, syn słynnego kompozytora 
Oskara, Niedeszły samobójca zażył ogromną 
ilość średku nasennego. Stan jego jest bar 
dza ciężki. 

  

Rząd nie dopuści... 
BERLIN (Pat). Prezydent przyjął 

wczoraj kanclerza na audjeneji. Oma 
wiana była kwestja nowych postane 
wień dekretowych i sytuacji parłamen 
tarnej. Dziś zbiera się rada państwa 
na posiedzenie celem rozpatrzenia uch 
walonego przez Reichstag projektu 
amnestji urzędowej. Od sposobu za- 
łatwienia tej sprawy konwent senjo- 
rów Reiehstagu uzależnił swoję deeyz 
ję w sprawie ewentualnego zwołania 
jeszeze przed świętami plenarnego po 
siedzenia. 

Późnym wieczorem ukazał się dru 
gi komunikat w tej sprawie, stwierdza 
jący m. in. że nie depuści się do tego, 
aby Reichstag nie zajmując zasadni- 
czego stanowiska wobee rządu, zbie- 
rał się na krótkie sesje, na których u- 
chwalałby decyzje o charakterze agi- 
tacyjnym. Rząd nie dopuści też w żad 
nym razie, ażeby uczyniono mu jakie- 
kolwiek afronty. Wyraża się przytem 
jednak przekonanie, że konwent sen- 
jorów ustąpi wobee argumentów rzą- 
du i jego zdecydowanej postawy. 

Obława u socjal-demokratów. 
BERLIN. (Pat). Wi lokalach organizacyj 

nyeh partji soejal-demokratycznej, w Domu 

Związków Zawodowych i w redakeji orga- 

nów socjalistycznych Palatynatu polieja do 

> a 

Howy:r opowiada się 
WASZYNGTON (Pat). Hoover w 

zakończeniu swego orędzia wyraża pe 

gląd, że pomyślny rezultat Światowej 

konferencji gospodarczej załeży w 

znacznym stopnia od poprzedniego 

przestudjowania kwestji długów. 

WASZYNGTON (Pat). Hoover, wś 

wiadomości z miarodajnych źródeł, 

zamierza przystąpić niezwłocznie do 

uformowania komisji w skład której 

wejdą republikanie i demokraci. Ко- 

misja będzie miała za zadanie rozwa - 

żenie zagadnień, związanych z długa- 

mi, rozbrojeniem i światowemi trud-, 

nościami ekonomicznemi, 

  

konała masowych rewizyj w poszukiwania 

broni palnej. O wyniku tej obławy u socjal- 

demokratów dotychczas nie nie wiadomo. 

za rewizją długów. 
LONDYN. (Pat). Cała prasa angielska ży 

ezłiwie komentuje nowe orędzie Hoovera w 
sprawie długów, dając zwłaszcza wyraz uz- 
naniu dla odwagi ustępującego prezydenta. 
Prasa uważa na podstawie tego orędzia za 
rzecz pewną, że niezadługo jeszcze po No 
wym Roku, w styczniu, Stany Zjednoczone 
zaczną rozmowy z Anglją na temat rewizji 
obeenego układu o spłacie długów wojen- 
nyebh. 

! NOWY YORK. (Pat). „New-York Times“ 
pisze: Hoover obeenie uznał wreszcie że trud 
ności finansowe obejmują cały świat i że 
Stany Zjednoezene, nie mogące ich uniknąć, 
niogłyby przyczynić się do złagodzenia pow- 
szechnego kryzysu. „Herald Tribune“ kry- 
tycznie rozpatruje propozycje Hoovera, uwa 
żając, że jeżeli mają być realizowane рой- 
€zas prezydentury Hoovera, a następnie Ro: 
‚озеу! słusznem jest, iż Hoover w tych 
warunkach szuka współpracy przyszłego pre- 
zydenta i zwraca się z apelem de narodów. 

  

Wspólny front Małej Ententy. 
BIAŁOGRÓD (Pat). Po ostatniem 

zebraniu ministrów spraw zagranicz= 
nych państw Małej Ententy wydano 
komunikat urzędowy, stw.erdzający 
że po rozpatrzeniu ogólnej sytuacji po 
litycznej we wszystkich kwestjach mi 
nistrowie stwierdzili raz jeszcze swoją 
zupełną zgodność nietylko co do sta- 
nowiska, którego wymaga chwila obe 
ena, ale i co do decyzji na przyszłość 
Wyrażono przekonanie, że ogólny in- 
teres wymaga jak najściślejszej współ 
pracy państw Małej Ententy w kwest- 
jach politycznych i gospodarczy za ©- 

raz wytężonego wysiłku w dziedzinie 
organizacji pokoju Europy Środko- 
wej Ustanowiono Radę Małej Enten- 
ty, złożoną z trzech ministrów spraw 
zagranicznych jako- permanentną or- 
ganizację, broniącą interesów trzech 
państw. Jednocześnie zorganizowano 
stały sekretarjat, który będzie przygo 
towywał prace dla Rady, ułatwiające 
współpracę państw Małej Ententy 
między sobą oraz z innemi państwami 
Europy Środkowej. Pierwsze zebranie 
Rady odbędzie s'ę w lutym roku przy 
szłego w Genewie. 

Proc>s 0 zniesławienie w. min. Starzyńskiego. 
Niezwykły pan Oipiński —Dwóch świadków aresztowanych. 

Czytelnicy nasi przypominają, że wicemi- 
nister STARZYŃSKI oskarżył o zniesławienie 
niejakiego OLPIŃSKIEGO, który wszczął kara 
panję prasową przeciw kartełowi drożdżow- 
niczemu, a potrafił w nią wmieszać wicemi- 

nistra, który wcale nie jako przyjaciel karteli 
jest znany, OLPIŃSKI postawił kwestję pro- 
sto. łapówki kartela wpływają na decyzję wi 
ceministra... 

Proces był juź dwukrotnie odkładany. O- 
bronie (adw. STERLING| najwyraźniej cho- 
dziło o zyskanie na czasie. Mówią że liczyło 
się na ugodowe załatwienie sprawy, Ołpiński 
wierzy bowiem we wszechmocność swoich 
stosunków. : 

Przyjrzyjmyż się tej osobistości, Onegdaj 
w sądzie mówił on o sobie długo i szeroko. 
Ma za sobą już proces o fałszowanie doku- 
mentów — jakieś iam adnotacje o szpiegost- 
wie... był i dostawcą amunicji w czasie kry- 
tycznym i plenipotentem Zacharoffa, tego do 

SE oręża dła wszystkich przeciw wśzyst- 
kim, był fabrykaniem broni i przyjacielem 
wysoko postawionych osobistości (m. in. Ga- 
briela D'Annunzio) i czem kto chce wogółe. 
Swego czasu proponował ministerstwu sztuki 
bodaj, kręcenie wielkich filmów  historycz- 
nych; — nie doszło do porozumienia. Aż spe- 
tkał p. Przewłockiego, który chciał dostać kun 
cesję droždžową. W wyniku porozumienia, 
które między nimi nastąpiło, obaj znaleźłi się 
przed sądem. Właśnie p. Przewłocki wytwor- 
nie protestuje, jakoby miał napisać do Ol- 
pińskiego: „o ile pan do końca grudnia r. b. 
wystara się koncesję na drożdżownię zgod: 
nie z podaniami memi złożonemi w minister- 
stwie skarbu — otrzyma pan 50.000 zł." 

Jednakże świadek RINGEL,  prokurent 
zrzeszenia drożdżowniczego zeznaje, że taki 
list widział, Szkoda więc, że potem pan Prze- 
włocki go spalił przydałby się dziś obronie, 
— jeśli tam faktycznie tego ustępu nie było. 
Był nie był, a Olpiński zaczął robotę, Przed 
sądem chwali się. i się do czego 
bierze — to solidnie": obstawił cały szereg 0- 
sób prywalnymi szpiclami, rozpętał atak. w 
prasie, wreszcie wszechpołęż: i wszechwie- 

dzący, wysłał niejakiego KIRSTEINA, by ten 
na „własną rękę* potargował si le zapłacą 

za uspokojenie się. Sam jednocześnie próbu- 
je z hr. Starzyńskim ze zrzeszenia drożdżow- 
niczego. P: mówił że kartel 
drożdżowy jest pożyteczny, że konsument nie 

cierpi, że Ojczyzna... — niestety hr. Starzyńs- 
ki był niedomyślny — nie potrafił przeko 
nać... 

Zaś Kirstein przed sądem w ogniu pyleń 
sypie się coraz bardziej. Przyznaje się, że nie 

  

   
  

          

    

  

on to pisał artykuły pokazywane Ringlowi, że 
miał . pełnomocnictwa Olpińkiego, że mówiło 
się o niestworzonych rzeczach z KOWALEW. 
SKIM z Naczelnej Izby Kontroli... Tylko nie 
on, Kirstein miał to mówić a sam Kowalews- 
ki. Ponieważ zeznania te kolidują z poprzed- 
niemi — wędruje do aresztu. 

Inni świadkowie stwierdzają bezpodstaw 
ność plotek o zamienianych z wiceministrem 
w aucie teczkach i innych, dość teatralnych 
koncepcyj. Jedynie inż. DUDLER (też z kar- 
tełlu) podtrzymuje te wersje. Poprzednio 
zeznawał inaczej, a świadkowie, na których 
się powołał, obecnie twierdzą co innego. Zo- 
staje więc na wniosek prokuratora również 
aresztowany pod zarzutem krzywoprzysięst- 
wa. Wyprowadzany z sali krzyczy, że jednak 
ma dokumenty, że warszawska drożdżownia 
okradała skarb... 

W międzyczasie wypływa nowa historja. 
W personaljach Olpińskiego okazuje się. że 
właściwie jest bigamistą. Prokurator zapowia 
da nowy proces. Ołpiński odpowiada: ,.proszę 
bardzo'l.. — Pewny siebie... (m) 

Wyrok. 
WARSZAWA (Pat). W dniu 20 b. 

m. wieczorem w sądzie grodzkim za- 
padł wyrok w sprawie Stefana Olpińs 
kiego i: H. Przewłockiego oeskarżo- 
nych o zniesławienie wiceministra 
skarhu p. Stefana Starzyńskiego. Na 
moey wyroku Siefan Olpiski został 
skazany na 10 miesięcy aresztu, przy 
czem kara ta na mocy amnestji zosta- 
ła zmniejszona do 5 miesięcy aresztu 
Przewłocki został skazany na 4 miesią 
ce aresztu, przyczem na mocy amne- 
stji kara ta została oskarżonemu da- 
rowana. Sąd wymierzając powyższą 
karę Olpińskienu wziął pod nwagę 
jako okoliczność ohciążającą działa- 
nie oskarżonego z chęci zysku. 
SIDE NERTI 

Z przestrzelonym mózgiem 
żył 9 dni. 

DOURBAN (Natal). (Pat). Ciekawy wypa 
dek zdarzył się w okolicy. Mianowicie tuby 
lec z przestrzelonym nawylot mózgiem żył 
przez 9 dni w tutejszym szpitalu i nawet 
był „zdolny do dania informacyj sędziemu 
śledezemu. 

  

Bresztewania 
wśród komunistów. 

BERLIN. (Pat). Według doniesień prasy 
aresztowany został tu ezłonek Centralnego 
komitetu partji komunistycznej poseł do Rei- 
chstaga Scher. Władze policyjne nie udzie 
łają żadnych wyjaśnień w tej sprawie. Rów 
nocześnie prasa donosi o aresztowania w 
Norymberdze terorystycznej organizacji ko 
munistycznej, złożonej z 30 osób i oskarża 
nej o liczne napady i rabunki materjałów, 
niezbędnych do sporządzania bibuły wywro 
towej. Skonfiskowano przytem skład broni. 
Kierownik bandy zbiegł do ZSRE. 

Plenarne posiedzenie 
Senatu. 

Dyskusja nad exposć 
premiera Prystora. 

WARSZAWA (Pat). Otwierając posiedze- 
nie Senatu marszałek Raczkiewicz podał do 
wiadomości, że w okresie odroczenia sesji Se 

natu otrzymał od marszałka Senatu krėlest- 
wa Jugosławji z okazji ratyfikowania przez 
Senat umowy z Polską, dotyczącej stosunków 
naukowych i kulturalnych depeszę w serde- 
cznych słowach wystyłizowaną, na którą p. 
marszałek odpowiedział również serdeczną de 

peszą. 
Następnie p. marszałek odczytał wyrok Są 

du Honorowego w sprawie zarzutów uczynio 
nych na jednem z plenarnych posiedzeń Se- 
natu poprzedniej sesji przez sen. Pawęlca 
(BB) członkom kłubu niemieckiego. senżto- 
rom Pantowi i Uttcie. Wyrok ten kończy się . 
konkluzją. że Sąd nie widzi powodu do uzna 

" nia winy sen. Pawełca w stosunku do sen. Ut- * 
ty ze względu na brak subjektywnego zawi- 
nienia. Superarbitrem był sen. Makarewicz, 
arbitrami — sen. Wielowieyski i Pawłykow. 

Zkęlei Izba przystąpiła do sprawozdania 
komisji skarbowo-budżetowej O rządowym 
projekcie ustawy o obniżeniu oprocentowania 
i przedłużeniu okresu umorzenia wierzytel 
ności długoterminowych. Po dyskusji projekt 
ustawy przyjęto w formie proponowanej przez 

W dalszym ciągu posiedzenia Senatu przy- 
stąpiono do dyskusji nad expose p. premjera. 
Pierwszy przemawiał senator EVERT (BBI 

Omawiając zagadnienie zwichnięcia równo 
wagi cen sądzi, że na wiosnę ceny płodów rol 
nych pójdą w górę. Najważniejszą rzeczą jest 
rozbudowa rynków zbytu i to wewnątrz kra: 
ju. Mówca występuje przeciwko metodom nie 
których karteli utrzymywania sztywnych ren. 
Rewizja kosztów produkcji jest konieczna. 

Sen. GŁĄBIŃSKI (Kl. Narodowyj. Omawia 
jąc położenie rolnictwa mówca jest zdania, 
że oceniając sytuację ze stanowiska historycz 
nego należy raczej sądzić że ceny płodów rol 
nych pójdą zczasem w górę. Wysoka stopa 
procentowa wpływa bardzo ujemnie na roz- 
wój gospodarstwa pierwszorzędnem więc za- 
gadnieniem jest organizacja taniego kredytu. 

Sen. KŁUSZYŃSKA (PPS) w dłuższym wy 
wodzie obrazuje ciężką sytuację Polski, spe- 
cjalnie zaś położenie robotników. Mówczyni 
krytytkuje politykę gospodarczą rządu, przy- 
czem twierdzi że kryzys w Połsce będzie się 
dalej pogłębiał. Opowiada się za zwiększeniem 
konsumcji wewnętrznej. 

Sen. IWANOWSKI (BB) Porusza zagad- 
nienie wzrostu drobnych oszczędności mimo 
okresu kryzysowego. Wzrost ten od roku 
1927 wyraził się nadzwyczajnym odsetkiem 
232 proc., osiągając cyfrę rekordową, wyż- 
szą od przykładowych krajów oszczędnościo- 
wych, jak Francja i Bełgja. W drugiem pół- 
roczu r. b. przyrost wkładów w bankach ak. 
cyjnych w czasie od 1 lipca do 1 październi- 
ka wynosi 40 milj, zł. Kardynałną zasadą 
wszelkich poczynań programowych musi być 
zdaniem mówcy utrzymanie się gospodarst- 
wa w granicach rentowności. 

W dalszej dyskusji zabierali głos: sen. JA- 
NUSZEWSKI (Str. Lud.), sen. THULLIE 
(Ch. D.), sen. MAKUCH (Ukr.), sen. TARGO- 
WSKI (BBI. 

Na zakończenie posiedzenia przyjęto zgło 
szoną przez sen. TARGOWSEIEGO (BB! re- 
zolucję która stwierdza, że „wytyczne dzia- 
łalności rządu zawarte w oświadczeniu prem 
jera z dn. 15 b. m. dążące do pokonania c:ę- 
żarów przesilenia gospodarczego, w oparciu 
się o zasadniczą stałość wałuty i równowagę 

budżetu, dostosowanie produkcji warunków 
kartelowych i ciężarów publicznych do sytu- 
acji, zdolne są wnieść poczucie spokoju i pe: 
wności — tego niezdędnego czynnika moralne 
go w dalszej walce z kryzysem i odpowiada- 
ją realnie ujętym interesom państwa". 

Na tem posiedzenie zamknięto. 

Marszałek Raczkiewicz życzył wszystkim 
senatorom wesołych świąt na co senatorowie 
odpowiadali mu takiemiż życzeniami. 

Podsekretarz stanu p Stefan 
Starzyński wiceprezesem 

Banku Gospodarstwa 
Krałewego. 

WARSZAWA (Pat) Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej dekretem z dn. 17 
grudnia r. b. powołał podsekretarza 
słanu w ministerstwie skarbu p. Ste- 
fana Starzyńskiego na stanowisko wi 

ceprezesa Banku Gospodarstwa Kra- 
jowego. W związku z powyższem mi- 
nister skarbu udzieł't wiceministrow: 

kiemu bezpłatnego urlopu, po 

czynająe od dnia 19 gradnia r. b. W 
dniu 21 grudnia wiceminister Starzyń 
ski obejmuje swe obowiązki w Banku 
Gospodarstwa Krajowego. 

   
   

       

  

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczną!   

   

a 

    

WIADOMOŚCI z KOWNA 
Dr. Puryckis 6 stanowisku Litwy 

w sprawie wileńskiej. 

Przed kilku dniami umieścił dr. 
Purickis-Vygandas na łamach „Musu 
Vilnius" (34) artykuł, z którego moż- 
na było sądzić na pierwszy rzut oka, 
że autor zajmuje w sprawie wileńskiej 
stanowisko rewizjonistyczne. Obecne 
dr. Purickis ponownie się wypowiada 
tym razem na łamach półurzędowego 
„Liet. Aidas*', przyczem z całą stanow 
czością podkreśla swe dawne n'eprze- 
jędnane stanowisko, tłumacząc, że 
czytelnicy wyciągnęli z jego artykułu 
w „Musu Vilnius“ wnioski sprzeczne z 
intencjami autora. Oto wywody dr- 
Pur'ck'sa: 

Są na Litwie ludzie, wysuwający 
następujące argumenty, mające prze- 
mawiać za nawiązaniem stosunków z 
Polską: 1) niebezp eczeństwo wynaro 
dowienia ziem okupowanych przez 
Polskę; 2) korzyści ekonom'czne; 3) 
niebezpieczeństwo niemieckie. Wszy- 
stkie te argumenty przy bliższej ich a. 
nalizie odpadają gdyż: 1) Polacy na- 
wet za cenę naw'ązania słosunków + 
Litwą nie wyrzekną się swej polityk! 
eksterm'nacyjnej w Wileńszczyźnie, 
nawet, gdyby oficjalnie to przyrzekli; 
2) z nawiązania stosunków czerpałaby 
korzyści nie Litwa a Połska, która ek 
sportowałaby do Litwy swe produkty 
przemysłowe, a nie wwoziłaby z Lit- 
wy produktów rolnych, których sama 
ma nadmiar; 3) wątpliwą jest rzeczą, 
czy Polacy mogliby oddalić od I itwy 
niebezpieczeństwo niemieckie; jeżeli 
nawet udzieliłaby Polska L-tw:e shku- 
tecznej pod tym względem pomocy, to 
wzamian zażądałaby niewątpliwie uz- 
nania aneksji W:leńszczyzny przez 
Polskę. Wszystkie przeto argumenty 
zwolenników porozumienia z Polską 
są m.rażem. Nawiązanie stosunków 
pogrzebałoby nadzieje litewskie co do 
Wilna i załamałoby litewską energję w 
obecnej walce o jego wyzwolenie. 

(Wilbi) 

A NOWEGO ATTACHE 
'WIECKIEGO. 

Dnia 15 bm. przybyl do Kowna nowy s9- 
wiecki przedstawiciel wojskowy na Litwę 
№ А. Semenow. 16 grudnia poseł sowieck: 
Karski przedstawił nowego attache ministro 
wi Zauniusowi, Giedraitisowi oraz p. ©. szė- 
fa Sztabu Generalnego por. Giersułajtisowi. 
(Walbij, 

DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU BADAŃ 
EUROPY WSCHODNIEJ A „LIET. AIDAS*. 

„Liet. Aidas“ we wzmiance p. t. „Polski 
Instytut Badań Europy Wischodniej najbar- 
dziej interesuje się Litwą* podaje za Eltą 
sprawozdanie z zebrania członków Instytutu 
jakie się odbyło w tych dniach w Inie. 
„Liet. Aidas“ powstrzymuje się przytem od 
jakiehkolwiek komentarzy. (Wilbi). 

Łotwa. 
WYJAZD POSŁA ARCISZEWSKIEGO Z 

ŁOTWY. 
W! dniu 19 grudnia opuścił Łotwę poseł 

polski Arciszewski dla zajęcia stanowiska 
posła w Bukareszcie. (Wilbi). 

POWRÓT DELEGACJI ŁOTEWSKIEJ Z 
POLSKI. 

Dnia 18 grudnia powróciła z Polski dele- 
gacja łotewska zbliżenia polsko-łotewskiego. 
Członek delegacji dyr. Vecins w wywiadzie, 
udzielonym „Siegodnia” oświadczył, że roko 
wania z kierownikami polskiej gospodarki 
krajowej dały pomyślne rezultaty. Wyjaśnia 
mo szereg spraw, dotyczących ustalenia nar- 
malnych stosunków handiowych między. łot- 
ма а Polską. (Wilbi). 

EEK 

     

Wzerem 
„żeglarza samotnika, 

LIZBONA. (Pat). Dwaj polscy żeglarze z 
Paryża Wiascher i Korzeniowski zamierzają 
na: wzór słynnego „żeglarza-samotnika* Ger- 
baulta odbyć dalekie podróże na zwykłej ło 
dzi. Pierwszym etapem ma być Lizbona - 
Casablanca. WI Casabłanca każdy z żeglarzy 
ma zbudować sobie łódź, w której każdy uda 
się w drogę innym szlakiem. Jeden z nich 
pojedzie do Australji i po jej okrążeniu po 
wróci do Havre. Drugi uda się w podróż do 
koła Afryki, poczem przez kanał Sueski i mo 
rze Śródziemne dojedzie również do Havre. 
Po spotkaniu się w Havre żeglarze przybędą 
do Gdyni. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
PIENIĘŻNA. 

WARSZAWA (Pat) Dewizy: Londyn — 
29,73 — 29,60; Nowy York — 8,925 — 8,905; 
Paryż — 34,85 — 34 76; Szwajcarja — 172,16 
— 171,67; Berlin w obrotach prywatnych — 
212,50. Tendencja mocniejsza. 

Akcje: Bank Polski 86. Tendencja utrzy- 
mana, 

ZBOŻOWA. 
WIARSZAWIA, 20. 12. — Na dzisiejszem 

zebraniu giełdy zbożowo-towarowej w War- 
szawie ogółny: obrót wyniósł 1881,50 tony, 
w tem żyła 258 ton. Notowano za 100 kig. 
parytet wagon Warszawa w handłu hurtc- 
wym, w ładunkach wagonowych: żyto stan 
dart I — 15,25 — 15,50, Il — standart 15 — 
15,25, pszenica jara czerwona szklista 26. 
— 26,75, pszenica jednolita 25,50 — 26, psze 
nica zbierana 25 — 25,50, owies jednolity 
15 — 16, owies zbierany 14 — 14,50, jęcz- 
mień na kaszę 13,50 — 14, jęczmień browar 
ny 15,50 — 16,50, gryka 15 — 16, groch poł 
ny jadalny 23 — 25. 
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ZAMACHOWCY UKRAIŃSCY PRZED SĄDEM DORAŹNYM WE LWOWIE. 
Trzeci dzień procesu. 

Dalsze zeznania świadków. 

LWÓW, (Pał), — Pe przerwie przewod- 
nieząęy mimo sprzeciwu obrony odczytuje 

zeznania kasjera pocztowego Steblewskiega, 
który poważnie ranny, przebywa w szpitalu 
Powszechnym w Stryju. Prokurator wycofuje 
kilkunastu świadków, czemu sprzeciwia się 
obrona. Po zarządzenej powtórnie przerwie 
ohrońca oświadcza, że cbrena zgadza się 

ie szeregu Świadków, natomiast 
danie przesłuchania tego świadka, 

który widział jak zamachowey w czasie ucie 
zaj: i sobie płaszcze 

j widzieli, że oskaržo 

      

   

  

   

  

        
   

ma zebras 
łono pian nap“ 
6broza domaga się w ty! 
żyć prawdomówneść 
utrzymuje, że Dan 
raniu. — Po dłażs 
i obrona perozumiew 
którzy mają być j 
czący odkłada uchwałę trybunału w sprawie 

šwiadkowi p tępuje do przesłuchania Ś 

Piestraka, asystenta kolejowego na  siaej 

Glinnej Nawarji Według zeznań Piestraka 
post, Siugocki odrazu riadezyl, že komen- 

pesterunku Kojaka zastrzelil nie Da- 
n, lecz Biłas, co jest niezgodne z zez 
i Biłasa i oświadczeniem Danyłyszy- 

   u na poczię. Świadków tych 
m: celu, aby podwa- 
arż. Biłasa, który 

yn brał udział w zeb 
przerwie prokurałor 

ą się eo do świadków 

       

   
     

   

     

    

    

    

   

     

  

    

i Bilasent 
brona sprze 

  

ca obrona repi 
żądaniu, będąc za 

niu zeznań. 
  

ZEZNANIE ŚW. ANDRUGHOWA. 

© godzinie 12,45 trybunał udał się na 

naradę. Po naradzie trybunał uchwalił odrzu- 

cić wniosek obrony, natomiast postanowił nd 

ezytać zeznania św. Andruchowa, złożone za 

raz po jego zranieniu. 

Andruchow ma lat 21, wyznania grecko- 

katolickiego, pochodzi z Rozwadowa. W kry 

tycznym dniu między 9 a 10 rano wiadomo 

jaż było w Rozwadowie, że jacyś osobnicy 

dokonali napadu w Glinnej Nawarji. Andru- 

ehow zeznaje, ż dł przez wieś z 6 kole: 

mi i zauważył ówóch osobników w zł 

kurtkach koło urzędu gminnego. Se 

arz gminy wezwał ich do wyłegitymowa- 

nia się, ci jednak przeszli na jezdnię, wido 

eznie w zamiarze ucieczki, Andruchow, chcac 

przeszkedzić ucieczee, zabiegł im drogę wraz 

ze swymi towarzyszami, W. tejże chwili jeden 

wyższy z pośród dwóch osobników wyciag- 

nał rewolwer, strzelając z odległości 5 kro- 

ków najmniej 7 razy, nie trafił jednak ni 

kogo, poczem osobniey ci szybkim krokiem 

i w kierunku cerkwi, zdążająe przez 

uliezki wsi ku Dnlestrowi do mostu, Andru 

chew wraz z towarzyszami pobiegł za nimi. 

wpadając za uciekającymi na most. Do grupy 

ścigających przyłączyli się miejscowi wieśnia 

cy.w liczbie okeło 20 osób. 

Obaj ueickający po przejściu mostu skie 

rowali się przez łąkę ku odnodze rzeki Dnie- 

stru, która w tem miejscu tworzy silny zak- 

ręt. Andruchow chciał im zabiec drogę, aby 

być wcześniej na mlejseu, Po drodze zaplatai 

się;w drueie kolczastym i wtedy jeden z ueie 

kających, wyższy wzrostem (jak wiadomo 

wyższy jest Danyłyszyn) strzelił doń z od- 

ległości 2 mtr, Andruehow zeznawał, że prze 

dłem jeszcze w czasie ucieezki strzełał rów: 

nież czobnik niższy wzrostem (oskarżony sii- 

las). Jak wiadomo, Bilas zaprzecza, jakoby 

strzełał w czasie ucieczki. 

  

  

   

EKSPERTYZA LEKARSKA. 

Zkolei przewodniczący zarządza Odezy- 

tanie protokółu oględzin rannych i zabitych 

w czasie napadu na urząd pocztowy w Gród 

ku Jagiellońskim oraz w ezasie pościgu za 

sprawcami napadu. Ogółem rannyeh bylo 5 

osób, 3 zabite i jedna osoba ciężko ranna. 

która w szpitała zmarła. Obrona stawia bieg 

łym szereg pytań w sprawie kierunku 'sfrza 

łów; peczem stawia wniosek o odezytanie pro 
tokółu sekejł zwłok:obu uczestników napadu 
w'Gródku Jagiellońskim. Prokurator sprze* 
etwia SiĘ temu, twierdząć, że nie jest to ob-- 
jęte aktem oskarżenia. Trybunał jednak przy 

  

    
W święta 

1300-na rocznica 
W dniu 18 grudnia r. b., wykonu- 

jąc prośbę prezydjum Związku Kultu 
ralno-oświatowego Tatarów w W'L- 
nie, p. Ałeksander Achmatowicz wy- 
głosił odczyt z powodu 1300-ej rocz- 
nicy zgonu Mahometa. 

Przystępując do odczytu prelegent 

zaznaczył, iż w ramach krótkiego cza- 

su, jakim może rozporządząć, jest rze- 
czą nie do pomyślenia zobrazowanie 
ery historycznej, która s'ę rozpoczę 
ła od chwili powstania aeligji Islamu. 
'Wypełnić to zadanie można przez wy 
danie nie jednego, a kilku dzieł nauko 
wych o treści teologicznej, filozoficz- 
mej, socjologicznej i t. p. Zresztą za- 
danie to już było wykonane częściowo 

przez przedstawicieli świata nauko- 
wego wszystkich niemal krajów. Pio- 
nierem tych prae jest francuski uezo- 
my Gagnier, który już w r. 1722 w 
Oxfordzie, a w r. 1732 w Amsterdamie 
wydał dwa dzieła o Mahomec e i jego 
nauce. Pod wpływem tych dziet w1- 
ki myślicielJdemokrata i humanista 
Fr. Wolieur kardynaln'e zmienł 
opinję swoją o Mahomecie i w przeci: 
wieństwie myśli swoich o nim wyra- 
žonych w iragedji „Mahomet“ nap'sal 
aż dwa dzieła („Essa' sur les moeurs* 
i „Lettre civłe et honnete“), w któ- 
rych przedstawił Mahometa: w. naj- 
piękniejszem i pochlebniejszem świe- 

ile, wydając siebie za gorącego jego 
wielbiciela, przekonał się bowiem, że 
zasady równości i braterstwa w nau- 

<e Mahometa osiągnięte są w całej peł 
mi. Dwie te prace Vdfteur'a stanowią 

   

   

  

   

  

chyla się do wniosku sbrony. Jak z protokó 
łu sekeji wynika, osobnik znałeziony w bu- 
dynku poczty, iak się później okazało Bere- 
ziński, otrzymał 2 rany z broni pałnej w cza 
szkę, prawie z bezpośredniej odległości. Ra- 
ny te spowodowały Śmierć, Na pytanie обго 
ny, czy możliwe jest webee tego, że Bereriń 
ski popełnił samobójstwo, biegły dr. Kozłow 
ski oświadcza, że możliwość ta nie jest wyk 
iuczona, gdyż obie rany leżą po stronie €ia- 
ła, dostępnej dla prawej ręki. Drugi esob- 
nik, który zmarł wskutek odniesionej rany 

gielieńskim, tuż po napadzie, 
i okazałe Staryk, otrzymał pe 

prawe płuco z bepeśredniej «diegł 
Obrona zapytuje ponownie biegłego. 

      

   

    

    

   

  

     
   

  

two, na 

apinję, 
У skiego. — 

Następnie wydaje opinję biegły chemik dr. 

powtarza swą poprzed 
ną w stosunku do Ber:   wy ni. 

  

Westialewicz prawie buteleczek, znałezio 
nych u Berezińskiego, stwierdzając, że za- 
wierały one truciznę cjankali, jeden z naj- 
bardziej gwałtownych środków trujących. — 
Trucizna ta była spreparowana i Gpakowa- 
na fachowo. — Na tem rozprawę sdroczo- 
no do godz. 17. a 

Głównym punktem rozprawy popołudnia 
wej były zeznania członków UON w sprawie 
zamordowania posła Hołów 

  

    

BIŁAS I DANYŁYSZYN ZAMORDOWALI 
Ś.P. HOLÓWKĘ 

Na wezwanie przewodni 
trybunał je Mikoła 
ca, lat 2 
uczeń 8 k 

  

        

    
      есКко — katolickiego, 

atnej, — Prz 
niu pod zarzutem przyna- 
Zeznaje bez przysięgi. -— 

ra oskaržanėgo js 
y dnia 28 listopada 

go Biłasowi w Tru 
nał, ale pomyślał, 

iązku z działalnością 
4 Biłas, jak i Kossak bylt 

ezłonkami tej organizacji. Biłas był nawet 
komendantem powiatowym. Świadek wy jaś- 
nia daiej działalność organizacji UON. jako 
erganizacji terorystycznej i sakciażowej. Czy 

awcu było morderst 
wo Ś. p. posła Hołówki oraz napad na poezię 
w Gródku Jagielłońskim. Świadek wyjaśnia. 
że w przeddzień morderstwa Ś. p. Hołówki 
społkał go na ulicy Buntj, również członek 
UQN. Bunij powiedział Motyce, że „Hołów- 
kę można strzelać*. Sprawcami merdu byli 
Bilas i Danyłyszyn, którzy weszli na pierw- 
sze piętro willi, gdzie mieszkał pos. Hol6 »- 
ko, zapukali do drzwi i otrzymawszy odpo- 
wiedź. „proszę* wesził i dali szereg strzałów 
do leżącego posła Hołówki. 

    

            

   

  

on, 
był en Bowiem i 
dał mu list dla wręcz 
skaweu. Treści listu 

łen w 

  

   

       

    

OSKARŻENI ZAPRZECZAJĄ, — TRICKI 
OBRONY. 

Oskarżony Kossak zaprzecza zeznaniem 
Motyki, zaś drugi oskarżony Danyłyszyn, któ 
ry w ciągu tego procesu zabiera po raz drugi 
głos, również oświadczył, że nie jest to pruw 
da, — W dalszym elągu świadek Motyka wy 
jaśnia, że gdy spostrzegł, że droga, po któ- 
rej idzie organizaeja UON, jest usiana tru- 
pami | krwią, eo do eclu nie prowadzi. a 
przynosi jedynie szkody narodowi ukraiń- 
skiemu, odsunął się od tej organizacji, M5- 
tywem aktu terorystycznego w stosunku do 
posła Hołówki była ideologja UO%% mająca . 
na eelu utrzymywanie w napięciu nienawi- 
Śei wśród społeczeństwa ukraińskiego. Pos. 
Hołówka zamordowany został jako” rzecznik 
pojednania między obu narodami. 

W odpowiedzi na te zeznania świadza 
Motykl, obrona stara się je podważyć pyta- 
niami, trwającemi okołó 2 godzin. W końcu 
obrońey stawiają wniosek, aby poddać Mo: 
tykę obserwaeji psychjatrycznej, czemu sprze 
eiwia się prokurator nazywające żądania о5- 
rony „niedołężnym triekiem*. 

"Po przerwie obrona ponawia wniosek 0 
zbadanie św. Motyki i protestuje przeciwko 
omawianiu sprawy-morderstwa posła Hołów 
ki. Prokurator podtrzymuje swe stanowisko 
i oświadeza, że w dałszym elągu žada rozpat 
rywania sprawy morderstwa Hółówki. oraz. 
wnosi o przesłuchanie świadka Aleksandra 
Bunija, który nalżąe do UOŃ. w Truskaweń 
musi być poinformowany © działalności iej 

organizacji, e ж 
Trybunał udaje się na naradę, po której 

oświadcza, że postanowił powołać na świad 
ka Bunija, wszystkie zaś wnioski obrony od 

r 3. a z. 2 > 

śmierci Mahometa. 
początek nader ważnej rehabilitacj“ 
Islamu, spaczonego, bądź z powodu 
ignorancji, bądź świadomie. Naukowe 
dzieła Gagriier;a dały impuls innym 
uczonym Europy Zachodniej do >pra 
cowania zasad Islamu. W 1782 r. pra 
ce takie podjęte zostały przez Sava- 
ri'ego, w 1843 r. przez niemeickiego 
uczonego G..Veill'a, który po raz pier 
wszy wskazał jak należy studjować i 
badać koran; w 1844 r. tenże Veil wy 
dał ogromną pracę, która została prze 
tłumaczona prawie na wszystkie ję 
zyki („Historisch-Kritische Einleitung 
in den Koran“) į między innemi na 
język rosyjski (w r. 1875), lecz z lu- 
kami i opuszczeniem najbardziej po- 
chlebnych i istotnych dla Islamu 
miejsc, spowodowanemi staraniem ro 
syjskiej „Misji anty-muzułmańskiej". 
W r. 1864 i 1866 Veill wydał jeszcze 
kilka prac o Mahomecie i Islamie, w 
których stanowczo potępił i unicestw:ł 
wszelkie stare bajki o Mahomecie i 
jego nauce. Pracę Veilla kontynuowa 
no w Niemczech, Anglji, Francji, Ho- 
landji itd. Najciekawszemi pracami 
są dzieła: Kossin de Parseval'a (1847 
—1848), W. Muir'a (1858—1861), A. 
Sprengier'a (1861—1865) i Th. Nilde- 
ke (1863); z rosyjskich autorów 
wspomnieć należy: N. Tornau (1850— 
1866), Maszanowa (1885), Kazembe- 
ka, Muchina, Bajazytowa, W. Soło- 
wiowa (1902) i W. Bartolda (1918); w 
Polsce wydano kilka dzieł, z których 
na uwagę zasługują praee J. Sobolew- 
skiego (1830), J. Buczackiego (1868), 

Przed trybunałem staje Aleksander Bu- 
nijJat 21, wyznania greeko-katoliekiego, z 
zawodu robotnik, zamieszkały w Truskawcn. 
Obecnie przebywa w więzieniu pod zarzutem 
współudziału w zamordowaniu posła Hołów 
ki. Świadek ten oświadeza, że zna tylko Da- 
nyłyszyna i Biłasa, pracował w organizneji 
Płasta, lecz niewiele miał czasu na robołę 
erganizacyjną. Na pytanie czy należał do 

UNO, nie odpowiada, natomiast charaktery- 
zuje działalność tej organizacji, której eeiem 
była walka z najeźdźcami o niepodległość 
Ukrainy przy pmoecy wszystkich rozporza- 
dzalnych Środków. Na zapytanie, kto zabił 
pesła Hołówkę, nie chce dać odpowiedzi. — 
Wogóle c pośle Hłówee nie nie chee mówić. 
jak również odmawia zeznań w sprawie na- 
padu na pocztę w Gródku Jagielłońskim, 

Czwarty dzień procesu. 
Uchwały trybunału. 

LWÓW. (Pat). W ezwariym dniu rozpra 
wy o godzinie $ odczytano uchwały trybn- 
nału. 

Trybunał postanawia: 1) odmówić wnios 
kowi cbreny © poddanie Św. Motyki bada- 
niem psychjatrycznym ponieważ dowiedzio- 
ne jest że działał on pod wpływem psycho- 
zy organizacji, 2) dopuścić dowód z zeznań 

Bilasa przed sędzią śledczym, 3) dopuścić do 
wód z protokułu zeznań rodziny Białasa, na 
<ewód, jaki iBałas pesiadał rewoiwer, 4) od 
mówić wnaioskowi prokuratora o wycofanie 
dowodów niektórych świadków. 

Dalsze zeznania Świadków. 
Jake pierwszy zaznawał dziś św. Mełetyj, 

у łk z Werynia. Świadek rozbroił Da- 
nylyszyna i Biłasa, gdy uciekali. Świadek 0- 
bu oskarżonych poznaje. 

Następny świadek" Bowdur, sekretarz gmi 
ny w Rozwadowie wpobliżu Mikołajowa zez 
naje, że zawiadęmiono go o pojawieniu się 
2 eschników. Wyszedł więc z urzędu i za- 
żądał ich wylegitymowania się. Ci strzelili 
do niego. Świadek widział ucieczkę obn zbie 
gów przez Dniestr. Rozpoznaje Danyłyczyna 
i Biłasa, Strzełał doń Danyłyszyn. Oskarżo- 
ny Danyłyszyn zapytuje, czy Świadek także 
strzelał, Świadek przyznał, że ścigająe ich, 
strzelił Pedobnie dwie lub trzy inne osoby 
strzelały do zbiegów. Świadek w czasie strze 
łania skrył się za drzewo. Nie wie, czy w 
pościgu oskarżony pierwszy zaczął strzełać. 

Świadek Stanisław Kurziński, ślusarz z 
Mikołajewa, słyszał, że torem idzie dwóch 
podejrzanych osobników. Wezwał ich, by ze- 
Szli z toru kolejowego. Następnie udał się za 
nimi i poszedł do kancelarji gminy, gdzie 
zawiadomił sekretarza. Był świadkiem zra- 
nienia Andruchowa, lecz nie widział, kto go 
zranił Świadek poznaje Danyłyszyna i Biła 
sa. Czy Biłas strzelał, nie wie. Czy wiele 0- 
sób, strzełało do zbiegów, nie zauważył. Je 
dynie spostrzegł Bowdura. 

Po ehwilowej przerwie zeznaje świadek 
Józefa Najdek ze Lwowa. Ma ona swą real- 
ność. 24 listopada wynajęła pokój dwum te- 
chnikom od 1 grudnia, zaś pokój frontowy 
wynajęła w dniu 26 listopada jakiemuś pa- 
nu, który przedstawił się jej jako technik 
Bercziński. Dał jej zadatek. Wjprowadził się 
tegoż dnia, twierdząc, że musi zaraz pokój 
zająć. Po kilkunastu minutaeh przyniósł rze 
czy, po chwili wyszedł i oświadczył, że wy 

jeżdża. Wikrótee potem przyszli dwaj mło- 
dzieńcy i pytali o Berezińskiego. Świadek raz 
poznaje na fotografji Ś. p. Berezińskiego. 

Świadek Marja Jarosz. pielęgniarka, za- 
mieszkała u słostry swej Marji Najdek, po: 
kazała Beręzińskiemu pokój. Świadek poz- 
naje. na fotografji Berezińskiego, 

* Świadek Roman Lepniak, magister praw, 
zam, w Stawezanach, zna Kuśpisza, który 
prucowat u ojea jego, zawiadowey drogowe- 
go. Wie tylko tyle, że Kuśpisz wyjeżdżał do 
Lwowa. W. czasie rozmów na stacji o eksce 
gach Kuśpisz chwalił je i opowiadał, żę miał 
przy sobie rewolwer typu, który używa tyl 
ko Reiehswehra i O. U. N. Świadek mówi 
dalej, że Kuśpisz twierdził, że w każdej chwi 
li może mieć granaty. Wi czasie rozmowy 
świadek namacał w kieszeni Kuśpisza rewoł 
wer, o którym była mowa. O napadzie w 
Gródku świadek dowiedział się dopiero na- 
zajutrz, podobnie jak i o zabójstwie Kojaka. 

Po przerwie południowej, przy szezełnie 
wypełnionej sali, odbyło się przesłuchiwanie 
9 świadków na alibi św. Michała Kuśpisza, 
pozostającego obeenie pod śledztwem. Cho- 
dzi o to, ezy św. Kuśpisz w dniu napadu hył 
obecny u xiekie w domu w Stawezanach. 

  

  

„ . „Kobieta z. 
Monte Carlo 

P ADASSLT SPYSTA GK DTS KAU NAKTIS | 

Zeznaje również krawiec Miehał Roma- 
niszyn, który, udająe się do Pustomyt, nie- 

opodal wsi Porszny, znaiazł pad krzakiem 
przybeczny plecak i płaszez. Otworzywszy 
piecak, Świadek stwierdził, że zawiera on 
znaczną ileść biłonu. Po przeliczeniu okazało 
się, że w plecaku było 7% zł. bilonu. Działo 
się to 5 grudnia. Następnego dnia świadek 
odniósł pieniądze do policji. Po zeznaniach 
świadków przewodniczący odczytuje proto 
kół zeznań oskarżonego Biłasa, który został 
sądowi nadesłany przez sędziego do Spraw 
szczególnej wagi Skorzyńskiego, prowadzą- 
cego Śledztwo w sprawie zabójstwa 6, p. Ho 
łówki. 

ZEZN. 

  

A BIŁASA © ZAMORDOWANIU 
Ś. P. HOŁÓWKI. 

Jak wynika z protokółu zcznań 15 wska 
zał na związek jego z organizacją, a szcze- 
gólnie z jej przywódcą Hnatowem. Ów Hna- 
tow oświadczył Biłasowi, że w Truskawen 
przebywa pos. Hołówke, inicjator pacyfikacji 
Małopolski Wschodniej i sprawca moralny 
wszystkiech powstałych stąd nieszezęść. W 
dalszym ciągu Hnatow miał oświadczyć Bi- 
lasowi, že wraz z Danyłyszynem przeznaczeni 
są do wykonania zamachu na posła Hołówkę 
i wręczył mu rewolwer. Tegoż dnia Biłas— 
według słów protokółu — zażądał szczegóło 
wych informacyj ed portjera willi S. S. Stu 
żebniczek, swego przyjaciela Bunija co do 
trybu życia posła Hołówki. Ponieważ poseł 
Hołówko nie miał zwyczaju zamykania się 
na noe, Bilas postanowił wykonać zamach w 
godzinach wieczornych, Bunij pokazał Biła- 
sewi posła Hołówkę. Na dwa, bądź trzy dni 
przed zamachem Biłas miał udać się de Da 
nyłyszyna w celu zakomunikowania mu, że 
obaj otrzymali rozkaz od organizacji zabi- 
ela posła Hełówki oraz tłumaczenia się w 
razie aresztowania, że są członkami O. U. N. 
Danyłyszyn, którego osoby Biłas bynajmniej 
nie podsuwał Hnatowowi wyraził zgodę na u 

dział w zamachu. Wówczas Biłas umówił się 
eo do daty i wręczył Danyłyszynowi otrzy 

many ot Hanatowa rewołwer oraz czarne 
okulary, wyznaczając mu jednocześnie spotka 
nie. Numeru rewolweru Biłas nie pamięta, O 

ba rewolwery — jak głosi w dalszym ciągu 
protokół — zostały nabite 6 kulami każdy. 
W. oznaczonym dniu Blłas, spotkawszy się z 
portjerem Bunijem, zapewnił go, że zamach 
będzie dokonany i równocześnie pożyczył od 
niego gumowy płaszez. Danyłyszyna spotkał 
w domu Wasyła Danyłyszyna, u kłórego ©- 
skarżony Danyłyszyn zamieszkał. Obaj za- 
machowey udali się przed willę S, В, Służeb 
niezek i tam pa słę z Bunijem. Bunij 
oświadczył zamacheweom, że pos. Hołówke 
cheenie nie znajduje się w swolm pokoju, 
gdyż nie widzi światła. Pe kilku minut. 
Bunij zbadał sytuaeję i zawiadomił Biłasu, 
že pos, Hoełówko już znajduje się w pokoju 
i że jest sam. Zamachowey udali się do po 
koju posła Hołówki, postanawiająe, że gdy 
by zastałi tam koge obcego, toby gs stero- 
ryzowali, Obaj trzymałi swe rewołwery w 

*ręku. Biłas szedł pierwszy, ха nim Danyty- 
szyn. Na stukanie de drzwi pos. Hołówko od 
powiedział: „Proszę*. 

W) dalszym ciągu protokół zeznań Bitasa 
wyszezególnia, w jakim stanie zastali zama- 
chowey 6. p. Hołówkę. W: pewnej ehwili о- 
baj zamachowey zaezęłi strzelać, Pos. Но- 
łówko zerwał się I wkrótce potem począł się 
słaniać. Dalej Biłas już nie nie widział, po- 
nieważ razem z Danyłyszynem szybko wy- 
biegł. 

W: tem miejseu swych zaprotokółowanych 
zeznań Biłas drobiazgowo opowiada o swej 
ueleezce, zaznaezająe, że przed zamachem 0 
trzymał od Hnatowa instrukcje niewydala- 
nia się z Truskawea w clągu 2 tygodni. Pe 
2 tygodniach Bilas oddał rewołwer Hnato- 
wowi, który wyraził mu zadowełenie w Imie 
niu organizacji za udany zamach. Na sapyta 
nie przewodniezącego, po odezytaniu proto 
kółu Biłas twierdzi ponownie, że wszystko, 
eo poprzednio powiedział w śŚłedztwie, jest 

  

- uuuczzawówm nieprawdziwe i że przed, zeznaniami zapos- 

W Polsėe sūuraty Koranu tłumaczyłi 
także A. Kazimirski (1851) i D. Kiin- 
stlinger (1926). 

Prelegent ograniczył swój odczyt 
do przytoczenia krótkiego życiorysu 
Mahometa, wykazania bezpodstaw- 

ności zarzutów i oskarżeń przeciwko 
osobie Mahometa, wreszcie wyłusz- 
czył opnję o Islamie najsławniejszych 
chrześcijańskich myślicieli. 

Mahomet urodził się 20 kwietnia 
569 r. ery chrześcijańskiej w Mecce 
(„Matka Miasta') — stolicy arabskiej 
prowincji Hedżas, obecnie królestwa 
Hedżasu, położonej w wąsk'ej dolinie 
wśród gór, w odległości 95 klm. od 
Czerwonego Morza. Pochodził on z 
mężnego i szlachetnego rodu Korej- 
szytów i zmarł 8 czerwca 632 r. na rę 
kach ukochanej żony Ajszy, córk' Cha 
lifa Abu-Bekra. Pogrzebany został w 
Medynie i grób jego do dziś dn'a sta- 
nowi miejsce czci i modłów pielgrzy- 
mów. 

P'erwszym zarzutem z pośród in- 
nych, stawianych jemu osobiście, był 
ten, iż przyswajał on sobie nadludz- 

kie właściwości, wydając się za cudo- 
twórcę i świętego. Bezpodstawność te 
go zarzutu wynika z następujących 

surat Koranu: Il: 138. „„Ja jestem tyl- 
ko posłannikiem Boga, a przedemną 
byli inni“; — VI: 50. „Ja nie mówiłem, 
iż posiadam skarby niebieskie, iż 
znam tajemnice, że aniołem jestem: 
VI: 188. „Jam tylko człowiek, który 

ma obowiązek uświadamiania łudzi o 
prawdach Boskich“; XVIII: 110. „Je- 

stem takimże człowiekiem jak i wy“; 
„Ja otrzymałem tylko objaw enie BÓ- 
skie, iż Bóg jest jedyny”. 

    

Według opinji uczonych, Mahomet 
w przytoczonych suratach odpierał 
wymagania ówczesnych słuchaczy, żą 
dających wykazania. się cudami 1 
świętością swoją. Następnie kucso- 
wały oskarżenia (zwłaszcza do poeząt- 

ku w. XVIII), iż adepci Islamu modlą 
się do Mahometa, a nie do Boga i są 
przeto poganami. Niedorzeczność po- 
dobnych twierdzeń uwidocznia się z 
następujących surat: 1X: 130. „Niema 
Boga oprócz Niego, On stworzył nie- 

bo i ziemię, On jest władcą tronu Naj 

wyžszego“; VI: 14. „On karmi wszyst 
kich sam, istnieje bez pokarmu; 
XXI: 11. „Jeżeliby na świecie było du 
żo bogów, to świat wkrótce by zgi 
nął*; LVII: 3. „„On początkiem i koń- 
cem wszystkiego, jawnym i 
tym“; V: 53. „Prawowierni izraelici 
i chrześcijanie, wierzący w Boga Je- 
dynego, w sąd ostateczny, dobro сху- 
niący, będą uratowani i zbawieni od 
strachu i mąk'; If: 236. „Bałwochwal 
stwo gorsze jest od morderstwa”. 

Pozatem oskarża się naukę Ma- 
hometa o wpajanie fanatyzmu i o 
wprowadzanie dogmatu świętej 
wojny. Słowo „Islam*, użyte jest w 
Koranie jako nazwa religji (V: 5.) i 
miało pierwotne znaczenie „czyniący 
pokój”, idea, bowiem pokoju jest do. 
minującą ideą Islamu. Celem do któ: 

rego Islam prowadzi jest siedziba po. 
koju dokąd Allach zaprasza ludzi”, 
(X: 25.) „..my wierzymy -w święte 
księgi, zesłane z nieba, Mojżeszowi, Je 
zusowi i innym Prorokom i między 

niemi, a naszą żadnej różnicy n'e czy: 

nimy, poddani bowiem jesteśmy woł: 
Boskiej* (IM: 78-—88). „Bóg posłał 

  

ukry-. 

nał się z aktami świadka Motyki, pozosłają 
eego obeenie w więzieniu jako podejrzany 
o działałność wywrotową. Biłas zmyślił całe 
to opowiadanie w eełu przewiekania sprawy 
i doprowadzenia do tego, żeby oddana zosła 

ła pod Sąd Przysięgłych. 

W. tem miejseu obrona stawia ponownie 
wniosek o przekazanie sprawy dotyezącej 
zamordowania pos. Hołówki, sądowi zwy- 
ezajnemu. 

Prokurator temu się sprzeciwia, twier- 
dząe że trybunał musi zaznajomić się z 
przeszłością polityczną oskarżonych, aezkol 
wiek oskarżeni obeenie nie odpowiadają za 
zbrodnię truskawiecką. Przed powzięeiem u- 
chwały trybunału w tej sprawie zeznaje jesz 
cze Świadek Jarosław Biłas, student Instytu 
tu Gospodarczego w Podziebradzi w Czeeho 
słowacji, pozestający pod śledztwem, jako 
wmieszany w działałność wywrotową. 

  

ODRZUCENIE WNIOSKÓW! OBRONY. 

Po krótkiej przerwie trybunał odrzuca 
wniosek cbrony, gdyż sąd dopiero po roz 
prawie będzie mógł rozważyć, czy daną spra 
wę przekaże sądowi zwyczajnemu „czy też 
przystąpi do wydania wyroku. 

Zkołei obrona stawia wniesek o przesłu 
chanie szeregu Świadków na okoliczność, że 
oskarżony Kassak nie mógł wydawać rozka 
zu napadu na pocztę eraz © przesłuch 
w charakterze świadka sędziego Skorzyń 
skiego. Prokurator cponuje poczem wywią- 
zuje się pełemika między prokuratorem a ob 
reną. O godzinie 15 przewodniczący zarzą 
dza przerwę do godziny 17, 

Na popołudniowej rezprawie, która rezpa- 

częła się o godzinie 5, trybunał ogłasza @- 
chwałę, odrzucającą wniosek obrony, zmie 
rzający do powołania nowych świadków. 

Zkałei następuje odczytanie metryk uro 
dzenia oskarżonych oraz przedłożenie do- 
wodów rzeczowych, skonfiskowanych u oskar 
żonych oraz znalezionych przy zabitych. Mię 
dzy temi dowodami znajduje się mapa Turcji 
Graz mapy. t. zw. generalne okołie, Przewod 
niezący ckazuje trzy rewolwery, skonšisko- 
wane u Danylyszyna i iBłasa. Prócz tege za 
trzymana czwarty rewotwer, znałeziony przy 
2 zabitych zamachowcach, 

Przewodniezący zapytuje następnie, czy 
strony mają jakieś wnioski co do postępowa 
nia dowodowego. Obrona zgłasza wniosek o 
przesłuchanie radcy komisarjatu rządu w 
Warszawie Iwachowa, byłego referenta 
spraw politycznych tutejszego urzędu wrje- 
wódzkiego, który wie, że komendantem głów 

nym o©rganizaeyj bojowych OUN. był nieja 
ki Suszko. Tenże Suszko, dowiedziawszy się 

cd posła na Sejm Miehała Matejczaka 6 za- 
meordowaniu ś. p. Hołówki miał się wyrazić 
z oburzeniem wobec pos. Matejezaka i za- 
pewnie, iż kierownietwo bojowych organiza- 
€yj nie wydało w tym względzie żadnego roz 
kazu. Dalej ehrona proponuje powołanie na 
świadków 2 bojowców ukraińskich, którzy 
rzekomo mieli się przyznać de zabójstwa Śp. 
Hołówki įeszeze przed przyznaniem się 5- 
karžonego Biłasa do tego zabójstwa, które 
Biłas złożył w Śledztwie. Inne wnioski obro 
ny zmierzały do udowodnienia rzekomego 
alibi oskarżonych Blłasa i Danytyszyna, 

Po przerwie trybunał ogłasza swą uehwa 
ię, moeą której odrzuca wszystkie powyższe 
wnioski, motywiująe te tem, że sprawa kar 
na eo do mordu Hołówki nie jest przedmio- 
tem oskarżenia t nie była przedmiotem prze 
wodu sądowego. 2 

Ujmujac ealą dzialalnosė Bilasa, sąd ро- 
czuwał się do obowiązku sprawdzić poprzed 
nie jego zeznania, bądź to przez ich odezyta 
nie, kądź przez wysłuchanie świadków ściśle 
w łej sprawie. Tej części przewodu nie moż 
na uważać za wytoczenie sprawy o zabójst- 
wo Hołówki. Po odezyłaniu akłów sprawy 
Sądn Grodzkiego w Drohobyezu w sprawie 
poprzedniej działalności Biłasa przewodni- 
czący zamkuął postępowanie sądowe 1 od- 
dał głos prokuratorowi dr. Henrykowi Mos- 
towsklemu. 

    

                

PRZEMÓWIENIE PROKURATORA. 

Prokurater stwierdzą na wstępie, że nie 
hędzie oskarżał całej organizacji OUN. mimo 

iż ma ona na sumieniu eały łańcuch zbrod- 

Gosż w dam ....7 
miody. WU OWOCOWE 

trudno jest o kupno papierosów. Robiąc zapas, pamiętaj o ozdobnej kolekcji (100 szt.), 

zawierającej osiem najwyższych gatunków. Dając taki wybór, nie zmusisz gości do krztuszenia się pa- 

pierosėm, który może tylko tobie smakować. 

JB 

Islam, aby potwierdzič postane uprzed 
nio Pięcioksiąg (Torę) i Ewangełję dla: 
szczęścia ludzi" (III: 1 i 2). Treść tych 
wersetów sama. świadczy, iż Islam 
przesiąknięty jest absolutną toleran- 
cją religijną. Mahomet nie zmuszał 
ani izraelitów ani chrześcjan do prze 
chodzenia na Islam, uważał bowien. 
iż nauka Mojżesza i Chrystusa w czy- 
stym ich wyrazie jest Islamem. Ani 
Koran ani Mahomet nigdzie nie usta- 
nowili wojny Świętej przeciwko wy- 
znawcom innych religij. W suratach 
XVI: 126, II: 257, I: 44. między inne: 
mi nakazano: „Przywołaj ludzi na dro 
gę Boską rozsądkiem i przyjaznemi 
upomnieniami, przymus i przemoc są 
wykluczone”, „odpierajcie wrogów re 
ligji, lecz nie napadajcie na nich*. Po- 
sądzenia o fatalizm żadnego usprawie 
dliwienia w tekście Koranu nie znaj- 
dują. 

Wreszcie zarzut o upośledzeniu ko 
biety, stworzeniu haremów, wielożeń- 
stwa może mieć miejsce w umysłach 
tych tylko ludzi, którzy nie pos adają 
elementarnych wiadomości z dziedz.- 
ny prawa muzułmańskiego. Dostatecz 
nem jest przytoczyć kilka z wielu na- 
kazów Mahometa do mężczyzn jako 
to: „Pamiętajcie, żę prawa kobiet są 
Święte i że kobieta jest najdrogocen- 
niejszą istotą na Świecie. Osiągajcie 
nad nią zwycięstwo miłością, dobro- 
cią i miłczeniem, nigdzie i nigdy nie 
mówcie o niej źle”; „Najlepszym z 
Was jest ten, kto jest najlepszy w sto 
sunku do swojej żony”; „Jeśli wy ma” 
cie pewne prawa wobec kobiet, to ta- 
kież same prawa wobec was mają i 
kobiety*. Mahomet pierwszy nadał ko 

ni, a ogranieza się wyłącznie do sprawy na 
padu na pocztę w Gródku Jagiellońskim, 

Prokurator przechodzi do analizy zbrod 
ni, dokonanej przez 4 eskarżonyceh, przedew 
Szystkiem Kossaka, któremu zarzuca podže 
ganie do zbrodni, a ponadto pomocnietwo prze 
dostarczenie oskarżonym funduszów pienięż 
nych i przez przesłanie rozkazu zapomoca 
szyfrewanego Hstu. Uważa go za główny ezyn 
nik spisku. Zkoleł prokurator przytacza w 
ogólnych zarysach szczegóły napadu na pocz 
tę, w którym główną rolę — zrewidowanie 
kasy pocztowej — wyznaczono Biłasowi i Da 
nyłyszynowi, jako fachoweom (oni to doke- 
nali swego ezasu napadu na urząd pocztewy 
w Truskaweu). 

Następnie prokurator przypomina, że w 
urzędzie skarbowym i pocztowym padł 
pierwszy trup i aż 7 osób byto rannych. 

Zkólei prokurator przypomina fakt doka 
nania zbrodni na przodowniku Kojaku i post. 
Sługoekim na stacji kolejowej Glinnej Na- 
warji, przyczem prokurator twierdzi, iż 
przodownika Kojaka zastrzelił Biłas, mime 
iż ten zaprzecza i mimo że Danyłyszyn całą 
winę chee wziąć na siebie, Nie pierwsza to 
ofiara naszej granatowej armji — oświadcza 
prokurator — kióra stoi na straży prawe- 
rządności i bezpieczeństwa wszystkich obywa 
teli bez różnicy narodow: karżonemu 
Żurakowskiemu zarzuca prok or bez naj 
mniejszej wątpliwości czynny udział w napa 
dzie z hronią w ręku, do e: 
żony Żurakowski prz. 
ni dwaj oskarżeni. 

  

  

    
    

      

    

  

    wy przesuwał się mury zbrodni na 9- 
sehie Ś p. Hałówki. o się to dlatego, że 
Bilas przyznai się dobrowelnie, że jest spra 
wceą tego merderstwa. (W) tem p 

wsdniezący a 
aby sprawy tej nie poruszai). Prokurator, za 
stosowując się do wezwania przewodniczą- 
cego, zapowiada, że sprawa ta znajdzie nie 
wątpliwie swój epilog w Innym procesie. Re 
asumując, prokurator wnosi, aby trybunał 
wydał wyrok przy zastosowaniu art. 32 roz- 
porządzenia o sądach doraźnych i by nie sto 
sował żadnych okoliczności łagodzących, wi 
na bowiem jest udowodniona dla wszystkieh. 

Na tem prokurator zakończył swe przemó 
wienie, a rozprawa została odroczona do śro 
dy do godz. 10 rano. We Środę przed pelud 
niem zabiorą głos obreńcy. 

|Lil Dagover | 
Jednolity tekst kodeksu po- 

stępowania cywiinego. 

W „Dzienniku Ustaw Nr. 112 z 
dnia 19 grudnia r. b. ogłoszono obwie 
szczenie ministra sprawiedliwości, za 
wierające jednolity tekst obowiązu- 
jącego kodeksu postępowania cywil- 
nego. 

Kodeks wchodzi w życie z dniema 
1-ym stycznia 1933 r. (Iskra). 

Kto wygrał? 
WARSZAWA  (Pat.) Ciągnienie lotarji: 

150 tysięcy — 109707, 50 tys. — 98837, ta 
tys. — 9.432. 

JUŻ WKRÓTCE 
otwarcie dźwiękowego. 

   
      

  

    

   ini Aki 
  

  

Na Jwięta 

    

    
   

biecie kompłeks takich praw, których 
nie posiadała żadna kobieta na Świe- 
cie. 1. prawo swobodnego wyboru mę 
ża. 2. prawo opracowania projektu 
umowy przedślubnej, 3. prawo nieza- 
robkowania na potrzeby domu, 4. pra 
wo do rozwodu i zabezpieczenia ma- 
terjalnego ze strony męża na wypa- 
dek rozwodu lub owdowienia, 5. pra- 
wo odrębności majątkowej, dziedzj- 
czenia na zasadach równych z inęż- 
czyznami w spadku po rodzieach, mę- 
žu, po dzieciach, wnukach : prawnu 
kach, 6. prawo występowaniu w są- 
dach w charakterze obrończyn:, pra- 
wo wykonywania obowiązków  sę- 
dziowskich i t. p. — Veill twierdzi, że 
całe ustawodawstwo Mahometa skie- 
rowane jest przeważnie do obrony 
praw kobiety , niewolników 

Lord Headley, par Anglji w r. 1931 

powiedział „położenie kobieły w kra- 
jach muzułmańskich jest znacznie lep 
sze niż w krajach chrześcijańskich”. 

Na zakończenie prelegent zacyto 
wał opinji dwóch wiełk'ch myśliciel: 
W. Sołowjowa, który powiedz 'ał: „cią 
gle sukcesy Islamu świadczą, ż mle- 
ko ducha koranu jest potrzebne dla 
ludzkości, i słowa. W. Bartolda: 
„Islam, jako religja Świata, która 
przez wieki udowodniła zdołność swe 
ją do życia i która zrealizowała, jeż 
li nie ideały wolności, to ideały rów- 
ności i braterstwa w stopniu w.ęk- 
szym mż chrześcijaństwo, nigdy nie 
zostanie wyrugowany przez żadną in- 
ną“. 

  

Leon Kryczyński. 
a mA 
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Prezent Gwiazdkowy. 
A czy poto przez miesiąc harujesz, człowiecze, 

Byś, świętując przez dwa dni, wydał pensję całą? 

Pomyśl jakże to długo miesiąc ci się wlecze, 

A te dwa dni Świąteczne migną chyżą strzałą... 

Więc rozsądek ci tutaj krzyknie głośno: veto! 

Nie wydawaj, lecz pieniądz trzymaj w garści krzepko! 

Łatwo puścić grosiwo za świąteczną fetą, 

Ale trzeba o jutrze też pomyśleć ždziebko!... 

To, coś zdobył z mozołem, ciężkiej pracy znojem, 

W świątek, piątek jednako cenić trzeba wielce... 

Każdy grosz oszczędzony — bezpieczeństwem twojem, 

Lepiej mieć go w P.K.O, niż topić w butelce! 

  

  

  

i | OBRAZKI Z KRAJU 
Aresztowanie występowiczów wiieńskich 

w Mołodecznie. 
W dniu wezorajszym podczas targu w Mo 

godecznie dokonano trzech kradzieży kieszon 
kowych. Niejakiej Maiwinie Tuehojiekiej wy 
Kkradziono z torebki 140 rł. Owocimskiej Na 
alji podczas sztucznego tłoku wyciągnięto 
950 zł. i niejakiej Minie Błoch skradziono 
około 58 zł. 

Rekordowa ta jak dla Mołodeczna ilość 
Xradzieży kieszenkowych upewalła polie    

że kradzieży musieli dokonać występowicze 
z Wilna. 

Wldrożono dochodzenie, w wyniku któ- 
rych wszystkieh złodziei aresztowano. Okaza 
li się nimi: Helena Kremer z Nowej Wilejki, 
Mikołaj Workobowski z Wilna i Helena Kon 
dratówna z Wilna. Wszystkieh aresztowa- 
nych skierowano do dyspozycji sędziego gro- 
dzkiege w Mołedecznie. 

  

= NA 

Oszmiana. 
ZJAZD HODOWCÓW KONI. 

W) dniu 15 grudnia rb. odbył się w 
wmianie Whlny Zjazd członków Koła Hod< 
sów Koni. Zjazd zaszczycił swoją obecnością 
p. W. Suszyński — starosta powiatowy. 

Sprawozdanie z działalności Koła złożył 
prezes p. Fr. hr. Czapski — z którego zebra- 
mi dowiedzieli się, że członkowie Koła w r. 
1932 sprzedali dla wojska 186 koni na ogól 
mą sumę przeszło 130 tysięcy zł. 

Oprócz akcji zakupu koni Koło zajmowa 
ło się propagowaniem zasad realnej hodowii 
koni, a w roku przyszłym z własnych fundu 
azów zostanie uruchomiony jeden punkt ko- 
a ogierów. 

dowód uznania rasług Koła nad pod- 
niesieniem hodowli konia „oszmiańskiego 
"Ministerstwo Spraw Wiejskowych przyznało 
Жо№ w r. b. złoty medal. 

Po przyjęciu do wiadomości sprawozda- 
mia Zarządu i Komisji Rewizyjnej zastał wy 
brany nowy Zarząd w następującym skła 

dzie: 
Prezes — p. Fr. hr. Czapski, — Członi:.- 

wie: p. p. inż. Zygmunt Minejko, inż. Władys 
daw Tesecki, dr. P. Popow, Fr. Wysocki. 

Budsław. 
UNIWERBYET LUDOWY. 

Dnia 19 grudnia br. w miasteczku Bud- 

-sławiu pow. wiłejskiego w lokalu szkoły pów 

szechnej w obecności zaproszonych praed- 

sstawicieli miejscowych władz i. organizacy) 

araz «delegata Wojewódzkiego Związku Mło- 

dzieży Wiejskiej Ziemi Wfileńskiej p. Kacie- 
szczenkowa, nastąpiło uroczyste otwarcie U- 

miwetsytetu Ludowego. 
Uroczystość zagaił p. Jas Patlewicz kie- 

zownik. szkoły, zaznaczając, iż placówka la 

powstała dzięki dnicjatywie Woj. Zw. M 

(Wiejskiej przy wydatnem i bezinieresownem 

poparriu miejscowego personelu nauczyciel 

          

Następnie zabrał głos p. Rusiecki wójt 
gm. budsławskiej, życząc pomyślnego rozwo 
ju U. L. oraz owocnych wyników w pracy 

Cele i zadania oraz pracę młodzieży w 

U. L. zreferowal p. Kacieszczenkow. 
Obecny. 

2 pogranicza. 
OŻYWIONY RUCH NA POGRANICZU. 

Wi ostatnim tygodniu przedświąteezńym 
zauważono znaczne ożywienie na  graniey 
polsko-łotewskiej zarówno w wydawaniu 10- 
kalnych przepustek granicznych osobom uda 
jącym się na teren Łotwy, jak również oży- 
wienie ruchu przemytniezego. W ciągu ostat 
nieh trzech dni wydano 126 przepustek gra- 
nieznych osobom udającym się do Łotwy. 
Z Łotwy na teren polski na podstawie przepu 
stek granieznych przybyło około 860 osób. 
Pozatem wzmógł się znacznie ruch towaro- 
wy. Przekraezający granieę przenoszą różne 
towary i przeprowadzają nierogaelznę 1 ko 
nie. Przemytniey także nie próżnują. W| ostat 
nich dniaeh na graniey zatrzymano zgórą 20 
przemytników z towarem w postaci rodzy- 
nek, eukru, tytoniu i t. p. 

Na graniey polsko—litewskiej zatrzyma- 
no kilkunastu przemytników z towarem war 
tości około 20 tys. złotych, 

W okresie przedówiątecznym na teren 
polski przybędzie kilkanaście osób z Litwy 
na podstawie speejalnych przepustek. Jutra 
w rejonie Zawias ma przekroczyć granicę 
wyeleczka Żydów, którzy wezmą udział w 
zjeździe absolwentów seminarjów nanczycieł 
skieh. 

Również szereg osób z Wilna i z powla- 
tów czyni starania u władz administraeyj- 

myeh eelem otrzymania przepustek graniez 

nych, celem udania się do Litwy na święta. 

Jedynie spokój panuje na graniey polsko- 

sowieekiej, Odrntowana graniea, sllne poste 

runki sowieckie nie dają możności przekro 

czenia graniey. — Nie są też wydawane żad- 

ne przepustki graniezne ani ze strony poł- 

skiej uni sowieckiej. 

  

Eksport towarów z terenu wileńskiej 
Izby Przemysłowo-Handiowej. 

Z Wileńszczyzny w ub. miesącu 

<=gywieziono 3000 klg. grzybów SUszO : 

«nych do Francji, Niemiec ; Szwajcarji 

„oraz Stanów Zjednoczonych A. P.; — 

15.000 klg. grzybów (kurki do Fran- 

«cji i Niemiec i 6.000 klg. grzybów kon 

serwowanych (borowiki i kurki) do 

"Szwajcarji. Ceny grzybów nieznacznie 

sawyżkowały, wskutek zmniejszonej 

podaży. Zapotrzebowania na grzyby 
"wpływają w dalszym eiągu. 

Tak samo dużym popytem jako ar 

tykuł eksportowy cieszyły się jaja. O- 

słatnio jednak wbrew oczekiwanemu 

polepszeniu konjunktury w związku 
ze spadkiem produkcji jaj, sytuacja 
„eksportowa w handlu jajezarskim ule 
>gładatszemu pogorszeniu. 

Podwyższenie z dniem 15 listopa- 

"da barjer celnych na rynku angiels- 
kim w niemałym stopniu ograniczyło 
wywóz jaj z tutejszego okręgu. Ponad 

.8o istniejące na rynkach zbytu w chło 

Akcja pomocy 
Brygady robocze 
z bezrobotnych 

-Przy wydziale dyrekcji robót pub- 
iicznych zostały zorganizowane z bez 

robotnych opłacanych przez wojewó- 

dzki komitet do spraw bezrobocia t. 

zw. „Brygady robocze”, które remon- 
tują prywatne mieszkania. Brygady te 

zostają skierowywane przez wydział 

„do mieszkań wymagających remontu, 

a których właśc.ciełe nie mają środ- 
ków materjalnych na dokonanie niez- 

będnych robót. Prace brygad obejmu 

_ją tylko okna, dzwi i piece, t. j. wszyst 
kie te części mieszkania, które zabez- 

pieczają je od chłodu. W brygadach 

zatrudnia się stałe około 10 bezrobot- 
nych. 

   

  

dniaeh poważniejsze iłości jaj, oddzia 

ływują bardzo silnie na zapotrzebowa 

nia, które nie wykazują większego o- 

żywienia. 
Z powodu powyższych okolicznoś: 

ci większość składów jajczarskieh na 

terenie Izby wileńskiej przerwało swą 

działalność eksportową 
Ceny eksportowe jaj w porówna- 

niu z październikiem nieznacznie zwy 
żkowały, co wobec dość mocnych cen 
w kraju, dało efekt bardzo słaby. 

Nadmienić jeszcze należy o drugim 
atutowym artykule eksportowym Wil 
na o rękawiczkach, kt. wobec tego, 

że rękawiczncy pracowali głównie 

na rynku krajowym eksport był sto- 
sunkowo niewielki. Wywieziono w 
ciągu listopada z Wilna 400 kłg. ręka- 
wiczek ogólnej wartości przeszło 31 
tys Transporty zostały skierowane 

emice, Meksyku, Szwajearji, An- do 
glji/ Rumunji, Pałestyny i Holandi. 

bezrobotnym. 
Gdzie pracują bezraBotni. 
W ubiegłym tygodniu Wojewódzki Komi- 

tet do Spraw Bezrobocia zatrudnił 276 bez- 
robotnych za sumę 6 tysięcy złotych. W bie 
żącym tygodniu do pracy skierowano 306 
bezrobotnych. Pracują oni na brzegu Wilji 
około elekirown: — 20 osób, na ul. Sołtanis 
kiej — 10 os., plantacje miejskie — 35 6s.. 
wydz. kom. magistratu — 20 r., c. biuro sta 

tystyczne — 80 os. i t. d 
Bezrobotni są zatrudniani jednorazowo na 

przeciąg 6-ciu dni i otrzymują wynagrodze- 
nie w gotówce. Otrzymaną natomiast pomoc 
w naturze odpracowują w dodatkowe dn:. 

Ofiary na bezrobotnych. 
Fundusz Społeczny żołnierskiego KOP-u 

"© Warszawie nadesłał wileńskiemu Włojew. 

Kom. do Spraw Bezrobacia 200 złotych. 
Kasa Komunalna w Wźślnie — 300 zł. 
J. E. ksiądz biskup Michalkiewicz — 25 

złotych. 
Т-жо „Przezonność* — 200 zł. 

    

Nowe kžopoty Magistratu z Arbonem. 
W związku z dążeniami Arbonu do 

„ zmiany istniejącej umowy, sprawa ta 

znalazła się wczoraj na posiedzeniu 

Kolegjum Magistratu, które postano- 
miło potraktować ją jako bardzo pilną 
a to ze wzgłędu na to. że z dniem 2 

słycznia uplywa termu wpłacenia 

przez dyrekcję Arbonu na rzecz mia- 
sta 15.000 zł. Jak nas informują, w wy 
padku nieprzyjęcia przez miasto wa- 
runków Arbonu, ten ostatni zamierza 
zrezygnować z otrzymanej koncesji i 
i wycofać swe wozy z ruchu. 

Ko ROI ER 

Gruszki na wierzbie 
czyli na marginesie planu bu- 
dowy hydroelektrowni uwag 

parę. 

W) „Kurjerze* nr. 288 pod tytułem 
„Gigantyczny projekt magistratu“ po 
dano wiadomość o planowanej przez 
Magistrat wileński budowie olbrzy- 
miej hydroelektrowni, oraz opis tego, 
co wówczas mogłoby być. 

Nie wątpiąc, że sielankowy ten o* 
ps dobrodziejstw wielu przypadnie do 
smaku, pozwolę sobie, jako osobie zaj 
mującej się w ciągu wielu lat sprawa- 
mi budowy i eksploatacji elektrowni, 
zabrać głos w tej sprawie. 

Moje wystąp:en'e w prasie poczy- 
tuję sobie za obowiązek społeczny, al 
bowiem chcę w ten sposób wynieść 
sprawę budowy hydro-elektrown* na 
forum publiczne i pobudzić swo'ch ko 
legów zawodowych do zabrania głosu 
w tej kwestj:, ponieważ wchodzą tu w 
rachubę interesy wszystkich obywate 
li m'asta. 

Przedewszystkiem muszę stwier- 

dzić, że niema na terenie Rzeczypospo 
litej prądu oświetleniowego po 10 gr. 

r yjątkowo otrzymują prąd 
po takiej cenie bardzo wielcy odbior- 
cy przemysłow! w dużych ośrodkach 
fabrycznych, którzy konsumują nie 
mniej niż 500.000 kwg. rocznie. Na te 
renie Wiileńszczyzny odbiorców ta- 
kich niema. Nasze powiaty są zaopa* 
trzone w małe miejscowe elektrown'e 
a wszystkie miasta powiatowe wojewó 
dztwa wileńskiego razem konsumują 
rocznie około 600.000 kwg.. Natomiast 
nasze wse i miasteczka kładą się 
spać między 6—8 wieczór i konsumcja 
tych odbiorców byłaby znikoma. Dla 

zasilania prądem miast powiatowych, 
miasteczek i wsi Wileńszczyzny po- 
trzebna byłaby sieć wysokiego napię- 
cia, długości około 1.000 kilometrów. 
Takie urządzenie z transformatornia- 
mi i rozdzielniami mus'ałoby koszto- 
wać około 6.000.000 złotych, sama hy 
droelektrown'a zaś przeszło 12 m'lj. 
złotych. 

Wileńska elektrownia musiałaby 
służyć jako rezerwa i koszty jej eks- 
ploatacji zmniejszyłyby się znaczni?, 
ale z drugiej strony oprocentowanie i 
amoriyzację ogromnego kapitału, ulo 
kowanego w inwestycjach elektrowni 
wileńskiej w ciągu ostatnich 6—7 lat, 
należałoby doliczać do wydatków eks 
ploatacyjnych hydroelektrowni. Wogó 
le elektrownie okręgowe mogą pows- 
tawać w rejonach przemysłowych, łub 
też obok ośrodków konsumujących po 
ważne ilości prądu. Hydroelektrownie 
mogą nawet powstać i dalej od konsu 
mentów, ale muszą one mieć zapew- 
niony, stosownie do inwestycyj od- 
biór prądu; tego głównego czynnika 
w naszych warunkach niema. Głów- 
nym konsumentem jest Wilno, które 
posiada nowoczesną elektrown ę i cier 
pi właśnie na tę chorobę, któraby w 
jeszcze większym stopniu dokuczała 
nowej elektrowni — brak konsumen- 
ta. 2 

Elektrownia wileńska, która może 
wyprodukować przeszło 100 miljonów 

kiłowatgodzin rocznie, nie wykorzy- 
stuje nawet 0,1 swej możkwej wydaj- 
ności. 

Nasuwa się pytanie: czego nam 
właściwie brak — elektrowni, cry kon 
sumenta? Odpowiedź jest jasna — 
nam brak konsumenta. Tego konsu- 
menta mamy tuż obok nas na krań- 
cach miasta, a mielibyśmy go też w. 

    

  

    

Wilejce, Landwarowie, Trokach, Li- 
dzie i w tych okolicach Wiłeńszczyz- 
ny, gdzie ostatnio powstały elektro- 
wnie. 5 

Gdyby magistrat chciał stworzyć 
w Wilmie elektrownię okręgową, to i 
elektrownia cieplna (np. paroturb'no 
wa, jak w Wilnie) mogłaby sprzeda- 
wać prąd po 8—10 gr. za kilowatgo- 
dzinę. o ileby spółczynnik jej wyko- 
rzystania sięgał 70—80 proc. 

Gigantyczny plan wybudowan a 
hydroelektrowni byłby realny, gdyby 
PKP zgodziły się zelektryfikować całą 
dyrekcję wileńską do Brześcia i Ba- 
ranowicz włącznie, albowiem PKP 
jest odbiorcą, na którego można I- 
czyć i któremu można sprzedawać 
prąd nawet poniżej 10 gr. za kilowat- 
godzinę. Na nieurodzonego jeszcze od 
biorcę wydawać miljony byłoby nie- 
rozsądne. 

Narazie naszem zdaniem stoi 
przed dyrekcją elektrowni wileńskiej 
problem wybudowania zespołu rezer- 
wowego o mocy 3.000—5.000 kilowai 
z odpowiednią grupą kotłów, co po- 
chłonęłoby 1.000.000 — 1.200.000 zł. 
Przytem główną troską elektrowni wi 
leńskiej powinno być zwiększenie 
konsumcji, drogą stworzenia najlep- 
szych warunków dła zelektryfikowa- 
nia krańców miasła. 

A z wybudowaniem hydroelektro- 
wni nie należy się śpieszyć... Plany są 
nie na czesie, i... uważać na zakrę- 

tach! 
Inž. Don Komaj. 

Zgubiono 
w dniu 19 b. m. przed połudn. 

pęk kiuczyków w czerwonym 

skórzanym futeraliku pomiędzy 

ul. Jagiellońską 5, a gmachem 

Sądów przy ul. Ad. Mickiewi- 

Znalazca proszony jest 

© zwrot de Administracji „Ku- 

rjera Wileńskiego” za wyna- 

gredzeniem. 

  

  

cza. 
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Wymiana więźniów politycznych między 
Polską, Sowietami i Litwą. 

Dowiadujemy się ze sfer m'arodaj 
nych, iż mająca nastąpić wym:ana 
więźniów politycznych między Polską 
i Sowietami w b. m. nie odbędzie się 

Sprawę wymiany w.ęźniów mię- 
dzy temi dwoma państwami odroczo- 
no na czas nieokreślont. ) 

Rokowan'a w sprawie wym any 
więźniów politycznych z L twą Mę- 
dzynarodowy Czerwony Krzyż za pe- 
średnictwem zarządów polskiego i li 
tewskiego Czerwonego Krzyża ma na 
w:ązać w. przyszłym miesiącu. 

  

Echa aresztowania grubej ryby. 
W swcim ezasie donosilišmy, iż polieja 

wiłeńska aresztowała niebezpieczną złodziej 
kę Marję Gajewską prowadzącą podwójny 
tryb życia. W) Warszawie, gdzie posiada włas 
ną kamienicę Marja Gajewska obracała się 
w najlepszych kolach towarzyskich, naio- 
miast od czasu do czasu wyjeżdżała na „goś 
cinne występy* na prowincję, gdzie obejmo 
wała posady pekcjowej, lub kucharki. 

Ż my sz В =8 В ка 65 „WypDeszanie dja" w 
Niedawne przed Sądem Wiejskowym w 

Wilnie stanął niejaki Stefan Pieczykiewiez 
ze Święciańskiego oskarżony o dezercję. De- 
zerter skazany został na rok więzienia i osa 
dzy, w więzieniu wojskowem na Antoko- 

a» 
Po kilku dniach dozorey zauważyli, że w 

pewnych godzinach nocnych z celi Pieczy- 
kiewieza dochodzą jakieś niesamewite krzy- 
ki i westehnienia, 

Zatntrygowani tem dozorcy zaczęli ebser 
wować więźnia przez okienko umieszczone 
w drzwiach, Ciemności, panujące w eeli, u- 
tradniały obserwację, pemimo to jednak za- 

      

Oryginalna ta złodziejka zdemaskowana 
została w Wiilnie po dokonaniu kradzieży 
w mieszkaniu Kopelmana. Obeenie do po- 
lieji wileńskiej nadeszła wiadomość z Rado 
mia, iż tasama Gajewska okradła tam w 
swoim czasie pewnego notarjusza na sumę 
10.000 zł. Gajewska przesłana zosłanie wobec 
tego w tych dniach do dyspozycji policji ra 
domskiej. (C). 

wiezieniu wojskowem. 
uważyć mogli, iż więzień zrywa się z nar i 
głosem drżącym ze strachu mówi, iż dusi 
ge ezart i nie daje spokoju. 

Brewerje te uważano na początku za sy 
muiację. Gdy jednak ataki nie ustawały i 
powtarzały się o tej samej nocnej godzinie 
dczorey zawiademili © powyższem admini- 
straeję więzienną. 

Jak się obecnie dowiadujemy w dniu wcze 
rajszym do władz wejskow-śledczych zgło- 
siła się maika aresztowanego z prośbą 0 poz 
wolenie odwiedzenia syna w towarzystwie 
duchownego celem. „wypędzenia djabła”. 

3 

Program uroczystej akademii 
ku czci Pierwszego Prezy- 

denta Rzeczypospolitej 
ś.p. Gabriela Narutowicza, 

która odbędzie sę w dniu dzis.ej- 
szym, we środę 21 b. m. w łokalu Se- 
kretarjatu Wojewódzkiego BBWR. 
przy ulicy św. Anny 2, a godzinie 18, 
jest następujący: 

Po odegran'u przez orkiestrę mar- 
sza żałobnego, słowo wstępne wygłosi 
prezes Rady Grodzkiej BBWR. inż. 
Jensz. Następnie wspomnienie o 5. p. 
Prezydencie Rzeczyposp.  Gabrjelu 
Narutowiczu wygłosi prof. Józef Wie- 
rzyński. Po przemówieniach orkiestra 
5 p. p. leg. wykona marsz żałobny Cho 
pina pani Janina Sumorokowa wypo 
wie deklamacje okolicznościowe, zaś 
chór pocztowców pod kierownictwem 
Władysława Szczepańskiego wykona 
pieśni. 

Gukiernia „Z jednoczenie” 
w Nowogródku, Mickiewicza 1 

Przyjmuje na Święta obstalunki, 

Poleca gototowe ozdoby choinkowe 
oraz słodycze i pieczywo. 

Ceny zaiżone. 

  

Echa nieudanego 
We wczorajszym numerze naszego pisma 

donosiliśmy już szczegółowo o nieudanym 
napadzie zamaskowanych bandytów na mie- 
Sszkanie właściciela sklepu kolonjalno spo- 
żywtzego przy uliey Antokolskiej i © arcsz 
towaniu erganizatorów napadu. Obeenie do- 
wiadujemy się szeregu dałszych szezegółów. 

Podczas pierwszego badania Wilkaniee 
upcrezywie nie przyznawał się do winy 
twierdząc, że nie nie wiedział 0 zamierzo- 
nym napadzie na Kopelmana i wciągnięty za 
stał do tego zupełnie nieświadomie przez ko 
legów. Przyszedł do niego Uszpułewicz i 0- 
powiedział, iż chee pomścić krzywdę wyrzą- 
dzoną mu rzekomo przez Kopełmana. Ponie 
waż en (Czesław Wilkaniee) skory był do 
rozmaitego rodzaju bijatyk i zawsze, jeżeli 
chodziło o pobicie kogoś zapraszany był do 
tego przez kolegów, prośba Uszpulewicza nie 
zdziwiła gó: Zabrał więe ze sobą swoją las- 
kę skórzaną wypełnioną Śrótem i o oznacza 
nej godzinie stanął na posterunku w sieni 
mieszkania Kopełmana. Gdy zorjentował się, 
że wciągnięto go do udziału w napadzie ra- 
bunkowym było za późno. Е 

Gdy Uszpulewies dowledziai 516 e0 zez- 

Ofiaruj cokolwiek 
bezrobotnemu na gwiazdkę! 

RL ISSN LSDS KOS 

Studenci Litwini wyjeżdżają 
do Kowna. 

W najbliższy piątek na podstawie 
uzyskanych przepustek udaje się + 
Wilna do Kowna wycieczka słuden- 
tów Litwinów, która zabawi w Litwie 
przez okres Świąt Bożego Narodzenia, 

Wycieczka przekroczy granicę ko- 
ło stacji Zawiasy. 

Echa smutnych wypadków 
Hstopadowych. 

Wezoraj w Sądzie Apelacyjnym miał miej 
see ostatni proees listopadowy. Sądzeni byli 
studenei Żydzi USB. Sołe i Feldman.W' pierw 
szej inataneji skazani byli oni po 2 tygodnie 
aresztu, Przeeiwko apelowalH pro- 
kurator i obrofea. Sąd Apelaeyjny zatwier- 
dził wyrok I instaneji i na mocy amnestji 
winę darował. KA 

Człowiek, który poiknął 5 zł. 
Wiezóraj wieczorem pogotowie ratunko 

we odwiedził niecodzienny kkijent. Wszedł 
-.do ambulatorjum w towarzystwie posterun- 
kowego policji i zatrzymał się na progu. 

Co a panem się stało? zapytał lekary. 
„Gość*: spojrzał dookoła, poczem głosem 

drżącym rzekł i 
== Połknąłem 5-złotówkę, stoi w przeły- 

ku, proszę mnie ratować! 
— Przecież pan nie małe dziecko, żeby 

połykać pieniądze — zauważył niedowierza- 
jąco lekarz. 

Człowiek z połkniętą 5 zł. nic nie od- 
rzekł i spojrzał wyczekująco na posterunka 
wego, w towarzystwie którego przyszedł. 

— Człowiek ten nie kłamie, — oświad- 
czył posterunkowy. Rzeczywiście połknął 
pięciozłotówkę niby cukier. Bo widzi, pan 
panie doktorze, człowiek ten ćwiczy się w 
sztukach magioznych s  pieniądzmi. Otóż 
chciał właśnie pokazać jakiś zawiły hokua 
pokus i... slalo się nieszczęście — połknął 5 
złotówkę, która miała zniknąć mu z usł i 
znaleźć się w kieszeni. 

Lekarz zbadał chorego, lecz monety nie 
mógł wydobyć wobec czego skierowano go 
do specjalisty. W] książee pogotowia zapisa 
no go pod nazwiskiem Tobjasza Sawieza. 

(e) 

Kino „Rewja“ 
Jak się dowiadujemy Kino Miejskie z0s- 

tanie wkrótee uruchomione przez Zespół Ar- 
tystów Teatrów Miejskich pod nazwą Kino 
„Rewja*. Prace przygotowaweze do otwarcia 
kina są w pełnym biegu. Lokal odpowiednie 
odremontowany, armatura świetlna i dźwię- 
kowa nowo zalnstałowane, 

Ceny zastosowane będą do obecnege kry: 
zysu. 

Zamiest życzeń 
na gwiazdkę dla sierot. 

Ofieerowie 1 Pułku Piechoty Legjonów 
wzamian za życzenia świąteczne t noworocz 
ne, składane przez pułk i poszczególnych ofi 
cerów, złożyłi kwotę 162 zł. 60 gr. na gwiazd 
kę dla sierot Schroniska Imienia Marszałka 
Józefa Piłsudskiego— Towarzystwa Pomocy 
Żołnierzowi Polskiemu w. Wilnie. 

Z Białerusi Sowieckiej. 
GŁODÓWKA W; WIĘZIENIU MIŃSKIEM 

I POLOCKIEM. 
Z Mińska donoszą iż w dwóch więzie- 

uiaeh sowieckich w Połocku i Mińsku od kil 
ku dni panuje głodówka więźniów politycz- 
nych. Pokarmu ule przyjmuje zgórą 280 więź 
niów. Onegdaj z więzienia mińskiego prze- 
transportowano do Smoleńska i Moskwy €8 
niebezpiecznych więźniów połitycznych. 

Głodówka wybuchła z powodu złego ob- 
chodaenia się służby więziennej eran złego 
karmienia więźatów. 

nai Wilkaniec zaczął go „sypać oświadcza 
jąc, że on był jednym z przywódeów napa- 
du. Rowniež i pozestali eskarżeni dawali wy 
krętne odpewiedzi, i starali się przerzucić 
winę jeden na drugiego. 

Badanie aresztowa/ych trwało przez cały 
dzień przedwezorajszy i wczorajszy poczem 
przesłano ich wezoraj do więzienia Lukis- 
kiego. Zwołniono tylko Klimowicza, syna do 
zorey domu Nr. 5 przy uliey Ludwisarskiej, 
w mieszkaniu którego znaleziono rewolwer, 
gdyż ustalono, iż nie brał on żadnego ndzia 
łu w napadzie i otrzymawszy od Waltera 
rewolwer nie wiedzłał dlaczego Walter ta 
zrobił. 

Jak. się dowiadujemy ze źródeł miarodaj 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Wiełki Pohulanka: —— Środa 21 

bm. czwartek 22 bm. i piątek dnia 23 bm. 
fascynujący, historyczny takto montaž 
„SPRAWA DREYFUSA*, w świetnej, premje 
rowej reprezentacji artystycznej. 

W dniu 24 bm. Teatr nieczynny. — Re- 
pertuar świąteczny będzie podany wkrótce. 

— Jedna z najpiękniejszych premier w 
sezanie, — jest już obecnie'w przygotowaniu 
Będzie nią pełna uroku 4 rodzajowej kolora 
wości sztuka Pagnol'a „MARJUSZ“. 

— Jedeuasta rocznica śmierci znakomitej 
komedjo— pisarki G. Zapolskiej uczczona zu. 
stanie przez Stały Teatr Objazdowy Teatrów 
Miejskich ZASP. w. Wiilnie,, wystawieniena 
świetnej tragi--tarsy Zapolskiej. . „PANNA 
MALICZEWISKA", którą Prowincja będzie 
mogła podziwiać już od dnia 2 stycznia 33.7. 

-— Dzisiejsza premiera. « Teatr Muzyczny 
„Latnia*, Dziś poraz pierwszy ujrzy. światła 
rampy, pełna humoru operetką „Lady Ch'e* 
Waltera Kollo z primadonną. Janiną Kul- 
czycką, która wstępnym bojem podbiła Wił- 
no — mna czele, Pozatem w operetce tej biorą 
udział pp. Gabrielli, Hajdamowicz, Lubow- 
ska; Szezawiłński, Dembowski, Detkowski, Ta 
trzański — reżyser sztuki i inni. Tańce i ewo 
łucje Wł. Morawskiego. Orkiestra pod batutą 
M. Kochanowskiego. Zniżki akademickie waż 
ne. 

    

— Zniški do „LUTNI*. Zgodnie z poda- 
'nemi komunikatami, kancelarja teatru 'mu- 
zycznego „LUTNIA”. przyjmuje już. zgłosze- 
nia poszczególnych instytucyj na bloczki zniż 
kowe do tego teatru. Zniżki ważne będą od 
dnia 1 stycznia 1933 r. na wszystkie przed- 
stawienia( premjery, niedziele i święta i t. 
d.), oprócz widowisk po cenach zniżonych. 
Kancelarja teatru „LUTNIA“ czynna jest ca 
dziensie od 10 do 2 p. p. lub ewentualnie, 
poza temi godzinami, zgłoszenia pisemne na 
bloczki składać można w kasie tertu „LUT. 
NIA* przez cały dzień t. zn. od godz. 11 ra- 
no do A wiecz: 

KINA I FILMY. 

„BLASKI I CIENTE MIŁOŚCI* — „JEDNA 
NOC NA RIWIERZĘ* 

(Pan). 

Nigdy ehyba jeszcze się nie zdarzyło, że- 
by dwa, połączone w jeden program filmy 
były takiemi kontrastami wobec siebie. -— 
Jeden propagandą antialkohołiczną w pury 
tańskim tonie. Drugi jest propagandą... wi- 
niarzy francuskich. Ściślej — reklamą. „Na 
rodowy przemysł* francuski cierpi na przy- 
kry zastój. Wi piwnicach Szampanii, Burgun 
dji, Prowancji ete. gromadzą się z roku ua 

rok beczki, ba nawet kadzie i dające wedl» 
twierdzenia jego producentów, dowcip, — 
„vin franeais*, nie może znaleźć nabywców. 

Producenci ratują się jak mogą. Zrobiłi na- 
wet dobry film: „Jedna noc na Riwierze”. 

Bardzo wesoła, dowcipniejsza niewątpliwie 
niź samo „via, operetka. Sytuacje, typy. 
wszystko zabawne, dobrze zrobione. bry 

aktorzy, bardzo miłe głosy, technicznie dosku 

nałe, dźwiękowa strona nie pozostawia nie 

do życzenia. Przyznać trzeba, że zestawienie 
tej miłej zabawki z przyprawnym па роаи- 

ro amerykańskim pasztetem z morałów, jest 
troszkę ryzykowne... - 

Wprawdzie bohater poprzedniego, zamiast 

„vin fransais", złopie ordynarną „whisky”, ea 

najwyżej „and soda” i stąd: jego niesbczęścia 

i udręka jego ukochanej. Jim Poker napisat 

nawet rodzaj traktactku przychołogicznego 
na temat: trunki a charakter narodowy. -— 

Twierdzi tam, że Rosja dlatego jest taka 
ponura, bo pije wódkę. Zachód zaś jest dla 

tego pogodny, bo „pokrzepia się" jedyne 

szłachelnemi trunkami (koniak, wino...). 

„Blaski i cienie miłości*, aktorsko zrobio- 

ne bardzo dobrze, reżysersko, (jedyna kobie- 

ta reżyser Dorothy Arzner) i jeśli o scenar- 

jusz chodzi — bardzo nieszczgólnie. Gadania 

bez przerwy, akcja mizerna, aż nudno Cza- 

sami, rozwlekłe tyrady mordują i film i wi- 

dza. Tendencja antialkoholowa przeprowadzo 

ma bardzo niedyskretnie, mało zostawia: miej 
sca dla walorów artystycznych natury lite- 
rackiej. 

A propos „Jednej nocy na Riwierze”, je- 

szęze, Jeżeli dyrekcja kina „Pan* zapłaciła 

za ten film, to dała się „nabrać. Jest to 

świetnie zrobiona, bardzo dyskretna, až dc 

ostatniego momentu — reklama. Niech nau- 

ста się propagandyści z tamtej strony ocea- 

mu jak się propagarfdę robi. Myśl, że dobre 
czyny urżniętego francuskiem winem yanke- 
sa, mogą stracić, przynajmniej w tem, co da 
się odwołać, na swoich walorach nieco, gdy 

yamkes wytrzeźwieje, to już jest kwestją nie 
jakiej, niezawsze pewnej, refleksji. Reklama 
jest reklamą i za jej wyświetlanie powinni 
rekłamowami dobrze zapłacić. 

  

napadu rabunkowego na Antokolu. 
nych ujęci bandyci nie staną przed Sądeim 
Doraźnym lecz przed zwykłym Sądem Okrę 
gowym. Proces ieh odbędzie się wkrūiee, 
gdyż dochodzenie przeciwko nim prowadzone 
jest w trybie przyšpieszonym, Jako Środek 
zapobiegawczy do ezasu procesu wyznaczo 

no im areszt bezwzględny. (e) 

RADIJO 
ŚRODA, dnia 21 grudnia 1932 r. 

11.40: Przegląd prasy; Kom. meteor.; Czas 
12.10: Muzyka z płyt; 13.20: Kom. meteor:; 
14.40: Program dzienny; 14.45: Ludowe tań 
ce polskie i piosenki (płyty); 15.15: Giełda 
rolmicza; 15.25. Chwilka strzelecka; 15.35: 
"Audycja dla dzieci; 16.00: Koncert symfonicz 
ny (płyty); 16.40: Przechadzki po mieście: 
17.00: Odczyt dla nauczycieli muzyki; 17.15: 
Komunikaty;. 17.20: „Skrzynka: pocztowa :Nr. 
227';.17.40: „Zagadnienie skrócenia czasu pra 
cy na terenie międzynarodowym” -— odczyt; 
17.55: Program na czwartek; 18.00: Muzyka 
taneczna; Wfiad. bieżące; D. c. muzyki tan.;. 
1840: Godz. oddcinek powieściowy; 18.50: 
Rozmaitości; 19.00: Przegląd łitewski; 10.15: 
„Co się dzieje w Wilnie?"— pogad. M. Lt“ 
manowskiego; 19.30: „Domyślne serce ka'ęż 
miczki Czartoryskiej“ — dyskusja; 19.45: 
Pras. dz. radj.; 20.00: „Tenor, sława i kres" 
(Enrico Caruso); 20.30: Recitał skrzypcowy; 
21.00: Wfad. sportowe; Dod. do pras. dz. radą 
21.10. Koncert kameralny; 22.00: „„Na widno- 

kręgu! ; 2216: „Akuku”* — mówiony -dwuty- 
godnik humoryst.; 22.45: Organizacja Szybow 

nictwa na terenie woj. nowogródzkiego i wi 

leūskiego pogad.: 22.56: Komunikaty; 
2300: Muz. tan. | 

CZWIARTEK, dnia 22 grudnia 1932 r. 

1140 — Przegląd prasy, kom. meteor, 

czas; 12.10 — koncert popularny; 13,20 kom. 

met.; 14.40 —program dzienny; 14.45 — słyn 

ni śpiewacy na płytach: 16,25 — kom. tow. 
„Sokół"; 15,35 — przegląd czasopism kobie- 

cych; ..15.50 —. koncert dla młodzieży (pły- 
tył; 16,25 — francuski; 16,40 — wynalazki R 
dobrobyt; 17.00 — nowe płyty; 17,40 — 0 Ma 
rji Konopnickiej (pogad). 17.55.— program: 
na piątek; 18.00 — Muryka lekką, wiadybież. - 

d. c: muzyki lekkiej; 18,40-— Godz:'odc: pos + 
wieściowy; 18.50 — rozmaitošei; 18,55 — kom 

litewski; 10,00 —. Ordonówna i; Krukowski 
(płyty); 1920— Audycja nowych utworów. 
Czesława Miłosza; 19.45 — prasowy dzieunik + 

radjowy; 20.00 — koncert, wiad. sport., dod. 
do pras, dziennika radjowego, d.c. koncertn; 
21,30 — słuchowisko; 22.16 — muzyka tanecz 

na; 22,55 — kom. meteorol.; 23.00 — retran 
smisja muzyki tanecznej że stacyj zagranicz- 
nych, 

je
d»
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NowoOŚCI WYDAWNICZE. 

— Opuścił już prasę 1 tom materjałów 

do dziejów listopadowej. Obrony Lwowa. w 
r. 1918 p. t.„Obrona Lwowa (1—82 Hstopad 
1918 r.)*. Wydany przez Tow. Badania Hi- 

torji Obrona Lwowa. * 5 ох 

Cena dzieła z przesyłką pocztową wynosi, 
12 zł., zaś dla zamawiających w przedpłacie 

(do dnia 1 stycznia 1933 r.) — 10 sł. = 
Ze wzgłędu na ograniczony nakład wsp? 

mnianego dzieła, zamówienia nałeży skiero 
wywać jak majrychlej pod adresem: „Admi- 

mistracja wydawnistw Towarzystwa Badania 

Historji Obrony Lwowa* — Łwów gmach D. 

OK. VI. 

— Nowy tom tryłogji Struga. Bopiero 

przy czytaniu drugiego tomu „Żółtego Krzy- 

ža“ (ukazał się niedawno nakładem Gebeth- 

nera i Włolffa pod tyt. „Bogowie Germanji'). 
czytelnik zdaje sobie sprawę, na jak potęž- 

ną miarę zostało zakrojone to dzieło, jakie 

ogromne i wielorakie ogrania zagadnienia, 

jak urasta w jedyną naprawdę epopeję woj 

ny światowej, jakkolwiek niewiele miejsca 

poświęca walkom frontowym. Ale wojna ja- 

ko żywioł niszczycielski, rozpętany przez It 

dzi, lecz przerastający ich i z dnia na dzień 

bardziej nieokiełznany i nienasycony wyła- 

mia się w całej swej groźnej prawdzie z mi- 

strzowskich opisów życia „tyłów*, kombina 

cyj szpiegowskich, pracy sztabów, nastrojów 

ulicy z opisu postępującego rozkładu i nie- 

mocy człowieka. 

Z drugiej strony prawda o człowieku prze 

mawia namiętnie i mądrze z łosów poszcze- 

gólnych bohaterów trylogji, które się coraz 

bardziej wikłają, nie tracąc „bynajmniej 

przejrzystości. Wi „Bogach Germanji“ wszy: 

stkie momenty katastrofy narastają i dojrze 

wają do rozwiązania. Ogólnikowe te stw.er 

dzenia są oczywiście tyłko namiastką obszer 

niejszej recenzji, tu dodajmy tyłko, że toma 

drugi nietylko nie osłabia, ałe owszem og- 

romnie wzmaga zaciekawienie czytelnika, 

Władysław  Ginrich. Polska a morze. 

Księga ma na celu zwrócić. wzrok i serce oby- 

watela Rzeczypospolitej. ku wybotowi na mo- 

rze. zachęcić go w tym kierunku i zaintereso- 

wać. Autor podaje obfity materjał faktyczny, 

na podstawie którego unaocznia wagę morza 

i portu dla życia gospodarczego państwa. 

nprz. w rozdziale „Podróż towaru gdzie jest 

opisany eały proces handlu z krajami zamor 

skiemi, 
Mimo swego propagandowego charakteru, 

książka jest żywa i zajmująca. Liczne ilustra 

cje zdobią tekst. Książka nadaje się ze 

wszechmiar dla bibljotek szkołaych i nauczy 

cielskich.
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| «= sej Dziś: Tomasza. 

Środa | Jutro: Zenona. 

(21 | 
| Grudzień i Wschód słońca — g. 7 m. 42 
PoS, zachód « — в. 210 51 

Spostrzeženia Zakiadu Meteoreiogji U.S.B. 
w Wilnie г dnia 20-XII- 1932 roku. 

773 Ciśnienie średnie w milimetrach: 

Temperatura šrednia: + 3° С. 
. naįwyžeza +- 6° С. 

najniższa © c. 
Ора — 
Wiatr: poludn. 

Tendeneja: spadek. 

Uwagi: pogodnie. 

Przewidywany przebieg pogody na dzień 
dzisiejszy 21 bm, według PIM. 

Dość pogodnie łub pogodnie. Rano miej- 

scami mgła lub opary. Nocą lekkie przymroz 

ki, Dniem znaczny wzrost temperatury. Sła- 
be wiatry z kierunków południowych. 

MIEJSKA. 

— Czy egzekueja podatków zostanie przy 
wróeona samorządem? Jak wykazuje prak- 
tyka system egzekucji podatków miejskich 

przez władze skarbowe nie przyniósł oczeki- 

kanego efektu. Stało się tak przedewszystkiem 

dlatego, że płatnicy z chwilą otrzymania z 

Izby napomnienia uiszczają zazwyczaj częś- 

ciowo podatek w kasach miejskich, uzysku 

jąc na pozostałość odroczenia terminów płat- 
ności. Z drugiej zaś strony egzekucja podat- 
ków wywołała obecnie bardzo ożywioną ko- 
respondencję urzędową między Magistratem 
i Izbą Skarbową, zajmując obu stronom w 
sposób nieprodukcyjny wiele cennego czasu. 

Podług niesprawdzonych lecz uporczywie 
krążących pogłoskach egzekucja podatków 
miejskich ma być podobno przywrócona 
gminom. 

— Posiedzenie Rady Miejskiej. Magistrat 
zdecydował ostatnio zwołać jeszcze przed no- 
wym rokiem plenarne posiedzenie Rady Miej- 
skiej. Posiedzenie to odbędzie się we czwar- 

tek 29 b. m. Porządek dzienny znajduje się 
obecnie w opracowywaniu. 

Z UNIWERSYTETU 
— Z Wydziału Humanistycznego Uniwer 

sytetu Stefana Batorego. W| czwartek 22 bm. 
o godz. 13 w Auli Kolumnowej odbędzie się 
promocja p. Pawła Mateusza Puciaty na sto 
pień doktora filozofji. 

SPRAWY AKADEMICKIĘ 
— Akademiekie Kolo Kownian zawiada- 

mia, że we czwartek dnia 22 grudnia o godz. 
20 w lokalu przy ulicy Zamkowej 3—3 cd- 
będrie się tradycyjna Wilja Koła. 

SPRAWY SZKOLNE 
— Zarząd Br. Pomocy przy gimn. A. Mie- 

kiewieza zaprasza absolwentki i absolwea- 
tów gi jum na tradycyjną wilję, mają 
cą się odbyć dnia 21 bm. o godz. 18, Wstęp 
1,50 zł. 

Z KOLEI 
— Dodatkowe pociągi. Wobec spodziewa- 

nego wzmożenia się ruchu osobowego w cza- 
sie świąt Bożego Narodzenia na linjach wą: 
sko-torowych władze kolejowe zarządziły, iż 
pociągi Nr. 3157, 3158 kursujące 4 dni w ty 
godniu na Hnji Nowogródek — Lubcza w 
dniach 22, 23 i 24 bm. będą kursowały co- 
dziennie. Również zamiast czterech dni będą 
kursowały codziennie w dniach 23, 23 i 24 
bm. pociągi Nr. Nr. 3851, 3852 na linji wą- 
skotorowej Baranowicze — Krzywoszyn. 

Rozkład jazdy odejścia i przyjścia tych 
pociągów pozostaje bez zmian . 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 

— U- Niezależnych. — Dnia 18 grudnia 
odbyło się w sali Techników, kolejne zebra- 
nie towarzyskie Wiileńskiego Towarzystwie 
Niezałeżnych Artystów Sztuk Plastycznych 

Zebranie zostało zagajone przez prezesa 
M. Kuleszę, poczem mec. Bol. Szyszkowski 
wygłosił w piękną formę ujęty — referat ,, 
plastyce w sztuce teatralnej". 

Po referacie nastąpiła dyskusja, w której 
wzięli udział: p. Gząrnowski i art. mal. Cz. 
Wierusz == Kowalski, 

Gzęść końcettowa złożyła się z produk- 
cyj muzykalno-wokałnych doskonale wyk 
nanych przez m'ejscowych artystów, panie: 
Helenę Dal, Jadwigę Braunównę, Irenę Pan 
„kowską i p. p. prof. Jodko i prof. Gałkow- 

skiego. 
Zarząd Towarzystwa Niezależnych 

plast, składa p. mec. Szyszkowskiemu i p. p. 
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cję i wykonane utwory, które tak miłe wraże 
mie pozostawiły u licznie zebranych gości. 

— Zarząd Okręgu P. C. K, podaje do wia 
domošei, że w czasie od dnia 1. 11. rb. do 
dnia dzisiejszego zorganiowano Oddziały P. 
C. K. w Święcianach i Stołpcach, oraz Koło 
w Mejszagole. Przedstawiciele Zarządu doko- 
nali wizytacji Oddziałów w Baranowiczach, 
Lidzie, Nowogródku, Stołpcach i Święcianach. 

W tymże czasie wyszkołono 2 drużyny ra 
townicze P. C. K. w. Landwarowie i Mejsza- 
gołe. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 
— Kurs insjruktorski pracy Społecznej 

Z. M. R.iP. Zrzeszenie Młodzieży Rzemieśl 
niczej i Przemysłowej woj. wileńskiego — 
pragnąc wyszkolić odpowiednie siły do pracy 
organizacyjnej i kulłurałno—oświatowej za 
zezwoleniem Kuratorjum Okręgu Szkolnego 
Wileūskiego — zorganizowało specjalny kurs 
instruktorski pracy społecznej dla członków. 
To też w dniu 14 mb. w lokalu państwowegć 
gimnazjum im. Słowackiego odbyło się ur« 
czyste otwarcie kursu. 

Wykłady na kursie odbywają się dwa 
razy w tygodniu tj. we wtorki i czwartki w 

godz. od 18 do 21. Na kurs uczęszcza 30-tu 
członków. 

— Ukarani Rzemieślniey. Naskutek inten 
wencji Izby Rzemieślniczej Urząd Przemysło- 
wy I Instancji ukarał Władysława Turłę (ul. 
3 Maja Nr. 9) i Jana Drzewieckiego (ul. Wiel 

ka) karę grzywny po 20 zł. z zamianą na 3 

„dni aresztu, za prowadzenie rzemiosła stolar 

skiego (Zakład trumien) bez dowodu uzdo!- 
nienia zawodowego i kart rzemieślniczych. 

RÓŻNE. 
— Czyn godny naśladowania. Skutecznie 

walczyć można z bezrobociem tylko przez 

stwarzanie nowych warszłatów pracy. Z rac- 

ji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia 

p. Żebrowski właściciel sklepu spożywczego 

przy ulicy Zamkowej Nr. 3 ofiarowuje sumę 

zł. 26,70 na założenie spółdzielni koszykar- 
skiej dla ociemniałych. 

Osoby chcące ten piękny czyn naśladować 

mogą nadsyłać pieniędze na ręce skarbnika 

Kuratorjum nad Ociemniałymi p. Antoniego 

Erdmana przy ul. Mickiewicza 41 albo ne 

konto czekowe w PKO. Nr. 81144. 

— Wstrzymanie ruchu kołowego. Staro- 

stwo Grodzkie Wileńskie komunikuje, że wc 

bec rozpoczęcia robót budowlanych na uli- 

cy Kalwaryjskiej i Derewnickiej zaszła put- 

rzeba zamknięcia ruchu kołowego: całkow'- 

cie na ul. Kalwaryjskiej, od ul. Pióromont 

do ul. Lwowskiej i częściowego ruchu na ul. 

Derewnickiej od wl. Krakowskiej do ul. Arty 

leryjskiej, Z powodu tego od dnia 19 bm 

ruch kołowy skierowany będzie przez ulicę 

Wiłkomierską, Bołtupie na  Kalwaryjską i 

Wiłkomierską do mostu. 
— Cheroby zakaźne. Podług ostatnich da 

nych na terenie Wilna zanotowano następu 

jące wypadki zasłabnięć na choroby zakaź- 

ne: ospa wietrzna 27, tyfus brzuszny 3 (1 

zgon), tyfus plamisty 1, płonica 19 (2 zgony) 

błonica 4, odra 3, róża 4 (zgon 1), grypa 3. 

gruźlica 12 (zgonów 9), jaglica 4. 

Ogółem w tygodniu ubiegłym chorowalo 

80 osób, w tej liczbie 13 zmarło. 

Zwraca uwagę duża ilość zasłabnięć na 

gruźlicę, która pod względem śmierterlnośc: 

trzyma zdecydowany prym. 
— Redukcja personelu w Urzędzie Ziem 

skim. W dniu wczorajszym w Urzędzie Ziem 

skim otrzymało wymówienie 10 urzędników 

przeważnie kontraktowych. 
Podług kursujących wśród pracowników 

pogłosek z dniem 1 stycznia ma ulec reduk- 

cji dalszych kilkanaście osób. 

Redukcje podyktowane zostały względami 

oszczędnościowemi. A 

— Rynek rybny ma być przeniesiony. W 

związku z przeniesieniem stacji kontroli mię 

sa na ul. Ponarską Magistrat postanowił or: 

różniony lokał koło rynku Stefańskiego wy- 

korzystać dla przeniesienia tam. rynku ryb- 

nego, który obecnie mieści się na Zarzeczn. 

Budynki zaś na dotychczasowym rynku ryb 

nym będą zniesione i na placu tym zostanie 

urządzony skwerek. 
— Opłaty na rzecz bezrobotnych przy wy 

kupie nowych świadeetw przemysłowych. — 

Włojewódzki (Komitet do Spraw  Bezroboc:a 
zwrócił się do Izby Skarbowej z prośbą wy- 

dania zarządzenia, by przy wykupie paten 

tów na rok 1933 pobierać specjalne opłaty 

na rzecz bezrobotnych w wysokości następu 

jącej: od świadectw przemysłowych piątej 

kategorji 2 zł., od szóstej — 1 zł., dla si6d- 

mej i ósmej 50 groszy. i 

Od świadectw handlowych drugiej kateg. 

2 й 50 gr. trzeciej — 7 zł. czwartej i piątej 

50 groszy. 
— Nieporozumienie, które musi być wy- 

śniene. Wi roku podatkowym 1932 wszyst- 

kie sklepy sprzedaży wody sodowej i piwa za 

liczone zostały do przedsiębiorstw płacących 
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jednak wszyscy właściciele wspomnianych 
sklepów otrzymali zawiadomienie od władz 

skarbowych, że mają płacić zaliczki na poda 

tek obrotowy w tej samej wysokości co w ro- 

ku 1031. 
W związku z tem delegacja sklepikarzy 

postanowiła interwenjować u prezesa Izby 

Skarbowej o cofnięcie tego zarządzenia, gdyż 

oznacza to dla szeregu sklepikarzy ruinę. W 

razie jeżeli interwencja ta nie da pozytyw- 

nych wyników, wyjedzie specjalna delegacja 

do Warszawy celem interwenjowania w tej 

sprawie u min. skarbu. Jednocześnie dowia- 

dujemy się, że władze skarbowe zmniejszyły 

ceny patentów na sprzedaż piwa. 
— Książki dla właścicieli sklepów tyto- 

niowych. Jak się dowiadujemy wydane zo 

stało nowe zarządzenie, według którego wszy 

scy właściciele sklepów tytoniowych muszą 

się apotarzyć w nowe książki poborowe no 

wego typu, gdyż jedynie przy okazaniu tych 

książek będą mogli nabyć w hurtowniach 

monopolu tytoniowego towar. Nienabycie ta 

kiej książeczki może pociągnąć za sobą utra- 

tę koncesji. 
Ostatni termin nabycia nowych książe- 

czek upływa z dniem 28 b. m.. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZEMSTA NA TLE KONKURENCJI. 

Wtzoraj okolo godziny drugiej w nocy do 

przechodzącego ulicą Niemiecką muzyka Fi- 

lipa Rubinsztejna zamieszkałego przy ulicy 

Szopenewskiej Nr. 2, podbiegł jakiś os0h- 

nik i z całej siły uderzył go, prawdopodobnie 

kastetem w twarz, poczem szybko zbiegł po- 

zostawiając swoją otiarę na chodniku z twa 

rzą zalaną krwią. 
Filipa Rubinsztejna przewieziono do am 

bulaterjum pogotowia ratunkowego gdzie u- 

dzielone mu pierwszej pomocy. Poszkodowa 

ny twierdzi, że pobił go inny muzyk który 

chciał w ten sposób zmusić go do zrezygne 

wania z posady, którą otrzymał a na którą 

reflektował również napastnik. 

Sprawa o pobicie skierowana została do 

policji, która wszczęła dochodzenie. (s) 

ARBON Wi PŁOMIENIACH. 

W. poniedziałek wieczorem na W. Polu- 

lanee wskutek nagłego wybuehu benzyny Sta 

nął w płomieniach autobus Arbonu z pasa 

żerami. Wśród pasażerów powstała zrozu- 

miała panika, Wszysey rzucili slę do uciecz- 

ki. 
Zawezwane na miejsee wypadku pogato- 

wie straży ogniowej ogień szybko ugasiło. 

Z garaży Arbonu przybyła niezwłocznie na 

miejsce wypadku komisja celem zbadania 

przyczyny pożaru. Autobus powędrował do 

garażu celem odremontowania. 

KRADZIEŻE. 

Klaczka Morduch (Zawalna 62) zameldo 

wał, że tegoż dnia między godz. 16 a 17 niez 

mani sprawcy zapomocą wybicia szyby w 

drzwiach, w mieszkaniu dokonali kradzieży 

garderoby męskiej i bielizny, łącznej warto- 

Śel zł. 500. — Podejrzenia brak. 
* * * 

Wałczyńska Helena (Gedyminowska 49) 

zameldowala, že w dniu 19 bm. w godzinach 

wieczorowych z szaty, która była niezam- 

Kknięta, znajdującej się w korytarzu tegoż 

domu została dokonana kradzież palta męs- 

kiego zimowego, oraz 25 kg. słoniny ogólnej 

wartości 156 zł. — Ustalono, iż kradzieży 

tej dokonał Kirkiewiez Antoni (Sołtaniska 

18) u którego podezas rewizji znaleziono sło 

ninę pochodzącą z kradzieży. 
BOZE 

Ubiegłej nocy mieujawnieni narazie spraw 

cy przedostali się do mieszkania Michała 

Marsowa zamieszkałego przy ulicy Wielkiej 

Nr. 52 j skradli stamtąd srebrną zastawę sto 

łową oraz garderobę na ogólną sumę ponad - 

1000 zł. 
Do mieszkania Marsowa złodzieje przeda 

slali się przy pomocy wybicia szyby. Powia 

domiona o kradzieży policja wszczęła docho 

dzenie. Jedną osobę podejrzaną o dokona- 

nie kradzieży aresztowano. #' 

wšRė3 PISM. 

— Gwiazdkowy numer „Wiadomości Li- 

terackich* zawiera 16 stron druku, 22 artyku 

ły, 62 ilustracje oraz dodatek „Życie Świado- 

me“. Na numer składają się prace następują 

cych pisarzy: Goetel, Iwaszkiewicz, Janta-Poł 

czyński, Wittlin, Krzywicka, kpt. Lepecki, 

Słonimski, Pawlikowska, Szemplińska, Ro- 

mer, Samozwaniec, Boy-Żeleński, dr. Magnus 

Hirschfeld, Dr. Rubinraut, Wanda Melcer, 

Huka-Laskowski, W ankiecie „W  pracow- 

niach pisarzy polskich" zabierają głos: Boro- 

wy, Czartkowski, prof. Feldman, prof. Ko- 

nopczyński, Napierski, Szelburg-Zarembina, 

khumoer. 
DYLEMAT. 

— Za kogo mam wyjść? Za bankiera czy 

za lekarza? 
— Inaczej mówiąc chodzi: © odpowiedź na 

  

artystom serdeczne podziękowanie za prelek zryczałtowany podatek przemysłowy. Obecnie pytanie: — pieniądze albo życie. | (Le Rire) 

žywe i šniete: karpie, liny, ŚWIEŻY r 66 środki odżywcze: 

RYBY szczupaki, „płotki, okonie RYB I F R A M 33 B ER 6 E N $ Ki OVOMALTYNA 

; SEASON R JEMALT, WITAMINOWA CZEKOLADA z rybim tranem. 
z pierwszego źródła z własnych basenów CUKIERKI OD KASZŁU — poleca 

sprzedaje | a 
SKŁAD APTECZNY I PERFUMERYJNY 

SRÓŁDZIELNIA PRODUC. RYB : 
Rynek Drzewny przy Zawalnej 41 

Tamże sprzedaż sandzczy mrożonych. 

Wydawnictwa gwiazdkowe. 
Na gwiazdkę 

u Gebethnera i Walffa. 
Wi powodzi tegorocznych książek gwiazd- 

kowych wyróżniają się szczególnie wydawni 

ctwa Gebethnera i Wolffa. Jest ich niewis- 

le: 4 nowości i 5 wznowień, ałe wszystkie na 

najwyższym poziomie. 
Kornela Makuszyńskiego powieść dla niło 

dzieży Panna z mokrą głową. Historja, jak 

zawsze u Makuszyńskiego, arcywesoła, arcy- 

pogodna i arcyrzewna. Bohaterka — dziew - 

czynisko poczeiwe z kościami — ale urwis 

i zawadjaka, jakich świat nie widział — jej 

figle, psikusy, jej smutki dziewczęce zmu- 

szają czytelnika raz po raz to do wybuchów 

śmiechu, to do łez rozczułenia. Styl, jak zwy 

kle u Makuszyńskiego cokolwiek sztuczny. 

dużo dobrego komi 
(Prawdziwą nowością jest ze zgodnej 

współpracy tegoż autora z M, Walentynowi- 

«zem poczęte 128 Przygód Koziołka Matołka” 

Jest to niejako film rysunkow utrwalony 

pomysłowem piórem Makuszyńskiego i świet 

nym jem Walentynowicza. — Niema 

yvmby się coś nie działo, nie- 
by się nie śmiał do го? 

amy. że jest tego 120 czte- 
kosztuje tylko -zt. 

ami czytelnicy, 

  

  

    

  

  

     

   

  

     

  

   

   

      

na czy 
puku. Jeżeł 
robarwnych 

  

    
          

    

   
    

    

    

Równicż 
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braźni dziecięcej prostotą a zarazem pomys- 

łowością, i jakimś szczególnym ciepłym, oj 
    

  

   

cowskim tonem. Książkę tę barwnie i wesoła 

ilustrował St, Bobiński. Moje wierszyki K. 

Szelburg — Zarembiny odznaczają się w 

  

kiem i śpiewnością, umiejętnością wdrożenia 

się w proste ale zarazem niezwykie kole'ny 

rozumowania dziecięcego. Ilustracje do tej 

książki W. Zawidzkiej zasługują na najwyż: 

sze pochwały. — Ze wznowień — również 

bardzo tanich — wspomnijmy Alę w Krainie 

Czarów — klasyczne arcydzieło angielskiego 
humoru, Gucia zaezarowanego,  Urbanow- 

skiej, komuż nieznaną, a dziś szczególnie 

akłualną opowieść o Guciu, za lenistwo i 

brak szacunku dla pracy przemienionego w 
muchę i w tej postaci obserwującego wiecz 

ny ruch 1 pracę wrącą w przyrodzie. Kapi 
talne Dzieci Pana Majstra, figle i przygody 
jego dzieciarmi, spisane świetnym wiem 

Rogoszówny; dawno nie Pow 

ki króciutkie, Niewiadomskiej w formie nie- 

frasobliwych opowiastek dla małych dzieci 

podające warłościow treść dydaktyczną 

wreszcie pierwszorzędną Wypra po sk 
Zaleskiej — zawieraj, 

5 można od dobrej 
akcję, 

gi czytelnika w napi 
'ch bohaterów, egzotyczne 
unóstwo wiadomości przy- 

  

   

  

  

    

   
      

    

    

  

  

   
   
     

      

    

  

  

rodniczych i kr 
barwnej i ciekawej 

Wszystkie te ksi doskonale wyda- 
i co dziś najważ- 

  

JSZAMEEDA 
| W. Pohulanka 14 (vis-a-vis leatru Wielkiego). Egzystuje od roku 190 

  

61 

Wydawnictwa dła młodzieży 
Księgarni Św. Wojciecha. 
Starannie wydame, na dobrym papierze, 

ilustrowane. zajmująco, książki w żółtej z 
czerwonem okładce, są już w każdej bibljo: 
teczce szkolnej i domowej. Któż nie zach- 
wycał się historją Helusi z Rakowieckiega 

młyna Czeskiej — Mączyńskiej, Królewna 
Reuttówny, Złotym snem Lamikai — Rosin- 
kiewicza, Entuzjastką -— Leśniewskiej? Szła 
chetna tendencja ! społeczne miłowanie prze 
bija z tych książek dla młodego pokolenia. 
Autorzy polscy w tem przodują: dlatego na 
nich edewszystkiem trzeba zwracać nwa 

ną i niezaprzeczenie zajmującą jest 
Emilja Salgari — Władea Ogai 

a przygody odkrywcy i ujarzmie 
vareza Korrea de Wi: 

szlachetna i hum: 
morderstw, uczt ludoż: 

czych, ścigania człowieka przez człowieka, 
mordowania się wzajem! Tak, tamte miedzia 

były dzikie i ludożer 
i wygubili do ostatn 
czy jest czem się chlubić? 

Humanitarnem i chrześcij 
ciem przepojona jest ładna k 
cuskich skautach, Piotra Delsue 

elu, rzecz dz 
ów cbiekaw 

  

   

   

  

   

  

   

    

       

   

    

ać bohatera j 
na. Ależ ile opisów 
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  - Krytyce 
się w Вг 

kraju, 

    

   
       

  

   ni 
wiele komplika 
sztuc. 

      

janego przez czeka, 
pis dnia skaulowego, ładnie 
również. 

Motywem. krwawej zemsty, ścigającej pe- 

kolenie gwałcie i mordercy, przepojona 

jest książka Walerji Szałay — Groelle, p. 

* poję 
, charaktery 
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Dźwięk. teatr świetlny 

PAN 
ul. Wielka 42, tel. 5-28 

Dźwięk, Kimo - Teatr 

RELIGS 
Witażuka 38. tel. 9-26 

Na święta! 

„żwwięk. teatr świetlny 

PAŃ 
si. Wielka 42, tel. 5-28 2) Najrozkoszniejsza, 

uzampańska operetka 

DZIŚ! Wielki film genjaln. 

Richarda Osswalda p. t. 

D$erigk. Kino - Teatr 

Hollywood 
iekiow, 22, tel. 15-25 

Lady 
NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 

Pałac na kółkac 
CENY KRYZYSOWE: Dziś! Rekord. program! 
BALKON 40 gr. i 49 gr. 

  

DZIŚ! Wspaniały podwójny program! 1) Najpotężniejsze 
urcydzieło cieszące się niesłabnąc 

w wykonaniu fenomenalnej pary 

JEDNA NOC NA RIiVIERZE 

Hamilton 
Początek o godz. 4, 6, B i 10.15. 

Komedjo - dramat 

w dnie świąteczne o godz. 2-ej 

Harclda Licyda — „KIKXOMARIAK* PE. 

BLASKI I CIENIE MIŁOŚCI 
kochank. Silvia SI2NEY i: Fredric MARCH genjalny „Dr. Jekyll i Mr. Hyde“ 

Początek o godz. 4.6, 8 i 10.15 
w dnie świąteczne © godz. Ż-ej 

em powodzen. w stol. świata 

Na 

W rol. 

i LILJANA HAID. 

Nr. 292 (2634) 

Słynny CYRK Francesca 
już wkrótce w naszem kinie 

DZIECKO GRZECHU 
W rol gł bohat. f. „Emma* Marie Dressler i niezrówn. Vallace Beery- 

PARTER 75 gr. I 85 gr. NAD PROGRAM: Triumf. kreacja Wilijam я 
W.P. N. Początek o godz. 4,6, Bi 10'15, 

Jedyny triumfalny przebój 

a Chalmesa— RADJOSTACJA 
Na |-szy seans ceny zniżone 

s. KONRAD VEIDT 

I-szy seans ceny zniżone. 

  

sówięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
mi. Wielka 36.   DZIŚ! Wielki rewelac. 100% dźwięk. 

podwójny program. Bosko czarująca 
W rolach głównych: Greta Garbo, 

Greta Garbo płomiennej miłości 
w fascynującym dramacie 

p. t. 
Lewis Stone, Robert Montgomery. 

Nad program: Kobieta z biczem — potężny dramat w 9 akt., ilustrujący „wo””ny domowe w Ameryce* 

Natchnienie 

  

Ee rwą 

Żono, nie gniewaj mężal 
Szynkę, prosiaka i wszelkie wędliny świąteczne 

każda oszczędna gospodyni nabywa tylko w f-mie 

SKLEP WĘDLIN 
L. KNAPIK 

WILNO, UL. WILEŃSKA 27 
Towar pierwszorzędny. — — Ceny najniższe. 

Sklep obficie zaopatrzony. 
A 
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PROSZEK 

„KOGUTEK 
"USUWA NAJUPORCZYWSZY: 

  

’ ВО! аЕОМ/У: 
@ IE .PaAZY KUDNIĘ NALEŻY a A 

GTA mALNTOS „KOGUTKIEM“ 
ą era aa as LAT TRZYDZIESTU 

+ wys MAŚLACOWNICTW, UPOR- 
| czrunz DDSEANNEN 6 PODOŚNEM 00 

402000 OBAROWANIU. 

  

  

  

   
Ratujcie zdrowiel inu: Światowe po- 

wagi lekarskie stwierdziły, że 75% chorób po- 

wstaje z powodu obstrukcji. 

Chory żołądek jest główną przyczyną powsta- 

nia najrozmaitszych chorób, zanieczyszcza krew 

i tworzy złą przemianę materji 

SŁYNNE OD 50 LAT W CAŁYM ŚWIECIE 

ZIOŁA Z GÓR HARCU Dr. LAUERA 
jak to stwierdzili prof. Berlińskiego Uniwersytetu 
Dr. Martin, Dr. Hochflaetter i wielu innych wybit- 
nych lekarzy, są ideslnym środkiem dla uzdrowie- 
nia żołądka, usuwają obstrukcję (zatwardzenie), są 
dobrym środkiem  przeczyszczającym, ułatwiają 
funkcję organów trawienia, wzmacniają organizm 
i pobudzają apetyt. 

Zloła z gór Harcu Dr. Lauera usuwają cier- 
pienia wątroby, nerek, kamieni żółciowych, cier- 
pienia hemoroidalne, reumatyzm i artretyzm, bóle 
głowy, wyrzuty i liszaje. 

Żioła z gór Harcu Dr. Lauera zostały na- 
grodzone na wystawach lekarskich najwyžezem 
odznaczeniem i złotemi medalami w Badenie, Ber- 
linie, Wiedniu, Paryżu, Londynie i w.in. miastach. 
Tysiące podziękowań otrzymał Dr. Lauer od osób 

wyleczonych. 
CENA ?/, pudełka zł. 1.50, podw. pud. zł. 2.50. 

Sprzedaż w sptekach i składach aptecznych.     
  

TL Ni i A i A O 

POLSKIE 
ZAKŁADY RADJOTECHNICZNE 

„CENTRUM“ 
SPÓŁKA Z OGR. ODP. 

WILNO, WILEŃSKA 20 (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. 

Ё - 

Ė 
` 

Fachowe ładowsnie akumulatorów. 

Najtańsze źródło zakupu radjosprzętu, 

HURT DETAL 

ji jj i i MO 
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NA GWIAZDKE! 
OZDOBY CHOINKOWE 
ZABAWKI — LALKI — KONIK! — ROWER- 

KI — GRY DZIECINNE i TOWARZYSKIE. 

WIECZNE PIÓRA — ALBUMY — TEKI — 
BIUWARY — PRZYBORY DO PISANIA i t.p. 
UPOMINKI GWIAZDKOWE. 

KALENDARZE 

  

POCZTÓWKI. 
BILETY WIZYTOWE OD ZŁ. 1.20 

CENY ZNIŻONE. 

W. BORKOWSKI 
Wiino, Mickiewicza 5, tel. 3-72. 

  

Obwieszczenie. 
W myśl $ 83 Rozporządzenia Rady Ministrów 

1 dnia 25.V1. 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnem 
(Dz. U. R. P. z dn. 22.VII. 32 r. 

Nr. 62, poz. 380), 3 Urząd Skarbowy m. Wilna niniej- 
szem podaje do wiadomości 
22 grudnia 1932 r. o godz. 10-ej rano odbędzie się ; 

władz skarbowych 

w lokalu Sali Licytacyjnej 
Wilna przy ul. Wingry 6, celem uregulowania zaleg- 

3 Urzędu Skarbowego m. 

łych należności za lata 1929, 1930, 1931 i 1932 po- 
datku przemysłowego na rzecz 3 Urzędu Skarbowego 
odbędzie się sprzedaż z licytacji 246 butelek różnych 
win, koniaków, likierów i wódek krajowych i zagra- 
nicznych. oszacowanych na kwotę 503zł, należących 
do restauracji „Polonja”, właśc. Wróblewskiego i Kne- 
blew skiego. 
1431/V1 3 Urząd Skarbowy w Wilnie. 
  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru 2-go, 

z siedzibą w Wilnie, przy ul. 
z art, 1030 U.P.C. podaje do wiadomości publicznej, | 
że w dniu 27 grudnia 1932 roku o godz. 10-ej rano, ' 
w Wilnie przy uł. W. Pohulanka 19, m. 

Zskretowej Nr.7, zgodnie 

It, odbędzie 
się sprzedaż z licytacji, należącego do Fałka i Mar- 
jaszy Cymmerów majątku ruchomego, składającego 
się z umeblowania mieszkania, oezacowanego na su- 
mę zł. 550. 

1430/V1 Komornik Sądowy H. Lisowski. 
  

RADJO 
4-lampowe z głośnikiem 
wobec wyjazdu okazyjnie 

do sprzedania 
Stefańska 26 m. 13. 

® я 

мКа Mieszkan 
4.pokojowe z wygodami 
do wynajęcia w cen- 
trum miasta. Dowiedzieć 
się u dozorcy domu przy 

ul. Zawalnej Nr 4. 

    

Do wynajęcia 
od zarsz 

mieszkani 18SZKATI6 
z 3-ch pokoi ze wszelkie- 
mi wygodami odremonto- 
wake przy uli?Tatazskiej 
Nr 20, wejście frontowe 

dowiedzieć się tamże u į 
właściciela. ' 

  

     

Mieszkanie 
4-pokojowe 

DO WYNAJĘCIA 
Dowiedzieć się: 

Legjonowa 4! ; 

  

| | 
OGŁOSZENIA 

tui Wita 
PRZYJMUJE 

na najbardziej į 

dogodnych warunkach 

„Kurjera Wileńskiego 

JAGIELLOŃSKA 34 
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publicznej, iż w dniu { 

ADMINISTRACJAS 

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

od g. $—1 i 5—8 wiecz. 

Dr.Zeldswiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 

ne, narządów moczowych: 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewiczą 24, tel. 277 

  

Akuszerka 

BIK LAARTOWA 
muje od 9 da ? 

    

# wiezy. 
u (arrtanawa 7. m. 5. 
W 2. = 69 38570 

  

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—I2 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmetycz- 
my, usuwa zmarszczki, bro” 
dawki, kurzajki i wągry. 
W. Z. P. 48. 8323 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bex przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom, Zana 

aa lewo Gedeminowską 
ul Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

  

  

Zredužowauy 
biuralista 

szuka jakiegokolwiek: 
zajęcia w swoim za” 
wodzie za minimal-- 
nem wynagrodze- 
niem. Adres w Re- 

dakcji. 

Biuro Ekspedyeyjno- 
Transportowe 

A. ZUSMAN, Wilno 
ul. M.-Stefańska 3, 

tel. 507. Konte czekowe- 
P.KO. 81751. Zalatwie. 
wszelkie czynności w za-- 
kres ekspedycji wchodzą” 
ce: Wykup i zwózkę wszel-- 

| kiego rodzaju towarów: 
ze stacji, z dostarczeniem 

na miejsce, 

Pianino 
Mahlbacha do sprzedania.. 

Boufałłowa 19, m. 3, 
godz. 1—3. 
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i wszelkiego rodza- 
i u roboty drukarszie 
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tyt. Szatańskie Złoto, ale dużo poetycznej 

fantazji, podania miasta Krosna w ziemi sa- 

nockiej, związane z odłaniem dzwonu, za byt 

ności w tem mieście króla Jagiełły, obrazy 

obyczajowości mieszczaństwa i rycerstwa, 

odkupienie potępieńca na końcu, wszystko 

ło stanowi rzetelną wartość książki i poleca 

ją do czytania dla młodzieży zarówno dla 
chłopców jak dla dziewcząt. 

Na deser istotnie, polecamy cudną, ż niez 

mierną prostotą i rzewnością, pisaną opo- 

wieść przez Gustawa Morcinka p. tyt. Маго- 

dziny ca o zatraconym „pieronie*, Kari - 

czku Piechaczku, przezywającym się Moje- 

ścikiem, zbóju kopalnianym, opuszczonym 
dzikim chłopczyku, który pod wpływem doh- 
roci ludzkiej i harcerstwa, odradza się ku 

szlachetności, uczciwości i SeTcn. Każda 

slronica tej ślicznej, dobrej i mądrej k 

ki jest pełna światła, Chrystusowego m 

wania, żadnej w niej niema pozy i 

sztuczności, rde. a 

cie górnika, wie w i przygody 

w kopalni, legendy o górach ąskich, o zbój 

niku Qndraszku, w ko splecione w barw- 

ną i ciekawą opowieść, która powinna zna- 

leźć się w każdym polskim domu i bibljote 

ce szkolnej by dzieci poznały kraj dzielnych 

ich gwarę, (dyskretnie użyłą) i 
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2ki nadesłane. 
wa Krajowego. Życie i     

ego. (Na podstawie an- 
vodowego Literatów Pol: 

ie). Wydano z liku Fun- 

odowej, Wyd. Związku 

h w War „ 1032 rok.       

    
    

qdaszu Kultury 
Zaw. Lit. Polski 

Zebranie 
jak zarabiaj 

  

rzą polscy literaci, jest pierwszem tego rodza 

ju dziełem, nietylko w Polsce. Zasługuje na 

uwagę i rozpow.zechnienie, w środowiskach 

intelektualnych, gdzie jeszcze biorą książkę 

do ręki, ale o autorze zapominają zupełnie. 

Fatalne warunki twórczości w Polsce, św'ad 

czą, że albo literaci odeszli od życia, albo 

życie nie chce ich w swych ramach pomie- 

ścić, Obszerniejszą recenzję damy niebawem. 

Boy—Żeleński. Śmiech, Uśmiech i Zgroza. 

Warszawa: Bibloteka Boya. — Mogą sobie 

iać młode i stare matotki, 

(może z zazdrości, że takiego zasięgu umysło 

wego nie posiadają i nie są zdolni mówić o 

rzeczach ważnych lekko, tylko zaraz komicz 

nie serjo), faktem jest, że nikt tak nie daje 

całokszałtu ia współczesnego jak ten czu 

ły sejsmograf. Olo znów 28 artykułów, prze- 

ważnie z Wiadomości Literackich, nierównej 

zresztą wartości i natchnienia. Ale takie Za- 

ułki paragrafów, Trucizny krytyka, Wielcy 

Ałotkarze, Trykot i Infuła, Burżuazyjne szla 

chectwo to rzeczy warte czytania i zapamię- 

tania. 

Prof. dr. Jan Wilezyūski. Poligamja cey 

Monogamja? Wilno nakł, i druk, L. Choniń 
p j skondenso- 

aluošci 

      

  

  

  

   
       malžens z punktu widzenia 
tor przeprowadza wywód historyczny nad po 

chodzeniem i epoką, kiedy ms astwo zosta- 

ło uznane przez ciół za sakrament (w pa 

łowie XII wiek Autor kładnie nacisk na 

odsu e na pain drugi przez kościół mo- 

tywów duchowych w zgodzie na separację 

czy unieważnienie ma ra. Dajemy ty- 

tuły poszczególnych rozdziałów tej niepospo- 

dicie rozsądnej i przekonywującej ksi 
wielką objektywnością 
przedmiot rozwodów, da to czyt 

   

  

    

    

     

   

jęcie o całości, której miesposób omówić w 

notatkach bibliograficznych. Poligamja i me 
nogamja w społeczeństwach dzisiejszych. —— 

Monogamja konsekutywna w kościele katolie 

kim. Pierwotna nauka Chrystusa i możliwe- 

ści dalszej jej ewolucji, Stanowisko innych 

wyznań. Cechy charakterystyczne nowoczes- 

nego małżeństwa. Zmiana wyznania jako śrs 

dek poligamiczny. Rozkład rodziny a miekom 

sekwencje kościoła katolickiego. Erotyzacia 

mózgu i pożądane zmiany kodeksu kanonicz 

nego. Nowa ustawa małżeńska i jej usterki. 

Projekty Lindseya i Russela | potrzeba prze 

budowy zasad wychowania. Próby uzgodnie- 

ma. 

: Proś. Jan „Wilezyūski, ©О dobrych zwyeza- 
jach akademiekich i potrzebie ich chowania 
w Połsee. Wilno. 193 Księgarnia K. Rut- 

skiego. — I w tej książce podejście profesora 

Wilczyńskiego do przedmiotu jest oryginak 
ne i jemu właściwe, gdyż w sprawie aktua!- 
nej przemiany obyczajowości łębia się w 

czną stronę całokształtu zagadnie 

iwersyteckiego. Nie szczędzi ost- 
e trafnych uwag, charakterowi 

naszych uczelni, wartości nakowej profeso- 
rów, poziomówi słuchaczy. Kreśli poważny 
obraz prawdziwie dobrych obyczajów aka 
demickich, jakie przysłoją tradycji wszech 
nic, chcących zachować Swą niezależność 
autonomiczną. Pełna treści, ważka w swem 

nem i zarazem realistycznem uję- 
akademickiego książka, powinna 

być dokładnie prz j a przez ucz0- 

nych, uczących, chcącyc nczyć i nczą- 

cych się członków Almae Maler A. R. 

  

  

      

          

  

   
    

  

Redzktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


