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Dojcie nam choć pieredyszię OR 
Jeszcze przed trzema laty charak- 

teryzowałem sytuację w rolnictwie wi 

leńskiem, jako rozpaczliwą. Jak na- 

zwać ją dziś? Sytuacja beznadziejna 

— to jeszcze mało. 

Warunki stale sprzęgały się przeciw 

ko rolnikowi  wileńskiemu. Wszak 

właśnie po przez ziemię naszą, tak 

specjalnie przedtem upośledzaną i za- 
niedbywaną przez zaborczy rząd ro- 

syjski, biegła linja fortyfikacyjna rosyj 

sko - niemiecka z czasów wojny świa 

towej. Tu na kilkanaście, a nieraz kił- 

kadziesiąt kilometrów od tej linji nie 

pozostało kamienia na kamieniu. Póź- 

nej okupacja niemiecka, okupacja bez 

względna, która wycisnęła z rolnictwa 

wszystko, co się dało, a co stanowiło 

jakąkolwiek wartość. Później dwukrot 

nie inwazja bolszewicka, doprowadza 
jąca do ostatniego końca dzieło zni- 

szczenia. Przemarsze wojsk, rekwizy- 

cje. Nie zliczyć tych klęsk. 

I najgorsze rzeczy, przemijając w 

pamięci się zacierają. Już nie odtwo- 

rzymy ogromu tej rozpaczy, którą prze 

żywał rolnik, czy to wówczas, gdy po 

powrocie z tułaczki lub niewoli, szu- 

kał nadaremnie śladów swego war- 

sztatu pracy, czy kiedy świadkiem był 

bezradnym niszczenia jego dorobku, 

lub odbudowywał go z niczego i bez 

czyjejkolwiek pomocy. 

Mijały lata, a jednocześnie mnoży- 

ły się troski. Rolnictwo ma ziemiach 
północno - wschodnich  najdotkliwiej 

musiało odczuć skutki. nieprzychylnej 

dla rolnictwa państwowej polityki go- 

spodarczej, opartej na premedytacyj- 

nem niszczeniu większej własności i 

obronie konsumenta miejskiego kosz- 

tem producenta rolnego. Organizm 

słabszy mniej jest odporny na działa- 

nie zarazków chorobotwórczych — a 

właśnie rolnictwo nasze było jednym 

z tych najsłabszych organizmów. Wy- 
cieńczone,, spauperyzowane, niezdol- 

ne już do twórczej inicjatywy, znie- 

kształcone granicami od wschodu, za- 
chodu, południa, dalej specjalnie upo- 

śledzone kredytowo i wprost zasypa- 

ne „dobrodziejstwami* zdobyczy so- 

cjalnych — zachowywało ono narazie 

fi tylko siły do wegetowania z dnia na 

dzień, posiadającego wszelkie cechy 
powolnego obumierania czy konania. 

Nawet warunki atmosferyczne — i 

te, bodaj że stale, były nieprzychylne, 

niesprzyjajace. Wileńszczyzna przesta- 

łą już uświadamiać, co znaczy urodzaj. 

Że ma urodzaje — dowiaduje sie o 
tem tylko z publikacji Głównego Urzę- 

du Statystycznego... 

Rok 1928 zmusił rolnika wileńsk'e- 

go do wyciągania żebraczej dłoni. 

Władze zmuszone były wówczas do 

asygnowania kilku miljonów złotych 

na dokarmianie producenta rolnego. 

A później przyszły rzeczy jeszcze 

gorsze — spadek cen na płody rolne, 

a ostatnio spadek cen na produkty 

hodowlane. Jednocześnie zaznaczyła 

się ogólna stagnacja gospodarcza, po 

zbawiając rolnika zarobków, ubocz- 

nych. 
"W swoim czasie w odniesieniu do 

województwa wileńskiego  stwierdzi- 
łem następujące fakty: 

1) Przy przeciętnym urodzaju zbio 

ry poszczególnych ziemiopłodów nie 

pokrywają zapotrzebowania ludności 

rolniczej według norm konsumcji przy 

jętych z uwzględnieniem normalnego 

odżywiania się. Po potrąceniu ziarna 
na zasiew oraz spieniężanego na ryn- 

ku wewnętrznym, pozostała ilość żyta 

i pszenicy stanowi 140 kg. na głowę 
ludności rolniczej rocznie, włączając 

tu karmienie inwentarza, wówczas, gdy 
norma ta wynosić powinna conajmniej 

200 kg. Normy faktycznego spożycia 

jęczmienia, owsa, gryki i t. d. odbiega- 

18 od przyjętych norm .o 20 do 
50 proc. Wobec tego, że konsumcja 
ziemniaków w rolnictwie wynosi za- 

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7zł. Konto czekowe P.K.O. 
Nr, 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego n-ru 20 gr. 

ledwie 350—400 kg. rocznie na głowę 

ludności, jasnem się staje, jak dużą 10 

lę odgrywają surogaty mniej lub wię- 

cej szkodliwe. 
Tak jest przy urodzajach przecięt- 

nych, których nie znamy, O 1е wiec 

mniej rolnik spożywa i skarmia na in- 

wentarz swój w związku z.tem, że w 

poszczególnych latach jest niedobór 

tych lub innych ziemiopłodów? 

2) Rolnicza ziemia wileńska nie 

jest samowystarczalna. Import głów- 

nych ziemiopłodów, mąki i kasz prze- 

wyższa eksport. Nadwyżka ta w po- 

szczególne lata nie ulega większym 

wahaniom niezależnie (od stanu zbio- 

rów. Wynika stąd, że rolnik wileński 

uzależnia wysokość konsumcji nie od 

wymogów organizmu, lecz wysokości 

urodzaju. Wyrzuca na rynek wewnętrz 

ny celem zdobycia gotówki stałe quan 

tum produkcji. Zje mniej, albo całkiem 

pszez surogaty swój głód zaspokoi -— 

lecz dla zaspokojenia swych potrzeb 

musj spieniężyć część zbiorów. 

Jakież są wydatki, na pokrycie któ 

rych rolnik często kosztem wymogów 

organizmu musi część produkcji wy- 

rzucać na rynek?. Biorąc tylko ważniej 

sze z pośród takowych, na które skła- 

dają się takie pozycje, jak: cukier, sól, 

dodatki kuchenne, sprzęty kuchenne, 

nafta, mydło, odzież i bielizna, obu- 

wie, lekarstwa, wydatki w podróży ko 

leją, naprawa narzędzi, nawozy, iytoń, 

przemiał i t p., a posiłkując się ogło- 

szonemi drukiem wynikami od kilku 

lat prowadzonej rachunkowości w drob 

nych gospodarstwach wiejskich, — 

możemy przyjąć, że te wydatki, nie li- 

cząc podatków i świadczeń socjalnych, 

wynoszą na całe województwo prze- 

szło 00 miljonów złotych. 

W roku -1929, biorąc Ówczesne 

ceny, obliczałem wartość spieniężanej 

przez rolników produkcji na 90 milj. 

zł., w tem 25 milj. zł. z eksportu (bez 

materjałów leśnych) i 65  miljonów 

w obrocie wewnętrznym  (aprowizacja 

miast). Cyfry te są mniej więcej ści- 

słe, uwzględniają bowiem eksport — 

import odnośnych produktów (według 

danych ministerstwa komunikacji), w 

obliczeniach zapotrzebowania  miesz- 

kańców miast. 
W zestawieniu do dochodów wyni- 

ka, że produkcja roślinna i zwierzęca 

w województwie, nie jest w stanie po- 

kryć wydatków rolnictwa. A przecież 

w wydatkach tych pominięte zostały 

podatki i świadczenia, , a pozatem 

koszty uprawy! 

Skąd więc dotąd rolnik wileński 

czerpał dochody dla pokrycia wszy- 

stkich wydatków? 

Większa własność stale uszczupla- 

ła swój stan posiadania, parcelując 

grunty, kto miał lasy—wyrębem ich 

wyrębywał wyjście z trudnej sytuacji. 

Mniejsza własność  opłacała podatki 

i różne Świadczenia z zarobków przy 

eksploatacji lasów, budowie dróg it. 

p. Jednocześnie wzrastało zadłużenie. 

Ale od końca roku 1929 sytuacja 

zaczęła stale pogarszać się jeszcze 

bardziej. Drzewo spadło w cenie, a 

zubożały drobny rolnik przestał myśleć 

o nabywaniu gruntów — w ten sposób 

większa własność straciła możność we 

getowania nawet kosztem substancji. 

Zmniejszyły się zarobki drobnych rol- 

ników przy eksploatacji lasów, budo- 

wie dróg, na które sejmiki i państwo 

nie mogły już łożyć dotacyj w dotych 

czasowej wysokości, len stracił wogó- 

le na wartości. Wszystkie wogóle pro 

dukty spadły w cenie. 

W porównaniu do roku 1929 rol- 

nictwo wileńskie może spieniężyć o 

wiele mniejszą część produkcji, ponie- 

waż na drzewo i len popytu niema, — 

przytem po cenach zdeprecjowanych i 

przy uszczuplonych zarobkach ubocz- 

nych. 

Tylko do kwietnia 1932 roku pro- 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów  niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 
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MORATORJUM — OSZCZĘDNOŚCI — PODNIESIENIE PODATKÓW 
NOWY YORK. — Prezydent Hoo- daną — zaznacza Hoover — ażeby downictwa, 5) stworzenie „towa- 

ver ogłosił orędzie na otwarcie kongre przed 15 grudnia głosowano nad usta- rzystw odbudowy”, których zadaniem 

su St. Zjednoczonych. wą, upoważniającą rząd do odroczenia będzie dostarczanie krótkoterminowych 

Hoover stwierdza, iż sprawy z za- wszelkich spłat, należnych Stanom Zje zaliczek dła przedsiębiorstw przemysio 

kresu polityki zagranicznej będą wy- dnoczonym, na okres jednego roku, tj. wych, kolejowych, finansowych i kre- 

czerpująco omówione w następnem spe do 30 kwietnia 1932 r., oraz przewidu- dytowo - rolniczych. Przedsiębiorstwa 

cjalnem orędziu, które prezydent nieba jącą, iż odroczone w ten sposób spła- te, aby otrzymać zaliczki muszą być 

wem ogłosi. Obecnie Hoover ogranicza ty będą dokonane częściowo w okre- oparte na zdrowych podstawach i znaj 
się tylko do krótkiego przeglądu wyda sie 10 lat, począwszy od 1,7 1933 r. 

Hoover przeszedł następnie do omó Ściach. Hoover nie oznaczył, jakiemi 

zys gospodarczy, miał szczególnie o- wienia polityki gospodarczej St. Zjedn. kapitałami rozporządzać będą „towa- 
rzeń w ciągu ostatnich miesięcy. Kry- 

stry przebieg w Niemczech j Europie ; zaproponował następujący projekt ce rzystwa odbudowy". Koła gospodarcze 

dować się w przejściowych  trudno- 

Środkowej. W czerwcu powstała na- lem ożywienia życia gospodarczego przypuszczają jednak, że do dyspozy- 

wet panika i stało się rzeczą jasną, że Ameryki: 1) Radykalne zmniejszenie cji tych towarzystw oddany będzie ka- 

państwa środkowej Europy bez pomo- wydatków państwa, 2) podwyższenie pitał miljarda dolarów, 6) ułatwienia 

cy zagranicznej mogą ogłosić bankruc podatków na przeciąg 2 lat. 3) udział w dyskoncie weskli przez Federal Re- 
two. Było więc rzeczą konieczną przyj kapitałów rządowych w większych niż serve Bank, 7) reforma banków, która 

ście tym państwom z pomocą, która wy dotychczas rozmiarach w bankach ie- umożliwia zakładanie filji i przystępo- 

raziłą się w znanej propozycji jedno- deralmych celem dostarczenia rolnictwu wanie do systemu Federal Reserve, 8) 

rocznego moratorjum. tanich kredytów, 4) stworzenie ban- pomoc dla towarzystw kolejowych ce- 

Byłoby rzeczą jak najbardziej pożą ków budowlanych dła popierania bu- lem umożliwienia fuzji i zmniejszenia 

ERUĘRACH 

Smetona zmogu prezytleniem Litoy 
KOWNO. PAT. ZEBRANIE ELEKTORÓW WYBRAŁO PONOWNIE proszczenie administracji republiki i u- 

SMETONĘ PREZYDENTEM REPUBLIKI. POZA KANDYDATURĄ SMETO- trzymanie w dotychczasowych rozmia- 
NY NIE ZGŁOSZONO ŻADNYCH INNYCH KANDYDATUR. 

SESJA RADY Ligi Narodów 
przyjęcia rezolucji w sprawie mandżurskiej 

_ PARYŻ. (Pat). Na wczorajszem 
posiedzeniu Rady Ligi Narodów przed- 
stawiciel Japonji zaznaczył, że przyj- 
muje projekt rezolucji z  zastrzeże- 
niem, że siły japońskie będą mogły 
podjąć konieczne zarządzenia, zmie- 
rzające do ochrony życia i mienia 
obywateli japońskich przed akcją ban- 
dytów, grasujących w Mandżurii. 

Delegat chiński wyraził również 
zgodę na projekt rezolucji. W złożo- 
nem przy tej sposobności oświadcze- 
niu mówca zaznaczył, iż Chiny za- 
strzegają sobie prawo rekursu , jury- 
dycznego. Chiny uważają również, iż 
wzmiankowane załatwienie sprawy nie 
naruszy w niczem ich prawa do od- 
szkodowań i że mogą utrzymywać 

swe siły wojskowe w Mandżurji. 
Po jednomyślnem przyjęciu rezo- i 

lucji przez Radę płos zabrał Briand, 
który powiedział, iż Rada jest prze- 
konana, że wycofanie tych wojsk na- 
stąpi tak szybko, jak tylko to będzie 
możliwie. Następnie przyłączył się do 
zgody na rezolucję delegat niemiecki. 

Przedstawiciel Polski oświadczył, że 
jest przekonany, iż Liga Narodów 
niedopuściła do zaognienia się kon- 
fliktu, który bez niej mógł zaostrzyć 
się. Wreszcie delegat chiński oświad- 
czył, że sytuacja w Kin Czou jest nor- 
malna i nie odbywają się tam przy- 
gotowania do ataków przeciwko  Ja- 
pończykom. Na tem posiedzenie pu- 
bliczne Rady zamknięto. 

Dymisja gabinetu japońskiego 
TOKIO. (Pat). Gabinet podał 

się do dymisji. Kryzys gabineio- 
wy został przyśpieszony, jak się 
zdaje, bardziej względami! finan- 

sowemi i gospodarczemi, niż sy- 
tuacją dyplomatyczną. Nie jest 
przewidziana żadna zmiana Kur- 
su polityki wobec Chin. 

  

Pobory Reichswehry 
nie zostały obniżone 

BERLIN. PAT. — Według iniorma- 
cyj prasy, pensje wszystkich szarž 
Reichswehry od kapitanów aż do sze- 
regowych nie podlegają żadnej reduk- 
cji. W grupie majorów niższe stopnie 
będą również zwolnione od redukcji. 

Pensje wyższych stopni zredukowa 
ne będą tylko o 5 proc. Jedynie w gru 

nerała pensje zredukowane będą w tym 
nerała pensje zredukowane będą w tym 
samym stopniu, co pensje urzędników, 
to jest o 9 proc. Kwestja redukcji pen 
syj członków policji ma być w ten 
sam sposób uregulowana przez wła- 
dze krajów związkowych Rzeszy. 

  

ducenci rolni muszą zapłacić około 40 

miljonów zł. z tytułu podatków pań- 

stwowych i samorządowych, ubezpie- 

czeń społecznych, zadłużenia w ban- 

kach i t. p. Skąd wezmą tę sumę? Z 
czego będa żyć, opędzać bieżące po- 

czego będą żyć, opędzać bieżące wy- 

datki, prowadzić gospodarstwo? Wy- 
sprzedanie całego inwentarza do ostat 

niej sztuki, wysprzedanie wszystkich 

posiadanych zapasów ze zbiorów — 

jeszcze tego pytania nie rozstrzygnie. 

Ale łatwo powiedzieć — wysprze- 

dać. Podaż jest olbrzymia, popyt zni- 

komy. Za zwykłą krowę nie można 1- 

zyskać więcej, niż 50 zł. Gorsze konie 

idą po 20, a nawet po 15 zł.Dochodzi 

my do absurdu: za buty: z cholewami 
trzeba dać dwa konie. Drobny rolnik, 

by opłacić podatki, składkę ubezpie- 

czeniową. część pożyczki siewnej, czy 

innej, musi wyzbyć się całego inwen- 

tarza. To nie żarty. Rolnictwo stoi, jak 
by u kresu. Tu nie pomogą półśrodki. 

Jeżeli walka z ogólnym kryzysem go- 

spodarczym jest poza nawiasem możli 

wości jednego państwa, jeżeli skutki 

tego kryzysu są nieuniknione, to jed- 

nak państwo posiada środki, których 

zastosowanie może wytworzyć warun 

ki sprzyjające przetrwaniu groźnej sy- 

tuacji, Niech rolnik nie będzie zmuszo- 
ny do masowej podaży swych pro- 

duktów. Jemu tak potrzebna  „piere- 

dyszka”. Niech rolnik przez krótki 

chociażby czas nie będzie zmuszony 

myśleć, jak zadośćuczynić żądaniom 

sekwestratora. 

Jeżeli te warunki nie zostaną wy- 

tworzone — rolnictwo nasze nie ostoi 

się przez kryzysem. Harski. 
  

w ten sposób kosztów eksploatacji, 9) 
Rozluźnienie przepisów  ustawodaw- 
stwa przeciwtrustowego zwłaszcza w 
przemyśle węglowym, naftowym i drze 
wnym, 

Następnie Hoover zaproponował u- 

rach ograniczeń emigracyjnych. Na za- 
kończenie swego przemówienia Hoo- 
ver wyraził nadzieję, że obecny system 
gospodarczy, oparty na inicjatywie pry 
watnej przetrwa huragan kryzysu, któ- 
ry przechodzi nad światem. 

OPOZYCJA W SENACIE 

NOWY YORK. PAT.—Po odczytaniu 0- 
rędzia prezydenta Hoovera, ee po 
lityce zagranicznej, w Senacie, po, 
poważna opozycja, Zarówno demokraci, jak 

republikanie są przeciwni wznowieniu dzia 
łalności światowej komisji wojennych dłu- 
gów zagranicznych. To też Senat prawdopo 
dobnie odrzuci ten projekt. 

„New-York Times“ pisze: Opozycja 
przeciwko rewizji długów wojennych powsta 
ła w 24 godziny po notyfikowaniu 
Stanów Zjednoczonych przez ambasadora 
Francji Claudeła, że redukcji odszkodowań 
niemieckich musi towarzyszyć redukcja mię- 
dzynarodowych długów wojennych, 

Sen, Borah, który był za rocznym mora- 
torjum, oponuje przeciwko rewizji długów 
na podstawie możności płatniczej, jak chciał 
by prezydent Hoover. Przywódca republika- 
nów w Senacie Wattson przewiduje opozy- 
cje przeciwko przedłużeniu moratorjum, Przy 
wódca demokratów odmawia narazie wyjaś- 
nień, Jest znamienne, że większość demokra 
tyczna w Izbie niższej nie przyłączyła się 
otwarcie do opozycji Izby wyższej. 

  

  

W artykule „Cytaty z „Robotnika“, za- 
znaczyłem, że polemizuję z „Robotnikiem* 

chętnie, jakkoiwiek niestety, nie jestem pe- 

wny, czy mój artykuł „Robotnik* będzie 

interpretował uczciwie. 

Nie potrzebawatem czekać długo. 

P. ]. M, B. w artykule „Dureńki' („Robot- 

nik“ z dnia 11 grudnia) twierdzi jakoby te- 
go epitetu użył Marsz. Piłsudski w stosunku 

do monarchistów — czego nigdy nie było. 

Twierdzi, jakoby „Słowo”* nazwało „Ga- 

zetę Połską* wyrazami obelżywemi. Istotnie, 
w siwoim czasie przez nieprzyjemne niepo- 

rozumienie został w „Słowie* wydrukowany 

feljetonik humorystyczny, w sposób drwiący, 

lecz niesmaczny, odzyiwający się o wszystkich 

pismach w Warsząwie nie wyłączając „Dnia 

Połskiego", ani „Gazety Polskiej”, lecz „Ro- 

botnik* wie j pamięta, że z powodu tego in- 

cydentu wyciągnęliśmy wszystkie konsekwen 

cje wobec autora tego feljetoniku, o czem о- 

głosiliśmy w naszem pismie, Oczywiście byłe 
to dia nas incydent nieprzyjemny, gdyż przed 

stalwiający bardzo łatwe pole dla popisu 

przysięgłych dowcipnisiów z prasy opozycyj 

nej. Zdajemy sobie z tego sprawę, — lecz 
sądzimy, że dowcipy dowcipami, lecz nie. 
należy tego rodzaju incydentów uważać za 

argumenty, gdy się pisze artykuł wstępny. 

Cat, 

  

  

  

NOMINACJ 
_ WARSZAWA, tel. wł. 11.XII 31. Do- 

wiadujemy się, iż Prezydent Rzeczypo- 

spolitej podpisał w dniu 10 grudnia r b. 
dekret o mianowaniu 6 pułkownisów 
generałami brygady i 27 ppułkowników 
pułkownikami: Z dniem 1 stycznia 1932 
r. nadano stopień generała brygady 
pułkownikom: Mikołajow!-Bolesł»wowi 
Jatelnickiemu, zastępcy dowódcy OK IX 
Brześć, uljuszewi Czulaukowi, dowód 
cy 2-ej Dywlzi: Piechoty, Kielce, Włady- 
sławowi Borteowskiemu, Dowódcy 3 ej 
Dywizji piechoty w Zamościu, Fmilowi 
Przedrzymirskiemu-Krukowiczowi, Do- 
wódcy 30-e] Dywizji Piechoty w Kobry- 

niu, Tadeuszowi-Januszowi Gąsiorow- 

skich. 

dziej wzmaga się przekonanie, że 
muszą zniknąć, Twierdzenie 
hitlerowcy dążą do rozwiązania 

   

m 

WARSZAWA. (Pat). Dzisiaj w no- 
cy, po kilkudniowej chorobie, umarł 

Aleksander Kraushar, weteran pow- 

stania 1863 roku, znany literat, publi. 

cysta i historyk. Ś. p. Alekscnder 
Kraushar urodził się w Warszawie w 

1842 roku. 

Nowe oświadczenie 
(Hitlera 

„NIE CHCEMY WOJNY ALE ŻĄ- 
DAMY ZRÓWNOPRAWNIENIĄ 

NIEMIEC", 
BERLIN. PAT. — Wczoraj w 

przedstawiciele narodowych soc z 
Czechosłowacji przyjęci byli przez Hitlera, 
W toku rozmowy Hitler ał politykę 
stronnictwa socjalistycznego ze szczególnem 

się uwzględnieniem stosunków niemiecko - an- 
gielskich i niemiecko-francuskich. 

W Anglji — mówił Hitler — opinja pu- 
bliczna przeżywa obecnie ważną metamor- 
fozę, Z dniem każdym coraz bardziej wzra- 
dema nopednccy saa A 

gospodarczy zmusza 
stwa do obrony przed alio zagrani 
czną, 
aa SH 

y, że 
kwestji re- 

paracyjnej na drodze gwałtu są śmieszne. 
Nie chcemy wojny — mówił Hitler — ałe do 
magamy się równouprawnienia Niemiec z in 
nemi narodami. Hitler przyznaje, że w naj- 
bliższej przyszłości wyjedzie może do Rzy- 
mu i dynu, 

Narodowi socjaliści przygotowują teren 
dla swej polityki międzynarodowej i Hitler 
wierzy, że niebawem na drodze legalnej 
stronnictwo jego obejmie władzę w Rzeszy. 
W stosunku do Austrji Hitler oświadczył, że 
stronnictwo jego wysuwa zasadę samostano 
wienia narodów. 

WYCIECZKA LEGJONISTÓW 
POLSKICH WE WŁOSZECH 
TRIEST. (Pat). O wycieczce legjo- 

nistów polskich donoszą nastepujące 
szczegóły: Delegacja legjonistów uda- 
ła się na cmentarz wojskowy Redi- 
puglia, składając w asystencji przede 
stawiciela armji włoskiej wieniec na 
grobie księcia Aosty, dowódcy 3 ar- 
mji za czasów wielkiej wojny. 

Po zwiedzeniu pobojowiska udano 
się do Gorycji, gdzie po złożeniu 
wieńca na pomniku poległych płk. 
Belina zaofiarował miejscowej sekcji 
ochotników włoskich krzyż legjionowy, . | 
który uwieńczy sztandar sekcyjny. 
Podesta Gorycji, były więzień austrja- 
cki, obecnie sen. Mombig ofiarował 
delegacji pamiątkowy medla oswobo- 
dzenia miasta, 

Poseł Wojciechowski w dłuższem 
przemówieniu podniósł wspólność dą- 
żeń ochotników-kombatantów Gorycji 
oraz legjonistów, silnie akcentując, że 
na tym gruncie najlepiej może być 
zrozumiana i odczuta  niezbędność 
państwowa dla wielkiego narodu po- 
siadania wybrzeża morskiego. 

  

  

E W ARMIJI 
skiemu, Szefowi Sztabu Głównego, dr. 
Bo'esławowi Wleniawie Długoszewskie- 
mu, Dowódcy 1 Brygady Kawalerji w 
Warszawie. Z dniem 1 stycznia 1932 r. 
nadano stopień pułkowników ppułkow- 
nikom, między Innemi: Witosławowi 
Porczyńsk'iemu, Dowódcy 10 pułku uła- | 
nów w Białymstoku, Leonowi Strzelec- 
klemu, Dowódcy | pułku Ułanów w 
Augustowie, Fryderykowi-Dominikowi- — 
Józefowi Maily, dowódcy 27 pułku Uła- 
nów w Nieświeżu, Wacławowi Szalewi- 
czowi, Dowódcy 9 DAK w Baranowi- 
czach, Karoiewi Myrkowi, dowódcy Obo- 
zu Warownego Wilno. : 

  

 



mi w Wilnie w pierwszych dniach listopada, 
rozeszły się głośnem echem po całej Polsce. 

Echo to nie ustaje i fale jego drgają wciąż 
jeszcze, odświeżając w pamięci poszczegól- 
ne epizody tych zajść. 

Jednym z takich wspomnień były wczo- 
raj cztery procesy karne wynikłe z prze- 
stępstw popełnionych w dniach 10 i 14 listo 
pada. Dwa z nich miały charakter politycz- 

ny, dwa wyraźnie kryminalny, wszystkie je- 
dnak budziły duże zainteresowanie i ściągnę 
ły do Sądu znaczną ilość widzów, 

K. GELFER SKAZANY ZA OKRZYKI 
PODBURZAJĄCE 

Zacznijmy od sprawy _ niajpoważniejszej, 
wi której oskarżonemu imiputowane było a- 

gresywne wystąpienie podburzające. 
Na ławie oskarżonych (Sąd Grodzki, sę 

dzia p. Szulc) młody żyd Karpel Gelier, fak 
tor z zawodu. Faktor, którego obowiązkiem 

było ściąganie kupujących do sklepu z goto- 

wermi ubraniami, 

Znamy ten typ niespokojnego, często na 
trętnego gentiemana namawiającego do kup 

na ubrań lub futra. 
Otóż Gelier pracujący na ulicy  Wiełkiej 

dia firmy „Salit”, miał w dniu 13 lisptopada 

wykrzykiwać wobec zebranej publiczności 
zdania wyraźnie podburzające, a mianowi- 
cie: „biliśmy Polaków i bić będziemy, jedne 
gośmy zabili, a z reszty flaki powyciągamy“ 

itp. ź 
Okrzyki te wywołały odruch przypadko- 

wych słuchaczy i w rezultacie Gelier został 
aresztowany. Przed Sądem nie przyznał się 
do winy, wyjaśniając, że został aresztowany 
przypadkowo, Inaczej przedstawiała się spra 
wa po wysłuchaniu szeregu świadków. 

Marja Janowska „urzędująca* w, budce 
z gazetami, przy której miało miejsce nietor 

tunne wystąpienie Geliera, słyszała te о- 
krzyki i kategorycznie twierdzi, że to krzy- 

'czał Gelier. 
Oświadcza ponadto Sądowi, że jacyś nie 

znani jej młodzieńcy grozili jej zemstą w ra- 
zie skazania Geliera, 

Świadek Naumczykówna po pewnym wa 

haniu poznaje w oskarżonym osobnika wy- 
głaszającego zacytowane wyżej zdania. By- 
ła ona właśnie przy budce z gazetami w mo 
mencie wystąpienia Gelfera. 

Miażdżącem jest zeznanie posterunkowe- 

go, który słyszał wszystko i przytrzymał о- 
skarżonego. 

Następnie składają zeznania świadkowie 

powołani przez obrońcę mec. Rudnickiego, 

właściciele sklepów z gotowemi ubraniami: 
Gutman, Salit, Noz i Szczybuk. Wszyscy oni 

dają pochlebne zdanie o oskarżonym i twier 
dzą, że nie było zbiegowiska, Zeznanie о- 

statniego z nich J. Szczybuka jest nieco dziwi 
ne. Umie on przeczuć pytania zadawane 1- 
przednio przez miec. Rudnickiego poprzed- 
nim świadkom i odpowiada niepytany, tak 
zupełnie, jakby po... generalnej próbie. 

Takie przynajmniej odnosiło się wraże- 

nie. 
Następuje dłuższa przerwa celem  spro- 

wadzenia st. posterunkowego Hołowni, Ze- 

znania jego różnią się nieco od zeznań po- 

przedniego policjanta jakkołwiek obydwaj 
byli na miejscu przestępstwa. Ponadto skła- 
da zeznania obecna na sali podczas rozpra 
wy p. Niedźwiecka. Zgłosiła się ona do Są- 

du z własnej inicjatywy. Zeznania jej nie 
wnoszą nic nowego do sprawy i nie mają 
wiiększega znaczenia. Zresztą sytuacja jest 

już jasna, 

Podkreśla to w swem krótkiem  przemó- 
wieniu przedstawiciel oskarżenia publicznego 
wnosząc o ukaranie oskarżonego. 

Obrona zaczyna od scharakteryzowania 

tła obecnego procesu. Mec, Rudnicki mówi 

о niastrojach politycznych pewnego odłamu 

społeczeństwa, który w: celach walki z rzą 

dem załaranżował rozruchy antyżydowskie. 

Wspomina o ruchu wśród akademików lecz 
zatrzymany przez sędziego, uchylającego tę 
część przemówienia, przechodzi do omówie- 

mia dowodów winv, 

Pan mecenas dziwi się, jak można wogó 

le supowenawć, że ludność żydowska była 
tak wojowniczo usposobiona względem Po- 

laków: i nie wyobraża sobie aby Gelier mógł 

zdecydować się na podobne wystąpienie. 

Zeznania Janowskiej i Naumczykówny po- 

dyktowała chęć zemsty (obydwie miały ja- 

GAKDHi 
Juž w roku 1921 Gandhi trzykrot- 

  

zresztą sama: on mnie ciągle nadojadał i 
drażnił, a druga, kelnerka z mleczarni, z po 
wodu... muchy w mieku) co zaś do zeznań 

policjantów to były one wynikiem nastro- 
jów, które przeniknęły i pod granatowe mun 
dury stróżów: porządku publicznego. W kon- 

kluzji prosi o całkowite uniewinnienie, 

Sąd po dłuższej naradzie ogłasza wynik: 
„-iznać winnym wygłoszenia publicznie 
zdań podburzających do nienawiści między 
poszczegółnemi częściami ludności, przez na 

woływanie ludności żydowskiej do czynów. 
gwałtownych nad ludnością polską i skazać 

na osadzenie w więzieniu na okres dwóch 

miesięcy, 
Środek zapobiegawczy pozostawić bez 

zmiany, tj. areszt bezwzględny, 

Wynika z tego, że oskarżony odsiedzi tę 
karę, gdyż trudno przypuszczać, aby do te- 
go czasu odbyła się sprawa w drugiej in- 

stancji. 

WOŹNY MAGISTRATU UNIEWINNIO 
NY PRZEZ SĄD OKRĘGOWY 

Bolesław  Kretowicz, wożny magistratu, 
oskarżony został o świadome wzięcie udzia- 

du w zbiegowisku publicznem w dniu 10 li- 
stopada, które to  zbiegowisko działając 

wspólnemi siłami uczestników z pobudek nie 
nawišci plemienneį powybijalo szyby w skle 

pach żydowskich przy ulicy Wileńskiej, 

Kretowicz miał jakoby wybić trzy szyby 

w sklepie z galanterją Piotra Lothe p. i. 
„Elegant*. Aresztował go wkrótce po tym 
wypadku przod, Nosewicz, przyczem pod- 
czas rewizji znałeziono u niego w kieszeni 
kamień. 

Oskarżony odpowiadając przed Sądem 
Okręgowym, któremu przewodniczył sędzia 
Okulicz, nie przyznał się do winy i zeznał, 

że szedł ulicą z nakazami: płatniczemi ma- 

  

  

WARSZAWA, (tel. wł. 11.XI1—31) 
Dzisiejszemu posiedzeniu _ Komisji 
Skarbowej przewodniczył poseł Ho- 
łyński. Referował poseł Wartalski. 
Na porządku dziennym nowela do 
ustawy o podatku obrotowym. Na po- 
czątku posiedzenia Przewodniczący 
poseł Hołyński oznajmia, że przed 
ferjami musi być załatwiony podatek 
obrotowy od nieruchomości, od loka- 
li, od rejentów i komorników i od 
elektryczności, wskutek czego . prosi 
członków Komisji, aby się w dysku- 
sji skracali. 

Poseł Zaremba (PPS) oświadcza, 
że przebiczowanie tak ważnych podat- 
ków jest szkodliwe dla życia gospo- 
darczego; gdyby umożliwiono Sejmo- 

Debata podatków 

SŁOW O 

Ekscesy antyżydowskie przed Sądem Minister Zaleski w Londynie 
Smutne zajścia, jakich byliśmy šwiadka- kieś spory z oskarżonym; pierwsza mówiła gistratu. Kamień wziął do kieszeni, gdyż o- 

bawiał się napadu ze strony żydów. 
Szereg świadków potwierdziło zeznania 

oskarżonego, Były to osoby, które widziały 

oskarżonego w chwiłi zamieszek na Wileń- 
skiej. 

Sąd przychylił się Wo wniosku obrońcy 
mec. Rutkiewicza i Kretowicza uniewinnił. 

KRADZIEŻ W FIRMIE „START* 
Sąd Grodzki (sędzia p, Tarasiewicz) rozpo 

znawai ponadto dwie sprawy . kryminalne 

wiążące się jednak ściśle z zajściami  ulicz 
nei, 

Wśród poszkodowanych firm, którym wy 

bito szyby, znałazia się i składnica sporto- 

wa „Start* (Mickiewicza 9) własność proi. 

USB @ Į. Weyssenhoffa. 
W dniu stosunkowo spokojnym, kiedy 

niebezpieczeństwo pobicia szyb zdawało się 

już nie być groźnem, usłyszano brzęk tłu- 
czonego szkła i skonstantowano, że okno 

wystawowe od bocznej ulicy zostało rozbi 
te, a część towaru znajdującego się w wi- 

trynie wystawowej skradziona, 

Ustalono następnie, że złodziej skradł 

dwa buty fudbolowe (obydwa lewe). Poli 

cja odszukała sprawcę. Była nią Marja Wal 
czakowa, złodziejka recydywistka, przybyła 
specjalnie z Warszawy na gościnne wystę 

py. Korzystając z ogólnego zamięszania zde 
cydowała się ona na ten śmiały czyn. 

Sąd skazał ją na 6 mies. więzienia, 

Czwarty oskarżony, niejakiś Petrulewicz, 

przyłapany został na gorącym czynku wyła- 
mywania zamku w oknie wystawowem po 
uprzedniem wybiciu szyby. 

Sprawa została odroczona z powodu nie 
stawiennictwa jednego ze świadków, 

Dalszy ciąg spraw z tegoż cyklu odbę 

dzie się wkrótce, najbliższa w dniu 18 bm. 

(t) 

wi pracę, nie zaszłaby ' potrzeba w 
ostatnich dniach roku kalendarzowe- 
go obradować nad tylu ważnemi po- 
datkami, ale polityka Premjera i Pre- 
zydenta doprowadza do tego, że ro- 
bota ustawodawcza jest formalnością. 
Przewodniczący zastrzega przeciwko 
wciąganiu Prezydenta do dyskusji i 
udziela głosu referentowi. 

Poseł Wartaiski zwraca uwagę, 
iż mimo, że np. kanclerz niemiecki 
Bruening podwyższa przy pomocy 
ustaw wyjątkowych stawki podatku 
obrotowego z 0,85 do 2 proc. Rząd 
obecny godzi się na nowelizację po- 
datku obrotowego i dąży do odciąże- 
nia życia gospodarczego. = 

W dyskusji generalnej zabiera 

Obrady Kemisji Prawniczej 
WARSZAWA. PAT. — W dniu 11 

bm. odbyło się posiedzenie sejmowej 
komisji prawniczej pod przewodnic- 
twem wicemarszałka Cara. Komisja 
przyjęła w drugiem czytaniu niektóre 
przepisy, zmieniające kodeks postępo- 
wania karnego, wprowadzając do de- 
kretu rządowego kilka poprawek, zgło 
szonych przeważnie przez referenta pro 
jektu posła Paschalskiego. 

Projekt przyjęty w drugiem czyta- 
niu przez komisję różni sie od projektu 

rządowego term, że usuwa z tego pro- 
iektu przepisy, które mogłyby wzbu- 
dzić zastrzeżenia, jeśli chodzi o słusz- 
ne uprawnienia oskarżonego. Komisja 
uwzględniła i przyjęła również niektó- 
re poprawki, zawarte we wniosku 
Ch. D. i Str. Ludowego. Wreszcie przy 
ięto bez zmian w 2-m i 3-m czytaniu 
rządowy projekt ustawy w sprawie wy 
konania konwencyj, dotyczących pro- 
cedury celnej. 

Wydatki i dochody Państwa w listonadzie 
„ WARSZAWA, 11,12 (tel, własny). Do- 

wiadujemy się, że wydatki Państwa w listo- 
padzie rb. wyniosły 192,4 miljonów zł., do- 
chody zaś w tymże okresie 19,4 miljonów 
złotych; budżet miesięczny zamknięty więc 
został nadwyżką 1,000,0600 zi. W bieżącym 
okresie budżetowym jest to pierwszy  mie- 
siąc zamknięty nadwyżką. 

Redukcja budżetu dokonana przez rząd 
w czerwcu rb. umożliwiła stopniowe zmniej- 
szanie się deficytów miesięcznych, Z 43,6 mi 

    

  

Był taki dzień w Indjach, który mógłby 
na zawsze zaćmić gwiazdę przyszłego 
Mahatmy, ale przytomność umysłu mat 
ki jego, ratowała sytuację. Młody 

ijonów złotych w czerwcu spadła do 4,2 mi- 
ijonów złotych w październiku i sprowadziła 
niewielką wprawdzie, ale w każdym razie 
nadwiyżkę dochodów nad wydatkami. Taki 
rezultat gospodarki budżetowej rządu nie 
wpiywa Oczywiście na możliwość zaniecha- 
nia dalszej pracy oszczędnościowej. Zarów- 
no  nierównomierność wpływów  miesięcz- 
nych, jak i trwający nadal kryzys zmuszają 
rząd do kontynuowania polityki oszczędno- 
ściowej, 

    
žo. Wolny od zajęć czas 
studjowaniu  filozofji i 
ksiąg indyjskich. 

Pewnego razu jedna 

poświęcał 
starożytnych 

z większych 
nie zmuszony: Dył posyłać sprostowania Gandhi dotknął się niebacznie człowie- firm handlowych indyjskich, miała spra 

da pism indyjskich. Nie wiemy bliżej, ka niższej kasty. To było straszne, a wę w sądzie, a sprawę tę trzeba było 
jakie dekrety prasowe obowiązują tam. oczyszczanie wymaga ogromnej proce- wygrać: aż w Południowej Afryce. Gan- 
i czy się na nie Gandhi powoływał, fa- dury. Matka Gandhiego, znała jednak dhi podjął się tego, ustalono honora- 
ktem jest jednak, że jedynie na stosun- sposób bardziej uproszczony, trzeba się rium, wyruszył do Transvaalu. 
ki indyjskie sprostowania tego rodzaju 
były możliwe: Gandhi poprostu pro- 
stował, że on nie jest... Bogiem Krisz- 
nu. Za takiego uważa go pół analfabe- 
tycznych Indyj. Kimże jest w takim ra- 
zie? -- Wodzem narodu indyjskiego. 
Twórcą nauki o „Satia grana”, Mahat- 
mą nazwał go Rabindranath Tagore, a 
za nim powtórzyły to imię całe Indje. 

„Satia graha* — czyli nauka o nie- 
przeciwstawianiu się złu siłą, powstała 
nie w Indjach, a w Afryce Południo- 
wej, zastosowana przez Gandhiego 
przeciwko Burom, z okazji... ale po- 
wróćmy narazie do małego państewka 
Porbandaru w Indjach. 

Mohandas Korhomszand Gandhi, 
urodził się w roku 1869 jako syn mini- 
stra tego państewka. Czy teka mini- 
sterjalna, noszana przez ojca jego po- 

natychmiast dotknąć niewiernego ma- 
hometanina. Tak się też stało, na po- 
czekaniu Gandhi został oczyszczony. 

Gdy ukończył on lat 18, rodzice 
wyprawili go na studja do Anglji. Nie 
lubi on w swych pamiętnikach, notat- 
kach i dziełach, rozwodzić się nad tym 
okresem czasu. Ponoć uczył się pilnie, 
ale kultura angielska mie miała nań 
wielkiego wpływu. Ukończył wydział 
prawny i powrócił do Indyj. Żostał 
adwokatem cywilistą. Prawość Gand- 
hiego nabierała niekiedy cech  patolo- 
gicznych. Był adwokatem, jakiego nie 
znają sądy europejskie, a mimo to 
wziętym bardzo. Podejmował się obro- 
ny spraw najzupełniej czystych. Gdy 
jednak w trakcie przewodu sądo- 

gumenty, Gandhi oświadczył 

Na audjencji u króla Jerzego V-go 
LONDYN, (Pat). W czasie audjen- 

cji u J. K, M. króla Jerzego informo- 
wał się on u ministra Zaleskiego w 
sprawach polskich, dopytując się o 
Pana Prezydenia Rzeczypospolitej i 
Marszałka Piisudskiego. 

Z placu Buckingham minister Za- 
leski powrócił do ambasady, gdzie 
odbył po kolei rozmowy z kilkoma 
wybitnymi przedstawicielami prasy. 
Następnie odbyło się Śniadanie u tor- 
da Readingo, w którem prócz mini- 
stra Zaleskiego, ambasadora Skirmun- 
ta i naczelnika wydziału Lipskiego, 
wzięli udział wybitni przedstawiciele 
Świata gospodarczego Anglji, jak pre- 

zes największego trustu chemicznego 
w świecie Mac Goven, dyrektor Na- 
tional Prowincial Bank Goschen, pre- 
zes wielkich instytucyj ubezpieczenio- 
wych Rutter oraz wybitni publicyści 
Stead i Polakoifft. 

Po śniadaniu minister Zaleski udał 
się z wizytą do sir Austena Chamber- 
laina, który uległ wypadkowi zwich- 
nięcia nogi, a następnie powrócił do 
ambasady, gdzie przyjął kolejno posła 
rumuńskiego Titulesco. charge @ айа- 
ires włoskiego Mamelli oraz prezesa 
wszechświatowej organizacji sjonistycz- 
nej Nachuma Sokołowa. 

MINISTER ZALESKI © SWEJ WIZYCIE 
LONDYN, (Pat). W rozmowie z 

korespondentem PAT minister Zaleski 

oświadczył o wrażeniach z pobytu w 
Londynie co następuje: 

Z Londynu wynoszę jak najprzy- 

jemniejsze wrażenia. W rozmowach, 

które przeprowadziłem, przekonałem 

się, że ze strony miarodajnych czyn- 
ników brytyjskich zagadnienia, obcho- 
dzące Polskę, znajdują zarówno zain- 
teiesowanie, jak i zrozumienie. Moja 
wizyta dała również okazję do wy- 
jaśnienia wzajemnych poglądów na 
aktualne zagadnienia międzynarodowe. 

Obiad w ambasadzie polskiej. 
LONDYN, (Pat). W ambasadzie polskiej 

odbył się w piątek wieczorem uroczysty 0- 

biad, wydany przez ambasadora Skirmunta z 

okazji pobytu ministra Zaleskiego. Na obie- 

dzie tym obecni byli: minister spraw Zagra- 

nicznych Wielkiej Brytanji z mełżonką, miui- 

ster handlu W. Runciman z małżonką, szam- 

belsn dworu Brone z małżonką, g*n. Hambur- 

ry Williams z małżonką, lady Mac Mueller, 

Żona byłego posła brytyjskiego w Warszawie, 

zastępcy podsekretarza stanu w Foreing Ot- 
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głos poseł Lewandowski (Klub 

Narodowy), który wskazuje na zubo- 

żenie miast, następnie zaznacza, że 

podatek obrotowy uniemożliwia una- 

rodowienie handlu polskiego, owszem 

zmniejszył nawet polski stan posiada- 

nia i stwierdza, że nowela ta nie da- 

je kupiectwu spodziewanych ulg i nie 
zmniejszy obciążenia podatkowego, 
rujnującego kupiectwo. Poseł Rot- 

tenstrejch (Klub Żydowski) oświad- 
cza, że nie rozumie stanowiska posła 

Lewandowskiego, który w _ podatku 

obrotowym dopatrywał się środka do 
zniszczenia handlu narodowego. Gdy- 

by poseł Lewandowski zwiedzał dziel- 
nice żydowskie przekonałby się, że 

zubożenie kupiectwa żydowskiego jest 

o wiele większe, niż kupiectwa ka 

tolickiego. Ponieważ nikt więcej w 
dyskusji generałnej nie zabierał gło- 
su, przystąpiono do dyskusji szcze- 
gółowej. W dyskusji szczegółowej 
zgłosił szereg poprawek referent, po- 
seł Lewandowski i poseł Rottenstrejch. 

Poprawki referenta zostały wszy- 
stkie przyjęte przez Rząd i przez Ko- 
misję uchwalone. Poprawki te wpro- 
wadzają w granicach możliwości bud - 
żetowych niektóre dalsze ulgi oraz 
precyzują i wyjaśniają niektóre posta- 
nowienia ustawy o podatku przemy- 
słowym. 
SARAS APS RSS 

NOWY ŠLAD w AFERZE 
KUTIEPOWA 

Z Paryża donoszą: Afera generała 
Kutiepowa, którego, jak  wiado- 
mo, uprowadzono z Paryża w roku 
ubiegłym w jasny dzień z jednej naj- 
bardziej ożywionych ulic, przechodzi 
znowu w stadjum wielkiej sensacji, bu 
dzącej ogólne zainteresowanie. 

Mianowicie do władz sądowych w 
Paryżu zgłosił się pewien więzień na- 
zwiskiem Collin j zawiadomił, że go- 
tów jest zdradzić tajemnicę Kutiepo- 
wa, którą zna dokładnie. Collin opowia 
dał, że w roku ubiegłym łączyły go za 

Nim pociąg ruszył, pasażerowie zoczy- 
wszy kolorowego człowieka, oburzeni 
tego rodzaju  „zuchwalstwem* pobili 
go dotkliwie i wyrzucili z pociągu. Dla 
„kolorowych“ istnieją specjalne wago- 
ny towarowe, w których jeżdzić mają 
prawo jak bydło, ale żeby w osobo- 
wym!.. razem z białymi!... 

Gandhi zapoznał się bliżej z całą 

  

„tral Cały świat zachwycony był Burami. gehenną hindusów, mieszkających w bardzo się interesował 

wego przeciwnik wysuwał lepsze ar- Bronili ich wszyscy przed Anglikami, Afryce. Ponoć wtedy  poprzysiąg! so- stoja, czytujac jego 
> De n О po na- uważano za bohaterów uciśnionych bie, że całe życie poświęci walce o wy dencja omiedzy 

dobną była w czemkolwiek do dzisiej- myśle, że przyznaje mu słuszność i przez imperjalistyczny but snęjejski. zwolenie Sek es 2 ais i p 
szych ministrów -— tego dokładnie nie sprawy dalej nie broni. Klientów swych Nikt o tem jednak nie wiedział, że Bu- pod tego jarzma. Wtedy rzucił hasło W roku 1904 Gandhi 
wiemy. W każdym razie rodzice Gan- niejednokrotnie zniechęcał do siebie rowie stokroć razy gorzej uciskali licz Satia Graha, poczem wrócił do Indyj. nym kraju fermę rolniczą 
dhiego należeli do kasty wyższej i twierdząc, że za mało zna prawo, odsy nie zamieszkałych. u siebie Hindusów. Nie wiele zdaje się hasło to pomogło, imię „Tołstoj”. 
„wszelkie kastowe przywileje przestrze- tając ich do innych adwokatów. Zara- Gandh; przybył do Afryki, kupit bilet i dis ; W ori ` 

gane były bardzo surowa. Bramini! biał mimo wszystko dużo, bardza du- zajął niej w aros AS Nas P> 

łice Oliphant i Wellesigy oraz szef sekre- 
tarjatu Foreign 'Oflice Selby z małżonkami. 
Ze strony Polski wzięli ponadto udział dy- 
rektor gabinetu ministra spraw zagranicznych 
minister pėlnomocny Szumlskowski, naczel- 
nik wydziału zachodniego MSZ Lipski i rad- 
ca ambasady polskiej Potocki z małżonką. Po 
obiedzie odbył się w sałonach ambasady raut, 
w którym wzięło udział około 100 osób, wy- 
bitnych przedstawicieli świata pclitycznego, 
gospodarczego i towarzyskiego Londynu. 

  

  

Wileński zarząd okręgowy stronnictwa 
narodowego (endeków) wzywa do składa- 

nia ofiar pieniężnych na to strennictwo przy- 
tem ogłasza „za ofiary składamy „Bóg za- 

płać”. 
Co za brak taktu, jeśli nie, brak znajo- 

mości języka polskiego, Pięknego wyraże- 

nia „Bóg zapłać* używamy, gdy ktoś dał 

pieńiądze na jakiś „dobry uczynek* w po- 

jęciu religijnem tego słowa. Gdy ktoś da pie- 

niądze dziecku, które jest biedne + głodne, 

sierocie, którą się nikt nie opiekuje, chore- 

mu człowiekowi, bez pomocy, Wtedy się 

mówi „Bóg zapłać* pamiętając, że Bóg jest 
największym opiekunem biednych i opuszczo 

nych. Mówiąc „Bóg zapłać” powiadamy do- 

broczyńcy, że zrobił dobry uczynek w znacze 
niu religijnem, że Bóg mu ofiary tej nie za- 
pomni „gdy sądzić będzie żywych i umar- 

iych“, 
Ale endecja me jest organizacją dobro- 

czynną, a prof. Komarnicki nie jest sparaii-- 
żowłaną staruszką, datki dla której możnaby 

uważać za czyn filantropijny, Używanie wy 

razów „Bóg zapłać” jest to jedna z tych 
obrzydliwych cech braku ceremonji dła ludz- 
kich uczuć, jakie endecja popełnia na każ- 

dym kroku. Niektórzy twierdzą, że czyni to 
dlatego, że tak dużo wśród jej kierowników 
ludzi o wyraźnie żydowskiem pochodzeniu, 

lub mających krew żydowską w żyłach, co 

na gruncie wileńskim istotnie jest prawdzi- 

we. Ale i żydzi często bywają bardzo subtel 

ni, Co może być obrzydliwszego, jak iwipro- 

wadzanie wyrazów i uczuć sakralnych do 

reklamy handlowej, jak owe już omawiane: 

„kto kocha Matkę Boską, ten kupi ałbum fo- 

tograficzne* lub do haseł kramiku partyjnego, 

jak to wskutek chamstwa z używaniem wy 

razów „Bóg zapłać” przy karocie par- 

tyjnej 
  

  

żyłe stosunki z pewną tancerką rosyj- 
ską. Kochanka jego przyznała mu się, 
iż znała osobiście członka szajki, któ- 
ra uprowadziła Kutiepowa. 

Generała zawleczono do pewnej 

willi w Fontainebleau, gdzie przesłu- 

chano go, torturując bezlitośnie. Gen. 
Kutiepow nie zeznał jednak ani słowa 

o swych planach na przyszłość. 
Siepacze zadusili go, zwłoki zaś za 

kopali w piwniey. Policja zarządziła 

śledztwo w tej sprawie i spodziewa 

się, że wreszcie tajemnica Kutiepowa 
będzie wyjaśniona. 

Gandhi uważany był przez niektó- 

rych za obrońcę parjasów, niższej ka- 

sty. Coś niecoś zdziałał w tym kierun- 

ku, ale nazbyt ostrożnie, iżby, go moż- 

na było uważać za propagatora znic” 

sienia kastowych ograniczeń. Wziął 

wprawdzie na wychowanie córeczkę 

parjasów, ale w wywiadach prasowych 

na ten temat dawał bardzo... niewinne 

odpowiedzi: 

— Czy mógłby pan jeść razem z 

parjasem, albo mahometaninem? | 

— Pocóż koniecznie miałbym jeść 

wspólnie? — odpowiadał pytaniem na 

pytanie Gandhi. = 
Czy mógłby pan pojąć za żonę 

mahometankę? 
— Czy sądzi pan, że małżeństwa 

mięszane są szczęśliwe? —-odpowia- 

da Gandhi. 
W pewnym okresie nastąpiło zbli- 

żenie pomiędzy Gandhim i Lwem Toł- 

stojem. Czy się widzieli kiedy? — Zda 

je się nigdy, ale Tołstoj prenumerował 

małą gazetkę, p yig a w. 

dhiego i pisał do niego listy. Gan 

EO się” i śdeologją Toł- 
dzieła. Korespon- 

tymi dwoma ludźmi, 
tata opublikowana. 

założył w rodzin- 
1 nadat jej 

Gandhi brnął dalej w swej filozo- 

fji, nie przeciwstawianiu się złu i zy- 

W WIRZE STOLICY 
WOCKA MASAKRUJE SZWARZA 

Prawdziwe zadowolenie miało trzy tysią: 
ce widzów z ostatniej walki Wocka — 

Schwarz podczas meczu Berlin — War- 

szawa. Stan  putków 7:7, tu padnie 

zatem decyzja. Aż dech wszystkim zaparło 
— jak się spisze olbrzym śląski, na ten 

mecz naturalizowany warszawiak. 

Bum, bum — Wocka aplikuje Niemcowi 

pierwsze ciosy. Rozlega się po całem Colo- 
sseum, radosny ryk widowini — kto tak pie- 

rze, musi zwyciężyć. 

Wocka jest w formie, szarżuje jak byk, 

zwaliłby byka swem uderzeniem, Schwarz 

się zręcznie uchyla, wymiguje, dochodzą go 

jedynie okruchy — i te wystarczają, by go 

oszołomić, ucieka przed Wocką, jak zając, 

kapitalne! Szwabisko truchcikiem umyka po 

ringu, goni go jak rozjuszony nosorożec Po- 

lak. 

Zapędzii Wocka w kąt, dopada go, przy- 

par! do sznurów i młóci. Lewą pięść wsadził 

mu pod brodę, prawą łomocze w żołądek. 

Nim sędzia ich rozdzielił dostało się Schwa- 

TZOWI.... 

Po chwiśi jeszcze lepiej. Parę razy Wo- 

ska robi wściekły zamach — Niemiec pół 

zwrotu w prawo i Wocka aż się sam w 

plecy gruchnął, (wreszcie jednak trafił — 

wyleciał szwab za ring, jak piórko. 

Trzeba było widzieć, jak Wocka ułatwiał 

powrót Scharzowi na ring: rozszerzał Sznu- 

ry, wciągał go grzecznie za kark, ledwo Nie- 

miec się wgramolił, zwalił się biedak jak kło 

da, Sędzia liczy, Schwarz wstaje, Wocka 
znów pełen galanterji podaje mu rękę, pod- 

nosi, prostuje i — buch, z całego ramienia... 

Swoją drogą żelazne gnaty mają ci bokse— 

rzy. 
I nie bylo nokautu! Nachwytał Schwarz 

prostych, szwingów, upercutów, niczem 'wo- 

rek treningowy — nie dał się wyliczyć, do- 

trwał do końca, 

Co za owacje dla Wocki. Dwumetrowy 

šlązak stał się odrazu pupiłkiem tłumów. 
Chciano go iwynieść w tr'umfie, ale ten dzie- 

siątek ludzi, co go otaczał, nie był w stanie 
udźwignąć. Poszedł więc na własnych nóż- 

kach — skrzypiała cała estrada, 

Po Sgłoszeniu zwycięstwa Warszawy 9:7 
dyrekcja Colosseum wyświetliła za darmo 
urywek z Chaplina — jego boks. Śmiano 
się oczyjwiście, ale nie tak ochoczo, jak na 

wieczornych seansach. Bo przed chwilą wi- 
dziano prawdziwy boks, prawdziwy sport. 
Wszyscy jeszcze byłi pod wrażeniem, pełni 

emocji, A nawet najlepszy film wobec praw: 
dziwego skrawka życia — jest tyłko głupim 
obrazkiem. Karol. 

  

  

Odezwa w sprawie 
katedry Zbawiciela 

w Moskwie 

Komitet wykonawczy  przedstawi- 
cieli stowarzyszeń rosyjskich w Pary- 
żu, naukowych, artystycznych, religij- 
nych i humanitarnych, wystąpił z ape- 
lem do całego świata cywilizowanego 
w sprawie zburzenia katedry Zbawicie- 
la w Moskwie. W odezwie występuje 
się z protestem przeciw poczynaniom 
bolszewików, którzy systematycznie 
burzą pomniki i zabytki narodowej kul 
tury rosyjskiej. W samej Moskwie, nie 
licząc zbezczeszczonych i zrujnowa- 
nych mniejszych świątyń i gmachów, 
zburzono kaplicę Iwerską z r. 1669, 
klasztor Czunowski z 1365 r., kłasztor 
Wniebowstąpienia z 1389 r., katedrę 
Kazańskiej Matki Bożej z 1630 r., kla- 
sztor Simonowski z 1370 r., który wy- 
sadzono w powietrze przy pomocy dy- 
namitu i inne. Obecnie zrzucono złoci- 
ste kopuły i, również dynamitem, wy- 
sadza się wnętrze katedry Zbawiciela, 
przystępując jednoczęśnie do zburzenia 
historycznej cerkwi Matki Bożej. Ka- 
tedra zbawiciela, której budowę rozpo- 
częto w 1837 r., a zakończono w 1883, 

wzniesiona została jako wotum za od- 
parcie Napoleona. Była ona najwięk- 
szą świątynia w Moskwie, godną zmie- 
rzyć się co do rozmiarów tylko ze styn 

ną katedrą šw. Izaaka w Petersburgu, 

i prawdziwą ozdobą miasta. 

POPIERAJCIE L.0.P.P. 

  

S Lik iii 
skiwał coraz więcej zwolenników. Za- 
powiadał przytem, że wyzwoli Indje z 

pod jarzma angielskiego. Gdy raz za- 
pytana go, co się stanie, jeżeli kordo- 
ny angielskie ustąpią i nie będą nadal 
powstrzymywać wojowniczych plemion 

górskich, które niewątpliwie  podbiją 

żyzne doliny Indyj? — Gandhi odpo- 

wiedział, że walczyć będzie z nimi w 

ten sam sposób. 
Życie Gandhiego stało się upodob- 

nione do świętych. Odżywiał się tylko 

koziem mlekiem i owocami. Rozstał się 

z żonią. Wyzbył się wszelkich šwiato- 
wych uciech. 

W roku 1921 narodowy Kongres 

Indyjski nadał Gandhiemu pełną wła- 

dzę nad narodem z prawem wyznacze- 

nia swego następcy. Od tego czasu 
cześć dla Gandhiego przybrała charak- 

ter zgoła religijny. Poczęto go druko- 

wać na obraz i podobieństwo bogów 
indyjskich, przeciwko czemu musiał 

protestować. Nie miał żadnego tytułu. 

Wtedy, to Rabindranath Tagore cytując 

pewną starożytną księgę indyjską, w 

której się mówi o istnieniu stworzenia, 

któremu rozum i serce jest najwięk- 
szym darem boskim dla ludzi — na- 

zwał go Mahatmą, t. zn. imieniem tego 

śtworu. Miljony, miljony, zamieszkują- 

ce Indję podchwyciły w menieniu oka 

tę nazwę i od tego czasu Gandhi nosi 

miano Mahatmy. aż. 
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SŁYNNY BANDYTA PIOTR SZAŁKOWSKI 
skazany poraz droi IQ] KOLE ŚMIEŁCI prZEZ POWIESZENIE 

Na ławie oskarżonych zna- 
lazł się stary klijent Wileńskie- 
go Sądu Okręgowego, jeden z 
prowodyrów i członków bandy 
Rysia, Piotr Szałkowski. 

W swoim czasie Piotr Szał. 
kowski wspólnie z Antonim Ry- 
siem za cały szereg przestępstw 
zostali skazani na karę Śmierci 
przez powieszenie. 

Obrona skazanych założyła 
apelację w wyniku której, obu 
skazano na bezterminowe cięž- 
kie więzienie. 

Po uprawomecnieniu się wy- 
roku, wypłynęła na jaw jeszcze 
jedna sprawka Szałkowskiego. 

W październiku 1922 roku 
Szałkowski w towarzystwie 3 
kompanów zorganizował napad 
zbrojny ofiarą którego, padli Naj- 
dzionkowie właściciele niedużej 
osady pod Brasławiem. 

Rajdzienkowie steroryzowani 
przez bandytów oddail całą go- 
tówkę i bizuterję. Bandyci jed- 
nakże nie zadowolili się otrzy- 
manym łupem. Zostały przez 
nich użyte tortury, Których by 
się zawstydzili inkwizytorzy śred- 
niowieczni. Gdy to pożądanego 
skutku nie przyniosło, Szałkow- 
Ski zgwałcił córkę gospodarzy, 
poczem wszyscy zblegii. 
Wówczas poszkodowani wszczę- 

li aiarm i urządzili pościg za ban- 
dytami. 

Kompanów Szałkowskiego u- 

jęto I oddano do dyspozycji są- 
du doraźnego, który też skazał 
wszystkich na karę Śmierci. 

Szałkowski wówczas zdołał 
ujść i tylko zawdzięczaląc dziw- 
nemu zbiegowi okoliczności © 
Sprawie tej dowiedział się urząd 
prokuratorski. Przeprowadzone 
śledztwo dało bardzo obilty ma- 
terjał obciążający Szałkowskie- 
go, wskutek czego stanął ст 
wczoraj przad obliczem Sądu. 

Na przewodzie sądowym świad- 
kowie jednogłośnie stwierdzili 

że prowodyrem bandy napadają” 
cej był Szałkowski. 

W świetle zeznań Świadków 
wina Szałkowskiego nie ulegała 
żadnej wątpliwości. 

Po zamknięciu przewodu Sąd 
ogłosił wyrok skazujący Piotra 
Szałkoewskiego na karę Śmierci 
przez powieszenie. Skazany przy- 
jął wyrek spokojnie, prosit tyl- 
ko 6 pozwolenie zobaczenia się 
z matką. 4 

Pod siiną ekskertą odstawio- 
no ga de więzienia. 

Sześcioro dzieci rozszarpanych 
przez 

WILNO. Wieś Krzywozniaki gminy doł- 
hinowskiej, powiatu wilejskiego była przed 
wczoraj iniejscem straszliwego wypadku. 

W godzinach południowych z  miejsco- 
wkej szkoły wracała do domów gromadka 

chłopców w wieku od 10—13 lat. 

Przebiegając łąkę, dzieci znalazły porzu 
cony przez kogoś zdatny do użytku granat 

ręczny typu francuskiego. 

jeden z chiopców począł pocisk bez na- 

mysłu rozkręcać, nie zdając sobie sprawy z 

niebezpieczeństwa, jakie mu grozi, reszta 

zaś dzieci otoczyła go kołem przygłądając 

się z ciekawością tym manipułacjom, 

Wobec tego, że rozkręcanie szło opor- 

nie, uradzono rozbić granat kamieniem. 

    

TAIETBAS 
SOBOTA 

Dziś 12 
Aleksandra 

Jutro 
Lucji 

ASSR E 
SPOSYRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 

LOGICZNEGO U. S. B. W WILNIE 

Z dnia 1i grudnia 1931 r. 
Ciśnienie średnie 763. 
Temperatura średnia —1. 

Temperatura najwyższa --1. 

Temperatura najniższa —3. 
Opad w mm.: 4 m. 

Wiatr: północny. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: pochmurno, drobny śnieg. 

w. s. g. 7 m. 33 

Z. s. g. 2 m. 45 

NABOŻEŃSTWA 
— Roraty akademickie w niedzielę 13-g0 

grudnia br. o godz. 7,30 rano w kościele 

Św. Jana JE, ks, Arcybiskup Metropolita od 
prawi mszę św. „Rorate', podczas której ka 
zanie powie ks, dr Kazimierz Kucharski 
T.]. O jak najliczniejszy udział ogółu aka- 
demickiego w tej mszy św. proszą: 

Sod. Marjańska Akademików, Stow. Kat. 
„Odrodzenie“, Sodalicja Marį. Akademiczek, 
Akademickie Koło Misyjne, K. Conradia, 
luventus Christiana, 

— Doroczne roraty Sodalicyj Marjańskich. 
odbędą się dnia 13 griidnia o godz. T rano 

w kościele św. Michała. Wszyscy członkowie 
proszeni są o jaknajliczniejsze przybycie. 

— Roraty pracowników miejskich. — W 
Środę, 16 grudnia o godz, 7 m. 30 rano, w 
kościele po-Dominikańskim odbędą się rora 
ty pracowników miejskich. Kazanie wygłosi 

ks. O. Wilusz, 

MIEJSKA 
— Utlop wice-prezydenta. Wice-prezy 

dent Czyż rozpoczął wczoraj korzystać Z 
10-dniowego urlopu wypoczynkowego. 

— Pożyczki dla powodzian. Odbyło się 
posiedzenie Komitetu Rozbudowy [w celu po 
działu posiadanych funduszów na remont 
domów uszkodzonych podczas powodzi, Za 
łatwiono pozytywnie kilkadziesiąt podań 

przyznając na remonty 25 tys. złotych. 

UNIWERSYTECKA 

— Z Uniwersytetu. W sobotę dnia 12 

b.m, o godzinie 13 w Auli Kolumnowej Uni 

wersytetu odbędą się promocje na doktora 

wszechnauk lekarskich następujących osób: 

1) Lewandowskiego Stefana Kazimierza, 

2) Pinesówny Esfir, 3) Burzyńskiej Heleny 
Stamisł: ya 

8 WOJSKOWA 
— Odezwa. Zw. Podoficerów Rerezwy Rze 

czypospolitej Polskiej Koło Wilno , zainicjo 

wawszy tydzień Podoficera w: czasie od 11 

do 17 grudnia 1931 roku zwraca się do spo 
łeczeństwa z następującym: sea > 

W wyzwolonej z pęt niewoli Ojczyźnie 

w dobie: GUEGnej. bezrobocie dotknęło tak- 

że i to w znacznej mierze b podoficerów 
iwojska polskiego. Los tych ludzi, którzy sta 

nowią właściwe powiązanie między czynni- 

kami kierującemi a masą żołnierza i którzy 

Sztandar honoru żołnierza polskiego zawsze 

wysoko nieśli — jest dziś niejednokrotnie 
bardzo ciężki. : 

W imię więc humanitarnego obowiązku 

obywatelskiego przyjdź, szanowny obyjwate 
lu , w tygodniu Podoficera do kina teatru 

„Pan“, gdzie na scenie po skończonych se- 

DO ZWALCZANIA 

TYFUSU PLAMISTEGO 
poleca się proszek japoński KATOL, 
który radykalnie tępi WSZY, pchły, plu 
skwy, prusaki, karaluchy. Tyfus przeważ- 
nie tam sięrozwija, gdzie mieszkanie jest 
zanieczyszczone przez robactwo, Katol jest 
wypróbowzny przez D-ra wizytatora Ku 
ratorjum Wileńskiego i uznany jako środek 
msjskuteczniejszy do tępienia robactwa. 
Katol sprzedaje się w składach aptecznych 

i aptekach 
Przedstawiciel Katolu H. Wojtkiewicz 

Wiłmo, Kalwaryjska 21. 
  

   
ansach wystąpią artyści zaangażowani przez 
Związek, 

Na scenie wesoła rewja, w której wy- 
stępują: Zofja Kosińska, Stefan Bystrzyński, 
oraz znakomityi jedyny polski „,czławiek — 
„Mucha. 

W niedzielę dnia 13 bm. o godz, 13-е] 
przy płacu Biskupim na budynku p Bohda- 
nowicza wystąpi do filmu „Człowiek — mu 
cha“. który wykona wejście po prostopad- 
lej ścianie oraz szereg ewolucyj na drabinie 
i trapezie z dachu nad przepaścią, 

. Podczas występu przygrywać będzie or 
kiestra wojskowa. 

— Komisja poborowa, W dniu 16 bm. 
przy ulicy Bazyljańskiej 2, będzie urzędowa 
ła komisja poborowa, na którą winni się 
zgłosić w pierwszym rzędzie mężczyźni ro- 
cznika 1911, którzy tego obowiązku dotych 
ES z jakichkolwiek względów nie wykona 
A 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Polska i Europa. Z serji publicznych 

wykładów pod powiyższym tytułem odbędzie 
się w niedzielę, dnia 13 grudnia, w lokalu 
Instytutu Nauk Handlowych i Gospodarczych 
ul. Mickiewicza Nr. 18, wykład na temat: 
„Rosyjska duma państwowa i przedednie 
wielkiej wojny”, 

— Odczyt p, Włodzimierza Korsaka na te 
mat „Łowiectwo Polskie w dobie dzisiejszej” 
Zarząd Wileńskiego Twa M skiego po- 
daje do wiadomości pp. myśliwych i 
tyków, iż w dniu 14 bm. o godzi 
odbędzie się w lokalu Klubų T-wa, 
ckiewicza 11, ilustrowany przezroczami od- 
czyt na temat „Łowiectwo Polskie w: dobie 
dzisiejszej", który wiygłosi p. Włodzimierz 
Korsak. Odczyt będzie ilustrowany przezro 
czami. Wstęp zł, 1. 

    

  

  

„— Związek Absolwentów Gimnazjam Įe S : 
zuitów. Dnia 13,12 1931 r. o godzinie 11 ra * 
no, w lokalu jwłasnym przy ulicy Wielkiej 
nr 64, odbędzie się zebranie Sekcji Dysku- 
syjnej, Dyskusię na temat kwestji żydow- 
skiej i sposobów jej rozwiązania zagaja kol. 
Wacław Łapiński. Goście mile widziani. 

AKADEMICKA 
— Z Koła Prawników Stud. USB. W so- 

botę dn, 12 bm., o godzinie 8 wiecz. odbę 
dzie się „Opłatek* w Kole Prawników: Stud. 
USB dla członków Koła, na który Zarząd 
Koła uprzejmie zaprasza wszystkich człon- 
ków. Wstęp 1 zł, zapisy na opłatek przyj 
muje sekretarjat Koła od 1 do 3-ej, 

— Sodalicja Akademików USB w Wilnie 
podaje do wiadomości, że dziś, tj, w sobotę 

dnią 12,11 br. o godzinie 19 odbedzi : 
Opłatek sodalicyjny w siedzibie Sodali 
lica Wielka 64. 

— Sekcja uświadomienia reiigilnego Aka 
demickich Sodalicyj Marjańskich podaje do 
wfiadomości, że w niedzielę dnia 13 grudnia 

godz. 4 po poł odbędzie sie zebranie 
i przy ul, Wielkiej 64 z referatem na te 
Stanowisko Kościoła wobec projektu 
małżeńskiego” 

  

   

  

prawa 
— Dzień Odrodzeniowy, 

XII SKMA. „Odrodzenie“ urządza tradycyj- 
ny „Dzień odrodzeniowy”. : 

Porządek dnia następujący: godzina 7,30 

W niedzielę 13 

Roraty ogólnoakademickie w kościele św. Ja 
na; godzina 9, Agapa w lokalu „Odrodze- 
nia“; godzina 16 zebranie ogólne w Ognisku 

Akademickiem (ul. Wielka 24), godzina 19 
Opłatek —— Odrodzeniowy św. Mikołaj — też 
w Ognisku Akad. 

Obecność członków na zebraniu bezwzględ 
nie konieczna. Na opłatku goście b. mile wi- 
dziani. Wstęp 1 zł. 

  

RÓŻNE 
— Podziękowanie. Dziatwa szkoły pow- 

szechnej Nr. 27, przy uł, Kałwaryjskiej 73, 
najserdeczniej dziękuje Dowództwu 1 p. p. 
leg. za 50 codziennych obiadów i naprawę 
50 par obuwia dzieciom „Rodziny Wojsko- 
wej” za ofiarowywane również codziennie 
śniadania. 

— Zarząd Związku Absołwentów gimna- 
zjum Jezuitów uprzejmie zaprasza wszyst- 
kich członków Związku na tradycyjny opła- 
tek, który odbędzie się jutro w niedzielę © 
godz. 18-tej, 

— Podziękowanie. Zarząd Stojwarzysze- 
nia „Opieka Polska nad Rodakami na Ob 
czyžnie“ nin:eįszem sklada serdeczne podzię 
kowanie wszystkim, którzy się przyczynili 
do tak udańego przedstawienia „Dzieci, dla 

dzieci" w dniu 8-XII r,b. w małej sali miej 
skiej, z którego dochód był przeznaczony na 
książki na. „Gwazdkę” dla dzecj na ob- 

czyźnie”, 2 
Przedewszystkiem JWPP.  Dziewułskim, 

którzy tak Świetnie /wyreżyserowali całe 
przedstawienie — a p. profesorowi szczegól 
nie za śliczną mużykę ku ogółnemu zachwy- 
towi, wyłącznie na to przedstawienie skompo 

granat 
W chwilę potem ogłuszający huk 

darł powietrze, alarmując całą wieś, 
Eksplodujący granat poranii najbliżej sto 

jacych chiopców, ranąc ich ciężko, 

Nadbiegli mieszkańcy Krzywoźniak zna- 

leźli wijących się na ziemi w strasznych mę 

czarniach sześciu chiopców. Rannych w sta- 

nie beznadziejnym ulokowano w szpitalu 
sejmikowym, 

KET ASM S 

roz- 

nowaną, następnie p. Kisielewiczowi, p, Bo- 
gobowiczowej za łaskawy współudział, mło 
dzieży, dzieciom, orkiestrze, p. Szole, za ory 
ginalne i ładne dekoracje, Wielebnym O.O. 
Jezuitom, oraz wszystkim instytucjom za ła- 
skawe wypożyczenie strojów i p, Landzbergo 
wej za udzielenie lokalu na próby. 

TEATR ! MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. „Pan poseł i 

Julia“, Dziś, w sobotę, dnia 12 b. m., o go- 
dzinie 8 w. „Pan poseł i Julja", doskonała 
satyryczna komedja współczesna K. Leczy- 
ckiego i j. Mackiewicza, w reżyserji dyr. М. 
Szpakiewicza, w _ wykonaniu czołowych si 
zespołu z pp. Brenoczy, Dunin-Rychłowską 
Detkowską, Marecką, Detkowskim, Ciecier- 
skim, Glinskim, Wasilewskim, oraz Wołłejką 
w rolach głównych. Nieprzeciętne powodze- 
nie, jakiem się cieszy ta sztuka w Wilnie, 
dowodzi jej 'wysokiej wartości artystycznej 

Jutro, o godzinie 8 w. „Pan poseł i Ju- 
Ija“. 

— Teatr Miejski na Pohulance. „Teatr 
wiecznej wojny*. Dziś, w sobotę dnia 12 
bm., o godzinie 8 w. ujrzymy nadwyraz o- 
ryginalną sztukę M. Jewremowa „Teatr wie 
cznej wojny”, która stała się sensacją dnia 
w naszem mieście. Arcyciekawe zagadnienie, 
rzucone niezwykie śmiało i rozwiązane nader 
współcześnie, fascynująca treść oraz egzo- 
tyczne środowisko stwarzają z widowiska 
tego niezwykle frapującą całość. Reżyserja 
i udział p. Stanisławy Wysockiej oraz: pierw 
szorzędna obsada aktorska z pp.. Kamińską, 
Ładosiówną, Szurszewską, Bieleckim, Mle- 
ckim, Domańskim, Wyrwicz-Wichrowskim, 
Wyrzykowskim i in, Oryginalne, nowe deko- 
racje pomysłu W. Makojnika. 

JUTRZEJSZE POPOŁUDNIÓWKI. 
Teatr Lutnia. Jutro w niedzielę, dnia 13 

bm., o godzinie 4 pp. ujrzymy cieszącą się 
niezwykłem powodzeniem dowcipną kome- 
dję współczesną „Aure!ciu nie rób tego" Ta 
deusza Łopalewskiego. Arcywesoła komedja 
ta ukaże się w pierwszorzędnej obsadzie z 
pp. Dunin-Rychłowską, Detkowską, Łado- 
siówną, Zielińska, Marecką, Zelwerowiczów- 
ną, Czaplińskim, Glińskim i Karpińskim. Ce- 
ny zniżone. 

Teatr na Pohułance. Jutro w niedzielę, 
dnia 13 bm., o godzinie 4 pp. ukaże się po 
cenach zniżonych irapująca sztuka  Madisa 
i Boucarda „Matrykuła 33 z pp. Brenoczy, 
S /S ką, Bieleckim, Borskim, 

m, Loedlem, Lubiakow 
oraz Zastrzeżyńskim 

  

   

  

    
    

    

    

  

   

  

    

    

  

| głównych. 
— Zespół uczenic i uczni gimnazjum im. 

Czartoryskiego i Słowackiego odegra arcy- 
dzieło łurypidesa „Fenicjanki* w wielkim 
teatrze ua Pohulance 14, 15 b.m, o godzinie 
4 po goł. Dochód na niezamożną młodzież. 

— Na wpisowe dła niezamożnych uczni. 
Zarząd Opieki Szkolnej przy gimnazjum im. 
Adama Mickiewicza urządza w sobotę 
dnia 12 b.m., oraz w niedzielę 13 b.m. każ- 
dym razem o godz, Gwiecz. w sali przy gi- 
mnazjum im,. Adama Mickiewicza (u. Do- 
min'kańska 3-5) przedstawienie, na którem 

odegrana będzie sztuka p.t. „Pierścień i rO- 
ża” bajka Wil. Thackerey*a, w inscenizacji 
p. Marji Szwykow i. Osiągnięty dochód 

i na pokrycie wpisów 
\ tów. 

CO GRAJA W KINACH? 
Kino Miejskie — Goniec Napoleona. 
Heljos — Triumf walca, 

Hoilywood — Wygnańcy 

Światowid — Król Paryża 

Casino — Porucznik Armand 

Pan — Wiejskie grzechy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Koń spadł z mostu. Pod- 

czas przejazdu przez remontujący się 
most wojskowy na Antokolu wpadł 
imiędzy rozluźnione przęsła koń zaprzę 
żony do wozu nieznanego właściciela. 

Woźnica w obawie' przed odpowie 
dzialnością zbiegł pozostawiając  nie- 
szczęśliwe zwierzę na pastwę losu. 

Konia, który uległ złamaniu żeber 
zastrzelił po pewnym czasie policjant. 

— Zginęło futro.—Goldsztejn Toli 
(Zawałna 35) w dniu 10 bm. nieznani sj 
cy skradłi z oju futro damskie, palto 
męskie i garnitur łącznej wartości 860 zł, 

— Ukradli chłodnicę. — Z kuźni Sawickie 
go Ludwika (Filipa 2), mieszczącej się przy 
ulicy Wileńskiej Nr 8, niezńani sprawcy w 
dniu 9 bm. skradli chłodnicę autobusową 
wartośc: 300 zł. 

— Przywłaszczenie. ]aniska Mina (zam. 
w Święcianach) w miesiącu „październiku 
1930 r. pozostawiła palto karakułowe w ce- 
lu sprzedaży u Sory Parkus (Kolejowa 11), 
która palto przywłaszczyła, zastawiając je 
'w lombardzie „Cresovia* przy ulicy Hetmań 
skiej Nr-1 za sumę 18 dol. 

_ > Trupa kobiety wydobyto z Wi- 
ji. Wczoraj w dzień, na lewym brze- 
gu Wilji koło posesji nr 20, przy uli- 
cy Tartaki wydobyło zwłoki nieznanej 
kobiety w wieku około lat 60. Zmarła 
ubrana jest w czarną spodnice, zieloną 
bluzkę i ma na głowie czepek bajowy 
koloru bronzowego. Najprawdopodob- 

     

    

w о 

„Średa” teatralna 
Odbyła się przy udziale bardzo licznie 

zgromadzonej publiczności. Znać, że kryzys 

teatralny leży tej publiczności na sercu, a 

przynajmniej zaciekawia, Referatów wysłu- 

chano z uwagą, dyskusja była długa j wy- 

czerpująca. Recepty na zło oczywista nie 

znałeziono, bo jej nigdy jeszcze żadna dy- 

skusja na jaw nie wydobyła, ani sformuło- 

wała. Najbliższem prawdy, tak zwanego 

utrafienia jw sedno, było może to, co po- 

wiedziała p. Wysocka. Duża racji miał tak- 

że p. Ostrowski.., w tem, co mówił o ogól- 
nym kryzysie, w którym teatralny jest tyl- 

ko drobną cząstką. Ale to nie może być po- 

ciechą dla artystów dramatycznych i, nielicz- 

nych już, ale egzystujących jeszcze, miłośni 

ków teatru. Raczej przeciwnie. Charaktery- 
stycznemi były gorące oklaski, jakiemi przy 

witano końcowy aforyzm przemówienia p. 

Wysockiej, Widocznie publiczność się zga- 

dza, że grunt — dobry aktor, a wszelkie 

„immy* i tak prędzej, czy później połamią 

sobie gnaty. O referacie p. Raduiskiego w 

krótkiej uwzmiance wspominać nie sposób... 

lepiej wcale Tu by trzeba całego odcinka co- 

najmniej... żeby się z nim wykłócić jak nale- 
ży, uznając w całej pełni te j tamte, rzucone 

z takim zapałem, myśli. we p. 
  

W sprawie podatku 
dochodowego 

Wszyscy zajmujący mieszkania obowią- 
zani są w terminie do 1 stycznia 1932 do- 
starczyć właściwemu urzędowi Skarbowemu 
na urzędowych formularzach listy mieszka- 
niowe. Właściciele domów, winni takie do- 
kumenty dostarczyć do dnia 13 stycznia 
1932 roku. W związku z tem każdy, kto zaj- 
muje "mieszkanie musi dostarczyć właścicie- 
lowi domu listę szczegółową obejmującą 
wszystkich członków rodziny bez względu 
na miejsca zamieszkania, a pozostających na 
utrzymaniu głowy gospodarstwa oraz wszy. 
stkie osoby zamieszkałe w tym domu, a ma 
jące samoistny dochód, Właściciel domu wi 
nien jest dostarczyć właściwej władzy skar- 
bowej kstę główną, obejmującą osoby, któ 
re w dniu 15 grudnia rb, zajmojwały w jego 
posiadłości mieszkania lub pomieszczenia 
przemysłowe. Osoby winne niezłożenia list 
w wyznaczonych terminach ulegną grzywnie 
od 3 do 50 zł. 

Z OSTATNICH PREMIER 

     
P. Ładosiówna w roli Ju-Dżen-Li 
w sztuce Jewreinowa „Teatr Wie- 

cznej Wojny”, 

  

P. Wołłejko w roli senatora w sztu- 
ce K, Leczyckiego i J. Mackiewi- 

cza „Pan Poseł i Julja“. 

REG 

WYSIEDLENIE 
WILNO. Na odcinku granicznym Ko- 

zdrowicze Iwieniec, wysiedlona do So- 
wietów 5 obywat:li sowieckich, którzy 
przyłapani w swoim czasie na naszem 

  

3 

ś. | p. 
z HREBNICKICH 

Marja Ciuńdziewicka 
po długich i ciężkich cierpieniach zakończyła życie w dniu 10 grudnia 

w Warszawie 

Pogrzeb z domu żałoby przy ulicy Śmiałej Nr. 27 na Żoliborzu odbę- 
dzie się w piątek 12 grudnia. 

O powyższem zawiadamiz krewnych przyjaciół i znajomych 

Ba
ć 

& 

w wieku lat 78, 

RODZINA 

Sprawca zamachu na 6. Kureca 
w szpitalu dla umystowo-chorych 

WILNO, — Strzały oddane do znanego 
przemysłowca G. Kureca głośnym echem 
odbiły się w całej Polsce. Było to na jesie- 
ni roku ubiegłego, a 'w parę miesięcy potem 
sprawca zamachu bezrobotny ]. Bejnaro- 

PROŚBA NIEWIDOMEJ 
KOBIETY 

Biedna niewiasta nagie stra- 
clła wzrok. Znalezione je] miej- 
sce w schronisku dla oeciemnia- 
łych dr. Strzemińskiej. Przyjąć 
jej tam jednak nie megą, gdyż 
posiada Įednorocznego synka. 
Chłepak jest zupełnie zdrowy i 
bardze miły. Nieszczęśliwa mat- 
ka gotowa jest oddać go komuś 
na własność. Kto go weźmie nie 
potrzebuje się obawiać ślepoty 
matki, gdyż ta nie manicwspół- 
nego z jakąś chorobą dziedzicz- 
ną. Kto weżmie biednego chłop- 
czyka na własność uratuje życie 
dwojgu osobom: dziecku i matce. 
Może wyrządzi też radość i So- 
bie, gdyż dobry uczynek Bóg po- 
błogosławi i w osobie dziecka 
da mu słodycz i szczęście. 

Wiadomość można „otrzymać 
u kierowniczki Bursy żeńskie| 
Zamkowa 24, Wilno. 

.Dr. Piotrowa, która zaopieko- 
wała się nieszczęśliwą chętnie 
udzieli informacyj, gdyby Się 
ktoś zgłosił do niej do Kilniki 
ma Antokolu. Może się znajdzie 
Ktoś, kto zechce |pośpieszyć z 
pomocą tak bardzo przez les 
pokrzywdzonej rodzinie? 

KROL BULWAROW | 
SPORT 
NARESZCIE ŚLIZGAWKA 

Dawno oczekiwana przez setki osób śli- 
zgawka nareszcie w dniu wczorajszym Z0- 
stała otwiartą, Jak zawsze, w Parku Spor- 
towym im. gen. Żeligowskiego, Lód nie przy 
pomina jeszcze „tafli lustrzanej”, a!e jak na 
3-stopniowy mróz dobrze i to, 

Rojno było wczoraj i gwarno, zwłaszcza, 
że kierownictwo wpadło na doskonały po- 
mysł za'nstalowania ginantofonów; przy po- 
mocy których nadawane będą koncerty z 
plyt gramofonowych. 

Przypuszczać należy, że koncerty te wy 
padną lepiej niż wykonywane w latach ubie 
głych przez niepełne orkiestry, a pozatem 
gramofon może grać niemal bez przerwy. 

Uruchomienie ślizgawki pozwoli naresz- 
cie naszym hokeistom rozpocząć treningi 
przed rozgrykkami mistrzowskiemi. (t) 

POLACY ZGŁOSZENI DO ZIMOWYCH 
IGRZYSK OLIMPIJSKICH 

Na posiedzeniu Polskiego Komitetu Olim- 
pijskiego, zdecydowano, że w najbliższych 
dniach przesłane zostaną zgłoszenia polskiej 
drużyny hokeja i reprezentacji narciarskiej— 
na zimowe igrzyska Olimpijskie, które odbę 
dą sę w lutym 1932 r, w Lake Plcid. 

Sam fakt zgłoszenia powyższych repre- 
zentacyj jeszcze nie przesądza sprawy fak- 
tycznego ich udziału w igrzyskach. Zależeć 
to będzie od wyników, jakie iw) najbiiższym 
czasie uzyskają w spotkaniach międzynaro- 
dowych nasi zawodnicy. > 

Ostateczna decyzja co do wysłania ho- 
keistów zapadnie po turnieju międzynarodo- 
wym, jaki odbędzie się w styczniu w Kryni 
cy. 

  

Narcarze nasi złożą próbę swoich sił na 
zawodach z Czechami, jakie odbyć się ma- 
ja w styczniu. (t) 

  

    

KOMUNISTO 
terytorjum po odsiedzeniu kar za dzia- 
łainość wywrstową, drogą administra- 
tylną zostali wydaleni z granic pan- 
stwa, 

POWTÓRNY POŻAR w „WILNER RADJO" 
WILNO. Wczoraj rano przy ulicy Szope- 

na w posesji, gdzie się drukowało „Wilner 
Radjo* wybuchł ponownie pożar. Тут razem 
ogień powstał na strychu i zniszczył cały 

dach, Rzekoino ogień na strychu został zapró- 
szony podczas pierwszego pożaru, lecz tleją- 
cych się szmat nikt nie zauważył. 

  

Wzmożenie przemytu z Łotwy 
WILNO. Z racji zbliżającego się okresuny jest przeważnie ćukier, a następnie ro 

przedświątecznego wzmógł Się znacznie prze 
myt z 

Przez t. Z jek ranicę szwarcowa paw 2 | zw. zieloną granicę 

niej nieznajoma popełniła samobój- 
stwa. * 

Tożsamości zmarłej policja jeszcze 
nie ustałiła. 

— Usiłowanie samobójstwa, W dniu 10 
bm, w. celu pozbawienia się życia wypiła e- 
sencji. octowej Łoniewska Helena lat 25 (Po- 
narska 51. Pogotowie odwiozło desperatkę 
do szpitala Sawicz (wi stanie niezagrażającym 
życiu. Przyczyna — brak środków do życia. 

BRASAŁAW 
— Pożary. W. zaścianku Starże, gminy 

opskiej, wskutek wadliwej budowy komina 
spalił się dom Alfonsa Czechowicza, Straty 
— 5.000 zł. ; 

WILNO-TROKI 
— Podpalił z zemsty. — We wsi Za- 

šcianki, gminy rūdominskieį, spalifa šię sto- 
doła ze zbiorami. Zacharewicza Władysława. 
Straty wynoszą 2165 zł. Zachodzi podejrze- 
nie, że pódpałenia dokonał Wincenty Piekar- 
ski, który stałe odgrażał się poszkodowane- 
mu, że to uczyni. 

dzenki. 

Z przemytu eksportowego cukru polskiego 
z powrotem do kraju urządzono stały proce 
der, co zaś się tyczy rodzenek, to przemyt * 
tego artykułu wzmaga się jedynie przed 
świętami Bożego Narodzenia i Wielką No- 
cą. Władze KOP, zarządziły w związku Z 
tem znaczne wzmocnienie granicy, a jedno 
cześnie  zorgatizowano onegdaj obławę. 
Przy tej okazji zatrzystańo 15 przemytników 
z towarami, 

e%0000006560050 
<— — — 

Trieury MAROTT'a 
Wialnie  "WICHTERLEGO 

DREVERA i „UNIA“ 
Žmijki krajowe i zagraniczne. 

Grzecohtki (treszczotki) i trieury do 
siemienia Inianego 

połeca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawelna 11-a. 

9:000090098€6 

    

wicz został skazany za ten czyn na 8 łat 
więzienia. 

Jak wiadomo p. Kurec mimo ciężkich po 
strzałów, zdołał wrócić do zdrowia i zezna- 
wał w procesie, 

„Po krótkim pobycie w więzieniu, Bejna- rowicz począł zdradzać objawy choroby u- 
mysłowej. 5 

Badania lekarskie skazanego stwierdziły L Mu on 2 nieuleczalną chorobą, tora czyniąc stałe postępy a a postępy padła mu na 

_ Wobec tego, że „objawy uwydatniały się coraz bardz.ej, Bejnarowicza przewieziono do kliniki psychiatrycznej na Antokolu, 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„WIEJSKIE GRZECHY* KINO „PAN“, 
Stugęba reklama powtarza „..Sowkino*..,, Pudowkin, Teraz znów nowe nazwisko wysunęło się na tle rozreklamowanych obra zówi „Sowkina” — Przeobraženskaja, — ko bieta reżyser. Pomijając w tem miejscu sen- 

sowność wprowadzania i wyświetlania — #- mów sowieckich, stwierdzić należy, proble- 
matyczną iwartość eksperymentów filmow- ców sowieckich.  Wybitnym przykładem 
eksperymentatorstwa są „Wiejskie grzechy”, Obraz oparty jest na motywach folkloru 
rosyjskiego. „Pomysł nie odznacza się żadną 
oryginalnością, montaż fragmentaryczny roz 
praszą uwagę, — Zresztą nie widać w tym 
kierunku żadnych usiłowań reżyserskich. — 
Nacisk, „Wiejskich grzechów” położono na 

folklor, który aczkolwiek ujęty zbyt od- 
rosyjskiej rozwija się dramat rodziny muży- 
ka (t zw. kułaka), Problem zbliżony do 
dramatu, Borynów i Jagiusiów w „Chio- 

pach“ Reymonta. Wszystko bytoby dobrze 
ale w drugie części obrazu, wylazio sowiec 
kie szydło z worka. Choć nożyce cenzorskie 
sporo wycięły i stuszowały — to jednak ро- 
zostala gruba i niezgrabna tendencja spolecz 
na w postaci chočby „Rajow“ dla niepraw- 
nych dzieci, Techniczne opracowanie filmu 
stoi na poziomie ne wysokim. Przedewszy- 
stkiem kopja taśmy jest ohydna, następnie 
ilustracja muzyczna poza nielicznemi momen 
tami raziła Swoją  kakofoniczną  p!ątaniną. 
Aby nie wyjść poza objektywizm, stwierdzić 
należy wartość zdjęć  plainearowych, jak 
również ciekawą grę. artystów, którzy utrzy 
mywali się w ramach naturalizmu. Dodatki 
rysunkowe i morskie dobre. Każdy może na- 
ocznie stwierdzić, z oglądanych w różnych 
kinach dodatków, rozwój naszej marynarki 
i rozbudowań wybrzeża, W lwiej części ofiar 
ność społeczeństwa przyczyniła się do roz- 
woju naszej morskiej gospodarki. Tylko 1 
zł. rocznie daj na Flotę Narodową! — Je- 
den bilet do kina? Tadeusz С. 

„PIEŚNIARZ GóR* 
„Stylowy 

----Wznowiony popis fenomenalnego śpie- 
waka amerykańskiego przypomniał raz je- 
szcze o wartośc: obrazów dźwiękowych te- 
go rodzaju. Zadziwiająca fonogeniczność 
głosu Tibbet"a sprawia, że wrażenie z „Pieś 
niarza Gór" tqywa długo. Ani pomysł, ani 
montaż filmu tego nie odznaczają się niczem 
specjalnem. Cała wartość jego polega na 
głosie Tibbeta Metaliczny timbre i potężne 
brzmienię panuje nad salą. — Warto usły- 
szeć i zobaczyć ten film, Wykonany jest w 
kolorach natura'nych. 

W epizodach występują popularni już 
dziś komicy amerykańscy Hardy i Lauvant 
(Flip i Flap). Tad. C. 

  

  

Najwięcej żądane 
na rynkach Światowych 

эпо | BERBATĄ 
| EVORA 

Już ze świeżych zkisrów 
jest do nabycia w handlach kolonjainych 

na wilgo: K. ADła mowicz na Wilno: 
ul. Kasztanowa 7. 

Radje „Wileńskie 
SOBOTA, DNIA 12 GRUDNIA 

11,58 Sygnał czasu, 
-12,10 Poranek ze Lwowa. 
13,40 Audycje rolnicze z Warszawy, 
14,40 Muzyka (płyty). 
15,15 Komunikaty z Warszawy. 
15,25 Przegląd wydawnictw perjodycz- 

nych z Warszawy, 
15,45 Koncert dla młodzieży (płyty). 
16,30 Koncert życzeń (płyty). 
16,10 Radjokronika z Warszawy. 
16,40 Codzienny odcinek powieściowy. 
16,50 Koncert życzeń (płyty), 
17,10 „Dziwy psychologji“ 

giosi Jerzy Ostrowski. Trasm, 
stacje. 

17,35 Koncert z Warszawy. 
18,00 Audycja @а dzieci: „Szczęśliwy 

książę” — Oscara Wiłde*a w radjofonizacji 
Haliny Hohendlingerówny, 

18,3z Audycja z okazji święta iinlandzkie 
go z Warszawy, 

18,50 Komunikat rolniczy Wil. Tow. Org. 
i Kół Rołn, 

19.00 Tygodnik !itewski 
19,20 Kwadrans akademicki. 

„. 1935 Program na niedzielę i 1ozmaito 
ści. : 

19,45 
szawy, 

20,00 
20,15 

  

odczyt wy 
na wszystkie 

Prasowy dziennik radjowy z War 

„Na widnokręgu — z Warszawy. 
2 lat. muzyki. 

21,00 Muzyka lekka z Warszawy. 
21,50 Omówienie transmisji z Śchenec- 

tady (Ameryka), 
22,00 Transmisja międzynarodowa ku 

uczczeniu Marconiego z Schenectady. 

Pamiętaj, obywatelu, że w wieku od 15 
do 60 lat, co trzeci człowiek umiera z gruź 
licy! Wyobraź sobie ogrom tej klęski ipo- 
pieraj waikę z nią! Kupujcie nalepki prze- 
ciwgruźlicze Popierajcie „Dni Przeciwgruź- 
licze*! Popierajcie budowę sanatorjum pod 
Wilnem! 
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Pokłosie zjazdu kole- 
jowego LOPP. 

W ubiegłą niedzielę, w lokalu Ogniska Ko 
lejowego odbył się zjazd programowo-budże 
tolwy przedstawicieli organizacji oddziało- 
wych LOPP. Przewodniczył obradom p. Mar 
kiewicz (Białystok), sekretarzował p, (Weso 
lowski (Wilno), asesorami byli pp. Hrynie- 
wiecki (Łapy), Nowakowski (Wołkowysk). 
Głównym zadaniem zjazdu byto ustalić pro- 
gram prac na rok 1932 oraz preliminarz bud 
żetowy, Referował budżet skarbnik zarządu 
Komitetu Kolejowego inż. Witort, poczem na 
stąpiła ożywiona dyskusja nad stroną przy- 
chodową preliminarza. Jak się okazuje do 
organizacji totniczej nie należy jeszcze oko- 
ło 1000 pracowników etatowych, nad wciąg 
nięciem których do LOPP Zarząd Komitetu 
poczyni odpowiednie starania, Dyskusja oży 
wiła się w momencie rozpatrywania subwen 
cji na sport lotniczy. Jest to najtańsza 'możli 
wość szkolenia pilotów, ponieważ awjonet- 
kowe ćwiczenia są o wiele kosztowneejsze, 
piłotówi zaś nigdy nie jest za dużo, 

Drugim punktem spornym, który wywo- 
dał żywą wymianę zdań, była dziedzina obro 
ny przeciwlotniczej i przeciwgazowej, Wnio 
ski wysunięte przez pp. Gadowskiego, Hry- 
niewieckiego, Nowakowskiego i innych zmie 
rzały już to do całkowitego skreślenia fundu 
szów na obronę przeciwlotniczą i przeciw- 
gazową lub też poważnego zredukowania wy 
datków na ten cel. Bronili utrzymania tej 
dziedziny pracy LOPP inż, Budkiewicz, p. 
Romaszko, inż. Witort, p, Dudycz i p, Weso 
łowski. 

Delegaci Brześcia wysunęli wniosek, któ- 
ry został przyjęty, aby część sum prelimino- 
wanych na szkolenie rodzin kolejarzy w dzie 
dzinie obrony, przełać na kształcenie techni- 
ków w szkole Średniej w Brześciu, Pozycji 
preliminowanych na propagandę lotniczą bro 
ni p. Wyszkowski, w rezultacie zjazd uchwa 
la w brzmieniu pierwotnem. Wiełce charak- 
terystycznem zjawiskiem jest gotowość do 
samoograniczania się. Jest to bodaj jeden z 
nielicznych ciał zbiorowych, które bardzo 
energicznie dąży do obniżenia swych djet 
przyjazdowych, $ 

Były wnioski zmierzające do skreślenia 
wiydatkówi na opłacanie kosztów podróży 
delegatów do połowy. Rys ten jako świad- 
czący o uspołecznieriu członków: należy za 
psać na konto dodatnie, 

Przedstawienie „Dzieci 
dla dzieci" 

Wtorkowe przedstawienie dziecinne w 
Sali Miejskiej urządzone staraniem Stowarzy 
szenia „Opieka Polska nad Rodakami na 
Obrzyznie“ a wyreżyserowane przez byłą 
artystkę Reduty p. Renę Dziewulską, oraz 
znarego kompozytora p. Eugenjusza Dzie- 
wilskiego, odniosło pełny, a tak zasłużony 
sukces, 

Iustracje muzyczne p. Dziewulskiego bu-, 
dziły ogólny zachwyt swą  harmonijnošcią, 
doborem i subtełnością tonów. O tem, jak 
podniosły wartość obydwóch obrazków sce- 
nicznych — mówić chyba nie potrzeba! 

- Wyróżnić tu należy grę sierotki, oraz kró 
lewicza, życzyć im tylko można, by talent, | 
który bezspornie posiadają, nie został zanie- 
dbany, gdyż z czasem niezwykle może się 
pomyśle on rozwinąć, 

4. Solowych występów przedęwiszystkiem 
zasługuje na wyróżnienie menuet z wdzię- 
kiem i wytwornością odtańczony przez p. 
Dziewułską i p. Kisielewicza, a następnie nie 
zrówinany taniec córeczki pp, Dziewulskich, ja przeciętnie 120 funtów mies., 

Kto i ile ARK w Angjji 
Wysokie płace m 

Najtrudniej rozstać się z przyzwy- 
czajeniami życiowemi wtedy, gdy ze- 
spół ich składa się na t. zw. stopę ży 
ciowją do której takiego anieinnego po- 
ziomu przyzwyczaiły, się i wdrożyły od 
dziesiątków lat nietylko grupy, ale ca- 
łe warstwy społeczne. Gdy dochodzi 
do tego, reakcja staje się gwałtowną, 
gdyż zmiana narusza tradcyje, podwa- 
ża sposób życia, zmusza do skurcze- 
nia się budżetów rodzinnych, zawodo- 
wych, grupowych, klasowych. 

Tego rodzaju wstrząs miał miejsce 
w Anglji przed dwoma miesiącami przy 
obniżeniu płac urzędnikom państwo- 
wym i marynarzom przez rząd Mac Do 
nalda. Kryzys zrobił swoje i przyczynił 
się do obniżenia stopy życiowej w An- 
glji, najwyższej stopy życiowej, jaka 
istniała w Europie, wyższej nawet od 
powojennego standard of life w Sta- 
nach Zjednoczonych. 

Dzięki niezwykłemu swemu bogac- 
twu i hegemonji finansowej, którą spra 
wowała Anglja do chwili ostatnich wy 
darzeń, Anglicy przyzwyczaili się do 
tak wysokich płac i zarobków, o jakich 
na kontynencie nie śniło się w najlep- 
szych czasach. Pomimo rozpoczynają- 
cejj się już fali zniżkowej, pomimo spad 
ku funta, i dzisitj jeszcze płace zarob- 
kowe w Anglji są wyższe niż gdziekol- 
wiek indziej. 

DOBRE ZAROBKI ZAMIATACZY 
ULIC 

Zamiatacze ulic np. płatn. przez 
miasto, otrzymują czy to w Londynie, 
czy to na prowincji — 65  szylingow 
tygodniowo (130 zł. (przed spadkiem 
funta) ; konduktorzy i motosniczowie w 
autobusach miejskich otrzymują 105 
szylingów tygodniowo, stolarze, mula- 
rze — od 75 do 90 szyl. tygodniowo. 
Najlepiej jednak płatnym w Anglji, jak 
zresztą i w innych krajach, robotnika 
mi wykwalifikowanymi są  drukarze. 
Zecer maszynkowy zarabia tygodnio- 
wo 10—12 funtów, co wynosi przysiej 
szym nawet kursie zgórą 1200 złotych 
miesięcznie. 

ZAWODY WYZWOLONE 
W zawodach t. zw. wyzwolonych po 

czesne miejsce pod względem  zarob- 
ków zajmują dziennikarze, którym mo 
gą śmiało pozazdrościć ich koledzy eu- 
ropejscy. Zarobek minimum pracowni- 
ka redakcji wynosi 10 funtów tygodnio 
wo; sprawozdawca parlamentarny o0- 
trzymuje przeciętnie 70 funtów miesię- 
cznie (ok. 22z0 zł.), kierownik działu, 
sprawozdawca teatralny etc. otrzymu- 
j czyli 

Obrazek „Zima“ tak pod względem mu ok. 4000 zł. Są to zresztą płace prze- 
zycznym, jak i estetycznym bezwzględnie 
był najefektowniejszy, piękna Zima, srogi 
Mróz, Płateczki śniegu i Śnieżki — spadają 
ce z góry płatki śniegu, napawały oko peł- 
nią zadowolenia artystycznego. 

Nie można tu nie wspomnieć jeszcze © 
pełuej talentu grze i tańcu p, Kisielewicza— 
czy to w roi: świetnego Pigułki, czy mw wy- 
twornem odtańczeniu menueta, czy też w 
postaci srogiego Mrozu, lub  dobrodusznego 
Św. Mikołaja, - 

Dekoracje p, Szole estetyczne i spokojne 
'w tonach zasługują na wyróżnienie, Następ 
ne przedstawienie dn. 3 stycznia 

Całość wróży z pdwinością zapewnione 
dalsze powodzenie, Życzyć należy, by na- 
stępne przedstawienie dane było w Lutni, 
by mogło je obejrzeć szersze grono dzieci. 
gdyż tak szczupła sala nie mogła zmieścić 
dużego napływu publiczności, a przy kasie 
4 szatni panował formalny natłok, 

A więc dzieci wiłeńskie pamiętajcie na- 
stępne przedstawienie 3 stycznia. 

Mierniczy przysięgły 
WŁODZIMIERZ BORONIECKI 

Wilno, ul. Beliny 16 m. 5, tel. 15—43, 
Godz. przyjęcia: od 9—2 

  

  
BREREGZ ZZOZ PER SRRZPDE ZEE POOOOSRO DRE DRZW PRZ RODE CZZOY ZSS 

„Kto był mordercą? 
Nie było rady, musiałam jechać z 

Pedgettem. Miałam jednak nadzieję, 
że pożegna się z nami przed dworcem, 
ale on nastawał na tem, że odprowa- 
dzi nas na peron. 

— Pomogę pani wsiąść do wago- 
nu. Pociąg odchodzi za kwadrans. 

A więc chodziło mu o upewnienie 
się, że rżeczywiście wyjechałam. , Co 
robić? Pociąg miał odejść wkrótce. 
Pozostało kilka minut. 

— Będzie ci za gonąco, Anno, — 
powiedziała nagle Klara, — udusisz 
się w wagonie. Mam nadzieję, że wzię 
łaś wodę kolońską. 

Netrudno było domyślić się ukrytej 
intencji w jej słowach. 

— Mój Boże! — klasnęłam w rę- 
ce, — zapomniałam! Zapomniałam bu 
telkę na nocnym stoliku w hotelu. Co 
ja teraz . zrobię? 

Na moje szczęście Klara przyzwy- 
czajona była do wydawania rozkazów. 
Odwróciła się stanowczo do Pedgetta 
i rozkazała: 

— Panie Pedgett, prędko, pan zdą 
ży jeszcze pojechać! Naprzeciw dwor- 
ca widziałam skład apteczny. Niech 
pan przyniesie wody kolońskiej dla 
Anny. : 

Wahał się, ale stanowczy wyraz 
twarzy Klary stłumił w nim sprzeciw. 
Pedgett rzucił okiem na zegar į sko- 
czył co sił ku wyjściu. Klara śledziła 
go oczyma, dopóki nie- zniknął za 
drzwiami. 

— Anno, śpiesz się, biegnij przez 

Wydawca Stanieław Mackiewicz. 

ciętne, honorarja publicystów i feljeto 
nistów sięgają kilkudziesięciu tysięcy 
złotych mesięcznie. 

PENSJE URZĘDNIKÓW I BOBBY 
W kategorji urzędników państwo- 

wych i prywatnych pensja przeciętna 

  

Wiicze zęby 
KOMUNIKATY 

Komitet Balowy III Dorocznego Ba 
lu Prawników Stud. USB urzęduje co- 
dziennie prócz świąt od 16—17. W 
tych godzinach od środy tj. od 9.12 

bal. 
* 

Sekretarjat Koła Prawników wzy- 
wa wszystkich członków zwyczajnych 
Koła do opłacenia zaległych składek 
członkowskich. 

drugie wyjście. Rzeczy zostaw, jutro 
zadepeszujesz, żeby odesłano ci je. By 
le tylko pociąg odszedł w porę! 

Spojrzałam na odległy koniec pe- 
ronu: nie było tam: nikogo. Stanęłam 
za kioskiem z gazetami i widziałam 
Klarę, stojącą z zadartą głową przed 
oknem wagonu i rozmawiającą ze mną 
wesoło. Rozległ się gwizd i pociąg 
ruszył. 

Klara żegnała mnie chusteczką, od 
wróciła się w chwili „gdy Pedgett sta 
nął przed nią zziajany: 

— Spóźnił się pan, panie Ped- 
gett. Pociąg odszedł. Pan dostał wo-: 
dę kolońską? Jaka szkoda, że nie po- 
myślałyśmy o tem wcześniej! 

Wyszli razem. Pedgett dyszał cięż- 
ko, musiał biec jak szalony. Klara o- 
degrała doskonale swoją rolę. 

— Jaka szkoda, że Anna nie może 
jechać z nami do Rodezji! Nie chcia- 
ło mi się wypuszczać ją tak samą do 
Derbanu. Ale czy to ona kogo posłu- 
cha? Już pewnie tam ktoś na nią cze- 
ka! 

Miła Klara, znów uratowała mnie. 
IZaczekałam chwilę i wyszłam z 

dworca, we drzwiach ttącił mnie nie- 
zgrabny jegomość ze wstrętnym, ol- 
brzmim nosem. 

ROZDZIAŁ XXI. 

W WAGONIE SIR EUSTACHEGO 

Wykonanie reszty planu nie przed 
stawiało już większych trudności. Na 
cichej ulicy znalazłam przyzwoity, 
choć mały hotel, najęłam pokój i wy- 
spałam się doskonale. 

1931 r. można nabywać zaproszenia na 

  

imo Kryzysu funta 
wynosi 500 funtów rocznie, nauczycie 
le pobierają stosunkowo do liczby lat 
wysługi od 334 do 600 funtów rocznie. 
Najlepiej uposażonymi urzędniktmi pań 
stwowymi są w Anglji sędziowie, któ- 
rzy pobierają przeciętnie 1000 funtów 
rocznie, sędziowie zaś sądów wyższych 
od 2 do 6.000 funtów. 

Pensji policjantów, t. zw. popular 
nie Bobby, mógłby pozazdrościć nieje- 
den urzędnik czy zawodowiec europej- 
ski. Bobby otrzymuje na początek 4— 
5 funtów tygodniowo, pensja szeregow 
ca dochodzi do 10 funtów. Na wyż- 
szych stanowiskach pensjt wynoszą do 
1000 funtów rocznie. х 

Najmniej zarabiają w Anglji robot 
nicy; rolni, bo od 2.do 3 funtów tygo- 
dniowo. 

Przy tem wszystkiem należy nie za 
pominać, iż Anglik - podatnik płaci po 
datek dochodowy dopiero ad sumy do- 
chodu rocznego powyżej 400 funtów. 
Ta suma bowiem (ok. 15,000 zł.) u- 
znana jest przez ustawodawstwo skar- 
bowe w Anglji za minimum stopy ży- 
ciowej. 

Glełda Warszawska 
z dnia 11 grudnia 1931 r. 

WALUTY I DEWIZY: 

Dolary 8,90 i pół—8,92i pół—8,88 i pół 
Gdańsk 173,70 — 174,13 — 173,27 
Holandja 360775 — 361,65 — 359,85 
Londyn 29,70 — 29,75 — 2983 
Nowy-York 8,917 — 8,937 — — 8,997 
N.York kabel 8,924 — 8,944 — 8,904 
Paryż 35,07 — 35,15 — 3498 
Praga 26,42 — 26,41ipół 26.48 
Szwajcarja 178,90 — 17433 -— 173,47 
Berlin w obrotach pryw. 2 1,15 

PAPIERY PROCENTOWE: 
Tendencja niejednolita. 

3 proc. poż. bud. 29,75—29,50. 4 proc. 
pożyczka inwestycyjna 77,50. Ta sama seryjna 
84,50. 5 proc. konwersyjna 40. 5 g'oc. kołe- 
jowa 40 4 proc, delarowa 42,50—42,25. 7 proc, 
stabilizacyjna 52,50 —51,75. 8 proc. L. Z. B. 
G.K. i B. R., obligacje B, G. K. 94, Te same 
7 proc. 83,25, 8 proc. obligacje bud, BGK. 93, 
41 pėt proc, L. Z. ziemskie 93,50. 4 i pół 
proc. warzawskie 46,25. 8 proc. warszawskie 
61,00—60 60 - 60,75. 8 proc. Częstochowy 
55,50. 10 proc. Siedlec 70,50. 8 proc. Łodzi 
58,50—58,70. Tendencja na pożyczki niejedno- 
iits. Na listy zastawne słabsza. 

A KC J E: 
B. Polski—104 — 105. Tendencja 

niejsza. 
Pożyczki polskie w Nowym Yorku: Dil- 

lomowska 51--52,75. Stabilizacyjna 49,25—50, 
Dolar w obrotach prywatnych 8,90 3/4. 

Rubel 4,98 i pół, 

moc= 

LO wo 

KINO Od środy 9 grudnia r. b. Godz. 4, 6, 8, 8— 10 w. 

66 MIEJSKIE „GONIEC NAPOLEONA 
SALA MIEJSKA | Koncert. orkiestra pod batutą p. M Sainickiego. Ceny miejsc balkon 30 parter 60 Kasa czynna odg. 3.30do 10 w. 
Ostrebrameks 5 Już wkrótce ukaze się na ektanie „CHATA ZA WSIĄ" 

  

Dźwię $ wy 

KINO-TEATR 

„HELIO S* 
ul WILEŃSKA 38 

TRIUMF WALCA 
Hans Stuwe. Rzecz dzieje się w Wiedniu, w Rosji w Carski:n Siole. 

wiedeń szaleje, tańczy iśpiewa w najpiękniejszym pr.eboju sezonu 

osnuty na tle życia króla walców Strause. Rekordowa obs ada 
Najsłynniejsza gwiazda Europy На Вта i czarujący smant 

Czarujące melodje! Przepych wystawy. 
Nad progiam: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8i 10'15. 

  

  

  

kuć Dziś wielka й п € Na_ tle powieści GABRIELI 
HOLLYWOOD rewencja dźniętow PY WG A ZAPOLSKIEJ „TAJEMNICA 

CYTADELI! WARSZAWSKIEJ". Dram:t miłości, intryg i podstępu. W rolach głównych ADAM BRODZISZ, Mi- 
Mickiewicza 22 | CHAŁ WARKONYI I LA JANA. Pieśni i tańce cygańskie! Polskie piosenki w wykonaniu ADAMA BRODZISZA 

tel. 15-28 Dodatki dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8 i 015, w dnie świąt. o g. Zeej. 

D-iš! Wielki dźwiękowy dramat erotyczny mający za io stosunki rodzinne w rosyjskiej wsi 

Dźwiękowe WEEJSKIE GRZECHY no   „PAN“ 
dukcja SOWKINO. Reslizacja: OLGA PREOBRAŻENSKAJĄA. W rolach głównych wybitni srtyści teatru Sta- 
tea w Moskwie E. TESARSKAJA, R, PUSTNAJA, 6. BABIKIN. Nad program: Atrakcje dźwiękowe 

i tygodnik filmowy ,,Pat'. Poszątek o godz. 4 ej, w dnie świąt. o g. 2-ej. Ceny cd 40 gr. 

  

UEWIĘNOWA KIRO 

CGJIN| 
WIELKA 47. tei. 15-41 

  

  

Dziś! największy sukces biežącego sezonu! 

śpiewna kreacja, 
bożyszcze tłumów 

Śpiewno dźwiękowy dramat miłosny. 

Najnowsze i najgłośniejsze 

RAMON NOVARRO-PORUCZNIK ARMAND 
arcydzieło atrakcyjna 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,30, w świąt. o godzinie 2-ej. Na l-szy seans ceny zniżone, 

  

     
  

sko - Nowogródzkiej Izbie Lekarskiej 

z wynagrodzeniem 500 zł. miesięcznie, 

„AE A) KES 

środka od odcisków 

Precz z elektrycznym odkurzaczem 

Cena tylko 5 zł Do nsbycia w wy- 

ogłasza konkurs na posadę 

Bliższe szciegóły i składanie podań w 
kancelarji Izby (ul, Mostowa 8) 

B we wszystkich aptekach i 

a Prow. A. PAKA, ! 

(wchłaniaczem)!! cena którego wynosi 
do 740 zł. 

twórni Szczotek i Pędzii pod firmą 

B. SYMONOWICZ 

Konkurs 

Kasy Chorych w Woropajewie 

do dnia 26 grudnia 1931 r. 

składach aptecznych znanego 

šis ECK 

Obecnie zastępuje go 

ul św. J»ńska Nr. 7 

Biuro Pośrednictwa Pracy przy Wileń- 

szczotka- wchłanizcz 

vis a vis Uniwersytetu, 

    

poleca 

   B 
Resrezentacje; ul. Jagiellońska 9, 

EEST 

= 
E LEKARZE [gpiKOSMETYKA 

" pokroR mb. GABINET DOKTUR MED. 

  

NADRYŁNJEBICZOWA Sati i 
przyjmuje od 1l—12 ieczniczej 

iod 5—6. WILNO, 
Choroby skórne, lecze- 
nie włosów, kosmetyka Mieklewicza 31—4 

kobiecą lekarska i operacje ko- - 
smetyczne. Wilno, ra R. dadko- 

Wileńska 33, m. 1. , 

Dr. Med. 
  

jej skazy i braki, Masaż 
kosmetyczny twarzy. 

Em.Cholem Masaż ciała, elektrycz- ra, skórki, ubrania, je- 
ny, wyszczupiający (pa- dwabie, bielizna, swet- 5 pokoi, z wygodami i   

  

Ogłoszenie 
EDYKT LICYTACYJNY. 

W Sądzie grodzkim w Krośnie (Małopolska) do Lcz. E. IV. 3217/29 odbędzie 
się w dniu 27 kwietnia 1932 r. o godz. 930 przed poł. w biurze Nr, 14, licytacja 
Fabryki Firmy „Zakłady Przędzałniczo-Tkackie" $. A. w Krośnie, obj. whl. 442, 
739, 927 990 i 1085 ks. gr. gm. kat. Krošno, obejmujących teren fabryczny przędzalni z 
budynkami tabrycznemi, administracyjnemi i kompletnem urządzeniem przędzalni, w szcze- 

gólności: a) grunta o obszarze 8 ha, 71 a 61 m2 w oóległości około 200 m. od dworca 

kolejowego w Krośnie, — b) budynki: fabryczne o kubaturze przeszło 20.000 m3, maga- 
zyny o kubaturze 2.400 m3, mieszkalne i administracyjne o kubaturze przeszło 2.500 m3, 
wszystkie zbudowane w r. 1922 — c) maszyny: kotły, maszyny parowe, pędne, kompletne 

maszyny przędzalnicze na 1.280 wrzecion pochodzenia angielskiego fabryki James Meckie 
Belfort, zmontowane w r. 1923, gotowe do uruchomienia, kompletne urządzenia technicz= 
ne, instałacje gazowe i elektryczne. Fabryka położena jest w mieście Krośnie w Mało- 
polsce, w zagłębiu nattowem i gazów ziemnych. W odległości 12 klm. od fabryki znajduje 
się Okręgowa elektrownia z której fabryka może pobierać prąd elektryczny i gaz ziemny. 

Wartość tych nieruchomości wedle 
marca 1930 r, wynosi: 

grunta i budynki — 

sądowego protokułu oszacowania z dnia 29 

781.557.80 = —ZŁ 
przynależności (maszyny, urządzenia fabryczne it.p.) „ 1,213.452.05 

ra 
najniższa zaś oferta, poniżej której 

nie zostanie sprzedaną, wynosi 

zem — — — Zł 1905.009,85 
nieruchomość 
— — — Zi. 997 504,92 

RO RZEZ WO TB PCR APO TED CEZ EB OT TOW TA CZP IDA POD TIR DA 

Wstałam wcześnie i poszłam do 
miasta kupić niezbędne drobiazgi. Do 
odejścia pociągu do Rodezji, to zna- 
czy do ll-ej, nie chciałam nic przed- 
siębrać. Pedgett zapewne nie rozpocz- 
nie swych zbrodniczych kroków przed 
wyjazdem szefa. 

Jak to czasem od drobiazgów za- 
leżą rzeczy poważne! 

Rozwiązane sznurowadło przy trze 
wiku spowodowało, że zatrzymałam 
się na rogu ulicy. Zanim wyprostowa 
łam zgięte plecy i podniosłam głowę, 
ktoś potrącił mnie mijając i mruknął 
jjakieś przeprosiny. Twarz przechodnia 
wydała mi się znajomą, ale nie zwróci- 
łam na niego uwagi. Minęło już sporo 
czasu, od mego wyjścia i musiałam 
wracać do domu. 

Widząc tramwaj, który już miał 
odejść, podbiegłam. Ktoś biegł wślad 
za miną. Zdążyłam wskoczyć na sto- 
pień, człowiek, który biegł za mną, 
zrobił to samo. 

Poznałam zaraz w nim tego, który 
tnącił mnie, kiedy zawiązywałam sznu 
rowadło i zrozumiałam, dlaczego 
twarz jego wydała mi się znajomą: 
był to ten sam jegomość z długim no- 
sem, na którego wpadłam wczoraj, 
wychodząc z dworca. 

Czyżby to był tylko zbieg okolicz- 
ności? Czy też ten człowiek śledził 
mnie umyślnie.ż 

+ Wysiadtam z. tramwaju i wpadłam 
do najbliższej bramy. Ten sam jego- 
mość wyskoczył za mną. : 

Tak, teraz było to jasne. Śledzono 
mnie. Za wcześnie zaczęłam triumfo- 

wać. Zwycięstwo nad Pedgettem nie 
było rzeczywistem! 

Cała ta historja stawała się coraz 
poważniejszą, Morderstwo w wiili w 
Marlow nie było czemś  przypadko- 
wem. Było ono ogniwem w jakiejś ta- 
jemniczej, a skomplikowanej akcji, do 
skonale zorganizowanej szajki. O sile 
tej szajki mogłam się przekonać z o- 
powiadań putkownika Rice'a i z roz- 
mowy, podstuchanej w Musenbergu. 
Wszystko to tworzyło misterny łań- 
cuch zbrodni, dokonywanych pod kie- 
runkiem tajemniczego „Pułkownika”. 
Przypomniałam sobie, co opowiadano 
na „Kilmorden Castle“ o strajku w 
Randzie, spowodowanym przez tajną 
organizację. Podobno było to dziełem 
„Putkownika“. On dawał wskazówki, 
opracowywał plany, organizował i wy 
dawał rozkazy, a jego ludzie prowa- 
dzili „robotę* na miejscu. Ale kto wie, 
jak tam było w istocie? Może on sam 
był tam j osobiście kierował wsżyst- 
kiem, kryjąc się pod maską, pod którą 
nie mogli go poznać nawet najbliżsi 
współpracownicy? 

Pułkownik Rice miał. misję od wy- 
wiadu brytyjskiego odnalezienia i zła- 
pania niebezpiecznego zbrodniarza. 
Tak, to było jasne! 

Ale ja? Jaka jest teraz moja rola 
w tej sprawie? Jeśli im chodziło o u- 
sunięcie mnie z drogi, to znaczy uwa- 
żają mnie za niebezpieczną. 

Myślą, że ja wiem coś, co mogło- 
by ich zgubić, a to, „coś* musi mieć 
jakiś związek z diamentami. Jedynym 
człowiekiem, który mógłby mi to wy- 
jaśnić, był Harris Riborne'. On zna bo- 

  

EUralog 
Choroby nerek,  PĘ- nas 

cherza i dróg moczo- ja, Wypadanie włosów, 

  

wych przyjm. 12 — Zzypjeż, Indywidualne 
i 5—7. Jagiellońska 8 gobiaranie kosmetyków 
tel. 10-63. do każdej cery. Ostat- 
3 DOKTOR nie zdobycie kosmety« 

ki racjonalnej, 
J. BERNSZTEIN Codziennie od g. 10—8 
choroby skórne, we* W. Z. -P. 43. 
neryczne i moczo- sra 

płciowe. 
Ul. Mickiewicza 28,n1. 5 
przyjmuje 9-1 i 4—8. 

Brwi 
  

te przyciemnia heszną 

t regalije, M sęsdizga, 
Gabinet 

AKUSZERKI [JĄ] <osmetyż: © e GTS 
Lecrniczej 
I. Hrynlawicsewaj, 

AKUSZERKA uj, WIELKA Ri8 mó. 
ŚMIAŁOWSKA przyj wy. 6-11 4-7 

przeprowadziła się El. "Zr MA 
Zamkowa 3 m. 3, Ga RE 
binet Kosme ves в 
suwa zmarszczki, piegi 
wągry, łupież, brodav POSADY 
kle kurzajki, wypadanie 

włosów = = 

: т Stużąca   

POPIERAJCIE złode, pracowita, ia 
re- *godnz, 7 dobsemi 

jerencjami 
L a P e miejsca przy dzieciach na Zwierzyńcu.:Moniu- Słowa 

В %9 ВЕ EE K7 szyciem — dowiedz.szki 27 m. 2. A. Z. 
Wiłkomierska 3 m. 1p.p, —— m „nama 

  

wiem tę część historji, która dla mnie 
pozostała niewiadomą. Ale on zniknął, 
ratując się przed wymiarem sprawied- 
liwości, i może już nigdy się nie spot 
kamy... ` 

Trudno! Nie czas na bezmyślne ża 
le. Ja, dumna ze swych zdolności de- 
tektywistycznych, wpadłam sama w 
sieci szpiegowskie. 

Pierwszy raz zaczęłam tracić zim- 
ną krew. Raz już uratował mnie Ribor 
ne, drugim razem wywinęłam się im 
Sama, ale teraz otoczona byłam przez 
wrogów, byłam sama w dużem mieś- 
cie nieznajomem i czułam się, jak ska 
zana na śmierć. 

Z trudnością zapanowałam nąd so- 
bą. Ostatecznie nie mogą oni napaść 
na mnie na ulicy! Jestem w kultural- 
nem mieście, pełno policjantów na każ 
dym rogu. Będę bardzo uważać. Oni 
nie mogą zrobić mi nic złego! 

Nie odwracając się weszłam do 
kawiarni i kazałam podać wina, dla 
dodania sobie otuchy. Jak spodziewa- 
łam się, długonosy jegomość wszedł 
za mną i siadł przy sąsiednim stoliku. 
Ale ku memu zdumieniu zaraz wstał i 
wyszedł. Zaniepokojona tym manew- 
rem, podeszłam do drzwi i wyjrzałam 
ostrożnie. Długonosy jegomość rozma- 
wiał z Pedgettem. 

Rozwiały się ostatnie wątpliwości. 
Pedgett spojrzał na zegarek i szepną- 

   
„LWÓW w WILNIE 

Lwowskie Towarzystwo Akcyjne Browarów Sp. Akc. 
znakomite i niedoścignionej jakości 

2,00 MOVIE 
EKSPORTOWE (jasne) 
BAWARSKIE (ciemne) 

' PORTER IMPERJAL (czarne) 
Żądajcie a przekonacie się! 

    

Okazyjnie 
do sprzedania aparatu- 
ra dźwiękowa, reflek- 
tor teatrainy i piecyk 
elektryczny w dobrym 
stanie. Kalwaryjska 99 
m. 1. 
PA 

Pianino 
wypadkowo, prawie n0- 
we, zagraniczne, Sprze- 
daię. Bankowa 1, m. 2 
z Makowej. Pawłowi» 
czowa. 

  

LOKALE 
tel. 5-44, 

Z powodu wyjazdu 2 mieszkania 
de sprzedania z 3 i4 pokoi ze 

stół jadalny, otomana, Wszelkiemi wygodami 
biurko, łóżka, szafa, ro- nowoczesnemi, wanna 
wery damski i męski na miej:'ca do wyna- 
radio 6 lampkowe, apa: ięcia. Wilno, nl. Sło- 
rat anodowy, głosnik wackiego 17. 
Filipsa.  Kostjumy Ę 
palia męskie, kwiaty "Do wynajęcia 
doże. Zwierzyniec, ul. mieszkanie 5=cio poko- 
Dzielna 30 m. ].od12-6 jowe suche i stonecz- 

meme ne Z elektrycznošcią i 
OKAZYJNIE. wygodami cena 160 

Lombard Biskupia 4 tel zł. Ze względu na du- 
14—10 sprzedaje (odże pokoje może być na 

| A 
  

  

nali,sodświeżs, usuwa 9-ej do 2 p.p., od 5-ej 2 rodziny. Antokolska 
do 7 w.) palta zimowe 50. 
damskię i męskie, łut- 

  

Mieszkanie 

nie). Natryski „Hormo- ry, pianina, łortepjany, ogródkiem do wynaję- 
według prof. Spuh- motory elektryczne, bry cia. Pańska 4 m. 3. 

| ПН 
Wegiei lami 

dostarcza firma „Weg> Matura. 
łobor* po cenach nie Przygotowywanie 

lanty i wiele innyc 
pozostałych z licytacji 

tantów, 
Z 

  

173422 4 wszystkich  przedmio- onkurencyjnych lecz tów do egzaminów w 
waga i gatunek SWA- zzkresie szkół Średnich. 
rantowane ul. Mickie- Języki obce: francns- 
wicza 27. ki, niemiecki (konwer- 

у sacja) pa a * 
grecki. Lekcyj udziela- Do sprzedania ją rutynowani korepe- 

6 sreb. łyżek stołow, torzy b. nauczyciel 
z lit. K. za 40 zł. gimn. n:g, lilozolji i 
Zgł. do dozorczyni do spec. matematyki. Zgł. 
mu Nr, 10 ul, Wielka, do Adm. „Słowa* pod 
codz. od 2 — 4, - „Matura“, 

    

— — m 4 

Do sprzedania Matka 
tanio — dogodnie naczworg: dzieci w cięż- 
raty place przy Śni kich warunkach będąca 
piszkach Kalwsryjskich woła o pomoc dla wy- 

  

" różnej wielkości. In-kupienia maszyny do 
form. Finna 5y2 m. 3szycia zastawionej w 
od 5 do 6 wiecz, lembsrdzie, O sklada- 

  

— nie naldrobniejszych 
poszukuje Tanio sprzedam PLAC oliar prosi w Redakcji 

pod literami 
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Rozmowie ich towarzyszyty wymowne 
gesty w moim kierunku. Zrozumiałam, 
że zawisło nade mną groźne niebezpie 
czeństwo. Chcą mnie aresztować pod 
jakimś pozorem. Niema nic łatwiejsze 
go, jak oskarżyć samotną kobietę © 
kradzież. Któż uwierzy moim zaprze- 
czeniom? Harris Riborne nie mógł u- 
wolnić się od zarzutu kradzieży dja- 
mentów, chciał 
mnie nie było co do tego żadnych wąt 
pliwości!). Zbyt trudną była walka z 
djabelskiemi machinacjami „Pułkow- 
nika”. Machinalnie spojrzałam na ze- 
garek j zrozumiałam, dlaczego Pedgett 
zrobił to samo przed chwilą: 0 11-eį 
odchodził pociąg do Rodezji, zabiera- 
jąc: wszystkich moich przyjaciół, któ- 
rzy mogli bronić mnie. Dlatego nie 
zaczepiano mnie tymczasem. Ale, jak 
tylko pociąg ruszy, pułapka się za- 
trzaśnie! # 

Zawołałam kelnera, aby zaplacič> 
Na sekundę serce zamarto mi w piersi! 
W mojej torebce leżał pugilares, wy- 
pchany banknotami. 

' 

Ktoś zręcznie wsunął mi go, zapew 
ne w tramwaju. 

Straciłam głowę i wybiegłam z ka- 
wiarni. Policjant i długonosy jegomość 
zauważyli mnie zaraz. Szpieg krzyk- 
nął i wskazał na mnie palcem. Bieg- 
łam co sił, nie zwracając uwagi na zdu 
mione spojrzenia przechodniów. Czu- 

wszy kilka słów, poszedł szybko wdół łam, że każda stracona chwila może 
ulicy. Wydał jakiś rozkaz długonose- 
mu szpiegowi. Ale jaki? 

Serce ścisnęło mi się złowrogiem 
przeczuciem, Tymczasem mój prześla- 
dowca podszedł do policjanta na rogu. 

być zgubną... 
Jak błyskawica roziaśniła mój zmę 

czony mózg myśl: 
— Dworzec?—zapytałam, biegnąc. 

rosto i naprawo!.. 

S 

Redaktor w. z. Witeid Tatarzyśsti. | 

był niewinnym  (dla 
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