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Kryzys gospodarczy POSIEDZENIE IZBY POSELSKIE 
a kryzys nastrojów 

Kryzys gospodarczy, zwłaszcza wy 

stępujący w tak ostrej formie jak dziś, 

pociąga za sobą przemiany nie tylko w 

dziedzinie materjalnej ale i psychicz- 

nej. 

Zagrożona wytwórczość ponosi ol- 

brzymie straty, — szuka więc nowych 

dróg, przegrupowuje swe siły i šrod- 

ki, przystosowuje się powoli do no- 

wych warunków. jej ostatecznym ce- 

lem jest odzyskanie zachwianej równo- 

wagi w wymianie produkowanych 

dóbr. Odzyskanie tej równowagi sta- 

nowi jednocześnie o końcu przesilenia. 

I jakkołwiek ogólna suma strat mate- 

rjalnych może sięgać zawrotnej wyso- 
kości, — z opanowaniem kryzysu roz- 

poczyna się znów okres normalnych i 

ustabilizowanych, pomimo ich odmien- 

ności, stosunków gospodarczych, wa- 

runkujących możliwość osiągnięcia do- 

brobytu. 
Niestety, kryzys gospodarczy pocią- 

ga za sobą przemiany również w psy- 

chice zbiorowej. Dojrzewają one i opa- 

nowują ogół ludności w dwuch płasz- 

czyznach i w dwuch kierunkach. Bez- 

robocie i wogóle trudności zarobkowa- 

nia wytwarzają atmosferę podniecenia. 

Z drugiej strony brak odporności w spo 

łeczeństwie przeciwko  przewlekłemu 

działaniu czynników i warunków nie- 

sprzyjających pograża ludność w stan 

apatji. Pierwsze dotyczy w dużej mie- 

rze warstw sprzedających pracę włas- 

nych mięśni i mózgów, drugie—warstw 

rzucających na rynki owoce tej pracy. 

Trudniejszą jest analiza nastrojów w 

tych warstwach, które produkują, nie 

posiłkując się pracą najemną. Do tych 
należą naprzykład drobni rolnicy. 

Pauperyzacja im szersze koła zata- 

cza, im trudniejsze są warunki egzysten 

cji, tem prędzej prowadzi do zorgani- 

zowanej walki o byt, która, tak czy 

inaczej, zawsze jest wykorzystywana 

dla celów politycznych. Z dnia na dzień, 

bez przerwy, jednostajna szaruga  je- 

sienna, pozbawiona promieni słońca, 

pozbawia energji, inicjatywy i przed- 

siębiorczości, działa jak zastrzyk na- 

senny. A sny? Sny zwątpienia we włas- 

* ne siły, zwątpienia, że może być jutro 

lepsze. 

(Zależnie od tego, w jakiej płaszczy- 

źnie odbywają się przemiany w nastro- 

jach psychicznych mas zarysowują się 

kierunki tych przemian. Pierwszy z 

tych nazwałbym bojowym, agresyw- 

nym, — drugi zaś bestorowym. 

Trzeba oddać sprawiedliwość obec- 

nemu rządowi, że przewidział zawcza- 

su i poważnie liczył się z rozważanemi 

wtórnemi skutkami kryzysu gospodar- 

czego. ° 
W styczniu roku bieżącego rząd 

podjął się akcji zwężenia rozpiętości 
między cenami wyrobów  przemysto- 

wych a produktów rolnych. Już zgóry 

przewidzieć można było, że akcja ta 

da wyniki dodatnie o tyle, o ile zamie- 
rzone zwężenie rozpiętości 

w ramach konjunktur gospodarczych— 

bez nacisku i nawet bez inicjatywy ze 

strony władz administracyjnych. Tem 

niemniej, zabiegi rządowe w tym za- 

kresie miały wyjątkowo duże znaczenie: 

przyspieszyły proces naturalny, zmu- 

szając opornych i ociągających się prze 
mysłowców do zastanowienia się nad 

sytuacją. Z drugiej strony poważną 

rolę odegrywają tu intencje. Chodziło 
0 przełamanie nastrojów depresji i 

zwrócenie uwagi społeczeństwa  rolni- 

czego na to, że zmniejszenie jego zdol- 

ności nabywczej może być, choć czę- 
ściowo, wyrównane przez spadek cen 

wyrobów nabywanych przez rolnictwo. 
Było to, powiedzmy obrazowo, imito- 

wanym promieniem słonecznym, który 
rozwidnił horyzont spowity mrokami 

mieści się 

szarugi jesiennej. Imitowany — tak, 

przez to jednak nie zmniejsza się jego 

znaczenie i wartość jako czynnika 

przęciwdziałającego czynnikom depre- 

sji psychicznej wśród rolników. 

Przykład drugi. Polska jest mocar- 

stwem, które wśród innych państw 0 

tem znaczeniu posiada bodaj że naj- 

mniejszą ilość bezrobotnych, tak fizy- 

cznych, jak umysłowych. A jednak 

właśnie u nas purzedsięwzięte zostały 

jaknajdalej idące środki celem zażegna- 

nia skutków kryzysu gospodarczego w 

odniesieniu do oddziaływania jego na 

nastroje mas. Poczyniono ułatwienia, 

by płatnik-rolnik mógł uiszczać należ- 

ności podatkowe w naturaljach, które 

wydatnie powiększy finansową pomoc 

państwową na rzecz bezrobotnych. 

Wprowadzono w życie przepisy, otwie 

rające dostęp do fabryk większej ilo- 

ści poszukujących pracy, przy dawnej 

wysokości produkcji. Społeczeństwo 

zostało pobudzone da inicjatywy i o- 

fiarności. Wszędzie mamy społeczne 

komitety pomocy dla bezrobotnych, 

względnie komitety zwalczania bezro- 

bocia. Musimy stwierdzić, że społeczeń 

stwo złożyło dowody najlepszej woli i 

całkowitego zrozumienia intencyj rzą- 

du. Im większa będzie ofiarność ze 

strony społeczeństwa, tem bardziej 

kruche będą podstawy, na których o- 

bóz opozycyjny opiera przypuszczalny 

sukces swych knowań  przeciwrządo- 

wych. Im sprawniejsza będzie akcja po 

mocy społecznej, tem więcej tracić bę- 

dą na wadze nastroje bojowe, podsyca- 

ne przez agentów socjalistycznych i ko 

munistycznych. 
Tak więc nastroje zniechęcenia prze- 

platają się z nastrojami potrzeby wal- 

ki politycznej o inne jutro. I te i dru- 

gie są szkodliwe. Trudno nawet po- 

wiedzieć, które są szkodliwsze, które są 

trudniejsze do opanowania. Jedno nie 

ulega wątpliwości, że te warstwy spo- 

łeczeństwa, które zdają sobie sprawę 

z sytuacji i jej powagi, winny zwarta 

masą i wszelkiemj siłami poprzec za- 

biegi rządu podjęte celem przeciw- 

działania tej lub innej psychozie, po- 

wstałej na tle przewlekłego kryzysu go 

spodarczego. 

Już na wstęnie zaznaczyłem, że a- 

naliza nastrojów wśród warstw, produ- 
kujących pewne dobra własnemi środ- 

kami pracy, nastręcza większe trudno- 

ści. Mieliśmy tu na myśli przedewszy- 

stkiem największą grupę ludności, mia- 

nowicie drobnych producentów — го!- 

nych. Taki drobny rolnik powienien był- 

by wykazać albo pewien odruch prote- 

stu przeciwko istniejącym stosunkom, 

pewien nastrój bojowy, albo też znie- 

chęcenie, zależnie od jego indywidual- 

nych cech. Osobiście za taki odruch u- 

ważam szukanie nowych terenów, na- 
wet jeżeli chodzi o przejście granicy 

sowieckiej — ba mniejsza o to, czy to 

były osoby oszukane, okłamane, czy 
namówione, — głównym jest tu mo- 

ment samego faktu. Znów, do objawów 

zniechęcenia zaliczyłbym tą okolicz- 

ność, że w tym najcięższym okresie 

zrzeszenia reprezentujące interesy rol- 

nictwa są bardzo powściągliwe w wy- 
suwaniu postulatów i żądań, wówczas 

gdy dwa lata temu i nawet rok działal- 
ność tych zrzeszeń właśnie szła w tym 
przedewszystkiem kierunku. 

A jednak spostrzeżenia ; obserwa- 

cje stwierdzają, że na wsi przeważają 

inne nastroje, polegające na przeświad 
czeniu, że musi jednak nastąpić jakaś 
zmiana, bo tak, jak jest, nie może być 

dłużej. Jaka zmiana” — nikt nie wie: 
na lepsze albo na gorsze, byle zmia- 

na, byle nie ta obecna, przytłaczająca 

monotonnością, beznadziejność. Nie zli- 

czyć różnych przepowiedni, od wpro- 

PAŃSTWOWY PODATEK PRZEMYSŁOWY 
WARSZAWA. PAT, — Marszałek, otwie 

rając 40-te posiedzenie Sejmu, zakomuniko- 
wał, że od 'ministra skarbu otrzymał zamknię 
cie rachunków państwowych za rok 1929 — 
1930. Odesłano je do komisji budżetowej, 

Z kolei Izba przystąpiła do sprawozdania 
komisji skarbowej o rządowym projekcie u- 
stawy w sprawie zmiany ustawy o państwo , 
wym podatku przemysłowym, 

Referent pos, Wartalski podkreślił, że nowe 
la zawiera znaczne ulgi, wprowadzono imia- 
nowicie duże zniżki stawek podatkowych, któ 
re, z chwilą gdy będą wprowadzone w ży- 
cie, wyniosą prawie połowę ciężaru podatko 
wego. Wprowadzenie ich w życie ma nastę- 
pować stopniowo, Ponadto mówca przewi- 
duje w szerokim zakresie ulgi podatkowe, któ 

rych będzie Ministerstwo 
Skarbu. 

Poczem zabrał głos poseł Stahl w imieniu 
Klubu Narodowego oświadcza, że wszelkie 
nowe obciążenia podatkowe przy dzisiejszym 
stanie gospodarczym poglębiają kryzys i nie 
dają realnego efektu dla skarbu, 

Pos. Zaremba (PPS) ubożewa, że projekt 
istotne ulgi przynosi tylko przedsiębiorstwom 
dobrze zorganizowany:n, zresztą ciężar zosta 
je przerzucony na szerokie warstwy. ludno- 
ści, 

Pos. Rottenstreich (Koło Żyd,) obrazuje 
ciężkie położenie kupiectwa żydowskiego i 
domaga się, żeby Sejm przystąpił także do 
dyskusji nad wnioskami Koła Żydowskiego wi 
sprawie świadectw przemysłowych. 

mogło udzielać 

PRZEMÓWIENIE MIN. ZAWADZKIEGO 
Po godzinie 4 po południu obrady Sejmu 

toczyły się dalej nad nowelizacją podatku 
przemysłowego, 

Następnie zabrał głos wiceminister skarbu 
p. Zawadzki. Ministe” na wstępie zaznacza, 
że nasz system po wy musi ulec grun- 
townej przebudowie, dla której jednak mo- 
ment obecny nie jest odpowiedni, Popiera- 
nie obecnej reformy usuwa tylko najuciążliw 
sze strony tego podatku, Do najbardziej 
szkodliwych stron minister zalicza trzy: po 
datek obrotowy był tak uciążliwy dlatego, 
że uderzał w życie gospodarcze w chwili naj 
bardziej drażliwej, tj. w chwili obrotu gospo 
darczego, krępując ten brót, Drugą ujemną 
stroną była niemożliwość. przystosowania go 
do przychodu, Nie było żadnej proporcjonal- 
ności między podatkami w dotychczasowej 
formie, a przychodem płatników. Trzecią u- 
jemną stroną była trudność uchwycenia obro 
tów płatników, starcia i trudności zarówno 
= urzędników skarbowych, jak i dla płatni 

w, 
Te ujemne strony podatku obrotowego z0- 

  

stały przez obecną nowelę w znacznym stop 
niu złagodzone, Nastąpiła przedewszystkiem 
zmiżka stawek podatkowych. Ze zniżek tych 
korzystać będą poszczególne gałęzie życia 
gospodarczego, w zależności od tego, jak się 
ma ich obrót do przychodu, Ulgi te są bar- 
dzo poważne, bo zmniejszają podatek dla 
handlu hurtowego z 1 do pół proc, co za 
rok będzie przeprowadzone dla handlu deta- 
licznego — z 2 proc. do 1 proc, Dalej dla 
rzemiosł zmniejszono podatki z 2 do 1 i pół 
proc, (za rok do 1 proc,). Więc to są ulgi 
znaczne. Bynajmniej nie są stosowane do 

| sęp przedsiębiorstw wielkiego kapitału, 
ępnie, ryczałt przynosi drobnym przed- 

siębiorstwom 
Natomiast stoimy na stanowisku, że przed 

siębiorstwa większe — czy to przemysłowe, 
czy handlowe — muszą prowadzić prawidło 
«wo księgi. Zwolnienie od obowiązku by 
1oby uprzywilejowaniem lej kon- 
Кигепсй, Aby ułatwić prowadzenie ksiąg 
przedsiębiorstwom średniej wielkości, Mini- 
sterstwo Skarbu opracowało projekt upro- 

  

Pogrzeb Kamila Mackiedicza 
WARSZAWA. PAT. — 15 grudnia 

rano odbył się pogrzeb ś. p. Kamila 

Mackiewicza, znanego artysty malarza 

i karykaturzysty. Po nabożeństwie ża- 

łobnem w kaplicy Powązkowskiej na- 

stapiło wyprowadzenie zwłok na cmen 

  

tarz. Trumnę ze zwłokami artysty od- 

prowadzali najbliżsi przyjaciele, kole- 

dzy, liczni przedstawiciele prasy oraz 

firm wydawniczych, z któremi zmarły 

współpracował. 

szczenia księgowości, który jest prawie u- 
kończony, Kończąc swe obszerne przemó- 
wienie, minister podnosi, że zbiegiem okolicz 
ności rząd przedstawia tę ustawę w chwili, 
kiedy w innych państwach następuje znacz 
ny wzrost obciążenia, ponieważ wskutek nie- 
ostrożnej polityki budżetowej znalazły się о- 
ne w ciężkiej sytuacji. 

Po przemówineiu p, wiceministra Zawadz 
kiego przystąpiono do głosowania, Ustawa 
przesła w brzmieniu komisji, Przy głosowa- 
niu nad całością ustawy powstał również 
Klub Narodowy, co BBWR przywitał okla- 
skami, Z kolei przyjęto 5 rezolucyj posła 
Rottenstreicha, 

Następnie przystąpiono do sprawozdania 
komisji skarbowej w sprawie zmiany usta- 
wy z roku 1926 o podatku od lokali. 

PODATKI OD LOKĄLI, ZAJĘĆ 
ZAWODOWYCH i NIERUCHO- 

MOŚCI. 
Referent poseł Czernichowski (BB) о- 

świadczył, że podwyżka podatku od lokali 
pozostaje w ścisłym związku z akcją budow 
laną, 

W głosowaniu ustawę przyjęto bez zmian 
w 2-m i 3-m czytaniu. 

Następnie poseł Wiślick; (BB) zreferował 
projekt ustawy o specjalnym podatku od nie- 
których zajęć zawodowych, Ustawa ta jest 
ustawą kryzysową, Pociąga do Świadczeń 
podatkowych rejentów, pisarzy hipotecznych 
i komorników. Kosnisja poczyniła w ustawie 
wiele poprawek, Ustawę przyjęto w drugiem 
i trzeciem czytaniu według wniosków komi- 
sp. 

Następnie poseł Psarski (BB) zreferował 
łącznie dwa rządowe projekty ustaw, nowe- 
lizujących dotychczasowe przepisy w sprawie 
wymiaru i poboru pańswowego podatku od 
nieruchomości w gminach miejskich i od nie- 
których budynków w gminach wiejskich. Re 
ferent stwierdza, że wniesione przedłożenie 
rządowe zawiera konkretne przepisy: a) pod 
wyższenie stawki podatkowej 7 proc, na 10 
proc., b) zezwolenie na dodatkowe zmiany, 
c) zezwołenie Ministerstwu Skarbu na 
przelanie jego uprawnień w zakresie ulg 
podatkowych na podległe mu władze skar 
bowe, d) zniżenie dodatkowego wynagro- 
dzenia związków komunalnych za wymiar i 
pobór tego podatku z 5 proc. na 4 proc, sum 
pobieranych, 

Następnie pos, Świeżawski (BB) zrefero 
wał ustawę o podatku od energji elektrycz- 
nej, którą to ustawę przyjęto w 2-m į 3-m 
czytaniu. 

Następne posiedzenie wyznaczono na pią 
tek, na godzinę 4 po południu, 

  

Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
PRZEMÓWIENIE PROKURATORA RAUZE 

WARSZAWA, 15,12 (tel. własny), — dzi, że ta postać przedziwnie piękna ze sty- pującą kraj”, Tam, prócz Liebermana j Pra- 
Dziś o godzinie 10 min. 30 przemawiał pro- gmalem męczeństwa odrodziła się wpierw niż giera, działał również Ciołkosz, z Da 
kurator Rauze, Na czas przemówień stron naród, Naród się nie odrodził. Następnie mówi „Piasta* działaj Witos i Kiernik, z ramienia 
Prezes Sądu Okręgowego wprowadził spe- „swobody demokratyczne były nadal nadu- „Wyzwolenia* oskarżony Putek, Od czasu 
cjalne obostrzenia, 
biletów, oraz napisy głoszące, że sala będzie 
zamknięta w czasie rozprawy i wchodzić i 
wychodzić nie wolno, jedynie w przerwach, 
Prokurator Rauze w swej mowie oświadcza: 
Naród szczęśliwy niema historji. Paradoks 
ten ma uzasadnienie, bo historja, to dzieje 
wojen i przewrotów. 

Dalej mówi o Witosie. Wincenty Witos 
dnia 28 października 1931 r, oświadczył, że 
trzeba z rządem dyktatury skończyć, a jed- 
nocześnie oburzał się „mnie, który zamie- 
rzał tylko dokonać zamachu, sądzą, a tego, 
który zamachu dokonał wielbią”, Ale tak już 
jest, kto w rewolucjł zwycięża nietylko nie 
ulega karze, ale jest wieńczony w wawrzyny. 

Dalej oskarżyciel publiczny daje obszerny 
ryst historyczny idei państwowej od czasów 
średniowiecza począwszy i przechodzi do 
dziejów Polski. Wykazuje, jak ideja przero- 
dzona w swawolę doprowadza do zguby 1 5 
rowego wyrdoku dziejowego, Mówca prze- 
szedłszy do dziejów Polski odrodzonej dowo 

wadzenia podatków od kominów do 

rozpoczęcia wojny światowej. Wszyst- 

ko to mieści się w niezłomnej pewno- 
ści, która tak wyraźiście odtwarza bia- 

łoruskie: „budzie niejakaja  pieramie- 

na”. 

Uważano, że te ostatnie nastroje 

łatwo można byłoby wykorzystać W 

celach dla rolnictwa bardzo pożąda- 
nych. Należy im tylko nadać potrzebny 

kierunek. Należy urobić wśród ludu 

pewność, że zmiana będzie i musi być, 

ale tylko na lepsze. Możliwem to jest 

tylko wówczas, gdy czynniki rządowe 

większą zwrócą uwagę na konieczność 

zabezpieczenia rolnictwu właściwych 

warunków dla przetrwania kryzysu go 

spodarczego, Pisałem o tem w poprzed 
nim artykule „Dajcie nam choć pierie- 

dyszkę* — nie będę więc powtarzał 

się. - Z. Harski. 
-—= 

specjalne sprawdzanie żywane tak, że mogła zbrzydnąć demokra- do czasu 
cja”. Zamordowano pierwszego Prezydenta 
Rzplitej, drugiego doprowadzono do katastro 
ty. Marszałek Piłsudski wówczas rzekł: Niech 
Bóg odwróci rękę karzącą, a my stańmy do 
pracy, która ziemię naszą odrodzi. 

Pytano tutaj świadków odwodowych, co 
to są rewolucyjne zadania, Odpowiedzieli: 
To takie nowe wybory przy starej ordyna- 
cj. Winny zaś — to rząd robotniczo-włoś- 
ciański. Sąd słyszał tu przez 8 tygodni gorz 
kie żale subjektywne przywódców. Ci lu- 
dzie wierzyli w to, co mówili, a jeśli werzyli, 
to musieli nietylko obalić Rząd, ale i djabłu 

duszę zaprzedać. Czy dla Liebermana wy- 
wiad o adwokacie wirującym w Trybunale 
Stanu nie był powodem subjektywnego usto 
sunkowania się do sprawy, a maj 1926 r, dla 
Kiernika i Witosa? Czyż zemsta nie jest 
słodszą od modu? 

Ta niechęć osobista już wówczas istniała, 
A stosunek Korfantego do Rządu? Kto nie 
pamięta tego strasznego ataku, tej burzy, 
która spotkała wtedy Wojciecha Koriantego, 
gdy przybył do Betwederu? Pamiętamy ude- 
rzenie szablą przez nadkom. Fuchsa posła 
Dubois, takie samo uderzenie przez tegoż 
nadkomistcza posła Pragiera i potem napad 
na Pragiera w Pruszkowie. Czyż to nie wpły 
wało na subjektywne ustosunkowanie się 
tych ludzi? Zresztą Witos oświadcza, że daw 
ną walkę między sobą musi zastąpić walka 
z wrogiem i całe to towarzystwo wzięło 
miecz ii ruszyło do walki, aby obaliė zniena 
widzony Rząd. A co dzieliło tych ludzi? Wszy 
stko — oprócz nienawiści, Programy, cele, 
zadania, 

Nastepnie Prokurator Rauze mówi o spra 
ъ ле Centrolewu, przytaczając zdanie prze- 
wodniczącego Klubu parlamentarnego PPS, 
który oświadczył, jako Świadek, że nikt ni- 
gdy nie mówił o tem, aby Centrolew ро- 
wstał dla wyborów j stwierdził, że nie miał 
wcale za zadanie walki z Rządem li-tylko 

kartkami wyborczemi. 
Prokurator zwraca się do ławy oskaržo- 

dezw, cytując z nich poszczególne zdania. 
Celem Centrolewu, mówi prokurator, było 
obalenie Rządu Piłsudskiego. Centrolew nie 
widział innej drogi, tylko drogę przemocy i 
do tego przygotowywał się, 

Następnie mówi oskarżyciel Rauze o po- 

słach Liebermanie i Barlickim, o ich działal- 

ności w OKR i o Ciołkoszu, Atak rozpoczął 
się najpierw na terenie Sejmu i Senatu i tam 
najpierw rozpoczęto walkę z „sanacją oku- 

występował równeż w parlamen- 
Barlicki. = 
Następnie prokurator Rauze mówi o dzia 

łalności oskarżonych na terenie, 
Prkurator zwraca się do ławy oskarżo- 

nych: „Czy Panom tak bardzo przeszkadzał 
š, p. Sławomir Czerwiński, żeście mu mu- 
sieli uchwalić votum nieufności? A potem 
sprawa Prystora. Mówiono tu szeroko 0 Ka 
sach Chorych. Było zwalnianie stronników 
PPS z Kas Chorych, jak tu mówiono „od- 
suwano od żłobu”*, Wtedy postanowiono oba 
lić Pźystora, poświęcając interes Państwa in 
teresom partji. Świadek Bartel oświadczył tu 
taj „osobiście powiedziałem wówczas człon 
kom PPS, że obalając Prystora, obałają 
mnie“, 

Dalej mówi Prokurator: — Prócz akcji 
agitacyjnej prowadzona była i akcja destruk- 
cyjna, mająca na celu rozbrojenie, wprowa 
dzenie dezorganizacji w szeregi wojska i po- 
licji. Tu Prokurator odczytuje odezwę pod 
tytułem „Robotnicy do policjantów. 

Dalej mówi o tem, że konstytucja repu- 
blikańskie powstawały naogół pod hasłem 
walki z monarchją, stąd dążenie ich do oba- 
lenia tej władzy, U nas przeciwnie. Tu Pro- 
kurator Rauze zaczyna mówić o historji Pol 
ski przedrozbiorowej, o rozbiorach i potem 
o obecnej sytuacji, Obecnie — mówi — ob- 
Serwujemy powrót do idei silnej władzy nie 
tylko u nas, lecz na całym świecie. Prezy- 
dent zwyciężył monarchę. Jest jednak piastu 
nem najwyższym władzy państwowej, Pre- 
żydent Rzeczypospolitej. jest jednak dla p. 
Ciołkosza, tak, jak go określał w swoich 
dowcipach „Prezydent”. Na rynku Klepar- 
skim, na tym krakowskim Kercełaku, znie- 
ważono Prezydenta z całą świadomością, jak 
stwierdził Andrzej Strug tutaj na sali, 

Prokurator przechodzi następnie do odma 
lowania oblicza prasy opozycyjnej, oraz pro 
wadzonej tam w tej prasie na szeroką skalę 
agitacji. Nie oszczędzono nikogo, a więc na- 
woływano do „marszu na karanie", dalej na 
woływano do zwycięstwa, walki, do marszu 

na bój, zapewniano, że przez wieś i miasto 

idzie płomień buntu, w którym sploną nie- 
prawości, zapewniano, że uczyniono wszyst 
ko, by usunąć rządy dyktatorskie, czas nie- 
domówień minął, milczący stają się tchórza- 
mi, czas skończyć z takiemi powiedzeniami, 
To są hasła, propagowane przez prasę о- 
skarżonych. 

Prokurator Rauze nie skończył swego prze 
mówienża. Dałszy ciąg jutro. 

cie 

milimetrowy i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
nadesłane mitimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W nuxnerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
7agraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe j tabelaryczne o 50 proc drożej Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca Termin; druku mogą być przez Administrację zmieniane dowoł: dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

SILVA RERUM 
‚ — Świat (Nr. 50) podkreślając 

wielkie znaczenie propagandowego = godnia powieści polskiej, z uznaniem e NA pomyśle udzielania 
z (rów swych autograf . рці\асут ksiąžki. 2 

gratów nabywającym ich książki,  Publicz 
ność okazała największy „aaa dla Ma- uszyńskiego. W księgarni Gebettnera i 
Wolifa przy jego stoliku był stale tłok, We- 
soło_gwarzył autor ze swymi klijentami, wy- 
pisując strzeliste dedykacje, 

‚ Wacław  Sieroszew: zgromadził koło 
siebie również licznych zwołenników w księ 
garni „Bibljoteki Polskiej", Zdarzyło się kil 
ka wzruszających scen, cych o sym 
patji dla tego weterana polskiej - 
ki i walk o ni tość narodu, 

Kontakt autorów z ścią okazał 
się rzeczą pożyteczną. Szkoda, że wielu pi- 
sarzy odmówiło udziału w: tej ważnej ini- 
cjatywie. Jako fakt charakterystyczny nale- 
ży podkreślić, że niektóre, wydęte przez re 

i B х ul 521 

žek trešciwych i dobrze pisanych, 
Tak się działo w Warszawie. Co w 

tymże czasie działo się w Wiłnie? Czy 
pisarze wileńscy również musieli do- 
brze się napracować, aby nadążyć za- 
spokoić wszystkich, szukających ich 
autografów? Czy doznali zawodu?.. 
Czy największe zmartwienia miała naj- 
bardziej „wydęta przez reklamę sta- 
wa'?.. I czy wogóle w Wilnie są takie 
„wydęte sławy''?... 

Miejmy nadzieję, iż wkrótce a tem 
się dowiemy. + 

Ale chyba wiadomości będą nie- 
wesołe. Bo życie kulturalne wogóle 
nietylko w Wilnie, ale i w całej Połsce 
zamiera. O tem alarmujący referat wy- 
Piec Šai we Lwowie. е 

М Nr. 4569) podaje takie u- 
wagi prelegenta: ) ; sia 

leczeństwo zapadło 
trans, Brak zainteresowania dla iw 
Ki polskiej przybiera zatrważające rozmia-. 

wem ry, grożąc zale! 

dzinego chamstwa, grozi 
Ski w oczach zagranicy Pm Pol 

egzotycznych w rodzaju... Senegalu, Każda 
inicjatywa na połu kultury zostaje zduszona 

szyderstwem, Każdy wysiłek twórczy zby- 
wa się przemilczeniem, lub conajwyżej pou- 

falem poklepywaniem po ramieniu i obłud- 
nemi wyrazami współczucia, wskazującemi 
na beznadziejność zamierzeń, Ciemnota na- 
szych czasów, czczących  hałaśliwie każdy 

rekord , przypomina „czasy saskie. 
„Gniecie nas ciężki but niewoli duchowej”. 
Marnuje się siły na ścieranie się z wrogami 
urojonymi, na walkę z wiatrakami — nie 
dostrzega się głównego wroga: inercji i apa 
tji w rzeczach kultury. Pokrywką dla apa- 

tji jest szereg przesądów, które należy roz- 
wiać, Więc przesąd pierwszy: upadek kul- 
tury w Europie zachodniej. Dość wskazać 
na nazwiska Joyce'a i A. Gide'a, oraz na 
świetny rozwój metalizyki niemieckiej, by 
zrozumieć, że społeczeństwa Zachodu znaj- 
dują mimo absorbujących przemian i prze- 

obrażeń form życia — czas na twórczość w 
dziedzinie artyzmu i abstrakcji. Przesąd dru- 

gi: niewiara we własne siły, Polska ma mło 
dzież silną i zdrową, której wytyczyć trze- 

ba kierunek. Polska ma wybitne siły nau- 

kowe, by wymienić chociażby w dziedzinie 

matematyki: twórców szkoły „warszawskiej 

Sierpińskiego i Janiszewskiego i twórcę szko 

fy fwowskiej Banacha. Polska posiada wy- 

bitnych artystów, którzy jednak zmagać się 

muszą ze zwartym frontem antykulturalnym 

i tak są osamotnieni, że musieliby posiadać 

siłę nieledwie bohaterską, by wałczyć 1 nie 

ulec. Nie idzie o pomoc materjalną patei 

i spoleczeūstwa — ta nazbyt często m 

do protekcjonizmu, -— Idzie — o zrozumienie, 

o stworzenie atmosfery korzystnej dla prą- 

dów, zrywających z ustalonym kanonem. 

Ale nie każde „zrywanie Z ustalo- 

lonego kanonem* godne jest pochwały. 

Smutne doświadczenie pod tym wzglę 

dem ma pani wizytatorka J. Michałow- 

ska, autorka pomysłowej ankiety na 

temat „Dziejów grzechu”. Katolicka 

Ajencja Prasowa podaje odpis urzędo 

wego listu p. Wizytatorki Ministerjal- 

nej: 3 
nia  šcislošci 

A aaa list i a 

nisterjalnej, załączony do ankiety: 

Ministerstwo Wyznzń Religijnych i 

Oświecenia Publicznego Wizytator 

io dnia 3 grudnia 1931 r. 

ani, 
Proszę o przeprowadzenie wśród mło- 

dzieży dołączonej ankiety i ч odpo- 

wieśtzi, - z tekstem do dnia 9 grudnia 

1931 r. pod adresem Ministerstwa Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego, WY- 

owy. 
Z Ministerjalny Wizytator Szkól 

(—) Jadwiga Ai: 

No — no! 
. 

LL——1LLLL—
——> 

Pamiętaj, obywatelu, że w wieku od 

do 60 lat, — trzeci człowiek umiera Z 

ficy! Wyobraź sobie ogrom tej klęski 

pieraj wafkę z nią! Kupujcie a. 
ciwgruźlicze Popierajcie „Dni 

licze"! Popierajcie budowę sanatocjum 
Wilnem! 
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Szczegóły procesu sądowego  Zbrodniczy zamach na pociąg pośpieszny HB 
O UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA KSIĘCIA MIKOŁAJA 

Jak wiadomo, dnia 7 grudnia r.b. nującego. Przewodniczący III sekcji 
lil sekcja sądu powiatowego w Buka- osobiście przyjął odnośny akt i wyzna- 
reszcie, unieważniła związek małżeń- czył rozprawę na poniedziałek 7 grud- 
ski rumuńskiego księcia Mikołaja z nia, zarządzając równocześnie wezwa- 
panią Dumitrescu, jaki tenże zawarł w nie wszystkich zainteresowanych stron. 
gminie Tohani. Oczywiście wszystko przeprowadzone 

Podanie o unieważnienie związku zostało w tajemnicy. 

małżeńskiego, zredagowane zostało Na rozprawie przewodniczył Stefan 
przez prokuratora naczelnego Codina Stoenescu przy udziale sędziego Konst. 
Stefanescu na podstawie 12 artykułu Duma. Prokurator naczelny Codin Ste- 
statutu rodziny królewskiej, a to w tym fanescu przedłożył sądowi kompleks ta 
sensie, aby Sąd nietylko unieważnił któw i dowodów prawnych, na których 
związek, ale aby zarazem orzekł, ŻE opjerało się podanie 0 zanulowanie 

э tawo 

WYKOLEJENIE POCIĄGU POD KOLUSZKAMI. — WAGON 
SYPIALNY PRZEWROCONY 

WARSZAWA, (Pat). W ponie- 
działek 14 b. m. o godzinie 21 
min. 59 na idacy z Warszawy do 

Wiednia pociąg pośpieszny Nr. 
205 dokonano zbrodniczego za- 
machu. Mianowicie na 214 kilo- 
metrze, między stacjami Rogów- 

Koluszki, wskutek zbrodniczego 

rozkręcenia szyn wyskoczył pa- 

rowóz, pociągając za sobą bran- 

kard, wagon pocztowy I syplal- 

wagony osobowe przesunęły się 

kilkadziesiąt metrów, pochyliły 

się I zatrzymały. Wagon sypial- 
ny przewrócił się. Na szczęście 
obeszło się bez ofiar w ludziach, 

jednakże wszyscy niemal pasa- 

żerowie zostali lekko potłuczeni 
spadającemi bagażami. Na miej- 
sce wypadku wyjechały władze, 

które natrafiły na ślady rozkrę- 

cenia szyn, co świadczy © przy- 
do związku tego wogóle nie doszło. 

Urzędowe to podanie wniesione zosta- 

ło na ręce pierwszego prezesa sądu 

Stercea, dnia 4 grudnia po południu. 

Przewodniczący przydzielił sprawę III 

sekcji, do której kompetencji należą, 

według statutu rodziny królewskiej 

wszelkie sprawy, dotyczące domu pa- 

Nowocześni gladja- 

torzy—miljonerami 
Gladjatcrzy XX wieku nie są już podob 

ni do tej plejady greckich gladjatorów, któ- 

rzy w ciągu 120 dni w amiitrjonie trojań- 

skim walczyli o zaszczytny tytuł 'mistrza, z 

którym była tylko związana honorowa na- 

groda — uśmiech tłumu. 
Walki „na śmierć i życie" przez 2000 lat 

z żelaznemi hełmami,siatkami i pancerzami 

były niemniej emocjonujące i także potrafiły 

zgromadzić 20,000 widzów, 

Nowocześni giadjatorzy mają daleko łat- 

wiejsze zadanie i zawód ich jest mniej nie- 

bezpieczny, ale zato bardziej opłacany. | 

Załedwie przed trzema tygodniami miljo 

my ludzi w napięciu słuchało nadawanej 

przez radjo audycji o przebiegu sensacyjne- 

go meczu bokserskiego 0 tytuł „Heavyweight 

Champion of the World“, 
Maks Schmeling stał przez godzinę na 

wiełkim ryngu bokserskim w Cleveland i 

twardemi rękawicami zwyciężał Striblinga, 

iwymierzając mu zabójcze ciosy w szybkiem 

tempie. : S 

Zwycięzca i zwyciężony zeszli w pełni 

chwały a Roung Bill Str'bling uzupełnił swój 

rachunek w banku 30,000 dolarów, a Maks 

Schmeling 100.000 dolarów przekazał do 

swoich banków. : $ 

Schmeling može zdaje się zupełnie być spo 

kojny o swoją przyszłość. 

Ale rzućmy okiem na jego przeszłość: 

jako 21-letni młodzieniec przybywa Schme- 

fing do Berlina, który go oszałamia swoją 

potęgą. : 
Mając za sobą małe zwycięstwa na pro- 

wincji, nie jest nikomu bliżej znany i dop:e- 

ro zmizerowany wygląd wzbudza w mana- 

żerze Buelowie pewne serdeczniejsze uczu- 

cia, który znajduje dla niego przeciwnika 

Augusta Vonghera, 
Schmeling otrzymuje za ten mecz 60 ma- 

rek i nokaut .. : 

Buelow jest jednak dobrym znawcą „Ciai“ 

ła" ludzkiego i wysuwa swego pupila na 

mistrzostwa Niemiec w półciężkiej wadze. 

Gaża 1500 marek, 

Za nokaut z Vant Hoffem 2000 marek. 

Walory Schmelinga idą w górę, znany 

już jest jako niebezpieczny bokser, nabiera 

na wadze 20 kilo i w Londynie posyła na 

deski Jacka Stanley'a. Za mniej niż 25 tys. 

nie występuje. : 

МА teraz wystepy w Ameryce: przeciwko 

John Monte — 1000  dołarów, przeciwko 

Johnny Risco — 17.000 doł, za nokaut Z 

Paolino — 35.000 dolarów. 

Za mistrzostwo świata w 1930 r., 

grzypadkowo przegrywa Jack Scharkey, 

trzymuje „Maks“ 150000 dolarów. 

"Jak obliczają fachowcy Schmeling zebrał 

ze wszystkich dotychczasowych meczów 8 

miljonów złotych, z których oczywiście są 

suto opłacani partnerzy dla sparingu i inana- 

ger, pobierający 35 proc. dochodów. ; 

Droga do mistrzostwa świata także się 

apišea, S 
Wiedział o tem doskonale William Stri- 

bling, który syna swego odrazu do tej profe 

sji przeznaczył dając mu cały zasób: wiado- 

mości technicznych w... 8 roku życia, 

Mówi się obecnie o tem, że następnym 

przeciwnikiem „Maksa” będzie Włoch Primo 

Carnera, 
Ten oczywiście zaczął jako  gładjator, 

występując we włoskich cyrkach z pance- 

rzem i hełmem, ; й 

Spodobały się jego mięśnie Paul Journeowi 

i zabrał 20-letniego atletę do swojej „stajni”. 

Ciekawa postacią jest również Jack Schar- 

key, o prawdziwem nazwisku Kukowski, ro- 

dem z Łotwy. 
jest on idealnym ojcem i mężem a z bok- 

su zbudował sobie piękny majątek ziemski, 

gdzie przebywa jego żona i dziecko. w 

Każdy z tych bokserów może spokojnie 

spać, gdyż nawet najbiedniejszy z nich po- 

siada około 100.000 dolarów i oczywiście 

nadzieje na podwyższenie kapitału, 

które 
о- 

  

Tydzień miodu naturalnego 
organizuje 

TOWARZYSTWO PSZCZELARSKIE 
W dniach od 17-go do 23 b.m. Miód gwa- 
rantowany z własnych pasiek. Sprzedaż na 

wagę po cenach niskich przy ul Zawalnej 9.       

aktu małżeńskiego. Stwierdzono, że 
książę Mikołaj faktycznie zawarł zwią- 
zek małżeński w ubiegłych dniach w 
gminie Tohani z panią Dumitrescu, za 
mieszkałą w Bukareszcie. Dalej stwier- 
dzono, że po myśli specjalnej. ustawy 
z dnia 5 stycznia 1926 r., którą statut 
rodziny królewskiej nabywa mocy pra- 
wa, małżeństwo to zostało unieważnio- 
ne z następujących powodów: 1) aktu 
dokonał organ niekompetentny, jakim 
jest wójt gminy Tohani, bowiem arty- 
kuł 1. statutu rodziny królewskiej po- 
stanawia, że wszelkich aktów cywil- 
nych członków rodziny królewskiej do- 
konuje minister Sprawiedliwości; 2) 
ślub miał miejsce w miejscowości, w 
której żadna ze stron nie ma stałego 
zamieszkania, a książę może sobie wy- 
brać stałe zamieszkanie tylko za zgodą 
króla, czego w tym wypadku nie było; 
3) małżeństwo zostało zawarte bez for 
malnej zgody króla Karola, co sprzecz- 
ne jest z postanowieniami artykułów 11 
i 12 statutu rodziny królewskiej, zaś 
statut w artykule 12 powiada, że mał- 
żeństwo zawarte wbrew  postanowie- 
niom poprzedniego artykułu zgóry 
uważane jest za nieistniejące i za takie 
zostanie zakwalifikowane „przez sąd 
powiatowy w Bukareszcie na podsta- 
wie podania którejkolwiek z zaintere- 
sowanych stron, lub na podstawie po- 
dania urzędowego, wnięsionego przez 
prokuratora. 

Według postanowień procedury 
prawnej, na rozprawę wezwano wszyst 

,. kie zainteresowane osoby a więc: księ- 
cia Mikołaja, panią Dumitrescu i wójta 
gminy Tohani C. Papina. Jednakowoż 
pozwani nie przybyli. Po stwierdzeniu 
tego faktu, prokurator jeszcze raz zrea- 
sumował dowody, poczem sąd udał się 
na naradę. Po krótkiej naradzie sąd wy 
niósł wyrok, mocą którego małżeństwo 
księcia Mikołaja z panią  Dumirtescu 
uważane jest za nieistniejące. Stronom 
przysługuje prawa odwołania się. Na- 
tychmiast poczyniono zarządzenia, aby 
© wyroku zawiadomione zostały wspo- 
mniane już osoby zainteresowane, cze- 
go wymagają przepisy ustawy. 

Finanse Watykanu 
„Skarb najmniejszego w świecie państwa 

opiera się na dwóch głównych podstawach: 
jedną jest „Grosz św. Piotra" — dobrowolne 
datki, jakie od wojny włoskiej 1859 roku— 
płyną ze wszystkich krajów do kas watykań 
skich, Drugą podstawą jest odszkodowanie, 
jakie w! myśl traktatu iaterarfeńskiego płaci 
państwo włoskie papieżom. Z tego ostatnie 
go zródła wpływa rok rocznie 180 mljonów. 
lirów. 

„Niedawno na zapytanie amerykańskiego 
dziennikarza, jakie kraje najszczodrzej łożą 
na „grosz św, Piotra", minister skarbu pa- 
pieskiego Arnaldo Cipolla wskazał na pół- 
nocną Amerykę, Stany Zjednoczone i Kana- 
dę. Anglosaskie protestanckie inocarstwo i 
anglosaskie dominium, którego władca, do 
niedawna jeszcze składał, wstępując ra tron 
antykatolicką przysięgę, są właśnie temi kra 
jami, które swe przywiązanie już nie do re- 
ligji, ale do Stolicy Apostolskiej najlegiej 
potwierdzają. 

Z Francji nie wpływa nic, To samo z 
Meksyku. to samo z paru innych, do niedawi 
na. bardzo OE południowe-amerykań- 
skich repubiik. Zbierane w tych krajach fun 
dusze idą w całości na szkoł ykatolickie, ak 
cję religijną i społeczną, utrzymanie p zba- 
wionego wszelkich dochodów stałych ducho 
wieństwa, Znaczne daniny dawała do nie- 
dawna Hiszpanja, Dziś to źródło zapewne 
osłabnie. 

Bardzo ofiarnym krajem są Chiny, Nie 
tak dawno jesźćze tamtejsi katolicy ofia- 
rowali delegatow: papieskiemu w Pek'nie je 
den z dawnych pałaców cesarskich. Wresz- 
cie częściej, niżby można przypuszczać, tra 
fiają się niespodziewane zapisy lub dary rie 
znanych nieraz ofiarodawców. 

CZYŚ SPEŁNIŁ SWÓJ OBOWIĄZEK 
WOBEC WSPÓŁOBYWATELI DO- 
TKNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? 

Konto P.K.O. 82,106. 

ny, oraz kilka osobowych. Dwa gotowaniu zamachu zbrodniczego 

KTO ZOSTAŁ RANNY PODCZAS KATASTROFY 
WARSZAWA. PAT. — W uzupeł- rany: kierownik pociągu Świątkiewicz 

nieniu wiadomości o wykolejenia się Józef, konduktor Gawłowski Kazimierz, 
w dniu 14 bm. wieczorem między sta- Krasnodębski Stanisław i Faryna, da- 
cjami Rogów i Koluszki na km. 214 po lej Będkowski Henryk, maszynista 
ciągu pośpiesznego Nr 205, wskutek Grzembo jan, pomocnik maszynisty 
wykręcenia szyn przez niewykrytych Czerwiński Jan, palacz Górecki Alek- 
sprawców, podajemy następujące szcze sander. 

góły: Z obsługi wagonu pocztowego lek- 
Wykolejeniu uległ parowóz, bran- ko ranni: Potocki Jan, Jóźwik Zygmunt, 

kard, wagon pocztowy i trzy wagory Kowalski Ludwik, Patryca Teofil, Wit- 
pasażerskie. Lekko ranni są pasażero--czak Czesław. Wskutek wypadku lewy 
wie: Binder Teodor, Chwist Bogusław.'tor jest zatarasowany. Oczyszczanie to 
z Częstochowy i kupiec Kupersznit ru będzie trwało dłuższy czas. W dn. 
Jojna, pozatem Łazowski Wiktor, kon- 15 grudnia o godzinie 4 rano podnie- 
troler wydziału dochodów dyrekcji war 
szawskiej. Z obsługi pociągu odnieśli 

Siono parowóz, Ruch narazie będzie 
się odbywał po jednym torze. 

FIASCO KOMUNISTYCZNYCH DEMONSTRACYJ 
w Polsce 

WARSZAWA. PAT, — Zapowiedziane 
na dzień 15 bm. demonstracje komunistycz- 
ne w związku z tzw, dniem głodu nie odby- 
ły się, Na terenie stolicy nie było żadnych 
zakłóceń spokoju, związanych z powyższym 
obchodem. Usiłowania komunistów, mające 
na celu zagitowanie bezrobotnych w loka 
lach Państwowego Urzędu Pośrednictwa Pra 
cy i opuszczających fabryki robotników speł- 
zły na niczem. 

LUBLIN, PAT, — Dzień 15 bm.. mimo 
zapowiedzianego przez komunistów t.zw. 
dnia głodu, na terenie województwa lubel 
skiego minął w zupełnym spokoju. Nigdzie 

nie było prób manifestacyj, lub jakiejkołwiek 
agitacji rewolucyjnej, 

KRAKÓW, PAT. — Zapowiadany głośno 
w prasie komunistycznej, zwłaszcza zagrani- 
cznej, dzień międzynarodowy rewolucji na 
15 grudnia na terenie województwa krakow 
skiego minął zupełnie spokojnie. jedynie w 
Krakowie przy placu Jabłonowskich usiłowa 
ła grupa komunistów urządzić masówkę, Or- 
gana policji państwowej wcześnie wkroczy- 
ły i udaremniły usiłowania komunistyczne, 
przyczem zatrzymano 8 organizatorów. Po 
wylegitymowaniu zatrzymanych okazało się, 
że 5 z nich jest studentami Akademji Sztuk 

Pięknych, 

Sytuacja Polaków na Łotwie 
RYGA. PAT. — Donoszą z Dyne- 

burga, iż w dniu wczorajszym w Dyne 
burgu i Grzywie odbyły się wiece spra 
wozdawcze dla ludności polskiej. Na 
wiecach przemawiali posłowie sejmowi 
z frakcji polskiej, którzy przedstawili 
zebranym stan ekonomiczny kraju oraz 

sprawę szkolnictwa polskiego na Ło- 
twie. W sprawie zamkniętych szkół w 
najbliższych dniach ma się odbyć kon 
ferencja w ministerstwie oświaty. Sej- 
mowa frakcja polska złoży w tej spra 
wie długie memorandum. 

  

Monopol cukrowy na Łotwie 
RYGA. PAT, — Rząd łotewski powziął 

ostatnio szereg decyzyj, zmierzających do 

zrównoważenia budżetu państwowego. 

Gabinet ministrów postanowił wprowa= 
dzić monopol cukrowy, Cukier. przywieziony 
do Łotwy przed wejściem powyższego za- 

rządzenia w życie zostanie obłożony akcyzą 
w wyskości 20 centów od kg, Dalej, posta- 
nowiono podnieść ceny biletów kolejowych 
© 20 proc. Uchwalono projekt ustavay, mo- 

cą którego wprowadza się nadzwyczajny po 

datek kryzysowy. Podatek ten w pierwszym - 

rzędzie dotknie nieruchomości miejskie, Wre | 
szcie gabinet ministrów polecił ministrowi 
opieki społecznej opracować i przedstawić 
konkretny projekt obcięcia poborów urzęd- 

niczych, 

Preliminarz budżetu państwowego został 

zbilansowany w sumie 160,666,342 łaty. 
  

  

Wybór burmistrza Słenima 
SŁONIM, 15,12 (tel. własny). — Dzisiaj 

wieczorem od godziny 20 do godziny 23 skutku. Na ławników powołano: Morducha ponuje znajomością 

min, 15 odbywało się posiedzenie organiza- 
cyjne Rady Miejskiej przy bardzo silnem za- 
interesowaniu publiczności. Na  burmistrzą 

ski. Włybór wice-burmistrza nie doszedł do 

Kapłana i Izaaka Świetyckiego, Obsadzenie 
stanowiska wice-burmistrza nastąpi w dniach 

najbliższych. Szczegółowe sprawozdanie za- 

Pocztowa Masa Oszczędność 
P.K.0. 

Centrala — Warszawa, Jasna $. 
Oddziały: Poznań, Katowice, 

PRZYJMUJE: 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE 
zwyczajne od 1 zł. począwszy, płatne 

na każde żądanie bez ograniczenia 
wysokości sumy. 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE 
PREMJOWE 

po 8 zł. miesięcznie z możliwością wy- 
grania kwoty zł. 1000 w losowaniach, 
odbywających się co kwartał. 
Wkłady oszczędnościowe w zło- 
tych w złocie. 

ZAPEWNIA 

1. pełne bezpieczeństwo wkładów 

2. możność natychmiastowego wy- 

cofania złożonych pieniędzy. 

8. solidne oprocentowanie 

4. tajemnice wkładów oszczędno- 
ściowych. 

GWARANTUJE 

kwotą zł. około 580 miłjonów w go- 
tówce i w lokatach opartych na złocie 
29-ma olbrzymiemi nieruchomościami. 

Wszelka korespondencja z P. K. O. 
dotycząca obrotu oszczędnościowego 

płatna, 750 tysięcy czynnych książeczek oszczęd- 

nošciowych P.K. O. to 

społeczeństwa do największej instytucji oszczędno- 

šciowej 

JUBILEUSZ TEATRU ROSYJSKIEGO 

W RYDZE : 
Goszczący rok rocznie w Wilnie rosyjski 

teatr dramatyczny z Rygi, obchodzi w so- 

botę najbliższą 19 b.m, dziesięcioletni jubi- 
leusz swej pracy artystycznej, — Zaznaczyć 

należy, że teatr rosyjski wielce opiekuje się 
teatrem polskim w Rydze, kierownikiem zaś 
teatru polskiego jest p. W. Czengery, — 
członek zespołu teatru rosyjskiego, 

Na uroczystości jubileuszowe teatru ro- 

syjskiego wyjeżdża do Rygi dyr. teatrów: wi- 
leńskich p, Mieczysław. Szpakiewicz, 

` СА. 
. A 

— Tęcza Nr. 50, O Francji i Połsce na 
tle dzieła gen. Sikorskiego pisze J, Drobnik, 
O literaturze łużyckiej mówi prof. W. Ta- 
szycki, Kisielewski rozpoczyna nowelę p.t. 
„Teresa ; Piotr". A Janta-Połczyński mówi 
o tańcach indyjskich, Kronika. Humor, Po- 
wieści. 

Świat — Nr, 50. W dalszym ciągu na 
temat projektu prawa małżeńskiego wypo- 
wiadają sprzeczne uwagi, Z. Wasilewski i 
A. Strug, Morylski wciąż podróżuje, Marco- 
ni wynalazł radiotelefon, Jan. Sokołski im- 

uroczych  girlasek, — 

słowem, wszystkiego po trochu. 
Światowid — Nr, 50, Min. Marinkowic w 

Polsce, „Madonna“ z Oberammergan — stu 
żącą w Anglji, studėntki kalifornijskie ćwiczą 

  

miasta został wybrany inż, Kazimierz Michal mieścimy w jednym z najbliższych numerów, się w strzelaniu, Japończycy w Mandżurji — 

UCIEKŁ Z KATOWNI MIŃSKIEJ 
STU POLAKÓW JĘCZY W LOCHACH GPU. SKĄZANI NA ŚMIERĆ 

BEZ SĄDU. 

WILNO. Na odcinku Radoszko- 
wicze uciekł do Polski działacz 
białoruski, b. nauczyciel glmnaz- 
Jalny J. Rancewlcz. Bolszewicy 
aresztowali go podczas głośnego 
pogromu inteligencji białoruskiej 
wraz z prof. Ihnatowskim, poetą 
Kupałą | pisarzem Olechnowi- 
czem. 

w więzieniu mińskiem przesie- 
dział Rancewicz bez sądu przeszło 
dwa lata I tylko dzięki przy- 
o! zdołał uciec z lochów 

Z zeznań złożonych przez zbie- 
ga wynika, że w więzieniu w 
Mińsku znajduje się obecnie 750 
więźniów poiitycznych, którzy 
daremnie oczekują procesów. 
Wśród tych oflar bolszewickich 
oprawców jest stu Polaków, w 
tem czterech księży, dwudziestu 
pięciu ziemian i ośmiu nauczy- 
clell. Wszyscy oni skazani są na 
powolne konanie, bowiem wa- 
runki w jakich więźniowie się 
znajdują, przechodzą wszelkie 
ludzkie pojęc la. 

też, w Berlinie — święto cebuti, w Krakowie 

obchód ku czci K. Tetmajera, dła pań (a i 

dla panów również”). „suknia w wielkim 

stylu", mająca z przodu trochę, z tyłu nic i 

trzymająca się na ciele pięknych pań chyba 
zapomocą czarów, lub sugestji.. Aha! Je- 
szcze jedno: pan Feliks Dangel miał szczę- 
śliwy strzał: zabił rysia i podbił serce. Mary- 
ni!.., Od pewnego czasu umieszcza p. Dangel 
lekkie, iadnie pisane i wspaniale ilustrowane 
feljetony o dzikich zwierzętach. 

IPogratulować: pomysł wprowadzenia do 

czasopisma fe!jetonów myśliwskich doskona- 

ły, treść — ciekawa, — flustracje wprost za- 

chwycające!... Czekamy na dalszy ciąg! 
Fidac — Nr. 12, A. Piatt Andrew druku- 

je swoje wrażenia z pobytu w Sowietach, 

podkreślając w nich kompletny zanik kultu- 
ry w Rosji, oraz wybujały militaryzm, Sze- 

reg artykułów informuje o życiu i stosunkach 

na całym świecie, Do rzeczy ciekawszych 

należy ogłoszenie nut i słów nowego hymnu 

amerykańskiego, zatwierdzonego przez prez. 

Hoovera w dniu 4 marca b.r, 

  

  

Kraków, Wilno, Łódź, Lwów. 

     
UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 

bez badania lekarskiego, przy skład 

kach począwszy od 3 zł. miesięcznie z 
wypłatą ubezpieczonego kapitału w 

razie dożycia lub po śmierci 

a także UBEZPIECZENIA 

POSAGOWE 
w razie śmierci ubezpieczonego 
spowodowanej wypadkiem PKO 
wypłaca podwójną sumę ubezpie- 

czenia. 

KAPITAŁY ZŁOŻONE w PKO 
1. zasilają wszystkie dziedziny 

życia gospodarczego. 

2. przyczyniają się do zmniejszenia 

bezrobocia. 
3. prowadzą do wzrostu ogółnego 

dsbrzbytu 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE 
są wolne ©d wszelkich danin i po- 

datków można je składać i podejmo- 

wać w każdym urzędzie poczte: 

wym na terenie Rzeczypospolitej bez 

względu na miejsce wydania ksią- 
żeczki oszczędnościowej. 

jest bez- 

najlepszy dowód zautania 

w Polsce. 

a 
Radjo wileńskie 

ŚRODA, DNIA 16 GRUDNIA 
11,58 Sygnał czasu, 
13,40 Audycje rolnicze z Warszawy. 
14,40 Muzyka z płyt, 
15,25 „Mała skrzyneczka“ — listy dzieci «u 

omówi Ciocia Hala. 
15,45 Koncert dla młodzieży (płyty). 

.16,20 „Rządy po!skie w Prusiech Wschod 
nich za Zygmunta Augusta" — odczyt z 
Vaz ZE prof, A. Vetulani, 

у dzienny odcinek powiešciowy. 
16,50 „Powieść! polska w niebezpieczeń 

stwie" — pogadanka, 
16,55 Lekcja angielskiego z Warszawy. 
17,10 „Ostatnia E ala Oceanji* — 

odczyt z Warszawy wygłosi prof. Al, Ja- 
nowski. 

17,35 „Tetmajer w słowie + pieša“ — 
Wykonawcy: Zofja Wyleżyńska i Zb, Śmia 
łowski, Przy fortepianie — Walentyna Czit- 
chowska, 

18,20 Ryszard Strauss — „Don Juan“ — 
poemat symfoniczny „Kawaler srebrnej ró- 
žy“ 

19,00 Ostatnie wiadomości o Polsce z 
prasy litewskiej — omówi Marjan  Beuer- 
mann. 

19,15 gramofonowa. 
19,20 „Nasze miasto z lotu ptaka* — fe 

ljeton Witolda Hulewicza.. 
19,45 Prasowy dziennik radjowy z War 

20,30 Koncert Stow. Miłośników 
Muzyki z Warszawy. 

2245 Muzyka (płyty). 
23,00 Muzyka taneczna z Warszawy. 
22,45 Muzyka (płyty) 

y. 
20,00 Lekkie piosenki Z ke : 

  

Dzierżawy majątku 
100 — 200 hektarów poszukuje ziemia- 

« nin rolnik. Olerty w Administracji dla 
Ro'nika“. 

JUBILEUSZ 
K. PRZERWY-TETMAJERA 

Dziś, z okazji jubileuszu 45-lecia pracy 
poetyckiej Kazimierza  Przerwy-Tetmajera, 
radjostacja wileńska nadawać będzie o godz, 
5 m. 35 po poł. nadwyraz ciekawą i warto- 
ścicwą audycję: „Tetmajer w słowie i pie- 
śni”, — Audycja zawierać będzie: najpięk- 
niejsze utwory poetyckie jubiłata, oraz sze- 
reg pieśni Karłowicza, Keniga, Opieńskiego, 
Wiertheima į Friemana — do słów Tetma- 
era. 

S Wykonawcami tej ze wszechmiar intere- 
sującej audycji, będą wybitni artyści wiłeń- 
scy: p, Zofja Wyleżyńska (śpiew) i p. Zbi- 
gniew Śmiałowski (recytacje) Audycja trwać 
będzie 45 minut, 

      

    

Wynalazki już i jeszcze 
—nie nagrodzone 

t. į. gruźlicy kości. 

karstwa wstrzykiwano złośliwą emul- 
sję ludzką. Uczeni niemieccy ogłosili 

lojalnie, iż przykry wypadek spowodo 
wany został wyłącznie przez niepo- 'Zjednoczone, Francja, Rumunja, Szwe- choroby w ich rodzinie, 

godni od chwili 

realizuje się czy to przez połknięcie wszelakich informacyj, aby każdy mógł pliwie otrzyma ją wcześniej, czy póź- nienia, co dotychczas było uwieńczone iż nafty starczy na długie lata na świe 
go przez noworodka mniej - więcej w samodzielnie wyprodukować ten śro- niej, podobnie, jak dwaj niemieccy che przez ich poprzedników — niewielkie cie, ale dzięki Bergiusowi kraje, ma- 

a ok SE s i Bergius, którzy po mi rezultatami.. Bergius już na począt jące kopalnie węgla, mogą się obejść 
: ` й В iekawe, že dzieci szczepione „letnich  wytežonych siikach 0- ku bieżącego stulecia w instytucie w bez importowania nafty. 

Niedawno wiele hałasu narobił B.C.G. (bacille de Calmette et Guć- również odporniejsze na łóde choroby Nrzyniali ją Meras w A do spółki Kangaliė + pod kierunkiem Guma lau o : 
proces doktora naczelnego w szpitalu rin) została zatwierdzona po szeregu l-go października we Francji było w dziale chemii. 
dziecięcym w Lubece, 71 niemowląt długich i wyczerpujących prób — 389,000 dzieci szczepionych, na całym 
zmarło po zastosowaniu słynnej szcze przez Ligę Narodów — Za pośredni- świecie jest już ponad miljon. Nigdzie tychczas — przez 3 dekady — Akade Bosch zaś pomagał temuż Haberowi 
pionki Calmetta przeciw  tuberkułom, ctwem jej Komitetu Higjeny z jędnej nie zanotowano wypadków śmierci, mja udzieliła 28 nagród Z chemji za w doświadczeniach, które doprowadzi 

strony, a Akademji Medyczńej z dru- gdy szczepienie zostało w poprawny prace ściśle naukowo-laboratoryjne. ty do wykrycia sposobu produkcji a- 
Bachorom zamiast zbawczego le- giej. B.C.G. po upływie czterech ty- 265 ezepiOWAdEIĘ, SP Be z . AE - o : 

10-ym dniu jego žywota, czy tež przez 
zastrzyk pod skórę. Szczepionka 

zastrzyku uniemożli- 
wia zarażenie się tuberkułami. 

dek. 

Jest ta niejako inoracja, gdyż do- 

Badania wykazały, że ponad poło- przemysłowcy. 
wę dzieci, leczonych na tuberkuły, za- Czy wybór był spowodowany bra- 

reata Nobla z przed 11-stu lat, dra Ha 
bera pracował nad owemi ciśnieniami. 

Tegoroczni zaś laureacj — to chemicy- monjaku przez poddawanie azotu pod 
wysokie ciśnienie. 

Ogromne zasługi ma Bergius. Sły- 

Ustalono, że w wielu krajach (St. chorowało nie wskutek istnienia tej kiem gabinetowych erudytów? — Wca szeliśmy już nieraz smutne prognosty- 

rządki i lenistwo lekarzy szpitalnych— cja, Polska) umiera 16 proc. dzieci w zarażenia się — Bóg wie gdzie— od również nieraz pracownicy techniczni, 

szczepionka Calmetta jest bezsprzecz- wieku od jednego miesiąca do 4 lat— jakichś towarzyszy zabaw, czy popro- a takimi są właśnie Bosch i Bergius. 

nie doskonała i zasługuje na szerokie zrodzonych z matki chorej, lub w śro- stu na ulicy, Winno to działać zachęca Ich chemja — to chemja najnowsza— 

zastosowanie. 
Na czemże polega ów preparat? 
Jest to bakcyl 

tworzony przez różne laboratoryjne 

zabiegi na bakcyl zupełnie nieszkodli 
wy — nietylko dla ludzi, ale i dia 

wszystkich zwierząt, 

dowisku  tuberkulicznem, zaś w tych jąco w kierunku masowego szczepie- ściśle praktyczna. Tego rodzaju nauka 
samych warunkach z pośród dzieci nia — bez oglądania się na zdrowot- rozwija się przedewszystkiem w Niem- 

ledwie 3 proc. Cyfry te dają nieco do 
myślenia. 

Instytut Pasteur'a w Paryżu rozda- 

tuberkułów, prze- szczepionych przez B.C.G., umiera za- ność rodziców. czech, niestety, różnorodne gatunki ga 
Calmette niewątpliwie przysłużył zów trujących są w tem uwzględnione, 

się ludzkości, jego szczepionka przy- ale Bosch i Bergius zrobili wynalazki 
sporzy światu więcej obywateli, 

gruźlicę kości. Wprowadzenie bakcylu zaś innym państwom chętnie udziela leży mu się nagroda Nobla; niewąt- 

. 2 niž nieszkodliwe, odwrotnie — bardzo po- 
chorujących na je darmo w całej Francji szczepionki, zażegnanie paru solidnych wojen. Na- żyteczne. 

Mianowicie badali oni wysokie ciś 

ale z powodu le nie. Wielkie zasługi naukowe mają ki i westchnienia: „co to będzie, gdy 
na świecie zabraknie nafty...!" Otóż 

niema się czego martwić. Bergius wy 

nalazł sposób przetwarzania węgla na 

płynną i palną ciecz, wcale niegorszą 
od naturalnej naffy, a otrzymywaną 
również pod wpływem wysokich ciś- 
nień. Gdy wyczerpane zostaną zapasy 
nafty w ziemnych źródłach — wynala 
zek Bergiusa znajdzie w przemyśle peł 
ne zastosowanie. 

Wprawdzie stwierdzono obecnie, 

Bosch przez swe doświadczenia 
również wykazał, iż naftę łatwo stosun 
kowo zastąpić. Oprócz jego najważniej 
szego wynalazku — amonjaku, Bosch 
oddzielał także węgiel od towarzyszą- 
cych mu gazów. 

Fachowcy wszystkich krajów zga- 

dzają się, że Bergius i Bosch otrzymali 
całkiem słusznie nagrodę Nobla. Za- 
służyli na nią. Ogółem, od chwili u- 
stanowienia fundacji Nobla, Niemcy 
zdobyli 15 premij, teraz jest to 16-ste 
zkolei odznaczenie. My możemy się po 
szczycić tylko 3-ma laureatami, w dzie 
dzinie wiedzy ścisłej Curie - Skłodow- 
ska jest jedyną naszą przedstawiciel - 
ką, jest też jedyną kobietą, ca w tym 
dziale zdobyła nagrodę Nobla. OL



ZROBIONO I DUŽO 
ZRUBIONO 

Cicho i bez jaskrawej reklamy, jedynie, 
zespolona umiłowaniem i zrozumieniem po- 
trzeb wsi naszej, pracuje garstka ludzi, zgru 
powana dookoła obecnej premjerowej p. J. 
Prystorowej w t. zw, Komitecie Opieki nad 
Wsią Wileńską. Z zebranych dorywczo infor 
macyj o tej pracy wypada, iż dorobek kultu 
ralny tej młodej instytucji za sezon ubieg- 
ły jest dość pokaźny, 

Komitet — jak wiadomo — współpracu- 
je z szeregiem naszyjch organizacyj, jak wo 
jewódzkiemi i powiatowemi Komitetami po- 
mocy bezrobotnym, Wil. Tow, Org, i Kółek 
Rolniczych, Tow.. Lniarskiem, Zw, Młodzie- 
ży Wiejskiej i tp. i biorąc bezpośredni udział 
w pracy tych instytucyj, prowadzi również 
samodzielnie akcję zapomogową, udzielając 
najbiedniejszym miesięczne zasiłki pien.ężne, 
propagandę uprawy Inu, ; organizację par- 
ku ludowego w Wilnie, a przedewszystkiem 
zajęty jest propagandą racjonalnego sadow- 
nictwa wśród szerokich rzesz włościańskich, 

Jak się dało stwierdzić — ywi sezonie je 
siennym b. roku akcja ta objęła 37 wsi sko 
'masowanych na terenie pow. wil,-trockiego, 
dziśnieńskiego, i święciańskiego. 

Już lato |całe trwały przygotowania i 
członkawie komitetu osobiście objażdżali po 
szczególne wsie, kwalifikując gospodarstwa, 
które miały trzymać bezpłatnie drzewka do 
założenia sadów pokazowych Przygotowano 
w ten sposób całe kompleksy gospodarstw 
od 20 — 25 iw poszczególnych wsiach, aby 
stanowiły one z czasem jeden wielki sad han 
dlowy, a tem samem jednocześnie zachęca- 
jąc okolicznych włościan do zakładania sa- 
dów handlowych, 

2 Szara masa włościan nie dowierzała po- 
czątkowo, jż ktoś się znalazł, ktoby bezin- 
teresownie zęchciał biedakom dopomóc w 
ten sposób, rozprawiano, iż to agitacja ja- 
kaś, o partji nowej mówiono, a w rezult a- 
cie nawet nie każdy śpieszy” zapisać się na 
otrzymanie drzewek. 

Jednocześnie z akcją powyższą w szere- 
gu wsi urządzano pogadanki i odczyty na 
temat: „Jak sadzić i pielęgnować drzewka 
owocowe", a także rozdano doskonale uło- 
żone ulotki tejże treści, aby należycie przy 
gotować rolników do pielęgnowania posadz 
nych drzewek, 

I to jesienią raptem we wsi się zjawiają 
wozy, auta, ładowane drzewkami, z niemi 
"młodz; technicy, ogrodnicy, uczniowie szkół, 
a także członkowie Komitetu i naprawdę 
drzewka rozdają i sadzą. 

Co za radość zapanowała wśród tych 2—5 
hektarowych właścicieli, kwalifikowanych 
przez wschodniego sąsiada, jedynie jako za 
jadiych członków „kombiedów*, gdy im da 
no bezpłatnie i jeszcze fachowo posadzono 
obok lepianki — chałupiny 5 — 6 drzew o- 
wocowych — sadek, 

Nierzadko z rozrzewnienia trudno było 
łzę z oka nie otrzeć, patrząc, jak ze łzami 
w ocząch dziękowała biedna wdowa z siero 
tami z nadgranicznej wioski Podbrzeskiej, 
jak „mnohije leta" wołał obdarzony drzewka 
mi tłum iwłościan białorusinów z Wiereckiej 
głuchej wioszczyny w dziśnieńskiem. 

Nadmienić należy, że w akcji tej samo- 
rzutnie wzięli udział państwowa Średnia 
Szkoła Ogrodnicza w Wilnie i Szkoła Rolni 
cza w Bukiszkach, dostarczając uczni star 
szych kursów, jako fachowych instruktorów 
sadzenia. 

Dni kilka uczniowie pod kierownictwem 
prof. St, Zęmbowicza i prof. K, Somorow- 
skiego przechodzili z chaty do chaty, sadząc 
> drzewka i służąc każdemu fachową ra- 

ą. 
Trzeba było widzieć, jak oczekiwano z 

radością tej pomocy į jak za nią dziękowa- 
no. . 

Na innych powiatach z ramienia Komite 
tu pracowali w tej akcji w Święciańskiem 
pp. agronom Pawłowski ; p. Jurgiel; W 
Dziśnieńskiem zacny społecznik p dr, Pacz- 
kowski, a nad wszystkiem «czuwała  zgod- 
na trójca niestrudzonych: członków Komitetu 
ip. maj, Landau, p, Sabiłło i p, insp, ogrod, 
J, Krywko, 

jeżeli przyjmiemy pod uwagę, że w se- 
zonie ubiegłym z akcji kredytowej PBR, dzię 
ki utrudnieniom ze strony niektórych insty- 
tucyj Spółdzielczych posadzono zaledwie 
przez Wil. Tow, Org, i Kółek Ro'niczych 0- 
koło 1000 sztuk drzew owocawych w 22 go 
spodarstwach — to akcja Komitetu w tej 
dziedzinie przedstawia się wprost imponują- 
co, Obsłużono razem okolo 600 gospodarstw 
a bezpłatnie rozdzielono ze 3000 drzew o- 
wocowych. 

Już teraz znów wre praca przygotowaw 
cza do sadzenia drzew w sezonie wiosen- 
nym i znów tysiące drzew będą rozdane : 
znów niejedna łza biedoty wiejskiej będzie 
ctarta udzieleniem zasiłku, 

е Jak należało przewidywać, doceniając 
działalność Komitetu, szereg wybitnych osób 
zgłosiło swój akces do tej pracy. Można wy 

mienić chociażby p, prezeskę Kół Gospodyń 
Wiejskich p Bortkiewiczową , znaną organi- 
zatorkę Bazaru Przemysłu Ludowego, p. So 
kołowską, p. generała Żeligowskiego, p. po 
sta Wędziagolskiego , p prezesa Wagnera i 
innych. 

iNależy mieć nadzieję, że zawdzięczając 
tak dzielnej inicjatywie i pomocy p, premje 
rowej, wiosną akcja Komitetu bardziej się 
poszerzy, wnosząc radość pod strzechy wiej 
skie, łagodząc biedę i nędzę wsi naszej, 

Janina Malewska, 

WINA 
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importowane bezpośrednio od pierwszorzędnych 
producentów: 

1/7 5 litra Entre-deux-Merx białe 

z firmy Schróder 6 Schyler & C- Bordeaux a zł. 450 

17! . . . : # „ » 6— 
1/75 + ” Graves Turpin Freres Bordeaux białe „ „ 6.50 

1/1 . ” ” . . * . „ » 8.50 
1 butelka Wino włoskie wytrawne białe WSZW KA 

1 = z z półsłodkie GE Ar 

1 5 @ у Słodkie Mistella góra 4390 

1/1 litra 2 я Chianti czerwone wytrawne ов оИа 

1/2 » . 5 . » » w ow 4,20 
1775-3257 » ы Vermouth Ballora zła B= 

1/75 „ Wine hiszpańskie Madera 0 

15 > . š Malaga SE w 8 

Ceny nie konkurencyjne, lecz wszystkie wina gwarantowane naturalne 

gronowe, bez domieszek owocowych (nie przerabiane w Wilnie). 

Oprócz wyżej wymienionych gatunków, skład posiada wielki zapas win starych 
o niedoścignionej jakości, oraz wielki wybór wódek, likierów, konjaków i rumu 

po cenach znacznie znižonych. 
Świeże świąteczne bakalje i towary gastronomiczne w wielkim wyborze poleca 

DOM HauoLowy Ą, JANUSZEWICZ 
WILNO, UL. ZAMKOWA 20, Tel. 8 72. 

owoce i miody H. Ma- 
„Zakrzemieniec“ 
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KRONIKA 
wileńrka 
      ŚRODA 
Dziś 16 М. 1. g. 7 m. 33 

Euzebjusza 
Julio Z. s. g. 2 m. 45 

Ła arza Z 
DIKRCANS SB 

SPOSYRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGICZNEGO U. S. B. W WILNIE 

z dnia 15 grudnia 1931 roku 
Ciśnienie średnie 738, 

Temperatura średnia --2. 
Temperatura naiwyższa -+4. 

Temperatura najniższa —1, 
Opad w mm.: 8,0, 

Wiatr: południowo-zachodni, 

Tendencja: silny spadek, potem wzrost. 

Uwagi: pochmurno, deszcz, 

URZĘDOWA 
— Z reieratu spisowego. Na czas choroby 

radcy Piotrowicza zastępuje go w funkcjach 
wojejwódzkiego komisarza spisowego, na 
zarządzenie p. wojewody wileńskiego, zastęp 
ca wojewódzkiego komisarza spisowego p. 
Zygmunt Cydzik (Urząd Wojewódzki, pok, 
47, tel. 17—55). 

MIEJSKA 
— Starania o kredyty budowlane. Magi- 

strat czyni obecnie starania o przyznanie 
przez Bank Gosp, Kraj. funduszów na wy- 
kończenie budowy „Domu Zdrowia” przy 
ulicy Kijowskiej. 

— Nieprawinie noszenie czapek szkolnych, 
Mnożą się wypadki, iż przez wyrostków i 
dzieci, nie uczęszczających do szkoły, noszo 
ne są nieprawnie czapki uczniowskie i nieraz 
osobnicy ci zachowują się gorsząco, Bywa 
to powodem nieporozumień i kompromituje 
młodzież z danego zakładu gimnazjalnego. 
Nieprawne używanie czapek jest wykrocze- 
niem, przewidzianem w ustępie 3 art. 272 
K.K, Pan wojewoda wileński wydał wła- 
dzom administracji ogólnej i policji polecenie 
ażeby w wiypadku stwierdzenia podobnych 
faktów, winni pociągani byli do odpowie- 
działności karno-sądawej i aby na żądanie 
władz i organów szkolnych, udzielana im 
była ze strony organów policyjnych natych- 
miastowa pomoc. 

— Zatarg w kinie „Pan“. W no- 
wootwartym kinematografie „Pan“ po 
wstał zatarg z racji usunięcia niektó- 
rych osób z pośród personelu. 

Wobec tego, że zwolnieni są żyda- 
mi, jak zresztą cała służba kina, zatar- 
gowi nadano charakter narodowościo- 
wy. Związek domagając się zmian w 
personelu, stoi na stanowisku, że w 
przedsiębiorstwie, gdzie współwłaści- 
cielem jest chrześcijanin, służba musi 
być mieszana, 

— Rozparcelowano majątek Tupaciszki— 
Podmiejski majatek -Tupaciszki został już 
rozparcelowany i podzielony na 77 działek. 
Na część działek już są nabywcy, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Dzisiejsza Środa Literacka, wypełnio- 

na zostanie referatem p. Elgi Kern, która mó 
wić będzie na temat: „Współczesny Niemiec 
wobec kryzysu kultury". Po referacie odbę- 
dzie się dyskusja w języku polskim. 

Początek o godz. 8 m, 30 wiecz. Wstęp 
dla członków rzeczywistych i sympatyków 
bezpłatny, wprowadzeni goście płacą 1 złoty. 

— Oczy o tyfusie plamistym. We czwar- 
tek dnia 17 grudnia r.b, o godzinie 6 wie- 
czorem, odbędzie się w lokalu Ośrodka Zdro 
wia, ul, Wielka 46 odczyt dr. F, Wasilew- 
skiego pt. Tyfus plamisty. Wstęp bezpłatny. 

— Zarząd Wileńskiego Koła Towarzy- 
stwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych 
(TNSW) podaje do wiadomości swoich 

członków, że w czwartek, dnia 17 bm, od- 

będzie się zebranie Koła w gimn. im. A. 

Mickiewicza o godz, 19. Porządek dzienny 

obejmuje szereg ważnych spraw aktualnych 
zarówno ogólnych, jak zawodowych. 

— Z Wil, Towarzystwa Ginekołogiczne- 
go. Zarząd Wil. Tow, Ginekologicznego po- 
daje do 'wiadomości, iż w dniu 17 bm., o 

godzinie 20, w lokalu Kliniki Położniczo-Gi- 
nekołogicznej USB (ul, Bogusławska 3) od- 

będzie się Naukowe Posiedzenie Towarzy- 

stwa Ginekołogicznego, z następującym po- 

rządkiem dziennym: 1, Pokazy preparatów z 

Kliniki USB, 2, Dr R. Łuczyński: „Borowina 
Krynicka i jej działania”. 3, Dr W, Karnicki: 

„Wrażenia z pobytu w klinikach zagranicz- 
nych“. 

OSOBISTE 
— Wylazd dyrektora kolei, Dyrektor Ko 

lei Państwowych inż. K, Falkowski wyjechał 
w dniu 15 grudnia wieczorem do Warszawy 
na konferencję pod przewodnictwem p. mi- 
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nistra komunikacji Kuehna w sprawach ru- 
chowych : sanitarnych. 

KOLEJOWA 
— Dodatkowe pociągi przed świętami, — 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w 
Wiłnie podaje do publicznej wiadomości, że 
w związku z przewidywanym wzmożeniem 
Się ruchu pasażerskiego w: Okresie Świątecz 
nym, będą w biegu od Warszawy do Wil- 
na i z powrotem dodatkowe pociągi osobo 
we Nr 713 A i 714 A, według następujące- 
go rozkładu jazdy: 

Pociąg Nr 713 A odchodzi z Warszawy 
—Wileńska dnia 22 bm., o godzinie 20,20, 
Białystok - Centralny — przyjazd 0,10, od- 
jazd 0,30, Grodno — przyjazd 2,30, odjazd 
2,40, Wilno przyżazd godzina 6 rano 23,12, 

Pociąg Nr 714 A odchodzi z Wilna 23-go 
grudnia, o godzinie 19 min. 50, do Grodna 
przybywa o godzinie 23, odjeżdża 23,10. 
Białystok - Centralny — przybywa 1,00, od 
jeżdża 1,20, Warszawa — Wileńska — przy 
bywa 5,05 24 bm, 

RÓŻNE 
— Podziękowanie. Nie będąc w możno- 

ści podziękowania osobiście, ani nawet li- 

stownie wszystkim, którzy tak łaskawie 

wzięli udział w obchodzie mego 25-letniego 
jubileusza pracy, tą drogą składam wyrazy 

najserdeczniejszej wdzięczności, a w szcze- 

gólności J.E. J.E, ks, arcybiskupowi Romu- 
aldowi  Jałbrzykowskiemu, ks, biskupowi 

Bandurskiemu ks. rektorowi USB d-rowi 
Czestawowi Falkowskiemu, ks. kanonikowi 

Lubiańcowi i całemu duchowieństwu, oraz 
p. wojewodzie za jego obecność na Akade 

mji, jakoteż przedstawicielom i przedstawi- 
cielkom organizacyj społecznych, którzy w 

swych przemówieniach tyle mi okazali ser 

decznej życzliwości, z całego serca przesy- 

łam gorące podziękowanie, 

Marja Mieczysławowa Jeleńska. 
— „Ognisko* przy gimnazjum im. A, Mic 

kiewicza w Wilnie zaprasza wszystkich ab- 

ВОМО 

ROCZNICA TRAG ICZNEJ ŚMIERCI 

Prezydenta Narutowicza 
WILNO. Dziś we środę jako w 

rocznicę tragicznego zgonu Prezyden- 

ta Rzeczypospolitej ś. p. Gabrjela Na- 

rutowicza odbęczie się o godzinie 9 

m. 30 rano w kościcie św, Jana na-. 

bożeństwo żałobne, które celebrować 

będzie J. E. ks. biskup Michalkiewicz. 

Na nabożeństwie obecni będą 

przedstawiciele władz państwowych 
i samorządowych z woj. Beczkowi- 

czem i prez. Folejewskim na czele, 

oraz reprezentanci wojskowości i or- 

ganizacyj społecznych. 

Również w świątyniach innych 

wyżnań będą odprawione nabożeń- 

stwa. 

Posiedzenie Komitetu Ratowania Bazyliki 
W poniedziałek odbyło się posie- 

dzenie Komitetu Wykonawczego Rato- 
wania Bazyliki Wileńskiej, na którem 
przewodniczący Komitetu JE. ks. biskup 
Michalkiewicz złożył sprawozdanie z 
wyników pobytu delegacji Komitetu w 
Warszawie w ubiegłym tygodniu. De- 
legacja Komitetu przyjęta została przez 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, któ 
remu wręczyła krótkie sprawozdanie z 
dotychczas wykonanych prac w Bazy- 
lice oraz odezwę do społeczeństwa w 
sprawie ratowania Bazyliki. Pan Pre- 
zydent żywo zainteresował się praca- 
mi Komitetu i ofiarował na ten cel zło- 
tych 500. Następnie delegacja Komite- 
tu udała się do Marszałka Piłsudskie- 
go do Belwederu i tam zostawiła rów 
nież sprawozdanie oraz odezwę Komi- 

tetu. Następnie delegacja była przyję- 
ta przez p. Prezesa Rady Ministrów, 
przez p. Ministra Skarbu i przez p, Mi 
nistra Poczt i Telegrafów, gdzie uzy- 
skała znaczne ulgi w opłatach poczto 
wych, w związku z rozpoczynającą się 
akcją rozsyłania odezw i list składko- 
wych. W ostatnim dniu swego pobytu 
w Warszawie delegacja Komitetu zło- 
żyta wizytę p. Marszałkowi Senatu Ra- 
czkiewiczowi, który przyobiecał, że w 
czasie najbliższym będzie mógł prze- 
kazać większą kwotę na ratowanie Ba- 
zyliki z sum Komitetu Powodziowego. 
Jak już podawały pisma, w skład dele 
gacji wchodzili p. Wojewoda Wileński 
Zygmunt Beczkowicz, ks. biskup Mi- 
chalkiewicz i prezes Jan Malecki. 

  

Kowieńskie brednie 
O ODNALEZIENIU ZWŁOK W. KS, WITOLDA W KATEDRZE 

Wrócił do Kowna po krótkim pobycie w 
Wilnie profesor Żemajtis, który utrzymuje, 
że w katedrze Wileńskiej znaleziono ostatnio 
zwłoki W, ks. Witolda, 

„Letuvos Aidas* powołując się na prof. 

czętowana do czasu przybycia z 
jakiejś komisji. 

W związku z powyższem litewskie Towa- 
rzystwo Naukowe w Wilnie zabiega © dopu 
szczenie do komisji badawczej swego przed 

arszawy 

solwentów tegoż gimnazjum o przybycie na żemajtisa twierdzi, że odkrycie to utrzymy stawiciela, Oficjalne czynniki w Wilnie za- 
tradycyjną wilję, która odbędzie się w nie- wane w tajemnicy i że trunina została opie- przeczają stanowczo tym wiadomościom. 

Pożyczka londyńska ostatecznie załatwiona 
ZAPŁACIMY ANGLIKOM 400 TYS. FUNTÓW 

dzielę dnia 20 b.m. o godz, 19 (7 wiiecz.) w 

gmachu gimnazjum. 
— Zarząd Koła Prawników, zawiadamia, 

iż od dnia 17 b.m. 1931 r. do dnia 8 stycz 

nia 1932 r, dyżury członków Zarządu Koła i 
wszystkie agendy będą czynne tylko we 

wtorki i piatki w godz. 16 — 17. 
Komitet Dorocznego 111 Balu Prawników 

będzie czynny codziennie w godzinach od 

16—17. 

— Zamiast dorocznej choinki — „Kopciu 

szek“ — dla dzieci członków Zjednoczenia 

Kolejowców Polskich, grany będzie w Tea- 

trze „Lutnia” w poniedziałek 28 grudnia o 

godz. 16. т 
Bilety bezpłatnie wydaje Zarząd Okręgo- 

wy ZKP za okazaniem rz członkow 

skiej, poczynając od 15-XII r.b, 
> 7 Izby PoEnNAOOG Handlowej w Wil 

nie. Izba Przemysłowo-Handlowa w Wilnie 

przypomina płatnikom podatków  państwo- 

wych (przemysłowego, majątkowego, grun- 

towego i spadkąwego), że zaległości z tytu- 

łu tych podatków, powstałe do dnia 31 

ca 1930 roku, mogą być spłacane przez wy- 

twórców żyta, pszenicy, jęczmieńma, ziem=* 

niaków, grochu, gryki i drzewa opałowego, 

temi artykułami w naturze, Płatnicy, którzy 

pragną skorzystać z tej możliwości, powin- 

ni złożyć do dnia 20 grudnia r.b, odnośną 

wym, który na skutek złożenia  dek!aracji 

wstrzyma egzekucję. 

Szczegółowych informacyj w tej sprawie 

WILNO. Powrócił z Londynu de= 
legat magistratu p. Bagiński, który 
brał tam udział w rejestracji obligacyj 
zaciągnięty przed wojną pożyczki an- 
gielskiej. 

Obliczania obligacyj zostały ukoń- 
czone i sprawa spłaty pożyczki zo- 
stała ostatecznie załatwiona. Z danych 
rejestracyjnych wynika że suma dłu- 

gu wynosi globalnie 400 tysięcy fun- 
tów szterlingów. 

W myśl porozumienia z władza- 
mi państwowemi, połowę długu spła- 
ci skarb państwa, resztę zaś miasto. 

Wszystkie szczegóły likwidacji po- 
życzki będą omawiane ma posiedze- 
miu specjalnej komisji miejskiej, która 
zbierze się w dniach najbliż:zych. 

Aresztowanie technika komunistycznego 
DZIIEŃ WCZORAJSZY MINĄŁ W MIEŚCIE I NA PROWINCJI SPOKOJNIE. 

- WILNO, — Przedwczoraj wieczorem a- nej agitacji komunistycznej minął w całko- 
mar resztowano w. dzielnicy żydowskiej wybitne witym spokoju. Bibuły komunistyczne pra- 
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Ratujmy Bazylikę, ale 
nieco.. „poczekawszy"ł 

Jakgdyby pragnąc zawstydzić mnie 
i dowieść, że moje uwagi o niedosta- 
tecznej akcji propagandowej Komitetu 
Ratowania Bazyliki („Słowo* — Nr. 
283) są zbyt blade, że stan rzeczy jest 
o wiele gorszy, — Kom. Ratow. Bazy- 
liki wydał wczoraj komunikat o zamie- 
rzonej wystawie. ; 

Czytamy w tym komunikacie: 
„W połowie listopada (!) Komitet 

Ratowania Bazyliki uchwalił urządzić 
wystawę, obrazujicą odkrycie szcząt- 
ków królewskich w Bazylice Wileń- 

skiej '... 
W połowie listopada, a więc jeszcze 

przed miesiącem, zapadła bardzo waż- 
na, a przedewszystkiem ciekawa dla 
szerszego ogółu uchwała, która powin- 
naby była stać się pobudką do wzno- 
wienia akcji propagandowej, — 1 cóż?.. 

Nietylko nie widać dążenia do wy- 
zyskania tego faktu w celu poruszenia 
społeczeństwa, lecz uchwałę tę w cią- 
gu miesiąca nawet się nie podaje do 
wiadomości publicznej! : 

Miesiąc czasu upłynął, nim ktoś 
skreślił pięć zdań wczorajszego komu- 
nikatu!... 

To się pazywa — akcja propagan- 
dowa!... 

LIST DO REDAKCJI 
Wielce Szanowny Panie Radaktorze! 
iNajuprzejmiej proszę o zamieszczenie w 

poczytnem piśmie Sz. Pana uzupełnienia wia 
domości, podanych w „Notatkach muzycz- 
nych* „Słowa” w dniu 24 - XI br, 

„Uważam, że ścisłość informacyj obowią 
zuje w wypadkach, gdy krytyk, poza oceną 
czysto fachową tego, lub innego artysty — 
podaje ponadto do wiadomości publicznej i 
drogi, któremi artysta kroczył ku osiągnięciu 
doskonałości, która zresztą nie ma granic, 
o iłe artysta nie ustaje iwi pracy. 

Ktokolwiek bliżej stykał się ze śpiewem 
— rozumie, że dwuletnie studja, nawet pod 
kierunkiem najsławniejszych maestro, nie są 
w stanie stworzyć, nawet najbardziej prze- 
ciętnego śpiewaka, nie mówiąc już o śpie- 
waczce tej miary, co p. Zubow.czowa, Te 
iwa lata studjów warszawskich, poprzedzo * 
nych zresztą jej występami w. Warszawie, 
uwieńczonemi i powodzeniem i uznaniem sto 
łecznej prasy —musialy być oparte na bar 
dzo gruntownej, długoletniej nauce śpiewu, 
na najlepszych tradycjach kunsztu śniewa- 
czego opartej. Wobec tego dziwnem się wy 
daje, że właśnie tu, w W:ilnie, witeński spra 
wozdawca muzyczny, którego bardzo pochle 
bne krytyki o śpiewie p, Zubowiczowej da 
tują się już od roku 1925— pominął milcze 
niem tę okoliczność, że p. Zubowiczowa 
kształciła się w Wilnie, — tu, w Wilnie, 
stawiała swe pierwsze kroki artystyczne i 
po siedmiu latach pracy pod moim kierun- 
kiem, już jako bardzo znana i centona w 
Wilnie, głosowo zupełnie gotowa śpiewacz- 
ka koloraturowa — odjechała do Warsza- 
iwy, zdobywając i tam zasłużone uznanie, 
Nie ulega kwestji, że te «iwa lata intensyw- 
nej pracy w Warszawie dały dużo naszej wi 

  

go komunistę — kierownika miejscowej wie że nie było, W miejscach, gdzie groma- |eńskiej artystce, stawiając kropkę nad jej 
technikić" KPZB, ‚ dzą się zwykle bezrobotni zauważono, wpraw ;* artystycznem, co się Le niado = 
W chwili aresztowania zdemaskowany dzie wyrostków agitujących za „wyjściem na pogłębieniu techniki koloraturowej i — co 

wywrotowiec usiłował pozbyć się posiadanej ulicę" lecz nie odniosło to kompletnie żadne- najważniejsze — dając jej zupełne opanowa 
przy sobie bibuły komunistycznej, co mu się 
jednak nie udalo. 

go skutku, Jedynie w kwartale ży: 
były próby organizowania zbiórek, lecz po- 

nie estrady i pewność siebie. 
Uważam, że Wilno nie powinno wsty- 

y 5 Zatrzymanego technika po przeprowadze licja do powažnieįszych zbiegowisk nigdzie dzič się tego, že 'ma rowniež prolesorėw na 
deklarację we właściwym Urzędzie Skarbo- ią wstępnego śledztwa, osadzono w wię- nie dopuściła. 

zieniu na Łukiszkach. 
* о * * 

Wczorajszy „dzień głodnych* mimo usil- 

W ciągu dnia zatrzymano kilku żydów- 
komunistów. 

udzielają: Izba Przemysłowo-Handlowa w 

Wilnie (ul, Trocka 3), Wojewódzki Komitet era Krou L SS 

do spraw bezrobocia (Magdaleny 2, lokal 

Urzędu Wojewódzkiego) iw sprawie zaś spła 

ty drzewem opałowem informacyj udzielają 

ponadto organizacje drzewne: Związek Prze 

mysłowców Polskich Sekcja Drzewna (Ho- 

tel Europejski), oraz Wileński Związek Prze 
mysłowców i Kupców Drzewnych (W. -Po- 

hulanka 5). 
TEATR ! MUZYKA 

— Teatr Miejski w Lutni. Ostatnie przed- 

stawienia „Pana posła i Julji*, Dziś we śro- 

dę dnia 16 b. m. o godz. 8 wiecz. doskonała 

współczesna komedja satyryczna „Pan po- 

sel i Julja“ K, Leczyckiego i J. Mackiewicza. 

Interesująca nowość ta, ciesząca Się w Wil 

nie zasłużonem powodzeniem, zarówno dzię 

ki dowcipnej treści, jak i starannemu wyko- 

naniu —- schodzi z afisza w dniach najbliż- 

szych, ustępując miejsca następnej premje- 

rze. : 

Jutro ; dni następnych „Pan poseł i Ju- 

L_Teatr Miejski na Pohulance. Ostatnie 
przedstawienia „Teatru wiecznej wojny”. 

Dziś we środę dnia 16 b.m. o godz. 8 wiecz. 

ujrzymy fascynującą sztukę M. Jewreinowa 

„Teatr wiecznej RE si 
Wysockiej, w wykonaniu - 

sa JT A oraz licznych staty 

stów. Niezwykle crkawa treść, _ oryginalne 

zagadnienie sztuki, egzotyczne środowisko, 

wreszcie świetna realizacja sceniczna — two 

rzą z widowiska tego niezapomnianą całość. 

Jutro i dni następnych „Teatr wiecznej wo]- 

= Piątkowa premiera w Lutni, W nad- 

chodzący piątek dnia 18 2 o Sio 

odbędzie się premiera jednej z naepszy”, 

sztuk Vernewla „Tak się zdobywa kobiety . 

Świetną komedję tę, niegraną dotąd w A 

nie, wprowadza na naszą scenę reżyser Ka- 

rol Wyrwicz, który jednocześnie objął jedną 

z ról głównych. W pozostałych ujrzymy: P. 

Brenoczy, Detkowską, Lubowską, Bieleckie- 

go, Dejunowicza, Domańskiego, Jaśkiewicza, 

oraz Wołłejkę. Niemałą atrakcją będzie za- 

pewne piosenka „Rumba“ śpiewana jm cza- 

sie akcji przez p. Irenę Brenoczy, Wnętrza 

pomysłu W. Makojnika stworzą komedįi od- 

powiednie ramy wytworności i elegancji. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie — Biała niewolnica, 

Hellos — Krwawy Wschód. 

Hollywood — Nope paryskie, 

Casino — Trzy strzały. 

Światowid — Broadway. 

Pan — Noce marokańskie. 

WYPADKI I KRADZIEŻE | 

— Trafił frant na franta. — Dwaj 

zawodowi licytanci Kryński i Chincer 

z ulicy Rudnickiej zawarli między So- 

bą spółkę na kupno pewnego majątku 

ziemskiego wystawionego ostatnio na 

licytację. 
Kryński jako bardziej „zaszarga” 

ny“ na rėfžnych licytacjach nie mógł 

się pokazać w banku, gdzie sprzedaż 

się odbywała i skierował tam spólnika, 

wręczając mu 3200 dolarów na kupno 

objektu. 
Chincer pieniądze skwapliwie przy 

jał, lecz miast do banku udał się na 

dworzec i najśpieszniej wyjechał w nie 

wiadomym kierunku. 

Afera ta wywołała wśród handlarzy 

żydów wielkie poruszenie. 

Policja rozesłała listy gończe za 

zbiegiem. 
— Pod pretekstem ožen- 

ku. — W dniu 14 bm. Borejkówna (Ży 

dowska 1) zameldowała policji, że Kow 

szyk Piotr (Karlsbadska 29), pod pre- 

tekstem ożenienia się, wyłudził od niej 
w różnych odstępach czasu gotówką 

300 zł. oraz różną garderobę, łącznej 

wartości 420 zł. 
| KRÓL BULWARÓW 

| 

— Poraniony koło Kina Miejskiego. 

W dniu 14 bm. do szpitala św. Jakóba 

został dostarczony Jaskul Józef (Lwow 

ska 24) z raną ciętą i kłutą w okolicy 

prawego boku. Zbadany Jaskul oświad 

czył, że gdy wychodził z Kina Miejskie 

go, został uderzony jakiemś ostrem na- 

rzędziem przez nieznanego osobnika, 

który zbiegł. Star rannego Życiu nie za 

graża. Dochodzenie w tej sprawie 

wszczął Wydział Śledczy. 

— Sprawki mistrza Kaspet- 

skiego, — Zatrzymany ostatnio złodziej 
ios Stanislaw, bez stałego miejsca za 
mieszkania, dokonał ostatnio kradzieży: fu- 

tra damskiego (dachy), palta, obszytego 

srebrzystym lisem, Oraz gerderoby damskiej, 

bielizny pościelowej, drobnej biżuterji i obu- 

wia, łącznej wartości 1300 zł. na szkodę Koł- 

łątajowej, zam. przy ulicy Pańskiej 4. Ka- 

sperski przyznał się do tej kradzieży, oświad 

czając, że skradzione rzeczy sprzedał Ron 

domańskiemu Kazimierzowi (Kowieńska 4), 
u którego w czasie rewizji skradzione rze- 

czy odnaleziono i zwrócono poszkodowanej, 
Pasera Rondomańskiego również zatrzyma- 
no, Również w toku dalszych dochodzeń, 
przeprowadzonych w sprawie kradzieży gar- 
deroby mięskiej, damskiej oraz bielizny, na 
łączną sumę 580 zł, w łokału T-wa Krajo- nej 

znawczego przy ulicy Św. Anny 13, na szko 

dę Pleskus Jana, zam. we wsi Tymice gm, ty 

łuczajskiej, pow, postawskiego, ustalono, iż 

kradzieży tej dokonał Kasperski Stanisław i 

Giedrojć Wacław, bez stałego miejsca za- 

mieszkania. Skradzione rzeczy sprzedali rów 

nież Rondomańskiemu Kazimierzowi. Wresz- 

cie stwierdzono, że Kasperski dokonał kra- 

dzieży walizki z zawartością materjału naN, N. — 1 4, 

NAAAAAAAAAAA, 

  

wysokości zadania i że w. myśl zasady ewan 
gelicznej należy „oddać co jest Rożega — 
Bogu, a co cesarskiego — cesarzowi”, 

Kreśię wyrazy najwyższego szacunku 
poważania 

i 

Wanda Toczyłowska 
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UMIAR ZŁOTY... 
OTO JUŻ WKRÓTCE ŚWIĘTA 

BOŻEGO NARODZENIA, 
TRZEBA JE PRZYJĄĆ GODNIE, 

WŚRÓD KOLĘD ŚLICZNYCH PIENIA... 
BY ZASIE DUCH BYŁ GODNY — 

ZACHOWAJ UMIAR ZŁOTY, 
NIE PRZESADŹ W UCZTOWANIU, 

WE WSZYSTKIEM PATRZ PROSTOTY... 
CZĘŚĆ WYDAJ NA ŚWIĄTECZNE 

PONĘTNE OBFITOŚCI, 
A RESZTĘ ZŁÓŻ W P,K.O. 

POD TRWAŁY GMACH PRZYSZŁOŚCI! 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
SLR RIAA LAMA LA UA Us Ua ia a a a LAS 
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SPORT 
OSTATNIE NOWINY SPORTOWE 

Znów hokej i boks. 
Zacznijmy od hokeja, Reprezentacja na- 

sza przegrała w Wiedniu. Przegrała wpraw 
dzie nieznacznie — 2.1, jednak przegrała. 

Młocarnie motorowe 
Wichterlego i Wolskiego 

Młocarnie maneżowe 
Wichterlego i Sp. Akc, „Kraj* 

Tarki I bukowniki dokoniczyny 

Motory 
Munktelisa i Massey - Harrisa 

Maneże 
Wolskiego i Sp. A'tc. „Kraj“ 
poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, ul. Zawalna 11-a 

ubranie oraz innych drobnych rzeczy łącz- 

wartości 700 zł, na szkodę Rażniewskiej 
Ireny (Mickiewicza 20). Skradzione przedmio 

sprzedał paserowi Bojchowi Tewelowi 

(Kijowska 22), 

Ofiary 
Na gwiazdkę dla biednych dzieci od p. 

  

  

Widać bez starych wypróbowanych grajków 
— jak: Adamowski, i Tupalski trudno bę- 
dzie utrzymać się na poziomie europejskim, 

А może to tylko brak treningu daje się 
we znaki naszym zawodnikom? 

W najbliższą niedzielę będziemy mogli 
jeszcze raz sprawdzić, co wart jest vasz ze 
spół, gdyż w Katowicach bawić będzie dru 
żyna Troppaner Eislauf Verain z Opawy. 

W spotkaniu reprezentacyjnych  zespo- 
A L i Śląska zwyciężyli poznania- 

cy 2:1. 
Nasze, już zupełnie nasze — wileńskie 

drużyny trenunją zawzięcie i są słuchy, że 
AZS przejdzie (całą sekcją) do Ogniska, 
które może im zapewnić pewniejszą egzy- 
stencję finansowa no i... bilety kolejowe 

Z dziedziny boksu należy zanotować, że 
finałowe zawody o drużynowe mistrzostwa 
Polski rozegrane przez BKS ze Śląska i War 
tę poznańską, zakończyły się zdecydowanem 
zwycięstwem Warty w stosunku 10:6. 

Nie był to jednak zespół Warty, który 
widzieliśmy niedawno w Wilnie. 

Nas poczęstowano drugim garniturem, 
W Poznaniu wałczyli: Rogu!ski, Polus, Si- 
piński, Anioła, Arski, Glesman, Wisznićwski 
i Piłat. 

Dzięki zwycięstwu Polusa, Sipińskiego, 
Wiszniewskiego, oraz kilku remisom Warta 

została zespołowym mistrzem Polski. (t)



Nr. 27-29 
Bronzowe sznurowane buciki dla chłopców 
z mocnego dullboksu, na szczególnie mocnej 

30-32 16.90 podeszwie. 

  

Fason 2945-11 
Na zakupy I do codziennego użytku - 

   
Fason 3262-80 
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wygodne i trwałe pantofelki na paseczku, 
z czarnego lub bronzowego boksu. 

7.90 

Fason 
Ciepłe pantotelki odpowiednie do noszenia 
w domu, przy kuchni i poza domem. 

  

Fason 9375-03 

Elegancki prunelowy pantofelek na wysokim 
obcasie. 

  

Fason 9817-61 
Kalosze na największą słotę i niepogodę. Nawet 

podczas wielkiego błota obuwie pozostaje suche 

i czysto 

  

Z SĄDÓW 
A WSZYSTKO TA WÓDKA,,, 

W dniu 10 grudnia r. ub. szosa prowadzą 
ca z Nowych do Starych Święcian, była miej 
scem strasznego wypadku, 

Szosą tą przechodził znany w Święcia- 
nach awanturnik Pąweł Czurgieł ze swym 
koiegą Borejką, Obaj byli po śniadaniu suto 
zakrpionem. 

Na spotkanie Czurgielowi i Borejce zdą- 
żała inna grupka mężczyzn, składająca się z 
4 osób. Widocznie szosa dla nich była zbyt 
wązką, gdyż tak jak w bajce o dwóch ko- 
złach, nikt nie chciał ustąpić drogi. Ponieważ 
wszyscy byli pijani, zaczęli sobie wymyślać, 
Od słów przeszli do czynów, Kto wie jak 

długo trwałaby walka, gdyby nie to, że 
w pewnej chwili, prowodyr drugiej grupy 
Antoni Masiewicz nie upadłby ugodzony no 
żem w szyję. 

Na miejsce wypadku wezwano policję i 
pogotowie ratunkowe. Pomoc lekarska była 
spóźniona, gdyż Masiewicz już nie żył. 

Władzom śledczym udało się ustalić mor 
dercę — był nim Paweł Czurgiel. Pociągnię 
ty do odpowiedzialności karnej z art, 453 
KK. Czurgiel stanął w dniu 13 września rb. 
przed obliczem Sądu Okręgowego w Wilnie, 

Na rozprawie zostało ustalone, że Czur- 
gieł dopuścił się zabójstwa w stanie silnego 
wzruszenia psychicznego, wobec czego zmie 
niono kwałifkację i oskarżonego skazano na 
zamknięcie w więzieniu zamieniającym dom 
poprawy na przeciąg lat 4. 

Od tego wyroku założono apelację, na 
skutęk której sprawę rozpoznano w: dniu 
wczorajszym. 

Na rozpr obrońca skazanego żądał 

  

zraiany kwalifikacji prawnej, gdyż czyn ska- 
zanego został wywołany zachowaniem się 
denata (świadkowie wezwani na rozprawę 
stwierdziłi, že Masiewicz pierwszy spoliczko 
wał oskarżonego). 

Po krótkiej naradzie Sąd zgodził się 
obrońca i po zastosowaniu drugiej części 
art. 470 KK, skazał Czurgiela na 2 lata wię 
zienia, 

N 
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7045 

trwałe. 

  

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„3 STRZALY“ 

„Casino“, 
Scottland Yard — angielska centrała wy 

iwiadowcza, znów stała się tematem krymi- 
nałnego filmu „Fox'a* Od początku do koń 
ca widz biedzi się nad rozwiązaniem zagad- 
ki — kto jest mordercą? Razem z agentem 
policyjnym wędruje naokoło świata, aby u 
brzegów Ameryki na statku transoceanicz- 
nym scnwytać zbrodniarza, 
Dreszczyk kryminalnej sensacji przenika sa- 
ię, gdy przesuwają się na ekranie podejrza- 
ne typy amerykańskiej wycieczki naokoło 
świata, Drobne poszlaki sprowadzają agen 
ta, a z nim i widzów na trop mordercy w o- 
sobie handlarza drzewa. 

Film jest dobrze opracowany ze stanow: 
ska sensacji kryminalnej. Niemał do ostat- 
niej chwiłi utrzymana jest w napięciu cieka- 
wość. Przypominają się czytare dawno przy 
gody Szerloka Holmesa, Nika Kantera lub 
innego Nata Pinkertona, Akcja erotyczna zu 
pełaie niepotrzebnie została doczepiona i pa- 
czy założenie filmu kryminalnego, Tad, C. 

FABRYKA i SKŁAD MEBLI 

W. Wilenkin i $-ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843. 

Jadałnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, biurka, krzesła, dębo- 
we i t. p. Dogodne warunki i na raty. 

J J A I 

WĘGIEL i DRZEWO 

„UBNITOODA! 
ZAMKOWA 18, tel. 17-90 
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poleca 

firma 

  
  

      
Wyduwca Stanietaw Mackiewicz. 

WYSOKIEJ RASY JEST PUDER 

[ f | [ I! Paris 
skoro każda Pani natychmiast po zapozna- 
niu się z jego zaletami staje się entuzjasty- 
czną zwolenniczką. Subtelny, trwały i wy- 

tworny zapach znamionują puder 

o Fleurs FORVIL Paris 
Prosimy nie ulegać namowom sprzedawców,  usiłu- 

jących pudry o łudząco podobnych opakowaniach ; 
nazwach sprzedawać zamiast oryginalnego pudru, 

5 Fleurs FORVIL Paris | 

skórzanej podeszwie. 

POŁSKA SPÓŁKA OBUWIA 

otwier 
W KR 

  

AKOWIE 

  

Jutro we czwartek 17 b. m. 

ер 
w WILNIE, Wielka 10. 

sk 

  

Polecamy nasze modne, trwałe, eleganckie i 

wygodne obuwie po 

Fason 9937-18 
Meskie półbuciki z czarnego boksu na mocne 

Wygodne i nadzwyczaj 

JEDNOLTITYCH CENACH 
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19.90 

  

а Fason 2862-01 
Ciepłe całogumowe śniegowce dziecięca, 
obramowane aksamitem. Zamknięcie sprza- 

kowe. 

   

  

Fason 9875-01 
Elegancki czarny pantofelek lakowy na wy- 
sokim obcasie. Odpowiedni do tańca i na 
wizyty. 

10.90     

  

Fason 9815-03 
Eleganckie i bardzo tanie czólenko z czar- 

Fason 9637-21 
Męskie półbuciki z czarnego boksu cielęcego na 
szczególnie trwałej skórzanej podeszwie. 

Oprócz wymienionych artykułów posiadamy stale na składzie 

WIELKI WYBÓR OBUWIA MĘSKIEGO, DAMSKIEGO, 

DZIECIĘCEGO I GUMOWEGO. 

YYYYYYYYYYYYYYYVVY 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu. Powiatowego w Wilnie, 

rewiru Il-go z siedzibą w Wilnie, przy ulicy 
Lubelskiej 1, zgodnie z art. 1030 U.P,C. po- 
daje do wiadomości publicznej, że w dniu 
22 grudnia 1931 roku o godzinie 10 ranow 
m. Wilnie, przy u, M. Pohulance Nr 18 m. 1, 

odbędzie się sprzedaż z licytacji należącego 

do Izaaka Rafesa majątku ruchomego, skła 

dającego się z umeblowania mieszkania i 

sprzętów domowych, oszacowanego na Ssu- 

mę złotych 570. 
Komornik sądowy H. Lisowski, 

YYTYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

IX rewiru Konstanty Karmelitow, zamiesz- 
kały w Walnie, przy ulicy Gimnazja!nej 6 
m. 14, na zasadzie art. 1030 U.P,C. podaje 
do wiadomości publicznej, że w dniu Ż1 gru 

dnia 1931 roku, od godziny 10 rano, we wsi 

Równe-Pole odbędzie się sprzedaż z licyta- 

cji, nałeżącego do Franciszka Drożdża mająt 

ku ruchomego, składającego się z domu, 

stajni, stodoły wybudowanych na ziemi m. 

Wilna na przeniesienie, oszacowanych na su- 

mę 850 złotych na zaspokojenie  pretensyj 

Eljasza Stoka i Macieja llkiewicza w sumie 

5020 zł, z procentam: i kosztami, 
Opis rzeczy i szacunek takowych przej- 

rzane być mogą w dniu licytacji zgodnie z 

art. 1046 U.P.C. 
Komornik sądowy K. Karmelitow, 

TYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYVYYYYVYTYVY 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

IX rewiru Konstanty Karmelitow, zamieszka- 

ły w Wilnie, przy ulicy Gimnazjanej 6 
m. 14, na zasadzie art. 1030 U.P,C. podaje 
do wiadomości publicznej, że w dniu 21 gru- 
dnia 1931 roku, od godziny 10 rano, w Wil- 
nie, przy ulicy Zygmuntowskiej Nr 26—7, 
odbędzie się sprzedaż z licytacji, należącego 
do Judela Krauze majątku ruchomego, skła- 
dającego się ze stołu jadalnego, 6 krzeseł, 
otomany i samowaru, oszacowanych na su- 

950 złotych na zaspokojenie pretensyi 
Segala w sumie złotych 925 z procen- 

tami i kosztami. Opis rzeczy i szacunek ta- 
kowych przejrzany być może w dniw licyta- 
cji zgodnie z art, 1046 URAZ 

$ Komornik sądowy K. Karmelitow. 
YYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYY yr 
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Polecamy również po niskich cenach pończochy, getry i kremy. 
2 Z 

skóry na 

24.90 

nego aksamiłu. Wysoki zgrabny obcas. 

  

Fason 1865-04 
Całogumowe śniegowce w kolorze czarnym 
ЧЬ bronzowym z aksamitnym kołnierzykiem. 

    

  

) Fason 3967-22 
"Na słotę i niepogodę te buciki z czarnej boksowej 

mocnej gumowej podeszwie, 
Zi-54-Po. 

  

  

KINO 
MIEJSKIE 
SALA GIEJSKA 
Ostr bramsks 5 

Od poniedzialku 14 grudnia r. b. Godz, 4, 6, 8, 8 —10 w. 

„BIAŁA RIEEWOLNECAĆ 
w rolach głównych Łiane Haid i Włodzimierz Gajdarow. 

Premiera „CHATA ZA WSIĄ" już 
Koncert. orkiestra pod batutą p. M Salinickiego. Ceny miejsc balkon 30 parter 60. Kasa czynna odg. 3.30 do 16 w 

dnia 21 b. m. 

  

Dźwiękowy 

« NO-TEATR 

„KELIS S$" 
ml, WIŁEŃSKA 28. 

Dzieje 
W rol 

Sensacja dnia! Polski aźwiękowy epos wojenny! Reż. Jana Przybylskiego 

KRWAWY WSCHÓD 
Ema Szabrańska i inni. Potężne sceny batalistyczne. 
„„ am kochać nie wolno*'. Początek seansów o godz. 4, 6, 8i 10'15, w niedz. o g. 2-ej pp. 

wielkiej miłości i poświęcenia. 
gł. Mieczysław Cybuiski, Ola Obarska 

W lilmie tym usłyszymy najnowszy przebój muzyczny 

  

  
Dziś! Przebój śpiewno-dźwiękowy! Kabarety Paryskie! Tańce! Śpiewy! 

  

zdrowych i cierpiących! 
Od 26 lat znane nacieranie 

uŚmierza szybko i pewrie 

wszelkie dolegliwości natury 
reumatycznej, 

nerwobóle, ból głowy, zę- 
bów i t. p. 

Do nabycia w aptekach, 

Skład wysyłk. Ichtiomertolu: 
Laboratorium chemiczne 

APTEKARZA 

Szymona Edelmana 
we Lwowie, Teatyńska 16. 

  

   
  

  

KINO 

ноцумооо| NOGSE PARY К I IE (Montparnasse) 
Mickiewicza 22 W rol. gł, ulubieniec kobiet bohater łilmu „Droga do Raju" Henry Garat. 

tel. 15-28 Nad program: Dodatek rysunkowy i tygodnik dźwiękowy „Paramountu*. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie 
świąt. o g. 2ej. Na pierwszy Seans ceny zniżone. 

i Us 4163 Dziś! Emonjonujący dramat Dźwiękowy * 

CE N TRZY STRZAŁY (Tajemnicza śmierć) 
W rol. gł Warner Oland I Margaret Churchili. Słynny detektyw | Scotland Yardu wykrywa 

IZ KA 47. te: * tajemniczą zbrodnię. Emocja! Napięcie! Nad program: Atrakcje dźwiękowe, Początek o godz. 4, 

6,8 i 10,30, w świąt. o godzinie 2-eį. Na 1 szy Seans ceny zniżone. ši 

Dziš mezwykla egz tyczna premjera! 
Dźwiękowe = 

> NOCE AAROGOKANSKRIE „psy 66 na Pustyni) 
AN W rolach głównych JACK HOLT, DOROTHY SEBASTIAN i RALPH GRAVES. Przepyszne sceny walki z Ka- 

55 bylami, Trsgiczua milošė dw6ch przyjaci6t do jednej kobiety, Ucieczka z Piekielnej Wyspy. Niezwykła 1ežyserja. 

  le 4 

NARCIS 

   
wspanisla gra artystėw. Poczatek o godz. 4-ej, w dnie šwiąt. o g. 2:ej. Ceny cd 40 gr. 
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BLEU oE MURY 

gośćcowej, 

      
  

    
  

  

©ARIS 

Erna 
į LEKARZEĖ 
==: 
DOKTOR MED. 

A. Cymbler "* 
Choroby  weneryczne. Codziarniė cd g, 10—8 
skórne i narządu mo: 
czowego, Mickiewicza 
12, róg Tatarskiej 9—2 

i 5—8. Tel. 15-64, 
р 

  

AKUSZERKA 
ŚMIAŁOWSKA 

przeprowadziła się sl. 
Ga- Zamkowa 3 m. 3. 

binet kosmetyczny, a 
suwa zmarszczki, piegi, 
wągry, łupież, brodaw- 

ki, kurzajki, wypadanie 
włosów 

” 

KOSMETYKA BONA 
rs do 2-letniego chtop- 

czyka z szyciem 

GABINET 

  

wyjazd zaraz potrzeb- 
na. Zgłaszać się Mle- 

Racjonalnej siewicza 22 m. 2 od 8 
@ Ł. 

kosmetyki “LC 
leczniczej _ Osoba potrzebna 

WILNO, do stałego inkass, gwa- 
Mickiewicza 81—4 rancja obowiązkowa 

  

Z powodu wyjazdu Dwór wiejski. 
do sprzedania Przyjmie kilka osób z 

stół jadalny, otomana, całodziennem dobrem 
biurko, łóżka, szata, ro- utrzymaniem 100 _ zł, 
wery damski i męski, miesięcznie, Poczta, 
radjo 6 lampkowe, spa- kościół o 3 kl. Adres 

  

rat anodowy, głosnik w Redakcji. 
Filipsa, Kostjumy i ——— 
palta męskie, kwiaty Matka 
duże. Zwierzyniec, ul. czworga dzieci w cięż- 
Dzielna 30 m, 1. ой 12-6 kich warunkach będąca 

meme WOłA о pomoc dla wy- 

  

  

kobiecą 30J— 400 zł, oferty === kupienia maszyny do 
lirod konserwi- składać proszę do Ad- szycis zasta io: w 

Sp js, dosko- ministracji pod „Go- 8 LOKALE Ę lombardzie. O składa” 
mali, : odświeża, HSUWA tówkę". nie najdrobniejszych 
jej skszy i braki, Massż ofiar prosi w Redakcji 
kosmetyczny twarzy. Poszukuję Słowa pod literami 

Masaż ciała, elektrycz- poszdy do dziecka, а- 2 mieszkania A. Z. 
ny, wyszczuplający (Ba. domość ««w Redakcji z 8 14 pokoi ze "o "mA 
iojo DE por Sa „Slowa“ od 11 do 1-ej wszelkiemi wygodam Matura. 

  

la. Wypadanie włosów, 
łupież. Indywidualne 
dobierenie kosmetyków 
do każdej cery. Ostat- 

zdobycie kosmety- 
ki racjonalnej. 

  

ПУИ 
tłuste 

otrzyma 19 grudnia 
firma 

LIE 

W. Z. P. 48. 

+ twa Masaże: 
ręczne, wibracyjne i pla- 

styczne. Epilacje. DRYŃSKI 

      

    

a +g | WILEŃSKA 28 
Kosnetyki Be 6 tel. 1224 0 
Leczniczej c 

. ena będzie bardzo 
J. Hryniemiczowej. przystępna. Zamó. 

ml. WIELKA M 18 m$. | wienia firma już 
Przyj.w g. 10-11 4-7 przyjmuje. 

Ww. Z. P> NO 

Drukarnia Wydawałctwa „Słowo, 

nowoczesnemi, wanna Przygotowywanie ze 
na miejscu do wyna- wszystkich przedmio- 
jęcia. Wilno, ul. Sło-tów do egram'nów w 

wackiego 17. zakresie szkół średnich, 
«= języki obce: francns- 

Skienp ki, niemiecki (konwer- 
spożywczo - tytuniowy Sacja) 

  

  

oraz łacina | 

w śródmieściu, w do.greski, Lekcyj udziela- 

brym punkcie, świetnie 4 rutynowani korepe- 
prosperujący do odstą- £OrZy b. nauczyciel 
pienia, Adres w Admi-gimn. meg. tilozeiji i 

nistracji, spec. matematyki, Zgł, 
Ria do Adm, „Słowa* pod 

Poszukuję Matura". -—-— 0 
pokoju tumeblowanego -- 

w centrum z łazienką  Skradzioną 
w nowoczesnym domu, książeczkę wojskową i 
możliwie z osobnym kartę mobilizacyjną wy 
wejsciem. Oferty w daną przez PKU Wil- 
Administ-acji sub „Przeno rocznik 1896 na 

mysłowiec", imię Józefa Uzorko u- 
nieważnia się. 

    

Redaktor w. z. Witełd Tatarzyśsk:.


