
RūK Х. № 297 (2799) 

  

5 OWO 
WILNO, Piątek 18 grudnia 1931 r. 

Redakcja i Administracja, Wilno Zamkowa 2. Otwarta od g. 9 do 4. Telefony: 

PRENUMERATA miesięczna z edniesieniem do domu lub z 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7zl. Konto czekowe P.K.O. 

Nr, 80259, W sprzedaży detal. cena pojedyńczego n-ru 20 gr. 

  

  

         
    
   

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów  niezamówionych nie zwraca. Administra- 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

Redakcji — 17-82, Administracji — 228. 

  

Polska na arenie międzynarodowej 
Expose ministra spraw zagranicznych Zaleskiego 

WARSZAWA. PAT. Minister 
spraw zagranicznych Załeski w expose, 
jakie wygłosił w dniu 17 b. m. w komi 
sji spraw zagranicznych Senatu, pod 
kreślił, iż polityka zagraniczna polska 
jak zawsze jest dominowana przez nie- 
wzruszoną wolę utrzymania pokoju na 
zasadach istniejących traktatów. 

POLSKIE MEMORANDUM 

ROZBROJENIA MORALNEGO 

Rozpoczynając swoje sprawozdanie 
od prac na ternie Ligi Narodów, inini- 
ster przypomniał memorandum w spra 

wie rozbrojenia moralnego, złożone 
przez delegację polską w sekretarjacie 
Ligi w czasie ostatniego Zgromadze- 
nia. jest ono jednym z logicznych obja 
wów wytrwałej akcji Polski w celu u- 
trwalenia najistotniejszych podstaw po 

koju. 
Zagadnieniem, na które zwróciliś- 

my uwągę w Genewie, — powiedział 
dalej minister — była sprawa uzgodnie 
nia paktu Ligi Narodów z pakte:n Kel- 
loga. Przepisy paktu Ligi, mówiące o 
t. zw. wojnie legalnej, stały się pewnym 
anachronizmem z chwilą, kiedy pakt 
Kelloga, zakazujący bezwzględnie woj- 
ny, wszedł w życie. Bez względu ra to, 
czy przepisy te będą formalnie usunię- 
te z paktu Ligi, czy nie, nie można ich 
uważać za obowiązujące w stosunkach 
między członkami Ligi Narodów, któ- 
rzy są ponadto związani paktem Kello- 
ga. Tem niemniej usunięcie tych przepi 
sów byłoby pożądane, choćby dlatego, 
że więcejby wniosło jasności do odpo 
wiednich tekstów międzynarodowych, 

które dziś jeszcze są ze sobą w literal- 
nej sprzeczności. Ponadto, dopóki u- 
zgodnienie paktu Ligi z paktem Kello- 

ga nie nastąpi, artykuł 16 paktu Ligi, 

który jest podstawą do akcji wspólnej 

członków Ligi przeciwko napastnikowi, 

będzie się odnosił wyłącznie do t. zw. 

wojen nielegalnych, tj. zakazanych 

przez pakt Kelloga. Tymczasem zdro- w 

wy rozsądek i poczucie solidarności 
międzynarodowej wymagałyby, żeby 

groźba sankcji zawisła nad każdym na 

pastnikiem, bez względu na to, czy 

pogwałcił on tylko pakt Kelloga, czy 

też oba pakty. 

Przechodząc do sprawy konwencji 

o środkach prewencyjnych przeciwko 

wojnie, minister stwierdza, że zasady 

nie zostały dość jasno wyrażone, co 

może w przyszłości doprowadzić do 

pewnych nieporozumień interpretacyj- 

nych. 

MNIEJSZOŚCI I GDAŃSK 

Następnie minister przeszedł do za 

gadnień, które — jak się wyraził — na 

terenie Ligi Narodów stale zmuszają 

do nieustannej czujności i wytężonej 

pracy. Myślę o zagadnieniu mniejszo- 

ściowem i naszej współpracy z Gdań- 

skiem. 

Stosunki z wolnem miastem Gdań 
skiem — oświadczył minister — są da 
lekie od tego, czegobyśmy pragnęli. 
Stanowiąc dla Gdańska naturalna ped- 
stawę jego dobrobytu, a nawst bytu 
gospodarczego, wzamian żądamy nie- 
słychanie mało — lojalności i dobrej 
woli, a jednak Gdańsk, niepomny na 
swoje potrzeby i interesy gospodarcze, 
w ostatnich czasach coraz silniej ule- 
ga prawicowym elementom wywroto- 
wym. Mimo zaleceń Rady Ligi i wysa 
kiego komisarza Ligi Narodów w Gdań 
sku, tolerancja władz j sądów  gdań- 
skich w stosunku do napływowych e- 
lementów wywrotowych stoi w dal- 
szym ciągu na przeszkodzie inormowa 
niu stosunków wewnętrznych v olnega 
miasta. Przy tych okolicznościach w 
układzie stosunków  polsko-gdanskich 
również nastąpiło pewne pogorszenie 
pomiędzy wolnem miastem a rządem 
polskim. Powstał szereg sporów natu- 
ry prawnej i merytorycznej, w których 
rozstrzyganiu musiano odwołać się do 
instancyj międzynarodowych. 

dnego współżycia i współpracy dla ćo- 
bra wszystkich obywateli, zami*szxują 
cych Rzeczpospolitą. Usunięcie jedynie 
pewnych trudności w tej dziedzinie mo 
że być osiągnięte w sposób trwały je- 
dynie na terenie wewnętrznym. Rząd 
polski jest zdecydowany przeciwstawić 
się wszełkim tendencjom jednos:ronne- 
go rozszerzania uprawnień w tej dzie- 
dzinie, niezgodnym z duchem  trakta 
tów i interesami państwa. 

POLSKA A KONFLIKT MANDŻURSKI 

Rząd polski — oświadczył dalej mi 
nister Zaleski — bardzo żywo interzsa 
wał się przebiegiem konfliktu chińsko- 
japońskiego i czynnie współpracował z 
innymi członkami Rady celem doprowa 
dzenia do pomyślnego załatwienia za- 
targu, zachowują objektywność, podyk 
towaną sympatją do obu państw zainte 
resowanych. W decyzji, powziętej przez 
Radę Ligi, rząd polski upatruje prze- 
dewszystkiem ten czynnik dodatni, że 
osiągnęła ona zgodę obu państw zain- 
teresowanych. Temu zapatrywaniu mi- 
nister dał wyraz w swej deklaracji na 
posiedzeniu Rady dnia 21 listopada, w 

której podkreślił wyjątkowe warunki te 
go konfliktu wobec przedewszystkiem 
ogromnej odległości Mandżurji od 
państw, wchodzących w skład Ligi, o- 
raz sytuacji prawnej terytorjum, na 
którem ]aponja posiada bardzo daleko 
idące uprawnienia traktatowe. 

STOSUNKI Z FRANCJĄ NIEMCAMI, 
RUMUNIĄ I CZECHOSŁOWACJĄ 

Następnie minister omówił stosun- 
ki polsko - francuskie, stwierdzając, iż 

w chwilach kryzysu obecnego współ- 
praca obu narodów zacieśnia się co- 
raz bardziej, 

Następnie minister omawia szczegó 
łowo stosunki z Rumunją, Czechosło- 
wacją i Niemcami, stwierdzając, iż roz 
wój sytuacji w Niemczech nie sprzyjał 

ubiegłym okresie kontynuowaniu 
dzieła normalizacji stosunków, które 
prowadzone było w okresie zawiera- 
nia przez nas szeregu handlowych po- 
rozuinień. Nieratyfikowanie umowy han 
dlowej z Polską przez Niemcy stało się 
dla nas jednym z ważkich wskaźników, 
że w obecnej chwili nie możemy liczyć 
na pozytywne ustosunkowanie się na- 
szego zachodniego sąsiada do szerszej 
współpracy z nami. W tych warunkach 
zmuszeni byliśmy ograniczyć nasze pra 
ce do załatwiania szeregu kwestyj, zwią 
zanych po większej części z wykona- 
niem zawartych i prowadzonych pomię 
dzy obu stronami umów. 

W umowie likwidacyjneį polsko- 
niemieckiej z dnia 31 października 1929 
roku, która weszła do kompleksu umów 
haskich, ratyfikowanych przez Wyso- 
kie Izby, zostało określone w art. 5, że 
obydwa rządy porozumieją się natych- 
miast celem ustalenia, jakie środki na 
leży przedsięwziąć co do dalszej dzia- 
łalności międzynarodowego trybunału 
rozjemczego polsko-niemieckiego. 

Umowa ta zabezpiecza w różnych 
kierunkach prawa obywateli polskich, 
którzy w swoim czasie wnieśli skargi 
do trybunału przeciwko obywatelom 
niemieckim. 

SYTUACJA ŁOTEWSKA JESZCZE 
NIEWYJAŚNIONA 

Następnie minister omówił stosun- 
ki polsko - litewskie i polsko - łotew 
skie, zatrzymując się dłużej nad spra 
wą represyj, skierowanych przeciwko 
ludności polskiej na Łotwie. Sytuacja, 
wytworzona wskutek podjętych przez 
czynniki łotewskie represyj oraz wysu- 
niętego przez nie oskarżenia, nie zo- 
stała jednak do dnia dzisiejszego wy- 
jaśniona. Mam wszakże powody do 
mniemania — mówił minister — że 
rząd łotewski docenia wagę tej sprawy 
dla stosunków polsko-łotewskich i nie 
zaniedba środków dla objektywnego 
jej rozważenia. Stanowisko rządu poł- 

Przechodząc do zagadnień mniejszo skiego wobec nowego rządu łotewskie- 
ściowych, minister stwierdził, że zagad go zależne będzie od tego, jak ustostm- 
nienie opieki nad mniejszościami jest kuje się ten rząd do wytworzonej ostat 
przez niektóre czynniki wyzyskiwane nio sytuacji. Jeżeli zastosowane repre- 
jako instrument akcji politycznej. Wy- sje miały jedynie charakter przejścio- 
kazując zawsze jaknajlepszą wolę i to wy, wynikły z nieporozumień, lub też 
lerancję i w zrozumieniu potrze» natu- indywidualnych wykroczeń jednostek, 

szkujących Polskę, rząd polski musi do ludności polskiej i jej dotychczaso- 
uważać lojalność mniejszości wobec wego stanu posiadania, wówczas nie 
państwa za bezwzględny warunek zgo wątpię, że wytworzony anortnalny stan 

rzeczy w stosunkach polsko-łotewskich 
będzie mógł być łatwo uchylony, 

NEGOCJACJE MOSKIEWSKIE 
I ROZMOWY LONDYŃSKIE 

Dalej minister oświadczył, że nego- 
cjacje prowadzone w Moskwie przez 
posła Patka z komisarzem dla spraw 
zagranicznych rozwijają się normalnie. 
W stosunkach ekonomicznych daje się 
stwierdzić dałszy rozwój. Eksport po!- 
ski do ZSSR wzrasta, bilans handlowy 
jest dla nas dodatni. 

Następnie minister wyraził swe za- 
dowolenie z możności wymiany zdań z 
mężami stanu brytyjskimi. Rozmowy 
londyńskie, które odbyły się w atmo- 
sferze tak przyjaznego dla kraju nasze- 
go nastroju, umożliwiły wzajeme usta 
lenie poglądów na aktualne problemy 
międzynarodowe, ułatwiając równocze- 
śnie lepsze zorientowanie się w zasad- 
niczych wytycznych obu państw. 

Z kolei p. minister Zaleski omówił 
stosunki z Włochami, Jugosławią, Bel- 
gia, Bułgarją, Węgrami, Grecją i Au- 
strją. 

PETERS 

OBRADY SENATU 
WARSZAWA. (Pat) Otwierając posiedze- 

nie Senatu, marszałek Raczkiewicz zawiado- 
mił I'bę o nadesłaniu przez prezesa Najwyż- 
szej Izby Kontroli uwag o wykonaniu budże- 
tu na rok 1929 —30. 

Przed przystąpieniem do sprawozdani: 
komisji skarbowo-budżetowej o r ątowy h 
projektach ustaw dod tkowych, głes zabrał 
minister skarbu Zawadzki, oświadczając mę- 
dzy innemi, że 'ząd rozumie i docenia po- 
trzebę zasadniczej reformy naszego systemu 
podatkowego, jednak chwila dzisiejsza nie 
jest ku temu odpowiednia, ч 

Dalszy ciąg swego pr emówienia poświę- 
ca wiceminister Zawadzki omówieniu zasad 
noweli o podatku przemysłowym, zwraczjąc 
uwagę na wprowadzone do ustawy ulgi. 
Mówca wskazuje, że przyznane ulgi w naj- 
bli szym okresie spowodują obniżkę wpły- 
wów, która musi być odpowiednio skompen- 
sow:na. D!atego to rząd przychodzi z szere= 
giem nowych projektów podatkowych. Tu 
mówca omawia podat-k od nieruchomości, 
projekt «pedaikowania niekłórych zajęć za 
wodo+ych, projekt od energji elektrycznej. 
Kończąc podkreśla, że ulgi nietylko wyraża- 
ją się w pewnych cyfrach, lecz rėwnccze- 
śnie ulepszają naszą strukturę podatkową. 
Jeżeli my jedni w całym Świecie możemy 
przyznać pewne ulsi w obciążeniu podatko- 
wem społeczeństwa, dzieje się to z tego po- 
wodu, że dość wcześnie wprowadzaliśmy i 
obciążenia. 

Zkolei zabrał głos sen. Zaczek, referując 
projekt ustawy o podatku od 1 kali. 

Izba uchwaliła bez zmian pr: jekt ustawy 
o podatku od energi elektrycznej. 

Następnie uchwalono również bez zmian 
projek. ustawy o kryzysowym dodatku do 
podatku od nieruchomości. 

  

  

BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy 

HORODZIEJ 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S, Mateski 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „ 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz 

BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lat“. 
BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

GŁĘBOKIE — uli Zamkowa — W. Włodzimierow, 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 

— Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 

  

NIEŚWIEŻ — ul 

K Malinowskiego. 
PIŃSK — 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
Ratuszowa — Księgarnia Jażwińskiego. ] 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 

"ia Polska — St. ki. Bednarski.. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy SzkoineX. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch. 

Zwierzyński. 

Ruch““, 
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SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 14. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 8. 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — Tew. Księgarni Kol. „Ruch* 

   

    

Referat © wyborze Prezydenta SILVA RERUM 
NA POSIEDZENIU SEJMOWEJ KOMISJI KONSTYTUCYJNEJ 

WARSZAWA, (Pat). Na czwartko- 
wem posiedzeniu komisji konstytu- 
cyjnej Sejmu wicemarszałek Car wy- 
głosł referat o wyborze prezydenta, 
W konkluzji swych wywodów referent 
przedstawił następujące tezy: 

1) Prezydenta Rzeczypospolitej 
wybierają obywatele, posiadający pra- 
wo wybierania do Sejmu, w głosowa- 
niu powszechnem, tajnem, równem i 
bezpośredniem (plebiscyt). 

2) Wybór dykonywany będzie 
między dwoma kandydatarni, z któ- 
rych jednego wybiera większość gło- 
sów Zgromadzenie Narodowe, złożone 
z połączonych Izb Seimu i Senatu, a 
drugiego wskazuje u-tępujący Prezy- 
dent Rzeczypospol tej. 

3) Jeżeli ustępujący Prezydent 
Rzeczypospolitej wskaże tego samego 
kandydata, kt*rego wybrało Zgroma- 
dzenie Narvudowe, kandydat ten będzie 
uznany za wybranego bez potrzeby 
zarządzenia gł 'sowania powszechnego, 

4) Jeżeli ustępujący Prezydent 
Rzeczypospolitej zreeka się prawa 
wskazania kandydata, głosowaniu po- 
wszechrnemu podlegać będzie dwóch 

kandydatów Zgre madzen'a Narodowe- 
go—kandydat większości oraz kandy- 
dat, który otrzyma kolejną najwię- 
kszą ilość głosów. 

5) Jeżeli ustępujący Prezydent 
zrzeka się prawą wskazania kandyda- 
ta, a kardydat Zgromadzenia N.rodo- 
wego otrzyma przynajmniej 2]3 gło- 
skw ustawowego skłądu Zgromadze- 
nia Narodowego, kandydat ten zatem 
będzie uznsny za wybravego, bez 
potrzeby zarządzenia głosowania po- 
wszechnego. 

6) Mandat Prezydenta Rzeczypo- 
Spolitej trwa lat 7. Ponowny wybór 
jest dopuszczalny. 

7) Urząd Prezydenta Rzeczypospo- 
litej jest nieodwołalny. 

8) Zastępcą Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej jest Prezes Rady Ministrów. 
Zastępstwo trwa przez czas faktycz- 
nej i czasowej nieobecnoś i sprawo- 
wania urzędu przez Prezydenta, w ra- 
zie opróżnienia urzędu lub uznania 
go za opróżniony — przez czas nie- 
zbędny do przeprowadzenia postępo- 
wania, związanego z wyborem nowego 
Prezydenta Rzeczypospolitej. 

ustanowienie korpusu podoficerskiego 
w Polsce 

WARSZAWA, PAT. — Sejmowa komisja 
wojskowa na czwartkowem posiedzeniu przy również stopień chorążego. Zmiany przedłu- 
jęta projekt ustawy w sprawie zmiany i uzu- żają umowy z podoficerami zawodowymi do 

podoficerów w armji, Projekt wprow: 

ABC (Nr. 365) umieszcza następu 
jącą korespondnecję z Wilna: 

W kołach naukowych Wilna duże zainte- 
resowanie budzi zagadka, powstała wskutek 
odnalezienia szczątków biskupa Protasewi 
cza, © czem swego czasu donosiliśmy, 

Jak się okazuje, w r.1909 grupa uczonych 
wileńsk'ch w składzie zmarłego już dr, Za- 
horskiego, prezesa Tow, Przyjaciół Nauk, 
ks. prałata Kuńczewskiego, autora monogra- 
iji o katedrze wileńskiej, obecnego dyrekto- 
ra archiwum państwowego p. Studnickiego, 
znalazła w katedrze odłamek płyty nagrob- 
kowej z herbem Brzeszcze, będącym herbem 
biskupa Protasewicza. Obok tego znałez ono 
kości i wówczas określono, że kości należą 
do zmarłego biskupa. 

Ponieważ obecnie nie ułega najmniejszej 
wątpliwości, że znalezione szczątki są szcząt 
kami biskupa Protasewicza, powstaje pyta- 
nie, czyje są kości, znalezione przy odłamku 
płyty nagrobkowej, czy nie są to czasami 
zwłoki księcia Witolda. Wówłczas Litwini 
twierdzili stanowczo, że odnalezione zwłoki 
są zwłokami Witolda, Wiadomościom tym 
zaprzeczono, 

Jeszcze większą zagadkę budzi fakt, że 
wśród gruzów w podziemiach katedry zna- 
leziono mitrę książęcą w stanie zupełnego 
zniszczenia. Do kogo ta mitra należała i w 
jaki sposób znalazła się wśród gruzów, po- 
zostaje zagadką, 

Wszystko w tej notatce wygląda 
zagadkowo. I te nastroje wśród wileń- 
skich „Kół naukowych*, które są tak 
dobrze znane anonimowemu korespon- 
dentowi, i te badania z r. 1909, į ta 
wreszcie mitra książęca, znajdująca się 
w stanie „całkowitego zniszczenia”, ale 

‚ pomimo to poznana przez autora ko- 
respondencji. 

Na łamach naszego pisma parokret 
peinien'a niektórych postanowień ustawy z łat 10 z prawem przedłużenia na czas dłuż- nie już była poruszana sprawa niedo- 
1924 r. o podstawowych obowiązkach i pra szy, Wprowadza się obowiązek państwa po 
wach szeregowych wojsk połskich, Dotych zwołnien'u podoficera ze służby zapewn'enia 
czasowa ustawa dzieliła wojskowych na sze- mu posady w urzędzie lub przedsiębiorstwie 

obecny zaś projekt państwowem. W razie niemożności danie ta regowych i oficerów, 

statecznej propagandy, związanej z od- 
budową Bazyliki. 

Przytoczona wzmianka jest wymow 
stwarza definicję korpusu podolicerskiego, a kiej posady, państwo przyznaje podoficero- nym dowodem szwankującej organiza- 
ma na celu podniesienie znaczenia i powagi 

  

Manifesiacje bezro 

wi emeryturę, czego dotychczas nie było, 

botny'h w Paryżu 

cji prasowo-propagandowej Kom. Ra- 
towania Bazyliki Wileńskiej. 

Mitra Witolda jest niebyłe sensacją, 
ale również ciekawe, choć bez porów- 

PARYŻ. PAT. — W dniu wczoraj- Paryża. Wieczorem w czasie posiedze- nania poważniejsze jest odkrycie na 
szym iniał miejsce szereg manifestacyj nia rady miejskiej pewna ilość bezro- temat „trzech koron”, ma których ktoś 
bezrobotnych. Zrana kilkuset bezrobot botnych zajęła trybury w sali obrad i stoi bez korony.. 
nych zebzało się na wystawie kolonjal zaczęła głośnemi okrzykami popierać Czterdzieści cztery! Któż nie zasta- 

nej, żądając, aby dano im pracę przy wnioski członków rady, należących do nawiał się nad zagadką, przekazaną 
rozbierania budynków wystawy. Poli- stronnictwa komunistycznego, którzy potomnym przez Mickiewicza. 
cja musiała interwenjować. W ciągu żądali różnych zarządzeń przeciw bez Ciekawe rozwiązanie proroctwa 
dnia podobne manifestacje miały. miej robociu. Hałas wzmógł się do tego stop księdza Piotra dał w swym odczycie 
sce na jednej z najruchliwszych arteryj nia, że musiano przerwać posiedzenie. we Lwowie ks. Biskup Szlagowski: 

WEZWANIE HINDENBURGA DO USTĄPIENIA 
UCHWAŁA WSCHODNIO-PRUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 

BERLIN. (Pet). Wschodnio-pruska 
izba roinicza w Królewcu uchwaliła 
wczoraj większością 2/3 głosów rezo- 
łucję hitlerowców, wzywającą prezyden- 
ta Hinderburga do ustępienia. 

Plenarre zgromadzenie—głosł re- 
zrlucja—vprosiło prezydenta izby Bran- 
desa, aby oświadczył prezydentowi 
Rzeszy, co następuje: 

Stan reln'czy w Prusach Wschod- 
nich uznaje, że prezydent Rzeszy bez- 

silny jest wobec dzisiejszych systemów. 
Znajdując się w zupełnym upadku go 
spodar zym i stanie depresji moral-ej, 
zwraca się rolnictwo Prus Wschodnich 
do prezydenta Hindenburga z prośbą, 
aby zarówno sam, jak i obecny rząd 
jaknairychiej ustąpili miejsca mężom, 
którzy, zespoleni walką i wi«rą, |edy- 
nia mogą dziś oca ić zsrówno roinictwo, 
Jak i cały naród niemiecki. 

  

Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
MOWA PROKURATORA GRABOWSKIEGO 

WARSZAWA, 17,12 (tel. własny). — O 
godzine 10 mn, 15 Sąd zajmuje miejsca, 
Prokurator Grabowski staje przy swożm pul- 
picie. Rozkłada notatki, wśród których widać 
kilka książek, 

Datę 11 listopada 1918 r. uważam za @а- 
tę powstania Państwa Polskiego — zaczyna 
Prokurator Grabowski — to jest ten mo- 
ment, kedy staje się wiadomem, że pękty 0- 
kowy niewoli i naród polski rusza do samo- 
dzielności. Prokurator Grabowski mówi 0 2 
orędziach Rady Regencyjnej: jednym z dnia 
11 Tstopada, w którym Rada przekazała wła 
dzę nad wojskiem wczorajszemu Więźn'owi 
Magdeburskiemu i o następnym orędziu z 14 
listopada, w którym przekazała Mu pełnię 
władzy. I to jest moment, o którym Marsza 
łek mówi, że władza leżała na ulicy i można 
ja było brać, kto tylko cięciał, Marszałek P'ł 
sudski mówi, że to był krótki okres jego 
dyktatury, Jakżeż on się ustosunkował wte 
dy? Czy zatrzymał tę władzę? W lutym 1919 
roku, w dwa miesiące po wydaniu dekretu 
zwołał Sejm i oddał mu w ręce pełnię wła- 
dzy, za co dostał podziękowanie i uznane, 
uchwałone jednomyślnie, Ja mówię to — cą 
gnie Prokurator — bo to się wiąże, a właści 
wie to jest w wielkiej kolzji z temi strasz- 
nemi rzeczami, które tu mówiono o rzeko- 
mej dyktaturze, Ja nie uwierzę Panowie Sę- 
dziowie, żeby mi nie wiem jak tłómaczono, 
że w ludzkiem sercu i mózgu mogą się two 
rzyć takie przem'any, iżby ten rycerz wolno 
Ści miał się przeobrazić w jakiegoś krwawe- 
go dyktatora. 

Szeroko omawia następnie Prokurator Gra 
bowski okres sejmowładztwa. Gdy Marsza- 
łek Piłsudski powiedział, że Sejm ówczesny, 
to Sejm korupcj, to się rozpętała burza, któ 

о ra trwa do dnia dzis'eįszego, Stwierdzam—" 1 
ralnych wszystkich mniejszości, zamie nie zaś ze zmiany polityki w stosunku woła Prokurator na całą salę, biląc ręką w denta przed Trybunał Stanu? Najpierw 

pulpit, że w tym okresie korupcja, korupcja 
jeszcze raz korumcja poselska jest charakte 

rystyczną cechą sejmowładztwa, Przy uzasad 
nianiu tego co powiedziałem, będę się po- 

+ 

Ks. biskup Szlagowski zastosowal metodę 
nadzwyczaj ścisłą, Podzielił widzenie ks. 
Piotra na trzy wyraznie zarysowujące się 
części, Zbadał dokładnie elementy biblijne, 
jakie w skład jego weszły, równocześnie zaś 
zestawił widzenie z ustępami „Ksiąg narodu* 
i „Ksiag pielgrzymstwa“, gdz'e pojawia się 
symbolika o tym samym podkładzie, a idąc 
od szczegółu do szczegółu, wyjaśnił organicz 
ny związek między członkami całości, nie 
pozostawiając aż do końca jednego punktu 
niewyświetlonym, 

Szerszy ogół czytelników interesuje prze- 
dewszystkien: interpretacją cyfry czterdzieści 
cztery. Proroctwo Ezechieła, które najsilniej 
oddziałało na Mickiewicza, mieści m'styczną 
cyfrę: 666 i wzmiankę o 144 tysiącach wy- 
branych. Cyfra ta utkwiła w podšwiadomo 
4ci poety i gdy mówił o duchu narodu, ma- 
jacym stanąć bez korony na trzech w proch 
rzuconych koronach zaborców i ugruntować 
wolność w Europie, cyfra ta, upodobniona 
do poprzedniej (666) wysunęła się jako sym- 
boi „ludu ludów" tj, Polski, uznanęj tu za 
naród wybrany, Wszystkie wyraży Wiersza, 
„A imię jego będzie czterdzieści i cztery” Z 
wyjątkiem do.anego „bedzie”* znajdziemy w 

woływał ra opinję wodza socjalizmu, Igna- dzone rozmowy w tej sprawie, Tragedją jed kilku wierszach Ezechjeła, 
cego Daszyńskiego, który był wysuwany 
przez opozycję, gdyby sę coś zamierzonego 
udało, na Prezydenta Rzpiitej, Prokurator Gra 
bowski zaczyna przytaczać ustępy poszcze- 
gólne, w których między innemi znajduje się 
takie zdanie, charakteryzujące poszczególne 
stronnictwa sejmowe „partje te uważają Pań 
stwo poprostu za dojną swą krowę”, a na- 
stępnie „partje sejmowe jednoczą sę, aby 
ograbić Państwo dla własnego interesu". 

Prokurator Grabowski mówi dalej, — 
Chcę teraz zastanowić się nad tem, co 0- 
skarżeni przytaczają na swoją obronę. Wer- 
sja o drodze parłatnentarnej, którą miano о- 
balić Rząd, jest absurdem. Ze wszystkich u- 
lotek i enuncjacji stronnictw w'dać, że mowa 
jest tam o drodze pozaparlamentarnej, a na 
wet wprost o drodze nielegalnej. Tej działal 
mości parlamentarnej posłów nadaje się dziw 
ne znaczenie, Mówiło się tutaj o odwoływa- 
niu się do ludu, Czy te kitkanaście rezolucji, 
to ma być środek doskonały do zwalczania 
krwawej dyktatury? Dlaczego ta koncepcja 
oskarżonych jest niewystarczająca. Zorjento 
wali się oni w tem sami i zwrócili się do in- 
nej koncepicji, Przychodzi rezolucja krakow- 
ska. Czy to jest woła narodu? Rezolucja ta 
ma być czynn'kiem decydującym. Prezydent 
Rzeczypospolitej po jej odczytaniu miał о- 
dejść. Ale oskarżen: wiedzieli, że to jest do- 

nak było to, że nie było o co oskarżać Pre- 
zydenta. jaką drogą chcielibyście zatem oba 
Нё Rząd? Przemocą, gwałtem, To jest jedy 
na odpowiedź, Pod tym znakiem powstał 
Centrolew, pod tym znakiem, odbył się kon- 
gres. Jeśli powiążę całą akcję przygotowaw- 
czą do ruszenia mas, to dochodzę do wn'o- 
sku, że kongres krakowski był punktem kulmi 
nacyjnym; była to wielka próba sił, przegląd 
mas już podniesionych do walki, W Krako- 
wie rewolucji ne było i być nie mogło. Zbroj 
ne wystąpienie mogto nastąpić jedynie w ra- 
zie interwencji władz bezpieczeństwa. 

Dalej Prokurator Grabowski twierdzi, że 
kiedy demonstracja dnia 14 września zawio 
dła, wtedy usłowano organizować teror in- 
dywidualny i zabić dyktatora, powołując się 
przytem na proces o t.zw, zamach bombo- 
wy, Wszystko to zamyka się w ramach art. 
101 w związku z art, 101 KK. Ustęp trzeci 
art. 100 wprowadza kilka mornentów: przy- 
gotowanie, przemoc i wreszcie określenie 0- 
sób, © które chodzi, a więc członków spra 
wującego władzę Rządu, Jeśli chodzi o po- 
jęcie przygotowania, to określa nam je 
kuł 50, który mówi o przygotowan'u środka. 
Środkiem tym w tym wypadku była masa, 
tłum i wreszcie kwestja broni, o przemocy 
była tu już mowa. Uważam winę oskarżo- 
nych za udowodnioną i wnoszę o skazanie ich 

Jak więc proroctwo  mickiew'czowskie 
jest parafrazą poetycka proroctwa Ezechiela 
z Biblji. 

Lector. 

Budżet Ros]! Sow. 
MOSKWA. PAT. — Centralny ko- 

mitet partji komunistycznej uchwalił su 
mę budżetu na rok 1932 *w wysokości 
21 miljard rubli, czyli o 4,900 miljo- 
nów więcej, niż wyniosą wydatki roku 
bieżącego. Połowa sumy przeznaczona 
jest na rozbudowę wielkiego przemy- 
słu, w szczególności przemysłu metalo- 
wego. Na rolnictwo, ściślej, na sowcho 
zy i kołchozy, przeznaczono 4,300-mi- 
ljonów rubli; na rozbudowę kolei, dróg 
wodnych i floty powietrznej — 3,330 
miljonów rubli. Budżet wojenny nie zo 
stał wyodrebniony, 

Amnestia na Litwie 
KOWNO, PAT, — W zwiazku z wybo- 

bre dla dzieci, Dlatego też ten lud wypro- z art, 101 w związku z art. 100. Nie zajmu- rem Smetony prezydentem minister obrony 
wadzili jako słę fizyczną, jako tysiące pięści, 
które miały położyć trupem każdego intel'- 
genta, Mówiono nam, że rozstrzygać ma u- 
lica. Prezydent nie ustąpił, Piłsudski uparł 
sie, aby rządzić, Co Panowie robicie dalej? 
Mówżono tutaj — dążyliśmy do wyborów. 
Pytałem się wówczas Świadków, dlaczego 
Panowie nie zażądaliście postaw 'enia = 

wiadano, że nie było większości, a potem, 
gdy się zorjentowano, że w to nkt nie uwie 

rzy, przy pomocy ostatniego świadka Michała 
Róga starano się udowodnić. że były prowa- 

ię się kwestją kary, lecz k:edy Panowie Sę- krajowej Giedrajt's wydał rozkaz, mocą któ 
dziowie będziecie się zastanawiać, co do ka rego wszystkim osobom, skazauym w drodze 

ry, to musicie zważyć, coby było, gdyby 0- administracyjnej, zostaną darowane kary. 
skarżeni urzeczywistnć swe zamia- 

ry? Dla mnie nie ulega wątpliwošci, že w 0 ———— 700 00027 

nie bloku, któryby doszedł tą drogą do wła- seł C'ołkosz, że żony nasze i wasze, córki na 
dzy, rozpoczęłaby się serja zatargów wewnę sze i wasze zostałyby praczkami i kelnerka- 
trznych. Najważn'ejszą jest dła mnie kwestja mi. 3 
armį i nie wątpię, že musiałby rozpocząć się = Po przemėwieniu Prokuratora Grabowskie 

zamieszki i kiereńszczyzna zapanowałaby w go rozprawę odroczono do jutra, + 
całej swej okazałości. Gdyby doszło do reali. Jutro rozpoczynają się przemówienia obroń 

zacji celów oskarżonych, to jestem  przeko- ców. Pierwszy zabierze głos dziekam rady 

nany, że doszłoby do tego, o czem mówił po adwokackiej mec, Nowodworski. 

 



GŁOSY CZYTELNIKÓW 
NA DOBIE 

Ostatniemi czasy, mówi się bardzo 

wiele, a pisze się jeszcze więcej © nie- 

pomyślnych wynikach w szkolnictwie 

i niestety, nikt niemu przeczyć nie mo- 

że. Najważniejsze jednak — w czem 

się kryje przyczyna, niepomyślnego roz 

ju szkolnictwa? Е : 

Nie jestem pedagogiem i nigdy nim 

nie będę, lecz od lat dziesięciu, mieszka 

jąc w Nieświeżu (wpierw w Słucku), 

jako samotny i dosyć swobodny, nie 

mając nawału pracy, kochając mło- 

dzież, postanowiłem śledzić za rozwo” 

jem młodzieży, i zaopiekować się nią 

w ramkach, nam zwyczajnym śmiertel- 

nikom dozwolonych, gdyż, chociaż Ko- 

mitety Rodzicielskie egzystują, jednak 

niestety, mają prawo być tylko insty- 

tucją, dbającą o materjalną stronę mło- 

dzieży, wyszukiwanie środków na wpi- 

sy i na dokarmianie, ale pozatem nie 

mają prawa głosu, gdyż społeczeństwo 

nie dorosło, do robienia uwag, 0 ile 

widzi, że coś nie tak się dzieje jak trze 

ba, na to są pedagodzy i wychowawcy 

i utarło się przekonanie, że skoro dziec- 

ko oddane do szkołw. to już cała moral 

na opieka nad niem, należy da szkoły, 

a nawet rodzice nie zawsze mają pra- 

wo nadawania swego kierunku. 

Często się mówi, że nauka w szko- 

łach nie jest na tym poziomie, na ja- 

kim powinna być, gdyż personel nau- 

czycielski temu winien, w wielu wy- 

padkach jest tak, lecz trudno wymagać, 

żeby w pierwszych latach powstania 

szkolnictwa polskiego i nagromadzenia 

za wielkiej ilości szkół > i gimnazjów, 

zdobyć tak dużo odpowiednich sił pe 

dagogicznych, po przeszło stuletniej 

martwocie, a więc nabierało się co Się 

dało, powoli selekcja się robi, lecz na 

to trzeba bardzo dużo Czasu. 

Często się mówi, że program nauk 

jest nieodpowiednio ułożony, może, a 

nawet napewito i w tem jest wielka ra- 

cja, jak również, że i podręczników 

odpowiednich zamało, lecz podług mnie 

nie w tem jest główna wina. Powód 

jest w czemś zupełnie innem, a miano- 

wicie, że pcha się młodzieży dużo 

wprost do gimnazjum, a nie przechodzą 

wpierw szkoły powszechnej T-oddzia- 

łowej, gdzieby sie poznało uzdolnienie 

dzieci —- o ile dziecko niezdolne i nie 

pilne, niepowinno być oddawane do 

gimnazjum, lecz do szkoły zawodowej, 

a wtedy w gimnazjum byłaby młodzież 

bardziej inteligentna i szłaby pomyśl- 

niej do matury i maturzyści, byliby 

bardziej przygotowani da wyższych 

studjów. 
Wina jeszcze jest iw tem, że w 

niższych klasach niedostatecznie prze- 

prowadza się selekcja młodzieży, już 

w niższych klasach, przechodzą z kla- 

sy do klasy miernoty, w wyższych kla 

sach nie moga nadążyć — a rezultat, 

że słabo przygotowani maturzyści, po- 

stępują do wyższych uczelni. Em 

Jednak nie w powyższem mieści 

się najwięcej zła, a najwięcej szkodzi 

postępom w naukach i opanowaniu 

przedmiotów w przeładowaniu mło- 

dzieży, nie naukami, a postronnemi do- 

datkami, imprezami i sportami. 

Sport jest konieczny, lecz bez prze- 

sady, i wpierw nauka, dokładne opa- 

  

Trieury MAROTT'a 

nowanie przedmiotów, a potem co in- 
nego, a wrzeczywistości jest inaczej. 

Młodzież częsta uczy się nawet pil 
nie, lecz niema na naukę dosyć czasu, 
przychodzi okres, szczególniej: pierw- 
szy, sypią się na potęgę dwóje, żeby 
na inne okresy była większa pilność, a 
naprawdę te dwóje są często niesłusz- 
ne, gdyż pomimo najszczerszych chęci 
uczeń, czy uczenica, nie mogą się przy 
gotować dobrze do lekcji i rzadko chy 
ba idzie do szkoły z czystem sumie- 
niem, że umie dokładnie wszystkie le- 
kcje, — i w tem jest największa bo- 
lączka i na to musi być zwrócona naj- 
większa uwaga, gdyż z tak mylnego 
postawienia sprawy, wyniki są takie, 
że młodzież nie stara się prześcignąć 
kolegów w naukach, żeby wybić się w 
lepszem opanowaniu przedmiotów i 
lepszą ocenę, a myśli tylko o tem, że 
by najlepiej grać w piłkę, czy najdalej 
skoczyć w dał, czy w zwyż i t.p. i to 
jest zrozumiałe, gdyż do tego nie trzeba 
umysłowej pracy, lecz siły, zręczności. 

W gimnazjach przedmiotów dodat- 
kowych popołudniowych jest mniej, 
lecz w seminarjach nauczycielskich jest 
b. źle, gdyż dodatkowych prac jest za 
dużo. Dla przykładu wypiszę „praco- 
wity tydzień ucznia z Seminarjum": 

Niedziela godz. 7,30 zbiórka druży- 
ny, — 10 Msza św. — 12 posiedzenie 
Sodalicji, 16,30 zbiórka Hufca Harc. 

Poniedziałek: 7,30 lekcje, 14-ta po- 
wrót ze szkoły, 15 Hufiec szkolny do 
18-ej 

Wtorek: 7.30 lekcje, 14 powrót ze 
szkoły 15,30 zbiórka Zastępu — chóru 
do 18, 

Środa: 7.30 lekcje, 14 powrót 
szkoły 15.30 orkiestra do 18, 

Czawrtek: 7.30 lekcje, 14 powrót 
szkoły, 15.30 chór — do 18, 

Piątek: 7.30 lekcje, 14 powrót ze 
szkoły, 15.30 Bibljoteka — gry i zaba- 
wy do 18, 

Sobota: 7.30 lekcje, 14 powrót ze 
szkoły, 15,30 Zbiórka zastępu, kółko 
radjowe. 

Do tego dochodzi: próby rozmai- 
tych imprez, akademie, znany chór, so- 
bótki, Niedzielki, wieczornice, odczyty, 
Bratnia pomoc, kółka: artystyczne, li- 
terackie, radjowe, do tego obecnie do- 
szły wykłady o walce z gazami. 

W powyższem bodaj znajduje się 
najgłówniejsza przyczyna złego przy- 
gotowania się młodzieży do wyższych 
studjów, — stanowczo trzeba zmniej- 
szyć obciążenie rozmaitemi dodatkami 
poza godzinami szkolnemi, wyznaczyć 
jakieś dwa, lub trzy poobiedzia na 
wszystkie dodatkowe prace, przez ca 
będzie danem więcej czasu dla przygo 
towania lekcyj i ma się prawo wyma- 
gać od młodzieży opanowania przed- 
miotów, zwróciwszy baczną uwagę, 
czy personel nauczycielski jest mocny 
w przedmiotach wykładanych i umie- 
jętności wykładania. 

Młodzież nie jest tak nierozgarnię- 
ta i leniwa, jakby się zdawało przy 
egzaminach maturzystów do: wyższych 
uczelni, — nie” można młodzieży tak 
krzywdzić, lecz trzeba zmienić system 
nauczania į obciąžanie balastem dodat- 
kowych przedmiotów zmniejszyć. 

Proszę wierzyć, że napisanie tych 

ze 

о w 

Wolny (obrót dewizami w Polsce 
WARSZAWA. PAT, — Na czwart- miał i nie ma zamiaru wprowadzać ja- 

kowem posiedzeniu sejmowej komisji kiejkolwiek reglamentacji obrotu dewi- 
skarbowej przemawiał minister skarbu zami zagranicznemi. Obecna sytuacja 
Jan Piłsudski, przedstawiając stan Ban gospodarcza i finansowa Polski całko- 
ku Polskiego. Stan Banku poprawił się wicie pozwala na zachowanie nadal zu 
od października. Dalej minister oświad pełnej swobody obrotu dewizami za- 
czył, że wbrew pogłoskom o zamierzo granicznemi. Rozsiewane pogłoski są 
nem jakoby wprowadzeniu przez rząd na niczem nie oparte i widocznie pocho 
połski przepisów dewizowych, podob- dzą ze żródeł zainteresowanych z sze- 
nie jak to uczynił w ostatnim czasie sze rzeniu nieuzasadnionych obaw. 
reg państw w Europie, rząd polski nie 

Wewnętrzna sytuacja na Łotwie 
RYGA. PAT. — Premjer Skujenieks miejską. Na ludność wiejską nie moż- 

wygłosił expose, poświęcone zagadnie- na nałożyć żadnych ciężarów, gdyż 
niom ekonomicznym. Sytuacja Łotwy kryzys ekonomiczny tak silnie ją do- 
jest bardzo ciężka — rozpoczął p. Sku tknął, że nie jest ona w stanie ponosić 
jenieks. — Rząd obecny opracował i ciężarów państwowych. W  nalepszej 
przedłożył sejmowi cały szereg projek- sytuacji znałeźli się urzędnicy. Koszty 
tów, zmierzających do powiększenia do utrzymania znacznie potaniały. Rząd u- 
chodów państwowych, które w ostatnim waża, że i ten odłam społeczeństwa po 
roku znacznie spadły. Został wprowa- winien ponosić pewne ciężary. Rząd 
dzony nadzwyczajny podatek kryzyso- opracował projekt obcięcia uposażeń. 
wy i podatek w wysokości 1 proc. ad Redukcja uposażeń wynosić będzie od 
obrotu. Podniesiono opłaty pocztowe i 20 proc. do 2 proc., zależnie od kate- 

o 

  

stemplowe. Wszystkie te podatki w gorji. 
pierwszym rzędzie dotykają ludność 

Zniesienie poselstwa łotewskiego w Rzymie 
RYGA. PAT. — Na posiedzeniu komisji Rzymie, Również ma być odwołany stały 

spraw zagranicznych Sejmu zapadła uchwa- przedstawiciel Łotwy przy Lidze Narodów. 

ła zlikwidowania poselstwa łotewskiego w Funkcje te będzie pełnił poseł w Paryżu. 

Zmiany w gabinecie hiszpańskim 
MADRYT. Gabinet Azany został 

ukonstytuowany. Lista gabinetu zmie- 

niła się o tyle, że ministrem Spraw 
zagranicznych został Zulueta. a nie 
Leroux, zaś minister komunikacji nie 

Nagły zgon prof. Iczasa w Kownie 
KOWNO. PAT. — Zmarł nagle prof. członkiem Taryby i ministrem oświaty 

Jam Гсхаз. \М roku 1918 zmarły był w pierwszym rządzie litewskim. 

  

został dotychczas wyznaczony. Prezy- 
dent Zamora zaaprobował skład gabi- 
netu, który w czwartek stanie przed 
Kortezami. 

Proces apelacyjny pogromców żydowskich 
w Berlinie 

BERLIN. PAT. — W dniu 17 b. m. skarżonych. Proces potrwać ma КИКа 

rozpoczął się wielki proces apelacyjny tygodni. Wobec wielkiej ilości podsąd 

przeciwko uczestnikom  urządzonego mych, miejsca dla każdego z nich na 

przez hitlerowców w dniu 12 września ławie oskarżonych zostały ponutmero- 

pogromu żydów w zachodniej dzielni- wane. 

cy Berlina. Przed sądem stanęło 41 o- 
  

51 MAJORÓW OTRZYMAŁO 
STOPIEŃ PODPUŁKOWNIKA 

Dowiadujemy się, że p. Prezydent pode 
pisał w dniu 14 b. m. zarządzenie o nadaniu 
51 majorom stopnia podpułkownika, 

Z dniem 1 stycznia 1932 r. stopień pod- 
pułkownika otrzymali majorowie: 

W korpusie oficerów piech tyz 
Andrzej Korzeniowski, Marjan Zyndram Ko- 
š ialkowski, Franciszek Posorny, Stanisław 
36:е! Tadeusz Biegański, Adolf Nykulsk, 
Adam Werschner, Roman Umiastowski, Sta 
nisław Rutkowski, Kazimierz Jacor:ynski, 
Leon Stan sław Kolbuszewski, Lucjan Piotr, 
Stanek, Wł.dysław Jan Zietkiewicz, Bronisław 
War y ok, Andrzej II Bogacz, Kazimierz Wy- 
derko, Juljan Paweł Dad ez, Franciszek Wiel- 
gut, Franciszek Znigniew Kub cki, Jan II 
Maliszewsxi, Bronisław  Laliczyński, Stefan 
Malawski, Antoni Chruściel, J6zet Gronow- 
ski, Kazimierz Czarne.ki, Karo. Hodała, Leon 
Bączkiewicz, Jin Kruk Śmigla Wł dzimierz 
Kowalski, Franciszex Sob'lta, August Emil 
Fieldort, Jan Chromy, Stefan Antoni Mayer, 
Tadeusz Puszczy ński. 

W korpusie ołficerów kawalerji: Włodzi- 
mierz Durin Żuchowski, Stefan Chomicz, 
Edward Milewski, Andrzej Kuczek, Jerzy III 

ś. p. 

Dąbrowski, Józef Soniński: Grad, Janusz 
Albrecht. 

W korpusie oficerów artylerji: Wiktor 
Wilhelm Czopr, peak Kwarciūski, Wlodzi- 
mierz Gembicki, Jėzet Kossarek, Mikotaj Jan 
Ordyczyński, Jerzy Wiktor Zaniewski, Stani- 
sław Tatar, Stanisław Kopański, Stefan Czer- 
wiński, Ludwik Jacek Ciba i Andrzej Czer- 
wiūski. 

Nowomianowani podprikownicy ctrzy- 
mali zezwolenie na nałożenie odznak nowych 
stopni przed dniem ! stycznia 1932 r, 

Waierjan Charkiewicz 
Zmierzch Unii Kościelnej na Litwie 
I Białorust—szkice historyczne zł, 6.— 
Placyd Jankowski (John o! Dycalp)-—- 

życie i twórczość —. ‚ Zł. 16 

Baz steru | busoli (Sylwetka 
x prof. Michała Bobrowskiego)  £.— 

Gstainie lata Alumnatu Pa: 
pieskiego w Wilnie . 8.56 

„Żyrowice—łask krynica 5.58 
Plsrwsze trudy | waiki wl- 

lańskich koiejarzy . . 8.38 

SKŁAD GŁÓWNY w KSIĘGARNI 
ŚW. WOJCIECHA w WILNIE 

Sześć tygodni bridge'a 
Sensacją dla zwolenników tej gry będzie 

wiadomość o oryginalnym meczu (mecz о- 
znacza w tym wypadku kompleks kilkudzie 
sięciu robrów.), jaki rozpoczął się kilka dni 
temu między b. mistrzem  bridżowym świa 
ta Ely Culberttonem, a jego stałym rywa- 
lem Sydneyem Lenzem. Mecz jest obliczony 
na sześć tygodni czasu — 150 robrów, 

Gra będzie o tyle ciekawa, że obaj mi- 
strzowie grają dwoma odrębnemi systema- 
mi gry, które obecnie w grze na dłuższą me 
tę można będzie dokładnie wysondować. 
Przy grze kisku czy nawet kilkunastu rob- 
rów nie byłoby to jeszcze możliwe. 

Jak przystało na syna Ameryki, Culbert 
ton założył się już, i to w stosunku 1:1000 
przeciw 1:200, że jego system okaże się zwy 
cięskim. Przeciwnicy padobierali sobie part- 
nerów, Będą oni się zmieniać. Cułbertton 
grać będzie pokolei z żoną, z br. Zadtwi- 
tzem, z Teodorem  Lightnerem, 

  

katastrofa pod Rogowom dziełem zbrodnia 
FATALNE MIEJSCE. р w . 

„i wprzedziale wypadła szyba, a po chwili zga 

Szóste z rzędu w ciągu ostatnich lat nie- sło światło. 
szczęście kolejowe przy tej same stacji wy Nie zdążyłem podnieść się z upadku, gdy 
daje się czemś niepojętem. Rogów w opinii wągonem znów coś wstrząsnęło, znów skłę- 
publicznej istnieje jako „upiorna stacja”, biłiśmy się na podłodze wagonu, a krzyki 

Już nietylko bojaźliwi czy zabobonni pa- oraz nawoływania poza wagonem były jas- 

sażerowie, przejeżdżając przez Rogów m0- nyrq dowodem, że nastąpiła katastrofa, 
dlą się o szczęśliwe minięcie niebezpieczne- Po (chwili wszystko ucichło. Z wagonów 

go odcinka, ale stare nawet wygi oe poczęły wypełzać postacie, oświetlone słabem 
pamiętające  najstraszliwsze zderzenia, M0- šyiatiem paru latarni. Kto mógł ratował swe 
wią o Rogowie nie bez uczucia lęku, 

Pociąg pospieszny nr 205 Warszawa—Ka- 
towice, mający w swym składzie wagony ko 

pakunki, porozrzucane po całym wagonie. 
Służba kolejowa, przy pomocy sprowadzo- 

nych z Rogowa pochodni rozświetliła nieco 

Wialnie "WiCHTERLEGO 
DREVERA I „UNIA* 

Źmijki krajowe i zagraniczne. 
Grzecohtki (treszczotki) i trieury do 

siemienia Inianego 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
wiino, Zawalna 11-a. 

paru słów zostało spowodowane sta- 
łem, pilnem śledzeniem pracy uczni i 
chęcią podniesienia poziomu inteligen- 
cji i opanowania przedmiotów przez 

młodzież. 
Jeszcze jedno stale mię zastanawia, 

dlaczego dawniejsze pokolenie, ucząc 
się w szkołach tylko w obcym języku, 
pisze po polsku przeważnie poprawnie, 
bez błędów ortograficznych, obecnie 
zaś przy wykładach wszystkich przed- 
miotów w języku ojczystym, rzadko 
który maturzysta pisze poprawnie t.j. 
bez błędów, nie mówiąc już o stylu, któ 
ry pozostawia wiele do życzenia. 

Ludwik Narkiewicz- jodko 

Niedrogo sprzedam majątek 

'— 176 ha, zagospodarowany, pięknie 

położony,  zabudowani: w całości, 

ziemia pszenno żytnio kartoflana, Ewen- 

tualaie zamienię na dochodowy dom. 

6 klm. do st. Kurzeńca, 8 klm. do st. 

Bielany 19 klm. do Grodna, Doczta 
Nowy:Dwór — Lip'ński. 
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obrotu ziemi dookoła swej własnej osi. 
į 

A rok? Jest to okres czasu, potrzebny sza Cezara, rok liczył 365,25 podczas, wypowiedziała się mimo wszystko prze wysuwano kilka projektów, różniących 

Rok gdy dokładna cyfra wynosi ; 
trwa 365 dni, 5 godzin, 48 minut, i 46 W ten sposób omytka na plus wynosi- wobec jego nieskomplikowania i prak- mu projektowanych zmian. 

Reforma kalendarza 
Nowy Rok nie za górami. Akurat 

sam czas, aby zaopatrzyć się w kalen- 

darz. W oknach wystawowych księ- 

gaiń widzimy majrozmaitsze ścienne, 

biurowe, kartkawe, notatniki. Dookoła 

tych bloczków rozgorzała w roku bie- 

żącym ożywiona dyskusja w wielu 

zgromadzeniach międzynarodowych. 

Nawet prześwietna Liga Narodów u- 

dzieliła swej uwagi, ale jak zwykle, 
bez powodzenia. Okazało się, że nie- 

dla obrotu ziemi dookoła słońca. 

sekund, czyli inaczej 365, 2422 dni, lub 

na umieścić ułamka i dlatego rok ma 
albo 365 dni, albo 366. 

Gdybyśmy nie liczyli tego ułamka 
początek każdego roku, następowałby 
o 6 godzin wcześniej, niż w rzeczywi- 
stości i w ciągu czterech lat dałby omył 
kę równą jednemu dniu, w ciągu zaś 

munikacji międzynarodowej na Pilzno i Wie dci 

def, wyruszył o 20 min. 20 z Głównego dwor gęste mroki zimowej nocy, я 

ca ze stolicy. Po przejściu przez przejazd ko „W migącącem świetle dostrzec można 
lejowy i minięciu semaforu wyjazdowego, w było rozmiary i skutki nieszczęścia, 
odległości około 250 mtr. od budynków sta- Okazało się, że lokomotywa oderwała się 

cyjnych uległ wykolejeniu. od reszty pociągu j po przejechaniu kilku 

Е dziesięciu metro dkladach szyn utknę 
WRAŻENIA NAOCZNEGO |Iš na torze, nie ulegejąc żadnym uszkodze- 

ŚWIADKA niom. Reszta wagonów: brankard, pdcztowy, 
dwa pasażerskie i sypiainy, po oderwaniu 

„Choć czytałem dość zajmującą książkę się od lokomotywy, siłą inercji potoczyły się 

— opowiada jeden z ów — zwróci- jeszcze trochę naprzód, zjechały z szyn i 

ło moją uwagę nagłe zmniejszenie szybkości przechyliwszy się oparły o dość wysoką w 
pociągu, Kładłem to na karb zbliżania się dO {ет miejscu ścianę wykopu kolejowego. Naj 

jakiejś stacji, a jak się potem okazało, właś cjęższy z wagonów, sypialny, przechylił się 
nie dzięki zmniejszeniu szybkości przez dO- najbardziej, wyginając w fantastyczny łuk 

świadczonego maszynistę, katastrofa nie po- resztę wozów”, 
ciągnęła za sobą ofiar w ludziach, 

Właśnie jeden z towarzyszy podróży zwró ZBRODNICZA RĘKA 
cił mą uwagę głośnem chrapnięciem, gdy w Ч E 

tej samej chwili pociąg zatrzymał się tak Przybyła do Warszawy specjalna komisja, 
gwałtownie, żeśmy pospadali z ławek, a na 

omyłka in plus. Według reformy Jułju- roku 1922 projekty zmiany kalendarza, 

365,2422. ciwko zmianie cyklu gregorjańskiego, 

ła: 0,0078 inaczej 11 minut, 4 sek. Da- tyczności, tembardziej, że nieznaczna 

Reforma gregorjańska skorygowa- samem stanowisku stanął również spe- 

ła tę omyłkę wprowadzając w cyklu cjalny komitet reformy kalendarza, po- 
400-letnim zamiast stu lat, przesteęp wotany przez Ligę Narodów. 

nych 97 (np. lata 1700, 1800 i 1900, Zgodnie z takiem stanowiskiem, 

były latami zwykłemi, natomiast rok Komitet rozważał tylko projekty, ma- 

2000 będzie rokiem  przestępnym). jące na celu zmianę podziału roku. 

Czas trwania rokw według kalendarza Lecz i tutaj wyłoniły się przeszkody 

tylko zatarg chińsko-japoński jest ciež 

kim orzechem do zgryzienia, ale i skro 

mny kalendarz. Chodziło o reformę. 

Kalendarz nasz nie jest zbyt dokładny 

i dlatego powstał projekt, a właściwie 

kilka projektów, zmierzających do 

wprowadzenia bardziej precyzyjnego 

obliczenia czasu, aby umożliwić do- 

kładne porównywania poszczególnych 

lat i mniejszych okresów czasu dla ce- 

lów wszelkiego rodzaju statystyki, 

obrotów handlowych i rozrachunków. 
(Zanim streścimy zasady kilku głów 

nych projektów reformy, warto się za- 

stanowić, czy opracowanie absolutnie 

dokładnego kalendarza jest możliwe? 

Odpowiedź wypadnie negatywna. Pod 
stawą kalendarza są dwa okresy czasu 
dzień i rok, Co ta jest dzień? Czas 

czterystu lat omyłka wynosiłaby już gregorjańskiego wynosi: 365, 2425, 
sto dni. Gdyby nie uwzględniać tej ca jest cyfrą bliższą, absolutnie dokład 
omyłki, mielibyśmy początek roku O nej 365, 2422, gdyż omyłka wynosi 
rozmaitych porach roku, raz zimą, po zaledwie 0,0003 i w przeciągu 10 tys. 
czterystu latach na wiosnę, jeszcze po lat da trzy dni opóźnienia. Niektóre pro 
czterystu latach latem, i tp., aż po 1440 jekty zmiany kalendarza wypowiadały 

znowu zaczęłoby się powtarzać to sa-"sie za wprowadzenem zamiast cyklu 

mo. 400 letniego w kalendarzu juljańskim, 
Wprowadzone do kalendarza lata cykl 128-letni. Przy tej podstawie mie 

przestępne w systemie Juljusza Cezara, libyśmy opóźnienie bardzo nieznaczne 
miały na celu wyrównanie tej omyłki. bo wynoszące w ciągu 80 tys. lat jed- 
Po każdych trzech latach zwykłych, ną dobę. Warto zaznaczyć, iż kalendarz 
następował rok przestępny, liczący 366 perski, wprowadzony w XI wieku i 
dni. Kalendarz Juljański aczkolwiek w opierający się na cyklu 33-letnim z 
znacznym stopniu, wyrównywał omył- ośmiu latami przestępnemi, po 366 dni, 
kę, był jednak daleki od zupełnej do- był najbardziej zbliżony do roku astro- 
kładności. O ile poprzednie obliczenia nomicznego. 
kalendarzowe wypadły in minus, o tyle Komisja Międzynarodowego. Towarzy 
w kalendarzu juljańskim następowała stwa Astronomicznego rozważając w 

nie do pokonania. Ideałem byłby kalen 
darz, dziełący się na równe odcinki, 

miesięcy i tygodni, ale cyfra 365, lub 

366 (w roku przestępnym) nie dzieli 

się bez reszty, ani przez 12, ani przez 7 

j dlatego miesiące mają pa 30 , 31 i 28 
(29 w roku przestępnym) dni, a poza 

52 tygodniami zostaje jeden, lub dwa 

dni „nadetatowe'. Podział roku na 

kwartały, oraz miesiące na tygodnie, 

wypada również nierówno. Mamy więc 

kwartały, które liczą 90, 91, 92 dni, 

a tylko jeden miesiąc luty w roku zwy- 

kłym, dzieli się na równą ilość tygodni. 

Taki nierównv podział powoduje właś- 

ne zmianę dat tych samych dni w ty 

godniu i miesiącu, co nastręcza wiele 

niedogodności w dzieuzine obrotu han- 
dlowego, statystyki i t.p. 

nas różne walizki i pakunki. Rozległ się huk wem, zdała pierwszą relację ze swych ba- 
dań. Wynika z nich, że w odległości paruset 
metrów od stacji Rogów szyny zostały umyśl 
nie rozkręcone i wygęte. Pozatem przygoto 
wane były podkopy pod torem w trzech 
miejscach, jeśli nie doszło do c'ężkiej kata- 
strofy, to przypisać to należy jedynie szczę- 
śliwemu zbiegowi okoliczności, 

Sprowadzony ze Skierniewic pies policyj 
ny zaprowadził policję, aż do lasu w odle- 
głości około 2 kim, od miejsca katastrofy, 
tam jednak stracił ślad, 

Po drodze zdołano odnaleźć łom żelazny, 
który mógł służyć przestępcy do uszkodze- 
nia szyny. Bliższe badania wykażą, czy było 
to istotnie narzędzie brodni, 

ROGOWSKI MATUSZKA? 

Szósta z kolei katastrofa pod Rogowem 
jest bardzo różnie komentowana. Wśród ro- 
gowian przeważa wersja, że ostatnia jak i 
wszystkie poprzednie katastrofy są dziełem 
zbrodniczej ręki, Niektórzy idą dalej, twier- 
dząc, że nieuchwytny zamachowiec zamie- 
szkuje w pobliżu Rogowa i co pewien czas 

pod wpływem jakiegoś bliżej nieokreślone- 
go impulsu dokonywa swych przestępczych 
czynów. Domyślają się istnienia jakiego го- 
gowskiego Matuszk', osobnika chorego psy- 

chicznie, którego zagadkowy popęd pcha do 

wywołania katastrof kolejowych, 

Fakt powtarzania się katastrofy tylekroć 

w jednem i tem samem miejscu tłomaczą chę 
cią wywołania efektu siły i pewności 

która bawiła na miejscu katastrofy pod Rogo zamachowców. 
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W celu uniknięcia tych defektów 

się pomiędzy sobą stopniem radykaliz- 

Najmniej stusunkowo rewolucyjny 
jeszcze inaczej 365 dni i bez mała 6 wało ta w ciągu lat 128 różnicę jedne- omyłka przybiera na znaczeniu po upły projekt zmierzał ku bardzo równomier 

godzin. W kalendarzu jednak nie moż- go dnia, a w ciągu 1280 lat 10 dni. wie dopiero paru tysięcy lat. Na tem panu podziałowi dni w miesiącach w 

celu wyrównania kwartałów. każdy 

kwartał według tego projektu, zawie- 

rałby dwa miesiące po 30 dni i jeden, 

liczący 31, oprócz kwartału czwartego, 

który liczyłby 92 dni. 

Drugi projekt przewidywał wprowa 

dzenie jednego, lub dwóch dni „rocz- 

nych” nie należących do żadnego mie 

siąca i tygodnia. Roz dzieliłby się wów 

czas bez reszty, na 52 tygodnie, kwai- 

tał liczyłby 13 tygodni, a każda ćwierć 

lub połowa roku, miałaby jednakową 

ilość tygodni i miesięcy. Przy zastoso- 

waniu takiego kalendarza, daty po- 

szczególnych dni byłyby zawsze jedna 

kowe. Mielibyśmy więc „wieczny* ka- 

lendarz, który mógłby zyskać patent 

doskonałości, gdyby nie naruszał cią- 

głości tygodnia. 

Trzeci najbardziej radykalny pro- 
jekt, przewidywał wprowadzenie 13-tu 

miesięcy po 28. dni (28X13=364) 

i jednego, lub dwóch dni nadetato- 

wych. Wadą tego projektu było to, że 

13 nie dzieli się na równą ilość kwar- 

W WIRZE STOLICY 
NIE JEST U NAS ZLE 

Ruch przedświąteczny w sklepach jest 
minimalny — to mie ulega wątpliwości. Do 

wspaniałego magazynu porcelany i szkła 

zajrzała przez cały dzień tylko jedna klientka 
— chciała kupić spodek odo mleka dia swe- 

go kota, Trzydzieści groszy! 

— Kryzys, mówią jedni. 

— Głupota sprzedawców, mówią drudzy. 

Wiadomo, że społeczeństwo dziełi się na 

optymistów i pesymistów, Optymista, to 

człowiek, co patrząc na ser szwajcarski wi- 

dzi — ser, pesymista widzi — dziury, Nie 
sztuka krzyczeć o kryzysie, zawodowy opty- 
mista twierdzi, iż znikomy ruch w sklepach 
jest wyłącznie spowodowany  nieumiejętno- 
ścią kupców, Nasi subjekci są gburowaci i 

żie wychowani, nie potrafią zachęcić gościa. 

U żydówki — śledziary kupuje ktoś śle- 
dzia. Węszy nosem i: 

— Ojej jak śmierdzi... 

— (o śmierdzi? To nie śledź śmierdzi, 
to ja šmierdzę! 

— Tak wygląda wzorowy sprzedawca, 
woła optymista, 

W sklepie porcelany są bardzo sprytni 
subjekci, jednak utargowali przez dzień tylko 
30 groszy — a, no podatek obrotowy będzie 
nieduży, optymista ma odpowiedź na wszy- 

stko, 

Zagranicą są specjałne szkoły, dła su- 

bjektów. Uczą ich tam, że trzeba podać go- 

Ściowj krzesełko, pokazać żądany dwuzioto- 

wy krawat, potem nieznacznie przemycić 

  

ś l5-złotowy, potem mimochodem  rozrzucić 

po ladzie pyjamy, potem sprezentować wa- 

lizkę krokodylową, strzelbę trzyrurną, wazon 

chiński, samochodzik, przy okazji, wciąż u- 

przejmie rozmawiać — skończy się na tem, 

że klient oprócz dwuzłotowego krawatu ku- 

ki 12-osobowy autobus, 

Stara metoda; jeszcze Szwejk opowiada 

jak to raz tak przekonał starą paniusię, iż 

zamiast zielonej papugi kupiła starego kun- 

dia, 

Otóż zdaniem optymistów żadnego kry- 
zysu w Polsce niema. Zające polskie są eks- 

portowane do Francji — kosztuje tam nasz 

szaraczek 100 franków, Ile zajęcy biega po 

Połsce? Przypuśćmy, że 100.000 Pomnożyć 
100 tysięcy przez 30 zł, to daje 3.000.000 zł. 
A więc niepostrzeżenie dla nas, po haszczach 

i rowach, mamy 3 miljony złotych, I są głup 

Icy, co twiierdzą, że jesteśmy ubodzy, że nie 

mamy za co kupować, Jawny defetyzm. Po- 

dzielmy te 3 miljony na nasze 30 miljonów 

ludności — przypadnie po 10 groszy na oso- 

bę. Zatem każdy ma udział w bogactwie kra 
ju (w jednej tylko dziedzinie) na 10 groszy . 

Niechże każdy się rzuci i kupi za te 10 gro- 

szy — których ekwiiwalent biega po kraju 

— dwa papierosy, jak to wipłymie dodatnio 

na bilans monopołu, a tem samem # рай- 

stwa. Albo poco kupować papierosy — po- 

prostu złożyć w ofierze na skarb te 10 gro 

szy. 3 miljony, to suma. Wypłaci się urzęd- 
nikom trzynastą pensję. I tak dzięki zającom, 
urzędnicy będą mieli gotówkę, żony ich 

będą czynić zakupy, wzmoże się ruch przed- 

świąteczny! Karol. 

Proces Klinik! I trumny 
Pod Paryżem w Gargan-Livry znajduje 

się klinika dr. Marbais. W 1930 roku roko 
wiano jej doskonalą przyszłość: czysty do- 

chód wynosił 149,000 franków rocznie, . W 
roku 1931 poczęto mówic o jej likwidacji: 
dochód spadł do 26,300 franków. 

Dlaczego? 
Oto u samych okien kliniki powstała nie 

spodzianie fabryka trumien, Od ósmej rano 
do siódmej, wieczór, niekiedy nawet w nie 
dzielę rozbrzmiewał jękliwy dźwięk pił me 
chanicznych, Sporządzone trumny ustawiano 
w piramidy tuż pod oczyma barakujących na 
tarasach chorych. To makabryczne sąsiedz 
two sprawiło, że chorzy wynosił; się 
czem prędzej, lub nie wprowadzali się 'wca- 
le. Można bowiem być naprawdę ciężko cho 
rym, można nawet stać u progu wieczności 
a!e niemniej i wówczas pragnie się przyjem 
niejszego widoku, niż ten, jaki mieli pacjen 
ci dr, Marbais. 

Biedny doktor pozostał wreszcie sam na 
sam z trumnami z przeciwka i wówczas 
zaskarżył sąsiada — fabrykę o oddziaływa 
tie przez hałas na jego grunt w sposób prze 
kraczający w danych warunkach zwykłą nor 
'mę, W myśl przepisów prawnych zażądał 
odszkodowania w wysokości 200,000 fran 
ków, Otrzymał je zmniejszone 0 jedną 

siebie czwartą. Tak kosztować będzie fabrykę ulo 
kowanie się w sąsiedztwie kliniki. 

tałów i wobec tego czwarty kwartał 
liczyłby cztery miesiące. 

Z reformą kalendarza związana by- 
ła kwestja ustabilizowania świąt wiel- 
kanocnych. Zasadniczo Kościół katolic- 

"ki i inne wyznania chrześcijańske o- 
śwadczyły, że przeszkód  dogmatycz- 
nych dla stabilizacji Wielkanocy niema 
i że reforma podobna może mieć miej- 
sce pod warunkiem równoczesnego jej 
wprowadzenia przez wszystkie wyzna- 
nia. 

Komisja Międzynarodowego Towa- 

rzystwa Astronomicznego wypowiedzia 

ła się za przyjęciem „kalendarza wiecz 
nego* według projektu drugiego, zale- 
cając jednocześnie wprowadzenie ka 
lendarza pomocniczego, opartego o po- 

dział roku na 13 miesięcy. Można so 
bie wyobrazić, jakiby powstał galima- 
tias z chwilą wprowadzenia tych kalen 
darzy. Komitet Rady Ligi Narodów 
nie zdecydował się pójść za wskazania 

mi Towarzystwa Astronomicznego, 

stwierdzając, iż oipnja publiczna nie 

jest dostatecznie przygotowana do 

przyjęcia reformy. 

W ten sposób, głośna rozpoczęta 

reforma kalendarza, zakończyła się bar 
dzo cichutkim wynikiem. _ Esquire. 

ZĘ e `п
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Estetyka w szkole 
Konferencja wizytatorów szkół średnich 

Okręgu Wileńskiego wysunęła cały szereg 

postulatów, dotyczących różnych dziedzin 
życia szkolnego. Poniżej podajemy  uchwa- 
ły z dziedziny kultury estetycznej, 

1. Szkoła 'winna postarać się o otoczenie 
gmachu szkolnego roślinnością, uzgadn-ajac 

je jednak z architekturą ; względami hygje- 
micznemi (dostęp Światła, unikanie wilgo- 
ci). Trawniki, ścieżki i grządki winny być 
jak najłatwiejsze dia utrzymania ich w po- 
rządku. 

2, Jeśi budynek nie nosi żadnego określo 
nego charakteru, jeśli razi swoją bezstylowo- 
ścią, szkoła winna przygotować (w porozu- 
mieniu z architektem) plan przebudowy choć 

    

W. '. g. 7 m. 40 

Z. s. g. 2 m. 50 

ЗОБ ЗОМ 

RONIKA 
w przedsionkach naszych kościołów znaimien 
na wywieszka, w której czytamy: 

„Jeżełi chcesz być katolikiem w. czynie, 
chodź z nam: do wiiigotnych, ciemnych su- 
teren, gdzie dzieci o bladych twarzach j smut 
nych oczach, już w młodości więdną; chodź 
z nami na przewiewne poddasza, gdzie star- 
cy w łachmanach drżą z zimina i głodu, a 
zobaczywszy to wszystko, nie ośmielisz się 
chyba powiedzieć, co oni mnie obchodzą. Bo 
jeżeli ci nieszczęśliwi biedacy z rozpaczy, że 
ich wszyscy opuścili, staną się zbrodniarza- 
mi, da ci to wiele do myślenia o odpowie 
działności społecznej, 

O 

Z SĄDÓW 
Z SERJI PROCESÓW SĄDOWYCH 
O OSTATNIE ZAJŚCIA ULICZNE 

„W dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy, roz- 

pozna sprawę mieszkańca m. Wilna I. 
Dworkina, oskarżonego z art. 122 KK, 

ZEMSTĄ PORZUCONEj NARZECZONEJ 

Sąd Okręgowy w Wilnie na sesji wyjazdo 
wej w Wilejce powiatowej rozpoznał spra- 
wię mieszkanki m. Lebiedziewo Heleny Ko 
Ronowny, 

Kononówina oskarżoną jest o to, że w 
noc z 8 na 9 kwietnia rb, obiała swego eks- 
narzeczonego witryolejem, wskutek czego 
ten utracił wzrok. 

u 

  

piwa Kas Orai | 
"PKO. 

Centrala — Warszawa, Jasna 9. 
Oddziały: Poznań, Katowice, Kraków, Wi!nc, Łódź, Lwów. 

PRZYJMUJE: 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE | UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 

zwyczajne od 1 zł. począwszy, płatne | bez badania lekarskiego, przy skład- 

na każde żądanie bez ograniczenia || kach począwszy od 3 zł. miesięcznie z 

wysokości sumy. wypłatą ubezpieczonego kapitału w 

WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE razie dożycia lub po Śmierci 

PREMJOWE a także UBEZPIECZENIA 

po 8 zł. miesięcznie z możliwością wy- POSAGOWE 

grania kwoty zł, 1000 w losowaniach, || w razla Śmierci ubezpieczonego 

odbywających się co kwartał, spowodowanej wypadkiem PKO 

Wkłady oszczędnościowe w zło- | wypłaca podwójną sumę ubezpie- 

__by tylko frontonu czy wejścia, co może nie- HB =smsuzecem= у : , ou К : 

e das Ane AGS IA ZAŃŁADU - МЕТРОВО- „ оо NE ei E S Si a kų 
yć zby › : i nie 6 wieczorem przy ulicy Metropolita!neį znala się do winy tłomacząc swój czyn na- 

w przyszłości do zrealizowania, a co zmie- LOGICZNEGO U. S. B. W WILNIE i : : ; ) p 
y yszło: » A Nr. 1, odbędzie się walne doroczne zebranie stępującemi okolicznościami: 

nia zasadniczo wygląd gmachu. 2 Z dnia 17 grudnia 1931 roku. męskiego Towarzypstwa Św. Wincentego a _ — Od trzech lat — mówiła oskarżona — 
‚ 3. Kolor ścian, drzwi, okien, boazerji wi- С$тете średnie 760. Paulo, czyli tak zwanych  Konferencyj, dla jestem narzeczoną Niechwiadowicza, byłam 
Em = mea a Temperatura średnia —7, osobistego odwiedzania ubogich, wstydzą- mu zawsze wierną i oddaną, kiedy odbywał 

h (poza emi 1 = 223 cych się žebrač. stužbę wojskową posylalam 'mu pieniądze, 

stycznemi) oraz t, zw. szlaki winny być usu- DEE CIĘ DA 2 W roku przeszłym 86 członków, 9 kon- Po powrocie z wojska miał się odbyć nasz 
mate, © 2 RER ао ferencyj wileńskich wspierało 177 rodzin, Ślub. Kupiłam wówczas nawet obrączki, 

| . 4. Zdobienie wnętrza winno „dokonywać Opad w mm,: 0,5. ogółem 571 osób; w roku obecnym w 10 „. Tymczasem rozeszła się w miasteczku 
się wyłącznie obrazami, rzežbami i roślina- Wiatr: północny. konferencjach pracuje 98 członków, którzy wieść, że Niechwiadowicz żeni się z inną. Z 
mi. Rozmiary obrazów i rzeźb winny być— Tendencja: wzrost, «nają w swej opiece 856 biednych, w tem zachowana się narzeczonego Kononówna 

  

ze wzylędu na wrażenie sprawiane w du- 4 oz 442 dziatwy szkolnej. Liczba biednych wzra przekonaał się, że to nie jest czcza gadani- . ; 
żych salach szkolnych — 'nożliwie najwięk Uawigi: pochmurno, przelotny śnieg, sta zastraszająco = żniwo miiłośieś dzia 0- Na i wówczas zażądała: od ao We zzz 

sze nadają się do tego ceju duże powiększa gromne, ale robotników za mało. wyjaśnień, wyznaczając spotkanie, 
nia zdjęć fotograficznych, reprodukcje lub OSOBISTE- Zebranie rozpocznie się punktualnie o _ Niechwiadowicz przyszedł na rendez- 
kopje (tylko o Šai AE — Wicedyrektor PKP. inż. Stefan Mazu- godz, 6-tej, a wykaz prac Towarzystwa, po vous i krótko oświadczył, że nie może się z 

eh obrazówi lub medaljonów. Ozdabiania | owsją wyjechał w dniu 17 bm, na dwuty- trzeb biednych i obmyślenie środków potrwa Mia żenić, gdyż potrzebuje pieniędzy, któ- 
pracami (zwykle nieudolnemi) uczniów godniowy urlop wypoczynkowy. godzinę, Wstęp wolny dła wszystkich zain- rych ona mu dać nie może. W końcu swej s B в 

(poza salami oddanemi do użytku organiza ° ” teresowanych i spragnionych | ofiarnego wizyty usiłował zniewolić oskarżoną. 
cyj uczn.) należy stanowczo zaniechać, Po- NABOŻEŃSTWA czynu. Oburzona takiem zachowaniem Niechwia ZAPEWNIA KAPITAŁY ZŁOŻONE w PKO 
za obrazami i medaljonami można umiesz-  __ Rorąty Stowarzyszenia „Rodziny Woj ‹ dowicza, Nononówna chwyciła szklankę wi- 

Czać malowane wprost na ścianie aforyzmy skowej«, W niedzielę dnia 20 grudnia 1931 В © 2 NE  tryoleju i oblała niewiernego narzeczonego, 
i napisy oraz niewielkie ozdoby czy winietki. roku o godzinie 8 w kościele Garnizonowym — Sprostowanie. Proszeni jesteśmy o Poszkodowany zbadany w (charakterze 

Charakter hte: w tych napisach winien być przy ul, Św. Ignacego odbędą się Roraty dla sprostowanie błędu, dzięki któremu nazwisko świadka oznajmił, że oskarżona podrażn'ona 

1. pałne bezpieczeństwo wkładów | 1. zasilają wszystkie dziedziny 
> życia gospodarczego. 

2. możność natychmiastowego wy. 2. przyczyniają się do zmniejszenia 

  

  

jednolicie przyjęty dla całego zakładu. Ozda członkiń Stowarzyszenia „Rodzina Wojsko- mjr. Lan figurujące w art. p.t, „Zrobiono tem, że spacerował z inną oblała go wi- corama ożcnych piemedzY” bezrobscia. 
bianie sai jakiemikolwiek ozdobami z bibuł- „yąć, i dużo zrobiono” wydrukowane zostało Lan- tryolejem. Jako przyczynę 7erwan'a poszko 8. solidne oprocentowanie 3 абга @ tu ogól 
ki (firanki, wycinanki, abażury, a zwłaszcza dau, zamiast Lankau, co niniejszem prostu- dowany podał złe zachowanie się oskarżonej, z kład zczędi , prowadzą do wzrostu ogółnego 

godla i sztandary państwowe) — jest niedo- MIEJSKA  įemy. Po zapoznaniu się z całokształtem spra- 4. tajemnice wkładów oszczędno- dobrzbytu 

puszczalne tak ze względów higjenicznych, = — Wypłata zasiłków rezerwistom, Magi- — Dane spisowe jeszcze nie goto- WY Sąd uznał, że winna z oskarżenia dopu- ścicwych. WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE 

jak estetycznych i wychowawczych. Można strat kończy już akcję wypłaty zasiłków TE- ye, Wyniki ostatniego spisu ludności ścia się czynu występnego pod wpływem GWARANTUJE са чока pl Gai tani T G 

natomiast zdobič okna prostemi firankami Z >erwistom, ktėrzy w roku bieżącym odby- d 5 „o“ 5 oe, Sllnego wzruszenia psychicznego, wywoła- ! M 

tanich, jasnych, jednobarwnych materjałów, wali ćwiczenia oko: Dotychczas zgło na terenie Wilna nie są znane. Obecnie nego zniewagą, jakiej doznała od Niechwiado kvotą zł. około 500 miijonów w go” || gotków można je składać i podejmo= 

odkurzając je i zmieniając perjodycznie, 0- siło się 300 osób. 3 odbywa się kontrola ankiet, sprawdza- wicza 1 skazał Kononównę na zamknięcie w tówce I w lokatach opartych na złocie || wać w każdym urzędzie poczto" 

raz bacząc, aby nie hamowaly dostępu świa _ Ci, którzy do Nowego Roku nie złożą po nie i uzupełnianie źle wypełnionych for więziemu na przeciąg 6 miesięcy, zawiesza- 29.ma olbrzymiemi nieruchemiościami, | wym na terenie Rzeczyposjolitej bez 

łta, Kwiaty winny być umieszczane nie na dań, będą pozbawieni zasiłków, | mularzy. jąc wykonane tej kary na przeciąg lat 3. RZE : " | względu na miejsce wydania kstą> 

oknie, lecz nieco poniżej, na niskich žardi- — — Handel w okresie przedświątecz / wy celu szybszego zestawienia wy- SWE%WERRYENINY RMATWOŃ O ZZTYKOWY żeczki oszczędnościowej. 

B- ona ah ale R nym. Od dziś do 23 bm. wszystkie skle pików wszystkie sekretarjaty obwodów e 
a, m Zi nada 1 : sM я > ^ ° “ 2 + + z 

padatów, które a ky po ogól PY 1 miejsca sprzedaży mogą być ©- będą w tych dniach przeniesione do jedynie poto, by ustanowić tam nonopoł WEKA NR. ZĘ e 3 
E ias Zielak nie НЕНЕ о° twarte do godziny 21 wieczorem. е ÓW po-franciszkańskich. da? a 5 dotycząca © zaa oszczędna: SODSEG jest ez- 

siadają ładne, lecz rzadko kwitnące korony. Pojutrze, tj. w ostatnią niedzicių — Prośba misjonarza, Znany wilnianom „;, Ra CA o ne płatna, 750 tysięcy czynnych książeczek oszczęd- 

| Ozdabianie klas tablicami naukowemi do- przed świętami handel może być upra misionarz, przebywający w Rodezji ks. Ka- ji ipółczą ię As a nościowych P.K. O. to najlepszy dowód zsufania 

puszczalne jest tylko wi tym wypadku, jeśli wiany od 13 do 19, natomiast w dzień zimierz Konopka I J. zwraca się w drodze un A Aa a > społeczeństwa do największej instytucji oszczędno- 

tablice te są wykonane artystycznie i nie wy ой пу — do godziny 18 listownej do Akadem, Koła Misyjnego z proś A wszystko to = й dla ST & ściowej w Polsce, 

| magają przy ich użyciu naukowem — specjaż. "8!" у 8 D 7 bą o dzieła literatury polskiej przedrozbioro- <ty ną S i którz ‚ аЁс‘агаісе‹;"- 
nie uważnej abserwacji, która mogłaby się „ —, Cenniki w sklepzyh, — Wobec ObO- wiej, zwłaszcza „Pamiętniki*. Paska, utwory qe 2 on I HB 

tych strzenia kontroli policyjnej nad sklepami Z Zaleskiego i Gosziczyńskiego. ELA ja „- miesią A parę dni po 

pieczywiem i mięsem w sensie nadzoru nad AKM nie rozporządzając odpowiedniemi = a pracijacym am prow 

cenami, cech piekarzy i rzeźników zaopatru funduszami na zakup tych książek, uprzej- Wa. i I 6 zamarzyło się strajkować. ; е sg_a 

je swych członków w urzędowe cenniki tych mie prosj życzliwe osoby o nadesłanie po- : archo! ię zastąpisi nięzwiązkowcy i stąd iš starosta rodzki Ww Wilnie 

artykułów pierwszej potrzeby. | . wyższych na ręce ks. Kazimierza Kuchar- 1 Wenawiśc, OWY 
— Widowiska w dzień wigilijny. W wi- skiego (Wilno, Wielka 59). TEATR I MUZYKA SA : : ю 

gilię Bożego Narodzenia zakazane jest u-  — Akcja zwalczania gružiicy. Staraniem = Teatr Miejski'w Lutni, „Tak się zdo- Wczoraj wieczorem otrzymaliśmy tamt. Urzędzie Wojewódzkim, zaś na 

Gala Viv tetos I Kema b maluch. Kom, Eluie! wą Kęty w pk as b By wiadomość „za. soli. że „Starosta jego miejsce przybywa р. Kowalski 
УЕЛ jedynie widowiska 0 tre- „; : 2 A mio sf ij © godz, 8 wiecz. odbędzie się premjera naj- Grodzki w Wilnie p. iRSKI OdC otychczasowy zastępca arosiy. 

aa 2 niezwykle ciekawy, treściwy, bogato ilustro- lepszej bodaj sztuki Ludwika Verneuila „Tak dzi do Białegostoku, na stanowisko na Grodzkiego w Białymstoku. Zmiany te 
dł я : еа i Šai religijnej. 6 оаЕ , wany przezroczami odczyt dr. Bagińskiego, G; = ORA žus © * : а В л В & В 
jaliana osób, dła unikniecia spowszednienia “Stan zachorowari epidemicznych, — W docenta USB, o grużlicy ; jej aż Po sk zalać Wa A AI D czelnika wydziału bezpieczeństwa w nastąpią z A SD | ich i ia si 
Paz: i i i ileńszczyzny "ty iezmiernie iwiaż \ 

Modele do rysunków winny być specjal. ubiegłym tygodniu na teręne Ka eńszczyzny dobne odczyty są niezmiernie ważnym CZYN - |ąch wystąpią: Brenoczy, Detkowska, Lu- > a 4 
nie starannie dobierane pod względem este- zanotowano 200 wypadków zaslabnięč na nikiem w akcji zwalczania gruźlicy, gdyż bowska, Bielecki, Dejunowicz, Domański, SZEŚCDZIESI T LAT POTRWA 

| tycznym. W żadnym wypadku nie mogą się choroby zakaźne, W tej liczbie było 24 za- uświadomienie sobie rozmiarów klęski Spo- Jąśkiewicz, oraz Wolłejko. Rola głównej bo- = 

znaleźć w zbiorze modeli przedmioty tan- chorowania na tyfus. łecznej, jaką jest gruźlica, oraz sposobów haterki stanowi prawdziwy popis dla p, Bre 
spłacanie pożyczki angielskiej detne, fabryczne, bezstylowe, rażące lub iej PTE ulatwi fachowcom zwy noczy. Pełna temperamentu piosenka „Rum- 

ezwartościowe, natomiast wskazane jest do s RW ba“, śpiewana przez nią wi czasie akcji, sta- 
; 5 ОНОа ' ь ie akcji 58° / wILNO. W warunkach na ja- ny. Należności będą wpiacane w 

  
  

      

  

stępić przy ich ciągłem oglądaniu, Z 
względów — na ozdobę klas nadają się ra- 
czej tablice historyczne niż przyrodnicze. 

" Tablice umieszczone w klasie winny mieć 
| związek z programem danej klasy. Przy о- 

Zdabianiu klas należy zawsze uzyskać apro- 
| batę dyrektora oraz nauczyciela przedmio- 
_ tów artystycznych, który jest napół odpo- 
m edzialny za estetyczny wygląd lokału, Po- 

żądana jest co jakiś czas, np. co pół roku, 

    

    

bieranie modeli o charakterze etnograficz- RZ W związku z odczytem nasuwa Się nowi niemałą atrakcję. Nowe, oryginalne de- 
— Zarząd Koła Wil. Zw. Oficerów: RZE! |пудса: сгу ni Lala, WE уеа ĖS 2 we, E : 

nym 2 : k ь „„uwaga: czy nie naieżałoby "we wszystk'ch koracje pomysłu W, Makojnika, Nowe kostji у widow - w iej- 
‚ wy zawiadamia swych członków, iż w pią- szkojąch Średnich uwzględnić w nauce hi- sy żab o. Be i ju Klich została zlikwidowana Spra- funtach, ce że względu na chwiej 

| w yi tek dnia 18 grudnia r.b. BE 18 era gjeny znajomości metod zwalczania gruźlicy? / Jutro o godz, 8 wiecz. „Tak się zdoby- WA spłaty przedwojennej pożycz- ny stan waluty angielskiej jezt 

, ców podnosić poziom kultury artystycznej Rz. S ii i i czy nie byłoby wskazane wprowadzenie wa kobiety", ||| ‚ _ ki angielskiej, w pierwszym rzę- dla miasta wygodne. 

DE dać i iwa Pep Р° i Pp a ter aaa Mija Gp parowa pk ni Tal weto wody góre dZIe Jest zaznaczone, że ostatnia Wszystkie zaległe procenty 
przyrody, jak wytwory > odukcyj .„„Pecność członków Związku na odczycie nią jęst niewielki, pożytek zaś, który może ralnej z „Logit ponsbaltszata” ei nie (RB długu zostanie wpłacona do należne posiadaczom  obiigacji 

przez: wystawy, wyświetlanie | jest obowiązkowa. S а > He A 
artyst, wycieczki, a przedewszystkiem przez — Stale komisje poborowe, Od stycznia odnieść młodzież, a i naród cały. — bardzo czynny. : : Banku Angielskiego za 60 lat. Ter- zostały anulowane. 

/ Błałe zwracanie uwagi młodzieży na piękno wy terminach miesięcznych aż do maja przy ““ Koncert urząd: , Mrzejsza prówjera na Pohulagce. Ju min ten nie może być przekroczo- lub brzydotę przedmiotów z najbliższego oto wiicy. Bazyljańskiej będą urzedo dodat- „,.; , Moncert urządzony przez Tow. Pań tro w sobotę dnia 19 b.m. o godz. 8 wiecz, 
  

  

czenią 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
Najpiękniejsze kobiety Świata 

pokaże Wam 

KRÓL BULWARÓW 

kowe komisje poborowe, powołane dla tych, 
którzy nie mają uregulowanego 

do wojskowości. Е 

— Opieszali poborowi, Do referatu woj 

skowego magistratu zgłaszają X sobecnie m 

ięci inu rejestracji, liczni po 

| Ró; ż mółych poda spóźnił Szanowiiym p.p. Artystom, którzy tak chęt- 

się ze zgłoszeniem. 

stosunku 2 

duża kara pieni 

M'łosierdzia św. Wincentego a Paulo dnia 6 
grudnia przynńósł na rzecz biednych 954 zł, 
50 gr. Wydatki wyniosły 145 zł, 25 gr. po- 
zostało netto 809 zł, 25 gr. — Bóg zapłać 
Komitetowi za organizacyjną pracę a zwła- 
szcza p. Zofji Kognowickiej, oraz wszystkim 

nie przyłczynili się do uświetnienia koncertu. 

le się nie zgłosili grozi _ — Terror związkowy, — Niesamowite 
jężna i pozbawienie ulg woj- wprost rzeczy dzieją się w przedsiębior- 

stwach i zakładach, które mają nieszczęście 
być w jakimkolwiek kontakcie ze związka- 

ujrzymy arcywesołą sztukę Leopolda Mar- 
chanda „Logika pana Baltazara“, graną obec 
nie z rekordowem powodzeniem w Warsza- 
wie. Interesującą nowość tę wprowadza na 
scenę wileńską reżyser Wacław  Radulski, 
Dekorator W, Makojnik przygotowuje nową 
oprawę sceniczną. Obsadę stanowią najulu- 
bieńst artyści zespołu Teatrów: Miejskich. 

— Niedzielne przedstawienia popołudnio- 
we. Teatr Lutnia. W nadchodzącą niedzielę 
dnia 20 b.m, o godz. 4 po poł. ujrzymy po 
cenach zniżonych doskonałą komedję Le- 

Z PAŃSTWA PONUREJ RZECZYWISTOŚCI 
Jednym z bolszewickich hambuków, prze 

znaczonych na eksport dla odurzena głowy 
europejskim pedagogom, jest wychwalany, 

wynoszo1y pod niebiosa, oryginalny, paten- 

towany system wychowawczy, stosowany w 

sowieckich szkołach i organizacjach młodzie- 

ży komunistycznej. Jakie kwiatki wyrastają 

starania i zabiegi, podejmowane przez stro 
skanego ojca, aby odnaleźć zaginionego, 
nie odniosły żadnego skutku, Chłopak znikł, 
jakby zapadła się pod nim zieimia. Dopiero 
po kilku tygodniach bezowocnych poszuki- 
wań nieszczęśliwy ojciec, skaptowawszy 30 
bie za duże pi dze kolegów: szkolnych za 

   

  

ZEBRANIA I ODCZYTY yi, do których należą zatrudnieni w tych Czyckiego i Mackiewicza „Pan poset i_Julja" na glebie tych nieszczęsnych młodych dusz— ginionego, dowiedział się od nich, że Wa- 

— = łóczę: т śatek, dnia zakladach pracownicy. Stałe wizyty „mężów w reżyserji dyr. Szpakiewicza, z p.p. Breno- zatruwanych od. dzieciństwa zabójczemi mia nia mieszka na peryferiaca miasta w rui- 

Co słychać 18 b a e ema 12, od zaufania”, EEC omal ty E do czy i Glińskim w rolach tytułowych. zmatami komunistycznej doktryny, świadczy nach jakiejś zniszczonej w czasie rewolu- 

ychac. 2 . i Włóczęgów Spraw prywatnych pracodawcy, wygtaszanie ‚ — Teatr na Pohulance, W nadchodzącą następujący autentyczny fakt, opowiadany Cji fabryki, Zapłaciwszy 25 r bl uczniowi— 
będzie się 67 zebranie Klubu przewodnikowi, p, W-ow udał się 2 rum do Hokeiści przegrali dwukrotnie w Wiedniu r. uwag jak interes należy prowadzić itd., są niedzielę dnia 20 b, m. o godz. 4 po poł. mi przez naocznego Świadka, 

i i 4.p. di : a 2 в й 
Pozostawiając, jak wynika z głosów prasy, Seniorów. Na porządku dziennym rei. p. niestety na porządku dziennym. Jeszcze go- ukaże się sensacyjna sztuka M. Jewreinowa Sowiecki urzędnik W-ow miał 14-letnie-- swego syna. 
dobre wrażenie. Przegrali zresztą z honorem: Wiktora Sukiennickiego pt. „Da A rzej ROG RE cja d, chodzi o „Teatr wiecznej wojny" z udziałem «całego go syna Wanię, uczęszczającego w Rosto- _ I rzeczywiście znalazł on tami małego 

| 

| 2:1 i 2:0 (ten ostatui wynik meczu Warsza- Sy k WLdoxE ak posunięcia personalne, Związek dyktuje swo zespołu, oraz licznych statystów, Ceny wie do szkoły, Pewnego dnia chłopiec opu- Wanię, ale w jsnkiemże towarzystwie i w ja 

| 

  
  

wa—Wiedeń). i "dzi й ; bia miejsc zniżone. ścii bez wiedzy rodziców.  Wytężone kim stanie Obdarty, zmieniony na twarzy 

Wyniki te osłabiły do reszty szanse na- widziani, Ie avec "že Aa wyci pilmiOs 2 Da 20 A . Ę cu wódka RAGdA, odas Šš da temu, kto ośmieli się przeciwstawić, na- z = Ž 
szych hokeistów na wyjazd do Lake Placid — — Zarząd Kola byłych as wet jeśli sami SEE A są A CO GRAJĄ W KINACH?  FEZERUEESEWEKCJEM ZEDO różnił się od tych wszystkich „bezpińzor- 

WYPADKI I KRADZIEŻE nych dzieci ohdartusów, które gnieżdzłiy w z tej ingerencji, Kino Miejskie — Biała niewolnica, į „dzie M 

wych łyźwiarzy Kalbarczyk i Nehringowa (n. lokalu Koła (ulica Ad, Mickiewicza 22 m. 45) Tego rodzaju paradoksalny wypadek zda Helios — Krwawy Wschód. Korzystał z okazji. Z sanek, pozostawio- i Diena i zakamarkach nawpół roz- 

b. rekordzistka Świata) wyjadą napewne ijuż odbędzie się doroczne Walne Zgromadzenie rzył sę w jednym z kinematografów wileń- Hollywood — Noe paryskie, nych w zajeździe przy ulicy Oranżeryjnej | Na ARE is sa 

o tego miesiąca udają się na trening Członków Koła, po zakończeniu w rest, „Bri- skich („Pan“), gdzie wyvikt zatarg ze związ . Casino — Błękitny express. Nr 4, na szkodę Miszkutowicza Antoniego, go domu, chłopiec ddęawieział kate 3 
lo Dzvos. sto!“ ma się odbyć obiad koleżeński, | kiem na tle zmiany personelu. Związek Za Światowid — Broadway, zam. w maj, Wirszubek, gminy mickuńskiej, ną odniowią. Nie MB 1656 uczyić a> 

z Pani Neh'ingowa weźmie ponadto udział Osób życzących wziąć udział w obiedzie wodowy chce pozbawić chleba ludzi, któ- Pan — Noce marokańskie. skradziono fartuch ze skór baranich, kryty wąż Me jet "Sai Ma 2 któr p 

mistrzostwach Europy w jeździe figurowej. uprasza się o powiadomienie Zarządu Koła. rzy pracują w tem przedsiębiorstwie od kil czarnym suknem, wartości 200 zł. Sprawcę ;.;. Es aż. Z RE po 

  

na olimpjadę światową. Równie niepewny jest Rosyjsk. Korpusu Kadetów zawiadaa 
Wyjazd narciarzy natomiast para czoło- w dniu 20-go grudnia rb., o godzinie 13, 

  

arty te odbędą się 16—17 stycznia w Pa- „ Zarząd. ku lat (kino zmieniało kilkakrotnie nazwę) Stylowy — Miłość pani Chaney, kradzieży Swatowskiego Ferdynanda (Rajska kome że mówi prawdę. I pozostawiwszy na 

W Wilnie mało nowin. <= Niedosge pO Е Nr 6) ze skradzionym fartuchem zatrzyma- Cuwię oszołomienego tą nowiną ojca, 14-1et 
    

K. S. „Strzelec* organizuje w okresie Handl, — Onegdajsze posiedzenie komisji Aaa Niesumienna służąca.  Ciechanowskiej ni smarkacz pobiegł do kryjówki i za chwi- 

23XII—6.I kurs jady na nartach, pod kie- gospodarczo politycznej i budżetowej Izby „ © : i 2 lę wrócił ła, blad: b k a 20 - е 2 : służąca jej Maliszew 19 WT0ci! z małą, bladą, ubraną w łachmany 
rownictwem fachowych instruktorów. A wobec nieprzy- ORGIA WY SIEDI EN Į l ITWY KOWIEŃSKIEJ Konstancji (Mostowa 1) służąca jej Lesia Na S i 12 lat 

Opłata za kurs 5 zł., za wypożyczenie P. H. nie doszły do skutku wol y ska Weronika skradła 2500 zł, Maliszewską NA e ne 2. z ie od. 

nart 10 zł, Zapisy ul. Żeligowskiego 4, tel. bycia większości radnych - Polaków, którzy ze skradzioną gotówką zatrzymano, s E Aka 
18—23, pisy g go 4, przez uchylanie się od prac w komisji pod- WILNO. Za ubiegłe dwa dni demją tyfusu na Wileńszczyźnie. — Robota „płalęczarza*, — Ze strychu "WArC sd „zie, w sem 

Tych, których zatrzymano po 1 ж : х : = <g> wii Е _ - + co uda S 

W sobotę o g. 17 m. 30 w sali Ośrodka kieślają swe stanowisko wobec wysuwanej Litwini wysledlili na nasze tery- R PIE a 52 tym rzemiośle trochę się wyspecjalizował, 

M i i S stale przez żydów rezolucji w sprawie ostat torjum przeszło 70 osób, które zamknięciu granicy, OSadzGNO W gora (Połocka 9) bieliznę wartości 350 zł. Więc głód dokucza im niezbyt często. Na 

na podstawie przepustek gra- aresztach. -— Podrzati W. dniu 16-bm_ + Teisių Pp. gi AK wrócił do domu, 
a Ana się Klubów Wojskowych. nich zajść, P I Pož h d ły si w tKI kt ! — chłopiec zgodził się, ale pod jednym wa. 

y rzucona przed kilku laty przez — — Zarząd Kasy Pogrzebowej yczko nicznych znajdowały się za Kor- Szystkie punkty graniczne Opieki Społacznej magistratu m. Wilna zna- muniiemi;: о6 НЕС ia pozwolič, aby je 
płk, Giżyckiego została przez niego częścio: wo-Oszczędnościowej przy Zarządzie Okrę- donem. zostały cbsadzone przez wzmoc- ieziono podrzutka płci kiej ieku 8 i ; 
Wo zrealizowana (fuzja o 5 ‚ Wilni i i ści > я A 21 LAS A o żona poszła z nim razem, Ponieważ oj- 

| nia) i I pozywa uk ba © O o RI» ! ŚR. a |. Pretekstem do tychrepresjipo- nione posterunki uzbrojone w a p kepala w Repo a ciec Kačiai Elebako <woje dziecko pin 
orczumienia doszło tylko w piłkarstwie. dnia 20 grudnia r.b. © godzinie 14 w lokalu służyła obawa przedrzekomą epi- dodatkowe granaty ręczne. Nr aś ulicy w tro us e ZE па! za wszelką cenę mieć je w domu, — 

nne sekcje nadal pracują samodzielnie T Okręgowego. prz о Wiwulskiego 2 р:шігш е OR » e EE = me nastę Musial , aczkolwiek z ciężkiem sercem, zgo 

Zgrupowanie wojskowych w jednym klu Nr 4 m. 3 odbedzie si OS waz z ® aa e AAA £ dzić się na ultimatum syna. Niewiele jednak 

bie posunęłoby sport wileński naprzód, zma 5 ok SĘ . o m erC staruszZ 8 6C iem pującej: „Ochrzczony Antoni, zus: Y- zrobiła i miłość rodzicielska, Wania po ty- 

ias Jedoax stosunki wątpimy czy bez nacisku o a aiw» a 2 OW oaza godniu pobytu pod dachem ojcowskiego do 

ry da się to przeprowadzić, a nacisk—to BOO Z A 2). 1 Ei - i i > “ mu uciekł po raz drugi ze swą 12-letnią ża 

€ż nie jest system możliwy do zastosowania wzięcie jaknajliczniejszego udziału w Zgro- świ Pa MG TLI |. ad dł ae locie tułku Dzieciątka Jezus. na. Tak sę aka wychowwije ode Sow 
ws madzeniu. : + Aa у ы 

ВЕ. — Chrześciłański Uniwersytet Robotniczy Chla Szmidt wraz z synem Aronem, liczącym Nr 703, Ruchla Szmidtowa została zabita, zaś pokolenie, obiecujący komsomolcy, według 

    

     

    

  

Trudno to sobie wyobrazić - a 5 . szumnie re у Е 
goń i Swperzy na jednej łodzi? "Wątpliwe, w Wilnie powiadamia, że w_ niedziele dnia lat 17, przechodząc nieoględnie z jednego pe syn jej ciężko raniony, 5 пна аоа 
choć daj Boże i szczęść Boże. (t 20 zaa dE o a. 1 per odbędzie > = | 2 A p Eelapogio ydaktycz: ja Re 

M i L AAM sali Chrześc, Domu Ludowego przy ы i LSSR. 

m — 71 al, Metroportalnej 1, odczyt pod tyt.: „Gru- Zatar di w świecie podziem nym pwn 
| Stosowanie nowych leków w lecznictwie źlica i walka społeczna z nią”, który wygło S Wileński Okręgowy Związek Piłki 7 TWOJE "DZIECI UCZ Ą SIĘ I 

— % utrwalone t šlinne, Takim si p. doc. dr. Stefan Bag'ński, WILNO. — Kilkakrotnie już pisali: nikach, św żen: i. Nożnej składa na bezrobotnych  zło- 
aa 8 ada Rai os В Zebranie Lekarzy Absolwentėw USB, > otnie już pisaliśmy o w celu oskarżenia swych przeciwni- N 1 W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYŚ 

Ski Aż ie w ca kropel. Leczy W piątek, dnia 18 b.m, o godzinie 7 wieczór, częstych, nieraz krwawych zatargach mię- ków Lichtsona i 5. Wojcuka o tą zbrodnię. tych й POMYŚLAŁ Q TRAGEDJI MA- 

węgunkę, uporczywe rozwolnienia, katar ki- przy ul, "Wielkiej S 2. S PCA: „a bandą „Zotego 2 Aaa is AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAA I TES, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 

| oraz nerwicę narządów trawienia, zwyczajne zebranie członków a ileń Pa © i wcy, dowiedzi f SZĘ DZIECKA? 
| wię się skutecznym Mutaborem  Magi- skiego Zrzeszenia Lekarzy Absolwentów USB Wiadze policyjne prowadzą obecnie docho 'ntrydze, zawczasu zgłosili się do władz, u- Tydzień miodu naturalnego Jaś wow sdn Polskiego 

oaza BY. Mehi BARROW DWIE r i оПНк TOWARZYSTWO PS/CZELARSKIE szkolnictwa zagranicą”, na konio 
. Rawskiego, Warszawa, Marjańsi rażenia z emczech i ji, i i я i i : ZAB Н : 

Nr. 12_ (róg Twardej). DA, Aliens Szczępeda pre: owe) AARZYIA ogniwem w. luńcaciią usta- " Basłanie_ tej niezałykiej ałsy myśkO po |-4f olch cd 17:ga do 9 bis Miódgca P. K. 0. 21895, Komitetu Gbcho- 

  

  

2 ciwbłonicze; 3- sprawy organizacyjne; 4) aaa ZE pontędzy domorostymi ps stępuje naprzód i najprawdopodobniej już rantowany z A zadaj du 25-lecia Walki o Szkołę Polską 

SR Ra da ŻE ÓW a TZ wolne wnioski, i nocy”, Chodzi o to, iż „Bruderferein" in jutro będą znane bliższe szczegóły. wagę po cenach niskich przy e ma a m A a m m A == MM A 

— Bieda — pod tym tytułem zjawiła sie SCenizował rzekomo napad gdzieś na Sofja- R VVVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYYYVYVYVYVYVVYVVVVY Ti a=



  

4 AE SŁOWO 

= gody erni p zza? ROZ Wii c Z e b Ra Qd poniedziałku 14 grudnia r. b. Uodz, 4, 6, 8, 8—10 w. 

dr, Tomaszewskiego, a Só a Wilna. W tym celu powołany został komitet zę V MIEJSKIE +» B d A B A Bi g E w © k. a B € AĄ** 

łecznego na terenie m. N.-Wilejki, dnia 16 
grudnia rb. w sali Ogniska Kolejowego zwo 
ane zostało organizacyjne zebranie przedsta 
wiciefi miejscowego społeczeństwa, celem za 
wiązania Komitetu Popierania Floty Narodo- 
wej, w odpowiedzi na zakusy Niemców na 
nasze polskie Pomorze. 

Przybyło na zebranie kilkadziesiąt osób 
z rozmaitych sfer m, N,-Wileżki, P. dr. To- 
maszewski krótko 4 źwięż!te przedstawił hi 
storyczny rys polskości Pomorza, niebezpie- 
czeństwa, grożącę ze strony uroszczeń nie- 
mieckich i konieczność obrony Pomorza, ja- 
ko bazy naszego rozwoju gospodarczego, do- 
brobytu i przyszłości mocarstwowej Polski. 
Na wniosek prelegenta wszyscy obecni się 
zapisali na członków Komtetu Popierania 
Floty Narodowej oraz z pośród siebie wyło- 
nib Zarząd. 
W czasie dyskusji 'w sprawie Pomorza za- 

szedł przykry incydent. Radny miasta N.- 
Wćlejki, członek Zarządu Związku Zawodo- 
wego Kolejarzy, przytem Polak, niejaki p. 
Borowski, należący do partji PPS  zaprote- 
stował publicznie, że się me zgadza na popie 
ranie floty narodowej, gdyż „Ideje mordo- 
wania ludzi* zwalcza i salę opuścił, Chcial- 
bym spytać tego pana, czy socjaliści narodo 
wi 'w Niemczech, hitlerowcy, tak traktują 
sprawy niemieckie 'i naszego Pomorza, jak 
pan potraktowałeś sprawę największej dziś 
wagi dła Polski? Polak, 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„KRWAWY WSCHóD* 

„Heljos“, 
Jeszcze jeden wypadek trókąta. Ona — 

tajemnicza nieznajoma, pielęgnuje go w szpi 
talu z ran otrzymanych na froncie. — Оп — 
przylega do tkliwej pielęgniarki, tembardziej, 
że ma zranione serce po nieszczęśliwej 'mi- 

lości. 
Ona i on razem zadzierzgują nić sympa- 

tj, a potem.., według programu.., Tragiczne 
rozwiązanie przychodzi później, gdy na dro 
dze szczęścia dwo'ga młodych staje zdra- 
dzony mąż. Lecz los rozstrzyga na korzyść 
miłości. Mąż gnie na wojn'e, błogosławiąc 
kochankom, Treść taką fatalną j mało cie- 
kawą, ubrano 'w dekoracje wojenne, doda- 
no patetyczny prolog, przyklejono tytuł pięk 
nie brzmiący i nazwano wszystko. — eposem 

wojennym! Trzeba dużo tupetu na to wszy- 

stko, Pomijając już rozwlekłe opowiadanie 
ramowę zajmujące trzy czwarte obrazu, po- 
mija'ąc przesadną  ultra-modern dekorację 

wnętrz (w 1919 r,!!) wyrazić należy ubole- 

wanie z powodu niedbalstwa zdjęć woten- 
nych. Karabin maszynowy strzela ze śepym 
odrzutnikiem, poczciwy  żołnierzyk „wali w 
dach", mając karabin u nogi... Oj, cywile, 
cywiłe!,. ь 

Cybulski jest przystojny, ale nie jest 

aktoiem. Ola Obarska i Ewa (!!) Szabrań- 
ska lepiej zrobią, rezygnując z dałszej karje 
ry filmowej, „Przebój muzyczny” jak z be- 
czki Wogóle z ulgą czyta się „koniec*! Do 

datkj stare i obtłuczone po ekranach wi- 
leńskich. Tad, C. 

„NOCE PARYSKIE* 
„Hollywood“. 

Beztroskie życie parysk'ej cyganerji arty 
stycznej na „lewym brzegu”, na Montoarnas 
se, otoczone jest urokiem oryginalności, Nie 
mówi się o cemnych stronach biedujących 
istnień małarzy, muzyków, studentów—bo u- 
kryte są ore za kotarą śmiechu i wesołej p'0- 
senki, 

Takie życie Montparnassu widzimy w „No 
cach paryskich", Młody muzyk (Henry Ga- 
rat) kocha dziewczę paryskie z zaułka na 
„lewym brzegu”, Lecz blask mamony pocią 
ga lekkomyślne stworzenie, które dla boga- 
tego bankiera porzuca musyka, Serce jednak 
domaga się swych praw i uzyskuje je w po- 
łączenu muzyka z ukochaną dziewczyną. — 
Akcja, jak widzimy, mało  skompl'kowana. 
Uzupełniono ją wstawkami charakteryzujące 
m; życie rozmaitych „dzikich* poetów ży- 
cia, Poza nastrojem beztroski, pogody, trud 
no wydobyć z filmu więcej wartości artysty 
cznych. Ciekawy był pomysł ilustracji piosen 
ki podstarzałej divy, zdjęciami z przed lat 
dwudziestu. Henry Garat jak zwykłe miły i 
przystojny, Szkoda, że powtarza utarte sy- 
tuacje i motywy. Tad. C. 

„Chojnka” dla dzieci 
robotniczych. 

Z inicjatywy Oddziału Zrzeszenia Młodzieży 
Rzemieślniczej im. Szymona Konarskiego w 
„Wilnie, Zarząd Centralny ZMR zwyczajem 

    

  

  

gt 
r. Bab В >> 

Przeszłyśmy do omawiania naibliž 
szych planów. Musiałam stworzyć so 
bie jakąś sytuację. Nie mogę przecież 
dłużej odgrywać roli „kobiety zagad- 
kowej”. Miałam w ręku sposób: „Dzien 
nik”, Milczenie nie mogło pomóc Har 
risowi Riborne. Już oddawna wszyscy 
uznali go za „człowieka w bronzowem 
ubraniu*. Najlepszym sposobem dopo- 
możenia mu jest przyłączyć się do 
tych, którzy na niego napadają. „Puł- 
kownik* i jego szajka, nie powinni po 

ZI 

w skład k tórego wchodzą przedstawiciele 
starszego społeczeństwa rzemieślniczego 0- 
raz jednostki uspołecznione, pracujące wi sfe 
rąch rzemieślniczych, : 

Dla wtašciwego i celowego prowadzenia 
prac — komitet wyłonił sekcji: 1) artystycz- 
no-dekoracyjną, 2) gospodarczo — finansową 
i 3) organizacyjno - administracyjną, Prace 
sekcji artystyczno-dekoracyjnej prowadzone 
są w szybkiem tempie: młodzież rzemieślni- 
cza w wolnych chwi!ach, klei oryginalne i 
pomysłowe czapki papierowe dla dziatwy 0- 
raz zabawki na choinkę. 

Również pod kierownictwem p, Wacława 
Mołodeckiego przygotowuje się „Jasełka* w 
opracowaniu Rydla. Sekcja gospodarczo-fi- 
nansowa zdobywa potrzebne fundusze na sło 
dycze i prezenty dla dzieci, gdyż niezależnie 
od przyjęcia dzieci herbatą i bułeczkami, każ 
de z nich zostanie obdarowane torebką pier 
ników i cukierków oraz prezentami, jak cie- 
pie rękawiczki, pończoszki, szaliczki itp. 

Choinka urządzona zostanie w Małej Sa- 
li Miejskiej przy ulicy Końskiej: termin nie 
został ściśle określony — ale prawdopodob- 
nie impreza ta obędzie się między 29 grudnia 
rb, a 10 stycznia r, przyszłego. 

Bezrobotni ii n'ezamożni rzemieślnicy mo- 
gą zgłaszać udział swoich dzieci w tej im- 
prezie u starszych Cechów w terminie do 
dnia 22 b,m. — zaś rzemieśln'cy, którzy nie 
są członkami Cechu — w lzbie Rzemieślni- 
czej, przy ulicy Mickiewicza Nr 23. Kryzys 
gospodarczy bardzo ostro dotknął w r.b. 
rzemiosło setki rzemieślnnków zlikwidowało 
swe warsztaty oraz utraciło pracę — powięk 
szając szeregi bezrobotnych, dużo nędzy i 
biedy daje się zauważyć w rodzinach bezro- 
hotnych rzemieślników. 

Apelujemy do całego społeczeństwa rze- 
m'eślniczego, by choć drobnym datkiem przy 
czyniło się do zrealizowania naszych poczy- 
nań, zmierzających ku temu, by niezamożna 
dziatwa rzemieślnicza doznała tej chwilki ra 
dości przy tradycyjnej choince, Ž 

Wszelkich informacyj w sprawie choinki 
udziela p. Janina Jakubowska, ulica Mickie- 
wicza 23-5, tel, 3-59. 

   

  

   

  

Radło wileńskie 
PIĄTEK, DNIA 18 GRUDNIA 

13,40 Audycja rolnicze z Warszawy. 
14,40 Muzyka (płyty). 
15,25 „Dzieje pisma” — odczyt z War- 

szawy wygiosi prof. T. Parczewski, 
15,45 Koncert dla młodzieży (płyty). 
16,20 Odczyt z Warszawy. 
16,50 „Oszczędność a rozrzutność” 

pogadanka, 
16,55 Lekcja angielskiego z Warszawy. 
17,10 „Napoleon w Warszawie" — od- 

czyt z Warszawy wygłosi H. Eile. 
17,35 Muzyka lekka z Warszawy, 
19,00 „Polakom na Kowieńszczyźnie!" 
19,15 „Przegląd prasy rolniczej krajo- 

wej i zagranicznej” — prowadzi dr. Janusz 
19,25 „Ciotka Albinowa 'mówi!* — mo- 

nołog humorystyczny. 
20,15 Koncert symfoniczny z Warszawy. 
22,40 Komunikaty i muzyka taneczna z 

Warszawy. 

giełda Warszawska 
+ dnia 17 grudnia 1931 r. 
WALUTY I DEWIZY: 

  

Dolary 8,90 — 892 — 8,88 
Gdańsk 174,00 — 174,43 — 173,57 
Hołandja '358,30 — 359,20 — 3574) 
Londyn 30,40 — 30,93 — 30,77 
Nowy-York 8,917 — 8,937 — 8,997 
N.-York kabei 8,923 — 8,943 — 8,903 
Paryż 35,05 — 3514 — 3496 
Praga 26,41 — 2647 — 2635 
Szwajcarja 173,95 — 17438 — 173,52 
Włochy 45,85 — 4597 — 45,78 
Berlin w obrotach pryw. 2 1,70 

PAPIERY PROCENTOWE: 
3 proc. poż. bud, 30,25— 4 proc. inwe- 

stycyjna 77,50. 5 proc. konwersyjna 86. 
6 proc. dolarowa 52,50 — 53. 4 proc. dola 
rowa 43. — 43,75 — 43,50. 7 proc. stabiliza- 
cyjna 47,50 — 49, — 48,25. 4 i pė? proc. 
L. Z. ziemskie 38,75. 5 proc. warzawskie 46 
46,75. 8 proc. warszawskie 60,00 — 62 — 61 
8 proc, Łodzi 59,75 8 proc. obligacje Pol. 
B. Kom. II em. 81,50 III i IV 98. 

AKCJE: 
B. Polski—105, Sole Potasowe 95. Lil- 

pop 13,50. Haberbus h 44. 
D a w obrotach prywatnych 8,91 1/4 

8,91 i pė 
Rubel 4,99 
Pożyczki polskie w Nowym Yorku: Do- 

łarowa 45. Dillonowska 43,75. © Stabilizacyjna 
43, Warszawska 31,75. 

doskonale: moje wiadomości zostały 
sprawdzone i „Dziennik* wyszedł na - 

stępnego dnia z sensacyjnym tytułem 
na pierwszej stronie: „„Naszemu kore- 
spondentowi udało się ustalić, kim by- 
ła kobieta, zamordowana w willi w 
Marlow. Nasz korespondent odbył po- 
dróż na okręcie, na którym jechał 
człowiek w bronzowem ubraniu" i td. 

Naturalnie, że główną część mego 

artyk. przedrukowały gazety: południo- 
wo-amerykańskie, a ja dostałam depe- 
szę od lorda Nasby z gorącemi powin- 
szowaniami. Odtąd stałam się oficjal- 
nym członkiem redakcji „Dziennika. 

dejrzewać, że istnieje jakiś związek pa Polecono mi odnaleźć zbrodniarza, a 
między mną i człowiekiem,, na które- 
go oni postanowili zwalić winę za mor 
derstwo w Marlow. O ile wiem, dotąd 
nie ustalono, kim była zamordowana 
kobieta? 

Telegraficznie zawiadomiłam lorda 
Nasby, że była nią rosyjska 

szalał Paryż. 
Dziwnem było, że odrazu nikt jej 

nie poznał. Ale domyśliłam się powo- 
du: Okazało się, że nigdy nie występo 
wała w Anglji i w Londynie nikt jej 
nie znat. Fotografie, które były w pis- 
mach, były tak niewyraźne, że nikt nie 
mógł poznać.. Pozatem, jak się póź- 
niej okazało, nikt nie wiedział o jej 
tajnei podróży do Anglji. 

Następnego dnia po morderstwie, 
impressario dostał od tancerki list, że 
ważne sprawy wzywają ją nagle do 
Niemiec, wobec czego gotowa jest o- 
płacić karę pieniężną za zerwanie kon- 
traktu. 

Z pierwszej stacii wysłałam do lor 
da Nasby długą depeszę. Udało mi się 

  

pó eny $topłsśrg: Hzoortcz 

tancerka 
Nadine, za którą w ciągu ostatnich lat 

jedna tylko wiedziałam, że nie byt 
nim Harris Riborne. Narazie jednak wo 
lałam pozostawić ich przy ich włas- 
nem zdaniu. 

ROZDZIAŁ XXIV. 
NA DNIE PRZEPAŚCI. 

W sobotę rano przyjechaliśmy do 
Buawajo. Sir Eustachy był w okrop- 
nym humorze. Zdaje się, że to nasze 
drewniane zabawki podziałały na nie- 
go tak fatalnie. Ą szczególnie duża ży 
rafa. Olbrzymia żyrafa z przedługą 
szyją, smutnemi oczyma i smętnie pod 
giętym ogonem. 

Była prześliczna i obie z Klarą sprze 
czałyśmy się długo, do kogo ma nale- 
żeć ta żyrafa. 

Zresztą czterdzieści dziewięć zwie 
rzątek, które na współkę  kupiłyśmy, 
rzeczywiście zajęło mnóstwo miejsca. 
Pedler miał rację. 

Tragarz upuścił wspaniałęgo stru- 
sia i złamał mu szyję. Zrozpaczone, 
postanowiłvśmy zająć sie same zwie- 
rzątkami. Rzuciłam wielką żyrafę sir 

PEWNE 

  

AKADEMICKIE KOŁO MISYJNE USB, 
W WILNIE 

pragnąc skompletować „Misje Katolickie" dla 
swej bib!joteki, zwraca sę z uprzejmą proś- 
bą do posiadająych roczniki z lat 1882 — 
1890, 1892, 1899 — 1905, 1909 — 1921, by 
je raczyli złożyć na ręce ks, Kazimierza Ku- 

> T. J. (Wielka 58) dla bibljoteki 
AKM. 

Z „ORODZENIA* 
Wyjazd koleżanek, biorących udział w. 

konferencji religijnej w Czarnym Borze, nam 
stąpi w sobotę o godzinie 16,45. Koleżanki, 
które chciałyby jeszcze zapisać się, 'mogą 
to uczynić dziś i jutro w „Odrodzeniu* w go 
dzinach urzędowych. 

(V M UP 

Dzierżawy majątku 
100 — 200 hektarów poszukuje ziemi:- 
nia rolni<, Ołeitv w Administ'acji dla 

  

  

  

SALA MIEJSKA 
Ostrebrawsk» 3 

w rolach głównych Liane Haid i Włodzimierz Gajdarow. 
Koncert. orkiestra pod batutą p. M Sainickiego Ceny miejsc balkon 30 parter 60. Kasa czynna od g. 3.30 do 16 w 

Premjera „CHATA ZA WSIĄ j1> dnia 21 b. m. 

    

  

  

Džwiekowy 

K NO-TEATR 

„KHELIO S“ 
ul. WILEŃSKA 38 

Sensacja dnia! Polski aźdięnowy epos wojenny! Rež. Jana Przybylskiego 

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

Dzieje wielkiej miłeści i pe święcenia. 
W rol gł. Meczy:ław Cybulski, Ola Obarskz. 

W filmie tym usłyszymy najnowszy przebój muzyczny 

  

   
    

  

KINO 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28   Dziś! Przebój śpiewno-dźwiękowy! Kabarety Paryskie! Tańce! Śpiewy 

NOCE PARY $ K I EE (Montparnasse) 
W rol. gł. ulubieniec kobiet bohater tilmu „Droga do Raju* Henry Garat. 

Nad program: Dodatek rysunkowy i tygodnis dźwiękowy „Paramouutu*, Początek o godz. 4, 6, 8 1 0.15, w dnie 
świąt. o g. 2ej, Na pierwszy seans ceny znižone, 

   

    

  

m: Mim 

INS 
tel. 15-41 

cal 
WIERA $P 

Dziś premjera! Potężne arcydzieło dźwiękowe wytwórni „Mezrsbpom* — Ruś — Moskwa 
realizacji genjalnego twórcy „Pancernik Poti m in* Serg]ussa Elsenstejna 

„BŁĘKITNY EXS$PRES$* 
W filmie bicrą ud iał wiel y artyś'i teatrów rosyjscich. Nad program: Dodatki dźwiękowe 

    

   
  

  

Rolnika* Początek o godz. 4, 6,8 i 10,30, w dnie świąt. o golzine 2-ei Na l-szy Szans ceny zniżone 

JU . L Džeiekowe Dz.ś! D amat miłości dwojga przyjaciół do j dnej n« Diety. zt K 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Kino iKrew NOCE AAROKAŃSKIE FABRYKA i SKŁAD MEBLI 

W. Wilenkin i 5-ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, Tatarska 20, dor własny, 
: Istnieje, od 1843. 

Jadalnie, Sypialnie, salony, gabinety, 
tóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, biurka, krzesła, dębo- 
we | t. p. Dogodne warunki i na raty, 

  

    

  

„PAN“ W cclsch głównych JACK HOLT stworzvws7y novą kreację, ktėra šm ało stanąć może obck słynnej roli tego ar- 
tysty w „Łodzi Podwodnej” oraz DOROTHY SEBASTIAN i RALPH GRAVES. 

szereg niezapomnianych wrażeń. Nad pregizm: Atr.kcje dźw ękowe i kronika filmowa PAT. 
Początek o godz. 4 ej, w dnie świat. © g. 2--j Cenv znaczrie zni one 

Film ten wzrusza d> łez i daje 

  

   

  

    

na Pustyni) 

  

Dźwiękowy 

Kino-Teatr 

„STYLOWY“ 
Wielka 36 

  

w Wilnie 

miennych na 

sztańskiego, 

w ogólnej ilości około 52000 ha. 

dzie zawierał szczegóły dzierżawy. 

głuszcze (b. liczne, roczny: odstrzał 

belty, kaczki. 

1931 roku, w którym to dniu oferty 

wyboru oferenta, 

Dyrekcja Lasów Państwowych 

ogłasza niniejszem przetarg za pomocą ofert piś- 
wydzierżawienie terenów łowieckich 

Puszczy Nalibockiej. (Nadleśnictw Państwowych: Bak- 
Białobrzeskiego, Kruplańskiego, Trab- 

skiego, Wiszniewski*go, Nalibockiego i Stołpeckiego), 

Łowiectwo w Puszczy oddaje się w dzierżawę 
w jedne ręce, celem prowadzenia przez dz erżawcę 
planowej i prawidłowej gospodarki łowieckiej, Cena 
minimalna 10 gr. od 1 h», cena ta będzie mogła być 
obniżona w razie zawarcia umowy obciążającej dzier- 
żawcę znacznemi inwestycjami w naturze. Refleltanci 
mogą zażądać przysłania schematu umowy, który bę- 

Zwierzyna: łosie (jeszcze nieliczne — wykluczone 
z polowania), dziki, sarny, wilki, lisy, rysie, bielaki 

kogutów), cietrzewie (b. dużo), jarząbki słonki, du- 

Termin nadsyłania ofert w zalakowanych koper- 
| tech 2 nadpisem: Oferta na łowiectwo — 15 stycznia 

zbadane, "przyczem Dyrekcja zastrzega sobie prawo 

Dyrekcja Lasów Państwowych 
w Wilnie 

Ul. WIELKA 66. 

LEKARZE i 

UUA1UK 

Zeldowicz 
chor. skórne, wene- 
ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9-—do 1, 

5—8 wiecz. 

DOKTÓR 
ZELDOWICZOWA 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE NARZĄDÓW 

MOCZOWYCH 
od i17—?1 ad 4—5 
wt Micwawirza 24, 

ta! 97,7 

у 

  

AKUSZERKI |] 

AKUSZERKA 
ŠMIALOWSKA 

przeprowadziła się ui. 
Zamkowa 3 m. 3. Ga- 
binet kosmetyczny, a 
suwa zmarszczki, piegi 
wągry, łupież, brodaw 

ki, kurzajki, wypadanie 
włosów 

Brwiyceic 
w przyciemnia kanną 

i reguluje. Meqadłiege. 
+ 

ей6 
Gabinet 

Kesmetyki 
Leczniczej 
1. Hryniewiczewej. 
ul, WIELKA 22 28 m3. 

Przyj. wg. ©-11 4-7 
Ж. 2. Р. № 38 

može siegač 80 

  

będą komisyjnie   
  

        
  

W mroźny dzień     Franciszka   

[
 

Pedlerowi, a nawet miss Petigrue mu- 
siała nieść hipopotama. Zapomniałam 
powiedzieć, że miss Petigrue nie lubiła 
mnie bardzo i unikała, jak mogła. Naj 
dziwniejszem było to, że twarz jej 
dziwnie przypominała mi kogoś. 

Po południu udaliśmy się na wy- 
cieczkę, Sir Pedler odmówił ze złością. 
Ledwie udało mi się uratować naszą 
żyrafę, którą w złości chciał cisnąć o 

podłogę. 
Miss Petigrue oznajmiła, że zosta- 

je w hotelu, bo sir Pedler może po 
trzebować jej usług. Klara również w 
ostatniej chwili zaczęła się skarżyć na 
ból głowy. Wobec tego na wycieczkę 
poszliśmy tylko we dwoje: pułkownik 
Rice i ja. 

Dziwny to człowiek, jest miłczący, 
ale nawet milczenie jego przykuwa u- 
wagę. Jest on typem silnego człowie- 
ka. Zdumiewający człowiek! 

Samochód powiózł nas drogą, oto- 
czoną fantastycznemi krajobrazami. U- 
siłowałam wyobrazić sobie ludzi z 0- 
kresu neanderthalskiego, tak bliskich 
sercu mego ojca. 

— Afryka, — powiedziałam -— to 
kraj wielkich dzieci. 

— Pani słowa są bliższe prawdzie 
niż się pani zdaje,—zauważył pułkow- 
nik Rice. — Afryka jest krajem wiel- 

nie wyobrażam sobie spaceru bez 
podjedwabnvch wełnianych pończoch 

z Polskie] Składnicy G>łanteryjnej 

Zar kowa 9, te'. 6 46. K ii cy PRES ORLE E uskutecznia się w Se 

sa i słoniny do szpitali 

Oferty, ze wskazaniem ceny ryczałtowej 
ub proc, ustępstwa od cen rynkowych па 
każdy poszczególny rodzaj artykułu, naieży 
składać do dnia 21 grudnia 1931 r. 

Ustny przetarg odbędzie się w 
dniu o godzinie 10 rano, 

Stający do przetargu powinni złożyć wa- 
m w wysokości 300 zł, Friiczki | dju 
Przyjmowanie ofert 

, 

się straszno. Spojrzał na mnie dziwnie 
i nagle zapytał: 

— Poco pani tu przyjechała, An- 
no Beddingield? 

— Jestem cyganką i tułam się po 
świecie. 

— Wiem, że reporterka, to tylko 
pretekst, Pani nie ma duszy dzienni- 
karskiej. Pani chce poznać życie. Ale 
coś się za tem kryje. 

Chciał zmusić mnie do szczerości. 
Jeszcze czego! 

— A pan poco tu przyjechał, pa- 
nie pułkowniku? — odpowiedziałam 
wyzywająco. 

— Ja mam w tem osobiste cele. 
Lubię życie takiem, jakie ono jest. 
Chciałbym też panią tej sztuki nauczyć 
Trzeba być twardą i silną, jak ja! Wte 
dy osiągnie pani powodzenie w życiu! 

Nagle, ku największemu memu zdzi 
wieniu, wziął mnie za rękę: 

— Anno, musisz być moją żoną. 
— Nie, — wybełkotałam, tracąc 

zupełnie zimną krew, — ja nie mogę. 
— Dlaczego? 
— Nie kocham pana, nie jest mi 

pan dostatecznie bliskim. 

— Rozumiem. Czy to 
powód? 

Musiałam dać uczciwą odpowiedź. 

jest jedyny 

OGOSZENIE 
Sekcja Zdrowia Magistratu m, 

ogłasza przetarg na dostawę pieczywa, mię- 

kcji Zdrowia. 
Magistrat m, Wilna, \ 
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caleg kilometrų — wodospady. Z pier | 

owe LOKALE 
R a 
GABINET 2 mieszkania 
Racjonalnej z 8 i4 pokoi ze 

wszeikiemi wygodami 
kosmetyk I en eisų As 

ieczniczej na miejscu do wytia- 
WILNO, jęcia. Wilno, ul. Sło- 

Mickiewicza 31—4 wsckiego 17. 
kobiecą c i 

Urodę::-:- Mieszkanie 
je, doskc-6-cio pokojowe, odre- 

nali,: odświeża, usuwa montowane, z wygo- 
jej skazy i braki, Masaż dami do wynajęcia, 
kosmetyczny twarzy. Mickiewicza 46. 
Masaż ciała, elektrycz- - = 
ny, wyszczuplający (pa- Dwa pokoje 

nie) Natryski „Hormo- ładnie umeblowane z 
na* według prof. Spuli- wyg dami z «ddziel 
la. Wypadanie włosów, em wejściem de wy- 
'upiež. Indywidualne najęcia. Pań ka 4 — 2 
dobier»nie kosmetyków 
do każdej cery. Ostat 
nie zdobycie kosmety- 

ki racjonalnej, 
Codziennie od .g. 10— 

w. Z. P. 43 

KUPNO 
ISPRZEDAŻ 

  

KAWA PO>ADY 
palcna, znane aro- 
matyczne m eSzanki 

czy pel rai 
Ogrodnik Jana Arnolda 

codzień Świeża od 
zł 7 do 18 zal kg. 

wędliny 
wiejskie w najlep- 

szym gatunku, 

SERY 
duży wvtór, lif*w- 
skie od 1,80 za kg. 

Owoce 
świeże. pomarańcze, 
mand rynki, wino- 
grona, jabłka i inne 
ceny konkurencyjne 

Bakalje 
pierniki, orzechy, 
owoce suszone du 
ży wybór, cukierki 
owoc. zł 2.80 za kg. 

poleca 
D.-H 

STANISŁAW 
ВАМЕ!.: 5к 
ul. Mickiewicza 28. 

Tel. 8-49. 

poszukuje posady od 
1 lutego 1932 r. Refe 
rencje m administracj 
m. Chotów poczta De 
rewno, pow. st łpecki. 

Kasa chorych — 
która z Pań sanitarju- 
szek zamieni posadę w 
Wilnie na Warszawę 
Łaskawe cferty sub 
Zamiana* do redakcji 

    

Wilna 

miejskich i przytułku. 

tymże 

i udzielanie informacji     

  

   

nia 17 : 18 grudnia r. b. Niebywała atrakcja dla wiina! Po kazdym seansie gościnne występy warsza” skich 
artystów rewjowvch PP. Zochy 'Kosińskiej, Stefana Bvstrryńskiego, na czele ze znanym „CZŁOWIE< EM 
MUCHĄ“ jako hum orysty, w najaowszym repertuarze szl gerow m stolicy. Kuplety, monologi, piosenni, recytacje 

Na ekranie: Wielki pr.eboj dźwiękowo Śpiewny w g rozgłośnej sztuki F. Donstėla p, t. 

MIŁOŚĆ PAKI CHANEY 

  

Indyki 
tuczone 

otrzymamy 19 gru- 
dnia cena niska, 

LJ 
Żywe i śrięte 

otrzymamy na Świę- 
ta duze transporty 

poleca 

TAŃSŁAW 

BANELIs 
ul. Mickiewicza 23. 

Tel. 8-49   
  

Z powodu wyjazdu 
do sprzedania 

biurko, łóżka, szała, ro 
wery damski i męski, dwoe wnu ząt poszue 
radjo 6 lampkowe, apa 

rat anodowy, głosnik bycia kawałka chleba— 
Filipsa. Kestjumy 
palta męskie, kwiaty uniwersyteckiego pracy 
duže. Zwierzyniec, ui. zdobyć nie mogących 

1.0412 prosimy o nią (raza o Dzielna 30 m. 

  

Pianino 
zagraniczne prawie no- 
we, sprzedaje s'ę za 
bezcen spiesznie. Do czworga dzieci w cięż- 

„minikańska 13—8. 

МОЛ 
tłuste 

otrzyma 19 grudnia 
frma 

LWIEDRYŃSKI 
WILEŃSKA 28, 

tej 12 24 
Cena będ.ie bardzo 
przystępna. Zamó 
wienia firma już 

przyjmuje. 

  

Przepiękny salonowy dramat w 10 akt. 
W roli gł”wnej: Norma Sherer 

  

stół jadalny, otomana,rech osób a trzech po* 

    

    

  

    

    

    

  

RÓŻNE 

Matura. 
Przygotowywanie ze 
wszystkich przedmio- 
tów do eg'amnów w 
zakresie szkół Średnich. 
Języki obce: francns- 
ki, niemiecki (konwer= 
sacja) oraz łacina i 
gre:ki, Lekcyj ndziela- 
ą rutynowani korepė- 
trzy b. nauczyce 
gimn. m:g. filozotji i 
spec. matematyki. Zgł. 
dn Adm.,Słowa* pod | 

„Matura', 3 

    

   

          

     

    
     

   
    

    
   

            

     

    

    

     

  

     

  

— 

Wołam o pomoc 
dla nieszczęśliwej ro- | 
deiny brutalnie z Litwy - 
wydalonej a tu krań- | 
cową nędzą dotkniętą | 
— składa się z czte- 

  

  
-kcleń: babki, córki i 

kurący. h ę racy dla zdo* » į 

ip mimo wyks/t-Icenia 

d-tki pod literą T. w | 
Redakci „Słowa*. 

Matka 

  

kich warunkach będąca 
woła o pomoc dla w 
kupienia m»szyny do 
szycia zasta”ionej w 
lombardzie, O składa” 
nie najdrobniejszych | 
oliar prosi w Redakcji | 
za pod literami 

  

    

    

  

    

ZGUBY 

Zgubioną 
zniżkę kolejową wyda: 
ną przez U. S B. na | 
'mię Geni Fai! berzan= 
ki uniewa/nia się.     

  

  

  

  

trzeci z takim wyrazem, że wzdrygnę- 
łam siq: twarz jego skamieniała. 

— Co pan chce przez ta powie- 
dzieć? — wyszeptałam. 

Rzucił mi spojrzenie władcze, sta- 
nowcze. 

— Wiem teraz, co mam robić! 
Drgnęłam znowu. W słowach jego 

dźwięczała stanowczość, której, nie zro 

zumiałam i która mnie przerażała, 
Ale po powrocie do hotelu, pułkow 

nik był tak miły, uprzejmy i serdeczny, 
że całe zajście w górach wydało mi 
się snem. 

Pociąg nasz odszedł o dziewiątej. 
Tej nocy spałam źle, kręcąc się nie 

spokojnie na twardem łożu. Prześlado 
wały mnie przykre, niejasne zmory. 
Wstałam z bólem głowy i wyszłam na 
platformę. Ranek był świeży i pełen 
radości. Dookoła, jak okiem sięgnąć, 
zieleniły się pola i wzgórza! Jakżebym 
pragnę zamieszkać w jakimś szałasie, 
pozostać nazawsze wśród tej dzikiej 
przyrody... nazawsze! 

W południe pułkownik Rice zawo- 
„ łał mnie i pokazując na błękitną mgłę, 

widoczną na tle zielonych lasów, 
rzekł: 

— Wodospady! 
Poranne marzenia : były we mnie 

jeszcze zupełnie świeże. Wydało mi 
kim, prostym i pierwotnym. Ale ludzie Czułam, że nie powinnam postąpić się, że zbliżam się do kochanych, ro- 
mieszkający tu długo, stąją się okrut- 
ni. Życie ludzkie nie ma tu żadnej ce- 
ny! 

Samochód stanął. W milczeniu 
wchodziliśmy na górę. Na skalistej, 
stromej ścieżce, pułkownik odwrócił 
się nagle, wziął mnie na rece i dopie- 
ro na górze postawił, Podziwiałam si- 

  

inaczej. 
— Nie, — odpowiedziałam, — jest 

coś jeszcze. Ja kocham innego. 

— Rozumiem, — powtórzył, —pa- 
ni kochała go już wtedy, kiedy spot- 
kaliśmy się na pokładzie  „Kilmorden 
Castle“. 

— Nie... potem. : 
— Rozumiem — powtórzył po raz 

dzinnych miejsc. 
„„Rodzinne miejsca! Czyż byłam tu 

kiedy? Czyżby dusza moja przylatywa 
ła tu czasem podczas snu? 

Wysiedliśmy z pociągu i rozloko- 
waliśmy się w. hotelu, wybudowanym 
z jakichś oślepiająco białych kamieni. 
Wokoło nie było ani domów, ani dróg. 
Wprost, przed domem, w odległości nie 

si moich wyrwał s 
Nie widziałam nigdy i nie zobaczę bar 
dziej zachwycającego widoku. ‚ 

— Anno, jesteš szalona, — šmiala 

     

   
   

  

ię okrzyk zachwytu. 

się Klara, przyglądając mi się ciekawie. | 
— Co ci jest? 

— Ach, jestem 

Tak, czułam się szczęśliwa j dziw- | 
ne uczucie budziło się 
przeczuwałam, że 
zwyczajnego. Nerwy moje były natężo 
ne jak struny, i z 
wałam wzburzenie. 

nad przepaścią prze- Przez most 

szedł tubylec. Szedł spokojnie, z gracją | 
i z niedbałością dzikiego zwierzęcia, a 
za nim minjaturow. 
głowe całe swe gospodarstwo. 2 

Po obiedzie Pedler poszedt do swe 
go pokoju,' į wezwat miss Petigrue. 
Rozmawialiśmy trochę z pułkownikiem 
Ricem, aż Klara 
wała, że czas iść spać. Nie chcąc po- 
zostać sama z pułkownikiem, odeszłam 
również. 

Ale byłam zb 
spać. Nawet nie chciało mi się razbi 
rać. Rzuciłam się 

łam się marzeniom 
cie mówiło mi, że nadchodzi ważna 
chwila w mem zyciu. 3 

„Zapukano do drzwi. 
pobiegłam do drzwi.. 
podał mi kartkę: 

„Muszę się widzieć 
mogę przyjść do hotelu. 
panią koło mostu. 
pani miłe są wspomnienia z kajuty nr. 
17. Człowiek, którego pani zna pod na 

zwiskiem Harrisa Riborne'a“. į 
(D. 

ВЙ бг оя › \МНеМ Трбагтуе+ Ы || 

    

    
   

  

    
    
     

    
   

     
   

   
    

    

    

   

   

  

.. taka szczęśliwa! 3 

we mnie — 
stanie się coś nad- | 

trudnością opanowy A 

el 

a kobieta niosła na. 

ziewnęła i zdecydo 

yt podniecona, aby 

na kanapę i odda: 
. Niejasne przeczu- 

Drgnetam 
Czarny gr 

z panią. Nie 
Czekam ni 

Proszę przyjść, jeśli 

c. n.)


