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Minister Załeski w expose wygło- 

szonem na komisji spraw zagranicznych 

Senatu poruszył między innemi stosu- 

nek Rzeczypospolitej do Łotwy, traktu- 

jąc o znanych antypolskich represjach. 

Jak wiemy, rząd Polski nie 

wziął dotychczas żadnych radykalnych 

kroków i w zasadzie nie zmienił swej 

polityki w stosunku do Łotwy. Niema- 

ło jednak wody upłynęło w  Dźwinie, 

odkąd nad jej brzegami poczęły się 

dziać rzeczy, które zaskoczyły odwiecz 

nych tamtejszych mieszkańców. Ten 

okres wyczekiwania, czy okres „pró- 

by* musi mieć niewątpliwie też swój 

termin. Przedłużać go w nieskończo- 

ność niepodobna, bo każdy tydzień 

przypomina nam o zamkniętych szko- 

łach polskich, o nieczynnych polskich 

organizacjach kulturalnych, o zastoju i 

parałiżowaniu rozwoju kulturalnego 

tamtejszej ludności. 

Minister Zaleski oświadczył, że: 

„Sytuacja wytworzona wskutek podję- 

tych przez czynniki łotewskie represji, 

oraz wysuniętego przez nie oskarżenia, 

nie została do dnia dzisiejszego wyja- 

śniona*. Czyżby? Na.to „wyjaśnienie" 
czekamy już długie tygodnie. Aliści w 

dalszym ciągu przemówienia minister 

Zaleski mówił: 

„Mam wszakże powody do mnie- 

mania, że rząd łotewski docenia wagę 

tej sprawy dla stosunków polsko-łotew- 

skich i nie zaniedba środków dla objek- 

tywiiego jej rozważenia. Stanowisko 

rządu polskiego zależne będzie od te- 

go, czy zastosowane represje miały je- 

dynie charakter przejściowy, wynikły 

z nieporozumień, lub też indywidual- 

nych przekroczeń jednostek, czy ze 

zmiany polityki w stosunku do ludno- 

przedsię- 

nu posiadania", 

"_ Właśnie ta część przemówienia mi- 

nistra raczej nie wróży zmiany dotych- 

czasowej tradycyjnej wobec Łotwy po- 

lityki opartej na pobłażaniu, wyczeki- 
waniu i... wierzeniu w dobre chęci. 

O ile sięgają nasze informacje po- 

chodzące z Rygi, sytuację, o której mi- 

nister Zaleski mówi, że*winna się wy- 
klarować, możemy już teraz uważać za 
dość jasna przez rządowe czynniki ło- 

tewskie sprecyzowaną. Nam się zdaje, 

że na pytanie rzucone onegdaj na ko- 

misji spraw zagranicznych Senatu: Czy 

represje miały charakter przejściowy... 
— czy charakter zmiany polityki w 
stosunku do ludności polskiej... Już 
miesiąc temu można było dać odpo- 

wiedź definitywną, że mamy do czynie- 

nia z tem drugiem zjawiskiem. Zmiana 

polityki wobec ludności polskiej i to 

zmana w całej pełni i rozciągłości za- 

stosowana przez usłużne organa admi- 

nistracji łotewskiej. Możemy też mó- 
wić o zmianie polityki łotewskiej wo- 

góle wobec sąsiadki - Polski, jako pań- 

stwa, ale wróćmy narazie do ściślejsze- 

go tematu. 

Do władzy w Rydze doszedł rząd, 

poraz pierwszy może w historji niepod- 

łegłej Łotwy, wznoszący transparent: 
bez mniejszości! Te „narodowe* ten- 

dencje w Rydze nigdy jeszcze dotąd 

nie były tak jaskrawo podkreślane, ni- 
gdy dotąd nie robiono tam z Połenhas- 

su programu politycznego i sztanda- 

ru partyjnego. 

Przed kilku dniami zamieściliśmy 

urzędowy komunikat łotewski o sytua- 

cji szkolnictwa polskiego, z którego 

wynika, jak na dłoni, że czynniki ło- 

tewskie nie zamierzają naprawiać 

krzywd j że w wyjaśnieniach swoich 
wyrażają jawnie tendencję do zalega- 

fizowania dokonanych represji. 
Odwlekanie w nieskończoność pro- 

cesu dyneburskiego, którego wyrok 

skazujący byłby już nazbyt jaskrawem 
pogwałceniem wiary w niezależność 

sądu. To są argumenty bezpośrednio 
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przemawiające do nas i świadczące o 

planowej, systematycznej polityce, a 

nie jakimś zjawisku przejściowem. 

Sięgnijmy jednak do źródeł łotew- 

skich, których opinja pod tym wzglę- 

dem jest dla nas najbardziej charakte- 

rystyczną Oto co pisze „Pehdeja Bri- 
hdi“: 

Naogół biorąc program ministra 
Oświaty jest godzien uznania: Likwi- 
dacja szkół rzemieślniczych polskich i 
innych mniejszości, likwidacja giimna- 
zjów połskich, wreszcie wprowadzenie 
wspólnych dła wszystkich Obywateli 
Łotwy szkół Średnich. Pozwoli to na 
duże oszczędności budżetowe, zwła- 
szcza, że zamierzona jest również li- 
kwidacja zarządów oświatowych mniej 
szości narodowych. Będzie to również 
potężnym środkiem na połonizację. (!!) 

Wobec tak szczerych wynurzeń, 

wszelkie złudzenia co do charakteru i 

istoty represji antypolskich wydają się 

być nie na miejscu. Dla ogólnej charak 

terystyki nastrojów i tendencji panują- 

cej w Rydze wyjmiemy jeszcze parę 

ustępów z tegoż samego dziennika, po- 

pierającego życzłiwie łotewskie mini- 

sterstwo spraw zagranicznych, zwłasz- 

cza na drodze zbliżenia z Kownem: 
Dawna koalicja rządowa op'erała się na 

mniejszościach narodowych + dlatego zmu- 
szona była dawać mniejszoścom pewne bez- 
prawne przywileje. 

Okazało się, że w szkotach polskich więk 
sza część uczniów była narodowości łotew- 
skiej lub białoruskiej, gdyż wtaściwych Po- 
laków ani w Letgalji, ari w pow, iłłuksztań- 
skim - niemal--wcale niema. (17).- Niepodobna 
było dopuścić, by w szkołach polskich na 
Łotwie prowadzono sztucznie robotę poloni- 
zatorską, gdyż byłoby to policzkiem dia suwe 
rennego narodu łotewskiego Polonizacja pro 
wadzona była dotychczas głównie z pomocą 
religii i dlatego rozporządzenia w sprawie 
wykładania religji w języku państwowym 
powitać należy z całem uznaniem. 

Największą polon'zację prowadziły właś 
nie zamknięte szkoły prywatne. Żadnym spo 
sobem przeto nie można zezwońić na ich 

otwarcie. - 3 
Byłoby wprost nie do darowania, gdyby 

właśnie ministrow e rządu narodowego zno- 
mu dali upust  połonizacji, zahamowany 
przez rząd poprzedni, 

Materjały, jakie przytaczamy po- 

wyżej, winny naszem zdaniem posłużyć 

miarodajnym czynnikom naszej polity- 
ki zagranicznej do przyśpieszenia, lub 

w każdym razie bliższego sprecyzowa- 

nia terminu, w którym zechcą one pod- 
dać korrekturze swą politykę za pół- 

nocnymi granicami Rzeczypospolitej. 

EK 

MINISTER ZALESKI U PREZYDENTA 
RZECZYPOSPOLITEJ 

WARSZAWA. PAT. — Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej arzyjął w dniu 18 
b. m. p. prezesa Rady Ministrów Pry- 
stora, który informował p. Prezydenta 
o bieżących pracach rządu. Następnie 
p. Prezydent przyjął ministra spraw za 
granicznych p. Augusta Zaleskiego. 

Posiedzenia Kamisyj 
Selmowych. 

WARSZAWA. PAT. — Komisja skarbo- 
wo-budżetowa Senatu obradowała w dn. 18 
bm. nad nowclą do podatku przemysłowego. 
Po dyskusj, w której m. in. zabierał głos 
wiceminister skarbu p, Zawadzki, udzie'ając 
szpzegėlowych wyjaśnień, nowelę przyjęto 
w brzm'eniu sejmawiem, poczem komisja u- 
chwaliła rezolucję referenta, wzywającą rząd, 
by przepisy o księgach handlowych i o upro 
szczonej księgowości zostały wydane naj- 
później do końca marca roku przyszłego. Na- 
stępnie komisja uchwałfa bez zman projekt 
ustawły o nadzwyczajnym podatku od niektó 
rych zajęć zawodowych. jednocześnie przy- 
jęto rezolucję, wzywająjcą rząd, by po upły- 
wie roku rozważył sprawę rewzji tej usta- 
Wy. 

* 

WARSZAWA. PAT. — Sejmowa komisia 
prawnicza na piątkowem posedzeniu przy- 
jęła w trzeciem czytaniu projekt ustawy, 
zmieniającej niektóre przepisy kodęksu postę 
powania karnego, Na referenta na plenum 
wyznaczonv został pos, Paschałski z BB. 
Klub Narodowy, Stronnctwa Ludowego i 
Ch, D. zgłosiły szereg wniosków mniejszo- 

ści. 
  

WAŻNIEJSZE WYGRANE. 
WARSZAWA, (Pat). 18 h. m. 
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В1ЕМАКОМЕ — Вшеё Kolejowy. 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W. Włodzimierow. 

ia T-wa „Ruch“, 
— Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 

GRUDNO — 
HORODZIEJ 4 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S, 
KLECK — Sklep „Jedność", 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch**, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz 

Tagraniczne 

    

PRZEDŚT TAWIC 
NIEŚWIEŻ — ul 

№ ŚWIĘCIANY 
K Malinowskiego. 

ELST 7 ha 
е@ 

я       
Raiuszowa — Księgarnia jaźwińskiego. 

halskiego. NOWOGRODEK — Kiosk St. Mici 
Księgarnia 1-wa „Kuch“. 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 

Zwierzyński. 
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Proces przywódców Centrolewu odroczony 
WARSZAWA, (tel. wł. 18.XII— 31) 

Największą bodajże sensacją pro- 

cesu Centrolewu był dzień dzi- 

siejszy, bo oto zupełnie niespo- 

dziewanie w Warszawskim Są- 
dzie Okręgowym wybuchł pożar. 
O godz. 8 min. 30 w pokoju dla 

aresztantów, w którym był tylko 

Jeden policlant i aresztant buch- 
nęły nagle z pod podłogi kłęby 

dymu. Nie mogąc się w pierw- 

szej chwili zorjentować w Ssytu- 

acji policjant począł dusić się w 

coraz gęstszym dymie, dopiero 

dzięki pomocy Innych policjan- 

tów, którzy z zewnątrz dojrzeli 
kłęby dymu, udało się uratować 

nieszczęsnego stróża bezpieczeń - 

stwa wraz z prawie nieprzytom- 

nym już aresztantem. Zaałarmo- 

wana Straż ogniowa przybyła w 
kilka chwil na miejsce wypadku, 
biorąc się energicznie do ratun- 

ku. Stwierdzono, że pożar rozpo- 
czął się w składzie węglaidrze- 

wa tuż obok kotłowni sądowej. 
Ww składzie tym mieściły się 
olbrzymie zapasy węgla. Mimo 

energicznej akcji ratunkowej 0- 

gień pe schodach przedostał się 

BRE ESTA SDI EST IRN ZR WIE SO ZZ ORZCZ ERO ZOO ZOZ) 

Wydanie Sądom posłów na Sejm 
WARSZAWA, (Pat). Sejmowu ko- 

misja regulaminowa i nietykalności 

poselskiej zajmowała się na piątko- 

wem posiedzeniu sprawą wydania Są- 

dom szeregu posłów. Po dyskusji ko- 

misja uchwaliła wydać następujących 

posłów: Мацапа Dąbrowskiego i Kle- 

szczyńskiego (BB), Niedziałkowskiego 
(PPS), F.delusa i Madejczyka (Str. 

Lud.), Lecha (Kl. Nar.), Daneckiego 
i Burzyńskiego (Fr. Komun.), Tkaczo» 

wa (Zjedn. Lew. Chł. Samopomoc), 
oraz posła Ciołkosza (PPS). 

Marszałek Piłsudski na Zamku 
" WARSZAWA, (Pat). Pan Marsza- 

łek Piłsudski przybył w dn. 18 b. m. 
o godz. 12 min. 30 na Zamek. Roz- 

mowa między Panem Prezydentem a 
Marszałkiem Piłsudskim trwała około 
godziny.” 

  

OBRADY SEJMU 
WARSZAWA, PAT. — O godzinie 4 po 

południu marszałek Świtalski otworzył po- 
siedzenie Sejmu. Po odestaniu wniosków do 
komisji, poseł Rudowski (BB) referował pro- 
jekt ustawy o dodatkowych kredytach na 
wznow enie robót przy budowie linji kołejo- 
wej Płock — Sierpc. Ustawę przyjęto w 2 
i 3-m czytaniu. 

Ustawę przyjęto w 2 i 3 czytaniu, 
Z kolei przystąpiono do wnosku PPS o 

przywrócenie urzędnikom  15-procentowego 
dodatku. Poseł Szymanowski uważa, iż spra 
wa ta będzie aktualna z chwilą zmiany kon- 
junktury. Mówca wyraża opinję, że wniosko 
dawcy, stawiając ten wn'osek, nie powodo- 
wali się żadnemi względami rzeczowemi, Pro . 

na pierwsze piętro, gdzie mle- 

szczą się kancelarje VIII Wydzia- 

łu przylegające bezpośrednio do 

pierwszej sali rozpraw, w której 

toczy się proces Centrolewu. 

Przelewające się po całym gma- 
chu czarne kłęby duszącego dy 
mu przedostały się także do sa. 

II, w której miał się rozpocząć 

za chwilę proces Centrolewu. 

Znajdował się tam wówczas tyl- 

ko oskarżony Mastek, który ml- 
mo gryzącego dymu siedział na 

swej ławie, powtarzając w kółko: 

„Niech się pali, a powiedzieli, że 
jestem ;florjańczyk, a nie kędę 

pomagał, niech się pali". W cza- 
sle akcji dwóch strażaków uleg- 

ło grożnemu zaczadzeniu. Stra- 
żaka H. Borfa przewieziono do 
szpitala Dzieciątka Jezus, zaś ko- 
łegę jego Michalskiego do Św. 
Ducha. Pozatem ciężkiemu po- 

parzeniu uiegł strażak Wacław 
Stawski. 

Dochodzenie w Sprawie poża- 

ru prowadzi prokurator Missuna. 

Narazie nie stwierdzono złej woil. 

Jeśli w dniu dzisiejszym zo- 
staną naprawione przewedy cen- 

tralnego ogrzewania proces Cen- 
trolewu zostanie wznowiony. Na- 

razie piwnice I szereg innych u- 

bikacyj zalane są wodą do wy- 
Sokości dwóch metrów. 

Oszczędności w Sejmie 
POSIEDZENIE KOMISJI 

BUDŻETOWEJ 
WARSZAWA. PAT. — Na piątkowem po 

Następnie poseł Rzóska (BB)  referował si o przejście nad wnioskiem do porządku. siedzeniu komisja budżetowa przystąpiła do 
ustawę o dodatkowych kredytach na rok Poseł Czapiński (PPS) ośwadcza, że klub preliminarza budżetowego Sejmu, Sprawo- 
1929—30 i 1930—31, Chodzi tu o przekrocze iego poszedłby na zmianę wniosku w tym zdawca poseł Czernichowski zwróc! uwagę, 
nia budżetowe z tytułu uposażeń i emerytur. 
Pos, Kornecki z Klubu Nar. zwraca tiwagę, 
że wniosek o zalėgalizowan'e  przekroczef 
przychodzi w dwa lata później. Mówca kry- 
tykuje specjalnie przekroczenia wydatków sku w sprawie nadużyć wyborczych. Nagłość uposażeń oraz redukcji 
na emerytury, W głosowaniu przyjęto obie 
ustawy w drugiem ; trzeciem czytan'u. 

„ W. imieniu komisji skarbówej poseł Hó- 
łynski złożył sprawozdanie o rządowym pró- 
jekcie ustawy, zatw'erdzającej zmiany statu- 
tu Banku Polskiego, Zmiany te idą w dwóch 
kierunkach: 1) dotychczasowe stanówisko ko 
misarza rządowego utrzymuje się z tą zmia 
ną, że komisarz zostaje członkiem Rady Ban 
ku, 2) wprowadza sę zastępcę komisarza 
rządu. Referent oświadcza, że na plenim 
1a komisji zgłoszono rezołucję, wzywająca 
ministra skarbu, by komisarz rządu i jego 
zastępca, którzy otrzymują uposażenia z fun 
duszów Banku Polskiego, nie otrzymywali 
poborówi urzednków, Possł  Jasiukowski 
(KI. Nar.) wypowiada opinię, iż wzmocnie- 
nie bezpośrednego wpływu rządu na Bank 
może odbić się niekorzystnie na polityce Ban 
ku, 

Minister skarbu Piłsudski oświadcza, że 
walne zebranie akcjonarjuszów Banku uzna- 
ło za wskazane większe współdziałanie czyn- 
nika rządowego z władzami Banku. Zagrani 
cą rządy mają dosyć duży wpływ na bieg 
prac instytucji emisyjnej, Minister polem zu- 
je z zarzutami o nadmiernem wynagrodzeniu 
komisarza. Kierownictwo instytucj; emisyjnej 
musi pozostawać w ręku ludzi uniezależnio- 
nych od wpływów postronnych. 

kierunku, aby ograniczyć go tylko do niż- 
szych grup urzędniczych. Seim przyjął wnio 
sek o odrzucenie wniosku PPS, 

Izba przystąpiła do sprawy nagłości wnio 

wniosku w imieniu 4 klubów opozycyjnych 
uzasadniał poseł Pawłowski (Str. Lud,). 
Przeciwko nagłości przemawiał poseł. Zdzi- 
sław! Stroński (BB), który oświadczył, 
wniosek klubów opozycyjnych, zmierzający 
do wyłonienia komisji šledczeį w myšl arty- 
kułu 34 konstytucji i przekazania jej zbada- 
nia nadużyć wyborczych w okręgu przemy- 
skim jest próbą przekroczenia konstytucyj- 
nych uprawnień Sejmu i wtargnięcia czyn- 
nika sejmowego w sferę atrybucyj sądowych. 
W głosowaniu nagłość wniosku odrzucono i 
odesłano następnie wniosek jako zwykły do 
komisji administracyjnej, 

Następnie poseł Wójtowicz (BB) w imie 
niu komisji oświatowej zreferował sprawozda 
nie o trzech wnioskach ukraińskich: pierw- 
szego — w sprawie reaktywowana państwo 
wego gimnazjum ukraińskiego w Tarnopo- 
lu, drugiego — w sprawie cofnięcia rozporzą 
dzenia ministra, zamykającego gimnazjum 
R'dnej Szkoły w Drohobyczu. 

W głosowaniu odrzucono wszystkie wnio- 
ski mniejszości, a przyjęto wnioski; komisji. 
Za wnioskami ukra ńskiemi głosowały mniej 
szości narodowe, Stronnictwo Ludowe ; PPS, 
Klub Narodowy wstrzymał się od głosowa- 
nia. 

Następne posiedzenie odbędzie się dnia 12 
stycznia przyszłego roku. 

  

Rumuński minister spraw zagranicznych 
PRZYBĘDZIE DO POLSKI 

BUKARESZT. (Pat). Pisma tutej- 
sze donoszą, że minister spraw 2a- 
granicznych Ghica zamierza udać się 

  

z wizytą do Warszawy w pierwszej 
połowie stycznia, 

  

Poprawka de moratorium Hoovera 
PRZYJĘTA PRZEZ KO*YGRES W WASZYNGTONIE 

WASZYNGTON. PAT, — Komisja 
finansowa Izby Reprezentantów przyję 
ła projekt ustawy w sprawie ratyfika- 
cji moratorjum Hoovera wraz z popraw 
ka, która głosi, ik sprzeciwia się to po- 
lityce kongresu, aby długi, zaciągniete 
przez kraje zagraniczne w Stanach Zje- 
dnoczonych, były w jakikolwiek sposób 
anulowane lub zredukowane. « Brzmie- 
mie ustawy ratyfikacyjnej głosi w dal- 

dopuszczać myśli, iż w jakimkolwiek 
momencie zmiany obecnej polityki kon 
gresu może być przychylnie «*ozważona. 

LONDYN. PAT. — Przygnębiające 
wrażenie wywołała w Londynie wiado 
mość o przyjęciu przez komisję proce- 
duralną kongresu do ustawy ratyfikują- 
cej moratorjum Hoovera poprawki, we 
dług której kongres wypowiada 
przeciwko skreśleniu lub redukcji dłu- 

że we wszsytkich paragarafach tego budżetu 
widać znaczne wysiłki w kierunku osiągnię- 
cia oszczędności, : to głównie w dziedzinie 

personelu. Jedną z 

grup obniżek stanowi zniżka djet poselskich. 

Bez uwezgiędnienia djet poseiskich wydatki 

że Zostały obniżone o 526 tysięcy zł, Referent w. czytelncy: 

podnosi szereg dalszych oszczędności w ta- 
kich pozycjach, jak wydatki na samochody, 

na remont i konserwację budowli na ogółną 

sumę 21,753 zł. Natomiast podwyższona do- 

chody do 22 tysięcy. Budżet ten po wyeli- 
m:nowaniu djet jest mniejszy o 323 tysiące 

zł, w porównaniu z budżetem za rok biežą- 

cy. Sprawozdawca proponuje kika obniżek 

w wydatkach, razem na sumę 17,666 zt: 

W dyskusji pierwszy zabrał głos poseł 
Trąmpczyński z Klubu Narodowego, który 
występuje przeciwko pobieraniu przez urzęd 

ników dodatków funkcyjnych nawet w okre 

sie, gdy Sejm nie pracuje Dalej mówca po- 
rusza znany incydent w Sądzie Okręgowym 
dyrektora biura sejmowego p. Dziadosza z 

posłen: Rybarskim z Klubu Narodowego о- 
raz atakuje osobę dyrektora Dziadosza. Na- 

stępnie krytykuje odpowiedź 'narszałka Sej- 
mu Świtalskiego na pismo Klubu Narodowe 
go w tej sprawie, 

Przewodniczący stwierdza, żę komisja 

nie jest *nstancją dla p. marszałka Sejmu w 

sprawach pozabudżetowych, ani też jakąkol- 
wiek instancją, kwalifikująca urzędników biu 

ra Sejmu. Wobec nieobecności marszałka 
Sejmu takt nakazywał posłowi Trąmpczyń- 

skiemu spraw tych nie poruszać, Przeto prze 

iwłodniczący przywołuje posła Trampczyńskie 

go do porządku. ; 

Następni mówcy pos. Rymar г К\, Nar. 
i poseł Tempka z Ch. D, zadawali szereg py 

tań. 
Poseł Dobrowo!ski (PPS) użała się, że re 

dukcja personelu i obniżka uposażeń objęła 

i miższych funkcjonarjuszów, Domaga się 

przeto, by przywrócić im 30 proc. dodatek 
za czas trwania sesji. 

Po końcowem przemówieniu referenta, 
który udzielał dalszych wwjaśnień, Komisja 
przyjęła wnioski sprawozdawcy do prełimi- 
narza budżetowego Sejmu i Senatu, 

  

się KTO SZYBKO DAJE. TEN DWA RA- 
DAJE — GŁÓD I NĘDZA NIE szym ciągu: Poprawka nie może być gów wojennych. Poprawka ta zamyka TY CZEKA) 

pod żadnym względem interpretowana 
w odrębnym sensie, ani też nie może 

Hooverowi droge do dalszej akcji po- 
mocy na rzecz Europy. ж Konto P.K.O, »=, 82108 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy SzkolneX. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13. 
ST. SWIECIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 8. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol. „Ruch“ 

nie przyjmuje zastrzeżeń ca 
numeru dowodowego ŻU gr. 

SILVA RERUM 
II. Kurjer Codz. (Nr. 349) wypo- 

wiada w żartobliwej formie bardzo cie 
kawe i słuszne uwagi na temat kryzysu 
książki, która w porównaniu ze spor- 
tem, czy kinem stała się poniewiera- 
nym przez wszystkich kopciuszkiem. 

Książka przestała być materjałem pierw 
szej potrzeby, jak koszuła j mydło i musi 
wejść na drogę reklamy. 

Ksążki nie może reklamować literat. Li- 
terat książkę napisał i powinien co najwyżej 
SĘ kiszone ogórki i chrupać suchy chlebuś 
sławy. 

Książkę powinien reklamować wydawca, 
Niema się czego wstydzć. Książkę trzeba tak 
reklamować, jak kuneroł, pastę do zębów, 
pończochy, cukier i nawóz. To jest także to 
war. To jest co więcej towar, w którego fa- 
brykacji niema tyle, co gdzieindziej sza- 
cherstw i kradzieży. 

Spadek czytełnictwa w Połsce jest kata- 
strofalny, I tu mamy trzy symptomaty. cho- 
roby. Sportomanja, patefomanja : kinomanja. 
Sportem interesujemy się i interesowaliśmy 
się i my, sami od studenck'ch kzasów, ale 
oprócz ćwiczenia ciała, robilśmy referaty z 
literatury, grałiśmy „Dziady* Mickiewicza, 
wystawialiśmy inscen'zowaną „Odę do mło 
došci“, przerabiališmy „Radę z Pana Tadeu- 
sza”, byliśmy członkami Straży Wawelskiej. 
Filomatów, Fiłaretów, mieliśmy jednem sło- 
wem huf'ec ienia _ kulturałnego, 
które się nazywało „Koło literacko-wycho- 
wawcze, gimn, św. Jacka w Krakowie, na- 
Wazę mówiąc z prof. Pochmarskim na 
czele. 

Dlatego dziś iczytanry książki, 
O następnej chorobie naszego społeczeń 

stwa, t.j. patefomanji, nie trzeba psać. Pro- 
dukcja płyt gramofonowych przechodzi ludz 
kie pojęcie. Dziś do dobrego tonu należy 
znać wszystkie „szlag'ery* (też wyraz!) za- 
granicznych i krajowych — „muzyków'-busi- 
nessmanow. Ileż jest ludzi, którzy otwarcie 
hołdują temu celęcemu pędowi do głupstwa. 
Mówi się, że niema pieniędzy, a proszę S0- 
bie uświadomić, iłe np, w takiem Krakowie 
otwarto nowych, dobrze prosperujących firm 
z płytami gramofonowem. Księgarni nie 
so ani Ko 

kinomanį' nie mogę pisač spokojnie, Juž 
mnie aż dławi, Musiałbym chyba bić pięścią 
w stół, krzyczeć i wyprawiać awantury. 

Niech więc mówią za mnie grzecznie, spo 
kojne liczby z rządowej statystyki za 1929 r. 

W roku 1923 było w Polsce kin 428; 
W roku 1929 było wPolsce k'n 727; 
| k Anei a 135,000; 

f. 322.000. 
A teraz dowo 202, „e 
"= jeszcze pieniądze. 

z sprzedano biletów 
w a 1,816.000! >= 

r. 1929 sprzedano biletów k' 
w Łodzi 7,318,000!! Н 

W r. 1929 sj 
Warszawie 13,215,000 !! 

  

Weźm: t ile 
młodzież L Tenai, == w 
Polsce książek, Chodzi mi specjalne o mło 
dzież, ponieważ z niej rekrutają się później 

Stan czytelnictwa wśród młodzieży g'- 
mnazjalnej na podstawie frekwencji w czy 
tełniach szkolnych przedstawia się według 
danych w całej Rzeczypospolitej następują- 
co: 

na 100 uczniów płci męskiej czyta ksąż 

ary R żeńskiej czyta na uczniów płci żeń książ 
ki uczniów 76; 

a więc па 100 ucznów płci męskiej nie 
czyta wogóle książek 27: . 

na 100 uczniów płci żeńskiej nie czyta 
wogóle książek 24. 

Rocznie czyta przecętnie: 
1 uczeń płci męskiej 8 ksążek (1); 
1 uczeń płci żeńskiej 11 książek(!). 
Statystyka ta jest tak przerażająco 

wymowna, iż całkiem uzasadniony jest 
taki rozpaczliwy jęk: 

A więc niepotrzebni ludzie, literaci, wy- 
dawcy, uczeni, profesorow'e uniwersytetów, 
artyści dramatyczni, załóżcie ręce i zamów- 
cie sobie patefon. Sprzedajcie "mikroskop, a 
kupcie rękawice skórzane i zap'szcie się do 
bokserskiego klubu, Tam będziemy mogli 
bić legalnie po gębie łudzi, którzy nie czy- 
tają książek. 

Wiem jednak, że się nikt na ten apel 
nie stawi. Więc zróbmy co innego. Wyjdźmy 
gdzie kto może. Na katedry un'wersyteckie 
i szkolne, na ambony, na mównice, na ry- 
nek, czy na największą wieżę w mieście i 
krzyczmy rozpaczliwie na całe gardło, krzycz 
my, ile mocy w płucach, ile sł i zdrowia, 

— Ludzie! Kupujce książki! Książka 
krzepi! 

— Ludzie! Książka krzepi! 

Ba! Krzyknąć — nie sztuka, ale 
czy kto posłyszy? Głośniejsze echa bu 
dzą tylko rzeczy sensacyjne. 

Taka sensacją jest obecnie... odna- 
lezienie (?)... prochów Witołda w Ba- 
zylice wileńskiej. 

Kurjer Warszawski (Nr. 345) po- 
daje telefoniczną (z Wilna)  wiado- 
mość: 

Wróc'ł do Kowna prof. Demaitis, który 
utrzymuje, że w katedrze wileńskiej znałe- 
ziono zwłoki w. ks., oz Dennis 
Afdas* powołując się na prof. 
twierdzi, że odkryc'e otoczone jest tajemni- 
cą i że trumna została opieczętowana do 
czasu przybyca z Warszawy komisji, 

Jakie źródło mają te wszystkie płot 
tki i pogłoski? Lector. 
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ROBOTRICY CUDZOZIEMSCY WE FRANCJI 
Liczba bezrobotnych we Francji 

stale wzrasta. Jeszcze pod koniec sier- 
pnia było we Francji 37.673 bezrobot- 
nych, we wrześniu liczba ta podniosła 
się o 851, w październiku przyrosto 
dalszych 17.597 bezrobotnych a w listo 
padzie liczba bezrobotnych podwoiła 
się w stosunku do stanu z sierpnia, 
gdyż zwiększyła się jeszcze o 36.036. 
W grudniu zarejestrowano już 92.157. 
W ostatnim tygodniu listopada liczba 
bezrobotnych wzrosła o 10.000, tak, że 
z początkiem grudnia było we Francji 
przeszło 100.000 bezrobotnych. 

W związku z wyborami, które od- 
bywać się będą na wiosnę przyszłego 
roku, niektóre pisma, pisząc o proble- 
mie bezrobocia, przytaczają cyfry o 
wiele większe. Pisma te twierdzą, że 
liczba bezrobotnych dosięga 500.000 
osób, a niektóre nawet mówią o jed- 
nym miljonie bezrobotnych. Chociaż 
oficjalne dane nie można uważać za 
ścisłe, to jednak dane podawane przez 
prasę, uważać należy za zbyt przesa- 
dzone, Niemniej jednakowoż  kwestja 
bezrobocia we Francji po raz pierwszy 
> w czasach powojennych w 

tem państwie staje się nadzwyczaj 
aktualną. 

Chcąc uniknąć trudności i następstw 
bezrobocia, Francja zwraca swą uwa- 
$ę w dwóch kierunkach. PrzedewSzyst 
kiem chodzi i organizację robót publicz 
nych, na co parlament francuski wy- 
znaczył przeszło 3 miljony franków; z 
drugiej strony chodzi 0 rozwiązanie 
kwestji robotników zagranicznych, za- 
trudnionych we Francji. 

Robotnicy zagraniczni odgrywają 
wyjątkową rolę we francuskiem życiu 
gospodarczem. W niektórych gałęziach 
przemysłu, robotnicy zagraniczni two- 
rzą większość. Ściągani byli prawie ze 
wszystkich 'państw europejskich, We- 
dług oficjalnej statystyki na początku 
roku b. pracowało we Francji 1,983,019 
robotników zagranicznych, z czego by- 
lo: 

Włochóch 5000.000 
Polaków 400.000 
Hiszpanów 250.000 
Belgijczyków 230.000 
Szwajcarów 80.000 
Rosjan 70.000 
Niemców i Austrjaków 45.000 
Armeńczyków i Greków 40.000 
innych (Węgrów Rumunów 

Bułgarów i in. 187,019 
Ta olbrzymia armja robotników ob- 

cokrajowców rozmieszczona jest w ca- 
tej Francji i pracuje we wszystkich 
gałęziach przemysłu. W rolnictwie fran 
cuskiem robotnicy zagraniczni przed- 
stawiają jedną czwartą robotników rol 
nych (około 300 tysięcy osób). W ko- 
palniach rudy żelaznej i wogóle hutni- 
ctwie pracuje 80 proc. robotników za- 
granicznych. 

W przemyśle węglowym pracuje ©- 
koło 40 proc. robotników  zagranicz- 
nych a w niektórych wypadkach robot- 
  

  

angielsk! nożyk © dłu- 

giem wycięciu do 
twardego zarostu 

DE LUXE 

  

Przestępca zawodewy 
Pod powyższym tytułem ukazała 

się nakładem F. Hoesicka cenna praca 
p. Witolda Świdy z dziedziny krymino 
logji. 

Kryminologja zajmowała się wielo- 
krotnie przestępcą nałogowym (z na- 
wyknienia). „Przestępcą nałogowym— 
z nawyknienia* — mówi prof. Maka- 
rewicz, — jest osobnik, który popeł- 
nia przestępstwo, jako rzecz zwyczaj- 
ną, od popełniania przestępstw wstrzy 
mać się nie może, aczkolwiek nie przy 
noszą one mu dochodu, nie przedsta- 
wiają się, jako podstawa jego życia 
gospodarczego. Najczęściej będą to 
jednostki z grupy przestępców płcio- 
wych”. Przestępca zawodowy jest 
przestępcą przeciwko własności: zło- 
dziej lub oszust, któremu jego przestę 
pne działanie daje najczęściej jedynie, 
a czasami główne środki utrzymania. 
Ta kategorja przestępców stanowiła 
przedmiot studjów kryminologicznych 

o prawniczych p. Świdy. Poza zapo- 
znaniem się z obszerną literaturą w 
tym przedmiocie oraz ze statystyką 

, zameldowanych i ukaranych  prze- 
stępstw p. W. Świda badał przestęp- 
ców, przebywających w więzieniach, 
wypytując o tryb ich życia na wolno- 

"ści i o „zarobkach* z kradzieży po- 
„chodzących. Badania takie nie są łat- 
we -— wymagają dużej zręczności ze 
strony badającego dla wzbudzenia 

nicy zagraniczni stanowią połowę zało 
gi zatrudnionych w kopalniach. Naj- 
wyższy procent robotników zagranicz 
nych zatrudnia przemysł budowlany 
(70 — 75 proc.) W: przemyśle chemi- 
cznym i przemyśle jedwabiu sztuczne- 
go, robotnicy zagraniczni stanowią 20 
— 25 proc. ogółu zatrudnionych. 

Cyfry te zdałyby się świadczyć o 
tem, że Francja bardzo łatwo mogłaby 
zlikwidować w swoim kraju bezrobo- 
cie; wystarczyłoby zakazać pracę lub 
ograniczyć prawo pracy robotników 
cudzoziemców. Jednakowoż kwestja ta 
nie tak łatwo da się rozwiązać. Do- 
świadczenie nietylko we Francji, ale i 
w innych państwach wykazały, že bez- 
robotni, pozbawieni pracy w swym za- 
wodzie, bardzo rzadko szukają pracy 
w zawodach innych, pominawszy już 
fakt, że robotnik przemysłowy jest nie- 
zdolny do pracy w rolnictwie. Nawet 
często zdarza się, że bezrobotnego nie 
można zatrudnić nawet w pokrewnym 
jego zawodzie. 

Oficjalne statystyki nie wykazują 
pracy kobiet i dlatego, jeśli weźmiemy 
pod uwagę pracę kobiet, jak również 
osów nierejestrowanych, to okaże się, 
że przez ograniczenie pracy  robotni- 
ków cudzoziemców we Francji, poszko 

dowanoby około 3 milj. osób. 

dziesiętne 
Wagi i stołowe 

Parniki Sum 
Siekacze sowa: 
Sieczkarnie 

ręczne i 

poleca 
konne 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, ul. Zawalna 11-a 

Dookoła sprawy Ku- 
tiepowa 

Zagadkowa sprawa tajemniczego 
zniknięcia prawie przed dwoma laty 
gen, Kutiepowa, znowu znalazła głoś- 
ne echo na szpaltach pism francus- 
kich w związku z wynurzeniami więź- 
nia Collina. Według zeznań Collina, 
Kutiepow po porwaniu w Paryżu prze- 
wieziony został do jednej z will w 
Fontainebleau, gdzie po bestjalskim 
storturowaniu zbrodniarze zadusili swą 
ofiarę, a zwłoki zakopali w piwnicy. 

Collin nie mógł jednak udzielić 
bliższych wskazówek gdzie owa willa 
się mieści a jednym szczegółem, któ- 
ry miał służyć za nić do dalszego 
śledztwa była informacja, że willa 
posiadała zielone okienice i miał w 
niej zamieszkiwać malarz Eugenjusz 
Miller. Mimo, że rewelacje Collina nie 
budziły zaufania, władze śledcze prze- 
szukały jeszcze raz las Foniainebieau, 
ale nic podejrzanego nie wykryto. 

Niezależnie od dochodzenia ofi 
cjalnego współpracownik „Petit Jour- 
nal* udał się na miejsce i w zamku 
Boutne ville znalazł niejakiego Cham- 
beav, który był w okresie porwania 
gen. Kutiepowa stróżem na fermie 
graniczącej z lasem Fontainebleau. 
W lesie istnieje jaskinia znana pod 
nazwą „szczurzej*, Według podejrzeń 
zbrodniarze po zamordowaniu gene- 
rała tam właśnie mieli wrzucić jego 
zwłoki. Stróż Chambeau opowiada, że 
łatem obseiwował dość często stada 
wron .krążących nad jaskinią. Przy- 
chodziło mu już wtenczas na myśl, że 
w jaskini znajdują się czyjeś zwłoki. 
Później gdy go się pytała policja, 
Chemveau wyraził przypuszczenia, iż 
tam niewątpliwie znajdował się trup 
„generała. 

Więcej Chambeau nic powiedzieć 
nie może. Jest to oczywista bardzo 
niewiele i aczkolwiek wygląda sen- 
sacyjnie nie daje podstaw aby pro- 
wadzić dalsze poszukiwania. 

Dodać należy że tajemniczy ma- 
larz Eugenjusz Miller odnalazł sią ale 
oświadcza że wie o Kutiepowie tylko 
to co było pisane o tej sprawie w 
prasie, 

  

  

pewnego zaufania i rozgadania bada- 
nego. 

„Życie przestępców zawodowych 
na wolności — jak to wynika z ich 
opowiadań — przedstawia się, jak na 
stępuje: stałe hulanki, pijaństwo, gra 
w karty, przerywana tylko w celu zdo 
bycia nowych zasobów, aby je zkolei 
utopić w wódce, przegrać w karty lub 
przehulać z kochanką lub też kolega- 
mi. Złodziej zawodowy przeciętnie 
kradnie od 30 do 40 razy miesięcznie. 
Karę więzienną złodziej zawodowy u- 
waża za ryzyko, związane ze swym 
zawodem. Siedząc w więzieniu, zło- 
dziej zawodowy z całym zapałem gar- 
nie się do pozyskania tych wiadomości 
technicznych, których w swej dotych- 
czasowej działalności jeszcze nie na- 
był. 

Wobec wielkiej ilości. przestępstw, 
popełnianych przez zawodowych prze- 
stępców, ich liczba w porównaniu do 
liczby przestępstw jest bardzo nie- 
znaczna. P. Świda cytuje opinje An- 
dersena, szefa policji kryminalnej lon- 
dyńskiej: „Studjujac codziennie przez 
szereg lat ranne raporty Scotland Yar- 
du o popełnionych przestępstwach w 
tem 6-miljonowem mieście, byłem co- 
raz bardziej przekonany, że przestęp- 
czość zawodowa stanowi zupełnie jas 
no odgraniczoną sferę przestępczości 
Londynu i jest wykonywana przez nie 
liczną grupę ludzi. Całą bandę ogólnie 
znanych przestępców zawodowych, 
która Anglje trzyma w stanie oblęże- 

SZ UTOW о 

Uniewinnienie przywódców Heimwehry Р1апу gospodarki so- 
GRAC. (Pat). O godzinie 18 

min. 55 zakończyła się rozprawa 
przeciwko 8 członkom Heimwe- 
hry, oskarżonym © zamach sta- 

nn w dniu 13 września, jedno- 
myślnym werdyktem uniewinnia- 
cym. Wobec fego trybunał wydał 
wyrok uniewinniający. 

r PROFESORÓW WŁOSKICH 
ODMÓWIŁO ZŁOŻENIA PRZYSIĘGI FASZYSTOWSKIEJ 

RZYM. (Pat). We wrześniu r. 
b. zostało wydane specjalne pra- 
wo, nakazujące profesorom wyż 
Szych zakładów naukowych zła- 
żenie specjalnej przysięgi w-g 
roty faszystowskiej. Dotychczas 
przysięgę tę złożyło 1133 profe- 
Sorów. 83 profesorów z powodu 
nieobecności przysięgę złoży 

póżniej. 11 profesorów odmówiło 
jednak złożenia przysięgi, wśród 
nich były premjer Oriando, pre- 
fesor prawa konstytucyjnego w 
Rzymie, de S:nctis, historyk lte- 
ratury, znany matematyk sen. 
Volterra i matematyk, czła 
a „Akademii Papieskiej Levi. 
cieta. 

Hiszpańska deklaracja rządowa 
MADRYT, (Pat). Deklaracja rzą- 

dowa, odczytana wczoraj przez prem- 
jera Azanę na posiedzeniu Kortezów, 
głosi m. in.: Program parlamentarny 
rządu jest Ściśle związany z istnie- 
niem Kortezów. Konieczne jest uchwa- 

lenie budżetu, ustawy agrarnej, statu- 
tu Katalonji, ustawy wyborczej oraz 
ustawy o zabezpieczeniu porządku 
publicznego. Wreszcie deklaracja uwa- 
ża za naglące uchwalenie ustawy © 
stowarzyszeniach religijnych. 

Manifestacje bezrobotnych w Anglji 
LONDYN. PAT, — W Stoke doszło do 

starca między manifestantami  bezrobotny- 
mi w liczbie około 2 tysięcy a policją. Ma- 
nifestanci obrzucili policję kamieniami, poli- 

cja przy użyciu pałek rozproszyła manifestan 
tów, Kilka osób odniosło rany, w tej liczbie 
policjant, Aresztowano dwóch manifestantów. 

  

Sensacyjne zamordowanie Jack Diamonda 
UNIEWINNIONY BANDYTA AMERYKAŃSKI ZASTRZELONY ` 

PO WYROKU 
ALBANY. (Pat). Jak Diamond 

został zamordowany w piątek 
rano, w kilka godzin po. unie- 
winnieniu, przez dwóch niewy- 
krytych dotychczas sprawców, 
którzy wtargnęli do jęgo pokoju 
i zabili go kilkoma celnemistrza- 
łami w głowę. Był to już trzeci 
zamach na życie „Diamonda. LI- 
czył on 36 lat. 

Właścicielka hotelu, w którym 
zamieszkał Jack Diamond, zezna- 
ła, iż sprowadził on do siebie 
gości, prawdepodobnie ky uczcić 
swe uniewinnienie. . Nad ranem 

DRESSED RI DEI GER DOOR WOZIE 

goście się jeszcze nie rozeSzii. 
Wtedy to przybyło dwóch nie- 
znanych osobników, którzy zmie- 
szali się z gośćmi. istnieje przy- 
puszczenie, iż Jack Diamond za- 
mordowany został nad ranem, 
gdy w pewnej chwili wszyscy 
jego goście rzucili się do uciecz- 
ki. Zwłoki gangstera noszą _ślad 
kiiku kul rewoiwerowych dużego 
kalibru, które wystrzelono z 
bliska w tył czaszki. W związku 
z tem policja aresztowała żonę 
Diamonda I właścicielkę hotelu, 
Żona Diamonda zapewnia o swej 
niewinności. 

wieck'ej w r.1932 
MOSKWA. PAT. — Prezes Gosplanu wy 

głosił wczoraj na zebraniu delegatów związ- 
ków zawodowych reierat o planach gospo- 
darczych partji rządowej na rok 1932, Rok 
bieżący — zapewnia prezes — dał wzrost 
przemysłu o 21 proc. W rolnictwie socjaliza 
cję doprowadzono do 68 proc. Aczkolwiek w 
szeregu dziedzn piatiletka nie osiągnęła pla- 
nowanych wyników, to jednak w zasadzie te 
goroczny plan zostai wykonany, Aby wyko- 
nać ostateczne plan patiletki, trzeba zwięk- 
szyć w roku 1932 produkcję conajmniej © 
36 proc. W roku 1932 dochody z działu Zso- 
cjalizowanego stanowić będą 51 prot, całych 
dochodów państwowych Będzie zakończona 
likwidącja kułaków jako klasy, W roku 1932 
mą Związek Sowiecki uniezależnić się od za- 
granicy i sk'erować swe wysiłki na jeszcze 
większe wzmocnienie siły obronnej. Przede- 
wszystkiem rnusi być rozwiązane zagadn enie 
surawców i kwestja podn'esienia wytwórczo- 
ści różnych gałezi przemysłu. Specjalna u- 
waga zwrócona będzie na produnkcję metali, 
wydobycie węgla oraz na transporty kole- 
jowe, W roku 1932 pownny być uruchomio 
ne 24 huty z odpowiednią ilością pieców. 
Stanowi to, według słów prezesa Gospianu, 
więcej, niż posiadała Rosja (carska przez ca- 
ły okres przedrewolucyjny. Przy zwiększeniu 
produkcji roinej specjalna uwaga zwrócona 
będzie na kulturę techniczną, 

KTO WYGRAŁ? 
Ciągnienie 74 Loterji Państwowej 

2 klasa 1-szy dzień, 

W pierwszym dniu ciągnienia 2-ej klasy 
24 polskiej loterji państwowej padły wygra 
ne na numery następujące: 

Zł. 100.000 nr. 5216. 
ZŁ 30.000 nr. 890:1. 
Zł. 15000 nr. 1282. 
ZŁ 5.000 nr. 22215. 
ZŁ 2000 nr. 157443, 
ZŁ 1.000 n-ry 2778 112423. 
Zł. 500 m ry 21365 45576 55493 80289. 
Zł. 400 n-ry 14816 26634 43.80 47937 

960E0 135871 145024. 
Zł 300 n-ry 30245 47499 44516 54786 

92286 105663 119892 128864 136660 137123 
146601 149575 153691 154973 15*428 159722. 

ZŁ 250 n-ry 13 87 14432 29556 30162 
49294 50244 52683 61763 64945 670 5 70198 
102180 106324 109315 113855 116387 122776 
132093 153514 153670 154867. 

Zł 200 n-ry 2266 3535 5364 10995 13540 
5958 16745 20788 26804 328-9 34122 34478 

36508 37831 38316 42237 42:84 43103 45173 
46121 51369 52315 53530 54400 58833 59549 
62079 624 0 62462 62795 64824 68040. 7u129 
70986 74971 78011 79335 79782 85463 95462 
96904 101420 101682 101882 1044*8 10629 
107583 108362 108782 110695 111357 111974 
114840 117110 117926 123435 1263-2 126874 
131324 136823 139669 139709 141350 141588 
142289 143420 144117 150693 153260. 

  

  

Ekscesy antyżydowskie przed Sądem 
OSKARŻONY DWORKIN SKAZANY NA 18 MIESIĘCY WIĘZIENIA 

_ lEkscesy antyżydowskie z pamiętnych dni 
listopadowych wczoraj znów znalazły swój 
oddźwięk w procesie karnym  rozpoznawa- 
nym przez Sąd Okręgowy w Wilgie. 
Sprawa na pozór błaha, a jednak budząca 
duże zainteresowanie wśród społeczeństwa 
żydowskiego, którego przedstawiciele licznie 
przybyli do gmachu sądowego cierpi.wie 0- 
czekując rozpoczęcia rozprawy. 

Po kilku innych sprawach rozpoznawa 
nych przez Sąd przewodniczący sędzia Oku- 
licz ogłasza przerwę obiadową i dopiero © 
5 po pół. rozpoczynają s'ę obrady. 

' Na ławie oskarżonych młody 
skromnie ubrany, 

Jest nim Izrael Dworkin, krawiec z zawo- 
du. Akt oskarżenia zarzuca mu, że w. dniu 
10 listopada, biorąc udział w zbiegow'sku pu 
blikznem i działając z pobudek wypływają- 
cych z nienawiści plemiennej uderzył laską 
żołnierza, a następnie pobił przechodzącą ko 
bietę chrześcijankę. 

Działo się to przy zbiegu ulic Niemieckiej 
i Jatkowej, 

Dwork'n przytrzymany zostal przez p'uto 
nowego Szlachiuka ż kilku przechodzących 
przez ulicę uczni. , : 

Władze śledcze przekazały sprawę do Są- 
"du. 

Zapytany przez Sąd Dworkin do winy nie 
przyznał sę i zeznał, že na ulicy znalazł się 
przypadkowo, Wracał do domu į po drodze 
został przytrzymany i oddany ww ręce poli- 
cjanta, który odprowadził go do komisarja- 
tu. Wskazuje na swego znajomego Kroszki 
na, z którym szedł i który może zaświadczyć 
© prawdziwości jego słów. 

Wobec nieprzyznan'a się oskarżonego Sąd 
postanaw'a zbadać świadków, Jest ich trzech 
ze strony oskarżenia, dwóch zawezwanych 
przez obrońcę Dworkina mec, Czernichowa. 

chłopiec, 

nia, można pomieścić w jednem wię- 
zieniu*. Według angielskiej statystyki 
dowych w Anglji wynosi 3054 csób, 
za rok 1926 ilość przestępców zawo- 
w tem 2498 złodziei i 313 paserów. 
Dane te, dostarczone przez policję an 
„gielską, uwzględniają tylko cięższych 
przestępców zawodowych. Nietniecki 
kryminolog Heindl twierdzi, że na prze 
stępczość w Saksonji w ciągu kilku 
tygodni składało się działalność nie- 
spełna 100 ludzi!! „Stałem — powia- 
da Heindl — jakby przed karuzelą, któ 
ra kręciła się z wielkim hałasem, ale 
defilowały przedemną zawsze te sa- 
me konie. 

Ta sama ilość przestępców w sto- 
sunku do wykonywanych przestępstw 
wywołuje chęć ich wyeliminowania ze 
społeczeństwa przez długoletnie wię- 
zienie. ' 3 

W 1885 roku wydana została we 
Francji ustawa o relegacji, na mocy 
której miano zsyłać dożywotnio recy- 
dywistów do kolonij. Sędziowie jed- 
nak niechętnie stosowali ta prawo. 
Środek ów wydawał się im zbyt rady- 
kalny, zwłaszcza wobec tych przestęp 
ców, których czyny w oczach sędziów 
zasługiwały dotychczas tylko na krót- 
koterminowe więzienie Wobec tego, 
ustawa uznała relegację za automatycz 
ny skutek określonej ilości wyroków 
pewnego rodzaju. Ustawa o relegacji 
wymagała w pewnych wypadkach, 
aby przestępca, zsyłany do kolonij, 
był uprzednio skazany na więzienie po 

ZEZNANIA ŚWIADKÓW 

S > zeznaje plutonowy E, Sziach 
ciuk. 

Świadek szedł ulicą Dominikańską omija 
jąc Wielką, gdzie zebrał sę tłum demonstran 
tów. Zauważył żołnierza, a ponieważ w 
dniu tym szeregowcom nie wolno było opu- 
szczać koszar postanowił go wylegitymować, 
Przy ulicy Jatkowej (świadek niezna nazw 
ulic) zauważył grupkę młodych żydów, któ 
rzy wybiegli z bramy i rzucili się na żołnie- 
rza. Pamięta, że Dworkin uderzył tego żoł- 
nierza. 

W tłoku tym świadek sam został uderzo 
ny, lecz przez kogo nie zauważył, 

Tłam rczproszył się, a za chw'ię do świad 

ka podeszło kilku uczn*ów mówiąc, że żydzi 
biją przechodzące kobiety. Nadszedł policjant. 
Razem udano się na pomoc napadniętym i 

drodze zauważono uciekającego Dworki- 
na, Uciekający poślizgnął się i te spowodo- 
wało, że ujęto go. 

Drugi świadek oskarżenia uczeń — Barto 

je nastrój panujący wśród żydów podczas 
ekącesów i twierdzi, że ze strony żydów ni- 
gdy jak j obecnie ne było nienawiści plemien 
nej, a tylko żal. 

PRZEMÓWIENIA STRON 

Po zamknięciu przewodu sądowego za- 
bierą głos prokurator Pawluć, Uważa, że 
konkretny wypadek pobicia przez oskarżene- 
go został niezbicie udowodniony i nie omawia 
jąc kwestji nienawiści plemiennej ani tego, 
któ wyniósł spór akademicki na ulicę wnosi 
0 ukaranie oskarżonego. й 

Następnie przemawia adw  Czernichow. 
W godz'nnem przeszło przemówieniu podda 
je analizie 122 art, Kodeksu, z którego od- 
powiada oskarżony, a następne mówi 0 nie- 
nawiści plemiennej, której nie może dopatrzeć 
się u żydów. 

W końcu omawia zeznania świadków. 
Oskarżony w ostatniem słowie prosi 0 u- 

niewinnienie, 

WYROK 
szewicz, idąc ulicą widział jak oskarżony po- : 
pchnął jakieś dwie idące kobiety, a następnie 
kopnął jedną z nich. 

Poznaje oskarżonego, 
Na ulicy znalazł się przypadkowo. Wyszedł 

po pracy na spacer, a nie — jak sam twief- 
dzi — by „bojkotować”. Stwierdza, że wi- 
dział u oskarżonego laskę, tak jaki u innych 
znajdujących się w tej grupie młodz'eńców, 

Zeznania św. przod. Mierzejewskiego, dy 
żurującego w krytycznym dniu w  komisa- 
rjacie nie wneszą nic do sprawy, 

Świadek obrony Kroszk'n potwierdza 0- 
świadczenie oskarżonego. Szli ulicą i nikogo 
nie zaczepiali, Drugi świadek inż, Spiro 0d- 
powadając na pytania obrony charakteryzu- 

nad trzy miesiące. Jeżeli więc sądzo- 
no przestępcę, któremu do zastosowa- 
nia relegacji brakowało tylko takiego 
wyroku, sędzia, wymierzając karę ła- 
godniejszą, mógł nie dopuścić w kon- 
kretnym wypadku do zastosowania re 
legacji. Wobec tego 137 skazanych 
miało od 11 do 15 wyroków, 73 od 16 
do 20, 36 od 21 do 30 wyroków, 9 
od 31 wyroku do 40, a 2 od 40 do 50 
wyroków. 

Dla wyeliminowania przestępców 
zawodowych w 1902 roku zostało wy- 
dane w Norwegji prawo (art. 65 ko- 
deksu norweskiego), mocą którego na 
wniosek trybunału przysięgli decydują, 
czy dany przestępca ze względu na 
właściwość przestępstw, ich pobudki, 
lub ujawniony charakter jest szczegól- 
nie niebezpiecznym dla społeczeństwa 
albo dla życia, zdrowia i dobra jed- 
nostki. O ile przysięgli stwierdzą nie- 
bezpieczeństwo, sąd może orzec w wy 
roku, że skazany po odbyciu kary ma 
być zatrzymany w wiezieniu tak cłu- 
go, jak to wydaje sie. potrzebnem; 
jednak nie dłużej niż okres czasu, wy- 
noszący trzykrotny termin odbytej ka 
ry. W każdym razie nie ponad lat 15. 

Rzecz charakterystyczna, że artykuł ów 
nie znalazł zastosowania w życiu. Au- 
tor następniei rozpatruje angizlski 
Prevention of Crime Act z roku 1908. 
Prawo owe przewiduje zamknięcie pre 
wencyjjne, stosowane po karze cięż- 
kich robót, o łagodniejszym systemie 
tej ostatniej. Podlegać mu mają wie- 

  

Po dwudziestominutowej przerwie Prze- 
wodniczący ogłasza wyrok. Sąd uznaje Dwor 
kina za winnego popełnienia inkryminowane 
go mu przez akt oskarżenia czynu i skazuje 
na rok i 6 miesięcy więzienia zamieniające- 
go dom poprawy. * 

Opłaty sądowe, wobec niezamożności 0- 

skarżonego poniesie Skarb Państwa, 
Prokurator wnosi o zaaresztowanie oskar- 

żorego, odpowiadającego z wolnej stopy, 
lecz Sąd uchyla ten wniosek i pozostawia 
dotychczasówy środek zapobiegawczy, (t) 

lokrotni recydywiści, których przysię- 
gli uznali za przestępców z nawyk- 
nienia. W praktyce za przestępców z 
nawyknienia uważani są przeważnie 
przestępcy "zawodowi. Po ustaleniu 
przez przysięgłych, że dany przestęp- 
ca jest przestępcą z nawyknienia, try- 
bunał wtedy tylko orzeka zamknięcie 
prewencyjne, gdy danemu przestępcy 
zostaje wymierzona kara ciężkich ro- 
bót, o ile jednak trybunał uzna, że ze 
względu na przyzwyczajenia i tryb ży- 
cia przestępcy jest wskazane dla о- 
chrony społeczeństwa trzymać go w 

zamknięciu przez dłuższy okres czasu. 
Czas trwania zamknięcia prewencyjne 
go orzeka trybunał w granicach od 5 
do 10 lat. Prevention oi Crime. Act jest 
łagodniejszy od francuskiej dożywot- 
niej relegacji i od art. 65 kodeksu nor 
weskiego i dlatego — zdaniem na- 
szem — znalazł częstsze zastosowanie 
niż tamte postanowienia prawne. Nor- 
my bowiem kodeksu karnego nie mo- 
gą odbiegać od wymogów psychologji 
społecznej, gdy są łagodne, wywołują 
samosąd: gdy są surowe — wywołują 
ich niestosowanie. Gdy na początku 19 
wieku kodeks karny wymagał za kra- 
dzież powyżej 20 szylingów w Anglji 

kary Śmierci, przysięgli z reguły uzna- 

wali, że suma popełnionej kradzieży 
nie dochodzi 20 szylingów. Obecnie 
mamy charakterystyczne zjawisko. 

Zakorzeniło się w społeczeństwie 
poczucie pewnego stosunku kary da 
winy, nowe idee zapobiegania prze- 

W WIRŻE STOLICY 
A JEDNAK WYSZŁA ZAMĄŻ 

Pewna panienka chciała koniecznie wyjść 

zamąż, Wszelkie wysłki spełzły na niczem 

podczas karnawału była na 45 balach, prze- 

robiła 18 rany 6 sukienek — nic nie pomo- 
gło. Potem wałęsała się do Adrji, do Italji, 

do Europejskiej — guzik. Spróbowała z in- 

nej beczki, Na jutrznię, na roraty, na niesz- 

pory, zapisała sę do towarzystwa św. Win- 
centego, do Młodych Dobrodziejek, do zgro- 

madzenia od bezpłatnych obiadów — nic. 

Jęła się wielkich środków: zapłaciła 120 

zł. czesnego i zaczęia chodzić na uniwersy- 

tet, ale na polonistyce było 627 studentek i 

tylko 72 ludzi, z czego jeszcze połowa kre- 

tynów. Na historji 98 proc. stanowiły rywal- 

ki. Nie opłacało się chodzić ani na wykłady, 

  

ani do seminarjum, ani do b bijoteki — wszę 

dzie wyróżowane  lafiryndy, profesorowie 

starzy i nieciekawi, kolegów  rozchwyłały 

sprytniejsze, 
Zapisała się do AZS-u. Poszła na przy- 

stań. Jakś potężny drab wrzasnął: 

— Niech pani siada na krypę. 

— Ależ ja nie umiem wiosłować. 

— Właśnie, trzeba się uczyć, 

I musiała rumać całą godzinę na nieru- 

chomej krypie, potem biedaczka byla tak 

zmordowana, iż ledwo dowlokła się do da- 

mu. Przerzuciła się do sekcji pływackiej, 

ubrała 'w kostjum kąpielowy, wytoczyła się 

na basen. Ledwo ją zobaczono — założono 

włochaty pas pod ramiona, rzucono jak kło- 

dę do wody.., nie utonęła, nie nauczyła się 

pływać, zniechęciła się do sportów. 

Grywan'e w bridża skończyło się najsmut: 

niej. Dwaj poważni panowie ; poważna pani 

wzięli ją na czwartego, Wklepała pierwszego 
pana na robra z 30-tu, drugiego pana na 52, 

zaczęła trzeci rober z wygraną potężnie i 

wesołą panią. Wychodzenie z pod drugiego 

króla, albo z asa, przy którym miała damę, 

albo z dyski, mając waleta idamę, było na 

porządku dziennym. Kolumna panów ńszra- 

stała, stara pami fukała bez przerwy. Wre— 

szcie przywaliła jej karta: — pięć trefli, pał 

meta z miejsca. 

A'matorka małżeństwa miała bryndzę w 

karcie zupełną ; siódmą damę w  karach. 

Wiięc pisnęła: 

— Pięć karów. 

Stara pani spojrzała podejrziiw e, 

króla i waleta karo, z czemże ta 

licytuje? Musi mieć asa! 

— Szlemik w. trefle. 
— Kontra. 

— Re, gdaknęła posiadaczka damy Ка- 

rowej. 

Gdy stara pani wpadła bez trzech, wpa- 

dła w istną furję, "Rzuciła karty i krede w 

swą partnerkę, schwycła filiżankę od kawy. 

Starzy panowie zaintertwenjowali, panien- 

ka zemdlała. Spryśnięta wodą sodową, ry- 

chło odzyskała niewiełe rokująca przytom- 

ność. 
— Musi pani istotnie się poduczyć bridża 

rzekł stary partner, jeśli pani łaskawa — pro 

szę przychodzić do mnie. będziemy treno- 

wač., 

Panienka przyszła kilkadziesiąt razy. Sta- 

ry bridżysta był jednokrotnym wdowcem i 

dwukrotnym rozwódkiem, po pewnym cza- 

sie widząc, że nauka idzie w las zapropono- 

wał: 

— 7а mało się widujemy, 

ślejszej nauki bridża nie zechciałaby 

zostać moją żoną? 
— Jaknajchetniej. : 

Chcieć to móc. Wytrwałością i pracą pa- 

nie się bogacą — o męża, - Kar. - 

AAAAAAAAAAAAAAA AAA AAAA AAA KAŁAAŁAAAGAAAAAE 
Niedrago sprzedam majątek 
— 176 ha, zagospodarowany, pieknie 
położony, zabudowania w cał ści, 
ziemia pszenno żytnio kartoflana, Ewen- 
tnalmie zamienię na dochodowy dom. 
6 kim. do st, Kurzeńca, 8 klm. do st. 
Bielany i9 klm do Godna. Poczta 

Nowy -:Dwór — Lipiński. 
WYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYSYTYVYYYYYYYYYYYY 
MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA A AAA A 

Tydzień miodu naturainego 
organizuje 

TOWARZYSTWO PS/CZELARSKIE 
W dniach od 17.go do 23 bm. Miód gwa- 
rantowany z własnych pasiek Sprzedaż na 
wagę po cenach niskich przy ui Zawalnej 9. 

m ała 

biažnica 

zy. dla, Ści- 
„pam 

  

    

  

TYTYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYTYTYYY 

stępstwom przez wyeliminowanie prze 
stępców zawodowych z trudnością to- 
rują sobie drogę. Usunąć zawodowega 
złodzieja na lat kiłkanaście to 
zmniejszyć ilość kradzieży o kilka ty- 
sięcy; zmniejszyć też ilość spraw są- 
dowych, wyroków, przynajmniej dzie- 
sięciokrotnie. Sędzia do spraw kar- 
nych, jak tego słusznie żąda uchwała 
międzynarodowego kongresu peniten- 
cjarnego z roku 1925, winien przed wy 
mierzeniem kary otrzymać dostateczne 
informacje o stanie fizycznym, psychi- 
cznym i o warunkach społecznych ©- 
skarżonego, jak również o przyczy- 
nach przestępstwa. W tym celu nale- 
ży przeprowadzić przed rozprawą od- 
powiednie wywiady. Nie powinny być 
one w żadnym razie anonimowemi wy 
wiadami policji, lecz muszą być doko- 
nane przez samego sędziego. lub przez 
inne właściwe organy, pozostające do 
dyspozycji sądu. Ustawa postępowania 
karnego powinna upoważniać sędziego 
w granicach możliwości do. wzywania 
w charakterze świadka każdego, kto 
może udzielić informacyj o osobie о- 
skarżonego i warunkach jego życia. 
Postulat ten, przytoczony przez p. Wi- 
tolda Świdę, jest bezwarunkowo słusz 
ny; sądzić należy nie dany, oderwa- 

ny postępek, lecz człowieka ze wszy- 
stkiemi jego właściwościami i wyrok 
winien rzadzić się interesem społecz- 
nym. ; 

Projekt polskiego kadeksu karne- 
go, art. 80, wzorowany na nowoczes- 
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SOBOTA 

Dziś 1 9 

Tymoteusza 
Jutro 

Teofila 

SPOSYRZEŻENIĄ ZAKŁADU METEORO- 
LOGICZNEGO U. 5. B. W WILNIE 

Z dnia 18 grudnia 1931 roku. 
Ciśnienie średne 770. 
Temperatura średnia —8, 

Temperatura najwyższa — 6. 

Temperatura najniższa —9. 
Opad wi mm.: 0,1, 

Wiatr: cisza. 
Tendencja: wzrost. 

Uwagi: pół pochmurno, 

W. |. g. 7 m, 40 

Ż. 3. g. 2 m. 50    

NABOŻEŃSTWA 
— Nabożeństwo w Bazylice w cza 

sle świąt. — Na czas świąt Bożego Na 
rodzenia nabożeństwa w Bazylice będa 
odprawiane normalnie. 

— Zarząd Koła Wileńskiego StowarZysze 
nia Chrz,-Nar, Naucz. Szkół Powsz- podaje 
do wiadomości P. T. Nauczycielstwa, iż te- 
goroczne roraty nauczyciełskie odbędą się w 
Kaplicy Ostrobramskiej w dniu 20 bm, w 
nidzielę, o godzinie 6 rano. 

— Zarząd Koła b. Wychowanków Ros. 
Korpusu Kadetów zawiadamia, że w dn'u 20 
grudnia rb., o godzinie 12 w poł,, w cerkwi 
„Znamieńskiej' na Zwierzyńcu, odbędzie się 
nabożeństwo żałobne za duszę poległych 
i zmarłych kolegów. Zarząd, — 

MIEJSKA 
— 0 zmmiejszenie podatku hotelowego — 

Hotelarze wiłeńscy złożyli w magistracie sze 
roko umotywowany memorjał w sprawie 
zmniejszeńia stawek podatku hotelowego. 

Frekwencja w hotelach spadła o 60 proc. 

BEST INRI TAVE 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„NOCE MAROKANSKIE“ KINO „PAN“ 

Wielekroć twiyzyskiwane tło — legja cu 
dzoziemska, raz jeszcze znalazła się na ekra 
nie. Tym razem dwaj przyjacie!e — legjoni 
ści uderzają do jednej tancerki, (Dorothy 
Sebastian). Tancerka wybiera jednego 7 
nich. 

Wybucha kłótnia, która omał nie przeszła 
w nienawiść dzięki nieporozumieniu. 

Z gorącego Marokka przenosi się akcja 
na „Piekielną wyspę”, gdze jeden z daw 
nych przyjaciół jest skazańcem, a drugi do 
zorca więźniów. I znów. staje między nimi 
kobieta. Zawiła sytuacja wyjaśnia się, gdy 
jeden z nich się poświęca umożliwiając 
ucieczkę drugiemu wraz z tancerką, 

Założenie tego filmu jest nieetyczne. 
Szczególnie rola tancerki, która małżeństwa 
używia jako podstępu dla zdobycia 'mnego— 
Łecz nie o to idzie. Dziwn'e film ten miejsca 
m; przypomina „Marokko* Sternberga, Mniej 

jednak ma napięcia, Idea przyjaźn: męskiej 

jest zepsuta i rozwleczona. Dwaj bohaterzy 

„Łodzi podwodnej S. 44* Jack Holt i Ralph 
Graves obracają się stale koło tego zagadnie 
nia. jeżeli się doda, że filmowo „Noce mia- 
rokańskie* równają sie zeru, wszystko mówią 
napisy, dźwiękowo są zepsute — to wytłuma 
czone będzie uczuce nudy, z którem się opu 
szcza salę po skończonym seansie. Właści- 
wie nie bardzo warto siedzieć do końca, ate 
zwodzą sceny końcowe, gdzie nieco ożywia 
Się zainteresowanie, aby przejść następne w 
oburzenie z racji fatalnego zakończenia, Od- 
nosi się wrażenie, że reżyser nie mając co 
zrobić z bohaterem, przeznacza mu Śmierć, 

dorabiając sztuczny moral. — Postace aktor 
skie męskiego duetu Jack Holt i Ralph Gra- 

ve są pełne iwyrazu, Dorothy Sebastian od- 
twarza swą rolę z temperamentem, lecz re- 

żyserja zepsuła wszystko. — Dodatki morski 
i rysunkowy dobre. Tad, C. 

  

Najwięcej żądana 
na rynkach Światowych 

a EIERBĄATA 
LYONŠ A 
Juž ze šwlzžych zbiorėw 

jest do nabycia w handlach kolonjalnych 

в К, АЫа ТОМ С. na Wilno: 
ul. Kasztanows T. 

AU 

nem ustawodawstwie, mającem na ce- 
lu zapobieganie przestępstwu, upoważ 
nia sąd do umieszczenia przestępcy po 
odbyciu kary w zakładzie dla niepo- 
Prawnych, który ma prawo trwać mi- 
nimum 5 lat. Prawo to może być mar 
twą literą, o ile nie zostanie wprowa- 
dzone to badanie indywidualności prze 
stępców, którego domaga się w cyto- 
Wanym przez nas  postulacie kongres 
penitencjarny z 1925 r. 

Pan W. Świda ograniczył swą pra 
cę „Przestępca zawodowy” do wyka- 
zania potrzeby walki z przestępstwem 
zawodowem przez długoletnie więzie- 
nia prewencyjne i przystosowanie pro 
cedury sądowej oraz ustroju sądowni- 

    

  

twą do tego postulatu. P. Świda wo- 
lałby, aby skazywanie na zamkniecie 
Prewencyjne byto  definitywnym wy- 
Mogiem prawa, nie zaś pozostawie- 
hiem uznaniu sądu. Domaga się też 
specjalizacji sądów karnych i odpo- 
wiedniego przygotowania sędziego 
Przez studja w dziedzinie kryminolo- 
šii. Sprawa genezy przestępczości za- 
Wodowej i rozmaitych czynników na- 

ry społecznej i gospodarczej , wpły- 
Wających na upowszechnienie się ty- 
Pu przestępstwa zawodowego, nie by- 

przedmiotem, omawianym w obec- 
prawna, przejrzysta j posiada znacze- 
nie dla „organizacji naszej walki z prze 
stępczością. _ Władysław Studnicki, 

NIKA 
i przedsiębiorstwa przeżywają ostry kryzys, 

Jak słychać magistrat przychylnie potrak 
tował ten memorjał i w najbliższym czasie 
sprawa ta będzie szczegółowo omawiana. 

— Lustracja gospodarki elektrowni miej- 
skiej. — Okresowią lustrację gospodarki w 
elektrowni miejsk'ej przeprowadzi w tych 
dniach miejska komisja rewizyjna, 

— Dodatkowe słupy reklamowe. Magi- 
strat wstawi iw Śródmieściu kilkanaście dodat 
kowych słupów reklamowych. Dotychczas 
mie'iśmy 33 miejsca naklejania ogłoszeń, lecz 
Fczba ta okazała się newystarczająca. 

— Zbiórka na LOPP przy opłacie komor 
nego. Celem zdobyca niezbędnych fundu- 
szów па prowadzenie zapoczątkowanej akcji 
organizacji obrony przeciwgazowej w Wil- 
nie, Zarząd Komitetu Wojewódzkiego wileń 
skiego LOPP. działając w ścisłem porozu- 
mieniu z władzami administracyjnemi zapo 
czątkował nową imprezę, polegającą na zbie 
raniu dobrowolnych ofiar przy opłace ko- 
mornego, W tym celu co miesiąc rozsyłane 
są do iwszystkich właścicieli domów specjal 

ne listy ofiar. W miesiącu listopadzie roze 

słano 7,178 ist, z której to liczby zwrócono 

do biura Komitetu 2,366 list, na które wpły 

nęfo 3,834 zł. 64 gr. Składając gorące podzię 

kowanie wszystkim ofarodawcom jak rów 
nież właścicielom i administratorom domów 
za łaskawe czynne zajęcie się sprawą zb ó- 

rek na LOPP, Zarząd Komitetu uprasza © 

jaknajprędzsy zwrot Ńst dotyczchczas nie 

zwróconych. : 

W akcji tej na specjalne podkreślenie za 

sługuje fakt, że majwiększa ilość ofiar wpły- 
neta z przedmieść m. Wilna, przyczem niektó 

re listy zasługują na specjalne wyróżnienie, 

jak np. lista Nr, 4986 z domu p. Nielubczyca 

przy ul. Trakt Batorego Nr. 4 na którą wpły 

neto 205 Zł, 

UNIWERSYTECKA 
— Z Uniwersytetu. — W sobotę, dnia 19 

grudnia br., o godzinie 1, w Aul' Kolumno- 

wej Uniwersytetu odbedą się promocje na 

doktora wszechnauk lekarskich  następują- 

cych osób: Baranowicza Pawła, Remenia 

Hirsza, Berkowicza Mosesa, Rublejowej Z 

Szydlerów Niny, Maleszyka Stefana. 

Wstęp wolny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Posiedzenie komisji turystycznej. Wo- 

jewódzka komisja turystyczna obradowała w 

ostatnich dniach pod przewodnictwem p. wo 

jewody wileńskiego  Beczkowicza. Było to 

pierwsze posiedzenie komisji w nowym skła 

dzie. Komisja funkcjonować będzie odtąd 

na mocy nowego regulaminu, wypracowane 

go przez władze centralne. Z 

Obrady zagaił p. wojewoda  Beczkowicz, 

mówiąc o doniosłem znaczen u turystyki i pod 

kreślając, iż rozwój turystyki na naszym te- 

renie pozostawia wiele do życzenia, dobro- 

czynne skutki turystyki dla ludności bynaj- 

mniej ne są wykorzystywane. Zwłaszcza w 

dzisiejszym czasie szukania nowych źródeł do 

chodowych należałoby zwrócić większą uwa 

gę na turystykę, stworzyć dla niej pomyślne 

warunki zapomocą skoordynowania działal- 

ności wszystkich organizacyj turystycznych 

w kraju, ulepszenia dróg i połączeń itd, 

W toku dyskusji dały się słyszeć wezwa- 

nia, ażeby owo które niedość do- 

cenia znaczenia turystyki, użyczyło jej więk- 

szego poparcia i opieki. Członkowie kom sji 

zaznajomił się z zasadniczemi postulatami 

w sprawach turystyki i wytycznemi działaśno 

ści turystycznej, nakreślonemi przez władze 

centralne. Jak wiadomo, ukazać ma się nie- 

bawem ustawa o popieraniu turystyki, Przy 

sposobności dyskusi: na ten temat omówio- 

no sprawę organ zacji wileńskiego Związku 

Ppierania Turystyki, Wyłoniono komisię, któ 

ra opracuje statut i zwoła organ.zacyjne ze- 

branie. Ž ž 

Następnie omówiono i uzgodniono spra- 
wę obsługi 'wycieczek przez przewodników, 
sprawę rejestracji ruchu turystycznego i spra 
wę obsługi informacyjnej w ośrodkach tury- 
stycznych. Wreszcie poruszono bardzo pieką 
cą i aktualną sprawę urządzenia w Wilnie 
domu wycieczkowego. Real'zację tego projek 
tu przekazano Urzędowi Wojewódzkiemu, 

Posiedzenie Wileńskiego Oddziału 
T-wa Historycznego odbędzie się w ponie- 
działek dna 21 grudnia r.b. o godz. 7 wie- 
czorem iw. lokalu Seminarjum Historycznego 
(Zamkowa 11). Na porządku dziennym od- 
czyt p. mgra St. Rosiaka p.t. Niefortunne 
starania Mickiewicza w 1828 r. o paszport 

zagraniczny. у 
Gošcie mile me widziani. 
— Męskie T-wo św, Wincentego a Pau- 

ło w Wilnie podaje do w.adomośc., iż w nie 
dziełę w sati Chrześcijańskiego Domu Ludo 
wego przy ul. Metropolitalnej 1, odbędzie 
sie doroczne zebranie sprawozdawcze T-wa. 

Obecność członków! obowiązkowa — goście 

i sympatycy, interesujący się dziełem miłosier 

dzia chrześcijańskiego, mile widziani, 

— Zarząd Koła byłych Wychowanków 

Rosyjsk. Korpusu Kadetów zawiadamia, że w: 
dniu 20 grudnia rb., o godzinie 13, w lokalu 
Keła (ulica Ad, Mickiewicza 22 m. 45) od- 
będzie się doroczne Walne Zgromadzenie 
Członków Koła, po zakończeniu w rest. „Bri- 
sto!“ ma s'ę odbyć obiad koleżeńsk|. 

Osób życzących wziąć udział w obiedzie 
uprasza 'się o powiadomienie Zarządu Kota. 

  

— Zarząd Komitetu Wojewódzkiego po- 
daje do wiadomości, że w dniu 20 grudnia 
r.b. zwołuje ogólne zgromadzenie  progra- 
mowo mudżetowe, które odbędzie się o godzi 

nie 12 w lokalu Ligi OPP przy ul, Marji 

Magdaleny. 

KOLEJOWA 
— Pqcągi do Worochty. Dyrekcja Okrę- 

gowa Kołe: Państwowych w Stanisławowie 
podaje do publicznej wiadomości, iż celem u- 
łatwienia komunikacji dla narciarzy i tury- 
stów, na odcinku Stanisławów — Worochta, 
wyznacza się kursowanie dodatkowej pary 
pociagów osobowych: Nr 3113 z odjazdem 
ze Stanisławowa o godzinie 17,58 i przyjaz- 
dem do Worochty o godzinie 20,31, oraz 
Nr 3126 z odjazdem z Worochty o godzinie 
17,48 i przyjazdem do Stanisławowa o godzi- 
nie 20,03. 

Poc. Nr 3113 będzie kursował w dniach: 
19, 24, 25, 26,.31 grudnia 1931 r,, 2, 5, 16, 
23, 30 stycznia, 1, 6, 13, 20, 27 lutego, 5, 12, 
19, 26 ; 27 marca 1932 r. 

Poc. Nr 3126 będzie kursował w dniach: 
20, 25, 26, 27 grudnia rb., 1, 3, 6, 10, 17. 24, 
31 stycznia, 2, 7, 14, 21, 28 lutego, 6, 13, 
20, 27 i 28 marca 1932 r. 

RÓŻNE 
— Qtrzymujący paszporty zagraniczne 

winni składać ofary na bezrobotnych. Jed- 
nem ze źródeł dochodówych kom:tetów do 
Spraw bezrobocia jest sprzedaż znaczków, 
przeznaczonych do nalepania na rachunkach, 
wmowach i innych dokumentach, oraz na po 
daniach do wiadz adm'nistracyjnych i samo- 
rządowych jako dowód uiszczenia dobrowol- 
nej ofary na pomoc bezrobotnym, 

W związku z tą akcją, na polecenie mini 
sterstwa spraw: wewnętrznych Urząd woje- 
wódzki wileński wydał wszystkim starostom 
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CHODZĘ PO MIEŚCIE. 

NA ŚLIZGAWCE... 
Jeszcze się zima nie ustaliła na dobre i 

gdy jediego dnia m'óz to na drugi plucha 
ACE a tymczasem ślizgawka już 
es 

Urządziło ją, wzorem lat ubiegłych, dzia- 
łające z ramienia Wileńskiego Kuratorjum 
Szkolnego kierownictwo parku spo towega 
im. gen. Żeligowskiego na terenie wspomnia- 
nego parku. 

Spragniona zdrowych emocyj zimowych 
brać ł,źwiarska tłumnie wypełniła ślizgawkę! 
Są to przeważuie sztubacy i sztubaczki z nej- 
rozma tszych szkcćł, gmnazjów i kursów. 
„Starsze społeczeńs:s o" narazie tak dobrze 
jak nieobecn*; nie zdążyli się jeszcze ludzi- 
ska rozruszać, do»iedzieć... 

Zacznijmy jednak w porządku kolejności. 
Tedy wchod i się na ślizgawkę od strony ul 
św. Anny poprzez główną bramę ogrodu Ber- 
usrdynskiego. Wokóż wspaniała panorama gó 
ry Zamkowej, wybrzeży Wiienki i stromych 
zbocz góry Trzykrzyskiej... = 

Sama šlizgawka, przybrana jedliną oraz 
wstegami i chorągiewkami o barwsch naro- 
dowych sprawia nader miłe wrażenie, Z na- 
staniem zmroku oświetla ją szereg l-mp elek- 
trycznych. Zamiast orkiestry przygrywającej— 
jak to był» dotychczas—tylko w niedziele i 
dnie świąteczne, wprowadzono obecnie głoś- 
niki radjowe któ e czynne są stale. Narazie 
jest ich dwa, niebawem jednak wmont>wane 
zostaną jeszcze dwa tak że muzyka będzie 
jednakowo dobrze słyszaną w każdym miej- 
scu rozległej Ślizgawki. 

Slizgawka pcsiada szereg działów a więc, 
poza obszernym piacem ogólnym,—specjalny 
plac hockeyowy, płac dla początkujących, 
plac dla nauki jazdy figurowej i wreszcie— 
szczyt marzeń przeciętnego łyżwiarza—piac 
jazdy tigurowej gdzie wyczynia przedziwne 
łamańce i piruety „Śmietanka* Świata łyź- 
wiarskiego, sposobiąc się do wszelkiego ro- 
dzaju pokazów i mistrzostw. 

W halach powystawowych mieści się 
szatnia i bufet; po bokach ślizgawki—ławecz- 
ki dla odpoczynku...  - 

Barwne widowisko przedstawia ślizgawka 
w goćzinach pcpołudniowych gdy zwali się 
na nią po ukończonych zajęciach szkolaych 
hurma rozbasionej młodzi! 

Co za stroje, co za minyl.. 
Zobaczyć tu wtedy można i granatowe 

kurtki narciarskie i swetry i beskijki i zabój- 
czo-sportowe szaliki i niemniej zabójcze 
„apaszki* z niedbałym wdziękiem zawiązane 
dokoła szyi, a do tego wszystkiego miny 
godne conajmniej „Trzech djabłów z Matter- 
horn*!l.. 

Płaszcze budzą tu publiczne *' zgorszenie. 
Tolerowane są najwyżej jakieś kuse paletka, 
kubrsczki i t. p. 

Donżuanerja kwitnie, niezrażona mro- 
zem! Wszędy powłócz: ste spojrzenia, kokie- 

  

teryjne chichoty, oglądania się, „dolewanie 
się” i t.d 

Jazda odbywa się solo, we dwójkę i we 
trójkę... 

О10 jakiś rycerz przykręca łyźwy swej 
danie klęcząc na lodzie przy ławeczce... 

Oto jakaś panienka w białym sweterku i 
bereciku, zwinna i cienka jak osa, w ryzy- 
kownym przysisdzie wyczynia „pistolet* ja- 
dąc na jednej nodze... Podtrzymują ją ikli- 
wie, jadący z tyłu dwaj gimnazjaści,.. 

Oto inna jeszcze smukła i powiewna 
dziewoja sunie niepewnie po Icdzie, chwie- 
fąc się wdzięcznie w biodrach i dopomaga- 
jąc sobie w zachowaniu równowagi baleto- 
wemi ruchami rąk... 

Ukłony młodocianych dżentelmenów są 
pełne wytwornej nonszalancji, zaś przy zbli- 
żaniu się do dam należy do dobrego tonu 
wpadać na nie z całego rozpędu, zahamowu- 
jąc, z okrutnym jazgotem łyżew, "dopiero w 
ost.tniej chwili, przy  akompanjamencie 
„ chów* i „achów* przerażonych niewiastl... 

Takie oto obrazki obserw w.ć można co 
о'а na ślizgawce szkolnej. Czynna jest ona 
cd 9 raso do 8 wieczór zaś wstęp do tego 
Eldorada łyźwiarskiego wynosi 30 gr. dla 
uczni i akademików, oraz 50 gr. dla dorosłych. 

„Przechodrief“. 
м 

Cza: nocy Paryskich. Przez talent do 

Serca, pokaże Wam 

KRÓL BULWARÓW 
TYVYYYYYYYYYYYVVYVYYYT 
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na terenie województwa zarządzenie, aby ©- 
sobom, otrzymującym paszporty zagranicz- 
ne zalecały również nabywanie takich znacz 
ków, jako dobrowolną ofiarę, jednakże od- 
mówienie tej ofiary nie może być powodem 
odmowy wydania paszportu. Wrazie gdyby 
wpłacanie tych ofiar zapomocą nabywania 
znaczków! okazało się w poszczególnych sta- 
rostwach nepraktyczne, ofiary mogą być 
wpłacane również w gotówce wraz z opła- 
tami paszportowemi, przy odpowiedniej kon 
troli. Pobieranie tych ofiar ma trwać do dnia 
1 kwietnia 1932 r. 

— Na bezrobocie, Na rzecz Komitetu Wo 
jewódzkiego dla spraw bezrobocia opodat- 
kowały się w dałszym ciągu następujące” in- 
stytucje: 

Bank Towarzystw Spółdzielczych iw! Wil- 
nie kwotą zł. 300. 

Związek Drobnych Kupców Handlarzy i 
Przemysłowców Chrześcijan w Wiln'e kwota 
mi od dectwa II kategorji 10 zł., Ill-ej 
kategorji — 2 zi,, IV kategorii — 1 zł. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni, „Tak się zdo 

bywa kobiety*, Dziś w sobotę dnia 19 b.m 
o godz. 9 w. po raz drugi doskonała kome- 
dja Verneuila „Tak się zdobywa kobiety”, 

  

która odniosła na wczorajszej premierze 
prawdziwy sukces. Publczność  oklaskuje 
przezabawne sytuacje, skrzący się dowcipa- 
mi djalog, Świetną reżyserię, oraz doskona 
łą grę zespołu z p. p, Brenoczy, Detkowską, 
Lubowską, Bieleckim,  Dejunowiczem, Do- 
mańskim, Jaśkiewiczem, W: ką, oraz Wyr 
wfcz-Wichrowskim — reżyserem sztuki — 
na czele. Artystyczne urządzenia wnętrz po- 
mysłu W. Makojnika, oraz efektowne kostju 
'my z własnych pracowni teatralnych zyska 
ły ogólny poklask. 

Jutro o godz, 8 wiecz. „Tak się zdoby- 
wa kobiety”. 

— Tatr Miejski na Pohulance. Premiera 
„Logik pana Baltazara”, Dziś w sobotę dn. 
19 bm. o godz. 8 wecz, odbędz:e sie ocze- 
kiwana z wie'kiem zainteresowaniem  pre- 
miera sztuki Leopolda Marchanda „Logika 
pans Baltazara”, w reżyserjj Wacława Ra- 
dulskiego. Treścią tej arcywesołej komedi' 
jest stosunek przecętnego mieszczanina do 
pieniędzy, które usprawiediiwiają wszełką 
nielogiczność postępowania osób, posiadają- 
cych majątek, Obsadę tej ej komedii 

     
   

  

   

  

          

  

   

stanową: p.p. Kamińska, Szpakiewiczowa, 
Stanisławska, Budzyński, Cieciersk., Czanlt- 
ski, Detkow; Karpiński, Gliński, Lubia- 

  kowsk', Skolimowski, oraz Zastrzeżyński. Za 
interesowanie premierą w 'elkie, 

Jutro o godzinie 8 wiecz. „Logika pana 
Baltazara”. 

— Jutrzejsze przedstawienia popołudnio- 
we. Teatr Lutnia, Jutro w niedzelę dnia 20 
b.m. o godz, 4 po poł. ukaże się po cenach 
zniżonych, pierwszy raz jako popołudniówka, 
satyryczna komedja Leczyckiego i Mackiewi 
cza „Pan poseł i Julja" 

„— Teatr na Pohulance, Jutro w. n'edzielę 
dnia 20 b.m. o godz. 4 po poł. ujrzymy po 

   

cenach zniżonych doskonałą sztukę jewreino ne, że Szabrański po złożeniu zeznania ma wali do więzienia. 
ъ 

Z SĄDÓW 
REDAKTOR ODP. „DZIENNIKA Wi- 
LEŃSKIEGO* JERZY CIESZEWSKI 
SKAZANY NA 5 MIES. WIĘZIENIA 

Dnia 18 grudnia rb, odbyla się w. Sądzie 
Apelacyjnym rozprawa z odwołania się re- “ 
daktora odpowiedzialnego „Dziennika Wileń- 
skiego" jerzego Cieszewskiego, który został 
skazany w kwietnu br. wyrokem Wileńskie 
go Sądu Okręgowego na 1 rok więzienia i 
4800 złotych grzywny, za znieważenie dru- 
kiem kpt. dyplomowanego Edmunda Galina 
ta, w związku ze sprawą wiecu posła Stroń 
skiego w październku 1929 roku. 

Rozprawie przewodniczył prezes Sądu A- 
pelacyjnego p. Wacław Wyszyński w towa- 
rzystwie pp. sędziów Borejki i Suszczewicza. 

W charakterze oskarżyciela publicznego— 
p. prokurator Komar, jako oskarżyciel posił 
kowy — kpi. Ed. Galinat. 

Obronę wnosił adw, Engiel. 
Na wstępie oskarżyciel posiikowy na 1410 

cy artykułu 316 KPK zażądał rozpoznania 
sprawy przy drzwiach zamkniętych. 

Przec'wko temu wnioskowi wystąpił za- 
równo prokurator jak i obrońca, 

Pozatem wobec niestawiennictwa kilku 
świdaków obrony, adw. Engiel prosi o odro- 
czenie sprawy, Po krótkiej naradzie Sad wro 
ski stron oddalił. z 

Wobec stanowiska oskarżyciela posiłko- 
wego, żądającego rozpatrzenia sprawy wy- 
łącznie © zniewagę i obrazę Sąd zan'echał 

badane Świadków i udzielł głosu stronom. 
Prokurator, popierając oskarżenie w ca- 

łej rozciągłości, dopuszcza jednak możl:wość 
złagodzenia wyroku, mając na względzie 0- 

koliczności łagodzące, ył młody wiek oskar 
żonego i przyznanie się do winy. | 

Oskarzyciet posłkowy w krótkich sło- 

wach przedstawił powody kompanji praso- 
wef, prowadzonej prząciwko niemu przez 

„Dziennik Wilenski“ i żąda ukarania re- 

daktora tej gazety. : : = 
Po mowie ebrońcy, dość sztuczne anali- 

zującego fakty obrazy, Sąd udziela ostatnie- 

go słowa oskarżonemu. ее 
Ze słów oskarżonego wynikało, że nie so 

lidaryzuje się en moralnie z napaściami na 

wojsko, zamieszczonemi przez „Dziemn'k Wi- 

leński" i prosi o un'ewinnienie. 
Po naradzie Sąd wyniósł wyrok skazują- 

cy Jerzego Cieszewskiego red, odp. „Dzienni 

ka Wileńskiego" na 5 mies'ęcy więzienia 0- 

raz skazał go na zapłacene grzywny w wy- 

sokości 1800 zł, a 

wa „Teatr wiecznej wojny" w reżyserji i z 

udziałem Stanisławy Wysockiej, na czele 

całego zespołu. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie — Biała niewolnica, 

Helios — Krwawy Wschód. 
Hollywood — Nobe paryskie, 
Casino — Błękitny express. 

Światowid — Broadway, 

Pan — Noce marokańskie. 
Stylowy — Miłość pani Chaney, 

WYPADKI i KRADZIEŻE 
— Samobójstwo w koOmisarjacie.— 

Wczoraj o godzinie 7 rano w lokalu 
5 komisarjatu P. P. popełnił samobój- 
stwo strzelając do siebie z karabinu w 
usta, woźny tego komisarjatu 45-letni 
Mikołaj  Wożniesieński, zamieszkały 
przy ulicy Raduńskiej 32. 

W chwili gdy rozległ się strzał do 
pokoju, gdzie znajdował się Woźnie- 
sieński wbiegło kilku policjantów i wi 
dząc co zaszło rzucili się ratować ran- 
nego. Wszelka jednak pomoc okazała 
się zbyteczną, bowiem samobójca w 
pare chwil życie zakończył. 

O powodach rozpaczliwego kroku 
krążą różne wersje. 

Cała sprawę badają władze proku- 
ratorskie. 

— „Potokarz*, — W dniu 17 bm, z wo- 
zu na ulcy Ponarskiej, na szkodę Narwusz 
Kazimierza, zam. wie wsi Kosina Panieńska, 
gminy szumskiej, powiatu wil,-trockiego, zo 
stała dokonana kradzież kosza z jajam. ogół 
nej wartości 31 zł. Sprawcę kradzieży Dzie- 
wiatnikowa Todora (Nowogródzka 110) ze 
skradz'onemi jajami zatrzymano. 

— Włamanie do sklepu. — W d, 
17 bm. ze sklepu Kołosińskiego Juljana, przy 
ulicy Miodowej Nr 3, po uprzedniem złama- 
niu zamków nieznani sprawcy skradli 3 wie 
prze bte oraz różnej wędliny łącznej warto- 
ści 990 zł. 

—- Falszywy biłon, Lewin Giela (Szp:tal- 
na 4) usiłowała puścić w obieg fałszywą mo 
netę 2-złotową iw kasie Sądu Grodzkiego. 
Fałszywą monetę zakwestjonowano. 

Kasiarze W 
pra 

  

    

Ksiądz Leo 
A Ć 
nard Kawecki 

DZIEKAN i PROBOSZCZ LACHOWICKI 

Wydziału Powiatowego Sejmiku 
Kawaler Ofiserskiego Krzyża orderu „„Odrodzecia Polski“, Czionek 

Baranowickiego, C.tonek Powla- 
towej Komisji Opieki Społeczne! Sejmiku. 

Po krótkich lecz ciężkich cierpieaiach zmarł dnia 17 grudnia 1931 r. 
Wyprowadzenie zwłok z Kościoła parafjalnego na cmentarz w Lacho= 

wiczach odbędzie się w dniu 20 grudnia o godz. 14 tej. 
O smutnym tym obrzędzie. zaw: iadamia 

Wydział Powiatowy Sejmiku Bzranowickiego 

Śmiały rabunek 
LIDA, — Przybyły do Lidy mżeszkaniec 

wsj Urciszki gminy lwje, powiatu lidzkiego, 
Jan Kozłowski spotkał sę! na ulicy ze zna- 
nym miu z widzenia żołnierzem 44 pp. z Su- 
wałk Michałem Gojdziem oraz dwoma inny- 

  

Z £hrześcijańskiego Uniwer- 
Sytetu Robotniczego. 

botniczego. — Dnia 13 bm, odbył się w sa 
li Domu Ludowego (Metropolitalna 1) urzą 
dzony staraniem Chrześcijańskiego Uniwer- 
sytetu Robotn'czego, odczyt p. Henryka Dem 

lego na temat „Światowy kryzys gospo 
larczy“'. 

Krótko, lecz bardzo przystępnie 
gent przedstawił przyczyny obecne, 
su, a następnie teorje kryzysu, najbardziej 
przyjęte na terenie międzynarodowym, Po- 
step techniki ; wolna konkurencja powodują 
zmiuejszenie ilcści robotników, zajętych w 
produkcji, przy bardzo znacznem zwiększe- 
niu produkcyjności ich pracy, Płace robot- 
nicze natomiast wzrastają w spoósb zupeł- 
nie niewsp:fmierny do zwiększenia produk- 
cyjności pracy, W ten sposób gromadzą się 
masy towarów, których nie mogą spożyć 
ani, niedostatecznie opłacani, robotnicy, ani 
też coraz mniej liczni (wskutek wolnej kon- 
kurencjij i powtarzających się kryzysów) ka 
pitaliści. Zupełnie zaś poza nawiasem produk 
cji pozostają rzesze głodujących  bezrobot- 
nych. Wytwarza się 'w ten sposób kryzys 
nadprodukcji: — sytuacja bez wyjścia. Przed 
siębiorca przeżywający „ciężkie czasy”, nie 
możne podnieść płacy robotniczej, ani obni- 
żyć cen towaru. Robotnik, żle opłacany, lub 
bez pracy, nie może nabyć masy wyprodu- 
kowanych towatów, Z jednej strony miljo- 
nowe rzesze głodnych, z drugiej magazyny 
trzeszczące od nadmiaru towarów,  topienie 
okrętów bawetny, kawy dla podtrzymania 
cen na możliwym poziomie. Z pośród teorji 
kryzysu prelegent wymienił dwie: Pierwsza, 
— teorja kryzysu zaufania — tłumaczy obec 
ny stan brakiem wzajemnego zaufania kapi- 
talistów (stąd trudności kredytowe)z co ma 
być skutkiem nieprzyjęcia przez St. Zjedno- 
czone postanowień traktatu wersalskiego. 
Druga — to teorja wyjścia z kryzysu przez 
dewaluację pieniądza, Podobna metoda spo- 
'wodowałaby w konsekwencji wyścig dewa- 
luacji — doprowadzając tylko do pogłębienia 
kryzysu, Przy końcu referatu prelegent stwier 
dził, że przy obecnym systemie gospodar 
czym, liberalno - kapitalistycznym, wyjście 
z obecnej sytuację jest niemożliwe, Nałeży tę 
sprawę przemyśleć i szukać wyjścia w. sfor 
mułowaniu i realizowaniu nowego, katolickie 
go ustroju społeczno-gospodarczego. 

WYYYVYYYYYYYVY' YYYY 
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4 Dwoje dzieci 
przyjmą 

do kompletu 
pierwszy rok nauczania 

z francuskim 

Wiwuiskiego 15, m. 2. 
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Księga Adresowa m, Wilna (Wileński Ka 
iendarz Informacyjny) na rok 1932. Rok wy 
dawnictwa XXVII. Nakładem księgarni Józe- 
fa Zawadzkiego. Zawiera: część kalendarzo- 
wą, w'adomości o Wilnie, informacje, doty- 
czące opłat kolejowych, pocztowych, stem- 
plowych, paszportów etc. Część adresowa 
podzielona jest na 3 części: 1. Władze i 
Urzędy (ze składem personalnym); Il. wol- 
ne zawody, towarzystwa, instytucje i zakła- 
dy naukowe; III. Handel, przemysł i rze- 
miosła. Cena 2 zł. 

magistracie 

na ulicy w Lidzie 
mi nieznajomymi cywilnymi osobnikam, z 
którymi razem udał się do piwiarni Rudni- 
ckiego przy ulicy Mickiewicza. Tutaj za pie 
niądze Koziowskiego urządzono wspólną hu- 
lankę, W drodze powrotnej z piwiarni, w po 
bliżu rzeźni mejskiej przy ulicy Koścuszki, 
żołnierz Gojdź wraz z obu swymi towarzy- 
szami (byli nimi, jak się później okazało, mie 
szkańcy Lidy, icz Mikołaj i Sarełło 
Mieczysław) rzucili się na Kozłowskiego, po- 
walili go na ziemię i zrabowal: swej of:erze 
4 zł. gotówką. Po dokonaniu rabunku zbie 

gli, 
Naskutek _ polecenia _ wiceprokuratora 

wszczęto w tej SE dochodzenie w try- 
bie doraźnym. Wszystkich trzech sprawców 
osadzono mw więzineiu. Przyznali się oni do 

zy Winy, 

T 

Walerjan Charkicwicz 
Tmierzch Uni! Košcieinei ra Litwie 
I Btałorusi—szkice historyczne zł, 6,— 
Piacyć Jankowski (Johu ot Dycsip)— 

życie i twórczość ‚ zł 18— 

Kaz steru | busali (Sylweika 
x prof. Michała Bobrowskiego) #- 

Ostatnie lata Alumnatu Pa. 
piesklege w Wilnie, . 4.86 

„Žyrowlca—iask krynice 0.59 
Pierwsze trudy | walki wi- 

ieńskich kolelarzy ° 8.55 

SKLAD GLOWNY w KSIĘGARNI 
ŚW. WOJCIECHA w WILNIE 

7. A O ОИ 

Radjs wileńskie 
SOBOTA, DNIA 19 GRUDNIA 

11,58 Sygnał czasu, 
12,10 Poranek szkolny ze Lwowa, 
13,40 Audycje rolnicze z Warszawy. 
14,40 Muzyka (płyty) — Muzyka popu- 

larna, 
15,15 

  

Wiadomości wojskowe z Warsza- 

15,25 Przegląd wydawnictw perjodycz- 
nych z Warszawy. 

15,45 Koncert życzeń (płyty) 
16,20 Radjokronika z Warszawy. 
16,40 Codzienny odcinek powieściowy. 
16,50 Koncert życzeń (płyty). 
17,10 „Zmienność form artystycznych — 

odczyt ze Lwowa wygłosi S. Machniewicz, 
17,35 Koncert z Warszawy. 
18,05 Audycja i koncert dla młodzieży z 

Warszawy. 
18,30 Komunikat rolniczy WTO 
19,00 Tygodnik Litewski, 
19,20 „Dwa lata szczepień ochronnych, 

przeciwgruźliczych w Wilnie* -— odczyt wy 
głosi doc. dr, Stefan Bagiński. 

19,35 Program na niedzielę i rozmaito- 
ści. 

19,45 
szawy, 

20,00 „Na widnokręgu" — z Warszawy. 
izyką lekka z Warszawy. 

paryska' -— feljeton z War 
i J. Warnecka, 3 
oncčit chopinowski z Warszawy 

э 
i KR. 

Prasowy dziennik radiowy 2 War 

   
    
(J. Smidowicz). ; 

22,40 Komunikaty z Warszawy. 
23,00 „Akuku* — odcinek z docinkami. 

Redaktorowie: Jerry į Teddy. 
23,30 

nowości, 

Ofiary 
K. S$. na wykupienie maszyny H. S, 2. 2 
Bezimiennie dla  redziny wysiedłonej z 

Litwy T. 2 zł, 
Pietkiewiczowa Marja na Okhronkę dla 

Ociemnialych zł. 5. 

Muzyka taneczna (płyty) Ostatnie 

  

Nowowliejskim 

  

prawców ujęte podczas ucieczki 
WILNO. — Wczoraj w nocy doko przy nich dwa raki, łom, Świder z kar- mniemaniu, najbardziej nadawały się 

nano niezwykłe śmiałego: napadu na bą,, cziery bory i piłkę do przepiłowy- do tego rodzaju przedsięwzięcia. Za- 
kasę magistratu w Nowej Wilejce. 

Około godziny pierwszej w nocy 
wania żelaza. 

Sławiński i Cierpigorow od dawna 
opatrzywszy się w niezbędne przyrzą- 
dy pieszo udali się do N.-Wilejki i o 

patrol policyjny iustrując teren zauwa już planowali jakiś rapad i w tym ce północy po szybkiem otwarciu drzwi 
żyi dwóch osobników, wybiegających lu badali położenie pewnych instytucyj wejściowych dostali się do środka. 
z lokalu magistratu. Po krótkim pości- 
gu zbiegowie zostali ujęci i skierowa- 
ni do kornisarjatu. Zatrzymanymi rabu 
siami okazaii się: Edward Sławiński 

pod różnemi pretekstami, chcąc wy- 
brać odpowiedni dia swych celów ob- 
jekt. Wybór padł na magistrat w N.- 
Wilejce, bowiem sam teren, jako nie 

Tam znowu bez trudu uporali się z 
zamkami w drzwiach prowadzących do 
kancelarji i gabinetu burmistrza p. Oł- 
dakowskiego, gdzie właśnie stała ka- 

(Trakt Batorego 60) i Paweł Cierpi- tak pilnie strzeżony, jak również roz- sa pancerna — cel wyprawy. 
gorow (T. Batorego 5%). Znaleziono planowanie biur magistratu, w ich 

Zatarg w Świecie podziemnym 
WILNO: — Badania policyjne w sprawie 

niezwykłego oskarżenia członków ' „Bruder- 
fereinu* o zainscenizowanie napadu na Sofja 
nikach w celu oskarżenia o to swych wro- 
gów ze „Złotego Sztandaru" wyjaśniło wszy- 
stkie okoliczności i kulisy tego wypadku, 

Rzekomy poszkodowany, niejaki Szabrań 

ski pociągnięty za język przyznał sę, że 
został namówiony przez Bruderierein do zło 
żenia zameldowania o napadzie dokonanym 

na niego przez członków „Złotego Sztanda- 
ru" Lichtsona i Wojciuka. Jako wynagrodze 
ne za tą „przysługę* miał otrzymać większą 
sumę pieniędzy. | 

Podstęp był omówiony 'we wszystkich 
szczegółach i zostało zawczastt postanowio 

się spotkać ze swoimi mocodawcami w pew- 
nej piwiarni przy ulicy Ostrobramskiej. 

Gdy policja o oznaczonej godzinie wkro- 
czyła do wymien:onego zakładu zastała tam 

czterech członków „Bruderiereinu*, oczekują 
cych z niecierpliwościa więści od Szabrań- 
skiego. 

Z zachowaniem wszelkich środków ostroż 
ności rzezimieszków aresztowano i po prze 

wiezieniu do policji śledczej poddano szcze- 
gółowemu przesłuchaniu. Wszyscy oni wypie 
rają się znajomości z Szabrańskim i twierdzą, 
że to oni padli oiiarą zemsty Wojciuka, któ 
ry w ten perfdny sposób chce ich skompro 
mitować i usunąć z drogi. Wykręty te na 
nic się ne zdały i rzezimieszkowie powędro 

Od tirontu kasa była zbyt masywna, 
więc rabusie odsunęli ją ra środek po 
koju i przystąpili do rozbijania pance- 
rza od tyłu, Sławiński i Cierpigorow 
twierdzą, że zostali w czasie „pracy“ 
niespodziewanie spłoszeni, lecz przez 

kogo, niewadome. Obawiając się od- 
cięcia odwrotu i ujęcia, zrezygnowali 
z dalszego rozbijania pancerza i poczę 
li wycofywać się ra ulicę. 

W tym to momencie zauważyła ich 
policja. 

_, Jeden z ujętych kasiarzy, mianowi 
cie Cierpigorow, jest szczególnie niebez 
piecznym przestępcą - recydywistą. 
Był już karany sądownie i zaledwie 
przed paru miesiącatni odcierpiał 5-let 
nią katę za włamanie do magazynów 
wojskowych. Rabusie nie mieli przy so 
bie broni i jedynie ta okoliczność о- 
broni ich przed sądem doraźnym.



Wilcze zeby 
— Z „Odrodzenia“, Sprostowanie: Odjazd 

koleżanek do Czarnego Boru o godz, 18,45 
a nie, jak mylnie zostało podane. o 16,45. 

  

AKADEMICKIE KOŁO WLNIAN W WAR- 
SZAWIE 

Dnia 12 grudnia r.b. odbyła sę tradycyj 
na „kutja““ — zebranie wigilijne, w którem 
brali udział członkowie Koła i Sympatycy w 
flości około 80 osób, Zebranie zaszczyc! 
swoją obecnością p. mecenas  Rostkowski 
"Sa «uniwersytecki, szczery przyjaciel A. 

Program wieczoru był następujący: pre- 

zes Koła kol, Rutkewicz wygłosił okoliczno- 
ścowe przemówienie, witając zebranych, po- 
czem odbyło się przyjmowanie nowych człon 
ków Koła, tak zwana „fukkówka”. Po prze- 
tamaniu się opłatkiem i wzajemnych życze- 
niach uczestnicy zasiedli do stołów, suto za- 
stawionych posiłkiem wsgiijnym. Zwykła 
„żywa gazetka”, zawierająca aktuałne nume- 
ry, oraz t. zw. „Kawały była nadawana w 
formie audycji z rozgłośni wileńskiej, Na- 
strój miły i wesoły trwał do godziny dwu- 
nastej, będącej prekluzyjnym terminem za- 
konczen'a wieczoru, 

Przy okazii należy zaznaczyć, że Akade- 
'mickie Koło Wiłnian należy do najbardziej 
czynnych Kół prowincjonalnych w Warsza- 
wie, choc'aż prawie nie korzysta z pomocy 
swego rodzinnego miasta. Samo Koło nato- 
m'ast ujawnia stale swoje uczucia dla W:l- 
na. Na ostatniem wałnem zebraniu uchwa- 
lono opodatkowanie członków na rzecz bez- 
robotnych m. Wilna, 2 

Z kolei AKW. występuje na terenie Wil- 
na 'w czasie feryj Bożego Narodzenia, orga- 
nizując, jak zawsze co roku bal w dniu 2 
stycznia 1932 roku. R: W, 

ZAMKNIĘCIE MENSY AKADEMICKIEJ 

Referent Mensy Akademickiej zawiada- 
mia Kal.Kal,, że, z powodu konieczności re- 
montu kuchni w okresie Śwąt Bożego Na- 

rodzenia Mensa Akademicka będzie nieczyn- 
na w czasie od 23 do 27 grudnia włącznie. 

PODANIA O PRZYJĘCIE DO DOMU 
AKADEMICKIEGO 

Komisja Kwalifikacyjna zawadamia Ko- 
legów, że podania o przyjęcie do Domu Aka 
demickiego mogą składać do dnia 12 stycz- 
mia 1932 r, i to pokoi l-osobowych. Ze 
względu na duży nap.yw podań Kol.Kol, z 
pierwszego roku proszen' sa Kol,Koł. star- 
szych lat, aby składali podania jaknajszyb- 
ciei. 

ZE ŚWIATA 
POŁÓW AUSTRALIJSKICH 

NoW 
Temu zaledwie 60 lat wydobyto pierw- 

sze perły na wybrzeżu australijskiem,. W о- 
wych to czasach połów pereł, dzś zwykłe, 
niemnej od innych ciężkie rz osło, miało 
jeszcze posmak  romantyczności i korsar- 
stwa, 

Okazało się bowiem, że na dnie morza 
przy północnym cyplu Australji znajduje się 
wiele szczeżuj, zawieratących pery. Brzegi 
w tych stronach były nepiinowane, grupa 
sąsiednich wysp załudniona przez koloro- 
wych tubylców, w wodach roiło się od re- 
kinów. Niebawem myszkować tu poczęli nie 

MILJO- 

       

  

z 
ja 

dehtiomenio 
Laboratorium che miczre 

mięśniowe, 

Mra. SZYMONA EDELMANA 
we LWOWIE Teatyńska 16. 
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usuwa bowiem wszelkie bóle 

gościec, bóle reumatyczne szyb- 
ko i pewnie. 

Do nabycia w aptekach. 

fortunni poszukiwacze złota. Udawali Się sza 
lupami na wspy z rewolwerami z ręku, wy 
bierali najtęższych pływaków wsi, poczem 
rzugcali ich w morze, i kazali nurkować na 
dno, Stamtąd wracał nurek z klkoma, czasa 
a kilkunastoma szczeżujami. Albo nie wra- 
cał, 

Jednak już w roku 1872 prawo i rząd 
australijski wglądnęły w krzywdę tubylców 
z cieśnin Torresa i zakazały tych praktyk, 
Niemniej ani tu ani na sąsiedniej Nowej Gwi 
nei połów pereł nie ustał. Rozwinął się po- 
tężny, a w każdym razie popłatny przemysł. 
Rocznie wpływa stąd około 5 — 7 miljoaów 
zł, i mało znane wysepki i cieśniny Torre 
sa odebrały dziś brzegom arabskim pa'mę 
pierwszeństwa jako kraj „perty““. 

TO, CO SIĘ NIE ZMIENIŁO 
Jedno tylko, co pozostało niemal bez 

zmiany: — technika pracy. Jak przed osiem 
dziesięciu łaty, by dobyć cenne szczeżuje,— 
musi nurek spuszcząć się na głębinę kalku 
do kilkunastu metrów., Nurkiem jest niemal 
zawsze ciemny Australijczyk lub Malaj. Do 
piero póki dno znajduje się głębiej, wdzie- 
wa on skafander, i strój nurka, Inaczej nur 
kuje nago. Wówczas zatłuszcza sobie tylko 
całe cialo olwą, zatyka otwory uszu į n0- 
sa, Za narzędzie służy mu drewniany drą- 
żek do odrywania przywartych do dna mu 
szeł i koszyk trzcinowy dla zbierania ich. 

W miarę lat opróżniały się coraz bar- 
dziej bogate ongiś w perły wybrzeża, Dziś 
trzeba po nie schodzić na głębię dwudzie- 
stu i więcej metrów. To też częściej nie- 
zbędny staje się. skafander. 

KRAJ „WSCHODZĄCEGO SŁOŃCA* 
Handlowo natomiast przemysł połowu pe 

rei postawiony jest na nowoczesnej stopie, 
Istnieją trzy wielkie koncerny, które pokona 
ły słabszych konkurentów, a obecnie walczą 
z sobą o !epsze. Dwa z tych koncemów są 
czysto japońskie, Dosyć krzywo patrzy się 
na to Australja, która ma wiele racji do о- 
baw przyszłej inwazji z wysp przeludnione 
go już dzis Nipponu. Jest jednak równie bez 
Silna, co.północni jego przeciwnicy, to też 
wobec projektu fuzji obu koncernów japoń 
skich staje się coraz jaśniejszym wynik han 
dlowej walki na 'morzach cieśniny Torresa. 
I tu, jak po serce Mandżurji, wyciąga zdo- 
bywcze swe macki „Kraj  Wschodzącego 
Słońca", 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
Z dnia 18 grudnia 1931 roku, 

WALUTY I DEWIZY: 
Dołary 8,90 i pół — 8,92 i pół — 8,88 i 

póŹ. 

  

  

Belgja 124,10 — 124,41 — 123,79. 
Gdańsk 174,05 — 174,48 — 173,62, 
Holandja 358,85 — 359,75 — 357,95. 
Londyn 30,60 — 30,45 — 30,50 — 30,58 

30,42. 
Nowy York 8,917 — 8,937 — 8,997, 
Nowy York kabel 8,823 — 8,943 — 8,903. 
Paryż 35,06 — 35,15 — 34,97. 
Praga 26,40 ; pół — 26,47 — 26,34, 
Szwajcarją 174,05 — 174,48 — 173,62, 
Włochy 45,75 — 45,87 — 45,63. 
Berlin w obrotach neoficjalnych 211,60, 

PAIPIERY PROCENTOWE: 
3 proc. pożyczka budowlana 31; 4 proc, 

inwestycyjna 78; 5 proc. konwersyjna 36; 
6 proc, dolarowa 53,50 — 57,75; 4 proc. do- 
larowa 42,50; 7 proc. stabilizacyjna 48 — 
50,50 — 49,50: 10 proc, kolejowa 100; 8 
proc, L. Z. BGK i BR, obligacie BGK 94; 
Te same 7 proc. 83,25; 8 proc. obligacje bud, 
BGK 93; 4 i pół proc, L. Z. ziemskie 40; 5 
proc. warszawsk e 47,25; 8 proc. warszaw- 
skie 61,75—62,75; 8 proc, Łodzi 61; 10 proc. 
Radomia 64, Tendencja dia pożyczek mocniej 
sza, dla papierów — niejednolita. 

Oo w 

    MOKRE 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

Środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
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KINO 
MIEJSKIE 

- SALA MIEJSKA 
Ostrebramsks 5 

Od poniedzialku 14 grudnia r. 

Premjera „CHATA ZA WSIĄ" już 

b. Godz, 4, 6, 8, 8 —10 w. 

„BIAŁA NIEWOLNICA 
w rolach głównych Liane Haid i Włodzimierz Ga]darow. 

Koncert. orkiestra pod batutą p. M Sainickiego. Ceny miejsc balkon 30 parter 60. Kasa czynna od g. 3.30 do 1C w 
dnia 21 b. m, 

  

Sensacja dnia! Polski oż«w:ękowy epos wejenny! Reż. Jana Przybylskiego 
Džwiekowy - Daiej 

K NO-TEATR 6 ieje 
HELIO S“ KRWAWY WSCH 5 W rol 

"al WILEŃSKA 38. Ema Szabrańska i inni. Potężne scetry batalistyczne. W tilmie tym usłyszymy najnowszy przebój muzyczny 
„„*am kochać nie wolno*'. Początek seansów o godz, 4, 6, 8i 10715, w niedz. o g. 2-ej pp. 

wielkiej miłości i prświęcenia. 
głŁ Meczysław Cybulski, Ola Obarske, 

  

Dzierżawy majątku 
100 — 200 hektarów poszukuje ziemis- 
nin rolcis. Olerty w Administracji dla 

„Rv'nika“, 

M J i O i 
  

DAŁA AAA AAA AAAA AAAA AAA A AAAA AAA AAAA AAAA AAAA 

POSZUKUJĘ 
większego i jasnego pokoju w śródmi*ś 
ciu z niekrępującem wejściem, pcd 
atelier malarskie. Zgłoszenia do Re- 

dakcji „Słowa* dla Józefa Horyda. 
WYYVYYVYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYVYVYVYYVYVVVYYYVYVY 
  

  

KINO 
HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28   
dł W izka Masę 

CENE 
WIELKA 47. tel. 1%1 

Dziśl Przebój śpiewno-dźwikowy! Kabarety 

NOCE PARY ŚKIE [E (Montparnasse) 
W rol. gł. ulubieniec kobiet bohater łilmu „Droga do Raju" Henry Garat. 

Nad program: Dodatek rysunkowy i tygodnic dźwiękowy „Paramountu*. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15, w dnie 
Świąt. o g. 2ej. Na pierwszy seans 

Dziś premjera! Potę'ne arcydzieło dźwiękowe wytwórni „Mezr.bpom* — Ruś — Moskwa 
realizacji genjalnego twórcy „Pancernik 

„BŁĘKITNY 
Dad progrsm: „Małżeństu o z rczsądku** w g arcydzieła Antona Czechowa, 
Moskiewskiego Teatru Artystycznego Moskwira M. Czechowa i Nata!ji Wołodko. Dodatki 
dźwiękowe. Pocz. o g. 4, 6,8 i 10,30, w dnie świąt. o godz. 2-e] Na I-szy Seans ceny zniżone, 

Paryskie! Tańce! Śpiewy 

ceny zniżone. 

Poti'm in* Sergjusza Elsenstejna 

EXS$PRES$* 
z udziałem art. 

  

LUŻWY 
Najtaniej i największy wybór 

w firmie S. H. KULESZA 

  

  

  

W'ino, 3 telefon 
Z>+mkowa 14-06 

Uwaga! POLSKA Uwagał 
Wytwórnia damski.h i dzieciunych 

ubrań, K. Iwonicz. ul. Bazyljańska 9. 
Pole. a wszelką gilante:ję, bławat płót- 
no wiejskie. Ceny niebywale niskie. 

YYYYYYYYYYYYYYVYYVYYVVYY 
  
  

  

  

WIELKA NAGRODA 
Celem rozpowszechnienia naszego przed 

siębiorstwa między czytelnikami niniejsze- 
go pisma, firma nasza postanowiła rozdać 
tytułem wielkiej nagrody rozmaite towary. 
Każdy czytelnik może otrzymać 

zupełnie bezpłatnie 
(podług naszych warunków) premię w 
postaci kamgarnu na ubranie, kostjumy 
damskie, bieliznę damską, męską poście- 
lawą, kołdry watowe, zegarki, instrumen- 
ty muzyczne, aparaty fotograficzne, fiłmo- 
we i inne przedmioty wartościowe, jeżeli 
nadeśle prawidłowe rozwiązanie niniejsze- 
go zadania. 

Dźwiękowe 
Kino 

„PAN“! 
Dziś! Dramat miłości dwojga przyja ioł do jednej kcbiety. 

NOCE AAROKA 
W rclach głównych JACK HOLT stworzywszy nową kreację, która śmiało stanąć może obck słynnej roli tego ar- 
tysty w „Łodzi Podwodnej* oraz DOROTHY SEBASTIAN i RALPH GRAVES. F im ) 

szereg niezapcmnianych wrażeń. Nad pregrem: Atr kcje dźwękowe i kronika filmowa PAT. 
Początek o godz. 4 ej, w dnie Świąt. o g. 2-'j Ceny znacznie zniżone 

(Krew 
na Pustyni) ŃSKIE 

ten wzrusza do łez i daje 

  

Dźwiękowy 

Kino-Teat: 

„STYLOWY“ 
Wielka 36 

Polski sklep 
Galanterji i Trykotaży a A N U 

ui. św.-Jańska 6 (gdzie dawni 
poleca na sezon ziinowy i jako praktyczne podarki gwiazdkowe: 
Pończochy, Skarpetki, Rękawiczki, Swetry Bieliznę i wyroby 

trykotowe, 

WATER TS 
E =-Barmmik ARA MA ОЙЕ 2 Н Mt 

GABINET 
Racjonalnej 

EEE 
i LEKARZEF 

  

B-zp-3-y n-e-ak-i-cz- 

Kreski naležy zastąpic literami, aby otrzy- 
mać powszechnie znane przysłowie, 
Udział w konkursie da otrzymana nagro- 
dy jest bezpłatny. Niema żadnego ryzyka. 
Niepowodzenie wykluczone, Rozwiązanie 
prosimy nam przysłać w liście, fub na 
zwykłej pocztówce z podaniem dokładne- 
go adresu, na co W. P. otrzyma szczegó- 
ły i niespodziankę, Posiadamy dużo listów 
dziękczyńnych. в Ё 

Polska Samopomoc Włókiennicza, 

  

  

  Łódź V, Skrz. poczt, 7, Oddz. 120 

  

tychczas i nadal postrzał, łamania, 

rekcią. 

  

zpiekarza 

    

„POLSKI LLOYD''sp. akc. 
Oddział w WILNIE 

ul. Słowackiego 27, tel. 2 44. 

uprzejmie zawiadamia Sz. Klijentów, że tak, jak do- 

dycyjno-składowo transportowe pod niezmienioną Dy- 

Wszelkie krążące pogłoski o jakichkolwiek bądź 

zmianach w tutejszym Oddziale są bezpodstawne. 

załatwia wsz-lvie czynn' Ści ekspe- 

Polski Lioyd Sp. Akc. 
Oddział 'w Wilnie.   

de sprzedania Mature. Dr. Med. kosmetyki stół jadalay, otomana,| WiLEŃSKA 28 | Przygotowywanie ze Em Cholem łeczniczej biurko, łóżka, szała, ro- tel. 1224 _ | FSZyStkich przedmio- * WILNO, tuczone wery damski i męski, | ы tów do egramnnėw w . Urolog Mickiewicza 31—4 już otrzymano radjo 6 lampkcwe, ара- zakresie szkół Średaich. 
Choroby nerek,  pę- kobiecą cena niska rat anodowy, głosnik Języki obce: francns- 
cherza i dróg moczo- Urod konserwn- z Filipsa, Kostjumy i ki, niemiecki (konwer- wych przyjm. 12 — 2 je, doskos palta męskie, kwiaty ы > sacja) oraz łacina i 1 5—7. Jagiellońska 8 nali,odźwieżs, usuwa duże. Zwierzyniec, ul. POSADY grecki. Lekcyj vdziela- tel.10-63. jej skazy i braki, Masaż Dzielna 30 m. i. od 12 t = ą ruiyucwini korepe- 

= kosmetyczny twarzy. SERCE 000) DRZE CEE trzy b. natczycie DOKTOR Masaż ciała, ciekirycz- [ gimn. nrg. filoratii 
J. BERNSZTEIN ay, wyszczuplający (pa- 
choroby skėrne, wa- nie). Natryski „Horino- 
neryczne i moczo- na“ według prot. Spuh- 

piciowe, la. Wypadanie włosów, 

Ul. Mickiewicza 28,m.5 łupież. Indywidualne 
przyjmuje 9-1 i 4—8, dobiersnie kosmetyków 

: - do każdej cery. Ostat 
nie zdobycie kosmety- 

ki racjonalnej, 
dzis"tie cd g, 10—% 

W. Z. P. 43. 

Jłosa"*zx wezość 

zmarszczki, wągry, re 
dacski | kurzejki sawe 

me Gedi6 
J. Hryniewiczowmej. 

al. WIELKA № 18 м.9 
Przyj.w g. 10-1 I 4-7 

w. Z. P. X %, 

DOKTOR MED. 

HAURYŁKIEWICZOWA ©< 
przyjmuje od 11—12 

iod 5-6, 
Choroby sk6rue, lecze- 
nie włosów, kosmetyka 
lekarska i operacje ko- 

smetyczne. Wilno, 
Wileńska 32, m. 1. 

  

  

    
„AKUSZERKA 
ŠMIALOWSKA AAAAAAAAAAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AA 

DLA MILUSIŃSKICHł rzeprowadziła się ul. 

Dnia 19 i 20 grudnia r. b. Niebywała atrakcja dla Wilna! Po każdym seansie gościnne występy warszawskich 
artystów rewjowych PP. Zochy Kosińskiej, Stefana Bystrzyńskiego, na czele ze znanym „CZŁOWIE< EM 
MUCHĄ'" jako humorysty, w najaowszym repertuarze szl-g erowsm stolicy. Kuplety, monołogi, piosenai, recytacje 

Na ekranie: Wielki przeboj dźwiękowo-śpiewny w-g rozgłośnej sztuki F. Donstala p. t. 

ARIŁOŚĆ PAKI CHANEY 
  

   

    
   

  

Dwór wiejski. 

SZEK“ 
ej Frliczka) 

utrzymaniem 100 
miesięcznie. Poczta, 

w Redakcji, 

Pianino 
71/4 oktaw zagranicz 
bardzo ładne sprzedzje 

Zaułek się za darmo. 
Michalski 8 — 5,   

Z powodu wyjazdu. 
  

ТТ 

KAWA Żywe i śrięte 
otrzymamy na Świę- alcna, znane aro- 
ta duze transporty iseis m ešzsfiki 

P z A. > psl rni 
TANISŁAW Jara Arnolda 

codzień świeża od 
zł 7 40 18 га 1 kg. 

ВАМЕ 5 ке wędliny uł, Mickiewicza 23, 

    

  

Tel. & 49. wiejskie w najlep- 
= szym gatunku. 

GOTÓWKA || duży wytór, lit-w- 
fia procenty skie od 1,80 za kg. 

Domy, majątki 
gjępiikić, działki, „OWOCE 

ri mandarynki, wino* 
grona, jabłka i inne 
ceny konkurencyjne 

Bakalje 
pierniki, orzechy, 
OFoce Suszone du: 
ży wybór, cukierki 
owoc. zł 2.80 zakg. 

Jam H.-K „"zckę 
ta* Mickiewicza 1, 

tel. 9 05   
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„Kto był mordercą? 
Charakteru pisma nie znałam. Ser- 

ce biło mi gwałtownie. On był tutaj! 
O, wiedziałam to, czułam cały czas! 
Czułam, że jest blisko! 

Naprędce zawiązałam szał na gło- 

wie i wyszłam. Nikt nie powinien wie- 
dzieć o naszem spotkaniu, należało za 
chować wszełkie ostrożności, Policja 
poszukiwała go wszędzie. Cichutko 
prześlizgnęłam się koło pokoju Klary. 
Spała już. Słyszałam jej równy, cichy 
oddech. 

Sir Pedler? Zatrzymałam się koto 
iego drżwi. Dyktował dalej miss Peti- 
grue i słyszałam, jak jego zmęczony 
głos powtarzał: „Co zaś dotyczy »ra- 
cy tubylców, to robotnicy tutejsi...*, 

Zatrzymał się i dodał kłótliwym to- 
nem jakąś uwagę. 

Ostrożnie posuwałam się dalej, Po- 
kój pułkownika Rice'a był pusty. W 
salonie nie było go również. Tem go- 
rzej! Nie mogłam tracić ani chwili cza 
su. Śpiesznie wyszłam z hotelu i skie- 
rowałam się ku mostowi. 

W cieniu najbliższego drzewa za- 
„ trzymałam się na chwilę. Gdyby ktoś 

śledził mnie, mogłabym jeszcze wrócić. 
Ale nie... nie było nikogo!. Szłam od- 
ważnie naprzód. Zaledwie przeszłam 
kilka kroków, jak posłyszałam kroki 
za sobą. Był to ten, który czekał mnie 
przy moście. 

Nagle, bez żadnej przyczyny, sama 
nie wiem dłaczego, z instynktowną 
pewnością poczułam, że zbliża się 
straszne niebezpieczeństwo. To same 
uczucie, które ogarnęło mnie tej nocy 
na pokładzie „Kilmorden Castle", kie- 
dy Pedgett napadł na mnie. 

Odwróciłam się. Cisza....- Zrobiłam 
parę kroków. Znów szelest za memi 

plecami. Znów obejrzałam się. Czło- 
wiek ten zrozumiał, że domyślam się 
[jego obecności i rzucił się na mnie. 

Było ciemno i nie mogłam go po- 

Obudziłam się wreszcie rano, ze 
świadomością, że skończył się już mój 
koszmar. Pamiętałam teraz wszystko: 
list od Riborne'a, ucieczkę, nieznajome 

znać: widziałam tylko, że jest wysokie go wroga, goniącego mnie ciężkiemi 
go wzrostu i nie jest tubylcem. Drgnę krokami, upadek w przepaść... 
łam i zaczęłam biec, słysząc za sobą 
ciężkie kroki goniącego. 

Biegłam, jak szalona, wpatrując się 
w białe kamienie, oznaczające drogę, 
bo księżyc jeszcze nie wzeszedł, a noc 
była ciemna, jak sadza. 

Nagle moja noga zawisła nad pu- 
stką. Posłyszałam za sobą głośny, tri- 
umfujący śmiech. Ten piekielny śmiech 
dzwonił w moich uszach, podczas gdy, 
tracąc oparcie, leciałam wdół.... w bez 
denną przepaść. 

ROZDZIAŁ XXV. 

URATOWANA 

Przyszłam do przytomności niepręd 
ko i z wielką trudnością zdałam sobie 
sprawę, z tego, co się ze mną dzieje. 
Głowa bolała mnie nieznośnie, a w le 
wej ręce czułam nieznośny ból, przy 
najmnięjszem poruszeniu. Nie mogłam 
przypomnieć sobie narazie, co się sta- 
ło. Pamiętałam ticzucie upadku w prze 
paść. Jakieś zmory snuły się przed na- 
wpół przytomnemi oczyma į zlewaly 
się w złowieszczą mgłę. Na chwilę 
twarz Riborne'a mignęła w tej mgle. 
Potem znów pustka, przepaść, kosz- 
marne przeczucie, że oto nadejdzie ko 
niec; myśl, że muszę ostrzec Harrisa 
Riborne'a, przestrzec przed czemś... i 
nie mogę. Ale nie pamiętam, co mu 
grozi: śmierć? Nie wiem, Ale wiem, że 
tylko ja mogę go uratować. Męczyłam 
się, usiłując wyrwać się z tego stanu 
półprzytomności, szukając światła we 
mgle, która spowiła mój mózg, lecz 
wszystko napróżno: znów mrok gęst- 
niał i zasypiałam... 

Jakim cudem żyję jeszcze? Czu- 
łam się zmęczoną, wyczerpaną i rozbi- 
tą, ale żyłam! Gdzie się znajdowałam? 
Z trudnością odwróciłam głowę i cbej 
rzałam mały pokoik, przybrany skóra- 
mi dzikich zwierząt i słoniowemi kła- 
mi. Leżałam na drewnianym tapczanie, 
pokrytym miękką skórą. Lewą rękę 
miałam obandażowaną į bezwtadna, 
zdawało się, że jest drewnianą. 

Miałam wrażenie, że jestem sama 
w pokoju . 

Ale po pewnym czasie zauważyłam 
sylwetkę mężczyzny, stojącego przed 
oknem. Stał on nieruchomo, jak po- 
sąg. Krótko ostrzyżone czarne włosy i 
kształt czaszki przypominały mi kogoś, 
ale nie miałam dosyć sił, hy 1óc cpa- 
nować wyobraźnię. Nagle inężczyzna 
odwrócił się. Zdawało mi sie, że tracę 
przytomność: przede mną stał Harris 
Riborne! 

Podszedł 
śmiało: 

— No, jak się pani czuje?- 
Nie mogłam odpowiedzieć. Łzy pły 

nęły mi z oczu. Byłam zbyt słaba, by 
mówić, ale palce moje wpiły się w je 
go rękaw. Ach, gdybym mogła umrzeć 
tak, trzymając jego rekę i widząc jego 
twarz nad sobą, patrząc w jego oczy! 

— Niech pani nie płacze, Anno, ja 
panią bardzo proszę. Nie grozi tu pani 
najmniejsze miebezpieczeństwo. Nikt 
nie zrobi pani nic złego. 

Podał mi filiżankę mleka. 
— Proszę wypić to. 
Wypiłam posłusznie. On mówił do 

mnie tonem, jakim się mówi do chore- 

do mnie i zapytał nie- 

go, nieszczęśliwego dziecka, 
— Proszę nie pytać 

Niech pani postara się zasnąć. Jutro 
będzie pani lepiej się czuła. Jeżeli pa- 
ni woli, mogę odejść... 

Nie, — szepnętam, --— nie, nie. 
— Dobrze, zostanę tutaj. 
Usiadł na taburecie u wezgłowia, 

położył dłoń na mojem ramieniu. Uspo 
kojona, szczęśliwa, zasnęłam wkrótce. 

Kiedy obudziłam się, słońce stało 
wysoko na niebie. Byłam sama w chat 
ce, ale przy pierwszem mojem peru- 
szeniu się, weszła do pokoju murzyn- 
ka. Była to dobra, ale wyjątkowo 
szpetna kobieta. Z jej pomocą umy- 
łam się, położyłam się znowu i zjad- 
łam duży talerz zupy. 

Na pytania moje nie odpowiastała, 
nie rozumiejąc widocznie języka an- 
gielskiego. 

Gdy Riborne wszedł, murzynka ze 
rwala się z uniżonym ukłonem. tje- 
stem kazał jej odejść i , uśmiechając 
się, podszedł do mnie. 

— Winszuję powrotu do zdrowia!. 
Czy pani dobrze się czuje? ° 

— Tak, ale ja nie rozumiem... 
Gdzie jestem? 
— Na małej wysepce na rzece Zam 

bezi, w odległości czterech kilometrów 

od wodospadów. 
— Ale... moi 

gdzie ja jestem? 
Skinął głowią przecząco: 
— Trzeba napisać do nich. | 
— Jak pani chce, ale ja na miejscu 

pani zaczekałbym z tem trochę. Musi 
pani wpierw wyzdrowieć i nabrać sił. 

— Dlaczego? 
Mruknął coś niewyraźnego. Zada- 

łam mu szybka nowe pytanie: 
— jak długo tu jestem?- 
Odpowiedź była nieoczekiwana: 
— Blisko miesiąc! 

przyjaciele wiedzą, 

- 

S$v'l>qaa Warszawa, Szpitalna 10. ul. Mickiewicza 23, 
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— Boże! — jęknęłam, -= Biedna 
mnie o nic. Klara! Ona się bardzo musi niepokoić! się dobrodusznie: 

— Kto taki? 
— Pani Bler. Zatrzymałyśmy, się 

razem w hotelu, ona, ja, sir Pedler 
pułkownik Rice Przecież 
tem doskonale? 

— Ja nic nie wiem, prócz tego, że 
znalazłem panią, wiszącą na gałęzi 
drzewa na Ścianie przepaści. Gdyby 
suknia pani nie zaczepiła się o gałę- 
zie, jużby pani dawno nie żyła! 

Drgnęłam na samą myśl © też per 
spektywie. 

— Pan mówi, że nie wie, gdzie się 
zatrzymałam. Jakże pan "ógł przysłać 
do mnie list? 

— Jaki list? 
— List, w ktėrym prosi! 

o przyjście do mostu. 
— Nie pisałem żadnejo listu. 

Zaczerwieniłam się do korzeni wło- 
sów. Na szczęście on nic nie zauważył. 

— Ale w jaki sposób, -—- starełam 
się mówić możliwie obojętnym to: em, 
— pan znalazł się w pobliżu w chwili 
decydującej i zdjął mnie pan z drzewa? 
Co pan tu robi? 

— Mieszkam tu. 

— Na tej wyspie? 

— Tak, zamieszkałem tu po woj- 
nie. Czasem wożę łódką turystów, za- 
trzymujących się w hotelu, a ponieważ 

i 
pan wie o 

'nie pan, 

życie tutaj nic prawie nie kosztuje, 
więc przeważnie robię to, co sni się 
podoba. 

— Pan mieszka tu sam? 

— Nie szukam towarzystwa ludzi, 
— odpowiedział chłodno. 

— Przykro mi w takim razie, że 
przerwałem pańską samotność, — zau 
ważyłam takim samym tonem. -— Ale 
o ile mogę sobie przypomnieć, pan nie 
pytał o moje zdanie. 

Przyjmie kilka osób 2 
całodziennem dobrem 

zł, 

kościół o 3 kt. Adres 

  

Przepiękny salonowy dramat w 10 at. 
W roli głownej: Norma Sherer 

SET 

  

  

  

EE 2 mieszkania szwajcarski 
kilo 4 zł z 3 i4 pokoi ze 

wszeikiemi wygodatni 
litewski nowoczesnemi, wanna 

[4 ( 2 zł, kilo. |na miejscu do wyna- 
i ięcia. Wilno, ul. Sło- 

mao | wąckiego 17. 
ės 0 solone ia 

kg.360. | 
Kawę ce". | RÓŻNE 

kilo. į 

Poleca f rma: ska za 

  

LWIEDRYŃSKI   
  

    

Ogrodnik Spec. matematyki. Zgł. 
poszukuje posady oddo Adm. „Słowa* pod 
1 lutego 1932 r. Refe- „Matura 
rencje mu administraci * - 
m. Chotów poczta De- 
rewno, pow. st łpecki. Wołam o pomoc 
EYE - dla nieszczęśliwej ro- 

Służąca dziny brutalnie z Litwy 
(tylko religijna) — @о wydalon-j a tu krań- 
wszystkiego, umiejąca cową nędzą dotkniętą 
gotować potrzebna ой — składa się z czte- 
1 stycznia. Rekomen=rech osób a trzech po- 
dacje i Świadectwa — koleń: babki, córki i 
konieczne. Mickiewicza dwoje wnucząt poszu- 
41 m. 22 (wejście z kujących pracy dla zdo- 

  

  

  

  

  

        

dziedzińca), bycia kawałka chleba— | 
e p'mimo wykształcenia | 

aS O pra: 
zdobyć nie mogący: 

LOKALE prosimy o nią craza o 
datki pod literą T. w 

| PORZ Redakcji „Słowa*. 

Mieszkanie Matka 
ona oC czworga dzieci w cięż- 

о- ууар уе YBO- kich warunkach będąca | 
wynajęcia. woła o pomoc dla wy* 

46. kupienia YE 4 
p we szyčia zastavioneėj W 
Dwa pokoje  iombardzie. O składae 

ładnie umeblowane znie najdrobniejszych 
wygodami z oddziel-ofiar prosi w Redakcji 
nem wejściem de wy- Słowa pod literami 
najęcia. Pańska 4 —2.A. Z. 

Ickiewicza 

  

  

  

Wbrew oczekiwaniu, uśmiechnął 

— Naturalnie, że niel Wzięłem pa 
nią na ramiona, jak worek i przywioz- 
łem tu łódka. Jak człowiek z epoki ka- 
miennej!. ! 

— Ach, spodziewam się, že nie w | 
tym samym celu, — mruknętam. 

Tym razem on zkolei poczerwie- 
niał Pod opaloną cerą wystąpiły ru- 
mieńce. 

— Ale pan nie powiedział, skąd się 
pan tam wziął o tej porze? -— zapyta- | 
łam śpiesznie, chcąc uratować sytua- 
cję. 

! — Nie mogłem zasnąć. Byłem zde 
nerwowany i podniecony j czułem, że 
coś musi się stać. Wkrońcu wsiadłem 
do łódki i popłynąłem do wodospadów 
Nagle posłyszałem pani krzyk. 

— Dlaczego nie wezwał pan po- 
mocy, zamiast przywozić mnie tutaj? 

Zaczerwienił się znowu. 

— Pani oczywiście uzna mój tzyn 
za samowolę, której nie należy prze- 
baczyć, ale... obawiam się, że pani do“ 
tąd nie zdaje sobie sprawy z niebez- 
pieczeństwa,-na jakie pani się naraża. 
Pani uważa, że powinienem był uprze- 
dzić pani przyjaciół? Dobrzy pzzyja- 
ciele, którzy wydają pani w ręce mor-- 
dercy! Nie, postanowiłem sam się pa- 
nią zaopiekować! 

Na tej wyspie niema nikogo. Spro- 
wadziłem tę starą Batani, którą kiedyś 
wyleczyłem z gorączki i która jest mi 
oddana, jak pies. Ona nie powie niko- 
mu ani słowa. Może pani mieszkać tu 
cały rok, a nikt o tem się nie dowie. 

'Powtórżyłam sobie jego zdanie: 
„mieszkać tu cały rok!'*. Jakże rozkosz 
nie brzmiały te słowa! za 

(D, c. n.)   
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