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W PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
— Sesja Cika Z.S.S.R. Podczas toczą 

cych się obecnie w Moskwie obrad sesji 

Centralnego Komitetu Wykonawczego 

omawiano plan gospodarczy ma rok 

następny. Niektóre cyfry i projękty te- 

go planu zasługują na uwagę, wobec 

szumnych zapowiedzi, że „picciolaika“ 

zostanie zrealizowana w ciągu czterech 

lat. Plan gospodarczy na rok 1932 jest 

najlepszą odpowiedzią na tą hałaśliwą 

autoreklamę, którą prasa sowiecka sy- 

stematycznie prowadziła od dłuższego 

czasu. 
Plan gospodarczy na rok 1932 prze 

widuje zwiększenie wkładów do prze- 

mysłu o 60 proc. więcej niż to było w 

roku bieżącym, przewiduje dałej wy- 

kończenie olbrzymich fabryk samocho- 

dów w Niżnim i traktorów w Czelabiń- 

sku, pozatem zaś mają być puszczone 

w ruch fabryki - olbrzymy w Magnito- 

gorsku i Kuzniecku. Kolektywizacja go 

spodarstw rolnych osiągnąć powinna 

73 proc. całości, a obszar sowchozów 

zwiększony być powinien o 2 miljony 

ha. W nowym budżecie na rok 1932, 

którego wydatki zamykają się sumą 

21 miljardów, na przemysł asygnowa- 

no 10.700 mil. zamiast 8.200 mil. w ro 
ku bieżącym. 

Wszystkie te zwiększenia wkła- 

dów finansowych do pzemysłu, byłyby 
zbędne gdyby zgodnie z tem co przed- 

tem głosili bolszewicy „pieciolatka“ by 

ła już zrealizowana. W ten sposób cy- 

= k planu, oczywista, 

u ile są one realne, co jest również rze 

czą bardzo wątpliwą, są najlepszym do 

wodem, że owe ,„przepędzamy — Ате- 

rykę“ jest wytworem bujnej fantazji 

statystyków i ekonomistów sowieckich. 

— W kotle chińskim. — Ustąpienie 

gen. Czang-Kai Szeka ze stanowiska 
szefa rządu nankińskiego i dymisja wiel 

korządcy Mandżurji gen. Czang-Sue 
Lianga spotęgowały chaos panujący w 

państwie Środka. Bądźcobądź gen. 

Czang-Kai Szek cieszył się dużym auto- 
rytetem i położył niemałe zasługi w 

dziele konsolidacji państwowej Chin. 
Dymisja Czang-Kai Szeka może przy- 
czynić się nanowo do wzniecenia od- 
dawna istniejącej waśni pomiędzy Po- 
łudniem a Północą oraz rozzuchwali 

działalność komunistów, których Czang 
Kai Szek był energicznym  przeciwni- 
kiem. 

Jeżeli chodzi o stosunek do Japonii 

żadne najbardziej namiętne demonstra- 

cje antyjapońskie studentów w Nanki- 

nie, Kantonie i innych miastach nie 

zmienią tego faktu, że Chiny nie mo- 

gą się przeciwstawić państwu Mikada 

z racji swej słabości militarnej i kom- 

pletnej dezorganizacji panującej w pań 

stwie. Nowy rząd zatem, na którego 

czele ma stanąć Sun-Fooraz minister 
Eugenjusz Czen nie patrafi prowadzić 

innej polityki, niż ta, którą uprawiał 

Czang-Kai Szek, 

— Bruening i socjal-demokraci. — 

Wystąpienia Hitlera, tak liczne ostat- 

nio, odegrały rolę cementu utrwalające- 

go fundamenty parlamentarne rządu 

kanclerza Brueninga. Gdyby nie Hitler 

kto wie, czy z powodu ostatniego de- 

kretu obcinającego płace nie doszłoby 

do poważnego rozdźwięku pomiędzy 

socjal - demokratami popierającymi. po 

cichu ale pewnie i stale gabinet kan- 
clerza. Niemieccy socjal - demokraci 

zdają sobie sprawę, że w ich ręku znaj 

duje się klucz od drzwi do władzy, 0 

który zabiega wódz brunatnych koszul. 
Ich opozycja z powodu dekretu ozna- 

czałaby dymisję gabinetu kanclerza į 

objęcie rządów przez Hitlera z wszy- 

stkiemi konsekwencjami, jakie stąd mo 

ga wyniknąć. A ponieważ Hitler nie 

szczędzi zapowiedzi co do przyszłego 

programu swych rządów, perspektywa 

ułatwienia mu dojścia do władzy nie- 

zbyt soc.-demokratom się uśmiecha i 

dlatego wolą oni pogodzić się z boles- 

nym dla nich dekretem redukującym 

płace. 

— Mortorjum Hoovera. Sprawa mo 

catorjum Hoovera w kongresie amery- 

kańskim nie poszła tak gładko, jak 

można było przypuszczać. Mimo, że 

prezydent Hoover propozycję swoją u- 

czynił latem bieżącego roku po porozu- 

mieniu się z leaderami głównych stron 

nictw i przedstawicielami kół finanso- 

wych obecnie rozległy się liczne głosy. 

krytyki postępowania prezydenta, to 

niewątpliwie będzie miało skutki pod- 

czas wyborów prezydenta, oddziaływu 

jąc ujemnie na popularność Hoovera. 

Jednym z dramatycznych momen- 

tów dyskusji przy ratyfikacji morator- 

„um było odczytanie listu prezydenta 

Hindenburga do Hoovera obrazującego 

fatalną sytuację finansową Niemiec i 

odwołującego się do prezydenta Sta- 

nów Zjednoczonych z prośbą o ratunek 

przed katastrofą. List ten dotychczas 

nieznany wywołał silne wrażenie i być 

może nawet wpłynął na szybsze zała- 
twienie ratyfikacji. Dyskusja jednak, 

jaka z okazji tej sprawy odbyła się, wy 

kazała, że Amerykanie nie są zwolen- 

nikami szerokich gestów, które kosztu- 

ją tembardziej, że brak wpływów re- 

paracyjnych w kasach amerykańskich 

wobec ostrego kryzysu ekonomicznego, 

również daje się odczuć. Sz. 
  

NOMINACJA 
PŁK. WOYCZYŃSKIEGO 

WARSZAWA, 22.12 (tel. własny). 
W korpusie oficerów lekarzy pułkowni- 
kiem lekarzem mianowany został ppułk 
Woyczyński, lekarz przyboczny Mar- 
szałka Piłsudskiego. 

PREZYDENT FOLEJEWSKI— SĘDZIĄ 
SĄDU APELACYJNEGO W WILNIE 

WARSZAWA, 22.12 (tel. własny). 
Dowiadujemy się, że w najbliż- 
szym czasie nastąpią n ominacje i 
pewne przesunięcia w sądownictwie. 
Prezydent miasta Wilna, Józef Folejew- 
ski, będzie mianowany sędzią Sądu 
Apelacyjnego. 

ZMIANA USTAWY MELDUNKOWEJ 

WARSZAWA, 22.12 (tel. własny). 
Dowiadujemy się, że Rada Ministrów 
na ostatniem posiedzeniu uchwaliła pro 
jekt nowelizacji rozporządzenia Prezy- 
denta Rzplitej o ewidencji i kontroli ru 
chu ludności, który upraszcza w pew- 
nej mierze dotychczasowe przepisy. No 
welizacja idzie w kierunku złagodzenia 
postanowień dotyczących meldowania. 
Dotychczas obowiązuje przepis meldo- 
wania w ciągu 24 godzin. Według no- 
weli tej przepis ten zostaje przedłużony 
do 3 dni, a 24-godzinny termin zostaje 
utrzymany jedynie dla miejscowości 
uzdrowiskowych. Wreszcie projekt no- 
weli postanawia, że grzywny, orzeka- 
ne na podstawie rozporządzenia Prezy- 
denta Rzplitej o kontroli i ewidencji ru 
chu ludności, będą przekazywane na 
rzecz gmin. Uchwalony przez Radę Mi 
nistrów projekt zostanie niebawem wnie 
siony do Sejmu. | 
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PRZEDSTAWICIELŚTWA: 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW -— Księgarnia T-wa „Lot“. 

Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K Malinowskiego. 
BARANOWICZE — ul. 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
TWIENIEC — Skiep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „Jedność*. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S, Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch'”. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz 

     

NIEŚWIEŻ — ul 

PIŃSK — 

Zwierzyńska. 

Usunięcie 200 dzieci ze szkół powszechnych 
KOWNO, (Pat). Naskutek roz- 

porządzenia ministerstwa oświa- 

ty usunięto około 200 dzieci z 

państwowych Szkół powszech- 

nych z polskim językiem wykła- 

dowym, ponieważ w paszportach 

rodziców tych dzieci narodowość 

jest określona jako litewska. 

Kierownictwo mniejszości pol- 

skiej starało się od dłuższego 

czasu O pozostawienie tych dzie- 

ci w szkołach polskich, jednak 

nadaremnie. Mniejszość polska 

posyłała dzieci do swolch Szkół, 

opierając się na oświadczeniu 

prezydenta państwa, Które było 

opublikowane w „Deutsche Nach- 
richten*, jako odpowiedź na sta- 
rania mniejszości niemieckiej w 

identycznej sprawie. 

To oświadczenie prezydenta 
zdąża do tego, że na przyszłość 
dla ustalenia narodowości dzieci 
nie będzie uwzględniane okreś- 

lenie w paszportach, a jedynie 

deklaracja rodziców. 

Opierając sią na tem oświad- 
niu prezydenta, mniejszość pol- 

Francusko-sowiecki pakt o nieagresji 
PARYŻ. — Ministerstwo spraw za- 

granicznych _zakomunikowało prasie 
treść francusko - sowieckiego paktu o 
nieagresji, parafowanego dnia 24 sier- 
pnia r. b. 

Pakt parafowali: generalny — зеКте- 
tarz francuskiego ministerstwa spraw 
zagranicznych, Berthelot i ambasador 
sowiecki, Dowgałewski. 

Oba mocarstwa zobowiązują się do 
unikania zatargów zbrojnych. Gdyby 
która ze stron rozpoczęła wojnę obron 
ną, to strona druga zobowiązuje się 
zachować życzliwą neutralność, 

Francja i Rosja sowiecka nie mogę 
zawierać z innemi mocarstwami ukła- 
dów, któreby mogły odbić się ujemnie 
na handlu Francji lub Rosji. Obie stro- 
ny zobowiązują się nie wkraczać do 
stosunków wewnętrznych strony prze- 
ciwnej, ani nie uprawiać agitacji, któ- 
raby miała na celu wywołanie przewro 
tu politycznego, bądź społecznego. 
Wszelkie kwestje sporne mają być roz- 
strzygane w drodze arbitrażu. 

Układ ten wejdzie w życie dopiero 
wtedy, gdy zostanie szczegółowo zde- 
finjowana sprawa arbitrażu. Z chwilą 

podpisania, umowa zacznie obowiązy- 
wać na przeciąg dwu lat, a w razie nie 
wypowiedzenia przez jedną ze stron, 
przedłuża się automatycznie o jeden 
rok. 

Tekst paktu nieagresji, paraiowane- 
go w Paryżu, będzie przedstawiony do 
rozpatrzenia Polsce, Rumunji, Łotwie, 

- Estonji i Finlandji. Pozatem Polska o- 
trzyma od Francji przyrzeczenie, że 0- 
stateczne podpisanie paktu francusko- 
sowieckiego nie nastąpi przed podpisa 
niem takiegoż paktu między Polską a 
Rosją sowiecką. Ze swej strony Polska 
raa: zaciągnąć identyczne zabowiązania 
wobec Rumunji i krajów bałtyckich. 

Francusko - sowiecki pakt o nie- 
agresji składa się z obszernego wstę- 
pu, sześciu paragrafów i kiłku anek- 
sów. й 

Podział paragrafów jest następują- 
cy: 1) o wzajemnem unikaniu zatar- 
gów zbrojnych, 2) o przestrzeganiu 
neutralności, 3) o stosunkach handlo- 
wych, 4) o powstrzymaniu się od pro- 
pagandy, 5) o postępowaniu rozje.n- 
czem, 6) o obowiązujących terminach. 

  

  

ska wydała do swoich fili] or- 
ganizacyjnych okólnik, na pod- 

stawie którego nastąpiło przy|- 
mowanie tych dzieci z począt- 

kiem roku szkoinego do Szkół 

polskich. 

Po rozpoczęciu roku szkolne- 
og przyjęcie tych dziec: zostało 

przez inspektorów Szkolnych z 
okazji wizytacji zakwestjonowa- 
ne, poczem nastąpiło obecne za- 

rządzenie usunięcia tych dzieci 

z państwowych szkół powszech- 

nych z polskim językiem wykła- 
dowym. 
  

Narada samorządowa 
WARSZAWA. PAT, Otwarcia 

narady samorządowej w sali konferen- 
cyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrz- 
nych dokonał o godzinie 10 m. 30 p. 
minister spraw wewnętrznych Pieracki, 
witając zgromadzonych i zagajając ze- 
branie,  poczem podsekretarz stanu 
Korsak zreferował szczegółowo zagad 
nienie jednolitej gminy wiejskiej na ca 
łym obszarze państwa oraz zagadnie- 
nie gromady jako instytucji pomocni- 
czej w organizacji gminy wiejskiej. Po 
referacie p. wiceministra nastąpiła dy- 
skusja. 

ZUCHWSŁY NAPAD BANDYCKI 
WARSZAWA, PAT, — W lesie na dro- 

dze do wsi Krzywda do Adamowa w pow. 
łukowskim województwa lubelskiego, trzej 
bandyci napadli na 5 przejeżdżających osób. 
Bandyci zrabowali 200 zł. gotówką, rewol- 
wer i różne drobiazgi, Wysłany w pościg 
patrol polcyjny w lasach za Adamowem od 
nalazł bandytów. W czasie pościgu w wy- 
niku wymiany strzałów między policją a ban 
dytami został zabity posterunkowy Mateusz 
Bortnowski i ciężko ranny jeden z bandy- 
tów Edward Wójcicki, który następne strza 
łem w skroń pozbawił się życia, Dwaj pozo 

stali 1 — Józef i Marceli Ostkowie, 
obaj ze wsi Górki w pow. łukowskim, zosta- 
Hi ujęci. 

  

Ofensywa japońska w Mandżurii 
Zajęcie Czin-Czeu kwestją dni 

MOSKWA. PAT. — Korespondenci 
sowieccy donoszą, że armja japońska 
w Mandżurji rozpoczęła gene:alną ak- 
cję wojenną, zmierzającą do zajęcia 
Czin-Czou i ostatecznej likwidacji od- 
działów chińskich, kiążących jeszcze 
w różnych okolicach Mandżurji. 

Oczyszczanie terenu prowadzone 
jest w dwóch kierunkach: na północ od 
Mukdenu i na południe od strefy połu- 
dniowo - mandżurskiej kolei żelaznej. 
Wczoraj rozpoczęły się pierwsze wal- 
ki w okolicy Sypinhaju, Czantu i Faku- 
menu, 

W walkach tych poza piechotą bra- 
ła udział artylerja, oraz samoloty woj- 

skowe. Dziś spodziewane są utarczki w 
okolicach Sinmina, dokąd wysłano ja- 
pońskie oddziały wojskowe i eskadrę 
lotniczą. Zajęcia Czin-Czou spodzie- 
wają się tutaj dnia 25 bm. 

Dymisja rządu Czang- 
Kai-Szeka 

NANKIN, (Pat). Rząd narodowy 
podzł się do dymisji. Czang-Kai- 
Szek odleciał samolotem do Feng- 
Hua, swego rodzinnego miasta. 
Pełniący funkcje prezydenta na- 
lega na członków gabinetu, by 
pozostal na swych stanowiskach 

  

Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
WARSZAWA, (tel. wł. 22.XI1—31). Od 

rana przemawia adwokat Stefan Urbanowicz, 
obrońca oskarżonego Kiernika, Mówi on: Je- 
den z Panów przedstawicieli oskarżenia wy- 
rał zdziwienie, że oskarżeni nie przyznali 
się do winy szykowania zamachu siłą. Sąd © 
že Pan Prokurator zapomniał, iż cała akcja 
oskarżonych była prowadzona nie w duchu 
otensywnym, lecz w kierunku delensywnym, 
Oskarżenie twierdzi, że Rząd był Ś iśie legal- 
ny. Nie wątpliwie tak, ale oskarżenie mówi 
co więcej, że to był nietylko legalny Rząd, 
lecz pozostawał w zgodzie z przepisami u- 
strojowemi i mał silne podstawy konstytu 
cyjne. Oskarżeni i obrona stanęli na stano- 
wisku, że Rząd trwał przy wł.dzy nie w 
zgodzie z konstytucją. Opozycja żądała roz- 
wiązania Sejmu, którego większość opozy- 
cyjna nie dała podstaw dla trwania Rządu i 
żądała rozpisania wyborów. 

Nast pnie adw. Urbanowicz cytuje sze- 
reg opinij, między innemi opinję wice-mar- 
sz.łka Cara, wypowiedzianą w referacie o re- 
wizji konstytucji na posiedzeniu Sejmu w 
dniu 17 marca 1931 r. Pan Car, wybitny 
przedstawiciel obozu rządowego, mówiąc o 
roku 1926, stwierdza, że przed majem „nie 
wahsłem się wystącić z wnioskiem o wzmoc- 
nienie władzy wykonawczej, gdyż uważałem 
to za konieczny warunek bezpieczeństwa i 

pozytywnego rozwoju Państwa*. Już z tych 
słów można się przekonać, że ten program 
nie został stworzony doraźnie dla poparcia 
interesu politycznego, nie powstał on dopie- 
ro w wypadkach majowych, lecz wytworzył 
się, gdy pełnia władzy przeszła do większo- 
Ści sejmowej. 

Po południu przemawia adw, Benkiel. 
Mówi między innemi. T+n proces ma tę wła- 
ściwość, że stawia ludzi na niewłaściwe 
miejsca. Jest procesem histotycznym nietylko 
dlatego, że Brześć stał się momentem prze- 
łomowym w historji Narodu Polskiego, lecz 
także dlatego, że w nim, jak w soczewce od- 
biła się cała rzeczywistość polska. Mówił tua 
taj Pan Prokurator, że Polska była dla oskar- 
Żcnych terenem dla szukania własnych ko- 
rzyści, a dla tych co rządzą kości: łem i ko- 
char ka? O kcściele lepiej nie mówić; ko- 
Ścioły są poza dyskusją. Ale Prokurator Ra- 
uze zgodzi się ze mną, że tę kochankę trze- 
ba z kościoła wyprowadzić, choćby dlatego, 
że kościoł stosunków poza małżeńskich nie 
uznaje. 

Zajmę się z ko'ei—mówił dalej adwokat 
Benkiel-ią rzekomą armją rewolucyjną, jaką 
miały stanowić Tur i milicja, Tu obrońca 
zajmuje się zagadnieniem sportu robotnicze- 
go i mówi i kursach w Zawodziu, wykazuje 
sprzeczności w zeznaniach Szeła Bezpieczeń- 

stwa p. Kaweckiego, złożonych w procesie 
obecnym i w sprawie bombowej. 

W dalszym ciągu adw. Benkiel mówi o 
rzekomych ćwiczeniach TUR'a i milicji PPS 
w okolicach zamkowych i stwierdza, że była 
to zwyczajna wycieczka TUR'a. Dalej mówi, 
że w Polsce panuje dziś uprawniony stan 
obrony koniecznej gdyby nie kije a nawet 
rewolwery, byłoby jeszcze więcej napadów, 
morderstw i t. p. „A bomby? Tyle zostało 
stwierdzone, ile w procesie bombowym, Te 
dwa nieszczęsne granaty, jakie Znaleziono 
w Krakowie п jakichś nieznanych ludzi, nie 
mogą nic świadczyć; nie było składów broni, 
nie było bomb. Zostały one spreparowane 
specjalnie dla tej <prawy. Mowa była tutaj o 
broni znalezionej w test'ze „Gong* w Kra- 
kowie. Był to sztylet, którym zapewne nie- 
jednokrotnie Otello mordował na scenie De: 
sdemonę. Oskarżenie mówi. że prowadzono 

wykłady o zdobywaniu komisarjatów i bu- 
dowaniu barykad. Barykady są dziś legendą. 
W okresie stalowych pancerzy ' policji, ga- 
zów trujacych i masek, barykady to tylko 
żacty, albo dowód dużej naiwności władzy. 

Jutro przemawiają adwokaci: Szumański 
w obronie Putka i Rudziński w obronie 

Mastka. : 

I narazie odmawia przyjęcia dy- 
misji. Według ogólnego mnie- 
mania, Czang-Kal-Szek wyjechał, 
gdyż przeczuwał, że naskutek 
przybycia delegatów kantońskich 
Stronnictwo jego znajduje się w 
mniejszości na plenarnem posle- 
dzeniu Kuomintangu. 

SKŁAD KOMISJI ANKIETOWEJ 
W MANDŻURII 

GENEWA. PAT. — Liga Narodów 
postanowiła wysłać do Mandżurji ko- 
misję, ma czele której ma stanąć lord 
Litton. W skład komisji mają wejść fran 
cuski generał Claudel, były guberna- 
tor niemieckiej Afryki Wschodniej 
Schnee, rzeczoznawca amerykański Pi- 
nes i hr. Aldobrandini. 
SAMOBÓJSTWO ŻONY OFICERA JAPOŃ- 

SKIEGO, 
CHARBIN, — Z Tokjo podają, iż wielkie 

wrażenie tam wywołało samobójstwo żony 
pewnego of:cera japońskiego, wysłanego do 
Mandżurji. 

Samobójczyni, przywdziawszy szaty uro- 
czyste, usiadła przed bóstwem rodzinnem i 
pręecięła sobie sztyletem tętnicę. W pozo- 
stawionym liście oświadcza, iż popełnła sa- 
mobójstwo, żeby mąż mógł wszystkie swo- 
je sły pošwiepič swej ojczyźnie i nie potrze- 
bował troszczyć się o rodz nę, 

NOWOGRÓDEK — . 
N. ŚWIĘCIANY — 'Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 

ROPA KZDRTCOOZEANNOCI 

miłimetrowy jednoszpaltowy na <zonie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W nuxnerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dreżej. 
Tagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe j tabelaryczne o 50 proc drożej Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca Terminy droku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

Ratuszowa — až) SET = Ksiegarnia Įažwiūskiego. 
Mic! 

— St, Bednarski. 1 
POSTAWY — Ksiegarnia Polskieį Macierzy SzkolneX. 
STOLPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ui. Mickiewicza 14. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, ul. 3 Maja 8 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewska. 
WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol. „Ruch* 

KONFEREN CJA 
RZECZOZNAWCÓW FINANSO- 

WYCH W BAZYLEI 

BAZYLEA. (Pat). Na dzisiejszem 
povfnem posiedzeniu komitetu rzeczo- 
znawców przedstawiciel brytyjski Lay- 
ton usiłował ponownie, lecz bezsku- 
tecznie sprowadzić do konkluzyj osta- 
tecznych raport fomułę, stwierazający 
między innemi jego opinję co do 
niezdolności płatniczej rzeszy i co do 
pierwszeństwa długów prywatnych. 

Komitet ekspertów odrzucił rów- 
nież propozycję Laytona odroczenia 
posiedzenia komitetu na termin po- 
świąteczny. Pomimo odrzucenia pro- 
pozycji Laytona należy zachować da- 
lekoidącą rezerwę co do losu same- 
go raportu rzeczoznawców. Możliwe 
jest, iż istotnie Layton przypuści no- 
wy atak pomimo, iż przedstawiciel 
Francji, poparty przez przedstawicieli 
Bclgji i Jugosławji, stwierdził wyraź- 
nie, iż nie podpisze raportu, który 
będzie zapizeczeniem praw Fiancji i 
jej aljantów w dziedzinie reparacyj. 

BAZYLEA. PAT. — Komitet redak 
cyjny pracował do 2-ej rano nad usta- 
leniem ostatecznej treści raportu. O go 
dzinie 11 min. 30 szefowie delegacyj 
na publicznem posiedzeniu przyjęli z 
nmieznacznemi poprawkami niektórych 
szczegółów paragrafy, odnoszące się 
do obecnej sytuacji Niemiec. 

  

OGRANICZENIA DLA ROBOTNI 
KÓW CUDZOZIEMSKICH WE 

FRANCJI ` 
РАРВУ?, -РАт, — 

zakończyła dziś w nocy dyskusję nad 
tem ustawy, regulującej sprawy robotn'ków 
Obcokrajowych, Projekt ten S 
stał z ramienia komisji finansowej przez de 
putowanego Ludwiką 

Przyjęta, Ranės RAJ 
Wprowadza on ogranicze 

nia przyjmowania robotników obcokrajow. ców do 10 proc, w instytucjatch rządowych, 
miejskich, a nawet w n.ektórych prywatnych, Ten punkt wiywołał najdłuższą dyskusję, wskazywano na pewne kategorje robót, w 

2 zwłaszcza w rohtictwie, niemożliwe 
obycie się bez robotnikó 

z. w obcokrajo- 

22 Lia Przyjęto poprawkę, która do 
a w wyjątkowych wypadkach przekro czenie uchwalonej 10-procentowej normy, Projekt ustawy ustała pewne kategorje u- | 

przywilejowanych robotników obcokrajowych 
Są to emigranci polityczni, byli kombatanci 

armij sojuszniczych, cudzoziemcy żonaci z 
Francuskami, które zachowały obywatełstwo 
irancuske, oraz cudzoziemcy, których dzieci 
są obywatelami francuskimi, Na podstawie 

tej ustawy robotnicy wyższych 4 kategoryj 
będą mieli pierwszeństwo w  otrzymywaniu 

pracy przed innymi cudzoziemcami, 

  

Bezrobocie 
W NIEMCZECH WZRASTA 
BERLIN, (Pat). Według urzędowych 

obliczeń statystycznych, ilcść bezrobot- 
nych w Niemczech wzrosła w ciągu 
pieru szej połowy grudnia r.b o 
tysięcy osób i wynosi na terenie care] 
Rzeszy 5349 tysięcy. Liczba om 
tych zasiłki z funduszu ubezpleczenio- 
wego bezrobotnych, nię licząc ich ro- 
dzin, wynosiła w tym czasie 1484 ty- 
slące. Pobierających zasiłki kryzysowe 
bez rodzin było 1.446 tys ęcy. 

W ANGLJI SIĘ ZMNIEJSZYŁO 

LONDYN. PAT. — Dnia 14 grudnia licz 
ba bezrobotnych w Anglji wynosiła 2,572,602 
ludzi, czyli o 54,722 mniej, niż w tygodnia 

JE TSO TT I IS 

Moratorjum Hoovera — zatwierdzone 
Z WYKLUCZENIEM ANULACJI JAK I REDUKCJI DŁUGÓW WOJENNYCH 
WASZYNGTON. 20.12. — Izba re- 

prezentantów 317 głosami przeciwko 

100 zatwierdziła ustawę, ratyfikującą 

moratorjum Hoovera, z poprawką, wy- 
kluczającą kategorycznie zarówno skre 
Ślenie, jak i redukcję długów  wojen- 
nych. 

ROW 

WASZYNGTON. PAT. — Na dzi- 
siejszem posiedzeniu Senatu w dysku- 
sji nad projektem ratyfikacji morato- 
rjum zabrał głos zdecydowany przeciw 

nik moratorjum sen. Johnson, który za- 
znaczył, iż Senat zmuszony jest do ra- 

tyfikacji moratorjum pod groźbą repre- 
syj i zwalczał propozycję, by Senat ob 
radował nawet całą noc, jeśli tego oka- , 
że się potrzeba dla załatwienia sprawy 
przed końcem sesji. . 

Odpowiedział mu sen. Borah, który, 
jak wiadomo, jest zwolennikiem mora- 
torjum i stwierdził, że nocne posiedze- 
nie Senatu nie powinno nikogo przestra 
szać. Siedzieliśmy w domu całemi mie- 
siącami — mówił sen. Borah — i na- 
sze żony i dzieci zmęczone są naszem 

towarzystwem. 

  

JL 
us
ól
aŚ
kk
cC
 

c 
b 

аа
к



DARY GWIAZDKOWE ŚW. WOJCIECHA 
Święty Mikołaj, którego tradycyjna 

szczodrobliwość sprawia tyle radości 
grzecznym dzieciom, znalazł sprzymie- 
rzeńca i pomocnika w św. Wojciechu, 
patronie jednej z największych w Pol- 
sce firm wydawniczych. 

I chyba to święte patronowanie 
sprawiło, że Księgarnia św. Wojciecha, 
nie zrażając się kryzysem ekonomicz- 
nym, brakiem zainteresowania dla 
książki i innemi ponuremi rzeczami, 

przeprowadziła ciekawią reorganzację 
„Teczy“ "i rzuciło na rynek księgar 
ski kilkanaście nowych książek, dosko 
nale się nadających na prezenty 
gwiazdkowe. 

Co do „Teczy“, dotychczasowy ty- 
godnik od nowego roku ustąpi miiej- 
sca najtańszemu w Polsce tygodniko- 
wi, dającemu za 20 zł. rocznie (na ra- 
ty!) 12 dużych zeszytów „magazynu* 
oraz 4 książki, przyczem te premjowe 
książki każdy prenumerator dobiera 
podług swego upodobania i gustu ze 
znacznej ilości proponowanych przez 
wydawnictwo 

Jest topomysł bardzo ciekawy i do 
bry,ź a że same książki posiadają war 
tość 20 zł., przeto właściwie miesięcz- 
nik będzie wysyłany zadarmo. 

Trzeba z uznaniem podkreślić ruch- 
liwość i energję Księgarni Wojciecha, 
która ma poza sobą wielki do- 
robek wydawniczy i, jak widać, wcale 
nie rezygnuje ze szczytnych aspiracyj. 
Dowodem są chociażby te kilkanaście 
książek, które leżą przede mną. 

Wszystkie książki, wydane przez 
Księgarnię św. Wojciecha, odznaczają 
się przedewszystkiem wytworną szatą 
zewnętrzną. Doskonały papier własnej 
fabryki papieru, wspaniałe ilustracje 
podług projektu najlepszych malarzy i 
rysowników, estetyczny układ graficz- 
ny — wszystko to składa się na ujmu- 
jąca całość. Pod wzgledem treści książ 
ki mają tę wspólną cechę, iż całkowi- 
cie zasługują na zaufanie, że nie znaj 
dziemy w nich ani wybujałego erotyz- 
mu, lub też niezdrowej sensacji.. Nie 
znaczy to jednak, że Księgarnia św. 
Wojciecha wydaje tylko — „coś tam 
lą księży, jak kiedyś dało się posły- 
szeć w pawnem towarzystwie. 

Bardzo bogato i ładnie przedsta- 
wia się dział książek dla dzieci i mło- 
dzieży, — jest to w dziale książek li- 

_ terackich — najważniejszą pozycją do 
robku wydawniczego Księgarni. 

Zacznijmy dzisiejszy przegląd ksłą 
żek „gwiazdkowych* właśnie od lite- 
ratury dla dzieci. 

W oczy przedewszystkiem rzuca- 
ja się trzy wytworne książki, posiada- 
jące bardzo podobną szatę zewnętrzną 
i tworzące jakby cyk! opowiadań o 

dzieciach, które w wieku najmłodszym 
znalazły drogę, prowadzącą do dosko- 

nałości. 
Ludwika Jeleńska opowiada „O 

Janku, który umiał chcieć", — o la- 

opiekunów i przy ich pomocy zdobyła 
wykształcenie i samodzielność, a na- 

wet objęła pod swe panowanie chwi- 
lowo utracony majątek ojca. Autorką 
tej powieści jest zasłużona  literatka 
wileńska, która młodzieży naszej dała 
tyle sympatycznych, pełnych serdeczne 
go ciepła książek — p. Marja Reut- 
tówna. 

Chłopcy będą szukali 
walk, tajemniczych zdarzeń. 

Ci, co lubią historyczne opowiada- 

nia, zwrócą uwagę na powieść Wałerji 
Szalag-Groele p.t. „Sokół królewski". 
Jest to druga część trylogji historycz- 
nej z okresu panowania Bolesiawa 
Śmiałego. Autorka dobrze się wczuta 
w epokę i kreśli sceny z życia Polski 
w w. XI w sposób barwny i uczucio- 

przygód, 

Kto szuka większych wrażeń, niech 
weźmie do rąk „Dramat na oceanie 
Spokojnym", znanego włoskiego po- 
wiešciopisarza Emilio Salgariego. Nik- 
czemna zbrodnia Billa, pożar na okrę- 
ce, katastrofa, tygrysy na pokładzie 
okrętu, tajemnicza wyspa, walka z lu- 
dożercami, szlachetny porucznik Col- 
lin, urocza Anna, — mój Boże, tyle 
irapujących momentów i ciekawych 
zdarzeń, tyle tragicznego napięcia i— 
tak być powinno — jak najlepszy ko- 
niec. Do powieści został dołączony 
słowniczek wyrazów żeglarskich, — 
już samo poznanie kilkudziesięciu efek 
townych wyrazów języka marynarzy, 
jest bardzo korzystne dla nas, mających 
mały, ale piękny kawałek prawdziwego 
morza!. 

Nasi młodzi marynarze mogą od- 
być poważniejsza podróż morską, mia- 
nowicie wyruszyć z Kolumbem na po- 
szukiwanie stałego lądu gdzieś za oce- 
anem. Właśnie niemiecki pisarz Jan 
Muron w powieści: „Wyspa Hispano- 
la* zarysowuje dzieje wyprawy  Ko-- 
lumba, zresztą nietylko dzieje wypra- 
wy, ile dzieje ducha ludzkiego na tle 
wyprawy do Ameryki. 

W sposób zdecydowany przeciwsta 
wia autor genjusz Kolumba małości du 
chowej jego otoczenia, oraz pierwot - 
ne, pozbawione jakiejkolwiek kultury, 
lecz szlachetne postacie dzikich — cy- 
wilizowanym barbarzyńcom, niosącym 
nieraz zatratę kultury. 

Wiele ciekawych i wzruszających 
momentów znajdzie każdy czytelnik w 
bardzo zajmujących powieściach Al- 
freda Rambauda: „Pierścień Cezara* i 
Florence Barclay „Biała ksieni z Wor- 

cester', świadkiem nadzwyczajnych 
zdarzeń będzie, gdy pozna niezwykłe 
opowiadanie Ronalda A. Knoxa „Czyja 
reka?“. 

Jeżeli zaś czytelnik tak młody, jak 
i dorosły szuka w książce nietylko roz 

rywki, ale i pewnej nauki, odświeżają 
cej umysł i duszę, niech zwróci uwagę 
na dzieło Henryka Ghėona p. t. „Sza- 

tach dziecięcych błogosławionego Jana-farz łask bożych*. jest to żywot św. 
Bosco. Opowiadanie to, pozbawione 
sztucznego patosu i fałszywego tonu 
kaznodziejskiego, o co tak łatwo w po 

" dobnych pracach. napisane żywo, pięk 
nie, literacko,, jest doskonałą lekturą. 
Bardzo dobre ilustracje Marji Jaroszyń 
skiej jeszcze bardziej ożywiają całość. 

Bardzo zbliżoną do tej książki jest 
inna, również przez p. Jaroszyńską iłu 
strowana, a mianowicie „Śladem 
bohaterów* Elżbiety Schmidt - Pauit. 
Jest to powieść o życiu św. Tarcyzju- 

  

_. sza. Wreszcie trzecia książka p. t. 
„Bóg w serduszkach dzieci“ zawiera 
jedenaście powiastek francuskiego 
poety katolickiego Franciszka |amme- 
sa. Treścią książki są „ośm błogosła- 
wiejstw*, czyli opowiadania z życia 
dzieci na tle wersetów z ew. św. Ma- 

teusza; w drugiej zaś części książki są 
trzy opowiadania na temat wiary, na- 
dziei i miłości. : 

Młodzież starsza ma szereg ksią- 
żek różnej treści. Dla dorostających 
panienek będzie „Krótewna* — bardzo 
miłe opowiadanie o młodości  Bronki 
(„Królewny*), która po stracie rodzi- 
ców znalazła serdecznych i ofiarnych 

Jana Vianney, proboszcza z Ars. 

Niezwykła postać, niezwykłe žy- 
cie... 

Jakże przyjeranie jest iść krok za 
krokiem śladami świętego szafarza 
łask bożych, przyglądać się jego czy- 
nom, być świadkiem nieżwykłych wzlo 
tów jego czystej duszy i zamknąć ksią 
żkę z roziskrzonym wzrokiem. Czy 
wolno być pesymistą, jeżeli się wie, 
jakie wyżyny mogą być udziałem du- 
szy ludzkiej, oczyszczonej z brudu po- 
ziomego życia? 

Książkę za książką biorę do rąk i 
odkładam na stronę. 

Pozostała tylko jedna (u mnie na 
biurku, nie w księgarniach!). 

Młoda i wybitnie utalentowana lite 
ratka Wanda Miłaszewska napisała po 
wieść p. t. „Czarna Hańcza”. Czy to 
jest powieść? Chyba, nie! Jest to opo 
wiadanie o podróży żaglowcem wzdłuż 
Czarnej Hańczy (jest taka rzeka!) i 
jeziora Wigry. 

Nie jest to jednak dziennik podró 
ży, ani sprawozdanie. Jest to napraw- 
dę powieść, która nie jest powieścią! 
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Hitlerowcy przeciwko „Hindenburgowi 
KRÓLEWIEC. PAT. — Prezydjum lzby sek 

Rolniczej w Królewcu postanowiło ponownie 
rozważyć sprawę wniosku, w którym lzba 
domaga się ustąpienia prezydenta Hindenbur 

ga. 
Pod wrażenem echa, jake uchwała wywo 

łała oraz pod grożbą rozwiązania tutejszej 
Izby przez rząd Rzeszy prezydjum Izby skwa 
pliwie skorzystało z pewnych przepisów for- 
malnych, które przy powzięciu uchwały n'e by 
ły w pełni dotrzymane, Mimo obecnej próby 
włycoiywania się z całej sprawy, która naro 
bła tyle wrzawy w Niemczech, fakt uchwa- 
ienia wniosku, wymierzonego przeciwko 0s0- 
bie Hindenburga, n.e może być zatarty. Wnio 

Zamek Sztutga 
BERLIN. — PAT. — W czasie po- 

żaru starego zamku sztutgarckiego do- 
tychczas poniosły śmierć dwie osoby, 
a 11 — ciężkie rany. Mimo akcji ratun 
kowej, prowadzonej przez całą noc, 
oddziałom straży ogniowej nie udało 
się stłumić ostatecznie ognia. Pożar 
przerzucił się rana z niebywałą siłą na 
część południową zamku. 

Oprócz tłumenia ognia w tem skrzy 

przedstawiony na  następnem 
walnem ona izby Rolniczej w Kró 

lewcu. 
Ze względu na skład osobowy delegatów 

Izby ponowne przyjęcie uchwały jest prawie 

pewne, Hitlerowcy, którzy są wn oskodaw- 
cami powyższej uchwały, w dalszym ciągu 
podtrzymują swe wrogie stanowisko wobec 
obecnego prezydenta Rzeszy, Sprawa ta 
jest charakterystycznym objawem tendencyj, 

panujących w łonie z.emiaństwa wschodnio- 

pruskiego, które mino otrzymywania od lat 
znacznych subwencyj na każdy: m kroku szko 
dzą rządowi i domagają się nowych p:zywile 

jów. 

rcki w gruzach 
dle, dzisiaj kontynuowano gaszenie 0- 
stateczne zgiiszcz i zapezpieczanie nad 
wątlonych części budynku. Podczas 
tych prac zawaliła się jedna część zam- 
ku, zasypując gruzami oddział ratunko 
wy. Szkody miaterjalne wyrządzone 
przez pożar dochodzą do 5  miljonów 
mk. Nietknięte zostało ogniem tylko za 
chodnie skrzydło zamku wraż z okoli- 
cą, 
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NIECH WRACA ZYWA, ZDROWA KREW W ŻYŁY OJ- 
CZYZNY. NIE DAJMY SIĘ \МУМАКОРАМЛАС NASZEJ 

EMIGRACJI 
Złóż grosz na „Fundusz Polskiego Szkolnictwa zagranicą", 
na konto P. K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki 

© Szkołę Polską. 

  

Jak zorganizaw 
Ci, którzy znali pracę GPU w daw 

niejszych czasach — pisze korespon- 
dent „Socjalisticzeskago Wiestnika“— 
nie potrafią sobie przedstawić obec- 
nych zracjonalizowanych i bardziej wy 
rafinowanych metod rapcy tej instytu- 
cji sowieckiej. Specjalną sortę pracow 
ników GPU stanowią jej organa śled- 
cze. Z jakich to ludzi rekrutują się ci 
urzędnicy? Są to w wielu wypadkach 
dawni prawnicy, adwokaci, ludzie z 
wyższem wykształceniem, z doskonałą 
„ogładą towarzyską". Oddział śledczy 
GPU jest wogóle najgrzeczniejszą in- 
stytucją w RSSR. Zanim „wglądiią do 
duszy człowieka", poczęstują go papie 
rosem i schlebiają mu. Jednakowoż 
biada ofierze, gdy z pod maski grzecz 
ności wychyli się prawdziwe oblicze 
GPU. Nie zna miłosierdzia. 

W oddziale śledczym są specialiści 
do przesłuchiwania ludzi różnych cha- 
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ana jest G.P.U.? 
rakterów. Urzędnik przeznaczony do 
przesłuchiwania „ludzi sentymental- 
nych* potrafi grać na najbardziej de- 
likatnych strunach duszy ludzkiej. Są 
również fachowcy dla „brutalnych 
przesłuchiwań*, którzy posługują się 
grożbami i którzy krzyczą przeraźliwie. 
Specjalni fachowcy przesłuchują w spra 
wach trwających bardzo długo. Prze- 
słuchiwany przebywa w lokalu urzęd 
nika śledczego niekiedy przeszło 24 go 
dzin bez przerwy, a urzędnicy  kilka- 
krotnie się zmieniają. 

Naczelne organa GPU gorliwie śle 
dzą postęp nauki europejskiej. Człon- 
kowie GPU uczęszczają na odczyty z 
dziedziny psychologji i psychoanalizy. 
Dyscyplina w GPU jest nadzwyczaj о- 
stra, Za najmniejsze uchybienia czło- 
nek GPU może skazany być na wyspy 
Sołowieckie lub rozstrzelany bez jakie 
gokolwiek sądu. 

A A, ii 
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E Charyton 

Zamiast małowartościowych podarków 

„AA FA OW OOO TLT 
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Oryginalnie potraktowany temat, do- 
skonała narracja i prześliczne ilustra- 
cje sprawiają, iż książka  Miłaszew- 
skiej jest zjawiskiem wyjątkowem. 

Wiadomości krajoznawcze, przygo- 
dy sportowe, refleksje, owiane cza- 

rem prawdziwej poezji — oto cechy 
niezwykle oryginalnej, wielkiej warto- 
ści, ciekawej książki. 
Książkę ilustrował p. Jan Bułhak, ilu- 
strował fotografiami... I pod tym wzglę 
dem książka jest unikatem. Fotografje 
w książce są raczej nieprzyjemne i nie 
mogą rywalizować z rysunkami. 

Fotografje, potraktowane jako ilu- 
stracje malarskie, dotychczas widzieli- 
śmy tylko w „Mojej ziemi” p. j. Buł- 
haka, ale tam zresztą były oryginalne 
odbitki fotograficzne. W „Czarnej Hań 
czy* są fotografje (ale jakie!) w re- 
produkcjach (ale jakich!). 

APTECZNY D.-H. 
Wilno, Mickiewicza 7, tel. 9-71. 

Największy wybór perfum, kosmetyków środków gospodarczych. 

CENY NAJNIŻSZE 
Oddział hurtowej sprzedży:, 

WAAAAAA AAAA AAAA AAAA AAAA RAA AA BOA AAAA DAGA A AAAA 

owicz;S= B 

AAAAAAAAAAASAAAASAAASAAASAAAAAAAAAAAAAA AK 
JP! NAA yt 
VYVVVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYYYN 

udzielamy 10 proc. rabatn świątecznego 

Wieika 58, Tel. 3-92. 

jeżeli kto jeszcze zastanawia się 
nad tem, czy fotografja jest sztuką, 
niech pozna ilustrację J. Bulhaka do 
„Czarnej Hańczy* niewątpliwie 
nawróci się odrazu na wiarę fotografi- 
ków i zacznie podzielać ich entuzjazm, 
z którym oni walczą o coraz szrsze po 
le działania dla swej sztuki. Brawo! 

Brawo! . 
Tu należałoby postawić kropkę, 

gdyby się nie nasuwała pewna uwaga 
w związku z wymienionemi książkami. 
Oto wszystke książki nadają się. na 
prezenty gwiazdkowe ze względu prze 
dewszystkiem na wytworne wydanie. 

Cena tych książek od 3 zł., Śred- 
nio — 5 zł., najdroższa „Czarna Hań- 
cza'* z licznemi, przepięknemi ilustra- 
cjami — zł. 9. Czyż mamy prawo mó- 
wč o tem, že książki są drogie?... 

W. Ch. 

"stwo siada do brdža i gra na orzechy, 

W _WIRZE STOLICY 
SKROMNA WILJA 

Nieznośne i szkodliwe nawyknienie jedze 

nia wogóle, a obficiej ; smaczniej w uroczy 

ste święta, jest tego roku specjalnie godne 

potępienia. Z przyjemnością czytałem w pi- 

smach zgrabne wierszyki, PKO nawołujące 
da oszczędności. 

— Niema z czego, mówią jedni. 

— A potem djabli wezmą naszą wialutę 

i figa, mówią drudzy, 

— Jakie zwierzę jest dla nas synonimem 

poczciwości, roztropności i wszelkich skon- 

densowanych zalet? 

Pszczoża! 

A cóż robią pszczółki? Bezmyślnie ciu- 

łają miodek da ula, do swego PKO, nie zwa 

żając co będzie, I spotyka je zawsze przy- 

krość, bo zabierają im trzy czwarte — ale ta 

jedna czwarta wystarcza na zimę. 

A czy bylo tak kiedy, by pieniądze od- 
łożone się zmarnowały? Nie pamiętam takie 
go wypadku, Grabski dawał złotówkę za 
1.800.000 marek, kto miał klka miljardów 

dostał kilka tysięcy, jeśli przypadkiem histo- 

rja się powtórzy i będą włymieniać złote na 
srebrniaki, to górą ten, co będzie mia! wię- 
cej złotych, Przypuśćmy, że za 3.000.000 zł. 
dadzą jednego srebrniaka. Jąke to szczęście 
że jeszcze nie dziś zaczyna się wymiana — 
ktoby tam z nas dostał choć pół sebrniaka! 
Ale trzeba być przezornym nie można w de- 
cydującej chwili nawet nie zobaczyć nowej 
monety. Zaczynajmy oszczędzać, by w ra- 
zie wprowiadzenia srebrniaków zdobyć się 
choć na jeden egzemplarz. Ja już odłożyłem 
30 groszy — resztę, mam nadzieję, wkrótce 

  

'uzupełn'ę, 

Święta należy zatem przeprowadzić о- 

szczędnie. Oczywiście musi być ryba, Do- 
brze, trzymajmy się tradycji. Kółko znajo- 
mych — jakie 50, 60 rodzin — kupuje współ 
nie blaszankę szprotek, każda rodzina do- 
staje jedną szprotkę, Kładzie się szprotkę na 
desce, wyłamuje drzwi, zachowując wszel- 
k: rytuał, wnosi na wilję. 

Wiadomo, że kutii nikt jeść nie chce, bo 
to wielkie paskudztwo, ale musi być, Otóż 
należy tak postąpić. na półmisek położyć ce- 
gtę, przykryć ją serwetą, Obnosić wkoło i 
proponować: — proszę, może kuti Każdy 
naturalne się wymówi, cegła wróci nietknię- 
ta do kuchni, złoży się ją starannie na bo- 
ku, co roku po wilji będzie się dodawać je- 
dną — wreszcie wybuduje się z kutii nowy 
chlewek. 

Barszcz czerwony z uszkami jest nieod- 
zowny. Ale w dobie kryzysu biesiadnicy mu- 
szą przecie odczuć, że coś się zmieniła, Go- 
sposia tedy oznajmi: — „skasowałam uszki i 
burak, pozatem wszystko zostało!" i nale- 
je każdemu wieki talerz. 

  

Kolej na 'majonez, Pan domu przypomni 

w krótkich słowach, iż Batokudzi są naj- 
zdrowiszem plemieniem na świecie, a majo- 

nezu nigdy nie jedzą, Majonez jest szalenie 

szkodl'wy. Wynalazca majonezu umari w 
niespełna 85 lat po dokonaniu gubnego od- 

BE Stwierdzono niezbicie, iż wszyscy ja- 

dacze majonezu umierają wcześniej, czy 
później, Higjena — czy majonez, Naturalnie 

m'lszą higjena. Precz z majonezem! 

Kompot, 

Pomysłowa gosposia wnosi salaterkę peł- 

ną wody, wrzuca kilka jabłek, gruszek i ka- 

wiałeczek cukrt, Ostatni krzyk mody: kom- 
pot na surowo. Aplauz powszechny, każdy 

coś dostaje na spodek, tym dla których za- 

brakło owoców, daje się syrop. 

Po sutej wilji bakalje, Ćwierć kla orze 
chów. Rozdziela się je porówno,  towarzy- 

Ww 
ten sposób orzechy przetrwają do przyszłej 

wilii, nikt nie może ich zjeść bo — a nuż 
jutro przegra... Karol, 

PARNIKiasmeu 
udoskonalonego systemu, bardzo osz- 
czędne i praktyczne w użyciu, tudzież 

gniotowniki, płuczki | sor- 
towniki do kartolli poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, ul. Zawalna 11-a, 

Dogodne warunki kupna, : 
Żądajcie prospektów. 

  

  

          

      
    
    

       

  

= PZZYET rem 
Angielski nożyk © dłu. 

giem wycięciu do 
twardego zarostu 

DE LUXE 

Sporty zimowe 5 racjo- 
nalne odżywianie 

Pierwszy śnieg to zapowiedź sportów. zi 
mowych, to gorączkowe szykowanie sprzętu 
narciarskiego, to rozkoszne przeczucie pędu, 
wichru, skoków szalonych, lotów w prze- 
strzeń, Tam, gdzie niema terenów narciar- 
sk ch i saneczkowych, myśli się o ślizgawce. 
Niedługo zobaczymy przed sklepem z łyżwa 
mi. dobrze znany z ubiegłych zim obrazek: 
małych uczniaków w ciepłych paltach i zmar 
zniętych obdartusów, wpatrzonych w stalo- 
wy przedmiot smoich marzeń — łyżwy, 

Zbytecznem jest dowodzić, jak dodatni 
włpływ wywierają wszystkie sporty, a w 
szczególności sporty zmowe na organizm i 
psychikę człowieka,  Wyrabiają "mięśnie, 
wzmacniają serce i płuca, ćwiczą bystrość 
oka, pobudzają szybkość decyzji, dają ra- 
dosne samopoczucie energji i odwagi, wresz 
cie są źródłem nezastąpionego treningu w 
dziedzinie zdobywania, zwalczania przeszkód, 
przełamywania trudności, uszlachetniania in- 
stynktu wałki. 

Aby jednak dodatni wpływ sportów Zi- 
moiwych wykorzystać w całej pełni dła orga 
n'zmu, nateży zwrócić baczną uwagę na ra- 
cjonalne odżywianie. Menu sportowca po- 
winno składać się z dan lekkich, łatwo straw 
nych, a pożywnych, Wsżelkie potrawy cięż- 
kie objętościowe, pieprzne, wymagające 
nadmiernej, długiej pracy narządów trawien 
nych, podniecające pragnien e, powinny być 
wykreślone z jadłospisu narciarza. 

Przy wyborze składników odżywiania 
sportowca trzeba brać pod uwagę trzy mo- 

  

  

menty: ilość kałoryj, łatwość i szybkość 
przyswajania, zdolność usuwania  zmęcze- 
nia, 
Tym trzem warunkom w zupełności od- 

powiada cukier, czy to w formie takiej, jak 
cukierki, czekoladki, pomadki, konfitury itp. 
czy to w postaci czystej, jako rafinada. 

Cukier jest niezastąpionym pokarmem, 
zwłaszcza tam, gdzie warunki n'e pozwalają 
na rozpalanie ognia, na przygotowanie po- 
siłku, na dłuższy postój, lub transport žyw- 

ności, 
Ota wyścig narciarski, długa i uciążliwa 

wyprawa terenowa, gdzie minuta odpoczyn- 
ku może przekreśl ć zwyciestwo, gdzie nie- 
ma czasu na wydobycie, przeżucie, i połknię 
cie kęsa biszkopta, zresztą zupełnie lodowa- 
tego. 

Kawałek cukru, karmelek ssany Ped 
mozolnega wstępowania pod górę, nie ty 
momentainie zaspokaja przykre pocz gło 
du, ale dodaje sił, usuwa zgubne skutki zmę 
iczenia, dep wyczerpan € nerwów, 
omdlałość mięśni, 

Cukier tu najważniejszy _ sprzymierzeniec 
narciarza w wałce z zmnem, z przestrzenią 
i ze zmęczeniem. llgż to razy podczas błą- 
dzenia pośród śn'eżnej pustyni, kiedy w ple- 
caku nie było już ani kawałka suchara, a z 

   

     

  

  

  

   

      

     

  

termosu dawno wysączono ostatnią kroplę 
ciepłego napoju, ka sk cukru był ty! 
zbawicą, k pozwoli wędrowcową prze- 
trwać wszystkie trudy, zwałczyć mieludzici 
zmęczenie i dotrzeć pomyślnie do upragnio- 
nego schroniska, 

Niedość jednak brać ze sobą zapas cukru 
ę. Nasz organizm sam jest do- 

skonalą arnią, magazynuje paliwo i sza- 
fuje niem rotropnie w chwilach wysiłku i 
żywszej ekspansj mięśniowej, 

Kto chce osiągnąć dobre wyniki sportowe, 
powinien zawczasu nasycić swój organizm 
cukrem, przyzwyczaić go niejako do szybkie 
go absorbowania ; reagowania na ten wspa- 
nialy środek odżywszy, który we właściwiy 
momencie st się materjałem pędnym, wio 
zącym go do niezawodnego zwycięstwa, 

BOHATER N UKS 
BOSTON, PAT, — W miejskim szpitalu 

tejszym zmarł 24-letni student wydziału 
medycyny uniwersytetu Harward, który od 
wielu lat chorował na serce i wiedząc, że cho 
roba ta spowoduje rychłą Śmierć, zapisał się 
na medycynę i i systematycznie studjował swą 
chorobę, zapisując codziennie jej symptómy, 
aby specjaliston: chorób sercowych dostar- 
czyć materjału do dalszych badań i leczenia 
choroby. 

   

    

    

  

Teatr w Lutni 
VERNEUILA. 

„TAK SIĘ ZDOBYWA KOBIETY* 
Kiedy po czterech aktach zapada 

kurtyna, autor Ludwik Verneuil zape- 
wne zaciera ręce z zadowoleniem, że 
udało mu się publiczność tajemniczo- 
ścią figur i akcji wielce niepokoić. 
Widz też posuwa się w ciemności, dzi- 
wiąc się, że wszystko jest tajemnicze 
i że nie ma końca enigmatom. Autor 
na chwilę nie nudzi, ręką swą sprawną 
przez zawiłość akcji prowadzi dofinale, 
gdzie już można ryczeć ze śmiechu, ile 

dusza zapragnie. 
Istota sztuki jest więcej niż prosta. 

Nic więcej nad to, że Wyrwicz kocha 
Brenoczy. Wyrwicz jako Jacques Du- 
rand, Brenoczy jako Ewelina Dumon- 
tier. Skoro kocha to zdobywa ją, a że 
zdobywa sztuczkami, trukami, to już 
jest farba dzisiejszej epoki. Aby zdo- 
bywać swą flammę, kładzie na się łach- 
many złodziejskie i bierze do ręki wy- 
trych. To znowu wślizguje się do sa- 
lonu we fraku i udaje jednego z finan- 
sowych potentatów świata. Wyrwicz 
jest w tej sztuce komedjopisarzem. Mo 
żemiy podziwiać, jak odbija Jaškiewi- 
czowi niedoszłą kochankę, to jest wła- 
śnie panią Ewelinę, z którą. Jaśkiewicz 

niedorajda nie wie dobrze co zrobić. 
Naprawdę Jaśkiewicz ma kilka razy 
minę, jak kot, który ogląda śmietankę, 
a... szybą. Doprowadził przecie do te- 

go, że już może po nią sięgnąć, kiedy 
Wyrwicz gracko wskakuje przez okno. 
A mąż, spytacie się, mąż Eweliny co 
robi, skoro Ewelina ma tego swojego 
męża, fabrykanta zabawek? Mąż pil- 
nuje swej żony, choć nie kocha tej żo- 
ny. Odda ją nawet jak laleczkę, którą 
fabrykuje, skoro godzina wybije na ze- 
garze, czyli będzie owo finale, którym 
kończy się sztuka. 

Teza, którą wygłasza Verneuil z 
emfazą, paryskim tupetem jest zawar- 
ta w tytułe sztuki i całej tej treści, któ- 
ra ma prawo być ochrzczoną detekty- 
wicznym W każdym 
razie Verneuil z najpoczciwszą wiarą 
i błyskiem w oku djabelskim pragnie 
w nas wmówić, że šwiecidelka są za- 
wsze potrzebne, skoro ma być kobieta 
zdobyta! Perły szklane wystarczą dla 
murzynek w Afryce. Dla Paryżanek mu 
szą już być świecidełka w formie 

owych heroizmów, które z mężczyzny 
czynią ideał odwagi, inwencji w walce 
o śmierć i życie. Na świecie bohater- 
skie izmy zastąpione są dziś przez 
gle przed światłem, które działa jak bal 
chy, ale rewolwer i nóż. Verneuil wma 
wia nam, że epoka dzisiejsza sankcjo- 

nuje jego tezę i że na niej widocznie 
warto komedję zbudować skoro ta ko- 
medja nie będzie wygwizdaną przez 
publiczność, ale odwrotnie oklaskiwa- 
ną j owacyjnie witaną. 

W każdym razie faktura sztuki jest 
arcydziełem konstrukcji, skoro po za- 
wiłościach następuje raptownie rozja- 
śnienie. Ma się wrażenie, że nagle 
wszystkie nici tajemnicze, wszystkie 
węzły i sekretne szpulki zlewają się w 
jedno, to jest jedną prostą, arcyprostą 
nitkę i że nietoperze, które latały sze- 
leszcząc nieprzyjemnie, zemknęły na- 
gle przed światem, który działa jak bal 
sam po cudackich piruetach. 

Pani Brenoczy gra rolę tytułową. 
Na scenie w: Lutni ma ostre kontury na- 
wet wtedy, kiedy uwodzi ją, lub prag- 
nie uwieść ów przyjaciel domu, które- 
mu się oddać chce, aby mścić w złości 
na mężu. Z palety barw Brenoczy, bu- 
chają nerwowe refleksy į nie ma owych 
miękkości, któreby się pragnęło wi- 
dzieć, skoro przecież Eros zastawia 
swe sidła. Bo przecież jest rzeczą 'a- 
sną, że pani Ewelina ucieka do Seri- 
gnego Jaśkiewicza nietylko gwoli zem- 
sty. Mąż, czyli pan Bielecki daje jej 
wszystko, tylko nie czar zapomnienia. 
Kobieta uwodzona nie może być nie 
kobietą. Nie sądzę też, aby barw od- 
powiednich nie mogła dobyć ze siebie 

Brenoczy. Są miejsca, gdy głos pani 
Eweliny w Lutni mięknie i gdy czuje- 
my, że nagle jakaś klapa otworzy się i 
że piak rajski pocznie zmiękczonym 
głosikiem wzruszenie swoje wydzwa- 
niać. Pani Brenoczy ma napewno całe 
kwantum marzycielstwa w sobie, za- 
tem owe tony, bez których Julja Capu- 
letti nie byłaby usidliła Romea. Na sce 
nie Lutni pani Ewelina zazdrośnie za- 
myka czułe tony na pięć kłódek. Sądzę 
jednak, że aktorski tupet przemoże pe- 
wnego dnia wsżystkie te tremy, pocho- 
dzące stąd, że chce się swoją najtajniej 
szą treść trzymać dalej za zasłoną. Cóż 
ma robić Jaśkiewicz uwodząc, skoro 
napotyka na same ostrości i kanty, na- 
wet w barwie głosu, Zaręczam, że po- 
dwoi, potroi zdobywanie, skoro tylko 
zczeźnie trochę głos oporny i skoro do 
orlicy dodana będzie gołębica, która 
gruchać pragnie. 

Jeżeli już mamy mówić o galerji 
kobiecej, to obok Hortensji Jasińskiej- 
Detkowskiej (chce uwieść męża pani 
Eweliny) należy wymienić Lubowską, 
zwykłą służącą, Helenkę, która czyści 
podłogi i ściera kurze w garsonierze, 
do której prowadzi Jaśkiewicz Eweli- 
nę. Lubowska dała typ, artystycznie 
pełeń niezwykłej finezji. Ma ta Helenka 
w tem swojem mizdrzeniu się inwencje 
pierwszej klasy, chciałoby się powie- 

dzieć wileńskie, skoro w Wilnie był 
Siestrzeńcewicz. Kto oglądał rysunki 
tego niezwykłego malarza, Ropsa w 
edycji tutejszej (pokazywał Bułhak kie 
dyś te rysunki, które nawiasem powie- 
dziawszy też wiszą w pensjonacie Cy- 
wińskiej), ten napotka w Lubowskiej 
mocno pokrewny ton. Helenka, ma 
przed sobą, jeśli nie wpadnie w manie- 
rę, świat do wygrania niezwykły i bę- 
dziemy ją śledzić i nadal, aby nie za- 
przepaściła tej swojej groteski, poda- 
nej w tak wyrafinowany sposób. 

Wyrwicz byt szczęśliwym kochan- 
kiem jak Proteusz przeobrażając się 
przez kilka typów aż do tego komedjo- 
pisarza aa ostatku, który żonę zabiera 
Bieleckiemu. Ten ostatni był wyborny, 
miał ten swój ruch głową mikołajkowy, 
mogący żonę wyprowadzić z równo- 
wagi. 

Arcydziełeni, pełnen w sztuce był 
Wołłejko, szczyt prostoty tej najwięk- 
szej cnoty w sztuce. Wołłejko ściągał 
na siebie całą uwagę i Wołłejko po- 
zwalał defilować w sztuce perwer- 
sji konstruktywnej Verneuila. Dzięki 
Woiłejce wyrastała sztuka do nieby- 
wałych rozmiarów, potworniała i wy- 

dymała się, pęczniała od  tajemniczo- 
ści, wzbierającej powoli, jak woda pię- 
trząca się coraz wyżej przy wylewie. 

Kiedy przy końcu sztuki Wołłejko 

pokazuje się nam już bez maski, wtedy 
buchamy najgłośniej śmiechem. Wszy 
stko bowiem co dotąd było tajemnicze 
staje się teraz aż dotkliwie jasne i w 
tej jasności aż jedrnie zdrowie i moc- 
ne. Cień Dejunowicza (komisarz poli- 
cji) przepada i ze wszystkich stron wa 
li to jedno Światło, które tłumaczy, po 
co były komplikacje poprzednio, któ- 
re nas fascynowały. Wołłejko jest in- 
spiratorem hokus-pokus, na scenie, kor 
bą, która kręci wszystkiem i wrzystko 
przez swoje chytrości ożywia nadmier- 
nie. Cóż to za finale soczyste: mąż się 
cieszy, kochanek się cieszy, inspirator 
się cieszy, moralne prawo się cieszy, 
publiczność się cieszy, aktorowie się 
cieszą. Nie jest codzienną sztuka, w 
której obok tego, że bawić się można 
i mocno śmiać się jest i wielka intryga, 
za którą śledzić z napięciem potrafimy 
i wreszcie to, co dał Makojnik, dekora 
tor, to jest piękny salon otwarty na 
ogród, w którym pani Brenoczy: jest 
zaisie królową. Dobrze jest widzieć w 
czasach dzisiejszego kryzysu taki sa- 
lon, taką suknię i przypomnieć sobie, 
że na Świecie może Dyć szelest jedwa- 

biu. . 
Szelest ten upaja ucho wrażliwe, sko - 

ro oko ogląda miraże... 

Mieczysław Limanowski. 
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ŻOŁNIERZ POLSKI—NA FRON- 
CIE POMOCY DLA BEZROBOT- 

NYCH. 
Wśród różnych koszmarnych ho- 

1oskopów, suutych w najczarniejszych 
barwach przez wszelakich pesymistów, 
opozytjomstów i inne klasy zawodo- 
wych płaczków, wykastrowanych z 
energji czynnej, winno się podnieść, 
jako zaprzeczający temu wszystkiemu 
jedon fakt: żołnierz polski nie płacze, 
nie gada, a robi. Ten rozumie Pań- 
stwo i Jego przyszłość. Bez rezono- 
wania staje na każdym posterunku do 
pracy pozytywnej. 

W czasie wojny lał krew, gdy inni 
debatowali, w czasie pokoju mimo 
ciężkiego trudu żołnierskiego, czule 
jak sejsmograf notuje wszelkie wstrzą- 
sy orgamizmu społeczeństwa i natych- 
miast reaguje. 

Kryzys gospodarczy, dotykający 
boleśnie tysiące obywateli wywołał 
odruchowy i żywy rezonans wśród 
braci Żoinierskiej przedewszystkiem. 
1 tu żołnierz polski nie dał się zdy- 
stansować. Kroczy w pierwszym sze- 
regu ofiarności, 

Mamy do zanotowania nowy jej 
dowód. Oto wszyscy szeregowi 
Pułku Piechoty Legionów — pozatem, 
że wszyscy ofcerowie i podoficero- 
wie pułku opodatkowali się miesięcz- 
nie na beziobotnych, skutkiem czego 
już za listopad i grudzień b. r. z 1 
p. p. Leg. wpłynęło do Funduszu 
Bezrobocia 711 zł. 50 gr., że pułk ja- 
ko taki wydaje 50 porcyj żywności 
dla bezrobotnych, 50 porcyj dla bied- 
nych dzieci, że ofiarował cały szereg 
części ubrania, zebranych we własnym 
zakresie, że własnemi siłami bezinte 
resownie wyreparował kilkadziesiąt 
par butów dla najbiedniejszej dziatwy, 
że nawet najmłodsze jego latorośle— 
dzieci oficerów i podoficerów zrzekły 
się podarunków Św. Mikołaja i wy- 
mogły na swych rodzicach dodatko- 
we drugie śniadanie dla swoich mło- 
dych, a najbiedniejszych kolegów i 
koleżanek, że grono Pań 1 p. p. Leg. 
zorganizowało w swoim zakresie 
„Gwiazdkę* dla biednych dzieci w 
jednej ze szkół miejskich — pozatem, 
jak powiadamy, do akcji tej samo- 
rzutnie przyłączył się całem sercem i 
Szary żołnierz pułku. Dał co miał. 
Zrzekł się tego, co stanowiło dla nie- 
go może dfugo oczekiwaną atrakcję, 
co przypominało mu może jego dom 
rodzinny, raz w roku. Zrzekł się świą- 
tecznych porcyj, należących mu się, 
jako poprawa wiktu żołnierskiego na 
okres Świąt, na rzecz jego współoby- 
wateli, dotkniętych przez bezrobocie. 
Wyraziło się to w sumie 300 zł., któ- 
ra została oddana Funduszowi Bez- 
robocia. 

© Jest to jego „Gwiazdka*, ofiaro- 
wana przez niego w  najpełniejszem 
zrozitłłewu swego obywatelskiego 
stanowiska, fakt, który jest oznaką 
wielkiego zdrowia moralnego żołnie- 
rza polskiego, oznaką, że me jest tak 
źle w narodzie, jak twierdzą zawodo- 
wi płaczkowie. 

Oby tylko znaleźli się naśladow- 
cy tego pełnego wyrazu czynu 20!- 
nierskiego wśród tych, którzy mają 
więcej do ofiarowania niż ów skrom- 
ny żołnierz. 

  

KSIĘGARNIA 

poleca: 

od najskromuiejszych do wykwintnych. 

Józefa Zawadzkiege 

$SIĄŻK 

(wafa: Ч 

Zamkowa 22; tel. 6 60. 

na podarki gwiszdkowo g 

na przeszło stu książ- 
kach ceny obniżyliśmy o 
       

  

  

WILNO. Wczoraj miał być wy- 
konany wyrok śmierci naspraw- 

cach ohydnego mordu pod Bras- 

ławiem. Skazani na powieszenie 

Mikołaj Sadowski I Włodzimierz 

Berdziel zostali w nocy powia- 

domieni, że P, Prezydent nie 

skorzystał z prawa łaski i że 

wyrok będzie wykonany. 

Wszystkie niezbędne przygo. 
towania do egzekucji były już 
poczynione | skazańcy szykowali 
się na śmierć. 

Nad ranem nadeszła jednak 
wiadomość, że kat Maciejewski 
nie może przybyć do Brasławia, 
bowiem w tym samym czasie 
dokonywa egzekucji w Barano- 
wiczach na rabusiu Moskaliku, 

Wobec tej nieoczekiwanej 

zwłoki, wykonanie wyroku odło- 
żono. Szdowski i Berdziel zosta- 
ną więc powieszeni dziś nad ra- 
nem na podwórku miejscowego 
aresztu policyjnego. 

Jak pokrótce podaliśmy |uż 
wczoraj, Sadowski i Berdziel za- 

mordowali przed trzema tygod- 

erty, którzy odcigli 
prawcy zawisną dziś na 
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PROJEKT MAUZOLEUM KRÓLEWSKIEGO © сутте mickiewi- 
W BAZYLICE WILEŃSKIEJ 

KOMISJA HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNA KOMITETU RATOWANIA 

BAZYLIKI ZAAKCEPTOWAŁA PROJEKT PROF. KŁOSA 

W dniu 22 bm. odbyło się pod prze 
wodnictwem E.]. ks. biskupa Michal- 
kiewicza wspólne posiedzenie komisji 
historyczno - artystycznej i komisji te- 
chnicznej Komitetu Ratowania Bazyli- 
ki Wileńskiej. Na posiedzeniu tem roz- 
patrzono szkice do projektu mauzoleum 
królewskiego pod kapłicą św. Kazimie 
rza, opracowane przez prof. J]. Kiosa. 
Trzy z pośród projektów przedstawione 
zostały w modelach, a mianowicie: 1) 
krypta ze sklepieniami žaglowemi, 
wspartemi na 4 iilarach, 2) krypta, po 
kryta jednem sklepieniem t. zw. „klasz 
torneru* (bez filarów), 5) krypta ze 
stropem želazo-betonowym  kasetono- 
wartym, 

  

     
    

  

   
Dziś 23 
Wiktorji 
Jutro 

Wigilia 

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

Z dnia 22 grudnia 1931 roku, 

Ciśnienie średnie 772, 

Temperatura średnia —2. 

Temperatura najwyższa 0. 

Temperatura najniższa — 4. 

Opad w mm. — 

Wiatr: półno,-zach, 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: pochmurno, przelotny Śnieg. 

    

ŻAŁOBNA 

W dniu imienin ś, p. Eugenji Diužniew- 

skiej dnia 24 grudnia br. w kościele Św. 

Trójcy, o godzuie 8, zostanie odprawiona 

Msza św. za spokój Jej duszy, 
Ks, L, Hryniewskį i koležanki. 

URZEDOWA 
— Zezwolenia na broń, — Przyjmowanie 

podań o prolongowanie pozwoleń na posia- 

danie ; noszenie broni na rok 1932 rozpo- 

czyna się z dnem 1 stycznia 1932 r. i koń- 

czy się z dniem 28 lutego 1932 r. Termin ten 

jest ostateczny. Osoby, które nie „złożą w 

tym terminie podań o prolongowanie pozwo- 

łeń na posiadanie broni, będą uważane za 

posiadających broń nielegalnie i zostaną po- 

cągnięte do odpowiedzia'ności administra- 

cyjno - karnej. Prolongat udziela Starostwo 

MIEJSKA 

— W dzień Wilji. Jutro urzędy są 

czynne tylko do 12 w poł., sklepy zaś 

otwarte być mogą do 6 wieczorem. 

— Wstrzymanie požyczek na remonty.— 
Komitet Rozbudowy wstrzymał udzielanie po 

życzek na remont nieruchomości wobec bra- 

ku funduszówi na ten cel. | : 

Starania wszczęte ostatnio o przyznanie 

Komiti vs: potrzebnych 100 tys, złotych nie 

odn osły żadnego skutku. 
— Lustracje sklepów. — Komisje sanitar- 

ne przeprowadzają obecnię lustracje sklepów 

spożywczych i rynków, gdzie są sprzedawa- 
ne artykuły pierwszej potrzeby, 

— Ceny na ryby. Starostwo grodz 
kie po zorjentowaniu się z tendencją na 
rynkach opracowało maksymalne ceny 
'ma ryby. Cennik zostanie ogłoszony w 
dniu dzisiejszym. 

— Pomoc w naturze najbiedniejszym. W 
lokalu przy ulicy Łukiskiej 1 rozpoczęło sę 
rozdawnictwo odzieży i obuwia najbardziej 
potrzebującymi bezrobotnym, Również roz- 
poczęła się akcja podziału zapasów żywno- 
ści dostarczonych przez komitet  bezrobo- 

    

niami kolegę swego Wiktora Ja- 
nułewicza, mieszkającego z nimi 
razem we wsl Wiesiełowo gminy 

jodzkiej. 

W dniu 1 grudnia po powro- 
cie z rokót sezonowych z Łotwy, 
wszyscy trzej dłuższy czas spę- 

dzili na pijatyce w  Brasławiu, 

dopiero w nocy ruszyl! w drogę 
do domu. Sadowski i Berdziel 
wiedząc, że janulewicz ma przy 

sobie uzbierane na obczyźnie 30 

dolarów, będąc jeszcze w Bras- 
ławiu, postanowili zawładnąć te- 
mi pieniędzmi. : 

Napadnięty znienacka Janule- 
wicz niemógł się nawet bronić i 

padł pod razami kilku uderzeń 
noża. 

Mordercy, chcąc utrudnić śledz- 
two w ustaleniu tożsamości zwłok 

KRWAWY MORD POD WILNEM 
Wczoraj nad ranem tut, policja śledcza 

została powiadomiona o znalezieniu przy szo 
S'e mejszagolskiej na 8 klm. od Wima zma- 
sakrowanego trupa kobiety średnich lat, 

Przybyłe natychmiast na miejsce wypad- 
ku władze po przeprowadzeniu wizji lokal- 

i 

m 

Po szczegółowem przedyskutowa- 
niu projektów i rozpatrzeniu modeli 
większością głosów zebrani wypowie- 
dzieli się za projektem krypty ze skle- 
peniami żaglowemi, wspartemi na 4 fi 
larach. Szczegółowy projekt według 
zaakceptowanego szkicu opracowany 
będzie przez prof. Kłosa w terminie do 
dnia 15 stycznia 1932 roku. 

Podkomisja, powołana do zorgani- 
zowania wystawy, odbyła w dn. 22 bm. 
zebranie, na które zaakceptowano 
przebieg dotychczasowych* prac o:ga- 
nizacyjnych. W związku z wystawą о- 
publikowane będzie specjalne wydaw- 
nietwo, poświęcone Bazylice Wileńskiej 
i tegorocznym odkryciom. 

2 lo 

    

cia, Wydawiana jest słon'na, mąka i kasza. 
— Autobusy „Arbonu*, — Wczoraj au- 

tobusy „Arbonu“ odbyły kilka próbnych jazd 

ulicami miasta. 

Duże, ładne wozy „Arbonu* ukazując się 

na ulicach wywoływały zainteresowanie 

wśród przechodniów, więc n'c dziwnego, że 

amatorów do przejażdżki, szczególnie darmo 

wej, było multum. 

Próby wpadły jaknajlep'ej, 

— Gwiazdka w ochronkach, W celu u- 

rządzenia gwiazdki w ochronkach, magistrat 

wyasygnował po 1 zł. 50 gr. na każde dzie- 

przebywające w tych zakładach, Za te 

pieniądze dzieci otrzymają drobne upomin- 

ki w postaci cukierków i orzechów, 

— Gmina żydowska wobec bojkotu, — 

Zwołane zostało posiedzenie gminy żydow- 

skiej, w celu zajęca stanowiska, wobec co- 

raz bardziej pogiębiającego się bojkotu han 

dlu żydowskiego. 

— Fundusz Bezroboca w nowym tokalu, 

Zarząd Obwoadowy Funduszu Bezrobocia w 

Wilnie podaje do wiadomości, że z dniem 

21 grudnia rb. Zarząd i Obwodowe Biuro 

Funduszu Bezrobocia przeniesione będą Z 

ulicy Subocz 22 na ulicę Portową 28 m, 6. 

Przyjmowanie reklamacyj i udzielanie in- 

formacyj w sprawach zasiłkowych odbywać 

się będzie nadal w lokalu Państwowego U- 

rzędu Pośrednictwa Pracy (okienko Nr 6) w 

dni powszednie z wyjątkiem poniedziałków i. 

piątków, 
Referat działu świadczeń przyjmuje bez- 

robotnych wi lokalu przy ulicy Portowej, po 

uprzedniem zgłoszeniu się w PUPP (okien- 

ko Nr 6). 
POCZTOWA 

— Poczta podczas świąt, — Urzędo- 

wanie w Dyrekcji Poczt i Telegrafów 

# м kancełarjach urzędów pocztowych 

w dniu 24 grudnia roku bież. ogranicza się 

do godz, 12, w dniach 25, 26 i 27 grudnia r. 

b. urzędowania niema, 
Urzędowanie w urzędach i agencjach po' 

cztowych ogranicza się w dniu 24 grudnia 

r.b. do godz, 17 — służbę doręczeń w tym 

dniu mniejsze urzędy będą wykonywały jed 

norazowo — doręczanie przesyłek pośpiesz- 
nych i dokonywanie protestów wekslowych 

normalne. 
W dniu 25 grudnia r.b, zewnętrzna siuż- 

ba pocztowa, oraz służba doręczeń przes, 

iek pocztowych ustaje w zupelności z wyjąt- 

kiem przesyłek pośpiesznych. 
W dniu 26 grudnia r,b. urzędy i agencje 

pocztowe będą czynne tylko w zakresie wy- 
dawania gazet adresatom, 

W dniu 27 grudnia r.b. urzędy i agencje 
pocztowe będą czynne jak w niedzielę oraz 
będą jednorazowo doręczały tylko przesyłki 

Esi i gazety. 
Godziny urzędowe w 

nie p ają bez zmiany, 

RÓŻNE 
— Najmilsze dzieci! teraz, gdy zbližają 

się święta Bożego Narodzenia z niemi rado- 
sna dla was gwiazdka, zaczynacie przeglą- 
dać ; uporządkowywać swoje zabawki, ma- 
cie ich dużo, jedno więcej, drugie mniej, 
lecz pamiętajcie, że w Wilnie jest dużo dzie 
ci takich biednych i chorych, które nietylko 
że zabawek nie mają, ale głodne kładą się 
spać, 

Do was wszystkich zwracamy się z proś 

wej ofierzo 
szubienicy 
adcięli swe] ofierze głowę, po- 

rzucając ją następnie w pewnej 
odległości od miejsca przestęp- 
stwa. 

Gdy pies policyjny odnalazł 

głowę a właścicielka piwiarni w 

Brasławiu rozpoznała, że są to 
zwłoki jednego z trzech robotni- 

ków powracających z Łotwy, po- 
licja szybko odnalazła winnych. 

Sadowski i Berdziei dopiero 
po pewnym czasie przyznali się 

do winy podając motywy zbrod- 
ni. Z pieniędzy zdobytych za ce- 
nę życia ludzkiego niemogii sko- 
rzystać. Gdy przyszli do domu, 
okazało się że banknoty są za- 
lane krwią, więc wrzucili je do 
ognia, pozbywając się w ten spo- 
sób widocznych dowodów prze- 
stępstwa, 

  

telegrafie į telefo- 

    

nej przystąpiły do oględzin trupa, 
. Zamordowaną okazała się Anna Jadzile- 

wicz (Rysia 22), która z racji świąt wybra- 
ła sę na wieś po zakupy. Sprawców poszu- 
kuje policja. 

- sunki dzisiejsze panujące 

czowskiej 
Przed wielu laty—miałem możność czę- 

sto obcować z nadzwyczaj miłą osobistością, 

—obdarzoną wybitną inteligencją i pamięcią; 

choć był już w podeszłym wieku — inżynier 

wojskowy generał — Eugenjusz Ś. p. Jabłoń- 

ski (stały mieszkaniec Bobrujska), gorący 

patijota, znawca wielki literatury ojczystej, 
wychowany w kulcie epoki Mickiewiczow- 
skiej często lobił poruszsć tematy, z tą epo- 

ką związane Tablica pamiątkowa, zmarłego, 
wmurowana w kościele Bobrujskim, jako 

głównego tundstora, pięknej świątyni, (kopja 

wileńskiej św. Ann ) pozostałej nad Berczy- 

ną, w tej naszej kresowej twierdzy. opromie- 

nionej dziejami ostatniej wojny; — pobytem 

pierwszego korpusu poiskiego generała Dow 

bora-Muśnickiego, obroną miasta przez dy 

wizje wielkopolskie, — generała Konarzewskie- 

go,—przywodzi na pamięć, iż zmarły jak 

wszyscy polacy patrjoci, również gorąco in- 

teresował się — proroctwem Mickiewicza 

„krew jego dawne bohatery a imię jego 

czterdzieści i cztery", ...dawał jednak cbjaśnie- 

nie bsrdzo proste i zrozumi:łe, dziwiąc się 

jednocześnie, iż tylu uczonych historyków i 

komentatatorów szusało 1 dotąd poszukują 

najzawilszych objaśnień! — Ostatnio czytamy 

w pismach, że znakomity kaznodzieja ks. 

Szlagowski, sięgnął aż do Biblii, szukając u 

$ go Ezechiela rozwiązania proroctwa, które 

miał na myšli Mickiewicz! 
Pamiętajmy, (mówił mi zmarły inżynier), 

o tem jak trwałą i żywą ideją była w epoce 

Mickiewiczowskiej — idea Napoleonidów Bo- 

napartych, — posta niechcąc wyraźnie wska- 

zywać, kogo w swem widzeniu, za zbawcę 

Polski uważa podał w formie inicjałów, które 

jeśli zamienimy na cytry rzymskie —otrzymu- 

jemy — czterdzieści i cztery! Miał na myśli 

księcia Ludwika Napoleona XLIV, ponieważ 

nadzieje zawiodły... dalszego dokładniejszego 

tłłomaczenia lub odwołania nasz wielki Duch, 

— narodowi nie przekazał! „Relatia relero* 

niech nasi historycy, do wielu tłomzczeń — 

dołączą powyżej przytoczone, nie osądzając 

mię, iż ośmieliłem się zacytować ten głos z 

za grobu. Dr. S. H. 

Dwoje dzieci 
przyjmę 

do kompletu 
pierwszy rok nauczania 

z francuskim 

Wiwulskiego 15, m. 2. 

bą abyście niepotrzebne zabawki i książecz- 

ki ofiarowali tym właśnie biednym dzieciom 

na gwiazdkę. з 

Ofiary składajcie, bądź sami, bądź przez 

kogoś ze starszych do Peradni Wileńskiego 

Towarzystwa Przeciwgruźliczego — ul. Že- 

ligowskiego Nr. I m, 16 od godziny 8-ej ra- 

no do 12 w południe codzieanie oprócz 

Świąt, Za każdą zabawkę skiadamy wam po 

dziękowanie w imieniu setek najbiedniej- 

szylch dz eci. 2 

Koło Opieki nad dz'eckiem gružticzem 

— Akcja niesienia pomocy bezrobotnym. 

Bezrobocie staje się wielką klęską społeczną, 

trapiącą cały Świat. Wałka z bezrobociem i 

pomoc bezrobotnym jest nakazem: chwili, 

Istniejący w Wilnie Komitet Wojewódzki 

walki z bezrobociem, rozwijając swą dzia- 

łalność, rozpoczął przed paru dniami wyda- 

wanie odzieży bezrobotnym, Akcja ta zosta 

ła zapoczątkowana w p erwszych dniach 

listopada, kiedy szereg organizacyj społecz 

nych zainicjował zbiókę starych ubrań, któ- 

ra dała wcale niezłe wyniki, : 

Stare ubrania i obuwie po dezynfekcji 

skierowywują się do odpowiedn'ch pracow- 

ni — szerokiej, krawieckiej, bieliźniarskiej i 

t.p. gdzie jest reperowane i przerabiane, 

oraz doprowadzane do należytego stanu. w 

pracowniach tych, mieszczących się w bu- 

dynkach powystawowiych w ogrodzie Ber- 

nardyńskim, są zatrudnieni wyłącznie praco 

wnicy, zarejestrowani w Biurze Pośrednictwa 

Pracy, 

W ten sposób Komisja Odzieżowa Kom. 

Woj. Walki z Bezrobociem niesie podwójną 

pomoc bezrobctnym. 

W styczn'u n. r. zostanie nanowo wszczę 

ta akcja zbierania ubrań i odzieży dla bez- 

borotnych, ale osoby, mogące coś ofiarować 

i odczuwające nędzę bliźniego, tak szczegół 

nie ciężką w okresie świątecznym, nie będą 

chyba czekać na specjalny apel, Potrzeby są 

wie'kie, bardzo wielkie! Szczegółnie brak 

jest“ paltocików i ubranek dla dzieci, 

Pamiętajmy o biednej dziatwie, pozba- 

wionej na święta nietylko jakichkciwiek pre- 

zentów, ale nawet czystej koszulnki i cie- 

płego ubranka!.. 

3 SPORTOWA 
— Bezpłatna poradnia narciarska, — W 

związku z nadchodzącym sezonem narciar- 

skim Okr. Ośrodek WF z dnia 19 grudnia 
br. otwiera bezpłatną poradnię narciarską, 
w której każdy początkujący narciarz bę- 
dzie mógł zasięgnąć informacyj, detyczą- 
cych odpiewiedniego zakupu sprzętu i e- 
kwipunku narciarskiego. 

iPorad udziela codziennie prócz świąt w 
godzinach 18 — 19 instruktor Okr, Ośrod- 
ka WF p. Lewon Józef. 

— Powszechne kursy narciarskie, — Ce 
lem udostępnienia najszerszemu ogółowi spo 

łeczeństwia uprawiania sportu narciarskiego, 

Okr. Ośrodek WF, łącznie z Wil. Okr, Źwł 

Narciarskim uruchamia, w miarę napiywają 

cych zgłoszeń szereg kursów narciarskich 

dla początkujących( dla pań, panów i dzie- 
ci). 

Zgłoszenia przyjmuje Okr, Ośrodek WF, 
w godzinach urzęfowych oraz w godz, 18 
—19 (prócz świąt). 

Opłata za kurs: 5 zł. dorośli i 3 zł. dzie 
ci do łat 14. 

Uczestnicy wani być 
własny sprzęt narciarski, 

TEA!R I MUZYKA 
— Teatry Miejskie ZASP. -— Dziś w śro- 

dę 23 i jutra w czwartek 24 bm, Teatry nie- 
czynne, 

REPERUAR ŚWIĄTECZNY 
— Teatr Miejski na Pohulance, „Logika 

pana Baltazara". — W pątek, dnia 25 gru- 
dnia br., o godzinie 8 wiecz, doskonała ko- 
medja Leopolda Marchanda „Logika pana 
Baltazara” w reżyserji Wacława Radulskie- 
go. Koimedja ta jest niejako satyrą na sto- 

wśród _ burżuazji 
francuskiej, Obsadę stanowią: pp. Kamińska, 
Szpakiewiczowa, Stanisławska, Budzyński, 
Czapliński, Ciecierski,  Detkowski, Gliński, 
Karpiński, Łubiakowski, Skolimowski, i Za- 
strzeżyński, 

W sobotę dnia 26 i w niedzielę dnia 27 
bm., o godzinie 8 w. „Logika pana Baltaza- 
Ta": 

— Teatr Mielski w Lutni, „Tak się zdo- 
bywa kobiety*. — W piątek, dnia 25 bm., 

zacpatrzeni we 

8. 

STANISŁA 
obywatel ziemi wileńskiej, 

po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach zasnął w Panu, 
z. Wileńskiej 

Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Ewangelickim (M. Pohulanka) 
w dniu 23 grudnia b. r. o godz. 5 pp. 

O czes: zawiadamiają pogrążeni w głęb. kim smutku 

Żona, dzieci, ojciec, siostry i rodzina 

o godznie 8 wiecz., pełna beztroskiego hu- 
moru komedja L. Verneu!la „Tak sie zdoby- 

  

             
   

  

wa kobiety”, Doskonałem urozmaiceniem 
przedstawienia jest najnowsza, peł 
peramentu piosenka „Rumba”* — k 
tańczy i odśpiewia p. Irena Brenocz T 

ąca główną rolę kobiecą, a do- 
skonała gra aktorów i nowe, pogo еко-    racje — sktadają się na piękną całość w do- 
wiska, W sobotę 26 i w niedzielę 27, o go- 

„nie 8 „Tak się zdobywa kobiety". 
-— Poranki w Lutni, — Uwa; z 

iedzielę 27 

  

    

  

   

  

  
przemiłej bajki, 
dzenie paru godzia w krai 
cie udziała w perypetjach 
ka, który w końcu zostaje wną, ci, 
które jeszcze nie widziały tego uroczego wi- 
dowiska, niech pośpieszą z przybyciem, gdyż 
„Kopciuszek* schodzi już z afisza. Ceny na 
bajke tę znaczni one, 

POPOŁUDNIÓWKI: 
Teatr w Lutni, — W sobotę, dna 26,12, 

o godzine 4 pp., przedstawienie popołudnio— 
we „Pan poseł i Julja*, wybornej komedji 
wileńskich autorów K, Leczyckiego i ). Ma- 
ckiewicza. 

Teatr na Pohułance, — W sobotę, dnia 
26 grudnia, o godzinie 4 przedstawienie po- 
południowe sztuki Mkoaja  jewreinowa 
„Teatr wiecznej wojny”, 

W niedzielę, dnia 27,12, o godzinie 4 pp. 
operetka „Lalka““ ciesząca się niezwykłem 
powodzeniem, 

Kodcert baletowy Sawinej Dolskiej. 
W niedzielę, dnia 27,12, o godznie 4 pp. od 
będzie się koncert baletowy, artystki baletu 
p. Sawinej Dolskiej oraz jej zespołu, cieszą- 
cy się w Wilnie wielkiem powodzeniem, W 
program e balet w 3-ch aktach pt. „Mrozek“, 

— Komunikat Dyrekcji. — Dyrekcja Tea- 
rtów Miejskich ZASP. w Wilnie komuniku- 
je, że w okresie świątecznym kasa teatral- 
na czynna będzie w następujace dnie: 

W środę 23 bm, kasa czynaa będzie od 
11 rano do 8 wieczorem, 

We czwartek, dnia 24 bm,, 
11—2 po poł. 

Od poniedziałku, dnia 21 bm. 
ku 24 bm., włącznie oba Teat 
nieczynne, 

"SYLWETKI TEĄTRALNE | 

       

  

   

  

  

  

kasa czynna 

  do czwart- 
ry. Miejskie 
  

  

  

P, Dobrowolski w roli profesora w „Teatrze 
wiecznej wojny” Jewreinowa. 

AAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAA 
WYWYYYYYYYYYYYYYYTYYVYYYYYYYYTYT 

BALE I ZABAWY 
— Staraniem Patronatu Więziennego od- 

będzie się dnia 26 b.m. w sobotę o godz. 23 
Dancing towarzyski w cukierni B. Sztralla 
przy ul, Mickiewicza róg Tatarskiej. Całko- 
wity dochód przeznacza się na odzież dła 
dzieci w ochron'e Patronatu. Bilety w cenie 
2 zi, i dla akademików 1 zł. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino Miejskie — Chata za wsią. 
Helios — Buster na froncie, 

Hollywood — Narzeczona z loterF, 
Casino — „Salto-Martale". 
Stylowy — Miłość pani Chaney, 

Światowid — Broadway, 
Pan — Noce marokańskie. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Zatarg wświecie pod- 

ziemnym. — W związku z ostatnie 
mi prowokacjami, jakie miały miejsce 
w wileńskim Świecie występnym, po- 
licja energicznie przystąpiła do likwi- 
dacji zwalczających się baąd osadza- 

jąc bardziej zaangażowanych - w tych 

szacherkach w więzieniu. 
Pod kluczem znalazło się kilkunastu 

„asėw“  „Bruderiereinu* i „Złotego 
Sztandaru”, W toku dochodzenia wy- 
szło na jaw, że bandy szykowały dalsze 
inscenizacje napadów, a nawet fał- 
szerstw pieniędzy, by w  jakikołwiek 
sposób zgnębić przeciwnika. Zastoso- 
wańe represje podziałają uspokajająco 
na różnych obwiesiów. 

Naturalnie do czasu, bo jak się mó 
wi: garbatego i mogiła nie wyprostuje. 

— Tajna gorzelnia w kolonji „Toz“. 
W dniu wczorajszym w pobliskiej ko- 
lonji żydowskiego tow. dobroczynno- 
ści „Toz*, przy ulicy Górałskiej 10, 
funkcjonarjusze 4 kom. PP. ujawnili 
potajemną gorzelnię dużych  rozmia 
rów. prowadzoną przeż dwu mieszkań- 
ców tej kolonii, W chwili wkroczenia 
policji, fabryka była w ruchu. Skonii- 
skowano całe urządzenie i zapas roz- 

czynu w ilości 3 pudów. 
— PrZejechanie, — Na ulicy Zawalnej 

wipadła pod dorožkę 46-letnia Paulina Mar- 

kiewiczowa (Objazdowa 2). Nie odniosła o- 

na poważniejszych obrażeń, 
— Ponoszącsy koń na ulicy 

Ostrobramskiej, — Gwizdka lokomo- 
tywy wystraszył się koń chłopski, Pędzące u- 
Icą Ostrobramską oszalałe zwierzę wpadło 
na chodn'k, tratując 60-letnią Helenę Por- 
weniec (Śniegowa 3), Doznała ona obrażeń 

głowy i rąk. 
— Okradzione mieszkanie, -— Do miesz- 

kania Bohdanowicza Michała (Kalwaryjska 

į P. 

W RENARD 
w maj. Brusznica, 

w w.eku lat 50. 

  

CKODZĘ PO MIEŚCIE. 
HARCE SAMOCHODOWE 

Samowola szoferow wslenskich znaną jest 
— ше ой dzisiaj. 

O jednym z tekich karygodnych wypad- 
ków, który omal że się nie zakcūczy! kata- 
stroją dwu antobusów, poinf rmował nas 
onegdaj p:wien czytelnik „Słowa '—przypać- 
kowy Świadek zsjścia, 

W piątek 18-go b. m. przechodzii ów 
czyteln k o 9-tej i pół wieczór ulicą Jatkową, 

W Ruch autobusowy (lnja Nr. 1) odbywa się 
tu jednostrcnnie wobec 
ulicy i chodników. 

W pewn m momencie wyminąż go auto- 
bus linji Nr. 1 zdążający ulicą Bosaczkową w 
kierunku Dworca. 7а chwilę n* równolegle 
od Bosaczkowej biegnącej ulicy Jatkowej u- 
kazał się drugi aut bus tej linji idący od 
strony Dworca i pełny pasażerów. Wszystko 
na razie w porządku. 
(Lecz nie zdążył jeszcze ów drugi auto- 
bus opuścić wązkiej gardzieli ul. Jatkowej 
gdy raptem z ulicy Hetmańskiej czy też 
Końskiej wyskoczył jsk z pod ziemi pusty 
autobus Nr. 14.047 i nic sobie nie robiąc 2 
umieszczonej na drutach tabliczki .,Przejazd 
ul. Jatkową zamknięty, jechać ul. Bosaczko- 
wą” oraz z czerwonej tarczy sygnałowej, 
wjechał całym pędem w ul. Jatkową (krótsza 
droga do Dworca; chodziło widać o „wygar- 
nięcie* publiczności aatobusowi który udał 
się przed tem przepisową dłuższą drogą 
przez Bosaczkową!). 

Dopiero w ostatniej chwili, o parę kro- 
ków od siebie, szołerzy zdołali zahamować 
maszyny, przyczem szofer który bezprawnie 
wjechał w ul. Jatkową miał tyle bezczelnoś- 
ci, że po chwilowem cołniętiu się na mały 
placyk u wylotu obu ty.h ulic celem dania 
drogi legalnie  jadącemu  antobusowi, w 
chwilę później nzjspckojniej w świecie, — 
jakgdyby nigdy nic, — znów wjechał w tą 
samą fatalną uliczkę i pomknął jeszcze szyb- 
ciej w kierunku Dworcal! 

Miejmy nadzieję ze odnośne władze 
przez roztoczenie surowszego niż dotychczas 
dozoru nad przestrzeganiem sygnałów, poło- 
żą krestemu bezmyślnemu igraniu z życiem 
ludzkiem!.. „Przechodzień*. 

Z SĄDÓW 
DOM PETERSBURSKIEGO BANKU 

W WILNIE 
l Wydz, Cywilny Sądu Okręgowego w 

Wilnie w składzie sędziów: Surewicza, Dą- 
browskiego : Zaleskiego, rozpoznawał bar- 
dzo ciekawą pod względem prawnym spra- 
wę z powództwa likwidatora byłego Peters- 
burskiego Międzynarodowego Banku Handlo 
wego, przeciwko Stan sławowi Rejsswasero- 
wi, spadkobiercom Jakóba Ćyryńskiego oraz 
niejakiemu Lichtensztejnowi. 

W 1923 r. pełnomocnicy, przebywającego 
wówczas na emigracji w Paryżu Zarządu 
tegoż Banku sprzedali p. Reisswaserowi dom 
Petersb, Mędzynarodowego Banku w Wilnie 
przy rogu ulic N'emieckiej i Rudnickiej. 

Pan Rejsswaser sprzedał go następnie p. 
Jakóbowi Cyryńskiemu, który obciążył dóm 
znaczną kaucją hipoteczną na rzecz Lichten- 
sztejna, > 

Ze strony powoda występowali adwoka- 
ci Zylber i Łazarewicz z Warszawy, doma- 
gając sę unieważnienia pow ych aktów, 
zdziałanych jakoby przez nabywców w złej 
woli, gdyż Petersb. Międzynarodowy Bank 
wówczas „jako osoba prawna nie istniał i 
Zarząd Paryski nie był uprawniony do za- 
wierania w jego imieniu żadnych aktów praw 
nych odnośne mienia Banku znajdującego 
się w Polsce. 

Ze strony pozwanych występowali adwo- 
kaci wileńscy, Maliński, Jundzdt i Strumii- 
ło, którzy dowodzili legalności czynów Pa- 

i arządu Petersb. Międzynar, Banku 
r, i dobrej wary zarówno sprze- 

w jak i nabywców, 
Wyrok w tej skomplikowanej i ciek 

sądni sprawie ogłoszony zostanie w 
ycznia, 1932 r. 

AAAARAARAASAMSAAAAGAAAAASAAAAAMAAAAASDAA A, 
ZGINEŁA 

duża czarna WiICZYCA 
w dniu 20. XII.—31 r. wiecz. wabi się 
„Kora“. Uprasza się o odprowadzenie 
za wynegrcdzeniem na ul. Wielką N.5 
M. Dowborowej. Przywłaszczenie bę= 

dzie. ścigsne sądownie. 

YYYYYYYPYTYPYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 
YYYYYTYYYYYYYYYTYYSYTYYYYYYYTYYYYYYYYVYYYT 

Mieszkanie 
z 3—4 pokoi w centrum lub w 
pobliżu potrzebne, 

Zgłoszenia do 
5 do 6 wiecz, 

wyjątkowo wąskiej 

    

    

          

     
     

  dniu 

  

redakcji od 

NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA A 

Zginąi ples-bokser 
mašci płowej z czarnym pyskiem, 
wabi się „Ten*. Odprowadzić za wy- 
nagrodzeniem, Marji Magdaleny 4—7. 
Przywłaszczenie będzie Ścigane  Są- 
downie. 

  

    
  

Nr 56)-w nocy z dnia 20 na 21 bm, dostali 
się złodzieje ; skradli patefon z 34 płytami, 
zegarek-budzik, oraz kamasze, iącznej war- 

tości 333 zł. 
— Włamanie na strych. — Ze 

strychu domu Nr 20 przy ulicy S'erakowskie 
go po uprzedniem wyłamaniu ściany na szko 
@е Sosinowskiej Natalj. skradziono bieliznę 
pościelową wartości 600 zł. Sprawcę kradzie 
ży Zdanowścza Kazimierza (Zawalna 28) ze 
skradzioną bielizną zatrzymano, 

— Zginęły choinki. — Na rynku Łuki- 
skim na szkode wiarowicza Pawła, zam. 
w gminie rzesz iej, skradziono 8 choinek 
wartości 8 zł. Sprawców kradzieży Segałowa 
Włodzimierza i Andrzeja (Lawaryjska 123) 
ze skradzonemi drzewkam zatrzymano. 

— Fałszywy biłon. — W dniu 21 bm, 
Kucharski Kazimierz (Szeptyckiego 7) do- 
starczył do 5-go Kom'sariatu PP. m, Wilna 
dwie fałszywe monety 'otowe, które о- 
trzymał na rynku od nieznajomego osobni- 
ka. W tymże dniu Woch Stanisław (Kijow- 
ska 21) dostarczył 5 Kom. PP, 3 fałszywe 

monety 50-groszowie, które otrzymał od 

Fajnberg Gity, Monety zakwestjonowano, 
WiLEJKA 

— Fabryczka bilonu, — W za- 
ścianku Podkowy, gminy zaleskiej, ujawnia 
no frabrykę biłonu. Fałszywe złotówki były 
rozpowszechniane w okolicznych / miastecz- 
kach. 

        

   

    



Radjo wileńskie 

ŚRODA, DNIA 25 GRUDNIA 
11,58 Sygnał czasu. 
14,15 Muzyka (płyty), 
15,15 Kom. z Warszawy, 
15,25 „Wydawnictwa gwiazdkowe” — 

pogad. z Warsz. 
15,45: Koncert dla młodzieży (płyty) ob- 

jaśna Zofja Ławęska, 
16,20 „Teraz nad morzem” 

Warsz. wygł. 5. Sum'ński, 
16,40 Codzienny odcinek powieściowy— 

(pogad, o S, Undset), 
16,55 Lekcja angielskiego z Warsz, 
17,10 „,(,Tajenmiczość i czarodziejskość 

tacy wigilijnej” — odcz. z Warsz. wygł. dr, 
Kazimiera Zawistowiez, 

17,35 Muzyka operowa (płyty), 
18,05 Poezje Stan sława Biłaszewskiego 

ze zbioru „Gest wewnętrzny" — przeczyta 
Tadeusz Byrski, 

18,20 Recital śpiewaczy Bronisławy Jag 
RY (alt) Przy fortepianie F. Gałkow- 
ski. 

  

— odcz, z 

18,30 Komunikat Związku Młodzieży 
Polskiej. 

19,00 „Polakom na Kowieńszczyźnie!" 
| 19,20 „Skrzynka pocztowa nr, 181“ — 

listy radjosłuchaczów omówi Witold Hule - 
wicz dyr. progr. R. W. 

19,4g Prasowy dziennik radjowy z War 
szawy, 

_ 20,00 „Boże Narodzenie w twórczości 
wielkich kompozytorów" — feljeton z War 
szawy wygł. dr. A. Simonówna, 

20,15 Muzyka lekka, 
21,00 „W świetle rampy” — nowości te 

atralne omówi Tadeusz Łopalewski, 
21,15 Recital. skrzypcowy Totenberga :. 
22,50 Recital śpiewaczy U. Macneza z 

Warszawy, 
23.00 Spacer detektorowy po Europie — 

przewodnik Karo; Wyrwicz Wichrowski, 
art. dram, 

CZWARTEK, DNIA 24 GRUDNIA 
11,58 Sygnał czasu. 

16,00 „Ostatni tom pism J, Piłsudskiego" 
— odczyt z Warszawy wygłosi Wł, Mali- 
nowski, - 

16,25 Program dzienny. 
16,30 Muzyka (płyty) Kolendy. 

16,45 „Mistyka wigilijnej w'eczerzy* — 
fe, z Warsz, wygł, W. Bunikiev'icz. 

1700 Audycja dla dziecj z Warsz, 
20,30 Transm. z Katowic, Krakowa, War 

szawy i Lwowa, 

Walerjan Charkiewicz 
Zmierzch Unii Kościelnej na Litwia 
1 Blaterust-—szkice historyczne zł,6,— 
Płacyd Jankowski (John oł Dycalp)— 

- życie i twórczość | ‚ zł. 18— 
Bez steru I buscli (Sylwetka 

    

x prof. Michała Bobrowskiego) 2— 

Ostatnie lata Aiumnatu Pa- 
- pleskłego w Wilnie . 6.56 
„Żyrowice—łask krynica 0.58 
Pierwsze trudy I waiki wi- 

feńskich kolejarzy . —. 0.88 

SKŁAD GŁÓWNY w KSIĘGARNI 
ŚW. WOJCIECHA w WILNIE 
  

Giełda Warszawska 
z dnia 22 grudnia 1931 r. 
WALUTY I DEWIZY: 

Dolary 8,91 — 8,93 — 8,89 
Belga 12435 — 124,66 — 124,04 

Gdańsk 174,10 — 174,53 — 173,67 
Holandja 359,30 +— 360,70 — 358,93 
Londyu 30,30 .— 30,338 —- 30,25 
Nowy-York 8,916 — 8,936 — — 8,906 
N.-York kabel 8,922 — 8,942 — 8,902 
Paryż 35,09 — 35,18 — 35,00 

Praga 26,41 — 2647 — 2635 
Szwalcarja 174,20 — 17463 — 173,77 
Włochy 45,50 — 45,62 — 45,38 
Berlin w obrotach pryw. ? 1,65 

PAPIERY PROCENTOWE: 
3 poc. poż. bud. 30,50— 4 proc. inwe- 

stycyjna 78. Ta sama seryjna 85,50. 5 proc. 
konwersyjna 37. 4 proc. dclarowa 42,50 — 
42,75. 7proc. stabilizacyjna 52,50 —53 — 
52,50 10 proc. kolejowa 99,50 — 93. Bproc. 
L. Z. BGK i BR, obl. BGK 94. Te same 7 pr. 
83,25. 8 proc. obl. bud. BGK 93. 4i pół 
L. Z ziemsk. 40,50 — 40. 4 'i pół proc, 
Warszawy 62, — 63,75 — 62,75. 10 proc. Ra- 
domia 63,75. 

AKCJE: 
B. Polski — 105. Sóle Potasowe 95. 

Spiess 36. 
Pożyczki polskie w Nowym Yorku: Do- 

larowa 55 7/8. Dillonowska 53, Stabilizacyjna 
52, Warszawska 35 118. Sląska 34,72. 

Dlary w obrotach prywatnych 8,91. 
Rubel 5,07. 

„ Kto był mordercą? 
W ciągu kilku sekund milczeliśmy. 

Słońce zaszło i aksamitny mrok afry- 
kański szybko otulał ziemię. 

— Wiem już jedno, — powiedzia- 
łam cicho. 

— Co? 
— Że twojem prawdziwem nazwi- 

skiem jest Harris Łukas. 
Chciał coś powiedzieć, ale rozmy- 

Ślił się i, nie patrząc na mnie (wpatry- 
wał się w burzliwe fale rzeki), potrzą- 
snął głową i zaczął swe opowiadanie. 

ROZDZIAŁ XXVI 
Historja Harrisa Łukasa. 

— Tak, masz rację, nazywam się 

Harris Łukas. Ojciec mój był oficerem 
ipo wyjściu na emeryturę, został far- 
merem w Rodezji, Umarł podczas, gdy 
byłem na drugim roku uniwersytetu w 
„Cambridge. 
'  — Kochałeś go bardzo? 

— Tak kochałem go. Rozstaliśimy 
się po gorzkich wymówkach obopól- 
nych, gdyż prowadziłem życie hula- 
„szcze i wpadłem w długi, a on nie ro- 
zumiał, że młody człowiek musi się 
„Wyszumieč“. Ale kochałem go bar- 
dzo! Niestety, zrozumiałem to dobrze 
wtedy, gdy było już za późno. W Cam- 
bridge zaprzyjažnitem się z jednym ko- 
legą. 

— Z młodym Erdsly? 
— Tak. jego ojciec, jak ci wiado- 

mo, był jednym z najbardziej znanych 
ludzi w Afryce Południowej. Przyjaźń 
nasza wyrosła na gruncie przywiąza- 

“T 

Wydawca Btanisiaw Mackiewicz. 

  

To nie jest wszystko ledno 
KTV NATO RNE ASS SIT RAKSIE SE 

jakiej kosmetyczce Paui powierzy 
pielęgnację swej urody 

л 

TYLKO 
uaprawde dobra kcsmetyczka 

potrafi 

skutecznie a nieszkodliwie 

usunąć wady cery i 
zapobiec jej więdnięciu 

— — 

NOWOCZESNA KOSMETYKA 

„LABY*“ 
Mickiewicza 9 m. 7 
wejście: Śniadeckich 1. 

jest prowadzona przez 

dobrą kosmetyczkę 
ZWTR FTZZMAWSRZEZ FEC OREWNA FRZRA: SEOOTTIA 

w godz. 10 — 14 i 16 — 19. 
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ŻĄBAJCJIE i 

  

we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
Kk A 

Giiaūrvy 
Na wykupienie maszyny Helenie Szysz 

kowej: 
Е, Р, — zł 6 H, D, — zł, 2, K, M. 

zł, 2, T. W. — zł, 5, 

  

Dla najbiedniejszych E, P, — zł, 4, 
Dla rodziny wysiedłonej z Litwy A. K, 

— # 5; 
S. M, zł. 20, 

Bezimiennie na rodzinę wysiedlona z Li- 
twy zł, 10. * 

— Zamiast życzeń świątecznych ; nowo. 
rocznych ao rozporządzenia Wojew. Kom: 
tetu do walki z bezrobociem, 20 złotych skła 
da prof, Wacław Jasiński, dzekan wydzia- 
łu lekarskiego USB, 

Biernacki Jerzy zamiast wizyt i życzeń 
świątecznych i noworocznych dla bezrobot 
nych składa zł, 3, 

85 pułk strzelców wileńskich zamiast 
życzeń Świątecznych składa na bezrobot - 
nych kwotę 25 zł. 

PP. oficerowie, podoficerowie i legjoni- 
ści 6 pp. Leg. zamiast życzeń świątecznych 
i noworocznych składają na bezrobotnych: 

mjr. dypl. Zaborowski Konstanty — 3 zł. 
mjr, dypł, Drottlew Józef — 3 zł. mjr. dypł, 
Wzrt Roman — złotych 3, kpt, Ziemba 
Stanisław — zł, 2, kpt, dypl, Biłgorajski 
Eugenjusz — zł. 2, kpt. dypi, Misiewicz 
Narcyz — zł, 2, per, Rzewuski Edmund — 
zł, 3, por. Koniei Stanisław —zł. 2, por,, 
Małachowski Adolf — zł, 2, sierż, Adamo 
nis Józef — zł. 1, sierż. Koczm1 Jan — zł, 
1, plut, Fronczak Stanisław —- zł, 1, płut, 
Kucharczyk józef — zł 1, plut. Synkiewicz 
Franciszek — zł. 1, kpr, Kokociński Zyg- 
munt — gr, 50, kpr, Malak Michał —gr 50, 
leg. Rotenberg Mieczysław — zł, 15. 

Razem 43 zł, 50 gr, 
Dowódca i oficerowie sztabu brygady 

KOP „Wilno“ złożyłi zamiast życzeń świą 
tecznych na Dom Sierot im, Marszałka ], 
Piłsudskiego 32 zł. 

Oficesrowie 7 szwadronu Pionierów za 
miast składania życzeń świątecznych i no- 
worocznych składają 10 zł, dla bezrobot- 
nych. 

| - Polskiej Składnicy 

S-Ł="O0--=W. 

Wiicze zęby 
— Wielka zabawa w Ognisku Akademi- 

ckiem, — W drugi dzień Świąt Bożego Na- 
rodzenia bawi się Brać Akademicka w Ogni- 
sku Bratniej Pomocy PMA USB (Wielka 
Nr 24), Podczas zabawy przygrywać będzie 
trio akademickie, Gorąca kolacja i zakąski 
na miejscu, Ceny 1,50 dla akademików, Po- 
czątek o godzine 20-ej wieczorem, 

— Z Domu Alkademickiego. W dniu 21 
bm. w sali gimnastycznej Domu Akademi- 
ckiego obradowała pod przewodnictwem Pa 
na Kuratora Brataej Pomocy PMA PSB 
Prof, Jakowickiego oraz w Obecności pana 
Kuratora Domu Akademickiego prof, Hlle- 
ra, Komisja Techniczna budowy Domu Aka- 
demickiego nad. ostatecznem uzupełnieniem 
dostrzeżonych usterek w wykończonym Doa 
mu Akademickim, 

Ze względu na dużą ilość spraw Komisja 
uchwa!jła zwołać jeszcze jedno posiedzen' e 
przed Świętami na dzień 23 bm. 

  

     

    

     
     

    

OMA 

„Ryby 
SANDACZE mrožene kg, 3 zł. 

KARPIE, SZCZUPAKI 
i inne żywe i Śnięte 

SPRZEDAŻ: 

5 0-1. Sanitas Bal | Ia 
Е u', Mickiewicza 23, tel, 8-19, 

E Mhm.) 

Jai 
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FABRYKA i SKŁAD MEBLI 

W. Wilenkin i S-ka | 
Spółka z ogr. odp. 

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

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

" r ууу 

  

  

Wielki wybór kwiatów doniczkowych, gu- 
stowne kosze, ogródki japońskie i piękne 

kaktusy, 

poleca flrma 

WELER 
ZAWALNA, 18, tel. 10-57 

nie ośnieżone CHOINKI 
Ceny przystępne. 
  

| kovu płyty gramofonoweso | 
Sportowej „Start“ 

Mickiewicza 9, tel. 400. 
Jedyne polskie zródło na Wileńszczyźnie. Ceny na płyty zuiżone | L = 

nia do Afryki i zamiłowania do przy- 
gód i polowania. Po ukończeniu uni- 
wersytetu Erdsly pokłócił się z ojcem, 
który dwukrotnie spłacał jego długi, a 
za trzecim razem odmówił kategorycz- 
nie. Miara jego cierpliwości została 
przepełniona. Nie pozostawało więc nic 
innego, jak zabrać się do pracy. Sło- 
wem obydwaj wybraliśmy się do otry- 
kańskich dżungli na poszukiwanie dja- 
mentów. Wspólne przygody i życie w 
czasie tej podróży, wytworzyły pomię- 
dzy nami tak silną więź, że rozerwać 
ją mogła tylko śmierć. 

Ekspedycja, jak to już 
pułkownik Rice, została uwieńczona 
pomyślnym skutkiem. Wśród dżungli 
znaleźliśmy wspaniałe brylanty. Ale nie 
myśl o przyszłem bogactwie doprowa- 
dzała ich do szału radości. Ersdly przy 
zwyczajony był do rozrzucania pienię- 
dzy i nie dbał o mie, wiedział zresztą, 
że po śmierci ojca odziedziczy miljony. 
Łukas zaś nie miał nigdy pieniędzy i 
nie dbał o nie. Byliśmy zachwyceni 
tem, że się tak cudownie udało! 

Harris zamilkł na chwilę, a potem 
zapytał: 

— Czy to ciebie nie razi, żem opo- 
wiadał tak, jakby to nie o mnie chodzi 
ło? Ale tak mi jest trudno połączyć 

wiem chwilami, który z dwóch przy- 
jaciół został Harrisem Ribornem... 

-— Opowiadaj, jak ci się podoba. 
— A więc wróciliśmy do Kimber- 

lay dumni, jak pawie. Pamyśl tylko, 
jaką cudowną zdobycz przywieźliśśmy 
ze sobą: Całą kolekcję djamentów do 
oceny specjalistów. Ale w Kimberlay 
spotkaliśmy ją... 

opowiadał 

Wie'ki wybór nowości. 
WYYYYVYYYYYVYYVYVYVYVYŃ 

Drgnęłam i zacisnęłam kurczowo 
palce, 

— Nazywała się Anita Grutberg, 
była artystką. Młoda, bardzo piękna. 
Urodzona w Południowej Afryce, ale 
matka jej byla Wegierką. Miała w so- 
bie coś zagadkowego, owiana była ta- 
jemniczością, a to dodawało jej uroku 
w oczach dwóch młodych głuptasów, 
którzy wrócili właśnie z beziudnych 
dżungli. Zrobiliśmy sami dobrowolnie 
wszystko, by jej ułatwić zadanie. Za- 
kochaliśmy się w niej obaj do szaleń- 
stwa — był to pierwszy cień, który 
padł na naszą przyjaźń, lecz nie zdołał 
rozluźnić jej więzów. Każdy z nas go- 
tów był uczciwie ustąpić miejsca dru- 
giemu. Ach, jakże ona z nas drwila! 
Często zadawałem sobie pytanie, dla- 
czego ona nie wyszła za młodego Er- 
dsly? Byłaby to doskonała dla niej par 
tja. Ale potem dowiedziałem się, że po- 
tajemnie zašlubita już poprzednio in- 
żyniera, pracującego u De  Brice'a. 
Zainteresowała się bardzo naszą zdo- 
byczą, a my z dumą pokazywaliśmy 
jej rzadkie okazy djamentów. Ach, nie 
uwierzysz, jak potworną żmiją była ta 
kobieta!.. 

Gdy dokonała kradzieży u De Bri- 
ce'a, policja skonfiskowała nasze dja- 
menty. Żartowaliśmy sobie z tego: 
zbyt nieprawdopodobną wydała nam 
się możliwość tego rodzaju podejrże- 
nia! Ale kiedy policja przedstawiła dja 
menty ekspertom,, okazało się, że były 
to okazy, skradzione u De-Brice'a. Ani 
ta Grunberg zniknęła, Dokonała zamia- 
ny djamentów z wprawą rutynowanej 
złodziejki. Napróżno powtarzaliśmy, że 
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KINC 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

© sterbrosv* * 

Od poniedziałku 21 grudnia r. b. Godz. 4, 6, 8, — 10 w. 

„CHATA ZA W$IĄC 
w rolach głównych Irena Jedyńska I K. Skalska. Z dostosowaną do akcji muzyką, 

Ceny miejsc balkon 30 gr. parter 60 gr. Kasa czynna об 9. 3 3^ д0 10 w. 

  

Dźwiękowy 

KINO-TEAT? 

„KHELIGSS“ 
sl. WILEŃSKA : 8 

BUSTER NA 

Program Świąteczny! Na dowcip iejszy film Świata! Śmiać się będą wszyscy!! Król wesołków, genjalny komik 
BUSTER KEATON w swojej najlepsze! i najnowszej kreacji dźwiękowej 

FRONCIE” 
Tysiące niezwykłych przygód, jakie Buster przeżywa na froncie i na tyłach jako żołnierz i miljoner, 

Nadpr: Atra<' je dzwiękowe Bia młodzieży dazwalona. Seansy o godz. 4, 6, Bi 10'15, 
Wkrótce! Największa atrakcja sezonu: „Wielkamiejs«ia Ulice" z bohaterem „Marocco* Garry Cooperem. 

w dnie świat. o g. Z-ej 

  

KINO 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28   Dzis! Władczyni serc ludzki h! Królowa dźwiękowego ekranu Jaańnette Mac Donałd w porywający: dramacie 
śpiewno-dźwiękowym D. t. 

KARZECZONA W LOTERII 
wielki tiumt uwielbianej gwiazdy o słowiczym głosie i najpiękaiejszych uóżkach. W rol. gł. John Garrick 

E Brown. Nad program: Atrazcje dźwiękowe, Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 
  

  

SZWIĄRUÓWE > 

Cea/ Ne 
WIELKA 87. tat. 18-41 

Dziś! Poraz pierwszy w Wilnie! Najoard iej i nooaujący orzenój w cezonie: 103 proc. dźwięzo- 
wie: produkcji francnskieił Po eżny dranat erotyczny p. .. 

"S8ALTO-ĄORTALE"
 *° 

W rol. gł. fascynująca G!na Monas oraz Danial Mandallle Uroznaiione dodatki dźwiękowe, 

wszech$wiatowej stawy 
E. A. DUPONTA. 

Początek o g. 4, 6,81 10,30, w dnie świąt, o godz. ?-ej, 
  

  

Dziś! Dramat miłości d 

NOC 
Dźwiękowe 

Kino 

„PAN“ 
szereg nieza 

wojga przyja iół do jednej kobiety. 

E MAROKA 
pomnianych wrażeń. Nad program .. 

(Krew 
na Pustyni) 

W rol:ch głównych JĄ K HOLT stworzywszy nową kreację, która Śmiało stanąć może obok słynnej roli tego ar- 
tysty w „Łodzi Podwodnej” oraz DORYTHY SEBASTIAN i RALPH GRAVES. 

Atr-kcje dźw'ękowe i kronika filmowa PAT. 
Film ten wzrusza do łez i daje 

Poczatek o godz. 4ei, w dnie Świąt. o g. 2ej. Csq1v znacznie zni'one. 
  

YYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYVVYVYVYVYVYYYVYYYVYYTYT: 

OGŁOSZENIE 
Na zasadzie art, 40 Rozporządzenia Pre 

zydenta Rzeczypospelitej ż dnia 23 grudnia 
1927 roku o zapobieganiu upadłości nadzor 
sa sądówy nad firmą „Zygmunt Nagrodzki, 
skład maszyn i narzędzi rolniczych w W! 
nie** zawiadamia, że sprawdzenie wierzytel 
mości wi celu ustałenia listy w*erzycieli, od 
bęcjiie się w dn'u 4 stycznia -1932 roku w 
tokalu powyższej firmy przy wl, Zawalnej 
nr, 1l a w Wilnie. 

Lista sprawdzcinych wierzykielį bedzie wy- 
iłożona w Sądzie Okręgowym w Wilnie w 
dniu 11 stycznia 1932 roku. 

W myśl art. 42, powołanego Rozporzą- 
dzenia Prezydenta Rzeczypospoł'tej osoby 
zainteresowane mogą zaskarżyć w terminie 
siedmiodnowych od daty wyłożenia listy 
postanowienie nadzorcy sądowego co do 
wciągnięcia lub odmiawy wciągnięca wie - 
rzytelności na listę do. Sędziego- Komisarza 
który spór ostatecznie rozstrzyga, 

Nadzorca sądowy 
(—) Bronisław Olechnowicz, 

SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAA AAA AAA 

1 ii M МНМ 
OGŁOSZENIE 

Sekcia Zdrowia Magistratu m. Wilna 
ogłasza przetarg na dostawę mleka do szpi- 

  

tali Miejskich i Stacyj Opieki nad Matką i 
Dzieckiem. : 

Oferty, ze wskazaniem ceny ryczłtowej 
iub %% ustępstwa od cen rynkowych, na- 
leży skladać do dnia 30 grudnia 1931 r, 

Ustny przetarg odbędzie się w tymże 
dmiu, o godzinie 10-ej rano. 

Stający do przetargu powinni złożyć wa- 
djum w wysokości 300 zł, 

Przyjmowanie ofert i udzielanie informa 
cyj uskutecznia się w Sekcji Zdrowia, 

Magistrat m. Wilna. 

si) YAWZYK LNY 
OGŁOSZENIE 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 
w Wilnie ogłasza przetarg ofertowy publi- 
czny w dniu 22 stycznia 1932 roku na do 
stawę 256 kompletów ubrań strażackich. 

Warunki przetargu można otrzymać w 
Wydziale Zasobów, pokój 38 (gmach Dy- 
rekcii, ul, Słowackiego 2) osobiście w go 
dzinach urzędowych lub pocztą po zgłosze 
niu prośby na piśmie. 

i LLS 

|| Pełny. wyganłdy but 
rozwija „IDEAL-MIXTURE'* 
Okrągłcść i jędrność przy 
wątłych ustrojach ciała wy- 

О stępuje po większej części 
już po czterotygodniowem 

ы użyciu. Gwarancja: zwraca 
się pieniądze w razie bezskuteczności. 

Cena zł. 2. — 3 flaszki zł. 4.50. 
Dr. Nic. Kemeny, Cieszyn, Skrzynka Po- 

cztowa 1023, Polska. 

(W. Z. Р. — Wilno) 

tych diamentów nie mieliśmy w naszej 
kolekcji, śmiano się nam w oczy. 

Sir Lorence Erdsly miał duże wpły- 
wy: i dzięki temu udało mu się zatuszo- 
wać tę sprawę i uchronić nas przed są- 
dem, ale cała ta historja podcięła jego 
zdrowie. Mówił, że zrobił wszystko, co 
było w jego mocy, aby uchronić honor 
rodziny, ale odtąd nie miał syna. Syn 
zaś był tak głęboko dotknięty w swej 
ambicji, że nie próbował nawet uspra- 
wiedliwiać się i dowodzić, że nie jest 
winnym. Obaj przyjaciele zostali na- 
piętnowani, odrzuceni przez towarzy- 
stwo, samotni i pozbawieni środków 
do życia. Tydzień potem wybuchła wiel 
ka wojna. 

Co się stało potem, wiesz. Mój je- 
dyny przyjaciel, ideał przyjaciela, zo- 
stał zabity z własnej winy, częściowo; 
jak szalony wszedł na najniebezpiecz- 
niejsze placówki. I zgninął, zanim zdo- 
łał zmyć hańbę ze swego imienia... 
Przysięgam Ci, Anno, że to przedewszy 
stkiem za niego nienawidziłem tak bar- 
dzo tę kobietę. On kochał ją głębiej i 
silniej, niż ja. Byłem rzeczywiście za- 
kochany w niej przez jakiś czas, zawró 
ciła mi głowę, ale czułem chwilami, że 
ona boi się mnie; przyjaciel mój oddał 
jej rzeczywiście całe swe serce. Kobie- 
ta ta stała się dla niego ośrodkiem ży- 
cia i świata, zdrada jej wstrząsnęła nim 
tak głęboko, że życie straciło dlań 
wszelką wartość. Stał się żywym tru- 
pem... Wiesz, że moje nazwisko było 
wymienione w spisie zaginionych bez 
wieści. Wszyscy myśleli, że zginąłem. 
Nie miałem też najmniejszej ochoty za- 
przeczać temu. Przyjechałem na tę 

  
Drukarnia Wydawnictwa „Słowo”. 

  

  

Pijcie tylko 
wyśmienite 

Do nabycia wszędzie! 

Reprezentacja! Jagiellońska 9, tel. 5-44, 
  

  

Adolf Menjou 
pozazdrości Panu noszącemu modny krawat, 

rękawiczki i eleganckie getry 

ze sklepu Franciszka Frliczki 
Zamkowa 9, tel. 6-46. 

"TE RNTES SANTA TATENA 

piękny szal, 

  

Na podarki gwiazdkowe 
tanie pończochy jedwabne, 

skarpetki przędzowe,  pofs 

czoszki dziecięce i chusteczki 

do nosa 
poleca 

Antoni Głowiński 
{ Wilefiska 27. 

J M M M НН НЫ ННИНИННИН НН ННИНННИУ 

E LEKARZE 
=== 

Dr. Kenigsberg 
AKUSZERKA 
ŚMIAŁOWSKA 

tycrne | moczopłciowe 

Mickiewicza 4, 
tel. 10-90. 

binet kosmetyczny, © 

Przyjm.od 9—121 4—8 ki, kurzajki, wypadanie 
włosów 

DOKTOR MED. 

BAURYŁNIEWICZOWA 
przyjmuje od 11—12 

iod 5—6. 
Choroby skórne, lecze- z 3 i 4, pokoi 
nie włosów, kosmetyka wszeikiemi 

LOKALE 

smetyczne. Wilno, 

  wackiego 17. 

| AKUSZERKI |] 
ERA 

suwa zmarszczki, piegi, 
wągry, łupież, brodaw- COdzi:rnie cd g.10—8 

oraz usuwa wady skóry 
2 mieszkania Gabinet ° 

ze Kosmetyki QE di 
wygodami Leczniczej 

lekarska i operacje ko-nowoczesnemi, wants /, Hryniewiczewej. nie 

  

wysepkę, znaną mi jeszcze w dzieciń- 
stwie i zamieszkałem pod nazwiskiem 
Parkera. 

Straciłem chęć walki j dochodzenia 
sprawiedliwości. Poco? Przyjaciel mój 
zginął, a siebie uważałem również na 
nawpół umarłego. Teraz myślę, że tak 
było skutkiem przemęczenia na woj- 
nie... ale nadszedł dzień przebudzenia. 
Na wyspę zjawiła się grupa turystów. 
Pomagałem przywiązać łódkę, gdy je- 
den z przyjezdnych wydał okrzyk zdu- 
mienia, patrząc na mnie rozszerzonemi 
oczyma. Mały, brodaty człowieczek 
przyglądał mi się, jak duchowi zmarłe- 
go. W hotelu powiedziano mi, że ten 
pan nazywa się Carton i pracuje u De 
Brice'a. W jednej chwili odżyła we 
mnie przeszłość cała. Opuściłem wy- 
spę i pojechałem do Kimberlay. Z rewol 
werem w ręku wydarłem mu wyznanie. 
Był to tchórz, który wygadał się ze 
wszystkiem. On również brał udział w 
spisku. Anita Grunberg była jego żoną. 
Wiedząc, że zginąłem, ledwie nie osza- 
lał na mój widok. Anita porzuciła go 
już dawno i była członkiem wielkiej 
szajki międzynarodowych złoczyńców. 
Od tego to Cartona po raz pierwszy 
posłyszałem o tajemniczym  „pułkow- 
niku”. 

Harris zamilkł i zamyślony patrzał 
ma rzekę. Ostrożnie pociągnęłam go za 
rękę. Wzdrygnął się i, nie patrząc na 
mnie, mówił dalej: 

— Czułem, że ten tchórz ukrywa 
coś przedemną. Zagroziłem mu, że za- 
biję go jak psa, jeśli mi nie powie wszy 
stkiego. Musiałem być rzeczywiście bar 
dzo straszny, skoro przeraził się tak 

  

     
  

„KUPNO 
; SPRZEDAŻ 

Dom 
murowany z ogrodem 
do sprzedania na bar- 
dzo dogod”ych warun- 

    

* kach, Informacie w 
r % Zwiąsku Właściciel 
* 4 Nieruchomoś i — Gdań- 

L + ska 1—6., 

OKAZYJNIE. 
palta zimowe damskie 
i męskie. dachy i inne 
futr», obuwie, skórki, 
ubrania, jedwabie, bie= 
fizna, swetry, pianina, 
fortepiany. motory ele 
ktryczne, złoto, srebro, 
brylanty i wiele innych 
pozostałych 7 licytacji 
rzeczy sprzedaje tanio 
Lombard Bi kupia 4 tel. 
14—10 (od 9ej do 2 
p.p., i od 5-ej do 7 w.) 

Z powodu wyjazdu 

do sprzedania 
biurko, łóżko. driecin- 
ne łóżeczko, rowery 
damski i meski i doże 
kwiaty. Zwierzyniec, 
ul. Dzielna 30 m. 1, 

! od 12 —€, 
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ABINET 
Racjonalne] 

kosmetyk 
ieczniczej 

WILNO, 
Mickiewicza 31— 

kobiecą 

Urodę:>:::: dosko- “ 
nali,.odświeża, usuwa Wołam o PE 

dla nieszcześliwej 
das Naas, dzinv brutalnie z Litwy 

Masaż ciała, elektrycz- WYd”lon"| a tu krań- 
ay, wyszczuplający (pa- OWA nędzą dotkniętą 

nie). Natryski „Hormo- p. słę z czte- 
na* według prof. Spuh- Tech 8 b a trzech po- 
la. Wypadanie włosów, kleń: babki, córki i 
łupież. Indywidualne d"o'e wnucząt posza- 

  

PE" 
ROŽNE 

i ‚ dobieranie kosmetyków kulący b rracv dla zdo- 
choroby skórne, wene Pw kę dE do każdej cery. Ostat- bycia kawałka chleba— 

pomimo wyts>tałcenia 
uniwersyteckiego pracy 
zdobyć nie mogacych 

43. prosimy © nit craza o 
dstki pod literą T. w 

OZ * Redakcji „Słowa”. 
najbarśstąj PT 

Cerę zaniedbaną Matka 
czworga dzieci w cięż- 

Joprawia, pielęgnuje kich warunkach będąca 
woła o pomoc dla 
kvpienia m»szyny do 
szycia zasta”ionej w 
lembardzie. O składa» 

najdrobniejszych | 

nie zdobycie kosmety- 
ki racjonalnej, 

W. Z.'P. 

  

na miejscu do wyna- P LKA Ma 18 m.9 cHiar-prosi w Redskc 

Wileńska 33, m.1. jęcia. Wilno, ul. Sło. = WIELK. pr fi 

  

  

Prryj.wg. 10-11 4-: Słowa pod literami 

№. 2. Р. № » + 

bardzo, że opowiedział mi wszystko, 

co wiedział. Anita Grunberg, jak się 
okazało, nie ufała „pułkownikowi*. Od 
dając mu wykradzione u nas djamenty, 
zachowała kilka okazów dla siebie. 
Carton, który znał się doskonale na dja 
mentach, był jej doradcą. Kolor ich i 
wartość były tak wyjątkowe, że gdyby 
zostały przedstawione sędziom, sam 
De Brice musiałby przyznać się, że nie 
miał nic podobnego. W ten sposób 
prawda wyszłaby na jaw: oskarżenie 
spadłoby ze mnie, przechodząc na 
prawdziwego winowajcę. Chodziło zaś 
o to, że „pułkownik*, wbrew zwycza- 
jowi swemu, tym razem brał osobiście 
udział w kradzieży. Gdyby śledztwo 
popłynęło właściwem korytem, wina je 
go byłaby zupełnie jasną... 

Otóż Anita miała go teraz w ręku. 
Carton powiedział mi, że za porządną 
sumę Anita, lub jak się nazywała teraz 
Nadina, zdradzi chętnie pułkownika i 
odda mi swoje djamenty. Obiecał za- 
depeszować do niej natychmiast. Na- 
stępnego dnia zaszedłem po odpo- 
wiedź. Powiedziano mi, że Carton wy- 
jechał i wróci dopiero nazajutrz. Po- 
dejrzewając o nieczyste sprawki, prze- 
prowadziłem :nałe śledztwo, którego 
wynikiem była wiadomość, że Carton 
wsiadł na „Kilmorden Castle". Musia- 
łem się śpieszyć, by zdążyć na ten sam 
okręt. 

Nie uważając za stosowne — иргае- 
dzać go o mej obecności, przywdzia- 
łem fałszywą bródkę, okulary i nie wy- 
chodziłem prawie z kajuty, pod pre- 
tekstem choroby. 

O, c. n,) 

  

Redaktor w. z. Witełd Tatarzyńc _ 
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