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I em Vigi pamięta 
Q czem należy pamiętać wogó- 

le, szczególnie zaś w okresie świą- 

tecznym? Boję się nawet wymówić 
— 0... kryzysie i bezrobociu! 

Niejeden czytelnik aż się żach- 

nie: — Mój Boże, właśnie o tem 

chciałoby się zapomnieć przynaj- 

mniej na czas świąt!... 
Zmodyfikuję więc odpowiedź: 

pamiętać należy o pomocy dla bez- 

robotnych! 

[ te słowa nie wywolają zapew- 

ne entuzjastycznego oddźwięku, 

gdyż każdy z nas. obłożony naj- 

przeróżniejszemi i najmniej ocze- 

kiwanemi podatkami na rzecz bez- 

robotnych, gotów jest uważać bez- 

robotnych niemal za ludzi uprzy- 

wiłejowanych. 

A jednak właśnie o bezrobot- 

nych myśleć wciąż należy i nietyl- 

ko myšleč!.. 

Kięska bezrobocia. trapiąca ca- 
ły świat, daje się we znaki i nam. 

Gorzej jeszcze: w ciągu najbliż- 

szych miesięcy przewidywany jest 

wzrost ilości bezrobotnych. 

Przyjść z pomocą tej wiel- 

kiej armji ludzi  pozbawio - 

nych pracy, zaopiekować się 

rzeszą bezpośrednich ofiar kry- 
zysu ekonomicznego, nie dać 

się zmarnować i wykoleić ele- 

mentowi., tak potrzebnemu dla pań 
stwa i narodu. — oto są zadania, 

wobec których stoi obecnie cały 
naród. 

W tej pracy wziąć udział musi 

całe społeczeństwo. gdyż zapomocą 

biurokratycznego aparatu , niespo- 
sób jest dotrzeć do wszystkich po- 

trzebujących pomocy i pomoc tę, 

chociażby w stopniu minimalnym, 
im zapewnić. 

To też wszędzie powstały Ko- 
mitety do walki z bezrobociem, zło- 

żone z przedstawicieli władz i spo: 

łeczeństwa. 

Wileński Wojewódzki Komitet 

do Spraw Bezrobocia już zorganizo 

wał pracę niesienia pomocy bezro- 

botnym i rozwinął szeroką działal- 

nošč. 

Dwiema zasadami kieruje się 

Komitet, pragnąc, żeby praca jego 

była jak najbardziej skuteczna: 
chce pomóc możliwie wszystkim 
potrzebującym oraz pragnie unie- 

możliwić wszelkie nadużycia. 

Pomoc jest okazywana wszy- 

stkim bezrobotnym. zarejestrowa- 

nym w urzędzie pośrednictwa pra- 

cy. Takie jest wyraźnie ogranicze- 

nie w statucie Komiłetów, a że ist- 

nieje wielka iłość bezrobotnych nie 

irejestrowanych urzędowo, przeta 

Komitet robi starania, aby rozsze- 
rzyć działalność i na tych bieda- 
ków. 

Praca Komitetu skupia się w 

czterech sekcjach: Sekcji Pomocy 

(przewodniczący — p. Uniechow- 

ski), Finansowej (przewod. p. Bier- 

nacki), Pracy (przewodn. prof. Sta- 

niewicz), Propagadowej (przewod- 

niczący p. Hulewicz).. 

Bezpośrednio styka się z bezro- 

botnymi przedewszystkiem Sekcja 

Pomocy, której zadania są szczegó|- 
nie trudne. Sekcja ta prowadzi pra- 
cę w czterech kierunkach, uwzględ 
niając główne potrzeby  bezrobot- 
nych. 

Przedewszystkiem pomoc bez- 

robotnym jest okazywana w posta- 
<i bezpłatnych obiadóm. 

W akcji tej wybitny udział bie- 
rze wojsko, które dokarmia bezro- 

botnych w kuchniach wojskowych. 
W dniu 23 XII. na ogólną ilość 1360 
obiadów z kuchen polowych zosta- 
lo wydane 330 obiadów! 

Obiady są bardzo dobre, 

gdyż przepis przewiduje 1 kiło- 

gram zupy składającej się z 400.0 
produktów twardych _ (kartofle, 

  

  

||! ||' 
buraki, kapusta i t. p.), 100.0 kości 
na których się zupa gotuje. i 10,0 

tłuszczu. 
Obiady są wydawane w kuch- 

niach przy ul. Trockiej 30, Nowo- 

gródzkiej 8 oraz — dla bezrobot- 

nych pracowników umysłowyh — 
w Jadłodajni Higjenicznej przy ul. 

Wileńskiej oraz na Zawalnej 25. 

Wydzielenie bezrobotnych. inte- 

ligentów okazało się koniecznością 

ze względu na wrogi i szyderczy-do 

nich stosunek bezrobotnych pracow 

ników fizycznych. To też obecnie 

wszelkie sprawy bezrobotnej inteli- 

gencji są załatwiane w poniedział- 

ki, resztę dni przeznaczając dla bez 

robotnych fizycznych, 

W okresie świątecznym obiady 

są ulepszone, zawdzięczając przede 

wszystkiem ofiarności dwu firm wi 

leńskich: piekarnia Wajsowa ofia- 

rowała bowiem 500 kg. bułek. węd- 

liniarnia zaś Knapika 50 kg. węd- 

lin. 
Oprócz obiadów bezpłatnych 

projektowane są obiady tanie, je- 

żeli ilość zgłaszających się po ta- 

kie obiady będzie nie mniejsza, niż 

sto osób. Wówczas będzie urucho-- 

miona kuchnia. wydająca obiady 
w cenie 45 groszy. 

W porozumieniu z Komitetami 

Rodzicielskiemi _ szkół powszech- 

nych - zorganizowane. jest również 
dokarmianie dzieci bezrobotnych. 

Drugim rodzajem pomocy dla 

bezrobotnych są deputaty żymwno- 

šciome. 
Są dwie kategorje tych depu- 

tatów: Nr. 1 dla rodzin, składają- 
cych się z 3 i 4 osób i Nr. 2 dla ro- 

dzin liczniejszych. 

Deputat Nr. 1 składa się z 16 

kg. mąki. 3 kg. słoniny i 60 kg. kar- 
tofli. Deputat Nr. 2 — z 28 kg. mą- 

ki. 6 kg. słoniny i 100 kg. kartofli. 
Są to normy miesięczne dla bezro- 

botnych, którzy wcale nie byli za- 

trudnieni nawet przez krótki czas. 

W grudniu (do dn. 23. XII) deputa- 

tu Nr. 1 otrzymało 718 rodzin .Nr. 

2 — 407 rodzin. 
Poza obiadami i produktami są 

wydawane opał i ubrania. 

Norma miesięczna drzewa opa- 

łowego dla jednej rodziny wynosi 1 

metr sześcienny. Opał zawsze do- 

starcza się do mieszkania, aby unik 

nąć nadużyć, polegających na 
sprzedawaniu handlarzom. Do dn. 

23. XII. w grudniu opał otrzymało 

382 rodziny. 

Wreszcie 71 rodzin otrzymało 

ubrania. bieliznę i obuwie za po- 
średnictwem niedawno uruchomio- 

nej podsekcji odzieżowej. która zor 

ganizowała warsztaty dla reparacji 

i przeróbki starych rzeczy. pocho- 

dzących z ofiar różnych osób. 

Rzecz jasna. iż każdy bezrobot- 

ny. zgłaszający się z prośbą o П- 

dzielenie mu pomocy. jest należycie 
kontrolowany przez dział wywia- 
dowczy Sekcji. który ustala stopień 

i charakter zapomogi. 

Od stycznia zostanie przyjęta 

zasada  nieudzielania bezrobotnym 

pomocy w formie jałmużny: za u- 

dzieloną zapomogę bezrobotny bę- 

dzie musiał odpracować pewną 

ilość czasu. |Jest to postanowienie 

niezmiernie doniosłe, bo przetnie 

raz na zawsze demoralizujący 

wpływ zapomóg — jałmużny. z 

drugiej zaś strony pozwoli wyko- 

nać szereg pożytecznych robót. 

Ilość bezrobotnych w Wilnie po 
woli, ale stale wzrasta; przypu- 
szczać należy, iż dojdzie do 7000 
„głów rodzin* czyli z rodzinami do 
14 — 15 tysięcy osób. w tem koło 
3000 dzieci!. 

To są cyfry straszne, wobec któ 

rych nie mamy prawa przejść obo- 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, 
BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A. Laszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W. Włodzimierow. 
uRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
HORODZIEJ 
PWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Sklep „Iednošė“. 
LIDA — uł. Sawalska 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch'”. 

  

NOWE ZARZĄDZENIA CELNE. 
WARSZAWA, (te!. wł.) 23. Xii. 31 r. 

W dzienniku Ustaw z dnia 29 grudnia 
rb. ogłoszone zostały cztery ważne 

rozporządzenia, które podyktowane z6- 
stały koniecznością zrewidowania na- 
szej polityki handłowej w związku z 
wydarzeniami, jakie w ostatnich mie- 
siącach miały miejsce w dziedzinie 
międzynarodowego (obrotu towarowe- 
go./Są to mianowicie: rszporządzenie 
Rady Ministrów w sprawie zakazu prze- 
wozu niektórych towarów oraz trzy 
rozporządzenia ministrów: Skarbu, Prze- 
mysłu ! Handlu craz Rolnictwa w spra- 
wla częściowe] zmiany taryfy celnej, o 
uiga:h celnych! o zwrocie cła przy 
przewozie gotowych wyrobów włókien 
niczyih. Jak się dowiadujemy następ 
Ry numer Dziennika Ustaw przyniesie 
jeszcze dalsze rozporządzenia w tej 
dziedzinie. które wraz z rozporządza” 
niaml dziś ogłoszonsmi stanowić będą 

łączną całość. Wszystkie ta rczporzą- 
dzenia, jak wynika z ich treści, mają 
na uwadze zarówno cele gospodarcze, 
a ponadto zmierzają one przedewszyst: 
kiem do utrzymania czynnego saida 
naszego handłu z granicznego. Zarzą- 
dzenia te cotyczą szczegółowe tych 
towzrów zagranicznych, które kenku- 

iują z produkcją krajową i których im- 
port do Poiski został sztatnio ogrom- 

nie ułatwiony przez cdpowiednią po“ 
litykę państw zegranicznych. Następnie 
rozporządzenia te zmierzają do 'ochro- 
ny pewnych gałęzi produkcji krajowej, 

  

a to w interesie utrzymania w ruchu 
warsztatów pracy i przeciwdziałania 
wzrostowi bezrobocia. xiektóre zmiany 
w taryfie celnej mają dalej] na uwadze 
pewne cela organizacyjna zmierzające 
do zracjonalizowania aksportu bądź 
importu pewnych towarów, oraz cele 

morskie, którym służyć ;będą znatzne 
ulgi przy przewozie niektórych arty- 
kułów przez porty polskie. Inne wresz- 

cie zmiany, jak np. zwrot ceł przy wy- 
wozie gotowych wyrobów włókien: 

niczych, zmierzają do poparcia ekspor- 
tu. Te wszystkie cela dostatecznie już 
charakteryzują wagę nowych naszych 
zarządzeń celnych. Należy zwrócić u- 
wagę, że Jeśil chodzi o te zmiany, 
wprowadzone przez nowe rozporządze- 
nła, które dotyczą zwyżek ceł, wzgl. 
zakazów przewozowych, to Polska, 
jedna z ostatnich, uciekła się do zasto- 

sowania tych zarządzeń reglamenta- 
cyjnych, zmuszona do tego. cdpowied- 
niemi rozporządzeniami i polityką 
peństw innych. Jake kraj dłużniczy, 
Polska musi czuwać nad utrzymaniem 
czynnego bilansu handlowego, zasto- 

sowane przeto obecnie przez Polskę 
zarządzenie reglamentacyjne są wyra- 
zem I wynikiem nie zasadniczych ten- 
dencyj reglamentacyjnych w polskiej 
polityce handlowej, lecz koniecznością 
narzuconą nam przez sytuację, jaka 

wytworzyła się ostatnio w dziedzinie 
obrotu międzynarodowego. 

— Dworzec Kolejowy — K. Sma-zynski. 

13 — S, Mateski 
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ltowy na stgonie 2-ej i 
60 gr. W numerach 

PENSJA KAWALERÓW KRZYŻA 
ViRTUTI MILITARI 

WARSZAWA; (tel. wł.) 29. TX. 81. 
Dowiadujemy się, że Kasy Skarbo- 
we otrzymały polecenie wypłacania 
pensji dla kawalerów krzyża Virtuti 
Militari, począwszy od dnia 2-g0 
stycznia 1932 r. 

Zakończenie sesji ko- 
mitetu wyk. Z.S.S.R. 
MOSKWA. PAT. — Wczoraj zakoń 

czyły się obrady 2-ej sesji Cenfralnego 

Komitetu Wykonawczego ZSSR. Prze- 

wodniczący Pietrowskij, zamykając ob- 

rady sesji, zaznaczył, że rok 1932 ma 

dać zgórą 49 miljardów rubli docho- 

du społecznego, z czego około 90 proc. 

stanowić będzie dochód z przedsię- 

biorstw zsocjalizowanych. Uchwalony 

przez sesję budżet w wysokości 27 i 

pół miljarda przeznaczony jest w zna- 

cznej mierze na rozbudowę przemysłu 

i rolnictwa. Pietrowskij zwrócił się do 

członków Centralnego Komitetu Wyko 

nawczego z apelem, aby na terenie 

przeprowadzali agitację nietylko za wy 

pełnieniem planów budżetowych, ale 

również za zmniejszeniem kosztów wła 

snych przemysłu i zwiększeniem wydaj 

ności pracy. 

  

Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
WARSZAWA, (tel. wł, 29.XI1—31). Dzi= 

siejszy dzień procesu brzeskiego rozpoczął 
się cd przemówienia adw. Barcikowskiego, 
obrońcy Mastka. 

Przystępuję do obrony z uczuciem pew» 
nego zażenowania — rozpoczyna obrońca, 
siedzą tu bowiem na ławie oskarżonych wy- 
bitni parlamentarzyści, sied:ą wieloletni i 
doświadczeni oŁrońcy praw cbywatela i czło- 
wieka, którzy jeszcze pod pręgierzem nie- 
woli wnosili znakomite obrony, Kiedy mó- 
wiono tuna sali o ich, pracy i olisrnošci 

  

czułem, że te słowa wżerają się głęboko w 
karty-sktu oskarżenia i niszczą je. 

Dalej mówi cbrońca: Jeżeli wyjdziemy z 
założenia, że w Polsce jest dyktatura, to kto 
za ten system odpowiada, czy możliwem jest, 
aby za taki stan rzeczy, za to, co my nazy- 
wamy łamaniem prawa, postępowaniem wbrew 
konstytvcji, gwałtem, grożeniem kijem i oło- 
wiem, żeby nikt ża to nie poniósł żadnej od- 
powiedzialności? Czy możemy powiedzieć, 
że obywatel polski może sprzeciwić się nie- 
prawnym zarządzeniom władzy, że władza 

  

Nowa prowokacja Sowietów 
SENSACYJNE ZEZNANIA VANEKA w PRADZE O ZAMACHU NA 

POSELSTWO JAPOŃSKIE 

PRAGA. PAT, — Według oiicjalne 
go komunikatu, w tutejszem minister 
stwie spraw zagranicznych przestucha 
ny został we wtorek były sekretarz mi 
Sji czeskosłowackiej w Moskwie, zamie 
szany w aierę rzekomo przygotowywa- 
nego zamachu na posła japońskiego w 
Moskwie. 

Według tego komunikatu, sekretarz 
Vanek oświac.rył, że wprawdzie ze 
tknął się kilkakrotnie z Godickim, któ 
ry zrobił na niego doniesienie do GPU, 
jednak rie pozostawał z nim nigdy w 
bliższych stosunkach. Podkreślił przy- 
tem, że Godicki jest tym samym czło- 
wiekiem, który w bieżącym roku zaplą 
tał w podejrzaną aferę urzędnika kan 
celaryjnego w poselstwie czeskosłowa 
ск!ет w Moskwie, usiłując go zaciąg- 
nąć do prywataego mieszkania i wy- 
dobyć od niego różne wiadomości, któ 
reby ewentualnie przedstawicielstwo 
czeskosłowackie skompromitowały. 

Z dotychczasowego przescłuchiwa- 
nia Vaneka wynika zatem według ofi 
cjalnego komunikatu, że to samo miał 
na celu Godicki i obecnie, a całe jego 
doniesienie zostało tylko zainscenizowa 
ne. W dalszym ciągu komunikat wy- 
raża politowanie, że oficjalna sowiecka 
agencja prasowa w sposób nieprakty 
kowany w podobnym wypadku rozdmu 
chała całą sprawę. 

Dalsze zaburzenia 
w Indjach 

PESHAWAR, PAT. — Sytuacja w Pesha 
warze doznała znacznej poprawy. Wojska 
angielskie wycofano z miasta, Członkowie 
organizacji „koszul czerwonych” usiłowali u- 
rządzić dwa meetingi, ale zostali rozproszeni 
przez policję, przyczem około 20 osób zosta- 
ło ranych, a 4 zabite. Ogółem liczba aresz- 
towań na prowincji sięga 763 osób, w tem 
636 osób aresztowano w Peshawarze, 

  

na'ežy do narodu i że wszyscy wobec prawa 
są równi? Oskarżeni bronią konstytucji, bro- 
nią i Was Panowie Sędziowie—woła obroń- 
ca. Bronią i Was Oskarżyciele — zwraca się 
do Prokurstorów, a widząc uśmiechy na ich 
twarzach, dodaje: Tak bronią i Waszych 
praw. Zanim wydacie wyrok—ciągnie obroń- 
ca—wypędźcie Panowie Sędziowie cienie za- 
borców z.tej sali, one mącą Wasze uczucia. 
Wy Panowie Sędziowie powołani jesteście 
do tego, aby rozkuć kajdany niewoli. Zło- 
wróżbnemu okrzykowi Pana Prokuratora 
„Vae victis" przeciwstawiam inny okrzyk 
„Victis honcs** 

Następnie zsbiera głos adwokat Landau, 
który uzasadnia dlaczego Świadkowie obrony 
występowali po części w charakterze eksper 
tów, bo uczyli, co to jest życie publiczne i 
dali przebieg wypadków z przed wojny, po 
wojnie, do czasu rewolucji 1926 r. Pan Pro- 
kurator z tej nauki nie wyniósł nic, przybył 
na rozprawę zbrojny w pan'erz antypatji do 
demokracji i zarządzeń demokratycznych, nie 
przetił tego pancerza ani Thugutt, ani Nie- 
działkowski, ani Rybarski. Positycy przema- 
wiają odmiennym językiem niż tachowcy 
prawnicy. W języku polskim jeden i ten sam 
wyraz oznacza co innego w ustach różnych 
fachowców. Dla polityka panuje w Polsce 
dyktatura, jeżeli w tej chwili jako prawnik 
winien byłbym dać odpowiedź na pytanie, 
czy w Pols'e panuje dyktatura— kategorycz- 
nie odpowiem—nie. My nazwalibyśmy obec= 
ny stan—stanem bezprawia. Mówiąc o walce 
Ceutrelewu z rządami po-majowemi Marszał= 
ka Piłsudskiego Pan Prokurator Rauze wy- 
powiedział myśl, że przywódcy Centrelewu 
rzucali kłody pod nogi tym, którzy nie mieli 
innej kochanki, prócz Państwa. A bodajby 
mieli Niktby im wówczas kłód pod nogi nie 
rzucał Konstytucja nie uprawnia do stosun- 
ku erotycznego względem Państwa, cóż do- 
piero wówczas kiedy kochankiem będzie 
starszy pan o skłonnościach nieco perverse 
i grozić będzie swej kochance chłostą, lub 
wprost z upodobaniem chlostač ją będzie. 
Dziewczynie to nie zaszkodzi. Państwu może 
to przynieść szkody nieobliczalne. o 

Następnie obrofca przeprowadza analizę 

prawniczą aktu oskarżenia i wnosi o unie- 

winnienie oskarżonych. 

  

Straszliwa zbrodnia w pow. brzeskim 
Cała rodzina wyrżnięta nożami. —Morderców czeka szubienica 
BRZEŚĆ n-BUGIEM, (Pat). We 

wsi Świniowo, powiatu brzeskie- 
go, wymordowana została rodzi- 
na Karoluków, składająca się z 
4 esób a mianowicie— Pawła Ka- 
roluka, jego żony oraz 2 nielet- 

nich dzieci. Dla zatarcia śladów 

FESTART 

jętnie lub się usprawiedliwić dzie- 

sięciogroszowym _naddatkiem do 

znaczków pocztowych. 

Pomoc systematyczna, stała — 
jest wciąż potrzebna! 

O tem właśnie pamiętać wciąż 

musimy, szczególnie w okresie świą 

tecznym, kiedy wyjątkowo jaskra- 

wo występują różnice pomiędzy do 

brobytem a nędzą. ch. 
  

zbrodn: merdercy podpalili za- 
budowania Karoluka, iecz zwłoki 
nie spłonęły, gdyż zdołano je wy- 

nieść w porę z palącego się domu. 
Natychmiast przeprowadzone 

dochodzenie wykazało, że zbred- 
ni tej dopuściil się bracia Stefan 

i Aleksander Krawczukowie oraz 
Michał Dudar, mieszkańcy tej że 

wsl. Jako powód podali zemstę 
za to, że Karoiuk doniósł gaja- 

wemu o popełnionych przez nich 
defraudacjach leśnych. 

Czynu tego zbrodniarze do- 
konali o północy po steroryzo- 
waniu rodziny strzelbą. Stefan 

Krawczuk i Dudar uderzeniami 
siekiery pozbawili swe oflary 

przytomności, dokili nożami i 

dła zatarcia śladów podpalili dom. 

Mordercy staną przed sądem do- 

ražnym. 

Katastrofa parowca fińskiego 
HELSINGFORS, PAT. — Parowiec fiń- 

ski „Orion“, dążący z Rouen do Helsingiorsu, 
uległ katastrofie w pobliżu wybrzeża Finlan 
dji z powodu silnej mgły, 10 ludzi żałogi i 
jednego pasażera wziął na pokład statek, 

który podążył na ratunek, Pozostała załoga 

w liczbie 9 osób, między któremi znajdował 
się kapitan i dwaj oficerowie, wsiadła do ło 

dzi ratunkowej, należącej do okrętu, który 

przybył na ratunek. Wkrótce jednak łódź tę 

z powodu mgły stracono z oczu Dotychczas 

a losach rozbitków nic nie wiadomo. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. ! 
№ ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANĄ — Ksiegarnia Spėldz Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy 3zkołneX. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
SŁONIM -- Księgarnia D. Liubowskiego, ol. Miciiewicze | 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 8, 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewska. 

WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol. „Rich 

gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty: oraz 
‚ m RE: oraz z prowincji o 25 proc. drożej 

tabelaryczhe o proe drożej 
zmienianė dowolnie, Ea 

Ratuszowa — Księgarnia Jažwiūskiego. i 

Poiska — St. Bednarski.. 

   
   

       

cja nie przyjmuje zastrzeżeń to 
numeru dowodowego 20 gr. 

SILVA RERUM 
Raz po raz ktoś z przedstawi- 

cieli różnych zawodów narzeka na 
swój i swoich kolegów ciężki los. 
Wszędzie jest kryzys, bieda, smutne 
widoki na przyszłość. 

Kurjer Warszawski (nr. 354) 
podaje głos mierniczego, zastanawia 
jącego się nad ciężką sytuacją 
mierniczych w Polsce.. 

W ostatnich latach wszystkie prace po- 
miarowe, związane z przebudową ustroju roł 
nego, zmonopolizowało w swych rękach mi- 
nisterjum reform rolnych, a tem samem mer 
niczowie zostali oddani na łaskę i niełaskę 
bezpośrednich organów ministerjum, jakiem 
są okręgowe urzędy ziemskie. 

W r, b, urzędy. ziemskie wstrzymały wy- 
dawanie nowych prac scaleniowych, 

W sferach rządowych powiadają, że 
wstrzymanie akcji scaleniowej wywołane jest 
brakiem odpowiednich kredytów na ten cel, 
w następstwie ogólnego kryzysu finansowe- 
go i gospodarczego. 
Oddawna urzędy ziemskie zaprzestały wy- 

płacać mierniczym należności za dokonane 
prace na podstawie umów. (aczkołwiek w 
tych umowach są nawet przewidziane rygo- 
ry za nieterminowe wypłacenie należności), 
podając jako przyczynę — brak kredytów 
rządowych. 

Jako rekompensatę za skazanie kilkuset 

intel gentów na runię materjalną i nędzę, о- 
trzymali mierniczowie lekturę w postaci po- 
kaźnej ilości okólników, które szczególne w 
ostatnich czaasch posypały się, jak z rogu 
obiitości, 

Czy rzeczywiście sprawa przed 
stawia się tak ponuro, jak to zary- 
sowuje zdenerwowany  mierniczy, 
trudno osądzić, ale, zdaje się, że mier 
niczym powodzi się o wiele lepiej, 
niż przedstawicielom innych zawo- 
dów. 

Zresztą, dajmy spokój zbyt roz- 
pacznym  narzekaniom: nie jest 
przecie tak źle, jeżeli potrafimy 
dobrze się bawić, no i.... 

O tem visze Gazeta Warszam- 
ska (nr. 390). 

W Warszawie — 
Wszystkie restauracje i kawiarnie zam- 

khięte były od godziny 6 dn, 24 i przez ca- 
ły pierwszy dzień świąteczny, W drugim 
dniu świąt otwarte zostały częściowo ka- 
wiarrje — cieszyły się jednak bardzo sła- 
bą frekwencją. Natomiast, teatry i kina w 

okresie świątecznym były przepełnione. 
W drugim dniu świąt tradycyjnym obycza 

jem stanęło na śłubnym kobiercu mnóstwo 
par nowożeńców, Ślubów udzielono we wszy 
stkich świątyniach stolicy przeszło 500. 

Przeszło 500 ślubów w ciągu 
jednego dnia i w samej tylko War- 
szawie! 3 

[ jeszcze nam jest źle!.. 3 
W świecie literackim — dwie 

sensacje dnia Wacław Grubiński 
— laureatem. 

Doroczną nagrodę literacką Tow, titera- 

tów i dziennikarzy polskich, ufundowaną wy 

łącznie dla członków tego Towarzystwa, 0- 

bejmującą przy ocenie twórczości zwykle 0- 
statnie 5-lecie, przyznano w tym roku Wa- 

cławowi Grubińskiemu, za tom nowel p. t. 

„Człowiek z klarnetem*, 

Wiliam Horzyca — dyrektorem 
teatrów lwowskich. [Jak donosi 
Kurjer Polski (nr. 353): 

Na posiedzeniu Iwowskiej rady miejskiej 
w dn, 23 bm, rozstrzygnięto sprawę teatrów 

Iwowskich. Na wniosek komisji teatralnej ra 
dy miejskiej uchwalono wydzerżawić Teatr 
Wiełki i Rozma'tości Wiliamowi Horzycy z 
obowiązkieni prowadzenia teatru dramatycz . 
nego i komedji na czas od 31 grudnia r. b. 
do końca września 1933 r, z możnością skró 
cenia tego terminu do końca wrześn'a 1922 r. 
Subwencję ustanowiono w sumie 25,000 zł. 
muesięcznie od 1 grudnia br, począwszy. 

Ponadto rada miejska uchwaliła urucho- 
mić kredyt w sumie 48,000 zł z budżetu na 
rok 1931—32 na subwencję dla opery, któ- 
ra prowadzona będzie przez Towarzystwo 
Miłośników Muzyki i Opery, 

Górą literaci! 
Lector. 
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SPRAWA URUCHOMIENIA 
OPERY POLSKIEJ 

WARSZAWA, (Pat). Praca nad 
uruchomieniem w madchodzącym  se- 
zonie międzymiastowej opery polskiej 
według planu prof. Ramułta postę- 
puje naprzód. Organizacja centralnej 
opery nawiązała kontakt z szerokiem 
gronem poważnych osobistości, Zza- 
równo z kół tządowych, jak i samo- 
rządowych, z bankami oraz ze Świa- 
tem artystycznym. W najbliższych 
dniach powołane będą do życia w 
kilku miastach polskich komisje arty- 
styczne i prasowe. W razie zrealizo- 
wania projektu centralnej opery se- 
zon kilku grup operowych, pracują- 
cych na terenie całej Polski trwałby 
w większych miastach 4 i pół5 mie- 
sięcy, przy daniu do dyspozycji przez 
odncśne magistraty gmachów teatral- 
nych i utensyljij operowych oraz po- 
mocy finansowej, która w większych 
miastach wynosiłaby niespełna po 300 
tys. zł. za cały sezon.
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Kryzysowe Święta 
Nema chyba bardziej popularnego słowa 

obecnie, niż kryzys, Wszystko jest kryzyso- 
we. Buty kryzysowe, choinki kryzysowe, ba 
le kryzysowi, śnieg również kryzysowy-ane- 

miczny no i Święta były również kryzysowe. 

Pocieszmy się, nie tylko u nas. 

W PARYŻU 
W Paryżu, w tem eldorado dzisiejszej 

Europy kryzys wycisnął swoje piętno, Odczu 

li to przedewszystkiem kupcy, Nie znać było 

zupełnie ożywienia przedświątecznego mimo, 

że ceny znacznie zostały obniżone. Według 
powszechnej opinji Paryż spędził święta pod 
znakiem wybitnej oszczędności, W porów- 

naniu do lat ubiegłych jaskrawo rzucał się 

w oczy brak etranżerów w! kawiarniach i 
restauracjach. Francuz, jak wiadomo jest nie 

wdzięcznym klijentem restauracyjnym i je- 

żełi obstaluje buteikę szampana, długo się 

namyśłi zanim zawoła na drugą, 

Dla biednych dzieci w kilku punktach mia 
sta towarzystwa filantropijne zorganizowały 

chotnkę, Najbardziej efektowną była choin- 

ka Armji Zbawienia na Montmarte. 

O godzinie 12 na Montmarte zajechał fur 
gon ubrany flagami wolnej republiki Mont- 
marte, a pełen rozmaitych niespodzianek, Ra 
dości najmłodszych obywateli Paryża nie by 
ło granic. Dla starszej generacji były zorga- 
nizowane liczne bezpłatre wieczerze, 

Szef rządu premjer Lavaż dzień wigilijny 
spędził w gronie rodziny, Minister skarbu 

Flandin wyjechał do siebie na wieś, a że- 
gnając sę z posłami w parlamencie oświad 

czył, że w obecnej dobie ciężkiego kryzysu 

minister finansów powinen dać przykład o- 

szszędności. 

Demonstracje komunistyczne, do których 

wzywała „Humanite** nie powiodły się, Nie 

liczne grupki komunistów policja szybko i 

sprawnie rozproszyła. 

Nasze panie gospodynie zainteresują nie- 
watpliwie ceny w Paryżu przed śŚwiiętami, 
Za klg indyka płacono 18—20 fr, gęsi 12 fr,, 

kury 18—20 fr. Na rynek paryski przywiezio- 
no nawet niedźwiedzia wagi 220 klg, Misia 
kupił jakś krezus wraz ze skórą. 

W AMERYCE 

Święta w Ameryce były „suche*, W dzień 
wigilijny policja skonfiskowała w New Yor 

ku z górą 50,000 itrów alkoholu przygoto- 

wanega na święta i aresztowała 100 

przemytników, 

"W HISZPANII 
Atrakcją świąt w kraju Don Kiszota i 

Carmencity jest ciągnienie loterji państwo- 
wej. W tym jednak roku z racji kryzysu 
8000 biletów zostało niesprzedanych, a głów 

na wygrana przypadła państwu, ponieważ bi 

let nie został sprzedany, 

A U NAS I W WARSZAWIE 

Pa tym przeglądzie zagranicznym świąt 
kryzysowych przypomnijmy, jak było u nas. 

W Wilnie kilka rozpraw| nożowych, a poza- 

tem pustka i kryzys, A w Warszawie? W sto 

cy u schyłku @та Wigiśji ogarnęło ludzi 

coś, jakby szał kupowania; kupowali więc 

tak „Spontanicznie*, że w niektórych skfe- 
pach w śródmieścu zabrakło. wódek Ob- 

jaw to charakterystyczny: nie wiktuały bo 

wiem, nie owoce, nie słodycze, nie bakałje 

zostały wykupione, lecz właśnie alkohol! 

Nietylko zresztą wódek zabrakło; był 

również ostatniego dnia prawdziwy „run“ 
ną choinki; nie pozostało po nich nigdzie 

śladu, a za dwa Saimotne drzewka na placu Na 
polłeona żądano w czwartek wieczór po 50 

złotych sztuka!!! 8 
° — Кюбу рггуризгсга!; 
szło na wiagę złota! 

drzewo w Polsce 

MOSKWA. PAT, — Sytuacja w rejonie 
Czin-Czou przedstawia się, według donie- 
sień korespondentów sowieckich, w dalszym 
ciągu groźnie, Z jednej strony sztab japoń- 
ski przeprowadza w tym rejone koncentra- 
cję swych sił, z drugiej — dowództwo chiń 
skie czyni przygotowania do odrzucenia е- 
wentualnego ataku japońskiego, W akcji an- słe 
tyjapońskiej zapewnili swój udział wszyscy 

SŁOWO 

Krwawe walki na linji Pekin- Mukden 
Dalsza Koncentracja wojsk lapońskich 

prawie atorowie chińscy. 
MOSKWA, PAT. — Korespondenci sowiec 

cy donoszą, że dnia 26 bm, przybył do Czin- 
Szin nowy eszelon wojsk japońskich, miano 
wicie jeden bataljon w składzie paru kom- 
panij piechoty i baterji, Wobec otoczenia sta 
cji kolejowej posterunkami wojskowemi, ści 

obliczenie sił japońskich, które w ostat- 
tnich dniach ściągnięte zostały w okolicy 
Czin-Szin, jest niemożliwe. 

Japońcy przekroczyli rzekę Lao 
MOSKWA. PAT, — Korespondenci 

sowieccy podają, że wojska japońskie 
przekroczyły rzekę Lao i dotarły do 

miejscowości Tanczuonte, położonej na 
północ od Inkou. 

Zajęcie Pan-Szan 
TOKJO, PAT, — Samolot japoński zbom- 

bardował oddział chiński w pobliżu Pan- 
Szan, Oddział chiński po krótkim oporze u- 

Nowy rząd 
NANKIN. PAT. — Ukazały się urzę 

dowe nominacje członków nowego rzą- 
du. Sprawy zagraniczne objął Czen, fi 

  

stąpił, wskutek czego wojska japońskie za- 
jęły Pan-Szan. 

w Nankinie 
nanse Huang-Han-Liang, wojnę Hoing- 
Czing, sprawy wewnętrzne Li-Wen- 
Fan. Na szefa sztabu generalnego za- 
mianowano gen. Czu-Pei-Teha. 

  

  

FRANCJA RATUJE WALUTĘ RUMUŃSKĄ 
WIEDEN. PAT. — „Reichspost“ do 

nosi z Bazylei: Międzynarodowe koła 
finansowe sądzą, iż Francja postanowi- 
ła udzielić Rumunji kredytu w celu za- 
bezpieczenia jej waluty. Kredyt będzie 
użyty w tym czasie, gdy wywóz zboża 

napotka na trudności i gdy do Banku 
Rumuńskiego nie będą wpływać dewi- 
zy. Umowa w tej sprawie miała już być 
podpisana w Paryżu narazie na 3 mie- 
siące. 

Fabryki dział w Szwecji, Holandji i Danii 
PRĄCUJĄ NA ZAMÓWIENIA NIEMIECKIE 

PARYŻ, (Pat), Dziennik „Figaro“ 
komunikuje; że wielkie poruszenie 
wywołała wczoraj w Akademji Nauk 
wiadomość, podana przez jednego z 
jej członków o usilinem zbrojeniu się 
Niemiec. Finausowy współpracownik 
pewnej poważnej firmy paryskiej po- 
wrócił w tych dniach z Holandji, de- 
kąd jeżdził w sprawach handlowych. 
W czasie swego pobytu w Holandji 
udało mu się zebrać bardzo ciekawe 
dane o ruchu w fabrykach materja- 

łów wojennych w Szwecji, Danji ! 
Holandji. Okazuje się, źe fabryki te 
istnieją prawie wyłącznie dzięki ol- 
brzymiim zamówieniom rządu niemiec- 
kiego. Fabryki holenderskie, szwedz- 
kie i duńskie wyrabiają w wielkiej 
ilości działa i amunicję oraz różne 
dodatkowe przedmioty uzbrojenia, któ- 
re są natychmiast wysłane do №е- 
miec, Niemcy za materjały te płacą 
w sposób regularny bez najmniejsze- 
go opóźnienia. 
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NIECH WRACA ZYWA, ZDROWA KREW W ŻYŁY OJ- 
CZYZNY. NIE DAJMY SIĘ WYNARODAWIAĆ NASZEJ 

EMIGRACJI 
Złóż grosz na „Fundusz Połskiego Szkolnictwa zagranicą”, 

na konto P. K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-łecia Wałki 

6 Szkołę Polską. 
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Polska- Kanada 
Mecz hokejowy w Katowicach 

KATOWICE, PAT, — W dniu 29 bm, 
wieczorem odbył się tu rewanżowy mecz w 

hokeju na lodzie między reprezentacjami Ka 

nady i Polski. Mecz odbył się w warunkach 

UROCZYSTE POWITANIE NOWEGO ROKU 

„RESTAURACJA ZIEMIAŃSKA” 
MICKIEWICZA 9. 

— — Sala udekorowana. — Moc niespodzianek — Upominki dla Pań. — — 
Przyjmsjemy zamówienia na pozostałe stoliki. 

Równocześnie składamy Sz. Klijenteli Życzenia Noworoczne. 

  

terenowych i atmosferycznych niezwykle 
trudnych, które ujemnie wpłynęły na po- 

ziom gry. Polacy pozbyti się niedzielnej tre 

my, grali swobodnie i z wielką ambicją, By- 
li lepsi o klasę i stanowili drużynę najzupeł 

niej równorzędną z Kanadyjczykami, Wynik 

"meczu 1:0 dla Kanady (w tercjach 0:0, 0:0, 

1:0) jest rewelacyjnym sukcesem Polaków, 
dotychczas bowiem Kanadyjczycy w czasie 
swego tournee po Europie dopiero po raz 

drugi wygrali wi tak nikłym stosunku cyfro 

wym, W drużynie polskiej najlepsza obro- 
na z Sokołowskim i Maurerem. W ataku wy- 
różmi się Krygier. Widzów 10 tysięcy, 

MARSZ NA TIEN-CZANG-TSI 
CZIN-CZAU-FU, PAT — Chiński pociąg 

pancerny i około 200 żołnierzy chińskich bro 

mi stacji Tawa na odgałęzieniu linji kolejo- 
iwej Pekin—Mukden, Japoński poceąg pancer 
ny zatrzymał się o 4 mile na południe od 

Tawa. Pozatem grupa wojsk japońskich, zło- 
żona z oddziałów kawalerji, pułku piechoty 

i 10 samochodów pancernych posuwa się z 
Tien-Czang-Tai w kierunku Tawa, 

Zaprzeczają tu wiadomości jakoby w .re- 
tonie Czin-Czao zginąć miało wczoraj 100 
żołnierzy japońskich, 
ESPRIT EEB 

Artysta filmowy sze- 
fem czrezwyczajki 
Nowe reweiacje © Runiczu 

w Warszawie 
Przed niedawnym czasem przybyli 

do Warszawy znany aktor filmowy 
Osip Runicz ze znaną w stolicy tancer 
ką Niną Pawliszczewą, dawniej mał- 
żonką baletmistrza Feliksa Parnella 
Grzybka. 

W starostwie grodzkiem śródmiejsko 
warszawskiem, dokąd Runicz zgłosił 
się, obecny tam komandor marynarki 
rosyjskiej józef Górski oświadczył, że 
rozpoznaje w Runiczu szefa czere- 
zwyczajki w Odesie Abrahama Herse 
ka, który miał wydać wiele wyroków 
śmierci na osoby niewinne. 

Runicz twierdzi, iż nie zna swego 
prześladowcy i że wystąpienie tego o 
statniego nosi cechy wyraźnego szanta 
żu. 
Runicz przyjechał do Warszawy w ro 

ku 1928 razem z artystką Lilją Szten- 
giel (podejrzaną o komunizm) na go 
ścinne występy. 

— Wkrótce po moim wyjeździe — 
podaje w swoim wywiadzie R. — zo- 
stałem aresztowany. Oskarżono mnie, 
że w roku 1919-ym byłem jakoby na- 
czelnikiem odeskiej Czrezwyczajki i 
że... rozstrzeliwałem Polaków! 

Runicz na swoje usprawiedliwienie 
podaje, iż w Odesie przebywał jedynie 
do lutego r. 1919, że potem pojechał 
do Rostowa i Jekatierynodara, w lipcu 
zaś tego roku okrętem przez Konstanty 
nopol wyruszył do Włoch w towarzy- 
stwie aktorki Pawłowej, bracj Gordon 
i finansisty Bezpałowa. Od tej chwi- 
li R. więcej w Rosji nie był i nie może 
ponosić odpowiedzialności za postępki 
czekisty Abrama Herseka, który „sza 
lał* W Odesie + tx4gu Człsyu ulu 

W ostatnich dniach, zjawił się je- 
dnak nowy świadek. jest nim wyższy 
urzędnik państwowy, p. Felicjan Kropel 
nicki, który w roku 1918 — jako by- 
ły oficer armji rosyjskiej, z frontu ru- 
muńskiego zagnany został do  Odesy. 
Byli tam podówczas bolszewicy. Na 0- 
kręcie „Arnusz* urzędował w kajucie 
doraźny sąd rewolucyjny, z którego roz 
kazu, wedle niesamowitego wprost opo 
wiadania pana K, wrzucono do morza 
dziesiątki oficerów rsoyjskich, głównie 
Polaków, jako „niegodnych oglądania 
zdobyczy rewolucji..." 

Wraz z Kropelnickim aresztowano | 
drugiego Polaka, oficera armji rosyj 
skiej Dzierżanowskiego. Ten ostatni, 
stawiony przed „sąd trzech*: dwóch 
marynarzy i Osipa Runicza, jako prze- 
wodniczącego, wręcz oświadczył co na 

stępuje: ц 
— Wy nas rzucacie pojedynczo, 

my was bedziemy topili setkami“... 
Dzieržanowskiego skazano — па 

śmierć. Przedtem wykłuto mu oczy... 
Z całą dokładnością pamięta pan 

K. oskarżonego Osipa Runicza. 
Jako przewodniczący „sądu śmier- 

ci“ nosił R. „zwiazdę czerwoną” na 
piersi... 

Powieściopisarz _ Brzeszko-Bresz- 
kowski —— jak podaje p. Górski — 
zebrał materjał dokumentalny, świad- 
czący aż nadto wymownie o działalno- 
ścj Runicza jako członka „Czeki*. 

Przed nowym sezonem autobusowym 
Na temat wielkiej zmiany w naszej 

komunikacji miejskiej krążą pogłoski, 
że „Arbon* nie jest jeszcze przygotowa 
ny do objęcia tej tak ważnej placówki. 

Dziś mamy już 29 grudnia, a tym 
czasem: „Arbon'** posiada w Wilnie za 
ledwie sześć maszyn (w tej liczbie je- 
dna lekko uszkodzona), podobno jutro 
ma przybyć dalsza partja. 

Tak głosi wersja. 
Kwestja personelu technicznego 

jest o tyle łatwą, że szoferów mamy w 
Wilnie dosyć, tylko idzie o pewne prze 
szkolenie ich, zapoznanie z konstruk- 
cją nowego, nieznanego samochodu. 

Szkolenie trwa już od kilku dni, mo 
że więc ta kwestja nie będzie przeszko 
dą. 

Duże, szerokie, trudne do prowadze 
nia maszyny kierowane na naszych u- 
liczkach przez niedostatecznie wyszko 
lonych kierowców — to słuszny może 
atut w rękach pesymistów, antyarbo- 
nowców. 

Zapytany w tei sprawie dyrektor 
Arbonu p. Tarło, oświadczył: 

— Komunikację obejmiemy w dniu 
1 stycznia. Możliwe, że w pierwszych 

dniach uruchomimy tylko główniejsze 
linje, aby nie stwarzać zamętu, jaki 
mógłby powstać zanim nasi instrukto- 
rzy puszczą w ruch cały aparat. 

Personel mamy już skompletowa- 
ny, a obecnie odbywa się przeszkole- 
nie. 

— Słyszeliśmy, że wozy  przezna- 
czone dla Wilna nie przybyły jeszcze, 
mówi się o tem w Wilnie coraz głoś- 
niej. 

— Wozy nadejdą w nocy lub jutro, 
możecie panowie uspokoić pesymistów. 
Są w drodze. Nadejdą lada moment. 

Personel nasz kompletujemy z mie- 
szkańców Wilna, j jedynie pozamiejsco 
wi są instruktorzy — Szwajcarzy, za- 
angażowani zresztą na pewien tylko o- 
kres. 

Garaże, duża hala, jest już też goto 
wa i czeka na wozy. Zbędne są też о- 
bawy co do tego, że nie zdążymy za- 
rejestrować wozów. 

Wszystko jest pomyślane i obliczo- 
ne tak, aby w dniu I stycznia można 
było zacząć pracować normalnie. Tak 
też i zaczniemy. (t) 

Mir.Szafrański skazany na 4 lata domu popr. 
DRUGI DZIEŃ ROZPRAW. ZEZNANIA ŚWIADKÓW. 

STRON. 

W drugim dniu rozpraw w sprawie mjr, 
Szeligi-Szairańskiego i A. Zdrojewskiej zo- 
stają zbadani pozostali świadkowie. 

Pierwszym zeznaje pośrednik w sprzeda- 
ży drzewostanu Szklarowicz, Zeznanie tego 
świadka całkowicie się pokrywają z zezna- 
niami poszkodowanych w tej sprawie, Świa- 
dek opowiada, że będąc plenipotentem oskar 
żonego w sprawie sprzedaży drzewostanu 
wyżej wspomnianych majątków, działał w naj 
lepszej wierze, gdyż oskarżony zapewniał go, 
że zarówno majątki „Równe-Pole*, „Oichów 
ka“ jako tež „Nowy Dwór” (kaucja hipote- 
czna majątku miała służyć zabezpieczeniem 
dla kontrahentów), należą do niego i p. Zdro 
jewskiej, 

Do czołowych świadków oskarżenia moż 
na też zaliczyć Dominika i Apolinarego Kor- 
saków. Pierwszy z n.ch stwierdził, że powyż 
sze majątki od lat należą do rodziny Korsa- 
ków. 

Św, Apolinary Korsak, sędzia Sądu Okrę- 
gowego w Nowogródku, potwierdza okofcz 
ność władania majątkam: przez Dominika 
Korsaka, Na skutek interwencji świadka nie 
wpuszczone nabywców do lasu, Brodt pro- 
ponował wówczas ugodowe załatwienie spra 
wy. Pertraktacje te jednakże do skutku nie 
doszły. Z oceny (świadka wynika, że mająt- 
ki są warte około 15,000 dołarów. 

Jednocześnie przytacza sędzia swoją pry 
watną rozmowę z sędzią śledczym wojsko- 
wym, Świadek został do niego wezwany w 
związku ze sprawą nadużyć, popełnionych 
przez oskarżonego w wojsku, Sędzia śledczy 
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Zawiadamia Szanownych Gości, że na 
zakończenie Roku Starego i spotkanie 

Nowego Roku. urządza familijne ko- 

lacje z 4-ch dań po 5 zł. od osoby, 

Przy dźwiękach muzyki w udekorowa- 
nej sali z rozszerzonym programem 

Kabarstowym i niespodziankach mogą 

wesoło i mile Szanowni Goście spę- 

dzić czas, 

Stoły prosimy zamawiać w bufecie. 

Й Zarząd 

1 A V AU! 

Na podarunki šwiąteczne | 
dia młodzieży 

Wydawnictwa 

ZYGMUNTA NAGRODZKIEGO: 
URODZONY JAN DĘBORUG poemat 
Władysława Syrokomli z ilustracjami 
Andriollego —. . . ° gr. 80 
GAWENDY i PIOSENKI Władysła- 
wa Syrokomli zdobił Jerzy Hoppen zł. 1 
NAJPIĘKNIEJSZE BAJKI POLSKIE 
Wybór bajek Glińskiego, ilustrował 
Jerzy Hoppen —. ° > с zł 1 
Do nabycia we wszystkich księgarniach 

w Wilnie i na prowincji. 
    [J J AU MU 

PRZEMOWIENIA 
WYROK. 

opowiadał, że dokumenty stwierdzające na- 
zwisko Szairańskiego oraz jego kwalifikacje 
wykształcenia cywilnego i wojskowego są 
wątpliwe. 

W tym kierunku prowadzi się dochodze 
nie celem stwierdzenia stanu faktycznego, 
Mówj on również jakoby Szatrański przy- 
brał sobie nazwisko, a jego rzeczywiste na- 
zwisko brzmi: „Szairan* i że jest synem ro- 
botnika. 

Podczas zeznań sędziego składa wyjaśnie 
uke współoskarżona w: danej po żę | Zdro 
pippi A że świadek mówi 
nieprawdę, To wywołuje ostrą scysję międz: 
oskaržoną a Świsikiemi, Rz ® 

Zbadany 'w charakterze świadka mierni- 
czy przysięgły Cywiński, zaprzecza kategory 
cznie, iżby mógł w lutym 1924 r. zatwier- 
dzić plan maj, „Równe-Pole* i jako uzasad 
nienie świadek zaznacza, że został mianowa- 
nym mierniczym  przysięgłym dopiero w 
czerwcu 1924 r. 

Ostatniemi zeznają świadkowie odwodowi,. 
zastępca notarjusza Mokrzeckiego, p. Zarę- 
ba i pisarz hipoteczny L, Sumorok, 

Świadek Zaręba stwierdza, że oskarżo- 
na Zdrojewska wydała Brodtowi plen'poten- 
cję na wyrąb lasu, 

Z zeznań p, Sumoroka wynika, że w 
1928 r. zwrócili się do niego Dominik Kor- 
sak i A.Zdrojewska z prośbą o wywołanie: 
hipoteki, 

Naskutek prośby obrońcy zostaje zarządzo- 
na przerwa 15-minutowa, po której obro- 
na prosi o zarządzenie przerwy dwu lub trzy 
dniowej, a to w cełu sprowadzenia całego: 
szeregu świadków, 

Wniosek ten zostaje uchylony. 
Następują przemówienia stron, 

Prokurator Achmatowicz w swojem prze- 
mówieniu żąda surowego wymiaru kary dła. 
oskarżonego, wskazując, że na ławie oskar- 
żonych siedzi wyższy olicer polski, który nie 
miał prawa hańbić munduru of cerskiego. 

Przedstawiciel powoda cywilnego adw. 
L. Kulkowski, uzupełniając przemówienie 
prokuratora prosi o zasądziene powództwa 
cywilnego w wysokości 5000 dolarów, 
W odpowiedzi obrońca oskarżonych, adw. 

E, Smilg twierdzi, że major działał w najlep: 
szej wierze i że padł ofiarą szantażu ze stro 
ny kupców warszawskich, Wobec tego obroń 
ca wnosi o całkowite uniewinnienie oskaržo 
nego jak również p, Zdrojewskiej, zastrze- 
gając się jednak, że gdyby Sąd uznał, że wi- 
na oskarżonego jest udowodnioną, to jednak: 

że prosi o łagodny wymiar kary. 
W ostatniem słowie oskarżeni proszą © 

uniew'nnienie, 
Po przenwie zostaje ogłoszony wyrok, na 

mocy którego mjr, Zygmunt Szel.ga-Szafrań 
ski został skazany na osadzenie w więzieniu 
zamieniającym dom poprawy na przeciąg 
lat 4, Zdrojewską zaś wobec braku dowo- 
dów winy uniewinniono, у 

Oskarżony w przeciwieństwie do żony ż 
Oskarżony przyjął wyrok spokojnie. 
Wobec skazanego nie zastosowano bez- 

względnego aresztu, gdyż rodzina złożyła 
kaucję w wysokości 30,000 zł, 

  

  

Witebsk, polskie 
W pierwszym naszym  feljetonie, 

poświęconym Witebskowi (patrz „Sło- 
wo*' Nr. 274 z dnia 27-XI 1931 r.) mó- 
wiliśmy o sylwetce tego kresowego pol 
skiego miasta, tak jak przedstawiała się 
ona oku przyjezdnego w opisywanym 
przez nas okresie, to znaczy — w la- 
tach przedwojennych, kiedy — jak 
wiadomo — polskość Witebska była 
od dłuższego już czasu zatuszowana 
starannie przez zaborców i ukryta pod 
skorupą powierzchownej rosyjskošci. 
Unikaliśmy przytem świadomie wszel- 
kich, nasuwających się w trakcie pisa- 
nia, reminiscencyj historycznych, jako 
rzeczy niewątpliwie pożądanych i cie- 
kawych, temniemniej jednak wybiega- 
jących daleko poza zakreślone sobie w 
tytule ramki „Witebska przedwojenne- 
go“. 

Dziś, w części drugiej i ostatniej 
naszych wspomnień o Witebsku, przyj 
rzyjmy się mieszkańcom tego miasta i 
jego zabytkom. 

Otóż przedewszystkiem, 
miasto niemniej, jeśli nie 
szcze zażydzone niż Wilno. 

Tak samo jak w Wilnie za czasów 
rosyjskich, sztuczny nałot rosyjskošci 
w Witebsku, miał swe oparcie głównie 
w demonstracyjnie obnoszących się ze 
swą rosyjskością żydach miejscowych, 
co nie przeszkadzało im zresztą rozu- 
mieć po polsku, gdy chodziło o interes! 

Ich kramiki i sklepy wzieły w nie- 

było to 
więcej je- 

miasto kresowe 
podzielne niemal władanie dwie najru- 
chliwsze arterje miasta — ulice Wok- 
zalną i Smolenską, oraz pryncypalną 
ulicę Witebska — Zamkową, chociaż 
z tej ostatniej poczęli ich wypierać po- 
mału kupcy i przedsiębiorcy — chrze- 
Ścijanie. Ponadto rodzaj ,ghetta*, za- 
mieszkałego przez nędzę żydowską, sta 
nowiła, położona na przedmieściu, 
dzielnica ,„Łuczossy'', zwana tak od 
rzeczki Łuczosy — dopływu Dźwiny. 
Do wspomnianej przed chwilą rzeczki, 
wiodła też główna ulica tej dzielnicy 
Łuczoska, znana wśród polskiej ludno- 
ści Witebska pod popułarnem mianem 
Żydowskiej. 

I oto o dziwo! — wśród tego morza 
żydowskiego raptem dostrzegało oko 
przechodnia, tuż przy samej ulicy Łu- 
czoskiej mniej więcej w jej połowie wy 
soki, zczerniały od staroścj krzyż ka- 
tolicki, oddzielony od ulicy niewyso- 
kim parkanem z drzwiczkami. Dziwne 
to napozór zjawisko tłumaczy się w 
ten sposób, że niegdyś znajdował się 
ów krzyż pod miastem, lecz rozrasta- 
jący się Witebsk stopniowo wchłonął 
go. Polska ta pamiątka była otoczona 
wielką czcią ze strony całej ludności 
katolickiej. Dziś pewno już nie istnieje.. 

Na prawo od ulicy Łuczoskiej, na 
wyniosłym brzegu Dźwiny, w pobliżu 
unostu kolejowego, wznosił się pałac 
„Łukiszki*, podówczas własność pry- 
watna, niegdyś podobno rezydencja 

królewska... 
Wracając do elementu żydowskiego 

w Witebsku i roli, którą odegrywał on 
w tem mieście, stwierdzić należy, że 
handel w Witebsku znajdywał się w 
jakichś 80 — 90 procentach w rękach 
żydów i sklepy chrześcijańskie, zwła- 
szcza większe, należały do rzadkości! 

Z imprez handlowych polskich za- 
sługuje na wyróżnienie przedewszyst- 
kiem cukiernia „Jana Alberta“ przy ul. 
Smoleńskiej, w pobliżu kościoła św. 
Antoniego, największy i najbardziej 
dystyngowany lokal tego rodzaju w 
mieście. Nawet Rosjanie i Żydzi starali 
się tt mówić z obsługą po polsku. 

Wkrótce przed wojną przy ul. Zam- 
kowej, w miejscu, gdzie była przedtem 
piekarnia Grudzińskiej, powstała druga 
cukiernia polska pod firmą „Bronisław 
i Henryk*, jeszcze większa į wystaw- 
niej urządzona niż pierwsza. Obie cu- 
kiernie wyróżniały sęi wysoką jakością 
swych wyrobów i godnie reprezento- 
wały cukiernictwo polskie na dalekich 
kresach Rzplitej, ciesząc się uznaniem 
swoich i obcych, Z inych  przedsię- 
biorstw polskich wspomnijmy: „Bławat 
słowacki”, duży sklep kolonialny p. 
Perekszelisa i masarnię p. Menkowej. 

W dziale imprez polskich o zabar- 
wieniu kulturalno-oświatowem wymie- 
nić należy najstarszą i najbardziej za- 
służoną czytelnię polską i wypożyczal- 
nię książek w Witebsku, prowadzoną 
osobiście przez sędziwą panią Koło- 
wrat-Czerwińską. Zluzowała ją następ 
nie polska księgarnia i wypożyczalnia 

książek p. Drzewińskiej przy ul. Zamko 
wej, zaopatrzona w najświeższe nowi- 
ny literackie z Królestwa i połączona ze 
sprzedażą materjałów piśmiennych. Nie 
bawem powstała też filja tej księgarni 
przy ul. Gogolewskiej (dawniej — ul. 
Wielka Mohylewska). 

Enumerację polskich instytucyj han- 
dlowych ji kulturalnych w Witebsku 
przedwojennym, zamknijmy tak ważką 
pozycją jak bank polski, mieszczący 
się w samym początku ul. Zadunow- 
skiej. Nazwa tej ulicy — dodajmy na- 
wiasem — wywodzi się od „Dunaju”, 
którem to uroczystem mianem ochrzczo 
no skromny: strumyk, przepływający do 
liną malowniczego wąwozu (t. zw. „Du 
chow owrag“), jedna z odnóg, które- 
go przecinała właśnie wspomnianą uli- 
Ce: 

Skoro jesteśmy przy nazwach ulic, 
dodajmy tu jeszcze, że takie nazwy jak: 
Gogolewska, Puszkińska, plac Sobor- 
ny, Górka Uspieńska i t.p. są produk- 
tami akcji rusyfikatorskiej i czas ich 
narodzin przypada przeważnie na 
okres po-powstaniowy. 

Znacznie groźniejszym środkiem ru 
syfikacji Witebska, zatruwającym mło- 
de dusze jadem obcej kultury, było 
szeroko rozbudowane rosyjskie szkolni 
ctwo średnie, liczące aż 10 jednostek 
naukowych tego rodzaju. Gimnazja 
owe były następujące: męskie: 1) Alek 
sandrowskie (rządowe), 2)  Nerusza 

(prywatne), 3) komercyjne ; 4) realne; 
żeńskie: 1) Maryjskie, 2) Aleksiejew- 
skie (oba rządowe), 3) Warwarinej, 

4) Czernowej (prywatne), 5) komercyj 
ne i 6) duchowne. 

W gimnazjach rządowych (Aleksan 
drowskiem, Maryjskiem)  wychowan- 
kowie — Polacy nieraz doznawali roz- 
maitego rodzaju szykan, natomiast pry 
watne gimnazjum Nerusza wyróżniało 

się dodatnio swym liberalizmem wobec 
„inorodcėw“ i stosunki wewnątrz gi- 
mnazjum przedstawiały się bardzo sym 
patycznie; zwłaszcza sam dyrektor Ś.p. 
I. Nerusz — typ światłego pedagoga— 
był ogólnie lubianym ; szanowanym 
przez rodziców i młodzież. 

Dość liczny w Witebsku element 
rosyjski składał się przeważnie z du- 

chowieństwa, urzędników, przedstawi- 
cieli wolnych zawodów i wojska. Lu- 
dzie ci, budując z uciułanego grosza 
domki, lub kamienice w rozmaitych 
dzielnicach miasta, przyczynialj się po- 
ważnie do systematycznego rozrostu 
rosyjskiego stanu posiadania w Witeb- 
sku, co innego, że Rosjan, w pełnem te 
go słowa znaczeniu, była wśród nich 
nieznaczna tylko ilość, większość zaś 
rekrutowała się z pośród zrusyfikowa- 
nych elementów białoruskiej ludności 
prawosławnej. Znać to było odrazu z 
akcentu j sposobu mówienia tych ludzi 
całkiem odmiennego od tego, jaki się 
słyszy w gubernjach Rosji rdzennej. 

Jakże na tem tle obcem wyglądał 
element polski?! 

Żywioł polski Witebszczyzny, jak 
to zresztą miało miejsce na całym, bez- 
granicznym obszarze naszych kresów 
historycznych, reprezentowało przede- 

wszystkiem i wyłącznie niemal, liczne 
tu, polskie ziemiaństwo. Powiadamy 
„wyłącznie niemal", bo wszak poza 
dworami szlacheckiemi na prowincji, in 
teligencję polską w Witebsku, Połoc- 
ku, Dyneburgu i pomniejszych mia- 
steczkach Witebszczyzny, stanowili w 
trzech czwartych, znowuż. przedstawi- 
ciele klasy ziemiańskiej, szlachta poł- 
ska, oderwana presją tych, lub innych 
okoliczności od swych warsztatów rol- 
nych. 

Twierdzenie to słusznem będzie nie- 
tylko w odniesieniu do przedstawicieli 
t.zw. wolnych zawodów i właścicieli 
nieruchomości, ale nawet w stosunku 
do tych nielicznych jednostek tutejsze- 
go społeczeństwa polskiego, które pró- 
bowały sił swych na polu handlu, prze- 
mysłu, lub operacyj bankowych. 

Wprawdzie poza inteligencją po- 
siadał jeszcze Witebsk przedwojenny 
także i pewną ilość drobno-mieszczań 
stwa polskiego i robotników, jednak 
pozycja ta, ważna dla nas politycznie, 
w polskiem życiu narodowem i kultu- 
ralnem nie odegrywała żadnej poważ- 
niejszej roli, będąc raczej kształtowa- 

nem przez oświecone sfery polskie two 
rzywem, niż samodzielnym  pierwiast-. 
kiem twórczym. 

Tętno polskości w rusyfikowanym 
nagwałt Witebsku utrzymywało okolicz 
ne ziemiaństwo polskie, między innemi, 
przez częste i liczne odwiedzanie mia- 
sta. Jako miejsce postoju przyjezdnych, 
poza apartamentami prywatnemi, .słu- 
żyły największe hotele witebskie (było 
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Wrócił z Warszawy   

KRONIKA 
wileńrka 

ŚRODA 
о:: 30 W. 4. g. 7 m. 40 
Evgeajusza 

E o Z. s. g. 2 m. 50 

Sylwestra 

  

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

Z dnia 29 gurdnia 1931 . 

Ciśnienie średnie 733 
Temperatura średnia --0,3 

Temperatura najwyższa -|4 

Temperatura najniższa — 1 

Opad w mm. 8 

Wiatr: południowo-zachodni 
Tendencja: wzrost ciśnienia, 

Uwagi: śnieg. 

NABOZEŃSTWA 
— Nabożeństwa w Bazylice. — W 

wigilję N. Roku solenne nieszpory o go 
dzinie 5-ej pp. celebrowane przez J.E. 
Metropolitę Jałbrzykowskiego. 

O godzinie 24 — solenna msza św. 
 celebrowana również przez ks. Arcy- 

biskupa. Kazanie wygłosi ks, kanonik 
Żebrowski. 

W dzień N. Roku — solenna suma 
© 10 m. 15. Naukę wygłosi ks. kano- 
nik Cichoński. O godzinie 4 pp. — nie 

Adoracja Przenajświętszego Sakra- 
_ mentu w wigilie Nowego Roku od go- 

dziny 6 do' 12 w nocy, zaś w dzień N. 
_ Roku od 6 rano do 4 pp. 

W dzień Trzech Króli o godzinie 10 
m. 15 — suma celebrowana przez J. E. 
ks. Metropolitę. 

— Adoracja w Bazylice, — Sodalicja 
Marjańska Pań i Pan'en powiadamia swe 
członkinie, iż Adoracja Nowxoroczna odbędzie 
się w Bazyfice w dn. 31,12 1931 r. i 1,1 1932 
roku. 

URZĘDOWA 
Recepcja Noworoczna w Pałacu — W 

dniu 1 stycznija 1932 r., o godzinie 12 m, 30, 
wojewoda wileński p, Zygmunt Beczkowicz 
przyjmować będzie w górnych salonach pa- 
tacu życzenia noworoczne dla Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej, Pana Marszałka Jó- 
zefa Piłsudskiego i Rządu od przedstawicie- 
li władz cywilnych i wojskowych, duchowień 
stwa, uniwersytetu, samorządu, stowarzy- 
szeń i organizacyj społecznych oraz społe- 

MIEJSKA 
Fodejewsk'e8o. 

prezydent miasta 
— Powrót _ prez. 

mec. Folejewski. 
P. Prezydent nie wypowiedział się 

dotychczas w sprawie pogłosek o jego. 
odejściu do sądownictwa. 

— Podania kolędników wciąż napływają. 
Liczni bezrobotni chcąc coś zarobić z okazji 
Trzech Króli składają wciąż podania o ze- 
zwolenie na domokrążne kolędowanie w 
dniach 6 i 7 stycznia. Zezwolenia będą udzie 
lane w zależności od opinji władz bezpie- 
czeństwa, 

— Zrzeszenie rezerwistów - żydów, 
Byli wojskowi i rezerwiści-żydzi postano- 
wili utworzyć swój związek, W tej sprawie 
odbyło się onegdaj w gminie żydowskiej ze- 
branie organizacyjne. 

‚ — Szewcy chcą demonstrować, Odbyło 
się kilka burzliwych posiedzeń szewców w 
sprawie sytuacji, jaka wytworzyła się w 
o z otwarciem w Wilnie sklepu „Ba- 
aS: 
Wysuwany był projekt urządzenia na 

_ znak protestu pochodu demonstracyjnego 

przez ulice miasta i zamknięcie na ten czas 
wszystkich sklepów z obuwiem, : 

Czy projekt ten uzyska aprobatę większo 
ści, niewfadomo, lecz już same jego wysu- 
nięcie charakteryzuje dostatecznie nastroje 
panujące wśród szewców wileńskich, stoją- 
cych przed widmem zniszczen:a. 

POCZTOWA 
— Kontrola Znaczków pocztowych. Wo- 

bec stwierdzenia rozpowszechniania sfałszo- 

wanych lub pranych znaczków pocztowych, 

władze pocztowe wydały okółnik załecający 

badanie listów natychmiast po wyjęciu ze 
skrzynek. Korespondencja nasuwająca podej 
rzenie będzie usuwana i niszczona. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Posiedzenie Komisji Ziemskiej. — W 
dniach 30 ;*81 bm, odbędą się posiedzenia 
Okręgowej Komisji Ziemskiej w celu zała- 
twienia całego szeregu spraw  scałeniowych 
i serwitutowych, - 

— Zarząd Stow. B. Wychow. gimn, Św. 
Katarzyny w zawiadamia, że ko 
iejna herbatka odbędzie się 9 stycznia iwi mie 
szkaniu WP, Szaciłowej ul, Mick'ewicza 48 
m. 6 o godz. 7 wieczorem, na którą najuprzej 
miej zaprasza i prosi o jaknajliczniejsze przy 
bycie. 

Wszystkich pragnących wziąć udział pro 
simy o zapisywanie się zawczasu u WP, Sza 
cłowej, 

ROŻNE 
— Stan zdrowia biskupa Bandur- 

skiego. Według orzeczenia lekarzy J.E. 
ks. biskup Bandurski zapadł na t. zw. 
dusznicę bolesną, ujawniającą się w czę 
stych bólach napadowych. 

W dniu wczorajszym stan zdrowia 
Sędziwego Kapłana uległ lekkiej popra 
wie i temperatura cokolwiek opadła. 

Przy łożu chorego czuwa  adjunkt 
kliniki uniwersyteckiej dr. Gojdź. 

— Zjazd maturzystów gimn. im, Ad. Mic 
kiewicza w Wilnie. Komitet Zjazdu Maturzy 
stów gim, Mickiewicza podaje do wiadomo- 
ści zainteresowanych, że Sekretarjat Zjazdu 
będzie udzielał informacyj i przyjmował 
składki uczestalictwia w następujących dn: 
31 grudnia, 2 stycznia, 4 stycznia, godz. 6—7 
wiecz, w lokału gimnazjum im. Ad. Mickie- 
wicza (Wilno, Dominikańska 3—5), , 

— Granica do Litwy zamknięta. Starania 
licznych wilnian o zezwolenia na wyjazd do 

Kowna są przez władze administracyjne nie- 

uwzględniane, 

Spowodowane to jest tem, że Litwini 

wciąż trzymają granicę zamkniętą twierdząc, 

że obawiają się epidemii tyfusu z wileńszczy 

zny. ю 
— Ewidencje cyganskie, Policja otrzyma- 

ła polecenuie skontrolowiania wszystk ch wę- 
drujących po prowiincji cyganów w. celu 
zatrzymania obcokrajowców, podlegających 
w zasadzie wysiedleniu, Obywatele połscy bę 
dą zobowiązani do stałego osiedlenia się w 
jakiejś miejscawości. 

| 

3 

    

vvvvr 

Dwoje dzieci 
przyjmę 

do kompletu 
pierwszy rok nauczania 

z francuskim 

| 

Wiwuiskiego 2, m. 15. 
Mo aka aaa śkanaa 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni. „Tak się zdoby 

wa kobjety*, — Dziś we środę, dnia 30 bm. 
o godzinie 8 w., ujrzymy kapitalną komedję 
Verneuila „Tak się zdobywa kobiety* w re- 
žyserji i z udziałem Karola Wyrwicza, Pu- 
blicznošč oklaskuje zarówno wesołą treść, 
doskonałą grę aktorską całej obsady z pp. 
Brenoczy, Detkowską, Lubowską, Bieleckim, 
Dejunowiczem, Jaśkiewiczem oraz Wołtejką 
w rołach głównych, jak i niezwykle pomysło 
we dekoracje W. Makojnika. 

Jutro i dni następnych o godzinie 8 w. 
„Tak się zdobywa kobiety”, 

SŁO 

Wznowienie prac w Bazylice Wileńskiej 
Tuż po N. Roku zostaną podjęte pra 

ce remontowe w Bazylice wileńskiej. 
Będzie przebita Ściana dzieląca pod- 
ziemia kaplicy św. Kazimierza od kryp- 
ty Kanonicznej w celu urządzenia wej 
ścia do mauzoleum. Również wznowio- 

Wysłannicy „bezbożników" na granicy 
WILNO. — Na pograniczu polsko-sowie 

zatrzymano kilkunastu agitatorów „bez 
bożników*, przybyłych z Mińska w celu pro 
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00 Administracji 
Wszystkim naszym Sz. Sz. Prenumeratorom, którzy zalegają 

z opłatą prenumeraty, a 

pisemne przypomnienia,    
— Teatr Miejski na Pohulance, „Logika 

pana Baltazara", Dziś we środę dnia 30 bm. 
o godzinie 8 w, ukaże się jedna z najlepszych 
komedj. współczesnych — „Logika pana 

Baltazara" Leopolda Marchanda, w reżyserji 
W. Radulskiego, z niezrównanym  Ciecier- 

skim w roli głównej. W pozostałych ujrzy 
my: pp. Kamińską, Szpakiewiczową, Stani- 
sławską, Budzynsk'ego, Detkowskiego, Glin 
skiego, Łubiakowskiego oraz Zastrzeżyńskie 
go. 

Jutro i dni następnych „Logika pana Bal- 

tazara“. 

— Nowa Rewia Sylwestrowa w Teatrze 

na Pohulance, — W nadchodzący czwartek, 

dnia 31 bm., a godzinie 11 m, 45 wiecz. Ze- 

spół Teatrów Miejskich w Wilnie witać bę- 

dzie Nowy Rok wspaniałą Rewją, Syiwestro- 

wą, nad której przygotowaniem pracuje już 

oddawna, dokładając starań, aby widowisko 

to wypadło jaknajlepiej, To też program te- 

gorocznej Rewji  Syżwestrowej p 
się wręcz imponująco, Złożą się nań melo- 

dyjne piosenki, najdowcipniejsze skecze i mo    
nologi oraz produkcje taneczne soł'stów i ze 

spolu „Po-Ziomek-Girls“! Pomyslawe deko- 

racje W. Makojnika oraz kostjumy z włas 

nych pracowni przyczynią się zapewne nie- 

mato do ušwietn'enia tego barwnego wido- 

wiska. Niemałą atrakcią będą zapewne pro- 

dukcje muzyczne na dwóch  iortepianach w 

wykonaniu j. Świętochowskiego i S. Stefań- 
skiego, w opracowaniu muzycznem j. Świę 

Reżyserja spoczywa w do- 

świadczonych rękach Karola Wyrwicza-Wi- 
g jera) oraz 

przystęp 

ne, pozwołą każdemu spędzić wieczór Sylwe 

tochowskiego, 

   

  

chrowskiego (zarazem konie: 
Wacława Radulskiego. Ceny m: 

strowy w atmosferze beztrosk'ej wesołości. 

będziemy 

bezwzględnie przesyłanie pisma z dniem | stycznia 1982 r. 
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CHODZĘ PO MIEŚCIE. 
MIGAWKI ŚWIĄTECZNE 

DOLA ! NIEDOLA 
KOLGNJI MONTWIŁŁOWSKIEJ 

ne zostaną roboty nad urządzeniem wej Gdy aż do ostatnich d.i przed świętam* 
. х > 1 PRZY UL. ROSSA auris w sklepach wileńs<ich bryndz.. 

ścia z nawy bocznej do odkrytej EZ Bez przesady zaliczyć można tę miejsco- zastój, bezruch i zgrzyt:nie zębów, narćd 
dawno krypty królewskiej; bowiem wość do najbardziej malowniczych i Zdro- kupiecki podniósł zrazu lament okropny ż- 
ótwór w nawie głównej, prowadzący wych naszych przedmieść. Zarazem jest to „giniemy, panie dziejku, bo kiedyż zaro- 
do tej krypty, został zamurowany. część miasta zakątkiem kulturzlnym: dobrze bjć jak nie teraz?! później zaś zamarł w po 

S 1 YR S wz planowane ulice, ładne domki— kamienice z sągowej rozpaczy..." 
SZ ogródkami, przeprowadzona kanalizacja miej - Hipochondrycy! Snidź zapomnieli w 

ska i wodociągi, oddalenie od zgiełku ulicz- swej okrutaej desperacji że wszak to z Wil- 
nego — wszystko to składa się na to, żeby nianami sprawa, a rodowity Wilniania nie 
uczynić z kolonji dzielnicę przyjemną i wy- byłby Wilnianiaem gdyby, zgodnie ze swem 
godną. Istnieją jednak i poważne ujemne filozoficznem „pośpicjem!*, nie odkładał za- 
strony, które dałcby się łatwo usunąć przy kupów z dnia na dzień i nie dociąguął i.h 
uwažnem i žyczliwem stosunku miasta dO gż do ostat: iego dnial.. 

sp awiedliwych życzeń mieszkańców tej Jakoż istotnie, w sim dzień wigilji, jak 
dzielnicy. nie sypnie „lud pobożny, krześcijański*, jak 

1) Przedewszfśtkiem, koniecznem jest nie ruszy ławą po zakupy!.. W mig, w skle- 
połączenie jednej z ulic — Parkowej albo pach kolonjalnych, cukierniach, węfliniar- 
Śsięciańskiej — z ul. Rossą bezpośrednio, nich, owocarnitch (chrześćjańskich zsznacz- 
wedł. planu miejskiego, jak to było przed my) potworzyły się niemal zatory z pu- 
wojną. Obecnie ta część kolonji przedstawia pliczności i to tak dalece że niektórzy, co 
się jakby „odrntowana okolica*, Nie mówiąc ujecierpliwsi, wychodzili: nie obsłużeni, nie 
już o tem, źe widok ten szpeci wygąd ulicy mogąc doczekać się swej kolejkil... 
' przypomina Wilno z lat 1919—20, trzeba Kupcy, zlani potem lecz odrodzeni na 
zaznaczyć, że mieszkańcy zmuszeni są zba- duchu, lałali jak nieprzytomni pe sklepie, 
czać z prostej drogi w stronę, ażeby flrafić przynaglsją: ekspedjentow pokazywali, pro- 
do siebie. Wydaje się, że bezpośrednie połą- ponowali, zawijali, a z ust ich niatywało po- 
czenie ul. Święciańskiej z Rossą w niczem bożne życzenie: „żeby to tak zawszel...* 
nie zagrożałoby bezpieczeństwu składu broni, Towary rozchod:iły się w mgnieniu oka, 

2) Bardzo pożądanem jest intensywniej- zwłaszcza zaś stru le, pierniki i babki w 

  

wadzenia agitacji w okresie świątecznym. 
Przy zatrzymanych znalez'ono liczną li- 

teraturę agitacyjną. 

którzy ше zareagowali na nasze sze oświetlenie Julie, lonąsych obecnie jg. cuklerniach bo „cukier: zie tylko „krzepić ale 
i inrokn — bądź przez zwiększenie ilošci la- j osładza gorycze życia, wytwarza pogodny zmuszeni wstrzymać tarń bądź przez wzmocnienie lamp elektrycz- nastrój, usposabia Judzi życzliwiej!... 

nych. Urzędnicy mieli w tym roku niebyleja- 
3) Koniecznem jest urządzenie posterun- kie używanie bo bez mała cztery dni Świąt! 

ku policyjnego, np. w pobliżu mostu kamien- Gratka nielada jakal Co innego że pogoda 
nego. Najbliższy bowiem posterunek znajdu- nie dopisała! Zgodnie z prognostykiem ludo- 
je się dopiero przy Ostrej Bramie Rozbudo- wym: „Gdy św. Barbara po lodzie, to Boże 
wa miasta za kamiennym mostem znacznie Narodzenie po wodzie”, — na Wilję i pier- 

postąpiło naprzód, i cała nowa dzielnica wy- wszy dzień Świąt mieliśmy odwilż, zaś po 
maga opieki i obrony, szczególnie biorąc jednodniowym mrozie w drugim dniu zrobiła 
pod uwagę smutnej pamięci wypadki na ul. się w niedzielę taka plu<h2, wiatr i śŚlizgota 
Piwnej oraz na uliczkach przylegających. że nie daj Ty Panie Bożel 

4) Mimo wszystkie swoje zalety, miejsco- A jednak mimo wszystko było uroczyś- 
wość ta odcięta jest od miasta. Rzadko spot* cje i świąteczniel Gdy się -szło wieczorami 
kać można tu nawet dorożkę Tymcza:em, przez ulice zarówno w wytwornych  aparta- 
połączenie autobusowe dałoby się zorganize- mentach na parterze jak i w skromaych su- 

  

  

Młocarnie motorowe 
Wichteriego i Wolskiego 

Młocarnie maneżowe 
Wichterlego i Sp. Akc, „Kraj* 

Tarki I bukowniki dokoniczyny 

Motory : E wać w ten chociażby sposób, że część auto- terenach rozbłyskiwały radośnie swiatelka 
Munktellsa i Massey - Harrisa | busów, idących z dworca (i często—pustych) choinek, dolatywsły dzwięki muzyki, widać 

Maneże kierowałoby się przez ul, Piwną i Subocz było wirujące w tańcu pary... 
Wolskiego i Sp. Acc. „Kraj* na ul. Wielką. Masy uczącej się młodzisży Po mniej lub więcej Sutej wilji udano 

oraz urzędników, pracujących w biurach, bar- sję tłumnie do kościcłów na pasterkę bo to 
dzo odległych od tej dzielnicy zachowały Dy ; nabożeństwo piękne, pełne osobliwego na- 
w ten sposób swoją energję t siły. Oprócz stroju a i wywczescwać się można nazajutrz 
tego, tak duże przedmieście isk Popławy, dowolii z czystem, sumieniem że się obo- 
również do pewnego stopnia przyłączyłyby wiązek wedle duszy spełniło! 
się do centrum missta. M_żliwie, że nowa Na ostatek podkreślmy to jeszcze że 

linja autobusowa nie przyniosła by więk- licznym miłosnikom widowisk przypomiasły 
szych korzyści, trudno jednak wymagać, żeby święta piękne drzewka ustawione w westy- 
wszystkie linje bez wyjątku dawały dochód biulach niektórych kin, domatorom zaś — 
jednakowy. Ostatecznie, można było by ogra- płynące z głośników radjowych kolendy o- 
niczyć kursowanie tego autobusu co pół-go- raz barwne okładki numerów świątecznych... 
dziny. Chcemy wierzyć, że „Arbon* zbada „Przechodzień*. 

tę kwestję — wspólnie i przy poparciu sa- 
morządow miejskich—zadość uczyni koniecz- 
nej potrzebie mieszkańców. 

5) Kolonja Montwiłłowska, jako położo- 
na b. wysoko (aż na poziomie Gór Trzy- 
krzyskich) posiada b. dobre powietrze. Tym- 
czasem od chwili zainstalowania tu Olejarni 
powietrze od czasu do czasu bywa zatrute 
przez zapachy idące z tej Olejarni. Zasadni- 
czo, właściwe miejsce dla tabryk tego rodza- 
ju jest poza miastem. Skoro jednak: władze i 
nadzór Sanitarny zezwoliły na urządzenie w 
tem miejscu Olejarni — powinne one, jak 
również i gospodarz fabryki, zapobiec na 
przyszłość zatruwaniu powietrza w całej 
dzielnicy. Wł K. 

oleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wiino, ul. Zawalna 11-a       

warów na sumę 100 zł. Oszustów w 
dniu 22 bm. zatrzymano. 

—Niemiła przygoda ak- 
tora żydowskiego. Przed kilku 
dniami wileńskie władze policyjne ro- 
zesłały listy gończe za zbiegłym  Józ. 
Sztejsem. Dopuścić się on miał całego 
szeregu oszustw handlowych. Listy goń 
cze dotarły m. in. i do Łodzi, gdzie też 
wkrótce odnaleziono Józefa Sztejna, ak 
tora żydowskiej trupy wileńskiej, ba- 
wiącej tam na gościnnych występach. 

Sztejna mimo tłomaczeń aresztowa 
no i ciupasem odesłano do Wilna. Do- 
piero po przybyciu na miejsce omyłka 
się wyjaśniła i Sztejna zwolniono. 

Przypadek zdarzył, że Sztejn czy- 
nił ostatnio starania na wyjazd do Ru 
munji i ta okoliczność nasunęła policji 

     
66rno- WĘGIEL i KOKS śś: 

poleca firma B» E u B Ė 
Wilno, Jagiellońska 3. tel. 8-11. 
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PRELIMINARZ BUDŽETOWY 
KOLEJOWEGO L. O. P. P. 

NA ROK 1932 
W związku ze zbliżającym się nowyme 

       

łódzkiej podejrzenie, że Sztejn chciał 
uciec. 

— Zuchwała kradzież na ulicy, Oneg- 
daj wieczorem na ulicy Ponarskiej koło do- 

mu Nr 9, jakiś nieznany osobnik wyrwał 

p. Jadwidze Harechównej (Ponarska 19) to- 

rebkę damską filcową, w której były książka 
do modlitwy i 2 zł. gotówką, P, Harechów- 
na poniosła szkodę na sumę 12 zł, 

— Nagły zgon, — Wczoraj w dzień na u- 
licy Dąbrowskiego zastabł nagle i po chwili 
zmarł 62-letni Zygmunt Kondracki (Mickie 
wicza 24), Zmarłego przewieziono do kost- 
nicy przy kościele św, Jakóba. 

— Wypadki samochodowe, — 
Wczoraj autobus Nr 38434, 'owadzony 
przez szofera Busza Dawida  (Podbrzezie), 
na szosie Katwaryjskiej, wskutek ślzgawicy 
wjechał do rowu. Z pasażerów autobusu nikt 
nie doznał szwanku, Autobus nie został u- 
szkodzony 
W tym samym dniu autobus Nr 14427, pro 

wadzomy przez szofera Józefa Lipnisa (Ar- 
chanielska 34), ześlizgnął się na ulicy Młyno- 

SPORT. 
OSTATNIE NOWINKI. 

Okres świąteczny przyniósł sportowi 
polskiemu kilka ciekawych imprez. Na czoło 
ich wysuwa się mecz hokejowi reprezentacyj 
Kanady i Polski. Kanadę reprezentowała dru: 
Žyna kiubu „Otława*, bijąca cd szeregu ty- 
godni wysokocyfrowo reprezentacje różny. h 
krajów. 

Młoda drużyna pojska prżegrała w sio- 
sunku 3:0 co należy uważać za wynik za- 
szczytny gdyż dotychczasowe wyniki Ottawy 
brzmiały 8.0, 6:0, a ostatnio w spotkaniach z 
reprezentacją Berlina, uwsźaną za reprezenta- 
cję Niemiec 6:1 i 6:1. 

Popularny obecnie boks ma do zanoto- 
wanie dwukrotne zwycięstwo łódzkiej druży- 
ny 1. K. P. nad śląską A. K. B. w identycz- 
nym stosunku i12:6 oraz zapowiedzi*ny na 
środę mecz czołowego polskiego boksera za: 
wodowego o wadze pół-średniej Rana z cze- 
chem Fantą Nekolnym. Będzie to walka o 
wielką stawkę, bo o tytał mistrza Świata. 

U piłkarzy też były sensacje. Wicemistrz 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Casino — Obława w Paryżu, 

Stylowy — Syn bogów, 

Kino Mieske — Cyrk Wolisona, 

Hollywood — Nad ranem, 

Helios — Wielkomiejskie ulice. 
Pan — Arena Namęjtności, 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Afera z orderami żywnościowe- 
mi, Lubińsk;j Paweł (Turgielska 2) i 
Kirjanów Grzegorz (Zarzecze 21) na 
podstawie fałszywych orderów, rzeko- 
mo wystawionych przez Okręgową Dy 
rekcję K. P. w Wilnie, otrzymali w skle 
pie KOP. przy ulicy Ostrobramskiej 25 
artykułów spożywczych na sumę 121 
zł., oraz w domu handlowym Rymkie- 
wicza przy ulicy Mickiewicza Nr 9, to 
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Tradycyjną Noc 
najmilej spędzić można w salach górnej i dolnej 

RESTAURACJI ,.$T. GEORGES | 
Do kolacji przygrywać będą х = 

dwa zespoły muzyczne. 

Sylwestrowa | 
Ligi Pogoń lwowska przegrała na Śląsku z 
A—klasowym Naprzodem 2:7, a 1.F. C.z Ka- 
towic pobił niemiecką drużynę W z 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

Środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 

wej wskutek nieostrożnej jazdy około domu 
Nr 11 z jezdni, Autobus zjechał do rynszto- 
ka, wybijając szybę w oknie domu. 

Złodzieje mieszkaniowi. — Do mie- 
szkania Bohdzjiewicza Władysława (Śniego- 
wa 30) zapomocą dobranego klucza dostali 
się nieznani sprawcy i skradli garderobę i 
bieliznę, łącznej wartości 495 zł, 
— Balcewiczowi Cyprjanowi (Majowa 11) 

e jego Z Piotr skradł kostjum mę 
ski wartości zł, i sprzedał Wąsowiczowi 

Specjainie ceny zniżone. | | Leonowi, ŽK Aalto ZY ul, Trakt Ba- 
|] torego 6. 

  

  

ich coś około pięciu), a mianowicie: 
„Savoy“, Kuszner, Brozį i t.d. Do naj- 
wytworniejszych naležai „Savoy“ przy 
ul. Zamkowej, do najpopularniejszych 
е „pokoje umeblowane'* Mejera, daw- 
niej Kapułcewicza, 

: Zamknięte zasadniczo w kole ro- 
dzinnem i kościele, życie polskie w Wi- 
tebsku, uzewnętrzniało się od czasu do 
czasu w wystawnych balach w klubie, 
dorocznym „Kabarecie* towarzyskim 
tamże, oraz w kilku na rok polskich 
przedstawieniach amatorskich w Tea- 
trze Miejskim. Do „,żelaznego* repertua 

ru tych przedstawień należały komedje 
(nieraz i 5-cio aktowe!) obu Fredrów, 
a przyglądała się im z zaciekawieniem 
obok Polaków także i publiczność 
obca. 

Niebylejakim ewenementem był dla 
Witeblan każdorazowy przyjazd zna- 
komitego zespołu symfonicznego braci 
Namysłowskich. Polskie stroje ludowe, 
swojskie melodje i śpiewki, słowem ca- 
ła ta 100-procentowa polskość, którą 
przywoził ze sobą ten zespół, była dla 
znękanych niewolą serc, pokrzepieniem 
doskonałem, wzmagając wiarę w  le- 
psze jutro narodu. 

Potrzebom religijnym Połaków wi- 
tebskich służyły dwa kościoły: stary — 
św. Antoniego przy ul. Smoleńskiej i 
nowowybudowany kościół św. Barba- 
ry, położony aż za koleją. 

A teraz słów kilka o zabytkach i 
osobliwościach Witebska, Niedużo ich 
wprawdzie, bowiem Witebsk nie posia- 

‚ da nietylko jakichś starych kwartałów, 

lecz nawet pojedyńczych zabytkowych 
kamienic. Wszystkie niemal domostwa 
współczesnego Witebska powstały sto 
sunkowo niedawno — jakieś lat temu 
kilkadziesiąt, czy sto. 

Świadkami „dawnej chwały, daw- 
nych dni* są niemal wyłącznie świąty- 
nie, a więc kościół św. Antoniego i po- 
wyżej 10-ciu cerkwi, większość któ- 
rych to zagrabione Polakom dawie 
kościoły katolickie. O ich pierwotnej 
przynależności . świadczą nazewnatrz 
wieżyce j szereg innych szczegółów ich 
struktury wewnętrznej, zachowanych 
mimo przeróbe'. Do niektórych z tych 
zabranych kościołów przylegają mury 
poklasztorne. Z zabytków ruskiej archi 
tektury cerkiewnej wymienić należy, 
położony pod miastem za koleją, stary 
klasztor prawosławny — „Markow Mo 
nastyr*, oraz pochodzącą aż z XIV wie 
ku „czarną cerkiew* zwaną tak od bar 
wy jej dachu. Cenny ten zabytek śred- 
niowiecznego budownictwa drewniane- 
go, który się mieścił na przedmieściu 
„Pieskowatik“ nie istnieje już zresztą 
—zburzyli go przed kilku laty bolsze- 
wicy pod pretekstem, że „tamuje ruch* 
i grozi zawaleniem!... 

Innym cennym zabytkiem historycz 
nym Witebska, jest Góra Zamkowa, po 
łożona nad rzeką Widźbą, między gma- 
chami Sądu Okręgowego i gimnazjum 
Aleksandrowskiego. 

Inaczej, niż to jest w Wilnie, góra 
ta była całkowicie zaniedbana i opu- 
szczona! Tratowały ją nogi uczni pod- 
czas pauz i wolnej od zajęć reszty dnia; 

USA RST 

nawiasem, mienia!... 
Kamień ten stał się wkrótce objek- 

tem adoracji miejscowej ludności kato- 
lickiej. 

Po rozbiorach władze rosyjskie wy- 
wiozły go za miasto, pragnąc by pa- 
mięć o nim zatarła się w pamięci ludu. 
Po pewnym czasie kamień pod wpły- 
weni własnego ciężaru zanurzył się 
niemal całkowicie w miękkim, piaszczy 
stym gruncie doliny nad Dźwiną, do 
której go wywieziono. 

Dopiero w początku bieżącego stu- 
lecia, jakiś obywatel polski wynajął 
'obotników i wielki ten kamień kazał 
odkopać. Mieliśmy sposobność oglądać 
go. Istotnie posiada on na. swej po- 
wierzchni szereg  rdzawo-czerwonych“ 
plam, które posłużyły za punkt wyjścia 
dla powstania legendy. 

Dolinę, w której kamień spoczyw; 

brano z niej piasek dla potrzeb gospo- gubernatorskim, dodajmy 
darczych; grzebano się wreszcie w ce- wznosi się jedyny w Witebsku pomnik 
lach naukowych... — smukły obelisk, wzniesiony w 1912 

Nie dziw, że przy takim stanie rze- r. w stulecie walk napoleońskich, na 
czy, poziom góry obniżył się znacznie cześć „gierojew otieczestwiennoj woj- 
i nie sięgał w czasach przez nas opi- пу“ 
sywanych wyżej pierwszego piętra gi- 
mnazjalnego. Z zamku samego, oczywi 
sta nie pozostało ani śladu, natomiast 
rozgrzebujący górę ludzie znajdywali 
od czasu do czasu stare monety, CZę- 
ści zbroi, resztki trumien i ludzkie ko- 
ście... (Jedno stare działo leżało na 
wzgórku w parku naprzeciw  gimna- 
zjum). Pozatem, poszczególne części 
góry zapadały się czasami, jakgdyby 
kryła ona w sobie jakieś łochy, czy pie 
czary... 

Gdy mowa o lochach, wspomnijmy 
tu o jednym, notorycznie istniejącym. 
Początek jego znajdował się w cerkwi 
Uspieńskiej (dawniej kościół), położo 
nej na lewym, wysokim brzegu Dźwi- 
ny, sam zaś loch przechodził pod rze- 
ką i według podań miał prowadzić aż 
do samego Połocka. 

Starsza generacja Witeblan z opi- 

Otóż pałac jest historycznym z te- 
go, między innemi, powodu, że tu zo- 
stał otruty przed stu laty, uchodzący z 
Polski W. Ks. Konstanty. Odtąd Wi- 

tebsk popadł w niełaskę i carowie, oraz 
członkowie rodziny cesarskiej w swych 
pojazdkach po Rosji i zabranych przez 
nią ziemiach, systematycznie omijali to 
miasto. „Opała” ta przetrwała aż do 
samej wojny światowej. Zbudowano 
nawet pod samem miastem specjalną 

odnogę kolejową (t. zw. „carskaja wiet 
ka") dzięki kiórej, jadąc od strony Mo- 
skwy kołeją Moskiewsko-Windawska, 
można było przerzucić się na linię Pe- 
tersburg — Żłobin i udać się w kierun 
ku Orszy z całkowitem pominięciem 
Witebska. 

Być może zresztą, że budowa tej 
odnogi podyktowaną została li tylko 
względami na wygodę monarszą. 

zetata”. 

dzieć skrzętnemu badaczowj stary 
cmentarz katol. przy kośc. św. Barbary 

Niniejszem pozwolimy sobie zakoń- 
зумаперо przez nas okresu, za swoich Na ostatek wspomnijmy tu jeszcze czyć garść naszych wspomnień o przed 
lat szkolnych miała sposobność na o „kamieniu św. Józefata”, znajdują- wojennym Witebsku, mieście zieleni własne oczy oglądać ten loch i zwie- cym się o trzy, cztery kilometry za pełnem, malowniczo wśród rzek i 
dzać go, później jednak, po jakimś nie- miastem, idąc w górę rzeki. Legenda, wzgórz rozrzuconem, mieście polskiem 

lud okoliczny nazywa „doliną św. Jó- minowano na reprezentację. 

  

Niejedno wreszcie mógłby pawie- Wai 

szczęśliwym wydaku, władze zamknę- 
ły go. 

O paręset kroków dalej, na najwyż- 
szym punkcie brzegu, mieścił się pałac 
gubernatorski z ogrodem publicznym 
przed jego frontem { prywatnym par- 
kiem na tyłach gmachu. W ogrodzie 

związana z tym kamieniem głosi, że w 
chwilj morderstwa biskupa unickiego 
Jozafata Kuncewicza w początku XVII 
w. przez rozjątrzony tłum, krew z ran 
biskupich trysnęła ua pobliski kamień i 
oto, stał się cud — plamy tej krwi nie 
dawały się w żaden sposób zmyć z ka- 

Gd wieków, nieopatrznie na łup bolsze- 
wizmu przez nas samych wydanem, 

zlekceważonem w chwili dziejów oso- 
bliwej, która już minęła, a której nie 
potrafiliśmy wykorzystać dla odzyska- 
nia w całości spuścizny po  wielkch 
ojcach i dziadach... 

rokiem kalendarzowym wszystkie osganizacje 
chcą go spotkać z przygotowanym planem 
pracy oraz odpowiedzim budźetem. Woje- 
wódzki Kolejowy Komitet LOPP., pracujący 
sprawnie od szeregu lat, pomijając trudności 
i przeciwności jakie na swej drodze spotyka, 
wywiązuje się należycie z przyjętych na się 
obowiązków. Zgodnie z wymaganemi przez 
organizację przepisami przed Nowym Rokiem 
winien być ułożony i p zez spe jalne zebra- 
nie prograsio-budżetowe, uchwsiory nowy 
preliminarz budżetowy. W oznaczonych przez 
Statut terminach Zarząd ułożył preliminarz 
wydatków i dochodów na rok 1932, zaś zwo- 
łany w pierwszych dniach grudnia zjazd, 
preliminsrz zatwierdził z małemi zmianami, 
Ogólna suma wydatków i dochodów na rok 
do którego się zbliżamy, wynosi 70 tysięcy 
800 zł, Suma ta ms być uzyskana prawie wy- 
łącznie ze składek członkowskich, co'w przy- 
bliżenia wynosi 66 tysięcy. Reszta prelimi- 
nowanej sumy budżetu zostanie pokryta ze 
źródeł dochodów nie stałych, a mianowicie z 
imprez urządzanych w okresie propagando- 
wego tygodnia lotniczego. Przyczem przy 
układaniu strony przychodowej bndżetu bra- 
no pod uwagę najbardziej pesymistyczne о- 
koliczności, to tez można przypvszczać iż o 
ile ogólna konjunktura w państwie pozwoli, 
przychód wzrośnie. 

Po stronie wydatków najpoważniejszą 
kwotą jest przelanie ćo dyspozycji Zarządu 
Głównego w Warszawie; suma ta przewidzia- 
na statutem wynosi 50 proc. całkowitego 
budżetu i używana przez Zarząd w Warsza- 
wie na cele obrony przeciwlotniczej i prze- 
ciwgazowej całego państwa, Reszta zaś preli- 
minowanej kwoty budżetowej może być uży- 
tą przez Zarząd Wojewódzki na też same 
cele, tylko związane z terenem działalności 
Komitetu, To też najpoważniejszą pozycją 
rozchodową jest obroną przeciwlotniczą i 
przeciwgazowa, na którą przewidziano suinę 
5 tysięcy 900 zł, W pozycji tej zawarta jest 
subweacja dla państwowej szkoły technicznej 
w Brześciu n-B., 1000 zh; na elementarze 
kształcenia rodzia kolejarzy w dziedzinie 
obrony przeciwlotniczej 1000 zł.; na urządze- 
nie wzorowych schronów pokazowych dia 
obrony przeciwgazowej 1300 zł. i t. p. Następ- 
ną ważną pozycją jest szkolenie przyszłych 
pilotów, co się najłatwiej uskutecznia przez 
popieranie sportu lotniczego, szczególniej zaś 
szybownictwa. Sport szybowniczy jako sto- 
sunkowo mniej kosztowny zasługuje na 
energiczne poparcie, poniewsż ma na celu 
nie rozrywkę a poważne kształcenie w sztu- 
ce latania. Na terenie Wilna sprawy sportu 
lotniczego znajduje się w ręku Aeroklubu 
Akademickiego, któremu też preliminaiz prze- 
widuje udzielenie zapomogi na ten cel w 
kwocie 4 tysięcy złotych. Na cele związane 
z propagandą akcji obrony, przewidziano 2 
tysiące 800 złotych. Na prace Zakładu Me- 
teorologii w dziedżinie obserwacji aeorolo- 
cznych preliminowano 1500 zł. Subwencja 
ileńskiemu Komitetowi na zakup terenów 

lotniskowych 4 tys. zi Budowa szkoły ga- 
zowej w Warszawie 2 tys, zł, Nadmienić 
przytem wypada iż jedna z najmniejszych 

a kwot bo wynosząca tylko 200 złotych preli- = 
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erjan Lharkiewicz 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
I Biatarah lece eis zł, 6,— 
Piacyd Jankowski (Johu oi D; 
žydi i twórczość > EZ 
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x prof. Michała Bobrowskiego) 2— 
Ostatnie lata Alumnatu Pa. 

  

pleskiego w Wiinia . 0.66 
„Żyrowice—iask krynica 5.58 
Pierwsze trudy | walki wi- 

leiskich kolejarzy . . 0.36 

SKŁAD GŁÓWNY w KSIĘGARNI 
ŚW. WOJCIECHA w WILNIE 

„Еходив“. — MMM
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Królewski jubiler Angiji i jego skiby , Gfiary „zx. CYRK WOLFSONA 
Dżdżysty, wilgotny i chłodny dzień. 

Typowa londyńska mgła i londyński 
przejmujący do szpiku kości, chłód. Re 
gentstreet — jedna z najelegantszych i 
najpiękniejszych ulic Londynu. 
Między olbrzymią wystawą sklepu kon 
fekcji damskiej i niemniej dużą szybą 
modnej cukierni wcisnęło się wąskie 
okienko sklepu jubilerskiego. 

Za szybą pokrytą kropelkami wiel- 
komiejskiej rosy—mgły czerni się mięk 
ka aksamitna draperja, leży na niej 
mała złota tabliczka z napisem: 

— Rosyjskie klejnoty koronne. 
Nic więcej nie zawiera ta wystawa, 

sam ten napis lśni bardziej sugestyw 
nie, niż dziesiątki najpyszniejszych oka 
zów sztuki jubilerskiej. 

Do sklepu wchodzi się przez wą- 
skie, niziutkie drzwi. W pierwszej chwi- 

li ogarnia człowieka bardzo nieprzyje- 
mne uczucie. W sklepie niema nikogo, 
w uszach brzmi tylko nieprzyjemny 
dźwięk, niewiadomo skąd, rozlegające 
się brzęczenie dzwonka i twardy, me- 
chaniczny głos, zadający pytanie 
Hallo, hallo, kto tam?* 

Nie odrazu orjentuje się wchodzą- 
cy, że trzeba na to pytanie odpowie- 
dzieć, głos nie milknie jednak ani na 
chwiłę, próbuje się więc go uspokoić, 
podając od niechcenia własne nazwi- 
sko, Głos momentalnie milknie i do 
sklepu wchodzi przez niewidoczne do 
tychczas w murze drzwi jakiś starszy 
pan. = 

{ — Jestem Snowman, Emanuel Snow 
inan przedstawia się traktując klijenta, 
jako najserdeczniejszego przyjaciela, 
nie jak człowieka, który tu przyszedł 
tylko i wyłącznie dla interesu. 

Emanuel Snowman, najbogatszy ju- 
biler angielski jest przemiłym starusz 
kiem, typowym angielskim  starusz- 
kiem, przypominającym typy Dickensa. 
Wjecznie uśmiechnięty posiada ów spe 
суйсгпу humor angielski, który go ni- 
gdy nie opuszcza. 

Przez ręce Emanuela Snowmana 
przeszedł cały niemal skarbiec carów 
rosyjskich, on zgromadził w swoich 
składach te bezcenne niekiedy skarby, 
on je dalej rozsprzedał, lokując dużą 
część w angielskim skarbcu królew- 
skim. Cieszy się on bowiem ogromnem 
zauianiem obojga monarchów angiel- 
skich i nosi nawet zaszczytny tytuł — 
pierwszego królewskiego jubilera An- 
glji. 

Jeżeli gościowi, odwiedzającemu 
sklep mister Snowmana uda się zdo- 
być sympatję i zaufanie tego miłego 

"pana z siwą czypryną, to może być 
pewny, że pokaże mu on swoje skarby 
zgromadzone w olbrzymich  strzeżo- 
nych jak skarbce królewskie składach. 

A są tam naprawdę prawdziwe skar 
by. Nietylko ze względu na ich war- 
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D.-H. K.Rymkiewicz 
1 ul.Micklewicza 9. Tel. 15—80. 

Poleca w wielkim wyborze kalosze 
i śniegowce najnowszych fasonów z 
fabryk krajowych i zagranicznych po 
cenach najniższych. 
Cersta stołowa i meblowa. 
Lisolaum zsgraniczny i krajowy. 
Chodniki i dywany z l noleum, 
Chodniki materjałowe i kokosowe. 
Rzeczy podróżne. 
Zabawki dziecinne w wielkim wyborze. 

Na wszystkie towary ceny 
znacznie zniżone. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, 

„Kto był mordercą? 
— Lalki, nabite słomą! Głupcy nie 

prędko zorjentują się o co chodzi. 
Chodź prędzej Anno, tylko szybkość 
działania może nas uratować. 

Trzymając się za ręce, biegliśmy 
przez wyspę. Z tej strony tylko wąski 
kanał oddzielał nas od brzegu rzeki. 

— Nie mamy wyboru. Czy umiesz 
pływać? Zresztą to niema znaczenia, 
ja będę cię podtrzymywał. Łodzią nie 
można tędy przepłynąć, bo skały prze- 
szkadzają. Stąd do Livingston jest bar 
dzo blisko. 

— Umiem pływać, — odpowiedzia- 
łam, nie rozumiejąc, czem się on tak 
trapi. — Boisz się, że utonę? Dlacze- 
go? Czy tu jest niebezpiecznie płynąć? 
Może są rekiny?! 

— Rekinów niema w rzekach. Ale 
krokodyle. 

— Krokodyle?.. 
— Tak, ale nie myšlmy o tem.. 

wszystko jedno, nie mamy innego wyj- 
ścia! 

Rzuciliśmy się do wody. Los 
był łaskaw dla nas, gdyż dopłynęliśmy 
do brzegu, nie spotkawszy ani jedne 
go krokodyla. 

— A teraz do Livingstonu! — zawo 
łał wesoło Harris. — Nie łatwa to bę- 
dzie droga, szczególnie w mokrej sukni. 
Chodźmy, kochanie!... 

Była to rzeczywiście okropna po- 
dróż: spódnica przyklejała się do nóg, 
pończochy wkrótce opadły w łachma- 
nach. Wreszcie nie miałam sił iść da- 
lej, 

— Poniosę cię zadecydował Harris. 
Do Livingstonu wjechałam wisząc na 
plecach Harrisa, jak wór. Skąd on 
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tość czysto materjalną, ale na ich du- 
że znaczenie historyczne. Jest tam więc 
szpinet Marji Antoniny, pierwszy wo- 
góle we Francji zrobiony szpinet, na 
którego klawiszach żółtych od starości 
drżały kiedyś smukłe palce stęsknionej 
za swą ojczyzną żony wielkiego Napo- 
leona. Obok stoj ów sławny cały z mar 
muru wykonany stół Napoleona, po- 
kryty miniaturami. 

A dalej na specjafhych podstawach 
rozstawione są niektóre części słynne- 
go serwisu Rafaela, składającego się z 
ośmiuset pojedyńczych sztuk. Talerze, 
wazy i półmiski pokryte są wspaniałe- 
mi kopjami obrazów Rafaela. Obok spo 
czywa ręczne lustro z mączką rzežbio- 
ną w olbrzymim turkusie, Na tym sa 
mym stoliku stoi zegar carowej. Za 
kryształową taflą poruszają się powoli 
na platynowym cylerblacie brylantami 
wysadzane wskazówki. Obok zobaczyć 
można jej naparstek zrobiony z olbrzy- 
miego brylantu. 

— Złote kielichy leżące rzędem w 
szafie przedstawiają sobą — każdy od 
dzielnie — kolosałną wartość. Są one 
wysadzane dziesiątkami i setkami bry 

lantów, szaiirów, szmaragdów. Pocho 
dzą prawie wszystkie z 17 stulecia. 

Najulubieńszym kamieniem carów 
był malachit. W skarbcu Snowmana 
pełno jest przeróżnych cacek malachi- 
towych. Każde z nich to arcydzieło 
kunsztu i niezwykłego artystycznego 
smaku. Jest tam również przepiękny ma 
lachitowy przyrząd do pisania, stoją- 
cy na biurku ostatniego z Romano- 
wych. Są niezwykłej roboty malachi- 
towe lichtarze. 

Nie brak też oczywiście i klejnotów 
koronnych. Snowman niechętnie się je- 
dnak niemi popisuje. 

— Mają twierdzi on — większą 
wartość materjalną niż artystyczną i 
zresztą wodzą na pokuszenie moich go 
ści więc wolę je lepiej ukryć. 

Radjo wileńskie 
ŚRODA, DNIA 30 GRUDNIA 1931 R. 
11,58: Sygnał czasu, 
14,10: Program dzienny. 
14,15: Muzyka z płyt. 
15.15: Komunikaty z Warszawy 
15,25: „Mata skrzyneczka“ — listy dzieci 

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

šnia Zofja Lawęska, Kolendy i pieśni relig'jne 
16,15: Kom, sport, z Warszawy. 
16,20: Komórka foto-elektryczna į jej za 

stosowanie do filmu dźwiękowego” — od 
czyt. 

16,40: Codzienny odcinek powieściowy, 
16,50: Muzyka z płyt, 
16,55. Lekcja angielskiego z Warszawy. 
17,10: „Fundator poznańskiej „Złotej Ka 

płicy' — odczyt z Warszawy. 
17.35: Koncert z Warszawy, 
17,50: Chiwiłka strzelecka, 
19,00: Przegląd prasy litewskiej — opra 

cowaniu Marjana Baiiermanna, 
119,15: Muzyka z płyt, 
19,20: Teatry objazdowe na Kresach 

Wschodnich* feljeton wyg, Z. Śmiałowski, 
19,35: Program na czwartek + rozmait, 
19,45: Prasowy dziennik radjowy. 
20.00 Koloratura, a sztuka włoska" —od- 

czyt z Warszawy, 
20,40: Koncert solisty z Warszawy. 
21,00: Kwadrans literacki z Wiarszawy, 
21,15: Koncert ze Lwowa. 
22,10: Muzyka z płyt. 
22,30: Komunikaty z Warszawy, 
22,45: Muzyka z płyt. 
23,00. Muzyka taneczna z Warszawy, 
— Aducyja radjowa o Teatrach ОЫа 

zdawych, — Ciekawy feljeton radjofonicz- 
ny na temat: „Teatry Oblazdowe na kre- 
sach* — wygłosi dziś a godzinie 7 m. 20 do 
skonały znawca stosunków teatralnych p. 
Zbigniew Śmiałkowski, który zobrazuje dzia 
talność teatrów objazdowych od czasów daw 
nych do chwili obecnej. 

wziął siły na taką drogę? Tego nie 
mogę zrozumieć. Już robiło się jasno, 
gdy zapukaliśmy do drzwi sklepu anty 
kwarjusza, którego właścicielem był 
młody człowiek, przyjaciel Harrisa. 

Miodego antykwarjusza nie zdziwił 
pozornie wcałe wygląd  przemokłego 
do nitki Harrisa, prowadzącego za rę- 
kę, równie mokrą i obdartą dziewczy: 
mę. 

Okutani w ciepłe koce, piliśmy go- 
rącą kawę, podczas gdy nasze ubrania 
suszyły się przed ogniem. W pokoikach 
za sklepem, nie groziło nam żadne nie- 
bezpieczeństwo. Gospodarz wyszedł do 
miasta, zasięgnąć „ięzyka*. Ważną 
była dla nas kwestia, czy Pedler i jego 
goście mieszkali jeszcze w hotelu? 

Zapowiedziałam Harrisowi, że ka- 
tegorycznie odmawiam posłuszeństwa 
i nie wyjadę. Wogóle nie brałam tego 
projektu na serjo, a teraz nie miał on 
najmniejszego sensu! Skoro wrogowie 
nasi wiedzieli, że żyję, wyjazd do Bej- 
ry nie mógł mnie uratować. Dopędzą 
mnie i zabiją bez ceremonji. Było to 
nawet o wiele bardziej niebezpieczne, 
niż pozóstawanie tutaj, gdzie miałam 
obrońcę w osobie Harrisa. 

Harris nie mógł nie przyznać mi ra- 
cji i wkońcu zdecydowaliśmy, że po- 
winnam odnaleźć Klarę i znów pozo- 
stać przy niej, Ale musiałam obiecać, 
że nie będę szukać „pułkownika* i wo- 
góle będę zachowywać, się rozsądnie. 
W odpowiednim czasie Harris miał mi 
dać znać, co mam robić dalej. Diamen- 
ty zaś mieliśmy oddać do banku w 
Kimberlay na imię Parkera. : 

— Musimy umówić się co do listów, 
— zauważyłam, — bo mogliby mnie 
znowu wciągnąć w pułapkę.     

  

— Sprostowanie, Wśród nazwisk osób, 
które ku uczczeniu 25-lecia pracy pedago- 
gicznej prof, Stan. Kościałkowskiego złożyły 
za naszem pośrednictwem i do Jego uzna- 
nia ofiary, mylne wydrukowano nazwisko 
p. W. Świdowej, co niiniejszem prostujemy. 

Zamiast życzeń i powinszowań Świątecz 
nych i Noworocznych złożyli: na Wojewódz 
ki Komitet do spraw bezrobocja: Dyrektor 
Oddziału Banku Polskiego w Wilnie p, Wy 
socki A. zł, 50, Stefan 1 Stefanja Świechow 
scy zł, 10, Janna Niewodniczańska Falewicz 
zł 5, Zofja i Witold Świdowie zł, 10, Skinder 
Witold dła rodziny wysiedłonej z Litwy zł. 
10, Skinder Witold na wykupienie maszyny 
dla wdowy zł, 10. 

Dyrektor józef Korolec zamiast wizyt 
ńoworocznych złożył bezpośrednio na ceie 
Polskiej Macierzy Szkolnej zł, 500 (piećset). 

E vrwyj 

Sprzedaż mleka i produktów wiejskich 

z majątków: 

KORVWIE 

> 

  

i MEJSZAGOŁA 
Dominikańska 1 

(gmach Hotelu Europejskiego) 

Mleko codziennie świeże przywożone 

z majątków. Sery białe. Sery litewskie, 

Miód, Jaja. Krupy jęczmienne. Masło 
solone. Śmietana i śmietanka, 

Wędliny wiejskie. 
Masło śmletankowe cd 4 zł, za kg. 

a (AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 

PRZETARG 

W Urzędzie Wojewódzkim (Dyrekcja Ro- 
bót Publicznych) pok. Nr. 82 dnia 5 go sty= 
cznia 1932 roku o godz. 12 odbędzie się 
przetarg na wydzierżawienie lokalu handlo- 
wego Nr. 22-a w domu przy ul. Ostrobram- 
skiej Nr. 16. Szczegóły można dowiedzieć się 
w wymienionym urzędzie, 

m 
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Losy3 klasy 3 
ą już u nas do nabycia 

v4L8SU 
dla posiadacza losu klasy 

poprzedniej? 0 zł. 

dla nowonabywcy 30 zł. 

Ciągnienie 14 i 15 stycznia. 
Polska Loterja Państwowa daje naj- 

większe szanse wygrania bo 
połowa losów wygrywa 

Kolektura Loterji Państwowej 

LICHTLGS" 
NN ————— 

. WILNO, WIELKA 44. 
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FABRYKA i SKŁAD MEBLI 

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

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

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
16žka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy, biurka, krzesła, dębo- 
we i t. p. Dogodne warunki i na raty. 

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYT 

  

— Dobrze, w listach będę opu- 
szczal literę „i“. : 

— A jeżeli będziesz musiał zadepe- 
szować? 

— Depeszę będę podpisywał imie- 
niem: „Endy*. 

— Czas już jechać na dworzec, — 
powiedział przez drzwi przyjaciel Har- 
risa. 

Wstałam i zapytałam obojętnie: 
— Więc to postanowione: jeżeli 

spotkam solidnego, poważnego pana 
"wyjdę za niego zamąż? 

Harris skoczył jak oparzony, ale 
uspokoiłam go, obejmując i całując ser 
decznie. 

ROZDZIAŁ XXVIII 
Dziennik sir Eustachego Pediera. 
Zawsze powtarzam to wszystkim, 

że jestem cichym człowiekiem, że jedy 
nem mojem pragnieniem jest spokój i 
tak układa mi się życie, że właśnie spo 
koju nigdy nie mogę znaleźć! Dokoła 
mnie wciąż szaleją jakieś burze; dzię- 
ki Bogu pozbyłem się Pedgetta, z je- 
go intrygami, a miss Petiqrue okazała 
się bardzo pożyteczną osobą. Nie moż- 
na powiedzieć, oczywiście, żeby była 
pięknością, ale pracownica z niej do- 
bra, Właściwie teraz nie miałbym po- 
wodów do skargi, gdyby nie rozzto- 
szczono mnie w Buawajo. Bo pomyśleć 
tyłko, że będę musiał nieść wstrętną, 
drewnianą żyrafę, z długą szyją i cien- 
kiemi nogami! 

Albo znowuż taka historja: 
Tej nocy, kiedy przyjechaliśmy do 

wodospadów, dyktowałem list miss 
Petiqrue, gdy nagle wdarła się Klara 
Bler w autentycznym negliżu nocnym: 

— Gdzie Anna? 
Miłe pytanie! Jakbym ja był od- 

powiedzialnym za tę dziewczynę! Co 

   

“ „PAN“ 

Urukarmia Wvdawnictwa „Stowo“. 

SALA MIEJSKA 
£ystrabramebo 4 

Koncertowa orkiestr pod batutą M. Salnickiego. 
Ceny miejsc balkon 30' gr. pzrter 60 gr. Kass czvnns od g. 3.30 do 18 w. 

  

Dźwiękowy 

KINO-TEATR 

„HELI0 S" 
si, WILEŃSKA 28 

Premjera! Najgtošniejsza atrak:ja sezonu! Arcysensacyjny film dźwiękowy. 

WIELKOŃIEJSKIE ULICE 
najnowsza wszechświatowej sławy gwiazda Silvia Sidney boh:terka superprzeboju „Ameryk, Tragedja. Sensacyjno 
erotyczna treść Ustatni wyraz techniki. Szalone napięcie. Nad; program: Atrakcje dźwiękowe. Na 1-szy seans ceny 
zniżone. Seansy o godz. 4, 6, 8i 10'15 w dnie Świąt. o godz. 2-ej. Wkrótce: Czarująca Norma Shearer w prze- 

boju „Rozwódka” i niezrówn. Greta Garbo w suverfilmie „Natehnienie* 

Rewelacyjne arcydzieło. W rol. gł. bo- 
hater f. „Marocco* Gary Cooper 

  

  

KINO 
HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22 

tel. 15-28 

Nad program: Wspaniała komedja z psami 

Dziś! Ułubieniec kobiet całego Świata Ramon Nova rro w Pa EA 
piewno-džwi 

KAD RANEMĄ 
„Psia Intryga“ 

i dźwiękowy tygodnik „Foxa* 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30, 

  

Dźwiękowe Kino 

BRERA   NARIĘTNOŚCI 
Dziś wielka premjera. Poraz pierwszy w Wilnie. Przebojowy flm dźwiękowy z cyklu przebojów „Stinksa* p. t. 

Dramat współczesny na tle życia zakuliso- 
wego cyrkowców. 

W rol. gł. znakomita gwiazda europejskiego ekranu Liana Haid i słynny pogromca lwów Oskar Marion 

ze współudziałem zespołu akrobatów napowietrznych wsze: hświatowej sławy „5 Artonis". Jeszcze jedna popularna 

piosenka. którą Śpiewać będzie całe Wilno. „Ty moje kobłeciątko'”. Nad program: Atrakcje dźwiękowe, 
Początek o godz. 4, w dnie Św. o godz. 1-ej. 

  

SZWIiŃŁw GA siKU 

C6/INS 
Wielka sensacja dnia! Przebój nad przeboje! Najaowszy 

i najlepszy film dźwiękowy p. t. 

OG©BŁAWAĄ w PARYŻU 
SSHCICHO! GXŁAWA „DARYŽŲ 

   

  

  

2, tal. 15-4 W rolach gł, Anna Bella i Albert Prejean 
w: BEN ulubiony piosenkarz stolic Świata, bohater filmu „Pod 

Da hami Paryża*. Nad prcgam: Urozmaicone dodateki 
dźwiękowe. Początek o g. 4, 6, 8i 10,30, w dnie świąt. 
o godz. 2-ej. Na l-szy seans cenv zniż”ne 

# Najnowszy 100 proc. dźwiękowiec weg powieści Rexa Beacha porywający konflikt dwu ras białej i żółtej p. t 
В ‘7'“;'{ : monumentalny epokowy dramat w 14 akt. w roli gł Ryszard Barthel- 

NOA SYR BOGG mes i Constance Benett. Nad program; Opera Żydówka w roli g* 
ss > 

„STYLOWY słynny tenor Głovanni Martinelli Anons: Od dnia 2 stycznia r. b. nowa realizacja dźwiękowego arcydzieła 
wielka 36 „Kurjer carski* z Iwanem Mozżuchinem i Nat:lją Kowanko,     
  

|| Od 19 złotych 
kostjumy narciarskie treningowe są już do 
nabycia w Polskiej Składnicy Galanteryjnej 

Franciszka Frliczki 
Zamkowa 9, tel. 6 46. 

REL 

  

OGŁOSZENIE 
Komornik Sadu Grodzkiego w Wilnie, 

rewiru 8 go z siedzibą w Wilnie przy ul. Ber- 
nardyńskiej 3 m.3, zgodnie z art. 1030 UPC 
podaje do wiadomości publiczaej, że w dniu 
7 stycznia 1932 roku o godz. 19 rano w Wil- 
nie przy ul. Wielkiej 15 odbędzie się sprze- 
dsż z licytacji należącego do firmy Ch Din- 
ces małątku ruchomego, składającego się Z 
maszyny do pisania, gramołonów i nart, osza- 
cowanego na sumę złotych 800. 

Komornik A. Rubom 

    

MAAAAAAAAAAAAAŁAkAAA, M. 
RARIEEZNPORCEZĄ RO EEEEESS5S 

lekarze Kosmetvka 
rr mp" 

DOKTOR į Bi 

Zeldowicz_ Ojej 
ryczne, narządów mo.kósmety ki 

<iowych, od 9—do 1, teczniczej 
WILNO, 5—8 wiecz, 

Mickiewicza 31—4 
DOKTÓR į kobiecą 

z konserwu- zenoowiczowa (JfQ @кча 
KOBIECE, WENE : gali,: odświeża, nsuwa 
BYCZNE NARZĄDÓW jej skazy i braki, Masaż 

MOCZOWYCH kosmetyczny twarzy. 

od 13—21 od 4—5 Masaż ciała, elektrycz= 
ny, wyszczuplający (pa- 

ut. MaW: 24. nie). Natryski „Hormo- 

  

  

p la, Wypadanie włosów, 
Śr. Kenigsterg łupież,  Indywidnaine 
zheroby skórne, wene- dobieranie kosmetyków 

ryczne i moczopłciowe do każdej cery. Ostat- 
nie zdobycie kosmety= 

Mickiewicza 4, ki rsejonalnej, 
tei. 10-90. cd g. 10—8 

Przyjm.od 3—12 1 4—8 W. Z. P. 43 
  Codzisnnie 

  
  

też pomyślała sobie miss  Petiqrue? 

Skądże ja mogę wiedzieć, gdzie spędza 

noce Anna Beddingfeld? Zadawać te- 

go rodzaju pytania człowiekowi w mo- 
im wieku i na mojem stanowisku — 
to wprost nieprzyzwoiciel... | 

— Sądzę, że śpi w swoim pokoju, 
— odpowiedziałem chłodno. 

Chrząknąłem i spojrzałem znacząco 
na miss Petigrue, dając do zrozumie- 
nia, że chcę dyktować dalej. Ale Klara 
Bler, udając, że mie widzi mego nieza- 
dowolenia, opadła na fotel i zaczęła 
tupać nóżką niecierpliwie. 

W sypialni niema jej. Byłam tam 
właśnie. Miałam okropny sen, czułam, 
że grozi jej niebezpieczeństwo, zerwa- 
łam się i pobiegłam do niej. Ale jej nie- 
ma i łóżko jej jest nietknięte. Nie wiem, 
co robić, sir Eustachy! 

Zamiast powiedzieć jej: „Niech pa- 
ni idzie spać, Anna Beddingfeld jest 
osobą samodzielną i nie warto się o 
nią kłopotać!'* zmarszczyłem brwi i za- 

pytałem: 
— A co mówi Rice? 
— On też zginął! 
Westchnąłem rozkładając ręce: 

— Stąd wnoszę, że niema powodu 

niepokoić się! 
— Ale mój sen... 
— Był spowodowany tem, że pani 

zjadła zbyt obfitą kolację. 
— Mój pania... 
— Ależ tak, — ciągnąłem dalej. — 

dlaczego pani nie chce pzrypuścić, że 
Anna Beddingfeld wyszła razem z puł- 
kownikiem na spacer? 

W tej chwili wszedł Rice. Okazało 
się, że miałem rację częściowo: wracał 
właśnie ze spaceru, ale Anny nie brał 
ze sobą. Nie upłynęły trzy minuty, jak 
cały hotel został postawiony do góry 

   

  

   
   

      

na* vredług prof, Spuh- 
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Akuszerki 
TYYYYYYYYYYYVYYVYVVVY 

AKUSZERKA | 
ŚMIAŁOWSKA | 

przeprowadziła się al. 

        

Dia zdrowych i 

  

CHTIOMEŃTOL. 
we Lwowie, Teatyńska 16. 

cierpiących! 
Od 26 lat znane nacieranie | 
ušmierza szybko i pewnie || 
wszelkie dolegliwości natury 

reumatycznej, g Ščcowej, 

nerwobóle, ból głowy, zę- 

bów i t. p. 
Do nabycia w aptekach. 

Skład wysyłk. Ichtiomentolu: [E 

Laboratorium chemiczne 
APTEKARZA 

Mira. Szymona Edelmana 

    
  

Zamkowa 3 m. 3. Ga- 
binet kosmetyczny, s 
suwa zmarszczki, piegi, 
wągty, łupież, brodaw- 

ki, kurzajki, wypadanie 
włosów 

  

2 pokoje 
z osobnem wejściem 
z wygodami moze być 

—— zužywalūošcią kuc wie 
2 > ketiesį do wynajęcia. Nadaje 
> dę A a a pr 

; i „kanta, doktcra i t. p. 
woje, dóśkonali. odzwłe- Pu ij. fskiej i Gdźń- 
raa usuwa braki i skazy, skiej Nr. 1 m. 5. 
Gabinet gy RE 2 >, 

костеом Ve di mieszkanie Leczniczej : 
* do wynsjęcia 6 pokoi, 
J. Hryniewiczewej. sanna, stoneczne. Ko: 
si. WIELKA M 18 mŠ. šciuszki 14. Dozorca 
Brzyj.wg. M-11 4-7 wskaże. 

w. Z. P. JA %. 
Mieszkanie 

——— mo Z 3 pokoi ze wszelkie» 

Lokale mi wygodami do wy: 
najęcia. Popławska 28, 

o 
WYYYYYYVYWYYYYYYYYYY I. 1. 

2 mieszkania zzzzzzsszusza 
z 3 14, pokoi ze 

wszelkiemi wygodami Kupno 
nowoczesriemi, wania į SPRZEDAŽ 

    

  

na miejscu do wyna- KREMKSIEZIEWKAM ech osób a trzech pos WJnagrod eniem; 

  

Tanie 
Do sprzedania sklep Matka 
spożywczy z koncesjączworga dzieci w cię: - 

wódczaną w centrum kich warunkach będą: = 

miasta. Wiadomość w woła o pomoc dla w: 
Biurze  Reklamowem kupienia maszyny Ć 
S. Grabowskiego, Wil-szycia zastawionej w 
no, Garbarska 1. lombardzie. O skład:- 

nie najdrobniejszy: 
i ofiar prosi w Redakc:i 

SŁ litera: Różne 27 е е 
UDE EI m 
VVVVYVYVYVYVYYYVVYVI * 

Pofrzeba ; Ž 
AAAAAAAAAAAAAAAA AA 

5.00 — 6.000 - tys. zł. wwa NRENNENKE”: 
pod I numer hipoteki 
placu w Wilnie, Wiado- Zauby 
m'ść w Biurze Rekla Wy ae : 
mowem Garbarska 1.53 YYVYYYYYVYYYYVYYYYY" 

    

  

Wołam o pomoc Zginął pies 
dla nieszczęśliwej ro- Sy „doberman*, cze” 
dziny brutalnie z Litwy 
Ws a tu krań- 
cową nędzą dotkniętą 
— składa się z czie- zechcą odprowadzić 

pami, obcietym ogc- 
nem. Uczciwi znalazcy 

за 

Jas 

jęcia. Wilno, ul. Sło- "VYYYYYYYYYYYYYYYYYYY koje: babki, córki igi-Il ūska 3 m 6. | 
  wackiego 17. - 

Z powodu wyjazdu 
Duży pokój do sprzedania 

umeblowany ze wszy- biurko, łóżko, dziecin- 
stkiemi wygodami ine łóżeczko, rowery 
używ. teletonu do wy- damski i męski i duże 
najęcia od 1 stycznia, kwiaty. Zwierzyniec, 
Tylko solidnym. Zgła-ul. Dzielna 30 m. 1, 
szać się do 5 po poł, od 12—6. 
Ludwisarska 7, m. 1. 

  

nogami. Nie widziałem nigdy. ludzi, do- 
prowadzonych do stanu takiego pod- 
niecenia. 

Rzeczywiście, gdzie ona mogła się 
podziać? Z hotelu wyszła o 11 i od 

tej chwili nie widziano jej. Nie może 
być mowy o samobójstwie, bo była 
ona uosobieniem radości życia! Pociąg 
żaden w tym czasie nie odchodził, więc 
wyjechać nie mogła. A więc gdzież 
do djabła mogła się podziać?... 

Biedaczysko Rice literalnie warjuje. 
Postawił na nogi całą policję, ale ni- 
gdzie nie natrafiono na jej ślady. Wy- 
gląda na to, że wyszła z hotelu w sta- 
nie snu somnambulicznego. Znaleziono 
Ślady jej trzewiczków na skraju prze- 
paści. Jeżeli wpadła tam, to nawet 
kosteczek jej nikt zebrać nie potrafi! 
Na nieszczęście nie można nic ustalić, 
bo rano przechodzili tędy turyści, poza- 
cierali wszystkie ślady. 

Jakoś nie chce mi się wierzyć w tę 
wersję. Podobno lunatycy posiadają 
szósty zmysł, który chroni ich przed nie 
bezpieczeństwem. Klara Bler podziela 
moje zdanie. 

Nie rozumieri tej kobiety. Stosunek 
jej do pułkownika Rice'a uległ zasad- 
niczej zmianie: śledzi go teraz, jak kot 
myszkę i z widocznym trudem zacho- 
witje uprzejmy ton w rozmowie z nim. 
A przecież wczoraj jeszcze była z nich 
nierozłączna para! Wogóle zdenerwo- 
wana jest do ostatnich granic, rozhi- 
steryczona, wzdryga się za najmniej- 
szym szelestem. Zaczynam myśleć, że 
czas mi już jechać do Johannisburgu. 

Wczoraj rozeszła się wieść o ja- 
kiejś tajemniczej wyspie, na której mie- 
szka samotna para: mężczyzną j kobie- 
ta. Rice zaniepokoił się bardzo tą wia- 
domością. Ale jax zawsze, wiadomość 

dwoje wnucząt poszn L 
kujących pracy dla zdo- Zginął pies-suka 
bycia kawałka chleba— rasy buldog, żółta 7 
pomimo wykształcenia czarrym pyskiem, wś 
uniwersyteckiego pracy się „Žaba“. ® 
zdobyć nie mogących ność ppłk.Stefana Bło - 
prosimy o nią craza o kiego, komendanta In. 
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nej maści, zółtemi Ja- 

datki pod literą T. w Wilna, Odprowadzić do4Q 
Redakcji „Słowa*. Komendy miasta. 

ta okazała się kaczką: mężczyzna mie- 
szka już na tej wyspie od kilku lat i 
właściciel naszego hotelu zna go do- 
brze. Często przewozj on turystów 
przez rzekę i pokazuje im krokodyłe i 
hipopotamy, Pewnie oszust,  wytreso- 
wał jakiegoś bojaźliwego krokodyla i 
przywołuje go znakami do łódki. No, 
a turyści zachwyceni! Kobieta, która z 
nim mieszka nie może być przecież An- 
ną i wogóle mieszać się do życia pu- 
stelnika jest zbytkiem  niedelikatnošci. 
Gdybym był na jego miejscu, nabiłbym 
Rice'a za jego ciekawość. 

Nieco później. 

Jutro wyjeżdżam do Johannisburgu- 
Rice namawia mnie, bym przyśpieszył 
wyjazd. Sytuacja tam pogarsza się z 
dniem każdym, więc trzeba się śpie- 
szyć, zanim nie będzie zupełnie źle. 
Spodziewam się, że buntownicy nie roz 
strzelają mnie! Klara Bler miała jechać 
ze mną, ale w ostatniej chwiłi rozmy- 
Śliła się. Słowo daję, że możnaby po- 
myśleć, że boi się wypuścić Rice'a z 
pod obserwacji. Dziś wieczór przyszła 
do mnie z prośbą: Czy nie byłbym tak 
dobry wziąć na przechowanie jej dre- 
wniane zwierzątka, które one kupiły na 
pamiątkę z Afryki? 

Zwierzątka? — jeknąłem przestra- 
szony. 

Przeczuwałem, że nie uda mi 
odczepić od przeklętych bydląt. 

W końcu stanęło na ugodowej umo- 
we: ja miałem zaopiekować się dwoma 
pudełkami z rozmaitemi drobiazgami, 
a zwierzątka miały być zapakowane i 
wysłane do Kapsztadtu, gdzie losem ich 

miał się zaopiekować Ped 

(D, c. n,) 

się


