
    

WILNO, Czwartek 31 grudnia 1931:r. 
Setas i Administracja, Wilno Zamkowa 2. Otwarta od g. 9 do 4. Tełefony: Redakcji — 17-82, Administracji — 228. 

  

PRENUMERATA 

PRRAGZSRPNZECZNEA WA 

Rosja Sowiecka m rozbrojenie " 
Traktat wersalski, zobowiązując 

Niemcy do rozbrojenia, a właści- 

wie ograniczając do pewnych norm 

ich siły zbrojne, zapowiedział, iż to 
jest początkiem rozbrojenia Euro- 
py. Liga Narodów. będąca jednem 
ze słabowitych dziecipć traktatu po 
kojowego, od początku swego ist- 
nienia zajmuje się sprawą rozbro- 
jenia i komisja rozbrojeniowa pra- 
euje niemal stale. Od lat 10 kołaczą 
się dwie formułki: najpierw bezpie 
czeństwo, potem rozbrojenie, roz- 
brojenie, jako warunek bezpieczeń- 
stwa. Pierwszą z tych formułek gło 
szą Francja i Polska, drugą formuł- 
ka jest proponowana przez Niem- 
cy, Wielką Brytanję, Stany Zjedno 
czone i Rosję sowiecką. 

Rosja, nie biorąc udziału w Li- 
dze Narodów, stale figuruje na kon 
ferencjach rozbrojeniowych, gdzie 
stawia najdalej idące wnioski. 
Niemcy nie są bezwzględnymi gło- 
sieielami rozbrojenia: stawiają spra 
wę alternatywnie, — albo swoboda 
zbrojeń Niemiec, albo zastosowanie 
zasady rozbrojenia względem Fran 
cji i Polski. Polska występując prze 
ciwko rozbrojeniu bez zapewnienia 
bezpieczeństwa, powołuje się słusz- 

nie na niebezpieczeństwo, zagraża 

jące jej ze strony Rosji sowieckiej, 

która dąży do potęgi militarnej i 
swe plany gospodarcz: wypraccwu 
je i realizuje z myślą o wzmożeniu 

swych sił militarnych. Rosja jest 

najbardziej pacyfistycznem — рай- 

stwem na eksport. najbardziej miii 
tarnem na wewnątrz. najbardziej 

importującą wszystko to, co jest nie 

zbędne dla wzmożenia potęgi mili- 
tarnej. 

Propaganda rozbrojenia na fo- 

rum ueropejskiem może przyczynić 

się tylko do osłabienia jej przeciw 

ników i zdobycia popularności w 

kołach pacyfistycznych i robotni- 
czych. W świadomości zaś swych 
mas usiłuje stale zarysować potrze- 

bę zbrojeń. 

Związek ścisły między rozwo- 

jem sił produkcyjnych, a siłą mili- 

tarną państwa wielokrotnie został 

zaznaczony na zjazdach komunisty- 

cznych partji i w literaturze sowie- 

ckiej. Na trzecim zjeździe Sowie- 

tów została uchwalona następują- 

ca rezolucja: „Postępy w budowie 

armji czerwonej nie mogą się wy- 

czerpać w obecnych warunkach wy 

łącznie jej stanem, lecz wszystkiemi 
pierwiastkami, decydującemi o zdol 
nościach obrony kraju. 

Przeciwstawianie się wrogiemu 

napadowi może być osiągnięte siłą 
dostateczną tylko w tym wypadku, 
jeżeli obok czerwonej armji Sowie- 

cki Związek będzie rozporządzał 
nietylko wyksztatconemi rezerwami 

i odpowiednią techniką wojenną, 

lecz jeżeli transport, przemysł i na- 
rodowe gospodarstwo ortz państwo 
wy aparat w całości zdolne będą 
wypełnić wszystkie potrzeby obro- 

ny i szybko przejść do pracy w wa 

runkach wojennych”. 
W  posłanowieniu  piętnastego 

zjazdu partji o pięcioletnim planie 
gospodaczrym powiedziane jest: — 
„Biorąc pod uwagę możliwość wo- 
jennego napadu ze strony państw 
kapitalistycznych na państwa pro- 
letarjackie,, niezbędnem jest przy 
opracowaniu pięcioletniego planu 
udzielić maksimum uwagi najszyb- 
szemu rozwojowi tych gałęzi gospo 
darki narodowej wogóle, a przemy- 
słu wojennego w szczególności, któ 
re muszą odegrać główną rolę w 
sprawie ohrony państwa i jego 
statyczności w okresie wojny'*.. 

W broszurze K, Miechonoszyna 
„Oborona w pietiletkie* czytamy: 
„Nie znamy ściśle terminu wojny... 

miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
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Wróżyć o nim — zajęcie bezużyte- 

czne i beznadziejne, lecz my wie- 

my, że ta wojna jest niezbędna. wie 

my. że ona olbrzymio wyrasta ze 

współczesnych antagonizmów kapi- 

talistycznego Świata; a przede- 

wszystkiem z faktu zasadniczego 

antagonizmu, który pochodzi ze 

współistnienia dwóch zasadniczo ró 

żnych systemów społecznych: so- 

cjalistycznego — ZSSR. i kapitali- 

stycznego, istniejącego w innych 

krajach. Wojna może wybuchnąć 

wbrew naszej woli w każdej chwili, 
Wojna może stać się faktem wbrew 

zamierzeniom dzisiejszych burżua- 

zyjnych rządów. Międzynarodowe 

położenie jest tak naprężone, tak 

wiele zrobiono dla przygotowania 

się do wojny, że armaty mogą 

przemówić same *. 

Ciężki przemysł, t. j. produkcja 

sarówki żelaza, stali, węgla oraz 
przemysł mechaniczny, który moze 

z łatwością przejść z produkcji 

traktorów i aut do produkcji tan- 

ków, z produkcji narzędzi rolni- 

czych do produkcji karabinów. 

przemysł chemiczny, będący pod- 

łożem zarówno produkcji barwni- 

ków, jak i produkcji materjałów 

wybuchowych i gazów trujących, 

— oto gałęzie przemysłu, których 

rozwój jest usilnie forsowany 

przez rząd sowiecki. 

Przed kilkoma laty w 1928 r. 

Polska miała przewagę nad Sowie- 

tami w produkcji węgla kamienne 

go, kwasu siarczanego i superfosfa- 

tu: 
ROK 1928 

Polska Somiety 
Węgiel kamienny 
(miljony tonn) 40.6 35,4 

Kwas siarczany 
(tys. tonn) 325,0 318.0 
Superfosfat 
(tys. tonn) 345,0 97.0 

Produkcja surówki żelaznej by- 

ła w Rosji niemal pięciokrotnie 

znaczniejsza, niż w Polsce (3.4 miljo 

na tonn. w Polsce 0.7 milj. tonn). 

stali trzykrotnie (w Rosji 4,3 milj. 

t.. w Polsce 1.4 muj. t.). Lecz pro- 

dukcja surowego żełaza na głowę 

ludności była taką samą, jak w 

Polsce. Produkcja stali w Rosji by- 
ła 2.8 razy większa, niż w Rosji. W 

Polsce 4.8 kg.. w Rosji 2.0 kg. W 

przemyśle mechanicznym. .w prze- 
myśle chemicznym nie ustępowaliś- 
my, lecz przewyższaliśmy Rosję. W 

ostatnich latach stosunek tych pod 

stawowych gałęzi przemysłu przesu 
nął się na naszą niekorzyść. Przeży- 

wamy wespół z Europą i Ameryką 

kryzys gospodarczy, który zmniej- 

szył nasze obroty handlowe i zata- 

mował bardzo szybki rozwój pro- 
dukcji. Rosja sowiecka natomiast 

wyzyskała okres kryzysu światowe 

go. W okresie tym wobec znacznej 

ilości bezrobotnych udzielano z łat- 
wością kredytu towarowego. Wiel- 
kie koncerny przemysłowe nienucc- 

kie kredytowały Rosję w iastalacji 
dyskontując weksle sowiechie 
w bankach niemieckich. xitóre redy 
skontowały je w bankach angielskich i 

francuskich. Przemysłowe przedsiębior 

stwa amerykańskie kredytowały Rosję, 

nie zawsze nawet dyskontując jej wek 

sle w bankach amerykańskich. Obecnie 

redyskonto weksli sowieckich w Niem 

czech, Anglji i Francji zostało przez dal 

szy rozwój kryzysu powstrzymane. Sta 

ny Zjednoczone nie chcą w dalszym 
ciągu akceptować weksli sowieckich, 

gdyż jest ich tam zgórą na dwieście 

miljonów dolarów. Rosja Sowiecka 
wzmagała się do walki ze światem ka 

pitalistycznym przy pomocy kredytów 

przez ów świat udzielanych. 

Rosja prawdopodobnie nie zrealizu 

je zapowiedzianych zamierzeń co do 

wzmożenia swej produkcji w tempie 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów 
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niezamówionych nie zwraca. Administra- 

Narada w sprawie 
WARSZAWA, (tel. wł. 30.XI]-31). 

W dniu 30 b. m. w godzinach 
popołudniewych p. Marszałek 
Piłsudski przyjął w Belwederze 

p. ministra spraw zagranicznych 

Zaleskiego wraz z p. wicemini- 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
a — Bufet Kołejowy 

GRODNO — K. T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Skiep „Jednošė“, 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch'*, 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz 

Zagraniczne 50 proc. drożej 

paktu z Sowietami 
strem Beckiem oraz posłem nad- 
zwyczajnym i ministrem pełno- 
mocnym w Moskwie p. Pat- 
kiem. Rozmowa dotyczyła pol- 

sko-sowieckiego paktu o niea- 

gresji. 

Stanowisko Rumunii 
BUKARESZT. (Pat). Ukzzał się 

dziś następujący oficjalny ko- 
munikat Ministerstwa Spraw Za- 
granicznych: 

W związku z projektem fran- 
cusko sowieckiego paktu o niea- 
gresji dyskutowany jest obecnie 
między Polską a Sowietami po- 

  

dobny projekt. Jako naturalna 
konsekwencja tych pertraktacy|, 
rządy „rumuński I sowiecki bada- 
ją obecnie możliwości nawiąza- 
nia kontaktu dla wszczęcia per- 
traktacyj, zmierzających do rów- 
norzędnego zawarcia podobnego 
paktu, 

ŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W. Włodzimierow. 

NIEŚWIEŻ — ui Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiego. | 
NUWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. i 

K Malinowskiego. 
PINSK — К 

K. Smarzyūski. 
Zwierzyński, 

N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy SzkolneX. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
SŁONIM -- Księgarnia D. Lubowskiego, al. Mickiewicza 13. 

ST. $WIĘCIANY — M, Lewin—Biuro Gazeiowe, ił, 3 Majs A 

WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F. Jaczewska 

WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol. „Rach“ 

T-wa „Ruch“. 

Polska — St, Bednarski.. 

WZT SK SAZARW ŻE: TZT TPTRDZO TED K TIE OYEISIEISA SEK RKIADSS 
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MIN. YOSHIZAWA W WAR- 
SZĄWIE 

WARSZAWA. (Pat. W dn. 30 
grudnia rano, w drodze z Paryża do 
Tokjo przejechał przez Warszawę no- 
womianowany minister spraw zagra- 
nicznych Japonji Yoshizawa wraz z 
rodziną. Na dworcu Głównym powi- 
tał ministra Yoshizawę bawiący chwi- 
lowo w Warszawie poseł R. P. w 
Moskwie min. Patek oraz w imieniu 
ministra spraw zagranicznych dyre- 
ktor gabinetu ministra Szumlakowski. 
Na dworcu obecny był poseł japoń- 
ski w Warszawie Kawai z członkami 
poselstwa. Ministrowi Yoshizawie, któ- 
remu rząd polski ofiarował wagon sa- 
lonowy, towarzyszy w podróży przez 
terytorjum polskie radca MSZ Kałuż- 
ski. 

  

Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
WARSZAWA, (tel. wł. 30X11—31. Dziś 

od rana w procesie przywódićw Centrolewu 
przemawiał sdwckat Szumański, który prze= 
prowadzał analizę cytat i artykułów z „Ro- 
botnika*, zawartych w akcie oskarżenia, wy- 
kazując nieścisicści i podkreślając, że cytaty 
te dowolnie są wyrywane z całości saityku- 
łów, zniekształcają Sens, a w rezultacie ma* 
ja, w myśl intencji cskarżenia, oprzeć się na 
materjsle nieodpowiadającym 1zeczywisteści. 
Między innemi skt oskarżenia twierdzi, że 
jeden z artykvłów „Chłopskiej Prawdy* przy- 
pisuje Piłsudskiemu łamanie prawa, a w rze- 
czywistości jednak w artylule tym jest po- 
wiedziane, że to Car łamie prawo, a nie Pan 
Piłsvdski, on zaś, jedynie chce rządzić bez 
kontroli. 

Pomijam już to, że p. Piłsudski, gdy 
otrzymywał dcktorat honorowy oświadczył, 
że przez całe życie zajmował sią tylko łama- 
niem prawa. Ale w imię czego fen zarzut 

"złemsnia prawa, Wbrew rreRa Tyr Y ta 
csksrżenie przypisuje psnu Piłsvdskiemr u? Na 
€0 numerów tego pisma, jakie ukszały się 
w czasie obętivm skiem oskzrżenia przyto- 

*na jest na jednej niecałej 

czono tylko te parę ustępów, które wygląda- 
ją w rzeczywistości inaczej, niż tego chcą 
Panowie Prokuratorzy. Nie świadczy to by- 
najmniej o rewolucyjności PPS. 

W dsiszym ciągu adwokat Szumański 
analizuje treść druków nielegalnych i stwier- 
dza, że nawet i te druki nie zawierają Żad- 
nych mementów kaiygodnych, Dalej adw. 
Szvmański stwierdza, że wszystkie wyjątki 
przytaczane w akcie oskarżenia, są skażone, 
urwane w pewnych miejscach, czasem zupeł- 
nie pržeinaczone. Artykuły te są bowiem o 
wiele łagodniejsze i historja wypomni opo- 
zycji, że ton tych artykułów był nieco za 
łagodny. 

Po krótkiej przerwie obrońca przystępu- 
je do snalizy działalności oskarżonego Putka 
i zarzutew, które czyni mu akt oskarżenia. 
W procesie tym oskarżeni odgrywają rolę 
drtgorzędną- Np. zwraca uwagę, źe na 130 
stron skitu oskarżenia sprawa Putka omówio- 

-stroniczce, Jakież 
to są zarzuty, które miały z niego zrobić za* 
machowca? Odmowa oddania agend wójta w 
Choczni—zsrzut bałamutnv, Sędzia Demant 

Wystawa artystów wileńskich w Kownie 
Przedwczoraj w gmachu Uniwersy- 

tetu kowieńskiego otwarta została wy- 
Stawa prac artysty wileńskiego Kaj- 
ruksztisa i rzeźbiarza Jachimowicza. 

  

Z postód 120 wystawionych ek 
sponatów są prace uczniów Kajruk- 
sztisa: Macutkiewicza, Gremy, Maczu- 
lisa i Butkonasa. 

wydzielił tę sprawę z oskarżenia. Drugi 
punkt aktu oskarżenia dotyczy łaktu znale- 
zienia w lokalu wójtostwa skontiskowanej 
odezwy kongresu krakowskiego. Posterun- 
kcwy, który znalazł tę odezwę, powiedział, 
iż umieszczona była publicznie i w miejscu 
widocznem. Przedewszystkiem muszę zazna- 
czyć, że w myśl przepisów prawa posiadanie 
skonfiskowanej odezwy nie jest | przestęp- 
stwem i nie może być karane. Powtóre, jak 
wynika z zeznań, ta odezwa wisiała na haku 
pod innemi różnemi papierami, staremi kwi- 
tami i t. p. dokumentami. Trudno to nazwać 
miejscem widocznem, publicznem. Trzeci za- 
rzut—przemówienie wygłoszone na kongre- 
sie krakowskim. Jednak tekst stenograficzny 
tego przemówienia brzmi nieco inaczej, niż 
mówi akt oskarżenia. Obrońca przytacza w 
tem miejscu kilka przykładów. 

Na zakończenie swego przemówienia 
adw. Szumański przeprowadza szereg ana- 
logji toczącego się obecnie procesu do daw- 
niejszych procesów politycznych i kończy: 
„przez słowa moje nie przemawia pesymizm; 
wierzę, że przeżywamy teraz okres przej- 
ściowy. Sursum  corda Paaowie Sędziowie, 
dożyjemy lepszych czasów! Przypomnę jesz- 
cze słowa Mochuackiego, iż Polski nie zgubi 
sni brak obywateli, ani stan majstkowy, lecz 
teror nierozumny*. Te słowa muszę przy- 
pomnieć i dziś — kończy adwokat Szu- 
mański. 3 

Jutro przemawiają adwokaci Jarosz 
Dąbrowski. 

  

rodnitzy zamach na potiag  Aowojelnia — Laba 
Trzech kolejarzy rannych, parowóz i dwa wagony rozbite 
WILNO. Wczoraj w nocy na- 

deszła do Wilna wiadomość, że 
w godzinzch wieczornych uległ 

katastrofie pociąg Idący z Nowo- 

jelni do Lubczy (35 kilom. Od 
Necwcgródkz). Z krótkiej relacji 

wynikało, źe przebieg wypadków 

był niezwykie ciężki, więc z Wil- 

na wyruszył natychmiast pociąg 

ratunkowy, wiozący jednocześnie 

komisję śledczą. 

Jak się potem okazało, wyko- 

iejenie nastąpiło na 53 kilometrze 

cd Nowojelni, koto miejscowoś- 

ci Horodeczno—Baslno wskutek 
zbrodniczego zamachu. 

Nieznani narazie sprawcy Od- 
kręcając t. zw. łubki I odchylając 
szyny spowodowali, że pędzący 

pociąg wyskoczył z szyn stacza- 

jąc się częściowo na nasyp. 

Parowóz, brankard, jeden wa- 
gon osobowy i pocztowo-baga- 
żowy Są rozbite I leżą na torach, 

Reszta wagonów po zejściu z 
Szyn stol na nasypie. 

W wagonach przy lokomoty- 

wie nie było podróżnych, więcz 
Jadących nikt nie ucierpiał, nato- 
miast są ranni 2 pośród perso- 

nelu kolejowego. Obrażeń do- 

znall: maszynista Kuźma Bezik, 

konduktor Antoni Tardo I kon- 
wojent poczty Bol. Bencławski. 

Katastro fa spowodowała prze- 
rwę w ruchu pociągów, lecz po 
kilku godzinach komunikację 

wznowiono. Na miejsce wypad- 
ku wyjechały z Nowogródka 

władze śledcze. 

  

przewidzianem przez plan piatiletki, 

lecz faktem jest, że jesteśmy przez nią 

uprzedzani. Gdy w 1929 roku produk 

cja węgla miesięcznie w Rosji wyno- 

siła 3,3 miljona tonn, w Polsce 3,8, na- 
tomiast w 1930 roku produkcja rosyj 
ska wynosiła 3,9 miljona tonn, połska 

Js 
Metale w wojnie światowej odegra- 

ły pierwszorzędną rolę. Niemcy przed- 

wojenne posiadały przewagę nad Fran 

cją i Anglją w produkcji żelaza i stali 

oraz w przemyśle mechanicznym. Sta 
ny Zjednoczone posiadały przewagę 

nad Niemcami i przechyliły szalę zwy 

cięstwa na stronę koalicji. 

W miarę rozwoju techniki wojennej, 

coraz więcej metali potrzebuje milita- 

ryzm. Bataljon francuskiej piechoty w 

1914 roku liczący 850 ludzi wystrzeli- 

wał 10 tysięcy nabojów co 5 minut 
1 ]. 12 sztuk na każdego walczącego. 

Ogólna waga metalu tych naboi wy- 

nosiła 1,170 kg. W 1921 roku francu- 

ski bataljon liczący 450 żołnierzy wy- 
strzeliwał w ciągu 5 minut 20 tysięcy 

nabojów, co wymagało 4,200 kg me- 

talu. 

W okresie wojny od 1914 r. do 1918 

roku procentowy stosunek poszczegól- 

nych broni w armji niemieckiej uległ 

następującej zmianie, Piechota spadła 

z 62 proc. do 20 proc., kawalerja z 5 

proc. do 1,6 proc.,  aeroplany z 0,3 

proc. do 2,3 proc., artylerja z 17 proc. 

do 20 proc. Obecnie obliczają, że pie- 
chota stanowić musi 33 proc., artyle- 

rja 24 proc., kawalerja 2 proc., aero- 

plany 2,5 proc., wojska techniczne 9 

proc., wojska pomocnicze 29,5 proc. 

Awjatyka stała się dziś jedną z naj- 

ważniejszych broni, której wagę nie- 

podobna określić procentowym udzia 

łem w armji, Lotnictwo pokojowe jest 

podstawą lotnictwa wojennego. Niem- 

cy zajęły w tem lotnictwie pierwsze 

miejsce na kuli ziemskiej. Linje lotni- 

cze chińskie i perskie są w rękach nie- 

mieckich. Niemcy zorganizowały kilka 

ważnych linij lotniczych w Rosji. Mo- 

skwa — Baku, Moskwa — Swerd- 

łowsk — Nowosibirsk. Moskwa—Sa- 

mara, Orenburg — Taszkient. Linje ae- 

roplanowe Rosji wynoszą 50 tysięcy 

km. 

Wydatki na uzbrojenie są tam ol- 

brzymie i w ciągu ostatnich kilku lat 

wzrastały szybko. W 1922—23 roku 

wynosiły 244 miljony rubli złotych. W 

1927—28 roku 814 miljonów rubli zł. 

W 1931 r. 1390 miljonów rubli w zło 
cie. 

Armja sowiecka wynosi przeszło 2 

miljony ludzi. 

Nie ulega wątpliwości, że są czyn- 

niki osłabiające jej siłę bojową.  Dzi- 

siejsza kolektywizacja, dzisiejsze prze 

śladowania miljonowej warstwy zamo- 

żniejszych chłopów t.zw. „kułaków* i 

niezadowolenie z rządów sowieckich 

ogarniające: przeszło połowę ludności 

tego państwa — oto czynniki psycholo 

giczne osłabiające bojowość Sowie- 

tów. 

Siła bojowa Rosji Sowieckiej zmu- 
sza nas do forsownego rozwijania po- 

tencjonalnych i aktualnych sił militar 

nych oraz powinna wywołać dążność 

do zblokowania się z Europą Środkową. 

Może przyjść moment, że będziemy 

pragnęli nie rozbrojenia, ale pełnego u- 

zbrojenia Niemiec jako siły, mogącej 

utrzymać w karbach i zniweczyć bojo 

we zakusy Rosji Sowieckiej. 

Władysław Studnicki. 

„rzeczach bowiem określonych 

. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proe dreżej Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń eo 
do miejsca. Terminy: dn'ku mogą być przez Administrację Zmi dowolnie. Жа dostarc: 
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nister Zaleski u Marszałka Piłsudskiego 

zenie numieru dowodowego Ż0 gi 

SILVA RERUM 
W swoim czasie podaliśmy na tem 

miejscu streszczenie artykułu x. Jana 
Urbana T. J. pt. „Jak bronić _ małżeń 
stwa', później zaś — echa tego arty 
kułu w prasie. Obecnie podajemy list 
x. Urbana: 

Mój artykuł pt. „Jak bronić — тайей- 
stwa?“, opubiikowany w: Przeglądzie 
szechnym z grudnia bież. roku dał zwołen- 
nikom tzw, Ślubów cywilnych i rozwodów 
okazję do powoływania się na mnie, jakobym 
w części skłaniał się ku projektowi prawa 
małżeńskiego, opracowanemu przez Komi- 
sję Kodyfikacyjną, Wobec tego pragnę za 
znaczyć. że nie zamierzałem i nie zamie- 
rzam odstąpić wi niczem od nauki katolickiej 
ani od postanowień prawa kościelnego w 
kiwestji małżeństw. Nie chciałem też w ni- 
czem osłabić akcji, wszczętej przez Najprze 
wielebniejszy Episkopat ku obronie małżeń- 
stwa katolickiego przed wspomnianym pro- 
jektem. Zamiarem moim było podać wska 
zówki taktyczne dla skutecznej obrony sta- 
nowiska katolickiego w tej sprawie. 

* W szczegółności oświadczam, że w spra 
wie formy zawierania małżeństwa stoję bez 
względnie na stanowisku Prawa Kanonicz- 
nego, nie dopuszczającego ślubów cywilnych 
które Kościół uważa stanowczo za konkubi- 
naty, 

Zastrzegam się wiyrażnie przeciwko poj- 
'mowaniu mojego artykułu tak, jakobym pod 
suwał myśl przeprowadzenia  płebiscytu w 
sprawie małżeństwa: chrześcijańskiego. W 

przez wiarę 
i prawo kościelne, plebiscyty są  niedopu- 
szczalne. 

Wspominając o Konstytucji i Konkorda- | 
cie w związku z projektem prawa  małżeń- 
skiego, nie rozumiałem tej rzeczy tak, jako- 
by katolicy nie znajdywałi w Konstytucji i 
Konkordacie żadnej podstawy do obrony mał | 
żeństwa chrześcijańskiego. 

Uważałem i uważam za wskazaną 
wet komieczną współpracę prawników o prze 
konaniach i zrozumieniu zasad katolickich w 
Komisji Kodyfikacyjnej przy redagowaiiu no 
wego projektu ustawiy małżeńskiej, 

Tak pojmowatem i pojmuję ггесгопу аг- 
tykuł i dlatego protestuję przeciwko nadu- 
żywaniu moich myśli i słów do propagowa 
mia śłubów cywilnych, a nawet rozwodów, 
Jako kapłan i publicysta katoścki solidary- | 
zuję się zupełnie z orędziem i akcją Episko 
patu w sprawie projektu prawa małżeńskie 
go, opracowanega przez Komisję-Kodyfika- 
cyjną. Jeżeli niektóre myśli moje wyraziłem 
niejasno i nieszczęśliwe, za to przepraszam 
i to odwołuję. Szczerze nad tem ubolewam, 
że z mojego artykułu korzystano ku szko- 
dzie sprawy tak ważnej, jaką jest sprawa 
małżeńska, Aby temu kres położyć, proszę 
Najprzewiełebniejszy Episkopat o przyjęcie 
tego 'mojego oświadczenia do wiadomości о- 
raz, jeżeli to uzna za wskazane, o jego ogło 
szenie, 

Kraków, dnia 24 grudnia 1931, 

(—) Ks. J. Urban T. J. 
Należy wyrazić ubolewanie, že glę 

bokie i powažne rozwažania wywolaly 
w prasie niestosowne komentarze i zo- 
stały nieszlachetnie wyzyskane w toczą 
cej się walce o nowe prawo  małżeń- 
stwa. Lektor. 

Doprawdy nie wiemy ; wiedzieć nie chce 
my, kto jest kienownikiem agencji A.T.E., 
od kogo pobiera ta agencja subsydja i t.d. 
Ale mieliśmy już n'eraz okazję zaznaczyć, że 
jej posterunek ryski specjalizuje się w wy- 
syłaniu bujd i bzdur o Rosji sowieckiej, co 
obniża | ośmiesza wiartość polskiej informa- 
cji o trosyjskich stosunkach, Jakież choro- 
'bliwe pożądanie sensacyj i jakiż bezceremo- 
njalny stosunek do prawdy, Przed kilku dnia 
mi znów 'meliśmy za łaskawem pošredni- 
ctwem tej świetnej agencji, wiadomość o pro 
klamowaniu niezależnej republiki w. Mandżu 
rji, którą niektóre pisma wi!enskie bezkryty 
cznie zamieściły, nie dając później nawet 
żadnego odwołania, wczoraj mieliśmy zno- 
wuż w'adomość o Cziczerinie — pijaku, tak 
że prawdopodobnie nieprawdziwą, 

Gorzej jest jednak gdy A.T.E. zaczyna 
mącić w innych stosunkach m'ędzynarodo- 
dowych, Oto w „Echo de Paris" ukazały się 
wiadomości o pakcie, zawartym mędzy So- 
wietam; a Francją, któremu  paświęcdiśmy 
nasz artykuł wstępny z twtorku bieżącego 
tygodnia, opierając sę na tekście tego pak- 
tu, ogłoszonym przez gazetę francuską, pod- 
kreślając wielkie niebezpieczeństwo -redakcji 
artykułu 4 tego paktu, a zwłaszcza umie- 
szczen'a tam wyrazów, « „skierowanych do 
obalenia istniejącego ustroju za pomocą si- 

ły zbrojnej”, 
Oto jest brzmienie tego artykułu w „Echo 

de Paris" z dnia 22 grudnia 1931 r. 

ARTICLE 4. — Chacun des signataires 
promet a I'autre de ne point entreprendre de 
propagande, de s'abstenir de toute interven- 
tion dans les affatres visant au renversement 
par les armes des institutions ćtablies, Aucune 
organisation revendiquant des droits de s01- 
verainetć sur le territoire ou sur une porton 
guelcongue du territoire de I'un des signatai- 
res, ne sera tolėrėe sur le territoire de Iautre. 

Jakże wygląda tłumaczenie tego 

pow 

  ina | 
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nadesłane agencji A.T.E, drogą telegraficzną 
z Paryża? 

+ Cytujemy według „Gazety Polskiej" z 
dnia 22 grudnia: 

„Art, 4-ty stwierdza, iż obie strony zobo- 
wiązują się nie prowadzić żadnej propagan 
dy przeciwko sobie, nie mieszać się do spraw 
wewnętrznych, oraz nie tolerować żadnych 
organizacyj, które roszczą strwerenne prawa 
do całości, lub części terytorjum. 

Zdaje się, że starym dziennikarskim zwy- 
czajem, możemy wykrzyknąć „bez komen- 
tarzy“ jak się ząwsze pisze wtedy, gdy się 
zbyt dużo komentarzy pod pióro nasuwa. 

  

    

 



  

Z CODZIENNEGO 
KALEJDOSKOPU 

BOHATER  MEDJOLANU — TECHNIKA 

PRZESTĘPCÓW — DŁIWY USTAWODAW 

STWA ANGIELSKIEGO 

Rozmaici bywają bohaterowie, 

Wędrowny cyrk iw Medjołanie rozpłakato 

wał następujące obwieszczenie: 

„Cyrulicy świetnego miasta Medjolanu. 

Dowiedzcie swej odwagi! Kto z was zgodzi 

się ogolič naszego klowna Toto w klatce z 

wami? 
Trzydziestopięcioletni fryzjer = Alberto 

Negri (nie kuzyn naszej gwiazdy filmowej) 

postanowił ratować honor zawodu, _ Mimo, 

że żonaty i dzieciaty nie zważał na lamen- 

towanie swojej piękniejszej połowy i czwor 

ga drobnych dziatek i odważnie postawił ży 

cie na kartę, Cóż bowiem znaczy życie — ro 

zumował — gdy 'wichodzi w grę honor cyrułi 

ków i golibrodów medjolańskich. 

Nazajutrz na murach miejskich zjawił się 

innych frapujący afisz: 

„Medjołański fryzjer Alberto Negri będzie 

dzisiaj golił naszego klowna Toto w klatce 

ze Įwmami“. 

O oznaczonej porze wszedł do klatki po- 

gromca, klown Toto i za nim Alberto Negri, 

trzymając 'w ręku walizeczkę z brzytwami. 

Klown Toto wygodnie usiadł a za chwilę 

wpuszczono trzy lwy. 

Zoczywszy obcą osobę zgłodniałe zwierzę 

ta ryknęły, łykając napewno ślinkę, że oto 

za chwiłę skonsumują odważnego przedsta- 

wiciela golibrodów medjolańskich. Pogrom- 

ca jędnak kilku uderzeniami bata rozwiał te 

apetyczne marzenia. Alberto Negri zezując 

w stronę iwów ogolił klowna i przy niemil- 

knących oklaskach wyszedł z klatki, Przy- 

znał się potem pocichu swym przyjaciołom 

że nigdy nikogo tak szybko nie ogolił. 

Teraz Alberto Negri jest ssawnym czło 

wiekiem w Medjolanie i w jego razurze nie 

można znaleźć miejsca. Nic dziwnego każde 

mu jest przyjemnie być ogolonym przez go- 

librodę-bohatera. 

Porządny przestępca, włamywacz lub rze- 

zimieszek starannie śledzi za postępami tech 

niki, Ktoby tam zadawał sobie trudu rżnąć 

swoją ofiarę nożem, kiedy to sympatyczne 

zajęcie z powodzeniem może spełnić auto- 

'matyczny pistolet gazowy strzelający bez 

huku. Ameryka oczywiście przoduje i bije 

rekordy. Bandyci amerykańscy, jak wynika, 

z ostatniego oficjalnego sprawozdania mini- 

sterstwa sprawiedłiwości używają w większo 

ści wypadków w swej występnej działałności 

najnowszych technicznych wynalazków. Za- 

notowano p, że w całym szeregu wypad- 

ków otruto. nieszczęśliwe ofiary truciznami, 

które niedawno zostały wynalezione, Wiełe 

przestępstw popełniono przy zastosowaniu 

gazów trujących, radu, па та оаы 

< * 

Następujące zarządzenia mają do dnia dzi 

siejszegó w Anglji swą moc obowiązującą: 

— Jeżeli mężczyzna żeni się z kobietą, 

posiadającą długi, ale bierze ją z rąk pastora, 

tyłka ubraną w jedną koszulę (dosłownie), 

wtedy nie jest obowiązany do płacenia dłu- 

gów. 

— jeżeli w chwili wchodzenia skazańca ma 

szafot jakaś kobieta zgłosi gotowość zaślu- 

bienia go, wówczas kara śmierci jest mu da 

rowaną. 
— Ciało dłużnika nioże 

śmierci obłożone aresztem. 

— Właściciele osłów są obowiązani ob- 

cinać im uszy do przepisanej długości, aby 

naturalna długość oślich uszu nie  płoszyła 

kani, 
Przepisy te, pochodzące z przed stu łat, 

są dziś przestrzegane i ważne, 

być ipo  iego 

   

  

MICKIEWICZA 22 

    

JAK ZGINĄŁ KRÓL 
BANDYTÓW 

Życie jest zawsze bardziej zawiłe, 

a jeżeli chce, bardziej sensacyjne niesa 

mowite, zawsze dziwniejsze i bardziej 

fantastyczne, niż najwyszukańszy film, 

lub powieść. W ramy fantazji literac- 

kiej wtłoczyć oczywiście można momen 

ty nierealne zgoła, głupie i nieludzkie, 

ale wszystko, co nie przekracza możli- 

wości fizycznych, może się w życiu 

zdarzyć, a powieść, film i teatr, reje- 

strują je dopiero, komasują, syntezują, 

urabiają w formy. Gdybyśmy nie prze- 

żyli wojny światowej, niktby nie wie- 

rzył, iż coś podobnego zawisnąć może 

nad dolą ludzką. Gdybyśmy przed tą 

samą wojną oglądali amerykańskie fil- 

+ my kryminalne, odnosilibyśmy je z lek- 

kiem sercem do rzędu fantazyj zgoła 

niemożliwych. Tymczasem dzisiejsze 

życie podziemnego świata Chicago i 

New-Yorku przeszło wszelką fantazję 

przedwojennych reżyserów. Do jakiej 

sławy i znaczenia dochodzą przedsta- 

wiciele kasty występków i zbrodni w 

Ameryce! Cały świat się niemi intere- 

suje, bez względu na to, czy w ciągu 

swego żywota dorobili się miljonów, 

czy tak, jak Jack Diamond pochowani 

zostali na cmentarzu dla biedaków. 

W najodleglejsze krańce globu ziem 

skiego dotarła wieść, że zginął od kuli 

rewolwerowej jeden z  najświetniej- 

szych bandytów amerykańskich Jack 

-pośpieszny, 

   |RESTAURACJ 

Atak wojsk chińskich pod Ta-Wa E 

ЗОМ 0 

Kontratak Japoūczykėw.—Ewakuacja Czin-Czou 

PEKIN, (Pat.) Agencja Havasa 

potwierdza, że w pobliskiej miej- 

scowości Ta-Wa doszło gdo bit- 
wy między regularnemi wojska- 

Tajemnicze porwanie 
CHARBIN. (Pat). W Mandżurji 

panuje wieiki niepokój w związ- 
ku z tajemniczem zniknięciem 
księcia Goanpu, wodza Młodych 
Mongołów. Książę miał otrzymać 
z sowieckiego konsulatu wizę 

mi chińskiemi I japońskiemi. 

Ata przypuściłi Chińczycy, po- 

siłkując się pociągiem pancer- 

nym. Japończycy odpowiedziell 

księcia mongolskiego 
dia swej żony. Ostatniem miej: 
scem jego pobytu, jak stwier- 
dziło śledztwo, był konsulat So- 
wiecki. Przypuszczają, iż miało 
tu miejsce porwanie Księcia na 
podłożu politycznem. 

Mukden—ośrodkiem państwowym 
MUKDEN, (Pat). Centralny zarząd 

kolei południowo mandżurskiej posta- 
nowił przenieść się z Dairenu do Muk- 
denu. W ten sposób Mukden stanie 

się Środkiem politycznego i ekono- 
micznego życia nowego państwa 
mandżurskiego: 

  

BUDŻET SOWIETÓW 
MOSKWA, (Pat.) Budżet państwa, 

uchwalony przez centralay komitet 

wykonawczy 'na rok 1932, wyraża 

się po stronie dochodów kwotą — 

27.542 miljony rubli, po stronie wy- 

datków — 27.042 miljony rubli. Re- 

zerwę budżetową stanowi 500 miljo- 

mów rubli. Największą pozycję po 

stronie dochodów stanowią podatki. 

Z tego źródła Sowiety zamierzają u- 

zyskać 16.753.600 rubli. Zatwierdza- 
jąc ten budżet sesja centralnego ko. 

mitetu wykonawczego zaleciła komi- 

sarzom ludowym przeprowadzenie 

komercjalizacji przedsiębiorstw i dą- 

żenie do zmniejszenia własnych kosz- 

tów, rozszerzenie sieci handlu przed 

siębiorstw państwowych i koopera- 

cyjnych, ażeby w ten sposób uzys- 

kać z tego źródła sumę dochodów, 

preliminowaną w budżecie, mobiliza- 

cję zasobów ludności na cele bu- 

downictwa socjalistycznego, -reorga- 

nizację  dotychczasoweg o systemu 

kredytowania przedsiębiorstw w tym 

mianowicie kierunku, aby  finansowa- 

nie odbywało się bardziej celowo i 

aby zwrócono uwagę na większe 

przedsiębiorstwa państwowe, wreszcie 

roztoczenie kontroli nad użyciem kre- 
dytów przez poszczególne przedsię- 

biorstwa oraz kontrola nad wykony- 

wanym przez nie planem rządowym. 
— 

kontraizkiem przy użyciu 8 dział, 

18 samochodów opancerzonych i 

kliku samolotów. Straty w lu- 

dziach dotychczas są nieznaczne. 

PEKIN, (Pat.) Czang-Sue Liang 

wydał rozkaz do wejsk chiń- 

skich w (Czin-Czou i okolicach 
wycofania się poza obręb Wiel- 

kiego Muru, a to w celu cdebra- 

nia Japończykem argumentu, 

jakoby Chińczycy przynieśli te- 

ren działań wojesnych do Chin 

Północnych.Ewakuacja wojsk Juž 
się rozpocząła I będzie kenty- 

nuowana w tempie możliwie 

najszybszem. 

Dookoła przyszłej kon- 
ferencji reparacyjnej 

NIE BĘDZIE SPOTKANIA MAC- 
DONALDA Z LAVALEM 

PARYŻ, PAT. — Chociaż oficjalny komu 

nikat prezydjum Rady Ministrów zaprzecza 
wiadomości o zatmierzonem spotkaniu Mac 
Donalda z premjerem Lavalem, w  prasie 
przeważa jednak opinja, że Francja i An- 
glja ustalą między sobą wspólny plan co do 
stanowiska, jakie mają zająć na” przyszłej 

konferencji rządów mającej się zebrać w Ha 
dze lub gdzieindziej w połowie przyszłego 

miesiąca. 
Nie ulega wątpliwości, pisze „L'Oeuvre*, 

że Anglja nie długo czekała na odczucie na 
własnej skórze skutków folityki odosobnie- 

nia, z której znowu uczyniła swój dogmat 
zasadniczy, Niemożliwe jest zerwanie jed- 
nem pociągnięciem pióra z węzłami solidar- 

ności mędzynarodowej. Oczywiste jest, że, 

wobec zachwiania z jednej strony stanu eko- 

uomicznego Niemiec, oraz wobec wymagań 

„Ameryki z drugiej strony, Francja i Anglja 

GOO OGGOOWWWWOWOWOWWWWOWEDEDEBGREN tiuszą porozumieć się między sobą, 
TYYYYYYYYYYYVYYVYYYYYYYYYYTYYYYYYTYYYYYWYY WYY

YYTYYYYYYYYYYYYYYTYYYYYWYYYYYYYYYYYYYYYY 

NIECH WRACA ŻYWA, ZDROWA KREW W ŻYŁY OJ- 

CZYZNY. NIE DAJMY SIĘ WYNARODAWIAĆ NASZEJ 

EMIGRACJI 

Złóż grosz na „Fundusz Poiskiego Szkołnictwa zagranicą”, 

na konto P. K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki 

o Szkołę Poiską. = 

L t i a 

Zamachy na pociągi w Czechosłowacji 
PUAGA, (Pat). Koło Ołomuńca misły 

wczoraj miejsce dwa zamachy na pociąg 

Niewyśledzeni dotąd sprawcy 

ułożyli w obydwu wypadkach na torze duże 

stosy kamieni. Zamachy te nie udały się je- 

dynie dzięki przytomności umysłu maszynis- 

tów. Zachodzi podejrzenie, że sprawcami są 

komuniści bezrobotni, którzy w ten sposób 

mszczą się za niedopuszczenie ich na głów 

ny dworzec w Ołomuńcn w czasie ostatniej 

demonstracji, Zaznaczyć należy, że minister 

kolei, który przed kilkoma dniami miał wy- 

jechać na uroczystość otwarcia nowej linjł 
kolejowej na Słowaczyźnie, wstrzymał swój 

wyjazd z powodu otrzymania anonimu ostrze* 

gającego, że na pociąg przygotowywany jest 

zamach 

  

Unieważnienie 185 małżeństw 
MORAWSKA OSTRAWA, (Pat.) Tu- 

tejszy sąd okręgowy unieważnił 185 

małżeństw, zawartych wobec ducho- 

wnego kościoła ctzeskosłowackiego w 

Kończyczkach k-Ostrawy. Duchowny 

ten, jak się okazało, nie posiedał usta- 

wowo wymaganych kwalifikacyj do 

sprawowania tego urzędu. Dotknięte 

orzeczeniem powyższem osoby, zwłasz" 

cza z+:ś wdowy, pobierające emerytury 
i renty po swych mężach, oczekują Z 

napięciem decyzji co do skutków praw* 

nych zawartych przez siebie małżeństw. 
  

— 

A 

Diamond. Nie jest dla nikogo tajemni- 

cą, że poszczególne bandy toczą w 

Ameryce pomiędzy sobą zacięte spory, 

walki, formalne bitwy. - Diamond miał 

nieprzyjaciół, jak każdy człowiek na 

świecie, a tem  grožnieįszych, ile że 

sam do groźnych należał. Był to nie- 

zwykły człowiek. Zasób energii wew- 

nętrznej, żywotności zarówno psychicz 

nej, jak fizycznej, porażał w tym czło- 

wieku ze stali i woli. Był bandytą, ale 
gdyby był czem innem, mógłby doko- 
nać wielkich rzeczy: Jakiś czas bawił 

w Europie, zbyt już nękany wrogiemi 

zamachami swych nieprzyjaciół. Gdy 

wrócił, oczekiwały go kule rewolwero- 

we. Trzema został ranny. 

Znany publicysta trancuski Kessel 

interesuje się tą sprawą na łamach „Ma 

tin*, Pewnego razu — jak opisuje — 

siedział w drugorzędnym barze w Ber- 

linie, na ulicy Unter den Linden w ocze 

kiwaniu na swgeo przyjaciela. Bar był 

pusty. Na wysokim stołku przed buie- 

tem zasiadał jegomość, którego postać 

zewnętrza dziwnie nie harmonizowała 

z ubiorem. Miał grube palce pogania- 

cza mułów, ale przybrane całkowicie 

brylantowemi pierścieniami; miał wiel- 

kie, ciężkie stopy, ale w lakierkach i 

jedwabnych skarpetkach. Garnitur był 
bez zarzutu. Jednocześnie wyglądał jak 
rzeźnik. Przypatrując się figurze nie- 
znajomego, literat zauważył, iż mówił 

dziwnym akcentem  cudzoziemskim. 

Wszedł przyjaciel oczekiwany. Kim 
może być ta podejrzana figura? — Jak- 

„BRISTOL 
|... Uroczyste Powitanie Nowego 1932 Roku 

Zamówienia na stoliki przyjmuje zawczasu Zarząd restauracji 
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vy: 

to nie wiesz?! Jest to Brown, znany 
przemytnik alkoholu, Amerykanin. 

Literatom udało się zbliżyć do prze 
mytnika i zaprosić go na likier. Brown 
nie miał zbytniej ochoty wywnętrzać 
się wobec przygodnych znajomych. Mó 
wił półgebkiem, dawał wymijające od- 
powiedzi. Ożywił się dopiero, gdy z 

Żona zamordowanego Jack Diamonda 

ust Kassela padło nazwisko Diamonda. 
Złowieszczy uśmiech przebiegł po twa- 
rzy przemytnika. 

— Niech on pana już nie interesuje, 
on już umarł. 

— |Jakto, żył przecie tak niedawno, 

OPINJA „LE TEMPS" 
PARYŻ, PAT. — Wobec wiadomości o 

zamiierzonem spotkaniu Mac Donalda i pre- 

mjera Lavala w celu ustalenia wspólnego 

frontu francusko-angielskiego na _ przyszłej 
konferencji, na której rozpatrywane będą 
wnioski komitetu rzeczoznawców _ bazylij- 

skich, : 

„Le Temps" powraca do omawianej przez 
niego wczoraj sytuacji Niemiec. Według mnie 

mania rzeczoznawców — pisze dziennik — 
główne lekarstwo na obecny kryzys polega 
na odzyskanu przez Niemcy kredytu, otóż 
pierwszym warunkiem ku temu jest wewnę- 

trzne uzdrowienie Rzeszy Niemieckiej, zarów 

na pod względem budżetowym, jak i całej 

jej sytuacji gospodarczej. 
Należy wyrzec się metody maskowania 

rozmaitych pozycyj budżetu, przestać bawie 
nia się w zmyślone liczby i uciekania się do 
różnych inmych krętactw. Budżet powinien 
być szczery, istotnie zrównoważony i jasny, 

odpowiadający rzeczywistym potrzebom kra- 
js, oraz usprawiedliwiony normalnemi środ- 
kami, któremi rozporządza Rzesza, _ Jednak 
uzdrowienie finansów i gospodarki nie bę- 
dzie wystarczające dla poprawy sytuacji, o 

ile nie będzie mu towarzyszyć uzdrowienie 
poiityczne, 

Niemcy powinny odzyskać u siebie pokój 
wewnętrzny, powinny raz na zawsze poło- 

żyć kres agitacji skrajnych elementów nacjo 

nalistycznych i komunistycznych. 

Nie należy zapominać, że właśnie agita- 

cja, której autorem jest Hitler, przyspieszy- 

ła katastrofę finansową, wywołując uciecz- 

kę kapitału, Dopóki zagrażać będzie niebez- 

pieczeństwo objęcia władzy przez Hitiera i 
jego zwolenników, nikt nie będzie skłonny 

do okazania Niemcom zaufania i do przyj- 

ścia im z pomocą w poprawieniu ich intere- 

sów. Jest to kwestja wyczucia rzeczywistego 

stanu rzeczy i rozsądku, 

żadne z pism nie podało wiadomości o 

jego śmierci? 

Ale Brown obstawał przy swojem. 

Nie żyje! 

Mylił się jednak. Diamond żył. Trzy 

kule wpakowane w jego ciało przez 

nasłanych zbirów, takich właśnie jak 

ten Brown, nie złamały w nim życia. 

Wylizał się. Cóż za niesamowita sytua- 

cja: przy jego łożu w szpitalu dyżuro- 

wali dniem i nocą od stóp do głów u- 

zbrojeni „kombatanci“ strzegąc swego 

wodza. Nowy zamach się nie udał, Dia 

mond wyszedł cało z opresji. Olbrzy- 

mia, konspiracyjna, konkurencyjna or- 

ganizacja, rozciągająca swe sieci za- 

równo w Europie, jak i Ameryce, a wal 

cząca wytrwale z Diamondem, zawio- 

dła się w swych nadziejach. Ten ostat- 

ni rozpoczął swą zbrodniczą działal 

ność, gnębiąc jednocześnie swych prze 

ciwników. 

Diamond miał żonę, miał też kochan 

kę, piękną, młodą, wysmukłą. Gdy wy- 

grał ostatni próces, o którym to właś- 

nie donosiły gazety, otoczony całym 

sztabem swych podwładnych, wraz z 

kochanką udał się do zakonspirowane- 

go baru. Dom otoczony był strażą, któ 

ra się zmieniała co pewien czas. Zupeł 

nie jak na wojnie. Nie obawiano się na- 

padu. Ogromna ilość luf rewolwero- 

wych oczekiwałaby napastników. Nikt 

też tej nocy nie ruszył. Hulanka trwała 

do rana. Hulanka — to mało. Orgja, 

straszna i wspaniała zarazem orgja ban 

z opłatą prenumeraty, a 

pisemne przypomnienia, 

  

| 
Od Administracji | 

Wszystkim naszym Sz. Sz. Prenumeratorom, 

którzy nie zareagowali 

będziemy 

bezwzględnie przesyłanie pisma z dniem | stycznia 1932 r. 

AMAMki DRŁADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAAŁAAAA DADA AAŁAAAŁAAA AA AAAŁA AA 
Ai i ii nania [JJ 
YYYYTYYYPYYYYYYYYVYYYYYYTYVYYYYYYYYYVYVYYYVYYYYVYVYYYYVYTYTYTYYYYYTYTYVYVVY 

W
Y
V
Y
T
Y
Y
,
 

którzy zalegają 
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na nasze 4    
zmuszeni wstrzymać 
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Co dom wiedzieć powinien 6 SzROle 
Nauczanie współczesne przecho 

dzi fazę zmian, niemal kryzysu (że 
uży ję „modnego dziś wyrazu!) — 
Peronikiem jest fakt, że system nau 
czania stosowany m szkolach śred- 
nich np. przed mojną, okazał się nie 
mystarczający, nieodpowiedni dla 
nomych form życia społecznego. 

Rómnież kierunki mwychomwar- 
cze postawione zostały pod zna- 
kiem zapytania i w konsekroencji 
odrzucone. Ale na miejsce daronych 
systemów nauczania i mychomania 
trzeba coś dać. 

Porostały tedy liczne teorje. Za- 
graniczna literatura pedagogiczna 
roi się od pomysłów. Troorzy się 
chaos, eksperymentatorstroo, a tym 
czasem życie płynie, na łamach 
szkolnych siedzi młode pokolenie, 
które potrzebuje mocnych  perni- 
kóro, nie problemórm. Z drugiej stro 
ny nauczyciel szkoły średniej, stają 
cy dziś do pracy. natrafia na mal 
przeszkód. 

Nie mómię o przeszkodach na- 
tury materjalnej, bo to jest signum 
dzisiejszości, lecz mam na myśli nie 
орапотате założeń, środkóm i sy- 
stemóm nauczania. Dobrze, jeżeli 
osobiste uzdolnienie pozmala nau- 
czycielowi mybrać z mnogości dróg 
zalecanych przez licznych autoróm, 
drogę najlepszą, dobrze, jeżeli co- 
dzienność nie zabije inicjatywy i 
ducha tmórczego. Ale jakim try- 
bem ma iść praca m szkole, aby 
dać najlepsze rezultaty, co ma czy- 
nić nauczyciel młody, aby trafić ro 
rytm mspólczesności, a co stary, 
aby myzbyć się dawnych metod, a 
przyjąć nome? 

I jak to roszystko ma się odby- 
mać, aby praca sama nie cierpiała? 

Doskonatym drogomskazem — за 
t. zm. Konferencje W ychoroarocze, 
organizowane co jakiś czas przez 
Kuratorjum Wileńskie dla nauczy- 
cieli. Można mieć miele zastrzeżeń, 
co do poglądów mygłaszanych 
przez prelegentórm, ale trzeba przy- 
znać, że Konferencje dają jedną 
mielką walną korzyść. — rozjaśnia 
ją drogę, pozwalają peroniej my- 
mieniać zardzeriałe kólka «kestnia 
łej machiny szkolnej nomemi, do- 
skonalszemi. — Jeśli moma o za- 
strzeżeniach roobec poglądów  ро- 
szczególnych prelegentóro — dolą- 
czyć tu należy rómnież zastrzeżenie 
co do martošci eksperymentór, któ 
re są dokonymane przez niektóre 
szkoły. Obok tego. należy jednak 
konieczność eksperymentów uznać, 
bo jakże inaczej sprarodzić mar- 
tość tej czy innej inowacji. — O- 
statnia Konferencja " W ychomam- 
cza przyniosła referat p. dyr. Pie- 
karskiego, omawiający młaśnie za- 

gadnienie zastosowania nowych me 
tod m nauczaniu i mychomaniu. 

Prócz przeglądu teoryj  zagra- 
nicznych i wyciągnięcia z nich pun 

któr roytycznych dla pracy m 

szkolnictwie mileńskiem.  przyto- 

czył p. dyr. Piekarski szereg do- 
świadczeń. poczynionych na tere- 

nie szkół m  Kuratorjum  Wilen- 

skiem. Między innemi żyrosze zain- 
teresomanie i dyskusję wywołał pro 
jekt zastąpienia lekcyj śpiermu, ry- 
sunkėm i pracy ręcznej syntetycz- 
nemi lekcjami „nauki o rzeczach”. 
Jest to próba, zmierzająca do zmia 
ny dotychczasowego dzielenia ma- 
terjału na dość znaczną ilość t. zm. 
przedmiotów. Że praktyczne my- 
konanie takiej zmiany napotka na 
mielkie trudności — domodzić nie 
trzeba. — W tem miejscu chodzi 
roszakże nie tyle o dyskusję nad 
temi lub owemi zmianami, ile o 
zmrocenie umagi domu, a mięc ro- 
dzicóm i opiekunóm ucznia, na do- 
konyroujące się przemiany i kiełku 
jące rmośród nauczycieli i roładz 
szkolnych nore idee. Szkoła  po- 
trzebuje współdziałania domu. Nie- 
stety, jakże często brak tego rospół 
działania. Zachodzi natomiast po- 
trzeba nimelomania  szkodlimych 
rpłymór šrodomiska. Na margine- 
sie Konferencyj W ychomamczych i 
rszelkich usiloman mladz szkol- 
nych umieścić należy uwagę, o ty- 
le ważną, o ile dobrze znaną, lecz 
zapomnianą: dom minien pomagać 
szkole, szczególnie teraz, gdy skom- 
plikorwane życie utrudnia przepro- 
madzenie nietylko reform, lecz na- 
met normalnych postulatóro roycha 
maroczych. Ъ 
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D.-H. K.Rymkiewicz 
ul. Mickiewicza 9. Tel. 15—80. 

Poleca w wielkim wyborze kalosze 
i šniegowce najnowszych fasonów z 
fabryk krajowych i zagranicznych po 
cenach najniższych. 

Cerata stołowa i meblowa. : 
Linoieum zzgraniczny i krajowy: 
Chodniki i dywany z Lnoieum. 
Chodniki materjałowe i kokosowe. 
Rzeczy podróżne. 
Zabawki dziecinne w wielkim wyborze, 

Na wszystkie towary ceny 
znacznie zniżone. 

sonepzacaaana 

ŻYTO i PSZENICĘ i 
w partjach wagonowych po cenie 
i warunkach giełdy warszawskiej 

® kupuje 

WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY 
SYNDYKAT ROLNICZY 

Ė Zawalna 9. Tel. 323. 
Adres telegrał. Rolnicze. 

Mu 
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FABRYKA i SKŁAD MEBLI 

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

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

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

ktywu filmowego. ' 
Króż mógł wiedzieć, iż o tej samej 

godzinie, niepozorny cień skradał się 

cichaczem w kierunku hotelu, gdzie 

mieszkał Diamond, W jaki sposób zdo- 

łał się przedostać poprzez . zamknięte 

drzwi do niumeru? czy przekupił woźne 

go? może go steroryzował, może do- 

stał się niepostrzeżenie przez okno. Z 

dziewięciostrzałowym rewolwerem о- 

czekiwał za kotarą koło łóżka. Dia- 

mond wszedł. Był zupełnie pijany. Zrzu 

cił paltot, zdjął kapelusz... w tym mo- 

mencie huknął strzał. Odsłoniętą gło- 

wę przebiła kula. Król bandytów padł 

martwy, a krew popłynęła cienką stru- 
gą i zrosiła linoleum hotelowego nu- 
meru. Morderca wyskoczył z za kota 
ry, podszedł do zabitego. Widać miał 

takie instrukcje, więc strzelił jeszcze 
pięciokrotnie. Jeszcze pięć kul wpa- 
kował w skroń nienawistnego przeciw- 

nika. Martwy. Żadna siła nie przywró- 

ci mu życia. 

Do dziś dnia nie zdołano wykryć 

sprawców mordu. Aresztowano żonę 

Diamonda, ale po pewnym czasie uzy- 

skała ona wolność. Nie ulega jednak 

wątpliwości, że strzelającym był męż- 

czyzna. Jakie poszlaki są. dotychczas 

w ręku policji? — Przedewszystkiem 

browning, znaleziony w rynsztoku ko- 

ło hotelu. Istnieje przypuszczenie, że 

z tej właśnie broni padły śmiercionoś- 

ne kule. Następnie policja zanotowała 

numer uciekającego auta. Wreszcie — 

największą, sensacyjną, znaleziono nić: 
trup pewnego boksera. Jest bardzo mo- 
żliwem, że bokser ten był poprostu wy 
najęty dla dokonania mordu. Jednakże 
bandyci w obawie szantażu i zdrady 
uplanowali zawczasu, iż po dokonaniu 
zamachu, dostanie zań zapłatę w posta 
ci... śmierci. Cóż za straszna, niesa- 
mowita historja. 

Tajemnicze auto z tajemniczymi 
ludźmi znikło bez śladu. Zimny trup 
bandyty pozostał w hotelu. 

Ameryka ma tego rodzaju sensacyj 
poddostatkiem, dla niej niespodzianką 
była inna okoliczność, która zaintere- 

sowała najszersze koła i wywołała naj 
rozmaitsze komentarze. Oto król ban- 
dytów, słynny - Jack Diamond... nie 
miał pieniędzy. Tak jest, zabrakło tych 
dolarów, zarabianych w ciągu życia set 
kami i dziesiątkami tysięcy na pogrzeb. 

W związku z tem część opinji ame- 
rykańskiej skłonna jest stwierdzić, że 
wielką przesadą jest obliczać zarobki 

przemytników alkoholu i bandytów na 

miljony. Nie jest znowu rzeczą tak ła- 

twą zarabiać miljony w ciągłem nie- 

bezpieczeństwie. Skończyło się na tem, 

że słynny bandyta pochowany został 

na cmentarzu dla biedaków. Przytem 

władze duchowieństwa katolickiego 

nie udzieliły zezwolenia na pogrzeb ka 

tolicki. aż. 

 



KRONIK 
wilóńska 

ZWARTEK 

pas 31 a 
A Z. sę. 2 m 50 

Nowy Rok 

Z dnia 30 grudnia 1931 roku, 
Ciśnienie średnie 747. 
Temperatura średnia —2. 

„Temperatura najwyższa 0, 
Temperatura najniższa —3 

Opad w mm, — 

Wiatr południowo - zachodni. 

- Tendencja wizrost, 

Uwagi: zachmurzenie. 
  

URZĘDOWA 
— Udział władz w. nabożeństwie nowo- 

rocznem, W dniu Nowego Roku, a godzi 

je 10,15 na nabożeństwie obecny będzie p. 

ojewoda iwiteński, szefowie władz i urzę- 

ów. Sumę celebruje ].E. ks biskup Michal 

ewicz. 

MIEJSKA 
— Zredukowany budżet opieki społecznej. 
Na wczorajszem posiedzeniu magistratu 

pmawiano budżet wydziału opieki społecz- 

ej. Projekt preliminarza wyrażający się su 

a 2 miljony 600 tys, zł, zredukowano o 10 

procent. 
Potrzeba utrzymanaj równowagi przyszłe 

bo budżetu była powodem zmniejszenia pre- 

агга 
— Schronisko dia upošledzonych dzieci— 

IMagistrat wyasygnował 35 tysięcy złotych 
na zorganizowanie schroniska dla upośledzo- 
nych umysłowo dzieci, 

Schronisko będzie się mieściło w murach 

| Franciszkańskich. 
— Z Kasy Chorych, — Z dniem 1 stycz- 

nia wejdzie w życie nowa pragmatyka służ- 
bowa dla pracowników wszystkich Kas Cho 
rych, Równocześnie stracą 'moc prawną do- 
tychczasowe przepisy w poszczególnych Ka- 
sach, 

|  — Kontrola zasiłków! bezrobotnym. 
Wobec stwierdzenia usifowań  nieprawnego 
pobierania zasiłków z Funduszu Bezrobocia, 
zarządzona została doraźna kontrola upraw 
nień bezrobotnych do pobierania zasiłków 
ustąwowych. 

Kontrole będą przeprowadzane przez ca 
ły styczeń. 

— Szoferzy interwenjują, Delegacja szo- 

AT AV A M! 

"Na podarunki świąteczne 
] dla młodzieży 

Wydawnictwa 

ZYGMUNTA NAGRODZKIEGO: 
URODZONY JAN DĘBORUG poemat 
Władysława Syrokomii z ilustracjami 
Andriollego —. ° ray gr..80 
GAWENDY i PIOSENKI Władysła- 
wa Syrokamii zdobił Jerzy Hoppen zł. 1 

W NAJPIĘKNIEJSZE BAJKI POLSKIE 
Wybór bajek Glińskiego, ilustrował 

R Jerzy Hoppen  . 3 а ` 1 
Do nabycia we wszystkich księgarniach 

w Wilnie i na prowincji. 
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ferów była w magistracie w sprawie anga- 

žūwania pracowników  „Spółdzielni* przez 

Arbon, 
Szoferzy uskarża!i się na sposób egzami- 

nowania, co jakoby spowodowało, że więk 
szość kierowców nie otrzymało pracy, 

— Choinka dla dzieci. Podczas onegdaj 

szej choinki dla biednych dzieci zorganizo- 

wanej przez magistrat mw sali miejskej, Z0- 

stało obdarowanych upominkami 6 tysięcy 

dzieci. 
Jieniądze na ten cel były wyasygnowane 

poprzednio przez opiekę społeczną, 

— Komunikacja zamiejska zanika. 

Liczba autobusów zamiejskich  stale 

się zmniejsza i stacja autobusów na 

placyku Orzeszkowej przeważnie świe 

ci pustkami. Niezależnie od pory roku 

przedsiębiorstwa autobusowe, jak twier 

dzą sami zainteresowani, z chwilą wpro 

wadzenia podatku drogowego straciły 

zupełnie podstawę kalkulacyjną. №е 

mogą więc wywiązać się z nałożonych 

zobowiązań co-w konsekwencji zmusiło 

większość przedsiębiorców do wycofa 

nia maszyn z obiegu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Zjazdy nauczycieli litewskich. — w 

dniu dzisiejszym otwiera się w Wilnie dorc- 

czny zjazd związku nauczyciełstwa litew- 

skiego z Wileńszczyzny. Referaty wygłoszą: 

ks. Czybiras, M, Stankiewicz, M, Luneckas i 

inni, Ponadto w dniu 6 stycznia odbędzie 

się w Święcianach zjazd miejseowega tow. 

„Rytas“. Wybrane będą nowe władze. 

— Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy 

powiadamia, że mm niedzielę dn, 3 stycznia 

1932 roku o godzinie 1 po poł, odbędzie się 

w sali Chrześć, Domu Ludowego przy ulicy 

Metropolitalnej Nr 1 odczyt pt: „Kwestja 

żydowska w Polsce", który wiygłosi p. Anto 

ni Gołubiew. Wstęp wolny, 

— Walne Zgromadzenie Drobnych Kup 

ców ; Przemysłowców Chrześcjan w Wilnie 

odbędzie się dnia 3 stycznia 1932 r., o go- 

dzinie 4 pp. w lokalu przy ulicy Bazyljańskiej 

Nr 2, 
Porządek dzienny obejmuje. 1) Sprawa 

samoopodatkowania się na rzecz bezrobot- 

nych; 2) Sprawa zmiany nazwy Związku; 

3) Sprawy podatkowe; 4) Sprawy gospo- 

darcze; 5) Wolne wnioski. 
Ze 'względu na ważne sprawy obecność 

wszystkich kupców konieczna, 

RÓŻNE 

— Konkursy LOOP-u bez wojskowych. 

Wileńska LOPP otrzymała powiadomienie od 

władz wojskowych, że iwydany został roz- 

kaz zabraniający pilotóm pozostającym na 

służbie wojskowej, brania udziału мм kon- 

kursach organizowanych przez LOPP i klu- 

by cywiine, Wojskowi stanowili zbyt silną 

konkurencję dla lotników cywilnych znie- 

chęczjąc tych ostatnich do; dalszej pracy nad 

sobą. Wydany zakaz tą okoliczność miał m. 
in, na względzie. 

— Komunikat Związku Pań Domu, — 
Związek Pań Domu zwraca się do wszyst- 
kich Pań Wiejskich z prośbą o nadsyłanie 
ofert: ilości i ceny na posiadane na sprze- 
daż wędliny, miód, konfitury, grzyby, tka- 

niny, 

Panie z Wiłna są proszone o zgłaszanie 
wolnych pokoi, które z utrzymaniem lub bez 

mogłyby na pewien czas wiynajmować (z po 

daniem cen). 
Nasz oddział wileński w czasopismie „Pa 

dzić w Warszawie umieści artykuł zachęca- 
ję PORANNA yi Domu", które od stycznia zacznie wycho 

RODZINO POLSKA! 
udziel cząstkę Twego śniadania biednemu 
głodnemu dziecku, gdy Twe dziecko jest syte 
i ciepło ubrane; ratuj dzieci szkolne najuboż- 
szych rodzin! 

Pamiętaj że nieraz zgłodniałe dzieci przy” 
chodzą z domu naczczo, nie mając nawet 
kawałka chleba na Śniadanie. 

W końcu listopada Stowarzyszenie By» 
łych Wychowanek i Wychowanków gimn. Św. 
Katarzyny w Petersburgu przyszło z pomocą 

| Magistratowi i innym Stowarzyszeniom Wi- 
leńskim w dokarmianiu głodnych dzieci w 

ych ćwiczeniówkach i tych szkołach, które 
jpotrzebują gwałtownej pomocy. 

Wobec nadeszłej zimy i coraz większej 
liczby głodnych dzieci Stowarzyszenie zwra- 
ca się po raz drugi z gorącą prośbą do spo- 
łeczeństwa o poparcie akcji w sposób nastę- 

pujący: 
Pani domu pragnąca ratować głodne 

dziecko zechce włożyć do torebki zbywającą 
bułkę lub parę kawałków chleba z masłem, 
tłuszczem, powidłami lub mięsem pozostałe + 

, mi od obiadu, trochę cukru—kto co ma 
i może. 

Stowarzyszenie prosi o przysłanie tego 
śniadania do najbliższego punkiu wyznaczo- 
nego przy końcu tej odezwy w godzinach 
rannych. 

Z tych punktów, gdzie się wydzje kwit 
na złożoną torebkę, paczki są zabierane, se- 
gregowane i rozsyłane za pokwitowaniami do 
„szkół wyznaczonych przez Stowarzyszenie. 

Rozdaniem śniadań dzieciom zajmuje się 
Zarząd szkoły, 

Tych co nie prowadzą gospodarstwa Sto- 
warzyszenie prosi o ołizry pieniężne lub o 
produkta, z których będzie się przyrządzał > 
gorące Śniadania, 

cisła kontrola nad całą tą akcją prowa- 
„dzona jest przez Zarząd Stowarzyszenia i 
przez komisję rewizyjną. 

Szczegółowe sprawozdania będą podawa- 
ne w pismach 

Dotąd Stowarzyszenie wydało przeszło 
| 2.500 śniadań w następujących szkołach: 

W szkole ćwiczeń przy państwowym 
Wyższ. Kursie Nauczycielskim Wielka Pohn- 
lanka Nr. 9, 

W szkole ćwiczeń W. Pohulanka Nr. 14 
przy szkole powszechnej Nr. 17. 

W szkole ćwiczeń przy Sem. Nsuczy- 
cielskim im. Kr. Jadwigi ul. św, Filipa. 

* W szkole pow, Nr. 6 przy ul. Wiłko- 
mierskiej, a także najbiedniejszym dzieciom 
po za szkołą, 

Sniadania są wydawane | w šwią- 
tecznym okresie bez przerwy. 

Punkty skłsdania paczek są następujące: 
1) Apteka p. Jundziłła ut. Mickiewicza 33. 
2 ECA SA (zielonego). 

ukiernia Sztralla (czerwon. rój 
Tatarskiej. ' В 

4) Cukiernia Rudnickiego. 
5) Bazar Przemysłu Ludowego ul. Zam- 

kowa 8. 
6) Cukiernia Sztralla (pocztowego), 
7) Cukiernia Rudnickiego róg Trockiej. 
5 em a= ul. Wileńska, 

pteka p. Chomiczewskiego 5 . 
Pohulanka, Ž t 

10) P. Winczyna ul. Kaiwaryiska Nr. 15. 
Wszelkie informacje i torebki (jeżeli kto 

zechce je nabyć po cenie kosztu) otrzymać 
można w Centrali Objazdowa 6 m. 7 @о 12 

godz. i od 16-tej g., a także u p. Szaciłowej 
ul. Miekiewicza 48 m, 6i u p. Tymanowej 
Mickiewicza 29, m. 8, 

jący rodziny z całej Polski do zwiedzania 
Wilna podając zarazem szczegóły jakie kosz 
ta pociągnie za sobą utrzymanie dzienne, 

Listy i zgłoszenia proszę skierawywać 

pod adresem: Związek Pań Domu, Wilno, Bi 
skupia 4, szkoła pracy domowej, 

-— Datki na bezrobotnych, Pod adresem 

Wojewódzkiego Komitetu do Spraw Bez- 

robocia nadesłał Wileński Prywatny Bank 

Handlowy 250 zł., którą to sumę przeznaczy 
ła wspomniana instytucja tytułem jednorazo 

wej ofiary na bezrobotnych. | 

Na ten sam cel złożyli: Wydział Powia 
towy pow, wileńska-trockiego kwotę 232 zł 

72 gr., zebranych przez gminy powiatu wi- 
leńsko-trockiego na rzecz bezrobocia, 

POCZTOWA 

— Rozszerzenie agencji pocztowej, W a 
gencji pocztcjwej Kuropole (pow. Postawy) 

zaprowadzono z dniem 15 grudnia br, służbę 

telegraficzną i telefoniczną 

KOLEJOWA 
— Zamawianie miejsc w pociągach, Dy- 

rekcja kolejąwa powiadomiła poszczególne 
stacje, że w myśl nowych przepisów dozwo- 

lone jest zamąwianie miejsc w pociągach, Do 

tyczy to jednak wyłącznie przejazdów gru- 
powych (co najmniej 25 osób) 
gach iub wagonach bezpośredniej komunika 
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cji. Zgłoszenia przyjmowane by muszą 
przez zawiadowców stacji najpóźniej na dwa 
dni przed wyjazdem, 

YVYYYYYYYYVY' a 

Dwoje dzieci i 

kompletu 
pierwszy rok nauczania 3 

z francuskim 

E Wiwulskiego 2, m. 15. = 

— śpieszmy wszyscy powitać Nowy Rok 
w Noc Sylwestrową u Zełonego Sztralla, 
gdzie „Tlwo Opieki polskiej nad rodakami“ 
urządza Dancing Towarzyski, Wstęp 2 zło 
te, Stroje dowolne, bufet suto zaopatrzo- 

zł, I, Kto chce tanio i miłe spotkać Nowy 
Rok niech śpieszy do cukierni „Zielonego 
Sztrała” Mickiewicza 22, Początek zabawy 
o godzinie 22-ej. 

—zZarząd Oficerskiego Kasyna Garnizono- 

nia 1931 r, Bał Syłwestrowy. 
Z braku posiadania dokładnych adresów, 

Zarząd nie był w stanie ich rozesłać, 
Pragnący otrzymać zaproszenie proszeni 

są o łaskawe zgłoszenie się do Kasyna Gar- 

d przyjmę 

BALE I ZABAWY 

ny, ceny najniższe, Dla akademików wstęp 

wego m, Wiłna urządza w dniu 31 grud- 

RESTAURACJE 

„ZACISZE” 
Mickiewicza Nr. 25. 

Telef. 8-14. 
  

i w pocią- ; 

Powi 

SŁOWO 

WILENKA PODMYWA MOST KOLEJOWY: 
Obawa przerwania komunikacji 

z Mołodecznem 
WILNO. Z powodu znacznych о- 

padów, wezbrały wody spokojnej od 
wiosny, Wilenki. Podniesienie się po- 
ziomu spowodowało uszkodzenie са- 
łego szeregu dojazdów biegnących 
tuż przy brzegach jak również prze- 
jazdów przez rzekę. 

Szczególnie niepokojąca sytuacja 
wytworzyła się na terenie gminy 
micsuńskiej w pobliru wsi Wikto- 
ryszki położonej o 5 klm. od N.-Wi- 

lejki na szlaku Wilno—Mołodeczno. 
Woda podmyła most przeznaczony 
dla ruchu kołowego powodując przer- 
wę w komunikacji. Poważnie zagro- 
żony jest również most kolejowy. W 
celu zabezpieczenia normalnego ru- 
chu pociągów, władze kolejowe wy- 
dały zarządzenie obrony mostu. Na 
zagrcžony teren wyruszyły drużyny 
techn czne. 

Sprawa zabójców $. p. Wacławskiego 
Dowładujemy się, Że dochodzenie 

władz sądowych w sprawia aresztowa- 

nych w związku z zabójstwem 5. p. 
Wacławskiego, studenta Wulfina i Zał- 

Tragiczny wypadek 
WILNO. Wczoraj w dzień na 11 kilo- 

metrze od Wilna, koło Czarnego Boru, wśród 
zagadkowych okoliczności wypadł z pociągu 
idącego do Lidy Antoni Święcicki, lat 21, 
zam. w Wilaie przy uł W. Pohulanka 41. 

kinda, nia zostało jeszcze zakończone. 

Grupowanie materjałów obciążający.h 

trwa i potrwa jeszcze do polowy 

stycznia. 

pod Czarnym Borem 
Święcicki, wypadając uderzył głową o 

słup i poniósł Śmierć na miejscu. Prowa- 
dzone jest dochodzenie w cel: wyświetlenia 
wypadku. Władze wykluczają możliwość 
zbrodni. 

Wypadek samobójstwa w łaźni Agresta 
WILNO. — Wczoraj wieczorem w zakła 

dzie kąpielowym Agresta przy ulicy Popław 
skiej usiłowała odebrać sobie życie 22-1letnia 
krawcowa, Jadwiga  Augustynowiczówna 
(Brzeg Antokolski 15). Na krótko przed go 
dziną 8 w. zajęła kabinę kąpielową zapowia 
dając numerowej szybkie zwolnienie wan- 
ny, W pół godziny potem obecni w koryta- 
rzu usłyszeli jęki dochodzące z kabiny, 
gdzie się kąpała Augustynowiczówna, Licząc 
się z możliwością wypadku służba wywa- 
żyła natychmiast drzwi i gdy w ten sposób 

dostano się do środka znaleziono dziewczy- 
nę siedzącą 'w wannie napełnioną zabarwio- 
rą na różowo wodą. 

Okazało się, że Augustynowiczówna, po 
sługując się brzytwą, rozcięła na rękach ar- 
terje żylne, licząc że gorąca woda zneutra- 
fizuje ból i pozwoli jej umrzeć bez cier 
pień. Samobójczynię w stanie ciężkim odwie 
ziono do szpitala św. Jakóba, 

Policja nie znalaza żadnych listów w u- 
braniu desperatki, więc przyczyny rozpaczli- 
wego kroku nie są znane, 

  

  

nizonowego, Mickiewicza 13, od dnia 28 bm. 
da 31 bm. od godziny 18 do 19, 

Zarząd. 
— Przypominamy, iż dnia 2 stycznia 1932 

roku odbędzie się „Bal Kryzysowy“ — АКа- 
demickich Kół Wilnian we Lwowie, War- 
szawie ; Poznaniu. 

Początek o godzinie 22, Wstęp za zapro 
szeniami. 

— Komitet Domu św. Antoniego urządza 
w sobotę dnia 9 stycznia 1932 roku dancing 
towarzyski w cukierni Zielonego  Sztralla, 
Mickiewicza 22. Nie rwiątpimy, że na tej za- 
bawie spotka się najwytworniejsze tojwarzy 
stwo wileńskie £ tem samem przyczyni się 
do ulepszenia ciężkiej doli sierot, znajdują- 
cych przytułek w Domu św. Antoniego. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski w Lutni, „Tak się zdo- 

bywa kobiety*, Dziś dnia 31 grudnia o go- 

dzinie 8 wiecz. urocza, pełna humoru i wdzię 

ku komedja Verneuila pt. „Tak się zdoby- 

wa kobiety", Przedstawienie ubarwia i oży- 

wia najnowsza piosenka „Rumba“, doskona 

le wykonana przez p. Irenę Brenoczy, : 

- Jitro i dni następnych wesoła komedja 

„Tak się zdobywa kobiety", która pobiła re 

kord powodzenia w b. sezonie. 
— „Logika pana Baltazara" na Pohulan- 

ce. Dziś w czwartek dnia 31 bm,, o go- 

dzinie 8 wiecz, oryginalna i pełna cieka- 

wych zagadiień komedja Marchanda „Logi- 

ka pana Baltazara”, trzymająca publiczność 
aż do końca w napięciu i stwarzająca dziw 

ną zagadkę pomiędzy dwoma zapaśnikami 

myśl: — multimiljarderem _ „Baltazarem" i 

przerafinowanym naukowcem-manjakiem, 

prof, Berroeyr. Problem niesłychanie zacie 
kawiający został potraktowany bardzo nowo 

cześnie: ma więc obok niepokojących na- 

stroje iwesołe i w'elce zabawne. 

— Nowa Rewja Sylwestrowa na Pohu- 

lance. — Dziś w czwartek dnia 31 bm, w 

nocy o godzinie 11,45 — cały zespół Tea- 

trów Miejskich powita Nowy Rok wesołą Re 

wią Sylwestrową, chcąc w ten sposób na- 

wiązać bliższy kontakt z sympatyczną pu- 

blicznoścą, która tradycyjnie odwiedza Po- 
nhulankę na Sylwestra, Wesoły i beztroski na 

strój Rewii, produkcje taneczne, skecze i 
najnowsze piosenki przyczyniają się do we- 
sołego rozpoczęca Nocy Sylwestrowej. Ceny 

c specjałne, zniżki oraz passe-partout 

nieważne, 
POPOŁUDNIÓWKI: 

Przenies'enie „Lalki* z Pohułanki do Tea 
tru Lutnia. W piątek, dnia 1 stycznia 1932 
roku w dzień Nowego Roku, o godzinie 4 
pp. odbedzie się przedstawienie wesołej ope- 
retki „Lalka* w premjerowej obsadzie, Ze 
wzgędu na szerokie za'nteresowanie operet 
kę przeniesióno specjalnie do Lutni. Świet- 

Т abawa, a wiec dobry prognostyk na са 

rok. Ceny miejsc znižone. 
Uwaga: Dyrekcja Teatrów Miejskich po 

daje do wiadomości, iż z dniem 31 gru- 
dnia upływa termin ważności dotychczas 
wych legitymacyj zniżkowych,  Sekretarjat 

nowie legitymacje zn'žkowe z waż 
do dnia 30 kwietnia 1932 roku, W 

godzinach od 12 do'2 pp. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Casino — Obława w Paryżu, 

Stylowy — Syn bogów, 
Kino Mieske — Cyrk Wolisona, 
Hollywood — Nad ranem, 
Helios — Wielkomiejskie ulice. 
Pan — Arena Namtęitności, 

     

  

  

  

  

      

   

WYPADKI i KRADZIEŻE 
— Dalsze areszty w świecie pod- 

ziemnym. Został aresztowany wlašci- 
ciel domu schadzek przy ul. Targowej 
13, Hirsz Perelsztejn, jeden z członków 
„Bruderiereinu*. Zamieszany on jest 
do sprawy o różne prowokacje, jakie 
ostatnio miały miejsce w świecie pod- 
ziemnym Wilna, na tle zwalczających 
się wzajemnie band złodziejskich. U 
Perelsztejna miały się odbywać narady 
i zbiórki członków „„Bruderfereinu". 

— Między sąsiadami, — W dniu 29 bm. 
Rymszo Tekli (Starogrodzieńska 13) z nie- 

zamkniętego mieszkania skradziono 50 Zl, 

  

Zwyczajem lat ubiegłych urządza tradycyjne 

tanie Nowego Ro 
Gości oczekuje wiele efextownych niespodzianek ————— 5   

  

AMYEZA 
DE LUXE 

angielski nożyk 
o długiem 
wycięciu do 

twardego zarostu. 

AEA Ach 

De aabycia wszędzię. 

————————
—— 

metrykę urodzenia i kartę niezamożności. U- 
stalono, że kradzieży tej dokonał Wiśniewski 

Leon (Malinawa 21), którego jednak narazie 

ne zatrzymano i sknudzionych pieniędzy i do 

kumentów nie odnaleziono, 

— Obiecał ożenić się. — Genia Wysocka 
(Zawalna 28) doniosła policji, że Prokopo- 
wicz Mieczysłąwi (Kopanica 14) pod pretek 

stem ożenku wyudził od niej 80 zł, gotówką 

i materjał na ubranie, narażając ją na szk 

dę łącznie 220 zł. 

— Zatrucie, — Pogotowie Ratunkowe prze 

wiiozło do szpitala Sawicz 29 bm. wiecz, nie- 
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Franciszek Siekierzyński 
Prezes Stowarzyszenia Wete 

Kaweler Krzyża Waleczni 
Po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami, zmarł w 

Wilnie 23 grudnia 1931 roku i tamże 
w katakumbach, na cmentarzu po-Bernardyńskim. 

Z SĄDÓW 
SZEŚĆ STRZAŁÓW DO GRZEGORZA 

KURECA 

Pomiędzy właścciielem fabryki „Grze- 
gorzewo“, Grzegorzem Kurecem a byłym pra 

cowmkiem tejże fabryki Michałem Bejnaro- 

wiezem istniał zatarg. 

Zatarg ten powstał na tłe niawypłacania 
przez właściciela pieniędzy należnych Bejna 

rowiczowi, Nadomiar złego Bejnarowiczowi 

iwymmówiono posadę. Przez dłuższy czas przy 

chodził on da administracji zakładów mie- 

szczącej się przy ulicy Wileńskiej 14. Wizy 

ty te jednakże pożądanego skutku nie przy- 

nosiły, 

Bejnarowicz ciągie odgrażaż się właścicie 
lowi, aż wreszcie 21 stycznia rb, zemsta z0- 

stała wykonaną. Do podjeżżdającega sanka 

mi Grzegorza Kureca oddano sześć strza- 

łów rewolwerowych Jedna z kul zraniła p. 

Kureca w: policzek, 

Złapany na gorącym uczynku  Bejnaro- 

wicz został odprowadzony do aresztu głów- 

nego 

Bejnarowicz przyznai się do popełnienia 

zbrodni usprawiedl(wiając swój czyn wielkim 
zdenerwowaniem, Bejnarowicza zatrzymano, 

a sprawę przekazano Sądowi, 

W dniu 1 lipca znalazła się ona na wo- 

kandzie Sądu Okręgowego, lecz nie została 

rozpoznana, gdyż lekarze-biegli prosili o skie 

rówanie oskarżonego do kliniki ceiem — @0 

kładnego zbadania 

Wczoraj sprawa ponownie znałazia się 

przed sądem, Po wysłuchaniu świadków i le 

karzy dr Malinowskiego i dr Jankowskiej 
sąd skazał Bejnarowicza na osadzenie w 

więzieniu zamieniającym dom poprawiły przez 

1 rok, zabiaerając mu na ptamfwetemfemfc 
l rok, zabierając mu na poczet tej kary a- 

reszt prewencyjny od dnia 21 stycznia 1931 

Jednocześnie zostało zaąsdzonem powódz 

two cywilne w' wysokości 100 zł. na rzecz 
poszkodowanego С. Kureca. Powództwo cy 

wiłne iw! danej sprawie popierał adw, K Pe- 

truseicz obrone zaś wnosił” adw, Olechno- 

wicz, 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„ULICE WIELKOMIEJSKIE" 

„Heijos“ 
Film wchodz'č zaczyna na nowe drogi. 

Narazie jeszcze trzyma się w treści utartych 
szablonów, zdobywając dła formy jedynie 
uowsze ujęcia. Bą*ż co bądź zamęt dźwię- 
kowej rewolucji mija, ustępując miejsca nad- 
chodzącej erze filmu doskonalszego. Rosyj- 
ska awangarda filmowa szuka wyrazu dla 
probl-mów, francuska pracuje nad zespole- 
niem dźwięku z ruchem, amerykańska usi- 
łuje ratować chwiejący się prymat swojej 
produkcji, Tak czy owak ruch jest. Z tego 

jaką Emilję Kowalewską (Bakszta 8), która pasma szukania zobaczyć mamy okazję jed- 

zachorowała wśród objawówi silnego zatru- no ogniwo — „Ulice wislkomiejskie*. — Film 
cia nieustaloną narazie trucizną. 

— Podrzutki, — W przedsionku = domu 

Nr 35 przy ulicy Legjonów znaleziono 29 b. 

m. podrzutka pici żeńskiej w wieku około 4 

dni, Umieszczono go w przytułku Dzieciątka 

Jezus 

— Podrzutek, — W dn'u 28 bm., na Ryn 

ku Łukiskim znaleziono podrzutka płci me- 

skiej w wieku około 17 miesięcy i umieszczo 
no w przytułku Dziec ątka Jezus, 

— Nagły zgon na ulicy. Na ulicy Krzy- 

we_Koło upadła + po chwili zmarła 70-letnia 
Porębo Antonina (Filarecka 10). 

— Ofiara znachora. Zasłabła nagle 

20-ietnia Jadwiga Drapenówna (z, Śniego- 

wy 30), Przyjęta ona jakieś proszki na spę- 

dzenie płodu otrzymane od pewnego znacho 
ra, Ulokowano ją w„Szpitalu, 

— Zagrożony most, Wody Wilenki pod- 
myły most koło młynu Kinkulkina, 

  

  

—_ wkrótce ujrzymy w filmie Sternberga 

ciekawy, przedewszystkiem jako dokument 
nowej sztuki filmowej. Aczkolwiex treść o- 
parta jest na banalnem tle życia „gangste- 
rów* i „bootlegerów* czyli bandytów i prze” 
mytn ków alkoholu, wśród których znajduje 
się młoda dziewczyne, a dla niej i uczciwy 
chłopiec, ratujący ją swą dzielnością, — to 
jednak ujęcie tematu wyniosło film do rzę- 
du najlepszych. Tem bardziej ciekawy jest 
ten film, że zobaczyliśmy w nim nowe ta- 
lenty. A więc reżyser Ruben Memoulian dał 
śmiałe sytuzcje i Świetnie uruchomił aparat 
ustawiając go na nieprawdopodobnych cza 
sem miejscach, Stąd powstały efektowne i 
ptłae artyzmu zdjęcia (sp. z okna więzienia 
na bramę). Również monteż odznacza się 
pomysłowością, a pełączenia obrazów mówią 
wiele. Gdyby usunąć dialogi (zresztą niez- 
byt liczne) wrażenie pozost:łoby jeszcze 
większe. Fotografje przedmiotów przypomi- 
nają nieco stył Sternberga, 
‚ , Nowością w „Uli-sch wielkomiejskich" 
jest Sylwia Sidney, młoda gwiazda, którą 

„Tra- 
я = m! gedja amerykańska*. Sylwia Sidney miała 

Ludzie chorzy na kamienie żółciowe i ner być RDZY Fidosto ej Klary Bam lecz 
kowe, jak również i na kamicę pęcherzową grą swą postawiła się znacznie wyżej. W 
na nadmierne (wytwarzanie się kwasu mcczo „Ulicach wielkomiejskich* wykazała, że przy 
wego i artretyzm powinni regulować fukcję przeciętnych warunkach zewnętrznych moż- 
kiszek, stosując naturalną wodę gorzką Fran- na dużo zrobić ekspresją. Pomaga jej wiele 

  

zefa, żądać w aptekach i droger. 

WILEJKA 

— Samobójstwo wysiedionego z Ro 
sji. W lesie koło wsi Korwele gminy ku 
rzenieckiej powiesił się 21-letni Piotr 
Mazul, mieszkaniec tej wsi. Byt оп 
kilkakrotnie wysiedlany z Rosji sowie- 
ckiej i zdradzał ostatnio wysokie pod 
niecenie nerwowe. 

POSTAWY 
> Dzieciob ójczyni, — Aresztowa- 

no tu Olgę Harus pod zarzutem  uduszetiia 

swego nieślubnego dziecka, Trupa noworod- 

ka ujawniono niedawno w stodole mieszkań 

ca Postaw Wojskuńskiego. 

TROKI 
— Ofiara bójki. Podczas libacji u bra 

ci Kamińskich w Trokach wynikła bójka, 
podczas której został ciężko pobity }. Kali- 
nowski, Ulokowano go w szpitalu trockim, 

  

ku 

oryginalna twarz. — Drugim filarem filmu 
jest Gary Cooper. Aktor ten idzie stale 

" wzwyż. Ma swój styl gry. Jego niedb:łe ru- 
chy pelne młodzieńczego wdzięku i męskiej 
siły. Stosuje w filmach zasadę — cresce n- 
do. Druga połow», a szczególnie pełen na- 
pięcia koniec „Ulic wielkomiejskich", to pos 
pis Coopera. Świetny bohater „Marokka” 
ma przed sobą wielsie możliwoś:i, Grozi 
mu wszakże niebezpieczeństwo maniery, ale 
to zawsze zniwsiuje dobry reżyser, 

Tak więc mamy w  „Ulicach wielkomiej- 
skich* interesujący przykład nowej formy 
kinowej, mocno jeszcze związanej Z utarte- 
mi sposobsm', ale już sięgającej po coś 
oryginalnego. 2 

Tad. C. 
YYYY А 
"AWUJE DZIECI UCZĄ SIE 
W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZY% 
POMYSLAŁ O TRAGEDJ| МА- 
TZK, KTORYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 
210% grosz na,Fundusz Polskieg 
Szkolnictwa zugranicę”, ZA i 
F. K. O. 21895, Koniteta O 
du Z5-iecła Waiki o Szkołę Fu 

   

    

  

Specjalne kolacje 

z 4-ch wyśmienitych 

dań po zł. 4. — 

  

t. 
ranów 1831 r. 1863 r. w Wilnie, 
ych i Krzyża Niepodległości. 

26 grudnia pochowany został czasowo 

Zarząd Stowarzyszenia Weteranów 
1831 i 1863 r. w Wilnie. 

Ofiary 
Zamiast wizyt i powinszowań Świątecz- 

  

- nych i Noworocznych na Wileńskie Towarzy. 
stwo Dobroczynności: 

Władysławosiwo Szmidtowie zł. 10, Jan 
Brzozowski zł. 5, Witold Podolecki zł. 5, Jan 
Krzyżanowski zł. 5. 

Na Komitet Wojew. do spraw bezroboci?: 
Stefanja i Mieczysław Obiezierscy zi. 5, Jan 
Moło: howiec zł 5. 

Na najbiedniejszych: Antonina i Maks;- 
miljan Malińscy zł. 20. 

Na Polską Macierz Szkoluą (wpłacone 
bezpcśrednio) Dyr. Bohdan Szachso zł. 100. 

Zamiast wizyt noworocznych na rzecz 
Komitetu „Chleb dzieciom* składzją ofiarę: 

Urzędnicy Okręgowej Izby Kontroli—Pie- 
traszewski Jan 3 zł, Mikulski Zenon 1 zł, 
Somer Bronisław 1 zł, Degentesz Emil 1 zł, 
Alexandrowicz Wojciech 1 zł., Rusiecki Wi- 
told 1 zł., Cywiński Wiesław 1 zł, Raziukie- 
wicz Adolf 1 zł. Piegutkowski Ludwik 1 żł., 
Karczewski Henryk 1 zł., Zakrzewski Michał 
50 gr., Walkiewicz Michał | zł, Komuzcki 
Witołd 1 zł., Kozakiewicz Dominik 1 Zi, 
Rozwzdowski Józef 1 zł., Sztejn Ludwik 1 zł, 
Łukaszewicz Wacław 50 gr, Wasilewski Alek- 
sander 50 gr., Undrewicz Tadeusz 50 gr., 
Hłasko Jerzy 1 zł, Chomiński Leon 1 Zi. 
Dobrzański Jan 1 zł., Jaszkowsti Antoni 1 zł, 
Gużewski Stanisław 1 zł, Szaciło Francisrek 
1 zł, Sciborski Józef 50 gr., Ejnik Jerzy 50 
gr, Kwasowiec Stanisław 50 gr. Babicki Wła- 
dysław 1 zł, Seweryn Stanisław 00 g“, Dab- 
rowska Apołouja 1 zł., Sizow Konstanty 50 
gr., Grądzka Marja 1 zł. Razem 30 zł. 50 gr. 

Urzędnicy Dyrekcji Dróg Wodnych—Bo- 
gusław Bosia:ki 5 zł., Antoni Downarowicz 
1 zł, 5. Wrębiakowski 20 gr., Wykowski 30 
gr. Wł. Derwinis 50 gr., Alfred Szpakowski 
1 zł, Aleksander Cepuszyłow 50 gr. Razem 
8 zł. 50 gr. 

Prezydent m. Wiisa J Folejewski 10 zł. 
Urzędnicy Inspektoratu Pracy—Leszczyń- 

ski 5 zł., Wrześniowski 3 zł., Rusiecki 3 zł.. 
Pilecki 1 zł, Wołczacki 50 gr., N. N—! zł, 
N N—1 zł, Jacewicz 1 zł. 50 gr Razem 16 zł. 

Urzędnicy Państwowego Banku Rolnego— 
p. Dyrektor Ludwik Maculewicz 10 zł, p. Ta- 
deusz Miśkiewiez— Zastępca Dyrektera 5 zł, 
p. Wincenty Łuczyński Radca Prasny 10 zł., 
oraz pracownicy Państwowego Banku Rolne- 
go Oddziału w Wilni:: p.p. Franciszek Tyman 
3 zł., Józet Krupko 3 zł, Paweł Odyniec 3 
zł., Jan Sterło-Orlicki 3 zł., Adoli Babiański 
3 zł., Władysław Gumowski i zł, Wilhelm 
Stabiński 1 zł., Władysław Reychman 3 zł., 
Wincenty Pietkiewicz 3 zł., Hipolit Klimaszew- 
ski 2 zł, Edward Klasse 2 zł, Stanisław 
Machnicki 2 zł, Piotr Sokoliński 2 zł, Karol 
Niewęgłowski 2 zł, Józef Kaszewski 2 zł, 
Stanisław Kiernowicz 2 zł, Władysław Sielatn- 
ko 2 zł, Tadeusz Grześkowiak 2 zł., Zyg- 
munt Zdrojewski 2 zł, Kazimierz Žardecki 
2 zł, Wł:dysław Niemczewski 2 zł, Antoni 
Bielewicz 2 zł., Wandalin Klimontowicz 2 zł, 
Aleksander Knczuk 2 zł, Witold Buterlewicz 
2zł, Artur Fanti 2zł., Autoni Sobolewski 
2 zł., Józef Horodniczy 2 zł, Stanisław Pod- 
bielski 2 zł, Adsm Ponistowski 2 zł, Bole- 
sław Kopacewicz 1 zł, Wanda Hermanowi- 
czówna 1 zł., Jaxobina Mejerowa 1 zł., Andrzej 
Lidtke 1 zł., Władysława Lubowiczowna 1 zł, 
Marta Sidorowiczówna I zł, Bronisława Nie- 
plukowa 1 zł., Ma'ja Skowzgirdówna 1 zł, 
Marja Michajłowska 1 zł., Ludwika Żebrowska 
1 zł., Antoni Kcmorowski 1 zł., Jadwiga Dru- 
żyłowska 1 zł., Paweł Anusewicz 1 ał., Hali- 
na Szadurska 1 zł, Zygmunt Zawisza 1 zł. 
50 gr., Piotr Jabłonowski 1 zł. 50 gr., Leonja 
Kontrym 1 zł, Antini Korolewicz 1 zł., Ma- 
rja Scholze 1 zł., Jadwiza Jentysówna 1 zł. 

"Wiktor Kirchner zł, Wanda Jankowska 1 zł., 
Władysław Rewieński 1 zł., Józef Krzysztoło- 
wicz 1 zł, Łucja Borodzikówna 1 zł , Antoni- 
na Drozdowska 1 zł, Janina Zaleska 1 Zl, 
Wanda Piotrowiczówna 1 zł, Wiktorja Kiiste- 
rowa 1 zł, Kajetan Drozd i zł, Kazimierz 
Żebrowski 1 zł., Stełan Skinder 1 zł, Ignacy 
Kasperski 1 zł., Jadwiga Trejczke 1 zł, Cze- 
sław Bziiermanu 1 zł., Władysław Szemiako 
1 zł, Anna Python 1 zł, Włodzimierz Szy- 
kowski 1 zł., Konstancja Tołłoczko 1 zł., Jó- 
zef Rossudowski 1 zł., August Lir 1 zł, Irena 
Szwedowowa 1 żł, Mieczysław Kłyszyński 
1 zł, Aleksandra Rzepczyna 1 zł, Anna Cze- 
ladzinowa 1 zł, Bronisław Bohusz-Szyszko 
1 zł, Zygmunt Żongolłowicz 1 zł, Franci- 
szek Jurjewicz 1 zł, Michał Kobecki 1 zł, 
Stanisław Nowicki 1 zł, Wanda Staniszewska 
1 zł., Józet Bujwid 1 zł., Kazimierz Hołownia 
1 zł, Jadwiga Wenkowa 1 zł., Ludwik Borow- 
ski 1 zł. Marja Tarwidowa 1 zł, Józef Gar- 
liński 1 zł, Wacław Malinowski 50 gr. Wiktor 
Łucewicz 50 gr., Jadwiga Rożkowowa 50 gr., 
Elżbieta Bohdanowiczówna 50 gr., Paweł Ma- 
łyszko 50 gr.. Eugenjusz Kuczyński 50 gr., 
Józet Kozłowski 50 gr., Stanisław Butkiewicz 
50 gr., Michal Pilecki 50 gr. i Kazimierz Bry- 
lewski 1 zł; razem złotych sto pięćdziesiąt 
trzy i gr. 50. 

  

Giełda Warszawska 

1 dnia 30 grudnia 1931 r. 

" WALUTY | DEWIZY: 

  

Dolary 890 — 8,92 — 8,88 
Gdańsk 174,10 — 174,58 — 173,67 
Holandja 358,10 — 339,00, — 357,20 
Londyn 30,50 — 30,47 — 30,61 
Nowy-York _ 8,917 — 8,927 —.. 8,897 
N.York kabel 8,923 — 8,943 — 8,903 
Paryż 34,96 — 35,05 — 34,87 
Praga 26,41 ipół 2643 — 26.35 
Szwajcarja 17390 — 17473 — 173,47 
Belgja 12435 — 12466 — 124,04 
Wiochy 45,50 — 45,62 — 45,88 
Berlin w obrotach pryw. 2 1,80 

Tendencja niejednolita, 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3 proc. poż. bud. 30, 4 proc. inwestycyj- 
na 78. 5 proc. konwersyjna 38--39, 6 proc. 
dolarowa  52,50—54—53, 4 proc. dolarowa 
43,25, 8 proc. L. Z. BGK i BR, obl. BGK 94. 
Te same 7 proc. 83,25. 4 i pół proc. ziemsk. 
93,75, 8 proc. warszawskie 62—62,75. 8 proc. 
Częstochowy 54,50, 10 proc. Lublina 70, 
8 proc. Łodzi 59,*0—59,75, 10 proc. Radomia 
63,75, 8 proc. Kielc 52,50, 8 proc. warszaw- 
ska szkolna I) em. 84,25, Tendencja dia po- 
życzek i listów niejednolits, 

AKCJE: 

B. Polski — 105. Sole Potasowe 95—96 
Lilpop—12,55—12,75—12,50. Tendencja utrzy- 
mana. 

Pożyczki polskie w Nowwm-yerku: Do- 
larowa 49—50. Stabilizacyjaa—47—47.50— 

Dolary-w obrotach prywatnych 8,90. 
Rubel za 100 w tranzskcji—501.50.



  

  

  

4 CY SŁOWO ! 

Mistrzowie roku 1931 | „ie | wtiżias CYRK WOLFSONA 
Kto i w jakiej konkurencji wysunął się 

w dniu 20. XII, —31 r. wiecz, wabi się 
„Kora“. Uprasza się o odprowadzenie 
za wynzgroedzeniem na ul. Wielką N.5 

SALA MIEJSKA 
Ostrabramekė 5 

Koncertowa orkiestr pod batutą M. Salnickiego. 
Ceny miejsc balkon 30'gr. parter 60 gr. Kasa czynna od g. 3.30 do 16 w. 

  

EEG pogramu. 

na czoło polskich sportowców? 
Pragnieniem każdego sportowca 

jest zdobycie tytułu mistrza Polski. 
Mistrz danego sportu  zwyciężający 
wszystkich konkurentów w danej ga- 
łęzi sportu jest przedmiotem podziwu 
i zazdrości, a imię jego wpisują w an- 
nalach sportowych. 

Tablica honorowa naszego sportu 
za rok 1931 przedstawia się następują 
co: 

Lekka atletyka: mężczyźni: 100 i 
200 mtr.: Trojaaowski II, 400 mir. Bi- 
niakowski, 800 mtr. Petkiewicz; 1500, 

5000 i bieg na przełaj: Kusociński, 10 
Ikm. Miatkas, 110 płotki Nowosielski, 

lenia: Barański, strzelanie podwójne 
do jelenia: Ostrowski, strzelanie z łu- 
ku pań: Krółówna, strzelanie z łuku 
panów :Choina. 

Boks: Moczko, Forlański, Rudzki 
Chmielewski, Seweryniak, Majchrzycki, 
Wiśniewski, Stibbe, drużynowo: War- 
ta. 

Tennis: panowie: 
nie: Jędrzejowska, podwójna panów: 
bracia Stólarow, podwójna pań:  Ję- 
drzejowska i Lubieńska mieszana: Vol 
kmerówna j Popławski 

Tłoczyński, pa- 

AAAAŻAÓŁADAAAAAAAAAAAA 
C> IDE 

400 plotki Maszewski, 4X 100 i 4X 400 VYVYYYVYVYVYVYYYVYVYYVYVYVVYVYYVYVYVYYYYYTŲ 
m. Warta, wdal Nowosielski, wzwyż 
Chmiel, tyczka Adamczak, trójskok 
Lackhaus, kula, dysk i młot Heljasz, 
oszczep F. Mikzut, pięciobój Wieczorek 
(Wilno), dziesięciobój Balcer, mara- 
ton Bartkowiak, chód 50 klm. Powie- 
rza. 

Kobiety: 60, 100 i skok wzwyż 
Manteuilówna, 200 m. Orłowska, 800 
m. Kilosówna, 80 m. płotki Schabin-- 
ska, 4X100 m. Stadjon,  4X200 m. 
AZS Warszawa, bieg na przełaj  By- 
strzycka, wdal z miejsca  Hulanicka, 
wdał Sikorzanka, kula Jasieńska, dysk 
Konopacka, oszczep i trójbój  Kwaš- 
niewska, pięciobój Hulanicka. 

W klasyfikacji klubowej nagrodę 
inż. Znajdowskiego w mistrzostwach 
męskich zdobyła Warta, a w mistrzo- 
stwach kobiecych nagrodę zdobył AZS 
Warszawa. 

Pływanie: Panowie: 100, 200 i 400 
im. st. dow. Bocheński, 1500 m. Kot, 
200 m. klas. Szrajbman II, 100 m. na- 
wznak Wardliczek, 3X 100 i-.4X200 m. 
AZS Warszawa, skoki Maertz, 5 klm. 
Kratochwila, waterpolo Makabi Kra- 
ków. 

Panie: 100 m. Morawska, 400 "i 
1500 m. Kratochwiłówna, 200 m. klas. 
Jarkuliczówna, 100 m. na wznak No- 
wakówna, 4X100 m. AZS Warszawa, 
3X160 m. Giszowiec, 5 klm. Antkowia 
kówna, skoki Mayertz, Drużynowo AZS 
Warszawa. 

Wioślarstwo: jedynki: Veray (Kra- 
ków), dwójki: KW. Włocławek, dwój 
ki podwójne, dwójki bez sternika, 
czwórki bez sternika, ósemki KW Po- 
znań 04, czwórki pań Kl. Wiošlarek 
Warsz. Drużynowo KW Poznań 04. 

Piłka nożna: KS Garbarnia. 

Hippika: skoki Biliński, szampjonat 
konia: Nieczaj. 

Hokej lodowy: AZS Warszawa, 
Gry sportowe: koszykówka męska: 

AZS Poznań, koszykówka _ kobieca: 
AZS Warszawa, siatkówka męska: 
Łódzki KS., siatkówka kobieca. AZS 
Warszawa, hazena: Polonja, szczypior- 
niak: KS Chorzow. 

Narciarstwo: kombinacja: Warton 
przed Żytkowiczem, panie: Polankowa, 
50 klm. Z. Motyka, bieg zjazdowy: S. 
Marusarz, sztafeta 5X10 klm. SNPTT. 

Łyżwiarstwo: jazda szybka: Kal- 
barczyk, jazda figurowa: Iwasiewicz, 
jazda szybka pań: Nehringowa, jazda fi 
gurowa pań: Śniadecka, jazda parami: 
Bilorówna i Kowalski. 

Sporty motorowe: motocykle: Ba- 
ron, Alvensleben i Malicki, motocyklo 
we na przełaj: Czerniak, automobilizm: 
vacat. 

Kolarstwo: 100 mtr.: Szamota, 50 
klm. Michalak, szosowe: Stefański, gór 
skie: Wlokas, drużynowo 4 klm. WTC, 
na przełaj: W, Motyka, tandemy: Mi- 
chalak — Pusz. 

Strzełanie: karabin wojskowy: Wrzo 
sek, karabin dowolny: Rutecki, pisto- 
let wojskowy: Galinowski, pistolet do- 
wolny: Kubalski, strzelanie małokalibro 
we: Lawiński, strzelanie do rzutków: 
Goliński, strzelanie pojedyńcze do je- 

KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA RA- 
ZY. DAJE — GŁÓD I NĘDZA NIE 

CZEKA! 
Konto P.K.O. pr, 82196 

UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA 
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CT A НОЬ НННННЫНЕнНМНЕНОЫОЫНИНИН НЫ 

Walerjan Charklewicz 
Zmierzch Unji Košcieinej na Litwie 
1 Białorusi—szkice historyczne zł. 6— 
Placyd Jankowski (John of Dyczip)— 

życie i twórczość |. ‚ 24. 10.— 

Baz steru | busoll (Syiweika 
x prof. Michała Bobrowskiego) 2.— 

Ostatnia lata Alumnatu Pa- 
pieskłego w Wilnie . 9.68 

„Żyrowice—łask krynice 0.56 
Pierwsze trudy | walki wi- 

teńskich kolejarzy + ‚ 0.88 

SKŁAD GŁÓWNY w KSIĘGARNI 
ŚW. WOJCIECHA w WILNIE 

I i US 

Radjo wilenskie 

Czwartek, dnia 31 grudnia 

11,58 Sygnał czasu, 
12,10 Kom. meteor. 
12,15 Pogadanka z Warszawy, 
12,35 Muzyka z płyt, 

15,00 Program dzienny. 
15,05 Kom, z Warszawy. 
15,25 „Wśród książek* pogad. z Warsz, 
15,50 Aud, dla dzieci z Warsz. 
16,02 Aud. dla dzieci: Nowy Rok — opo 

wiadanie Cioci Hali, 

16,20 Lekcja francuskiego z Warsz, 

16,40 Codzienny odcinek powieściowy. 
16,50 Utwory Chopina z płyt gram. 

17,10 „Noworoczne zabiegi wróżebne — 
odczyt z Warszawy wygłosi dr Kazimiera 
Zawistowska 

17,35 Koncert z Warszawy, 

18,50 Kom, Akad, Koła Misyjnego 
18,55 Przemówienie Romana Pikiela, dy- 

rektora Rozgłośni Wil. 
19,00 Przemówienie noworoczne do słu- 

chaczów wojewody wileńskiego p. Zygmunta 
Beczkowicza 

19,10 „Sytwestrąwa skrzynka pocztowa 
Nr 182“ — listy radjostuchacz6w omėwį Wi 
told Hulewicz dyrektor progr, RW 

19,25 Program na piątek 

19,30 „Co będzie z operą w Połsce?*— 
odczyt wyg. prof, Tadeusz Szeligawski 

19,45 Pras. dzien, radj. z Warsz 

20,00 „Za kuśsami wszechświata" —telj, 
wygłosi z Warszawy K, Makuszyński 

20,15 Koncert z Warszawy. 

21,25 Słuchowisko z Warszawy 
22,15 Kom., muzyka taneczna, przemówie 

nie noworoczne, słuchowisko z Warszawy i 
ze Lwowa 

— Przemówienie p. wojewody przez ra- 
djo — We czwartek dnia 31 grudnia o go 
dzinie 19 p, wojewoda Beczkowicz wygłosi 

przed mikrofonem wileńskiej rozgłośni krótką 
przemowę z okazji zmiany roku, 

—— 

UAAAAAAAAAASAAAAAAAAAA AAA, 

M. Dowborowej. Przywłas:czenie bę- 
dzie ścigane sądownie, 

WĘGIEL i DRZEWO 

Dźwiękowy 

KINO-TEATR 

„4ELIO S“ 
si. WILEŃSKA 78 

  

  

Premjera! Najglošaicįsza atrak.ja sezonu! Arcysensacyjny film dźwiękowy, 

WIELKOŃĄIEJSKIE ULICE hater ti. 
Rewelacyjne arcydzieło. 

„Marocco“ 
W rol. gł bi 
Gary Coop 

najnowsza wszechświatowej sławy gwiazda Silvia Sidney bohsterka superprzeboju „Ameryk. Tragedja. Sensacyj 
erotyczna treść Ustatni wyraz techniki, Szalone napięcie. Nad. program: Atrakcje dźwiękowe Na 1-szy seans © 
zniżone. Seansy o godz. 4, 6, 8i 1015 w dnie Świąt. o godz. 2-ej. Wkrótce: Czarująca Norma Shearer w prą 

beju „Rozwódka' i niezrówn. Gre'a Garbo w supertilmie „Natchnienie” 
  

    
poleca 66 

firma | [0Ń 0 KINO 
99 HOLLYWOOD 

ZAMKOWA 18, tel. 17-90 pa 22 
el. ”     

  

Dziś! Ulubieniec kobiet całego Świata Ramon Nova rro W przebo'owym ks filmie 
Śpiewno-dźwiękowym 2 

Nad program: Wspaniała komedja z p: 
e A jaj R 5 R E A i dźwiękowy tygodni 

Początek o godz. 4, 6, 6 i 10.30. 

sami „| RAD ię sia Intryg 
» 

  

   
marki 

S BECHER“ 
Idezlna bielizna damska 

„Mijanese'' oraz 
elastyczna maco i wełna, 

I Żądać wszędzie. 
ELNA INRI TRS TATENA 

Dźwiękowe Kino 

„PAN“   

  

Dziś Poraz pierwszy w Wilnie. Przebojowy film dźwiękowy z cyklu przebojów „Sfinksa* p. t. 

ARENA NAMIĘTNOŚCI "" "5% na tle życia zakulį“ 
rkowców. 

W rol. gł. znakomita gwiazda europejskiego ekranu Liana Haid i słynny pogromca iwów Oskar Marion 
ze współudziałem zesocłu akrobatów napowietrznych wszechświatowej sławy „5 Artonis'. J. 

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

  

  

Precz z elektrycznym odkurzaczem 
(wchłaniaczem)!! cena którego wynosi EJ I 

do 70 zł. 
Obecnie zastępuje go WIELKA 47. 

szczotka- wchłaniacz 
Cena tylko 5 zł Do nsbycia w wy: 

GZ WIĘR<Z «wiwi 

Ne 
tal 18-41 

O©BŁAWA w PaRyżu 
W rolach gł. Anna Bella i Albert Prejean 

ulubiony piosenkarz stolic Świata, bohater filmu „Pod 
Da hami Paryża”, Nad prcgam: Urozmaicone dodateki 
dźwiękowe. Początek o g. 4, 6,8 i 10,30, w dnie świąt. 
o godz. 2-ej. Na l-szy seans ceny zniżene 

eszcze jedna popularna 
trakcje dźwiękowe. 

  

  

  

  

twórni Szczotek i Pędzii pod firmą 

B. SYMONOWICZ 
ul. św. Jańska Nr. 7 KINO 
vis 4 vis Uniwersytetu. „OGNISKO“ 

obok Dworca 

Kolejowego UWAGAII! 
Najtańsze Źródło i jedynie POLSKIE. 
Hurtowa i detaliczna sprzedaż materjałów 
opałowych i budowlanych. WĘGIEL Gór- 
nośląski dostawa w wozach plom. 
bowanyh. DRZEWO OPAŁOWE 
w szczapah i rąbane w każdej IloSi. 
Wapno—cement—gips—kalle—kreda — pa- 
pa — blacha i wszelkie okucia po cenach 
wyjątkowo-k-nkurencyjnych poleca firma 

„GORNOŠLĄSK“ T. Frechowiczowej, ul, 
Ad. Miebiewiiza Nr. 34 — telefon Nr. 370.       

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 
OB'wi ES ZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 

wiru 8-go z siedzibą w Wilnie przy ul. Ber 
я į (AAAAAAAAAAAAAAAAAAA5/ 

póśśje 42 wiedbaski pobicie, że dsla z majątków: Kosmetykas due pokoje 2 wy. ista Ss : Е EOESZRCZRN WSZPRTZJĄ LOL ieści 8 stycznia 1932 roku o godzinie 10 rano w E KORWIE i MEJSZAGOŁA i Suma god i KuPno 
Wilaie przy ul. Trockiej 11, odbędzie się 
sprzedaź z licytacji należącego do Abrama 
Wainszteina majątku ruchcmego, składające- 
go się z samochodu - limuzyny, fabryki 
„Renault* Nr. motoru 300.058, oszacowanego 
na sumę zł. 6.000. 

Komornik A. Rubom. 
YYYYYYYYYYYYYYYYYYTYYYYYYYYVYTYYYYYVYVYVYVYY 

JU i V A MMI 

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

rewiru IV zamieszkały w Wilnie przy ul. 
Piłsudskiego 6 na zasadzie art. 1030 U.P,C. 
ogłasza, że w dniu 31 grudnia 1931 roku od 
godziny 10 rano w Wilnie przy ul. Trockiej 9 
odbędzie się sprzedaż z przetargu public ne- 
go ruchomości, należących do firmy Elektro- 
motor składających się z materjałów ele- 
ktrotechnicznych, oszacowanych na  snmę 
złotych 31.871, 
В Komornik A. Maciejowski 

Miód. Jaja. Krupy 

W mroźny dzień 
nie wyobrażam sobie spaceru bez 
podjedwabnych wełnianych pończoch 

z Polskiej Składnicy Galanteryjnej 

  

Sprzedaż młekai produktów wiejskich 

Dominikańska 1 
(gmach Hotelu Europejskiego) 

Mieko codziennie świeże przywożone 
z majątków. Sery białe. Sery litewskie, 

solone. Śmietana i śmietanka. 

Wędliny wiejskie. 
Masło śmietankowe cd 4 zł. za kg. 

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 4 AAAAMAAAAA 

J 161 Skaz.y i braki, Miasa 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 

  

Dziś i dni następnych. Niezwykie piękny i zajmujący diamat w 10 skt. p. t. 

„PRZEDZIWNE KŁAMSTWO NINY PIETROWNY”" 
osnuty na tle płomiennego sploiu uczuć kusząco pięknej kurtyzany i dziarskiego porucznika gwardji carskiej 

W roli tytułowej przedziwna Brygida Helm, w gł. rolach męskich: Warwick Ward I Frank Lederer. 
Następny pr: gr»m: „ASFALI* z Betty Aman Pocz. seansów o g. 5, w niedzielę i 

  

  

SPRZEDAŻ Franciszka Frliczki 
Zamkowa 9, tel. 6 46. 

dd | NWN m mi 

— 0 Potrzebne 

GABINET 
ne mogą opłacić za rok i SPRZEDAŻ 
zgóry. Oferty Ś-to ""———17)72 
kooska 6 m. 4, 

  

: Па:]опа!пе]к гмщщммщцми Z powodu wyjazdu 
jetne; Mast. osmety do sprzedania esteriai Maslo lecznicze POSAdY piu, łóżko, dziecin- 

WILNO, MI ne Ro rowery 
M —ATTYYYYYYYYYYYYYY! damski i męski i dnże 

A Młoda  kwisty. Zwierzyniec, 
konserwn- Shergiczna, = znającaul, Dzielna 30 m. 1, 

Urodę je, dosko- WZorowo gospodarsto od 12—6, 
nali,: odświeża, usnwa Wiejskie, poszukuje po- 

3 i żsady gospodyni do Kuplę domek 
c kosmetyczny twarzy, jednej osoby. Oferty niedaleko Śródmieścia, 

Masaż ciała, elektrycz- do administracji „Sło- Zgłoszenia do redakcji 
ny, wyszczuplający (pa- Wa" pod Z. Z. dla „Urzędnika.* 

SET ie). Natryski „Hi BERGESE nie). Natrys [ormo- Różne Tanio 

BEEMEEREA 

sa NE a 
a. Wypadanie włosów, Do sprzedania sklep 

BEI pożywczy z koncesją łupież. Indywidualne 
dobieranie kosmetyków Wołam O pomoc vódczaną w centrum 

dla nieszczęśliwej ro- miasta. Wiadomość w 

  

AAAAŁAŁaAŁ. 

do każdej cery. Ostat- 
nie zdobycie kosmety- 

  

  

  

Й ь dziny brutalnie z Litwy Biurze  Reklamowem AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA (Ci i i, xi iscłocatej, kad НнТ оаЕ оаЕ 

OBWIESZCZENIE AI cową Ma dotkniętą no, Garbarska 1. 
i Ai — składa się z czte- Komornik S:'du Grodzkiego w Wilnie 1X <> MENEM 5 - 

rewiru Konstanty zwy, zam. w Wilnie Lekarze INŁUF CNN Mas a aa ai adm i 
rzy ul. Gimnazjalnej 6 m. 14 na zasadzie asa] . k A 

rt. 1030 U.P.C. podaje Edo wiadomości pu- YYVYYYF HAUR l E l | aze rzy; dwoje wnucząt poszn 

  

blicznej, że w dniu 5 stycznia 1932 roku od 
godziny 10 rano w Wilnie przy ul. Wileń- A 

kujących pracy dla zdo- 
bycia kawałka chleba— 
pomimo wykształcenia 

przyjmuje od 11—12 ręczne, wibracyjne i pla- Ryby 

PIANINA, FORTEPIANY 
i FISHARMONJE @ 

KRAJOWE | ZAGRANICZNE 
TYLKO. GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

K DĄBROWS 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 5. 

  

   

    

     

    
    

    

Święta o 4 pp. 

A WYNAJĘCIE 

KA 

Po
 

  

OKAZYJNIE 
i tanio przy m ni 
mslnej gotówce po- 
siada do sprzedaży 
piętne ma ątki ziem- 
skie, ośrodki, dział- 
k', place, letniska, 
kamienice  docho | 
dowe, domy muro», 
wane i drewnianej 
z ogródkami. Miesz= 

wania wolne, 
Dom HK. „Za 
cheta“ Mickiewi- 
cza 1, tel. 9-05. | 

OKAZYJNIE. 
palta zimowe damskie 
i męskie, dachy i inni 
futrz, obuwie, skó 
ubrania, jedwabie, bie. 
lizna, swetry, pianin 
tortepjany, motory el 
ktryczne, złoto, srebro; 
bry lanty i wiele innych 
pozostałych z licytacj? 
rzeczy sprzedaje tanic 
Lombard Biskupia 4 tel. 
14—10 (od 9-ej do 2 
p.p., i od 5-ej do 7 w.) 

Pianino 
kupię. Zgłoszenia po- 
dawać do redakcji. 

  

  

  

——————— 
wieika sensacja dnia! Przebój nad arzeboje! Najaowszy SBOICHO!! i 

i najlepszy film dźwiękowy p. t. l! GDŁAWA . ADYŻ| ы 

  

7 

"g 

    

Skiej 25 odbędzie się sprzedaż z licy'acji na- 
leżą ego do Wacława i Antoniny Mikniskich 
majątku ruchomego, składającego się z urzą- 
dzenia sklepowego oszacowanego na sumę 
500 złotych na zaspokojenie pretensi Spółki 
Akcyjnej PAPIER w sumie 500 złotych z 
proc. i kosztami. Opis rzeczy i szacunek ta- 
kowych przejczane być m gą w dniu licyta- 
cji zgodnie z art, 1040 U.P.C. 

Komornik sądowy K. Ksrmelitow 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AS 

Kupujcie płyty gramofonowew= 
wPolskiej Składnicy Sportowej „Start“ 

Mickiewlcza 9, tel. 400. 
Jedyne polskie źródło na Wileńszczyźnie, Ceny na płyty”zniżone 

" 
Wialki wybór nowości. 

YYTYYYVYYYYYVYV! YYYYYYVY - YYYYYYYYYYYYYYYVYYYVYYŃ 

iod 5—6. k i 

ZeldOWICZ Choroby skówe lecze. Gabtaa G : di6 
hor. skórne, wene- IE W0S0W, ю Kosmetvki 
Jai narządów ao lekarska i operacje Ko- [ aczniczej ei 

uniwersyteckiego Pracy 
zdobyć nie mogącyc 
prosimy o nią oraza o 

Sandacze mrożone Kupię psa 
Karpie żywe i inne buldoga 
ceny bardzo niskie. Wiadomeść Królewska żeś smetyczne. Wilno, 

2 2 НЕ „Wileńska 35, m. 1. 

DOKTÓR 

  

ZELDOWICZOWA „AAMAAAAAAAAAAMAMAAS 

KOBIECE  wrke. AKUSZErKI 
RYCZNE NARZĄDÓW 

MOCZOWYCH 
od 12-21 6d14--6 
ui płiejciowicza 24. 

tel 27.7 

  

AKUSZERKA 
ŚMIAŁOWSKA 

  

B. Cymbler 
Choroby weneryczne, ki, kurzajki, wypadanie 
skó.ne i narządu то- włosów 

czowego, 
Mickiewicza 12, 

róg Tatarskiej Tel. 5-64 

/, Hryniewiczowej. datki pod literą T. w Wielki wybór ryb wę-=9, ш. 4, od 1—2 ppoł 

  

WYYYYYYYYYVYVYVVT 

. przeprowadziła się al, 
—— Zamkowa 3 m. 3. Oa 

DOKTOR MED. binet kosmetyczny, a" 
suwa zmarszczki, piegi, 
wągry, łupież, brodaw= 

  

    

ui, WIELKA M I8 m9. Redakcji „Słowa*, dzonych b poleca * 
й = -H. 

Przyj.w g. 10-11 4-7 TANISŁAW ` 
ŽD Е 
а 2 czworga dzieci w cięż- 

R == kich warunkach będąca 
MAAASAAAAAAAAAAAAAAA woła O pomoc dla wy- 

kupienia maszyny do 
Lokale szycia zastawionej w 

T ——— |ombsrdzie. O składa 
VYYYYYYYYVYYYYYYYYYY nie najdrobniejszych 

т oliar prosi w Redakcji 
2 mieszkania Słowa pod literami 

z 3 i4 pokoi ze A. Z. 
wszelkiemi wygodami 
nowoczesnemi, wanna Pofrzeba 
na miejscu do wyna-5.000 —6.000 tys. zł. 
jęcia. Wilno, ul. Sło-pod I numer h poteki 
wackiego 17. placu w Wilnie, Wiado- 
- mcšė w Biurze Rekla- 

mowem Garbarska 1.7 

    

  

  

  

BANEL i S“ Zauby | 
  

  

ul. Mickiewicza 23. Kuumacszwa 
rk 4YYYYTYYYYYYYYVYVYYYYTI 

G0TÓWK = zań 
lokujemy bez kaz. Zgubiony 

kwit lombardowy (Bi- 
skupia 4) Nr. 104332 
unieważnia się. 
-— m 

Zginął 
Jsmaik, czarny, podpa- 
lany. Znalazcę proszę 
o odprowadzeni: za 
wynagrodzeniem. Pił- 
sudskiego 20 — 4, 

tów na dobre opro- 
centowanie. Gwa- 
rancja solidna, za- 
bezpieczenie nieru- 
chomością. Termin 

dowolny. 
D.-K. „Zachęta 

Mickiewicza 1, tel. 
9-05.       
  

ВЕЛЬО O T i i I O I I I III I TI II IIS II ZOO ZZ ZSEE IS T I ISO TS TTT TENISO 

„Kto był mordercą? 
Tragarze twierdzą, że wobec nie- 

zwykłego kształtu zwierząt, trzeba zro 
bić specjalne skrzynki. Słowem, zanim 
te potwory dojadą do Anglji, każdy z 
nich będzie kosztował conajmniej funt 
sterling. Djabli wiedzą, co za pomysły 
mają te kobiety! 

Pedgett umiera z pragnienia spot- 
kania się ze mną w Johannisburgu. Ale 
ja skorzystam z paczek Klary Bler, aby 
pod tym pretekstem utrzymać go w 
Kapsztadcie. Napisałem mu, że pole- 
cam jego opiece, wysłane już stąd skar 
by. 

A więc wszystko gotowe. Wyjeżdża 
my we dwoje: ja i miss Perigrue. Każ- 
dy, kto widział tę damę, przyzna, że 
niema nic zdrożnego w takiej wspólnej 
podróży. 

› ROZDZIAŁ XXIX 

Dalszy ciąg dziennika 

Johannisburg 6 marca 
Sytuacja iutaj rzeczywiście nie jest 

pocieszająca. Mówiąc stylem  dzienni- 
_ karskim: żyjemy na wulkanie. Tłumy 

__ buntowników włóczą się-po ulicach i 
oczywiście, przygotowują się do ogól- 

  

Wymyślałem rozmaite pret 
utrzymania Pedgetta w Kapsz 
ale wkońcu pomysłowość moja się wy- 
czerpała. Jutro ma przyjechać tutaj, 

  

   

aby umrzeć jak wierny pies u nóg swe 
go pana. Ach, Boże, jak doskonale pi- 
sałem swój pamiętnik bez niego! Ubie 
rałem w piękne zdania to, co mi mówili 
buntownicy i moje repliki! 

Dziś rano zjawił się u mnie uprzej- 
my i tajemniczy urzędnik z całym sto- 
sem pytań i uwag. 

— To nie robotnicy spowodowali 
nieporządki w mieście, — mówił ten 
człowiek, — to jest dziełem jakiejś taj- 
nej organizacji, która dostarcza broni 
tłumom i materjałów wybuchowych. 
Udało nam się pochwycić kilka doku- 
mentów, dowodzących, że sprawą tą 
kieruje świetnie postawiona organiza- 
cja. W szytrze „kartoile“ — oznacza- 
ją bagnety, „kalafiory“ — karabiny, a 
inne warzywa — rozmaite materjały 
wybuchowe. 

— Hmt.. To ciekawe! 
— Ale to nie wszystko jeszcze. Ma- 

my jpewne powody twierdzić, że oso- 
bistość, stojąca na czele tej organizacji 
znajduje się w obecnej chwili w Johan- 
nisburgu. 

To mówiąc przygladał mi się tak 
badawczo, że przez chwilę myślałem 
czy nie posądza on mnie o odegrywa- 
nie tak poważnej roli. 

Na samą myśl o tem, zimny dreszcz 
wstrząsnął mną i szczerze pożałowałem 
idiotycznego pomysłu przyjazdu tutaj 
dla przekonania się, jakie nastroje pa- 

je, iują wśród zrewołucjonizowanych mas. 
Rozniowę naszą przerwał lokaj, któ 

ry podał mi depeszę: 

    

„Anna żyje, zdrowa, jest ze mną w 
Kimberlay. Klara Bler”, 

Nigdy nie wierzyłem poważnie w 
śmierć Anny Beddingfeld. W tej dziew- 
czynie jest coś niezniszczalnego, jak w 
tych patentowanych piłkach, które się 
daje do zabawy foksterjerom. Ona po- 
trafi zjawić się przed tobą z najbardziej 
czarującym uśmiechem i powitaniem, w 
chwili, kiedy się jej najmniej spodzie- 
wasz. W każdym razie nie rozumiem, 
co mogło zmusić ją do opuszczenia na- 
gle, wśród nocy, hotelu *i wyjazdu do 
Kimberlay, I w jaki sposób mogła wy- 
jechać, skoro nie było pociągu? Chyba 
przyczepiła sobie parę skrzydeł i odle- 
ciała? Najbardziej oburzające jest to, 
że nawet nie pofatygowała się wytło- 
maczyć się z tego postępowania! Nikt 
nie ma zwyczaju wyjaśniać mi zagmat- 
wane sytuacje. Muszę sam domyślać 
się wszystkiego i doprawdy, zaczyna 
mnie to wszystko nudzić porządnie. A 
wszystko to płynie stąd, że Anna jest 
dziennikarką. Widocznie miała ochotę 
zadepeszować do swej redakcji: „Jak 
ścigałam się z kurjerem'*. 

Włożyłem depeszę do kieszeni i po 
śpieszyłem pozbyć się urzędnika, po- 
czem wziąłem kapelusz i poszedłem na 
spacer, układając sobie, że kupię kilka 
drobiazgów na pamiątkę. W Johannis- 
burgu widziałem kilka bardzo przy- 
zwoitych skłepów antykwarskich. Sta- 
łem właśnie przed witryną jednego z 
nich i rozglądałem jakiś drobiazg, któ- 

cy ze sklepu pan, potrącił mnie. Ze 
zdumieniem poznałem w nim pułkowni 
ka Rice'a. 

— Nie wiedziałem, że pan jest tu- 
taj! — krzyknąłem — kiedy pan przy- 
jechał? 

— Wczoraj wieczorem. 
— Gdzie się pan zatrzymał? 
— U przyjaciół. 
Odpowiadał niechętnie i robił wra- 

żenie bardzo tajemnicze. 
— Ale czy pan wie, że Anna Bed- 

dingfeld żyje, doskonale się czuje i jest 
w Kimberlay? 

Kiwnął głową twierdząco. 
— Ależ nastraszyła nas! I gdzie ona 

podziała się w nocy? Nie mogę tego 
zrozumieć! 

— Mieszkała przez cały ten 
na wyspie. 

— Co? Z młodym mężczyzną? 
— Tak. 
— Do djabła, to dosyć nieprzyzwo- 

icie! Pedgett będzie oburzony! Copraw 
da on nigdy nie lubił Anny Bedding- 
ield... To ten sam młodzieniec, który 
czekał na nią w Derban? 

— Nie myślę. 

— Ach, jeżeli pan chce trzymać to 
w tajemnicy, to proszę nie mówić! — 
powiedziałem, chcąc rozwiązać mu ję- 
zyk. к 

— Zdaje sięęże to był ten sam czło 
wiek, któregó+sbaj mieliśmy ochotę za- 
prowadzić d6! więzienia. 

— Jakto? To... 
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prawdziwe jego nazwisko brzmi Harris 
Łukas. Znów udało mu się wymknąć 
nam, ale złapiemy go. 

Nie przychodziło nam do głowy, że 
on mógł mieć taką wspólniczkę, jak 
Anna Beddingfeld. Oczywiście, ona w 
jego zbrodniach udziału nie brała, ale 
zakochała się w nim, jak szalona. 

Podejrzewałem Rice'a że nie był 
obojętny dla Anny. Ostatnie jego sło- 
wa były aż nadto jasne. 

— Pojechała do Bejry — dodał 
śpiesznie. 

— Skąd pan wie? — zdziwiłem się. 

— Ona pisała do mnie z Buawejo 
i zakomunikowała, że wraca do Anglii. 
jestem zdania, że to jest jedyna roz- 
sadna rzecz, którą mogła zrobić. 

Byłem zdumiony. Kto z nich kłamał 
iw jakim celu? Zapominając 0 tem, 
że Anna mogła mieć jakieś powody 
ukrywania swyh zamiarów prze Ri- 
ce'em, zdecydowałem się zbić go z tro 
pu i oduczyć pewności siebie. 

Wyjałem depeszę z kieszeni i po- 
kazując mu zapytałem: 

— Jakże pan to wytłomaczy? 
Pułkownik zmieszał się. 

— A do mnie pisała, że wraca do 
Anglji! — powtórzył głucho. 

Wiem, że Rice'a uważają za rozu- 
mnego człowieka, a mojem zdaniem to 
skończony dureń, on zdaje się, myślał 

dotąd, że kobiety mówią zawsze praw 
dę! 

: W hotelu spotkał mnie mój nowy 
przyjaciel, urzędnik państwowy. 

  

— Pan wybaczy, że mu dokuczam, 
sir Eustachy, ale chciałbym zadać pa-| 
nu parę pytań. 

— Proszę, drogi panie! Słucham. 
— Chodzi tu o pana sekretarza. 
— Cóż ja mogę o nim powiedzieć! 

— jąknąłem. — przylepił się do mnie 
w Londynie, ukradł mi ważne рартету| 
i znikł w Kapsztadcie. { 

Podobno mieszkał na jakiejś wyspiej 
podczas, kiedy ja odpoczywałem przy 
wocdospadach, ale zapewniam pana, ż: 
ja go nie widziałem! 1 

Nabrałem tchu j chciałem mówić dal 
lej, ale urzędnik przerwał mi: | 

—- Przepraszam, pan mnie źle zro- 
zumiał. Miałem na myśli innego se- 
kretarza. j 

— Pedgetta — dziwiłem się. —| 
Pedgett pracuje u mnie osiem lat, i ni- 
gdy jeszcze nie zawiódł mego zaufa- 
nia. 

Urzędnik uśmiechnął się 
— Źle mnie pan zrozumiał. Chcia- 

łem mówić o sekretarce, a nie o sekre 
tarzu. 

— Miss Petigrue? 

— Tak, o niej. Widziano ją wycho 
dzącą ze sklepu antykwarza Agrasato. 

— Do djabła! ależ ja sam byłem w 
tym sklepie! Pańscy agenci musieli 
mnie widzieć również! 

W tym Johannisburgu nie można 
kroku zrobić, by nie narazić się na po- 
dejrzenia! 

(D, c. n.) 
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