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W PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
— Bilans polityczny starego 

roku. Rok 1931 zapisze się w dzie- 

jach świata jako rok katastiof, w któ- 

rym kryzys powojenny osiągnął, po- 

latach pozornego złagodzenia, maxi- 

mum napięcia we wszystkich dziedzi- 

nach życia. Byliśmy świadkami kryzy- 

sów gospodarczego, politycznego, za- 

ufania i t. p., które wciąż jeszcze 

trwają i mało jest znaków na firma- 

mencie międzynarodowym, zapowia- 

dających zmianę na lepsze. 

Na czoło głównych wydarzeń u- 

biegłego roku wysuwają się cztery 

następujące: a) katastrofa finansowa 

Niemiec, b) załamanie się funta, c) 

olbrzymie, nienotowane w historji par- 

lamentarnej Anglji zwycięstwo kon- 

serwatystów i d) walki chińsko-japoń- 

skie w Mandżurji. Wszystkie te wy- 

darzenia, odległe czasami wiążą się 

jednak z sobą setką nici, zazębiają 
się wzajemnie tworząc polityczne 
perpetuum mobile, 

Wypadkiem pozbawionym większe- 

„go znaczenia w polityce międzynaro- 

dowej była „wielka i bezkrwawa“ re- 

wolucja w Hiszpanji. Zaskoczyła ona 

fachowców rewolucyjnych z Moskwy, 
którzy zgoła tam jej nie oczekiwali i 

dlatego być może zmiany polityczno- 

socjalne na półwyspie Iberyjskim nie 

wyszły poza ramy wypadków lokal- 
nych. 

Cechą charakterystyczną ubiegłego 
roku poza kryzysem przenikającym 

«do wszystkich dziedzin życia było 
rosnące wciąż rozczarowanie do haseł 

pacyfistycznych, które w latach ubieg- 

łych stanowiły zasadniczą nutę kon- 

certów międzynarodowych. To roz- 
czarowanie jak i tło kryzysowe tu 

dzież owe cztery główne wydarzenia o 

których wspomnieliśmy wyżej nie u- 

poważnają do snucia różowych prze- 
widywań i pomyślnych horoskopów 
na przyszłość. 

Rok 1932 rozpoczyna się pod zna- 
kiem konferencyj międzynarodowych. 

Narada reparacyjna w Lozannie i przy- 

gotowania do konferencji rozbrojenio= 

wej w Genewie zapowiedzianej na 

luty koncentrują obecnie uwagę opi- 
„ nji politycznej całego Świata. Jest jed- 

nak rzeczą charakterystyczną, iż przy- 
gotowania do tych spotkań między- 
narodowych czynione są bez wiary w 
ich powodzenie. Jest to pierwszy sku- 
tek owego rozczarowania świata do 
haseł międzynarodowego pacyfizmu, 
o czem mówiliśmy wyżej, a które 
(rozczarowanie) zaznaczyło się tak 
wyraźnie w roku ubiegłym. 

— Konferencja reparacyjna w 
Lozannie. Raport ekspertów finan- 
sowych obradujących przed Świętami 
w Bazyleji sprezentował na gwiazdkę 

Niemcom stwierdzenie, że ich stan 

interesów jest tak opłakany, iż mowy 

być nie może aby mogły one spła- 
cać zobowiązania wynikające z planu 

Younga. Jak wiadomo plan Younga 
tworzy pewne iunctim pomiędzy re- 

paracjami a długami międzysojuszni- 
czemi. Większość wpłat niemieckich 
z tytułu odszkodowań jest przelewa- 
na do Ameryki na rachunek długów 

Anglji, Francji i Włoch. Raport bazy- 
lejski stwierdzając niezdolność płatni- 
czą Niemiec pośrednio ugodził w Ame- 
rykę, jednakże St. Zjednoczone wręcz 
oświadczyły, że nic je nie obchodzi 
Sytuacja finansowa Niemiec i że długi 

wojenne muszą być spłacane. 

Ten stan rzeczy spowodował wy- 
stąpienie Anglji z inicjatywą zwołania 
konferencji  reparacyjnej na 20-go 
stycznia do Lozanny. W konferencji 
wezmą udział: Francja, Włochy, Bel- 

gja, Japonja, Polska, Grecja, Czecho- 
słowacja i Portugalja. Nie ulega wąt- 
pliwości, że propozycja angielska na- 
stąpiła po porozumieniu z Francją, 
gdyż oba te państwa najbliżej ob- 
chodzi kwestja odszkodowań niemiec- 
kich i spłata długów wobec Ame- 
ryki. 

Według pogłosek został podobno 

opracowany wspólny  angielsko-fran- 

cuski plan rozwiązania problemu re- 

paracyjnego. Główne zasady tego pia- 

nu dadzą się streścić następująco: 
1) Niemcy otrzymają prowizoryczne mo- 

ratorjum dla chronionej transzy anuitetów 
na przeciąg trzech lat. 

2) W celu nienaruszenia prestige'u płanu 
Younga Niemcy winny wpłacć do Banku 
Wypłat Międzynarodowych przypadającą na 
ten okres część niechronionej części auite- 
tów. Suma ta zostanie przez Francję natych 
miast po jej wpłynięciu wypłacona zarządo- 
wi kolei żelaznej Rzeszy w formie pożyczki, 

3) Wzamian za ustępstwa Niemcy mają 
się zobowiązać do wykonana pewnej min: 
malnej części dostaw rzeczowych dla Fran- 
cji oraz Jugosławii, 2 

4) Po upływie 3 lat, w których trwać ma 
moratorjum, zdožnošė płatn'cza Niemec zo- 
stanie ponownie zbadana, 

5) Problem spłaty zobowiązań krótkoter- 
minowych Niemiec pow:nien być uregulowa 
ny przez zawarcie układów z poszczególne- 
mi państwami - wierzycielamii amerykańsk. 
mi państwami - wierzycielami amerykański 
przewidujących stopniową amortyzację pry- 
watnych długów krótkoterminowych, 

6) Wierzyciele Niemiec mają poczynić 
wspólne starania u rządu Stanów Zjednoczo 
nych w celu uzyskania od Stanów Zjedno- 
czoych odpowiedniego ustępstwa w sprawie 
długów wojennych dla umożliwienia uzdrowie 
nia stosunków gospodarczych Europy. 

Jak widzimy konferencja repera- 

cyjna w Lozannie będzie miała przed 

sobą dwa zadania: a) uregulowanie 

kwestji odszkodowań z Niemcami i b) 

uzyskanie ulg od Stanów Zjednoczo- 

nych w sprawie długów międzysojusz- 
niczych. 

I jedno i drugie jest bardzo trud- 
ne. Klucz sytuacji znajduje się w 
rękach St. Zjednoczonych, ale Ame- 

ryka nie okazuje żadnej ochoty dła 

prolongowania długów europejskich, 

tembardziej że w skrupulatnym otrzy- 

mywaniu spłat widzi Środek dla zła- 
godzenia kryzysu gospodarczego u 

siebie. Odmowa udziału St. Zjedno- 
czonych w konferencji w Lozannie 
pod tym względem wyklarowała sy- 
tuację. Pozostaje dalej kwestja jak 
państwa europejskie mają  dziłać: 
czy każde z osobna będzie się poro- 
zumiewało z Waszyngtonem czy też 
powstanie wspólay front. Projekto- 
wane spotkanie Mac-Donalda z prem- 
jerem Lavalem w Chequers w dniach 
9-go 10 stycznia poświęcone będzie 
temu własnie zagadnieniu. 

Zajęcie Czin-Czou przez wojska 
japońskie może pociągnąć za sobą 
komplikacje japońsko - amerykańskie. 
Stany Zjednoczone kilkakrotnie już 
interwenjowały w Tokio przeciwko 
ofenzywie w tym kierunku. Mimo 
uspokojących  deklaracyj premjera 
Junkai, że Japonja hołduje zasadzie 
„drzwi otwartych* korpus okupacyj- 
ny zajął Czin-Czou niezmiernie waż- 
ny strategiczny, komunikacyjny i 
handlowy punkt w południowej Mand- 
żurji. W ten sposób „drzwi otwarie* 
zostały zamknięte, bo dla każdego 
jest jasne, że po zajęciu Czin-Czou 

przez wojska japońskiego wpływy 
japońskie siłą rzeczy wzrosną a to 
naruszy równowagę o którą dba 
Ameryka. Sz. 

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

cja nie uwzgłędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

Redakcji — 17-82, Administracji — 228. 

  

   

Mahatma Gandhi 
РО WYGŁOSZENIU MOWY 
BOMBAY, (Pat). Gandhi oraz 

przewodniczący kongresu Vallab- 
hal Patel zostali aresztowani. 
Aresztowanie Gandhiego nastą- 
piło w godzinę po wygłoszeniu 
przez niego mowy do wieloty- 
sięcznego tłumu. 

JAK ARESZTOWANO 
GANDHIEGO 

BOMBAY, (Pat). Zjawienie się 
6 policjantów z komisarzem na 
czele, którzy przyszli aresztować 
Ganhiego, wywarło wielkie wra- 
żenie. 

Gandhi, odczytawszy rozkaz o 
aresztowaniu, zwrócił go komi- 
sarzowi bez słowa, ponieważ był 
to dzień jego milczenia. Otocze- 
nie Gandhiego, a w szczególnoś- 
zi kobiety, zanosiło się od pła- 

PRZE 
NIE — Buie! holejowy. 

— Księgarnia T-wa „Łot".    
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czu. Małżonka Gandhiego błaga- 
ła komisarza, aby zabrał ją do 
więzienia wraz z mężem. Gandhi 
wykazywał najzupełniejszy Spo- 
kój. 

Wywiezlono go w automobilu 
wśród okrzyków zebranych tłu- 
mów. Gandhi przybył do więzie- 
nia w Yerwada wraz z Vallabhai- 
Patelem, który przed odjazdem 
do więzienia zdążył wysłać orę- 
dzie do narodu, zapowiadając 
walkę do upadłego. Patel wyra- 
ża jednak nadzieję, że naród u- 
czyni ofiarę w duchu wstrzymy- 
wanla się od gwałtów. 

Patel mianował Babu-Rajen- 
dranath-Prasada, członka kemi- 
tetu wykonawczego, swolm za- 
stępcą w charakterze przewod- 
niczącego kongresu. 

Spotkanie premjera Lavala z Mac-Donaldem 
JESZCZE NIE ZOSTAŁO ZDECYDOWANE 

PARYŻ (PAT). Agencja Havasa 
komunikuje: Liczne dzienniki an- 
gielskie kolportują z uporem wiado 
mość o mającem niebawem nastą- 
pić spotkaniu p, Pierre Lavala z 
Mac Donaldem. 

W otoczeniu francuskiego pre- 
zydenta rady ministrów oświadcza- 
ją. że nic jeszcze nie zo:'alo zdecy- 
dowane. |Jest zresztą rzeczą pewną, 
że o ile nawet spotkanie takie bę- 

НЕ. 1 
ŚNIEŻYCE NA WĘGRZECH 

BUKARESZT, PAT, — Obfite śniegi, ja- 
ści w komunikacj: kolejowej, Wiete bocznych 
linij zostało zasypanych, Z Besarabji i Buko 
winy donoszą, że spadł tam śnieg do wyso 
kości 2 metrów. 

GWAŁTOWNY WYLEW RZEK 

W NIEMCZECH 

BERLIN. PAT, — Nagła odwilż, jaka na 
stąpiła w ciągu ubiegłej doby, 
wylewy i powodzie w różnych częściach Nie 
miec, Niemal wszystkie rzeki w Saksonji wy 
lały, 

W Kamienicy woda wdarła się do zabu 
dowań mieszkalnych, Wezbrały znacznie rze 
ki w Taunusie, na południe od Frankfurtu 
n.-Menem, w całych południowo-zachodnich 
Niemczech, 
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dzie miało miejsce, to nastąpi ono 
dvpiero po ponownem zebrania re- 
prezentantów skarbu I[raucuskiego i 
angielskiego. 

Przed udaniem się do l.ozeony 
obaj szefowie rządów zdecydują 
prawdopodobnie, iż powinm się 
wzajemnie porozuniieć. Niedawno 
Mace Donald wystosował list do pre- 
mjera Lavala, na który premjer od 
pisał mu w ostatnich dniach. 

— Frakfurt — Ostenda spóźnił się z powo 
du zatorów i podmycia tamy o 7 godzin. W 
Schwarzwaldzie temperatura podniosła się 
nagle do 25 st, Dotychczas niema wiadomo- 
ści o jakichkolwiek ofiarach w ludziach, No- 
towane są tyłko duże straty w dobytku. 

W górach Ołbrzymich poziom rzek zna- 
cznie sę podwyższył,  Taksamo w górach 
Harzu. W okolicach Hanoweru wakuowano 
mieszkańców z kilku wsi wobec  niebezpie 
czeństwa powodzi, 

POWODZIE W ANGLJI 

LONDYN, PAT, — Wskutek ulewnych 
deszczów, które padają od kilku dn: w za- 
chodniej i południowo-zachodniej Szkocji, 
wiele rzek wystąpiło z brzegów.  Uprawne 
pola wyglądają jak jeziora, ` 

W Glasgow, Kilmarkock i innych miejsco 
wościach ulice wyglądają jak kanały. Setki 
osób zostały pozbawione dachu nad głową, 
W dniu dzisiejszym sytuacja uległa pewnej 
poprawie, 

CZE — ul Szeptyckieg» — 
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WRAŻENIE W LONDYNIE 
LONDYN. (Pat). Aresztowanie 

Gandhiego, aczkolwiek ogólnie 
oczekiwane, wywarło w Londy- 
nie deprymujące wrażenie. Prasa 
konserwatywna stara_się wytłu- 
maczyć uwięzienie Gandhiego, 
Jake konieczne I celowe. „Daily 
Heraid* ironicznie pisze: Przed 
miesiącem Gandhi był gościem 
honorowym rządu brytyjskiego 
w. Łondynie, mile widziany na 
Downing Street. Premjer Mac Do- 
nald, zwracając się do niego, na- 
zywał go „“б] drogi mahatma*. 
Dziś zaś w 5 dni po swym po- 
wrocie do Indyj Gandhi został 
osadzony w więzieniu I rząd bry- 
tyjski toleruje to z pełną saty- 
stakcją. 

PRZĘDZALNIE STREJKUJĄ NA 
ZNAK PROTESTU 

BOMBAY. (Pat). Na 72 przędzal- 
nie 14 zastrajkowało na znak 
protestu przeciwko aresztowaniu 
Gandhiego. Podobnież nie są czyn- 
ne zupełnie giełdy bawełniana, 
zbożowa I pieniężna, 

NEHRU SKAZANY NA 2 LATA 
ALL :HABAD. (Pat). Jawaharlai 

Nehru, aresztowany przed kliko- 
ma dniami za przekroczenie za- 
kazu opuszczania mlasta, został 
skazany na dwa lata ścisłego 
więzienia oraz na grzywnę w 
wysokości 500 rupij. 

  

ij, raupai ыг kuo 
HURAGAN W AUSTRII 

WIEDEŃ. PAT, — Od 2 dni szaleje w 

Wiedniv i okolicy burza przy znacznem pod 

wyższen'u się temperatury, W górach Aipej 
skich pod wpływem ulewnych deszczów rze 

ki górskie wystąpiły z brzegów, W Wiedniu 

burza wyrządziła znaczne szkody, _Wielo- 
krotnie wzywano straż ogniową, 

MROZY W JUGOSŁAW JI 

WIEDEŃ, PAT. — Donoszą z Białogrodu, 
że w wielu okolicach Jugosławii zaznaczył 
się duży spadek temperatury, W Plevle tem- 
peratura spadła ubiegłej nocy do minus 23 
stopni, We wschodniej Serbji w miejscowo- 
ści Gradiste temperatura obniżyła się do 
minus 20 stopni, Natomiast w Białogrodzie 
temperatura wynosi tylko 5 stopni mrozu, 
a w Splicie nawet 2 stopnie powyżej zera. 

  

Przywódcy Centrolewu przed Sądem 
REPLIKA PROKURATCRA GRABOWSKIEGO 

WARSZAWA, (tel. wł, 4.1. 1932 r.). Prze- 
widywana w dniu dzisiejszym :eplika Proku- 
ratorów ściaguęła tłumy publiczności, O go- 
dzinie 10 min. 30 rozpoczął mówić Prokura- 
tor Grabowski. 

W przemówieniach 18 mówców  rozto- 
czono przed Panami Sędziami kunszt rządze- 
nia, niejako kursy dokształcające z dziedziny 
prawa konstytucyjnego i państwowego, da- 
wano znużonym umysłom również i oazy 
dowcipu a następnie byliśmy świadkami, że 

a 

Minister spraw zagranicznych Rumunji 
ks. Ghica przybędzie do Warszawy 

WARSZAWA. (tel. własny) 4 I. 
32 r. W piątek dnia 8 b. m. przybę- R 
dzie do Warszawy Minister Spraw 
Zagranicznych Królestwa Rumunji 
ks. Dymitr Ghica. Minister Ghica 
wyjeżdża z Bukaresztu w dniu 7 b. 
m. o godz. 9 rano w towarżystwie 
sekretarza delegacji p. Magheru i 
przybędzie do Warszawy nazajutrz, 
t.j w dniu 8 b. m. o godz. 8 min. 
25 rano. Jednocześnie z ministrem 
Ghica przybyć ma do Warszawy po 
seł Rzeczypospolitej w Bukareszcie 
hr. Szembek. 

W niedzielę dnia 10 b. m. o godz. 
5 po poł. minister Ghica opuszcza 
Warszawę. udając się w drogę po- 
wrotną do Bukaresztu. W dniu 17 b. 
m. minister Ghica opuszcza Warsza- 
m. min. Ghika udaje się do rządu 
czechosłowackiego do Pragi. Na 
spotkanie ministra Ghica udaje się 

na granicę polsko-rumuńską poseł 
umunji w Warszawie, Bilciuresco 

oraz radca Sośnieki z Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych. 

Dywidenda akcjonar- 
luszy Banku Polskiego 

WARSZAWA, (tel. własny) 4. I. 
32 r. Dnia 4 bm. odbyło się posiedze 
nie Prezydjum i Dyrekcji Banku 
Polskiego, na którem ustalono defini 
tywnie cyfry bilansu za rok 1931 
i postanowiono przedstawić Radzie 
Banku wniosek o wypłacenie akcjo- 
narjuszom dywidendy w wysokości 
12 proc. 

się tak wyrażę, techniki oratorstwa, spietej 
w oststnim dniu klamrą uczuć. Co za różno- 
rodność, cóż za kalejdoskop. Jaki jest jednak 
wynik? Oto wszyscy jesteśmy zmęczeni i to 
nietylko ci, którzy biorą udział w sprawie, 
ale mam wrażenie, że i społeczeństwo jest 
znużone. 

Odpowiem w imieniu swojem i swego 
kolegi i tuszę, że w tym stosunku, jaki wy- 
pada wobec istnienia tylu mówców ze stro- 
ny przeciwnej 10 na jednego odpowiedź bę- 
dzie z tamtej strony i w liczbie i w jakości 
zredukowana. 

Jeśli chodzi o nazwę procesu, to spierać 
się tu nie będę. Powiedzmy, że proces po- 
siada nietylko historyczne, ale wręcz ko- 
smiczne znaczenie, 

Pan Prokurator Grabowski zajmuje się 
jeszcze chwilę napaściami osobistemi, jakie 
padły z ławy obrońców pod adresem Przed. 
stawicieli Prokuratorji, oskarżających w tym 
procesie. Jeden z obrońców mówiąc na temat 
moich nabożeństw majowych, zgłasza dziwny 
apel do sędziów „bądźmi mczciwi*. Jest coś 
nienormalnego w tego rodzaju powiedzeniu. 
Z jakiej racji tego rodzsju zarzuty skierowu- 
je się pod zdresem moim? Rzuca się zarzut 
jakiegoś karjerowiczowstwa, stawiania jakie- 
goś jednocześnie ogarka i Świecy i porów- 
nuje się to twierdzenie z powiedzeniem 
„bądźmy uczciwi*. Nie sądzę, żeby szlachet- 
ny mówca stosował ten apel do siebie. 

Przejdźmy do innej sprawy. Gdyśmy 
mówili tutaj, ja i mój kolega, przez 16 go- 
dzin padały z ust naszych nietylko słowa, 
sle i argumenty i muszę stwierdzić, że nie- 
tylko szukaliśmy przeciwnika, nietylko sta- 
raliśmy się z nim zetknąć na gruncie dowo- 
dów. Góyśmy chcieli turniej dowodów prze- 
prowadzić, to tsm trafialiśmy zawsze w próź- 
nię. Odpowiedzią na argument rzeczowy był 
albo dowcip albo przejście do porządku 
dziennego, albo muśnięcie skrzydłem tj rze- 
czy, tego tematu. Centralnem zsgadnieniem 
postawionem sobie przez obronę tyła inter- 
pretacja słowa walka, tak jak ona jest pojęta 
w okólniku PPS., załączonym do akt sprawy. 
Starano się mówić i tłumaczyć, że słowo 

walka w tym okólniku nie reprezentuje czyn- 
nika rewolucji, czynnika przymusu, czynnika 
pięści, że jest to walka parlamentarna, walka 
konstytucyjna, walka na słowa. Panowie o- 
brońcy pominęli zupełnie te ustępy odezwy 
i druków, które są dla nich niewygodne. 

Pan prokurator Grabowski powołuje się 
następnie na zeznania Świadków: Burawskie- 
go i Banki, którzy dostarczyli odezwy i 
stwierdzili przygotowanie do zamachu. Ana- 
lizując działalność tłumu, prokurator Gra- 
bowski twierdzi, że wprawdzie tłum jest prze- 
ważnie gorzej uzbrojony od wojska i policji, 
ale jednak w 1923 r. w Krakowie tłum ro- 
zbroił oddziały wojskowe, zdobył część mias- 
ta i dowódca wojskowy musiał prowadzić z 
tłumem rokowania. Tłum dnia 14 września 
był zbrojny i posiadał kadry wyszkolone 
Prokurator Grabowski przechodzi następnie 
do analizy terminu przymusu i przemocy, 
oraz stwierdza, że w działaniu Centrolewu 
nie było momentu obrony koniecznej, 

Prokurator Grabowski kończy swe oskar- p 
żenie następującemi słowami: Obrońcy koń- 
czyli swe przemówienia kołataniem do Wa- 
szych serc i sumień, apelowano o sprawied- 
liwość, nazwano Was ostatnią redvią spra- 
wiedliwości, Ja nie będę apelował do Wa- 
szego poczucia sprawiedliwości, bo to Wasz 
obowiązek. Pozwolę sobie na słowa twardsze, 
na przypomnienie dzieła Emila Fagueta „Kult 
niekompetencji*. Jest tam rozdział poświęco- 
ny sądom. Autor przestrzega. ażeby również 
i sędziów nie dotknął ten kult niekompeten- 
cji. Lęk przed opinją publiczną, przed ata- 
kiem zewnętrznym, przed omyłką sądową, 

Popieram w całej rozciągłości akt oskar- 
żenia, 

Przewodniczący zapytuje obrońców, czy 
zamierzają odpowiedzieć. Adw. Sterling о- 
świadczs, że ława obrończa prosi o odroczes 
nie rozprawy do dnia jutrzejszego, w celu 
poznania cytat i materjału prawniczego, do- 
starczonego przez prokuratora, 

Jutro przemawiać będą adwokaci: 
ling, Landaju, Dąbrowski. 
ski. W środę przerwa, W 
słowo dr. Liebermana, 

Ster- 
Szurlej i Szuman- 
czwartek ostatnie 

milimetrowy jednoszpaltowy na stponie 2-ej i 3-€ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty orsz 
nadesłane mitimetr 50 gr. Kronika reklamowa miłim. de W p kriss z: s prowincji o 25 proc. drożej. 
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WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol. „Ruch“ 

   

    

nie przyjmuje zastrzeżeń 60 
numeru dowodowego 20 gr 

Il. Kurjer Codzienny podaje 
przyjemną nowinę o otwarciu opery 
we Lwowie 

Po przeszło półrocznej przerwie, dzięki 
starani m „Towarzystwa Mił. śników Opery i 
Muzyki*, a w szczególności jego prezesa 
prcf. Dra Groera, gmach Teatru wielkiego 
otworzył z powrotem swe podwcje, na przy- 
jęcie wygnanej zeń opery. D-ieš 26 grudnia 
br. miał być probierzem, czy ten dział twór- 
czości muzycznej ma rację bytu w ogólności, 
a Tow. Miłośników Opery w'szczególności. 
Próba wypadła ze wszechmiar dodatnio. 

Zawsze urokiem młodości tchnącą „Hal- 
ka* Moniuszkowska, zdołała ściągnąć tłumy 
do sali, co utwierdza nas w przekonan u, że 
opera jako taka, niczego ze swej atrakcyjnoś- 
ci nie uroniła, i że dla poważnej a wytwoc- 
nie podanej muzyki publiczność zawsze się 
znajdzie. Operę zmontowano w kiku dniach, 
trzonem której byli orkiestra chóry i szereg 
solistów pozostałych we Lwowie, 

Zapał, erudycja i fenomenalny tempera- 
ment jednego z najwybitniejszych kapel- 
mistrzów operowych dyr. Adama Dołżyckie- 
go, ożywiły nad podziw niektóre szablonowo 
dotąd traktowane ustępy z Haiki. Zmianom 
uległy przeważnie tempa i krańcowo indy= 
w RATE, naświetłenie efektów dynamicz- 
nych. 

W dalszym ciągu wystawione zostaną: 
2 :tycznia opera „Carmen*, 3 stycznia po- 
wtórzona zostanie „Halka* w premjerowej 
obsadzie, zaś 5 stycznia opera „Aida*. Ceny 
biletów od 1—5 zł. 

A więc: zaczynamy walczyć z 
trudnościami i obojętnością ogółu. 
Kraków, Lwów, ostatnio nawet poru- 
Szył się Lublin, gdzie przygotowuje 
się „Halka* pod dyr. Eugenjusza 
Dziewulskiego. 

awiat aitystyczny został poruszo- 
ny wiadomością o tem, że wybitna 
artystka teatrów szyfmanowskich Sta 
nisława Umińska, która przeżyła tra- 
gedję w związku z zabójstwem Ś. p. 
Jana Żyznowskiego, postanowiła po- 
święcić się pracy wśród trędowatych. 
Umińska po uniewinnieniu jej przez 
sąd paryski wstąpiła do klasztoru i, 
jako siostra miłosierdzia, opiekowała 
się chorymi. 

Snač i ta rola opiekunki cierpiących jej 
nie zadawalnia, Chciała czegoś więiszego, 
chciała się oddać jeszcze bardziej bliznim w 
ofierze. 

W tych dniach nades:ły wiadomości z 
Francji, że Stanisława Umińska postanowiła 
poświęcić się pracy nad trędowatymi. W 
atrykańskich kolonjach francus-ich znajdują 
się całe szczepy, nawirdzone tą straszną, 
dotąń nieuleczalną chorobą Misje religijne 
wysyłają do tych kolonji specjalne ekspe- 
dycje, złożone z ochotników, którzy idą na 
dobrowolną śmierć. Jednym z pierwszych ta- 
kich bohaterskich misjonarzy był Polsk ks, 
Jan Beysym, który spędził tam około 20 łat 
życia, niosąc nieszczęśliwym pociechę reli- 
gijną i pomoc lekarską. 

Taką samą bohaterską ofiarę ze swego 
życia oddaje dzisiaj najnieszczęśliwszym Sta- 
nisława Umińska, b. artystka teatrów war- 
szawskich. 

W Dzienniku Poznańskim (Nr. 300) 
znajdujemy w kąciku harcerskim miłą 
kolendę harcerską, której autorem jest 
p. Stefan Łoś. 
Neredził się Jezus w małem Betlejemie 
Obiegła wiadomość o tem wszystkie ziemie, 
Wnet młody, czy stary 
Panu znosi dary, 

Hej kolenda, kolenda! 
Zwiedzieli się o tem i Polscy harcerze, 
Każdy podarunek dla dzieciątka bierze, 
I Główna Kwatera, 
Też podarki zbiera 

Hej kolenda, kolendał 
Lecz harcerska wiara martwi się i biada 
Bowiem Pana godnych darów nie posiada, 
Złota wszak nie mamy. 
I nie uzbieramy, 

Hej kolenda, kolendal 
Ale się możemy nie kłopocić o to 
Złożym dary droższe, niż o 

złoto, 

  

Serce swe w ofierze 
Składają harcerze 

Hej kolenda, kolendal 
Niechże i nasze. wileńskie „Czu- 

wajki* zwrócą uwagę na tę kolędę 
ich poznańskich kolegów. 

Lector. 

Proces Zw. Polaków 
na Łotwie 

odbędzie się 9 stycznia r. b. 

RYGA (PAT). Sprawa Związku 
olaków na Łotwie została wyzna- 

czona na dzień 9 stycznia. Sprawę 
będzie rozpatrywał sąd administra- 
cyjny. 

o
m
 

Olbrzymi pożar 
w Paryżu 

PARYŻ. PAT. — Na 
ściu Paryża Mont Rouge wybuchł groź 
ny pożar, który rozwijając się z wiel- 
ką gwałtownością, zagrażał całej dziel- 

nicy, Zmobilizowanych 6 oddziałów 

straży ogniowej z wielkim trudem po- - 

żar umiejscowiło i ogień ugasiło. Stra- 

ty obliczane są na 4 miljony fr. 

przedmie-- 
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Słoneczne i pochmurne dnie NA DALEKIM WSCHODZIE, 
starego roku 

W ostanich godzinach Starego Ro- 
ku, tradycyjnym — od czasu powsta- 
nia radjostacji wileńskiej — zwycza- 
jem, wojewoda wileński Zygmunt Becz 
kowicz wygłosił przez radio przemó- 
wienie do mieszkańców Wileńszczyzny, 
zawierające, oprócz życzeń noworocz 
nych, głównie ocenę sytuacji w roku 
1931-szy:n, następnie przegląd wysił- 
ków podjętych przez rząd wspólnie ze 
społeczeństwem celem przezwyciężenia 
trudności, piętrzących się na drodze roz 
woju gospodarczego i kulturalnego, i 
wreszcie zobrazowanie efektu i wyniku 
tych wysiłków. 

Nie mogliśmy dotąd podać treści te 
go przemówienia na łamach naszego 
pisma ze względów techuicznych, ma- 
jąc zresztą na uwadze, że dotarło ono 
za pośrednictwem fal radjowych do 
najdalszych zakątków Ziemi  Wileń- 
skiej. Wracamy doń w przeświadcze- 
miu potrzeby bliższego zapoznania się 
ze spuścizną po Starym Roku, by zdać 
sobie sprawę z tego, co nas oczekuje w 
najbliższej przyszłości, jakiemi środka- 
mi obronnemi rozporządzamy i w jakim 
kierunku winny iść nasze wysiłki, by 
wygrać walną bitwę o lepsze jutro. 

Pod względem konstrukcyjnym prze 
mówienie składało się z przeciwstawie 
nia dwóch momentów: ciężkiej sytua- 
cji gospodarczej spowodowanej wszech 
światowym kryzysem, z jednej strony, 
a zdobyczy osiągniętych, pomimo to, w 
dziedzinie konsolidacji politycznej i spo 
łecznej — z drugiej. Wojewoda Z. Becz 
kowicz charakteryzuje te momenty na- 
stępująco (przytaczamy bądź dosłow- 
nie, bądź w streszczeniu) : 

W roku 1931-szym  niepomyślne 
koniunktury gospodarcze, ogólne i lo 
kalne, zarysowały się i zaostrzyły ze 
szczególną siłą. Dla Ziemi Wileńskiej 
rok ten był wyjątkowo ciężki. Zazna- 

- czył się klęską powodzi, która przyczy 
niła tak olbrzymie szkody  materjalne 
mieszkańcom wsi i miast, że, nie mó- 
wiąc już o akcji ratowniczej przedsię- 
wziętej niezwłocznie przez rząd, zaszła 
konieczność pomocy z zewnątrz woje- 
wództwa ze strony całego społeczeń- 
stwa.Później przyszła klęska gradobicia 
niszcząc zasiewy na dużej przestrzeni, 
a niedobór żyta pozbawił ludność środ 

„ków przeżycia. A przecież niezależnie 
ad tego, rozpętany z żywiołową siłą hu 
ragan kryzysu gospodarczego w dal- 
szym ciągu niszczył warsztaty pracy, 
czyniąc je deficytowemi skutkiem spad 
ku cen poniżej kosztów produkcji. 
Zwłaszcza duże straty poniosła najlicz- 
niejsza warstwa producentów — rolni 
cy. Obok niskich cen na produkty wy- 
twórczości roślinnej, nastąpił katastro- 
falny wprost spadek cen na inwentarz 
żywy. W związku z tem obniżyła się 
zatrważająco zdolność płatnicza i na- 
bywcza rolnictwa, co znów duży ujem 
ny wpływ miało na stan miejscowego 
„przemysłu i handlu, uzależnionych tu 

« w większości wypadków od konsumcji 
na ograniczonym terenie województwa, 
względnie nabiliższych rejonów.  Po- 

- mimo to, społeczeństwo nie uległo dzia 
daniu depresji psychicznej, nie opuści- 
ło z determinacją rąk i nie zastygło w 
bezruchu, zniechęcone daremnem wy- 
czekiwaniem końca kryzysu gospodar- 
czego. Odwrotnie wykazało hart  du- 
cha j zdolność do pracy w najcięższych 
warunkach. Rok 1931-szy zaznaczył 
się dalszym postępem vw _ dziedzinie 
kształtowania się form organizacyjnych 
życia społecznego, konsolidacji pracy 
organizacyj społecznych i wreszcie w 
dziedzinie konsolidacji _ politycznej. 

Dziś © 
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Prezes przewodniczył _ umiejętnie, 
cierpliwy i względny. Siedział na fote- 
lu prezydjalnym, jak u siebie w domu, 
pewny siebie, bez cienia pychy —świa 
dom swej powagi. Czuł się pierwszym 
tam, gdzie nim był rzeczywiście. Wiel- 
ką łatwość miał słowa, dobry mówca 
wykładał swe myśli jasno, spokojnie, 
szczegółowo. Zwykł mówić prawdę, to 
co czuł i myślał, bez względu na to, 
czy się słuchaczom podoba — a praw 
da( słowo siłą darzy. Poglądy jego tra 
fiały zwykle do przekonania zgroma- 
dzenia, lecz zdarzały się ; wypadki od- 
-wrotne. 

Na walnem zebraniu w roku 1902, 
gdy się przygotowywano do narad o 
potrzebach przemysłu rolniczego, za- 
początkowanych przez ministra Witte- 
go, dla całego państwa rosyjskiego, 

' przedstawiał Woyniłłowicz swoje te- 
zy i poglądy w tej sprawie. Zdrowe, 
dobrze przemyślane, zostały przyjęte 
z ogólnem uznaniem, jednak ostatnia, 
prawdziwa niespodzianka, wywołała 
na sali rozdźwięk zupełny. Oto wklu- 

czył do liczby postulatów rolnictwa, 
zrównanie żydów w sprawie używalno 
ści i władania ziemią. Lat temu trzy- 
dzieści, trudno było o tem pomyśleć, 
rząd rosyjski nie zgodziłby się na to 
pod żadnym pozorem. Na sali powstało 
poruszenie. Gorąco, wymownie kryty- 

Uszczupliły się środk; materjalne, lecz 
nie zamarła praca nad zachowaniem do 
robku. I chociaż życie kulturalne pły- 
nęło może węższym łożyskiem, lecz nie 
mniej głębokiem, często znajdując krót 
szą drogę do celu. Widzimy to na każ 
dym odcinku, czy to na wsi, czy w 
mieście. Jednocześnie konsolidacja spo 
łeczna czyniła dalsze postępy nie tylko 
w dziedzinie kulturalnei, lecz j w naj- 
trudniejszej do opanowania — politycz 
nej. Idea konsolidacji zaszczepiona 
przez Marszałka Józefa Piłsudskiego i 
ucieleśniona w programie Bloku Bez- 
partyjnego dla współpracy z rządem, w 
dalszym ciągu gruntuje się coraz głę- 
biej w świadomości społeczeństwa. 

Ujęte w tej formie przeciwstawie- 
mie dwóch rozbieżnych a zarazem nie- 
wątpliwych cech  charakteryzujących 
Stary Rok, wojewoda Z. Beczkowicz 
uzupełnił uwagami o wytrwałych, pla 
nowych zabiegach, podejmowanych 
przez rząd celem złagodzenia skutków 
kryzysu gospodarczego. Uwagi te są 
właściwie objaśnieniem, dlaczego 0- 
bok momentu ujemnego, jakim są prze 
jawy i wpływy kryzysu, mógł jedno- 
cześnie zaistnieć i występować — то- 
ment wielce dodatni konsolidacji poli- 
tycznej j społecznej. Zabiegi rządu w 
kierunku przełamania depresji psychicz 
nej wśród społeczeństwa, względnie za 
pobieżenia tej depresji, przez zwróce- 
nie uwagi społeczeństwa na najskutecz 
niejsze środki obronne przeciwko kry- 
zysowi, wśród których najważniejszym 
środkiem jest zasada samowystarcza|- 
ności. Niezależnie od tego, a raczej łącz 
nie z tem, rząd czynił usilne starania, 
by uchronić wytwórczość przed zgub- 
nemi wpływami kryzysu i stworzyć wa 
runki umożliwiając przetrwanie jego. I 
stąd nasuwał się słuchaczowi przemó- 
wienia logiczny wniosek, że skoro — 
pomimo szalejącego kryzysu — społe- 
czeństwo znalazło w sobie dość siły i 
energji, by wykonać dalszy i poważny 
postęp -w dziedzinie form organizacyj- 
nych pracy kulturalnej i wogóle konso- 
lidacji wewnętrznej społeczeństwa na 
polu pracy, — oznaczać to może tyl 
ko to, że uświadomione warstwy społe- 
czeństwa przekładają całkowitą ufność 
w skuteczność podejmowanych przez 
rząd zabiegów i starań. A z drugiej 
strony — jeżeli, pomimo tak ciężkich 
warunków, współpraca społeczeństwa 
z rządem coraz bardziej zacieśniała się, 
jeżeli idea Marszałka J. Piłsudskiego 
nie tylko coraz bardziej przyjmowała 
się na najcięższym gruncie  politycz- 
nym, ale i wgłąb wzrastała, coraz sze 
rzej gruntując swe wpływy, jeżeli poli 
tyczna konsolidacja społeczeństwa wy 
kazać się może dalszemi postępami, — 
oznaczać to może tylko to, że społeczeń 
stwo darzy całkowitem zaufaniem tych, 
którzy wierni zostali idei, w. imię któ- 
rej przewrót krajowy stał się konieczno 
ścią dziejową. 

Ale słusznie, w swojem noworocz- 
nem przemówieniu, zaznacza wojewo- 
da'wileński, że te słoneczne, nazwał- 
bym, dnie Starego Roku źródło swe 
mają również w wewnętrznych  ce- 
chach samego społeczeństwa. Zdanie 
to mieści się w słowach, któremi prze- 
mówienie zostało zakończone: 

„A zatem z wiarą w lepsze jutro, a zwła- 

szcza z wiarą w nieugiętą wytrwałość, nie- 
złomny hart i szlachetny zmysł obywatel- 

ski, — cnoty, które cechują społeczeństwo 

Ziemi Wileńskiej, a z któremi przetrwać mo- 
    

  

(rożda konilikiu japońsko-tmerykańskiegi 
Poranienie vice-konsula St. Zjednoczonych w Mukdenie 

NOWY YORK. PAT. — Wedle do 
niesień z Mukdenu, żołnierze japońscy 
zaatakowali i ciężko ranili wicekonsu- 
la Stanów Zjednoczonych w Mukdenie. 
W związku z tem wystosowany został 
w drodze dyplomatycznej protest. 

MOSKWA. PAT. — Według donie 
sień korespondentów sowieckich, ja- 
pońskie władze wojskowe aresztować 
miały w miejscowości Goubantsy po- 
mocnika attache wojskowego Stanów 
Zjednoczonych w Pekinie. Aresztowa- 
nego odstawiono do sztabu dywizji 
gen. Tamona. 

TOKJO. PAT. Agencja Reutera po- 
daje: Ministerstwo spraw _ zagranicz- 
nych otrzymało oficjalną depeszę, po- 
twierdzającą wiadomość o zaatakowa- 
niu konsula amerykańskiego. Depesza 
stwierdza, że został on lekko uderzo- 
my i zraniony przez posterunkowego ja 

  

pońskiego w Mukdenie. O ile całkowi- 
tą odpowiedzialność za powyższe zaj- 
ście ponosi żołnierz japoński, wówczas 
rząd złoży formalnie wyrazy ubolewa 
nia. Nieprzewidywane są żadne kompli 
kacje w związku z powyższem — zaj- 
ściem, które przypisują nieporozumie- 
niu na tle językowem. 

RUZRUCH * ULICZNE 
W CHARBiNIE 

MOSKWA. PAT. — Do prasy so 
wieckiej donoszą, że od dwóch dni w 
Harbinie mają miejsce demonstracje 
uliczne, skierowane przeciwko miejsco 
wym władzom chińskim. W demonstra 
cjach tych biorą udział zamieszkali w 
Harbinie cudzoziemcy, a w szczególno- 
ści emigranci rosyjscy. Bezpośrednim 
powodem demonstracji było pobicie 
pewnego Rosjanina, posądzonego o kra 

  

Rokowania sowiecko-łotewskie 
O PAKT O NIEAGRESJI 

RYGA (PAT). Przed kilku dnia- 
mi poseł łotewski w Moskwie p. Ste- 
skis zaproponował w imieniu Łotwy 
rządowi Rosji Sowieckiej rokowa- 
nia w sprawie zawarcia paktu o nie 
agresji pomiędzy Łotwą a Rosją. 

Oświadczenie p. Steskisa zostało 
w Moskwie przyjęte z zadowole- 
niem, 

W związku z powyższem. 5 sty 

cznia wyjeżdża z Moskwy do Rygi 
członek | kolegjum _ komisarjatu 
spraw zagranicznych p. Stomonia- 
kow, który będzie prowadził гоКс- 
wania z rządem łotewskim o pakcie 
nieagresji. Jednocześnie p. Stomo- 
niakow ma zamiar prowadzić roko- 
wania o pakcie o nieagresji z przed- 
stawicielem Rumunji w Rydze. 

Ruble carskie bite w Holandji 
ZALEWAJĄ ZIEMIE WSCHODNIE 

Od paru tygodni Ziemie Wschod 
nie i łódzki rynek pieniężny zarzu- 
cany jest złotemi rublami „carskie- 
mi“, Ž początku podejrzewano, że 
są to monety fałszyroe. Ale analiza 
mykazała najprardzirosze złoto. Na 
oko niepodobna odróżnić tych 5-rub 
Iėmek od danych z carskich cza- 
som. I tylko najsubtelniejsi fachom- 
cy odróżniają te nowe „europej- 
skie” ruble od starych. Przeprora- 

dzono badanie źródeł, skąd pocho- 
dzi ten złoty pieniądz i ustalono, że 
myrabia go mennica holenderska, a 
rozsyłają holenderskie banki. Inte- 
res, który ro tem mają, polega na 
popycie, jaki m sferach ludomych 
na Kresach mają ruble carskie. No- 
minalna ich martość jest 4 zł. 59 gr. 
za rubla, a sprzedać je można o 40 
gr. drożej, czyli na każdej 5-rub- 
lówce mieć można 2 zł. zarobku. 

Sąd doraźny w Święcianach 
Mordercy Krystyny Terentjewówny skazani na karę šmerci 

SW ĘCIANY, (Pat). W dniu 4 bm. w 
Święcianach sąd doraźny w składzie 
przewodniczącego sędziego Zaniewskie- 
go, sędziego Sienkiewicza i sędziego 
Szpakowskiego rozpoznał sprawę best- 
jałskiego morderstwa, dokonanego w 
dniu 29 listopada we wsi Apidamy 
gminy łyntupskiej na osobie Terentja- 
wówny Krystyny przez Arechja Se" 

wastjanowa lat 19, Ałupja Płotnikowa, 

również lat 19 I Nifona Sałakiskiego, w 
wieku fat 17. 

Po rozpoznaniu sprawy sąd wyniósł 
wyros, skazujący wszystkich trzech о- 
skarżonych na karę śmierci przez po- 
wleszenie. 

Oskarženie wnosit prokurator Kor- 
kuć, bronili z urzędu adw. Szolc, adw 
Waikowskii obrońca sądowy Dubow- 
ski. 

©skarżeni wyrok przyjęli spokojnie. 
Obrona wniosła na ręce Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej prośbę o uła 
skawienie. 

żemy i przetrwać musimy najcięższe próby 
doby obecnej — wkraczamy w Nowy Rok", 

Я 4° 

Tak się przedstawia spuścizna pó 
Starym Roku. Jesteśmy w posiadaniu 
rzeczy wysoce wartościowych w posta 
oj wyników pracy w dziedzinie społecz- 
no - kulturalnej i w postaci konsolida- 
cji politycznej. Z drugiej strony w dal 
szym ciągu wytężać musimy wszystkie 
nasze siły, by ostać się przed wpływa- 
mj kryzysu gospodarczego. — О wyni- 
kach zmagania się z niepomyślnemi wa 

DANCING Patronatu W 
EDWARD WOYNIŁŁÓwWICZ 

1928 R. WYD. 1931 R. 

kowali wniosek p.p. |. Prószyński, sta- 
ły oponent polityczny prezesa i Sz. Fe- 
liński. Ktoś inny powiedział: nie w porę 
poruszył prezes to zagadnienie, ono 
niema związku bezpośredniego ze spra 
wami rolnictwa. Działalność żydów 
jest w wielu dziedzinach wybitna, tyl- 
ko nie na polu rolnictwa. Nie wykazali 
oni w tej gałęzi żadnych szczególnych 
zdolności, ani nawet w Palestynie, ani 
w Argentynie, (gdzie zapoczątkowaną 
została kolonizacja żydowska przez 
Krezusa paryskiego Hirsza). Cała sala 
znalazła się w obozie przeciwnym, gdy 
przystąpiono do głosowania — prezes 
uzyskał ledwo kilka głosów. 

— Nigdy jeszcze nie znalazłem się 
w tak znakomitej mniejszości. — Temi 
słowy, pogodnie, skwitował wynik gło- 
sowania. 

Podobne wypadki należały, w owych 
czasach, do zupełnych wyjątków. Były 
to lata, w których zbierał najwybit- 
niejszy plon swojej działalności. Wy- 
stawa rolnicza w Mińsku w roku 1901 
była wielkim jej przegłądem. Wynik 
jej Świetny, wykazywał zdrowy i sil- 
ny rozwój gospodarczy kraju, mocny 
wpływ i pomoc organizacyj rolniczych. 

Patrząc na liczny zastęp inteligen- 
cji wiejskiej, żywotnej i twórczej po 
tylu klęskach, można było z uinością 
myśleć o przyszłości, 

  

On, zazwyczaj ważący swoje sło- 
wa, w sprawach większego znaczenia, 
powściągliwy w rzucaniu haseł, zwykł 
przy podobnych sposobnościach wy- 
głaszać wielkie przemówienia progra- 
mowe — tak w Mińsku w roku 1901, 
tak w Dźwińsku, na wystawie Witeb- 
skiego T. R. w 1902 r. I wolno mu wte 
dy było mówić rzeczy, które wobec rzą 
du rosyjskiego, nie każdemu  uszłyby 
płazem. Wspominał, wymieniał prze- 
śladowania i niesprawiedliwości, któ- 
rym ulegaliśmy, z dumą podkreślał, że 
nie upadliśmy na duchu, żeśmy wzmoc 
mieni przez pracę na roli. Pogodnie w 
przyszłość patrzeć winien, kto mężnie 
przetrwał ciężkie doświadczenia. Sur- 
sum corda! Jak surma brzmiały słowa 
jego. Tak mówił hetman, świadomy dro 
gi i celu, do którego prowadzi. 

Po przeglądzie pomyślnym stanu 
ziemi Mińskiej, odczuwając i rozumie- 
jąc tradycje Jagiellońskie, zaczynał roić 
o stopniowem zjednoczeniu w silny 
związek zawodowy, całego obszaru 
ziem b. W. Księstwa Litewskiego. Ro- 
zumiał ich jedność histotyczną j znał 
cechy wspólne z doby - współczesnej. 
Wielkie idee wykluczone z obiegu, 
przechowują się w skarbnicy wielkich 
umysłów, aż wybije godzina, że się 
znowu rozleją na rzeki i morza. Za 
wczesną była godzina, rząd rosyjski 
na podobne zamysły czujnem, 
niechętnem spoglądał okiem a i w 
kraju nie wzbudzały one należytego 
echa. Wielka myśl historyczna nie w 

runkami konjunkturalnemi zadecyduje 
ostatecznie ten lub inny kierunek poli- 
tyki gospodarczej rządu. Wszystko wró 
ży, że pod tym względem jesteśmy, na 
dobrej drodze do rozwiązania trudnego 
problematu. Ostatnie posunięcia rządu 
w dziedzinie celnej stwierdzają zwycię 
stwo zasady samowystarczalności g0- 
spodarczej. Projekty utworzenia apara- 
tu opieki nad zagrożonemi warsztatami 
rolnemi świadczą o znaczeniu, jakie 
rząd przywiązuje do zagadnienia nad- 
miernego obciążenia rolnictwa uciążli- 
wemj zobowiązaniami. —ski. 

każdem pokoleniu równy oddźwięk bu 
dzi, 

Mój szczep już dawno wymarły 
A te tam od świata 
Pomiędzy temi karły, 
Gdzie znajdę adwokata... 

(Samuel Zborowski) 
Zabiegów w tym kierunku musiał 

rychło zaniechać, nie sprzyjały im oko- 
łiczności, nie znajdywały w kraju nale- 
żytego zrozumienia. 

A jednak jedność kraju przypomi- 
nała się w dziwny, czasem przykry spo 
sób. Na głośne w roku 1905 uroczy- 
stości odsłonięcia w Wilnie pomnika 
Katarzyny I, obok urzędowo zaproszo- 
nych przedstawicieli Wilna, Kowna i 
Grodna, zachęcano do przybycia tak- 
że ziemian mińskich. W kancelarjach 
rządowych petersburskich, lub wileń- 
skich wylęgła się myśl zjadliwa znie- 
wolenia Polaków do złożenia hołdu 
pamięci nienawistnej twórczyni rozbio- 
rów. Złośliwe chochoły z biurokratów 
rodu, to plemię wiecznie trwałe. Od- 
powiedniego jej wykonawcę znalezio- 
no w osobie ówczesnego generał-guber 
natora wileńskiego, pewno zacnego, 
lecz dosyć ograniczonego ks. Świato- 
pełk-Mirskiego. Uprzejmy w obcowa- 
niu, ludzki w urzędowaniu, zdobył w 

Wilnie pewną popularność, a więc zna 
leźć mógł posłuch. Zebranym u niego 
przedstawicielom inteligencji wiejskiej 
i miejskiej z prawicy i lewicy przedkła- 
dano, że obecność reprezentantów spo 
łeczeństwa przy odsłonięciu pomnika, 

ieziennego 

dzież, prawdziwym jednak powodem 
tych wystąpień ma być protest „prze- 
ciwko bezprawiom chińskim w  półno 
cnej Mandżurji i ciężkiej sytuacji, w 
jakiej znaleźli się cudzoziemcy”. 

W kilku punktach miasta doszło 
do starć z policją, w czasie których je- 
den policjant został zabity, a 9 ran- 
nych. Z pośród demonstrantów, zabita 
zosotała jedna osoba. Władze Harbina 
obawiają się, że może dojść do pogro 
mów. Wszystkie urzędy i gmachy pań- 
stwowe obsadzone zostały sjlnemi kor- 
donami wojska j policji. 

Zdaniem korespondentów sowiec 
kich, faktycznymi inspiratorami tych 
wystąpień są Japończycy, którzy de- 
monstracje te chcą wykorzystać jako 
okazję do zajęcia Harbina. 

PEŁNA TABELA WYGRANYCH 
DOLARÓWKI 

Główna wygrana 12.000 dolarów padła 
na Nr. 969 307. 

Dol. 3.000 na N-ry: 1405354 409794. 
Dol. 1.000 na N-ry: 1035420 122506 

784723 384144 1440507 355893 451719. 
Dol. :00 na N ry: 738166 1191719 934638 

745747 833924 1038722 75557831 198462 963285 
1205129. 

Dol. 100 na N-ry: 573351 756779 580299 
1170056 722795 1297271 1239884 1485179 
2443516 304453 828432 1495287 1356980 
172278 42596 383169 1125595 882326 27142 

948837 1148925 757272 92050 16>111 235278 
1227596 1054420 347906 18321519 1226150 
1028663 549242 913077 1382313 729078 454195 
1219710 450301 1396837 854451 696254 
1196509 213544 334845 649301 607274 1179282 
319198 588450 594 59 1394185 817155 35458 
1381829 737659 1496345 1477093 1195008 
676556 19 410 333308 391514 187678 569834 
511931 1268498 643214 49132 289885 436057 
597870 1267398 465597 1245944 375875. 

  

UROCZYSTOŚĆ TRZECH 

Początków powyższego święta 
szukać należy na wschodzie, obcho- 
dzono je tam od początku III w. 
Stamtąd w końcu IV w. przedostaje 
się ono na zachód, gdzie zostaje 
zaliczone — @0 najuroczystszych 
świąt Kościoła. Idea przewodnia 
tego święta to obwołanie przyjścia 
Króla królów, przed Którym uko- 
rzą się wszelkie potęgi ziemskie. 
Kościół w tym dniu święci potrój- 
ne objawienie się Chystusa: 1) 
magom, których za pośrednictwem 
gwiazdy sprowadza do Betlejem. 
by żłożyli hołd Żbawcy pożądane- 
mu przez wszystkie narody. 2) 
w czasie chrztu swego w Jordanie, 
gdzie uczestniczy cała Trójca św. 
3) na godach w Kanie, kiedy to 
Chrystus objawił Swą wszechmoc. 
premieniając wodę w wino. 
Wszakże hołd królów stanowi 
główny przedmiot samego święta, 
jako świadectwo powołania pogan 
przez Chrystusa. 

Modlitwy mszalne tego dnia 
w szczególny sposób podkreślają 
tę myśl. Introit, oznajmia zbliżanie 
się „Pana Panującego*, w Które- 
go ręku jest „potęga i panowanie”. 
Prośbę, by przez objawienie Syna 
Bożego, Którego gwiazda ukazała 
się narodom. Bóg był poznany i 
do szczęśliwego oglądania wier- 
nych dopuścił — zawiera Kolekta. 
Proroctwo Izajasza przepowiadają- 
cego przyjście pogan do Kościoła 
Chrystusowego. głosi Lekcja. E- 
wangelja wykazuje zrealizowanie 
tego proroctwa, — opowiada hołd 
królów. W ofiarowaniu z psalmistą 
przypomina Kościół, że wszystkie 
narody służyć będą Chrystusowi 
i „kłaniać Mu się będą wszysey 
królowie ziemi”. 

Uroczystość Trzech Króli posia- 
da swoją oktawę i wigilję. Wigilja 

Ekscesy antyżydowskie! ma charakter radosny, który 

przed Sądem | 
Sąd okręgowy rozpatrywał wczoraj 

sprawy, będące epilogiem — listopadowych 
ekscesów ulicznych. Tło pierwszej sprawy 
przedstawiało się następująco: W dniu 11 
listopada 1931 r., koło godziny 20 właścic'el 
zakładu fryzjerskiego przy ulicy Końskiej 10, 
Mojżesz Giguz został zaalarmowany brzę- 
kiem wybitej szyby w drzwiach  wejścio 
wych swego zakładu. Gdy Giguz wybiegł na 
ulicę zauważył grupkę ludzi składających się 
z 5 osób pośpiesznie oddałających sę w 
Stronę ul, Hetmańskiej, Na wszczęty przez 
poszkodowanego alarm patrol policyjny za- 
trzymał uchodzących i odprowadził ich do 
komisarjatu, gdzie po wylegitymowaniu ich 
okazało się, že są to: B, Stankiewicz, J. Gro 
chowski, Wt. Wojtkiewicz, W. Sieleki į J. 
Jankowski, 

Wszyscy naskutek zarządzenia władz pro 
kuratorskich zostali pociągnięci do odpowie 
dziainošcį karnej z art. 122, cz, 1, p, 1 KK. 

Oskarżeni do winy się nie przyznal i wy 
jaśnili, że na ulicy Końskiej znaleźli się wów 
czas w drodze powrotnej z kina „Casino* 
i że nic o wytłuczeniu szyby w zakładzie 
fryzjerskim nie wiedzą, 

Po przeprowadzeniu sądowe- 
go i wysłuchaniu mów prokuratora Achma 
towicza, powoda cywilnego oraz obrońcy 
Sąd wyniósł wyrok uniewinniający wszyst 
kich oskarżonych, 

W drugiej sprawie na ław:e oskarżonych 
znaleźli się żydzi Izrael Rajchel i syn jego 
Eiroim Rajchel. Obaj zostal: oskarżeni o pod 
burzanie ludności żydowskiej przeciwko 
chrześcijanom, Głównym św'adkiem oskar- 
żenia w danej sprawie wystąpił |, Orło, pre 
zes spółdzielni furmanów ciężarowych. We- 
dług zeznania świadka oskarżeni dopuścili 
się czynu występnego w dniu 13 listopada 
r. ub, Podczas przewodu sądowego wyja- 
śniło się, że między p. Orło a oskarżonymi 
istniał zastarzały zatarg na tle ekonomicz- 
nym, Pozostali świadkow'e wezwani na roz 
prawę kategorycznie zaprzeczyli zeznaniom 
tego świadka, wobec czego Sąd po krótkiej 
naradzie wyniósł wyrok uniewinniający, 

  
  

  

    

zostanie przyjętą w sterach miarodaj- 
nych Petersburga, za wyraz zupełnej 
lojalności wobec państwa, który spo- 
woduje uchylenie praw wyjątkowych, 
ciążących na Polakach kresowych od 
lat dziesiątków. 

Ciężkie były wahania na rozdrożu. 

Odzyskanie pełni praw obywatelskich, 
byłoby zdobyczą niepowszednią, z dru- 
giej strony, dwuznaczne stanowisko 
pod pomnikiem nienawistnej cesarzo- 
wej, złe wrażenie, jaki ten widok na 

szersze koła, niewtajemniczonych u- 
czyni? Z tego jasno sobie zdawali spra 
wę ludzie rozważni a uczciwi, którzy 

głowę łamali nad rozwiązaniem zawi- 
lego zagadnienia. Okazja zaskarbienia 
względów wszechwładne;j biurokracji, 
dla lekkoduchów była ponętna — dla 
nich, ciężką ófiarą. W dobrej wierze 
uczynili krok niepewny. 

Czy Mińsk ma się przyłączyć do 
niewdzięcznej imprezy? 

To pytanie rozważano na zebraniu 
poufnem, które Woyniłłowicz zwołał w 
salonach siostry swei pani Kostrowic- 
kiej, zacnej i dzielnej współpracowni- 
czki jego, w wielu sprawach społecz- 
nych. Położenie mieszczan było łatwiej 

sze, mimo to znaleźli się i tu zwolen- 
nicy obchodu, między ludźmi skłonny- 

mi ksładać ofiary bóstwom dnia, czar- 

nym, lub czerwonym, póki potęgę sta- 
nowią, by się wnet od nich odwrócić, 
gdy upadną. Mocny, dobrze uzasad- 
niony sprzeciw złożył pierwszy, jeden 
z senjorów ziemiaństwa Aleksander 

w cukierni B. Sztrala 
(Mickiewicza róg Tatarskiej) 

ją odróżnia od innych wigilij ro- 
ku. W tym dniu Kościół nie wpro 
wadza motywów, któreby przery- 
wały jego radosne śpiewy, zacho- 
wuje biały kolor szat  liturgiez- 
nych, nie ustanawia postu. ani ab- 
stynencji. 

Na pamiątkę darów, jakie zło- 
żyli Chrystusowi królowie, wierni 
w tym dniu święcą w kościołach 
mirrę, kadzidło, i złoto. Mirra jest 
symbolem człowieczeństwa Chry- 
stusa, kadzidło Jego kapłań- 
stwa. a złoto — Jego królestwa. 

  

ZAPOBIEGAJCIE CHOROBOM 
Hasło to, które obiega całą kulę ziemską, 

wzywając wszystkie kulturalne  społeczeń- 
stwa do wialki z odwiecznym wrog'em ludz- 
kości chorobami,  zmobiłizowało wszystkie 
twórcze umysły lekarskie do przeciwdziała- 
nia szerzącemu się złu, Według dzsiejsze 
go stanu wiedzy lekarskiej zapobiegającym 
wszełk'm infekcjom w jamie ustnej i krta- 
ni, gdzie najłatwiej lokują się zarazk: gry 
py, anginy, dyfterytu, szkarłatyny ; odry jest 
znakomity środek zapobiegawczy Paranint- 
Erbe. 

Paramint są to tabletki o przyjemnym 
smaku i zapachu, rozpuszczone kilka razy 
dziennie w ustach w ilości 1—2 tabietek za- 
pobiegają infekcji. 

Paramint-Erbe jest zatem _ skutecznym 
środkiem dezynfekcyjnym jamy ustnej. Na- 
leży więc go niezwłocznie zastosować wszę 
dzie, gdzie zachodzić może obawa zaraże- 
nia się, a szczególnie podczas epidemii, jak 
m domu, szpitalu, szkole itd, Korzystajcie z 
wygodnego nowego opakowania kieszonko- 
wego po 20 tabletek, które już jest do na- 
bycia w aptekach i składach aptecznych, 
MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAA AAA AAA A 
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Skirmuntt z Porzecza, żywem i stanow- 
czem słowem poparł go Woyniłłowicz 
— sprawa została przesądzona bez gło 
sowania. Nikt z ziemian mińskich u- 
działu w obchodzie nie przyjął. Wię- 
kszą mieli swobodę działania od kole- 
gów z tamtych dzielnic i wykorzystali 
ją należycie. 

Lata, o których była mowa, stano- 
wiły może najpomyślniejszą epokę w 
działalności Woyniłłowicza,  nieste- 
ty zasępiły ie dotkliwe ciosy, w ży- 
ciu rodzinnem. Kto przeszłości szanuje 
i tradycję jej ceni, ten z tkliwą troską 
o przyszłość zwykł myśleć. Myśl zdro- 
wa, która z przeszłości nam świeci i 
dzień dzisiejszy ożywia, niech trwa, gdy 
miniemy, w tych, którzy z nas powstali, 
by snuć pracy ciąg dalszy. Woyniłło- 
wicz kochał swe dzieci, których miał 
dwoje, syna i córkę, nietylko dobrą 
miłością ojcowską, on właśnie w nich 
widział tych, którzy w przyszłość nieść 
mają, przeszłości cenną spuściznę. Po- 
myślnie się hodowały, dobre rokowały 
nadzieje, gdy oto w: ciągu lat kilku, 
śmierć je zabrała jedno po drugiem, 
naprzód zmarł syn po krótkiej choro- 
bie, a w roku 1903 dorastająca córka. 

Dbałość o trwanie rodzaju, żywa w 
ptaku i czworonogu, a w człowieku 
uduchowiona myślą, sięgającą w przy- 
szłość daleką, cios poniosła okrutny. 
Wyczuł wyrok Opatrzności. W jego 
osobie, ród wybujał wspaniale, jak dąb 
wiekowy — lecz kres mu sądzony, jak 
wszystkiemu, co doczesne. Rzekł: „Tak
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Spostrzeżenia Zakładu  Meteorologicz- 
nego U.S.B. w Wilnie. 

Z dna 4 stycznia 1932 roku, 

Ciśnienie średnie 759, 

Temperatura średnia —5. 
Temperatura najwyższa —3, 

Temperatura najnższa —6, 
Opad w mm. — 

Wiatr: północny. 

Tendencja: silny wzrost, 
Uwagi: pół pochmurno, 

MIEJSKA 
— Urlop prezydźnta miasta, — Prezydent 

Zastępuje go wice-prezydent Czyż, 
— Sprama jeźdni. Jak wzmian- 

kowaliśmy, przed dwoma tygodnia- 
mi. w styczniu ma zapaść decyzja, 
co do zmiany nawierzchni jeźdni 
w mieście. 

Jak się obecnie dowiadujemy. 
sprawa ta w najbliższym czasie 
będzie szeroko omawiana w magi- 
stracie i do narad będą zaproszeni 
liczni fachowcy z innych miast. Do 
piero po wysłuchamu  opinji tych 
ostatnich zostanie powzięta ostatecz 
na decyzja. Najważniejszem jest. 
co miastu bardziej odpowiada: as- 
falt czy kostka? 
„— 75 proc, wykupionych świadectw han 

dłowych, W dniu I bm, upłynął termin wy 
kupu świadectw handlowych. Według pro- 
wizorycznych obliczeń władz skarbowych, 
25 proc, przeds'ębiorstw nie wykonało tego 
obowiązku, co należy tłomaczyć ciężką sy- 

Wkictce przebój Świala 

„KARADU” 
w kinie STYLOWY 

ODEJDZCIE STARSI, NIECH 
DZIECI ZOBACZĄ 

Okrężna  mystaroa _ przecir- 
gružlicza i przecimmeneryczna Zor- 
ganizowana przez Kasę Chorych, 
m lokalu Kina Miejskiego ma pięk 
ne zalożenia. Służy idei uzdromie- 
nia _ spoleczeństma, przestrzega 
przed rorogami rodzaju: ludzkiego 
przed dziesiątkującemi chorobami. 
Aby dosadniej niebezpieczeństroo 
gruźlicy i chorób menerycznych 
przedstamić, myśmietla się filmy 
propagandome. Wszystko doskona- 

  

le i napozór m porządku. Pójdź- 
my jednak na wystawę. 

Niedziela, 5-g0 b. m. godz. 15, 
m. 30. W poczekalni Kina Miejskie- 

_go zamęt. Co się okazuje? Jakiś po- 
czcimy człowiek zajmuje się тоуре- 
dzaniem gromady uczniaków ze 
szkól poroszechnych z sali, gdzie za 
białem przepierzeniem mieści się 
dział przeciroweneryczny  roysta- 
my. — „To dla starych dziadór!” 
— moła stróż moralności. — „A my 
juž midzieli!“ — odpomiadają roz- 
biegające sie po sali dzieciaki. 
Pozatem nie midač žadnej opieki 
lub kieromnictma mystamy. 

Odnosi się mraženie, iż ktoś u-- 
rządził roystawę i zostawił ją na 
łaskę losu. Byloby mielce pożądaną 
rzeczą, aby zostało ustalone, kto, 
jak i kiedy ma zwiedzać tę mysta- 
roę, czy młodzież może mieć  do- 
stęp do całości, a roreszcie, aby zna- 
lazł się jakiś „czynnik decydujący” 
i spraroił, by wystawa była objaś- 
niana lub przynajmniej mej BE 
nomana. 

Bóg chciał”. I z tą myślą, stale ciosy 
Przyjmował, jakie mu znieść jeszcze 
było przeznaczono, świadom, że jednak 
wiele było mu danem: zachowanie u- 
czuć prawych i myśli wysokiej, najwyż 
szych wartości duchowych. Szczęśliwy 

 Tód, który się kończy na wyżynach, w 
Zorzy — nie w bagnie. 

Dzieci zostały pochowane w kur- 
_ hanie przedhistorycznym na polach 

Sawickich, gdzie już przedtem dziad 
ich Adam (ojciec autora Wspomnień) 
Znalazł miejsce spoczynku. Odtąd ja- 

uczucie mistyczne, łączyło pozo- 
stałą przy życiu rodzinę z kurhanem 
mogilnym, dbano oń, jak o dom ży- 
wych. Można było obawiać się, że pod 
ciężarem ciosów doznanych, osłabnie 
rozmach w wielustronnej działalności 
Woyniłłowicza. Nic podobnego nie na- 
stąpiło. Zbolały, w niestrudzonej czyn- 
ności czerpał otuchę i w wierze głębo- 
kiej w mądrość wyroków Boskich, czę- 
sto niezrozumiałych dla ludzkiego umy 
słu. Według trafnej uwagi, w pewnem 

*_ przemówieniu Hipolita Korwin-Milew- 

w 

skiego, zniósł ciosy dotkliwe, mocny du 
chem, jak stary rzymianin. 

Śmierć dzieci pobudziła go do no- 
wego przedsięwzięcia. Oto postanowił 
wznieść w Mińsku kościół, gdzie, jak 
powiada „budowa drugiej świątyni by 
ła potrzebą nagiącą*. (Wsp. str. 96). 
Uzyskanie pozwolenia na podobną bu- 
dowę, kosztowało, w owych czasąch, 
nie małych zabiegów. Rozwój jej po- 
chłaniał wielkie pieniądze, które czer- 

  

tuacją, w jakiej się znajduje większość kup 
ców, 

— Termometry o podwójnej skali, Sto- 
warzyszenie Kupców i Przemysłowców: Chrze 
ścijan w Wiłne powiadamia, iż na mocy 
Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu 
z dnia 21 grudnia ub, r, termometry o po- 
dwójnej skali (Celsius-Reamur) będą mogły 
być sąrzedawane do dnia 31 grudnia 1932 r. 
pod warunkiem, by do dnia 15 stycznia 1932 
roku były zgłoszone do oplomobowania w 
miejscowych Urzędach Miar i Wag. Oplom- 
bowanie będzie wykonane bezpłatnie, 
— Ogioszenia reklamowe wewnątrz skle- 

pów, — Stowarzyszene kupców i Przemy- 
słowców Chrześcijan w W:'lnie podaje do wia 
domości, że, w myśl obowiązującego dotąd 
Statutu podatku miejskiego od plakatów, go 
deł, znaków i napisów reklamowych, poda- 
tek opłaca się też i od ogłoszeń reklamo- 
wych, umieszczonych wewnątrz sklepów i 
widocznych od zewnątrz, 

W grudniu ub, r. Rada Miejska uchwali 
ła znieść ten podatek, wprowadzając odpo- 
wiednią poprawkę do Statutu, Uchwała ta 
jednak będzie obowiazywała dopiero od no 
wego roku budżetowego, tj. od 1 kwietnia 

b. r, 
— Fuzja Kas Chorych, — Z dniem 1 sty- 

cznia nastąpiło połączenie Kasy Chorych m. 
Wilna z powiatową w jedną okręgową K. 
Chorych. Reorganizacja ta pozwoli na poczy 
nienie dużych oszczędności i wpłynie do- 
datnia na tok prac Kasy, 
— Braki w komunikacji autobusowej, — 

Wobec różnych niedociągnięć, zaobserwowa 
nych już w komun'kacji autobusowej, Ma- 
gistrat wezwał „Arbon* do usprawnienia kur 
sowania wozów j; zapobieżenia przez to zbyt 
długich oczekiwiań na przystankach, Z uwagi 
na to, że część wozów ma jeszcze przybyć, 
władze miejskie obecny stan bedą tolerowa 
ły do 10 bm. а 

Po tym terminie komunikacja _ miejska 
winna być całkowicie uporządkowana, 

Również do 15 bm, obsługa autobusów 
musi otrzymać przepisowe umundurowanie, 

— Rocznik 1911, Miejski referat wojsko 
му kończy już układanie list _ poborowych 
rocznika 1911, Wykazy te będą skierowane 
następnie do starostwa, które w kwietniu rb. 
weżwie poobrowych do stawienia się przed 
komisją lekarską. Pierwsze komisje rozpocz 
ną prace w dniu 2 maja, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Odczyt prof, Limanowskiego, — W 

dniu 10 stycznia 1932 r,, o godzinie 17,30 z 

rozgłośni wileńskiej wygłoszony zostanie 
przez prof. Mieczysława Limanowskiego od 

czyt na temat: „Życie i czyny j. E, ks bi- 

skupa dr Władysława Bandursk ego". 

RÓŻNE 
Nowe władze Wileńskie- 

go Banku Ziemskiego, — W dniu 
13 listopada roku zeszłego, ogłoszony został 
w Mormitorze Polskim nowy Statut Wileńskie 
go Banku Ziemskiego, podpisany przez pp. 
Ministrów Skarbu, Przemysłu i Handlu i Spra 
wiedliwości. 

Statut ten, wzorowany na dawnej ustawie 
Wileńskiego Banku Ziemskiego z dnia 9-go 
sierpnia 1872 roku, wprowadza w niej cały 
szereg zmian, dostosowanych do obowiązują 
cych w Polsce przepisów prawnych, uwzgię 
dniając zwłaszcza prawo hipoteczne, Zatwi:er 
dzenie projektu przez władze zabrało dużo cza 
su, bo Statut Wileńskiego Banku Ziemskiego 
musiano dostosować, tak do prawa o Spół 
kach Akcyjnych, jak i do prawa bankowego, 
ponieważ niema w Polsce normalnej ustawy 
o instytucjach kredytu długoterminowego о- 
partych na kapitale akcyjnym. Sądzimy, że 
podstawy Statutu Wileńskiego Banku Ż.em- 
skiego będą precedensem dła statutów wszeł 
kich Spółek Akcyjnych, mających przyw łej 
hpotecznych instytucyj kredytu długotermi- 
nowego, 

Statut rozszerza działalność Wileńskiego 
Banku Ziemskiego na dobra położone w daw 
nej Kongresówce, nie wyłączając Warszawy, 
i udziela mu prawa wydawania pożyczek w 
miastach pod nowobudujące się domy, 

Po wejściu w życie omawianego Statutu, 
władze Wileńskiego Banku Ziemskiego ukon 
stytuowały się, jak następuje: Prezes Zarzą- 
du Aleksander Meysztowicz, Członkowie Za 
rządu (W:ce-Prezesi) hr. Marjan Plater, Sta 
nisław Bochwic, Kazimierz Świątecki j Boh- 
dan Szachno, Dyrektorowe Kazimierz Pre- 
kier i Edward Sawoniewicz. 

— Echa Święta Chrystusa-Króla w Wit 
nie, Archid'ecezjalny Instytut Akcji Katofi- 

ckiej niniejszem padaje do wiadomości, że 
zgodnie z uchwałą ogólnego zebrana orga- 
nizacyj społecznych katolickich podczas or- 
ganizowania Święta Chrystusa-Króla, całko 
wity czysty dochód ze sprzedaży nalepek w 
sumie 168 zł. 16 gr, wyraźnie: sto sześćdzie 
Siąt osiem złotych 16 gr.) został przeznaczo 
ny na cele walki z bezrobociem. Swna po- 

pał wyłącznie z własnego funduszu, 
pilnie za nim śledził, w ciągu lat kilku 
aż do wykończenia ozdób wewnętrz- 
nych. Na ścianach pokrytych piękną 
polichromją widniały podobizny tych, 
którzy wprowadzili chrześcijaństwo w 
Polsce, Litwie i Rusi, Mieczysława, Ja- 
giełły i Włodzimierza. Ktoś zauważył, 
że Włodzimierz mógłby zostać spokoj 
nie w Kijowie, ale on, pod tym wzglę- 
dem miał zdanie ustalone, on pragnął i 
jego widzieć w świątyni. 

Tymczasem zbliżał się okres dziejo- 
wych wypadków: wojny japońskiej, 
poważnych zaburzeń wewnętrznych i 
otwarcia pierwszych w Rosji izb pra- 
wodawczych. To wszystko wprowadza 
ło pewien zamęt w życiu społecznem, 
praca stawała się bardziej gorączkowa, 
a mniej może twórcza. Sprawy pań- 
stwowe odsuwały na plan drugi, kra- 
jowe zagadnienia. Woyniłłowicz z pew 
ną nieufnością patrzył na poczynania 
rosyjskich partyj opozycyjnych, gdy 
entuzjazm dla domniemanego świetne- 
go jutra ogarniał szerokie warstwy 
społeczeństwa, Piękne gesty i mowy 
ziemców, obradujących w Moskwie w 
roku 1905, wywoływały oddźwięk ży- 
wy od Wisły do Uralu. Przyszły, pier- 
wszy poseł miasta Warszawy, Włady- 
sław hr. Tyszkiewicz, był entuzjastycz- 
nie witany na zjazdach moskiewskich. 
Jako delegatci mińscy jeździli tam He- 
ronim ks. Drucki-Lubecki ; Eustachy 
Lubański. Szczególnie ten ostatni, wra 
cał stamtąd naelektryzowany. Oczaro- 
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Zamknięcie dziewięciu szkół litewskich Soja i 
WILNO. Kuratorjum Szkolne 

zdecydowało zamknąć dziewięć 

Htewskich, prywatnych szkół 

powszechnych klerowanych przez 
litewskie Towarzystwo Oświato- 
we „Rytas“. Zamknięciu uległy 

szkoły w miejscowościach: Mi- 

ciuny, Gieluny, Koniuchy (pow. 

wii. trocki), Żujki (święciański), 
Bile (oszmlański), Pielasy, Dubi- 

cze, Powołoce (lidzki), oraz jed- 

na szkoła w Wilnie. Po ferjach 

lekcje w tych szkołach nie będą 

Już wznowione. 

Na decyzję władz szkolnych 

wpłynęło ujawnienie nleprze- 

в оОМ о 

strzeganie zatwierdzonych pro- 
gramów i używanie niedozwo- 

lonych podręczników i pemocy 

szkolnych. 

Likwidacja tych szkół nie po- 
ciągnie za sobą przerwy w na- 

uczaniu. Dia dzieci na wsi za- 
pewniono naukę języka litew- 

skiego w  lekalnych szkołach 

powszechnych, zaś dla dzieci 
szkoły litewskiej w Wilnie, będzie 

zorganizowana po ferjach Spec- 

Jaina kiasa z językiem litewskim 

jako wykładowym również przy 

jednej ze szkół powszechnych 

istniejących na terenie miasta. 

INTERWENCJA W KURATORIUM. 
Dowiadujemy się, że w zwią- 

zku z zamknięciem litewskich 
Szkół prywatnych, udała slę do 

Kuratorjum deiegacja Towarzyst- 
wa „Rytas“. Interwencja ta nie 
odniosła skutku. 

Aresztowanie nauczyciela polskiego 
przez Litwinów 

WILNO, — Z granicy donoszą, że w po- 
wiecie olick'm aresztowano w dzień Nowego 
Roku nauczycieła zamkniętej tam niedawno 
polskiej szkoły powszechnej Andrzeja Wi- 

słockiego, S 

Władze zarzucają Wisłowskiemu zorgani- 
zowanie tajnej szkoły polskiej w Giejduka- 
nach, dokąd uczęszczało 60 dzieci, Naucza 
nie miało jakoby tendencje podburzające, 

Bolszewicy na naszem terytorjum 
WILNO, — Na odcinku granicznym Dzi- 

sna ubegłej nocy zatrzymano na terytorjum 
polskiem patrol sowieck'eį stražy granicznej, 
który zbłądzł rzekomo w czasie  zadymki 
śnieżnej, Żołnierzy internowano. 

Na odcinku granicznym Raków — Iwie- 

niec na teren polski zbiegło dwóch strażni- 

ków sowieckich w pełnym umundurowaniu 
i uzbrojeniu, Uciekinierzy wyrazili chęć za- 

ciągnięcia się do armji polskiej. 

Smutny finał wyścigu po jeziorze 
WILNO. Na jeziorze Krańce 

gminy zaleskiej wśród tragicznych 
okoliczności zginęło 2 ludzi, 4 zaś 
tylko dzięki szybkiej pomocy unik- 
nęło śmierci pod lodem. 

Kilku pijanych chłopów, wraca- 
jąc z okolicznej wsi kia u- 
rządziło wyścig przez jezioro. 

W czasie szalonej jazdy załamał 

się lód i sześć sań wpadło do wody. 
Wśród tych, którzy ulegli wypadko 
wi, znajdowali się: |anina Kali- 
nówna, i Kaz, Redźko, ślub któ- 
rych miał się odbyć za kilka dni. 

Nim przybyła pomoc, Kalinów- 
i Redźko poszli na dno i uto- 

nęli. 
Cztery inne osoby uratowano. 

wyższa została przesłana do Archidiecezjal- 

nego Związku Towarzystw Dobroczynności 

„Caritas“ na ręce prezesa p. Juljana „Sawi- 

ckiego celem rozdzielenia jej wśród rodzin 

najbiedniejszych bezrobotnych, 

8 ie, — W kronice szkolnej 
numeru niedzielnego (3.1—32) mylnie zosta 
ła podana godzina obchodu  dzies'ęciolecia 
gimnazjum im, Ad. Mickiewicza. Uroczystość 
sę rozpocznie a godzinie 10 m. 30. 

— Pogłoski. — Z obowiązku dzien- 
nikarskiego notujemy pogłoski na temat przej 
ścia p. Prezydenta Folejewskiego na stano 
wisko Prezesa Sądu Apelacyjnego w Wilnie 

Jednocześnie z tem dowiadujemy się, że 
obecny Prezes Sądu Apelacyjnego p, Wa- 
cław Wyszyński ma być mianowany wce 
niinistrem Sprawiedliwości, (t) 

POCZTOWA 
— Opłaty za telefon Wilno — Tallin. — 

Od dnia 1 stycznia 1932 r, zostały podwyż- 
szone opłaty za trzyminutową rozmowę te- 
lefoniczną zwykłą w relacjach Wilno—Tal- 
ln z 5 fr, 40 c. na 5 fr, 80 c, i Warszawa— 
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Ceny HELI zniżone! 
W związku z urządzeniem własnych 

składów połączonych z torem ko- 

lejowym mam możność 

obniżenia ten węgla i koksn 
z pierwszorzędnych kopalń górnoślą- 

skich konc. „Progress'" 

Przedsięb. Handi. Przem. 

M. DEULL, wwo 
Biuro — Jagiellońska 3, tel 8-11. 
Bocznica własna — Kijowska 8, tel. 999 
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wany gromkiemi hastam,į pan, o wy- 
glądzie solidnym i usposobieniu spo- 
kojnem, jął wspomagać miejscowe or- 
ganizacje rewolucyjne znacznemi zasił- 
kami. Woyniłłowicz trzymał się, zdala 
od tych poczynań, w chmurnej zadu- 
mie. 

Jesienią w 1905 roku ustaliła się 
pewność bliskiego zwołania izb pra- 
wodawczych, wywołując żywe przy- 
gotowania do wyborów. Z przypada- 
jącym, na gubernję Mińską mandatem 
do Rady Państwa (izby wyższej) nie 
było trudności. Bardzo zgodnym wy- 
rokiem wyborców, na piastowanie je- 
go, został prezes skazany. 

Skazany, bo się on nie ubiegał ani 
go pragnął. — Czułem — powiada, że 
przewodnicząc od lat tylu ziemiaństwu, 
nia miałem prawa wymawiać się od te- 
go obowiązku nader ciężkiego, który 
na mnie wkładano, ale oderwać się od 
domu, od roli, od rodziny, od pracy kra 
jowej, że tak powiem, u podstaw, było 
dla mnie zbyt ciężkiem... Cały czas 
przebyłem w nastroju, jakby jakiemś 

odurzeniu, regulując sprawy majątko- 
we i domowe, jakby biorąc rozbrat z 
całem  dotychczasowem życiem, pra- 
cowicie w swojeni otoczeniu spędzo- 
nem. (Wspomn. 114). 

Roman Skirmuntt 

(D. C, N.) 
  

TPPCZETETO SZEW TOOK ZSDRZE ROW ROEE 
Tym wszystkim, którzy okazali serce 

w chorobie i oddali ostatnią posłagę 

$. Р, 

CZESEAWOWI 
KOZŁOWSKIEMU 

rodzina składa serdeczne podziękowanie 

RZETTNCAOE RCZZZTRESDZOPOORCZOOOY Z WORA 

Tallin z 7 fr. 40 c, na 7 fr, 80c, 

— Rozszerzenie agencji pocztowej, — W 
agencji pocztowej Pohost Zarzeczny (pow. 

Pińsk) z dniem 25 grudnia ub, r. zaprowa 
dzono służbę telegraficzną j telefoniczną. Go 
dziny urzędowe w kat, „L“, 

BAŁE I ZABAWY 
— Dancing-gridge, Dzisiaj, we wtorek, 

5 stycznia dancing-bridge, urządzany w cu 

kiern. Sztralia (Zielonego, Mickiewicza 22), 

© godzinie 22 przez Polski Biały Krzyż. 
Zabawa doskonała przy dobrej orkiestrze 

zapewniona, Wstęp 2 zł, dla pp. akademi- 

ków 1 zł, Е 
Dochód z zabawy obrócony będzie na 

cele kulturalno-oświatowe wśród żołnierzy 
garnizonu wileńskiego, którymi opiekuje się, 
jak wiadomo, Polsk; Biały Krzyż. 

— „Wielka Reduta" w kasynie  oficer- 
skiem, — Dnia 5 stycznia rb. odbędzie się 
„Wielka Reduta" w kasynie garnizonowem 
przy ulicy Mickiewicza 13, urządzana przez 
Koto Dramatyczne 3 baonu saperów, Ko- 

stjumy nie obowiązują. Z powodu braku 

adresów zarząd nie był w stanie „rozesłać 

wszystkim zaproszeń, więc można je naby- 
wać w dn, 3, 4 i 5 stycznia w kasynie gar- 
nizonowem od godz, 17—19. 

Wstęp 5 zł,, dla akademików — 3 zł, (a 
nie 8 i 4 zł, jak podano w zaproszeniach). 
Zysk przeznaczony jest na cele kult, -oświa- 
towe baonu. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski na Pohulance — „Logi- 

ka pana Būltazara“, Dzis we wtorek, dnia 
5 stycznia, o godzinie 8 wiecz, fascynująca 
komedja Marchanda, budząca niepowstrzyma 
ny śmiech na widowni, a zarazem porusza- 
jąca głębsze myśli mmo komedjowega pod 

łoża. Autor w Sposób lekki j złośliwy prze- 
sunął przed naszemi oczami skrawek życia 

mieszczaństwa francusk' ego, wyskretnie pię- 

tnując jego fanatyzm dla bogactwa, 
Jutro, 6 bm. „Logika pana Baltazara” o 

godzinie 8 w. 
W środę, dnia 7+bm. „Rewja Syswestro- 

wa" — przedostatni raz (godz, 1,15), 
— Teatr Miejski w Lutni — „Tak się 

zdobywa kobiety" (Przedostatnie dni). Dziś 
we wtorek dnia 5 stycznia, o godznie 8 w. 
„Tak się zdobywa kobiety" urocza komedja 
Verenuita, zachwycająca lekkością fabuły, u- 
rokiem tajemniczych i niespodziewanych zda 

rzeń, owianych amerykańską romantyczno- 

Jutro dnia 6 bm., o g. 8 w, „Tak się zdo- 
bywa kobiety”, 

— Poranek dla dzieci — bajka „Krółewna 
Śnieżka" w Lutni. _ Wszystkie dzieci, które 
stęskniły się już za nową bajeczką — niech 
nie zapomną wcześnie wstać w dniu 
Trzech Króli tj. 6 stycznia i czemprędzej po 
Śpieszą na godzinę 12 do Teatru Lutnia na 
przedstawienie fantastycznej i ślicznej baśni 
„Królewna Śnieżka”, urozmaiconej šp'ewa- 
mi i tańcami oraz muzyką specjalnie napi- 
saną przez p. Wł, Szczepańskiego, Fanta- 
styczne środowisko, dwór królewski, anioło- 
wie i wiele innych atrakcji podnoszą urok 
tych bajecznych czasów, Ceny znacznie zni 
żone. 

Teatr na Pohułance. Daje w środę dna 6 
bm., o godzinie 4 pp., po raz pierwszy jako 
popołudniówkę po cenach zniżonych — ko- 
medję „Logika pana Baltazara", 

Teatr w Lutni, — W środę @та 6 bm. 
o godzinie 4 pp. daje uroczą komedję Ver 
neuiła „Tak się zdobywa kobiety* — po raz 
pierwszy po cenach zniżonych, 
— Koło Dramatyczne Młodzeży przy So- 

dalicji sw, Piotra Klawera powiadamia, że w 
dniu 6 stycznia rb,, w Sal; Świętojańsk'ej 
godzinie 6 wiecz, zostaną odegrane „ 
ka" w opracowaniu reżysersk'em v. F, Ste- 
fanowicza 

: Dochód przeznacza się na opłacenie wpi 
sów szkolnych członków Koła Dramatycz- 
nego, 

   

   
W drugiej połowie grudnia ub. r, Ludwik 

Humpola, prac, Woj. Nowogródzkiego, u- 
rządzii wystawę i sprzedaż samolocików-za 
bawek, przeznaczonych na podarunki gwiaz 
dkowe, Całkowity dochód ze sprzedaży — 
przeznaczony był na rzecz bezrobotnych, 

Samolociki zabawki, znalazły wiełu ama 
torów, Dochód ze sprzedaży wyniósł kwotę 
118 złotych, przexazanych całkowicie na 
rzecz Powiatwoego Komitetu dla spraw bez 
robocia, przez p. L. Humpolę, Zabawki zna- 
lazły dla tego tak sporo nabywców, że były 
naprawdę piękne r w porównaniu z zabaw 
kami innego rodzaju w: handlu — bardzo ta 
nie, To jest jedna strona czynu obywatelskie 
go p. Humpoli. 
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Z drugiej strony należy również podkre 
ślić pożyteczność inicjatywy, Takie zabawki 
spełniają również i w dużym stopnu rolę 
propagandową w dziedzinie LOPP, szerząc 
zamiłowanie wśród najmłodszej generacji spo 
łeczeństwa w dziedzinie lotiictwa,  Swege 
czasu była nawet polemika w prasie w. spra 
wie estetyki zabawek dziecięcych j odpowied 
niego doboru zabawek, by takowe wywiera 
ły pożądany kierunek w wychowaniu mło 
dzieży, Inicjatywa p. Humpli i tu zasługuje 
na większą uwagę i prawdziwe uznanie. 

Oby więcej wśród nas było tak pojmują- 
cych jak p. Humpola swe obowiązki obywa > 
telskie, 

  

Sensacyjny proces w Stonimie 
świętami Bożego Narodzenia, Sąd 

Okręgowy w Grodnie na sesj: wyjazdowej w 
Słonimie rozpatrywał sprawę Bajraszewskie 
go i in, oskarżonych z art. 611 K, ros., któ- 
rzy ze względu na zeznania świadków ż 0- 
skarżonych tudzież jako świadczący o stop- 
niu ich poziomu kulturalnego, intelektualne- 
go i etycznego należy zakwalifikować do ro 
dzaju procesów niezwykłych. 

Przewód sądowy ustalił, że jeszcze przed 
wojną światową zamieszkiwała w Słonimie 
niejaka Marjanna Szegdewiczówna, właści- 
cielka domu i gruntów ornych, która wsku 
tek działań wojennych wyjechała do Rosji 
i po powrocie do kraju w roku 1923 zastała 
cały swój majątek w posiadanu krewnych, 
Nie tak łatwo chcieli oni ustąpić z zagar- 
niętego mienia Szegidewiczówny i kto we, 
jakby się sprawa skończyła, gdyby nie tro- 
skliwa opieka p, Janowicza-Czaińskego Da- 
wida (majora w stanie spoczynku), przy po 
mocy którego pokrzywdzona wytoczyła pro- 
ces i majątek odebrała, Aliśc: p. Janowicz- 
Czaiński przedłożył jej do uregulowania 
rachunek za „opiekę* w kwocie zł. 1500, w 
którym figurowała suma 400 zł, wydana 
przez  janowicza-Czańskiego na  niewy- 
jaśniony cel w Grodnie. Szegidewiczowa nie 
mając gotówki nie mogła wywązać się z zo 
bowiązania wówczas p, Czaiński poszedł na 
ustępstwo i zaproponował swojej klijentce 
wzaman za gotówkę odstąpiene (oczywi- 
ście bezpłatne) 6 dziesięcin dobrej ziemii, 

Czas mijał, Szegidewiczówna przekroczy- 
ła 70 roku życia, a widząc, że jest przednio 
tem napaści ludzi złej woli, postanowiła po- 
szukać sobie op'eki. Zwraca się tedy do Ko 
mitetu Parafjalnego Mahometańskego, które 
mu proponuje zapis majątku wzamian za 
dożywotnią opiekę, lecz spotyka ją tam od- 
powiedź odmowna, Wówczas zabłysnęła no- 
wa myśl, znalezienia op'ekuna-męża. Znajdu 
je nawet pewnego osobnika, który jednak- 
że sumiennie zrezygnował z propozycj 

Tem niemniej jednak projekt Szegidowi 
czówny stał się głośny już nie tylko w kole 
najbliższych, lecz był przedmiotem dyskusji 
całej ulicy. Dowiedziały się również o tem 
p. Habibulinowa, wdowa po mulle warszaw- 
skim i p, Aljewiczowa.  Zaaprobowały one 
myśl staruszki i niebawem znalazły kandyda 
ta na męża w osobie p. Bajraszewskiego Da 

wida, em, kolejarza w wieku lat 57. 
Szegidowiczówna jednakże nie bardzo u- 

fała wyznaniom _ Bajraszewski:ego i jedynie 
usilne nalegania dziewosłębów — zdołały ją 
przekonać,  Temniemniej chciała — jeszcze 
Szegidew'czówna poradzić się znachora, W 
tym też celu udaje się do wsi Niz gminy 
Kostrowickiej powiatu słonimsk'ego, do slyn 
nego tam Szymona Borduna, zapew 
ni įą, że marżeństwo z „bruneta pizyse 
sie jej nieoczekiwaną radość i szczęście docze 
sne Oraz dał na wszelki wypadek „iubczy 
ki* — zwykłe 2 kawałki cukru, które Szegi- 
dewiczówna miała włożyć Bajraszewskiemmu 
za kołnierz dła wzbudzenia płomiennej mło0- 
Ści. Porada u „znachora* kosztowała ją za- 
łedwie 1 butelkę czystej i 2 złote. 

Cagle nalegania Aljewiczowej i Habibu- 
łinowej, dodatnia opinja znachora Burduna i 
wreszcie nudna i uciążliwa starość zniewołi 
ły Szegidewiczównę do zawarcia zwązku 
małżeńskiego, Udaje się więc z Bajraszew- 
skim do miejscowego notarjusza i sporządza 
akt kupna-sprzedaży majątku, którego 'war- 
tość wynosła około 25,000 złotych. . 

A gdy ślub się odbył według przepisów 
prawa muzułmańskiego i gośce się rozeszk 
do domostw po skromnem przyjęciu już no 
cą, pani młoda zażądała od męża spełn'enia 
obowiązków małżeńskich, lecz zamast ocho 
czej zgody — spotkała się z energicznym 
protestem pana młodego, gdyż wykonanie 
żądan'a młodej n'e było tak łatwe,,, Nieba- 
wem też powstała kłótna, a za nią bójka, W 
domu zawrzało naprawdę i pewnej nocy po 
rugach p. młoda znalazła się w negliżu na 
dziedzińcu. I więcej do męża nie wróciła,,. 
W ten sposób Bajraszewsk' nabył majątek, 
Stroskana, pozbawiona majątku i opiekuna- 
męża Bajraszewska udaże się do szczerego 
„opiekuna* p, Janowicza, któremu opowiada 
detalicznie swoją tragedję życia. janowicz, 
sprytny i energiczny postanowił  zaopeko 
wać się losem Bajraszewskiej i wytacza pro 
ces Bajraszewskiemu : dziewosłębom oskar- 
żając ich o skłonienie osoby  nieświadomej 
do zawarcia niekorzystnej dla niej tranzak- 
cj (art, 611 KK), za którą grozi kara wię- 
zienia. Po całodziennej rozprawie, trwającej 
ponad 12 godzin Sad wydał wyrok un'ewin- 
niający Bajraszewskiego ; dziewosłębów z 
powodu braku cech przestępstwa, K. 

Pierwsza katastrofa 
WILNO, — Wczoraj w południe na ulicy 

Wielkiej miała miejsce katastrofa z ańtobu 
sem „Arbonu“. 

Z niewyjaśnionych dotychczas ściśle przy 
czyn, najprawdopodobniej jednak wskutek 
utracenia przez szofera panowania nad ma 
szyną, pędzący z pasażerami autobus w 
chwiłi gdy mjał Ratusz skręcił nagle w. bok 
i z całym impetem wpadł znajdujące się 

Tragiczne wes 
15 OSÓB ZATRUŁO 

WILNO, — We wsi Afince, gminy ko- 

złowskiej, podczas przyjęcia weselnego u Ja 

na Guza, który wydawał zamąż swoją córkę, 
piętnaście osób uległo zatruciu samogonką, 

Z wszem „Arbon'u” 
na postoju sanki, Wypadek nastąpił tak na 
gle, że owładnięc' paniką pasażerowie auto 
busu usiłowali wyskoczyć na jezdnię, tem- 
bardziej, że samochód błyskawicznie zbl żał 
się do murówi ratuszowych i gdyby nastą- 
piło zderzenie z ogromnej maszyny pozosta- 
łyby drzazgi, _ Skończyło sę na rozbiciu 
trzech sanek, Z ludzi nikt nie ucierpiał. 

SIĘ SAMOGONKĄ 
Czterech zatrutych wałczy ze śmiercią w 

szpitalu, Guza oraz jego żonę poleja aresz- 

towała, 

Aresztowanie oszustów 
WILNO, — W okolicy Iwieńca grasowa- 

ła banda oszustów warszawskich, którzy 
wyłudzali od rolników różne sumy pod pre 
tekstem wyrobienia im kredytów hipotecz- 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Służące - złodziejki, — Słab 

kowskiej Józefie (Lwowska 24) od 1 wrze- 
śnia do listopada 1931 r, z niezamkniętego 
mieszkania skradziono gotówkę i bieliznę, 
Ustalono, że kradzieży tej dopuściła się słu 
żąca poszkodowanej Matuk Konstancja (Wi 

leńska 45), której jednak narazie nie zatrzy 
mano i skradzionej gotówki nie odnalez:ono. 

— Z niezamkniętego mieszkania domu 
Nr 6 przy ulicy Szopena na szkodę Fiodoro- 
wicza Aleksandra dokonano kradzieży gotów 

ki w sumie 50 zł. Ustalono, że kradzieży tej 
dokonała służąca Fiodorowicza — Biedów. 
na Emlja (Szpitalna 5), którą nie zatrzy 
mano, 

— Wędrujący owies, — Z niezamknięte- 
go magazynu wojskowego przy ulicy Łegjo 
nowej dokonano kradzieży owsa, wartości 
nieustałonej, „Sprawczynię kradzeży Pietkie- 
wicz Wiktorję (Wadociągowa 16) ze skra- 
dzionym owsem zatrzymano. 

— Prezent Kasie Chorych. — W  dniu 

nych w bankach państwowych. Aferzystów 
w liczbie pięć osób, w tem dwie kobiety po 
licja onegdaj ujęła w momencie, gdy pro- 
ponowali „kredyty"” pewnemu ziemianinowi, 

  

2 bm, w lokalu Kasy Chorych „, znaleziono 
podrzutka pici żeńskiej w wieku około 8 dni 
i umieszczona w przytułku Dzieciątka Jezus, 

— Zderzenie taksówek, W dniu 
3 bm, szofer Zamaro Antoni (Olimpja 6) 

le taksówkę Nr 38232, przy prowadzą: zbiegu | 
ul. Kolejowej ; Ostrobramskiej najechał na 
taksówkę Nr 38292, prowadzoną przez szo- 
iera Bujnowskiego Konstantego (Zarzecze 
Nr 12). Taksówki zostały nieznacznie uszko-- 
dzone, 

— Okradziony na przystanku, — 
Przedwczoraj okradz'ono oczekującego na 

autobus p. Juljana Wierzdzowskiego (Kole 
jiwa 3). Wyciągnięto mu portfel z pieniędz 
"mą i dokumentami. й 

— Kradziež na bala. W nocy z soboty | 
na n'edzielę w kasynie garnizon Emi- 
lowi Fiszerowi (hotel Ermitaż) skradziono | 
palto i instrument muzyczny. Fiszer grał w 
orkiestrze podczas balu, 

(Dokończenie kroniki na str. 4-ej).   
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TROKI 
— Okradzen'e podoficera KOP. — Nie- 

znami sprawcy okradli sierżanta KOP Andrze 
jewskiego, zabieając mu garderobę warto- 
ści 1500 złotych. 

MOŁODECZNO 
— Strzały przy podziale grun- 

tom. — We wsi Rajewszczyzna, J, Cybul 
ski na tle nieporozumień wynikłych przy po- 
dziale gruntów postrzelił ciężko z fuzji są 
siada M, Jareckiego, 

— Tajna gorzelna, We wsi Kapłany, gmi 
ny czenickiej, u Grzegorza Sienkiewicza u- 
jawniono potajemną gorzelnię, Aparat i sa- 
mogonkę w ilości kilkunastu litrów zakwe 

stjonowano, 

SWIĘCIANY 
— Pobity przez pastucha. : Na 

ile rozrachunków za pracę mynik- 

la sprzeczka między Ant. Porzenie- 
ckim, mieszkańcem msi Maciuny, 
sminy mielegjańskiej, a jego pa- 

stuchem 16-letnim Ant. Rakszto- 
lem. 

Pastuch pobił ciężko Porzenie- 

ckiego, tak, że musiano go uloko- 

roać m szpitalu. 

LIST DO REDAKCJI 

Szanowny Panie Redaktorze! 2 

W Nr, 283 „Dziennika Wileńskiego" z 

dnia 23 grudnia 1931 roku, został wydru 

kowany artykuł pod nadgłówkiem „Za (2) 

kulis žycia g'mnazjum litewskiego w Wilnie“, 

«w którym redakcja tego dziennika zamiesz- 

cza ubliżające i niezgodne z prawdą albo nie 

ścisie wadomości; znając dobrze intencje 

i metody „Dz. Wil." dyrekcja gimnazjum nie 

znaćduje za odpowiednie prosić jego „redak- 

cję o sprostowanie zamieszczonych w'adomo 

ści, natomiast ma zaszczyt prosić o to Re- 

dakcję „Sowa”, 

Otóż nieprawdą jest, że uczniowie klas 

starszych gimnazjum im. Witołda Wiełkiego 

w dniu 15 grudnia nielegalnie obchodzili, jak 

to twierdzi „Dz. Wił,", rocznicę święta komu 

nistycznego „Dzień głudnych”, jak również 

nieprawdą jest, że kierownictwo gimnazjum, 

dowiedziawszy sę o zebraniu uczniów, zwoł 

miło ich do domów, motywując to nieobecno- 

ścią profesorów, kiedy w rzeczywistości tył- 

ko p. Szłapelis rzekomo bawił wtedy w Li- 

twie. Natomiast prawdą jest, że jak w dniu 

15 grudnia, tak równ'eż przedtem i potem, 

szkolne zajęcia w gimnazjum odbywały się 

normalne, żadnego „dnia głodnych” nie 0b- 

chodzono i z tega powodu do domu uczni nie 

zwiałniano, a nauczyciel dr Szłapełis, o któ- 

rym „Dz. Wi." podaje tak skrupulatne wia- 

domości, w tym dniu miał normaln'e wszy- 

stkie swoje pięć godzin lekcyj, które według 

rozkładu przypadały na ten dzień; o dniu 

wyjazdu jego da Kowna, jeżeli to tak inte- 

resuje redakcję „Dz. Wil.““, można dowie- 

dzieć się u odnośnych władz. 

Korzystając ze sposobności i chcąc uchro 

nić gimnazjum im, Witolda Wielkiego od 

nesłusznych zarzutów, liczę za obowiązek 

wyjaśnić co następuje: : 

W dniu 15 grudnia 1931 roku dyrekcja 

gimnazjum była poinformowana, że dzień 

przedtem, tj. 14 grudnia, wśród uczących 

się kursowały pewnego rodzaju ulotki, pod- 

budzające młodzież do wyjścia w dnu 15 

grudnia dochodzeniu miyjašnita się niedozwo 

raźnem dochodzeniu wyjaśniła się niedozwo 

lona dziatalnošė trzech uczących się, którzy 

natychmiast byli odestani przez dyrekcję do 

domów aż do wyjaśnienia ich losu przez ra- 

dę pedagogiczną, : 

Po zreferawaniu tej sprawy w  Kuratorjum 

dyrekcja gimnazjum zwołała w dniu 19 gru- 

dnia radę pedagogiczną, która po szczegóło- 

wem obsądzeniu przebiegu całej sprawy wy- 

jaśniła niedozwołoną działalność pięciu u- 

czących się, z których trzech, jako więcej 

aktywnych, postanowiła usunąć z gimnazjum, 

a dwóch pozostałych zmusła do wystąpie- 

nia ze szkoły, grożąc w przeciwnym razie 

usunięciem, 

Przytem stwierdzam, że całe grono nau- 

czycielskie powiierzonego mi g mnazjum, jed- 

nogłośn'e potępiając n'elegainą działalność 

uczącej się młodzieży, jest głęboko przeko- 

nane. że litewska młodzież szkolna wogóle 

"nie jest skłonną do akcji komunistycznej i w 

razie potrzeby stawia jej należyty opór; co 

zaś się tyczy wyżej wymienionych nieszczę- 

śliwych wykolejeńców, to trzeba przypusz- 

czać, że oni byli podstępnie wciągnięci do 

karygodnej organizacji przez działające poza 

murami szkoły czynniki, którym nie wiado- 

mo o co więcej chodziło: czy 0 prowokator- 
skie wciągnięcie młodzieży naszej da organi- 

zacji komunistycznej, czy zaś o skompromito 

wanie gimnazjum litewskiego, do czego pew 
nego rodzaju osobniki oddawna systematy- 

cznie nie przebierając środków dążą. 
Na inne insynuacje „Dz, Wil.“, zamiesz- 

czone jak w wymienionym Nr 283, tak rów- 
nież i; w Nr 286, i noszące wyražne ślady 
niesumiennej dziennikarskiej fantazji, nie u- 
znaję za potrzebne odpowiadać, 

Z prawdziwym szacunkiem 

M, Szyksznis, 
Dyrek. Gimn. im, Witoida Wielkiego, 
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TWOJE DZIECI UCZĄ — 88 
w OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYSŚ 
POMYŚLAŁ O TRAGEDII MA- 
TEK, KTORYM OBCA SZKOŁA 
WWYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 
Fióż grosz na, Fundusz Polskiego 
szkolnictwa zagranicą”, na konta 
P. K. O, 21895, Komitetu Obche- 
du Z5-iecia Wałki o Szzołę Polską 

„ Kte był mordercą? 
— Wiem, że postąpiłem źle, ale 

wobec specjalnych okoliczności, tak, 

właśnie specjalnych okoliczności... 

— Jakich okoliczności? — pytałam 
gwałtownie. 

Pedgett zbudził się nagle i, zdaje 
się, nie zrozumiał odrazu, o co chodzi. 

Wreszcie zmarszczył brwi o odpowie- 
dział oschle: 

— Przepraszam panią, ale to do pa- 
ni nie należy! 

Wskoczył do wagonu i wychylił się 
przez okno. 

Jak wyrwać 
myślałam. 

— Naturalnie, — zasyczałam po- 
gardliwie, — jeśli pan wstydzi się przy 
znać, 

Na szczęście cios okazał się ideal- 
nie wymierzony! Pedgett wyprostował 
się i poczerwieniał: 

— Wstydzę się? Ja?.. 
— Dlaczego pan nie chce powie- 

dzieć?... 
W trzech króciutkich zdaniach wy- 

  

mu prawdę? — po- 
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Mackiewicz. 

== ri 

Wydawca Stanistaw 
       r 

SPORT 
Turniej hokejowy w Katowicach. 

W Katowicach na sztuczaym torze lodo- 
wym odbył się międzynarodowy mecz hoke- 
jowy z udziałem: Kanada (Ottawa), Polska 
(kład reprezentacyjny), Austrija (Wiener 
£isiavf verein), Niemcy (Brandenburger E.V) 
1 Rumunja (reprezentacja.) 

W pierwszym dniu turnieju — 31 grud- 
sia — zesyół polski osłabiony brakiem Krie- 
gera poniósł dctkliwą porażkę wyrażającą się 
<yfrowo 90, a wiedęńczycy pokonsli łatwo 
uiemców 5:1. 

W drugim dniu Kanada miała za prze- 
ciwnika kombiaowany team  Pclska—Austrja 
i poko n:ł+ go w stosunku 5:0. 

Niemcy zwyciężyłi Rumunów 2:0. 
Na zakończenie turnieju rozegrano dza 

mecze Pólska team | — Wener E. V. i Ро!- 
ska tesm Il — B <ndenburger E V, 

W obu spot am ::h d użyny połskie po- 
niosły porażki przcy ywając z wiedeńczykami 
0:1 i niemcami 0:2. 

Młode drużyny nasze trzymały się cały 
czas dob ze jednak musiały ulec lepszym 
tecunicznie przeciwnikom, 

Zazna:zyć należy, że w reprezentacy|- 
nych zesp łach p Iskich grali dwaj zawodni- 
cy wileńscy bracia Józef i Czesław God- 
lėws: y. (t) 

iš E 

i 

E 
DWUDZIESTOLECIE HARCER- 
S$TWĄ NA WILEŃSZCZYZNIE 

Wobec przypadającej w roku 1932 

  

Dwoje dzieci 
przyjmę 

do kompletu 
pierwszy rok nauczania 

z francuskim 

Wiwulskiego 2, m. 15. 

    

dwudziestej rocznicy powstania orga- 
nizacji harcerskiej w Wilnie, Zarząd 
Oddziału Wileńskiego Związku Har- 
cerstwa Polskiego postanowił uczcić 
tę rocznicę przez wydanie Księgi Pa- 
nuątkowej, poświęconej historji pow- 
stania i rozwoju ruchu skautowego 
na ziemiach północno - wschodnich 
Rzeczypospolitej oraz przez zorgani- 
zowanie muzeum harcerskiego. 

Ażeby rzetelnie wywiązać się z 
tego zadania, należałoby oprzeć się 
na ścisłych danych, których, niestety, 
z okresu pierwszego dziesięciolecia 
niema w archiwum Zarządu Oddziału 
a to ze względu na konspiracyjny 
charakter ówczesnej pracy. 

W celu więc uratowania rozpre- 
szonych pamiątek, zabrania materjału 
do historji organizacji oraz ustalenia 
dokładnej listy byłych kresowych 
harcerek i harcerzy, Zarząd Oddziału 
zwraca się z gorącym apelem do 
wszystkich, którzy kiedykolwiek byli 
w szeregach harcerskieh na Wileń- 
szczyźnie, do wszystkich byłych dru- 
hen i druhów, abyście odświeżyli w 
swej pamięci chwile, a nieraz całe 
lata spędzone w organizacji i bez- 
zwłocznie nadesłali dokładny swój 
adres, co da możność zarejestrowania 
Was, przesłania Wam kwestjonarju- 
szy i w miarę możności uzupełnienia 
p.zy Waszej pomocy zebranych już 
wiadomości i szczegółów. 

Szczególnie rodziny nieżyjących 
już harcerek i harcerzy proszone są 
o nawiązanie kontaktu. 

W księdze pamiątkowej zamierzone 
sa również działy poświęcone udzia- 
ovi harcrestwa naszego w polskim 
wysiłku zbrojnym oraz w  organizo- 
waniu ruchu harcerskiego na emigra- 
cjt w Rosji. 

Zgłoszenia wraz z dokładnym adresem 
przyjmują: 

1) Zarząd Oddziału Z. N. P. Wilno, Pa- 
14 Reprezentacyjny Rzplitej, 

2) Ks. Kanonik Zygmunt Lewicki—Mic- 
kiewicza 19. 

3) Prof, Dr. Wacław Dziewulski—Zakre- 
twa 21. 

4) Ewa Makowska-Gulbinowa — Bonifra- 
terska 6, 

5) Antonins Šwidziūska—M., Pohulanka 8 
szkola „Šwit“, 

6) Wauda Maleszewska — Komendantka 
Chorązwi-—Biskupia 10, 

7) Wanda Rewieńsks —- Jakóba Jasińskie- 
o 15, 

: 8) Prof. Stanistaw Jarocki—Mentwillow- 
ska 11, 

9) Wizytator Antoni Narwoysz, Zakreto- 
wa 11 m. 4, 

10) Wiesław Cywiński — Słowackiego 4, 
mieszk. 4. 

11) Józet. Grzesiak Komendant Chorągwi 
W. Pohulsnka 32 2, 

12) Mateusz Puciata— W. Pohulanka 32-2, 
Zarząd Oddziału ufa, że wszyscy, co 

przęszli przez szeregi Harcerstwa Kresowego, 

pragnąc przyczynić się do powcdzenia zbio 

rowego wysiłku, odezwą się bezzwłocznie na 

wezwanie, 
Przewodniczący Zarządu Oddziału 

(—) Dr, Władysław Bandurski Biskup. 
P. S$, Wszystkie pisma polskie przoszone 

sę o przedrukowanie. 

jaśnił wszystko Nareszcie tajemnica 
Pedgetta została odkryta. Ale było to 
zupełnie nieoczekiwane odkrycie! 

Wracałam wolno do hotelu. Wrę- 
czono mi tam depeszę. Zawierała ona 
szczegółowy opis podróży do Johan- 
nisburgu, gdzie miał czekać na mnie sa 
mochód. Ale dgpesza była podpisana 
nie „Endi“, a „Harris“. 

Usiadłam z depeszą w ręku i dłu- 
go rozmyślałam nad tem, co mi czynić 

wypada, 

ROZDZIAŁ XXXII 

Pamiętniki sir Pedlera. 

Johannisburg 7 marca. 

Przyjechał Pedgett. Oczywiście wie 
je od niego intrygami i tajemnicami. 
Od pierwszego słowa zasypał mnie 
wszelkiego rodzaju wiadomościami o 
strajkach i rewolucji, ale przerwałem 
mu, każąc rozpakować maszynę do pi- 
sania. 

Maszyny psują się zwykle w podró 
ży, miałem więc nadzieję, że uda mi 
się pod pretekstem reperacji maszyny 
wysłać go na parę godzin.. Niestety nie 
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wiicze zęby 
— Podziekowanie, Zaiząd Stowarzyszenia 

Bratnia Pomcc Polsk 'ej* Młodzieży Akademi- 
ckiej USB w Wilnie składa Sz, Firmie Rut- 
kowski i Domagała gorące podziękowanie za 
łaskawe bezinteresowne wypożyczenie  kili- 
mów na udekorowanie Ognska Akademi 
ckiego w dniu Sylwiestra, 

Obady ulgowe. Zarząd Bratniej Pomocy 
Pol. Młodz. Akademł USB zawiadamia Koż, 
Kol., že ostateczny termin składania podań 
o obady ulgowe upływa z dniem 8 bm, 

Podanie do Domu Akademicikego można 
składać do dnia 13 bm, 

Radjo wileńskie 

Wtorek, dnia 5 stycznia 1932 r, 

11,58 Sygnał czasu. 
14,15 Muzyka z płyt, 
15,15 Kom, z Warszawy. 
15,25 „O planowaniu w pracy* 

z Warszawy, 
15,50 Audycja @а dzieci z Warszawy. 
16,20 „Walka o brzydotę** — odczyt z 

Warszawy, 
16,40Codzienny odcinek powieściowy, 
16,50 Muzyka z płyt. 
17,10 „O sposobie prowadzenia sporów" 

— odczyt ze Lwowa, 
17,35 Koncert z Warszawty, 
18,35 Kom. Wileńskiego Aeroklubu, 
19,00 Przegląd litewski, 
19,20 „Z dziejów muzeów wileńskich — 

odczyt. 
19,40 Program na środę, 

— odczyt 

19,45 Prasowy dziennik radjowy z War- 
szawy, 

20,00 „,„Cyrk i ludzie cyrku* — feljeton z 
Warszawiy. 

20,15 Koncert z Warszawy. 
21,55 Skrzynka technczna z Warszawy. 
22,10 Koncert z Krakowa. 
22,40 Kom, i 'muzyka taneczna z Warsz. 

Gfiary 
Zamiast powinszowań świątecznych: 
Witołd Bujwid na Polską Macierz Szkol- 

ną zł, 2, 
IPr, B. na Komitet Chleb Dzieciom zł. 3, 
Doktor H, K, na bezrobotnych zł. 10, 

WYYYYYVYYYYYYYVYYYYVYVYVYYVYVYVYVYVYYVYYYYVVVYVY 

W alerjan Charkiewicz 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
I Blałorusi—szkice historyczne zł, 6,— 
iacyd Jankowski (Joha oł Dycalp)-— 
życie i twórczość ‚ zł. 18— 

Bez steru | busol! (Sylwetka 

  

x prof. Michała Bobrowskiego) ®— 
Ostatnie lata Alumnatu Pa- 

pieskiego w Wilinie 0.86 
„Żyrowice—łask krynica 0.50 
$lerwsze trudy | wałki wt- 

leńskich kolejarzy . . 6.38 

SKŁAD GŁÓWNY w KSIĘGARNI 
ŚW. WOJCIECHA w WILNIE 

  

    

  

    

        

Uwadze Szanownych Pań 
w pierwszorzędnym zakładzie 
fryzjerskim przy ul. Zawalnej 
28 30 (róg Trackiej) w salonie 

damskim pracuje obecnie 

„KAROL“ 
były pracownik Нгту „Klara“ Do sa- 
lcnu damskiego froniowe wejście z 

ul. Trockiej. 

i A МИ НОИННАИИНННУ 
Pianina firm „ERARD“ 

„Betting i, <.A.Fibiger 
uznane za najlepsze w 
kraju. Sprzedaje na raty 

i odnajmuję. 
Kijowska 4. H. Abełow. 

(MII 

  

  

  

Juki fortepianów, Piana, Fisharmadj 

K. Dąbrowska 
(F-ma istnieje od r. 1874) 

Wilno, Niemiecka 3, m. 11 

  

Ty Ak A K 
1851/VI, 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

rewiru II-go z siedzibą w Wilnie, przy ulicy 
Zakretowej Nr 7, zgodnie z art. 1030 U.P.C, 
podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 
15 stycznia 1932 roku, o godzinie 10 rano, 
w Wilnie, przy ul, Żeligowskiego Nr, 1 m, 22, 
odbędzie się sprzedaż z Icytacji, należącego 
do Władysława Światopełk-Mirskiego mająt 
ku ruchomego, składającego się z umeblo 
wania, oszacowaiego na susnę 2,073 zł. 

Komorn:k sądowy W, Lisowski. 

Gl gj i) ННННННННН” 

przewidziałem  przeklętego zwyczaju 

Pedgetta, który robił wszystko porząd 
nie i z pedantyzmem. 

— Już rozpakowałem wszystko, — 

oznajmił, — maszyna do pisania jest 

w porządku. 
— Jakto wszystko? 
— Wszystkie rzeczy! W tej liczbie 

dwie małe skrzynki. 
—- Szkoda bardzo! Tego nie nale- 

żało otwierać. One należą do pani Bler. 
Pedgett wpadł w rozpacz: nie lu- 

bił popełniać błędów. 

— Proszę zapakować to natych- 
miast, — rozkazałem złośliwie, — a 
potem niech pan pospaceruje po mie- 
ście. Niech się pan śpieszy, bo jutro 
miasto może być obrócone w perzynę! 

— Ja chciałbym pomówić z panem 
o pewnej sprawie, kiedy pan będzie 
miał czas... 

— Nie mam ani chwili wolnej! 
Pedgett odszedł. 
— Ale, — zatrzymałem go, — cóż 

ciekawego znalazł pan w skrzynkach 
pani Bler? 

— Futrzane czapki tubylców, ple- 
cione koszyczki, do których n 
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KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Tutrakramgte 5 

  

ZEEĄI 
| 

Od poniedzialku 4 stycznia 1932 r. 

A CH DÓW w rolach głównych: Anette Berson i Les Mathot. 

Koncerto *a orkiestra pod bztutą M. 
Ceny miełsc ba kon 30 gr. psrter 60 gr. Kssa czynns odg. 3.30do 16 =. 

Salnickiego. 

  

Bźwiękowy 

KINC-TEATR 

„BELI £ $© 
al. WILENSKA 38 

ROZWÓ   

Premiera! Pełna czaru ulu'ienica publiczności NORMA tHEARER oczsruje wszystkich w najnow. swej krecji od- 
znaczonej pierwszą nagrodą na konkursie gry aktorskiej w Ameryce 

w/g powieści Urszuli Parrot 

DRA 
„Kobieta dła wszystkich i dla jednego* 

W tel. męskich Conrad Nagel, 

Atrakcje dźwiękowe. Na 1-szy sesns ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6,8 i 10.15 

Chester Moris i Montgomery. 

Wir6tcel Niezrównana Greta Garbo w superfilmie „Natrhnienie'" 

  

KINO 

HOLLYWOCE 
Mickiewicza 22 tel. 15-28 „Trader Horn“ jest na   

w 

jwiększą chlubą kajtury i sztuki. 

Dzš premjera! Film cu4! Film obawienie! Nainiększy film wszystkich czasów. 

p. t. pERADER BERRY 
rol. gł Harry Garey i Edwina Brosth 

Czegoś podobnego Świat jeszcze nie widział. 

ы Nad program: Atrakcje dźwiękowe. 
4, 6, 8i 1015 w dnie świąt o godz. 2-ej. Dla młodzieży dozwolone. 

Seansy Fo godz 
Na l-szy seans ceny zniżone, 

  

  

Dzi ! 

CEJIN© 
WIELKA 47. tat, 18-41 

Arcyseusscyjny przebój dźwiękowy! 

o g. 4, 6,81 10,30, w dnie świąt o godz. 

Potężne arcydzieło Abia Gance'a 

KONIEC ŚWIATA 
W rol. gł Abel Gance, Goliate Darfauil : inni. Nad progam: Atrakcje dźwiękowe. 

Podług idei Flammariona. Oramat miłosny 
i tragedja ludzkości zagrożonej zagładą 

Początek, 
2-ej. Na l-szy seans ceny zniżone, 

Nastęcny prrgram: Przebój dźwiękowy „Ksieżniczka Tarakarowa“, 

  

Dźwiękowe Kiuo 

„PAN“ 
Na 1-szy seans ceny zn 

Dziś! Sensacja dnia! Największy sukces 

SEKRETARKA OSOBISTA 
Pawła Abrahsma. Wspaniały film o przepięknych melodjach i arcyzabawnych sytuacjach, W rol.gł. MARY GLORY 
i wytworny Jean Murat. Nad program: Najnowsze atrakcje dźwiękowe. Pocz. o godz.:4, w dnie Św. o godz. 1-ej. 

Wkrótce: Przebój dźwiękowe „Dawid Golder**. iżone. 

Europy i Ameryki 

Reżyseria: Wilhelma Thiela. Mu- 
zyka słynnego kompozytora 

  

  

  

Dźwiękowy Dziś! Zupełnie nowe wydanie udźwiękowione. Najpiękniejszy film wszystkich czasów p. t. 

Kino-Teatr RE R € SĘ Potężny epokowy dramat z rosyjskiego życia w 18 akt. 

„STYLOWY | w JEĘ AR (całość w jednym seansie). W rol. gł. Iwan Mozžuchin į 
Wielka 36 Natalja Kowanko. Pocz, Seans, o g, 2, 4, 6, 8 i710,15. Ceny od 40 gr Następny program: С. K. Feldmarszalek 

Dziś! Wielki polski Kiote Poźniej! NIEBEZPIECZNY RAJ czy! zwycięstwo) 
„ŚWIATOWID * | Piękny dramat p-g głośnej powieś i Conrada Korzeniowskiego. [Film zrozumiały dla wszystkich. Polska mowa 

Mickiewicza 9. Polski Śziew! W rol. gł urocza Marla Malicka ulubieniec Wilna Adam Brodzisz I Bogusław Samborski oraz 
piękna rewja p. t Muzyka Różnych Narodów. Prześliczne śpiewy i tańce. Molodyjna całość!       

Prz 
    

emysł Gumowy „ARDAL'”, Sp. Akc. w Lidzie 

BILAN$S 
  

  

5 

  

AKTYWA na dzień 1 llpca 1931 roku PASYWA 

| 1. Kasa ZŁ. 1,926,10 1. Kapitał Akcyjny Zi. 750,000— 
| 2, Maszyny „ 497,709,64 | 2. Kap:tał Amortyzacyjny „ 60.227,17 

3. Nieruchomości „‚ 264,130,20 3. Kapitał Rezerwowy „  11,628,79 
4, Narzędzia „ 115,088,28 4. Wierzyciele « 276.771,73 | 
5. Ruchomości „ 17,399,78 5. Pożyczki Długoterminowe „ 713.122,98 
6. Surowce »„ 151,549,81 6. Akcepty własne „ 498,668,38 
7. Gotowe Wyroby » 882,326,74 | 7 Banki » 44,167,15 
8. Półfabrykaty w»  <8,'36,32 || 8. Odbiorcy „ 10,616,35 

9. Odbiorcy + 34,576,59 9. Składy Fabryczne = 1,541,31 
10. Wierzyciele » 51.844.385 || 10 Sumy Przechodnie „ 46,337,18 
11. C. B S, Wyrcb Polskich Fabryk Obuwia 

Gumowego „„ 96,397,€8 
12. Inkaso „ 53,976,66 
13. Banki „ 14,057,65 
14. Składy Fabryczne »„ 20,356,86 
15. Koszty Handlowe э› , 8С.943,29 
16. Sumy Przechodaie „  18,120,49 
17. Wsluty Obce 5 33 86 
1P, Weksle protestowane % 4 265,27 
19. Straty „ 130 741.97 

ZŁ. 2,413,081,04 Zi. 2,413,081,04 
20. Różni za kaucje »  48,053,70 | 11. Akcepty Gwarancyjne З 418,053,70 
21. Weksle Gwarancyjne w portfelu 15.000.— | 12. Różni za weksle gwarancyjne > 15,000, — 

Zi. 2846,131,74 
PEPIESTWEU ZEK DORNA 

Zi 2,846,134,74 
| аВОЛНО мы оаОа оРнС 

W-n. Rachunek Strat I Zysków za rok 1930—31. Ma. 
Koszty Handlowe ZŁ 580,222,36 | Gotowe Wyroby ZŁ, 527,615,53 
Amortyzacja „ 30,536,80 || Straty „ 130,741,97 
Różne Straty » 47,598,34 4 

ZŁ. 658,357,50 ZŁ. 658,357,50 

Podpisali: (—-) S. Mełup, Prezes Zarządu. 

M. Wileńczyk, L. 

  

Cukierman członkowie Zarządu” 

Podpisał: (—) 1. Paszyński buchalter. 

"AK « 

я ŚMIAŁOWSKA kie RASTI 

Lekarze przeprowadziła się al 

PYYYYYYYYVYYYYYYYVYYYEF 

suwa zmarszczki, piegi, 
wągry, łupież, brodaw- " DOKTOR 

J. BERNSZTEIN 
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— Gdyby pan był mądrzejszy, Ped- 
gett, sambyś zrozumiał, że te przedmio 
ty nie mogły do mnie należeć! 

— Sądziłem, że są własnością miss 

Petigrue. 
— Właśnie, dobrze, że mi pan o 

teim przypomniał, — zawołałem, — 
skąd pan wykopał tę podejrzaną sekre- 
tarkę? 

Powtórzyłem mu rozmowę z urzęd 
mikiem. Oczy Pedgetta nabrały odrazu 
wyrazu, zbyt dobrze mi znanego. Mo- 
mentalnie zmieniłem temat, ale było już 
zapóźno. Pies myśliwski poczuł ślad 
dzikiego zwierza! Pedgett zamęczył 
mnie bezmyślną historją o jakimś za- 
kładzie, służącym okrętowym, rolce fil- 
mów, podrzuconych przez illuminator 
na „Kilmorden Castle" i t.d. i t.d... dłu 
gi czas nie mogłem zrozumieć. 

Zobaczyłem go znów podczas śnia- 
dania. Jak warjat wpadł do jadalni, 
krzycząc, że widział na ulicy Riborna. 

— Co? 
— Ależ tak, widziałem iak Riborne 

zeszedł przez ulicę i poszedłem za    
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nim, wie pan, z kim on rozmawiał? z 

miss Petigrue! 
— Tak, sir Eustachy: z miss Peti- 

grue! Ale to nie wszystko jeszcze! Pró 

bowałem zebrać trochę informacyj 0 

niej... 
— Zaczekaj pan, co oni robili z Ri- g 

bornem? 
— Oni poszli razem do antykwarju 

sza. Czekałem na ulicy całą wieczność, 
wreszcie straciłem cierpliwość i wsze- 
dłem do sklepu. Nie było tam nikogo. 
Musi tam być jakieś drugie wejście. 

Patrzyłem na niego w milczeniu. 
— Wróciłem więc szybko do hote- 

lu i zacząłem zbierać informacje, — 

Pedgett zniżył nagle głos tajemniczo— 
Czy pa wie, że służba hatelowa widzia- 

ła, jak w nocy z jej pokoiu wychodził 
mężczyzna! г 

— Mėj Bože! A ja uwažalem ją Za 

wzór cnoty! : ] 

Pedgett mówił dalej, nie zwracając 

uwagi na mój okrzyk: : 

—. Przeszukatem jej pokėj i iak pan 

myšli, co ja tam znalaztem? 

Wzruszyłem ramionami. Czegoż bo 
nie można znaleźć w pokoju starej pan- 
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ny! 
— Oto tę rzecz! 
Uroczyście pokazał mi brzytwę. 

— Czy pan słyszał kiedy o tem, że- 
by kobieta się goliła? 

Widocznie Pedgett nie czytuje ni- 
dy ogłoszeń w tygodnikach kobiecych 

Dla ludzi, którzy je kiedykolwiek czy 

tali, brzytwa nie przedstawia wyłącz- 

nie męskiego artykułu tualetowego. 

— A co pan powie o tem? 
Triumfująco wyjął z kieszeni peru- 

kę. 
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— Czy rozumie pan teraz, że pod , 

postacią miss Petigrue ukrywał się 

mężczyzna? 
— Możliwe! — zgodziłem się bez 

zdziwienia, — Dosyć jest spojrzeć na 

iej nogi... 
— A'teraz sir Eustachy, chciałbym 

pomówić o moją osobistej sprawie. 

Paóskie stałe dowcipy i drwiny na te- 
mat mej podróży do Włoch, przekony 

wują mnie, że pan już dawno wie o 
wszystkiem. 

Aha, nareszcie Pedgett zdecydował 

się powierzyć mi swe florentyńskie ta- 

jemnice!! 
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    ktor w. z. Witold Tatarzyński.      
  


