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Rok kryzysowy W 
1931 rok był nietylko dalszym cią- 

giem kryzysu gospodarczego, lecz jest 
jego pogłębieniem. 

Kryzys gospodarczy w 1930 roku 

przejawiał się ogólnym spadkiem cen 
hurtownych. Ogólny indeks cen w 
ciągu 1930 roku przejawiał się ogól 
nym spadkiem cen hurtownych. 6l 
ny indeks cen w ciągu 1930 roku spadł 
w 132,3 do 115,2. Poza ogólnym upad 
kiem cen zwiększyła się różnica cen 
produktów agrarnych i surowców 2 
jednej strony, środków produkcji i 
dóbr konsumcyjnych z drugiej; wskaźr 
nik cen produktów agrarnych spadł 
ze 121,8 do 106,7, surowców ze 128,3 

do 107,5, środków produkcji ze 139,5 
do 134,2, dóbr konsumcyjnych z 168,4 
do 147,1. 

W 1931 roku widzimy toż samo 

zjawisko, poniżej przytaczamy wskaź 
niki początku 1931 r. i końca tegoż 
roku. 

dobra 
kon- 
sum. 

prod, 
ogólny agrar- 
indeks ne 

styczeń 
19831 r. - 115,2 106,7 

su- środki 
rowce prod. 

107,5 134,2 147,1 

16 grudz. 
1931 r. 103,6 93,5 969 127,9 1324 

Ogółny indeks cen w 1931 „roku 

spadł o 11,6 proc., produktów agrar- 

nych o 13,2 p:oc., surowców o 6 proc. 

środków produkcji o 6,3 proc. dóbr 

konsumcyjnych o 14,7 proc. 
Ogólny spadek cen w ciągu ostat" 

nich 3 lat jest uwarunkowany zmniej 

szoną produkcją złota. Okresy zwiękr 

szonej produkcji złota są okresami 

zwyżki cen, zmniejszonej produkcji — 

„zmiżki. Okresy zwyżki cen wywołują 

ożywienie gospodarcze, okresy zaś 

zniżki — depresję. Tu mamy jedną z 

przyczyn współczesnego kryzysu go- 

spodarczego. 
Dysproporcja cen produktów agrar- 

nych i surowców z jednej strony, 

środków produkcji i dóbr konsumcyjr 

nych z drugiej, — są wywołane obec 

nie wzmożoną produkcją zbożową Ka- 

nady, Argentyny i Australji, oraz 

wzmożoną produkcją surowców. Było 

to wywołane olbrzymiemi kredytami, 

otrzymanemi przez te kraje z Anglii, 

ze Stanów Zjednoczonych w południo 

wej Ameryce i kolonji Wielkiej Bry- 

tanfi. Gdy w okresie od 1908 do 1913 

włącznie, Wiielka Brytanja inwestowar 

ła 437,3 mili. funtów szterl. w swych 

dominiach i kolonjach, w okresie 1920 

i 1927 r. — 611,0 funtów szterl., przy 

czem w okresie powojennym najwię- 

cej kapitałów angielskich otrzymała 

Australja, mianowicie 216,2 milj. fun- 

tów szterl. Stany Zjednoczone ulokó- 

wały w południowej Ameryce, 5,5 

miłjarda dolarów, w Kanadzie — 4,1 

miljarda, w Europie zaś zaledwie 4,8 

miłjarda dolarów. 

W ciągu ostatnich 28 miesięcy 

Stany Zjednoczone i Wielka Brytanja 

utraciły w południowej Ameryce 80 

proc. swego inwestowanego kapitału. 
Olbrzymie straty poniosła też Wielka 

Brytanja w Australji, której waluta 

spadła do 50 proc. 

Czy następuje uzdrowienie przez 

zelżenie i rozpoczęte likwidacje kry- 

zysu agrarnego. Światowe zbiory psze 
nicy w 1931 roku uległy zmniejszeniu 
w porównaniu z 1930 rokiem: w 1931 
roku wynoszą 960 miljonów q. wobec 
1010 milj. q. w 1930 r. Zapasy zbo- 
żowe uległy znacznemu zmniejszeniu: 
według Szacunku międzynarodowego 

agrarnego Instytutu w Rzymie spadły 

one ze 150 miljonów q do 95 miljo-. 

nów q. zasiewy w Kanadzie, Stanach 
Zjednoczonych, Argentynie i Australji 
uległy zmniejszeniu. Jedna tylko Ro- 
sja usiłuje rozszerzyć swą produkcję 

pszeniczną i forsuje za jaką bądź cenę, 

wywóz. Może to sprowadzić zamiesza 

mie w handlu zbożowem, lecz nie jest 

równoważnikiem celowo zmniejszonej 

produkcji największych eksporterów 
zboża Kanady, Argentyny i St. Zjed- 
noczonych. 

Ważnym czynnikiem światowego 
kryzysu gospodarczego jest protekcyj- 

na polityka St. Zjednoczonych, oraz 
brak zaufania w pokój Europy. 

_ Bogate kraje, eksportujące swe ka 
pitały mają zazwyczaj bierne bilansy 
handlowe, znaczna przewyżka przewo 
zu nad wywozem jest równoważo- 
na procentami i dywidendami, otrzy 

mywanemi ze swych kapitałów i przed   

miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
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siębiorstw umieszczonych zagranicą. 
St. Zjednoczone, które po wojnie świa 
towej stały się głównym bankierem 
świata, odgradzają się od Europy wy* 

soką barjerą celną, uzyskują czynne 
bilanse handlowe, lecz w. rezultacie 

posiadają nadmierną kapitalizację. Ka- 
pitalizacja ta wynosiła od 1925 roku 
do września 1930 roku przeciętnie 20 
proc. rocznie. Na podłożu tej kapitali- 
zacji, przewyższającej normalne ujście 
i przy znacznej nieutności do lokat 
skłóconej Europy, w St. Zjednoczo- 
nych wytworzyło się podłoże dla spe 
kulacyj giełdowych. Gdy w 1925, 
1926, 1927 i 1928 roku wartość akcyj 
St. Zjednoczonych wzrastała od 15 do 
20 proc. rocznie i od 1925 roku do 
stycznia 1929 roku, wzrosła z 27 mi- 
ljardów do 67 miljardów, w 1929 ro- 
ku do września wzrosła do 89,7 miljar- 
da poczem następuje załamanie się cen 
aż do dnia dzisiejszego. W grudniu 
1931 roku równała się 31,1 miljarda. 
Kapitał akcyjny w ciągu 27 miesięcy 
zmniejszył się blisko 3-krotnie. Rzecz 

naturalna, że proces ten był nader 
ciężki dla banków St. Zjednoczonych. 
Lombardowały one akcje, które na- 
stępnie spadły poniżej wypłacanych 
przy lombardowaniu sum. Nic dziw- 
nego, że w ciągu ostatnich dwóch lat 
banki amerykańskie pękały, jak bańki 
mydlane, St. Zjednoczone poniosły też 
znaczną stratę na obligacjach zagra” 
nicznych. Od stycznia 1928 roku do 
listopada 1931 roku cena tych obliga- 
cyj spadła z 18,2 miljarda do 12,8 mi- 

ljarda. Wspominaliśmy 0 olbrzymich 
stratach poniesionych w Południowej 
Ameryce. Nic dziwnego, że w ciągu 
ostatnich dwóch lat St. Zjednoczone 
nie zasilały niemal Europę swemi kre- 

dytami, przeciwnie wycofywały je z 
Europy. Potęgowało to ciasnotę pie- 
niężną na rynkach europejskich, brak 

obrotowego kapitału dla przedsię- 
biorstw, które powstały, lub wyolbrzy 
miały przy pomocy kredytów amery- 

kańskich. To daje się przedewszyst- 

kiem zauważyć w Niemczech i to było 

głównem źródłem depresji gospodar 

czej w tem państwie. Konjunktura zaś 
gospodarcza w Niemczech decyduje o 
konjunkturze gospodarczej w Europie 
środkowej. 

Charakterystycznym objawem sto- 

sunkėw gospodarczych powojennych, 

jest krótkoterminowy kredyt. Kapitał 

stał się lękliwym i wędrownym; nie 

ryzykuje iść na pożyczki długotermi- 

nowe, udziela krótkoterminowego kre 

dytu, który następnie jest prolongo- 

wany w warunkach normalnych, lecz 
wycofuje się wobec każdej niepokoją 
cej wiadomości. 

Niemcy po wyborach 14 września 
1930 roku doświadczały wymówienia 
krótkoterminowych kredytów  francu- 
skich; zwycięstwo bowiem  hitlerow- 
ców wywołało zaniepokojenie we 
Francji. Bank państwowy w  Niem- 
czech jesienią 1030 roku utracił złota 
i dewiz na sumę 500 miljonów mk. 
Znacznie większe straty poniosły Niem 
cy wskutek wycofania kredytów w 
okresie od końca maja do początku 
lipca 1931 roku. Wówczas wycofano 
kredytów z gospodarstwa niemieckie- 
go na sumę przeszło 2,5 miljarda mk. 

Jednocześnie Bank Państwa, oraz wiel 
kie banki niemieckie, utraciły możność 
redyskontowania zagranicą. 

W czerwcu 1931 roku wobec na- 
prężonej finansowej sytuacji w Niem 
czech, prezydent Rzeszy zwrócił się 
do prezydenta St. Zjednoczonych o 
ulgi dla Niemiec w spłatach reparacyj- 
nych. 19 czerwca prezydent Hoover 
ogłosił swą propozycję 0 odroczenie 
spłat długów politycznych. Wywołało 
to narazie odprężenie, wystąpiła na- 
dzieja, że długi polityczne zostaną 
skreślone w najbliższej przyszłości, co 
wzmocni zdolność kredytową Europy 
i doprowadzi do bardziej zgodnego z 
potrzebami gospodarki Światowej po- 
działu zapasów złota. 

Jakkolwiek Francja 6 lipca w głów 
nych rysach zaakceptowała plan Hoo" 
vera, lecz jej opozycja w tej sprawie 
wykazała, że usunięcie długów poli- 
tycznych natrafia na olbrzymie trud- 

ności. 
Krach wiedeński, którego przeja- 

wem było bankructwo Osterreichische 
Credit-Anstalt, wywołał krach finanso 
wy w Niemczech, ten zaś przyczynił 
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ynurzenia ministra Zaleskiego 
na temat aktualnych zagadnień politycznych 

PRZYJĘCIE W KŁUBIE KORESPON- 

DENTÓW ZAGRANICZNYCH 

WARSZAWA. PAT. — W ponie- 
działek 11 stycznia w Resursie Kupie- 
ckiej odbyło się Śniadanie, wydane 
przez Klub Korespondentów Zagrani- 
cznych w Warszawie na cześć p. mi- 
nistra spraw zagranicznych Zaleskie- 
go. W śniadaniu tem, w którem ucze- 
stniczyło około 80 osób, oprócz ko- 
respondentów zagranicznych oraz pre- 
zesów organizacyj dziennikarskich w 
Polsce, wzięli między innemi udział mi 
nistrowie Jan Piłsudski, Janta-Połczyń 
ski, Jędrzejewicz, Boerner, Kuehn, pod 
sekretarz stanu Beck, Starzyński, mar- 
szałkowie Izb Świtalski i Raczkiewicz, 
prezesi komisyj spraw zagranicznych 
książę Radziwiłł i książę Lubomirski, 
liczni ministrowie pełnomocni obcych 
państw z ambasadorem Drewad-Bey 
na czele, prezydent miasta Słonimski 
oraz wyżsi urzędnicy MSZ i resortów 
gospodarczych. 

Podczas śniadania imieniem dzien 
nikarzy zagranicznych wygłosił przemó 
wienie. prezes Klubu Emanuel . Birn- 
baum, w którem, po powitaniu gości, 
w szczególności p. ministra Zaleskie- 
go, powiedział między innemi: 

Nasza działalność w Warszawie nie mo- 
że poszczyćć się podobnie długą i nieprzer 

waną tradycją, jaką mogliby pochwalić się 

nasi koledzy w innych stolicach Europy. 
Wówczas gdy w ciągu 18-go wieku uważ- 

ny czyteln'k często mógł w głównych dzien 

nikach Paryża, Hamburga, Leydy i innych 
miast znaleźć wiadomości z Warszawy, to. 
rozdziały Polski przerwały ten bezpośredni 
kontakt. Sprawa polska nie przestała jednak 

interesuwać Europy ale zajmował się nią 

w: mniejszym stopniu dziennikarze, niż po!ity 

cy, hstorycy i teoretycy polityki, W nowej 
Polsce rzeczy ulegty zmianie i obecność licz 
nych korespondentów główniejszych krajów 
całego świata, osiadrych w Warszawie, jest 
jednym z dowodów, że zamiast „Sprawy pol 

skiej” na arenę życia narodów wkroczyła 

Polska jako bardzo aktywny czynnik polity 
ki międzynarodwej, Pozwolę sobie jeszcze do 

dać kilka słów, dotyczących naszego zawo- 

du i naszej pracy. Do Klubu naszego należą 

dziennikarze najróżniejszych krajów o poglą- 
dach być może jeszcze bardziej różnorod 

nych, Dlatego nie mam prawa zajmować tu 
taj stanowiska politycznego, Jedynie metody 

naszej pracy zawodowej łączą nas na współ 

nej platformie. Wahamy się — że się tak wy 

rażę — między dwoma biegunami: stałem 

poświęceniem się, a nawet wżywaniem w 

przedmiot naszej pracy, a jednoczesnem za- 

chowaniem dystansu, co nam pozwała na 

pewną objektywność, Jeden z naszych naj- 
większych kolegów, św, Augustyn powie- 
dział: „Res tantum intelligtur, quantum @- 

ligitur", Słowa te nie stracity nic ze swej ak- 
tualności. Pozostają one naszem hasłem w 

stosunkach z Polską, w której żyjemy i o któ 
rej piszemy, Ale dziennikarz nie zawsze jest 

Świętym i dlatego to oddanie się, o którem 
mówiłem, nie zawsze jest tak doskonałe jak 
miłość, o której mówi apostoł, który wierzy 

we wszystko, ma nadzieję na wszytko i cier 

pi za wszystko, Nie, oddanie się przedmioto 

wi naszego zawodu i postanowienie zacho- 
wania bezstronności — oto dwa elementy 

niezbędne, by każdy z nas mógł być łącz- 

nikiem między naradem polsk'm a własnym. 

W odpowiedzi na to przemówienie 
zabrał głos minister Zaleski, który po 
wiedział między innemi: 

Pan Prezes Birnbaum słusznie wskazał 
na szczytną i odpowiedzialną rolę społeczną, 
jaką winni odegrywać dziennikarze — do- 
dałbym—-korespondqdnci zagraniczni w szcze 
gólności, Powołał się też p,. Prezes na słowa 
św. Augustyna: „Res tantum intelligitur, 
quantum diligitur”, zastrzegając się zarazem, 
że miłość dziennikarzy musi być z koniecz- 
ności różną od miłości ewangelicznej, apo- 
stolskiej, miłości pełnej wiary i cierpliwości, 
Zwłaszcza z tą cierpliwością źle się dzieje 
dzisiaj, gdy cierpliwość ludzkości jest wysta 
wiona na tak ogniowe próby. Nie przeciw- 
stawiałbym się jednak kategorycznie porów- 
naniu roli dziennikarza do roli apostolskiej, 
Przeciwnie, sądzę, że obecnie bardziej niż 
kiedykolwiek takie cele powinna sobie wy- 
tknąć prasa światowa, 

TRZY NAJBLIŻSZE KONFERENCJE 
MIĘDZYNARODOWE 

W przededniu konferencji rozbrojeniowej 
należy zastanowić się poważnie nad kwestją 
kryzysu zaufania i znaleźć realne środki na- 
prawy obecnego stanu rzeczy. Na konieren 
cji rozbrojeniowej delegacja polska dążyć bę 
dzie do zwiększenia gwarancyj bezpieczeń- 
stwa międzynarodowego przez wzmożenie 
kontroli, uniemażliwającej nadużywanie wza 
jemnego zaufania oraz przez zapewnienie na 
leżytego posłuchu postanowieniom zobowią- 
zań międzynarodowych, Konierencję rozbro- 
jeniową, jak panom wiadomo, poprzedzą in- 
ne ważne narady międzynarodowe, Mam tu 

na myśli zbliżające się obrady w Lozannie 

oraz sesję Rady Ligi Narodów, 

Konferencja reparacyjna w Lozannie, zwo 

łana w związku z wynikami prac komitetu 

ekspertów odbędzie się przypuszczalnie w 

końcu bieżącego miesiąca. Komitet eksper- 

tów, powołany do życia na aw Fak nie zmieniłem swego zdania co do bezużyte- 
stanowień płanu Younga, wypowiedział, 

wiadomo, opinję, że Rzesza Niemiecka nie 

może dokonać transieru części warunkowej 

annuitetu płatnego z planu Younga w roku, 

który zacznie się 1 lipca, Raport komitetu 

ekspertów zwraca również uwagę na współ 

zależność gospodarczą wszystkich narodów. 

Raport podkreśla ścisły wzajemny związek 

między t. zw, długami państwowemi, które 

obejmują zarówno reparacje, jak i inne dłu 

gi wojenne, Zdaniem ekspertów, jedynym 

bem rozbudzenia zaufania, bez którego 

niemożliwe jest wybrnięcie z kryzysu i u- 

trzymanie trwałego pokoju, może być potrak 

towanie obu tych kategoryj długów jako ze 

sobą związanych, Polskę na konierencji 10- 

zańskiej reprezentować będzie p. prezes Mro 

zowski, Muszę jednak zaznaczyć. że wobec 

[nowej sytuacji, wytworzonej w ostatnich 

dniach przez oświadczenie kanclerza Bruenin 

Po zamknięciu Zw 

ga, nie możemy przewidzieć jeszcze, jaki 

obrót sprawy te przyjmą, 
Równocześnie z konierencją rozbrojeniową 

zasiadać będzie Rada Ligi Narodów, Z na- 
tury rzeczy obrady Rady Ligi, które — że 

się tak wyrażę — dotyczą niałego szeregu 
spraw bieżących, nie mogą w porównaniu z 
wymienionemi wyżej konferencjami 0 cha- 
rakterze nadzwyczajnym wzbudzić większe- 
go zainteresowania, Czynniki, które posiada- 
ja obecnie w Gdańsku dominujący wpływ 
na życie polityczne, nie wykazują poszano 
wania dla statutu wolnego miasta, będącego 
podstawą jego istnienia, Być może że zbli- 
żające się referendum w sprawie rozwiąza- 
nia Sejmu i nowych wyborów pozwoli zama 
nifestować się w Gdańsku innym dążeniom, 
bliższym idei lojalnej współpracy z Polską. 

PAKT O NIEAGRESJI Z Z.S.S.R. 

Poza temi trzema konferencjami między- 
narodowemi przypuszczam, że zainteresowa 
nia panów idą obecnie w kierunku pertrak- 
tacyj, które toczą się obecnie o pakt niea-. 
gresji z ZSSR «оКомата te bowiem budzą 
duže zaciekawienie į wywołują liczne komen 
tarze, Zainteresowanie to jest zupełnie zrozu 
miałe, gdy się zważy, że stosunek wzajemny 
obu tych państw odegrywa ważną rolę w 
iosach Europy powojennej, Od czasu zawar 
cia traktatu ryskiego, który stanowi podsta- 
wę stosunków polsko-sowieckich, wzajemne 
stosunki obu państw rozwijają się w sposób 
normalny, W każdym trudnym momencie 
znajdowały oba rządy właściwą drogę wyj- 

ścia z trudności dzięki dobrej woli i dążeniu 
obopólnemu do ustalenia zasad normalnego 
sąsiedzkiego współżycia. Nie jest pożądane 
dla atmostery rokowań mówienie o nich w 
trakcie ich trwania, Dłatego też ograniczy- 

łem się dotąd w wypowiedzeniach się w tej 
sprawie do ogólnych jedynie oświadczeń, cze 
mu należy przypisać fakt, że wiadomości, 
związane z rokowaniami, które pojawiły się 
w prasie, zarówno jak i ich interpretacja, nie 
zawsze są zupełne ścisłe. Mimo to jednak 

czności dyskutowania spraw, będących przed 
miotem rokowań i ponieważ rokowania nie 

są jeszcze ukończone, nie chcę j dzisiaj co 

do nich szerzej wypowiadać się. Chcę tylko 
dać wyraz swemu zadowoleniu, że równole- 
głe do rokowań między rządem polskim a 

związkowym zaczynają się już analogiczne 

negocjacje rządu estońskiego, fińskiego, ło- 

tewskiego i rumuńskiego, rozbudowa  bo- 

'wiem systemu pokojowego w tej części Eu- 

ropy, w myśl zasad ustalonych przez pakt 

Kelioga, a tak szczęśliwie kontynuowana 

przez t, zw, pakt Litwinowa, mieć będzie 

zupełną wartość dopiero wtedy, gdy zostaną 

zawarte pakty nieagresji między ZSSR a 

wszystkiemi  paūstwami graniczącemi ze 

Związkiem na zachodzie, Z takiem przeświad 

czenem prowadzi rząd polski obecnie roko- 

wania w Moskwie. 

mie przyjmuje zastrzeżeń sw 
enie numeru dowodowego 20 gr 

SILVA RERUM 
Biedne niewiasty! Tak im dokucza” 

ja przedstawiciele płci brzydkiej, że 
aż strach, Ostatnio wzięto w obroty 
panie profesorki. W Głosie Narodu 
Nr, 2 ukazał się artykuł (pisał mężczy 
zna!), dowodzący, iż posługiwanie się 
żeńskiemi siłami w męskiej szkołe śred 
niej jest nietylko niepożądane, ale 
wręcz szkodliwe. 

Ponoć nauczycielki pracują w szko 
le, aby stroić się, prędko się stają hi- 
steryczkami, posłuch i szacunek u 

chłopców mają zależnie od stopnia 
urody. 

Gazeta Lwowska (Nr. 6) staje w 
obronie pań profesorek, aie pod jed- 
nym względem przyznaje rację suro- 
wemu krytykowi nauczycielek: 

Jedną tylko uwagę autora można przy- 
jąć z odpowiednią modyfikacją, Ze wzgiędu 
na rozwój płciowy młodzieży w klasach 
wyższych szkoły średniej, dobór sił żeńskich 

musi być bardzo przemyślany, szczegółnie, 
jeżeli tych sił jest w zakładzie mało, Pro 
fesorka młoda musi zwracać baczną uwagę 
na swój strój, który powinien być wyrafi- 
nowanie skromny. Głęboki dekolt, obcisła 
sukienka, podkreślająca kształty niewjeście, 
zbyt krótka spódniczka, za dużo pudru, czy 
farby ma twarzy — może narobić więcej 
nieszczęścia, aniżeli pożytku może dać jej 
nauka, Odwróceniie uwagi roznamiętnionego 
lekturą i fotosami młodzieńca od tych 
szczegółów jest w masie klasowej niemal 
wykluczone, Im liczniejsze są klasy, im 
mniej miejsca jest w ławce, tem większe 
jest niebezpieczeństwo. Z tego bynajmniej 
nie wynika. że zaniedbanie w stroju jest 
szczytem bezpieczeństwa, Uczeń nie ždziwi 
się, jeżeli proiesor ma krawatkę zawiązaną 

pod uchem, ale nie daruje nauczycielce wy- 

krzywionego obcasa. Uczeń instynktownie 

szuka w kobiecie estetyki i dlatego twierdzi 

my, że w kwestji stroju musi być skromność 

wyrafinowana, Trzeba się liczyć z tem, że 

uczeń przez 45 minut niema żadnego inne 

go ruchomego objektu obserwacyjnego w 

Klasię prócz profesorki i że mimowoli, przy 
najlepszem wychowaniu, domowem, zmysły 

nie dadzą mu spokoju, Wszak żyjemy w 

epoce zmysłów, 

Uwagi całkiem słuszne, ale, rzecz ja” 

sna, nie trafią do przekonania paniom 

nauczycielkom. Znany jest dramat w 

pewnem gimnazjum wileńskiem, gdzie 

dyrektor ośmielił się zwrócić uwagę 

jednej z nauczysielek swoich dość ku 

so ubranej j szczodrze wydekoltowa- 

nej!.. B 

Biedne niewiasty! Ubierają się nie- 

raz dziwacznie i nieprzyzwoicie, aby 

się przypodobać mężczyznom, lecz ci 

mężczyźni ganią je za dobre chęci! 

I jak tu dogodzić? Lector 

  

„Polaków MODE 
WYWIAD Z PREMJEREM SKUJENIEKSEM ' 

RYGA. PAT. Premjer Skujenieks 

udzielit korespondentowi PAT  w Ry- 

dze następującego wywiadu: 

Na zapytanie, jak premjer ocenia 

wytworzoną sytuację po ogłoszeniu 0- 

statniego wyroku w sprawie zamknię- 

cia Związku Polaków, premjer odpo” 

wiedział: 
— 0d czasu istnienia niepodległej 

Łotwy wiele związków itp. organiza- 
cyj zostało na Łotwie zamkniętych na 
mocy wyroków sądów administracyj- 
nych. Obecny wypadek nie jest czemś 

nowem. 

się do załamania się waluty angiel- 
skiej. 

20 września rozeszła się wiadomość 
o upadku angielskiego funta, o po 
wstrzymaniu wymienialnoścj jego na 
złoto. Było to wywołane stratą 200 
miljonów funtów wycofanych w posta 
ci złota i dewiz w ciągu 2 miesięcy. 
Po za krachem niemieckim oddziałały 
na Anglję upadek waluty australijskiej, 
oraz deficyty, poniesione w południo- 
wej Ameryce i Indjach. 

Wielka Brytanja w handlu świato- 
wym zajmuje najbardziej wybitną po 
zycję; udział jej w światowym handłu 
wynosi 15 -proc., udział w obrotach 

handlu zewnętrznego Danji, Szwecji i 
Norwegji chwieje się około 60 proc., 
w bilansie handlowym Francji i Nie- 
miiec, Wielka Brytanja zajmuje pierw 
sze miejsce. Nic dziwnego, że upadek 
funta angielskiego musiał za sobą po” 
ciągnąć upadek walut skandynawskich 

i odbić się ujemnie na stosunkach go- 
spodarczych Francji i Niemiec. W na- 

szym handlu zewnętrznym udział Wiel 

kiej Brytanji chwieje się około 10 proc. 

IPonieśliśmy znaczne straty wskutek 
upadku funta angielskiego, utrzymali- 

śmy jednak naszą walutę al pari. War 

luty jedenastu państw europejskich, 

uległy w 1931 roku znacznemu spad- 

kowi. 
Państwa % % 
Angija 32 

Szwecja 31 
Norwegia 32 
Danja 31 
Kanada 17 
Indje 32 
Australja 50 
Hiszpanja 57 
Portugalja 32 
Argentyna 30 
Brazylja 38 

W Austrji i na Węgrzech waluta 

doświadcza disagjo. Waluta szeregu 

krajów jest podtrzymywana przez O“ 

graniczenie dewizowe i handlu zewnę- 

trznego. : 

W 1932 roku Europa przechodzi 

bez zwiększenia ograniczeń handlu ze” 

wnętrznego. Jest to kuracja, która po- 

„głębiać będzie chorobę, zwiększać roz 

piętość cen agrarnych i przemysło- 

wych. Władysław Studnicki 

Nie mogę pami powiedzieć ściśle o utrzymać z Polską jak najlepsze i naj- 

motywach wyroku, gdyż w tej chwili serdeczniejsze stosunki i nie dopusz 

nie posiadam ich. 
Wiem jedynie, że sąd opierał się 

na motywach formalnych, bowiem sta: 

tut Związku, pomimo że został zatwier 

dzony przez ministerstwo spraw we- 

wnętrznych, jest. niezgodny i sprzecz- 
ny z ustawami, obowiązującemi na Ło 

twie. 
Pozatem sąd ra mocy materjału do 

wodowego stwierdził przekroczenie sta 

tutu. 
— Слу według p. premjera wyrok, 

wydany w tej formie, — zapytał następ 

nie korespondent — nie stanie na prze 

szkodzie do utrzymania dobrych sto- 

sunków między Łotwą a Polską? 

— Nigdy nie dopuszczałem my- 

spraw ta mogła mieć jakiś wpływ na 
šli, — oświadczył  premjer — aby 
kształtowanie się stosunków między 

Polską a Łotwą. 
W imieniu nietylko swojem, ałe i 

czam myśli, ażeby ta sprawa mogła 

temu przeszkodzić. - 
— Jak należy rozumieć oświadcze- 

nie posła Grosswalda z dnia 24 gru- 
dnia w Warszawie? — pyta dalej, ko- 
respondent PAT. 

— Rząd nie ma najmniejszych za- 
miarów pozbawienia mniejszości pol- 
skiej na Łotwie praw, z których ko 
rzystają inne mniejszości narodowe. 

Obecne zarządzenia rządowe, któ- 

re mają na celu w pierwszym rzędzie 

oszczędności w wydatkowaniu sum 

państwowych i które dotknęły wszyst- 

kie mniejszości w równym stopniu, do- 

tkną i mniejszość polską. 
W myśl ustaw obowiązujących Po- 

lakom przysługuje prawo złożenia po- 

dania z prośbą o zezwolenie na otwar 

cie nowego związku, w czem — zakoń 

czył swój wywiad premier — ze stro- 

ny rządu nie będą czynione żadne trud 

rządu oświadczam panu, że chciałbym ności. 

Pe OAI i lia a a i 

HITLER NIE ZJEDNANY 
ODRZUCA PROJEKT PRZEDŁUŻENIA KADENCJI HINDENBURGA 

BERLIN. (Pat.) W godzinach 

wieczornych ogłoszony został 

komunikat w sprawie zapowle- 

dzianej rozmowy między przy- 

wėdcą part]! n/emlecko-narodo- 

wej Hugenbergiem a przywódcą 

stronnictwa narodowo-socjallsty- 

cznego Hitlerem, która odbyła 

się w poniedziałek w godzinach 

popołudniowych. Rozmowa ta 

trwała do wieczora. Według wia- 
domości z kół opozycji narodo- 

wej, konferencja Hitlera z Hugen- 

bergiem doprowadziła do poro- 

zumienia. Obaj przywódcy partyj 
mają zawiadomić kancierza р!- 

semnie, że odrzucają pro- 
jekt przedłużenia prezydentury 

Hindenburga w drodze parlamen- 
tarnej. W kołach dobrze ройт- 

formowanych wskazują, że od- 
powiedź ta nie zamyka możli- 
wości przeprowadzenia па Szer- 

szej podstawie ponownego wy- 

boru prezydenta Hindenburga w 

głosowaniu powszechnem.
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„EDWARD WOYNIŁŁOWICZ 
WSPOMNIENIA 1847 — 

Niewiarogodną wygląda scena w 
„Krzyżakach* Sienkiewicza, gdy por 
twornie pokrzywdzony Jurand, ratuje 
od śmierci i uwalnia najgorszego wro 
ga, w epilogu pogromu. Sawiicz, powtó 
rzyła się ona w rzeczywistości. Wsta 
wiennictwem własnem uchronił Woy- 
niłłowicz życie dwum wodzirejom po- 
gromu, których przybyli w międzycza- 
sie Niemcy skazali na śmierć przez 
powieszenie. 

Przyznać należy, iż przybycie Niem 
ców na Białoruś przyniosło krajowi, 
choć na czas krótki, pewien ład i wr 

spokojenie. Należy być sprawiedliwym 
nawct wobec przeciwnika, armja Fal- 
kenhaym'a, jak na okupanta wojen- 
nego, zachowywała się wcale godzi- 
wie i przyzwoicie, zostawiając po so- 
bie wśród ludności = nienajgorsze 
wspomnienie. Te. okoliczności wytwor 
rzyły dość przychylny dla Niemców 
nastrój miejscowego społeczeństwa. 

Dla Polski pomyślnym nazwać na 
leży rozdźwięk, jaki czasowo zaistniał 
wśród jej inteligencji. Orjentacja przy- 
jazna entencie i tak zw. niemiecka 
każda miała swe uzasadnienie i do pe- 
wnego stopnia była pożyteczną. Ргаг 
wie cały obszar dawnych ziem pol- 
skich trzymali Niemcy w garści. Wol 
no przypuszczać, że znalazłszy w Pol 
sce zwarty front wrogi, znacznie do- 
tkłiwiej dafiby się jej we znaki. W 
ostatecznym wyniku przyjaciele enten- 
ty wygrali, rozwój wypadków przy- 
znał im słuszność, lecz i drugiej stro 
nie pewnych zasług i logiki w poli- 
tycznem myśleniu odmówić nie może 
na. 

Rozdźwięk, jaki istniał gdziein- 
dziej, ujawnił się i na Białejrusi. Mię- 
dzy Woyniłłowiczem a ludźmi, z któ- 
rymi łączyła go tradycja bliskiej 
wspólnej pracy, nie było porozumie- 
nia. On był pełnowartościowym zwor 
lennikiem ententy, a przeciwnikiem 
Niemców od początku wojny. Grożbę 
bolszewizmu równie dobrze rozumiał, 
jak inni, ale nie chciał się rzucać w 
objęcia Mefistofelesa, by się ratować 
od Belzebuba. Rozmawiać ongi z Ro 
sjanami było mu łatwo, on ich dobrze 
znał i rozumiał — Niemców tylko nie 
lubił. Dlatego z niechęcią į niesma- 
kiem patrzył na zabiegi swoich daw- 
nych współpracowników, ludzi miej- 
scowych, o przychylność niemiecką— 
czasem zbyt zamaszyste, (str. 211). 

Na okresie okupacji niemieckiej, 
trwającej do grudnia 1918 roku, koń- 

czą się jego „Wspomnienia': Na ostat 
niej stronie ich mówi o pierwszem 
spotkaniu z zaczątkiem wojsk polskich 
W. przemowie powitalnej życzył im, 
„aby niepokalaną cześć legjonów za” 
chowali, aby nigdy nie przelewali 
krwi swej, przeciwko wolności lu- 
dow“ (str. 216). 

Dalszy ciąg książki zawiera „dzien 
nk”, który odźwierciadla żywo jego 
wrażenia į nastroje, 'wyzwane przez 

wypadki wojny bolszewickiej i dni od 
ioczenia państwowości polskiej aż do 
— smutnej pamięci — traktatu ry- 
skiego. Mąż siedemdziesięcioletni dwa 
razy odbywa krzyżową drogę uchodź- 
twa w ciężkiem cierpieniu, w niepew 

ności o jutro. 
W chwilach, wolnych od troski, o 

dach nad głową i chleb powszedni, 
wyrywa się do pracy społecnej, jak to 
zwykł czynić za dni lepszych, wciągu 
długiego, pracowitego żywota. 

W ciągu kilkomiesięcznej przyna- 
leżności Mińszczyzny do Polski, wrė- 
ciwszy w strony rodzinne, kiedy prze- 
szły wichry zniszczenia, rzuca się do 
współpracy w budowie nowego bytu. 
Niezmordowany jeździ do Warszawy, 
Wilna, Mińska na wszelkie narady, do 

tyczące kraju, — radzi, mówi, pisze. 
Lecz z bolesnem odczuwa  zdziwie- 
niem, że doświadczony głos jego w 
odrodznej Polsce mniej zdaje się wa- 

1928 R. WYD. 1931 R. 

żyć, niż ważył ongi u zaborców... iu- 
dzi obcych. W roku 1920, w Warszar 
wie, na gorzkim chlebie uchodźtwa, 
oczekiwał, wspólnie z rzeszą towarzy 
szów niedoli, wyniku rokowań poko- 
jowych. Wiadomość o wyrzeczeniu 
się wielkiej połaci ziem wschodnich 
spadła na nich, jak grom cuchnący z 
kuźni narad ryskich, skupieni w War 
szawie w oczekiwaniu zbawczego sło 
wa kresowcy jęli się rozpraszać w 
trosce o byt własny, gdy padło słowo 
zabójcze dla idei, której służyli. 

Woyniłłowicz osiadł w Bydgoszczy, 
pozbawiony wszelkich dóbr doczes- 
nych, niemocy ducha. Tu poświęcał 
czas na pisanie „Wspomnień' i wed - 
le możności pracy społecznej , tu zło- 
żony chorobą w roku 1928 żywota do 
konał. Wpływ, jaki na otoczenie wy- 
wierał do ostatniej chwili, określił 
trafnie mecenas Żeromski w prostych 
a znamiennych słowach, mówiąc nad 
mogiłą jego: Zdawało mi się, że po 
każdej z nim rozmowie odchodziłem 
lepszy. 

Ziemianin polski z Białejrusi takim 
się urodził i imię jego zawsze godne 
szacunku widzieć pragnął. Był samym 
sobą — roli nie grał, żył w prostocie 
i prawdzie, myślą własną i uczuciem 
własnem, spełniając obowiązki, jakie 
Bóg nań włożył. 

Służbie ojczystej żywot pracowity 
poświęcił, był w niej wytrwały, w 
przeaiwnościach тоспу. 

Umysł miał - skupiony, nierozpro- 
szony, głowę otwartą i serce miłujące. 
Mąż bez skazy i zmazy, o ile niedo- 

skonałość ludzka na to pozwala, 
wzór prawego chrześcijanina, uos0- 
bienie dobrego ducha ziemiaństwa kre 
sowego. Śpiżowa postać, niech od- 
blask jej świeci przyszłym  pokoler 
niom. 

Roman Skirmuntt 
(D C. N.) 

Ceny ti) znižone! 
W związku z urządzeniem własnych 
składów połączonych z torem ko- 
lejowym mam możność 

obniżenia cen węgla I koksu 
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 

  

POGRZEB W KOWNIE PAPIESKIE- 
GO CHARGE D'AFFAIRES, MGR. 

FAIDUTTIEGO. 
W. Kownie odbył się bardzo uroczy 

ście pogrzeb ś.p. Mgr.  Faidutti'ego, 
charge d'affaires papieskiego przy rzą 
dzie litewskim, zmarłego po dłuższej 
chorobie w Królewcu, W katedrze ko- 
wieńskiej odprawione zostały egze- 
kwie w obecności wszystkich bisku- 
pów litewskich, prezydenta republiki i 
licznych przedstawicieli władz, oraz 
różnych organizacyj. Zwłoki zgasłego 
Mgr. Faidutti'ego złożone zostały zgod 
nie z życzeniem arcypasterza djecezji 
kowieńskiej w krypcie katedry w Ko- 
wnie. 

CO BĘDZIE ROBIŁ VOLDEMARAS 
Prof. Voldemaras, który, jak wia- 

domo, powrócił z Paryża do Kowna, 
mieszka obecnie w hotelu Versaille i 
szuka pracy, Wobec dającego się od- 
czuwać w uniwersytecie braku histo- 
ryków, możliwą jest rzeczą, że Volde- 
maras zostanie zaproszony na wykła- 
dowcę jako specjalista w tej dzidzi- 
nie. W swoim czasie Voldemaras zło- 
żył senatowi - uniwersytetu prośbę o 
nominację na profesora. Prośba ta by- 
ła jednak odrzucona. 

  

NAJBIEDNIEJSI 
I NAJBOGATSI 

Gandhi wrocit Zz Anglji, prosto z 

konferencji Okrągłego Stołu. Nazwa 
tej konferencji istotnie pochodzi od for 

my stołu, przy którym się debatuje, a 

forma ta ze swej strony jest symbolem 

równości... Gandhi zasiadał jako rów- 

ny z największymi dygnitarzami Wiel- 

kiej Brytanii. Teraz Gandhi siedzi w 

więzieniu. Dziwnie się układają sto- 
sunki na świecie. Więzienie  Gandhie- 

go nie jest podobne do innych więzień. 
Postarali się o to Anglicy, bynajmniej 
zresztą nie tak bardzo humanitarni. 
Dali mu jednak kilka pokoi w więzie- 
niu dla europejczyków, czyli o wiele 
więcej wytwornym niż europejskie... 
Ma książki, meble, będzie miał kozę i 
do usług służącego odpowiedniej ka- 
sty. Czyby się czuł bardziej nieszczę- 

śliwy, gdyby go osadzono w jakiej gor 

szej celi, jako zwykłego więźnia, — 

Trudno jest na to odpowiedzieć. Jego 
ideologja jest tak fantastyczną, jego 
nauka tak dziwną. Niektórzy mówią, 
iż jest w tem spora doza deklamacji, 
ale zdaje się, że tak nie jest. 

Nauka Gandhiego to jest samoza- 
parcie w najdosłowniejszym tego sło- 
wa znaczeniu. Nie chce on nic dla sie- 
bie. Nie chce nic mieć, nic posiadać 

prócz ciała, skóry i kości, a ponie- 
waż ciało to musi czemś okryć, więc 
tylko tyle odzienia. Chce jeść tylko ty 
le, ażeby nie umrzeć z głodu, Poza- 
tem, jak twierdzi, wszystkie swoie 
siły, energję i zdrowie oddaje narodo 
wi, któremu służy. To samozaparcie 
posunięte jest bardzo daleko. Ludzie 
żyjący według recepty Gandhiego nie 
mieliby przedewszystkiem radości ży- 
cia, nie mieliby słońca w sercach, na- 
wet w tym kraju, gdzie słońce świeci 
tak pięknie jak w Indjach. Tak to się 
nam przynajmniej z gruba wydaje. 

Tymczasem Gandhi twierdzi prze- 

ciwnie. Twierdzi, że zdejmując z sie- 
bie ciężar posiadania, zdjął zarazem 
największy ciężar, przygniatający ży- 
cie człowieka i że teraz czuje absolut- 
mą, doskonałą radość duszy. Ale Gan- 
dhi sam przyznaje, że gdy zechciał 
zebrał dziesięć miljonów rupji. Nie 
wziął ich sobić, użył na cele, które mu 
w życiu przyświięcają, ale fakt ten do- 
daje mu odwagi i zadawalnia. Tak, 

jak kogoś zadawalniać może sława, ko 
goś jeszcze powodzenie, pieniądze, 
wszystko sprowadzające się do miano- 
wnika potęgi. Takim potentatem jest 
niewątpliwie dziś Gandhi, mimo, iż sie 
dzi w więzieniu, pije kozie mleko i u- 
biera się, jak żebrak. Ale 'takim po- 

tentatem nie będzie nigdy nikt z jego 
wyznawców, a w każdym razie może 

S.Ł.O w O A 

Po oświadczeniu niemieckiem W Sprawie ФОДОМ 
Sytuacja Rzeszy zmusiła Brueninga do wypowiedzenia planu Younga 

FRANCJA NIE ZAJĘŁĄ JESZCZE 
STANOWISKA 

PARYŻ. PAT, — Półurzędowo ©- 
znajmiają, iż rząd francuski nie po- 

wziął jeszcze żadnej decyzji co do sta 

nowiska, jakie zajmie wobec oświad- 

czenia kanclerza Brueninga, iż Rzesza 

przestaje płacić odszkodowania. 

Rada ministrów obradować będzie 

nad tą sprawą prawdopodobnie we 

wtorek. już dzisiaj można powiedzieć, 

że stery miarodajne nie mają zamiaru 

uciec się do orzeczenia Międzynarodo- 

wego Trybunału Rozjemczego w Ha- 

dze, przewidzianego na wypadek po- 

gwałcenia zobowiązań, jakiego dopu- 

ściły się Niemcy. 

Rzeczcznawcy zwracają uwagę, iż 

Francja nie jest zupełnie bezbronna, 

może ona bowiem wprowadzić specjal 

ną opłatę na artykuły, sprowadzane z 

Niemiec i sumy otrzymane w ten spo- 

sób zasiliłyby specjalny fundusz repa- 

racyjny. Pozatem wiadomo, iż rząd La 

vala upoważnił Bank Francuski w 

czerwcu ub. r. do wzięcia udziału w 

szerokiej akcji kredytowej na korzyść 

Reichsbanku. 

Udzielenie pożyczki, odnawiane już 
kilkakrotnie, upływa z końcem lutego 
r. b. Rząd francuski zastanowi się wów 

czas, czy zajdzie potrzeba odnowienia 

ki. 
MAC DONALD LICZY 

NA KOMPROMIS 
LONDYN. PAT. — Premjer Mac 

Donald złożył dziś późnym wieczorem 
następujące wyjaśnienie dla prasy. — 
W związku z deklaracją kanclerza Brue 
ninga, rząd brytyjski poda do wiadomo 
ści swą politykę i swe stanowisko tyl- 
ko we właśdiwem miejscu ; we właści- 
wej chwili. Narazie można jedynie 
stwierdzić, że wobec sytuacji gospo 
darczej, ujawnionej w raporcie bazy- 
lejskim oraz w obliczu wewnętrzno-po 
litycznych zagadnień Niemiec było 
prawdopodobne, że deklaracja tego ro 
dzaju zostanie złożona na konferencji 
lozańskiej. Fakt, że deklaracja taka zo 
stała już obecnie złożona, uczynił zwo 
łanie konferencji międzynarodowej je- 
szcze bardziej konieczne, aniżeli przed 
tem, albowiem teraz widoczne jest, że 
Sytuacja obecna stała się niemożliwa 
do utrzymania. Ponieważ dotychczaso 
wa sytuacja jest rezultatem międzyna- 
rodowych porozumień, stało się konie- 
czne zająć się natychmiast tą sytuacją. 
Mac Donald wyraża nadzieję, że wszy 
stkie zainteresowane rządy zdają so- 
bie sprawę z tego, że poprawa i uspo- 

kojenie stosunków w Europie zależą od 
uświadomienia sobie tych bardzo cięż- 
kich faktów. 

OPINJA SFER FINANSOWYCH 
BAZYLEA. PAT. — Deklaracja kanclerza 

Odjazd ministra Ghiki 
Wczoraj o godzinie 15 minister 

Ghika opuścił Warszawę udając się 
do Bukaresztu w towarzystwie posła 
Rzeczypospolitej Szembeka. Na dwor- 

cu żegnali go p. minister Zaleski, po- 
seł rumuński w Warszawie Bilciuresco 
z małżonką, minister Schaetzel i inni. 

  

Przed zmianą gabinetu we Francji 
PARYŻ. PAT. — Dzisiaj premier 

Laval ma rozpocząć decydujące rozmo 
wy w celu wyjaśnienia sytuacji, po- 
wstałej w rządzie wskutek śmierci Ma- 
ginota. : 

PARYŻ. PAT, — W najbliższem otocze- 

niu Brianda zapewniają o poprawieniu się 
jego stanu zdrowia o tyle, że będzie mógł 
prowadzić dalej sprawy zagraniczne Francji, 
Dodają również, że nie złożył on swej dymi 
sji a tekę oddał premjerowi do dyspozycji 
na wypadek dymisji całego gabinetu. 

    

Ludowcy austrjaccy 
PRZECIWKO FEDE RACJI NADDUNAJSKIEJ 

WIEDEŃ, PAT, — Na wczorajszem po- 
siedzeniu rady naczełnej  wielkoni: 
partji ludowej rnuinister sprawiedliwości zło- 
żył sprawozdanie o sytuacji w dziedzinie po 
lityki zagranicznej. Rada powzięła uchwałę, 

wypowiadającą się przeciwko płanowi fede- 
racji naddunajskiej, jak również przeciw pro 
jektowaniu jakichkolwiek zamierzeń bez po- 
rozumenia się z Niemcami, 

  

Budżet Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
WARSZAWA. (Pat). Po przerwie šwią- 

tecznej sejmowa komisja budżetowa rozpo- 
częła w dniu 11 b. m. pracę c „godzinie 10 
rano nad budżetem Ministerstwa Spraw Za- 
granicznych, 

Głos zabrał podsekretarz stanu MSZ p. 
Beck, oświadczając, iż szeseg wydarzeń mię- 
dzynarodowego znaczenia zmusł naszych 
przedstawicieli do pracy szczególnie inten- 
sywnej. Jednakże trzeba było zrobić wysiłek 
oszczędnościowy większy nawet, niż na to 
wskazywały warunki pracy. Z przeszło 56 
miljonowej kwoty, jaką wskazuje wykonanie 
bndžetu w roku 1925, schodzimy do 44 miljo- 
nów. Do oszczędności racjonalnych zaliczyć 
należy zmniejszenie ilości placówek konsu- 
larnych, dalej redukcję etatów, wynoszącą 
ogółem 22 etatów i 44 etaty nieobsadzone. 

Po przemówieniu wiceministra Becka za” 

brał głos referent budżetowy Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych pos. Walewski (BB). 
Referent podnosi, że wzrastający ciężar ga- 
tunkowy państwa polskiego wym*ga coraz 
większego zakresu prac MSZ, Mimo to bu- 
dżet Ministerstwa wynosi tylko 44.567 tysię- 
cy, czyli o 6 i pół miljona mniej, niż budżet 
w roku 1931—32. 

Po przemówienin referenta zabierali 
głos pos. Czapiński, omawiając specjalnie 
sprawę propsgandy zagranicznej, pos. Oleś- 
nicki (Ukr), wypowiadając się przeciwko 
budżetowi, zwłaszcza przeciwko funduszom 
dyspo:ycyjuemu i propagandowemu, ' pos, 
Zieliński (Kl. Nar.), który krytykuje politykę 
personalną Ministerstwa. 

W głosowaniu przyjęto wnioski oszczęd- 
nościowe referenta. 

  

CZEŚŁAW ODROWĄŻ - PIENIĄŻEK 

W „CESARSTWIE MENELIKA” 
PRZYGODY MYŚLIWSKIE 

z mapą wyprawy i iłustracjami 

Nakładem „Łowca Polskiego" 

Cena zł. 16. Prenumeratorzy „Słowa”, zamawiający przez naszą 

  

być tylko jeden. Jak zawsze tedy, tak 
w tym wypadku niema logicznego 
związku pomiędzy przykładem  wiel- 
kiego człowieka, a tymi małymi ludź- 
mi, którym się on na przykład stawia. 

23 września Gandhi wygłosił prze 
mówienie w londyńskim ratuszu. Oto 
co mówił o radości swego życia: 

„Jak mam wam wytłomaczyć tę ra 
dość? Wyrozumowałem, że wszystko, 
co zachowam, jako własność, będę mu 
siał bronić przed każdym  człowie- 
kiem. Skonstatowałem, że wielu mie po 
siada, czego im potrzeba; musiałbym 
zabiegać nawet o pomoc policyjną, 
gdyby mnie zgłodniali ludzie napadk na 
jakiemś pustrkowiu i nietylko chcieli- 
by się ze mną podzielić, ale poprostu 
mnie obrabować. Wtedy powiedziałem 
sobie: jeśli im tego potrzeba i nawet 
to ukraść chcieli, dzieje się to nie ze 
złego ich charakteru, ale dlatego, po- 
nieważ cierpią większy niedostatek, niż 
ja. 

Z tego wywnioskowałem, jeśli cho 

dzi o mnie, że posiadanie jest prze- 
stępstwem, 

Kraj przedziwnych sprzeczności! 
Nigdzie być może na całym. świecie 
ideologja ducha, którą w tej chwili 
przejęte są dosłownie miljony w In- 
djach, nie odbiega tak daleko od ideo 
logji życia.  Potentatowi Gandhiemu 
przeciwstawia się pięciuset  potenta- 

redakcję, otrzymują tę książkę ze znisżką 50%, czyli za złotych 8 

REDAKCJA „SŁOWA*. 

tów panującyca w Indjach nad 70 mi 
ljonami ludzi. Maharadżowie! Jedno 
wspaniałe magiczne słowo, wyśnione 
w bajkach. Najbogatszym człowiekiem 
na ziemi, jest tež maharadža. Żadne 
multimiljony  finansjery amerykańskiej 
nie wydarły skarbów fantastycznych z 
nąk bajecznych książąt. Ktoś może to 
uważać za zwycięstwo bajki nad pro- 
7а kancelarji fabrycznych, ktoś inny 
za występek. Tym właśnie jest Gandhi. 
„Posiadanie jest przestępstwem” — 
powiada on publicznie... A oto co opi- 
suje pisarz indyjski Kanhayalała o po- 
siadanych przez moharadżów samo 
chodach: 

„Wśród tych samochodów reprezen 
towane są najdroższe marki. Spotyka 
się tam wozy, wyłożone złotemi i pla- 

tynowemi płytkami, chłodnice ze sre- 
bra i karoserje z najdroższych gatun- 
ków drzewa; mienią się przed oczami 
widza wszystkie barwy tęczy, od pur- 
purowego, błękitnego, przez pomarań- 
czowy i szmaragdowy do szkarłatne- 
go; samochody. te wyściełane są naj- 
droższym atłasem, albo jedwabiem i 
brokatem. 

Jeden z takich samochodów posia- 
da na dachu reflektor, używany na tor- 
pedowcach; inny ma żaluzje ze stali, 

które chronią zapewne jego właścicie- 
la przed zamachami; znowu inny ma 
w stopień wbudowaną 

Brueninga jest żywo omawiana przez finan- 
sistów przybyłych tu celem wzięcia udziału 
w rozpoczynającej się jutro sesji rady Ban- 
ku Wypłat Międzynarodowych, Deklaracja 
Brueninga, nie wywołała wielkiego zdziwie- 

nia, jednakże wyrażano wątpliwość co do 

jej właściwości, przyczem zapytują, czy nie 

może ona SĘ przyczynić do dalszego zwięk- 
szenia istniejących trudności, Przypominają 
tu, iż sprawozdanie komitetu doradczego u- 
staliło obeczą niezdolność Niemiec do spła- 
ty odszkodowań, stwierdziło przytem, że od 
szkodowania są jedną z przyczyn obecnych 
trudności Niemiec, jednakże nie przyczyną 
główną. Oświadczenie Brueninga nie będzie 

miało żadnego bezpośredniego wpływu na 

tok obrad Rady, 

ODNOWIENIE KREDYTÓW DLA 
NIEMIEC 

BAZYLEA. PAT. W wyniku 
wczorajszych narad gubernatorów cen 
trainych banków będą odnowione na- 
stępujące kredyty: 100 miljonów dol. 
dla Banku Rzeszy, 180 milj. szyl. dla 
Austrji, 20 milj. dol. dla Węgier i nie- 
wielka suma dla Jugosławii. 

Paszporty Wileńskie 
ŻELAZNY FUNDUSZ ODZYSKANIA 

WILNA 
Komite" Żelaznego Funduszu wileńskie- 

go wydał niedawno odezwę, w której zapo- 
wiada, że już w styczniu r, b, ukażą się na 
Litwie specjalne paszporty i znaczki wileń- 
skie. Na Litwie poszporty te będą do naby- 
cia wie wszystkich urzędach pocztowych. 
Inicjatywa kolportażu tych druków wyszla z 
łona Związku Wyzwolenia Wilna. 

Wszyscy urzędnicy państwowi i prywat- 
ni proszeni są o podanie zgóry wysokości 
odsetka miesięcznych płac, przeznaczonego 
na żelazny Fundusz Wileński, Odsetki te bę- 
dą co miesiąc potrącane z płac i w paszpor- 
cie każdego urzędnika będzie naklejana od- 
powiednia iłość znaczków wileńskich, 

Centralny komitet Żelaznego Funduszu 
Wileńskiego wyda narazie 500 tys, paszpor 

tów wileńskich i 3 miljony znaczków, Mi- 

nimalna opłata ma wynosić 10 centów rocz- 
nie od osoby, Ofiary na rzecz Żelaznego 
Funduszu Wilna zbiera odpowiedni komitet, 
utrzymujący kontakt z komitetem wykonaw 

czym Związku Wyzwolenia Wilna. Żelazny 
Fundusz Wileński przechowany ma być w 

bankach państwowych, Fundusz może być 
użyty przez komitet wykonawczy Związku 
Wyzwolenia Wilna jedynie na najżywotniej- 

szą potrzebę narodu i to po uzyskaniu zgo- 

dy prezydenta państwa litewskiego. 

W WIRZE STOLICE 
CZYJE TANGO? 

--- Moniek Hohtrman jest niezwykle obda 

rzony przez naturę: ma świetny słuch, po 

zwalający mt nietylko  dosłyszeć, co się 
mówi w trzecem pokoju, ale-i kompono- 
wać wspaniałe tanga sentymentalne, ogni- 

ste rumby, skoczne foksy, Ostatnio wsiadł 
do taksówki z całym zwitkiem świeża skom 
ponowanych nit, I zostawił je. Szkoda mu 
zwłaszcza było szlagiera p.t. „l piersie drża- 

ły i falowaly“, 

Jakież nie było tedy zdumienie nowo- 

czesnego Mozarta, gdy będąc w kawiarni, 

usłyszał, jak jazzowa orkiestra wygrywa je 

go mełodyjne tango. 

Hoherman z miejsca podjął dochodzenie, 

w wyniku którego ustalił, że tanga zostało 

sprzedane przez niejakiego Gołdingera — 

ponoć autora arcydzieła. Wzburzony muzyk 

skierował sprawę do sądu, powołując szereg 

rzeczoznawców w charakterze świadków, 

Gvidinger złożył oświadczenie, że zaprodu- 

kuje przed sądem szereg swoich melodyj, 

ażeby przekonać, że ma dość własnego ta- 

lentu i nie potrzebuje posługiwać się cudzą 

muzyką. Sąd, tedy zamieni się w salę kon 

certową, a sędzia będzie występował w 
roli eksperta muzycznego, ż 

PALACZE OPJUM 

Mała cukierenka w pobliżu _ Dworca 

Głównego znana jest oddawna, jako ren- 

dez-vous handlarzy narkotykami, Wywia- 

dowcy obserwowali ją pilnie. 

W kawiarence tej przebywał jakiś chio 
pak, a potem grasował w hałi dworca i 
przeprowadzał tajemnicze tranzakcje z po- 

dróżnymi. Zatrzymano znienacka młodzień- 

ca i znaleziono przy nim— 100 gramów 
©pjum w: proszku, Rewizja przeprowadzona 
w jego mieszkaniu, ujawniła większe zapa 
sy kokainy į opjum. 

17_letni handlowiec wskazał na starusz 
kę, mieszkającą w Saskim -hotelu, jako na 

dostawczynię narkotyków. 70-letnia Kwiat 
kowska — właścicielka hotelu — przełękła 

się bardzo policji; w jej pokoju, w kasie 

pancernej znaleziono 150 ampułek morfiny, 

oraz około ćwierć kilo kokainy, 

Kwiatkowska tłumaczy się, że ampułki 

i biały proszek pozostały jej po zmarłym 

synie, przechowywała je na pamiątkę, nie 

znając wcale ich wartości, Pamiątki skon- 

fiskowano, a staruszce i młodzieńcowi gro 

zi więzienie, K. 
  

WARSZAWA NAJTANSZEM MIA- 
STEM W EUROPIE 

Międzynarodowe biuro pracy w 

Genewie, dokonało badań co do ko- 

sztów utrzymania robotniczej rodziny 

w głównych miastach Eiwropy. Najdroż 

szem miastem obecnie jest Stokholm. 

Dalej idą: Frankfurt, Berlin, Kopenha- 

ga, Paryż, Konstantynopol i wreszcie 

Warszawa. ; 
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Towarzystwo Miejskich i Międzymiastowych 
Komunikacji Autobusowych S.A. Oddział w Wilnie, 
podaje do wiadomości, że rzeczy pozcstawicne przez pasażerów w autobusach 

przech waniu Towarzystwa i są do odebrania w biurze * przy 
ul. Jagiellońskiej 8 — 15 — w godz. 9 — 11 przed poł. 

Nie odebrane w przeciągu 6 miesięcy przedmioty zostaną sprzedane w 

pozostają na 

przetsrgn publicznym. 
Zażalenia na obsługę autobusów kierować należy na piśmie do Dyrekcji 

z adnotacją na kopercie „Zażalenie*, M
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Grožių požar w Hodogrūdiu 
ZAGROŻONY JEST GMACH KOMENDY POLICJI 

NOWOGRÓDEK. — Na krótko 

przed godziną 10 wiecz. wybuchł po- 

żar w oficynie gospodarczej domu 

nr. 3 przy ulicy Kościelnej. 

Obień przerzucił się następnie na 

pobliską posesję przy ulicy Piłsudskie 

go, gdzie mieszczą się składnice wo- 

jew. komendy P.P. 

inwentarz / policyjny udało się 

której służący wygrywa podczas jaz- 
dy ulubione melodje swego pana“. 

Po rozpadnięciu państwa \М1е! 
kiego Mogoła Indje rozpadły się na 
526 państewek, które posiadają jeden 
rząd centralny, a są prócz tego rządzo 

ne przez W. Brytanję za  pośrednic- 

twem wice-króla. Ale wewnątrz rzą 
dzą się te państewka zupełnie samo- 

dzielnie, autonomicznie. Ich władcy ży 
ją ciągle wśród bajek, tak jak żyli 

przed wiekami. Najpiękniejsze kamie- 

nie, najpiękniejsze kobiety, najpięk- 
niejsze konie, najpiękniejsze ogrody, 
pałace, najpiękniejsze, najkosztowniej- 
sze przedmioty na świecie do nich na- 
leżą. 

Tymczasem ziarno rzucone przez 
Gandhiego poczyna kiełkować. A po- 
nieważ Indje są krajem w niczem nie 
przypominającym kraje europejskie, 
przeto usilna propaganda komunizmu 
nie znajduje tam pola do popisu, mi- 
mo... olbrzymich bogactw  maharad- 
żów. W tej chwili budzi się do życia 

wielka literatura indyjska, która wsze- 
lako nie posiada właściwego sobie ję- 
zyka. języki Indji nic nie mają ze so- 
bą nic wspólnego. Jeżeli dużo pisarzy 
indyjskich używa języka „bengali”, to 
bynajmniej nie oznacza, iż to jest ję- 
zyk bardziej ogólny. Piszą nim najczę- 
ściej właśnie autorzy mahometańscy. 

harmonię, na Indyjscy literaci używają języka... an- 

w czas uratować. 

Q północy pożar trwał nadal i po- 

ważnie zagraża gmachowi, gdzie mie 
szczą się biura komendy, wojewódzkiej 
PER 

Lokal jest stopniowo ewakuowa- 

ny. > 
Przyczyny pożaru nie są narazie zna 

ne. 

  

gielskiego. Twierdzą, że jest zrozumia- 
ły dla wszystkich, a jednocześnie prze 
mawia również do reszty świata cywi- 
lizowanego. 

Czyżby chcieli w ten sposób zjed- 
nać cywilizację zachodnią? Do tej cy- 
wilizacji odnoszą się nieomal wszyscy 
wrogo. jeden jedyny Rabindranath - 
Tagore jest wyjątkiem, ałe uważają go 
powszechnie, nie tylko ze względu na 
treść utworów, ale i formę, za pisarza 
raczej europejskiego. Bezwzględnie do 
minuje w utworach indyjskich nega- 
cja cywilizacji zachodniej, a jednocze- 
śnie... wrogi stosunek do chrystjani- 
zmu. 

„Indian Social Retormer“, analizu- 
jąc stosunek Indji do  chrystjanizmu, 
dochodzi do przekonania, że misjona- 
rze nie mogą mieć najmniejszego po- 
wodzenia w Indiach, o ile nie rozpoczy 
nają nauki od kompletnej i dosłownej 
krytyki cywilizacji europejskiej. _ Dla 
Indusów wojna światowa była znamie 
niem przeżycia tej cywilizacji, jej fia- 
sca. Poprzez zaś Ocean Indyjski, pu- 
stynie Arabji, Persji, Afganistanu, po- 

przez Himalaje i Turėję, šwiat Europy 
wydaje się im bardzo odległy, a z tej 
odległości nie widzą istotnych różnice 
dzielących zgniliznę cywilizacyjną od 
piękna nauki Chrystusowej. aż. 
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Dancing w Wilnie 
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Ucieszmy świętego czynem  dobroczynnym, 

KRONIKA 

        

WTOREK 

    
Dziś 12 W. s. g. 7 m. 45 

> ae” Z. s. g.-9m, iij9 

Wercniki 
ае AA 

Spostrzeženia Zakiadu  Meteorologicz- 
nego U.S.B. w Wilnie. 

Z dnia 11 stycznia 1932 roku, 
Cišnienie średnie 771, 

Temperatura średnia —6, 

Temperatura najwyższa —3, 

Temperatura najniższa —8, 

Opad w mm. — 

Wiatr: północno —- wschodni, 

Tendencja barometr.: wzrost. 

Uwagi: pół pochmurno, 

  

URZĘDOWA 
— Wyjazd wojewody, P, wojewoda Z. 

Beczkowicz wyjechał dnia 10 bm, na kilka 
dni do Warszawy w sprawach służbowych. 
Zastępuje p. włojewodę p. naczelnik Włodzi- 
mierz Hryhorowicz (pod nieobecność bawią- 
cego na urlopie p. wicewojewody M, Jan- 

kowskiego). 

MIEJSKA 
— Prez, Foiejewski wrócił z urlopu i przy 

stąpił do pełnienia swych obowiązków. 

— Prace budżetowe. Ostatnio od- 
bywają się liczne posiedzenia magistra 
tu poświęcone preliminarzom budżeto- 
wym poszczególnych wydziałów. 

Szczególną uwagę poświęca się 
stronie dochodowej, a w pierwszym 

rzędzie podatkom, których wysokość 
winna być dostosowana do obecnych 
zdolności płatniczych podatników. 

Bezplatne przejūzdy dia powracają- 
cych ze szpitali, Władze kolejowe powiado- 
miły magistrat i sejmiki, że chorzy powraca 
jący ze szpitali w których przebywali na 
koszt związków komunalnych, korzystają z 
darmowych przejazdów. я 

Przysługuje im bezpłatne miejsce. w wa- 

gonach 3 klasy w pociągach osobowych, 

— lnspekcje budowlane. Wydział budow 
łany magistratu przystąpił do lustracji pose 
sji w mieście, w celu ustalenia usterek, któ- 
re z nastaniem wiosny trzeba będzie usu- 
nąć. 
— Imterwencja bezrobotnych w magistra- 

cie, U wice-prezydenta Czyża była delega- 
cja robotników zwo!nionych z robót miej- 
Skich, a jednocześnie pozbawionych zasił 

ków. 

  

lnterwenjujący otrzymali odpowiedź, że 

magistrat zabiegał o zwiększenie dotacji na 

Zatrudnienie bezrobotnych wynoszącej obe- 

nie 10 tysięcy złotych, łecz bezskutecznie, 

Zatrudnionych więc być może tylko 200 ro- 
ików. 

— Podatek wolskowy. Miejski referat woj 

Skowy przystępuje do układania list płatni- 
ków podatku wójskowego za 30 i 31 r. z 
roczników 1904—09. 

W marcu wykazy będą przesiane 

Stratowi į Izbie Skarbowej, : 

Magistrat będzie ściągał ten podatek ja- 

ko samoistny w wysokości od 10 do 20 zł., 

-'magi 

  

   

    
    

(iły Wodnej 
do wykorzystania 

   

  

w zależności od zantożności płatnika, urzędy 
zaś skarbowe — w postaci dodatku do po- 
datku dochodowego, Nakazy będą wysłane 
latem, 

— Przegląd spisu poborowych rocznika 
1911, — W dniu 15 bm. upływa termin 
sprawdzania spisów poborowych. Osoby po 
minięte w: spisie winne złożyć reklamacje 
w referacie wojskowym. Termin 15 stycz- 
nia nie będzie przedłużony, 

AKADEMICKA 
— Koło Prawników St, USB, — Dzisiaj, 

dnia 12 bm. w Kole Prawników (Zamkowa 
nr 11) odbędzie się posiedzenie sekcji badaw 
czo-naukowej z referatem kol. Hipolita Łu- 
czyńskiego pt.. „Ustrój Rosji Sowieckiej", Po 
czątek o godzinie 20 punktualnie. Wstęp wol 
ny. 

: — Kierownik skiepų skryptów Koła Praw 
mkėw urzęduje w poniedziaiki i soboty od 
13 do 14 godziny i we mwtorek w godz, 18 
— 19, 
— Z Koła Polanistów. — Zebranie S.T.O. 

dziś, we wtorek, o godzinie 19.15, Na po- 
rządku dzienym refrat Jerzego Zagórskiego 

pt. Radjon sam pierze, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— jJutrzejsza Środa Literacka. pierwsza po 

przerwie świątecznej, będzie swoistą atrak- 
cją muzyczną,  Wespół z Oddziałem Wileń- 
„skim Pol, Towarzystwa Muzyki Współcze- 
snej Związek Literafów organizuje wieczór 
muzyki kameralnej w pierwszorzędnem wy- 
konaniu. Usłyszymy nieznane w Wilnie dzie 
ła: Tad, Jareckiego, Maklakiewicza, Koda- 
ly'ego, Konneggera i Hindemitha, Poszczegól 
ne utwory omawiać będzie p. Stanisiaw We 
sławski, 

Początek o godzinie 8,30 wiecz., w łoka- 
lu ZZIP, Ostrobramska 9. Wstęp dła człon 
ków zwyczajnych i członków - sympatyków 
bezpłatny, dla wprowadzonych gości 2 zł, 

— Wileūskie Towarzystwe Lekarskie. 
I Posiedzenie Naukowe odbędzie się we śro 
dę dnia 13 stycznia 1932 r, o godz, 20 w 
sali własnej przy ul, Zamkowej Nr. 24 z 
następującym porządkiem dziennym: 

l. odczytanie protokułu ostatn'ego posie 
dzenia, 2, prof, dr. K, Opoczyński: Najnow 
sze poglądy na istotę raka. 

— Zarząd Wileńskiego T-wa Artystów 
Plastyków podaje do wiadomości, że dorocz 
ne walne zgromadzenie członków T-wa od 
będzie sę w dniu 24 stycznia w lokalu 
Szkoły Rysun ej im. Fr. Smugłewicza 
(Św. Aniny 13) o godzónie 17, W razie bra- 
ku quorum zebranie odbędzie się w tymże 

  

  

dniu i lokału o godzinie 18 bez względu 
na iłość obecnych, Porządek dzienny: Spra- 
wozdanie ża rok ubiegły, 2) sprawa wy- 
staw w Wiłnie i Warszawie i 3) wybory 
zarządu, 

— Komunikat Związku Pań Domu, Dnia 
15 bm, o godzinie 19 w sali gimnazjum Le 
łewela odbędzie się 3 Zebranie Związku Pań 
Domu. Program następujący: Część I, Od- 
czyt pt. „Współczesne tnieszkanie" wygłosi 
profesor Cezarja Ehrenkreutzowa, 2. Odczyt 
pt. „Najważniejsze zagadnienie chwili obec- 
neį““ wygłosi prof, Mieczysław! Limanow- 
ski, Część ll-ga, 1. Dyskusja, 2, Udzielanie 
porad przez poszczególne sekcje, 

Dla członkiń wstęp wolny, dla nieczłon- 
ków 50 gr. Sekretarjat wydaje legitymacje 
na 'niejscu, 

RÓŻNE 
— Zitkaz wystawiania nieodpowiednich 

reklam. — Policja otrzymała połecenie, by 
zwróciła pilną uwagę na wyświetlane w Ki- 
nach reklamy podczas przedstawień uzna- 
nych za dozwolone dla młodzieży. 

Również w miejscach wykupywania bile 
tów zakazane jest wystawianie  iotografij 
ze scen nieodpowiednich dla młodzieży, 

— Uwadze importerów, W związku z 
wprowadzeniem zakazu przywozu szeregu to 
warów, począwszy od dnia 1.1 1932 r. i 
przyznaniem Ministerstwu Przemysłu i Han- 
dlu prawa zwalniana od zakazu poszczegół 
nych partyj towarów — Izba Przemysłowo- 
Handlowa w Wilnie przyjmuje odnośne po- 
dania w trybie dotychczasowym za pośred- 
nictwem organizacyj branżowych najpóźniej 
do dnia 16 stycznia 1932 r. 

Błższych informacyj udzieła biuro Izby 
P.-H, w Wilnie (Trocka 3) — dział obrotu 
towarowego, 

— Podziękowanie, Komisja Oświaty Po 
zaszkolnej sejmiku wleńsko-trockiego skła 
da podziękowanie p. Nagrodzkiemu Zygmun 
towi w: Wilnie za wysoce obywatelski czyn, 
a mianowicie zaofiarowanie dla bibljotek о- 
światowych tutejszego powiatu 124 ksią- 
żeczek autorów b 1 związanych z Wileń- 
szczyzną, Wydawnictwa Ludowego — Z. 
Nagrodzkiego. Książki te będą wykorzysta- 
ne w pubłicznych  bibijotekach gminnych, 
bibljoteczkach ruchomych Powiat. Centr. 
Bibj, Ruch, Sejmiku wiłeńsko-trockiego i w 
świetlicach dla dorosłych, 

Komisja Oświaty Pozaszkolnej sejmiku 
wileńsko-trockiego, 

— 60 zabitych na torach kolejo- 
wych. — W roku ubiegłym wskutek 
nieostrożnego przechodzenia przez to- 
ry kolejowe zginęło 60 osób. Dane te 
dotyczą terenu wileńskiej dyrekcji ko- 
lejowej. Ostatnio zostało wydane spe- 
cjalne zarządzenie służbie koleiowei 

    

  
  

  

Z pietnastometrowego urwiska de Wilenki 
SPĄDŁ WÓZ CIĘŻAROWY NAŁADOWANY MĄKĄ 

WILNO. Wczoraj w godzinach 
popołudniowych na wąskim 
bardzo niebezpiecznym zakręcie 
drogi wiodącej z maj. Leeniszki 
de młyna Kinkulkina (Belmont), 
trafnie przezwany „Czortow Row* 
miaść miejsce wypadek obsunięcia 
się wozu ciężarowego do Wi- 
ienkl. 

Dwukonne kary naładowane 
mąką, jadąc z młynu do miasta 
z powodu uszkodzonej na 
zakręcie drogi wywróciły się 
i spadły do rzeki z wysokości 
15 metrów. 

Woźnica Daszkiewicz doznał 

bardzo ciężkich obrażeń clała, 
i konie są ranne, zaś wóz I mąka 

uległy zniszczeniu. 
jadący na wozie pewien żyd 

z Leoniszek lecąc w przepaść za. 
czep!? ubraniem © drzewo i tak 
wisiał do czasu przybycia po- 
mocy. 

Droga beimancka jest jak wia- 
domo pod zarządem maglstrafu 
ł już klikakratnie miały tam 
miejsce podobne |ak wczorajszy, 
wypadki. 

Przesmyk koło „Czortow Ro- 
wu" należy jaknajszybciej upo- 
rządkować. 

Konfiskata nielegalnej broni 
WILNO, — Na terenie powiatów odbyły 

się rewizje w poszukiwaniu nielegalnej broni. 
W różnych schowkach policja odnalazła u- 

kryte karabiny, rewolwery, szable i bagnety. 
Ogółem skonfiskowano 23 karbiny, 18 re- 
wolwerów, kilka szabe! ; bagnetów. 

Banda nieletnich zładziei 
WILNO. Policja ujęła 5 chłopców 

stanowiących bandę złodziei kieszon- 
kowych, o ącą stale na wszystkich 
rynkach wileńskich. - 

Kryjówką młodocianych przestęn- 
ców była onuszczona posesja miejska 
nad Wilją, koto kośćiała św. Piotra I 
Pawła na Antokolu. Tam też ukrywaił 

Zbiegły przestępca 

Ch rzeczy. 
: Jęto ich przypadkowo — podczas 
libacji Obchód policyjny słysząc hała- 
sy wkroczył do opuszczonego domu I przyłapał obiecujących młodzieńców w 
momencie gdy najmniej tego się spo- 

Н 

— 

dobrewolnie wróc 
DO WIĘZIENIA 

WILNO. W sobotę, isk notowaliśmy 
zbiegł z pod eskorty policyjnej niebezpieczny 
włamywacz Wacław Giedrojć Wczoraj zbie« 
gły więzień sam zgłosił się do jednego z sę- 

dziów śledczych, podając przytem, że uciekł, 
by uporządkować pewne sprawy rodzinne nie- 
czerpiące zwłoki. Po załatwieniu tych spraw 
może ze spokojem siedzieć na Łukiszkach. 

wo 

z SĄDÓW 
ECHA PEWNEGO ZAJŚCIA PRZY 

UL. BAZYLJANSKIEJ 
_ W dnfu 17 grudnia 1929 r. około godziny 

G pa południu, m.eszkaniec m, Wilna Wła- 
dysław Przygodzki spotkał swoją starą zna- 
jomą Weronikę Ałabsz, Przygodzki zaprosił 
Ałabiszównę do pwiarni p,  Bermsztejna, 
mieszczącej Się przy ulicy Bazyljańskiej 4, 
gdzie zajęto oddzielny gabinet, Wkrótce po 
tem do tejże piwiarni przyszedł przyjaciel 
Przygodzkiego, Jan Stankiewicz, 

Rozpoczęła się prawdziwa libacja. Pod 
wpływem alkoholu StanFiewicz zaczął um'- 
zgać się do damy serca Przygodzkiego, co 
też spowodowało między nimi kłótnię. 

Od słów przeszli do czynów, Grożna po- 
stawa Przygodzkiego zmusiła Stankiewicza 
da wycofania się z gabinetu na salę ogól- 
ną. W bójce wzięli udział obecni na sali go- 
ście, 

Obezwiadniono Przygodzkiego, 
możność Stankiewiczowi uciec, 

_ Przychodzki porwał z bufetu leżący tam 
nóż do krajania chleba i z okrzykiem „Za- 
rznę“ wybiegł na ulicę, Stankewicz stał na 
ulicy, Przygodzki rzucił się na niego i pchnął 
kilka razy nożem, 

Stankiewicz upadł brocząc krwią į wkrėt 
ce zmarł, 

Przygodzki po dokonaniu swego krwa- 
wego czynu udał się do mieszkania A!abi- 
szówny, gdzie go nazajutrz aresztowano. 

W toku Śledztwa okazało się, że oskar- 
żony cierpi na epilepsję, 

Wobec pewyższego poddano go obser- 
wacji w. klinice psychjatrycznej USB, 

co dało 

   

Wilnie pod przewodnictwem wice-prezesa 
W, Brzozowskiego i asyście sędziów Sien- 
kiewicza i Szpakowskiego, rozpoznał tą spra 
wę. 

Oprócz całego szeregu Świadków na roz 
prawę wezwano trzech biegłych, pozatem 
na żądanie obrony w charakterze Świadka 
zbadany został dr J. Podwinsk', który leczył 
oskarżonego od 1930 do ostatniej chwili, 

Po wysłuchaniu dr Podwińskiego, iako 
świadka, Sąd zaprosił go na biegłego w da- 
nej sprawie. й 

Orzeczenie bieglych byto niezgodne, Dr 
Podwiński i dr H, Jankowska uważają, że o- 
skarżony nie może być odpowiedzialnym za 
swoje czyny, gdyż w chwiłi popełnienia zbro 
dni uległ zamroczeniu i ie wiedział co robi. 
Natomast dr A. Malinowski uważał, że oskar 
żony doskonale zdawał sobie sprawę z tego 
co czynił, biegły kwestjonuje także obciąże- 
nie dziedziczne oskarżonego, 

Ostatnie orzeczenie wykorzystał p, proku- 
rator Odyniec, żądając ukarania oskarżonego 

z art. 458 KK, 
Żądaniu temu goraco przeciwstawia się 

adw. Kulikowski, W konkluzji swego prze- 
mówienia obrona wnosi o uniewinnienie о- 
skarżonego ewentualnie, o zmianę kwalifi- 
kacii prawnej, a co zatem idzie łagodnego 
wymiaru kary. 

Po dłuższej naradzie zostaje ogłoszony wy 
rok, na mocy którego Przygodzki został 
skazany z art. 470, c, H, p, t KK. na I rok 
domu poprawy. 

DR. ZELDO *1CZ 
chor. skórne i weneryczne, narządów 

moczowych 
Mickiewicza 24 
POWRÓCIŁ 

WYYYYYYYYYYYYYYYYYYVWYVYYYYYYYYVYYYVYYYYVYYYVV 

  

Ak. 

zwracania uwagi. na niedozwolone 

chodzenie przez linje kolejowe. 
— Sprawy podatkowe, Jak się dowiadu- 

jemy bawiący w Warszawie prezes lzby 
Skarbówej p. Ratyński porozumiewa się z 
władzami w sprawie wymiaru podatków i 
sposobów wymierzania, 

W tej samej sprawie przebywają w War 
szawie naczelnicy urzędów skarbowych z 
Wilna i prowincji. 
— Smutny objaw. — W ub. miesiącu na 

terene woj, wileńskiego zdarzyło się kika- 

dziesiąt wypadków samobójczych, Z tego 17 

osób usitowało odebrać sobie życie z powo- 

du grożącej im ruiny, Są to kupcy i rolnicy, 

doprowadzeni do ostateczności pogłębiejącym 

Się kryzysem gospodarczym, Dziewięciu z 
n'ch znalazło śmierć od kuli, na stryczku lub 

w wodzie. Jeden z samobójców rzucił się pod 

pocąg. 

  

  

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w Lutni, Dziś we wto 

rek dnia 12 b.m, o godzinie 8 wiecz, przed- 
stawienie Związkowe, 

— Teatr Miejski na Pohulance, — Osta 
tnie przedstawienie Rewji, Dziś, we wtorek 
12 bim. o godz, 8 m, 15 ukaże się po raz 
ostatni Rewja Sylwestrowa w wykonaniu 
całego zespołu Teatrów: Miejskich, Jutro 0 
godz, 8 wiecz, „Burza w szklance wody“ 
arcyzabawna sztuka B. Franka. która wy- 
wołuje na widowni huragany śmiechu, 

— Jutrzejsza premjera w Teatrze Lutnia, 
Jutro we środę dnia 13 bm, o godz. 8 w. 
odbędzie się premjera arcyzabawnej tarsy 
Arnolda i Bacha „Hulla d: Bulla“, Pełna hu 
moru sztuka tak, ciesząca się rekordowem 
powodzeniem w Polsce, oraz zagranicą, 

Opracowanie na scenę wiłeńską przez reży 
sera K. Wyrwicza-Wichrowskiego. Żywa 
akcja oraz komiczne djalogi i sytuacje za 
pewniają tej sztuce długotrwałe powodzenie, 
W rolach głównych: p.p, Brenoczy, Detkow 
ska, Kamińska, Lubowska, Marecka, Sławiń 
ska. Bielecki,  Brusikiewicz,  Dejunowicz, 
Domański, Ciecierski, Jaśkiewcz, Skotimow 
ski, Puchniewski, Wyrnw'cz-Wichrowski, 

Wyrzykowski, Wioltejko, oraz Zastrzežyniski. 
— Wileńskie Tow. Filh, — Dziś o godzi- 

nie 20,15, w sali Konserwatorjum Muzyczne 
go (ulica Końska 1) świetny zespół kwar- 
tetu warszawskiego, złożonego z pierwszo- 
rzędnych tałentów z udziałem Ireny Dubi- 
skiej. Zofji Aldamskieį, M. Fiiederbauma i T. 
Szaleskiego da jedyny swój koncert, na któ 
rego program składają się kwartety: Hey- 

dna, Respighiego i Schuberta, Bilety sprze- 
daje biuro Orbis, 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino Miejskie — Zwycięstwo. 
Heljos — Księżniczka Tarakanowa. 
Hollywood — Ben Hur. 
Styłowy — C, K, Feldmarszałek, 
Kino Pan — David Golder, 
Casino — Biędne ognie, 
Światowid — Dzwonnik z Notre Dame. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
Znewu katasrofa z wozem „Arbona*, W 

dniu 9 bm, szofer Bielkiewicz Anton* (Be- 

lny 13), prowadząc autobus firmy Arbon 

Nr 38466, na ulicy Sadowej około domu 

Nr 9 najechał na taksówkę Nr 38006, pro- 

wadzoną przez szofera Podejko Piotra (]e- 

V dniu wczorajszym Sąd Okręgowy w i 

WILNO POSIADA 194.878 MIESZKAŃCÓW 

  

LEKKO 

APOLINARA IŻYCKA - HERMANOWA 
WDOWA PO INŻYNIERZE 

po długich i ciężkich cierpieniach zmarła « nia 9 stycznia r. b. przeżywszy lat 68. 
Eksportacja zwłok z domu żałoby Zawalna 11, 

licko Relormowanego odbędzie się dn: 
do Kościoła Ewangie= 

a 12 stycznia o godz. 11 raao a stamtąd 
po nabożeństwie tegoż dnia na cmentarz Ewangielicki. 

O tym smutnym -brzędzie zawiadamisją w głębokim smutka pogrążeni 

Córka, syn, synowa zięć I wnuki 

$. ы 

z SZYDLOWSKICH 

MARJA SZADURSKA 
po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona Ś. Ś. Sakramentami zasnęła w 

Bogu dn. 10 b. m. w wieku lat 36. 
Eksportscja zwłok ze szpitala kolejowego (Wilcza Łapa) na bocznicę 

kolejową nastąci dn. 12 b. m. 
Pogizeb w grobach rodzinnych odbędzie się w Kobryniu. 
O tych smutnych obrzędach zawiedamiają krewaych, przyjaciół i zna- 

jomych 

Mąż, synek, siostry, bracia ł rodzina 

  

Osobne powiadomienia rozsyłane nie będą. 

    

NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWĄ MIESZKA 1.038.490 OSÓB. 

WYNIKI POWSZECHNE GO SPISU LUDNOŚCI. 

Według prowizorycznych obliczeń 

Centralnego Biura Spisowego m. Wil- 

na, liczba ludności stale zamieszkałej 

w Wilnie bez wojska skoszarowanego 

wynosi: 194.878 osób, a liczba ludno- 

Ści faktycznie obecnej o północy z 

dnia 8 na 9 grudnia 196.378 osób. 

Liczba ludności, zatnieszkałej na 

terenie województwa wileńskiego (z 

wyjątkiem m. Wibna), wynosi 1.038.490 

osób. Cyira ludności, obecnej na te- 

Echa zajść antyżydowsk 
CIĘŻKIE ALE NIEUDOWOD 

Bronisław Basila zasiadł na ławie oskar 
żonych Sądu Okręgowego, aby odpowiadać 
та przestępstwo objęte art. 122 cz. I KK, a 
więc artykułu mówiącego o zajściach po- 
wstałych na tle nienawiści plemiennej, 

Akt oskarżenia zarzucał mu udział w zbie 
“ gowisku na ul, Wileńskiej i wybicie szyb i 

reklam szklanych w kilkunastu sklepach przy 
czem w rozbitych witrynach sklepowych po 
niszczono znajdujące się tam przedmioty. 

Basiuła przytrzymany został przez poste 
runkowego niezadługo po rozbiciu szyb, lecz 
i podczas badania wstępnego i podczas roz- 
prawy sądowej kategorycznie wyparł się wi 
ny, twierdząc, że przytrzymiany został przy- 
padkowo, a zaaresztowany jedynie dlatego, 

senie województwa wileńskiego (z wy 

jątkiem m. Wiina) w dniu spisu wy- 

nosiło 1.075.607 osób. 

Prowizoryczne te dane, uzyskane Z 

ogólnego podsumowania wyniku Il-go 

powszechnego spisu ludności na tere- 

nie województwa wileńskiego, mogą 

jeszcze ulec pewnym zmianom po о- 

statecznem podsumowaniu wyników 

spisu. 

ich 
NIONE OSKARŻENIE - i 
že nie mial przy sobie dowodu osobistego, 

Przeciwko oskarżonemu zeznawali dwaj 
policjanci oraz kilku poszkodowanych kup- 
ców i rzemieślników, a w ich liczbie: E, So- 
bol, A. Głoszyński, R. Ajzensztadt, Rajzman, 
Klioner, Bak, Kac i Fiń, natomiast czterech 
świadków obrony stwierdziło, że w chwili 
rozbijania szyb Basiuia nie był na Wileńskiej, 
gdyż na Wileńską przyszedł on o godzinie 8 
a awantury działy się o 6, 

W tych warunkach obrona nie miałą trud 
nego zadania udowadniając braku dowodów 

  

winy oskarżonego, 
Sąd, któremu zewodniczył wiceprezes 

Brzozowski, wynióst wyrok uniewin-     
niający, (t) 

ETO STAI СОС ТН DORA ODT DIE 

lenia 6). W autobusie została uszkudzona 

łatarnia i ochraniacz, w ta karo- 

serja, 

— Przechodzień pod motocy- 
klem. — W dniu 9 bm, Klott Olgierd (Wa 
komirska 7), prowadząc motocykl Nr 48325, 
przy zbiegu ulic Trockiej i Zawalnej najechał 
na przechodzącego Drozdowskiego Juljana, 
lat 67 (Krakowska 57). który doznał ogól- 
nego potłuczenia ciała i został odwieziony 
do szpitala żydowskiego w stanie niezagra 
żającym życiu, 
— Zbrodnia w lesie, Koło wsi juszkow- 

szczyzna, gminy kobylnickiej znaleziono w 

lesie zwłoki Dominika  Szuścickiego lat 35. 

mieszkańca folwarku Falewicze, gminy ko- 

bylnickiej, Szuścicki ma przestrzelodą pierś, 

w pobliżu zaś znałeziano karabin obcięty. 

— Zuchwały rabunek torebki z pie 

niędzmi. — W niedzielę wieczorem 

na ulicy Nowogródzkiej  uieznany 

sprawca napadł na powracającą do do 
mu handłarkę Fejgę Lint, wydzierając 
jej z rąk torebkę z większą sumą pie- 
między w obcej walucie. Pościg nie 
dał rezułtatów. 

— Nieostrożne saneczko- 
wanie. Na ulicy Fiłareckiej wpadły 

na słup telefoniczny sanki, którymi 

zjeżdżała z góry 20-letnia Jadwiga 

Możejkówna (Stolarska 12) wraz z 2 

dzieci policjanta z 3 post. P. P. Ruda- 

wego. Czieroletnia dziewczynka uległa 

wstrząśnięciu mózgu, 2-letni chłopak— 

zdarciu skóry na głowie. Rudawówne 

ułokowano w szpitalu, 
-— złodziej w wojskowych składach opa- 

łowych, Z wojskowych składów opałowych 
przy ulicy Malinowej Nr 6 dokonano kra- 
dzieży węgla. Sprawcę kradzieży Borejszo 
Konstantego (Krawiecka 6) ze skradzionym 

węgiem zatrzymano. 
Również na gorącym uczynku 

węgła kamiennego z 
rowej Wilno, na szkodę Dyrekcji PKP za- 

trzymano  Jėzefowicza Jana“ (Legionowa 

130a), 
— Nożem w pierś, — Będąc w sta- 

nie nietrzeźwym targnął się na życie Jozei 

Paraljanowicz (Kijowski 4).  Ulokowano 

go w szpitalu Žydowskim, 3 

WILNO-TROKI 

—- Samobójstwo i nieszczęśliwy 

wypadek. — Przebywająca czasowo w 

Landwarowie 19-letnia Irena Kurczyn 

ska wypila w celach samobójczych e- 

sencji octowej i przewieziona do szpi 

tala w Trokach zmarła w nocy na 11 

bm. Przyczyną samobójstwa był za 

wód miłosny. е 

— 17-letni Ignacy Stacino w za- 

Ścianku Zielonka, gminy gierwiackiej, 

pow. wil.-troc., przybijając klatkę dla 

gołębi u szczytu domu spadł z drabi- 
ny i zabił się. 

  

  

    

kradz 
wagonu na stacji towa 

SPORT 
0 WSZYSTKIEM POTROSZE 

‚ W Wilnie nowin sportowych tak jakby 
i nie było. Chyba to, że Wil, Tow, Łyżwiar 
skie tworzy własną ślizgawkę. Na placyku 
pomiędzy Garbarską a Placem Katedralnym. 
Przed kilku dniami odgrodzono plac choia 
kami, od spojrzeń przechodniów, a wczoraj 
rozpoczęto 'wylewanie placu. 
_. Dobrze, że będziemy mieli jeszcze jedną 
wa tylko, czyż naprawdę niewielka 

grupa łyżwiarzy nie mogła si ieścić 
na dotychczasowych terenach = ssa Spor 
towym : zmuszona była izolować się, Prze- 
cież liczne rzesze "nłodych łyżwiarzy przy 
Eladająs Się jeździe asów, uczyły się "mimo- 
МОЙ 

‘…02% elewi łyżwiarscy będą musieli cho 
azić na gorszy, bo mniejszy plac, lub za 
przestać nauki systemem poglądowym. 

* 
„Kwestja wyjazdu reprezentacii narciar- 

skiej i hokejowej na zimowe igrzyska olim 
pijskie, została już przesądzona, 

Jedzie pięciu narciarzy: Br. Czech, Z, 
Motyka, S. Skupień i bracia St. i A, Maru- 
sarze oraz narciarze, 

Wileńskie tuzy hokejowe, bracia Godlew 
scy_nie- pojadą. 
: „Pani Nehringowa, czołowa polska  ly- 
żwiarka stanęla (poza konkursem) do biegu 
łyżwiarskiego na 300 mtr. 0. mistrzostwo 
Europy w: Davos. P. Nehringowa uzyskała 
czas 6:39,2 sek,, co jest rekordem  Świato 
wym na tym dystansie. 

„ Zakopane żyje pod znakiem wielkich 
międzynarodowych wyścigów  motocyklo- 
wych na śnieżnym torze, Žž > 

Zawody urozmaicone były skjórng'em. 
Mimowoli nasuwa się na myśl wiadomość o 
zamierzanych w Wiłnie zawodach  konno- 
narciarskich, Nic jakoś o nich nie słychać, 
czyżby zaniechano ich organizacji, A może 
to tylko. zacisze, spowodowane brakiem 

/. śniegu. 
Boks na terenie cajeł Polski kwitnie z 

dnia na dzień coraz lepiej, Imprez międzymia 
wych i międzyklubowych moc, 

Warszawska Polonia pokonała lwowską 
Has.noneję 14:2 mimo, że wystawiła skład 
rezerwowy, Górny Śląsk też pobił lwowia- 
ków — reprezentację Lwowa 12:4. Mecz 
Skra — IMCA zakończył się zwłycięstwem 
Skry 14:8, а į 

W hokeju trochę się uspokoiło, śr 

W. Wiłnie. Ognisko po wchłonięciu AZS-u 
jedyny klub, ogranicza się do treningów 
i wewnętrznych meczów treningowych. 
Poł KS, z braku zawodników i pieniędzy 
jakoby likwiduje sekc ję. Szkoda, bo gotowe 
nam wład, centr, zlikwidować okręg. Byłaby 
to krzywda dła Wilna. Drugą wiadomością. 
też nieprzyjemną i intrygującą, a jednocze- 
śnie wydającą się nam nieprawdopodobną, 
jest rzekome rozporządzenie - władz * szkol 
inych, zabraniające szkolnym drużynom ho- 
kejowym brania udziału w konkursie tych 
drużyn o puhar ufundowany przez Ośrodek 
w EAP 4 

(Dokończenie kroniki wileńskiej na str. 4-€]) 

   



Aresztowany komunista 

WILNO. Wczeraj reno na 
dworcu kciejowym zatrzymano 

- funkcjonariusza komunistycznej 
: partji 6 nieustalonem narazie na- 
. zwisku. 

i w chwiii 
. znajomy sięgnął 
„chem do kieszeni 

aresztowania nie- 
szybkim ru- 

I wydobył z 

POŁKNĄŁ KOMPROMITUJĄCE GO NOTATKI 
tamtąd kawałek zapisanego pa- 
pieru wpychając go następnie w 
usta. Mimo zabiegu lekarskiego 
motatek nie udało się wydobyć. 
Były to najprawdopodobniej ad- 
resy, ujawnienie których nie ie- 
żało widać w interesie zdema- 
skowanego komunlsty. 

Koniokradzi usiłowali ujść de. Bolszewji 
WILNO. — Koło Połoniewicz, dwóch 0- 

sobników  przedostawało się przez granicę 
do Sowietów. 

Gdy patrol KOP chciał ich zatrzymać, zbie 
gowie poczęli strzełać do żołnierzy, 

Podczas wymiany strzałów nieznajomi 

zostali ciężko ranni. Są to dwaj koniokradzi 
Marcinionek i Suczyk z pow, brasławskie- 
go, którzy przed niedawnym czasem zdołali 
zbiec z aresztu policyjnego, Przedostawali 
się do Bolszewji, by ujść pościgu, 

  

"NA FILMOWEJ TAŚMIE 

„Księżniczka Tarakanewa“. 

„Heijos“. 

- Co szkodzi trochę słałszować historję? 
Ale inaczej nie byłoby tematu do filmu „Księ= 
żniczka  Tarakanowa* — Przygedy. młodej 
kobiety łudząco podobnej do żyjącej w ustro- 
niu klasztornem prawdziwej ksią'niczki El- 
żbiety, marzenia o koronie carskiej, walka 
carycy Katarzyny ll ze swymi przeciwnikami, 
oto założenie, na któtych opera się ten 
obraz, Scenarjusz ma zasadnicze wady luźną 
budowę scen i słaby punkt zwrotny. Spiritus 
movens ca.ej historji to Szuwałow (intere- 
sułącej zresztą w ujęciu Rudolfa Klein Pogge), 
który jakby przerasiwszy się swego czynu 
odwozi ialszywą księżniczkę do tego samego 
klasztoru, gdzie ukrywa się księżniczka praw- 
dziwa. Taki obrót sprawy obniża napięcie 
dramatyczne. Ale... ttzeba było przecież jakoś 
wyjść z zawikłań treściowych... 

U ęta w grobowe sceny pogrzebów, prze- 
chodzi treść obrazu przez karkołomne prze- 
skoki. Od onurych postaci „monachów* do 
operetkowych cyganów, od lslkovatego nieco 
Orłowa do groteskowego barona z opery ko- 
micznej. Razem z tem wszystkiem film ma 
pewne wariości w postaci ładnych i praco- 
wicie wykonanych dekoracyj. 

Montaż fotograticzny również zasługuje 
na uwa ę, jako, że, sięga do początków roz- 
wijającej sie techniki filmowej. Gra aktorów, 
jak przystało na solidny film niemy pełna 
pompatycznego gestu. „Księżniczka Tarska- 
nowa“ jest bowlem о tyl: „gigantycznem 
dźwiękowem arcydzietem“, jak to zapowiada 
szumna reklama „Heljosu“, že ma dosynchro- 
nizowaną muzykę i efekty dźwiękowe, zresztą 
wcale nieżle, jeżeli się uwzględni trudności 
nasuwające się przy tego rod aju przer bkach, 

„Dodatki dźwiękowe" — to również nieme 
zdjęcia P.A.T a z wieczystmi płytami (kiedy 
wreszcie zmieni się zapa?). ' iekawe były 
zdjęcia wymienne z katastrofy pod Buda- 
pesztem (ilustracja muzyczna: „szczęście 
trzeba rwać jak Świeże wiśnie*!). 

Pozatem nastrój, jak zwykle, podnoszą 
połamane krzesła. Tad. C. 

„C—K. FELDMARSZALEK“ „STYLOWY“ 

Wśród komików filmowych odrębne miej 
sce zajmuje Wlasta Burian, Czech, Jego fil- 
my mają ogromne powodzenie, co zawdzię 
czają doskonałemu ujęciu komizmu, Bo Vla- 
sta Buwian — to komik dźwiękowy. a więc 
mający szerokie pole do popisu w dźwię- 

kowcu. Styl Buviana to groteska dźwięko 

wa, znakomicie podkreślona charakterystycz 

nym ruchem, 

Pisasśmy swego czasu о C. K.. Feldmar 
szaiku“, wyświetlanym wówczas w „Holły- 

woodzie", Przygoda zagorzałego militarysty, 

który zbiegiem okoliczności zostaje  inspe 

ktorem sł zbrojnych armji austrjackiej, jest 

pasmem kapitalnych  sytuacyj i blyskotli- 

wych pomysłów. — Swego rodzaju przebo- 

jem jest piosenka O feldmarszałku, będąca 

zarazem leitmotywem muzycznym ilimu, 

Całość warta obejrzenia i usłyszenia, 

czeski bowiem tekst łatwiej jest zrozumiały 

niż wszelkie angielskie szwargotanie. Tad. c. 

Ofiary 
Ku uczczeniu 25-lecia pracy Pr. Kościał 

kowskiego na zapomogi dla uczenic i uczni 

b. szko, Stow, Naucz. Polskiego składają: 

P.p. J. Domaradzki 10 zł, St. Jastrzęb- 

ski 10 zł, T. Zakrzewska 10 zł., Nar. Org. 

Kobiet zł, 25, razem 55 zł, 

  

„„ Kto był mordercą? 
— Jak pan widzi, panie Pedler, 

przegrał pan grę. Był pan przytem na 
tyle uprzejmy, że udzielił nam wszel- 
kich informacyj. Agenci Rice'a pilnują 
tajnego przejścia. Mimo nakazanych 
przez pana ostrożności, agenci policji 
śledczej šledzili mnie krok za krokiem 
aż do tego domu, Za chwilę będą już 
tutaj. 

Pedler zatrzymał się nagle. 
— Wszysko to bardzo pięknie. 

Świetnie pomyślane i wykonane. Ale 
ostatnie słowo należy mi się jeszcze. 
Przegrałem swoją grę, ale i pan też 
przegrał. Nigdy nie uda się wam dor 
wieść, że to' ja zabiłem Nadinę, Wie- 
cie tylko, że tego dnia byłem w Mar- 
low i nic więcej. Nikt nie może do- 
wieść , że ja znałem tę kobietę. A pan 
nietylko ją znał, ale miał powody do 
nienawiści do tego, by pragnąć jej 
śmierci j cała pańska przeszłość zwra 
ca się przeciwko panu, Przecież pan 

jest złodziejem, proszę nie zapominać 
o tem! Jednego pan nie wie — że ja 
mam djamenty. Oto one! 

„Blyskawicznym ruchem wyjął rolkę 
z kieszeni i wyrzucił ją przez okno. 
Szkło rozbiło się z hałasem.. Rolka 

zniknęła w płomieniach sąsiedniego 

domu. 
— Oto zniknęła ostatnia pańska 

nadzieja zrzucenia z siebie oskarże- 
nia! Ale pomówmy poważnie: jestem 
w pańskich rękach. Jeśli zostanę tur 

taj, zginąłem — ale gdyby udało mi 

się uciec, nie wszystko byłoby straco 

  

   
  

Radjo wileńskie 

WTOREK DNIA 12 STYCZNIA 

11,58 Sygnał czasu. 

14,15 Muzyka z płyt gramofonowych. 
15,25 „W nowych osiedlach zagranicą i 

u nas" — odczyt-z Warszawy wygłosi J. 
Ginett_Wojnarowicz, 

15,50 Audycja dła dziecj z Warszawty, 
16,20 „O organizacji i postępach ochro 

ny przyrody w Polsce" — odczyt z War- 
szawy wygłosi prof, B. Hryniewiecki, 

16,40 Codzienny odcinek powieściowy. 
17,10 „Kultura ludowa, szlachecka, pro 

letarjacka i buržuazyjna:“ — odczyt ze 
Lwowa wygiosi St, Żejmo-Żejmis, 

17,35 Koncert symfoniczny z Warszawy 
18,50 Radjowa gazetka rzemieślnicza, 
19,00. „Mickiewicz 'odpolszczony* (o 

„Panu Tadeuszu') — odczyt litewski wy 
głosi P, Karaś. 

19,20 „Ze świata radjowego* — poga 
dankę wygłosi Alfred Daun, 

20,00 Skrzynka techniczna z Warsza — 
wy. 

21,25 Siuchowisko „Nawrocony“ -- no- 
wela Bolestawa Prusa. 

22,10 Dalszy ciąg koncertu muzyki lek 
kiej, 

23,00 Koncert symfoniczny. 
— Transmisja radjowa z Mensy Akade- 

mickiel, W. niedzielę dnia 17 bm., o godzi 
nie 15 m. 15 prześle Radjo Wileńskie na fa 
lach eteru gwar, śmech i radość z Mensy 
Akademickiej. 

  

AAAAAAA, A4A4A 

Šilai Fortepianów, Pianin, Ficharmonj 

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

Wiino, Niemiecka 3, m. 11 

  

Giełda Warszawska 

Z dnia 11 stycznia 1932 roku. 
WALUTY i DEWIZY: 

Dolary 8,90 — 8,92 — 8,88. 
Gdańsk 173,90 — 174,33 — 173,47. 
Holandja 358,50 — 359,40 — 357,60. 
Londyn 30,25 — 30,20 — 30,25 — 30,38 

Nowy York 8,921 — 8,941 — 8,901, 
Nowy York kabel 8,927 —- 8,947 — 8,907, 
Paryż 35,00 — 35,09 — 3401, 
Praga 26,41 i pół — 26,48 — 26,35, 
Szwajcarja 174,00 — 174,43 — 174,57. 
Włochy 45,50 — 45,72 — 45,28. 

Berlin w obrotach nieoficjalnych 211,58. 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3 proc, pożyczka budowlana 32,50, 4 pre, 
inwiestycyjna seryjna 91,50 — 90,50; 5 proc, 
konwersyjna 39,75; 4 proc, dolarowa 42,50 
— 42,75; Stabiizacyjna 52,25 — 54 — 53,25; 
10 proc. kolejowa 100; 8 proc. L. Z. BGK i 
BR, obligacje BGK 94; te same 7 proc, 83,25; 
4 1 póź proc, L, Z. Ziemskie 41,50; 8 proc. 
warszawskie 63,25 — 62 — 62,75; 8 proc. 
Łodzi 60,10; 8 proc. Piotrkowa 56,25; 10 
proc, Siedlec 63,50. 

AKCJE: 
Bank Polsk; 105, 
Pożyczki polskie w Nowym Yorku: Dil- 

lonowska 51—54, Stabilizacyjna 51—54, 
Dolar w obrotach prywatnych w płace- 
— 8,89 i pół, 
Rubel: 5,03 i pół, 

  

  

nu 

ne. W sąsiednim pokoju jest wyjście, 
którego niikt nie zna. Wypuśćcie mnie 
a wzamian dam wam pisemne zezna 
mie, że to ja zabiłem Nadinę, 

— Tak, Harrisie, — błagałam — 
tak, zróbmy tak! 

Harris rzucił mi surowe spojrze- 
nie: Ы 

— Nie, Апго, za nic tego nie zro- 
bię! Sama nie wiesz, co mówisz. Gdy 
bym to zrobił, nie mógłbym spojrzeć 
w oczy Rice'a. Umarłbym raczej, niż 
bym miał wypuścić tego łotra! Nie, 
Anno, nie nalegaj. ja tego nie zrobię! 

Pedler roześmiał się. W trudnej tej 
sytuacji „pułkownik zachowywał 
zadziwiająco zimną krew. 

— No, dobrze! Widzę, Anno, że 
pani znalazła swego władcę i pana. 
Ale proszę mi wierzyć, że cnota rzad- 

ko bywa wynagrodzona. 
Na dole wyważono z hukiem drzwi. 

Na schodach rozległy się. kroki, Harris 
otworzył ii wpuścił do pokoju pułkow 
nika Rice'a, który na mój widok wy- 
dał okrzyk radości: 

—-- Chwała Bogu, że pani żyje i 
nic się pani nie stało! Tak bałem się... 
— tu zwrócił się do Pedlera. —Daw- 

no już gonię za panem i wreszcie zła- 

pałem. 
— Słowo daję, że dzisiaj wszyscy 

powarjowali, — wzruszył ramionami 
Pedler. — Ci młodzi grożą mi rewol- 
werem, a ja nie mogę zrozumieć, o 
co oni mnie oskarżają. Teraz pan za- 
czyna mówić jakieś głupstwa! 

— Ach, pan nie rozumie? Pan się 

nie domyśla, co to może znaczyć? To 
znaczy, że wreszcie znaleźliśmy „puł- 

   

        

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

SŁO w O 

głolgecka 
— Nieuczciwe praktyki władz 

sowieckich. W dość oryginalny spo- 
sób załatwiają się władze sowieckie z 
tak zw. „obywatelami zbytecznemi“, 
a jakimi w Rosji Sowieckiej stać się 
może każdy z jakiegobądź względu 
obcokrajowiec, przebywający tam, czy 
to do pracy, czy też znęcony rozre- 
klamowanym ich życiem lub ustrojem 
państwowym. Niema tygodnia, aby 
władze bezpieczeństwa na dworcu ko- 
lejowym w Stołpcach nie miały do 
czynienia z takimi jegomościami, przy- 
bywającymi legalnie z Rosji sowiec- 
kiej, ale bez grosza przy duszy na 
dalszą podróż. Niedawno pisaliśmy o 
podobnym wypadku, jaki miał miej- 
sce z obywatelem austryjackim, dziś 
znowu mamy do zanotowania nastę« 
pujący fakt: pewien student Uniwer= 
sytetu berlińskiego, przejąwszy się 
bardzo wzniosłemi ideałami komuni- 
stycznemi, zapragnął gorąco udać się 
do Rosji. W tym celu wyrusza z ek» 
spedycją naukową, prowadzoną przez 
jednego z profesorów Uniwersytetu 
do Azji Mniejszej, aby dostać się w 
Rosji. Przebywał tam niesprłna czte- 
ry miesiące. Pracując jako robotnik w 
fabryce wyrobu rur, wskutek anor- 
malnych warunków życiowych, stracił 
zdrowie, nie mogąc zdobyć odpowied- 
niej sumy na wyjazd do Niemiec. 

Z takimi władza sowiecka załatwia 
się bardzo szybko: ofiara dostaje wi- 
zę, uzyskaną zaocznie w Konsulacie 
Polskim na przejazd przez nasze te- 
rytorjum oraz bilet do pierwszej sta- 
cji polskiej. Pasażerowie tacy, nie 
mając pieniędzy, nie mogą odbywać 
dalszej podróży, są więc zaopiekowani 
przez władze bezpieczeństwa. Wypad- 
ki takie zdarzają się dość często. 
Cóż więc mają czynić nasze władze 
bezpieczeństwa z tymi obcokrajow- 
cami? Odsyłania z powrotem nic nie 
wskurają, gdyż każdorazowo ten sam 
pasażer po pewnym czasie znów się 
zjawia. Prawdziwy kłcpot ma Komi- 
sarjat Policji na stacji !kolejowej 
Stołpce. 

Nowoaródzka 
— Bal PW i WF w Nowogródku, W 

dniu 1 lutego r.b. staraniem powiatowego! 
Komitetu PW i WF w Nowogródku odbę 
dzie się bal PW i WF. Oprócz gości miej 
scawych zaproszeni zostali i przyrzekli przy 
być goście ze sfer wojskowych z okolicz- 
nych garniżonów Przygrywać będzie orkie 
stra wojskowa 79 pp. Czynione są przygo 
towiania, które świadczą, że będzie to jeden 
z najświetniejszych bałi karnawałowych w 
Nowogródku, 

— Perypetje meldunkowe. W 
związku z wprowadzaniem przepisów mel - 
dunkowych i związanych z tem trudności 
technicznych przy wypełnianiu kart mel-- 
dunkowych czy ankiet Magistrat m, Nowo 
gródka poczynił ze swej strony pewne u- 
dogodnienia swoim obywatelom: — ankie- 
ty wypełniają specłalnie wyszkoleni i zaan 
gażowani przez Magistrat podzierni pracow 
nicy, Za ankietę wraz z jej wypełnieniem 
płaci się 10 groszy — i sprawa załatwio- 
na. 

— Przynajmniej wszystko w porządku, 
— cieszą się „ankietowani* obywatełe, ra 
dzi. że w ten sposób uniknęli konieczności 
gimnastykowania umysłów przy wypełnia- 
nu zawiłych ankiet, 

Ališci w tych dniach mieszkańcy ulic Ba- 
zyljańskiej i Sienieżyckiej zaałarmowani zo 
stali na owo kwestją ankietową, Okazuje 
się, ke poprzednio wypełnione przez specja- 
listów magistrackich ipodobno sprowadza- 
nych z innych okolic, czyli „importowa- 
inych* — jak mówi p. radny Lubczański — 
pracowników) — okazały się źle wypełnio 
nemi i trzeba je wypełniać na nowo, 

Nieco już markotni obywatele po raz 
wtóry deliberują ze specjalistami ankietowy 
mi i wysupłują nowe dziesiątki wzdycha 
jac: — Oby choć tym razem się udało nale 
życie wypełnić owe nieszczęsne ankiety. 

    
kownika”. To znaczy, że 8rgo stycz- 
nia pan był w Marlow, a nie w Can- 
ne. To znaczy, że pan zabił swoją 
wspólniczkę Nadinę, która chciała pa 
na szantażować. a wszystkiego tego 
będziemy mogli dowieść przed sądem. 

— Czy być może? Któż to panu 
zakomunikował te cenne wiadomości? 
Czy ten jegomość, ukrywający się od 
policji? Zadziwiająco cenne świade- 
ctwo! 

— Mam i innych świadków. Jest 
świadek, który wie, że Nadina miała 
się z panem spotkać w „Willi Młynar 

skiej”. 

Pedier podniósł brwi z wyrazem 
najwyższego zdumienia. Na znak puł- 
kownika Rice'a wprowadzono do po” 
koju Artura Minksa, który to odgryr 
wał kolejno rolę pastora Cichestera, 
i miss Petigrue. Był blady i drżący ze 
strachu, ale oznajmił dosyć pewnym 
głosemi: 

— Widziałem Nadinę w Paryżu, 
przed jei wyjazdem do Anglji. By- 
łem u niej jako rosyjski hrabia. Nadi- 
na wtajemniczyła mnie w swoje spra 
wy. Próbowałem wytłumaczyć jej, że 
decyduje się na zbyt ryzykowną aferę, 
ale ona nie chciała słuchać głosu roz- 
sądku. Na tualetce jej leżała depesza, 
przeczytałem ją i postanowiłem wy- 
próbować szczęścia, na własną rękę. 
Chciałem zdobyć djamenty. Teraz w 
Johannisburgu podszedł do mnie na 

ulicy Riborne i namówił, żebym przęr 

szedł na ich stronę. 

Pedler patrzał na niego w. milcze 

niu. Nie mówił ani słowa, ale widzia 

EDYTĘ 

Drukarnia W 

   
    

yd a „Stowo“ 
aKoYĖ i = A 

  

Od poniedziałku 11 b. m. godz. 4, 

GEORGE O'BRIEN w emocjonującym filmie 

„ZWYCIĘSTWO* 
Orkiestra pod kierownictwem M. Salnickiego. — Ceny 

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Datrebramcks B 

6 8110 

Z życia marynarzy ginących na dnie morzai 
Flota morska na usługach wojry. 

iniejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. 

  

Dziś! Gigantyczne dźwiękowe arcydzieło 

  
wszechświatowej sławył 

  

  

    
  

      

+ 

КО ТРА $ €zKA : % KINO-TEATR KSIĘZRECZRA TARZKAROWA 
HELIOS" Rywalki Carcwej K TARZYNY II i kochanki księcia ORŁOWA. W rcli głównej prześliczna EDYTA JEHANNE, słynny 

э amant OLAF FsORD : RUDGLF K EJN KCGGE. Film o którym długo mówić i pamiętać będ.ie Wilno. Wobec 
wysokiej wartości artystycznej film dla młodzieży dozwolony, Nad program, Dodatki dźwiękowe. 

Na i szy seans cery zniżone. Początek s. o g. 4, 6, 8 i 10.15. 

KINO Dziś sensacja dzwiękowa! Film, który wzruszył miljony, Niebywałe dźwiękowe efekty. Największe dźwiękowe 

dzieł > 
HOLLYWOOD "az oRamonem NOVAFTa sine. В Е НнЫ 
мкёіг‘?;_і;з 22 W rolach pozostał ch May Mc Awsy, Batły Bronson I Carmel Myers. Nad program: Atrakcje dźwiękowe, 

: Film, który kosztował miijoay. Dla młodzieży dozwolone, Seansv cd god „4, 6. 8i 10:15 w Gnie Świąt. o godz, 2-ei 

Bawiguwia sim: BEE dO WAĆ 

CGI į N Przebój dźwiękowy +; EB & Ę E ši Ё © 6 мЕЕ 
Nad program: Tygodnik šdžvigkowy, Poczgtek о god4, 6, 8 i 10,30, w dnie šwiąt. o gudz 2-eį 

WIELKA 47. tai, *B-41 Na 1 szy seaas ceny zniżone. 
  

  

Dziś inauguracyjna premiera! Najwięwszy dźwiękowy film sezonu 

BAWIE S$LBERE Pilm ten ossuty 

Uwaga! 

Dźwiękowe Kino 

„PAN“ 
demonstrowania n:d programu, Nad prog:am: Atrakc 

1931—832 r. Film który wstrzą-nął Światem 
na tle słynne( powieści Ireny Niemirowskiej 

W roli głównej genjasiny Harry Baur 

Ze względu na wysoki artyzm tego lilimu wstęp na salę tyłko na początku sesasów i podczas 
je dźwiękowe. 

Początek seansów punktusiriejo g. 4, 6, 8 i 10,15. 

  

  
Dziś! Najpizkniejszy 100 proc. dźwiękuwe arcydzieło p. t. 

  

  

"Kuorec |(. K. FELDMARSZAŁEK poda: vtasa Burak Rośnoa (dów © ол оан = . a 4 ai „i ‚ Когто *а piew w języku czeskim. 

STYLOWY: Nad program: Po każdym seansie występy znanych artystów Warszawskich z „Bzndy* Wielka rewia karnawa- 
> towa. Śpiewy cygański.h romansów, monol: gi, kuplety, tańce ch rakterystyczne i hiszpańskie. , Następny program: 

Wielka 36 LT Światowy szlagier „MARADŲ“ a: ы riato agier „ ° 

Dziś w wielkim p'cgramie gigantyczne arcydzieło Wictora Kuge nan«wo nagrane jako potężny Gžwigkowiec p. t. 
Kino-Teatr Ww Н DZWOWKIĘ Z ROTRE BAĄE 

э Film k.losalny przewyższający największe 
Mickiewicza 9. Anons! Już wkrótce wielkie przeboje: „Arka Neego'* (dźwię| 

arcydzieła ekranu. 
k.) i „Wiatr od Morza". 

  

    

MAAAAAAAAAAAAAAAAMAAI Ba 7 Ej DOKTOR POJUTRZE Ea i CIĄGNIENIE ž 
T i moczo- 

ciowe. 
DOKTOR gl Mosiewicz 28,m. 5 

żeldawicz przyjmuje 9—1 i 4—8. 

chor. skórne, wene- Ez 
ryczne, narządów mo- Br. Wolisos 

czowych, od 9—do 1, weneryczne, moczogł, 

3 klasy 24 Lot. Państw. 

Polska Loterja Państwo- 

wa daje największe szanse wygraniabo 

połowa losów wygrywa 

dla posiadacza losu „LOSU 

    

klasy poprzedn. 1Q zł, 

  

  

  

      

5—8 wiecz. skórne, a dla nowonabywcy 30 2} 

: k 7, tel. 10-67 t—1 4—8 а 
DOKTÓR = - Kolektura Loterji Państwowej 

ZELDOWICZOWA LICHTLOS" 3 

KORIECE, oe NAAAŁAAADAAAŁAAAAA AE = 3 
RYCZNE NARZĄDÓW = WILNO, WIELKA 44. 

moczowych  Mkuszerui Bu, M 
Ea Mieklaolis Lb d IEEE UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS MAMA 

tei 27.7 ri 74 

  

we. „AKUSZERKA 
= 

>okrów wz śMiazowska Kosmetyka Różne 
A. Cymbler przeprowadziła się ul. 6 A B 3 N ET Maika 

ROWE a: czworga dzieci w cięż- Choroby weneryczne, binet kosmetyczny, u 2 

skórne i narządu mo» suwa zmarszczki, piegi, Racjonalnej kich warunkach będąca 
czowego wągry, łupież, brodaw- K © S$ т е % у К Iwoła o pomoc dla wy 

RE: ES? i kupienia maszyny d. Mickiewicza 12,  ki,kurzajki, wypadanie lecznicze] = т = y do 
róg Tatarskiej Tel. 5-64. włosów WILNO, szycia zastawionej w 

  

ai Miekiewicza g1—4 TP dzie. O sklada- 
: Е nie najdrobniejszych 
„AU A UA kobiecą ofiar prosi w Redskcji 

Pianina trm „ERARD* ro c Słowa pod literami 
Datiiani i i 6 je, dosko- A. 7, 

Ei li,» odšwieža, usuwa 

„Lai, LAF ej skazy | braki, Masaż 
kosmetyczny twarzy. 

kraju. Sprzedaje na raty 
om i odnajmuję, 

Masaż ciała, elektrycz- 

77 Kijowska 4. H. Ab 
ny, wyszczuplający (pa- 

Ua 

  

Wołam o pomot 
dla nieszczęśliwej ro- 
dziny brutalnie z Litwy 
wydalonej z tu krań- 
cową nędzą dotkniętą 
— składa się z czte- 
rech osób a trzech po* 
koleń: babki, córki i 
dwoje wnucząt posza- 
kujących pracy dla zdo- 

  

     w. | nie), Natryski „Hormo- 

i! na* według prot. Spuh- 
la. Wypadanie włosów, 
łupież. Indywidualne 
dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ost.t- 
nie zdobycie kosmety- 

ki recjonsinej. 
envie cd g. 10—8 

  
    

JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI 
VVVVVYVYYVYYYYVYYYVVYVYVYVYYYVYVYVYVYYVYYT 

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 
wiru 8-go, z siedzibą w Wilnie, przy ulicy 
Bernardyńskiej Nr 3 m, 3, zgodnie z art. 
1030 Ust, Post, Cyw, podaje do wiadomości 
publiczności, że w dniu 22 stycznia 1932 r., o 
godzinie 10 rano, w maj. Pawłowo, gminy 
Turgielskiej, odbędzie się sprzedaż z licytacji 
powtórnej należącego do Wagnera  Wito'da 
majątku ruchomego, składającego się z in- a A zm * Pos d 
wentarza żywego, urządzenia i umeblowania, Kosmetyki © e diė a y 
oszacowianego na sumę zł. 6000. Licytacja Leczniczej sk als | 
T się z zastosowaniem art, 1070 Tom afeGizawej. Student - prawa 
RE udziela korepetyc 

Komornik (—) A. Rubom, ml. WIELKA 48 18 m3. petyevi po cenach  przystęp= 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Przyj. w g. 10-11 4-7 
TYYWYYWYYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYVYVYVYYYYYYVVY. 

pomimo wykształcenia 
z uniwersyteckiego pracy 

W. Z. P. ść zdobyć nie mogących 
ZE prosimy © nią oraza < 

tre ca datki pod literą T. w 
Jłosa we Redakcji „Słowa”. 
zmarszczki, wągry, krs- 

Cod 

  

nych. Ul Mostowa 
W. Z. P. AA 36, T—2. 

łam, jak Minks zadrżał pod jego wzro góry. Jak zawsze, obecność jego wy- 
kiem. „ wołała we mnie zmieszane uczucia 

— Szczury uciekają najpierwsze z strachu i sympatii. 
tonącego okrętu. Tem gorzej dla szczu —Co słychać nowego? -— zapy- 
rów. Wcześniej czy później porachu- tałam, . 
ję się z niemi. — Generał Smooth będzie jutro w 

W tomie Pedlera dźwięczała zim- Johannisburgu, za trzy dni pozostanie 
na, spokojna groźba, która zmroziła tylko wspomnienie po rewolucji. 
krew w moich żyłach, Po_ chwili milczenia dodał: 

— Muszę panu coś powiedzieć, — Muszę przyznać się pani do 
sir Pedler, — wmieszałam się do roz wielkiego niepowodzenia, które mnie 

mowy, — W rolce, którą pan wyrzu spotkało. Pedler uciekł. 
cił przez okno, nie było djamentów. ===€o? ‚ 

Włożyłyśmy tam kilka zwykłych ka- — Niestety, uciekł. Nie rozumiem, 
muszków. Djamenty zaś znajdują się jak mu się to mogło udać. Był dosko 
w bezpiecznem schronieniu. Jeśli par nale strzeżony, ale widocznie musi 
nu chodzi o bliższe informacje, por mieć wszędzie swoich ludzi. 
wiem panu, że są one ukryte w brzu- Dziwna rzecz, ale wiadomość ta 
chu dużej, drewnianej żyrafy. Klara była mi przyjemna. Nie mogłam się 
zrobiła to bardzo zręcznie: wydrąży- Lozyyć dziwnej słabości do tego czło 
ła dziurkę, djamenty obłożyła Wata, sieka. Wiem, že to źle, ale nie mogę 
żeby nie klekotały, a potem zakleiła (4 go się pozbyć. W głębi duszy mia- 

otwór. 2; ‚ łam dla niego szczery zachwyt: zbrod 
Pedler nie mógł przez chwilę Zdo- piarz, ale jaki mądry, zręczny zbrod- 

być się na odpowiedź: ° niarz! Wiedziatam, že nie uda mi się 
— Ta wstrętna żyrafa budziła we spotkać po raz drugi tak ciekawą in- 

mnie zawsze wstręt, — westchnął wre dywidualność. 

о СЕ НОИ R. — Gdzie jest Harris? -— zapytał 
wiść do tego drewnianego zwierzaka. pułkownik. 

ROZDZIAŁ XXXIV — Nie widziałam go ad wczoraj. 

HARRIS CZY JOHN? — Pani już wie, zapewne, że 

Rozruchy w mieście trwały jeszcze wszelkie podejrzenia zostaiy z niego 

cały dzień. Rice wywiózł mnie do fer zdjęte. Pozostały jedynie formalności 

my za miastem. do załatwienia. Nic więc nie stoi na 

Siedziałam rano na terasie, kiedy przeszkodzie waszemu małżeństwu. 

Rice przyjechał konno, puścił konia Głos jego brzmiał głucho, oczy ur 

na trawę, a sam usiadł koło mnie. tkwił w piasek. : 

Pierwszy to raz byliśmy sam na — Tak, — szepnęłam, nie mogąc 

sam od dnia pamiętnej wycieczki w mówić z nadmiaru szczęścia. 

Redaktor w. z. Witold Tatarzyński. e 

! 
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bycia kawalka chleba— 2 

VAAAAAAAAAŁAŁAŁAAAAŁAŁTYIko solidnym. Zgła- 

  

O O 

Osoba Duży pokój 
lat średnich poszukuje umeblowany ze wszy- 
posady do objęcia go- stkiemi wygodami i 
spodsrstwa domowego używ. telefonu do wy- 
przy samotnym lub najęcia od 1 stycznia, 
samotnych _ Łaskawe Tylko solidnym. Zgła- 
zawizdcmienia madsy- szać się do 5 po poł. 
łać do redakcji pod Ludwisarska 7, m. 1. 

  

  

literami 1. 5. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Matura "EEE оИв: 
Przygotowywanie ze IKuPno 
wszystkich przedmio- | 
tów do egzam nów w__” SPRZEDAŻ 
zakresie szkół Śśredaich nd 

  

Języki obce: trancus- 
ki, niemiecki (konwer- 

szcja) oraz łacina i Z Powodu wyjazdu 
grecki, Lekcyj dziela- do sprzedania 
ją rutynowani korepe- biurko, łóżko, dziecin- 

torzy b. nauczyciele ge łóżeczko, rowery 
gmn. mag. filozoiji jdamski i męski i dnże 

Spec matematyki. Zgł, kwiaty. Zwierzyniec, 
do Adm. „Słowa* pod ul. Dzielna 30 m. 1, 
„Matura“. о4 12—6. 

    

Parcele 
Ruo—— = 2 budynkami i bez, 

Loksle ośrodki oraz 2 młyny 
zain 1 OOBE Sprzedaje WE 
"YYYYYVYVYVYVYYYYYYYT leńska Spółka Parcela- 

cyjna, ul. Mickiewicza 

2 mieszkania * 1 3—3%_ 
z 8 i4 pokoi ze 
wszelkiemi wygodami 
nowoczesnemi, wanna 
na miejscu do wyna- 
jęcia. Wilno, al. Sło- 
wackiego 17. 

  

Planino 
łi my „Sponsgel* oka- 
zyjnie do sprzedania. 
Niemiecka 4, 13, 

Okazyjn ie 
sm —=*-> раМа, futra, ubrania, 

2 pokoje obuwie, pianina i wiele 
z balkosem, wszelkie-innych pozostały.h z 
mi wygodami bez me- licytacji rzeczy sprze- 
bli do wynajęcia. Og-daje tanio LOMBARD, 
ądać czły dzień. Ban- Biskupia 4, tel. 14-10 
kowa (z  Makowej)od 9 do 2 p. p. i od 

5 do 7 w. m. 5. 

  

  

D už o kė > MAAAAAAAAAAAAAAA AAA 

aka wy y. M 
stkiemi  wygcdami i Zoguby 
używ. telefonu do wy wupgwywicu SSRI 
na,ęcia od 15 styc”nia. YYVYYYYYYYYYYVYYVYYV: 

  

szać się do 5 po pał, 
Ludwisarska 7, m 1. 

Zginął pies 
duża a wilczyca 
vąs a obroża, Wołaj: 

Pokoje na nią „Ruta“, Už 
dla uczą:ej się mžo się o odprowadzenie 
dzieży z u.rzymaniem lub zawiadomienie: — 
całodziennem 60 zł. Św. Jakóbska 6 m, 4, 
Tatarska 20—5, za wynagrodzeniem. 

— Niema już powodu, by ukrywał 
nadal swe prawdziwe nazwisko. 

— Naturalnie! 
— A pani wie, jak się on napraw 

dę nazywa? 
— Wiem: Harris Lucas. 
Pułkownik Rice nie odpowiedział, 

ale milczenie jego wydało mi się dziw- 
nem. 

— Czy pani pamięta, że w czasie 
naszego spaceru w góry powiedziar. 
łem, że wiem, co powinienem teraz zro 
bić? 

— Pamiętam. 

— Mogę powiedzieć teraz, że u- 
czymiłem to: człowiek, którego pani 
kocha, został uniewinniony. 

- To o tem pan mówił? 
— Tak. 
iPochyliłam głowę. Wstyd mi było 

na wspomnienie głupich  pedejrzeń. 
Pułkownik mówił dalej wolno i dobit 
mie: 

— Kiedy byłem młody, kociaiem 
pewną diewczynę. Ona mnie zdradzi- 
ła! Od tego czasu oddałem się cały 
pracy. Praca ij karjera stały się celem 
mego życia. Ale odkąd spotkatem pa- 
nią, wszystko się zmieniło, w moich о- 
czach wszystko straciło wartość — 
prócz pani. Ale młodych ciągnie do 
młodych... Muszę znów wrócić do pra 
cy. 
т Milczałam. Podobno nie można ko 

chać naraz dwóch mężczyzn. ale mnie 
się wtedy wydawało, że można. Siła 

duchowa tego człowieka imponowała 
mi. Nabrałam odwagi i spojrzałam mu 

w oczy. (Dokończenie jutro). 

    

ł 

 


