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W PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
—Horoskopy na rok 1931. Rok u- 

Łiegły minął pod znakiem ostrego kry- 

zysu gospodarczego i ożywionych na- 

rad nad rozbrojeniem, które niestety, 

do żadnego praktycznego rezultatu 

nie doprowadziły. Kryzys ekonomicz- 

ny był niejednokrotnie tłem i przyczy- 

ną wielu wydarzeń politycznych, a 
mimo debatowania nad rozbrojeniem 

w roku ubiegłym częściej niż kiedykol 

wiek od wojny światowej, rozlegały 
się salwy armatnie i terkot karabinów 

maszynowych jako decydujące argu- 

menty „pacyfistycznej ery”. 

Dwa wielkie rezerwuary złota na 

świceie: Stany Zjednoczone w Amery- 

ce i Francja w Europie zostały rów- 
nież dotknięte kryzysem. Osławiona 

amerykańska  „prosperity*  zaramała 
się wobec licznych krachów  giełdo- 

wych, braku rynków zbytu, nadproduk 

cji i t.p. Francja, gdzie jeszcze przed 

trzema miesiącami nie było ani jedne- 

go bezrobotnego ma ich obecnie 10000 

a cyfra ta rośnie tygodniowo c 2000 

ludzi. 

Jakież są tedy horoskopy na przy- 

szłość? Łiczni ekonomiści pocieszają. 

że w roku bieżącym nastąpi przełom, 

ponieważ dłużej niż dwa lata tego ro- 

dzaju krzyzysy światowe trwać nie mc 

gą. Oby tak było. Pocieszenia te opar- 

te są jedynie i wyłącznie na nadziei * 

a wiemy co mówi nasze znane przysło 
wie... ` 

— Мр niemiecko - 50- 

k 12 hitlerowców przy 
* wyborach do Reichstagu i głoszone 

przez nich antykomunistyczne hasła 
nie przekreśliły, jak tu i ówdzie oczeki 

wano, współpracy niemiecko sowiec- 

kiej na terenie międzynarodowy:n. Od-- 

wrotnie nawet jeżeli chodzi o Ligę Na- 

rodów nastąpiło bardzo. scisłe zbliże- 
nie. Na zakończonej niedawno 10zbro 

įeniowej konferencji przygotowawczej 
w Genewie delegat Niemiec hr. Berns 

dorff popierał wnioski delegatów sc- 

wieckich Litwinowa i Łunaczarskiego, 

a delegaci sowieccy popierali wszyst- 

kie wnioski niemieckie, tworząc wspól 

ny front wobec stanowiska mocarstw 

reprezentowanych na konferencji. O- 

becnie znowu Niemcy wystąpiły w cha 

rakterze adwokata Sowietów, zwraca- 

jąc się z memorjałem do sekretarjatu 

Ligi w sprawie zaproszenia Sowie- 

tów i Turcji do komitetu opracowują 

cego organizację Unji Europejskiej. 

Zarówno zachowanie się delegata Nie 
„„ miec w, Genewie jak i memorjał do- 

wodzą, że Niemcy nadal kontynuują 
politykę asekuracji sowieckiej i nadal 

atut moskiewski będą w swej grze wy 
korzystywały. 

— Uniwersalizm faszyzmu. W 
przeddzień zakończenia starego roku 
Mussolini wygłosił na otwarciu uniwer 
sytetu faszystowskiego w Rzymie, mo 

wę, w której podkreślił, iż faszyzm ja- 
ko doktryna posiada uniwersalny cha- 
rakter. Faszyzm włoski — mówił Il 
Duce — ma Oczywista cechy specy- 
ficzne, ale ruch faszystowski z natu 
ry swej jest ruchem uniwersalnym. 
Dlatego właśnie można przewidywać, 

› że Europa w niedługim czasie będzie 
iaszystowska, ponieważ jedynie tylko 

iaszyzm potrafi rozstrzygnąć problemy 

współczesnego państwa. Ideja faszysie 

wska rozwiązując potrójny problem sto 
sunku pomiędzy państwem i jednostką, 

państwem i zorganizowanemi korpo- 
racjami oraz pomiędzy oddzielnemi 
korporacjami odpowiada  współcze- 

snym wymaganiom. 

Przemówienie Mussoliniego jest 
szczególnie znamienne, otwiera bo- 
wiem okres propagandy faszyzmu na 
zewnątrz. Faszystowska prasa wło- 
ska, omawiając mowę Il-Duce — snu- 
je projekty utworzenia specjalnej fa- 
szystowskiej organizacji międzynaro- 
dowej, któraby podjęła się propagan- 
dy faszyzmu i nawiązała kontakt z or- 
ganizacjami pokrewnemi w innych 
krajach. Do organizacyj tych zaliczeni 
zostali Hitlerowcy w Niemczech, 

' Heimwehra w Austrji, zjednoczenia 

    

narodowe młodzieży w Anglji, Portu- 

galji, Szwajcarji i Belgji, związek o- 

brony narodowej w Rumunji. 

-— Przed sesją Ligi Narodów. Wła 

ściwy sezon polityczny w roku bieżą- 

cym zainauguruje sesja Rady Ligi Na- 

rodów 18-go stycznia. Sesja ta szcze- 

gólnie nas w Polsce będzie interesowa 

ła wobec zapowiedzianego ataku dy- 

plomatycznego Niemiec z powodu 

zajść górnośląskich. Niemcy oddaw- 

na prowadzą przygotowanie terenu 

dla swojej akcji, do sekretarjatu Ligi 

złożyli dwie noty, prasa niemiecka pro 

wadzi systematyczną kampanję anty- 

polską, a propaganda niemiecka  za- 

granicą usilnie zabiega aby nastroić 

opinję publiczną przeciwko Polsce, u- 

ciskającej rzekomo mniejszość niemiec 

ką na Górnym Śląsku. Sprawa śląska 

ma być dla ofensywy niemieckiej tyl- 

ko punktem wyjścia i delegacja nie- 

miecka zamierza postawić wręcz kwe- 
stję rewizji granicy wschodniej. Po- 

głoskom tym, lansowanym w prasie 

niemieckiej nie zaprzeczono można 

więc się spodziewać, że Curtius, któ- 

ry zrzekł się przewodnictwa na sesji, 

jeżeli nie otwarcie, wysunie sprawę 

granic, to w każdym razie złoży mniej 

jub więcej zawoalowane wnioski, zmie 

rzające do tego samego celu. Ir. 

  

Niemiecki Samson w 
politycznym kieracie 

NIEMIECKO - FRANCUSKA POLEMI- 

KA. — WRÓŻBY POLITYCZNEJ KA- 

TASTROFY. 

Na świątecznym rynku  księgar- 
skim w Niemczech pojawiła się książ 
ka redaktora Fiagemanna p. t.: „Ger- 
mania“, do której przedmowę napisał 
ks. prałat dr. Kaas, przywódca nie- 
mieckiego centrum. Treść przedmowy 
wywołała wielkie oburzenie nietylko 
w Niemczech, ale i we Francji, gdzie 
znaczna część prasy w sposób ostry 
krytykowała onegdaj przemówienie te 
go polityka. Nie brakuje w niej poli- 
tycznej sensacji, ponieważ przyjaciel- 
ski stosunek między tym politykiem a 
niemieckim kanclerzem jest powszech- 
nie znany. 

Predmowa ks. Kaasa wywar- 
ia we Francji i w Anglji tak przygnę- 
biające wrażenie, że oficjalne koła nie 
niieckie zmuszone były skorygować i 
zmienić tekst artykułu, nadając mu ob 
licze oficjalnej polityki Niemiec. W 
przedmowie swej ks. Kaas zaznaczył, 
że między radykalnemi stronnictwami 
w Niemczech krąży zdanie, że poro- 
zumienie francusko - niemieckie jest 
podstawowym problemem  europej- 
skiej polityki, a ewolucja stosunków 
odbyć się może drogą normalną. Eu- 
10pa — zdaniem autora —- stoi w ob- 
licza niebezpieczeństwa. Naród nie- 
iniecki ufa, że widmo katastrofy poli-- 
tycznej może być usunięte wskutek 
porozumienia z Francją. Krytyczna sy 
iuacja rdla Europy nastąpi w chwili, 
gdy naród niemiecki przestanie wie- 
rzyć w nadzieję zbliżenia francusko - 
niemieckiego. Tej polityce pozostają 
wierne stronnictwa demokratyczne Nie 
miec. 

W przedmowie swej ks. prałat Ka- 
as przytoczył kilka zdań, które wywo 
iały oburzenie we Francji i w Angjji. 
Każdemu obseiwującemu życie jest 
jasne. że obciążenie fizyczne i psy- 
chiczne każdego narodu ma swoje gra 
nice. Samson niemiecki nie da się zwią 
zać na całe życie traktatem wersal 
skim. Jeśli Samson niemiecki  zosta- 
nie doprowadzony do rozpaczy przez 
swych gnębicieli, tragedja jego odbije 
się głośnem echem w polityce i nastą 
pi chwiła, gdy strażnicy status quo 
zginą pod gruzami własnego gmachu” 

Oficjalny komunikat, jaki rozesła- 
ło biuro Wolifa, nie może nic zmienić 
w prasie francuskiej. Tłumaczy on, że 
prałat dr. Kaas wypowiedział swe po 
glidy o grożącem niebezpieczeństwie 
jedynie jako polityczną hipotezę, nie 
zaś w formie pogróżek, lub wróżby o 
przyszłej katastrofie politycznej. Same 
jednak koła niemieckie widzą jasno, 
że wystąpienie ks. Kaasa było niezręcz 
ne i może wyjść jedynie na szkodę 
Niemcom. 

Oplsta pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. | 
cja nie uwzgłędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

Dzisiejszy numer zawiera Do 

SARANOWICZIE — ui. Szeptyckiego 
BIENIAKONIE -— Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 

DUKSZTY -- Buiet Kciejowy. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

KLECK — Skiep „Jednošė“. 

Administra- 

    

— A. Łaszuk. 

DĄBROWICA (Polesie) —- Ksiegarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep Tytoniowy S$. Zwierzyński. 

LIDA — ul. Suwalska 13 — s. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

datek Ław iecki 

PRZEDSTAWICIELS 
NIEŚWIEZ — ul. Ratuszowa — Księgarnia jazwinskiega, 
NOWOGRODEK -— Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiczurnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA -— ńsłęgatnia Społdz. Naucz, 
PINSK — Księgarnia Połsia — St. Bednarski 
POSTAWY -- księgarnia Polskiej Macierzy ® 
SŁONIM — Księgarnia U 
STOŁPCE — ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Torasiejsta. 
WILEJKA POWIAT 
WARSZAWA — 

CENY OGŁOSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 

PRZED SESJĄ GENEWSKĄ 
ODPOWIEDŹ POLSKA NA NOTY NIEMIECKIE— P. ADATCCI 

REFERENTEM SPRAWY ŚLĄSKIEJ 

WARSZAWA. 5. I. (tel. wł, „Słowa*%). Na porządku dziennym stycznio 
wej sesji Rady Ligi Narodów, która rozpocznie sie w Genewie w dniu 19 bm. 
znajdują się trzy noty rządu niemieckiego, zawierające skargi na rzekomy te 
ror zastosowany w Polsce wobec niemieckiej mniejszości narodowej. Zgod- 
nie z obowiązującą procedurą rząd polski przyśle w najbliższych dniach, a 
prawdopodobnie w ciągu bieżącego tygodnia pod adresem Sekretarjatu Li- 
gi Narodów swoje uwagi co do zarzutów, zawartych w trzech notach, złożo- 
nych sekreiarjatowi generalnemu przez rządy Rzeszy Niemieckiej. Referen- 
tem sprawy będzie przedstawiciel japonji w Radzie Ligi Narodów, antbasa- 
dor cesarstwa japońskiego w Paryżu Adatcci. 

SPRAWA KOMUNIKACJI MIĘDZY POLSKĄ A LITWĄ 

WARSZAWA. 5.1. (tel. wł. „Słowa*) Na porządku dziennym stycznio 
wej sesji Rady Ligi Narodów znajdzie sie również sprawa komunikacji mię- 
dzy Polską i Litwą, oraz petycja niemiecka z dnia 20 września 1930 roku, 
skarżąca się na złe traktowanie przez władze litewskie Niemców w Kłaj- 
p edzie. 

SKŁAD DELEGACJI POLSKIEJ 

WARSZAWA. 5. I. (tel. wł. „Sława*). Pierwszym delegatem rządu Rze 
czypospolitej na styczniowej sesji Rady Ligi Narodów będzie min. Zaleski, 
drugim delegatem min. Franciszek Sokal. W skład delegacji polskiej wejda 
dyrektor Gaginetu Spraw Zagranicznych pan Marjan Szumlakowski, radca 
wydziału ustrojów międzynarodowych p. Sokołowski, radca ambasady Ana- 
tol Miihlstein, radca legacyiny Gwiazdowski, kierownik referatu mniejszoś- 
ciowego p. Dembicki i kierownik reieratu litewskiego radca Perkowski. 

Prawdopodobnie udadzą się również do Genewy wice minister dr. Ро- 
leżał i generał Kasprzycki, przewodniczący delegacji polskie: na komisji 
przygotowawczej do konferencji rozbrojeniowej. 

Spotkanie min. Zaleskiego z min. Mironescu 
WARSZAWA. 5. I. (tel. wł. „Słowa*). Dowiadujemy się, że przed se- 

sją Rady Ligi Narodów nastąpi w Genewie spatkanie min. Spraw Zagranicz- 
nych p. Augusta Zaleskiego oraz min. Spraw Zagranicznych Rumunii pana 
Mironescu. Szefowie polityki obu państw omówią kwestję prolongaty trak- 
tatów przyjaźni i przymierza polsko - rumuńskiego, których termin wygasa 
26 marca 1931 r. 

POLITYCZNE TOURKEE BRUENINGA 
PRZYSZŁOŚĆ NIEMIEC ZALEŻNA OD PROWINCYJ WSCHODNICH. 

BERLIN. (PAT). — Pierwszym etapem podróży kanclerza Brueninga 
wraz z towarzyzącem mu otoczeniem był Lemberg w Promeranji. Kanclerz, 
który przybył tam w poniedziałek przed południem, po powitaniu przyjmo- 
wał w gmachu landratury sprawozdania, złożone mu przez nadprezydenta 
oraz przedstawicieli władz miejscowych. 

W odpowiedzi: swej kanclerz podkreślił że zwłoka w wykonaniu zarzą- 
dzeń pomocy wschodniej nastąpiła wskutek zerwania rokowań  pożyczko- 
wych z bankami zagranicznemi, spowodowanego rozwiązaniem Reichstagu. 
Obecnie rząd musi szukać innych źródeł dla sfinansowania programu pomo 
cy. Najważniejszem zadaniem jest utrzymanie rentowności rolnictwa. ; 

Kanclerz z naciskiem apelował do zebranych, ażeby energicznie wy- 
stąpili przeciwko wszelkim wiadomościom, mogącym. przyczynić się do roz- 
woju polityki zbyt agresywnej. Uwaga narodu nietnieckiego zwrócona była 
w ubiegłym 10-leciu przedewszystkiem w kierunku Nadrenji, obecnie zas 
skierowana jest na prowincje wschodnie, od których zależy przyszłość ca- 
łych Niemiec. : 

O godzinie 6 min. 15 po południu kanclerz Bruening oraz minister 
qreviranus wraz z towarzyszącemi mu: urzędnikami przybyli do Piły. Przed 
południem wyjechał także podsekretarz stanu von Buelos. W gmachu nad- 
prezydentury odbyła się konferencja przy udziale przedstawcieli władz Rze- 
Szy, Prus, delegacji Marchji Granicznej oraz prasy. 

W czasie pobytu kanclerza Brueninga w Miastku odbyła się w gmachu 
Landratury konierencja. Minister Treviranus wygłosił przemówienie, w któ- 
rem między innemi zapewnił, że rząd Rzeszy dołoży wszystkich możliwych 
środków celem wykonania programu pomocy wschodniej. Nie można jednak 
zapominać przytem, że rząd zobowiązał się ściśle przestrzegać jak najwięk- 
szych oszczędności budżetowych i unikać wydatków, przekraczających ramy 
dochodów. 3 ‚ 

Następnie kanclerz Bruening popierając wywody Treviranusa podkreś- 
ii, że celem jego wizyty jest nawiązanie osobistego kontaktu z lidnością ob- 
szarów wschodnich, równocześnie zaś wzinocnienie samopoczucia oraz siły 
adpornej wśród Niemców, zamieszkujących pogranicze wschodnie. 

W czasach tak krytycznych, jak obecne, najbardziej niebezpieczne jest 
szerzenie nastrojów paniki, mogących podkopać kredyt państwa, tem samem 
zaś obalić program pomocy wschodniej. 

SIŁY BOLSZEWIKÓW 
w EUROPIE | 

(KAP) W wiedeńskiej „„Reichs- 
post“ prof. dr. von Englisch zestawił 
niedawno na podstawie źródeł so- 
wieckich ciekawe cyfry o siłach bol- 
szewickich. 

  

Niepowodzen 
Dzielna lotniczka wylądowała w Amelinie 

pod Warszawą 

Expose min. Zaleskiego 
WARSZAWA. 5. I. tel. wł. „Sło- 

wa'). Natychmiast po wznowieniu 

prac Ciał Ustawodawczych min. Za- 

iesk. wygłosi w Sejmie exposć, szcze- 

gółowo oświetlające obecną sytuację 

międzynarodową oraz wytyczne z pol 

skiej polityki zagranicznej. Pan Mini- 

r wygłosi exposć w Komisji Spraw 

granicznych Sejniu najprawdopodo- 

mniej na posiedzeniu w dniu 10 bm. 

" Zapowiedź wystąpienia min. Za- 

łeskiego wywołała duże zainteresowa- 

nie w kołach politycznych zarówno w 

Polsce jak zagranicą, ze względu iż 

exposć to wygłoszone zostanie w prze 

dedniu styczniowej Sesji Rady Ligi 

Narodów, która odbędzie się dnia 19 

bm. w Genewie. 

-KOMITET UNJI EUROPEJSKIEJ 

WARSZAWA. 5. I. tel. wł. „Sło- 

wa*) W dniu 16 bm. zbierze się w Ge 

newie wyłoniony przez ostatnie zgro- 

madzenie Ligi Narodów specjalny ko- 

mitet studjów nad możliwością wpro- 

wadzenia w życie Llnji Europejskiej. 

Po zgonie Joffre'a 
PRZENIESIENIE ZWŁOK 

PARYŻ. (PAT). W dniu 5 stycznia o 
godz. 7 rano przeniesiono zwłoki marszał- 
ka Joffre a z kliniki do gmachu szkoły wo- 
iennej. Umieszczenie trumny ze zwłokami w 
szgole wojennej odbyło sie“ w obecności ofi 
cerów sztabu generalnego marszałka oraz 
ministra spraw wewnętrznych. 

BELGIJSKI NASTĘPCA TRONU WE- 
ŹMIE UDZIAŁ W POGRZEBIE. 
PARYŻ (PAT). — Od rana tłumy publi 

czności defilowały bez przerwy przed trum- 
rą marszałka Jofire'a. W ciągu dnia tłumy 
wzrosły do tego stopnia, że policja z trudem 
utrzymywała porządek. Do godziny 15.50 
przed trumną marszałka Jofire"a przedefilo 
wało zę tys. osób ]ak słychać w po- 
zrzebie m alka Jofire'a weźmie udział 
belgijski następca tronu. 

PODZIĘKOWANIE PREZYDENTA 
DOUMERGUE'A. 

WARSZAWA. (PAT). — Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej otrzymał następ ujacą od- 
powiedź na depeszę kondolencyjną z po- 
wodu Śmierci marszałka jJoffre a. r 

Jego Ekscelencja Pan Mošcicki, Prezy- 
dent Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa. 
Słowa wzruszenia, jakiemi Wasza Ekscelen 
cja zechciał wyrazić sympatję i ból swój i 
Polski, bedą żywo odczute przez całą Fran- 
cję. W jej mieniu wvrażam Waszej Eksce- 
lencji moją głęboką wdzięczność (—) Ga- 
ston Doumergue. 

DEPESZE KONDOLENCYJNE 
WARSZAWA. (PAT). — W związku ze 

śmiercią m ałka ]offre' a p. kierownik mi- 
nisterstwa Spraw Wojskowych wystosował 
do francuskiego ministra wojny następującą 
depeszę kondolencyjną: 

JE p Barthou, minister Wejny. Paryż— 
W chwili tak bolesnej dla Francji, która 
traci jednego ze swych najsławniejszych żoł 
nierzy marszałka jotfrea proszę przyjąć wy 
razy mego najwyższego współczucia oraz 
zapewnienia, iż cała armja polska bierze u- 
dział w żałobie, jaka okryła Francję z po- 
wodu zgonu zwycięzcy z nad Marny. Kie- 
(—) Konarzewski, generał dywizji. 

   

  

  

      
  

  

   

WARSZAWA. (PAT). — Z powcdu zgo į 
nu marszałka ]offre a marszałek Senatu Ra- 
czkiewicz przesłał prezesowi Senatu fran- 
cuskiego p. Dounierowi nastepującą depeszę: 

Śmierć marszałka Joffre a żywo odczu- 
ta została w całej Polsce. W imieniu Senatu 
polskiego śpieszę wyrazić Panu nasze naj- 
głębsze 1 najszczersze współczucie. 

—-) Marszałek Senatu Raczkiewicz. 

ie lotu A 

WOŁKOWYŃSK — 

  

gr. W numerach świątecznych Oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

my Johnson | 
Według tych danych ogólna liczba 

zorganizowanych komunistów wynosi 
w całej Europie 7.475.000, z czego: 
:.300.000 w Rosji, 1.100.000 we Fran 
cji, 3.300.000 w Niemczech, 110.000 
w Czechosłowacji, 60.000 w Jugosła- 
wii, po 25.000 we Włoszech i na Wę- 
grzech, 17.000 w Polsce i 8.000 w 
Austrji. Niezależnie jednak od tych 
bezpośrednich członków : partji od 
ośmiu lat działają specjalne organiza- 
cje, grupujące komunistów. Są niemi 
przedewszystkiem: międzynarodówka 
kooperatyw, międzynarodówka  czer- 
wonej pomocy, t. zw. „przyjaciele Ro- 
sji sowieckiej”, sport robotniczy i zie- 
lone międzynarodówka chłopska. | 

Siły wojenne bolszewji opierają 
się o czerwoną armję, posiadającą 
około 12 miljonów wyćwiczonego żoł- 
nierza, z czego około 3 miljonów przy 
gotowanego specjalnie do wojny ga- 
zowej. 

  

Lotniczka angielska Amy Johnson odleciała w niedziełe a g. 10.28 z Berlina do War 
szawy. 

Do godziny 19-ej o losach p. Johnson nie było żadnych wiadomości. Dopiero o 

tej porze agencja PAT otrzymała wiadomość, że 0 godzinie 16-ej znakomita lotniczka 
wyłądowała na połach wsi Amelin pow. makowski. Do lądowania zmuszona była wsku- 

tek dużej mgły. : 

Aparat lekko uszkodzony, pilnowany jest przez policjantów, wysłanych przez po- 
sierunek policyjny z Krasnosielca. Pani Johnson nie odniosła żadnego szwanku i znajduje 
się w gościnie u miejscowego proboszcza. 

Szef departamentu lotnictwa płk, Rayski natychmiast po otrzymaniu wiadomości 
0 przygodzie dzielnej lotniczki, wysłał do Krasnosielca samochód, którym wyjechał at- 

tache wojskowy ambasady angielskiej. Najprawdopodobniej samochodem tynt lotnicz- 
ka przybędzie dziś rano do Warszawy. 

W rozmowie telefonicznej z przedstawicielem Polskiej Agencji Telegraficznej miss 
johnson oświadczyła, że czuje się zupełnie dobrze. Wobec tego, że dotychczas nie uda- 
ło się ustalić, jakim uszkodzeniom uległ aparat iotniczki, nie podobna przewidzieć, kie- 
dy będzie ona mogła podjąć dalszy lot. 

Amy Johnson w Warszawie 
WARSZAWA. (PAT). W poniedziałek o godz. 19.35 przybyła z Krasnosielca do 

Warszawy lotniczka angielska Amy Johnson. Panna johnson zamieszkała w ambasadzie 
angielskiej. Samolot został na miejscu. 

se. Yi 
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   Lubowskiego, t. 

OWA — ul. Mickiewicza 24, PF. jeczewsko 
wo Ksteg. Kol. „Ruch 

Księyarnia T-wa „Nach 

   
  

  

Komunikaty oraz 

ZMYŚLONE WIADOMOŚCI O 
PROTEŚCIE PROF. BARTLA 
WARSZAWA. 5.1. (tel. wł. „Sło- 

wa') W niektórych dziennikach opozy 
cyjnych ukazały się wiadomości jako | 
by były prem. Bartel miał przybyć do 
Warszawy, w celu złożenia u czynni- 
ków najwyższych protestu w t. zw. 
sprawie brzeskiej. 

Prof. Bartel zapytany telef. z War- 
szawy oświadczył kategorycznie, że 
wiadomości te są cąłkowicie zmyślone. 

NIEUZASADNIONE. ZARZUTY 

„GAZ. WARSZAWSKIEJ* 

WARSZAWA. 5. I. (tel. wł. „Sło- 
wa“). W dzisieįszym numerze „Gaze- 
ty Warszawskiej“ w artykule pod tyt. 
„Gdzie zamknięcie* wysunięto zarzut 
pod adresem Najwyższej Izby Kontro- 
li stwierdzając, iż nie przedłożyła ona 
dotąd Sejmowi uwag o wykonaniu | 
przez Rząd budżetu za okres 1928 — | 
29 rok. Agencja „jlskra* zwróciła się | 
wobec tego do Najwyższej Izby Kon- 
troli z prośbą o wyjaśnienie. W odpo- 
wiedzi N. I. K. upoważniła agencje do 
ogłoszenia następującego komunikatu: 

„Uwagi o wykonaniu budżetu za | 
okres 1928 — 29 oraz wnioski, przewi 
dziane w art. 7 ustawy o kontroli pań- 
stwa, uchwalone przez kolegium NIK, 
są w druku. Termin ich przedstawie- | 
nia, przewidziany w powołanej usta- | 
wie, będzie zachowany”. | 

| 

         
DYWIDENDA BANKU 

POLSKIEGO 

WARSZAWA. 5. I. (tel. wł. „Sło- 
wa”). Dowiadujemy się ze źródeł wia 
rogodnych, iż w dniu 15 bm. na posie | 
dzeniu Rady Banku Polskiego dyrek- 
cja banku wystąpiła z wnioskiem o wy 
płacenie akcjonarjuszom 15 proc. dy- 
widendy. 

ZNOWU OFIARA TATERNICTWA. | 

WARSZAWA (PAT) Prasa donosi 0 
śmiertelnym wypadku, jakiemu uległ 27-iet- 
ni docent uniwersytetu warszawskiego, jan | 
Crammer, który idąc z Morskiego Oka do | 
Pieciu Stawów przez Swistówkę, poślizg- | 
nął sę i spadł pionowym żlebem ku dolinie | 
Roztoki. Towarzysz jego p. Liechawski za- | 
wiadomił o wypadku ochotnicze pogotowie | 
tatrzańskie, które przeniosło zwłoki oliary z 

A 

  

tragicznego wypadku do Roztoki. 

NOWY REGULAMIN PASzr=ORTO - j 

WY W KOWNIE. 

KOWNO. (PAT) — W nowoopra | 
cowanym regulaminie paszportowyra 
umieszczony został paragraf, przewidu 
jący karę pieniężną do 1000 litów i 
aresztu do 1 miesiąca w stosunku do 
tych obywateli litewskich, którzy uda | 
dzą się do państw, z któremi Litwa nie | 
posiada stosunków konsularnych (cho | 
dzi tu przedewszystkiem o Polskę). A 

W 

USUWANIE CUDZOZIEMCÓW Z | 
PRZEDSIĘBIORSTW 

KOWNO. (PAT). — Wszystkie 
przedsiębiorstwa, zatrudniające cudzo 
ziemców, otrzymały propozycję zwol-- 
nienia ich do roku 1932 i przyjęcia na 
ich miejsce obywateli litewskich. 

Ж 

  

   
"ZATOKA FIŃSKA POD LODEM. 

HELSINGFORS. (PAT). — Cała 
zatoka Fińska pokryła się warstwą lo- 
du. Ruch statków jest możliwy jedy- | 
nie przy pomocy 'łamaczy lodu. uh 

     

     

   
    
   

     

   

  

USZKODZENIE SKRZYDEŁ i PA- 
NEWEK. 

, Po obejrzeniu samolotu stwierdzono u- 
szkodzenie skrzydła i panewek. O użyciu sa 
molotu w jego obecnym stanie do dalszej 
drogi niema mowy. Samolot ma być prze- 
transportowany do Warszawy celem doko- 
nania naprawy. * 3 

* * * 

Ama Johnson, ktėra podiela bra- || 
wurowy lot Londyn — Pekin liczy zaled- 

wie lat 19. Mimo młodego wieku należy p. 
Johnson do „asów* lotnictwa angielskiego, 

zde bywając liczne nagrody w konkursach 

iotniczych w Anglji, głównie zaś zyskała sła 
wę za swój brawurowy lot z Londynu do w, 

Australji i z Australji z powrotem, którego | 

dokonała przed kilkoma miesiącami w cią A 

gu ośmiu dni, ustanawiając rekord przeby- 

<ia tego dystansu. й 

Lot odbywa się na zwyklym platowcu, ||| 
który zaopatrzony zostanie w Warszawie w | a 

płozy narciane, co jest konieczne, ze wzalę | # 
du na konieczńość lądowania na lotniskach : 

w głębi Rosji i na Syberji, gdzie łotniska 
pokryte są grubą powłoka śniegu. ||| s”. 

+ 

   



Nn 
г
 ы 
о 
Н Ea

]
   

Wstęp wyłącznie za okazaniem zaproszenia. 

ECHA KRAJOW 
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* Pod łaskawym protektoratem Pana Marsz. Senatu 4 t.Raczkiewicza i J M.Rektora U. S. B. Prof. Dr. Aleksandra Januszkiewicza 

V Doroczny Bai Roinikow 
odbędzie się dnia 17 

w salonach Kasyna 

Organizowany przez Koło Rolników — studentów U. S$. B, 

        

  

ZAWIEJA ŚNIEŻNA NAD NOWOGRODZK EM 
Od dwóch dni nad Nowogródkiem : okolicami szaleje burza śnieżna która w wielu 

wypadkach tamuje komunikację. 
Również z ane szeregu innych iniejscowości w woj. wileńskiem i nowogródz- 

kiem nadchodzą wie: i o wielkich opadach 
kormimikacię. 

śnieżnych, które całkowicie uniemożliwiły 

ARESZTEWANIE SZPIEGÓW PSD GRODNEM 
Nocy onegdajszej w rejonie Grodna patro! KOP zatrzymał auto z dwoma osob- 

nikami, którzy lali się za kupców i twierdzili, że jadąc do Grodna zbładzili. 
Zachowanie się zatrzymanych wydało się kopistom bardzo podejrzane tak że rze- 

kisnych kupców poddano rewizji i pod podszewką palta u jednego z nich znaleziona 
cenne rsaterjały szpiegowskie. Najprawidopodobriej szpiedzy jechali ku granicy by sie 
spotkać z odbiorcą materjału szpiegowskiego. 

RABUSIE KOLEJOWI GRASUJĄ 
Ostatnio w Słonimie i Baranowiczach miały miejsce kradzieże towarów z wagonów 

i łupem złodziei padły różne artykuły spożywcze, jak również inne towary. : 
KRabunki te nasuwają przypuszczenie, że działa tu banda, która specjalnie trudni 

się kradzieżami Kolejowemi. 

ZABICIE PRZEZ NIEPOROZUMIENIE 
l PIJANEGO SOŁTYSA. 

We wsi Rakańce gm. rakowieckiej zdarzył się tragiczay wypadek, ofiarą którego 
- padł suitys tej wsi Antirzej Wiszerko. 

WMiacając do domu z sąsiedniej wsi Wiszerko będąc pijanym począł się dobijać 
przez Gemyłkę do drzwi sąsiada Pawła Kurlandzkiego. а у 

Mimo kilkakrotnych zapytywań, Wiszerko nie dawał odpowiedzi i w dalszym cią- 
gu wyiamywał drzwi co Kurlandzkiemu nasunęło myśl, de ma przed sobą bandytów. 

Strzelił .więc kilkakrotnie z fuzji, raniąc c:eżko Wiszerko w pierś i głowę. 
- Ranny nim przybyła pomoc zmarł. 

TRAGICZNE WESELE 
ŚMIERTELNE ZATRUCIE TRZECH OSÓB 

W folwarku Janówka gm. mikółajewskiej pow. wilejskiego podczas przyjęcia z 
racji ślubu syna właściciela folwarku Dobrowolskiego 3 osoby uległy śmiertelnemu za- 
truciu spreparowarą doriowym sposobem, reszte zaś gości 
miasiano ulokować w szpitalu. 

Gorliwość władz oświatowych 
Z roku na rok powtarza się ta sama hi- 

storja. Zgóry idzie rozporządzenie: kiedy 
rozpoczyna się i kiedy kończy się nauka w 
szkołach wszelkiego typu. Zastanówmy się 
naprzykład nad obecnemi wakacjami Świa- 
tecznemi. Zwolnienie nadeszło bardzo roz- 
sądnie, — od soboty z dnia 20-go grudnia. 
Natomiast powrót do nauki naznaczony na 
dzień 3-go stycznia — w sobotę.? Następny 
dzień — niedziela, szkoły nieczynne; po- 
tem jeden dzień lekcyj, a we wtorek to jest 
b-go, znowuż święto Trzech Króli. Czyż 
nie właściwiej byłoby dać uczniom, a także 
personelowi  nauczycielskiemu te cztery 
dni odpoczynku, za dwa dni lekcyj? Wszy 
scy wykorzystaliby ten czas lepiej. Naj- 
dotkłiwiej to odczuwają uczniowie z dale- 
kiej prowincji. Przyjechać do miasta poto, 
żeby bezczynnie kilka dni tracić i płacić, 
wtedy, kiedy w domu byłoby przyjemniej 
i bez kosztów; zato umysł byłby więcej wy 
poczęty — odswieżony. To samo można po 
wiedzieć i o nauczyciełach zamiejscowych, 

_ wyjeżdżających na święta do rodziny. 

} Czemu władze, od "AE to zależy, 
nie biorą tego pod uwagę. Czy może spec 
jalnie chcą pokazać, że mogą komuś spra- 
'wić przykrość? Czyż nie pamiętają tego: 

_ jar to ich zwalniano dawniej na święta B. 
N. do 7-go stycznia? Prawda, jak to byłoby 
dobrze! — a ja dodam — praktycznie. 

“ku szkolnego. Wtedy, kiedy starsze 

w  lisczbie trzynastu 

To samo dzieje się przy zakończeniu ro0- 
klasy 

np. w gimnazjach zdają egzamina, młodsze 
są trzymane w skwarze czerwcowym, pra- 
wie bez lekcyj. 

Czy tymi sposobem uczy się ich cierpli- 
wości i wytrzymałości? — bo innego celu 
w tem trudno sie dopatrzeć? Niech kto 
mnie zaprzeczy, że nie mam racji. 

K. Pereszczako. 

KOŁTYNIANY 
(Pow. Święciański) 

— Wybory zastępcy wójta. Na  ostat- 
nier« posiedzeniu Rady gminnej zastępca 
wójta gminy  kołtyniańskiej został obrany 
p. Runowicz — dotychczasowy zastępca 
wójta, wyznaczony przez starostwo z nomi- 

nacji. (i. i. t.) 

— Żałamał się łód. W czasie przedświą- 
tecznego połowu ryb siecią na jeziorze Buj- 
widy załamał się niespodzianie łód, Nieszczę 
sliwego wypadku, zawdzięczając przytom- 
ności rybaków, nie było. GLE 

-- Kupno domu gminnego. Zarząd gmi- 
ny kołtyniańskiej za cenę 10.000 złotych 
nabył w Kołtynianach dom z przeznacze- 
niem na kancelarję Urzędu Gminnego, która 
dotychczas mieści się w ciasnym, wydzier- 
żawionym za pokeźną sitmę -— pokoiku, co 
b. niekorzystnie wpiywa na wydajność pra- 
cy urzędników gminnych. () 

  

ROZŁAM WŚRÓD KOMUNISTÓW POLSKICH 
CHARAKTERYSTYCZNA TAKTYKA STRONNIKÓW STALINA 

Ostatnio na terenie województw Wschodnich komuniści rozrzucili odez- 
wy skierowane przeciwko cepozycji t.zw. prawicowej, wytnieniając z imienia 
i nazwiska tycii koraunistów , którzy przeciwstawiają się dyktaturze ajentów 
Stalina. 

Spowodowane to zostałc rozłamem jaki ostatnio nastąpił w całym sze- 
regu okręgów, gdzie mimo, że leadc"zy złożyli oświadczenie o wystąpieniu 
z opozycji, potworzyły się komitety ieninowskie przeciwstawiające się liaji 

— stalinowskiej. 
W niektórych okręgach rozian: posunął się tak daleko, że obecnie ist- 

nieją równolegie komitety: prawowierne Stalinowi i odchylenie prawicowe 
które się ogłasza za kierunkiem leninowskim. Z tego powodu centralne wia- 
dze partyjne wykazują wielkie zdenerwowanie, a dowodem tego jest, iż od 
'grudnia ub. roku wydano kilka edezw, w których ujawniono nazwiska przy- 
wódców prawicy, twierdzxt, iż są oni kontrrewo!ucjonistami i agentami de- 

' fensywy. jest te prowokacja przy pomocy której stalinowcy mają nadzieję 
pozbyć się swych przeciweików z opozycji leninowskiej, gdyż odezwy takie 
trafiając do rąk władz bezpieczeństwa ujawniają bezpośrednio kierowni- 
ków ruchu komunistycznego. jak widzimy etyka partyina, która zaleca swych 
iowarzyszy wydawać przez jawne ogłaszanie nazwisk, niie zbyt wysoka. 

Z POWODU BETLEJEK:HELENY- ROMER- +; 
OCHENKOWSKIEJ 

Pani Helena Romer-Ochenkowska 
napisała Betlejki. Usłyszała głosy 
aniołów, archaniołów. Stanęły przed 

›° mią postacie niebiańskie, które ludz- 
sość rozmyślając nad Ewangelją ado- 
uje. Także Heroda zobaczyła i roz- 
maite figury swojskie, regionalne, któ- 
re przyszły świętować wypadek ra- 
dosny nocy wigilijnej. Napisała to 
wszystko, co zobaczyła, ułożyła i po- 

' szła z tem do Teatru. To jest do Tea- 
_ ru fachowego, z aktorów, dyrektora, 

administracji, z prawdziwego zdarze- 
mia. Do takiego teatru poszła, który co 
dzień gra i rozmaite sztuki musi grać, 

_ 1 może sobie na odświętną ucztę, bie- 
siadę artystyczną tylko z rzadka po- 
zwalać. Cóż dziwnego, że Betlejki pa- 
ii Pomer wcale nie wzeszły, nie roz- 
kwiiły. Nasionko rzucone na scenę Po- 
jiulanki urodziło operę, jakieś mistyii- 
kacje wigilijne, ale nie to, co serce 
poetki pragnęło. Już pierwsza ta figu- 
ra po podniesieniu kurtyny, nastraja 

' nas wrogo przeciw widowisku. — Та- 
kaś obdarta dziewczyna z rękami 
sztucznie  wyciągniętemi, _ okropnie 
sztucznym głosem deklamuje. Skrę- 
camv się wprost, to kwilenie, i łezka 

'_ lałszywa działają na nas jak kwas 
'_ siarczany. Z wyjątkiem pewnych scen 

należących do realnej sfery, wszystko 
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w tych Betlejkach porusza się na ko- 
turnach fałszywego głosu. 

Przedstawienie ma nam serce roz- 
tworzyć i to roztworzone serce po- 
prowadzić do tajemnic  najsłodszych. 
Serce to nasze ma ze sceną śpiewać. 
Mają w niem urodzić się kolendy. Sce- 
ny niają być jak te ręce miłosne, obej- 
mające, tak, że serce pod tą pieszczo- 
tą nie może być nadał kamienne. Oczy 
są zaś na to, aby dojrzały znak, któ- 
ży poleci ze sceny, kiedy wreszcie w 
adoracji i my klękniemy przed Naj- 
świętszem Sacro Sanctum w sztuce. 

Zamiast tego wszystkiego  siedzi- 
iny w krześle i wszystkiem jesteśmy 
na świecie w tej chwili, tylko nie 
dzieckiem. Brakuje na scenie prostoty, 
brakuje na scenie szczerości. Lecą na 
das szablony, teatralne  sztampy, 
na wszystkich scenach  pozbierane 
etekty. Nie pomogą rodzynki, rodzy- 
neczki, te scenki i szopkowe laleczki. 
Przecież nie o to chodzi. Zaś to wiel- 
kie, największe,  najbezpošredniej- 
sze, prawdziwą duszą obdarzone i 
prawdziwem sercem autora, świeci 
nieobecnością. Są tylko kolędy, które 
jako tako sycą w tej iczcie, w której 
potwornie jest wiele Erzatzów. 

Czuję się jednak w obowiązku 
bronić teatru. Nie mogę pod jego 

W w daj 
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Karty wstępu można nabywać u Pań Gospodyń, oraz codziennie 
w lokalu Koła Rolników, Objazdową 2, 

E Konflikt Litwy z Watykanem 
GROŻBA ODWOŁANIA NUNCJUSZA. 

RZYM. (PAT). — W kołach miejscowych przewiduje się zaostrzenie 

zonfliktu pomiędzźy Watykanem a Litwa, Siery katolickie litewskie prowa- 
dzą politykę bardzo ostrą w stosunku do poczynań rządowych względem 

organizacyj młodzieży akademickiej. Przypuszczać można, że o ile dalsze 

zaostrzenie będzie miało miejsce, Watykan mcże odwołać nuncjusza, zrywa- 
jąc stosunki dyplomatyczne z Litwą. 

Protest organizacyj białoruskich 
przeciw terrorowi w Sowietach 

Centralny Związek Białoruskich Kulturalno Oświatowych i Gospodar 
czych Organizacy| ogłosił protest przeciw gwałtom na Białorusi sowieckiej, 
dokonywanym na białoruskich działaczach kulturalnych. 

Protest stwierdza, iż aresztowania przedstawicieli narodu białoruskie-- 
go przez władze sowicckie są jednym z obiawów walki centralizmu moskie- 
wskiego z 1deoiogją federacyjności ZSSR, . 

W zakończeniu autorzy protestu oświadczają, że przygotowana w Mo- 
skwie krwawa rozprawa z orzywódcaini ruchu kulturalno - oświatowego 
na Białorusi jest roboią nacjonalistycznej czerwonej Moskwy. przeciwsta- 
wiającej się wszelkiemi środkami samodzielnemu kulturalnemu i narodowemu 
ruchowi mas włościańskich. robotniczych i inteligencji białoruskiej. 

      
KRGNIKA STOŁECZNA. 

WYPRZEDAŻ POŚWIĄTECZNĄ 20" 
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W. Nowickiego 
Przy zakupach żądać od cen stałych powyższego rabatu 

WILNO, 
ul. Wielka 30 

SYLWESTER 
Smutno spędzać Nowy Rok w do- 

mu, a jednak znaczna większość 
warszawiaków musiała na tem poprze 
stać: pół kila parówek, pół litra czy- 
stej — starczyły za ucztę sylwestro- 
wą. Po północy jednak nic nie stało 
na przeszkodzie wyruszeniu na miasto 
Spacerowanie po ulicach nie kosztuje, 
patrzeć jak inni markotnie łażą jest 
pociechą — nie my jedni! 

Kawiarnie przepełnione. Pewnie, 
przy jednym stoliku siedzi sześć osób, 
jedna obstalowała półczarnej, reszta 
zadowoliła się syfonem wody sodo- 
wej — za trzygodzinny koncert i ga- 
pienie się na sąsiadów cała szóstka 
wybuli 2 złote. Na to, zważywszy, że 
to raz w roku, można sobie jeszcze 
pozwolić, 

Kontrolerzy magistraccy naliczyii 
w restauracjach 8000 osób. jeśli zwa- 
żymy, że w zeszłym roku, który prze- 
cie do dobrych też nie należał oclono 
ich w tęż samą noc 12.000, to dopiero 
zrozumiemy całą słuszność ubolewań 
restauratorów. | wśród tych 860G co 
za goście! Butelczyna złotej Renety za 
4 złote, p:orcia flaków i basta. Na 
czem tu robić interesa. 

Największego pecha miała „Oa- 
za“. Bo wydarzyła się tam solidna 
chryja, taka sensacyjna awantura, któ 
ra lotem ptaka roznosi się po mieście 
1 zwabia tłumy ciekawych wśród któ- 
rych może się trafić i jaki konsument. 
i nie z tego. Było tak. 

Późno już w nocy przyszedł ubra- 
ny po cywilnemu major Henryk Sobo- 
iewski i z pania swego serca klapaał 
przy stoliku. Tuż obok mocno rozwe 
seleni, ciągle popijający, mający naj- 
widoczniej dużo pieniędzy —- rzecz 
prosta zatem nie -— Polacy, dwaj mło- 
dzi Turcy. Jeden z nich książę Abdul 

adresem pisać. Cóż jest winien teatr, 
że autor przyszedł do niego i że teatr 
może nawet uwierzył, że bez wielkie- 
go trudu, heraklowej jakiejś pracy 
zdoła widowisko przygotować, w któ- 
rem będzie dusza. Teatr jest w niesły- 
chanie trudnej pozycji, w  dzisiej- 
szych czasach, kiedy fastastywnie ka- 
pryśny jest gust publiczności, chcącej 
delektować się skandalem i gruboskór 

nym efektem. Teatr w tych powojen- 
nych czasach jest bardziej, niż kiedy- 
kolwiek oddalony od Betlejek, wszel- 
kich jasełek, zwłaszcza o ile te rze- 
czy mają poezję, tęczowa  Psychę, 
mistyczne adoracje. Łopalewski prze- 
wrócił się kilka lat temu ze swemi 
Betiejkami na Pohulance, teraz prze- 
wróciła się pani Helena Romer-Ochen- 
kowska. Bądźmy sprawiedliwi. Wy- 
spiański gdyby żył i przyniósł swój 
rekopis, zwaliłby się tak samo. Każ- 
dy poeta zwali się na scenie, która 
pochlebia dziś gustom publiczności i 
nie może sobie pozwolić grać bez kom 
promisów. Nie mogę, nie mogę winić 

dyrektora Zelwerowicza. Pani Romer 
ze swemi Betlejkami powinna była 
pójść do dzieci. Powinna była sobie 
zespół przygotować i z tym zespołem 
pracować; aby kolory, które znalazła, 
wydobyć. Dzieciby były temat wigi- 
lijny żarliwemi serduszkami pochwy- 
ciły i byłyby tę swoją cudowną naiw- 
ność, potrzebną właśnie farbę Фа 
tych Betlejek, użyczyły. Byłyby ra 

Halik Bey Usmi znał ponoć bliżej to- 
warzyszkę majora i począł do niej 
aaprzód się uśmiechać, potem rzucać 
confetti i serpentynami, wreszcie głoś 
no nawoływać. Przyjaciel jego Handi 
Zade sekundował mu dzielnie w tej 
zabawie. Nie podobało się to majoro- 
wi,, rzucał gniewne spojrzenia na Tur- 
ów, nie pozwalał swej damie nawet 

patrzeć w ich stronę. Wreszcie rozgo- 
ryczony zabierał się do wyjścia, co 
widząc Usmi podszedł dowcipkując i 
żartując. 

— ldź do djabła smarkaczu! 
wrzasnął major. 

Książę Abdul popchnął tak silnie 
dajora, iż ten padł jak kłoda na zie- 
mię. Rozwścieczony, siedząc na  po- 
sadzce, dobył rewolweru i strzelił 3 
razy w kierunku Turków. Dwie kule 
utkwiły księciu Usmi w szyi, Handi 
Zade wyszedł bez szwanku, natomiast 
pan Mieszkowski, siedzący w zgoła 
innem towarzystwie, otrzymał postrzał 
w pierś. Publiczność rozbroiła krewkie 
go majora. Pogotowie odwiozło obu 
ciężko rannych do szpitala, Sobolew- 
skiego odstawiono do Komendy Mia- 
sta. 

Młody Turek jest studentem WSH i 
cieszy się jaknailepsza opinią, nigdy 
nie miał żadnych awantur: majora 
prokurator wnet zwolnił, tak iż po- 
za 5 nabojami nie poniósł on żadnej 
straty. 

No i czy nie pech, że ciekawe to 
zajście miało miejsce o 6-rano. (idy- 
by tak major zdecydował się strzelać o 
6 godzin wcześniej Oaza nie mogłaby 
podołać gościom. Ale takie już fatum 
restauratorów — nikt nie ma pienię- 
Gzy, a jak wybuchnie awantura — pe 
wny magnes, to akurat nad ranem. 
Nieudany Sylwestr. Ka. 

tel. 93, między godz. 4—5 

  

    

Szczegóły ostatnich 
Prasa turecka podaje następujące 

szczegóły o rozruchach reakcyjnych 
w Menemenie. Reakcjonista, nazwis- 
kiem Derwisz (mnich) Mehmed w to- 
warzystwie 5 zwolenników przybył 
niedawno z Manissy do Menemenu i 
rozpoczął ćzynną propagandę wśród 
ludności, na rzecz utu orzenia państwa 
teokratycznego. Derwisz ten domagał 
się głośno przywrócenia  szerjatu 
(muzułmańskiego prawa cywilnego). 
Propaganda znalazła pewien oddźwięk 
wśród ludności miejscowej, która u- 
rządziła wrogą rządowi demonstrację. 
W starciu, jakie miało miejsce między 
oddziałem żandarmerji a tłumem zo- 
stało ranionych i zabitych kilka osób, 
w ich liczbie zabito i samego promo- 
tora rozruchów. Manifestanci niešli 
chorągiew z napisem wersetu z Ko- 
ranu: „Przez ten znak zwyciężysz* 
(„Inna fetahnaleke*). 

Derwisz Mehmed jest byłym szei- 
kiem (przełożonym) dawnego takke 
(klasztoru) w Menissie, należącego do 
sekty religijnej  „nakszybend*. Po 
zamknięciu przez obecny rząd wszyst- 
kich sklasztorów w Turcji, Derwisz 
Mehmed odbywał potajemne zebra- 
nia wiernych w pewnej kawiarni w 
Manissie. Zjawiwszy się rano w Me- 
nemenie, Derwisz Mehmed wraz ze 
swymi 5-ciu towarzyszami wszedł do 
meczetu, wygłosił kazanie do modlą- 
cych się i podniósł chorągiew, krzy- 
cząc: „Sztandar Święty*  (Sandżak 
Szeryf) jest podniesiony; ci, którzy są 
muzułmanami. niech połączą się 
pod tą chorągwią*. Nastębnie fana- 
tyk ten wyruszył z meczetu na czele 
tłumu na ulice. 

Eros na w 
Ostatnie dni stycznia nowego roku przy- 

niosą astronomom zdarzenie wyjątkowej dla 
ich nauki doniosłości; maia planeta Eros 
zbliży się w tym ckresie do naszej planety 
na odłegłość z której jeszcze/z wyjątkiem 
ksieży:cu nie ogladała ziemia żadnego z ciał 
niebieskich. Dzielić nas będzie od Erosa tyl 
ko 26 miljonów kilometrów. 

Znaczenie zjawiska tego rodzaju polega 
na tem, że daje ono sposobność zmierzenia 
pewnych odległości we wszechświecie i po- 
równania ich z ziemskiemi. 

Za najbliższą ziemi planetę uważali a- 
stronomja przez długi czas Marsa oddalo- 
nego od nas o 55 miljonów kilometrów. To- 
też wielka była radość uczonych, gdy w r. 
1898 profesor Witt z Berlina odkrył nieznaną 
dotad planetę Eros, która, chać do tej po- 
ry nieznaczna, okazała się najbliższą  są- 
siadką ziemi. Kiedyś zbliży się ona na od- 
ległość 21 miljonów kilometrów. I teraz je- 
dnak możemy powiedzieć, że jest ona blisko. 
Wszak od czasu jej odkrycia najbardziej zbli 
żyła się do ziemu w zimie 1900 — 0! roku, 
gdy odległość wynosiła 48 miljonów kilo- 
metrów. 

Toteż od roku już astronomowie przygo 
iowują sie do obserwacji rzadkiego zjawi- 
ska. Dzięki niemu da się ustalić z całą dok- 
iadnością położenie różnych ciał niebieski: 
w sasiedztwie których znajduje się I:ros. 
Cala ta strona nieba będzie odfotografowara 
i na podstawie tych zdjęć odmierzone zost 
ną przy pomocy mikroskopów poszczegól- 
ne odległości. Rzecz prosta, uwzględni się w 
tem wszelkie możliwe błędy. Niestety, Eros 
w swym biegu nie trzyma się tak ściśle 
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rozruchów w Turcji 
Próba interwencji ze strony mło- 

dego oficera rezerwy Raghib  Kubłaj 
beja, celem uspokojenia tłumu, do- 
prowadziła tłum do wściekłości. Ofi- 
cera uśmiercono, a jego głowę za- 
tknięto na koniec drzewca chorągwi. 
Tłum fanatyków, otoczony przez 
żandarmerję, tak na ulicy, jak i w 
meczecie, bronił się zbrojnie z mina- 
retów. Dla stłumienia rozruchów mu- 
siano użyć karabinów maszynowych. 

Ag. Reuter donosi ze Stambułu, 
że władze tureckie przywiązują do o- 
statnich wydarzeń w okręgu smyr- 
neńskim większą wagę jak dotych- 
czas i bynajmniej nie są skłonne 
traktować jako rozruchy 0 charakte- 
rze lokalnym. 

Wyniki dotychczasowego śledztwa 
wykazują, iż rewolta w Smyrnie była 
pierwszym etapem na drodze urzeczy- 
wistnienia spisku szeroko rozgałęzio- 
nego i obejmującego również inne 
miasta tureckie, nie wyłączając Stam- 
bułu. Sprzysiężenie ma na celu oba- 
lenie władzy obecnego dyktatora Ke- 
mała Paszy. Główna kwatera ruchu 
powstańczego zdaje się znajdować w 
Menemenie. W tej miejscowości, oraz 
w Smyrnie, Stambule. Magnezji, Konji 
oraz Milikaserze aresztowano dotych- 
czas przeszło 1000 osób, w tej licz- 
bie kilka kobiet. Pozatem cały sze- 
reg. szeików, derwiszów oraz cały 
batalj n piechoty został internowany. 

Gabinet turecki odbył dh ższe po- 
siedzenie, pod przewodnictwem pre- 
zydenta Kemal Paszy z udziałem 
szeia sztabu generalnego, oraz całe- 
łego szeregu wybitnych członków 
parlamentu tureckiego. * 

idnokregu 
swego toru co starsze od niego planety. Od- 
chylenia powstające w ten sposób nie są 
wprawdzie bardzo (jak na proporcje astro 
nomiczne) znaczne, utrudnią jednak uczo- 
nym obliczenia do tego stopnia, że rezul- 
taty ich obserwacyj będą zagne światu do- 
piero po paru miesiącach ń 
dzań. 

Praca ta jednak opłaci się sowicie. Sy- 
stem planetarny ma bowiem to do siebie, 
że jeśli tylko uda się w nim zmierzyć jed- 
ną poszczególną odległość i porównać z ziem 
skiemi, to już z tej jednej danej da się о- 
bliczyć wszystkie pazostałe odległości. Tak 
więc np. dzięki Erosowi uda się obecnie wy- 
mierzyć na podstawie nowych danych od- 
dałenie ziemi od słońca, i w ten sposób 
sprawdzić — a zarazem poprawić — dotych 
czasowe wyniki prac astronomów. Zyskaja 
cene na dokładności. 

Również i w szeregu innych kwestyj pc- 
czynione zostaną nowe spostrzeżenia, zwła 
szcza, jeżeli chodzi o masę ziemi i jej siłę 
przyciągania co poznamy z odchyleń, któ- 
re w swym biegu poczyni Eros. 

W. porównaniu nietylko z kołosami 
wszechświata, ale i z planetami jest on naj 
mniejszem ze znanych nam ciał niebieskich. 
lego wielkość nie jest jeszcze dokładnie 
z'nierzona, ocenia się ją po blasku, a więc 
w przybliżeniu. W przekroju mierzy on 20 
do 32 kilometrów. Dzięki swej bliskości mo- 
że być widziany nawet przez bardzo słabe 
szkłą (lornetki, lunety polowe). Również do- 
tąd i w tej dziedzinie poczynione zostaną 
zapewne odkrycia. 
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ła aniołów papierowe, byłyby genjal- 
ne pomysły dekoracyjne, a przedew- 
wszystkięm życie, życie i życie duszy, 
bez którego to życia kłamią te Be- 
tlejki. Dzieci maja genjalne pomysły. 
Żaden teatr nie zastąpi dziecinnych 
inwencyj. Jnwencje te są świeże, ma- 
ja zapach pól i łąk. Okropne jest, że 
szkoła morduje dziś dzieci, każąc im 
miałpować tedtry tachowe. Jakże mogą 
dyrektorowie szkół pozwalać, aby nau 
czycielki i nauczyciele pozwalali akto- 
rom reżyserować w szkołach?  Prze- 
cież to jest deprawowanie duszy dzie- 
cinnej, wciągnięcie wilka między jag- 
nięta. 

Widziałem, jak dzieci same pracu- 
ja. Najlepszy teatr tworzą, kiedy ze 
siebie rodzą te pomysły djametralnie, 
przeciwnie od tych, które im poddają 
reżyserowie tachowi, to jest reżyse- 
rowie, wydobywający właśnie wszyst 
ko ia pokaz. jeśli nawet jaki bohater 
płacze szczerze, to reżyser się podkra- 
da, aby lampką oświetlić te łzy. Niech 
ma publiczność za te swoje grosze, 
prawdziwe łzy, jeśli są! Widziałem 
kiedyś, jak dzieci las przygotowywa- 
ły, tło do sceny w Balladynie.. Kreski 
fantastyczne na murze i lampka owi- 
nięta zieloną bibułą. Eiekt był taki, 
że zazdrościć mógłby Crag lub Dra- 
bik. Widziałem, jak dzieci tekst recy- 
tują, skoro im się nie poddaje tałszów 
teatralnych. których każdy reżyser 
iest pełen, skoro się zabiera nie do 

swoich aktorów. 
Dzieci grają naiwnie, mają ten 

swój dziecinny patos, do szpiku kości 
szczery, tak, że będąc na przedstawie- 
niach „nieściągniętych z teatru i nie 
małpowanych w teatrze', mamy tę 
aurę dokoła siebie, która jest jak 
ozon w górach, gdy jest szpiłkowy las 
i słońce. 

Jakże mogą być Betlejki p. Romer 
żywe, skoro aktor na scenie myśli o 
swoim głosie i o swoim geście, jednem 
słowem 0 efektach, sam zaś wewnątrz, 
jest pusty, zimny, bez religijnego og- 
nia, mistycznego szału. Bo przecież 
jest Aresowy szał, ale jest i Chrystu- 
sowy a bez tego ostatniego niema 
religijnego teatru. Dzieci mają wiarę i 
ten swój dziecinny szał, kiedy potrze- 
ba. Dzieci z łatwością z serduszek 
swoich dobywają płomienie. Akto: 
musi być na wielkiej wysokości, sko- 
ro musi to samo wydobywać, po dłu- 
gich próbach, niesamowitych ducho- 
wych przygotowaniach, aby być na 
wysokości tormy i treści, choćby jak 
w Bayrent, lub tych teatrach, które 
nie bały się tykać świętości. Czyż 
można winić aktora w Lutni lub na 
Pohulaqce, że nie wie co począć z 
archaniołem, z cnotą, z postacią świę- 
tą, skoro jego specjalnością jest co 
wieczór grać nicponiów, amanta, któ- 
ry się wślizguje do sypialni cudzej 
żony, albo żonę, która ruchem syre- 
ny przyprawia mężowi rogi. Aktor ten 

gra przecież co wieczór bandytów, 
szulerów, idjotów, wszelką możliwą 
kanalję, bo tak chce publiczność. je- 
śli zatem pani Romer-Ochenkowska 
zaniosła swoje Betlejki na Pohulankę, 
to niech się nie dziwi, że wyszło co 
innego, niż chciała, co innego niż w 
natchnieniu swem pisząc widziała. 

Nie widzieliśmy w Betlejkach gra- 
nych—twórczości Romer-Ochenkow- 
skiej, widzieliśmy Szylera, Chmielew- 
skiego, Rydla, Redutę, nawet Szyfma- 
na, wszystko pomieszane, wszystko 
zamienione w sałatkę i wrzucone do 
jednego garczka. Nawet z Nocy Listo 
padowej aniołowie krzyczeli jak Niki, 
a jedna nawet Nike, jak w  Belwe- 
derze wołała: do mnie. Tylko kolędy 
były prawdziwe i wzruszające, bo się 
stałszować nie dają. Ale sceny jaseł- 
kowe już miały te swoje zgrzyty, 
choć tu i ówdzie aktorzy robili, co 
mogli i nawet najlepsze rzeczy. Że 
tam niedźwiedź z kiepskim kożuchem, 
albo, że tam królowie świecili więcej 
łachami, niż złotem, to drobiazgi, bo 
teatr ma prawo być z łachów, z pa- 
pieru, z najgorszego rybiego kleju, 
byle miał duszę, powtarzam duszę. 

Betlejek p. Romer-Ochenkowskiej 
nie widziałem, bo od początku do koń- 
ca miałem przeświadczenie, że na 
tem przedstawieniu „język kłamał gło- 
sowi, a głos myślom kłamał*. Teatr, 
to nie jest księgarnia, jak myślą auto- 
rzy. Tu nie wystarczy oddać tej księ- 
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i POTRZEBY MŁYNARSTWA 

W okresie przedwojennym warun- 
ki dla przemysłu młynarskiego w Wi 
leńszczyźnie — jak wogóle na dzisiej 
szych ziemiach _ północno-wschod- 
nich —- kształtowały się wysoce nie- 
pomyślnie skutkiem  faworyzowania 
przez b. rząd rosyjski, w interesach I 
młynarstwa rosyjskiego i rosyjskiej 
produkcji zbożowej, dalekobieżnycn 
rzewozów mąki zboża, przy $1050- 

waniu niewspółmiernie wysokich sta- 
wek za przewozy mąki i zboża na 
rótkie odległości. 

Istniejące obecnie taryfy kolejowe 
:ównież nie stwarzają warunków, 
sprzyjających rozwojowi młynarstwa 
wileńskiego. Od 1-go stycznia 1927 r. 
obowiązywała  taryia _ wyjątkowa, 
znacznie obniżająca stawki dla prze- 
wozu mąki na odłegłości dalsze. Od 
1-go października 1929 r. nastąpiło 
zrównanie stawek dla zboża i mąki 
kosztem podwyższenia stawek dla zbo 

.ża, przy proporcjonalnym układzie ta- 
ryt, zaś od 1 października 1930 r. rów 
ne i proporcjonalne taryfy dla zboża i 
mąki zostały zastąpione takoż równe- 
mi, ale rožniczkowemi tarytami, przy- 
czem przejście od taryf proporcjonal- 
nych odbyło się w drodze podwyższe- 
nia stawek dła odległości bliższych, 
a obniżenia dla odległości dalszych. 

Sprawa taryf kolejowych niejedno- 
krotnie poruszana była w miarodaj- 
nych kołach przez zainteresowane miły 
narstwo, — jak dotąd jednak — bez 
skutku. 

W związku z ciężką sytuacją prze- 
mysłu  młynarskiego, stwierdzoną 
przez Izbę Przemysłowo - Handlową 
w Wilnie, już rok temu, (w sprawo- 
zdaniu o sytuacji gospodarczej w 1929 
r.) & coraz bardziej pogarszającą się 
skutkiem niepomyślnej budowy  ta- 
ryi kolejowych na mąkę i zboże —- 
izba Przemysłowo - Handlowa w Wil 

zwróciła się w grudniu ubiegłego 
roku do Ministerstwa Komunikacji z 
obszernym memorjałem, obrazującym 
stan młynarstwa na terenie okręgu Iz-- 
by, a zawierającym umotywowane pos 

     

    

   

  

stulaty w zakresie koniecznej mody- 
likacji obowiązujących stawek. 

Memorjał ustala, że najwięcej 
wzresły stawki dlą przewozów zboża 

ki na odłegłwści krótsze, a więc 
m, gdzie wileński przemysł mły- 

ski zainteresowany jest w utrzyma 
niu stawek najniższych — uatomiast 

Nie wszystkim wiadomo, czem jest 
szybownictwo w zastosowaniu prak- 
tycznem. Ci, którzy jakąkolwiekbądź 
drogą poznali treść lotów  bezsilniko- 
wych, nie negują ich ważności, nie 

 wątpią tedy, że korzystne będzie za 
 znajomić z szybowcami także osoby 

w tej dziedzinie niefachowe.  Lotni- 
ctwo wymaga zrozumienia swych po- 
trzeb przez wszystkie warstwy społe- 
czeństwa, tembardziej potrzebne jest 
io zrozumienie dla ruchu szybowco- 
wego, bez porównania dostępniejszego 
ogółowi, niż lotnictwo silnikowe. 

Nie można mówić o zrozumieniu 
jakiejkolwiek dziedziny, póki niema za 
mteresowania się tą dziedziną. Zwią- 
zek Awiatyczny Studentów Politechni- 

ję wowskiej od lat dziesięciu pracu- 
e nad rozpowszechnieniem szybowni- 
twa w Polsce, lecz dotychczas nie 0- 
siągnął celu. Brak zrozumienia po- 
trzeb lotnictwa, a w szczególności szy 
bownictwa, stwarzą nieraz śmieszne 
nieporozumienia. Przykład: „Panowie 

_ jadą na wyprawę szybowcową? hm, a 
gdzież tam są szyby?' Nieraz usiłuje- 
my zainteresowanego 
droga przystępnej teorji lotu żaglowe- 
go i dopiero pociecha jest, gdy po go- 

SZKOŁA PILOTÓW 

wtajemniczyć 

  

Potrzeby młynarstwa a interesy rolnictwa 
naszym terenie 
stawki obniżyły się dla przywozu go- 
towej mąki z dalekich ośrodków prze- 
mysłu. młynarskiego, konkurujących z 
przymysłem miejscowym, a więc tam, 
gdzie interesy przemysłu wileńskiego 
wymagają stawek wysokich. „Obecny 
system taryfowy — czytamy w memor 
jale — zawiera w sobie premję dia 
ośrodków przemysłu młynarskiego, po 
łożonych w okręgach intensywnej pro 
dukcji rolnej, oraz ułatwia tym ośrod 
kom starego i silnie rozwiniętego 
przemysłu konkurencję na dalekich 
rynkach wewnętrznych z rozwijają- 
cym się dopiero przemysłem okręgów 
konsumcyjnych*. Izba Przemysłowo- 
Handlowa stwierdza, że zamierzone 
obniżenie kosztów przewozu do okrę- 
gu wileńskiego mąki wołyńskiej (włą- 
czenie maki do pozycji 24 aneksu do 
części II / I Taryfy Towarowej PKP) 
„zrujnowałoby ostatecznie wileński 
przemysł młynarski, szczególnie zaś 
młynarstwo pszenne. : 

Reasumując poszczególne tezy i 
założenia, Izba Przemysłowo - Hand- 
lowa w Wilnie podkreśla w swym 
memorjale do Ministerstwa Komuni- 
kacji, że: 

.. niepomyślne warunki taryiowo - Ко- 

lejowe, które grożą ponadto dalszem  po- 
gorszeniem się , nietylko nie  pozwałają 
rałynarstwu miejscowemu na dalszy rozwój, 
i naprawienie krzywd, wyrządzonych nnt 
przez politykę rządu zaborczego, lecz powo 
dują niszczenie jego obecnego stanu posiada 
nia z wielką ujmą dia rolnictwa miejscowe- 
go, a więc i dla całego życia gospodarcze 
go tego okręgu, oraz z uszczerbkiem dla 
zanezpieczenia jego normalnej aprowiza- 
cji 

W związku z tem Izba Przemysto 
wo - Handlowa. mając na względzie 
potrzeby przemysłu młynarskiego na 
terenie swego okręgu, wysunęła dwa 
następujące postulaty w zakresie ta- 
syt kolejowych na mąkę i zboże: 

1. Wprowadzenie wyjatkowej taryfy na 
przewóz na odległości do 300 km. zboża do 
Wilna i Nowo - Wilejki, oraz na przewóz 
mąki od powyższych stacyj również na od- 
iegłości da 300 km., według stawek obniżo- 
nych, w porównaniu z obowiązującemi 
obecnie, o 25 proc.; $ 

2. jeżeli do taryfy przewidzianej w poz. 
24 aneksu do części IL/I Taryfy Towaro- 
wej PKP ma być włączona mąka, — nie 
powinno to dotyczyć przewozów mąki do 
stacyj D. K. P. Wilno. 

Czy te postulaty kolidują w czem- 
kolwiek z interesami rolnictwa miejsco 
wego i aprowizacji —- omówimy w 

następnych artykułach. 

  

: Harski. 

dzinnej konferencji zainteresowany 
konkluduje: „No, tak, ale śmigło on 
przeciež ma, ten szybowiec". 

Na komturze ubiegłego roku w 
Poznaniu szybowiec nasz typu CWIV 
(konstrukcja Czerwińskiego Wacła- 
wa) był przedmiotem zainteresowania 
licznych gości, ale też pociecha była 
niskiej klasy, gdy jeden za drugim, 
kończąc swe dokładne obserwacje 
kształtów maszyny, nie krył podziwu 
dla sprytu konstruktora, który motor u- 
umieścił w miejscu, nie dającem się wy 
kryć. 

Takich historyjek wielu źródłem są 
szybowce, ale przecież zadługo bajecz 
ką żywić się nie można. Nie wątpię 
iedy, że na Wileńszczyźnie, posiadają 
cei z natury niezłe tereny dla szkół 
szybowcowych, powstanie rzeczowe 
zainteresowanie się szybownictwem. 

Czem więc jest szybowiec? Szybo 
wiec — to najtańsza, najprostsza i naj 
bezpieczniejsza maszyna do nauki la- 
tania. Najtańsza, bo typ szkolny szy- 
bowca t. zw. CWIII kosztuje około 
trzech tysięcy złotych, sam zaś mater 
jał około półtora tys. złotych (awio- 
netka, t.zn. mały samolot z silnikiem 
Losztuje około 20 tys. zł.). Najpro- 

BABY KC RT ZARORERKCTOZRE PROCEK ORO FONA OTW ZEE KOZAK SBE RTS 

garni książki i siąść w krzesłach. Zaw 
| sze mnie dziwi, to okropne u autorów, 

że nie umieją zakasać rąk i wraz z 
aktorem pracować. Nie wiedzą nawet, 
co aktorowi powiedzieć. Mieszają się 
do _ drugorzędnych, nieznaczących 

„szczegółów, do jakiegoś baraniego, 
iub niedźwiedziego futra. Poddać to- 

„Au nie umieją i potem na przedsta- 
| wieniu oglądają dyametralnie odmien- 
| ne rzeczy, niż te, które oglądali pisząc 

w ogniach swej twórczości. Postacie, 
kióre były podczas pisania podobne 
są iak pięść do nosa do tych, które 
teraz mówią na scenie. Głosy tam- 
tych były inne, głosy tych na scenie, 
są inne i autor w krzesłach siedzi bez- 

„i ny, odurzony, zdziwiony, przera- 
1y, zdenerwowany, zirytowany. Za- 
st się irytować na siebie, że jest w 

€atrze niedołężny, pozbawiony  szty- 
chu, obmyśla te swoje dantejskie zem- 
sty, te swoje kręgi piekielne, w któ- 
rych umieści protagonistów, którzy 
mu kaleczą sztukę, dyrektora i wszyst- 
kich administratorów teatru. 

Przyjdzie epoka zapewne, która wy- 
dobędzie z takich Betlejek jak Betlejki 

‚ skie Romer-Ochenkowskieį, šlicz 
me kwiaty i owoce. Epoka ta weźmie 
tekst miłośnie do ręki i dla tego tek- 
stu znajdzie formę, która przynależy 
za tego Re nawet to dzieci 

cszcze zrobią. Możemy w każdym ra- 
zie powiedzieć, że ah teatr taki na 
Pohulance. Bo teatr taki 

    

    

    

czarną pracą dnia, jeśli się już zrywa 
do poezji, to musi się zerwać do naj- 
wyższej, która czeka jak Kopciuszek 
w bajce. Teatr musi rozgryzać taką 
Noc Listopadową, Szekspira, lub Sło- 
wackiego. Betlejki Romer-Ochenkow- 
skiej muszą być dobyte na innej dro- 
dze. Droga ta stoi otworem i właśnie 
w Wilnie, jak nigdzie indziej w Pol- 
sce, można na niej — jak to wileński 
smok, czy bazyliszek kiedyś pokazał 
-— „90 nieba sięgnął po laury". Pani 
Romer-Ochenkowska ma talent te- 
atralny. Jeśli się ma  talent 
teatralny, dlaczego nie wejść na tę 
drogę, może żmudną, może trudną, 
ale jedyną, na której urodzić może 
perłę. Nie na tej szerokiej, wygodnej, 
którą chciała iść w swoich Betlejkach 
pani Romer-Ochenkowska, dojdzie się 
na Szczyty. Jest to wąska, žmudna, 
na której się trzeba dobrze trudzić. 
Jednak nie inną, ale tą chodzą archa- 
niołowie, których blask widziała i któ 
rych głos słyszała nasza wileńska, 
droga, kochana pani Helena dając ze 
siebie malowidło wielkiej, duchowej 
sprawy, która co rok, jak w diamen- 
cie się pokazuje, właśnie w tych cza- 
sach, kiedy jest noc najkrótsza i gwiaz 
dy w mroźnem powietrzu. To jest, kie- 
dy kolędy śpiewają i nasze serca. 
kwitną. _ Mieczysław Limanowski. 
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FILM i KINO 
Hollywood: janko muzykant. 

Reżyserował Ryszard Ordyński. W roli 
głównei Witold Conti. 

Nareszcie! Z jaką prawdziwą saty 
siakcją można napisać: po wielu nie- 
udolnych próbach nareszcie 4dobry 
tilm polski. I w dodatku dźwiękowy. 
Dotychczas nasi reżyserzy widocznie 
„nie chcieli chcieć* — w tym filmie 
wykazali, że chcieć to móc. A to dla- 
tego, że do rzeczy wzięli się ludzie 
odpowiedni . Przedewszystkiem  Ry- 
szard Ordyński, który zna dobrze ki- 
nematograiję europejską i amerykań- 
ską, i Ferdynand Goetel, jako autor 
scenarjusza. Kzuciły się na niego nie- 
które pisma warszawskie, że sprola- 
nował niemal Sienkiewicza, dorabiając 
do noweli o ]anku Muzykancie ciąg 
dalszy, pełen awantur. Ale cóż to szko 
dzi, jeśli rzecz zrobił dobrze. Tytuł til 
mu zresztą podkreśla wyraźnie, że jest 
on przeróbką na tle noweli Sienkiewi- 
cza. Z noweli zaczerpnięto tylko wą- 
tek, który rozwija się całkiem orygi- 
nalnie. Wątek jest interesujący, dający 
duże pole do popisu młodemu artyście 
Witoldowi Conti. Jest to pierwszorzęd 
пу talent, który, jak na początek, otrzy 
mał bardzo trudną rolę: musi grać 
rolę artysty, prześladowanego przez 
los i złych ludzi. Musi być tragiczny i 
nieco bezradny. Musi być nieszczęśli- 
wy i smutny. I Conti umie być smut- 
nym w najpiękniejszym znaczeniu te- 
go słowa, nie wpadając ani trochę w 
sentymentalizm lub ckliwość, czem tak 
grzeszą nasi artyści filmowi. To jest 
naprawdę artysta wysokiej klasy, ma- 
jacy do tego świetne warunki  ze- 
wnętrzne. 

Rolę małego Janka znakomicie za- 
grał Stetek Rogulski, prześliczne dziec 
ko o skupionej, uduchowionej twarzy. 

Krukowski i Dymsza ożywiają ak- 
cię, która niekiedy mogłaby stać się 
nadto posępną; w ciężkich chwilach 
są odprężeniem nastrojów —- i skui- 
siem tego cały film znajduje się na gra 
nicy tragedji i komedji życia, pełnej u- 
miaru i prawdy. 

Zdjęcia są bardzo wyraźne i czy- 
ste; widoków wsi mamy w sam raz 
(co jest także wyjątkowem a pomyśl 
nem dla kinematogratji polskiej zjawi- 
skiem); widzimy szereg dobrze wybra 
nych typów wielkomiejskich mętów na 
jlercelaku i w knajpie, strona dźwię- 
kowa staranna i także umiarkowana. 

Jeden tylko w niej minus: gęsi gę- 
gają zadużo i nieumiejętnie. Et: 

stsza konstrukcyjnie, bo przeznaczona 
io lotów na wzór ptaka. 

Najbezpieczniejsza, bo szybkości lo 
iu są nieduże i szkoła jest przeprowa- 
dzana na wzór niemowlęcia, które 
zaczyna uczyć się chodzić bez przyrzą 
dów pomocniczych. 

Po teoretycznem krótkiem zaznajo- 
mieniu się z zasadą lotu aparatu cięż- 
szego od powietrza i mechanizmem 
sterowania, siada amator powietrza 
sam samiuteńki na szybowiec. Przy- 
pinają go pasami do siedzenia, poucza 
ią raz jeszcze o skutkach ruchów no- 
gami czy ręką i puszczają strwożone- 
go w przestrzeń. Jeśli jest zwyczajne 
płaskie lotnisko, to szybowiec bywa 
ciągniony przy pomocy długiej liny 
przez samochód z szybkością około 50 
kilometrów na godzinę. Jeśli nato- 
miast jest wzniesienie, to taki ptak 
bywa wystrzelony w powietrze zapo- 
mocą liny gumowej (amortyzator zwyk 
žy, używany do podwozia samolotu) 
o średnicy 15 milimetrów. W obu 
wypadkach, stosownie do ruchów ste- 
rami, idzie maszyna w powietrze, al- 
bo szoruje po ziemi. 

Chrzest odbył się, zamiłowanie i 
orjentacja w powietrzu nie zniknęły, a 
więc rośnie jeszcze jeden pilot. Ta- 
kich potrzeba jaknajwięcej. 

Wartość umiejętności pilotowania 
szybowca ocenili dobrze Niemcy, wy- 
nagraddzając płacą dodatkową pilotów 
samolotów pasażerskich, posiadają- 
cych dyplom pilota szybowcowego. 
Niemcy posiadały w r. ub. przeszło 
600 szybowców, a szkoły szybowcowe 
niemieckie (przedsiębiorstwa docho- 
dowe) wydały w r. ub. ponad 300 dyp 
iomów pilotów żaglowyct. 

W Polsce jest około 10 szybowców 
: kilku pilotów żaglowych. Mało 
musi być i będzie więcej. Tereny dła 
szkół szybowcowych mamy dobre i 
niewątpliwie za lat kilka umiejętno- 
scią niezbędną dla każdego zdrowego 
młodzieńca będzie prowadzenie 
szybowca. 

Że nie jest rzeczą bardzo trudną 
samodzielne latanie, dowodzi takt, że 
szkolę na szybowcu rozpoczęli: trzy 
niewiasty i 40-letni dziaduś ze Lwo- 
wa. 

Tyle narazie. Rezultatem zaintere- 
sowania ma być urzeczywistnienie dob 
iych pomysłów. Proszę tedy uprzejmie 
porzućcie tradycyjną dla spraw nie- 
znanych obojętność i ewentualną chęć 
zostania wtajemniczonymi, zadokumen 
tnjcie bodaj kilkoma słowami na kart- 
<e pocztowej za 15 groszy, przesłanej 
pod adresem: Lwów, Politechnika, 
Związek Awiatyczny Studentów Po- 
litechniki Lwowskiej. 

Wtajemniczenie (narazie jest to, 
niestety, dla wielu tajemnicą) nastąpi 
drogą artykułów z fotografjami w cza 
sopismach wileńskich ew. paru odczy- 
žami w radio. Zaawansowani znajdą 
naukowe omówienie tej sprawy w cza 
sopiśmie „Skrzydlata Polska”, albo 
wprost u nas we Lwowie. 

Czekamy na dowody zainteresowa 
nia. 

Za Z.A.S.P.L. 
Wi. Stodkiewicz. 

w o 

  

2 KULWIECÓW 
ANTONINA GRABOWSKA 

opatrzona Ś. Ś. Sakramentami zmarła dn. 4 stycznia 1931 roku w wieku lat 76. 

zwłok z domu żałoby przy ul. Bonifraterskiej 6 odbędzie się do kościoła O. O. Eksportacja 

  

Bonifratrów dnia 6 stycznia, we wtorek, o godz. 7 wieczór. 

Nabożeństwo żałobne dn. 7 stycznia o godz. 10 rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarz Św, 

Piotra i Pawła na Antokolu. 

O tych smutnych obrzędach zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

SYN, CÓRKI, SYNOWA, ZIĘCIOWIE i WNUKI 

Konferencja kolejowa 
polskc-iotewsko-estońska 

W poniedziałek, dnia 5 bm. w gmachu 
Dyrekcji PKP w Wilnie toczyły się od godz. 
12 do 17 obrady konferencji kolejowej przy 
udziale delegacyj polskiej, łotewskiej i e- 
stońskiej. Konierencje otworzył dyrektor 
PKP w Wilnie inž. Kazimierz Falkowski, 
obradom zaś przewodniczył prezes delega- 
<ji polskiej inż. Gustaw Ejsmont, inspektor 
Min. Kom. W skład delegacji polskiej wcho 
dzili ponadto delegat głównej inspekcji Min. 
Kom. inż. Grosser, prezes komitetu w Byto 
miu delegat rządu polskiego Miller, delegat 
Min, Kom. naczelnik dr. Ceceniowski i rad- 
cy ministerjalni inż. Kmita i inż. Tymow 
ski, Z ramienia Dyrekcji PKP w Wilnie ucze 
stniczyli w obradach konierencji dyrektor 
PKP inż. Falkowski, wicedyrektor PKP Wil- 
no inż. Mazurowski, naczelnik wydziału ru- 
chu inż. Walicki, zast. nacz. wydziału me- 
chanicznego inż. Sipayłło, inż. Peczke, kie- 
rownik działa Slinko i p. Cell. 

Delegacja łotewska skiadała się z naczel 
nika wydziału mechanicznego inż. Pawła 
Bejkmana, jako prezesa delegacji i zastępcy 
naczelnika wydziału ruchu inż. Jakóba Kla- 
wina. 

„ Koleje estońskie reprezentował p. Ry- 
Wies. 

Po szczegółowej dyskusji na konferencji 
powzięto szereg uchwał, związanych z wpro 
wadzeniem w Życie zawartej już pierwej u- 
mowy o wzajemnem używaniu wagonów to 
warowycii w komunikacji bezprzeładunko- 
wej pomiędzy kolejami państwowemi Pol- 
ski, Łotwy i Estonii. 

Jak wiadomo, delegacje trzech państw 
spotkały się w dniu 3 bm. w Dyneburgu w 
zWiązku z otwarciem urządzeń bezprzeładun 
kowej komunikacji ze zmianą zesta wów ko- 
łowych. 

Do dyspozycji gości łotewskich i estoń 
skich Wileńska Dyrekcja PKP oddała wa- 
gon salonowy, którym delegaci przybyli do 
Wilna i odjadą z powrotem do kraju. 

W poniedziałek wieczorem zamknię- 
«ciu obrad konferencji dyrektor Pkp w Wil- 
nie inż. Kazimierz Falkowski podejmował u- 
czestników konierencji obiadem w sali ho- 
tel1 Georges 'a. 

Prezes Falkowski wzniósł pier- 
wszy toast na cześć Łotwy i Estonji, pod- 
kreślając w pięknem przemówieniu, iż jako 
słuchacz uniwersytetu Dorpackiego i polite- 
chniki ryskiej był świadkiem zmagań naro 
dów łotewskiego i estońskiego o zachowanie 
bytu narodowego. zmagań takich samych, 
jak walki narodu polskiego. Narody nasze 
małą wiele wspólnego w swej psychice i 
rozumieją, że najlepszym sposobem utrzyma 
nia niepodległości bytu jest moc gospodar 
cza. Wchodząca w życie konwencja kolejo- 
wa przyczyni się wiele do wzmożenia han- 
diowego ruchu, zwłaszcza tranzytowego, 
przyczyniając się tem samem do poprawy 
stosunków gospodarczych zainteresowanych 
krajów. 

Następnie przemawiał w języku polskim 
prezes delegacji łotewskiej Bejkman,  skła- 

dając życzenia z okazji wejścia w życie kon 
wencji, wreszcie zabierał głos delegat kolej 
estońskich p. Rywies, a szereg toastów za- 
kończył nacz. Piekarski. Zebranie towarzy- 

„ skie upłynęło wśród bardzo serdecznego 
nastroju. 

* * * 

Przybyli do Wilna w sobotę delegaci 
kolejnictwa Estonji i Łotwy zwiedzali w 
ciągu niedzieli, pod przewodnictwem profe- 
sora Ferdynanda Ruszczyca miasto nasze, 
którego piękność wywarła na gościach duże 
wrażenie. Oświadczyli, iż nie spodziewali stę 
że Wilno posiada tak wiele zabytków kultu- 
1y polskiej. 

SL is) 
Grypę, kaszel i bronchit ule- 

czysz piciem Szczawnickiej wody 
_ Kruszcowej „Józefiny*. Do nabycia 

w aptekach i składach aptecznych 
2) 

Z AEO CO PARE J PAE ESTA 

21 i A 
RADA SPÓŁKI AKCYJNEJ 

pod firmą 
„WILEŃSKI PRYWATNY BANK HANDLO- 

WY* Sp. Akc. 

niniejszem zawiadamia pp. Akcjonarjuszów, 
zgodnie z par. 27 i 28 Statutu Banku, że w 
dniu 31 stycznia 1931 r., o godzinie 6-ej po 
południu, w lokalu Banku w Wilnie, przy uli 
cy Mickiewicza nr. 8, odbędzie się zwyczaj 
ne Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów, z 
następującym porządkiem dziennym: 1) za- 
gaienie 1 wybór przewodniczącego, 2) roz- 
patrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, Di- 
lansu, oraz rachunku zysków i strat za rok 
1930, podział zysków i udzielenie Radzie i 
Dyrekcji absolutorium. 3) Zatwierdzenie pre 
liminarza wydatków na rok 1931. 4) Usta. 
lenie wynagrodzenia dla Władz Banku z wy 
boru. 5) Wybory członków Rady i Komi- 
sji Rewizyjnej, 5) Wolne wnioski. Akcjo- 
narjusze życzący sobie wziąć udział w Wal- 
nem Zgromadzeniu zechca złożyć w Dyrek 
cji Spółki Akcyjnej w Wilnie swoje akcje, 
lub dowody depozytowe o złożonych na 
przechowanie akcjach w instytucjach kredy ši 
towych, najpóźniej do dnia 23 stycznia 1931 
r, do godziny i2-ej w południe (par. 24 
statutu). Upoważnienie na prawo głosu w 
iormie listu winno być złożone w Dyrekcii 
Banku nie później jak na trzy dni przed 
dniem Walnego Zgromadzenia (par. 25 sta- 
tutu). Termin zgłoszeń spraw dodatkowych 
(art. 57 U.O.Sp.A.) upływa 15 stycznia 193! 
roku. 

    

   

  

   

  

$. 

LEON SIENKIEWICZ 
Filister Korporacji „Velecia“ z Politechniki Ryskiej. Dowborczyk — 

Urzędnik izby Skarbowej w Wiinie 
Po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Sakramentami 

zasnął w Bogu dnia 4-go stycznia 1931 r. o godz. 8 ej wiecz. w wieku lat 5 . 
Przeniesienie zwłok Z kaplicy przy Klinice Św Jakóba do kościoła Św. 

Jakóba odbędzie się dn. 7 b. m. o godz. 9 m. 30, gdzie zostanie odprawione 
nabożeństwo żałobne. Pogrzeb nastąpi tegoż dnia o godz. 4 p. p. у па степ- 
tarz po-Bernardyński do g'obów rodzinnych. 

O powyższem zawiadamiają krewnych, kolegów, przyjaciół i znajomych 
pogrążeni w głębokim smutku 

Wszystkim, którzy wzięli udzi, 

Kochanemu Mężowi, Ojcu i Dziadkowi 

$. 

Józefowi Michniewiczowi 
lub którzy przesłali słowa pociechy w tej 

w szczególności Jego Ekscelencji 

ŻONA, SYN i RODZINA 

ał w oddaniu ostatniej posługi mojemu 

ciężkiej dla nas chwili — a 

Najdostojniejszemu księdzu Metropoli ie 

Romualdowi Jałbrzykowskiemu za nadesłanie błogosławieństwa i wyrazów 

współczucia, jak również Wielebnemu Duchowieństwu w Białymstoku, Wie- 

lebnemu Księdzu Proboszczowi Czapłowskiemu w Murowance, a także Pre- 
zesowi Sądu Okręgowego w Białymstoku Panu Zubelewiczowi oraz Szanow- 
nym Sąsiadom i Życzliwym Zmarłego, składają serdeczne „Bóg zapłać” 

KRO 
WTOREK 

6 Dziś 

rzech Króli 
jutro 

Lucjana 

W. słońca o g. 7 m 42. 

      

  

Z, słońca o godz. 3 m. 05 

  

    
SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 

LOGIJI U. S. B. W WILNIE. 

z dnia5. I. 31 r. 

Cišnienie šrednie w mm. 758 
Temperatura šrednia -|- 1 
Temperatura najwyžsza -I- 2 
Temperatura najniższa — 0 
Opad w mm. 5,0 
Wiatr: południowy 
Tendencja: spadek, poteim wzrost 
Uwagi: pochmurno, deszcz 

— Powrót dyr. Szwykowskiego. P. Lu- 
dwik Szwykowski, dyrekto” Banku Gospo- 
darstwa Krajowego, Oddział w Wilnie, po- 
wrócił z urlopu i objął urzędowanie z dniem 
5 bm. ‚ 

MIEJSKA 
—-Mieszkańcy hotelów i pensjonatów ob- 

ciążeni zostaną podatkiem lokalowym. Ponie 
waż zdarzały się wypadki  niepobierania 
przez właściciel hotelów i pensjontów  po- 
datku na rzecz miasta od stale, czy chwilo 
wo zamieszkujących pokoje, władze podat 
kowe miejskie mają zamiar uzupełnić odnoś 
ny paragraf statutu o podatku lokalowym, 
następującą klauzulą: 

Podatek wynosi 25 procent sumy należ 
ności za wynajem lokału wraz z meblami, 
usługa, pościelą, oświetleniem, opałem, pra 
wem korzystania z telefonu, kąpieli i inne- 
«ni dodatkowemi świadectwami. 

Powyższa zmiana statutu uniemożliwi na 
przyszłość stosowanie praktyki, pozbawia- 
Jącej miasto części należnych wpływów. 

— Numeracja mieszkań we wszystkich 
domach. Jak nas informują władze admini- 
stracyjne wydały zarządzenie w sprawie nu- 
meracji mieszkań we wszystkich domach na 
terenie naszego miasta. 

Wszystkie niieszkania stanowiące osob- 
ny ebjekt mieszkalny, winny posiadać 
nad drzwiami tabliczkę metałową, koloru 
białego na której będzie uwidoczniony nu- 
mer lokalu. 

Przy drzwiach wchodowych sieni, winien 
figurować spis lokatorów, zajmujących po- 
szczególne numery mieszkań. x 

Umieszczenie tych numerów będzie po- 
Siadało duże znaczenie  orjentacyjne — «а 
władz policyjnych. wojskowych i dla po- 
czty 

— Doroczna lustracja sanek. Starostwo 
Grodzkie podaje do ogólnej wiadomości, iż 
tegoroczny przegłąd sanek odbędzie się w 
podwórzu posesji, w której mie: Wileń 
skie Starostwo Grodzkie (Żeligowskiego 1) 

  

    

  
   

    
   Zaparc я 
wianie dzieci, zawsze powoduje u nich za- 
parcie. Dlatego też, przystępując do wałki 
z tem cierpieniem. należy  przedewszyst- 
siem dbać o dobre warunki hygieniczne w 

ólności, a osobliwie zaś pamiętać i hi- 
genie kiszek. Należy dziecko przyzwyczaić 

regularnego oddawania stolca. Dla osiąg 
nięcia codziennega wypróżnienia, trzeba sto 
sować Kaskarinę (Cascarine Leprince), któ- 
ra w tych razach oddaje wyśmienite usłu- 
gi. Środek ten może być stosowany co- 
dziennie przez ćzas dłuższy, bez najmniej- 
szej obawy w dawkach nieco mniejszycii, 
np. w ilości 1 pigułki wieczorem, podczas 
jedzenia. Sprzedaż we wszystkich aptekach. 
15852—9 

ŽONA, SYN, SYNOWA i WNUKI 

NIKA 
w godzinach od 13 do 15.30 od dn. 15 sty- 
cznia do dnia 27 stycznia 1931 roku włącz 
mie. Właściciele sanek winni w oznaczonym 
terminie dostarczyć sanki do przeglądu w 
stanie uporządkowanym, gdyż w przeciw- 
nym razie będą one wycofane z użytku pu 
blicznego 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Referat pos. Brokowskiego. Dnia 8. l. 

br. we czwartek, o godz 19 w lokalu Se- 
kretarjatu Wojewódzkiego BBWR, przy ul. 
Żawelnej | — 4 odbędzie się walne zebra- 
nie członków i sympatyków BBWR, na któ- 
rem poseł dr. Stefan Brokowski wygłosi re- 
ierat sprawozdawczy. Wstęp dla członków i 
sympatyków wolny. 

SZKOLNA 
— Wznowienie zajęć szkolnych. Dnia 3 

tm. wznowiono po ferjach świątecznych za- 
jęcia szkolne we wszystkich zakładach nau- 
kowych. Początkowo istniał projekt, by prze 
dłużyć ferje aż do 7 bm. a to ze względu, 
iż dnia 6 bm. przypada dzień święta Trzech 
Króli Projekt ten jednak został zaniechany. 

Obecnie lekcje odbywać się już będa aż 
do świąt Wielkiej Nocy. 

POCZTOWA 
— Wymiana dolarėwek. Począwszy od 

dnia 7 stycznia rb. Pocztowa Kasa Oszczęd 
Cddział w Wilnie, wymi 

rowej serja 2-a na obligacje serji 3-ej w w 
dzinach od 9-ej do 13 min. 30 codziennie 
do dnia 30 kwietnia. 

— Telefoniczna sieć rozmów bezpośre- 
dnich między Wilnem a Luxembur- 
ziem. Od 1 stycznia wprowadzono ruch 
telefoniczny między Luxemburgiem a Wil- 
nem. Warszawą, Bielskiem, Bydgoszczą, 
Katowicami, Krakowem, Lwowem, Łodzia 
i Poznaniem. Opłata za trzystinutowa roz- 
mowę zwykłą wynosi 9 fr. 30 cent. Dopi- 
szczone są rozn:owy prywatne zwykłe za 
opłatą normalną, pilne za opłatą potrójną i 
biyskawiczne za opłatą dziesięciokrotną. W 
okresie słabego ruchu, t.j. od godz. 19 do 8 
opłata za prywatną rozmowę zwykłą wynosi 
3/5 normalnej opłaty. Urzędy luxemburskie 
"nogą wzywać do swych rozmównic osoby 
mieszkające poza miejscowym okręgiem do- 
ręczeń za opłatą dodatkową 50 centymów. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Rejestracja i segregacja bezrobotnych 

Dnia 5 bm. z ramienia Wydz. Opieki Spo- 
iecznej zarządzono sekregację bezrobotnych 
na umysłowo i iizycznie pracujących, pozn- 
stajacych w spisie Wydz. Op. Społ. 

Rejestracja odbyła się w gmachu Ratu- 
szą przy ul. Wielkiej. 

Po odbyciu rejestracji bezrobotni udali 
pod gmach województwa, manifestując 

1 domagając się zasiłków pienieżnych. 

BALE I ZABAWY 

— Doroczny bal b. wychowauków 
korpusu kadetów. W dniu 9 stycznia 
931 r. w Salonach „George* odbę- 

dzie się doroczny bal wychowanków 
Ros. Korpusu Kadetów. Początek o g. 
22-cej. Czysty dochód na rzecz dobro- 
czynną. ° 

Wstęp za zapioszeniami. 

R 0 Ž NE 
—- Jutrzeįsza Środa Literacka poświęco- 

па będzie pamieci wybitnego poety i. saty- 
ryka juljana Ejsmonda. Referat o twórczo- 
šci Zmarłego tragicznie pisarza wygłosi p. 
Tadeusz Łopalewski. Uproszeni artyści dra- 
matyczni recytować będą następnie z róż- 
norodnego dorobku Ejsmonda: bajki i sa- 

    

  

(dalszy ciąg na stronie 4-ej). 
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-_ dla mnie, ucharakteryzował mnie 

4 $ 
  

tyry, prozę myśliwską, poezje i przekłady 
z Kochanowskiego. 

Wstęp mają członkowie, sympatycy i 
wprowadzeni goście. Początek 0 godz. 8 
wiecz. jutro, 7 stycznia. ' 

— Urząd Pocztowy Wilno I. Z rėžnych 
stron dochodzą nas glosy zgcdnie podkre- 
ślające sprawność, z jaką pracuje Poczta 
Główna w Wilnie. Miło nam jest dołączyć 
i nasze także słowa uznania dla poczty, 
na której od szeregu lat obserwujemy stop- 
niowe udoskonalającą się we wszystkich 
działach pracę. za 

Ponadto życzliwy i pełen zrozumienia 
stosunek naczelnika urzędu poczt. Wilno I 
p. J. Giecewicza, do potrzeb klijenteli, spra- 
wia, że w nagłych i nadzwyczajnych wy- 
padkach liczyć zawsze można na pomoc i 
udogodnienia, w których poczta nasza nie 
przekraczając swych uprawnień, zdobywa 
się na daleko idące ofiary w pracy na rzecz 
i dla wygody swej klienteli. 

Jest to może najtypowsza cecha dzia 
łalności Urzędu Pocztowego Wilno I, którą 
z uznaniem i naskutek licznych prośb na- 
szych czytelników podkreślamy, ku pożyt- 
kowi Poczty Polskiej i ku naśladownictwu 
ze strony innych urzędów. 

„, — Akcja katolicka w sposób szczegól- 
niejszy rozwinęła się w archidjecezji wileń- 
skiej po przyjeżdzie |.E.X. arcybiskupa Ro- 
mualda jJałbrzykowskiego, metropolity wi- 
leńskiego. W tym celu zorganizowany zo- 
stał należycie Związek Młodzieży Polskiej 
i powstała Liga Katolicka, która zorgani- 
zowała związek mężów katolickich i zwią- 
zek kobięt katolickich. Obecnie dla ujedno- 
stajnienia akcji katolickiej na terenie archi- 
djecczji wileńskiej z akcją katolicką, pro- 
wadzoną w całej Polsce |. E. X. arcybiskup 
metropolita wileński,. na zasadzie statutu 
konstytucyjnego akcji katolickiej z dn. 18 
rudnia 1930 r. erygował  Archidjecezjalny 
Instytut Akcji Katolickiej, który przejmie 
zakres pracy, należącej dotychczas do Li- 
gi Katolickiej i akcji katolickiej, oraz roz- 
wijać będzie swa działalność w myśl i po- 
dług statutu konstytucyjnego, oraz regula- 
minów Akcji Katolickiej. Prezesem  Archi- 
djecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej zo- 
stał p. Stanisław Białas, dyrektor oddziału 
Wileńskiego Banku Polskiego,  Archidjece- 
zjalnym sekretarzem Akcji Katolickiej — ks. 
Franciszek Kafarski, archidjecezjalnym zaś 
asystentem kościelnym Instytutu i całej 
Akcji Katolickiej — ksiądz prałat Ignacy 
Olszański. 

— Podziękowanie. Zarząd Stowarzysze 
nia Weteranów Kresowych 1831 i 1863 r. w 
Wiłnie składa zespołowi sądownictwa i ad- 
wokatury w Wilnie serdeczne wyrazy po- 
dzięki za zebrane w dn. 1 stycznia br. 136 
zł. tytułem ofiary na rzecz potrzebujących 
pomocy wdów po weteranach 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohułance. Dziś, o 

godz. 3 m. 30 po poł. „Betlejka Wilenska“. 
O godz.. 8 „Dzielny wojak Szwejk”. 

— Teatr Miejski w „Łutni”. Dziś, o 
godz. 3 min. 30 po poł. „Egzotyczna ku- 
zynka”. O godz. 9 wiecz. Rewja karnawa- 
łowa. 

  

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos — Raj zakochanych. 

Hollywood — Janko muzykant. 

Casino — Śpiewak Montparnasu. 
Stylowy — Halka. 

- Wanda — Pat i Patachon w Luna Parku 
Kino Miejskie — Brygada śmierci. 
Pan — Miłośny szept nocy. 
„Światowid — Pat i Patachon i Zaczaro- 

wany dywan. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w cyirach. Od 3 do 5 bm. 

zanotowano wypadków 51, w tem kradzie- 
ży 9, opilstwa 14, przekroczeń administra- 
cyjnych 16. 

Wei inas handlarz prze- 

mytnikiem. Koło Filipowa zatrzymano 
wędrownego handlarza Abrama Pupko w 

" saniach którego znaleziono 50 klg. sachary- 
my, 20 zwojów jedwabiu i krople Hofmana. 

— Pożary. We wsi Horodyszcze, gm. ra 
duńskiej, pow. iidzkiego z nieustalonych na- 
razie przyczyn spalił się dom mieszkalny, 
niezamieszkaly, oraz przybudowany do nie- 

43 go chlew na szkodę ]odzikowej Marjanny. 
Straty wynoszą około 1000 zł. 

— We wsi Biłańce, m. żyrmuńskiej, 
pow. lidzkiego, wskutek nieostrožnego ob- 
chodzenia się z ogniem spalił się chlew 
wartości 5000 zi. na szkodę Rodziewicza 
Bronisława, oraz dom mieszkalny,  nieza- 

mieszk: wart. 600 zł. na szkodę Kołdzie- 
- wiczowej Stanisławy. 

Oszukańcze manipulacje  carskiemi 
10blami złotemi. Ostatnio na rynku szlachet 
nych metali ukazały się złote monety carskie 
odciągane sposobem chemicznym. ' Monety 

_ te rożnią się od prawdziwych mniejszą za- 
" wartością złota, a tem samem i objętością. 
Manipulacje te dokonywane są przeważnie 
10-rublówkami. 

W aierach gieldowych rozeszła się pogło 
ska, iż niektóre instytucje bankowe w związ 
ku z temi oszukańczemi manipulacjami po- 
niosły straty. k 

— Zamac samobójczy 
z powodu śmierci żony. We 

  

'W. WILLIAMS. 

"Mortimer 
— Niestety, zginął bez śladu. Ale 

poczekaj, zaraz dowiem się, co się 
stało.? Kiedy opowiem ci moje przy- 
gody, ty opowiesz mi o swoich i 
będziemy wtedy mieli całkowity ob- 
raz tego, co zaszło. A więc po śnia- 

«daniu, pożegnałem się z dyrektorem i 
przyjechałem tutaj. Dyrektor opisał 
mi wygląd ogrodnika, którego portret 
podobał mi się bardzo. 

Chciałem rozmówić się z tobą spo 
kojnie i dokładnie i zdecydowałem, że 
niema lepszego sposobu, jak zamienić 
się w twego ogrodnika . Dowiedzia- 
łem się, że John Hill odchodzi stąd 
do domu codzień 0 zmierzchu, a 
więc nie było żadnych przeszkód do 
uskutecznienia niego zamiaru... Crooks 
wystarał się o . odpowiednie ubranie 

io 
szóstej byłem już na tutejszym dwor- 

“cu. Mgła była iak gęsta, że całą go- 

    
dzinę szedłem do „Domu Młynarza*, 

a nawet dłużej, bo dopiero przed os 
mą wszedłem do waszego parku. Po- 

2  starowiłem pójść prosto do kuchni i 
   

    

  

   

ale na szczęście 
obejrzeć cały 

ameldować się, 
przyszło mi na myśl, 
dom z zewnątrz. | 

Przez źle osłonięte okno zobaczy- 
»em ciebie, rozmawiającego z niezna- 
ym mi osobnikiem. Odrazu zdałem so 
ie sprawę, że ten człowiek był też 
orzebrany. Zovjentowałem się, że w 

inecie dzieje się coś niezwykłego i 

  

wsi Nowosiolki I, gm. siniawskiej, po- 
wiatu Nieświeskiego Kaftański Hen- 
ryk, porucznik rezerwy Wojsk Poi. 
w zamiarze samobójczym postrzelił się 
z rewolweru, przyczem kula przebita 
piersi w okolicy serca. Powodem tar- 
gnięcia się na życie była śmierć żony 
na zapalenie płuc. Przy wypadku sa- 
inobójstwa obecnym był doktór rejo- 
nowy z Sieniawek Nowicki Jan, który 
udzielił Kaftańskiemu pierwszej pomo- 
<cy lekarskiej. Desperata w stanie bar 
dzo ciężkim odstawiono do szpitala 
powiatowego w Nieświeżu. 

— Komuniści w potrzasku. Koło 
Stołpców policja aresztowała 11 osób, 
członków jaczejek komunistycznych, 
trudniących się agitacją w miejscowoś 
ciach nadgranicznych. 

— Samobójstwo nieule- 
czalnie chorej. We wsi Laskó- 
ska gm. rakowskiej powiesiła się 50- 
ietnia Marja Janowicz cierpiąca od 
dłuższego czasu na chorobę raka. 

— Potaiemne gorzelnictwo. 
W m. Wołożynie został ujęty na gorącym u- 
czynku pedzenia wódki z m-c m. 
Wołożyna, Władysław Satepa którego wraz 
z  dochodzenieru i dowodami rzeczowemi 
skierowano do urzędu Akcyz i Monopoli Pań 
stwowych w Wołożynie. 

— Kradzież w szatni restauracji „Euro- 
pa“. Eldulance janinie, Bakszta 2, skradzio 
no z szatni restauracji „Europa” szal hisz- 
pański wartości 500 zł. 

— Złodzieje w mieszkaniach. W dniu 4 
bm. Gitelsowej Geni Wielak nr. 40 skradzio 
no pierścionek złoty z jej mieszkania, 

Lupianiecowi ianowi, Tatarska 17 skra 
dziono z niezamkniętego mieszkania 100 zł. 

— Kradzież w łazni. Emiljanowej Feodo 
sji, 5zkaplerna 71 w łaźni przy ul. Zawal- 
nej nr. 21 skradziono ubranie. Kradzieży do- 
konała Babuszkin Abelina, Lipówka 21, któ 
rą wraz z ubraniem zatrzymano. 

— Wypadki samochodowe. Szofer Sado- 
nis Bolesiaw, Sokola 21, prowadząc autobus 
nr. 14354 najechał przy ul. Niemieckiej na 
autobus 14463, prowadzony przez Hołobo 
wiczównę Helenę. W obu autobusach zo 
stały pogięte błotniki. 

Przy ul. Fatarskiej i Mickiewicza Szu 
kiew'cz Franciszek najechał na autobus, po 
wożąc dorożką konną i powybijał w auto- 
busie szyby. Wypadków z ludźmi nie by- 
ło. Szukiewicza, Lipówka 30 zatrzymano. 

zSĄDÓW 
SŁODKA SPRAWA Z GORZKIM 

EPILOGIEM 
Na wokandzie Sądu Okręgowego rozpa- 

trywana była w dniu 5 I. — 1931 r. spra- 
wa karno - skarbowa, o nielegalne posiada- 
nie 1 roz przedaż _ sacharyny. 

Jako oskarżona zasiadła p. |. Grygoro- 
wa, właścicielka straganu w halach miej- 
skich 

Akt oskarżenia zarzucał p. G., że prócz 
jarzyn, sałat i innych apetycznych  nowalij 

  

  

  

  

posiadała w dniu 21 lutego 1930 roku. 30 
pudełek sacharyny o wadze 160 gr. 

Sacharyna ta. jak się okazało,  pocho- 
dziła ze źródeł nielegalnych, nie posiadała 
stempli władz skarbowych, wskazujących 
na uiszczenie opłaty celnej. 

Sprawa o tyie stała się ciekawa, że p. 
G. nie potrafiła, tak wobec władz, jak i 
Sądu wytłumaczyć pochodzenia zakazanych 
słodyczy w jej straganie. 

W słowie ostatniem, udzielonem jej 
przez Sąd, prosiła o zwolnienie jej od wi- 
ny i kary. 

Trybunał po półgodzinnej naradzie  po- 
wziął jednak głębokie przekonanie o winie 
p. Grygorowej i skazał ją w pierwszym 
rzędzie na konfiskatę znalezionej  sachary- 
ny, oraz na zapłacenie należności celnej 
w wysokości 11 zł. i 1 gr., na grzywnę 55 
zł. i 5 gr. oraz na karę bezwzględnego 2- 
tygodniowego aresztu. 

Do cyfr * kar dojdą jeszcze koszty są- 
dowe. 

Sąd po ogłoszeniu wyroku i jego moty- 
wów powiadomił oskarżoną, że wyroku 
nie przysługuje jej apelacja, może natomiast 
wziieść prośbę o kasację wyroku. 

Słodki interes p. Grvgorowej znajdzie 
gorzki epilog na Stefańskiej, 

OFIARY 
Zamiast życzeń świątecznych złożyli: 
Na Dom Sierot im. Marszałka j. Piłsu- 

dskiego Wiłno—D-ca Obszaru War. Wilno 
pułk. Pakosz 15 zł. — Szef Sztabu O. War. 
Wilno mjr. dypl. Drotlew lózef 5 zł. — Mjr. 
lek. dr. Garniewicz Stanisław 5 zł. — Komen 
da Placu Wilno 10 zł. — Kierownictwo 
Adm. Pieniężnej Wilno I 20 -zł. 

Na Koło Opieki nad dzieckiem Stacji 
Przeciwgr. w Wilnie Ppłk. dypl. Obertyński 
Tomasz z Insp. Armji Wilno 5 zł.. 

Na Macierz Szkolną w Wilnie ppłkł dypl. 
Obertyński Tomasz z Insp. Armji Wilno — 
52 

  

postanowiłem ukryć się gdzieś w po- 
bliżu i czekać dalszych wydarzeń. 

— Tak  przesiedziałem w cieniu 
drzew z pół godziny. Nagle do domu 
podjechał samochód. Wysiadło dwóch 
mężczyzn i dama. Szybko weszli do 
domu, nie zdążyłem więc przyjrzeć 
się ich twarzom.. Ale zato poznałem 
szofera. 

— Nazywali go Maxem, — wtrą- 
cił Desmond. 

— Ostatni raz, kiedy się z nim 
spotkałem, nosił nazwisko Morskie- 
go, a ja, jeśli chcesz wiedzieć, nazy- 
wałem się wtedy Apfelbaumem. By- 
liśmy w Rosji, on był ajentem nie- 
mieckim, jak i teraz. Gdy poznałem go 

zrozumiałem odrazu, że sprawa 
jest bardzo poważna. Ale tutaj popeł- 
niłem błąd nie do przebaczenia: za- 
miast pojechać natychmiast samocho- 
dem po policję, siedziałem jak głupi 
pod drzewami, oczekując, co będzie 
dalej. 

— Bardzo dobrze zrobiłeś, gdybyś 
odjechał zaraz, oni posłyszeliby  na- 
pewao turkot motoru i wszystko by 
sie wydało. ‘ 

Tu Desmond opowiedział bratu 
kłótnię, która wywiązała się pomiędzy 
szpiegami i dzięki której rozkrzycza- 
ni goście nie słyszeli, jak odjeżdżał 
samochód i tylko on jeden wiedział, 
że coś się działo poza ścianami domu. 

Franciszek roześmiał się: 
— Ze swej kryjówki mogłem wi- 

dzieć tylko ciebie i Maxa, gdyż obaj 
siedzieliście naprzeciwko okna. Wi- 
działem tylko nogi pozóstałych spis- 

dawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witotd Woydyłło 

RADJO WILEŃSKIE 

WTOREK, DNIA 6 STYCZNIA 1931 r. 
10.15: Transmisja nabożeństwa z Pozna 

nia. 
11,58: Czas. 
12,15: Tr. poranku z Filh Warsz. (utwa 

ry Griega). 
14.00 — 15.40: Odczyty rolnicze i muzy- 

ka z Warsz. 
1540 — 16.10: Audycja dla dzieci z 

Warszawy i Krakowa. 
16.40 — 16.55: „Citta del Vaticano“. 

odczyt zė Lwowa, — wyglosi St. Machnie- 
wicz. 

17,15 — 17.30: „Wiadomości przyjemne 
i pożyteczne" z Warsz. 

17,30 — 17,45: Rezerwa. 
17.45 — 19.00: Tr. z Krakowa. (Szopka 

krakowska i kolendy). 
19.00 — 19.20: „W balji po morzu” 

(Kajakiem z Constanzy do  Konstantyno- 
pola) feljeton wygłosi Wacław Kora- 
biewicz. 

19,20 — 19.35: „Tygodnik artystyczny” 
— prowadzi Jerzy Wyszomirski. 

10.35 — 19.40: Prugr. na czwartek. 
1940 — 19.55: „Szajka zgrozy* — felj. 

z Warsz. wvgł. S. Broniewski. 
19.55 — 20:00: Rozmaitości. 
20.00 Operetka z płyt z Warszawy („Ba 

  jadera* -- Kalmana). 
22.15: „Już po šwietach“ — feljeton z 

Waiszawy — wygł. H. Buczyńska. Po felj. 
komun. 

23.00 — 24.00: „Spacer detektorowy po 
Europie“. 

SRODA, DN. 7 STYCZNIA 

11,58: Czas. 
1205 — 12.50 Koncert popoludniowy 

„Tańce w ciągu 2 stuleci" (płyty) 
13.10 — Kom. meteor. 
15.50 —- 16.10 „Radjokronika* z Warsz. 
16.10 — 16.15 Progr. dzienny. 
16.15 — 16.45 Aud. dla dzieci z Warsz 
16.45 — 17.15 Koncert dła młodzieży 

(płyty). ; 
17.15 — 17.40 „W cieniu mogiły Włady 

sława Warneńczyka* — odczyt z Katowic, 
wygł. dr. K. Simm. 

17.45 — 18.45 — Koncert z Warszawy. 
18.45 — 19.00 Chwilka strzelecka. 
19.00 —19.10 progr. na czwartek i rozm. 
19.10 — 10.25 Kom. rołniczy z Warsz. 
19.25 — 19.35 Rezerwa. 
19.35 — 19.55 Pras. dzien. radj. z Warsz. 
20.00 — 20.15 „Testament Starego Ty- 

grysa“ — felj z Warszawy wygł. C. Jellenta 
20.15 — 20.30 „Ojcowie „Gaudeamis* 

(o średniowiecznych vwagantach i goljar- 
dach) felj. wygł. Teodor Bujnicki 

20.30 — Muzyka lekka z Warsz. 
21.10 Kwadr. liter. z Warszawy (Wojt- 

kiewicz) 
21.35 D.c. koncertu z Warszawy. 
22.00 „Europa pod lodem" — ielį. z 

Warszawy, wygł. prof. W. Goetel. 
22.15 Koncert pośw R. Straussowi (pły- 

22.50 --- 24.00 Kom. i muzyka tan. z 
Warszawy. 

ty) 

  

250.000 POLAKÓW EMIGRUJE 
COROCZNIE I WYNARADAWIA 

SIĘ! 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiego 
Szkolnictwa zagranicą”, na konto 
P. K. O. 21895, Komitetu Obeo- 

du 25-lecia Walki o Szkołe Pa! 

JĄKANIE 
ozaz wszelkie inne zboczenia mowy 

| radykalnie usuwa Zakład Leczn. dla 
jąkałów S. zyłkiewicza. Warszawa, 

| Chłodna Nr. 22. — Prospekty kance= 
larja wysyła bezpłatnie, 

   
    

  

  

Pianina 
najsłynniejszej 

wszechświatowej fir 
my „ERARD% oraz. 
„BETTIN G"i 
„K.iA. FIBIGER“ 

uznane za najlepsze w kraju 
(na Targach Północnych nagrodzone 

Wielkim Złotym Medalem) 
sprzedaje na dogodnych warunkach 

Kijowska 4 Abelow. 

(Gi 
Najtanie kupuje się dobre to- 

warv u GŁOWir- 
SKIEGO. Polecamy wełny, jedwabie, 
tweedy,  welwety, flanelet (nipony) 
deseniowe oraz pończochy, pończoszki 
dziecinne i skarpetki, | 
UWAGA WILEŃSKA 27. | 
A 

  

  

    

  

kowców, ale na twarzy twojej czyta- 
łem, że zbliża się stanowcza chwila i 
że burza zawisła w powietrzu. Zdecy- 
dowałem się działać szybko. Obieg- 
łem dom dookoła, wsiadłem do. cudze 
go anta i odjechałem. Ż trudnością do 
tarłem do miasteczka, gdzie z rozka- 
zu dyrektora miał dyżurować w dzień 
i w nocy patrol agentów policji taj- 
nej. Nie chciałem zapalać latarńi, i 
rezultatem tej ostrożności było to, że 
ugrzęzłem  tylnem kołem w rowie. 
Straciliśmy ze dwadzieścia minut, za- 
nim wyciągnęliśmy auto i mogliśmy 
iuszyć w dalszą drogę. 

— Pierwszą osobą. którą spotka- 
łem na posterunku policyjnym, był 
Mathius — sekretarz naszego szeła. 
Szef wyiechał właśnie do Londynu i 
Mathius musiał z własnej inicjatywy 
przedsięwziąć wszystkie kroki, nie- 
zbędne dla ratowania ciebie i złapa- 
nia zpiega. 
— W kilku słowach opowiedziałem 

mu, co widziałem w „Domu Młyna- 
rza”. Nie mogliśmy zrozumieć obaj, 
czemu nie wezwałeś policję telefonicz 
nie, jak było to umówione. Dopiero 
potem zauważyliśmy, że druty teleio 
niczne zostały przecięte. 

-— Nie miałem żadnych złudzeń, 
co do sytuacji, w jakiej się znajdowa- 
łeś Wobec grożącego ci niebezpieczeń 
stwa, Mathius zdecydował się oto- 
czyć policją dom Belforda i spróbo- 
wać zaaresztować całą bandę. 

-—— Nie przyszło mi jednak z łatwo 
ścią skłonić go do tego, gdyż — jak 
wiesz — jest to wielki formalista i 
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KINO Od dnia 3 do dnia 6 stycznia 1931 r włącznie będzie wyświetlany film: 
MIEŚSSKIE sp GA A ŚR B Arcypotężny sensacyjny dramai. Aktėw 10, 
SALA MIEJSKA EB y B IE i W roli głównej: Król sensacji — Harry Piel 

ai. O- robramska 3. Kasa czynnaod g. 2 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: „Żyd wieczny tułacz* 
  

  

Dźwiękowy 3 
KINO-TEATR| Najwspanialszy film świata! 

„H ELIO Ss Cudowna pieśń miłości 

ul. Wileńska 38, 
tel. 9-26. 

Rewelacyjny przebój dźwiękowo-śpiewny! 
Bajeczne widowisko, 

i poświęcenia. 
które kosztowało miljon 

W roli głównej przykuje oczy wszystkich czerująca kochank ЕВЕ 
DANIELS : słynny amant, za ktėrym szaleją kobiety JOHN BOLES a doty A tów i śpiewaków. Melodje z RIO RITY b-dzieśpiewało całe Wilno. 
rewel. dodatki dźwiękowe. Ceny zniżone tylko na pierwszy seans. 

RIO RITA 
Udział biorą tysiące pierwszorzędnych artys- 
RIO RITĘ musi zobaczyć każdy. Nad progr. 

Seansy o godz. 2-ej 4, 6, 8 i 1%,15 

  Dziś wszyscy śpieszą obejrzeć największy dźwiękowo-śpiewny przebój polski 

Dźwiękowe kino 

„HOLLYWOOD“ 

Mickiewicza 22. 

W rolach głównych, piękna 
gwiazda ekranu polskiego 

ski, Adolf Dymsza 

JANI£GO MUZYKANT 
Marja Malicka, Witold Conttl i królowie śmiechu Kazimierz Krukow- 
którzy odśpiewają cały szereg piosenek w języku polskim. Nad program: d+a cewela- 

cyjne odatki dźwiękowe. 

Wspaniały wzruszający do ter dra- 
mat na tle znznej noweli Henryka. 

Sienkiewicza 

Ceny zniżone tylko na 1-szy seatts. ` 
Początek seansėw o godz. 2-ei4, 6, *, 1030 У 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGIJING 
Dziś! Mouumentalny przebój dźwiękowo - śpiewny i mówiony w języku francuskim 

piew — Balet — Chóry opery paryskiej? 

ŚPIEWAK MOKTRARUASU 
Wielka opera filmowa, W roli głównej znany Śpiewak opery parys. ANDRE BAUGE. 

  

  

Przepiękna 
WIELKA 47. muzyka. Wspaniała wystawa. Melodyjne przebojowe piosenki. Nad program: Atrakcje alan 

Ceny miejsc od 40 gr. — Seansy o godz. 2-ej, 4, 6, 8 i 10.30. Ceny zniżone tylko na 1-szy seans 

KINO-TEATR Dziś! 2 godziny upojenia zmysłów! Najświetniejsza para kochanków, Żywiołowa, słodka, kapryśna, przepiękna 
LIL DAGOVER i niezrównany amant JAN STUWE z   chwyca, wzrusza i czaruje w dramacie salonowo-erotyczaym 

  

  

PAN“ M OSNY $ BC Cudna historia kochaj. h s ści i 
i 

ących serc, miłości i 
WIELKA 42 IE ZŻWY k poświęcenia podług doskonałej nowek 

Quido Kreutzera. Ceny od 48 gr. Początek o godz. 2-ej 4, 6, 8 i 10.30. 

Dziś! Pierwszy raz w Wilnie! Jubileuszowe arcydzieło, najnowszej produkcji. Niezrównani królowie humoru w filmio 

e BCZBROWA świarowip» | PAT I PATACHON I ZACZ? NY DYWAN 
"w Niezwykle arcywesołe 

Dla młodzieży dozwolone. 
przygody nowoczesnych „Czarowników* osnute na tle bajek z „Tysiąca i Jeduej Nocy" 

Początek o godz. 2-ej. 

  

Polskie Kino 

„WANDA: 
Wielka 30. Tel. 14-81   

Pianina i Fortepiany] W ĘG IE L o światowej sławie Pleyel, Bechsteia etc., 
takoż Arnold Fibigie 

| 

| 
| 

  

uznane rzeczywiście za najlepsze 
w kraju przez najwybilniejszych taciiowe 

Dziś! Zupełnie nowe arcyzabawne awantury nowoczesnych czarowników z „Tysiąca jednej nocy* Pat i Patachen 
najpopułarniejsi komicy Świata w najnowszej komedji p. t. 

PAT iPATACHON w LUNA PARKU 
Bomba humoru i śmiechu — 12 akt. 

Pat i Patachon w roli swatów i jako lokaj i pokojówka 

  

r, Kerutop? i Syn, ; i CAM 

KOKS, DRZEWO 

  

ców са Pow, Wystawie Kraj. w Pozna- jj] SZczapowe i rabane, 
| \ niu w 1929 iw Wilnie wr. 1930 |] Postawa niezwłocz- 
| (Grand Prix i Wielkie Medale Zlote). | па SODY? 

WILNE 1 “ 
K. DĄBROWSKA uł. Niemiecka 3, m. ©. 3 Wilopał 
SPRZEDA” WYNAJĘCIE. ° СЕМУ РАВРУ 5 5 
  

  

Dr. medycyny 

LEKARZEJĄ. Cymbier 
Choroby weneryczne, 

DOKTÓR skórne i narządu mo- 
s czowego. Mickiewicza 

Zeldowicz 12, róg Tatarskiej przyj- 
muje 9—2 i 5—7 i pół 

chor. skórne,  WENC- wiecz. Tel. 15-64. 
ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9—do i, 

5--8 wiecz. 

DOKTOR 
ZELDOWICZOWA 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE NARZĄDÓW 

AKUSZERKA 

ŚMIAŁÓWSKA 
A erax Gabinet Kosme- 

MOCZOWYCH | tyczny, ustwa zmarszcz 
od 12—21 od 4—6%i, piegi, wągry, łupież, 
ul. Micklewicza z4. brodawki, kurzajki, wy- 

tel. 277. padasie włosów, Mic- 

   

  

aa ou ala ais EMS ACT MB 

Dr. Kenigsberg 
choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe B KOSMETYKAI 

Mickiewicza 4, 

od Sm 1$14-s , GABINET | 
DOKIOR Racjonalnej Kosme- 

tyki Leczniczej. 

Blumowicz Wilno, Mick ewicza 31 

choroby weneryczne, m 4. 
skórne i moczopłciowe Urodę kobiecą 

WIELKA 21 konserwu- 
tel. 921, od9—1i3—91*, doskonali, oddwie- — 

Ww 7. P. 24,22, ūsawa jej xkazy 
шр ! braki. Masa 

Dr Ginsberg +». twarzy i ciała (panie) 

Choroby skórne, we- 
Sz sczne opalenie ce- 

neryczne i moczopłcio- ry. Wypadanie włosów 

  

4 łupież. Najnowsze 
gó R a xdobycze kosmetyki ra- 

567. Per cjonstnej. 
5 Codziennie od g. 10-—-8 

DOKTOR W. Z. P. 43 

Szyrwindt 
choroby weneryczne, Nauczycielka 
skórne i moczopłciowe — wychowawczyni 
Wielka 19, od 9 do 1iposzukuje posady do 
3—7 dzieči. 

bez rozkazu szefa niechętnie decydu- 
je się na stanowcze posunięcia.. Od- 
mówił jednak kategorycznie zabrania 
ze sobą wszystkich agentów i zgodził 
się tylko wziąć dwóch „aby pojechać 
zobaczyć, co się tam dzieje"! 

— Wsiedliśmy więc znów w auto 
i przyjechaliśmy tutaj. Samochód zo- 
stawiliśmy na drodze i pieszo pode- 
szliśmy do domu. Umówiliśmy się, że 
Mathius z jednym z sierżantów  zo- 
stanie ztyłu, a ja z drugim pójdę na- 
przód. Mathius sądził, że mam zamiar 
jedynie zbadać sytuację, ja jednak po 
stanowiłem nieodwołalnie nie zatrzy- 
mywać się przed nieczem i areszto- 
wać całą szajkę. 

Podkradliśmy się cicho pod 
okna gabinetu. Ale zaledwie spojrza- 
łem do pokoju, zrozumiałem, że przy- 
byliśmy w  najkrytyczniejszej chwili. 
Widziałem wyraz twojej twarzy, gdy 
stałeś przed kobietą, która widocznie 
przemawiała przeciwko tobie.. Max 
stał obok z rewolwerem w ręku, a da- 
lej Mortimer machał w powietrzu ist- 
ną armatą. . Zanim zdążyłem przedsię 
wziąć cokolwiek, drugi sierżant, któ- 
ry został w ogrodzie, zagwizdał: uj- 
rzał bowiem, jak z drewnianej przybu 
dówki za domem wybiegł Belford, 
ciągnąc za sobą jakąś damę |ednocześ 
nie Mórtimer strzelił do ciebie. Nie 
mogłem skorzystać ze swego rewolwe 
im, gdyż bałem się zranić ciebie przy- 
padkiem, Ale mój sierżant, widocznie 
mało dbał o ciebie: w chwili, kiedy 
rzuciłeś się na Mortimera, on *wystrze 
11 spokojnie i z taką zimną krwią, na 

  

Wilno, Styczniowa Nr.3 
Telefon 1817. 
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DOM murowany 
z oficyną 0 7-miu 

140 K A į E nie zkaniach. Do- 
r clói 6.000 zł. Z 

STT TESMSOKTEĄ długiem bankowym. 
Mieszkania Sprzedamy przy go- 

tówce 3.000 dola- 
rów. 
Dom H.-K. „Za- 
chęta'* Mickiewi- 
cza 1, tel. 9-05. 

UWAGA 
Akwizytorów 

do dobrze wprowadzo- 
nego artykułu, który 

2— 3 pokojowego z 
kuchnią poszukuję od 
15 stycznia. Oferty do 
„Słowa* pod „W. P*. 

Pokój lub dwa 
do wynajęcia ul. Mo- 
stowa Nr. 16 m. 44. 

- Pokoje 

      

  

ięszy się najlepszem umeblowane ma dobę © 
i miesięcznie po ga: Roa: potrze- 

inteligentni, wy- 
mowni i dobrze repre- 
zentujący się Panie i 
Panowie. Po próbnej 

pracy pensja stała. 
Małopolski Zakład Kre- 

Do odnajęcia dytowy, Lwów, Od- 
3—4 pokoje z kuchnią dział w Wilnie, ul. W. 
i wygodami. Zamkowa Pohulanka 1. —0 
18—19. 

nach przystępnych do 
wynajęcia w b. hotelu 

„Niszkowskiego“ 
Bakszta 2. 

Zdrowe Zgubiono 
domowe obiady weksei 
Jarskie i mięsne na imię Kazimierza 

Adr: w. Św. Ignacego Śnieżko na sumę 59 
Nr. 14, m. 1. —?2zł unieważnia się. 

jaką nie zdobyłbym się nigdy. Nieste- 
ty, nie trafił w Mortimera: kula zrani- 
ła Maxa, który upadł na ciebie, zmu- 
szając cię w ten sposób do wypuszcze 
nia Mortimera. Rozbiliśmy szybę i 
wpadliśmy do gabinetu przez okno. 
Sierżant wystrzelił po raz drugi, kia- 
dąc jakiegoś wysokiego tęgiego chłop 
ca. 

— Numer 
Desmond. 

-- Znaleźliśmy go już nieżywego 
na progu przedpokoju.. Pozatem w 
szafie ściennej, w której było ukryte 
przejście, złapaliśmy Berenta. Reszta 
ZAŚ... 

-— Uciekła* — zapytał niespokoj- 
nie Desmond. 

—- Czasu nie traciliśmy, ale rama 
w oknie była zbyt ciasna i z trudno- 
ścią przeleźliśmy przez nią. Mortimer 
uciekł za Beliordem po przez ukryte 
przejście. 

-— Ależ czemuż sierżant w ogro- 
dzie nie zatrzymał ich? 

— To dureń! Słysząc strzały, stra 
cił głowę i rzucił się ku nam na po- 
moc. Mortimer, Belford i ta kobieta 
zdążyli tymczasem wybiec na drogę, 

Trzynasty, — wtrącił 

gdzie Mathius uprzejmie oddał im 
swoje auto. 

— To niemożliwe! Cóż to ma 
znaczyć? 

-— А jednak to jest szczera praw- 
da. Rozumiesz: Mortimer miał genjal 
ny pomysł zrzucenia swej maski i 
zjawienia się przed Mathiusem pod 
postacią kapitana Strangwayse. Ма 
hius widział go nieraz w gabinecie 

Drukarnia w 

Ą Tylko z oryginalną etykietą i # 
korkiem jest PRAWDZIWE # 
WSZECHŚWIATOWEJ SŁAWY 

И 
    

   

   
    

   0 
ELE PORTER 

MARCOWE, ALE” 

2 ORCYRSIĄŻĘCEGO BROWGRUJ] 
wżywcu 

poNABYCIA WSZĘDZIE 
DEPREZĘNIACJA; WILNO, » ZARZECZNA 19, 

W. JUREWICZ 
były majster firmy 

Paweł Bure 

poleca wielki wybóx zegarów i b 
łuterjj oraz precyzyjna  uaprawa 

po cenach przystępiych a 

Wilno, A. Mickiewicza 4. 

NAJLEPSZY 

% Е САЕа 
gornošląski koncernu „Progress“ oraz 
KOKS wagonowo i od jednej tona 
w szczelnie zamkniętych i zaplombowa- 

nych wozach dostarcza 
Przedsiębiorstwo Handlowo- 

Przemysłowe 
egzystuje od roka 

M. DEULL 1800. Biure: Wilno, 
Jagiellońska 3, tel. 811. Składy: Sło- 

wackiego 27, tel. 14-16. —0 

  

Złożę kaucję 
lub gwarancję hipote- 
czną przy otrzymaniu 

POSADY 
posady biurowej; ewen- 

Poszukuje tualnie przystąpię do 
pracy spółki handlowej. — 

zdolna referentka, by- Ukończyłem Sr. Szk. 
ła pracowniczka Sądu Handlową. Posiadam 
Okręgowego, świa- kilkuletnią praktykę 
dectwa chlubne, osoba biurową. Świadectwo, 
starsza, pewna. Zgło- oraz chlubne ref 
szenia pisemne z po-cje przedstawię ma 
daniem adresu i wa-danie. M. M. Skepów- | 
runków proszę adre- ka 6—19. 
sować do Adm. „Sło- - 
wa* pod „Szkoła*. 

    

     
  

  

swego szefa i znał go. To teź zdzi- 
wił się niezmiernie, widząc go nagie 
tutaj: 

-— Mój Boże. panie kapitanie, — 
skoczył ku niemu.—Co się tam dzieje? | 

— Czekają tam na pana, Mathi- 
us, — odpowiedział zadyszany kapi- 
tan. — A my musimy wziąć auto, że 
by sprowadzić pomoc.** 

— Mathius rzucił okiem na towa- 
rzyszące mu osoby, a widząc Belior- | 
da, wziął go za ciebie. Kobieta zaś 
chwiała się na nogach, a głowę miała , 
owiniętą czarnym szalem. 

„Miss Macwayt pojedzie ż na- 
mi* — rzucił krótko Strangwayse, a 
słowa te rozsiały ostatnie wątpiiwo- | 
Ści Mathiusa. Kazał policjantowi za- 
kręcić korbę, Mathius dopomógł im 
wsiąść do auta. a sam pobiegł ku do- 
mowi. 

-— Rozumiesz, jaka była moja roz 
pacz, kiedy Mathius opowiedział mi, 
že ty, Strangwayse i miss Macwayt | 
odjechaliście jego samochodem po 
moc dla nas. Oszukali nas i zadrwi 
z nas bezczelnie. Ty leżałeś na 
łodze, nieprzytomny, a więc Strang-* 
wayse uciekł z prawdziwym Belior- 
dem. Wynikało z tego jasno, ze 
Strangwayse i Mortimer — to jedna 
osoba. Wiedzieliśmy przynajmniej, ko 
go mamy łowić. B 

— Ale muszę przyznać się, że by 
iiśmy tak oszołomieni, że nie przyszło 
nam nawet do głowy skorzystać z mo 
tocyklu, który stał w przybudówce. 
Przedewszystkiem należało uruchomić 
całą policję i urządzić pościg. | 

ydawnictwa „Słowa? Zamkowa 1  


