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Ormuzd żydowskiej przyszłości 
ROTSZYLDOWIE I JUDKI 

Dzieje rewolucyi socjalnych mówią 
nam monotonnie to jedno: żydzi, żydzi, 
żydzi. Codzienna kronika policyjna, wy- 
kaz aresztowań za komunizm mży mono 
tonnym deszczem setek nazwisk žydow- 
skich. Wytykają to w Polsce absoluinie 
wszyscy, i pierwszy i drugi fakt. Wy- 
tykają niesłychanie trafnie. Że żydzi są 
u nas heroldami komunizmu, komuniz- 
mu to jest zagłady, jest io fakt, o któ- 
rym wiedzieć trzeba, z którego trzeba 
wyciągnąć konsekwencie. Tylko trzeba 
umieć wyciągnąć. Umieć wyciągnać, to 
znaczy: zdać sobie sprawę, dtaczego tak 
jest. Secundo: rozważyć czy nie może, 
absolutnie nie może być inaczej. A na- 
wet: czy nie jest inaczej? 

Na ławach procesów  komunistycz- 
nych zasiadają dwa typy żydów. Zasiada 
ją nędzarze z ghetta. „Robotnicy, póidź- 
cie z nami, nie macie nic do stracenia 
prócz waszych łańcuchów. Zasiadają 
synkowie bogaczy. Jest tylko pozorny 
kontrast między tymi dwoma typami ш- 
dzi. Są tylko pozorne różnice. Naprawdę 
są to ludzie, którzy wspólną drogą do- 
szli do komunizmu. Są to dwie warstwy 
wyrzucone poza obręb  ghetta. Jednych 
wyrzuciła nędza, siłą wyrzucającą dru- 
gich było bogactwo. Ten odwieczny 
krąg dzielnic miejskich, który stał się 
światem, samym w sobie i samym dlz 
siebie, z biegiem czasu, w tem żywszem 
tempie zmian, któremu na imię wiek XIX, 
przy silnym przyroście ludności, począł 
się stawać za mały dla ścieśnionych w 
nim mas. Dla jednych był on za mały, 
gdyż był mniejszy od tego, który mieli 
jeszcze ich ojcowie, gdyż stawiał ich po- 
prostu w obliczu powolnej śmierci głodo 
wej. Rozpierające się ghetto zadeptywa- 
ło ich w walce o byt. Dla drugich ten 
sam krąg stawał się także za mały, аК 
dlatego za mały, że początki dobrobytu 
otarcie się ze światem z poza ghetta po- 
większyło nadmiernie ich potrzeby życio 
we.. To, co im ghetto dawało, było je- 
szcze dość duże dla ich ojców, ale już 
za małe dla nich. I rozpoczął się exodus. 
Emigrowali z ghetta Rotszyldowie, emi- 
growali Judki. 

Ale ghetto nie było, gdy się ten ruch 
zaczynał, tylko pewnym obszarem miej- 
skim, tylko pewną formą bytowania naro 
du żydowskiego. Ghetto było wówczas 
jedyną formą tego bytowania. Mogłoby 
powiedzieć: żydostwo — to ja. Ghelto 
to była więc także i pewna atmosier« 
psychiczna, mająca swą ideologję, swój 
własny sens istnienia. Poza nią żydostwo 
tej atmosfery, tego sensu nie miało. Pier 
wsi Rotszyldowie i Judki, których życie 
wyrzuciło poza granice ghetta, musieli 
też ulec asymilacji, to znaczy, że przeja- 
wszy nowy sposób bytowania, im dotąd 
obcy, cudzy, przejęli i tego bytowania 
pewną atmosferę społeczną. 1 tu rozpo- 
czął się kryzys, ten który fatalnie zagnal 
żydów w szeregi wszystkich ruchów re- 
wolucyjnych 19-go wieku: atmosfery tej 
przejąć żydzi nie mogli. 

„Nie mówimy tu o wyjątkach, o asymi 
lacji przez małżeństwa, która wtapiała 
powoli w życie europejskich narodów 
wąski strumień żydowskiej krwi. Mówi- 
my tu o masowych procesach. Ludzie, 
którzy wychodzili z ghetta, tracili nietyl 
ko chałaty, ale i tę atmosierę moralną, 
ten „klimat* — jak to mówi (rzecz cie- 
kawa, że żyd) Andre Maurois. _Wcho- 
dząc w społeczeństwo  aryjskie, przy- 
wdziewali wprawdzie marynarki, aie 
nie przejmowali się „klimatem*  ducho- 
wyni. Nie mogli przejąć. Wieki ucisku i 
prześladowań wszczepiły bojažū, iakby“ 
niechęć do korzeni kultury europejskiej. 
Chrystjanizm — to była dla nich owa 
szczęśliwsza sekta, łódź, która w porę 
odbiła od tonącego okrętu Izraela. Rzym 
— to był Wespazjan, to był Tytus. To 
był ten łuk triumfalny, co na lat dwa iy- 
siące w stolicy świata upamiętnił kię- 
skę jeruzalem. Średniowiecze — to były 
rozruchy motłochu, prześladowania, ghet 
to, marani. To była ta społeczność która 
ich odtrąciła poza swe ramy, wtulone w 
gotyckie łuki wormackich i kolońskich 
tumów. Gdy weń weszli z powrotem, du- 
żo się było zmieniło, ale wszędzie tkwił 
podkład tamtego. Chrystjanizmu, Rzymu, 
Średniowiecza. Było to jednako obce 
wielkim Rotszyldom i małym  Judkom. 
Pozostali ludźmi bez pewnei idei: daw- 
na została za murami ghetta, do drugiej 
ustosunkowali się niechętnie. Ale ludzie 
potrzebują jakiejś moralnej atmosiery. 
Ludzi, wyrzuconych z ghetta, musiał fa- 
talnie porwać każdy prąd, rozkładający 
tę im wrogą atmosferę. Było to działanie 
destrukcyjne. Podświadomie dla tych lu- 
dzi kryła się może myśl, że aby pewne 
rzeczy stawiać, trzeba istniejące burzyć. 
Burzyli. Tem i niczem innem tłumaczy 
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się ów życzliwy stosunek żydostwa 
ruchów rewolucyjnych ostatnich lat trzy 
dziestu. 

BŁĄD EUROPY 

Dla tłumów, cisnących się z ghett, 
nowa Europa miała jedno słowo: asymi- 
lacja. Miało to być antytezą owego wie- 
kowego odseparowania, które była sposo 
bem rozwiązania kwestji żydowskiej, zre 
alizowanem przez średniowiecze. Dem ›- 
kracja nie zrozumiała, że jeśli wskutek 
parcia na zewnątrz  šredniowieczae 
ghetto, ta formuła rozwiązania zagadnie 
nia, stała się nie do utrzymania, to nie- 
mniej formuła demokracji, asymilacja, 
jest i szkodliwą i niemożliwą. Nie zro 
zumiała tego Europa. 

Nową formułę rozwiązania kwestji ży 
dowskiej przynieśli sami żydzi 

Burzenie europejskiej przeszłości by- 
ło oczywiście tylko pewnym  negatyv'- 
nym programem. Poza tem nawet po bu- 
rzeniu pewnych form, jak monarchia, po- 
zostawała pewna treść tei cywilizacji 
we wzniesionych z własnym współudzia- 
łem nowych państwach  demokratycz-' 
nych, republikańskich żydzi czuli się da 
Jej nieswojo. A tymczasem za pierwsza 
falangą emigrantów z ghetta, poczęły 
iść coraz silniejsze: tem, czem dla nasze 
go świata był exodus za morze, rozpo- 
częty odkryciem Kolumba, tem stał się 
obecny ruch. 

I wreszcie musiało nastąpić to, co na 
stąpiło: negatywnej „„atmosferze* poza- 
ghettowskiego żydostwa, przeciwstawio- 
no pozytywny program. Program ten po 
legał na odrodzeniu nowoczesnem daw- 
nego narodu, znalezieniu mu miejsca rów 
norzędnego do innych i miejsca osobne- 
go. 

Tym ruchem był sjonizm. 

ALBO — ALBO 

Ci, którzy powołują się na żydów, 
przemycających bibułę komunistyczną, 
nie poradzą nic na fakt, że w tej saniej 
Rosji Sowieckiej inni żydzi są więzieni i 
skazywani, jak się skazywało byłych Gi: 
cerów carskich, polskich księży, ukrain - 
ską inteligencję. Skazywani są za s:0- 
nizm. Po 130 latach wiernej służby wszy 
stkim rewolucjom, żydzi znaleźli się po 
przeciwnej stronie barykady. I może bar 
dziej, niż jaki inny naród. 

„Dla takiej Polski cóż oznaczałoby 
światowe zwycięstwo komunizmu?: gra- 
nice wasze, to jest granice etniczne skur 
czą się o olbrzymią połać ziem na wscho 
dzie, gdzie polskość reprezentują „klasy 
posiadające”, a rozszerzą na zachod ie, 
gdzie polskim jest lud*. 

„Dla nas, żydów, komunizm oznacza 
nie skurczenie. Oznacza zagładę, jako 
naród nieterytorjalny, nie możemy się 
wtedy ostać. Zostaniemy  ostateczuie 
wchłonięci przez narody, wśród których 
żyjemy. Po dwutysiącietnim bezprzykład 
nym w dziejach oporze przed tem wchło 
nięciem, oporze, który skoncentrował ca- 
łe siły narodu, zginiemy. Wykdńczy nas 
sto lat komunizmu. Komunizm będzie о- 
statniem stadjum asymilacii“. 

— Oto opinja žydow. 

4-3 

U nas sjonizm jest rzeczą Zupolnie 
nieznaną. Nie mamy 0 nim pojęcia. DI! 
nas sjonizm — to „mrzonki o Pałesty- 
nie“. Dla nas sjonizm — to ten ruch ży- 
dowski, ktėry na szereg naszyčh zagad- 
nień mówi: „moja chata z kraju*. Tym- 
czasem jest niezaprzeczalnym faktem, że 
w Palestynie osiadła zwarta masa ży- 
dowska, że wielokrotnie większa miota 

się na Anglję, która, aby nie zrazić sobie 
swych mahometan, broni im wstępu. 
Tymczasem jest niezaprzeczalnym faktem 
że miljony żydów są myślą, uczuciami, 
ofiarami, duchem, działalnością w Pale- 
stynie. 

A to co oznacza? 

Oznacza odwrotność rozpoc<ę- 
tego sto lat temu procesu: żydzi 
wycotują się z naszego świata. 
Sto lat temu wepchnęły ich weń 
warunki życiowe. Weszli, ale po- 
czuli się tu obcy. Poczęli ten 
świat burzyć. Potem przyszło dal 
sze stadjum: poczęli budować 
swój własny, osobny świat. 

Jak osobnem było ghetto. 

* * * 

Powiedzieliśmy na początku: gdy ży 

dzi sto lat temu poczęli wychodzić z 
ghett, wychodzili z żydowskiego „klima - 
tu psychicznego”. Poza ghettem innego 
nie było. Sto lat zmieniło tę rzecz zasad 
niczo: Sionizm jest tym  mauroisowski. ! 
klimatem dla żydów, co wyszli z ghetta, 
ale pozostali żydami. Siły negacji, jakie 
wychodzą z ghetta, akaparuje dziś komu 
nizm, siły twórcze — sjonizm. Nastąpił 
odpływ od rewolucji. Żydostwo otrzy- 
mało modernizację swej odwiecznej idei: 

  

  

BERLIN PAT. — Ubiegłej nocy do- 
szło w północno - wschodniej dzielnicy 
Berlina do krwawych starć między naro 
dowymi socjalistami a komunistami. 

Przed jednym z lokali, uczęszczanych 
przez szturmowców, wywiązała się ost- 
ra bójka z oddziałem bojówki komuni- 
stycznej, przyczem padł szereg strza- 
łów. 

Kilku hitlerowców i jednego komuni 
stę z poważnemi obrażeniami odwieziono 
do szpitala. Przybyłe na miejsce pogoto- 
wie policyjne przeprowadziło w okolicy 
obławę, w czasie której aresztowano 50 
osób i znaleziono porzuconą broń pal- 

Wkrótce potem oddział szturmowców 
zaatakował w północnej dzielnicy Berli- 
na lokal, uczęszczany przez komunistów, 
wrzucając do wnętrza silną petardę, kio 
ra wyrządziła poważne spustoszenia. 
Ofiar w ludziach nie zanotowano. Zaalar 
mowana policja spłoszyła szturmowców. 
W czasie przeszukiwania okolicznych do 
mów, dokąd schronili się uciekinierzy, a- 

m == TE: 

Budżet italji na rok 1933—34 

RZYM PAT. — Preliminarz budżeto 
wy Italįi na rok 1933-34 przewiduje de- 
ficyt w sumie 3.1 miljarda ir. Prelimi- 
narz na rok 1932-33 wychodził z założe 
nia, ż e całoroczny deficyt roku bieżące 
go wyniesie 1.4 miljarda, tymczasem 
wskutek nieprzewidzianych wydatków i 
spadku dochodów nastąpiło znaczne 
zwiększenie tego deficytu. Nowy prelimii 
narz przewiduje dochody w sumie 17.7 
miljarda, wydatki w sumie 20.6 miljar- 
da lirow. 

Za przykładem šnglį! 
LE CAP. PAT. — Mimister finansów 

Południowej Afryki oświadczył, iż kraj od- 

stąpił od parytetu złota, znalazłszy się w 

tej samej sytuacji, co Wielka Brytanja we 

wrześniu 1931 roku. 
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: szych miast, jak i 

atek u Litwinowa 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
b RANUWICZE — ul. Szeptyckiego — A. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa, 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIiEj — Księgarnia Kol. „Ruch“ 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LiDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINI=C — Ksiegarnia Kol. „Ruch“. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

Łaszuk. 
OSZMIANA — 

PODBRODZIE 

DRUJA — Kowkin. 
Księgarnia Spółdz. Naucz. 
— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Połskiej Macierzy Szkolnej. 

S10LPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Księgarnia J. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe uł. 3 Maja 3 
WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i i 3 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świą! 

resztowano 5 narodowych socjalistów i 
6 komunistów oraz skoniiskowano broń 
palną. 

KOMUNISTYCZNY ARSENAŁ 

BERLIN PAT. — Policja w Hambur 
gu natrafiła na ślad wielkiego składu 
broni, znajdującego się w ręku komuni- 
stów. 4 komunistów aresztowano w 
chwili, gdy transportowali w skrzyni 
większą ilość broni palnej: karabinów. 
rewolwerów, granatów ręcznych. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelary! 

„ krwawe śfórce blilerowców z komunistami w Berlinie 7 
Na pytanie policji, co zawiera skrzy- 

nia, odpowiedziano, że jaja. Na skutek 
przeprowadzonej natychmiast rewizji wy 
kryto w piwnicy większy zapas broni i 
amunicji oraz bibuły wywrotowej. 

Dalsze aresztowania wśród uczestni- 
ków szeroko rozgałęzionej komunistycz- 
nej organizacji terorystycznej są w toku. 
Ukryty skład broni znajdował się w do- 
mu, sąsiadującym z posterunkiem poli- 
cyjnym. Wyniki dotychczasowego @5- 
chodzenia trzymane są w tajemnicy. 

  

Likwidacja jaczejek U.0.N. w Małopolsce 
LWÓW PAT. — Pisma  wieczorie 

donoszą, że akcja, rozpoczęta przez wła 
dze bezpieczeństwa przeciwko ukraiń- 
skim organizatorom _ nacjonalistycznej 
UON, toczy się wciąż dalej. > 

Na terenie 3 województw poludnio- 
wo - wschodnich przeprowadzono ©- 
statnio wiele rewizyj i aresztowań. 
Odbyły się one zarówno na terenie więk 

małych miasteczek, 
jednej porze. Akcję przeprowadzono 0 

Rewizje były bardzo dokładne. Podejrza 
ne osoby poddawano przesłuchaniu, po- 
czem zwalniano je, bądź oddawano do 
dyspozycji sędziego Śledczego. 

Akcja ta objęła miasta: Lwów, Sta- 
nisławów, Tarnopol, całe zagłębie nafto- 
we, Stryj, Sambor, Brzeżany, Radzie- 
chów, Winniki itd. W wielu miejscowo 
ściach znaleziono obfity materjał w po- 
staci ulotek antypaństwowych. 

  

Kanada zawarła z 5.5.5.R. tranzakcję zamieńną 
LONDYN PAT. — Wielkie zdziwie- 

nie wywołała w Londynie wiadomość 0. 
zawarciu tranzakcji wymiennej, na mocy 
której syndykat rolniczy w Winnipeg 
sprzedaje Sowietom 100000 sztuk bydła 
na cele hodowłane oraz 10000 tonn mię- 
sa wołowego. Sowiety płacą w naturze, 
a mianowicie naftą i produktami naito- 
wemi oraz antracytem w ilości 200000 
tonn. 

korzysiną dla farmerów kanadyjskich, 
płacąc po 5 centów za funt żywej wagi, 
podczas gdy obecna cena żywca wynosi 
2.5 centa za funt żywca, oraz 4 centy za 
funt mięsa, gdy cena rynkowa tegoż mię 
sa wynosi 1 cent. 

    

W tygodniu przedświątecznym opuścił Mo 
skwę po kilkuletnim pobycie minister pełnomo- 
cny i poseł nadzwyczajny R. P. p. Patek. 
Przez odjazdem z Moskwy minister Patek zło- 
żył oficjalną wizytę komisarzowi ludowemu 

Z.S.R.R. Litwinowo- do spraw zagranicznych 
wi. Na zdjęciu naszem widzimy p. min. Pat- 
ka w czasie rozmowy pożegnalnej z p. kom- 
sarzem Litwinowem. 

  

Tranzakcja wywołała wśród farme- 
rów kanadyjskich wielką radość. Tran- 
zakcja ta wymaga coprawda jeszcze zga 

gr. 40. Za tekstem 15 gr. 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch”. 

Komunikaty oraz 
ych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
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ELEGRAMY 
ŽYCZENIA NOWOROCZNE 
DLA PANA PREZYDENTA 

WARSZIAWA, PAT. — Kancelarja cy- 
wiilna p. Prezydenta zawiadamia, że p. Pre- 
zydent przyjmować będzie życzenia nowo- 
mroczne w. dmiu 1-go stycznia roku przysz- 

łego w Zamku Królewskim. Karty wstępu 
kamcelarja cywilna wydawać będzie co- 
dziennie od: dnia 28-go do 30 bm. od godz. 
10-tej do 13-tej. 

WIELKA WSTĘGA ORDERU BIAŁEJ 
RÓŻY DLA MIN. BECKA 

WIARSZAWA, PAT. — Pam minister 
spraw zagranicznych Beck przyjął w dniu 
28 bm. posła fińskiego Idmana, który wrę- 
czył mu wielką wstęgę orderu Białej Róży. 

POLSKO - CZESKA KONFERENCJA 
KOLEJOWA 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 4 stycz- 
nia rozpocznie obrady w Pradze polsko - 
czesko-słowacka komferencja kolejowa, po- 
święcona sprawom taryfowym w komunika 

cji osobowej i bagażowej oraz ekspreso- 

wej. Na konferencji szczegółowej rewizji 
poddane zostaną obecnie obowiązujące ta- 

ryfy, które już nie odpowiadają istotnym 
potrzebom komunikacji polsko - czeskosło- 
wackiej. Pozatem omówione zostaną wa- 
runki dalszego rozwoju i ożywienia tej ko- 

munikacji przez wprowadzenie specjalnych 
ulg i ułatwień dla wycieczek krajoznaw- 
czych, turystycznych, sportowych itd. 

KONKURS NA SZTUKĘ DLA SCEN 
ROBOTNICZYCH 

WARSZAWA. PAT. — Komisja propa- 

  

dy rządu kanadyjskiego, który czeka z gandy teatrów i sztuki ogłosiła konkurs 

aprobatą do czasu przybycia  premjera 
kanadyjskiego Bennetta, który ma po- 

rząd wrócić z Londynu. O ile Bennett i 
kanadyjski udzielą swojej aprobaty, — 
a wątpliwe jest, aby jej mogli odmówić 

na sztukę sceniczną, przeznaczoną dla ro- 
botniezych seen amatorskich. Treść ma być 
ujęta w formę dramatu, komedji satyrycz- 
nej, faktomontażu scenicznego, Ikomedji 

muzycznej i t. p. Termin nadsyłania prac 

upływa z dniem 30 marca 1933 roku. Do są- 
ze względu na sytuację farmerów — to gu konkursowego wchodzą Leon' Schiller, 

nia ottawskiego. 
Sowiety zgodziły się na cenę bardzo będzie to cios poważny dla porozumie- Jan Nepomucen Miller, Henryk Ładoś, A- 

jeksander Maliszewski i delegat komisji 
W kołach konserwatywnych w Lon- Propagandy teatrów i sztuki, 

dynie panuje rozgoryczenie. 

by rząd brytyjski nałożył 
embargo na drzewo 
zaś Kanada zawiera tranzakcje z Sowie- 
tami, na mocy której 200000 tonn an- 
racytu zamiast z południowej Walji z9- fryki i Indyj, zabieraj 

ponieważ 
premjer Bennett nalegał w Londynie, a- 

bezwzględne 
rosyjskie , obecnie . 

OBUWIE BATA DO AFRYKI 

GDYNIA. PAT. — W porcie gdyńskim 
ładuje się od środy rano ładunek obuwia 
i urządzeń sklepowych ma statek czeski 
„Morawa”, należący do czeskiej fabryki o- 
buwia „Bat'a”. Statek ten udaje się do A- 

jąc ze sobą około 800 

  

stanie przywiezionych właśnie z Rosji. tonn ladunku. We czwartek przybywa do 
W kołach liberalnych — jak wiado- 

mo, przeciwnych umowie ottawskiej 
wskazują na tranzakcję kanadyjsko - so 
wiecką, jako na dowód sztuczności trio 
wy ottawskiej, która nie wytrzymuje pró 
by życiowej, nie mając naturalnych pod 
staw gospodarczych. 

Ze strony sowieckiej tranzakcja pomy 
ślana jest, oczywiście, w płaszczyźnie 
politycznej, jako nacisk na rząd brytyj- 
ski w kierunku wyrzeczenia się klauzuli 
dumpingowej układu ottawskiego przy 
przyszłych rokowaniach o nowy  traktaż 
handlowy brytyjsko - sowiecki. 

Ujęcie bandy fałszerzy 100 zł. 
POZNAŃ PAT. — Na kilka dni przed świę 

tami zauważono w Gnieźnie fałszywe 100-zło- 
tówki. Wszczęte natychmiast śledztwo dopro- 
wadziło do aresztowania niejakiego Aleksego 
Henschkego z Poznania i Konstantego Kaniew 
skiego, jako podejrzanych o puszczanie w 0- 
bieg fałszywych banknotów. 

W dalszym ciągu dochodzeń policja aresz- 
towała 7 osób, które zajmowały się fałszer- 
stwem. Przy jednym z aresztowanych znalezio 
no 15 sztuk fałszywych 100-złotowych bank- 
notów, zaś w mieszkaniu innego aresztowane 
go 808 sztuk takichże banknotów. Ogołem skon 
fiskowano falsyfikatow jeszcze niewykończo - 
nych na sumę 83 tysiące zł. Fałszerze zdołali 
puścić w obieg zaledwie kilka sztuk falsyfika- 
tów. = 

„T I IKS II I I OIS RINKOS STS 
Dziś nie jedna, ale dwie wielkie strugi 
odprowadzają wodę z tego zamkniętego 
stawu, jakim jest ghetto, i o spadek po 
tej zamierającej formie walczą dwaj spad 
kobiercy: Moskwa i Jerozolima. Jerozo- 
lima ma sto lat do odrobienia. Ale wal- 
czy z powodzeniem. Zaryzykuję twier- 
dzenie: gdyby  sjonizm pojawił się 
był o lat dziesiątki wcześniej, gdyby po 
lityka Europy poznała się zawczasu na 
jego praktycznej wartości, — nie było- 
by bolszewizmu. 

POLSKA MUSI USTALIĆ 

Ten ruch obejmuje i u nas coraz 
szersze masy. Wobec tego ruchu i my 
musimy zająć jakieś stanowisko. Zajmu- 
jemy nawet dwa, oba mylne: 

— prawica konserwatywna dotąd 
naogół niechętnie patrzy na ten nowy 
ruch, jakby pamiętając , że każdy ruch 
w żydostwie od stu lat' szedł przeciw 
niej. Sympatją otacza raczej tradycyjne 
ghetto, Janklów z Pana Tadeusza. 

— demokratyczna lewica jest nieza- 
dowolona. Z samemi narodzinami tego 
ruchu poczęła tracić sprzymierzeńca. Im 
on rośnie w siły, tem bardziej zyskuje w 
nim wroga. Typowym przykładem tych 
nastrojów jest popularne tam określenie 
„żydowski endek*. Gdy prawica prefe- 

ruje ghetto, lewica wciąż stoi przy pro- 
gramie asymilacji. 

Tymczasem młode pokolenie musi so 
bie powiedzieć: zbankrutowało i ghetto 
i asymilacja. W pełnym stopniu jest o- 
na tylko możliwą dla jednostek. W kon- 
sekwencji dla mas musi dostarczać rek- 
ruta komunizmowi. Asymilacji 3 miljo- 
nów żydów nie chcemy. To marzenie pol. 
skiej demokracji odrzucamy. Komunizmu 
nie chcemy. Komunizmu nie chce sjo- 
nizm. Sjonizm staje się formą życia ży- 
dowskiego przyszłości. Trzeba wyjść z 
błędu starszej generacji i trzeba mu po 
dać rękę. 

Owe zapleśniałe ghetto średniowie 
cza nie było zawsze takie złe i tępe. Wy 
nikało ono z obserwacji, że współżycie 

ludów europejskich, opartych o chrystja- 
nizm, Rzym i średniowiecze, nie da się 
urzeczywistnić z tym ludem, od któregu 
oddzieliła ich historja długich wieków. 
Ale natomiast narody te, nie penetrując 
się, mogą obok siebie, byle poza sobą, 
współżyć. Oto było ghetto, które nietyi- 
ko miało charakter parjasizmu, ale i re- 

zerwatu. Ghetto tylko zdegenerował:,, 
jak degenerowało w historji tysiące wiei 
kich niegdyś instytucyj. 

Sjonizm, to nowa forma skupienia ży 

dostwa w jednej całości duchowej, ideo- 
wej. Ale w nowych warunkach jest to 
stwierdzenie tego samego faktu, na ja- 
kim oparło się stworzenie ghett: że o ile 
stworzenie mieszanego społeczeństwa a- 
ryisko - żydowskiego nie doprowadza 
do pomyślnych, pozytywnych rezultatów, 
o tyle współżycie narodów jako dwóch 
narodów, jest celem do osiągnięcia. Za- 
gadnienia sjonistyczne nietylko dają te- 
mu nowemu żydostwu ideę, metafizycz- 
ny cel życia. Im silniej będą występować, 
im ruch  sjonistyczny się pogłębi, tem 
silniej sprawy własne zagórują w umys- 
łach tego narodu, odciągając jego myśli 
ku tworzeniu nowej przyszłości żydo- 
stwa. Stanie się to tylko za wspólną 
ich i nas korzyścią. 

Ksawery Pruszyński. 

* * * 

Artykuł niniejszy przedrukowujemy w cało 
ści z najnowszego numeru „Buntu Młodych" te 
go zbyt naprawdę mało szerokim kołom społe 
czeństwa znanego dwutygodnika młodych mo- 
carstwowców. Stanowi on część specjalnego 
numeru, poświęconego sprawie żydowskiej, nu 
meru, w którym zabrali głos konserwatyści, 
mocarstwowcy, przedstawiciel Obozu  Wiel- 
kiej Polski, sjonista.. : 

W ciągu dwunastoletniego istnienia naszej 
prasy akademickiej po raz pierwszy jeden z jej 
organów w tej formie i na tym poziomie 
stara! się o tej sprawie głos zabrać. 

Gdyni kierownik fabryki Jan Bata, syn 
— założyciela firmy Tomasza Bat'y, aby oso- 

biście uczestniczyć przy ładowaniu i odjež- 
dzie statku. Wraz z mim przybysza 60 Cze- 
chów, sprzedawców obuwia, udających się 
do Afryki i Indyj dla założenia tam sl 
pów Bat'a. 

FATALNY FINAŁ POLOWANIA 
NĄ BAŻANTY 

HAMBURG. PAT. Na polowaniu 
przedświątecznem na bażanty w dobrach 
Holm pod Hamburgiem zdarzył się śmier- 
telny wypadek. Kiedy dwaj myśliwi prze- 
kraczali wąski rów, jeden z nich potknął 
się i wpadł na towarzysza, Lufa strzelby 
padającego uderzyła o zamek strzelby idą- 

cego, wskutek czego padł strzał i trafił pa- 

dającego w tył głowy, zabijając go ma 
miejscu. 

POTWORNA ZBRODNIA 

WINNIPEG. PAT. Z Augustville 
(Manitoba) donoszą o odkryciu potwornej 
zbrodni. Ptolicja, otrzymawszy anonimowe 
doniesienie o zamordowaniu 5 niemowląt, 
"ze wskazaniem miejsca ich zakopania, u- 
dała się tam i zwłoki rzeczywiście odnala- 
zła. W związku z tą sprawą aresztowano 
Annę Jachup i przyjaciela jej Freda Sto- 
viski. List u doniesieniem o zbrodni napi- 
sała sama Jachupowa, pokłóciwszy Się z 
kochamkiem. Jachupowa, matka 5 dzieci, 

rozeszła się z mężem i prowadziła gospo- 
darstwmo Stoviskiego. 

CZYŻBY SZOWINIZM W SPORCIE? 

BERLIN. PAT. — Prasa donosi, że nie 
miecki związek piłkarski ustalił już kalen- 
darzyk spotkań międzynarodowych na rok 
1933. Niemey projektują rozegranie w. ro- 
ku przyszłym 5 spotkań. Pierwsze ma się 
odbyć w. styczniu przyszłego roku z Wło- 
chami w: San Remo. Tego samego miesiąca 
Niemcy walczą z Damją w; Kopenhadze. 

Następnie przewidziane są mecze z Fin- 
landją w Szczecinie, z Argentyną w jednem 

z miast niemieckich, wreszcie z Amglją. — 
Charakterystyczne jest, że kalendarzyk nie 
uwzględnia meczu rewanżowego z Polską. 

OSTATECZNY TERMIN wWYKUPY- 

    

"WANIA ŚWIADECTW PRZEMY- 
SŁOWYCH NA ROK 1933 

Ministerstwo Skarbu przypomina, że 
termin nabywania świadectw przemysło- 
wych na rok 1933 upływa z dniem 31 grud- 
nia 1932 r. 

'Termim: ten nie zostanie przedłużony. 

Niezwłocznie po upływie tego terminu 
'«ładze skarbowe przystąpią do lustracyj 
przedsiębiorstw, a w wypadkach stwierdze- 
mia, nieposiadania świadectwa przemysłowe- 
go na rok 1933 sporządzać będą. protokóly 
karne. W interesie więc samych płatników 
leży, aby świadectwa nabywać przed dniem 
1-szym stycznia 1933 r. (ISKRA ).
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SILVA RERUM 70-iecie Powstania Styczniowego 
Snoby... Oto ludzie, zatruwający ży- 

cie, obrzydzający życie, gdyż robią nie- 
smaczną karykaturę z rzeczy wartościo- 
wych, natrętnie i z hałasem włażą tam, 
gdzie jest wymagana powaga i spokój, 
— obnoszą swe marne figury z trium- 
fem, z patetyznym zachwytem, choć nic 
nie mają do pokazania, oprócz cudzych 
gestów, nic do powiedzenia, oprócz cu- 
dzych, źle zrozumianych słów!... 

Czasy kryzysowe  spłodziły snoba 
kryzysowego... Cóż to za straszna po- 
stać!.. 

O tem pisze Kurier Poranny (359). 
Snob kryzysowy Tandetny wyrób. Cechy 

charakterystyczne? Bluii'man. 
Zabarwienie uczuciowe? Stale nastrojony 

— na ojca zadżumionych, lub matkę niobidów. 
Zainteresowania? Od Kusocińskiego i Hitiera 
po niżej, albo od Marczyńskiego i bridža 
wzwyż. A wogóle prawdziwi „sans  nobilite"; 
od których to słów pojęcie snob pochodzi. 

Trza być naprawdę „sans nobilite* aby od 
rana do nocy stroić w pogrzebową minę twarz 
przewidywać siedemdziesiąt siedm plag egip- 
skich; rozwłóczyć wokół siebie makabrycz- 
ny nastrój, wygłupiać się na wszelkiego rodza- 
ju kryzysowe tematy i przepowiednie, rywa- 
lizując pod tym względem z plejadą wróżek z 
Rozbrat czy ulicy Krochmalnej. Wogóle narzu- 
саё się z groszowym pesymizmem i jednozio- 
tową grandezą (a mówiliśmy, ostrzegaliśmy...) 
to doprawdy sans nobilite. k 

Snob kryzysowy rozkoszuje się pe- 
symizmem, z zamiłowaniem szerzy pani- 
kę, jęczy, jak pogrzebowa płaczka i cie- 
szy się ze swych karawaniarskich zdol- 
ności. 

Snob ma dzisiaj całkiem łatwy żywot. Na- 
prawdę może blutować i czasem wierzy mu 
się nawet. Interesujące jest to, że stopień 
snobizmu jest wprost proporcjonalny do stop- 
nia stanu posiadania. Całkiem zamożne persony 
odżegnują się dzisiaj od wszełkich Świadczeń, 
na które, doprawdy częściej biedak się zdoby- 
wa. Snobizm! Caikiem uchodzi, a nawet wy- 
pada biadać, że nie można sobie pozwolić na 
kupno książki czasopisma, na bilet do teatru; 
bo przecież jest kryzys. Wypisują się ludzie 
gromadnie z wszelkich instytucyj społecznych, 
usuwają od wszelkiej akcji spoiecznej, często 
broń Boże nie z braku środków, ale dlatego, 
że to jest dzisiaj nawet w modzie O tem się 
mówi, o tem opowiada, tem się bawi w przer 
wie między jednym a drugim robrem bridża u 
miłych znajomych. 

Snobizm kryzysowy jest plagą nie 
mniejszą, niż sam kryzys. Denerwuje, 
irytuje, męczy... Celują w uprawianiu te- 
go osobliwego sportu — niewiasty!.. 

Celują w snobizmie kryzysowym paniusie. 
Zasiada to przed obiadem w Ipsie, po obiedzie 
w Europejskiej, albo naodwrót przed obiadem 
w Europejskiej, a po obiedzie w Ipsie, wyka- 
rakułowane; albo wyźrebaczone i dopiero ni- 
czem rairaichisseur, rozpyla jadzik słów, któ- 
rych tematem jest kryzys. Dawniej rozpowia- 
dały na kila o tem, na co je stać, dzisiaj na i0- 
ny o tem; czego nie mogą mieć. 

Te w karakułach biadają, że nie stać je 
na sobole, te w źrebakach; że nie mają na 
karakuły. jednym wyszła pomadka do ust, ta 
zagraniczna za 20 złotych i mogą już kupić 
tylko krajową, tym drugim skończyły się per- 
fumy Coty'ego, a teraz wystarczy zaledwie na 
Majolę. W bridża grają po groszu dawniej gra 
ły po złotemu, i t.d. etc... 

Dawniej umarłaby taka, zanimby przyzna- 
ła się do jakiegoś materjalnego braku, dzisiaj 
cheipliwie sączy niby kran zepsuty wodę sło- 
wa o „rezygnacji* z życia, Stanowczo mizer- 
ny jest ten kryzysowy snobizm i sans nobilite. 

To właśnie jest najbardziej charakte- 
rystyczną cechą snoba kryzysowego: 
przerost ambicji w dziele niszczenia.. am- 
bicji właśnie!... Snob kryzysowy nie stroi 
się, jak snob przedwojenny, w togi uczo- 
nych, lub peleryny artystów, — marzy 
natomiast o łachmanach żebraka!.. 

Taka jest dzisiaj moda! 
Snob dawniejszy ten z avant la guerre, 

był przynajmniej snobem produkcyjnym, me- 
cenasował sztukom pięknym. Pobudki byty cza 
sem Śmieszne, rezultaty piękne; a więc sag 
Liebchen, was willst du noch mehr? 

Tyle narzekań na biednych snobów, 
starających się w miarę swych sił „iść z 
rądem życia”. Czy narzekania te bez- 
względnie są słuszne? Czy niema już wca 

  

|SYLWESTER U LOTNIKÓW 
  

  

W Belwiederze odbyło się zebranie przed 
stawicieti kilkudziesięciu instytucyj i or- 
ganizacyj, zaproszonych przez Towarzyst- 

wła Przyjaciół Weteramów, celem iutworze- 
mia komitetu obehodu 70-lecia Powstamia 
Styczniowego, którego wocznica wypada w 
dmiu 22 stycznia 1933 r. 

Iniejatorzy pragną 'obchodawi temu na- 

dać niezwykle uroczysty charakter, aby ca- 
1е społeczeństwo mogło złożyć hołd nietyl.. 
ko pamięci bohaterskiego porywu w roku 
1863,a le talkże pozostałym jeszcze przy ży- 
ciu ostatnim powstańcom styczniowym. 

Urioezystošei tej udzielił swego wyso- 
kiego protektoratu Prezydent Rzeczypospo- 
litej i Pierwszy Marszałek Polski Józef 
Piłsudski. Pani Marszałkowa Piłsudska 
przyjęła godność przewodniczącej komitetu 
honorowego, do. którego zaproszeni: zostali 
Dp.: premjen Prystor, marszałek Świtalski, 
marszałek Raczkiewicz, gen. Sosnkowski, 
gen. Rydz - Śmigły, gen. Składkowski, gen. 
Góredki, plk. Sławek, płk. Jagrym - Ма- 
RAM TS ITA ADS IESKO IIS RODZA 

Narciarski Kurs instruktorski 

ZAKOPANE. PIATT. — We wtorek w. Za 
kopanem odbyło się uroczyste otwarcie 
piemwszego w Polsce ogólno-polskiego kur- 
su instruktonskiego i sędziowskiego Polskie 
go Związku Narciarskiego. Otwarcia doko- 
mał prezes PZN. inż. Bobkowski. W kur- 
sie bierze udział przeszło 250 uczestników 
ze wszystkich strom Polski. 

leszewski, prezydent Słomiński i prezes We 
teranów p. Stanikiewiicz. 

Zebranie w Belwederze zagaił prezes 
Tow. Przyjaciół Weteranów starosta Lich- 
temsztein, poczem pod przewodnictwem Pa- 

ni Marszałkowej Piłsudskiej potoczyły się 
długie obrady nad poszczególmemi: pumkta- 
mi programu obchodu, przedstawionego 
przez wiceprezesa Tow. Przyjaciół Wetera- 
nów: mjr. Dunin- Wąsowicza. 

Program obchodu przewiduje m. in. po- 

chód pod Krzyż Traugutta. w przeddzień u- 
roczystości, a nazajutrz po mabożeństwie 
defiladę przed weteranami, poświęcenie ta- 

blicy pamiątkowej ma posesji, «w, której 
mieszkal i aresztowany został Traugutt, po 
święcenie cmentarzyka powstańców na 
ementarzu „wojskowym, - wydanie książki 
pamiątkowej pt.: „Żywe pomniki bohater- 
stwa * itp. 

Do komitetu wykonawczego wybrani zo 
stali: gen. Rydz-Śmigły jako przewodniczą- 
cy, gen. Kołłątaj-Srzednicki jako zastępca 
przewodniczącego, inž. Kraskowski jako 
skarbaik, mjr. Wł. Dunin-Wąsowicz jako 
sekretarz generalny i przewodniczący sek- 
cji orgamizacyjnej, dyr. Gembarzewski ja- 
ko przewodniczący sekcji wystawowej, pre- 
zes Ryszkiewicz jako przewodniczący sek- 
cji artystycznej, generałowa Zamorska ja- 
ko przewodnicząca sekcji finansowej, oraz 
jako członkowie: gen. Jarnuszkiewicz, wice 
wojewoda Ołpiński, p. Ryszkiewiczowa, 
staw. Lichtensztein, płk. Rawicz, kpt. Kłak. 

SŁOWO 

DUNIKOWSKI PRZED SĄDEM 

    

W dniu 23 grudnia przed izbą karną w 
Paryżu rozpoczął się odraczany już kilkakrot- 

uie proces Dunikowskiego, który miał jakoby 

wynaleźć nowy, łatwiejszy sposób wydobywa- 

nia złota. Na zdjęciu naszem widzimy Dunikow 

skiego w towarzystwie policjanta na ławie 

oskarżonych. 

| ITS TSS A O W O EN 

KSIĘŻNA i CZEK 

Tajemnicze aregztowanie kciężnej Hohenlohe w Riarit 
Jutro prasa niemiecka poda zapewne w 

wielkich toljałach swych sensacyjnych tygodni 
ków jak się to stało, że Stelanja Richter stała 
się księżną Hoheniohe - Waldenburg - Śchil- 
lingsiiirst, to znaczy posiadaczką jednego z 
największych nazwisk niemieckich, jednego z 
większych w europejskiej szlachcie. Jednocześ 
nie prasa francuska, która zawsze o wszyst- 
kiem wie, ale zato rzadko o tem pisze, wyjawi 
jak się to stało, że przed dwoma dniami tę sa- 
mą osobę aresztowano w Biarritz w wesołem 
Biarritz, pod zarzutem akcji politycznej, operu 
jącej szytrem, czekami, wywiadem i noszącej 
niemal posmak tych nieprawdopodobnych histo 
ryj, jakie się wtiacza w filmowe historje o Ма 
ta Hari. Narazie wiemy dużo mniej. 

Więc, że od lat kilku jest księżna Hohenio- 
he jedną z wielkich dam  kosmopolitycznego 
świata, tego, gdzie spotyka się w wytwornym 
salonie hierarchja trzech potęg: władzy, pienia 
dza i dyplomacji. Przedewszystkiem w P. 
żu. Życie prowadzi bardzo szerokie. Dzienni- 
karstwo francuskie ma swój wywiad, a jednak 
nie może się zorjentować o co mogło chodzić 
tej kobiecie: jednocześnie utrzymuje najbliższy 
kontakt z Sowietami i z Anglją, z Japonją i 
trancją, z państwami bałtyckiemi i bałkań- 
skiemi — całą skalę dypiomatycznych stosun- 
ków. W tym samym czasie prowadzi szereg 
praw finansowo- politycznych, obywa się bez 
sekretarzy, ma moc pieniędzy. Potem się coś 
„psuje“ — porzuca swój apartament paryski, 
meble idą na licytację sądową. L... 

I WTEDY... 

Pewien bardzo styłowy, empirowy sekreta-- 
rzyk został kupiony za 4000 franków przez pa 
ryskiego antykwarjusza. Mebel stał w sklepie 
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le snobów pożytecznych, albo  przynaj- 
mniej nieszkodliwych?... 

Na te pytania trafną odpowiedź mo- 
że dać tylko... nasz „środowy* spraws 
zdawca!.. 

Lector. 

Z OKUPACYJNYCH WSPOMNIEŃ 
— Du, Dragone... — mówił ironicz- 

nie Gefreiter Ludwik Schreier do wic- 
cznie zaspanego dragona, któremu wszy- 
stko bylo „„Wurst!“ Jak się ten nazywał 
nie pamiętam. Może August Miiller? — 
Wszyscy byli do siebie podobni w tych 
żółtych, miękkich, równo z kolanami bu- 
tach, w feldgrau i żółtemi otokami cza- 
pek — Du, sieh's mal, du Elefantenkind, 
du Ziegenbockreiter, du!'*... Miał zoba- 
czyć, że stajnia nie była czysta! 

Ta stajnia służyła przed wojną dla 
cugowych koni. Latem roku 1917 „koń 
cugowy“ we dworach litewskich, ozna- 
czało. to samo niemal, co bilet „niepo- 
sredstwiennawo soobszczenja* do 'Wła- 
dikawkazu — t zn. określenie archaicz- 
ne, zapomniane — niemożliwość. Teraz 
w tej stajni stało 6 koni dragońskich, a 
w pustym domku, gdzie wybuch wojny 
rozproszył marzenia o ustawieniu centry- 
fugi — lokowało się sześciu... die brawen 
Soldaten des — Dragonenregiments. 

Co za idylla dla żołnierza! Bo poco 
byli w majątku ci dragoni? — Front stał 
jeszcze koło Rygi.. Kawalerja stanowią- 
ca rezerwy, nie była w okopach potrzeb - 
na. A konie, tylko trzeba było karmić. 
Ludzi też. Na tyłach zaś, w lasach Żmu- 
dzi, w zapadłych wioskach, rósł z dniem 
każdym bandytyzm, potężniały bandy 
zbiegłych żołnierzy rosyjskich. — „Die 
Plennings!“ — nazywali ich Niemcy. 
„Plennings* trapili okolicę ciągłemi na- 
padami i rozzuchwalali się z dnia na 
dzień. — Rozstawiając więc żołnierzy 
po majątkach, mieli Niemcy podwójną 
korzyść: konie i żołnierze żywieni byli 

darmo, lub nawpół darmo, a bandyci 
trzymani w rzekomym szachu. Dragoni 
spali cały Boży dzień. Wieczorami grali 
w karty i naprzemian uwodzili żon: 0- 
grodnika, wielkiego filozoia. Ogrodnik 
twierdził, że być zadrosnym o kobietę, 
tembardziej strzelać, lub strzelać się o 
nią, jak to czynią „panowie*, którzy po- 
noć „umierać z miłości” nawet potrafia 
— to jest taka pasiska fanaberja, na któ- 
rą stać kogoś od 1000 dziesięcin wzwyż. 
Żył z dragonami w zgodzie, którzy oko- 
lic wcale nie patrolowali, i o żadnych 
bandytów się nie troszczyli. 

Piękne to było życie geireitera Lud- 
wika Schreiera i jego pięciu podkomen- 
dnych! Koni cugowych dwory litewskie 
wprawdzie już nie miały, ale roboczych 
zamiast 70-ciu, stało jeszcze na staini ze 
czterdzieści, a jeżeli zamiast przedwojen- 
nej cyfry stu anglerów i 50-ciu holen- 
drów, wypędzano na paszę z dziewięć- 
Gziesiąt sztuk tego bruła -- to starczy” 
ło jeszcze i mleka, i masła, i sera, 'i 
maślanki dla dworu, czeladzi i dragu- 
nów. Tam, gdzie wojna przebiegła żyi- 
ko butami tyraljery po skibach, musnę- 
ła zaledwie kłosy pszenicy, nie zdeptała 
owsa, nie spaliła sadyb ludzkich, wogó- 
le nie wryła się w ziemię rowami oko- 
pów, a tak było na Żmudzi — tam od- 
czuwać się dawała w sposób znikomy: 
cukier zastępowano miodem, naftę kar- 
bidem, świece i mydło robione było w do 
mu, gazetę zastępowała kompilacia panto 
flowej poczty z plotkami Gendarmerie 
Station, lub Amstvorstehir'stwa. 

I pomimo koniecznych w. takich wy- 

  

przeszło rok, kiedy naraz antykwarjusz pokazu 
jac go jakiemuś klientowi nacisnął potajemna 
sprężynę, która otworzyła ukrytą skrytkę. Nie- 
wielki pakiet papierów, znaleziony w niej, o- 
tworzył oczy władzom na istotne podłoże oży- 
wionej działalności księżnej Hohenlohe. Między 
innemi znaleziono czek wystawiony na Bank 
Angielski — bez wymienienia sumy: czek był 
podpisany przez lorda Rothermeere, osobistość 
dobrze znaną w świecie politycznym z nieustęp 
fiwej akcji za rewizją granic, szczególnie za re 
wizją granic węgierskich. 

Ponadto znaleziono list, pisany na blankie- 
cie wydziału kontrwywiadowczego jednego z 
wielkich państw etropejskich, bardzo obszerną 
szyfrowaną depeszę „wykaz z rachunków bieżą 
cych kilku wielkich europejskich banków oraz 
Iotografje niektórych wybitnych francuskich po 
litykow z nader czułemi dedykacjami. Antykwa 
xjusz przekazał cały pakiet paryskiej Surete 

ary Generale. 

Następnego dnia zjawił się u niego pewien 
Rosjanin i ofiarował mu 200 tysięcy franków 
za zwrot dokumentów. 

W rękach władz francuskich zaczęły gro- 

madzić się coraz poważniejsze poszlaki prze- 
ciwko arystokratce niemieckiej. Ponad wszelką 
wątpliwość stwierdzono, że czek podpisany 
przez lorda Rothermeere, magnata prasowego, 
byt tylko jednym z ogniw szerokiej akcji któ 
rą angielski polityk przeprowadzał za pośred- 
nictwem ks. Hohenlohe na terenie Paryża i Ge 
newy. 

Przesłuchanie właścicielki sekretarzyka i 
przejrzenie znalezionych w nim dokumentów 
było niemożliwe: ks. Hohenlohe nie zjawiała 
się na gruncie francuskim. 

Tuż przed samem Bożem Narodzeniem do 
jednej z najpiękniejszych will w Biarritz nale- 
żącej do arystokratycznej rodziny książąt Ho- 
henlohe - Wałdenburg zjechała pod nazwiskiem 
Stefanji Richter pewna dama, do której wkrót 
ce zaczęli się zgłaszać ludzie, pozostający pod 
czujną inwigiłacją władz irancuskich. 

Ową Stefanją Richter okazała się ks. Hohen- 
lohe - Wardenburg, podróżującą pod swem pa 
nieńskiem nazwiskiem. Władze irancuskie doko 
nały aresztowania i mimo ofiarowywanej ol - 
brzymiej sumy 10 tysięcy funtów angielskich 
kaucji areszt utrzymano w mocy. 
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padkach narzekań i utyskiwań, pomiino 
dostaw przymusowych i Ober-Ost wa- 
luty, żyło się poprawdzie , jak za piecem, 
za tym frontem ryskim, z kiórego nie 
dochodziły zarówno wieści, jak i od- 

głosy huku armatniego. | 
Niektórzy go słyszeli wprawdzie, ale 

to chyba z przyzwyczajenia raczej. Tak 
przecież nabrzmiała ziemia nasza gułem 
dział, że zda się miesiącami jeszcze ou- 
dawała niem z głębi łona. Tylko w po- 
niektóre zimowe noce, gdy mróz brał o- 
stry, cisza śmiertelna, księżyc jak w bai- 
ce, niebo gwiazdziste, wtedy, wtedy, ni- 
by z północy dochodziły znane, swojskie 
odgłosy. Ale kto ich tam wie czy to ar- 
maty! Może gdzie drzewa pękają od 
mrozu..- 

Lato by.ło zupełnie „przedwojenne“. 
To znaczy w miarę gorące, pachnące Ii- 
pami, kwitnące gazonami róż, pelargonii, 
georgiń, piwonii. Strzyżono trawę, a о- 
grodnik, który wiecznie ze sobą rozma- g 
wiał, wynosił z oranżerii zagraniczne 
rośliny, mrucząc pod nosem: „żeb go z 
trumną zakopali tego ekonoma!* 

Jesień nawaliła owoców, że gałęzie 
się łamały. Nasz jefreiter przestrzegał ba- 
cznie by jego „brawi”* dragoni nie kra- 
dli jabłek, a zobaczywszy którego w sa- 
dzie, przemawiał doń z perswazją: Du, 
Schweinhund du, mach* dass du davon 
komimst!!*. Sam był wielkim amatorem 
śliwek i zjadał ie -centnarami. — Tak 
się żyło, a żyło tylko przyszłością i na- 
dzieją na rychłą zmianę. 

* * * 

I zmiana przyszła. Rok 18-ty biegł 
po przez jesienne miesiące, ku swemu 
krańcowi. Dnia pewnego do dworu zaw” 

  

zbudowany został w r. 1263. 

tał obcy dragon, a wraz z nim: „Befehl!* 

Po godzinie zadudniły ciężkie żółte buci 
ska na kuchennych schodach. Wszyscy 
tam byli z jeireitrem na czele. Zrzadka 
tylko dźwięknęła ostroga. Nie tacy to 
ludzie, żeby stać w kuchni, na pożegna- 
nie przyszli do pokoju kredensowego, u- 
stawili się pięknie, w pasach, przy ka- 
waleryjskich bagnetach, nawet czapki po 
tutejszemu zdjęli. Za stosowne uważali 
dziedziczkę pożegnać i pani domu dzię- 
kowač: „Jawohl Gnadige Frau! es ist 
Krieg!“ 

Pojechali. Niosły ich odpasione na 
litewskim owsie trakeny, a z obłoku ku- 
rzu wysterczały końce polowych  „Hel- 
mów*. 

Nastała złowroga cisza. Gościńcem 
kędyś ciągnęły tabory. Tam gdzieś, do- 
kąd pojechał geireiter des...  Dragonen- 
regiments Ludwig Schreier, hoch zu 
Ross, w cywilu zdaje się — Brieftrd- 

ё er 
Od Szadowa, od Krakinowa, Rozali- 

na i od Janiszek, dymiły w kurzu tra- 
kty i szosy i gościńce. Wielka armja 
opuszczała Litwę. Ogrodnik wnosił aga- 
wy do oranżerji, przekwitły kwiaty i 
pszenica w czas nie zdjęta zrosła się na 
pniu, oddawała słodkawo w bułkach. Po- 
kazały się iarzębiny, zżółkły jesiony, li- 
ście poczęły opadać, nastały długie kar- 
bidowe wiecżory i niespokojne noce. 
Napady, ciągłe napady. Czy wicher trą- 
ci okiennicą, czy pies zbyt długo ujada, 
czy tak, zbudzi się kto ze snu, nadsłuchu 
je czy nie idą jeszcze. — W takich wa- 
runkach trzeba było do Świąt Bożego 
Narodzenia się przygotować, kutję spre- 
parować, żeby i kisiel i mleko mako- 
we i ryba i t.d. 

Obejrzałem ze Wszystkich stron 
Stała Wystawa Sztuki: pod zarządem p. 

A, Sapira przechodzi obecnie swój trzeci 
sezon i po raz trzeci zmienia: miejsce poby- 

tu: na początku mieściła się kątem w bib- 
ljotece Syrkima, potem w: biurze Cooka, te- 

maz ma własny lokal pnzy ul, Wielkiej 32. 
Dwa pokoje ma parterze — jeden duży, dru 
gi mniejszy. Nie jest to oczywiście pomiesz- 
czemie całkiem comłvenable: salon sztuki 
wymagałby parkietów i marmurów. Ale 
jest to nareszcie pomieszczenie własne; 

skoro instytucja, forsowania w Wilnie przez 
p. A. Sapira, zdobyła się na nie, znaczy się, 
że ma możliwości rozwoju, że jest Wilmu 
potrzebna. 

Stała Wystawa Sztuki mie rości pre- 
tensyj ami do reprezenitowania malarstwa 

wileńskiego ani do demonstrowania przed 
publicznością jakiegoś określonego kierun- 
ku: nie odznacza się więc tą ekskluzywnoś- 
cią, która bywa właściwą zdecydowanym u- 
grupowaniom artystycznym, mającym swój 
wytknięty program. Stała Wystawa p. Sa- 
pina jest przypadkowem nagromadzeniem 
pewnej ilości obrazów.  Przypadkowość 
miewa zalety, ale miewa i wady. Dobrze 
jest widzieć dzieła wóżnych artystów, od- 
mienne kierunki, techniki i szkoły: varietas 
delectat. Jednakże przypadkowość może 

wpływać ujemnie ma dobór wystawianych 
rzeczy, albowiem wystawie tego rodzaju 

chodzi przedewszystkiem o ilość ich, nie 
jalkość. Sto czterdzieści obrazów, reprezen- 
tujących dwudziestu malarzy, to za dużo: 

nietylko ze względu ma dwa pokoje, ale i ze 
względu nia sztukę. Pp: Szloma Białogórski 

(osiem,obrazów) i Józef Maculewicz (sześć 
obrazów), mogliby wstrzymać się jeszcze 
ze swoją exhibition, 

Wt. Dunin-Marcinkiewicz jest tak popu- 
larny, że może nie wystawiać wogóle; pp.: 
Piotr Sergiejewicz, Mojżesz Lejbowski, 
Marjan Iwańcow i Jakób Szer powinni byli 
wystąpić mieco oszezędniej: p. Szer nie- 
koniecznie ma mację, sądząc, że wystawa 
jest arką Nioego i wszystko czyste i nie- 

czyste musi być w miej do pary: dwie Wi- 
lenki, dwa Narocze, dwa Zaułki Kazimie- 
rzowskie, dwa  Dziedzińce synagogalne... 
Czasami jedność lepsza od dwóch, a czasa- 
mi dobrze, gdy wogóle czegoś niema, 

Tym sposobem możnaby całą wystawę 

zredukować do połowy. Przetrzebienie nie 
pozbawiłoby jej mocy wyrazu. Przeciwmie, 

pozostałyby rzeczy wartościowe, które gi- 
ną teraz wj natłoku i w niefortunnem roz- 
mieszezeniu obrazów. Wytrzebioną resztę 
możnaby złożyć gdzieś w. kąciku dla amato- 
rów: osobliwości. 

Takie są minusy wystawy. Zkolei 

kwestja neutralna, a na końcu plusy. 
Neutralna. Na wystawie mamy sto 

czterdzieści obrazów pendzla dwudziestu 
malarzy, Na sto czterdzieści obrazów — 
sześćdziesiąt osiem, a więc 50 proc. pow- 
tarza motywy wileńskie lub majbliższych o- 
kolie Wilna. Kalwarja, Puszkarnia, Zarze- 

cze, Sofjaniki, Jerozolimka, Alumnat, Ka. 
tedra,  Skopówika,  Bernardynka,  za- 
ułki... Gdybyż  usiłowamo  wyszu- 
Каё nowe zakątki, mowe  mieznane 
partje, spojrzeć ma stare mury i wyboiste 
dziedzińce z nowego punktu obserwacyjne- 

go. Zawsze można na rzecz spojrzeć, gdy 
się chce, z innej jeszcze strony. Gdy obej- 
rzało się ją z czterech kątów możma jeszcze 
zobaczyć jak wygląda zgóry; gdy widziało 
się zgóry, można spróbować podpatrzeć ой 
dołu. (Za mało jest oglądać coś: trzeba pod- 
glądać. Podglądanie jest rozkoszą. A jakaż 
może być satysfakcja w oglądaniu naprzy- 
kład Skopówki przez objektyw Bułhaka ? 
Wygląda ona wówczas bardzo dystyngowa- 
mie į ceremonijalnie, a skutkiem tego ba- 
malnie. Jest to wogóle przywiązane do sta- 
rych murów, i gmachów — ten uświęcony 
tradycją front, na który zwykło się patrzeć. 
A stawa budowila — to jak starsza pani: 

z tyłu bywa piękniejsza. I dlatego też — 
1 vaut mieux la regarder de dos que de fa- 
ce: elle a une croupe admirable. Tymicza- 
sem wszyscy artyści na Stałej Wystawie 
patrzą na tte same katedry, Skopówki i Ber- 
nardymki wciąż de face: wciąż » tego sa- 

mego punktu widzenia. Obrazy więc ich są 

W salonach Oficerskiego Kasyna 
Garnizonowego 

jedmostajne, nudne, szablonowe — jak pocz 
tówki kolonowane, gorzej lub lepiej odbite, 
Na jednej zamazały się farby, na innej kon 
tury wyszły zbyt czanno: ot, i cała różnica. 
Wiięc, jeśli nie każdy jest Jamonttem, by 
spojrzeć na Wilmo mowiemi oczami i z mo- 

wem "uczuciem, miech ostatecznie maluje 
sobie Wilno, ale miech mie wystawia. 

Nakoniec przychodzą plusy: Z dwudzie- 
stu malarzy wyróżniłbym następujące па- 
zwiska w porządku alfabetycznym: Ludwik 
Borowski, Michał Duniec, Jan Dębicki, Jó- 
zef Horyd, Eugenjusz Kazimierowski, Mar- 
jam Kulesza, Adam Miedzybłocki, Benejon 
Michtom i Krystyna. Wiróblewska. Borow- 
skiego wyróżniłbym za trzy rysunki piór- 
kiem, poprawne i staranne; Duńca za młodą 
indywidualność, usiłującą zmaleźć swój 
styll i wyraz; Dębiekiego za świeżość, czys- 
tość i elegancję wykonania akwarelowych 
motywów. Wilna: Romerówka (pod wpły- 
wiem Jamontta) i zaułek Kazimierzowski; 
Horyda — za wyraźną indywidualność ar_ 
tystyczną; Kazimierowskiego za popraw- 
mość i zmakkomicie opanowaną technikę a- 
kwarelową; Kuleszę — za spokój i opra- 
eowanie szczegółów; Miedzybłockiego za 
niektóre pejzaże; Michtoma za. twarde lecz 
drzeworytniczo - stylowe rysunki tuszem; i 

  

Michaż Duniec. MĘŻCZYZNA. 

wikońcu Krystynę Wróblewską za jej port- 
ret p. X., w którym wpływ Śleńdzińskiego 
krzyżuje się efektownie z wpływem Zaka i 
Kramsztyka. Również za Domki, różowe : 
jasme, modernizujące w: układzie, malowan= 
szeroko i śmiało. 

Należałoby również napisać coś o ka- 
talogu wystawy. O tem, że nie pisze się pa- 
rom, zaulek, jabloń, Wileńka, Przątka, 
Dziewczna, rzeka Niemam, Zachód slonca, 
Podwórek... IAle wszystko jedno: „dyrelk- 

cja* wystawy nowego katalogu nie wydru- 

  

ktuje.. Wysz. 
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PECH 

BARCELONA. PAT. — Losowanie 

słynnej świątecznej loterji państwowej od- 
było się pod znakiem sensacji, Główna wy- 
grama уу sumie 15 miljonów padła na nu- 
mer, iktórego właściciel oddał się w przed- 
dzień dobrowolnie w ręce sprawiedliwości 

za minimalne nadużycie, dokonane w związ 

ku z loterją. Mianowicie, trudniące się za- 

wodowo rozsprzedażą losów, loteryjnych, 

sprzeda! przez pomyłkę 100 udziałów wię- 

cej, niż mógł. 

Rząd wstrzymał wypłatę aż do rozstrzy 

gmięcia! kwestji. Chodzi o to, czy numer 

głównej wygranej będzie anulowany, czy 

też nastąpi rodzaj podziału między wszyst- 
kich posiadaczy udziałów. 

Zaproszenia u Pań Gospo- 
dyń I W.A. 

ul. Mickiewicza 7 m. 4 
tel. 3 28. 

I przyszli... 
Rosyjscy jeńcy wojenni, zbiegli z nie- 

mieckich obozów koncentracyjnych, lub 
maruderzy cofającej się w r. 1915 armji, 
stanowili na Litwie element trojakiego 
rodzaju: znikoma ich część, nastrojona 
wojowniczo, bądź patrjotycznie nawet, 
dokonywała napadów na niemieckie pa- 
trole, żandarmów, oficerów administracji 
i tabory; więcej już było takich, co w 
podartym szynelu, z torbą na plecach, 

bez broni, a z kijem, zachodzili do wsi, 

do dworów, prosili chleba, pieniędzy i 

szli dalej, czekając w tułaczce rychło się 
wojna skończy. 

Większość jednak tworzyła poprostu 
bandy zbójeckie, rabując kogo i co się 
da. Steroryzowana ludność, nie mogąc 
marzyć nawet o samoobronie, bojąc się 
Niemców i bojąc się swoich, chowała 
bandytów ze strachu przed ogniem i 
zemstą. 

Wtedy to weszły w modę „obrezy“ 
karabiny o skróconych lufach, które pod 
kapotą można było łatwo ukryć, a strze 
lać z bliskiej mety wygodnie. 

* * * 

Przyszli. Najpierw pies zaszczekał, 
ale zgłuszyły go strzały. Strzały naoślep, 
w okna, kule poprzez okiennice i szy- 
by w sufit. Noc była ciemna, chłodna. 
Kanonada dla tych, co się ze snu zbudzili 
—- straszna. Oto im właśnie chodziło: 
działanie psychologiczne, teror, panika, 
chaos we dworze, przerażenie. Było ich 
sześciu, tylu co kiedyś dragonów. Na 
twarzy maski, w ręku obrezy: „otpiraj!”. 
Otwarto. Wszystko odbyło się zwyczaj- 
nie, t. zn. tak, jak w powieści: Jeden po- 
został na czatach, inni do skroni przysta- 

wiali zimne (oczywiście) lufy, gorącz- 
kowo, naprędce przeszukali dwór, za- 
brali z palców pierścionki, trochę pie- 
niędzy, słoniny, masła, ubranie, bieliznę 
i poszli. Poszli gdzieś w czarną noc, a 
jeden z nich nazywał się Jefrem Danilen- 
ko. — Chłopi go we dwa tygodnie póź- 
niej złapali, zbili, odebrali część zrabo- 
wanych przedmiotów i „po domowemu'* 
osądzili i „po domowemu* rozstrzelali 
z takichże samych obrezów. Niemców 
już nie było. Każda wieś wykopała z pod 
buraków, z pod ogórków czy chmielu, 
rosyjską, porzuconą wintowkę i męż- 
nie stawiała opór bandytom. ; 

Ale święta Bożego Narodzenia być 
musiały. I obrus czysty i siano pod nim. 
Okna od kul zalepiano papierem... a 
dziury w suficie gliną. Po domowemu. 
I do stołu zasiadło wiele osób. Nas*ój 
był świąteczny, spokojny, wesoły. Służba 
składała powinszowania w pokoju kre- 
densowym, ekonom był pijany i ogrod- 
nik też. — Z Rosji powracali ewakuowa- 
ni. Ale czwartego dnia nie było już 
śladu idylli świątecznej. -- Znów przy- 
szła zmiana, znów skończyło się to, co 
było poprzednio. Nastrój prysnąt Od 
wschodu szły groźne chmury. 

I w taki to dzień, jak dziś właśnie, 

tylko bardziej śnieżny i bardziej mroż- 

ny, jechało się w rozwalinach, bocznemi 
drogami na południowy — wschód, do 
Wilna. jechało się bez dzwonków, jed- 
nostajną drogą, poprzez lasy, chrusty, pa 
stwiska, pola. Miarowo kołysał się zad 
koński pomiędzy hołoblami i duha nad 
głową kasztanka, duha bez dzwoaków, 

bez janczarów. aż. 
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Zalštie na ulicy Żydowskiej 
WILNO. — Wczoraj wieczorem na ul. Ży- 

dowskiej 10 koło piekarni Borowskiego miało 
miejsce zajście wywołane przez grupę osób, 
która stanęła w obronie zbankrutowanego kup 

' za, któremu Borowska odmówiła kawałka chie- 
Ba. 

Przebieg zajścia był następujący: Exkupiec 
z ul. Niemieckiej 9, będąc w nędzy, udał się 
wczocaj do swej znajomej piekarki Borowskiej 
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TZEGŁSNWGOCI 
CZWARTEK 

Dzia 28 

Tomasza 
jutro 

Evgenjusza 
DIENA 1 >> 

KOMUNIKAT STACJI METEORQOLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WIŁNIE: 

Z DNIA 28 GRUDNIA 

Ciśnienie średnie: 711. 

Temperatura średnia: 0 

Temperatura nawyžsza: +. 

Temperatura najniższa: —l. 

Opad: 

Wiatr: południowo - wschodni. 

Tendencja: lekki spadek ciśnienia. 

Uwagi: drobny śnieg. 

PROGNOZA P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

Przeważnie pochmiwno. Miejscami mglisto 

a możliwością opadów. Po nocnych przymroz 

kach w dzień temperatura w pobliżu zera. — 

Słabe wiatry zachodnie, na wybrzeżu umiarko 

wane południowo - zachodnie. 

Wschód słońca g. 7,42 

Zachód słońca g 14,57 

  

MIEJSKA 
— RUCH PIESZY I KOŁOWY M. 

WILNA. W dniu 27 bm. Centralne Biuro 

Statystyczne m. Wilna zatrudmiło pewną i- 

łość bezrobotnych praecowmików unayrsło- 

wych przy obliczaniu natężenia ruchu pie- 

szego i kołowego w najbardziej ruchliwych 

punktach miasta. Badanie statystyczne te- 

go rodzaju, przeprowadzame wi pewnych sta 

fych okresach czasu w wielkich miastach 

jest bardziej skomplikowane i wymaga 

większego makładu czasu i kosztów, miżby .. 

się zdawało, Wystarczy powiedzieć, że ma 
skrzyżowaniu ulie Mickiewicza i Wileń- 
skiej, aby ująć jednocześnie ruch kołowy, 
pieszy i osób w autobusach, trzeba zatrud- 
nić aż 16 osób. Korzystając z pracy bez- 
robotnych, skierowanych przez Wojewódz- 
ki Komitet do Spraw Bezrobocia, Central- 
me Biuro Statystyczne będzie miało moż- 

dów i osób w: różmych punktach miasta i 
w różnych okresach czasu. Chwilowo ltytu- 
iem próby są przeprowadzane obliczenia 
na sforzyżowaniu ulie Wileńskiej i Miokie- 

wieza oraz na Zielonym Moście. Po Nawym 
Roka badamia podobne będą przeprowadzo 
ne w innych punktach miasta. 

— UMOWIA Z „ARBONEM*, W dniu 
20 bm. ma się odbyć posiedzenie miejskiej 
komisji komunikacyjnej w sprawie osta- 
tecznego omówienia proponowanych przez 
„Arbon“ zmian iw umowie dzierżawnej. 

Jak wiadomo „Arbon* proponuje wy- 
płacanie ma przyszłość 3 proc. brutto miast 
150 tys. zł. mależmości dzienżąwnej za eks- 
ploztację komumikacji miejskiej, jak to 
było przewidziane w umowie na r. 1932, a 

ponadto żąda pozostawienia mu wolnej rę- 
ki przy opracowamiu tras i cennika. 

— OPŁATA ZA WODĘ. Wobec tego, 
że cały szereg posesyj zalega 'w opłacie na- 
ieżności za wodę miejską, magistrat pro- 
jektuje zastosować iw obec opieszałych sank 
cje w formie wyłączenia dopływu wody. 

Magistrat liczy, że w: ten sposób zwięk- 
szy swe wpływy z tego źródła. 

— ZACHOROWIANIA ZAKAŹNE. — 
W ubiegłym tygodniu zanotawano w: Wilnie 
63 wypadki zasłabnięć zakaźnych. W tej 
liczbie było 15 wypadków ospy wietrzmej: 

ZATRUDNIENIE  BEZROBOT- 
NYCH. — Na mobotach kanalizacyjnych 
przy ul. Kalwaryjskiej, magistrat zatrud- 
mił 50 bezrobotnych. 

WOJSKOWĄ 
— KOMISJA POBOROWA. 11 stycz- 

mia odbędzie się przy ul. Bazyljańskiej 4 
a Ikomisja poborowa dla opiesza- 

KOLEJOWA 
— Karty rejestracyjne kolejowe. — Z dn. 

7 stycznia rb. władze kolejowe wprowadzają 
karty rejestracyjne do przewozu przesyłek to 
warowych wewnętrznych na kolejach PKP. 

Każdy nadawca nadający przesyłkę powinien 
zaopatrzyć się na stacji nadania w kartę reje- 
stracyjną i wypełnić ją według poszczegól- 
nych rubryk, z wyjątkiem rubryk  obwiedzio- 
nych grubemi linjami, które wypełniają właści 
wemi danemi pracownicy kolejowi. 

Wypełniający kartę rejestracyjną doręcza ja 
w ie towarowej stacji nadania łącznie z ii- 
stem przewozowym. Cena karty rejestracyjnej 

а Ё:згузі'сіе przewozy wynosi 10 gr. od prze 
sy 

SZKOLNA 
— Powrót kuratora. — Kurator Wileńskie- 

go Okręgu Szkolnego p. Kazimierz Szelągow- 
skii powrócił z Warszawy i objął urzędowa- 
nie. 

RÓŻNE 
— Polowania na drobną zwierzynę. — Dy- 

sekcja Lasów Państwowych w Wilnie zawiada 
mia że w bieżącym sezonie zimowym odbędzie 

się na terenach poszczególnych nadleśnictw ca 
ły szereg polowań na drobną zwierzynę, w któ 
sych zapisujący się gość poza kosztami poiowa 

LAA O 

| NOC SYLWESTROWA W „POLONIĘ 
ma od 5 lat tradycję najweselszego powitania Nowego Roku, 

i najbardziej urozmaiconym atrakcjom i 
Prosimy o wcześniejsze zamawianie stolików. 
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rosząc 2 kg. chleba i chcąc zostawić zegarek 
Eko gwarancję, że należność zwróci. Borow- 
ska wyrwała mu jednak chleb z ręki, a w do- 
datku wyrzuciła G. za drzwi. 

Przechodnie — świadkowie zajścia zebrali 
się w liczbie kilkudziesięciu osób przed piekar 
nią i po wybiciu szyb usiłowali dostać się do 
środka. Tłum rozproszono. 

  

nia i dojazdu opłaca ustaloną od zabitej 
zwierzyny taksę. : я 

Szczegółów udziela Dyrekcja (Wilno, uł. 
Wielka 66, tel. 12-79) albo poszczególne nad- 
leśnictwa. 

— Kurs dla prelegentów. — Jak się dowia- 
dujemy kurs dla prelegentów, instruktorów i 
lotnych katechetów odbędzie się w czasie cd 
dnia i7 1. — 17 3. 1933 roku. Program obejriu 
je wykłady: p.p. prof. Fr. Bossowskiego, St. 
Glasera, J. Oko, i ks. ks. prof. dziekana Ign. 
Świrskiego, Al. Wóycickiego, L. Puciaty, „Aa, 
Cichońskiego, H. Hiebowicza, W. Urmanowicza 
W. Suszyńskiego i J]. Zdanowicza. 

Wykłady będą się odbywały w lokalu Seini 
narjum Teologicznego USB (Uniwersytecka 7) 
Na kursie omawiane będą zagadnienia dognia- 
tyczne, moralne, filozoficzne, ekonomiczne pra 
wne i społeczne. 

Zapisy na kurs przyjmuje i udziela informa 
cyj ks. Al. Mościcki w Archidiecezjalnym Insty 
tucie Akcji Katolickiej (ul. Metropolitalna I) 
codziennie od godz. 11—13. 

— OPŁATY KOMISJONERÓW POL.- 
SKICH NA ŁOTWIE. Konsulat Łotewski 
w Wilnie zawiadomił Izbę Przemysłoso - 

Hiandlową, że komisjonerzy zarejestnowa- 
nych zagranicą firm, które mie wykupiły 
w Łotwie świadectwa handlowego, o ile 
chcą podróżować po Łotwie celem okazy- 
"wamia wzorów towarów lub przyjmowania 

obstalunków dla reprezentowanych przez 
siebie firm, powiinni wnieść do urzędów 

oelmych podatek w wysokości 150 łatów mie 
sięczmie za jedną reprezentowaną firmę, a 

za każdą mastępną — po 30 latów, lub ro- 

czmie za jedną reprezentowaną firmę 600 
łatów, a za mastępne — po 150 łatów. Przy- 
tem wspomniani komisjonerzy powinni 
przedsta: wydaine przez swój rząd lub 
Izbę Przemysłowo - Hamdlową legitymację, 

zallegalizcwsną przez Łotewskie Konsulaty 
(Valedibas Vestnesis Nr. 282 z 13 от 

1932 m. 

      

    

  

Przeciw obstrukcji, hemoroidom, zaburze- 
niom w żołądku i kiszkach, zastoinie w wą 
trobie i śŚledzionie, bółom krzyża, zaleca s 
picie naturalnej wody gorzkiej „„Franciszka-jó- 
zeia kilka razy dziennie. Żąadać w aptekach. 

   

BALE I ZABAWY 

— Noc Sylwestrowa w Ognisku Akademic- 
kiem. Wszystkich smutnych i bezdomnych, 
którzy dzień 31 stycznia 1932 r. pragną spędzić 
w atmosferze akademickiej beztroski zaprasza 
do lokalu Ogniska Akademickiego na „Noc Syl- 
westrową* Zarząd Ogniska. Wejście tylko za 
okazaniem zaproszenia 2 zł. i 3 zł. (zaprosze 
nia można otrzymać w lokalu Bratniej Pomocy 
(ul. Wielka 24) godz. 1 — 3 po poł. w pia- 
tek godz. 8 wiecz. 

Zarząd wojewódzkiego koniitetu Dni Prze- 
ciwgruźliczych zawiadamia, że dnia 31 grudnia 
r.b., w lokalu Zielonego Sztralla, ul. Mickie- 
wicza 22, odbędzie się „Dancing Sylwestrowy”, 
zorganizowany staraniem komitetu. Całkowity 
dochód przeznaczony na istniejące już, prewen- 
torjum dla dzieci zagrożonych gruźlicą. Ze 
względu na wielkie zainteresowanie zabawą 
organizatorzy upraszają o wcześniejsze zama- 
wianie stolików. Wejście wyłącznie za zapro- 
szeniami. 

Wstęp 2 zł., akademicki — 1 zł. 50 gr. 

— Aeroklub Wileński podaje listę osób, któ 
re raczyły przyjąć obowiązki honorowych go- 
spodarzy na balu urządzanym przez Aeroklub 
Wileński w dniu 31 grudnia 1932 roku pod na 
zwą „Sylwester u Lotników". 

płk. Stefanostwo Biestkowie; płk. Stefano- 
stwo Błoccy; płk. Mikołajostwo  Boltuciowie; 
Zygmuntostwo  Bortkiewiczowie; inż. Tadeusz 
Budz; inż. Włodzimierzostwo  Butkiewiczowie; 
gen. Dąb - Biernaccy Stefanostwo; mjr. Karoio 
stwo Czarnoccy; Witoldostwo Czyżowie; płk. 
Eugenjuszostwo Dobaczewscy; płk. Bolesław 
stwo Dziubińscy;  Kazimierzostwo Falkowscy: 
płk. Władysławostwo Filipkowscy; płk. Jano- 
stwo Filipowiczowie; kpt. Henrykostwo Gie- 
drojciowie; pik. Waclawostwo  Iwaszkiewiczo 
wie Witoldostwo Hulewiczowie; Leonostwo'izy 
dorczykowie; Marjanostwo Jankowscy; Alek- 
sandrostwo Januszkiewiczowie;  Stanisławo- 
stwo Kempistowie; Waclawostwo Kowalscy; 
płk. Wincentostwo Kowalscy; płk. Bolesławo- 
stwo Krzyżanowscy; inż. Józef Łastowski; Wi- 
toldostwo Maleszewscy; Kazimierzostwo Opo- 
czyńscy; kpt. Stanisławostwo Pawluciowie: 
Mieczysławostwo Plucińscy; pik. Michałostwo 

  

   

Pakoszowie; Janostwo _ Pietraszewscy; kpt. 
Eranciszkostwo Pytlowie; Józefostwo Przyłuscy 
Edwardostwo  Ratyńscy; płk. Wacławostwo 
Stachiewczowie; Kazimierzostwo Sz By: 
Władysławostwo Szmidtowie; pik. Ka: 
Stachiewiczowie; Kazimierzostwo Szelągowscy; 
rzostwo Tramecourt; Aleksandrostwo Wysoc- 
cy. 

— Resursa Rzemieślnicza w Wilnie. zapra- 
sza rzemieślników i ich rodziny oraz wprowa- 
dzonych gości na uroczysty Wieczór Sylwestro 
wy który odbędzie się w dniu 31 grudnia rb. 
o godz. 22 w lokalu własnym przy ul. Bakszta 
2 z udziałem władz samorządu rzemieślniczego 
Resursy i Związku Cechów. 

W programie przewidziane są występy re 
EC oraz cały szereg atrakcyj i niespodzia- 

nek. 
„Pozostałe stoliki są do zamówienia w zarza 

dzie Resursy codziennie w godzinach 19—21. 

TEATR I MUZYKA 
-— Teatr Wielki na Pohulance, daje dziś czarującą premjerę egzotycznej sztuki Pagnola „Marjusz”, której ciekawe 1i9 ma.si lskiege por tr a także  rozkwiłająca «a niem cudowna 

pieśń miłosna dwojga młodych serc (Marjusza 
i uroczej handlareczki ryb — Fanny; 1 nad 
tem wszystkiem tęsknota za niedoścignionen 
pięknem i nieosiagnietą dalą stwarza cziość 
niecodzienną i godną widzenia. 

Obsada pierwszorzędna, z gościnrym wy- 
stępem ulubieńca Wilna Leonem Wolłejką w 
roli ojca Marjusza. Režyserja Tomaszewskiego Dekoracje Makojnika. 

niespodziankom 
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SŁOWO 

Pogrzeb ś.p. prof. 
Wiktora Staniewicza 
W dniu 28 grudnia złożono na ementa- 

rzu na Rossie na wieczny. spoczynek zwło- 
ki zasłużonego profesora USŚB., śp. Wikto- 
ra Stamiewicza. Tirumna. spoczywała w ko- 
ściele uniwersyteckim św. Jama na wspa- 
niałym katafalku pod zdobnym w srebnzy- 
ste draperje baldachimem z czammej ma- 
terji. Katafalk był udekorowany krzewami 
i kwiatami i otoczony mnóstwem świateł. 

Nabożeństwo żałobne ieelebrował o godz. 
10 ks. prof. Puciata w asystencji kleru. Po 

nabożeństwie nastąpiły egzekwje. W koś- 
ciele obecny był, zastępujący mieobecnego 
w. Wilnie wojewodę wileńskiego p. mwice- 
'wojewoda Marjan Jamkowski, dalej J. M. 
rektor USB. prof. dr. Kazimierz Opoczyń- 
ski, prorektor prof. dr. Aleksander Janusz- 
kiewicz, dziekani i profesorowie, wszyscy 
w togach, poprzedzani berłami unwensytec- 
kiemi, osłoniętemi krepą. Stawili się licz- 
nie korporanci ze sztandawami i mnóstwo 
młodzieży akademickiej. Kondukt żałobny, 
wyruszywszy z kościoła główną bramą koś- 
cioła, zatrzymał się w murach uniwersytec- 
kich. Trumnę złożono na dziedzińcu Piotra 
Skargi na wzniesieniu. 

Z kamiennego podjum przemówił pierw- 
szy J. M. rektor Opoczyński, składając i- 
mieniem Senątu należny hołd śp. Wiktoro- 
wi Staniewiezowi, pierwszemu z wyboru 

rektorowi Wszechnicy Batorowej, żegnając 
jednego z najlepszych i najzasłużeńszych 
jej profesorów, uczomego męża, b. rektora, 
b. dziekana, składając Mu ostatnie podzię- 
kowanie za prace i zasługi, położone dla u- 
miwiersytetu, który pod rektonskiem ber- 
lem śp. Stamiewicza pierwsze stawiał kmoki 

i odbudowywał się wśród trudmych warun- 
ków. Imieniem wydziału matematyczno - 
przyrodniczego pożegnał zmarlego profesor 
Kempisty, przypominając biografję śp. 
prof. Staniewicza i kreśląc jego zasługi 0- 
koło zorganizowania studjum matematycz- 
nego i innych wydziałów, podmosząc mie- 
strudzoną pracę profesora przy odbudowie 
wszechnicy wileńskiej. 

Piękne wspomnienie pośmiertne poświę 
cił z kolei zmarłemu profesorowi p. dyr. 
Śliwiński imieniem tej najstarszej młodzie- 
ży, dziś już zgrzybiałej, imieniem przyja- 
ciół przypominające tułaczkę, węzienie i wy- 

gnanie ojea śp. Staniewicza, przyjaciela 
i owskiego, przypominające, iż dom ro- 

dziców zmarłego w stolicy carskiej Rosji 
był ogniskiem ducha polskiego i mocy. 

'Wireszcie przemawiali: prezes Bratniej 

Pomocy Ochocki rx: imieniu ogółu młodzie- 
ży i absolwent USB. p. Korowajczyk imie- 
niem uczniów zmarłego, składając w gorą- 
cych słowach hołd młodzieży ukochanemn 
profesorowi. 

Po przemówieniach żałobnych ujęli 
trumnę na barki profesorowie USB. i zło- 
żyli ją ma rydwanie, Trumnę okryto rek- 

torską togą szkarłatną. Pochód otwierały 
korporacje studenckie ze sztandarami, po- 
ezem niesiono wieńce od Rektora i Senatu, 
od młodzieży akademickiej i inne, Niesiono 
ordery, któremi udekorowany był śp. prof. 
Staniewicz, 

Za trumną postępowała rodzina zmar- 
łego, wicewojewoda wileński Janikowski, 
rektor, dziekani i profesomowie, młodzież 
uniwersytecka, liczni znajomi, byli ucznio- 
wie zmarłego. 

30i 31 grudnia po raz drugi i trzeci --- 
„Marjusz“. 

—Uwaga! Sylwester na Pohulance. — Вг- 
dzie nocą humoru i Śmiechu, pełną ciekawy”h 
niespodzianek. Na program złożą się: tak lubia 
ny przez wilnian chór „Rewellersów** Święto- 
chowskiego (z nowym programem), żart sce- 
niczny pióra artystki I. Ładosiówny (w wy- 
konaniu najwybitniejszych sił zespołu), najnow 
sze przeboje śpiewne, Oraz na zakończenie ka- 
pitalna farsa Sylwestrowa „Sylwester bez kłam 
stwa* z Grolickim, Jasińską - Detkowską, Nie 
dźwiecką i innymi na czele. 

Początek o godz. 11.30 w nocy. 
— Stały teatr objazdowy teatrów miejskich 

ZASP w Wilnie sygnalizuje: Prowincja powia- 
na już przygotować się na przyjęcie „Panny 
Maliczewskiej”. 

— Teatr muzyczny Lutnia. — Występy Ja 
niny Kulczyckiej. — Dziś grana będzie w dal- 
szym ciągu pełna humoru i werwy operetka 
Kollo „Lady Chic", która zdobyła sobie ogólne 
uznanie. Zniżki akademickie ważne. 

— Noc Sylwestrowa w teatrze Lutnia. 
Niezwykle barwne widowisko rewjowe ukaże 
się widzom w noc Sylwestrową w Lutni.. Bo- 
gaty program rewji p.t. „Yo-yo* Sylwestrowe 
składa się z 18 numerów, w których zaprezentu 
je się cały zespół artystyczny Lutni, zespoły 
taneczne girls „oraz pełna orkiestra pod batutą 
M. Kochanowskiego. Widowisko Sylwestrowe 
zawierać będzie aktualne przeboje, piosenki 
skecze, monologi, produkcje taneczne i balety. 
Wszystko to ukaże się na tle malowniczych de 
koracyj specjalnie przygotowanych przez arty 
stę malarza j. Hawryłkiewicza. Do rewji tej 
przygotowano nową bogatą wystawę. Opra- 
cowanie inscenizacyjne i reżyserskie K. Wy- 
rwicz Wichrowskiego. Początek o godz. 11.30 
w nocy. Bilety w kasie teatru Lutnia. 

— Najbliższa premjera w Lutni. — W tea- 
trze Lutnia rozpoczęły się prace przygotowaw 
cze do wystawienia ostatniej nowości wybor- 
nej operetki Falla „Róże z Florydy" Operetka 
ta ukaże się w styczniu w reżyserji M. Tatrzań 
skiego. 

— Zniżki biletowe do teatru Lutnia. 
Zgłoszenia celem ctrzymania bloczków zniżko- 
wych należy skierowywać do administracji tca 
tru Lutnia codziennie od 11 do 2 p. p. Žnižki 
te ważne będą na wszystkie przedstawienia, 
premjery, i dni świąteczne, z wyjątkiem wido 
wisk po cenach zniżonych i imprez obcych. 

CO GRAJA W KINACH: 

HELJOS — Kinomanjak. 
CASINO—Jasnowtosy sen. 

PAN: Pałace na kółkach. 
HOLLYWOOD — Rapsodja rumuńska. 
STYLOWY — Natchnienie. 
ŚWIATOWID — Na Sybir. 
LUX— Ułani... ułani... 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Okradzione mieszkanie. Kodziówna Ma 

rja (Królewska 4) zameldowała policji, że nie- 
znani sprawcy dostali się przez okno do jej 
mieszkania, skąd skradli garderobę damską, bie 
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JAN WOJCIECHOWSKI 
pseudonim Pierwotny 

Kapitan Inwaiida Wojsk Polskich, odznaczony trzykrotnie Krzyżem Walecznych, b. Członek Drużyn Bojowych 
Pciskiej Partji Socjaiistycznej Frakcji Rewolucyjnej z 1905 roku, Uczęstnik Związku Walki Czynnej o Niepad- 
egłość Polski, b. więzień Polityczny, b Członek Związku Strzeleckiego w Krakowie, b Emisarjusz Związków 

Niepodiegłościowych Polsxich = Stanach Zjednoczonych Ameryki Połnocnej, Oficer I szej Brygady Legjonów 
Polskich, Długoletni Członek Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskie]. 

Po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony ŚŚ. Sakramentari zmarł w Wilnie dnia 28-go grudnia 1932 roku 
w wiekn lat 42. Eksportacja zwłok do Kościoła Ostrobramskiego nastąpi w dniu 29. XII. b. r. o godz. 4 tej pp. z kostnicy 
Zakładu do badania raka przy ul. Połockiej Nr. 6. Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w dniu 30 b. m. o godź. 10-ej 
Pogrzeb odbędzie się dnia 30 b. m. o godzinie 4-ej pp. na cmentarz Rossa. 

O tych smutuych obrzędach zawiadamiają 

Š. p. kpt. 
Jan Wojciechowski 

W dniu 28 grudnia br. zmarł w Wilnie 
śp. Jan Władysław: Wojciechowski (Pier- 
wotny), kpt. imiw. MW, P. 

Do ostatniej ichwili. swojego życia: inte- 
resował się Om żywo sprawami Związku 
Imwalidów Wiojennych RP., w której to or- 
ganizacji czynnie pracował od szeregu lat. 

Śp. Wojciechowski urodził się w: War- 
szawie w 1889 r. Jako uczeń II-go gimna- 
zjum w Warszawie, należał do PPS. Frak- 
cji Rewolucyjnej, biorąc iw 1905 r. udział 
w organizowaniu politycznych strajków 
szkolnych. 

Rówmocześnie z pracą na terenie szkol- 
nym. prowadził on: akcję bojową, orgamizo- 
waną przez PPS. Frak. Rew. W 1910 r. po 
zdekomspirowaniu spisku, był uwięziony w 
Cytadeli Warszaiwskiej, skąd podstępem u- 
dało mu się zbiec. 

By uniknąć kary śmierci, ewenitualnie 
długich lat katorgi, аКа вю bezwględnie 
czekała, wyjechał do Krakowa i tam brał 
udział w organizowaniu „Związku Walki 
Czynnej*. W! tej ostatniej organizacji, jak 
również i w. Legjonach, występował pod 
pseudonimem „Pierwotny, 

Po zorganizowaniu w, Krakowie Związ- 
ku Strzeleckiego, brał zmarły czynny u- 
dział, pracując pod kierownictwem I-go 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. — 
W: 1913 r., kiedy wiładze austrjackie dowie- 
działy się o Jego pobycie ma terenie Kra- 
ikowa, poleconio Mu opuścić granice Austrji 
by tem samem uwolnić się od „niebezpiecz- 
nego rewolucjonisty”, za jakiego uchodził 
w Warszawie. 

Na skutek tej decyzji i po porozumie- 
mim się z Komendantem J. Piłsudskim, wy- 
jeżdża śp. Wojciechowski do Ameryki, 
gdzie wśród Kolonji Polskiej iw: Detroit or- 
ganizuje z polecenia Komendanta, Związek 
Strzelecki. Z chwilą wybuchu wojny świa- 
towej powraca On do kraju, wstępując do 
Legjonów Polskich. 

Wiadomość o odniesieniu ciężkich ran 
pod: Łowczówikiem dotarła do Stanów Zjed- 
noczonych Ameryki Półmocnej, przyczem 
prasa sądząc, że Wojciechowski umarł, 
umieściła na swoich łamach wspomnienie 
pośmiertne mastępującej treści: „jedną z 
tych wiadomości smutnych dla nas jest. 
przywieziona nam nowina o śmiemci na ро- 
lu Chwały znanego i tu w; Detroit strzelca 
polskiego Jama Wojciechowskiego, jednego 
z tych strzelców, którzy opuścili Detroit. 
(w pierwszych dmiach września. Wybuch 
wojny zastał Go w Ameryce, ale tu nie 
powstrzymał. Podążył pod swój sztandar i 
dzielnie pełnił siużbę wywiadowczą, w któ- 
rej uchodził za znawcę, piastując rangę po- 
rucznika w Legjonie Piłsudskiego. Zgimął 
w jednej z potyczek z Moskalami, przed 
miesiącem, ugodzony kulą moskiewską na 
czele swego plutonu. Niech chwalebna 
śmierć tego bojownika pokryje wstydu 'ru- 
mieńcem twarze tych, co przed jego odjaz- 
dem z Ameryki w potwome przeciw: Niemu 
zarzuty się bawili, lekceważąc gotowość Je- 
go i poświęcenie. On mie zbiegł z pola, ale 
krwią swoją przypieczętował, aby dowód 
dać, że nie wszyscyśmy jeszcze spodleli. 
Cześć Jego pamięci i oby nad grobem Je- 
go powiewał kiedyś w. czasie pokoju sztan- 

L L 
Cudna rapsodja dwóch serc 

„Car Л0] Ог 
wysnuta przez 

Janet Gaynor i Charies 
Farrella 

wzruszy — olśni — oczaruje 
wkrótce całe WiLNO 

inne drobne rzeczy łącznej wartości 270 
złotych. 

—ZAMACH  SAMOBOJCZY. Žy- 
dowenis Konstancja (Pióromont 14) usiłowała 
w stanie nietrzeźwym popełnić samobójstwo 
przez wypicie esencji octowej. Lekarz pogoto- 
wia udzielił zatrutej pierwszej pomocy odwo- 
żąc ją następnie do szpitala Sawicz. Stan de 
speratki jest ciężki. Przyczyny  targnięcia się 
na życie nie ustalono. 

— BÓJKA W PIWIARNI. —Wczoraj wie - 
czorem w barze przy ul. Kolejowej 3 wywią- 
zala się bójka między braćmi Jozeiem i Kom 
stantym Małachowskimi (Nieświeska 16) a 
właścicielem baru Józefem Piotrowskim. — W 
trakcie bójki Konstanty Małachowski otrzymał 
kilka ciętych ran w głowę, w lewą rękę i krę 
gosłup. Ranny zdołał jednak o własnych siłach 
zgłosić się do pogotowia, gdzie udzielono mu 
pierwszej pomocy, poczem ulokowano go w 
szpitalu żydowskim gdyż stan jego okazał się 
ciężki. 
S Podrzutek. — Na klatce schodowej do- 

mu nr. 13 przy ul. jakóba Jasińskiego 13 zna- 
leziono podrzutka płci męskiej w wieku około 
5 miesięcy. Przy podrzutku znaleziono kartxę 
z napisem: Ochrzczony, na imię juljan, wiex 
5 miesięcy'. Dziecko umieszczono w przytułku 
Dzieciątka Jezus.. 
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liznę i 

Koledzy Zmartego    i Zarząd Związku inwalidów Wojennych R. P. 

dar z Orłem Białym, w cieniu którego 
Zmarły do Walki szedł, 

Nie sądzonem Mu było umrzeć na Polu 
Chwały. Brał On udział jeszcze po wyle- 
iezeniu się z ran w szeregu bitew, a po noz- 
biciu oddziałów, pod Kaniowem, pracował 

jako instruktor w POW. Płoskirów: -Ukra- 
ina. W. czasie walk polsko - ukraińskich o 
Lwów, śp. Wojciechowski zorganizował 
pierwszą załogę obrony m. iLiwowa w szko- 
le im. Sienkiewicza. W czasie powstamia 
na Górnym Śląsku, brał On rówmież udział 
w walkach pod Kędzierzynem i Gliwicami. 
Zmolniony z wojska jako inwalida wojenny 
służył w oddziałąch granicznych PP., na- 
stępnie od 1925 r. był cichym pracowni- 
kiem na miwie społecznej, poświęcając się 

pracy dla imwalidów 'wojeńnych, oraz 
współpracując w organizacjach byłych woj 
skowych, jak Związek Legjonistów, Osadni 
ków itp. 

Zmarł jako zasłużony działacz Związku 
Inwalidów Wojennych RP. 

Cześć Jego pamięci! 
* * * 

Wzywamy wszystkich Legjonistow do 
gremjalnego uczestnictwa w oddaniu ostat- 
niej posługi i honorów Zgasłemu Koledze. 

Eksportacja zwłok z Zakładu Badania 
Raka ul. Połocka Nr. 6 do Kościoła Ostro- 
bramskiego nastąpi we czwartek o godzi- 
mie 16-tej. 

W piątek o godzinie 10-tej rano nabo- 
żeństwo żałobne w Kaplicy Ostrobramskiej 
— po południu zaś o godzinie 4-tej ruszy 
Kondukt pogrzebowy z Kościoła Ostro- 
bramskiego na cmentarz „Rossa“. 

W pogrzebie uczestniczyć będą Organi- 
zącje ze sztandarami. > 
Zarząd Okręgu Związku Legjonistów Pol, 

* 

Sekretarjat Wileńskiego Koła POW. 
prosi swych członków o jaknajliczniejsze 
wzięcie udziału w pogrzebie śp. kpt. I Bry- 
gady Legjonów: i członka POW. Jana Wioj- 
„ciechowskiego, 

SPORT 
KURSY NARCIARSKIE „STRZELCA 

° Pisališmy: juž o calym szeregu zapowie 
dzianych kursów. narciarskich. Sporo tego 
było, Obecnie dowiadujemy się, o jeszcze 
jednych. Organizuje je K. 8. „Strzelec” 
dla wszystkich a szczególnie dla członków 
Koła T-wa Przyjaciół Zw, Strzeleckiego 
na m. Wilnio i pow. wil. - i 

Kuws rozpocznie się jak tylko grubość 
pokrywy śnieżnej pozwoli na. wyruszenie 
w teren. 
„  Wanmunkii przyjęcia na kums są, mastępu 
jące: posiadanie kompletnego sprzętu mar 
ciarskiego oraz opłata 5 zł. od osoby. Dla 
nielicznych za dopłatą 5 zł. Klub dostarczy 
sprzęt marciarski. Zgłoszenia do К. &. 
„Stirzelee" Żeligowskiego 4 tel. 18-23, — 
Kurs trwać będzie dwa tygodnie. (t) 

JESZCZE JEDEN PROJEKT REFORMY 
MISTRZOSTW PIEKARSKICH 

Reorganizacja systemu mistrzostw pił- 
ikarskiich jest obecnie zadaniem żywo: |wSzy 
stkich pilkarzy interesującem nie więc dzi 
wmego, że niemal każdy okręg, a nawet 
poszczególnek luby wysuwają swoje pro- 
jekty. 

Dowiadujemy się, že K. S. Warsza- 
wiiamiki zamierza wystąpić z wnioskiem 
na temat omarwiianej ' reformy, 

Wniosek ten przewiduje: główną Li- 
gę państwową, trzy Ligi Okręgowe (pół- 
mocną, południową i śląską). W, skład 
Ligi wchodziłoby początkowo 12 klubów, 

  

ale po dwóch latach ilość ich spadłaby 
do 10. Dałoby się to przeprowadzić w. 
ten sposób, że spadałyby 
a awamsował jeden. 

Walki o wejście do Ligi 
eliminacjach między: Ainiai lirų 
gólnych lig okiręgowych, pirzyczem. ZWY- cięzca wchodziłby do Ligi, a. ostatni spa- 

dał do odnośnej Ligi okręgowej. 
Mistrzowie okręgów! walczyliby w. 

trzech grupach o awans do Ligi! okręgo- 
wej, ma miejsce bostatnich klubów w: każ 
p p okręgowej, które spadałyby do 

I ten projekt mie moża nazwać złym. 
'Wpmowadzałby om duże ożywienie, zrównał 
by- poziom poszczególnych grup, a Wil 

po dwa kluby, 

nu dał możność oglądania obcych dru- 
cych. 15. 
TNS TIT STT CIS 

Z POGRANICZA 
— święta na granicy — Jak wynika z mel 

dunków, nadeszłych do Wilna, święta na gra- 
nicy minęły naogół spokojnie. W wielu wypad kach straż polska i litewska — spotykały się przy! słupach „granicznych dzieląc się wzajem 
nie wrażeniami świątecznemi. 

с We wsiach nadgranicznych Koło Trok i Koltynian w „drugi dzień B. N. odbyły się za- bawy, na które licznie przybyła okoliczna hd- ność. 
Na granicy sowieckiej straż bolszewicka za 

chowała się poprawnie. 
— ZBŁĄDZILI. — Ww niedzielę rano 

koło Chocieńczye zatrzymany został na te- 
tytorjum polskiem patrol sowiecki w sile 
trzech ludzi. Żołnierze oświadczyli, iż pod- 
czas obehodu zbłądzili. Skierowano ich do 
dyspozycji władz, 

   

  

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
PROGRAMY ŚWIĄTECZNE. 

Nastrój świąteczny powinien być we- 
soły. 

W: myśl tej maksymy zjawiły się na e- 
kramach filmy pogodne. 

„HELIOS* wystąpił z „Kinomanja- 
kiem“ Haroldem Lioydem. Temat bardzo 
pouczający dla licznych adeptów. karjery 
filmowej. Haroldek jest wprawdzie pechow- 
cem, ale tem niemniej utrapienia gwiazdy 
filmowej niejednego odstraszą. 

Przygody Harolda w wytwórni, gdzie 
ma chęć nakręcać, są szeregiem dobrze do- 
branych gagów. Najlepsza jest seena prób- 
nych zdjęć, a wręcz świetna bójka w atelier 

Partnerka. Harolda Lloyda— Constan- 
cja Cummings jest u nas nieznana. Rolę 
swoją potraktowała z umiarem i talentem. 

Dla ciekawych tej sprawy — interesu- 
jące są wnętrza wielkiej wytwórni, dekota- 

cje itp. Publiczność lubi czasem zajrzeć za 
kulisy. 

Filmowo dobry był montaż obrazów 
przy pomocy kresek wachlarzowych i roz- 
suwanych. 

„CASINO dało kobiecy odpowiednik 
„Kinomanijaka“ w „Jasnoxžosym šnie“ Li- 
1janki Harvey. 

Też opętana. manją sławy kinowej, też 
niepowodzenia — ale imne ujęcie. 

„Jasnowlosy sen“ jest to špiewny film, 
raczej ilustracja. piosenki. 

Kopciuszek - Liljanka znajduje dwóch 
opiekunów, czyścicieli okien: Maurycego I 
(Henry Garat) i Maurycego II (Pierre 
Brasseur), Obaj kochają się w: niej. Ona 
ma trudny wybór, szczególnie, że nęci ją 
sława w Hollywood. Narazie ma tylko sta. 
ry wagoń, w którym mieszka i który nazy- 
wa się szumnie — „Willa Hollywood". Ro- 
mantyczne perypetje omal nie kończą sie 
ucieczką Liljanki do Ameryki, ale Maury- 
cy I wymową swą skłania ją do pozostania 
i rycersko ustępuje miejsca swemu rywalo- 
wi, Maurycemu II, 

"Film jest miły głównie ze względu na 
Liijankę, która stała się bodaj najpopular- 
niejszą gwiazdą. Ma dużo uroku i słodyczy. 
Naturalnie tańczy, boć to jei żywioł, ; 

„ Dobrze wypadl sen o Hollywood, ktėry 
jest poniekąd odbiciem rzeczywistości, 
gdyż Liljanka istotnie wyjeżdża do Ame- 
ryki, zaangażowana przez wytwórnię 
„Foxa”, 

„PAN“ przypomniał czlowieka 0 drew- 
mianej twarzy, fenomenalnego ekwilibrystę 
— Bustera Keatona, który tym razem wy- 

stąpił jako „Dobroczyńca ludzkości i“, šeiš- 
lej bezdomnej czeredy dzieci. ulicy. 

Miljoner (Buster Keaton), zakłada klub 
ala. uliezników, znosi guzy, boksuje się, u- 
daje księżniczkę, płaci kary sądowe, wszyst 
ko dla urwipołcia Clipa, a właściwie dla 
jego zgrabnej siostry (Anita Page), 

Filantropja miljonera: daje całkiem do- 
bre wymiki, bo niespodzianie przyczynia się 
do wykrycia i schwytamia, bamdy opryszków 

Przez cały ciąg obrazu raz po raz Wy- 
buchają salwy śmiechu, szczególnie, że na 
sali sporo jest młodzieży. Zresztą Buster 
Keaton umie „tworzyć śmiech”. 

Nad program idzie bardzo dobra w syn- 
chronizacji groteska rysunkowa Inweksa P. 
t.: „Frigo szuka pracy”. 

Program nowootworzonego kina „RE- 
WJA“ omawialiśmy osobno w muamerze 

DZ l e ` Z filmów: starszych i wznowion: - 
dać możnia: było przez święta: К 9 

УУЁ„НОЬЪУИ’ООШ-Е“ „Rapsodję ru- 
muńską" z zapomnianą dobrą artyst 
cellą Albani; ze" — 

| W „LUXIE* pierwszą polską komedję 
filmową „Ułami”, ograną już chyba do sta- 
nu zupełnego nasycenia; ь 

№ „SWIATOWIDZIE“ zawsze jeszcze 
mającą swych wielbicieli parę Śmosarst ka- 

w sławetnem „Na Sybir"; 
w „STYLOWYM* „Natchnienie* z Gre- 

tą Garbo, która niedawno odnowiła swoją 
legendę w „Mata-Hari* i zapowiada dalszy OE R z Hotelu". 

niejsze kina jak „Wir“ lub ,, isko“ 
dawaly na święta również w e 
Sci Out urozmaicone, 

gólnie ruch w, kinach był ożywiony. 
Przyczynił się do tego z jednej + šos Bride, я drugiej zaś obniżenie 

iletów, co należ liczyć d 
Pa kin. MME 

awet przy dzisiejszym braku i cena 25 gr, nie jest wygórowana, arų 

  

Najbardziej interesujące na najbliż 
ut 

jbližs przyszłość zapowiedzi, to: „Czemp* z Wai. lacem Beery i „Bezdomni“ wytw.  Sow- Kai ЕНЕ Tad, ©. 
: LICYTACJA RE 

DYREKCJA ZAKŁADU ZASTAW! KOMUNALNEJ 8 OSZCZĘDNOŚIĄ : . WILNA 
Wilno, ul. Trocka 14 (mury po-Franciszkańskie) 

Tel. 7-427 podaje do ogólnej wiadomości, że dni i 
p : ь ia 17 i 13 stycznia 1933, o godz. 5-tej po poł. Sdbażie się w lokalu Zakładu, Wilno, ul. Trocka 14 sprzedaż przez licytację niewykupionych i nie prolongowanych zastawów, przyjętych w Zakładzie za dowodami do Nr. 4486 któryca uigowe terminy (terminy sprzedaży z licytacji) upiyneły do dnia 1 stycznia 1933 r. . 

DYREKCJA



grodžię ska 
— ŻYCZENIA NOWOROCZNE. Staro- 

sta powiatowy w Grodnie p. Józef Drożań- 
ski przyjmować będzie życzenia noworocz- 
me dla Pana Prezydenta. Rzeczypospolitej 
i Rządu od przedstawicieli władz i urzędów 
państwowych i samorządowych ioraz od ог- 
gamizacyj społecznych w dniu 1-go stycz- 

mia 1933 m. w: godz, od 12-tej do 13-tej w 
południe w swoim gabinecie. 

— SĄD GRODZKI W NOWYM LOKA- 

LU. — Od: początku stycznia 1933 r. Sąd 
Grodzki: w Grodnie znajdować się będzie we 
własnym lokalu przy pl. Wiolności. Lokal 
Sądu został gruntownie odremontowany i 
przystosowany do potrzeb Sądu. 

— SŁUSZNE POSTĘPOWANIE. Jak 
się dowiadujemy, właściciel tut. kantoru 
gazet zaskarżył do sądu właściciela kiosku 
2 gazetami przy Placu Batorego Szapiro, 
oraz mieszkańca ul. Zamkowej Lejbę Lip- 
mika za to, że Szapiro dawał za wynagro- 

dzeniem do przeczytania gazety wspomnia- 
memu Lipnikowi, 

  
  

Dźwiękowiac 
«ine „Ą PÓL LO" | 

Šamintik. 26. 

Wstęp od 49 gr. 

Artystyczny film na tle noweli Hen- 
ryka Sienxiewicza 

Janko Muzykant 
W rolach głównych MARJA MALICKA 
Witold Conti, K. Krukowski i 

Dymsza. 
| Z porywsjącej uoweli Ferd, Goetel 

stworzył Świetny scenarjnsz kontynu- 
jąc przeżycie „JANKA, który wyrasta 

na geujalnego skrzypka. 
   

5źwiękcwiec 
Kino „POLONJA“ Pocztowa ‹° 
EZR KOTRAEZZERECTR APO" 

Corocznym zwyczajem na święta Bo. 
żego Narodzenia Jadw!gaSmasarska 

jako 

Księżna Łowicka 
w potę'nym polskim filmie džwiex., 
osautym na tle opowieści zroku 1831 
ujawniającej romantyczny dramai W. 
Księcia Konstantego i pięknej polki. 
W rolach głównych: Jadwiga Smo- 
sarska, St. Jaracz, i. Węgrzyn, A. 
Zeiwerowicz i L Kiemirzanka. 

  

  

  

  

  

Grzeszk. 12. 

  

Tragiczka Norma Talmadge i 

Giiberg Roland w dramacie 

Kobieta 
Miłość i poświęcenie. 

Wstęp 45 gr. 

  

  

  
    

  

   © й 618. — 6, 
Potzętek z82ns6 « 
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— „CZARNA LISTA“ DLA NIESU- 
MIENNYCH LOKATORÓW, Związek 'wła- 
ścicieli nieruchmości postanowił założyć t. 
zw. „czarną listę" dla niesumiennych loka- 
torów. 

Od najbliższej przyszłości mejestrowač 
się będzie wszystkich lokatorów, wyeksmi- 
towianych za niepłacenie komornego na któ 
rych właściciele nieruchomości posiadają 
już wyroki o eksmisję, omaz tych, którzy 
pobierają od swoich sublokatorów wygó- 
maw'ame komorne, 

Spodziewać się należy, że inowacja ta od 
bierze niesumiennym lokatorom chęć do 
madużywania cierpliwości właścicieli mieru- 
chomości. . 

Szezegėlne należy się Związkowi uzna- 
nie za powzięcie kroków, mających na celu 
wytępienie czasem lichfiarskich cen, pobie- 
mamych przez lokatorów od swoich sublo- 
katorów. Wypadki te mają miejsce majczę- 
ściej z tymi lokatorami, którzy od dłuższe- 
go czasu sami nie płacą komomego. 

— Z TBATRU MIEJSKIEGO. W sobo- 
tę dnia 31 grudnia, o godz. 10,15 wielka 
przebojowa rewja SZALONY SYLWES- 
TER. Śmiech! Humor! Radość! 

— KOMUNIKAT KINOWY. — Już 
wikrótce ukaże się w, kinie Apollo, Domini- 
kańska 26, film pt. THE CHAMP (Czemp). 
Film, który dzięki uduchowionej grze 
dwóch mistrzów Jackie Coopera i Wallace 
Beery, został podniesiony do godności ar- 
cydzieła międzynarodowej produkcji filmo- 
wej, która ma widzu pozostawia niezatarte 
wrażenie. King Videur prowadzi reżyserję 

, z wiellkiem wyczuciem i z najwyższą kul- 

turą. Tylko „Czemp* — żaden inny. 

— DOROCZNY BAL AKADEMICKI. 
Koła Akademickie Ziemi Grodzieńskiej, 
pod protektoratem Kota Przyjaciół 'Akade- 
mika, unządzają w dniu 5-go stycznia r. 
1933 mw salonach kasyna, garnizonowego 
dwunasty meprezentacyjny  Doroczny Bal 
Akademicki. 

Aoniširka 
ZNACZKI JUBILEUSZOWE W 

| MAGISTRACIE SŁONIMSKIM. Na ostat- 
miem posiedzeniu Komitetu obchodu 400- 

| decia madania Słonimowi praw magdebur- 

skich, 300-lecia śmienci Liwa Sapiehy, sta- 
rosty słonimskiego i 150-lecia otwarcia ka 
nału ks. Ogińskiego, postanowiomo zwrócić 
się do magistratu m. Słonima z prośbą o 
wydanie serji znaczków pocztowych z po- 

wodu tych uroczystości. Jak się dowiadu- 
jemy, prośba komitetu zostanie przychylnie 
rozpatrzona przez magistrat, i już od 1-go 
stycznia 1933 r., o ile mnie będą stały ma 
przeszkodzie względy czysto techniczne, u- 

  

- każą się znaczki jubileuszowe. 

— PAN PREZYDENT RZECZYPOSPO 
LITEJ CHRZESTNYM OJCEM. Przyczy- 
miając się do prośby Władysława Michnie- 
wicza, Pam Prezydent Rzeczypospolitej 20- 

o EEE 

    
Komunikat kinowy 

Już wkrótce ukaże się w kiuie „Apollo“ 
Grodno, Dominicańska 26, arcyfilm 

świstowej słiwy 

THE CHAMP 
W rol, gł. W.llace Beery i /ackie 

Ceoper 

  

Dziś wstęp od 75 gr. 
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FRANCISZEK PAKKARD 

  

Na gwiazdkę! "kiej * 
FIRMA RADJOWA „,LERREIĘŚ* 

Grodno, ui. Bominikańska 1 tel. 186 

POLECA ŻA 160 ZŁ. GOTÓWKĄ 
s-iampowy odbiernik radjowy, z lampami 
głośnikiem akumulateren:, baierją anodową 

i sprzętem antenowym : 

Na gwiazdkę! "okazji 
iowowocooaosoowaowowoooaooooooociHi s wydobyli już tylko trupa. 

  

KIRO 
DŹWIĘKOWE Chłuba rodzimej prodnkcji na tle opery SŁ Moniuszki 
ś mis (oRA ua taśmie 

65 więkowej Z udziałem 
„ŚWIATÓWID p.t. orkiastry Opery Wazr- 

szawskie|, oraz 

LADISA KIEPURY brat Jana Kiepury. 
Film, który wzrusza rozczula i porywa. Film, który każdy musi 

zobaczyć. Nad progr. komedja: FLIP I Fiap w wojsku. 
  

Na gwiazdkę 

P. K. O. 82.157. 
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Podwójne życie Jimmy Dala 
— Rozumiem! — powtórzył jak echo 

Clary Dine. Stangeis rozłożył na biurku: 
zawartość pugilaresu: pieniądze, prze - 
znaczone na opłacenie robotników w mły 
nach.... 

— Ho, ho! — mruknął Clary Dire 
oblizując się. — W gazetach by'n 
o trzech tysiącach. 

— Nie wierzcie gazetom, — przerw.” 
ostro Stangeis, i zaczął przeliczać ban- 
knoty. 

Dine wyjął cygaro z ust i zamieri 
się w słuch i wzrok. . Pochylony całern 
ciałem naprzód, był jakby * uosobieniem 
chciwości. 

Pieniądze leżały już w kilku paczkach. 
— Zaczekaj! — ryknął nagle Clary 

Dine. — Żądam uczciwego podziału! Tu- 
taj masz tylko funtowe papierki — to 
wychodzi sto funtów! Ja liczyłem! 

— Omylitem się, — odpowiedział spo 
kojnie Stangeis, — poprawiając się. 
A więc: trzy tysiące sto sześćdziesiąt 
funtów... Wy trzej dostajecie tysiąc pięć 
set osiemdziesiąt funtów, odliczając <tu 
funtów kary Ołucha! 

          
Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

Oczy Clary Dine'a zwęziły się, w ma 
łe szparki, ręce opadły na kolana. 

— Nie, to zły rachunek, — krzyknął 
zapalając zapałkę o brzeg stołu. 

Twarz Stangeisa zmieniła się odrazu. 
Zaklął ordynarnie. Ale zamiast rzucić się 
na Dine'a, spojrzał . z przestrachem na 
drzwi. 

Słowa zamarły mu na ustach. Mrużąc 
oczy patrzył na lufę rewolweru, w ręki! 
Dinea'a. 

— Siadač, bo przedziurawię czaszkę! 
— syknął Dine. 

Wszystko, co się później stało, odby- 
ło się tak błyskawicznie, że Jimmy Dai 
nie mógł później przypomnieć sobie 
wszystkich szczegółów. Dwóch ludzi 
ode drzwi rzuciło się na Stangeisa, a re- 
jent upadł pod ich ciosami na ziemię, 
jak bezwładny wór. Clary Din zerwał się 
z okrzykiem wściekłości i uderzył w 
twarz jednego z kandytów. 

— Ośle! Chcesz wszystko popsuć? 
Zabiłeś go? 

— A ty, co tu masz do gadania? Roz- 
kazywać chcesz?.. — Oczy Ołucha na- 

siał ojcem chrzestnym jego siódmego dziec- 
ka, któremu na chrzecie św. dano imię Ig- 
nacy. 

Następnie Pan Prezydent przesłał chrze 

Śniakowi książeczkę oszczędnościasą PKO. 
z wkładem w wysokości 50 zł. 

— ZEBRANIE ORG. STOW. MĘŻ- 
CZYZN - KADOLIKW. W Słonimie odbyło 
się zebranie oragnizacyjne Stowarzyszenia 
mężczyzn - katolików, na którem dokonano 
wyboru zarządu z pułk, Adamem Bobrow- 
skim na czele, uchwalono budowę domu 

parafjalnego w Słonimie. Zebraniu przewod 
miczył dr. C. Teligo w: obecności ks. Ro- 
mualda Świnkowskiego, dziekana słonim- 
skiego. 

— USIŁOWIANIE ZABÓJSTWA, Józef 
Putis lat 35, został postrzelony przez okno 
z broni palnej nieustalonego typu we wsi 
Nowosiółki gm. derawieńskiej. 

Kula przebiła lewą rękę i utkwiła w 
„piersi wspomnianego. Wedlug prowizorycz 

nie przeprowadzonego dochodzenia, zacho- 

dzi przypuszczenie, że usiłowanie zabójst- 
rwa, dokomał ktoś z rodziny Putisa z zem- 
sty na tle zatangu majątkowego. 

  

— SZTUCZNE ŚLIZGAWIKI. W Bara- 
mowiczach nie trzeba. się martwić o sztucz- 
ne ślizgawki: mamy ich poddostatkiem, 

gdyż wszystkie chodniki służą za ślizgaw- 
ki i doskonale można je używać, naraża- 
jąle się nia złamanie ręki lub nogi, 

Możeby tak władze miejskie zajęły się 

tą sprawą i poleciły posypywać chodniki 
piaskiem lub popiołem, jeśli sami obywa- 
tele dostojniego grodu do tego się nie po- 
czuwają. 

— UPARTA SAMOBÓJCZYNI. Dnia 
17 bm. o godz. 24 mieszkanka wsi Tysz- 

kowce Budziewiczowa Eudoksją lat 55 po- 
wiesiła się w, sieniach. (Budziewiczosa w 
tymże dniu rano chciała popelmić samo- 
bójstwio przez utopienie się w studni, lecz 

została 'wyratowaną. Przyczyną samobój- 
stwa jest zmiechęcenie do życia. 

— REORGANIZACJA CECHU PIEKA 
RZY, — W dniu 18 bm, w sali rzemieślni- 
ków przy ul. Szeptyckiego odbyło się ze- 
bramie cechu piekarzy. Sprawozdanie z dzia- 
łalności zarządu przedłożył sekretarz tegoż 
związku Pieniążek. W dyskusji mad spra- 
sw'ozdamiem zabierali głos pp. Reznik, Szwi- 

rański i Sklar, którzy między inmemi za- 
rzucali Pieniążkowi, że roztnwonił pienię- 

dze związkowe w: kwocie 130 zł. Powyższe 

na wniosek ireferenta Starostwa zostało za- 
protokułowane. Do zanządu wybramo pp.: 

Reznika, Rapoporta, Szwirańskiego, Ka- 
pulskiego, Finsę i Krupę. 

— OHOĆG ZIMIA, A ROWER ULOTNIH. 
SIĘ. — W dniu 21 bm. Jermakowicz Igna- 

cy przyjechał na mowerze do urzędu poczto- 
wego Nr. li zostawił go przed 
gmachem, lecz kiedy wyszedł po załatwie- 
miu sprawy, Toweru marki „Niemen“ war- 
tości 250 zł. nie było. Cóż miał wobić, po- 

skarżył się policji. 

— POŚWIĘCENIE SWIETLICY W LA 
CHOWICZACH, — W! dniu 18 bm. w La- 

chowiczach odbyło się poświęcenie świetli- 
cy Zw. Strzeleckiego i Federacji. Na ma- 
bożeństwo do miejscowego kościoła przy- 

byli wi szeregach: Ziwiązki Strzeleckie z 
Niedźwiedzie, Naczy - Bryndzowskiej i Swo 
jatycz. Po nabożeństwie, odprawionem 
puzez ks, kapelana Ikonowicza, tenże doko- 
nai poświęcenia świetlicy, przyczem oko- 
iiczmościowe przemówienia wygłosili pp.: 
turmistrz - Senkowski, kis. dizekan, Ikono- 
wiez, kierownik szkoły Szejner Mikołaj i 
wójt gminy Józef Skr: ński, 

Po poświęceniu świetlicy odbyły się 
ćwiczenia wiojskowe Zw. Strzeleckiego. 

Obiad wspólny dla strzelców. był wyda- 
ny z kuchni wojskowej, specjalnie na ten 
cel sprowadzonej z Baranowicz, 

— SAMOBÓJSTWO  (rodzinine). Dinia 
20 grudmia o godz, 4 rano dyżumy st. 
został powiadomiony, że do: studni przy ul. 
Piłsudskiego 13 wpadło dwoje ludzi. W tej 
chwili ma miejsce wypadku pojechało pogo 
towie strażackie i po kilku minutach wy- 
dobyli strażacy zapomocą linek Chaję Pu- 
lin lat 28 oraz Chaima Mełameda, którzy 
zmajdowali się ma głębokości 20 metrów. 

Jak się okazało, Chaja Pulin w przy- 
stępie rozstroju nerwowego zerwała się z 

łóżka i w bieliźnie rzuciła się do studni w 
celach samobójczych. Ojciec Chai zaalar- 
mował sąsiadów. Jeden! z nich Chaim Me- 
łamed został przez ojca Chai opuszczony 

ma lince do studni, lecz linka zerwała si 
i bohater munął do studni z wysokości 

metrów. Dopiero strażacy wyciągnęli oby- 
dwoje ze studni, przyczem Chaja Pulim d 
zmała lekkich obrażeń ciała i na miejscu 
udzieliła jej pomocy dr. Izykzonowa. 

Nadmienić wypada, iż brat Chai Pulim 

zgimął śmiercią samobójczą przed mokiem, 
rzucając się do tejże studhi. Strażacy wów! 

  

  

  

  

     

     
    

  

   
   

  

biegły krwią. Gotów był zrobić to sanio 
po raz drugi. 

Australijczyk odciągnął go na bok. 
— Uważaj, uważaj... Clary tu rozka- 

zuje. Taka była umowa! Rozumiesz? 
Ołuch popatrzył na jednego, potem 

na drugiego i splunął w stronę leżące- 
go na podłodze Stangeisa. 

—I ty i on zawracacie mnie głowe! 
Poco to czekać? Przecież było umówio- 
ne: skończyć z nim. Sami mówiliście, że 
trzeba odebrać papierek i potem prze- 
szkodzić napisać drugi! 

— Tak, tak, — zgrzytał zębami Di- 
ne. — Ale jeszcze nie czas było skoń- 
czyć. Nie mamy jeszcze papierku. Rozu- 
miesz durniu? Musimy teraz dobrać się 
do szafki. Jak myślicie, łatwiej ją złamać, 
niż dać rady z zamkiem? 

Dal starając się nie poruszyć portje- 
ry,, wyglądał ze swej kryjówki. Palce je- 
go sciskały kurczowo rewolwer. Syiiia- 
cja była coraz niebezpieczniejsza. Prze- 
strzeń pomiędzy oknem a biurkiem była 
bardzo mała i bandyci mogli dotknąč 
go, przechodząc. 

Podnieśli Stangeisa i posadzili na 
iotelu. Rejent, jęcząc głośno, otworzył 
oczy... nagle odzyskał przytomność, rę- 
ce kurczowo wpiły się w poręcze 

— Jesteście... trzej? Co to znaczy ?.. 

em 

Drukarnia wydawnictwa „SŁOWA* 

  

Dźwiękowe kino 

"PAN" 
Wielka 42, tel. 528 

Tryumf kinematografj: polsziej! 
Dziś rewelacyjna premjera, Pierwszy po!ski film osnuty na t'e życia cyrkowego 

Pałacnakólkach.:. 
Dzieje walki dwuch mężczyza o miłość, szczęście i serce pięknej woltyżeski. W rol. gł 
Lubieńska, śpiewaczka Nina Grudz'ńska, igo Sym, Zbyszko Sowen, Aleksander Zelwerowicz craz po caz pierw- 

(0 

Wicšnians, urccza Karolina 

szy w tym sezonie KAZIMIERZ KRUKOWSKI. Udział bierze Chór Dana. Reżyser: Ordsństi, reslizator filmu „Dziesię- 
ciu z Pawiska*, Nad program: Atrakcje dźwiękowe, — Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,15 w dnie świąt. © godz. 2-ej. 

B'lety honorowe nieważne 

  

     
   
    

Dźwiękowe 

Kino , LN Ę 
HELIOS “ i 

/ 
Program Šwiąteczoyl 
Precz z tęsknotą i smutkiem! 

Fról śmiechu i radości 

MAROLD LLGYD 
„IKROCĄA 

Dwie godziny 

hnmorn i śmiechu.     
w najlepszej pikantnej, 
eroty.znej komedji 

Ю ]& К, 
NIKT nie jest w stanie, powstrzymać się od wybnchów śmiechu podczas słuchania i oglądania tego najdowcipn. film. 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Ce y kryžysowe; Na | seans balkon 40 gr., pater 75 gr. na pozost, seause balkon 

49 gr, parter 85 gr. Pocz og 4,6, 8i10.15 

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewiczaz22 

tel. 15-28, 

Ceny najnizsze w Wilnie: Parter na wszystkie seanse od 25 gr. 
Dziś! Po raz pierwsz y w Wilnie 

RAP$0DJA RUAUKSK 
W rol gł. MARCELA ALBANI i MIKOŁAJ *“ALIKOW. Vspanis!s wystawa! Czarująca muryks. Nad program Atrskcje 

dźwiękowe. Pocz. o g 4, 6, 8 1 10.15 

nowogtódzka 
— URZĘDOWA. — W dniu 1 stycznia 

1933 roku o godzinie 18-tej w sali recep- 

cyjnej Nowogródzkiego, Urzędu Wojewódz- 

kiego, p. wojewoda Stefan Świdemski | 
dzie przyjmował życzenia noworoczne dla 

Pana Prezydenta: Rzeczypospolitej, Pierw- 
szego Marszałka Polski i Rządu Rzeczypo- 

spolitej, 

— TYDZIEŃ AKADEMIKA W NOWO- 
GRÓDKU. — Program „Tygodnia Akade- 
mika w Nowogiródku wywołał wśród miej- 
scowego społeczeństwa duże zainteresowa- 
nie. Tydzień rozpoczyna się w dniu 31 bm. 
apelem akademików, następnie w dniu 1-go 
stycznia 1933 r. o godzinie 18-tej ogólne 
rendes-vous inteligencji mac zarnej kawie 
z rewją akademicką. М/ dniu 5 stycznia o 
godzinie 21-szej w salonach Ogniska odbę- 
dzie się pod! protektoratem Pana Wojewo- 

dy Stefana Świderskiego bal akademicki z 
miespodziankami, jak: kuplety, karykatury 
«wybitniejszych osobistości z Nowogródka, 
wneszcie nagrody dla Pań, które majwcześ- 

niej przybędą na bal. Na balu przygrywać 
będzie wzmocniona. orkiestra salonowa.— 
Zamknięcie tygodnia nastąpi 'w dniu 7-g0 

stycznia. 

— SYLWESTER W OGNISKU. Zarząd 

    

Ogniska w Nowogródku organizuje w dniu 
31 grudnia tradycyjny bal! Sylwestrowy, 
tym razem pod charakterystyczną nazwą: 

Iryzysowy wieczór sylwestrowy z tańca- 
mi“. Początek o godzinie 22-giej. 

— „NAD RANEM". I kino miejskie w 

Nowogródku dobrało stosowny szlagier ma 
zakończenie starego roku. Do dnia 1 stycz- 
nia wyświetlany będzie film pt.: „Nad ra- 

nem“ z Ramonem Novarro w: roli głównej, 
Od dnia 1 stycznia wyświetlany będzie 

film polskiej produkcji pt.: „Głos Pustyni“ 
wobsadzie: Nora Ney, Marja Bogda, Adam 
Brodzisz, E. Bodo, W, Comti i inni. 

OŚWIADCZENIE. 

W czasopiśmie „Kurjer Wileńsko-Nowo- 
grėdzki“ m dnia 22 gwudnia br, Nr. 108 za- 
mieszczona była notatka od administracji, 
że „wobec mniesolidności kiosku p. Włady- 
słarva Michalskiego w Nowogródku, wstrzy 

maliśmy z dmiem 15 bm. kolportaż naszego 

pisma w tym kiosku”. 
Jest to motatka. charakteryzująca men- 

talmość autora. (czy też autorów) — wiele 
bowiem rzeczy może się komuś wydawać 

niesolidnych — za co jednakże nie grozi ża- 
dna odpowiedzialność. I dlatego też, że mój 
kiosk nie jest murowany, lub okratowany 
żelaznemi prętami, (mimo to nie było wy- 

padku, by cenne pismo Kurjer Wileńsko - 
Nowogródzki: ktokolwiek z tak nieopatrzo- 
nego ikiosik zrabował), i wobec tego nie 

wydaje się panu z administracji „solidnym 
— za to go do odpowiedzialności jpociąg- 
nąć nie mogę. Skoro jednak wspomniana 
notatka miała godzić we mmie, to dziwne 
mi się wydaje, że autor mie zdobył się na 
osobiste, przeciwko mnie skonkretyzowanie 
zarzutu „niesolidności''. 

Temniemniej oświadczam, że pociągam 
do odpowiedzialności niesolidne wydawnic- 
twio czasopisma „Kurjerj Wileńsko - Nowo- 

    

  

   

„ gródzki, gdyż za cofnięcie mi opłaconych 
już egzemplarzy tegoż wydawnictwa w mie 
siącu grudniu 1932 r., — wytaczam powódz- 
two cywilne, 

3 Władysław Michalski. 

KAYA A AN MM AAA! 

POPIERAJCIE L.0.P.P. 
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Dine roześmiał się ordynarnie: 
— (o to znaczy? Ależ to bardzo рго- 

ste: to znaczy, że chcemy odebrać papie- 
rek. Rozumiesz? Ty myślisz, że my po- 
zwolimy tobie zwiać, a nas zostawić z 

pętlą na szyi? Tak i spodziewaj się: 

Stangeis zamknął oczy. Kiedy znów 

podniósł powieki, oczy jego były spokoj - 

ne i niewzruszone. x 

—- Dobrze, cóż chcecie zrobić? --— 

zapytał jadowicie. — Przecież wiecie, 
co się z wami stanie, jeżeli mnic dot- 
kniecie! : 

— Dosyć tego gadania! Myšlisz, 4° 
z durniami gadasz! Nie, ptaszku, dosyc, 
pobawiłeś się i wystarczy ! Odbierzemy 
papierek i nic nam nie zrobią. Otwó: £- 
no szatkę, bo jak nie, Ołuch znowu stuk- 
nie ciebie po główce tak, że nie prędko 
opamiętasz się! 

Krew uciekła z twarzy Stangeisa. W 
oczach mignął strach. 

— Niema tu tego papieru: jest w sa- 
resie w banku. 

— Eh! — krzykaą: Australijczyk. —- 
Nie strzęp języka.. Kończmy prędko:. 

— Milcz! — przerwał Dine. — Ja tu 
rozkazuję, nie ty! Więc papieru tego 
niema w twojej kasie? 

Znów spojrzał w twarz rejenta. 
— Naturalnie! — powtórzył, ożywia- 

  

Radjo wsieńskie 
CZWARTEK, 29 GRUDNIA 

11.40 Przegląd prasy; Kom. meteor.; Czas; 
12.10 Muzyka; 13.20 Kom. meteor. 14.40 Pro- 
gram dzienny; 14.45 Muzyka operowa z płyt; 
15.15 Giełda rolnicza: 15.25 Kom. Akad. Kola 
Misyjnego; 15.35 W pogoni za uśmiechem -— 
odczyt; 15.50 Koncert dla młodzieży z płyt; — 
Muzyka współczesna. Objaśnia Zofja Ławęska 
16.25 Lekcja francuskiego; 16.40 Fotogra'ia 
napowietrzna z odległości 250000 metrów — 
odczyt; 17.00 Ulubione płyty; 17.40 Hetman 
Mazepa — odczyt; 17.55 Program na piątek; 
18.00 Muzyka lekka; Wiadomości bież.; D. c. 
muzyki lekkiej; 18.40 Codzienny odcinek powie 
ściowy; 18.55 Kom. litewski; 19.00 Skrzynka 
pocztowa nr 228 —listy radjosłuchaczy omówi 
Witold Hulewicz dyr. progr.; 19.20 Rozmaito- 
ści; 19.30 W świetle rampy — nowości teatral 
ne omówi Tadeusz Łopalewski; 19.45 Prasowy 
dziennik radjowy; 20.00 Muzyka; 20.55 Wia- 
domości sportowe; Dodatek do prasowego dz. 
radj.; 21.05 D. c. koncertu; 21.30 Słuchowisko 
22.15 Muzyka taneczna; 22.35 Kom. metev*.; 
23.00 Retransmisje stacyj zagranicznych. 

Ofiary 
Zamiast powinszowań świątecznych i no 

worocznych Doktorostwo Eugenjuszostwo Man 
cewiczowie złożyli 40 klg. chleba na ręce M.i 
skiej Opieki Społecznej w celu udzielania do- 
raźnej pomocy inteligencji bezrobotnej. Kwit 
na chleb można otrzymać w Administracji „Sło 

Zamiast powinszowań i wizyt noworocz- 
dla bezrobotnej 

     aw Żejmo dla księży 
10 zł. dla sióstr Salezłanek i0 z 

llnicki Leon dla biednych dzieci 5 zł. 
Rozgłośnia Wiłeńska Pol. go Radja wpła 

ca na życzenie p. Wacława Wojtko na bezro- 
botnych 5 zł. — tytułem należności za prze- 
pisanie manuskryptu. 

„Zamiast wieńca na grób š. p. prof. W. Sta 
niewicza na Tow. św. Wincentego a Pauło 20 
zł. składa F. Śliwiński. 
YYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYTYVYTYVYTYWYYYYYYYYTY! 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

X rewimu, zamieszkały przy ulicy Wiwul- 
skiego Nr. 6 m. 28, na zasadzie art. 1030 
Ust. Post. Cywil. ogłasza, że dnia 4 stycz- 
mia 1933 r, od godz. 10 zrana w domu przy 

ulicy Wileńskiej pod Nr. 24, odbędzie się 
lieytacja ruchomości, należących do dłużni- 

ka Eljasza Borskiego z aktu zastawu, skła- 
dających się z obuwia męskiego į damskie- 
g0, oszacowanych ną 8.660 zł. Spis rzeczy i 

Salezjanów 

            

szacunek takowych przejrzany być może 
w dmiiu licytacji. Wilno, dmia 27-go grudnia 
1932 r. 

Komonnik Sądowy Jerzy Fiediaj. 

WAŻNE DLA PP. KUPCÓW I PRZEMYS- 
ŁOWCÓW! 

Związek Zawodowy Pracowników Handlowych 
Przemysłowych i Biurowych R. P. Oddział w 

Wilnie, Sekcja Buchalterów 
Z uwagi na przewidziane nowym Kodcek- 

sem Karnym sankcje karne za nieprowadzenie 
księgowości przez kupców i przemysłowców, 
organizuje prowadzenie ksiąg handlowych w-g 
zasad prawidłowej rachunkowości lub syste- 
mem uproszczonym. 

Warunki przystępne, 
stępne nawet dla mniejszych i 
siębiorstw. 

Zgłoszenia prosimy kierować pod adresem 
m. Wilno, Mickiewicza Nr 22 m. 38. 

Informacyj udzielamy w godzinach 18—20. 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 
kladach aptecznych znanee 

środks od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
ZAK WA ———————7-2 

możliwie niskie, @5- 

jąc się Stangeis. — Przecież mogłem się 
spodziewać po was czegoś podobnego. 

Clary Dine uderzył pięścią w stół. 
— Łżesz! Wczoraj wieczorem poka- 

zywałeś Ołuchowi papier i przy nii 
schowałeś do kasy. A dziś w banku nie 
byłeś — śledziliśmy ciebie dobrze! Dla- 
tego pośpieszyliśmy się, żebyś nie zdążył 
schować listu. Papierek nasz tutaj i za- 
raz go oddasz! 

— Mówię wam, że niemam. 
—— Łżesz! — powtórzył Clary Dinc. 

Jest w szalie! Ołuch słyszał, jak mówi- 
łeś panience w biurze, żeby otworzył» 
szatę, jeżeli coś się tobie stanie, i wy- 
słała list do Scotland Yardu. Nie, nas y,ie 

oszukasz. Dawaj papier! Masz minutę 40 

namysłu! : 
— Mówię wam, że nie mam listu! 

— Dobrze! — burknął ponuro Dine. 

— Już ćwierć minuty przeszło. 
— Nie dam! — krzyknął zdławionym 

głosem. 

— Dobrze! — powtórzył Dine, tym 
samym głosem. -— Już pół minuty. 

Oczy Dala nie odrywały się ani ca 
chwilę od Stangeisa. Twarz rejenta po 
kryła się potem, przybrała szaro-zielon. 
barwę ze strachu i bezsilnej wściekłości. 
Chrapiąc dziko odrzucił głowę na poręcz 

fotela. 

drobnych przed - 

Hymn wielkiej miłości na tle przepięknych 
pól i łanów pełnej uroku ziemi rumańskiej. 

WYYYVYVYYYYYYYYYVYYYYYVYVYVYVYVYYYVYYYVYYWYTY 

KONKURS 

Komisja do spraw ułepszenia surowca skó- 
rzanego przy lzbie Rzemieślniczej w Wiłnie, 
rozpisuje konkurs na stanowisko  Kontrolera 
prac wykonywanych na terenie Rzeźni  Miej- 
skiej m. Wilna. 

Wymagane warunki od kandydatów: 
1. nieprzekroczony wiek 50 iat. 
2. dokładna znajomość rzemiosła rzeżm - 

kiego i garbarskiego ze specjalnem uwzgiedaie 
niem techniki zdejmowania i konserwacji skór. 

3. Obywatelstwo polskie. 
Podanie wraz z życiorysem, odpowiednie 

mi dokumentami osobistemi, odpisami śŚwia- 
dectw z dotychczasowej praktyki i powoła- 
niem się na referencje nałeży składać w biu.:e 
lzby Rzemieślniczej w Wilnie przy uł. Mickie- 
wicza 23 r. 5 w godz. od 9 do 14 w termin'e 
do dnia 15 stycznia 1933 r. 

MAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAŽAAALAA AAA RASA 

WALNE ZGROMADZENIE udziałowców WI- 
LEŃSKIEGO SPÓŁDZ. SYNDYKATU ROLNI- 
CZEGO Sp. z 0.0. odbędzie się w dn. 30 grud 
nia rb. o godz. 19-ej w lokalu Syndykatu przy 
ul. Zawalnej 9. 

Porządek dzienny: 
1) Zagajenie i wybór przewodniczącege. 
2) Odczytanie i zatwierdzenie protokułu. 
3) Sprawozdanie za r. 1931. 
4- Zatwierdzenie bilansu i 

Zysków". 
5) Zatwierdzenie budżetu na r. 1932. 
6) Uchwalenie sumy najwyższego zadłuze 

ma. 

7) Wybory członków Rady na miejsce ustę 
pujących. 

AMAŁ ŁAŁ AŁAAŁAAADA KA NABADAK OK AAA AAA ŁANÓW 

GABIRET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
| kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, u- 

| 
| 

i 

| 
i 

r-ku „Strat i 

  

suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyce- 
ny twarzy. Masaż ciała, elektryczny, w;- 
szczuplajacy (panie). Natryski „Rormona“ 
według prof Spuhla. Wypadanie włosów, 
łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosme- 

tyki racjonałnej. 
Codziennie od g. 10—8.   
  

  

W. Z. P. 
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Kupuo Lokale 
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'$PRZED AM 2 pokoje z kuchnią óe 
tanio kostjum maskara- AE Me wasza 

dowy turczynki nieuży- Się Białostocka $ — 

wany. Wzrost wysoki, S9dziennie od 3 pepeł. 
Krzywe Koło 18-0 m. 1 49 430 

  

  

a gr LOKAL 
S P RED A i 8 - pokojowy z 2 kuch 
ES” Bablotkami, 50° miami, nadający Sie“ 
iki i inne rzeczy, Na- wypoznie na mieszka- 

dają się do masa:ni— W. Pokulankaśność — nie i biuro, ciepły, wid 
ny, suchy, świeże ad-* 

  

RPA __nowiony —czynsz dek- 
2 : "retowy — Mickiewicza 
МЕЗАЗААААЯЛЬеЬАлее JĄ — dozorca „wskaże. 
PoSZUKUJE Poleca się szczególnej 

uwadze  p.p. lekarzy, 
PRACY „nżynierów, adwokatów. 

FYWTYWYWYWYYTYYYY "= 

== — — — — — -- DRA 
AGRONOM 

— wszechstronnie wy-“ Lekcje 
kształcony z długolet-  SBEEMREZUNANNE 
nią praktyką, z dobre- "1 "= 

mi referencjami, poszu- RE е lekcyį Iran 
kuje posady rzadtV. — — korepetycje —niedro 
Łaskawe zgłoszenia — o, Mickiewicza 42 — 
Wilno Wiwulskiego 61 tel. 794 od 2 — 4 
m. 18. Adamiczka. po poł. 
  

  

— Łotry... Czego chcecie? Zapłaci- 
cie mi za to! Nie ujdzie to wam darme! 
Zaraz przyjdzie służba! 

— Dwie spódnice! — mruknął po- 
gardliwie Dine. Bardzo nas przestraszyt: 
Zdążymy uciec, nim przyjdą, a jeżeli nie, 
to im będzie gorzej, niż nam. No, minuta 
już przeszła! 

Stangeis oblizał wyschnięte wargi: 
— A jeżeli... jeżeli odmówię? a 
— Jak wolisz! — zaśmiał się złowre- 

go Dine. — Wiemy, że list jest w kasie. 
Nie dasz — sami weźmiemy! Wybieraj 
co wolisz: albo po dnbroci otworzysz 
sam, albo wysadzimy „ją w powietrze tą 
kroplą nitrogliceryny. 

Wyjął z kieszeni małą rurkę. — We 
dzisz, my damy sobie radę. Ale lubimy- 
załatwiać porządnie sprawy. Pierwiej po- 
łożymy ciebie na szafie. Razem polecisz 
do nieba! i 

Ołuch zachichotał z radości. : 
Stangeis spojrzał na niego błędnie, 

przestrach znów rozszerzył jego źrenic *. 

— Dobrze, — wybełkotał, — Рга - 

puśćmy, że otworzę szafę... wtedy, co* 

— Po pierwsze: jeszcze jej nie otwc- 
rzyłeś, — drwił Dine, — A my nie ma- 

my czasu na gadaninę. Liczę do pięciu, 

jeżeli nie otworzysz, zwiążemy ciebi21 
(D.C.N.) 

Redaktor w/z Witold Tatarzyński. 

  

  
 


