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PRENUMERATA miesięczna z Qdniesieniem do domu, tub z prze 

gyfką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł Konto czekowe PKO Nr, 

8259,W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-tu 20 groszy 

  

x Opiata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca.  Administrzeja | 
nie uwzgiędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. ł 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
b' RANLWICZE — ul. Szeptyckiego — A. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. 

GRODNO — Księgarnia 1-wa „Ruch*. 

HORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch'* 

KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LIDA — ul. Suwalska 13 — 5. Mateski. 

ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 

MIORY — Ejdelman 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

N.-SWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

i CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. 

do miejsca. Terminy druku mogą 

Włodzimierowa. | 

NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia |Jażwińskiego. ! 
} 

i 

Łaszuk. 

m drożej. 
być przez Administacje zmieniane dowolnie. Za 

ERTBAKKTRES 

on possumus Nowa fala aktów terroru w Hiszpanii 
Walki na ulicach Sewilli. — Strajk kolejarzy 

Artykuł nasz o Danyłyszynie i Biła- stracenia. W ten sposób kwestfa ułaska- 

sie został zupełnie źle zrozumiany. Prze wienia wysunęłaby się z dziedziny kar- 

glądacz prasy w „Robotniku* nadał mu nej, kryminologicznej, odeszłaby z dzie- 

intencje wręcz odmienne, nie zrozumiaw- dziny politycznej. Wobec tych wszyst- 

szy żadnej z naszych sugestyj. Jeżeli,prze kich kwestyj zostałaby. neutralna. Bii- 

glądacz prasy w „Robotniku” jest takim skość świąt byłby to incydent, wkracza- 

to <cóż dopiero « sądzić o  czytel- jący w tę sprawę zupełnie znienacka, zu- 

nikach „Robotnika”. Widać, że będąc pełnie niezależnie od wszelkich zapairy- 

dziennikarzem w naszem społeczeństwie 'wań, nie taruszałby nic, nie przeszdzał- 

trzeba się jaśniej tłumaczyć. Pisz: „precz by niczego. 

z rządem”, lub „niech żyje rząd' — apo / żałuję bardzo, że doradcy Pana 'Pre- 
co te wszystkie jeszcze iiglasy. zydenta nie skorzystali w tej sprawie z 

Trudno jest jednak wypowiadać tego jej rozwiązania. Cat. 

  

  

się bardzo szczerze w tej  spra- 

a bo е dzialają Е ® Ьатш!се_ mamy przed sobą i przeglądamy raz ie- 
;patrjotycznej lojalności wobec włas- szzze korespondencję p. |. Bimibauma do 
nego państwa. Rząd jest w smutnej ko- „Vossische Zeitung“, ową korespondencję, na 

nieczności utrzymywania sądów <doraż- której wywodaćh zbudowany był od A do Z 

nych w Małopolsce Wschodniej. Nie u- *iespodziany artykuł „Dnia Polskiego" — i nie 
ważam, aby rola dziennikarza-patrjoty ożemy się wstrzymać od pewnego zduniie- 

i Е , аа, Czytaliśmy, że p. Birnbaum uważa nasze 

polegała na utrudnianiu w czemkolwiek awantury antysemickie za „naogół drobne i 

rządowi polskiemu tej i tak ciężkiej roli. nieznaczace“, —'a tymczasem w „Vossische 
Prawda, są endecy, którzy od lat stara!i Zeitung” czytamy 'najwyrażniej, że jeśli „rady- 

się i starają stosunki polsko-ukraińskie kalizacja wśród |polskich akademików = 

jaknajbardziej.zajątrzać, a jednak rzucali mniejsza niż w Niemczech, to polityczne eks- 
" R cesy miały 'miėjsce o tyleż siłniej*. (so tallen 

na rząd gromy za „pacytikacjė“, Ale to dafur die politischen Excesse um so wiister 

są przykłady wstrętne, moralnie odraża- gus). Zaraz z dalszego zdania wynika, że cho 
jące. Człowiek uczciwy powinien zapytać dzi tu o rozruchy antysemickie. I znowu p. 
się swego sumienia: „czy sądy doraźne Birnbaum utrzymuje, że w Polsce (w przeci- 
w Małopolsce wschodniej są państwową wieństwie do Niemiec) nie jest ich objektem 

Ę В Sio ‚ „7 nieliczna grupa, ale že są skierowane przeciw 

NARTASEC аао оаа ОброТЕНЕ sporemu odłamowi miejskiej ludnošči. A ie- 

wypadnie oczywiście „tak“. A Skoro szcze: „Dotąd niezawisłość polskich szkół wyż- 

„tak*, to jeśli jesteś dziennikarzem, «czy szych szła bardzo daleko". „Także w powo- 
politykiem, nie masz moralnego prawa ływaniu profesorów na katedry prawa, rady 

„utrudniać rządowi wykonywania ikoniecz. Wydziałowe szły dalej, niż w całej reszcie 
ności sądów «doraźnych. państw środkowej Europy”. Czytamy dalej: — 

i nie znajdujemy tego ,co nasz pokrewny or- 

Rozumiemy więc, że doradcy ‘Рапа gan implikował p. Birnbaumowi. Owszem: 

Prezydenta prosząc go o zatwierdzenie znajdujemy :tego «wszystkiege przeciwieństwo. 

PARYŻ PAT.— Rewołacjoniści sewil 
scy dokonali wczoraj szeregu aktów ter- 
roru. 

Pewna ich grupa, zaskoczona przez 
policję w chwili podkładania bomb pod 
magazyny, rzuciła się do ucieczki. Wska 
czywszy po podjeżdżającego tramwaju 
rewolucjoniści zmusili przy pomocy re- 
wolwerów pasażerów, motorowego i kona 
duktora do opuszczenia wozu, росхетм 
pojechali z wielką szybkością ulicami 
miasta. 

Policja, obawiając się wypadku, ści- 
gala uciekających na samochodach. W 
końcu udało się tramwaj zatrzymać 1 а- 
resztować rewolucjonistów. 

W wake, jaka się wywiązała, dwóch 
rewolucjonistów zostało rannych. jedno- 
cześnie w innym punkcie miasta wywia- 
zala się strzelańina między policją a re 
wolucjonistami.— Dokonano 20 areszto- 
wań. 

Wszyscy aresztowani są członkami 
lokalnego komitetu Konfederacji Pracy. 
Gubernator wydał rozkaz zamknięcia 
wszystkich organizacyj syndykalistycz- 
nych i anarchistycznych. 

W rozmaitych częściach miasta re- 
wolucjeniści zmuszali szoferów do odda- 
wania im zapasów benzyny, używając 
jej potem :do podpalania magazynów, z 
których Kilka spłonęło doszczętnie. —0 
północy zastrajkowali robotnicy koleje- 
wi. Dotychczas nie wiadomo, czy strajk 
rozszerzy się również i na funkcjonarju 
szy kolejowych. | 

STAN OBLĘŻENIA W BARCELONIE 

PARYŻ PAT. — Wczoraj wieczorem 
krążyły w Barcelonie pogłoski, že rewo 
lucjonišci .zamierzają wznowić swoją 
działalność. Przy pomocy  radja policja 
zakazała tudności „opuszczać mieszkania 

wyroku wychadziłi z założenia, że uła- K. P. po godzinie 20-e. 

skawienie pociągnęłoby poderwanie Sa- WuINRRUWazYE RWRZTZWOWZRWZWEORZATAWWRCASOZZC 3 

mej instytucji sądów doraźnych, Кга 

polega na spotęgowaniu karnych .repre- 

syj, spotęgowaniu momentu „nieublaga- 

nia“ i „Surowošci“ przy «wymiarze :spra- WARSZAWIA. PAT. — Sejmowa komi- 
sedliwości "NIE jeżtdOch dpowiedni sja budżetowa przystąpiła ma posiedzeniu wiedliwości Nie jest to czas odpowie s (10 ła m ol nad Inas ME 

„na powtarzanie „gestu hrabiny Krystyny r Tinės sę 

Potockiej, która po morderstwie swego Na wstępie przewodniczący poseł Byrka 

męża, Namiestnika Galicji, przez Siczyń- oznajmia, że mimister spraw zagramicznych 
hi 2 z Beck zachorował i mie może uczestniczyć skiego, depeszowała do Cesarza o łaskę w posiedzeniu. Z dego też powodu komisja 

‘Ча zabójcy. musi ograniczyć się „do poruszania spraw 
Ale: ściśle budżetowych. 

Zastępujący: p. ministra dyrektor de- 
Е 2 as . : _ partamentu konsularnego MSZ. p. Jędrze- 
z sytuacji, .któreby w niczem nie narusza- Genie; Wacław, zabierając głos, stwierdził, 
ło działalności sądów doraźnych, w ni- że wydatki na szkolmietwo polskie wśród 

czem mie szkodziło i nie osłabiało tej WE td o: MSZ, w 
Е į ĖS й : imi ogólmej sumie tysięcy zł, Również po 

wzmożonej presji karnej, która w imię iesieniu Urzędu Emigracyjnego działal- 
naszych interesów państwowych i W ność jego podzielona została między MSZ. 

imię bezpieczeństwa obywatela w Gaii- a Ministerstwo Opieki Społecznej. 

cji Wschodniej stosowana być i. W porównaniu z dawmemi budżetami 
i ; ] : * zę > preliminarz obecny jest niższy od budżetu 

l takie wyjście znaleźć było można. . za mok 1931-32 o 18 procent, od budżetu za 
P, ; . р „go TOk 1930-31 o 30 procent, od budżetu za r. rzepraszani, że może 608 przekręcę 1929-30 prawie 0 25 podeeiit. kości 

w epizodzie historycznym, który Chcę 0- { wynikły głównie z redukcji etatów, szcze 

powiedzieć, ale powtarzam go z pamięci, gólnie na placówkach zagranieznych, jako 

nie przypisując większej wagi dokładno- Rx 
> . < - EA fastępnie przemawiał sprawozdawca 

A historycznej w jego odtworzenių. budżetu pos. Walewski. Tendencje di 

Chodzi mi tylko o przyktad. Oto w 1918 niošciowe, jakiemi się kieruje rząd, znala- 

r. Niemcy zażądali od Dowbór - Muśnic- zły wyraz: = według opinji referenta — 
kiej ł broń. Nie ch i. w układaniu budżetu MSZ i na rok bieżący. 
i > aby złoży, Kr z» SE sk Większe oszczędności w ltym dziale są bar- 
u acji wziąć na własną  odpowiedzial- dzo tmudne, gdyż ogólna sytuacja między- 
ność, generał Dowbór depeszował do marodowa wymaga coraz większej imten- 
Rady Regencyjnej w Warszawie, co ma Sywności. Specjalny nacisk położony został 
robić. Rada Regencyjna odpowiedziała aa NE н 
'mu krótką depeszą, 

: ы daroze į konieczmošė  Zaintteresowamia się 
w ktėrej zdaniu 0- miemi nietylko placėwek konsulamniych, lecz 

statniem polecała korpus Dowbora opie- i Z dyplomatycznej. я 
35 Ё a о a zmmiejszenie wydatków osobistych Matki Boskiej Częstochowskiej potrzcba p oprócz redukeji uposażeń, 

— cz Ė я skrešlenia 20 stianowisk etaiowych i 20 kon 
T Ad uśmiechnie się na Ua traktowych. Skasowano konsulat w Antt- 

zwrot r żańcowy. Ale Rada Regencyjna werpji, powstal zaś nowy ikonsulat w Bom- 
była w położeniu tragicznem. Nie mogła baju. Skasowano konsulat w Detroit, otwo- 

doradzać oporu zbrojnego, nie chciała Ao A krytytuj Е 
.. Ž i > : os Czapinski ) krytykuje nomi- ovali złożenia oręża. Ten zwrot był nację p. ministra Becka. Mówca wspomina 
rodzajem nieprzyjęcia do wiadomości sa- o jakichś głosach prasy zagranicznej, po- 

mego zapytania generała Dowbora. czem zapowiada, że klub jego będzie oma- 
: wiał pakt o mieagresji z Rosją w komisji 

Biłas zawiśli na szu- Katie arnej O ile chodzi o formę me- 
ее as ilią. łaśnie TYUmyczną; to amówiea uwiaża ją za słuszną. ienicach dzień przed wilją 1 tą w Z kolei pos. Czapiński omawia t. zw. poli- 
bliskość świąt, ułatwiała, mojem zda- tykę wschodniego obrządku ma maszych 
niem, zadanie doradców Pana Prezyden- Kresach Wschodnich, podkweślając, że zga- 

Można było szukać takiego wyjścia 

Danyłyszyn i 

ta: — Pan Prezydent nie jest temu wi- pca = ae <-modlliwańci w ak: £ Žas ' Ё w Końcu porusza sprawę postępowania ad- mien, 2е wyrok sądu wypadł przed ministracy jnego na Białej Rusi, 
W odpowiedzi pos. Czapińskiemu zabrał świętem  Narodzin , Chrystusa Pana, 

głos pos. Polakiewicz, który między im Pan Prezydent na podani ie- : : 
: y i P a ułaskawie powiedział: „Cytuje pan caly szereg gło- 
s mógł nakreślić, że aczkolwiek zbrod- sów prasy zagranicznej, — abstrahuję czy 

niarze zasługują na najsurowszą karę, to zaprzyjaźnionych z nami, czy nie. Jeżeliby 

jednak bliskość dnia urodzin Chrystusa Pan zadał sobie trud zapoznania komisji z 
3 S po RSE „; głosami prasy wszystkiech krajów, to może 

Pana nie pozwala mu podpisać wyroku gnma tej opinji mogłaby wyrazić pewne ob 

   

  

aif 
  

Dyskusja nad budżetem Min. Spr. Zagraniczny 

  

jektywne ustosunkowanie się do tej momi- 
nacji. Powtarzam, że nawet pańska opinja, 
opinja polskiej opozycji parlamentarnej w 

rawie tego czy inmegio rządu, będzie dla 
mmie zawsze bardziej miarodajną od opinii 
jakiejbądź prasy zagranicznej. 

Pes, Czapiński powołał się ma obce dzien 

niki w sprawie tego, eo się rzekomo dzieje 

na Białorusi Polskiej. Mojem zdaniem, za- 
miast weriiowamiia iw: bibljotece sejmowej 
pism jakiejś plugawej korespondencji mam 
wrogiej, inspirowanej przez Niemców, powi 
nien był p. Czapiński pojechać na Białoruś 
i wtedy wysłuchalibyśmy jego ewentual- 
nych oskarżeń, Talk jednak, jak postąpił, 
twierdzę, że swego obowiązku poselskiego 

miie spełmił. Korespondowarmiie z Sejmem pol 
skim via zagramiiea my mzucamy ii tej dys- 
kusji ja nie będę podejmował”, 

Pos, Zieliński (Klub Narodowy) kryty- 
kuje politykę personalną MSZ, uskarżając 
się na usuwanie wielu urzędników, co we- 
dług opinji mówcy, niedobrze wpływa ma 
dobór personelu. 

Pos. Rozmarin „ Klubu żydowskiego z 
zadowioleniiem podkreśla, że MSZ zastoso- 
'wuje się obecnie do postulatów oddawna 
już wysuwanych, mianowicie do położenia 
większego nacisku ma sprawiy hanidlowe i 

gospodarcze, 

W odpowiedzi pos. Zielińskiemu prze- 
mawiał pos. Miedziński, Omawiając poli- 
tykę personalmą, pos. Miedziński zazmacza, 
że gdy iw, moku 1918 obseNzano posady w 
MSZ, personel dobierano przypadkowo. Nie 
dziwnego, że z biegiem lat następuje selek- 
cja. Oczywiście że moment polityczny rów- 
mież musi być brany pod uwagę w. służbie 
tak delikatnej, jak dyplomatyczna. Prze- 
ciež jeśli kto ma swoją zdecydowaną ideo- 
łogję i jest zwolennikiem obozu, który znaj 
duje się w ostrej 'wallce z polityką danego 
rządu, to nie może być dla miego miejsca 
w MSZ, gdyż nie może on wykonywać do- 
brze pewnych zleceń politycznych. — Pos, 
Czapiński — mówił dalej mówca — uważa, 
że ma dostateczne podstawy do zapytiamia, 
czy mie przeprowadza się pacyfikacji na 
Białej Rusi. Ale przecież Białoruś mie leży 
w. Afryce Środkowej i wszyscy wiemy, że 
miema tam żadnej pacyfikacji 

Po końcowem przemówieniu sprawo- 
zdawcy budżet Ministerstwa Spraw Zajera- 
nieznych przyjęto bez zmiam w: drugiem 
czytaniu. Na tem posiedzenie zamikmielio. 
Na šrodowem posiedzeniu znajdzie się bud- 
żet. Ministerstwa Sprawiedliwości. 

  

  

Posiedren'e plenarne 
Seimu 

WARSZAWA 11 1 (tel. wi.) Porządek 
posiedzenia Sejmu, które odbędzie się dnia 
12 bm., przes iduje między innemi pierwsze 
czytanie nowego projektu ustaw o szkołach 
akademickich. 

Wkrótce potem silne patrole policyj- 
ne poczęły krążyć po mieście, dokonywa 

jąc rewizyj podejrzanych osób, oraz za 
trzymując przejeżdżające samochody. 

w ostatnich iniormacyj, bilans 
zabitych i rannych podczas zajść w dn. 

8 bm. wynosi nie jak podano pierwotnie 
5, lecz 30 zabitych i 50 ciężko rannych 
Ruchem terorystycznym ma według po- 
głosek, kierować iberyjska iederacja a- 
narchistyczna. 

PRASA DOMAGA SIĘ SUROWYCH 
KAR 

—PARYŻ PAT. — Cała prasa hiszpań 
ska domaga się zastosowania surowych 

kar wobec rewolucjonistów i terrory- 

stów. 

STRAJK GENERALNY W KADYKSIE 

PARYŻ PAT. — Z Kadyksu donoszą 
że na znak protestu przeciwko zabój- 
stwu jednego z rewolucjonistów, w toku 
bójki po meczu footballowym w ubiegią 
niedzielę, syndykaliści ogłosili strajk ge- 
neralny. Wszystkie magazyny są zamknię 
te. Do strajku przyłączyli się szoferzy 
taksówek i autobusów. — Komunikacja 
tramwajowa odbywa się pod ochroną po 
licji. 

STRAJK W DOKACH W WALENCJI 

PARYŻ PAT. — Hiszpański minister spraw 
wewnętrznych oświadczył dziennikarzom, że os, dyskredytujący republikę w oczach całego 
gubernator cywilny Walencji zawiadomił go te 

leionicznie o wybuchu strajku pracowników 

miejscowych doków i robotników. portowych. 

Z miejscowości Betera (prowincja Walencja) 

donoszą, że wszelka ja w mieście 

została przerwana.— Ratusz zdobyli szturmem 
rewolucjoniści. Archiwum miejskie spałono. — 
Władze policyjne dokonały kilkunastu areszto- 
wań, między innymi zaaresztowano mera mia- 
sta oraz dwóch sekretarzy miejskich. Skonfisko 
wano dużą ilość karabinów, bomb, i grana- 

tów. 
OPINJE PRASY 

PARYŻ PAT. — Prasa madrycka poświę- 
ca dłuższe komentarze wypadkom Sde, ja z 
poniedziałku na wtorek.— Wszystkie dzienniki 
zgadzając się co do politycznego charakteru 
ruchu — podkreślają, że rewołucjoniści wyek- 
wipowani byli w nowoczesną broń, że fabryka 
cja bomb dokonywana była przy pomocy bar- 
dzo kosztownych środków technicznych oraz 
że prawie u wszystkich aresztowanych rewo- p +: 
lucjonistów znaleziono większe sumy w gotów zowie 
ce. Dzienniki zastanawiają się, skąd pochodzą ; 
te pieniądze. 

Organ republikański „El Seg" jest zdania, 
że rzeczą niemal pewną jest, że między wy- 
padkami ostatnich dni 
politycznych z Villa Cisneros istnieje łączność. ter, zmusić go do przybicia 
Być może, że pieniądze, znalezione u rewołu- Helu i 
cjonistów pochodzą z tego samego źródła, co 

pieniądze, jakie posłużyły na opłacenie žag- 
na którym zbiegli więźnio 

wie z Villa Cisneros. Nie ulega wątpliwości, 
że niektórym czynnikom zależało na tem, aby 
w jak najkrótszym czasie doprowadzić do moż 

incyden- 

łowca francuskiego, 

liwie największej ilości wypadków i 

stronie 2-ej i i 3-ej gr. 

W numerach świątecznych, 

DRUJA — Kowkin. . : : 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski : 

POSTAWY — Ksiegarnia Poiskieį Macierzy Szkolnei. : 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 25 i 

SLONIM — Księgarnia j. Ryppa ut. Miekiewicza 10. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY — i 

WóLOZYŃ —- Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Ksieg. Kol. „Ruch“. 

M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 3. 
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40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty Oraz 

oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

przyjmuje zastrzeżeń co inistracja nie 
a : dowodowego 20 groszy. 

СЕСЕ ья 
dostarczenie n-ru 

TELEGRAMY 
ODWOŁANIE ŚNIADANIA W KLUBIE 

PRASY ZAGRANICZNEJ 

WARSZAWIA 11 I. (tel. wł.) Dowiadu - 

jemy się, że z powodu choroby ministra 
Becka, śniadanie ma jego cześć, projekto- 

wane przez Klub Prasy Zagranicznej w 
Warszawie w: dniu 14 bm,, — odbędzie się 

prawdopodobnie w pierwszej połowie т 

KONFISKATA „WIADOMOŚCI 
LITERACKICH 

WARSZAWA PAT — Komisarjat rządu na 

m. st. Warszawę dokonał zajęcia „Wiadomości 

Literackich" nr. 3 z datą 15 bm., dalej tygod 

nika „Zielony Sztandar* nr. 5 z datą 15 stycz 

nia i tygodnika „Wyzwolenie" nr. 5 z datą 

15 stycznia rb. 

KRADZIEŻ KUTRA RYBACKIEGO 

GDYNIA PAT. — We wtorek z przystani 

rybackiej w porcie gdyńskim skradziono kuter 
motorowy, stanowiący własność jednego z ry- 

baków gdyńskich. Sprawcy kradzieży Hofman, 
Połać zamierzali uciec na tym 

kutrze do Danji. Kradzież w porę zauważono 
telefonicznie zaałarmowano przystań na He- 

lu. Na spotkanie uciekającego kutra na pełne 

morze udał się dużym kutrem rybak Konkol 

wraz z kilkoma kolegami. Po krótkiej walce u- 

a ucieczką więźniów dało się ścigającym opanować uciekający ku- 
do przystani па 

aresztować jego załogę. 

WICEMINISTER HR. SZEMBEK 
W RZYMIE 

RZYM. PAT. — Przybył tu podsekre- 
tarz stanu w polskiem Ministerstwie Spraw 
Zagramiczniych p. Szembek, powitany ;przez 

tów o charakterze sensacyjnym, w celu wy- Szefa protokułu hr. di Segmi i członków о- 
wołania wrażenia, że w Hiszpanji panuje cha- bydwu ambasad polskich, 

świata. 

  

Hitler w 
BERLIN PAT. — Do Berlina przybył 

w dniu 10 bm. przywódca narodowych 
socjalistów Hitler. Prasa narodowo - so 
Sjalistyczna pragnie tylko porozumieć 
się z przewodniczącym Reichstagu Goe- 
ringiem. Rozmowa ta będzie miała decy - 
dujący wpływ na ustosunkowanie się 
narodowych socjalistów do rządu gen. 
Schleichera. 

W dalszym ciągu utrzymują się po- 
głoski o możliwości kompromisu, bądź 

Berlinie 
to w postaci odroczenia obrad parlamen 
tu do połowy marca, bądź też wcześniej 
szej rekonstrukcji obecnega gabinetu, — 
przez wciągnięcie do niego narodowych 
socjalistów. / Wyjaśnienie sytuacji nastą- 
pić musi przed 20 stycznia, to jest przed 
datą, kiedy zbierze się konwent senjo- 
rów w celu ustalenia porządku dzienne 
go posiedzenia Reichstagu, wyznaczone- 
go na 24 stycznia. 

Litwa prosi o redukcje długu wobec St. Zjedn. 
KOWNO PAT. — Rząd litewski zło- 

żył notę Stanom Zjednoczonym A. P. w 
sprawie zmniejszenia sumy i 

Litwy powstał w czasie walk niepodleg 
łościowych na żywność i amunicję i 

wynosi 70 miljonów litów. 
kreślono, że litewski 

nów litów. 

ZMIANA NA STANOWISKU WĘGIER- 
SKIEGO MINISTRA SPR. ZAGR. 

BUDAPESZT. PAT. — Regenit zwolnił 
ministra spraw zagramicznych z zajmowa- 
nego stanowiska na jego własną prośbę. 
Funkcje ministra spraw zagramicznych ob- 
jął prowizorycznie premjer. Mianosanie 
posła węgierskiego w Berlinie Kani na o- 
próżmione stanowisko mastąpi w najbliż- 
szym czasie. 

———=0-0-6=———— 

Katastrofa sterowca 
sowieckiego 

HELSINGFORS PAT. — Prasa fińska do- 
nosi z Leningradu o katastrofie, której uległ 
jeden ze sterowców sowieckiej floty powie- 

trznej. Sterowiec „V 2* wyposażony w trzy 
motory, leciat z Moskwy do Leningradu. Nieda 
ieko od miejsca przeznaczenia spotkała stero- 

W nocie Pod wiec burza, .a równocześnie doznały deiektu 
bilans płatniczy w 

1 1 ; oprocento Ameryce jest pasywny. Pasywa od 1924 
wania długów wojennych Litwy. Dług roku do roku bież. wynoszą 100 miljo- 

wszystkie motory. Bezwładny sterowiec, rzuca 

ny przez wicher, pod Nowgorodem spadł na 

las, ulegając zupełnemu zniszczeniu. 

Załoga sterowca miała wyjść cało z kata- 
strofy. 
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koniozja największej fińskiej fortecy morgkiej 
BERLIN PAT. — Z Helsingiorsu do- 

noszą o olbrzymiej eksplozji największej 

fińskiej fortecy morskiej znajdującej się 

na wyspie Mac Elliot. W fortecy tej, od 

dalonej o 30 km. od Helsingiorsu wy- 
buchł pożar, który przerzucił się na bu- 

dynki amunicyjne. Cały arsenał wyleciał 

w powietrze. Panująca burza śnieżna 

nie pozwala zbliżyć się statkom ratunko- 

wym do miejsca katastroiy. Wszystkie 
połączenia telefoniczne ź fortecą są prze 
rwane. Z wielkiej odległości widać wzno 
Szące się coraz toe nowe słupy ognia i 
słychać silne detonacje. р 

Według dotychczasowych informacyj 
7 budynków koszarowych zostało do- 

szczętnie zniszczónych, tak, iż liczą się 

ze znacznemi ofiarami w ludziach. Nara 

Stalin 6 piatiletce 
ZAPOWIEDŹ NOWYCH REPRESYJ PRZECIWKO „SZKODNIKOM* 

MOSKWA PAT.— Mowa Stalina na 
plenum CKP jest poświęcona bilansowi 
piatiletki i stanowi polemikę z elemen 
tami opozycji wewnętrznej ZSRR i scep 
tycznie usposobiona wobec sowieckich 
eksperymentów większością opinji euro - 

pejskiej. 
Stalin wychwala sukces, zarówno w 

dziedzinie przemysłu, jak i rolnictwa, 
oraz mówi o rewolucyjnej roli piatiletki 
w sensie wpływu na uniysły zachodnie, 
Kolektywizacja rolnictwa ma na celu ska 
sowanie chłopskich gospodarstw indywi- 
dualnych, jako stanowiących grożbę roz 
rostu kapitalizmu w ZSRR. 

Dotychczasowe tempo Stalin uzasad- 
nia koniecznością zwyciężenia wrogich 
Sowietom elementów wewnątrz kraju 

oraz przygotowania obrony na wypadek 
agresji zewnętrznej, a także uniezależnie 
nia gospodarczego ZSRR. 

Poruszając zagadnienie sowieckiej 
waluty, Stalin polemizuje z ekonomista- 
mi zagranicznymi, twierdząc, że poza zło 

tem pokryciem mia ona zabezpieczenie w 
olbrzymich zapasach towarów, skoncen- 
trowanych w ręku państwa. 

Ostatnia część mowy Stalina zawiera 

zapowiedź ostrych represyj przeciwko 
wrogom wewnętrznym, których mówca 
uważa za głównych sprawców nadużyć, 
kradzieży, defraudacyj i  dezorganizacji 
w sowieckiem życiu gospodarczem. Mo- 
wa Stalina jest w Moskwie przedmiotem 
powszechnych rozmów i komentarzy. 

zie krążą różne wersje na temat przyczy 

ny eksplozji. Mówi się o powstaniu og- 
nia w jednej z łazienek kąpielowych — 
wskutek nieostrożnego obchodzenia się 
z piecem. Według innych pogłosek, o0- 
gień powstał w remizie, gdzie znajdowa 
ły się narzędzia straży ogniowej, co 
wskazywałoby na płanową akcję zbrod- 

niczą. 
Forteca na wyspie Mac Elliot założo 

na została przez Szwedów, rozbudowana 

przez Rosjan i zniszczona w roku 1918. 

Umocnienia te zostały następnie przywia 

cone przez Finlandczyków, z uwzględ- 

nieniem najnowocześniejszych zdobyczy 

techniki obronnej przy wielkim nakia- 
dzie środków finansowych. Forteca ta 
stanowiła główny ośrodek obronnej ba- 
zy morskiej Finlandji. 3 
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Kolektywizacja znaczona trupami 
4-ry wyreki Śmierci na kierowników Kołchozów 

na Białorusi Sowieckiej 
jak donoszą z Mińska, 

sądu najwyższego BSRR 
kierowników kołchozu „Czerwony bojownik* 
w rejonie krupskim i skazała na śmierć przez 
rozstrzelanie: przewodniczącego kołchozu Jana 
Mickiewicza, „byłego bandytę* — jak go nazy 
wa prasa sowiecka — rozgromionej w swoim 
czasie „bandy* Monicza oraz przewodniczące- 
go komisji rewizyjnej kołchozu Siemiona Uso- 
szyna. Skazani zostali — według brzmienia 
wyroku — jako wrogowie ludu pracującego za 
to że rozkradali zboże kołchozu i spekułowali 
niem. 

sesja wyjazdowa 
rozpatrzyła sprawę 

W pow. bobrujskim taki sam trybunał ska- 

zał na śmierć przewodniczącego kołchozu -— 
„Czerwony oracz“ Demjana Prokopczyka, — 
członka zarządu Jana Gabajewicza i zarządza 
jącego składem Nikifora  Porochniewicza, Za- 
rzucono im, że w przeciągu krótkiego czasu 
rozkradli 200 pudów żyta, 192 pudy owsa 2500 
litrów mleka, 3000 rubli gotówką. Skazani zo 
stali — brzmi wyrok — za systematyczne roz 
kradanie mienia kołchozu, spekulację mieniem 
tem, sabotowanie dostaw państwowych, De- 
mjan Prokopczyk był ongiś zamożnym g0spo 

IE miał 85 ha ziemi ornej, Ś koni, 25 
rów itd. ,
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SILVA RERUM Wokoło rozżagwionego wraku 
Kometa Kanału La Manche 

Nietortiucny Zjazd Lite:tów w Kra- 

kowie ue ка się jesze.: z | amięci 

uczestników i obserwatorów. Copraw- 

da, literaci niebardzo chętnie dzielą się 

swemi wspomnieniami na ten temat, ale 

od czasu do czasu wyrwie się komuś nie- 

dyskretne słówko. 

Przegląd powszechny (589), podkte- 

ślając wielki wysiłek teatru krakowskie- 

go, który należycie uczcił jubileusz Wy- 

spiańskiego, tak mówi o literatach: 
A fteraci? Właśnie w tym czasie „odbył 

się w Krakowie Zjazd Literatów z całej Pol- 

ski. Zjazd nie był liczny, a i taki mógł zająć 

się wieloma sprawami aktualnemi, związanemi 

z ideą narodową i artystyczną Wyspiańskiego. 

Tymczasem Zjazd zajmował się, zamiast spra- 

wami ideowem |, kwestjami zawodowemi litera- 
tów polskich: różne probiemy, związane Z ti- 

nansami, wydawnictwami i... akademją litera- 

tury, którą tak uporczywie lansują siery, były 

jedynym przedmiotem obrad zjazdu. 

Niestety... Literaci polscy popisali się 
w Krakowie wcale nieszczególnie... Nie 

odpowiedni był moment do załatwiania 

spraw materjałnych, no i zbyt egoistycz 

nie i wąsko spoglądano na literaturę. 

ABC w szeregu numerów drukuje 

głosy różnych pisarzy i wybitnych dzia 

łaczy społecznych i politycznych na te- 

mat najciekawszej książki z r. 1932. 

Juljan Tuwim za najciekawszą książ- 

kę uważa „Słownik etymologiczny języka 

polskiego" prof. A. Brūcknera. 

Poeta tak uzasadnia swój sąd: 

Qd iat pięciu nie rozstaję się ze „Słowni- 

kiem etymologicznym* Briicknera. Gdy „zieło 

to wychodziło zeszytami, czekałem na każdy z 

tą samą niecierpliwością, z jaką za czasów 

szkolnych na dalszy ciąg powieści sensacyjnej. 

Najbardziej to frapująca i pełna niespodzia- 

nek książka, jaką znam. Można wprawdzie do 

szaleństwa kochać piękną kobietę, nie znając 

tajników jej anatomii, nawet t. zw. duszy; ale 

gdy o mowę rodzinną chodzi —niema dła poety 

bardziej porywałącego zajęcia, jak zgłębianie 

jej dziejów, docieranie do podziemnych korze- 

nii źródeł słów. Pławienie się w tej rozkoszy 

«umożliwił nam Briickner swoim słownikiem: 

podał połszczyznę jak świeży owoc na dłoni. Do 

słowników zwykło się „zaglądać”; twierdzę, że 

można je czytać, stronica za stronicą, jak cu- 

downą powieść. 

Tak mówi pisarz, który wykazuje do- 

skonałą znajomość języka polskiego. Jak 

że jest z innymi pisarzami polskimi? W 

opracowanej na podstawie analizy książ 

ce p.t. „Życie i praca pisarza polskiego 

(str. 185) jest 1ubryka, z której się moż 

na dowiedzieć, iż na 184osób, które u- 

dzieliły odpowiedzi, słownik  Briicknera 

posiada tylko 120 osób!... : 

Żadnych słowników, ani encyklopedyj 

z tejże ilości pisarzy nie posiada 64-ch'.. 

Czy więc nie ten brak zainteresowania 

językiem polskim sprawia, że polszczyz - 

na współczesnych: pisarzy woła o pom- 

stę do nieba, —tak jest naogół niechluj- 

na!... 

W tejże ankiecie ABC prof. St. Pigoń 

bardzo słusznie i trafnie podkreśla ol- 

brzymie wartości innego dzieła prof. A. 

Briicknera: „Dzieje kultury polskiej”. | 
Książka ta zajęła mnie (więcej :  Olšni- 

ła) przeogromnem bogactwem materjału, mó- 

wiącego o dawnej obyczajowości, i to w prze 

różnych dziedzinach życia: politycznego, go-- 

spodarczego, artystycznego i t.d. Jest to wspa 

niaty obraz przeszłości polskiej, pełen szczegó- 

łów, niekiedy drobiazgowych, a zarazem ujęty 

w przejrzystą architektonikę koncepcji ogólnej, 

wykazującej, ku czemu Połska szła. 

Taki przepyszny obraz przeszłości ukazał 

się teraz, kiedy karta dziejów odwróciła się cał 

kowicie i kiedy naród nową zaczyna zapisy” 

wać. Pamięć tak sugestywnie  przypomnianej 

przeszłośći będzie gwarancją, że treść nowej 

karty wywinie się organicznie jako ciąg dalszy 

kart przesziego życia narodu. Świadomość tego 
go może jeszcze silniej przykuć uwagę czytel- 
nika z duszą polską do tej prawdziwie najcie- 
kawszej książki. 

Lecior. 

Ol i M TAKA AAAA tk 

CZY WIESZ, MATKO, ŻE NA TYFUS 
BRZUSZNY, CZERWONKĘ, OSPĘ, SZKAR- 
LATYNĘ, DYFTERYT, ODRĘ , KOKLUSZ, 
GORĄCZKĘ POŁOGOWĄ RAZEM UMIERA 
DWA RAZY MNIEJ OS6B, NIŻ NA JEDNĄ 
TYLKO GRUŹLICĘ! CHROŃ SWE DZIECI 
PRZED TĄ PLAGĄ! POPIERAJ BUDOWĘ 
SANATORJUM DŁA DZIECI GRUŹLICZYCH: 
KUPUJ NALEPKI PRZECIWGRUŹLICZE! 

  

Tragedja „Atlantyku“ byla— jak się wyra 
ził „Matin* — w trzech aktach. Samo spale 
nie parowca—kolosu było zaledwie aktem pier 
wszym. Wysiłki nad zarzuceniem na jego po- 
kład lin celem dowiezienia go do portu — ak 
tem drugim. Samą zaś drogę powrotną, d(uga, 
powolną drogę Kanałem można i trzeba na- 
wet uważać za akt trzecł jeśli już nie za 0- 
sobny epizod. 

Noc, jaka nastąpiła po pracach 8 hoiowni 
ków—amatorów była pierwszym etapem drogi 
powrotnej. Silny wiatr utrudniał jeszcze „ро- 
cnód. Okręty, które dostały się za „Atiantyk* 
musiały zawracać: wiatr naganiał kłęby Zryzą- 
cego dymu, pelnego palących się drobnych czą 
stek politury, jaką były powłeczone metalo:ve 
części pokładu. Było to nietylko niemożliwe do 
oddychania, ale stworzyło obawę przeniesienia 
się pożaru. Wobec ziniennego dosyć, zwła- 
szcza nad ranem, wiatru okręty musiały ciągie 
ławirować, by nie dostać się w obręb „niebez 
pieczneį streiy“. 

Zdaleka patrząc, „Atlantyk“ — 
przypominał kometę: głowę jej stano- 
wiły sterczące na kilkadziesiąt metrów 
ponad powierzchnię morza burty, roz- 
palone mimo wiatru do czerwoności, 
czy też osłonięte wydobywającemi się 

jących”. Jak wiadomo, Francuzi bardzo wyraź 
mie dawali do poznania, że dziękują za trudy, 
że dadzą sobie rady sami. Wiemy, jak wielki 
epėr stawiały inne statki. Wiemy, że stało się 
to dzięki staremu zwyczajowi prawa morskiego 
że „wrak' okrętu, „L'epave* ..szczątek jak na- 
zywa się rozbity ale jednak niezatopiony choć 
opuszczony okręt, należy do tego, kto go so- 
bie weźmie, względnie za swym okrętem do 
portu przyholuje. Prasa francuska skwapliwie 
zapewniała, że „Atlantyk** to tylko już „zwyk 
ły szmelc“ — ale wszyscy jakoś i na ten 
zwykły szmele byli łasi. Stąd każdy chciał go 
„ratować* względnie należeć do ratowniczej 
spółki. 

Wiedziano zresztą na obcych statkach, Że 
wszelką pewnością, że za pracę holowniczą mo 
e * każdym razie liczyć na sowite wynagro- 
Zeme, 

Stąd ratujących było wielu, choć im prze- 
szkadzano. Stąd także Francuzi niekoniecznie 
byli zachwyceni tak ochoczą pomocą... 

POWRÓT © PÓŁNOCY 

W nocy z piątki: na sobotę dokonał się był 
— jak doniosły nasze depesze — ostatni akt 
dramatu. „Atlantyk* holowany przez okręty do 
tarł do portu Cherbourga dokładnie o północy. 

  

Na zdjęciu naszem widzimy płonący parowiec, 

skiego pod Portland Fil, otoczony ratującemi 

znajdujący się w pobliżu wybrzeża angiel- 
go kilku statkami. Zdjęcie dokonane zosta» 

przez lotnika. 

z okien kajut płomieniami. „„Ogonem“ 
była właśnie owa smuga dymu, który 
w ciemnościach nocy świecił ogniem 

Ale w myśli ratowniczej flotylli statków kry 
ło się co innego, niż astronomiczne porówna- 
nia. Cały czas zajęci byli dwiema kwestjanii: 
pierwszą z nich była obawa, nad którą cala 
dotychczasowa prasa przeszła — nawet komu- 
nikaty ajencyj — dziwnie lekko: oto wewnątrz 
„Atłantyku* jedna rzecz pozostała nienaruszo- 
na: zapasy mazutu. Ta materja palna, siużąca 
do ogrzewania kotłów okrętu przechowana by 
ła w składach, które jedne zdały — i jeszcze 
jak — egzamin wytrzymałości. 

Oparły się ogniowi przez trzydzieści kiłka 
godzin. Cóż jednak będzie, jeśli nie wytrzyma 
ja dłużej? —/ myśleli kapitanowie statkow pły 
nących nieraz w odległości kilkunastu zaiedwie 
metrów od płonącego kolosa. Wszyscy wiedzie 
li, že ješli rezerwoary mazutu nie wytrzymają 
jeśli nastąpi eksplozja—to jej rezultatem bę- 
dzie nietylko zatopienie natychmiastowe „At- 

e: ale także i najbliżej płynących stat 
ów. 
Nie ta jedna myśl panowała w głowach fran 

cusko - angielsko - holenderskiej itotylli „ratu 

Od paru godzin na molo zbierały się tłumy.— 
Droga od wybrzeży angielskich, która dziś zaj 
e zaledwie kilka godzin, teraz zabrała im 

„W świetle pelni ukazał się oibrzytmi, impo 
nujący mimo swego zniszczenia okręt. ..Wszy 
stkie barjery pokładu połamane i  pogięte-— 
Mostek kapitański nie istnieje. Burty wygląda 
ją jakby stalowe, ich blachy pokryte były ja- 
kiemiś ogromńemi liszajami. Wewnątrz okrętu 
tyiko gdzieniegdzie już tli się ogien“. 

Tak opisuje to „Morning News“. 

Porucznik Even amputowany 
Porucznik Even, który podczas wdrapywa- 

nia się na pokład „Atlantyku* doznał zmiaż” 
dżenia nogi musiał się poddać jej amputacji, 
którą zniósł z prawdziwym heroizmem. Ten za 
ledwie 31 lat liczący oficer miał jedną z naj- 
lepszych marek we flocie francuskiej. Jest 0- 

becnie przedmiotem powszechnego  współczit- 
cia. 

Marynarz Herbert, raniony również przy 
wdrapywaniu się na statek, na którego maszcie 
zawiesił flagę francuską, jest wciąż w szpitału. 
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yszniujemy dla rprzedai 
wyrabianych przez nas rowerów 

w miastach wojewódzkich i powiatowych, 

odsprzedawcėw 
pracujących na własny rachunek. 

Wymagane dobre referencje i solidne gwarancje materjalne. Oferty 
adresować: Biuro Sprzedaży Państwowych Wytwórni Uzbroje- 

nia w Warszawie, ul. Ossolińskich 1. 
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KTO PIERWSZY? 

W związku z „prawami“ do wraku „Atlan 
tyku“ najważniejszem pytaniem jest, kto pier 
wszy wszedł w jego posiadanie. 

Otóż — jak twierdzi cała prasa irancuska 
— pierwsi którzy to zrobili — byli to maryna 
rze francuscy. Dłatego też zaraz zawiesili ua 
maszcie flagę francuską. Nieprawdą jest by 
przed nimi mieli się znaleźć na „Atlantyku” 
marynarze holenderscy. 

Pierwszym statkiem był tu „Minotaur”, nale 
żący do Generalnej Kompanji Transatlantyckiej 
będącej własnością kapitałow francuskich. 
Oni pierwsi zdołali zarzucić tu linę. Pierwszy- 
mi co się dostali na pokład— byli marynarze 
z „Pszczoty“. 

W ten sposób spór o szczątek „Atlantyku““ 
wydawatby się wyjaśniony. PREST. 

Niemiec akuratny 
Pewien obywatel ziemski, obszarnik na 

360 dziesięcinach ziemi: kresowiej, ma dro- 
bnie potrzeby kulturalme, jako że jest czło- 
wiekiem 2 uniwersyteckiem wyłkształce- 

niem. Ma również nodzinię — żonę i czworo 
dzieci — stąd konieczność zaspokojenia 
zwykłych poitmzeb życiowych: od jedzemia 
i ubramia do wychowania dzieci. Obywatel 

jest, Nieracem, akuratniym Niemcem, który 

przywykł żyć z ołówikiem w ręku i nigdy 
nie hołdoiwał zasadzie: „zastaw się, a po- 

staw się”. 
Z końcem roku 1932 obywatel zrobił 

swój Biicherschih i otmzymał wymowne 
zestawiemie liczbowe, ilustrujące t. zw. 

„Stopę życiową” kryzysowego rolnika, 
Obywatel wydał w ciągu roku 1932 — 

3894 zł, 45 gr. Akurattny Niemiec obliczył 

«o do gmosza. W sumie powyższej znajduje 
się pozycja madzwyczajna: 1849 zł. Tyle 
pochłonęła choroba syma, połączonia z po- 
'ważmą operaicją. Pozostało 2045 zł, 45 gr.: 

tyle pochłonęły całoroczinie rwydartiki. Mie- 

sięcznie sitamiorwii to 172 zł., dziennie zaś 5 
zł. 70 gr. Rodzimia, zmaczy się, pięć osób i 
om sam. 

172 zł. miesięcznych wydatków rozkła- 

da się w sposób mastępujący: 

  

Dzieci w wieku szkolnym. 30 zł, 47 gr. 

Drobne wydaltiki żony 10 zł. 33 gr. 
Wydatki pana domu 28 zł, 36 gr. 
Fydatki na utrzymanie 60 zł. 43 gr. 

Razem 129 zł. 59 gr. 

Pozostaje 42 zł. 41 gr. No — ubranie, 
obuwie czasem wypada podróż. Wreszcie— 
gdzież są potrzeby kulturalne? Naprzykład, 
choćby preniumeraita tyllko dwóch pism: je- 
den dzienmik i jedno pismo tygodniowe? 

Obywatel dokonał rocznego zamknięcia 
swych (ksiąg, i przeraził się potwornie wiel- 

ką sumą 172 zł. miesięcznego rozchodu. 
Przeczytał był uważmie semacką mowę pre- 

ma jera. 
— Rolnik — czytał — musi jw; dzisiej- 

szym stamiie rzeczy dositosowiać się do zmie- 
niomych warunków. Aby móc żyć, rolnik 
musi pogodzić się z koniecznością obniżenia 
stopy życiowej... 

Obywatel westchnął akuratmie i posta- 

mowił z początkiem roku 1933 obniżyć sito- 
pę życiową. Jaką pozycję skreślić w budże- 
cie: dzieci, żonę? Nie da się. Potrzeby ży- 
ciowie? Niepodobna. Rolnik z uniwersytec- 

    

HODOWLA LISÓW SREBRNYCH 
W ROSjIi SOWIECKIEJ 

   
    

    

W całej Syberji rozwija się na wielką skalę ho 
dowla lisów srebrnych, dostarczających cen- 
nych skórek na futra damskie. Do największych 
tego rodzaju farm nateży farma, położona 1a 

wyspie Karagin na morzu Beringa. 
Na zdjęciu naszem widzimy kierownika tej tar 
my za wspaniałym okazem lisa srebrnego 

w ręku 
3 000 SE 

Fazdryguistwo i gny- 
pałstwo 

St. I. Witkiewicz zaczyna w „Gazecie 
Polskiej" serję artykułów, w! których ma 
opisać różne objawy życia intelektualnego 
w maszym kraju. St, I. Witkiewicz od czasu 
do azasu oczyszcza atraosferę: pamiętamy z 
zeszlego roku jego feljetony o potrzebie fi- 
lozofji w' „Ilustrowanym Kurjerze', i zjad- 
liwe uwagi o krytyce i literaturze polskiej. 
Tym razem w inicjującym artykule p. t.: 
„Villon Bavinika mie czytał a pisał dobrze 
malbiera się rówmież do stosunków! artys- 
tycznio - literackich. Co o nich napisze, z0- 

baczymy. Tymczasem mależy podkreślić i 
zapamiętać dwa mowe termimy, dwa nowe 
pojęcia, które autor „Nienasycenia“ wpro- 
wadza do swoich rozważań, 

— Proponuję — powiada — aby zacząć 
nzeczowio. mówić o wiażnych problemach te- 
oretyczniych, zamiast oddawać się fazdry- 

gulstwu i gnypalstwiu we wszystkich for- 
mach, isl 

Fazdrygulstwo i gnypalstwo, Fazdry- 
gulstwo, ilnmaczy, te tymczasowe fastny- 
gewanie wszystkiego, połączone z bałagul- 
stwem. Gnypalstwo zaś — to gnušne gme- 
ramie palcem w czemś, czego traktowanie 
wiymaga. precyzyjnych instrumentów. Faz- 
drygulstwo i gnypalstwo rozpanoszyły się 
w naszem życiu kulturalnem. 

Postarajmy się przyswoić tte dwa ory- 
gimallne wyrażenia Witkiewicza i używaj- 

my ich również w Wlilnie: sposobności nie 
zalbraknie. j 

kiem wyiksztailleeniem wiesttchmąt 1az jes 
i skrešlit na początek resztki: sarych potrzet 
kulturalnych: prenumeratę dwóch pism 

codziennego i tygodniowego. ski, 

Kongres wileński w Kownie 
Kowieński „Rytas” donosi, że 5 i 6-go 

sityezniia odbył się w Kownie kongres wiil- 
ni z udziałem 408 osób. Uczestnikami 
gresu byli działacze i wogóle mieszkań- 
Wileńszczyzny. Podezas kongresu wy- 
zomo szereg referatów o sytuacji, „na 

ziemiach okupowaniych', podkreślając „cięż 
ką sytuację uciskanych Litwinów”. Mów- 
cy podkreślali sytuację szkolnictwa litew- 
skiego, któremu Się stawia „mieludzkie“ 
przeszkody, O ile tak pójdzie dalej, to zda- 

niem mówców, po kilku latach może nie 
tać ami jednej szkoły litewskiej w Wi- 

szczyźniie. 
Jeden z mówców prof. Żemajtis wysu- 

oselk, by kwestja wileńska była wy- 
a ze sporów! partyjnych i stiamowiła 

odtąd cement, któryby łączył wszystkich 
Litiwinów. 

Kongres powziął następujące rezolucje: 
1) prosić rząd o poczymienie kroków na te- 

renie międzynarodowym, by ludności ziem 
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„okupowanych“ i mieodkupowanych wolnio 
było przynajmniej raz do woku spotkać się 
pnzy linji demarkacyjnej; 2) posłać ludno- 

ścii „ziem. okupowanych'* bez różmicy maro- 
dowości wynazy współczucia; 3) ogłosić za 
granieą kiedy i w jaki sposób Polacy zajęli 
Wiilno i prosić lo ochronę praw ludności 
ziem „okupowanych“ > 4) zwrócić się do 
Ojca šw., by poskmomit „polonizatorėw“, 
depczących prawa katolików Litwinów i 
Białorusiniów; 5) prosić rząd, by nie płacił 
odszikodowania za wyiwłaszezone dwory ob- 

szarnikom kitórzy: zbiegli do Polski; 6) po- 
" slać zagramicę ostrą rezolucję protestu 
przeciwko rozstrzelaniu niewinnych Litw!- 
wów Szimikumasa. i Balkanauskasa ; 7) zwro- 
cić się do społeczeństwa litewskiego, by 
wyłączyło sprawę iwileńską ze swych spo- 
rów ideologiczmiych, uważając ją za cement, 
łączący wszystkich Litwimów. (Wilbi). 

—=0o00-—— 
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W WIRZE STOLICY 
REKORD SKĄPSTWA 

  

Liczne towarzystwo nudziło się rozmowa, 

w  bridża nie można było grać, bo — sknera 

gospodarz nie kupił kart. Wstrętna wada skap- 

stwo! Wszyscy opowiadali kolejno historję o 

skąpstwie: 

Pewien Szkot przychodzi w listopadzie do 

przyjaciela. Przyjaciel kaszle, katar go dław: 

— Co ci jest? — Ano łapałem wczoraj ryby 

nad rzeką, przylazł strażnik i mówi: — tu nie 

wolno łapać, złotówka kary! Daję mu monetę 

dwuzłotową, on nie ma reszty, ja nie mam dro 

bniejszych, on mówi: — tu za kąpiel jest ie” 

złotówka kary, wykąp się pan i będziemy na 

kwit! Co miałem mu darować złotówkę, wła- 

złem do wody... 

— Jeden Szkot zostawił trzech braci w Kra 

ju, a sam pojechał do-Ameryki szukać szczę- 

ścia. Po trzech latach uzbierał kapitalik, zade- 

peszował do braci, że wraca, by nań czekali 

w porcie. Wysiada ze statku, patrzy — jaeyś o- 

kropni brodącze rzucają mu się na szyję. To 

bracia, ale z brodami po pas; -— czyście osza- 

lelii poco ten obrzydliwy zarost — Ty miede- 

bry,odpowiadają, zabrałeś nam przecie nożyk 

od żyletki, nie mieliśmy się czem golić... 

— Pewnego krawca drażniło bardze, iż 

bogaty Szkot nigdy nie kupuje nowego ubra- 

nia. Wpadł na taki pomysł: wysłał mu sześć 

brań i list: — „zgodnie z pańskiem zamówie- 

niem przesyłam panu żądane pięć ubrań, pro- 

sząc o należność w kwocie 15 funtów*. Kra- 
wiec sądził, iż Szkot złakomi się na niby omy: 

kę i zapłaci za 5 ubrań zachowując zato 6. 

Tymczasem po godzinie krawiec otrzymał tln- 

mok i list: — „żadnych ubrań u pana nie za- 

mawiałem odsyłam panu sumiennie pięć ubrań * 

I w tłomoku było rzeczywiście tylko 5 ubrai:! 

Szkoccy małżonkowie poprosili lotnika, by 

ich przewiózł swym samolotem. -— Dobrze, po 

wiedział lotnik, ałe w powietrzu musicie być ci- 
cho, za jedno słowo funt kary! Polecieli, wró- 

cilii wylądowali. — Zachowanie wzorowe, 

oświadczył lotnik, jakże się podobało w górze? 

A Szkot na to: — Mery wypadła zaraz pe sta: - 

cie. 

— Trzech Szkotów poszło do kina, podezas 

antraktu jakieś paniusie zaczęły  kwestować. 

Wnet jeden Szkot zemdlał, a dwaj inni go wy- 

nieśli. 

W małem miasteczku szkockiem miano po- 
wiesić zbrodniarza. Zatelegrafowano do Lend;- 

nu po kata: 

— Owszem, ale za 150zł. — brzmiała cd- 

powiedź. Magistrat w rozpaczy, tyle pieniędzy 

wydać na takie głupstwo. Aż tu jeden radny 

zaproponował: — poco kat? damy bandycie 10 

zł. i niech się sam powiesi! 

— Pewien Szkot postanowił popełnić sa- 
mobójstwo przez zatrucie się gazem. Więc po- 

szedł cichaczem do kuchni sąsiada i tam Gd- 

kręcił kurki. Zatruł się istotnie, ale rachunek za 

    
gaz wskazywał nie jego licznik. Karol. 
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Bopiero co opuściła prasę 

aktualna książką 

Wiktora Piatrowicza 
„Unła i dyzunia 
kościelna w Polsce" 

WILNO, 1933, 
str. XVI i 128, 

Skład główny w księgarni 

ŚW. WOJCIECHA 
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syjski, t« zw. Teatr Russkoj Dramy, dra- operetki, to znaczy — tylko operetki. Po- 
matyczny Teatr Niemiecki, Teatr Polski. wstał Dramat, dobry zresztą, a w operci TEATRY NASZYCH SĄSIADÓW 

Dnia 14-go b.m. wchodzi na afisz te- 
atru Pohulanki „Car iwan groźny”, reży- 
serowany przez Władysława Czengerego. 
Pan Czengery jest kierownikiem artystycz 
nym teatru polskiego na Łotwie, właści- 
wie jest dyrektorem i twórcą. Jest prócz 

  

Władysław Czengery. 

tego, ten wybitnie utalentowany artysta, 
reżyserem i aktorem teatru rosyjskiego 
w Rydze. Od lat tam osiadły, od lat też 
długich pracuje na niwie kultury sceni- 
cznej. Scenę zna i rozumie, sceny 
państw bałtyckich zna na wylot. Porów- 
uanie tamtejszej sytuacji na „froncie te- 

atralnym z takąż wileńską pozycją, tio 
że wypaść wcale ciekawie. Korzystając 
z jego tu pobytu, zwróciliśmy się z pio 
śbą o łaskawe udzielenie nam kilku mi- 
nut rozmowy na tematy teatralne. 

— Co panów interesuje? -— pyta ra- 
żyser. 

— Taki sobie rzut z lotu ptaka. Ryga, 
Kowno, Rewel, najbliżsi sąsiedzi Wilna, 
dziś miasta „zagraniczne”. U nas jak pan 
widzi jest źle, jest krucho. Wszystko od- 
bija się również na teatrze. W prasie, w 
literaturze, zaczynają ludzie sięgać gdzieś 
w trzewia istoty sztuki teatralnej, do- 
patrywać się w sytuacji objawów jakie- 
g05 epokowego kryzysu sztuki scenicznej 
Niby, że kino... pan rozumie i t.d. Szu- 
kanie nowych dróg na stare tematy. Czy 
coś podobnego daje się obserwować rów 
nież w Rydze? — Przecież to teren cie- 
kawy. Ścieranie się trzech kultur: starej 
niemieckiej, rosyjskiej przedwojennej, no 
wej, silnej łotewskiej. Czy nie tak? 

— O ile mogłem wywnioskować, coś 
podobnego mówi się również u nas. Spe- 
cjalne eksperymentowania narazie odczu 
wać się nie daje, ale mówi się, mówi się 
różnie. 

—Wiele teatrów ma Ryga? 

— Dużo. Przedewszystkiem Opera 
łotewska, teatr śpiewny, 0 charakterze 
wybitnie reprezentacyjnym. Następnie ło- 
tewski teatr dramatyczny, t. zw. Naciona- 
le teatris. — Teatr artystyczny. Teatr i0- 
botniczy. — Teatry mniejszościowe: ro - 

— Dalej teatr żydowski. 
—— Nasycenie ogromne. Czy taka ilość 

teatrów może istnieć o własnych siłach? 
— O, nie. 
— Jakże się podtrzymuje ich egzy- 

stencję? 
— Subwencje, świadczenia i' ważny 

czynnik: polityka. Na Łotwie rzeczywi- 
stą aktywność przejawiają tylko partje 
polityczne, stronnictwa. Wszystko wła- 
ściwie jest pod wpływem, tego lub inne- 
go stronnictwa. Takoż teatry. Naprzy- 
kład Teatr Artystyczny, popierany by! 
wybitnie przez socjal-demokratów. Trze- 
ba jednak przyznać, iż kierownik tego te- 
atru p. Smilgis bronił czystości artystycz 
nej repertuaru przed zakusami wpływów 
politycznych, wcale skutecznie. Obecnie 
socjaliści mają swój teatr — „Robotni- 
czy”. 

— Czy gra on sztuki ludowe? 
— Nie, powiedziałbym raczej: Nie lu- 

dowe, a socjalistyczne, propagandowo- 
socjalistyczne. Co mu wszakże nie prze- 
szkadza wystawić od czasu do czasu ope 
setki. Niedawno grał naprzykład jakaś 
przeróbkę z Otienbacha pod tytułem „Y>- 
Yo“! 

— A operetka niemiecka? 
— Niema już jej. Jest obecnie niemiec 

ki teatr dramatyczny. Otrzymuje on wy- 
datną pomoc ze strony społeczeństwa nie 
mieckiego. Istnieje Theater-Verein. Sądzę, 
że jeszcze inne czynniki bardziej zew- 
nętrzne zainteresowane są w popierania 
niemieckiej kultury na scenie... len Ve- 
rein uznał za niestosowne forsowanie 

ce dramat, który skończył się jej zamknię 
ciem. Ale operetka w Rydze uważana jest 
nadal jako wabik, jako ratunek kasowy, 

właściwie wszystkie teatry wystawiają 

operetki od czasu do czasu. Opera trzy- 

ma się głównie dzięki operetkom. Nie- 

dawno grano tam „Wiktorję i jej Hu- 

zar“. Rosyjskie, niemieckie i łotewskie 

sceny dramatyczne wystawiają operetki. 

Teatry mniejszościowe mają prawo wy- 
stawić jedną operetkę w sezonie, nie pła- 
cąc podatku komunalnego. 

— Jakto, więc teatry w Rydze 
płaca podatku? 

— Żaden. Przeciwnie, otrzymują sub 

wencje rządowe i magistrackie. Świad- 

czenia: zniżka prądu elektrycznego i t.p. 

Obecnie teatrorm mniejszościowym, cof- 
nięty został dopływ subwencyj rządo- 
wych, pozostał tylko Magistrat. Teatry 
łotewskie korzystają jednak nadal z ka- 
sy państwowej. Zresztą Opera i Natio- 
nale Teatris są na całkowitem utrzyma- 
niu państwa. 

— Więc opera nie robi bokami? 

— O, nie. Robi nawet niezłe czasa- 
mi kasy. Przedewszystkiem więc zaw- 
dzięczając operetkom. Następnie posia- 
da monopol na „występowiczów*. Jeżeli 
przyjeżdża wybitny śpiewak, wirtuoz —- 

muzyk, koncert, wszystko to wchłania w 

siebie Opera, a publika wali na widow- 

nię. Władze łotewskie nie zezwolą na 

występ śpiewaka, lub muzyka poza gma 

chem Opery. Taki to już „monopol pań- 

stwowy” na zagranicznych gości. 

  

nie 

nam udzielał gmach teatru — Czy grane są często oper rosyjskiego 
skie? Jednakże przedstawienia poiskie cieszą 

— Tak, ale nie często. Bywają przed- się wielkiem powodzeniem i popułarno- 
stawienia reprezentacyjne. Teatr Arty- ścią ludności polskiej Rygi. 
styczny wyławia od czasu do czasu kaso- 
we utwory krajowe. Niedawno z przerób 
ki powieści łotewskiego autora p.t. „Oj- 
czyzna“ ubił sobie 56 przedstawień w 
ciągu dwóch miesięcy. Jest tam jakaś jo 
stać barona — Niemca, ekonoma — Pola 
ka.. — Pozatem jednak gra sztuki współ 
czesiie, nowe, trochę eksperymentuje. 

— A frekwencja? Pan widział u nas... 
— Nie, w Rydze nie jest tak źle. Ro- 

bimy komplety też. Przeciętnie nie mož- 
na liczyć na mniej, niż 40 proc. zapełnio 
nej widowni. A więcej — bywa, bywa. 
Ceny miejsc średnie. Najdroższe miejsce 
kosztuje przeciętnie 5 łatów, coś okoio 
8 złotych. Oczywiście w Teatrze Robot- 
niczym ceny są o wiele niższe. — Gaże 
aktorskie? No, różne, jak to w teatrze. 
Dobra gaża 700 — 800 złotych na walużę 

polską. 
— Jakie teatry ciesza się największemi 

powodzeniem? Kto bierze górę, Ryga, 
przecież to miasto wielojężyczne, niejed- 

nolite. 
— Trzeba przyznać, że prym wiedzie 

Łotewski Teatr Artystyczny. Drugie miej 
sce? Hm... chyba opera, a to ze względu, 
jak powiedziałem wyżej, na gościnne wy 
stępy i operetki. Trzecie: Teatr rosyj- 
ski. Niemiecki ustąpił już jednak na plan 
dalszy. 

— A polski? 
— Teatr polski nie jest teatrem sta- 

łym. Grywaliśmy dotychczas dwa razy 
na miesiąc, obecnie rzadziej. Gościny 

— Nie jest zatem tak źle u was? 
— Dotychczas, przy wydatnej pomo- 

cy, subwencjach, bez podatków, wobec 
jakiej takiej frenkwencji dawaliśmy sobie 
radę. Można wytrzymać, choć kryzys nie 
mniejszy. Ot, w Estonji sprawa stoi o wie 
le gorzej. 

— Cóż tam w Estonji? 
— W Tallinie jest tyłko jeden, jedyny 

teatr. Razem opera, dramat, operetka i 
balet. Niema mowy o takich wystawach, 
kostjumach, nakładach, co w Rydze. W 
Rydze w operze nieraz jedna wystawa 
kosztuje do 20.000. — Tam natomiast 
skromnie. Jest jeszcze teatr niemiecki, O- 
czywiście posiada mały dopływ gotowki 
z zewnątrz, ale nic specjalnego. 

—- A w Kownie? 
— Nie byłem. Teatr rosyjski jeździł 

tam kilkakrotnie na występy gościnne, 
ale mnie nie puszczono. Jestem przecie 
obywatelem Polski. Wiem tyle o Kowiiie, 
co mi opowiadali koledzy. Podobno dzie 
ja się tam nadzwyczajne rzeczy. Wielkie 
tundusze, przebogate wystawy. Jak 1dzie 
premjera w operze, to pracują nad nią 
najlepsi zmobili.owani arty: ci — plasty- 
cy za wielkie tonorarja. Jakieś 10woczes 
ne urządzenia. Garderoby zktors”'e ma- 
ją być ponoć specqalnie urządzone, każda 
garderoba jxsiadać łazienkę! Rzat dużo 
łoży i opiekije się teatrarnu Tak... po- 
dobno tam cżywienie znaczne. 

Dziękuję. —- A więc: Rewel, Ryga, 
Kownc .... Wisn až.



  

Zasłużeni wilniznie 
М фн dzisiejszym otrzymaliśmy nowe 514 

gł, które według przykładu z dni poprzednich 
ogłaszamy w poniższem zestawieniu, łącznie z 

wynikami z dni poprzednich. Jednak w dzia- 
łach: Działacz społeczny i Pedagog przybyło 

mnóstwo nowych nazwisk, które otrzymały po 

jeden, dwa lub trzy głosy. Wszystkich tych 

nazwisk nie zdążyliśmy uszeregować, pomitno, 
iż z ramienia Komisji Kontrolującej pracowało 
w naszej gazecie przez noc wczorajszą już 5 
sił pomocniczych. Z tego więc względu w 

działach: Działacz społeczny oraz Pedagog .0- 

głosiliśmy tylko te nazwiska, które zdobyły 

przynajmniej 10 głosów. 

W dniu dzisiejszym będziemy się starali 

zwołać Komisję Kontrołującą w celu poddania 

- pod jej obrady kwestji dalszego sposobu ogła- 

srania nazwisk. 

KS. LUBIA- W dziale KAPŁAN: 
NIBQ 502 głosy. 

Ke, Jasieński 286; ks. Kulesza 147, ks. 

Meysztowicz 87; ks. biskup Michalkiewicz 

81; ks. Puciata 51; ks. Kmetowicz 50; ks. 

Woyezunas 41; arch. Teodozjusz 40; Super 

imtendent Jasitrzębski 40; ks. Miłkowski 38 

ks, Kucharski 34; ks. Arcyb. Jałbrzykowski 

21; ke. Plejexski 20; ks. Lewicki 18; ks. 

Świnski 17; iks. Śledziewski 16; ks. Rogal- 
ski 16; ks. Zawadzki 13; ks, Krause 13; 
Nadrabin Rubinstein: 13; rabin Grodeński 
13; ks. Hrymiewski 12; ks. Butkiewicz 12; 
ks, Falkowski 10; Hachan Szapszał 10; 
ks. Tołłoczko 8; ks. Wiilamowski 7; ks. 

Kmita 6; ks. Sawieki 6; ks. Bielawski 6; 

ks. Seuniewicz 5; ks. Żomgołłowicz 4; ks. 
Alchimowicz 4; ks. Keram: 4; ks. Markow- 
ski 4; ks, Hanusowiez 3; ks. Nawrocki 3; 
ks, Macewicz 3; ks. Hlebowiicz 3; ks, Ma- 
karewicz 3; ks. Marcimkowski 2; ks. Ple- 
jewski 2; ks. Sopoćko 2; pastor Loppe 2; 
ks, Głatnowski 2; ks. Halecki 2; ks. Kra- 
wiec 2; ks, Kraujalis 2, 

Ks.Rynkiewicz, iks. Żarnowski, ks. Mości 
cki, ks.Hrymiewicz, ks.Budkiewicz, ks,Stłan- 
kiewicz; ks. Kisiel; ks. Sperski; ks. Songim 
ks. Ozeplawski; ks. Eydziatowicz; ks. Kry- 
bitaskas; ks. Szypica; ks. Dziaczkowski; 
ks. Krause; ks. Jeleński; ks. Michniewicz 
po jednym głosie, 

W dziale UCZONY: — PROF. MAR- 
JAN ZDZIECHOWSKI 930 głosów. 

Pp: prof, Wiładyczko 202; prof. Par- 
częwski 71; prof. Pigoń 39; prof. Kościał- 
kowski 38; prof, M. Rose 28; prof. Lato- 
sławski 25; prof. Szymański 25; Łowmiań- 
ski 20; Karaffa - Korbutt, 21; Ehrenkreutz 
17; Uziemblo 13; ks. Pucialtia 12; Jiakowic- 
ki 12; Falkowski; 11; ks. Zdanowicz 11; 
Srebrny 11; Ruszczye 10; Massonius 12; 
Gimbutt 10; Fedoro': ficz; Cywiński; Otręb- 
Ski; Orda po 8; Studnicki; Bossowski; Ste- 
famiowiicz; Staszewski; Tbzebiiński po 7; 
Limamowski; Świianiewicz; Ohodynicki po 
6; Studnicki; Waśkowski; Świimski; Zla- 
wadzki po 5; Wysłouch ; Wróblewski po 4; 
Oko, Hiller; Ehrenkreutzowa; ks. iAllchimo- 
więz; Niewiadomski po 3; Pelczar; Rabi- 
nowiez; Wilamowski; Wierzyński; Wilczyń 
ski; Komarnicki; Baliński; Eiger; Bren- 
sztejm; Niemiro; Czapliński po 2 głosy. 

Pp: Siemgalewicz; Słoniimski; Konecz- 
my; Gryglewicz; Onoszkówma; Wallajtis: 
Wejnireich; Glazer; Żongołłowiez; Dmo- 
<howski; Birżyszka ; ks. Kucharski; Stamoś 
ciak; Wiskont; Sulkiemmicki; Szapszał; 
świerzyński; Morelowski; Koziełł-Poklew- 
ski, Krzowski; Rejcher; Zapašnik; Merson, 
Muszyński; Kridl po 1 głosie. 

W dziale PISARZ: STANISŁAW 
MACKIEWICZ 541 głosów. 

Pp: W. Charkiewicz 268; K. Leczycki 
144; H. Romer-Ochenkowiska 126; M. Reut 
tówma 117; J. Wyszomirski 68; W. Doba- 
czewska 65; K. Ilłakowiczówna 59; W. Hu- 
lewicz 46; T. Łopalewski 41; M, Zdziechow- 
ski 33; J. Obst 25; Wiładysław Studnicki 
23; H. Dembiński 21; W. Gutowski i J. Ro- 
lieki po 14; J. Mackiewicz, St. Wańkowicz, 
7. Żżycka i J. Wierzyński po 10; Szantyr i 
Paszkiewicz po 9; J. Wokulska 8; A. Hirsz 
berg, St. Hermanowiicz po 6; Rafał Mac- 
kiewicz, B. Szyszkowski po 5; Z. Rejzen 5; 
St. Jędrychowski, L. Uziembło, W. Stani- 
sławsłka, ks. Kochański po 3; Karol ze 
„Słowa”, A. Słonimski, Wejnreich, St, Cy- 
wiński; A, Gołubiewi; T. Bujnicki; Falkow 
ski; Haillabumda po 2 głosy, 

, Pp: L. Wolłejko; E. Kobylińska-Masie- 
Jewska, Siemaszko,  Tatelis, Mankiewicz, 
Perkowski, Wacław Studnicki; Podolecka, 

i icz i Zagórski po 1 głosie. 

W dziale ARTYSTA - PLASTYK: — 
FERDYNAND RUSZCZYC 1105 głosów. 

Pp: Marjan Kulesza 129; Rafał Jachi- 
mowicz 124; L. Ślendziński 111; J. Horyd 
41; Br, Jamontt 33; G. Achremowicz 26; 
M. Rouba 21; St. Jamodki 20; Zmamierow- 
ski 19; J. Hoppen 17; H. Kuna, S. Gadom- 
ski po 15; E. Kazimienowiski 13; Piotr Her 
manowicz, B. Balzukiewicz po 11; Wł. Cy- 
wiński 10; W. Fleuny 9; A. Międzybłocki, 
T. Stulgiūski po 9; Szczepanowiezowa 8; 
Wierzbicka 5; Makojnik 4; Pnomaszko, Bał 
zukiawiczównia po 3; Danvidowski, Godzi- 
szewski, Słoniicz-Słoński po 2 głosy. 

Pp. Sikorski, Skangiel, Golubiewowa, 
Lejbowski, Dangel, Hermąnówma; Kwiat- 
kowski, Siergiejewicz, Noworytto po 1 gl. 

W dziale ARTYSTA TEATRU:— JUL- 
JUSZ OSTERWA 670 głosów. 
— Pp: Karol Wynwicz - Wichrowski 622; 
Nuna. Miodziejowska 149; L. Wołłejko 146; 
P. i 37; A. Zeliwierowiez 33; Ja- 
Sińska 23; Wywzykowski 19; Z. Śmiałowski 
18; Tatrzański 12; Szymański 11; Kulczyc- 
ka; Szpakiewicz; Ludwig; Szezawiński po 
7; Wasilewski 5; Malymiczówna; Radulsk“ 
Po 4; Grolicki; Tchorzamka; Morewski po 

3; Siemaszkowa ; Hendrychówna; Skiperto- 
„ wa; Dejunowicz; Morawski po 2 głosy. 

Pp: Słoński; Tyczyński; Pospiałowski; 
Niedziałkowski; Biernacka; Ładosiówna; 

wski; wiski; St. Wysocka po 
- Jednym głosie. 

W dzilale DZIAŁACZ SPOŁECZNY : — 
KS, LUBIANIEC 382 głosy. 

Pp: M. Brensztejnowa 251; L. Ostrejko 
175; ks. Kulesza 158; prof. Władyczko 109; 
Dobosz, 87; dr Brokowski 54; E. Kozłowski 
50; Marsz. Raczkiewicz 47; gen, Żeligowski 
33; M, Jdleńska 26; M. Kościałkowska 26; 

- Abramowicz 24; ks. Kafarski 20; prof. 
iatkowski 19; prof. Ruszczye 17; ks. 

Kretowioz 12; J. Rodziewiiczowa 10; Wil- 
Sawsku 10; Suszyńska 10; Bielawski 10. 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROŁO- 
GICZNEJ U.S.B..W WILNIE: 

Z DNIA 10 STYCZNIA 
Ciśnienie Średnie: 772. 
Temperatura średnia: —8. 

Temperatura najwyższa: —6. 

Wschód słońce g. 7,42 

Zachód słońca g 14,57 

Temperatura najniższa: —10. 

Wiatr: południowo - wschodni. 

Opad: 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: pochmurno,. drobny Śnieg. 

PROGNOZA P..M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

Zachmurzenie zmienne, naogół duże, z 

pnzelotnemi opadami śnieżnemi. Umiaaiko- 

wany mróz, w górach dość silny. Umiarko- 

wane, chwiłami porywiste wiatry poludnio 

we i południowo - wsehodnie. Możliwość 

zamieci. 

— „FALA WILEŃSKA*. W związku z 

piątą rocznicą działalności radja wileńskie- 
go, ukaże się specjalma, ilustrowana baoga- 
tio publikacja p. n. „Fala (Wileńska", która 

będzie dołączona bezpłatnie do niedzielnego 

numeru ,Słowa” w dniu 15 stycznia br. — 

Na treść tego wydatwnietiwa złożą się: ar- 

tylkuty, omawiające rozwój i dotychczaso- 

wą pracę rozgłośni wileńskiej, statystyka 
programów, głosy madjostuchaczy itp. 

"'URZĘDOWA 

— WYJAZD P. WOJEWODY BECZ- 
KOWICZA DO WARSZAWY. — Pam W- 
jewioda Beczkowicz wyjechał dnia 10 bm. 
do Wiarszewy w sprawach służbowych. 

— Nominacje w sądownictwie. — Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej mianował sędziego Są 
du Okręgowego w Wilnie Leona Kryczyńskiego 
wiceprezesem Sądu Okręgowego w Zamościu. 

MIEJSKA 

— BUDOWNICTWO DREWNIANE, — 
Magistrat chce nabyć place po cegielni 
Szmidta przy ul. Zaknetowej w celu roz- 
parcelowamia go i odstąpienia pod domki 
drewmiamnie dla: jednej ze spółdzielni urzęd- 
niezych. 

— KOMISJA TECHNICZNA PRZE- 
CIWKO REPRESJOM WODOCIĄGOWYM 
Odbyło się posiedzenie radzieckiej komisji 
technicznej, na którem omawiano szczegó- 
łowa projekt magistraltłu przerywania do- 
pływu wody do posesyj, które zalegają za 
wodociąg ji kamalizację. Większość komisji 
wiypowiedziała się przeciwko projektowi, 
wychodząc z założenia, że wstrzymanie do- 
pływu wody wpłynie ujemnie na stan sani- 
tamny miasta i grozi poważnem niebezpie- 
czeństwem w razie pożaru. * 

— CENY GAZU. Gazowmia w, Wilnie 
poczynając od stycznia, obniżyła ceny ga- 
zu © 20 procent. W ten: sposób cennik za- 
sadnilczy przedstawia się mastępująco: 60 
gr. za metr sześć. lub 1 zł. 70 gr. za 100 
stóp sześć. 

Ponadto: ci abonenci 1933 m., którzy zu- 

żyją mie mniejszą ilość gazu, niż iw! odpo- 
wiednim miesiącu 1932 r., otrzymują dal- 
szą zmiżkę w wysokości! 10 gr. od metra. 

W eelach propagandowych tym, którzy 
zalinstalują u siebie gaz po 1 stycznia br., 
tytułem częściowego zwwotu kosztów insta- 
lacyjnych, gazownia będzie bomifikowała 
w ciągu 2 lat od ceny zasadniczej gazu, ra- 
bat w wysokości 15 grr. od metra sześć. 

— TYSIĄC CHORYCH NA GRYPĘ,— 
Obecnie ma tewenie miasta choruje na gry- 
pę przeszło tysiąc osób. Przebieg choroby 
jest ogólnie lekki i mie pociąga jakichkol- 
wiek konsekwencyj. 

— ZACHOROWIANIA ZAKAŹNE. — 
W ubiegłym tygodniu zanotowano w mie- 
ście 68 wypadków zasłabnięć zakaźnych.— 
Żadinia z zaimotłowamych chorób nie grozi 
jedniak rozszerzeniem się. 

KOLEJOWA 

— KONFERENCJA KOLEJOWIA. — 
Dnia 11 stycznia rozpoczyna się w krako- 
wie polsko - sowiecka konfereneja kolejo- 
wa. Z Wilma wezmą udział w miej naczelni- 
cy dyr, kolejowej Walicki i Peczke. 

— ODWOŁANIE POCIĄGU RUDZI- 
SZKI — WILNO. — Dyrekcja Okręgowa 
Kolei Państwowych w Wilmie podaje do 
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wiadomości, że wobec słabej frekwencji po- 

drėžnych w: wagonie II/III klasy, kursu- 
jącym w dni świąteczne w pociągu pośpie-. 

10-towarowym Nr. 9363 na odeinku Ru- 
szki — Wilmo (Rudziszki odjazd 18,37, 

Wilno przyjazd 20,00), poczynając od dnia. 
10 stycznia br. kursowanie powyższego wa. 
gonu odwołuje się. 

POCZTOWA 

— Z życia pocztowców. — W dniu 4 bm 
o godzinie 20 w lokału świetlicy pocztowej 

przy ulicy św. Jańskiej odbył się tradycyjny 

opłatek wileńskiego żeńskiego oddziału poczio- 

wego PW. 
Wileński żeński oddział, liczący 36 członkiń 

i rozwijający się bardzo pomyślnie urządza- 

jąc tradycyjny opłatek, przyczynił się do tego 

że zaproszeni goście z prezesem dyrekcji p. Inż. 
Żuchowiczem i kpt. Ostrowskim, komendan- 

tem ośrodka wychowania fizycznego, na czele 

—mieli możność miłego spędzenia kilku godzin 

wśród sympatycznych gospodyń. 

Przez cały czas panował bardzo podniosty 

nastrój, który łącznie z wygłoszonemi przemó 

wieniami przez prezesa Dyrekcji inż. Żuchowi 

cza i komendantkę oddziału p. Markowską - 

bardzo dobitnie podkreślił wysokie zrozumienie 

idei PW RP prowadzonej na tym terenie pracy 

dla dobra ojczyzny. 

Po skończonym opłatku odbyła się zabawa 

taneczna, która zakończyła tak miły wieczór. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Dzisiejsza Środa Literacka poświęcona 

będzie uczczeniu pamięci prof. Juljusza Kłosa. 

Początek o godz. 20.30. Na wieczór ten Zwią 

zek Literatów zaprasza swoich członków, sym 

patyków, uczniów Zmariego i wszystkich, — 

którzy cenili zasługi ś.p. prof. Kłosa. 

— Staraniem Koła Pracy przy Okręgowetn 

Kole ZIWRP w Wilnie odbywać się będą w 

każdą Środę odczyty znanych prelegentów w 

lokalu Związku przy ul. Ostrobramskiej nr 27. 

Pierwszy odczyt na temat „700-lecie Torunia" 

wygłosi prof. Wierzyński dnia 11 stycznia rb. 

o godz. 6 (18). Wstęp dła członków i 'wpro- 

wadzonych gości bezpłatny. Ze względu na wy 

soki poziom prelekcji żywić należy nadzieję -- 

że wezmą w niej udział liczni członkowie Zwią 

zku wraz z gośćmi. 

— ODCZYT W K. P. W. — Staraniem 

Zarządu Ogniska Kolejowego Przysposo- 

bienia Wojskowego w Wilnie, dnia 11-go 

stycznia br. o godzinie 19-tej we własnym 

gmachu przy ul. Kolejowej 19, odbędzie się 

odczyt p. Wł. Bortnowskiego ma temat: 

„Witold, Wielki Książę Litwy i Rusi", 

Kapewiacy wolni od zajęć służbowych, 

staincie się licznie z rodzinami. Goście są 
mile widziani. Wstęp bezpłatny dla wszyst- 

kich. 
— ZARZĄD KOŁA WILEŃSKIEGO 

Z. O. R. zawiadamia swych członków, iż w 
miesiącach styczniu i! lutym odbędą się ma- 
stępujące odczyty i wykłady % dziedziny 
wiedzy wojskowej: 

Dnia 18 I 1933 r. godz. 18,30: „Broń 

pancema jej typy i cechy znamienne" — 

wygłosi kpt. Kónig Henryk. 
Dnia 25 1. 1933 r. godz. 18,30: „Bój pod 

* — wygłosi por. Jakubianiec. 
Dnia 1 11 1933 r. godz, 18,30: „Działal- 

mość innych broni w ramach walki piecho- 
ty” — wygłosi kpt. Kónig Henryk. 

Dnia 8 1I 1933 r. godz. 18,30: „Marsze 
i postoje“ — wygłosi kpt. Kónig Henryk. 

Dnia 15 II 1933 r. godz. 18,30: ©wicze- 
nią aplikacyjne ma temat marsz ubezpie- 
czony — przeprowadzi kpt. Kóniigy Henryk 

Dnia 25 II 1933 r. godz, 18,30: „Bitwa 

nad Niemnem* — wygłosi kpt. Jarosiński. 

— KOMUNIKAT ZWIĄZKU PAŃ DO- 
MU. — We czwartek dnia 12 bm. o godz. 
17-tej w sali Towarzystwa Kredytowego, 
Jagiellońska 14 wygiłosi odczyt p. t.: „E- 
lektryczność w gospodarstwie domowem“ 
dyrektor. inż, Juljusz Glaitman. Po odezy-: 
cie nastąpi pokaz różnych kuchni, kuche- 
nek i innych. 

RÓŻNE 

— %0 PROCENT NIEWYKUPIONYCH 
ŚWIADECTW. — Obecnie okazuje się, że 
świadectw. przemysłowych wydano na r. 
1933 o 2% procent mniej, niż w roku ubie- 
giym. 

Część przedsiębiorstw: uległa na lgo 
stycznia likwidacji, niemniej jednak duży 
procent sklepów i warsztatów: pracuje bez 
świadectw. 

Kontrola skarbowa przystąpiła już do 
lustracji przedsiębiorstw, w celu sttwierdze- 
niia, kto uchyla się od mabycia patentów, 

— Z ŻYCIA STRZELCA. Dnia 9 bm., 
w Małej Sali Miejskiej, odbył się tradycyj- 
ny opłatek strzelecki. Tym razem zebramie 
miało charakter zamknięty, miejakio rodzin- 
ny; jedymymi gośćmi byli kadeci ze Lwo- 
wa. Ale że liczną jest rodzina strzelecka, 
więe sala wypełniona była po brzegi. Je- 
dzenie przeplatano produkcjami ze sceny. 
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Laika ui is i СОПРОЛНЕБЯВОКТЯ РУО 

W dziale ADWOKAT: — ZYGMUNT 
JUNDZIŁŁ 586 głosów. 

Pp: Engel 253; Jasiński 131; Szysz- 
kowski 115; Striumilło 91; Zmitrowicz 67; 
Kuzyžanowski 63; Petrusewicz 55; Wisz- 
miewski 39; Rodziewicz 29; Bajraszewski 
28; Abramowicz 27; Andrejew 26; Folejew- 
ski; Sopoćkio po 19; Kulikowski 17; Rut- 
Ikiemiez 7; Czermiichow, 18; Kozłowski 12; 
Olechnowicz 11; Bagiński 9; Kosiński 7; 
Zasztowłt-Sukiienmicka; Krestjanow; Flor- 
czak; Turski po 6; Zacharzewski; Smilg: 
Iżycki po 5; Wróblewski; Jodkio; Sienkie- 
wiczdwma po 4; Świda; Mianowski; Kamiń- 
ski; Jamontt; Zagórski; Iszorowa; £uczy- 
wiek; Fatkowski; Szafkowski po 3; Węsław 
ski; Jankowski; Maliński; Sejfer; Fryd- 
mam po 2 głosy. 

Pp: Szumski; Marcimowski; Neuman; 
Kościański; Wiscicka; Raczkiewiez; Ko- 
waliski; Parczewsiki; Kruszyński; Wasilew- 
ska; Słomimskii; Sawiński; Kopeć; Piłsud- 
ski; Wisceieki; Zeus po 1 głosie, 

W dziale LEKARZ: — DR ODYNIEC 
524 głosy. 

Pp: dr Świda 209; dr: Sumorok 173; dr 
Władyczko 151; dr. Maleszewski 73; dr. Bo 
wowski 64: dr Tymiński 53; dr. Sztoleman 
48; dr. Jabłonowski, dr. Rudziński po 37; 
dr Michejda 21; dr Kisiel 19; dr Krzywo- 

błocki 18; dr Kudrewicz 16; dr Januszkie- 
wicz 5; dr Sypniewski 13; dr Jaźwiński, dr 
Abramowicz, dr Bomasz po 11; dr Szabad 
10; dr Szermam 10; dr Szmurło; dr Szumie- 
wlicz; dr Gerlee; dr Tinusewiczównia po 9; 
dr Kosiński 8; dr Karniicki, dr Jasiński po 

8; dr Iszora, dr Killott po 5; dr Hurynowi- 
czówna; dr Legiejko; dr. Borysewicz; dr 
Bądzyński po 6; dr Umiastowski; dr Hiller, 
dr Brokowski po 5; dn Sylwiamowicz, dr 
Gojdź; dr Czarnecki; dr Szymański; dr 
Wittortowa; dr Muraszkówna; dr Bublej; 
dr Swierzynsk' po 4; dr Rose; dr Orłowski; 
dr Minkiewioz; dr. Wasilewski; dr. Olsejko; 
dr Czarnocki; dr. Dobrzański; dr. Nowa- 
kińska; dr Miemicki (po 3; dr Tangalewicz 
dr Kuncewiczówna; dr Błahuszewski; dr 
Łukowski; dr Suszyński; dr Siedlecki; dr 
Zareym; dr Janowicz; dr Bagiński; dr Ło- 
bza i dr Dobaczewski po 2 głosy. 

„PP. drzy: Boriytowicz; Rądecki, Pod- 
wiński; Tuszyński; Kapłański; Blumowicz, 
Pergament; Limowa; Amlesniini; Iwanter; 
Hanusowicz, prof, Opoczyński; Petrusewi- 
ezowa, Jaszpan; Dziadul; Szniolis; Bohu- 
szewiez; Pasiński; Kodź; Kozłowski; Кто- 
tow; Jedwabnik; Hryniewicz; Fiedorowicz ; 
Dzwill; Waszkiewicz; Kowalski; Safare- 
wicz; Jutkiewiez; Bielski po 1 głosie. 

W dziale PEDAGOG: — PROF. ST. 
KOŚCIAŁKOW SKI 681 głosów. 

Pp: J. Maciejewiczowa 185; J. Żelski 
91; Matuszkiewicz 89; Zapasnik 80; Trze- 
ciak 50; Massonius 48; Młotkowski 47; Tur 
kowski 39; ks. Puciata 30; Horymiewicz; 
Paszkiewicz po 25; Namwoysz 23; Federo- 
wiez 22; Stamiewiiezowia 18; Epsztejn, Pasz 
kowska p 17; Cywiński; Siemaszko po 16; 
Woycieki; Świdowa ; Hirszberg po 15; Świ- 
dziński 14; Zdamowiicz 12; Amtoszezuk 11; 
Starošciak; Marcinkowska; Sumorokówma, 
Stamzewski; Świętorzedki po 10 głosów. 

оМх 0 

Konkurencja w Świecie przestępczym 
SYNOWIE HERSZTÓW DWÓCH BAND POPRZYSIĘGLI SOBIE ZEMSTĘ. 

WILNO. — Wiadome jest, że na terenie 
Wilna już od kilku lat toczy się zacięta, choć 
ukryta walka pomiędzy dwiema bandami rze- 
zimieszków, na czele których stoją takie asy 
świata przestępczego, jak Zelik Lewinson (Cha 
ne Bobkes) i Jakób Wójcik , (Orka Setka). 

Pierwszy z nich kieruje członkami b. „Bru 
derierejnu", drugi zaś „Złotym Sztandarem* 

Lewinson w głośnym procesie o porwanie 
Lejbowicza został skazany na 5 lat więzienia 
— podobny łos spotkał jego najbliższych współ 
pracowników. 

Narazie górą jest Wójcik, którego banda 
pozostaje nienaruszoną i przedstawia siłę, z 
którą całe przestępcze Wilno musi się liczyć. 

Wzbudza to straszną nienawiść u jego kon 
kurentów — rozbitków bandy Lewinsona, któ 
rzy w różny sposob starają się mu zaszkodzić. 

Występowały majlepsze siły amatorskie 
garniizonu wileńskiego. „Wężyk Leguński', 
jednoaktówka śpiewana, wypadł doskonale. 
Po wieczerzy — tańce, przy własnej strze- 

leckiej orkiestrze. Kulturalny poziom zaba- 
wy przymosi zaszczyt pracy Świetlicowej 
Stmzelca, której jest niewątpliwym rezulta- 
tem. 

Dnia 22 styczniia, wieczorem, na Górze 
Zamakowiej, u grobu Sierakowskiego, Stnze- 
lee Wileński rozpali ognisko, celem uczcze- 
nia pamięci powstańców 1863 r. Przy og- 
nisku śpiewać będzie chór strzelecki. 

— CZARNA KAWA STRZELCA odbę- 
dzie się dnia 1 lutego w salonach Kasyna 

Garnizonowego. Spoleczeństwio wileńskie, 
coraz przychylniej odnoszące się do pracy 
przysposobienia wojskowego, miechybnie 
da wyraz swej sympaltji i poprze strzelec- 
ką Czamną Kamę, 

— Zarząd Kola Wileūskiego ZOR podaje 
do wiadomości swych członków, iż mogą ko- 
rzystać za opłatą 10 groszy miesięcznie z bibijo 
teki Federacji PZOO, mieszczącej się przy ul. 
Żeligowskiego' 4 i czynnej w poniedziałki, śro 
dy i piątki od godz. 18—20. Księgozbiór skła 
da się z 1500 dzieł z różnych dziedzin. Katalog 
znajduje się do przejrzenia również w sekreta 
rjacie Koła ZOR ul. Wileńska 33. 

— MBOZ SZCHOWY. — Rozegrany w 
Wiilnie w dniach 7 i 8 bm. mecz szachowy 
pomiędzy reprezentacją sekcji szachowej 
związku absolwentów gimn. OO. Jezuitów 
a reprezentacją Wileńskiego Tow. Szacho- 
miągo, zakończył się wynikiem remisowym 
w stosunku 4:4. Dla absolwentów gimn. 
OO. Jezuitów zdobyli po dwa punikty pp.: 
Bosiacki i Kurmin, dla Tow. Szachowego 
pp: Borkowski 1 punkt i p. Stanikiewicz 3 
punkty. Reprezentacja T-wa Szachowego 
składała się ze słabszych A-klasowych sza- 
chistów. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Wielki na Pohulance. — Dziś we 

środę 11 I. ostatnie wieczorowe przedstawie- 

nie pogodnej, pełnej humoru i szczerego sen 

tymentu komedji „Marjusz"”, jednego z najwięk 

szych autorów frarcuskich doby współczesnej, 

—Pagnola. W „Marjuszu* w roli Fanny zbiera 

zasłużone oklaski za doskonałą swą kreację T. 

Koronkiewiczówna. W roli Cezara pożegna się 

na dłuższy okres z publicznością wileńską ulu 

bieniec jej L. Wołłejko. Jutro we czwartek 12 

l. po raz ostatni Świetna farsa amerykańska— 

„Cały dzień bez kłamstwa”. Ceny o 50 proc. 

zniżone. 
— „Car Iwan Groźny”. — W sobotę dnia 

14 I. premjera arcydzieła A. Tołstoja „Car 

Iwan Groźny”, którego 60 widowisk zapełniało 
teatr Narodowy w Warszawie. W rolach głów 

nych wystąpią po raz pierwszy od dłuższego 
czasu: dyr. Franciszek Rychłowski, Alfred Szy 
mański. Marjan Bielecki, A. Łodziński i cały 
zespół. 

Bilety są już do nabycia w kasie. 
— Stały teatr objazdowy teatrów miejskich 

ZASP w Wilnie. Dziś we środę 11 I. wileński 
teatr objazdowy odegra w Mołodecznie 'świeł- 
ną tragikomedję Gabrjeli / Zapolskiej „Panna 
Maliczewska" z dwoma doskonałemi przedsta- 
wicielkami ról kobiecych — Ireną Ładosiówną 
w roli Maliczewskiej i S. Zielińską w roli Że- 
laznej. 

Jutro we czwartek 12 I. „Panna Maliczew- 
ska w Nowogródku, 13 l. w piątek —- w Stołp 
cach, 14 I. w sobotę — w Nieświeżu. 

— Rewja tradycyjna „Yo-yo*. — Dziś po 
raz 6 barwne i nadzwyczaj efektowne wido 
wisko rewjowe „Yo-yo* Bogaty i urozmaico- 
ny program zawierający różnorodne produkcie 
artystycznej piosenki, pieśni „skecze, monologi. 
balety i ewolucje — wykonają najwybitniej- 
sze siły zespołu artystycznego z Kulczycką, 
Gabrielli ‚ Halmirską, Lubowską, Dembow- 
skim, Szczawińskim, Tatrzańskim i Wyrwicz- 
Wichrowskim na czele.—Efektowne produkcje 
baletowe zespołu girls układu W. Morawskie- 
go. Ceny normalne. Zniżki ważne. 

—Najbliższa premjera w Lutni, — W przy- 
szłym tygodniu wejdzie na : repertuar teatru 
Lutnia doskonała operetka Falla „Róże z Flo- 
rydy*.Ciekawe libretto, osnute na tle przeżyć 
emigracji rosyjskiej we Francji i Ameryce,-- 
oraz przepiękna muzyka Falla składają się na 
całość niezwykle interesującą. Reżyseruje M. 
Tatrzański. 

— Przedstawienie popołudniowe w Lutni. 
W niedzielę nadchodzącą ukaże się na 'przed- 
stawieniu popołudniowem ciesząca się nadzwy 
czajnem powodzeniem wesoła operetka Kollo- - 
„Lady Chic“ z J. Kulczycką w roli tytułowej. 

ŚR Reja aa — и — światowej i 
nista polski da w Wilnie jedyny R w SE 
dzelę -15 bm. w sali konserwatorjum (Wielka 
47). Żywiołowy temperament artystyczny oraz 
fascynująca technika Rubinsteina, zwłaszcza w 
wykonywaniu i interpretacji arcydzieł muzyki 
nowoczesnej, zyskały mu rozgłos nielada na o- 
bu półkulach. 
Bilety w „Orbisie* Mickiewicza 11. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS—Rasputin. 
CASINO—Nocne sądy. 

PAN — Zungu. 

HOLLYWOOD — Kongres tańczy. 

ŚWIATOWID — Buster na froncie ; 
„REWJA — Zemsta Tonga. 

STYLOWY—Król podziemi Paryża. 
LUX—Cud wilków. 

WYPADKI | KRADZIEŻE 

— POŻARY W CYFRAOH.— Wiedług 
tymezasawych zestawień, na terenie woje- 
wódziiwa zamotowano w roku ubiegłym 797 

pożarów (96 z podpalenia, 139 od piorunów 
meszta wskutek nieostrożmości). 

W porównaniu z rokiem 1931 liczba po- 
żarów zmniejszyła się. Przypisać to należy 
wozszerzającej się akeji orgamizowamia lo- 

kalinych straży pożamych, które pouczają 

jednocześnie, jak należy zapobiegać gnębią 
cej wieś klęsce ogniowej. 

— OKRIADZIONE MIESZKANIE. — 
Z mieszkaniia, Wimie. Tatolma (Mostowa 7), 
wyniesiono patefom, apamat fotograficzny i 
inme rzeczy, wantości 850 zł. 

  

Kierownictwo nad dywersją objęli synowie 
Wójcika i Lewinsona. $ 

Ten ostatni opuścił przed 3 tygodniami wię 
zienie po odcierpieniu 4-letnej kary za zabój- "U- 
stwo i odrazu przystąpił do akcji. 

Wczoraj wieczorem Lewinson spotkał się 
oko w oko z synem Wójcika. Było to przy 
zbiegu ul. Niemieckiej i ietkiej. Doszło do 
starcia, które jednak tym razem zakończyło się 
humorystycznie. 

Wójcik odznaczający się przeogromną siłą 
odparował cios Lewinsona z łatwością i prze- 
szedł sam do ataku. Lewinson w tym momen 
cie ukrył się za stojący tuż kiosk gazetowy, 
tak że pięść napastnika uderzyła w szybę bud 
ki. 

Le Kiosk się wywrócił, grzebiąt 
zaj- 

ic pod sobą 
winsona i inwalidę. Policja zlikwidowała 
ście, aresztując Wójcika. 

HA FILMOWEJ TAŚMIE 

„NOCNE SĄDY* — „CASINO. 
Myliłby się ten, ktoby chciał z nazwiska 

Van Dylke'a sądzić o charakterze „Nocnych 
sądów”. 

egzotycznych Sławniy tiworea filmów 
wyszedł tu poza swój styl. 

Zresztą „Nocne sądy'* nakręcił Van Dy- 
ke na zamówienie. Obstalunek wykonał jak 

  

ma znanego reżysera przystało — bez za-- 
rzutu. 

Artyzmu jednak w „Nocnych sądach“ 
doszukać się trudniej. 

Jesi: tu poprawnie przeprowadzona ak- 
eja: (mieco tylko rozwileczona 'w ekspozycji), 
dobrze uzasadniony konflikt, silne miejsca- 
mi napięcie dramatyczne (ostatnia scena 
w! sądzie) i przejrzysty morał. 

Idzie o to, że sądy amerykańskie są 
przekupne. Urzędowe wysiłki nie mają za- 
pału w wykrywamiu madużyć, Do zdemasko 
wania praktyk sędziego Maffeta przyczy- 
nia się młody szofer (Philips Holmes), któ 
rego żonę (Anita Page) niewinnie skazana 
za rzekomy nierząd. 

* Najciekawsza, bo dobrze zagrana, jest 
ta właśnie partja, w której film idzie ży- 
wem tempem. Wprawdzie reżyser niejedno- 
krotnie pozwolił bohatenowi monologować, 
czem uteatralnił i rozwiodnił sytnację — 
ale Philips Holmes ma tak dużo zapału i 
ekspresji, że wynagradza tem sowicie 
wszelkie niedociągnięcia. 

Film jest „all talking“, mawet ma za- 
sadnicze efektty głosowe  (dyktafom jako 
świadek oskarżenia). 

To gadanie nie jest dla widzą polskie- 
go zaletą, Bardzoby się tu przydał dubbing 

Interesujące natomiast prócz szczegó- 
łów obyczajowych są także odrębne od eu- 

nopejskich zwyczaje sądowe. Procedura są- 
dów nocnych przez swoje uproszczenie sta- 
ła się bodaj, że przyczyną straszliwej ko- 
rupcji w tych sądach. 

Nadprogram tygodnik P. A. T. i pow- 
tórzomy z poprzedniego programu przegląd 
Warsz. Sp. Kinem. Ta, C. 

SPORT 
KTO ZWYCIĘŻY? 

W końcu stycznia łub w początku lutego, 
odbędzie się doroczne zebraniie komisji na- 
dawczej nagrody sportowej, ofiarowamej w 
roku 1927 przez dyrektora | wego u- 
rzędu wychowania fizycznego za najlepszy 
wyczym polskiego sportu w danym roku. 

Nagrodę tę zdobyli dotychczas w latach 
poprzednich: w 1927 — Konopacka, w 1928 
— Konopacka, w: 1929 — wioślarze Budzyń 
ski i Mikołajczyk , w: 1930 — Petkiewicz, 
w 1931 — Kusociūski. Jak więc widzimy, "* 
z wyjątkiem 1929 noku wielka nagroda ho- 
norowa pnzypadała wyłącznie lekkoatletom 
przyczem jedynej Konopackiej udało się 
zdobyć ją dwukrotnie, 

Za wyczymy s! roku 1932 nagroda ta 
przypadnie, najprawdopodobniej przedsta- 
wicielom lekkiej atleltlylki, Dowiadujemy się 
że Polski Komitet Olimpijski zdecydował 
wystawić ttmzy kamdydałtury do wyboru, a 
mianiowicie: Kusocińskiego, Walasiewiczó- 
wię ii Wiajsównę. Natomiast zarząd polskie 

go związku lekikoatletycznego wysuwa jedy 
nie Kusocińskiego i Walasiewiczównę, po- 
mijając Wiajsównę. jako pokonaną w Los 
Angeles, 

Wybór między Walasiewiczówną a Ku- 
socińskim jest bardzo trudny, (tło też cie- 
kawe, kto zwycięży. (t) 
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ZALESIE 

— DUŻY POŻAR. — W Zagórzanach 
gm. zaleskiej pożar strawił 16 budymków 
Zglinęło 8 krów, 5 koni i kilkamaście sztuk 
nierogacizny. 

Cztery osoby z pośród ratującycch ule- 
gło poważnemu poparzeniu. 
Nieostrożne obchodzenie się z ogniem 

było przyczyną pożaru. 
MIEDNIKI 

— TRADYCYJNY OPŁATEK STRZE- 
LBCKI. — Onegdaj w Miednikach pod Wil 
mem żeńskii i męski! oddziały, Związku Strze 
ledkiego urządziły, wspólną wigilję. Uro- 
czystość ta, pierwsza tego rodzaju w zapa- 
dlych Miednikach, wywanłą na biorącej w 
niej udział licznej młodzieży wiejskiej głę- 
bokie wrażenie. 

Podniosły nastrój potęgowała obecność 
na wigiłji licznych gości z Wiilna z p. sta- 
rostą Jerzym de Tramecourt'em ma czele, 
pnofesorem USB. dr. Hillerem, kpt. Ptaszyń 
skim, por, Fiałkowskim ii por. Lietzem. 

Do strzeleów przemawiał p. starosta, 
zaichęcając ich do wytrwałej pracy i 
wzniósł okrzyk ina cześć Rzeczypospolitej, 
Pana Prezydenta i Marszałka Piłsudskiego. 
Orkiestra mandolinistów odegrała Hymn 

Śpiewanie kolend i tance przy zapalonej 
choince przeciągnęły się do późnego wie- 

CZY WIESZ OBYWATELU, ŻE UMIERA DWA RAZY WIĘCEJ SB NIŻ 
NA OSIEM NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECH- 
NIONYCH CHORÓB ZAKAŻNYCH RAZEM. 
OBOWIĄZKIEM WIĘC KAŻDEGO JEST WAL 
KA Z TYM GROŹNYM, A NIEUBŁAGANYM 
BICZEM LUDZKOŚCI. POPIERAJCIE „DNI 
PRZECIWGRUŹLICZE”! POPIERAJCIE BUDO 
WĘ SANATORJUM NA WILEŃSZCZYŹNIE! 
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Przykład godny naśla- 
dowania 

W niedzielę 8 bm. w godzinach popołud 
aiowych duży hall gmachu Banku Połskie- 
go w Wilnie wypełniła liczna mzeszą dziat- 

To zweszenie Pracowników Banku za- 
prosiło na chwilę najbiedniejsze dzieci wi- 

leńskie. 
Zebrało się sto killkanaścioro. Niektóre 

przybyły z opiekunami. 
Duża, pięknie przybrana jodełka dopeł- 

niała choinkowej tradycji. Dziatwa bawiła 
się i śpiewała wkoło. drzewka. 

Dzieci i ich opiekunowie zostali nakar- 
mieni. Każdy z gości dostał kubek kakao, 
kawałek bułki, strueli z makiem j kiełbasy. 

Wesołość była ogromna. Biedota miała 
ehwfile zapomnienia o własnej nędzy i nie- 
dostatikach. 

W pewnej chwili zjawił się św. Mikołaj, 
który rozdzielił torebki z cukierkami i pier 
niczkami między uczestników zabawy. 

Wreszcie, i to był najważniejszy mo- 

ment, nastąpiło mozdzielanie darów w u- 
braniu. 

Rozdamo między dziatwę 42 pary no- 
winutkich bucików: i 70 solidnych, ciepłych 
swekrów, 

Godzi się spytać, skąd na tę niezwykłą 
'w dzisiejszych czasach, imprezę wzięły się 
środki? 

Zebrało je Znzeszenie Pracowników Wi- 
łeńskiego Banku Polskiego, drogą potrą- 
cania od szeregu miesięcy 1 procent z po- 
borów (niezależnie cd składek na Komitet 
do Spraw Bezrobocia), na rzecz choinki. 

'Pracownikom niaszego Banku Polskiego 
za piękną imicjatywę, p. dyr. (Wysockiemu 
za udzielone poparcie i lokal ma zabawę, 
paniom, które zorganizowały przyjęcie dla 
dziatwy, należy się nietylko od obdamowa- 
nych, ale i od społeczeństwa podziękowanie 

— — — оОо———— 

Banda Sznaka 
WILNO. — Pisaliśmy wczoraj o aresztowa 

niu przy ul. Krupniczej 1 złodzieja Szpaka,— 
który zgłosił się do okradzionego przed dwo 
ma dniami handlarza Jofie z propozycja wy- 
kupu skradzionych u niego rzeczy. 

Obecnie okazuje się, że Szpak należał do 
bandy włamywaczy, która specjalnie dokony- 
wała kradzieży w cełu otrzymania okupów od 

samych poszkodowanych, co się im bardzo po 
płacało, gdyż spieniężenie skradzionych rzeczy 
u paserów daje nie więcej, niż 20 proc. war- 

  

— WYJAZD P. WOJEWODY DO WAR 
SZAWY. — W dniu wczorajszym (10 bm.) 
wojewoda Stefami Świderski wyjechał na 
parę dni do Warszawy w sprawach służbo- 

wych. 
— „PANNA MALISZEWSKA w tea- 

tmze miejskim iw: Nowogródku, — W dniu 

12 bm. teatr Miejski w Wilmie, wystawia 
w. Nowogródku, w sali teatru miejskiego 
sziłłukę Zapolskiej w 3-ch aktach p. t. „Paa 
na Maliszewska”. . 

Ё ! Ś 

— POSIEDZENIE KOMISYJ MA: *STRAC- 
KICH. W dniu 16 stycznia odbędzie się posie 
dzenie komisji regulaminowo - prawnej, na 
którem będzie rozpatrzony regułamin służbo- 

  

W tymże dniu odbędzie się posiedzenie ko 
misji budżetowej, celem rozpatrzenia budżetu 
miejskiego na 1933 — 34 r. 

— ODCZYT Z. CHARKIEWICZA. — w 
dniu 6 stycznia rb. w sali szkolnej we wsi Po 
łonka przy licznym udziale ludności, bo aż 80 
osób, akademik Zygmunt Charkiewicz wygło- 
sił odczyt pt. „Spółdzielnia na wsi i jacy iu- 
dzie żyją na Świecie". Podczas odczytu wy- 
šwietlane były przezrocza. 

Nie wszyscy coprawda. ale po raz pierw- 
wszy swój odpoczynek akademicy poświęca- 
ja społeczeństwu. 

-- BAL PMS. — Polska Macierz Szkołna 
urządza w dniu 1 lutego rb. wielki bał w sało 
nach Ogniska garnizonowego. 

W celu rozreklamowania i zapewnienia 
powodzenia imprezie (jak głosi odezwa PMS) 
zarząd Koła zwołuje w dniu 12 stycznia o ge 
dzinie 18 w sali magistratu organizacyjne ze 
branie. 

— POKAZ OŚWIATOWY W: ŚWIET- 
LICY STRZELECKIEJ. Zarząd Strzelca, 

który dnia 8 stycznia urządził ładny, o. bo- 
gatym i niebamalnym programie „opłatek*, 
w dniu 13 stycznia otwiera w Świetlicy. 
Strzelekiej w Baranowiczach, ul. Mickie- 
wieza 51, trzydniowy „pokaz oświatowy ”* 
podziemnej literatiuny strzeleckiej i legjo- 
nowej. Dla: zwiedzających godziny od 11 
nano do T wieczór. O głodzimach od 6—7 
wiecz. y treści okolicznościowej. — 
Wstęp dla. dorosłych 20 gr. Dla młodzieży 
szkolnej 10 gr, dla strzelców czynnych 5 
gr. Dochód przezniacza się na cele kultu- 
ralno - oświatowe „Strzelca”. Zarząd roze- 
słał zaproszenia do przewodniczących orga 
nizacyj i do dowódców pułków. 

— Z ŻYCIA MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ.— 
Koło Młodzieży Wiejskiej w Lachowiczach u- 
rządziło w dniu 6 | przedstawienie, na któreni 
odegrano komedyjkę pt. „Opiekun w sidłach”. 
Po przedstawieniu odbyła się zabawa tanecz- 
na. 

— WÓDKĘ PIŁ I JESZCZE BIŁ! — W dn. 
8 stycznia post. Pruszyński Franciszek za- 
szedł do budki Cykmana Antoniego i zastał 
tam pijących wódkę. З 

Jeden z nich Kramarczyk Franciszek chwy 
cił butelkę z wódką ii usiłował uciec. Posterur 
kowy odebrał wódkę, a wówczas pijąk rzucił 
się na niego usiłował odebrać butelkę, lecz 
spełzło na niczem. 

Nadmienić wypada, że pomimo walki, jaka 
prowadzi policja z nieuczciwym  wyszynkiem 
wódki w budkach, — dzieją się tam rzeczy 
wprost skandaliczne. 

— NAPAD? — Prowański Sergjusz zam. 
we wsi Sawicze gm. Wolna zameldował na 
post. p. p. że, w dniu 8 bm. około godz. 23.33 
matka jego Katarzyna lat 60 została obrzucona 
kamieniami i uderzona w głowę. 

Stając w obronie matki Sergjusz Prowański 
pogonił za łobuzami, lecz ci dali w jego kie 
runku 20 strzałów, które jednak chybiły. 

Uszkodzenie ciała matki lekarz zaliczył do 
ciężkich, stwierdzając pęknięcie kości Czoło- 
wej. 

Dochodzenie prowadzi post. p.p. Wołna, 
który jest na tropie przestępców.
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Dziewięciu najbardziej zasłużenych Wiinian 
Kupon ten nałeży wyciąć I po należytem wypełnieniu przesłać, lub zanieść do redakcji 

(Zamkowa, 2) 

Wpisać należy nazwiska wybitnych przedstawicieli różnych zawodów, którzy szczegól- 

nie się zasłużyli wobec Wilna. 

Ankieta dotyczy tylko osób żyjących, — tak mężczyzn, jak kebiet. 

Ci, z biorących udział w ankiecie, 

wpisanie swego nazwiska i 
z podpisanemi. 

kłórych wszyscy 
większość) zwyciężą w plebiscycie, etrzymają 

kandydaci (lub zdecydowana 
nagrady. Dlatego też uprasza się o czytelne 

adresu, ałe ankiety nadesłane anonimowo będą liczone narówni 

© szczegółach ankiety patrz Nr. 350 z dnia 30-XI 1932 r. 

NAJBARDZIEJ] ZASŁUŻENI WILNIANIE 

1. Kapłan 

2. Uczony 

3. Pisarz . . Z R ® 

4. Artysta-plastyk . 

5. Artysta teatru . 

6. Działacz społeczny. 

7. Adwokat 

8. Lekarz - 

9. Pedagog . 

  

grodźięhyka 
— SĄD GRODZKI Wi NOWYM LOKA- 

LU. — Z dniem wczorajszym Sąd Grodzki 
nozpoczął urzędowanie iw: nowym lokalu. 
przy placu Tyzenhauzą, Sąd mieści się w 
pięknym pawterowym budynku, specjalmie 

na Sąd przebudowanym. 

CZY UL. HORODNICZAŃSKA 
PRZEZNACZONIA JEST NA ŚLIZGAW- 
KĘ? — Część ul. Hiorodmiczańskiej, łączą- 
ca uliee Orzeszkowej z Pl. Wolności iwyglą- 
da jak prawdziwa ślizgawka. Chodzi o to, 
że dziatwa wybrała sobie tę część ulicy do 
sameczkowania, wiobec czego zwykły qmze- 
chodzień mie ma możmości: przejścia. 

Nie jesteśmy przeciwnikami zabaw zi- 
mowrych maszej dziatwy, owszem. jesteśmy 
bardzo zadowoleni z tego, że młodzież ma- 

2] 
Dźwiękowiec 

Kino „ĄPOLLO" 
Naminik 95 

Wstęp od 49 gr. 

Najwyższy wyraz emocji! 

Najlepszy film łotniczyl! 
Gigantyczne arcydzieło fotniczell! 

)ogromcy 
rzestworzy 

  

  

        
К 

DŻWIĘKOWE 

„ŠWIATOWID“ 
GRODNO, Brygidzka 2 

  

Potzytsk zsansó « 
o_g. 6.16, — &, — 19 

Dziś początek seansów o godz. 1 m. 20 
Śmiejmy się bo kto wie... czy świat potrwa jeszcze tydzień! 

Najweselsza pars komików ulubieńcy stary.h i młodych 

„Pat I Patachon“ " dźelstowym. p.t 

„Dzielni wojacy 
Hamor! Śmiech! Sensa jal 

  

  

sowo oddaje się sportowi, lecz magistrat 
powinien był wyznaczyć odpowiedni plac 
dla tych .gier, a nie uniemożliwiać nam ko- 
rzystamie z jednej z ważmiejszych ulie mia- 
sta, prowadzącej do Sądu Grodzkiego. 

     Dźwiąkowiec 
Kino „POLONIA“ pocztowa «+ 
AT SATA TEO 7 

Dziś! Czołowy szlagier prodnkcji 
Universalu 

„Boczna Ulica” 
Wzraszający do łez dramst życiowy! 
Trsgedjs kobiety, która kroczy bocz- 
nemi uliczkami życia ukochazego 
mężczyzny. Poryw:jącą grę i dosko- 
nałą kreację artystyćzną tworzą Irena 

Dunna i John Boles. 

Wstęo od 49 gr 

    

i ini ИЙ 

E“ | KINO „PALAC 
Orzoszk. 13. 

Dziśl Marlena Sietrich, igo Sym, 
Nina Vannas i Will Forst w żysio- 
łowym dramacie z życia ulicy, która 
rodzi uiekiedy „wonne kwiaty na bag: 

nisku p t. 

„Giełda Miłości” 
(życiowi pajace) 

Wykolejone kobiety — Wielka miłość 
dziewczęcia z bruku — Rekiny wielko 

miejskie, 

  

Dziś wstęp od 49 gr. 

   
filmie 

a 

FIRMA RADJOWA „„KLEMKEEĘ** 
Grodno, ui. Dominikańska 1 tei. 186 

Konto czekowe P. K. O. 82.157. 

POLECA ŻA 160 ZŁ. GoTówkĄ 
s3-lampowy odbiornik radjowy, z lampami 

głośnikiem akumulatorem, baierją anodową 

i sprzętem antenowym 

Przy zamawianiu nałeży wpłacić na P.K.O. N. 
82,157 zł. 20. Pozostałość za zaliczeniem. 
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FRANCISZEK PAKKARD 
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Podwójne życie Jimmy Dala 
— Czy to już śmierć? 
Nie! Odżywał znów. Wracały siły, 

bóle cichły, myśli wyłaniały się ze mgty. 
Z okrzykiem zdziwienia zerwał się z 

kanapy. Człowiek w masce siedział znów 
na tem samem miejscu, przed biurkieni. 
Co się stało? Czyżby to był sen? Kosz- 
mar, wymęczonych nerwów.? 

Nie, to nie był sen, wszystkie te stra- 
szne rzeczy działy się na jawie. Rozdarte 
ubranie, krew'na rękach, sińce, od moc- 
nych rąk, które go trzymały. Widocznie 
dosyć długo był nieprzytomny, a przez 
ten czas wszystko powróciło do poprzed 
niego stanu. 

Ale co się stało? Dlaczego żyje je- 
szcze? Czyżby trucizna nie podziałała? A 
może... 

Człowiek w masce spojrzał na niego 
i uderzając dłonią po biurku, powiedział 
ostro: 

— To że pan żyje jeszcze, nie wynika 
z naszego braku decyzji — niech pan so 
bie tego nie wyobraża! jako dowód mo- 
że służyć ten trup, który pan  widziai. 
Znaliśmy go. Pan jest w innej sytuacji. 
To, że pan jechał tą taksówką jest bardzo 
podejrzane, ale nie jest wcale wykluczone 
że pan był rzeczywiście „niewinnym 
przechodniem”. Pańskie nazwisko, towa- 
rzyska sytuacja, to wszystko wytwarza 
pewne wątpliwości. Przytem nieprawdo 
podobieństwem wprost staje się możli- 
wość jakiegokolwiek związku pomiędzy 
panem, a... a sprawą, o którą nam cho- 
dzi. To wszystko złożyło się na naszą 
decyzję. Tylko głupcy i warjaci moga 
opierać swoje postępowanie na domy- 

sE% ZRT RZA NZ OWET PTP OBI 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

słach i możliwościach. Musieliśmy spra- 
wdzić domysły. Dlatego poddaliśmy pana 
dosyć ciężkiej próbie. Próba wypadła 
na pana korzyść, Wydaje się, że pan mó 
wił prawdę — oto wszystko. 

Człowiek w masce wstał z iotela. 
— Przepraszać pana.nie będę. My- 

ślę, że pan nie jest usposobiony do przy - 
jęcia przeprosin. Pewnie już pan posta- 
nowił sobie, że się porachujemy, że zap.a 
cimy drogo, za morderstwo i za męki 
które tu zadaliśmy panu. Proszę, rozu- 
miem to doskonale! Może pan sobie po- 
stanawiač, co się panu podoba, panie 
„Dal, nie wiele z tego wyniknie, bo jutro 
rano opowiadanie pana będzie dźwięczaie 
tak dziwnie, że i pan sam własnym 
wspomnieniom dowierzać nie będzie. ^ 
przytem postaramy się o to żeby pan opu 
szczając ten dom nie miał pojęcia, gdzie 
się on znajduje. Wobec czego, gdyby się 
nawet udało przekonać kogoś o praw- 
dzie swego opowiadania, nic to nam nie 
zaszkodzi. Oto, co chciałem panu powie- 
dzieć mr Dall 

— Ach, jeszcze... — uśmiechnął się 
drwiąco, — pańskie ubranie. Nie można 

je zreperować ale i nie warto. Propo- 

nujemy więc panu wzamian zupełnie no- 

we ubranie, uszyte, jak dla pana. 

Dal jęknął w bezsilnej złości. Spokój 
i bezczelność człowieka w masce wytrą 

cały go z równowagi. 
— O, jestem pewien, że pan nie о4- 

mówi, — śmiał się „herszt”, — bo mu- 

sielibyśmy nalegać. Stan pańskiego gai- 
nituru mógłby, powtarzam: mógłby do 
pewnego stopnia poprzeć opowiadania 

  

— APEL DO DYREKCJI KOLEJO- 

WEJ. — Pasażerowie uskarżają się, że ka- 
sy biletowe odmawiają wydawania biletów 

kolejowych np. ze Slonimą do Walił poc. 
152 i 718 7 zastiosowaniem taryfy podmiej- 
skiej od Wołkowyskia Centr. 

W! tym stamie rzeczy podróżmi chcąe 
komzystać z przejazdów wedlug taryfy pod- 
miejskiej, muszą w Słonimie mabywać bi- 

lety tyllko do: Wołkowysika, zaś w Wołko- 

wysku (bilet podmiejski) do Walił, albo 
zwezygniować ze swego prawa i wykupywać 
bilet wedlug taryfy normalnej. 

Niewygodny ten sian rzeczy może 
mógłby być przychylnie załatwiony przez 
Dyrekcję, o ile to wogóle jest. możliwe. — 
Chodzi bowiem o uchroniemie podróżnych 
w ten sposób od miiewygody dwukirotnego 
wykupywamia biletów. 

— Z ŻYCIA „STRZELCA. — Dnią 7 
bm. w oddziale „Strzelea'* w Słonimie odbył 

się tradyeyjny „Opłatek, W ładnie ude- 
korowianej świetlicy zebrali się Strzelcy, 
władze „,Strzełca”* i przedstawiiciele władz 
oraz wojska oraz p. burmistrz m. Słonima. 

Po podzieleniu się opłatkiem iw serdecz- 
mnym .mastroju spožytto sknomną, wspólną 
wieczerzę i odśpiewano pieśni kolendy. 

* * * 

— W Allberitynie, 2 iniejalywy prezesa 

oddziałtu hr. Pustowskiego odbylo się šwie- 
te „Strzelca allbertyńskiego w dniu 8 bm. 
Sprawozdanie z obchodu podamy oddzielmie 

* k * 

— Dnią 8 bm. wieczorem o godz. 9-tej 
Teatr Zw. Strzeleckiego pow. słonimskiego 
pod nazwą „Artystyczne Studjum Teatru 
Regjonalniego", skrót: „„ASTR''; odegrał we 
soły wodewil pt.: ,Panma w koszarach" w 
dobrej obsadzie i pod reżyserją p.Szpakow- 
skiego. Na pienmwszy plan jak zwykle, wysu 
mął się ob. Henryk Markowież, który dał 
doskonały pod każdym względem typ sta- 
rego Suchard'a, dobry był również p. Krzy- 
żaik, reszta spełniła zadanie należycie, Re- 
eenizja sztuki nastąpi osobno. 

— ILOŚĆ BEZROBOTNYCH W SŁO- 
NIMIE STALE WZRASTA. — Ostatnio i- 
lość bezrobotnych w: Słomimie znacznie 

* wzrosła, Biuro staltystycznie zanotowało już 
350 bezrobotnych żywicielii rodzin. 

— CHULIGANERJA PRZESZKODZI- 
ŁA ZABAWIE. — Podczas zabawy towarzy 
skiej, zorganizowanej przez Koło Młodzieży 
Wiiejskiej w OCzmurach, wtairgnąl przemocą 
tłum wyrostków, którzy usiłowali przerwać 
zaba; rę i wyiwiołać zamieszamie, Powisiała 
bójka, którą policja zlikwidowała, aresztu- 
jąc 12 awanturników. 

Radjo wiieńskie 
ŚRODA 11 STYCZNIA 

11.40 Przegląd prasy; kom. meteor.; czas; 
12.10 Muzyka z płyt; 13.20 Kom. meteor. 14.40 
Program dzienny; 14.45 Najpiękniejsze arje 
Verdiego (płyty); 15.15 Giełda rolnicza; 15,25 
Kom. Zw. Młodz. Polskiej; 15.35 Audycja dla 
dzieci; 16.00 Nasi piosenkarzę (płyty); 16.40 
Koncert symfoniczny (płyty); Słowo wstępne 
wygł. prof. M. Józefowicz.; 17.40 Praca kobiet 
a praca mężczyzn — odczyt; 17.55 Program 
na czwartek; 18.0 Muzyka lekka; wiad. bież.; 
d. c. muzyki lekkiej; 18.40 Codzienny odcinek 
powieściowy; 18.50 Rozmaitości; 19.00 Prze- 
gląd litewski; 19.15 „W świetle rampy" ——no- 
wości teatralne omówi T. Łopalewski; 19.30— 
Drogowskazy naszej kultury — feljeton; 19.45 
Pras. dz. dj 20.00 Koncert ze Lwowa; 20,55 
Wiad. sportowe; dod. do pras. dz. radj.; 21.00 
Recital fortepianowy; 22.00 Na widnokręgu!— 
22.15 Muzyka taneczna; 22.40 Odczyt esperan 
cki; 22.55 Komunikat meteorologiczny; 23.00 
Muzyka taneczna. 

JJ) AU) Ob) AE 

OBWIESZCZENIE. 

Komomnik Sądu Grodzkiego 'w Wilnie, 
V-go rewinu Juljam Mościcki zamieszkały 
w Wilnie, przy ul. Wileńskiej Nr. 25 m. 10 
zgodnie z art. 1030 Ust. Post. Cyw. podaje 
do wiadomości publicznej, że w dniu 16-go 
stycznia 1933 r. o godz. 10-tej rano, w Wil- 
mie przy ul. Rudmiekiej Nr. 29 sklep, od- 
będzie się sprzedaż z licytacji należącego 
do Wulfa Kahana majątku ruchomego. 

składającego się z marzędzi żelazmych, о- 
Szacowianego na sumę zł, 825, na zaspoko- 
jemie pretensji Samuela Każdama w sumie 
800 zł. z procenitami i kosztami. 

Komonnik Sądowy Mościcki. 

  

  Dziś al 
Džwiekowe-kino EOS 

„REWJA“ 
SALA MIEJ5KA 
Ostrobramss a 5. 

„„Przed tobą staną zbliska Daleki Kraj, w nim żółci bracia Li | mściciel Tonga tam... 
w najoękniejszym dźwiękowcu sezonu p. t. 

ZEŃSTA TONGA LORETTĄ YOUNG 

Na s en e: zmiana progrmu' Tatce (€ Januszews'i) i Chó” Rev*lle sów (J S*iętochawski) 

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS 

  

Piem;-rs| Potęzny fi m pradusiji 1933 r 

RASPUTIN 
Niekorenowany Car Rosji. 
mistrz CONRAD VEIDT. Pieśni i romanse cygańs: e w języku resyjskim. Mkołaj i, cerowa, 
carewicz, Wyrubows, Ks Jasapow, Purys kiewicz i t. d. Historyczna i mistyczna rola R sputina — 
Fiim ten jednocześnie demonstr. w Warszawie z ogremuem powodzeniem. 1l) Sziskiem pelsk. kolei 

państ owych. — Na |-szy seans ceny zniżone. — 

Dziś! 

Życie i orgie erotyczne szatana Rosji w-g pam. 
ks Jusupowa, zabójcy Rasputina. W rol. gł. 

Searsy o godz 4, 6, £, i 10 20, 

Reżyser VAN D KE, twórca „Bisłych Cieni"; „Trsder Hornea* i „Człowieka Msłpy* stworzył jeszcze jedno'arcydzłeło 
Świat zrozumiał, że poprzednie filmy VĄN DYKE'A były tylko przygotowaniem do 

DZ*IĘKOWE KINO 

„CASINO“ 
Wielka 47, tel. 15 41 

Rekordowa 
obsada 

NOCNE 
Anita Page, Ph'lips Ho'mes, Lewis Stone i Walier Huston. 

nad arcydzi łami 
stworzenia tego arcydzieła 

SADY 
Nad program: Urozmaicone dod»tki dźwiękowe. Pocz.o g.4, 6 8 i10.15, w dnie świąt. i soboty o g. 2-ej. 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42. tel. 528 

CENY ZNACZNIE ZNIŻON:: 
Bsikon od 30 gr. Parter od 80 gr. 

Dia młodzieży dozwolony _ŁUNGU 
Dziś 

ostatni 
dzień! 

  
  

CE Fenomenalaej gry ša ££ 
„PAK“ | | iustrzowskiej reiyseni | "zg CZEMP | 
Wielka 42, tel. 528 3 Fascynulącej treści AR 33 
  

  
Dźwięzowe kina 

HOLLYWOOD 
Mickiewiczaj22 

tel. 15-28.     
OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w. Wilnie, 
rewiru I-go z siedzibą iw Wilnie, przy ul. 
Zakretowej 13—1, zgodnie z ant. 1030 Ust. 
Post. Cyw. podaje do wiadomości publicz- 
mej, że w dmiu 24 stycznia 1933 r. od godz. 
10 rano, w Wilnie przy ul. Archanielskiej 
Nr, 10 — odbędzie się sprzedaż z licytacji 
należącego do Chai i Bencela Wiaudrów, 
majątku ruchomego, składającego Się z 
mebli, samowam i. innych przedmiotów, o- 
szacowanego na sumę zł. 491. 

Komomik. Stefan Wojciechowski. 

ŽĄDAJCIE | 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

średka ed odcisków 

Prow. A. PAKA. 

OBWIESZCZENIE. 

Komonnik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
rewiru I-go z siedzibą :w* Wilnie, pnzy ul. 

Zakretowej 13—1, zgodnie z at. 1030 Ust. 
Post. Cyw. podaje do wiadomości publicz- 
miej, że w dniu 24 styczmia 1933 r. od godz. 
10-tej rano w Wilnie, przy ul. Dobrej Ra- 
dy nr. 3/8, — odbędzie się eprzedaż z li- 
cytacji mależącego do Heleny i Mikołaja 
Dyków, majątku ruchomego, składającego 
się z dwóch domów mieszkalnych na r0z- 
biórkę, — oszacowanego ma. sumę zl. 500. 

Komornik Stefan Wojciechowski. 

GABIRET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, u- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetycz- 
ny twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wy- 

szczupłający (panie). Natryski „Hormona“ 
według prof. Spuhla. Wypadanie włosów, 
łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosme- 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od. g. 10—8. 

B, 

  

  

  

pana o dzisiejszych przygodach. To nie 
jest zbyt prawdopodobne, ale my nie 
lubimy ryzykować napróżno. Kiedy paa 
się przebierze, odeślemy pana do domu. 
Dobranoc, Mr, Dal! 

Dal zamknął oczy. Człowiek w masce 
wyszedł przez drzwi, ukryte za biurkien., 
których Dal nie zauważył odrazu, a i te- 
raz trudno byłoby mu je odnaleźć, bo ścia 
na rozsuwała się i zasuwała nie рого- 
stawiając żadnego śladu. Poza  temi 
drzwiami widać było szeroki korytaiz, 
wysłany miękkim dywanem. 

Dal jęknął, zaciskając boleśnie zęby. 
Czuł się rozpaczliwie bezbronnym, pozo- 
stawionym bez broni na pastwę bezczel- 
nych i okrutnych ludzi. 

Sytuacja jego wydawała się bezna 
dziejną. życie i śmierć jego były w ich 
mocy. Ani o ucieczce, ani o ratunku z ze- 
wnątrz nie było mowy. Ale może maska 
powiedziała prawdę? jeśli jego wypu- 
szczą, będzie to jego zwycięstwem!. 

Dal postanowił, że nie złoży broni: 
będzie walczył w imię nieznanej kobiety. 
Musi zniszczyć to przeklęte „Centrum, 
gniazdo rozbójników. Od dziś rozpoczęła 
się walka na śmierć i życie między zbro 
dniczem Centrum, a nim — Dalem i Nią 
— tajemniczą kobietą. 

Ale znów ogarnęły go  zwatpienia: 
czuł, że zbrodniarze nie puszczą go tak 
łatwo... 

Zdawało się, że był sam w pokoju. 
Dal podszedł do biurka. Leżał na nim re- 
wolwer — jego własny rewolwer. Dal 
chwycił go gwałtownie, obejrzał — 
uśmiechnął się: naturalnie rewolwer był 
bez naboi. Właśnie oglądał go, gdy drzwi 
się otworzyły i nowy człowiek w masce 

pan się ubierze, — rzekł krótko, kładąc 
ubranie na krześle i odchodząc do ścia 
ny. 

: Dal wahał się krótko: nie było celu 

sprzeciwiać się! Zaczął się więc przebie 
rać. Oni przeprowadzają swój plan, a 
jego opór na nic się nie zda. 

Ubrał się szybko, chcąc czemprędzej 
dowiedzieć się, co się stanie dalej. Żwró 

cił się do człowieka w masce. Ten wyjął 

z kieszeni czarny, jedwabny szal. 

— Jeżeli pan nie ma nic przeciw temu, 

zawiążę panu oczy. 
Dal wzruszył ramionami: 
— Wszystko mi jedno, byle się po-- 

zbyć waszego towarzystwa. 
— Powinien pan dziękować losowi za 

szczęście, odpowiedziała znacząco 

maska. 
Człowiek w masce zawiązał zręcznie 

jedwabny szal na oczach Dala i za rę- 

kę wyprowadził go z pokoju. 

ROZDZIAŁ V | 

UWOLNIENIE DALA 

Gdzie byli? Czy w Londynie? Czy na 

przedmieściu? Może gdzieś na wsi. Dal 

nie mógł zupełnie zdać sobie sprawy. Gu 

mowe koła samochodu toczyły się mięk- 
ko po asfaltowej szosie, czasem tylko 
podskakując na nierównościach. 

Dal znał Łondyn doskonale, jak rów- 

nież drogi samochodowe w okolicacii 

miasta. Liczył na to, że jakiś szczęśliwy 

traf da mu możność odkrycia sztabu win 

gów. Żeby, choć wiedzieć, w jakiej czę- 

Ści miasta znajdowali się! Ale pierwszy 

raz w życiu jechał autem z zawiązanemi 

oczyma. Ruch samochodu nie mógł być 

wszedł, niosąc starannie złożone wełnia- 'żadna wskazówką. 

ne ubranie. ‹ 
Samochód będzie gotów   kiedy 
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Drukarnia wydawnictwa „SŁOWA” 

Napróżno wysilał słuch, zdawało niu 

się, że na drodze, którą pędziło auto, nie 

    

Ceny najnizsze w Wilnie. 
Dziś! Dawuooczesiwany największy przebój dźwiękowy o niewidżianym dotychczas przepychu i niedościgu. tecłaażce 

KO©NGRE$ TAŃCZ 
Liliana Hzrvsy, nusjmilszy Henry Garat, knszą-o piękna Lil Dagover i nejlepszy komik Armand Bernard. 

maitszych chorób — zanieczyszcza krew 

mianę materji. 

ganów trawienią, wzmacniają organizm 
Zioła z gor Harcu Dra Lauera 

innych miastach. 

Sprzedaż w aptekach   

  

Ratujcie zdrowie! 
Najsłynniejsze światowe powagi lekarskie stwierdziły, ze: 

dużo chorób powstaje z powodu obstrukcji. 

Chory żołądek jest główną przyczyną powstania najroz- 

Słynne od 50 lat w całym świecie 

ZIOŁA ZGÓR HARCU D-raLAUERA 
są dobrym środkiem przeczyszczającym, ułatwiają funkcję o*- 

wystawach lekarskich najwyższemi odznaczeniami t'złot.rneda- 

łami w Badenie, Berlinie, Wiedniu, Paryżu, Londynie i 

»— Cena %; pudełka 1,50 zł., podwójne pudełko 2,50 zł. 

składach aptecznych. 

Dla młodzieży dozwolone 

Najrozkoszuiejsza operetka filmowa, Akcja toczy się na tle 
Kongresu Wiedeńskiego roku 1814-go. Udzisł biorą urocze 

Lokale 

  

Mieszkanie 
2 pokoje z kuchnią de 
wynsjęcia. Dowiedzieć 
się Białostocka 6 — i 
codziennie od 3 pepeł. 
do 4.30 

  

DER FREDRO RD 

Lekcje 
ESTA 

w k o IELAM 
cyj francuskiego — 

—korepetycje —niedro 
go. Mickiewicza 42 
11 tel. 794 od 2 — 4 
po poł. 

i tworzy złą prze- 

pobudzają zpetvt. Różne 
zostały nagrodzone na TWEAK 

RE 

POTRZEBNY 
pracownik chrześcijanin 
na pensję zł. 125 mie- 
sięcznie, na 3 godziny 

wielu   
  

SHIRT: WEERDWZWBZNA DOKTOR . 

Lekarze  Blumowicz 
BERZAWECZTRWOWRSEIECA choroby weneryczne —- 
= — -- skórne i moczopłciowe. 

DOKTÓR Wo A „DZE 

Janina W.Z.P. 23 

JURCZENKOWA _— IMUPNO 
ordynator Szpit Sawicz 
cheroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

przeprowaduiła się 

wileńska 34 
Ii piętro 
pizyjmoje 

od 5 — 7 wiecz, 

i SPRZEDAŻ 
REVTTTEFEWYYWYSTYTT" 

Sztucer 
Winchester 

oraz brofi Ssuera spec 
jalstal cal 12 okszyjnie 
taaio do sprzedania. — 

w, Jańska 8 
Skład Broni. 

— == — — — -- 
  

było prawie ruchu, Ale to nie było żadną 
wskazówką, bo o godzinie drugiej po pół- 
nocy, najludniejsze nawet ulice stają s 

puste i wyludnione, jak wiejskie drogi! 

Nie mógł również poznać kierunku jazdy, 

bo samochód skręcał co chwila w bok. 
Wobec tego, że wszelkie wysiłki spel- 

zły na niczem, Dal pogodził się filozoticz 
nie z losem i usiadł jaknajwygodniej, 
pogrążając się w myślach. 

„Jak podróżować, — to z 
tem!'* — pomyślał. : 

W samochodzie było, prócz niego, 

trzech ludzi — a szofer czwarty. A więc 

nie był jeszcze wolny. Musiało być cie- 

mno w ciasnem pudle auta, bo siedzący 

obok człowiek, wyciągał od czasu do cza 

su rękę i sprawdzał poomacku, czy opa 

ska nie osunęła się z oczu więźnia. 

Dal rozmyślał intensywnie nad swe- 

mi przygodami. Stopniowo cele i pian 

tajemniczej organizacji stawały mu się? 

jasne. Wypadki nabierały znaczenia | 

treści głębszej. 
Tak, stanowczo, albo domysły Dalia 

były prawdziwe, albo ci ludzie byli głup- 
cami i bezmyśnymi awanturnikami. 

Szofer nie był otruty przez nich. 
Ci ludzie nie zabili szofera! Albo zo- 

stał on zabity w katastrofie, albo umarł 

z ran, zaraz po przywiezieniu do domu! 

Nie mogło być inaczej! Przecież wie- 

dzieli, że szofer ma klucz do jakiejś tajc- 
mnicy, o którą chodziło im ponad wszyst 
ko. Nie mogliby zabić go, nie próbuj;c 
wszelkiemi możliwemi sposobami wy!- 
wać mu tajemnicę. Trzymaliby go uwię- 
zionego, męczyli i katowali, ale nie za- 

biliby go!. 
Dal rozmyślał długo nad tem. Gdyby 

zabili szofera za odmowę wyjaśnienia ta- 

jemnicy, to samo spotkałoby i podejrza- 

nego pasażera. Jakim głupcem był, że nie 

  

   

komtor- 

+ cami. Mimowoli 

„niepewny i 

  

pracy wieczorowej — 

WSZP za pożyczkę zł. 3.000 
z gwarancją wypłaty - 
po 300 zł. miesięcznie. 

8 -- Kalwaryjska 11 m. il 
Pos Ak Rd między 3 — 5 

OSZUKUJĄ Przyjmuję 
PRACY wszelkie reperacje bie- 

YYYYYYYYYYYYYYYWYYY" jizny Oraz Szyję Speč- 

Gospodyni - jalnie pokrowce na me- 
AB DES ble ul Obozėwa 4 m. 2 

  

mioda energiczna z do- 
skonalą znajomošcią g0- 
spodarstwa wiejskiego 
szuka posady — Filipa 
6 m. 7, 

Oddale się 
w dzierżawę majątek 
Galin o 18 kil m, od 
od Wilna. Majątek dre- 
nowany, grurtu ornego 
75 h ktarów, łąk około 
30 hek. Oddaje się bez 
inwentatza. C erty nad- 
syłać Wilno, Ś-to Jerski 

POLECAM 
SŁUŻĄCĄ 

delikatną,  Uucztiwą 2 

bardzo dobremi ŚWia- zyułek 3, m 4 Węca: 

dectwami. Ul. Uniwer- wowieć: 

sytecka 9 — 5 Wańko 5 

wiczowa. 3 

RSA I IIS I SI IIS S ITT IT OIS 

domyślił się odrazu!... 

Nie, ludzie w maskach nie byli głup- 
musiał się zachwycać 

płanową taktyką tych ludzi. Nie mogli 
postąpić inaczej: paczki, która była dla 
nich kwestją życia i Śmierci — nie zua- 

leźli, szofer umarł, pozostał tyłko Dał — 
wątpliwy człowiek, — ale 

jedyny, który mógł doprowadzić ich do 

celu. Zabijając go, pozbawiliby się osiat 
niej iskry nadziei... Zwracając mu wol- 

ność i przekonanie, że nie mają już da 

niego żadnych pretensyj, czekać będą, 

aby się zdradzić. ы 

Dal zgrzytnął zębami. Nie, gra się 

nie skończyła jeszcze! Nie zostawią ge 

w spokoju, będą go śledzić, prześladować 

na każdym kroku. 

Dal nie obawiał się o siebie. Ale ona.. 

nie wiedząc nic, nawet nie podejrzewa- 

jac mogła łatwo wpaść w pułapkę, którą 

oni zręcznie rozstawią, a on będzie mu- 

siał odegrać rolę przynęty. 
Napróżno łamał sobie głowę nad spo 

sobem uprzedzenia jej. 
Było jedno wyjście... 

uda? 

Dal liczył na pomoc „Szarego Zna- 

ka". Gdyby udało mu się rozplątać sic- 

ci, osnute przez „Centrum* dookoła Jin: 

my Dała. 

Nie było czasu do stracenia.. Bo ia- 

na jeszcze należało się przebrać za Lai- 

ry -Upiora i zamieszkać w „Świątyni 

tajemnic". Tymczasem stary jesson mógł 

rozgłaszać, że pan jego wyjechał zagra 

nicę. W ten sposób zniknięcie Dala nie 
wywołałoby żadnych podejrzeń. Nawet 
ludzie w maskach zrozumieją, że po 

przeżyciach ostatniej nocy musiał odpo - 

cząć gdzieś w innem otoczeniu... 

(D.C.N.) 

ale czy to się 

Od 7 stycznia cedzieunie 
w spelunkach San Francisks- 

I EDWARDEM G. ROBINSOKEM 
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