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ВЛУ УУЦКОМЙ 
W  jednozłotowych  podrecznikach“ 

sawoar wiwru, wtajemniczających tych, 

co już nie jedzą nożem, w to, że tymże 

nożem i ryby krajać się nie godzi, w 102 

dziale „Wizyta“ stoi wypisane: „Idąc 

do starych przyjaciół, wystarczy ci pójść 

nawet w zwykłem, codzieniem ubraniu. 

Natomiast, idąc do kogoś po raz pierw- 

szy, do ludzi, z którymi dopiero pragnie 

się nawiązać stosunki towarzyskie, obo- 

wiązuje strój inny, wizytowy; czarne u- 

branie, spodnie „w paski*, biała. koszii- 

la, sztywny kołnierzyk*. Takie to mądre 

zasady, podaje, niesłusznie niedoceniane 

u nas, wydawnictwó „Dobry ton dla wszy 

stkich“. Ale dobry ton, to pojęcie nietyl 

ko towarzyskie, ale i polityczne: Arka- 

na kaptowania sobie ludzi przez prezen- 

towanie się im z najlepszej, z najwyszu- 

kańszej, z najbardziej tym ludziom miłej 

strony, mają w polityce jeszcze 

ważniejsze znaczenie: — gdzież bardziej 

nie chodzi o pozyskanie przyjaciół, zjed- 

nanie nawet wrogów? Chodzenie do 

tych, z którymi się dopiero nawiązuje 

stosunki, w ,,czarnem ubraniu", zaś do 

„old friends“ w „dobrze im znanem“, ma 

swoje zastosowanie i tu. 

„Zwykłe codzienne ubranie“ wyglą- 

da tak:. 
„Rozważając możliwość poprawy doli 

chłopskiej, widzę ją tylko w przeprowadzeniu 
hasła: ziemia dla chłopów bez odszkodowania” 

„Kapitalizm przeżył się i skończył i kto 
tego nie widzi, jest ślepcem, któremu nawei 
silne różowe okulary nie pomogą". 

„Kto pragnąłby w koło rozpędowe wypad: 
ków pchać palce, może nietylko pozbawić się 
pałców, ale może stracić głowę i rozszarpa- 
nyma zostać na strzępy”. 

Czytelnicy nasi to znają, dobrze zna 

ją. Tak mówi w listopadzie Wincenty 
Witos socjalistycznemu  „Naprzodowi*, 

by czytelnicy jego mogli się nazajutrz 

cieszyć nadzieję, że polityk ludowy jest 

tak czerwony, tak antykapitalistyczny, 

tak bardzo wywłaszczenie bez odszkodc 

wania . „Robotnik* to cytował byi w 

Warszawie radowano się tą czerwienią 

na tle naszej polskiej zimy. Ale niestety. 

nie ma jeszcze zakazu, zabraniającego 

niesocjalistom lektury prasy socjali- 

stycznej, więc o tem, co się mówiło na 

wizycie u starych naprzodowych przyja- 

ciół, dowiedzieli się jakoś i ciż obszar- 

nicy i ciż kapitaliści i duża część Pol 

ski, nie żełająca marksizmu. Nie można 

© niej powiedzieć, by była sanacyjna, 

ałe w najgorszym nawet razie woli sana 

cję, niż republikę radziecką, choćby i z 

Wincentym Witosem na Lenina. Prawi- 

cowy odłam opozycji stanowczo nie był 

zachwycony tem, co się powiedziało w 
„Naprzodzie“. 

Odczekawszy więc miesiąc czasu 

Rok Nowy, udał się zkolei poseł Witas 

do tamtych znajomych, nowych znajo- 

mych, jeszcze nie skaptowanych znajc- 

mych, i w „Kurjerze Warszawskiin* 

pisze tak: 
Po burzy wojennej, która trzykrotnie sro- 

żyła się nad Małopolską Wschodnią, drogą 
polityki państwowej na tej ziemi narzucaia się 
sama. Dla utrzymania tego kraju dla państwa 
polskiego, dia naprawienia błędów przeszłości, 
konieczne było i jest utrzymanie polskiej zie- 
mi w polskiem posiadaniu. 

Wysuwała się konieczność poprawy polskie 
go osadnictwa. Chiopi z zachodu ruszyli maso 
wo na wschód, sprzedając sąsiadom swoje 
drobne gospodarstwa. Był czas, kiedy na sta- 
cjach kolejowych aż się od nich roiło. Przy- 
szła dla nich zaraz pomoc państwowa w po- 
stąci tańszych kredytów i materjałów budow 
lanych, daleko idących zniżek kolejowych itp. 
W kilku powiatach osadnicy bardzo wydatnie 
zmienili stosunek procentowy ludności na ko 
rzyść Polaków. 

Może niepotrzebnie cytuję, bo i my 

na Wileńszczyźnie znamy z własnej 

przeszłości lat kilku politykę osadniczą. 

Roztoczywszy jednak obraz „tamtych 
czasów' p. Witos kontynuuje: 

Przewrót majowy odbił się mocno na sto- 
sunkach w Małopolsce Wschodniej. Hasła, rzu 
cone przez sanację, rozproszyły działaczy ze 
sfer urzędniczych, albo spowodowały zmiany 

w ich zapatrywaniach. .Jeśli się weźmie pod 
uwagę, że już przedtem znaczna część działa 
czy - urzędników przeniosła się na posady do 
innych dzielnic, to się ma realny obraz wyłud 
nienia na polach dotychczasowej, tak bujnej 
pracy. Sanacji to nie wystarczyło. Poprowadzi 
ła ona dalej walkę, odnosząc zwycięstwa na 
froncie wewnętrznym. Nie była to jednak wa!- 
ka o dawne ideały, o ziemie dla Polaków, o 
wzmocnienie ich stanu posiadania, lecz spór 
wyłącznie wewnętrzny o charakterze politycz- 
nym. Inną też zastosowano politykę i takty- 
kę wobec Ukraińców. 

Na politykę ustępstw i pobłażliwości U- 
kraitcy odpowiedzieli po swojemu: napadami 
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BERLIN PAT. — Konflikt między rzą 
i sabotażem. Polacy na Wschodzie poczuli dem Schleichera a Landbundem który za 
raptem, że im się ziemia usuwa z pod nóg. rzuca rządowi protekcyjną politykę na 

Zaczęły płonąć z trudem postawione domy, Е 
ginęło bydło, pracować zaczął nóż i drag, in A. kom noid I 
tać po mieszkaniach kule karabinowe, Skargi W ach politycznych wielkie wrażenie. 
i żale na teror i zbrodnię, dokonywane na Powszechnie oczekują że wywrze оп du 
osadnikach, ich rodzinach i dobytku, nie od- ży wpływ na dalszy rozwój sytuacji we 
nosiły skutku. Zamknięto wiele szkół ludowych wnętrzno - politycznej. 
polskich, z takim trudem pobudow. h, - : = zań 
ska pracy zaczęły dfadać, Panas o Komunikat urzędowy wyraźnie 228 
nie było mowy. Natomiast egzekutorzy zaczęli CZA, że rząd Rzeszy bez wzgiędu na nie 
coraz częścieji kolonistów odwiedzać, nie mo- lojalne wystąpienie Landbundu, ze swej 
gli bowiem oni pacić ani rat, ani podatków. strony uczyni wszystko, co możliwe, dia 

Sam autor pisze, że jeszcze przed rzą Ochrony interesów rolnictwa, jednak wi- 

dami majowemi urzędnicy - działacze dzi > S as „od tej wa. zk 
rzenieśli się „do i o EG _ wszelkie pertraktacje z zarządem nd- 

Hi T. 2 = ® pos 2 ą Un bundu. To stanowisko Schleichera zaa- 
PO W pobłaż IwośCi Zawie- nrobować miał w zupełności prezydent 

rala i t. zw. „pacytikację“, a dziś na- Hindenburg. 
prawdę trudno mówić, by w rzeczy sa- WPŁYWY HITLEOWCÓW MALEJĄ, * 

mej życie w Małopolsce Wschodniej by KOMUNISTÓW ROSNĄ 
ło jednym cięgiem teroru: pamiętamy LIPSK PAT. — Po ostatnich wybo- 
niedawno, jak wieś ruska dopomogta rach komunalnych w Saksonji wiele 
do ujęcia zamachowców. gmin zmieniło radykalnie swoje oblicze. 

„Tak osadnicy, jak i tamtejsi Polacy, w większej części miejscowości nastą- 
zgodnie stwierdzili smutny fakt, że rolę pol. pit silny wzrost wpływów kcmunistów i 
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now za     (DUZE 

skiego osadnictwa na wschodzie należy uwa- socjalistów, przy jednoczesnym spadku 

że podaż jest ogromna, że ziemi 7 do- - у 
stač za jedną czwartą NIEGAWNEJAJESCĆE War. dym, zwłaszcza PY brutalnym i ohyd- 

nym drezdeńskim mordzie kapturowym, 

„Krzyczącym i wymownym tego przykła- ków. Prawie wszędzie zarysowują się w 
dem jest sama stolica Małopolski Wschodniej, dużym stopniu silne prądy lewicowe, roz 

tam znaczne szczerby, w polskim stanii ia z 
dania, zakupując wielk o ZKIALASE 10 statnich czasach bardzo znacznie. 

przedstawiają się stosunki i w innych mia- 
stach”. BERLIN PAT. — Na dzisiejszem po 

„Wszyscy narzekają na  uniemożliwianie EO SOBIE BA eo 

większem gronie, na iorytowanie Ukraińców i spodarki wygłosił dłuższy reierat o sytua 
żydów". cji gospodarczej Niemiec. 

„Skłócone, zmeltretowane społeczeństwo 
polskie przedstawia dziś smutny i przykry zą 88 B 

prawie zupełnie od wsi. Urzędnik jedzie na EE 
wieś, chyba na jak komisję: © wbywaci; dwa łowy zygzak w SĘ 

Wszystko to wymienia p. Witos, i ta 
nienie ziemi, i egzekutorów ściągającyci: MOSKWA PAT. — Opublikowane 

zamożności dzisiaj przemówienie prezesa Rady komi 

wspomaganych przez rodaków z Kanady na plenum partyjnem, zawiera g aiš i > arty ‚ 7а SZere; ńców, jeszcze upadek współdziel momentów wręcz sensacyjnych. 

— niema tylko jednego małego słowa w dążeniu do polepszenia jakości produk 
„kryzys”. Widać to tak celowo, że go cji, wzmożenia wydajności pracy i obni 

Ale to jeszcze nie to nas interesuja Się za efektem ilościowym. Tak zwana 
w tym artykule. I nie to, że na zmianę CANA metalurgja"ma w roku bieżącym 

3 ! й е В ._ ubiegłym, zatem jednoroczne zadanie roz 
wej, nacjonalistycznej: co innego. (Cito łożone zostało na dwa lata. Co do prze- 

tykut nie działacza „ludowego*, nie pia Wiedź zrezygnowania z importu surow- 
stowca, ale endeka, nawet poprostu pra SÓW zagranicznych. 

z 3 ej leca podwyższenie urodzajności poszcze 
ten sau p. Witos mówił: „kapitalizm gólnego hektara przy  niezwiększonym 
skończył  się“ „bez 

„Wwywtaszczenie“, „obszarnicy“, „konser- tywizacja rolnictwa będzie w roku bie- 
watyšci rządzący batem“ tak samo tu žacyni niemal zupelnie zaniechana. 

nictwo polskie“, „szczerby  ukrairiskie“, ži 
„forytowanie Ukraińców i Żydów”. Obra V X 

do tego ustępu: 

Skłócone 

dziś smutny i przykry widok. posiedzeniu sejmowej komisji Kong si, 
Nauczycielstwo odgrodziło się od poj Pierwszym punktem p a 
wsi. Urzędnik jedzie na wieś ciiy (Klub Narodowy), mw Spraiie rzekomej 
ba na jaką komisję. O wpływach c z konstytucją postępowania 

Rosją Sowiecką, 
To ostatnie zdanie uważamy za sen- W posiedzeniu brał udział, marszałek 

у ае за л‚ posel Słamisław Mackiewicz (BBWR). — zem zilustrować, bardziej unaocznić ÓW Regent uważa, że tekst artykułu 49-go 
„smutny i 

„0 wpływach dworu nie ma co mówić*! rasunia wątpliwości. Pierwszy wstęp tego 
Pierwszy to raz coś się takiego napisało 2tykutu brzmi: „Prezydeni: Rzeczypospoli- 

, : podaje je do wiadomości Sejmu". 
bardzo inaczej od tych klątw na „obszar Wbrew temu większość społeczeństwa 

ciekawego, też godnego do zanotowania R m A iai nas 
zdania: „Kapitalizm skończył się, a kto 46 A 
tego nie widzi, jest ślepcem, któremu i podpisaniu i ogłoszeniu w Dzienniku U- 
silnie różowe okulary nie pomogą”. Czy staw. Tymezasem ustęp pierwszy artykułu 

Ё 3 dzymarodowych zupełnie inmego porządku. 
godzą i uzupełniają? Owszem:-—Wincen niż dla ustaw. Nasze Ministerstwo Spraw 

nu dla wszystkich”: jest inny na wizy- EEN ="ZETTTOTSEWY SEZ WEOTOETE 
cie u starych przyjaciół, z lewa, a innv ną grę: że między odbiorcami dwóch 

nych z prawa. Na wiecach ludowych może jego wymiana. —Zaś największy 
pewno nie żali się nad osamotnieniem gracz polityczny jednego przecież cudu 

prawdę wierzy w to, że nie mówi tam po dwóch przeciwnych stronach baryka- 
saczej o wykańczaniu kapitalizmu. Cóż dy naraz. „I w tem cały jest ambaras. 

żać za skończoną. Nikt dziś nie kupuje, mimo głosów hitlerowców, którzy z dniem każ 

tošci“. 

tracą coraz liczniejsze rzesze zwolenni- 

wów, z kilku lat ostatnich. Ukraińcy porobili przestrzeniające się w Niemczech w o- 

we instytucje. Jeżeli nie gorzej, to nie lepiej *QPTYMISTYCZNA OCENA SYTUACJI: 

wszelkich zebrań, a nawet rozmowy w. trochę tu niemieckiego (Reichstagu) minister go 

Po scharakieryzowaniu  poszczegól-* 

razem widok. Nauczycielstwo odgrodziło się 

ru niema co mówić". 

POWRÓT DO KOMUN 

raty kredytowe, i wzrost 
sarzy ludowych Mołotowa, wygłoszone 

ni i kłopoty weksl т p 
R A AUE Program dla przemysłu streszcza się 

niema. żenia kosztów własnych, bez uganiania 

ukazał się w piśmie opozycji  prawico- wykonać program, nie wykonany w roku 

jest to normalny, przeciętny, typowy ar mysłu lekkiego interesująca jest zapo- 

wicowca. Tak samo jak w „Naprzodzie“ M ri Ba 

odszkodowania”, naogół obszarze zasiewów. Dalsza kolek 

pławi się w takich słowach, jak „osad- swumepamnoywazie 

Ba: jeszcze lepiej. Wróćmy raz jeszcze 

łeczeństwo polskie przedstawia WARSZAWA. PAT. — Na dzisiejszem 

był wniosek posła Stamisława Strońskiego 

dworu nie ma co mówić”. PO WE SER = 

sację: by jeszcze jednym ponurym obra- Sejmu Świtalski. Referuje o tym wniosku 

przykry widok' pisze Witos: Konstytucji jest zupełnie wiymaźny, i mie 

w życiu, i brzmi to inaczej, tak bardzo, оННЕ ОЕ м 

nikėw“ w „Naprzodzie“ i od innego, tež polskiego uważa, że umowy międzynarodo- 

kć a rola Prezydenta polega jedynie na 

się ten wywiad i ten artykuł tak bardzo 59 zęwiduje ustalenie dla umów: mię- 

ty Witos stosuje metody z „Dobrego tc Z3granicznych przyzwyczaiło się wszystkie 

u nowych, zręcznie (o tak!) kaptowa- Sort towaru Wincentego Witosa nastąpić 

dworu: może „Gazeta Warszawska* na- nie zrobi nigdy: nie może znaleźć się 

kiedy niestety, jedno utrudnia tę szlachet K. P. 

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

| Konflikt Schie 
  

wieckiej polity 

PRZEDSTAWICI 
i: PANGWICZE — ul. Szeptyckiego — A. 

GŁĘBOKIE — uł. Zamkowa 14 Księg. W. 
GRODNO — Księgarnia 1-wa „Ruch*. 
HORODZIEj — księgarnia Kol. „Ruch“ 
KLECK — Sklep „jedność” 
LiDA — ul. Suwaiska 13 — S. Maieski, 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch”. 
MGŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
MIORY — Ejdelman 

NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia jJażwińskiego. 
NOWOGRGDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

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

ai > PTSS S TEKSTIL AZ SANTA 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Kom 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyirowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administacje zmie niane dowol 

mych faz kryzysu gospodarczego w 
Niemczech, wspominając przedewszyst- 
kiem o podniesieniu się wskaźnika akcyj 
i 0 poprawie położenia na rynku pracy 
gospodarczej w celu wzinocnienia zary- 
sowującej się tendencji do poprawy. 
Taki też sens ma mieć program gospodar 
czy rządu. Minister podkreślił, że droga 
dalszego postępu może ulec skróceniu, 
jeżeli uda się przeprowadzić szybkie i 
skuteczne zarządzenia w zakresie uregu 
lowania długów, w kwestji obrotów to- 
warowych i stabilizacji wałuty. 
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BERLIN PAT. — Jak donoszą dzien 
niki, prezydent Hindenburg odbył przed 
kilku dniami pouiną konierencję z przy- 
wódcą narodowych socjalistów Grzego- 
rzem Strasserem. Wiadomość o tej au- 
djencji była utrzymywana dotychczas w 
ścisłej tajemnicy. 

„Deutsche Allgemeine Ztg.* doaosi, 
że Strasser narazie zachowuje rezerwę 
i wystąpić na widownię ma dopiero 
wówczas, gdyby między Hitlerem a rzą- 
dem Rzeszy doszło do otwartego konflik 
tu. 

RAZY ZAŚNE- GORUNIRKKKO 

Dymisja gabinetu Maniu 
BUKARESZT PAT. — W dniu dzi- 

siejszym o godzinie 16 król Karol przy- 
jął na audjencji premjera Maniu, który 
złożył na jego ręce dymisję gabinetu.— 

Dymisja została przyjęta i —jak przy- 
puszczają w kołach politycznych — mi- 
Sja utworzenia nowego rządu zostanie 
powierzona Vaidzie. 

  

Nowa próba zamachu w Hiszpanii 
WYKRYCIE TAJNYCH ARSENAŁÓW 

PARYŻ PAT.—Donoszą z Hiszpanji, 
że w miejscowości Rers koło Barcelony 
usiłowano wysadzić w powietrze kabie 
€iektryczne. | Е 

Wszczęte przez policję dochodzenie 
tiaprowadzito na ślad amunicji, bońb, 
karabinów oraz materjałów  wybucho- 
wych, znajdujących sie w mieszkaniu 
prywainem w Tarragonie  (Katalonja) 
Aresztowano kilku rewolucjonistów, w 
których mieszkaniach znaleziono przyrzą 
dy, do fabrykowania bomb. 

W związku z tem aresztowano 2 me 
chaników kolejowych, z których jest je- 
den prezesem syndykatu robotników ko- 

     "g 

я te wewaętrzo. 
IZMU WOJENNEGO 

Niezwykle sensacyjnem miejscem ex- 
pose jest zapowiedź zarzucenia dostaw 
produktów agrarnych w drodze przymu- 
sowego zakupu, natomiast pobieranie 
ich w charakterze podatku w naturze, 
co stanowi właściwie powrót do metod 
gospodarczych z okresu komunizmu wo- 
jennego. 

Zapowiedź dalszego wzmocnienia po 
tęgi dyktatury proletarjatu pokrywa się 
z ogólną tendencją wzmożenia represyj 
wobec resztek elementów  antysowiec- 
kich, którym Mołotow podobnie jak Sta 
lin, przypisuje winę wszystkich niepowo 
dzeń w polityce wewnętrznej i gospo- 
darczej ZSRR. 

Na podkreślenie wreszcie zasługuje 
zaznaczenie przez mówcę całkowitego 
wykonania piatiletki na odcinku przemy 
słu wojennego, a także oświadczenie © 
stratach wielu setek miljonów rubli na 
eksporcie sowieckim wobec niskich cen 
na rynku światowym. 

ОН ini SG 

wogóle umowy przesyłać Sejmowi bez 
względu na to, czy podpadają pod ograni- 
czenia artylkułu 49-go, czy też mie. Poseł 
Stnoński: twierdził, że prawo nakłada, obo- 
wiązki na obywateli naszego państwa. Po- 
lemizująe z wywodamii posła Strońskiego 
referent konkluduje, że obyiwatele mie ma- 
ją prawa wypowiadać wojny, nie dotyczy 
ieh wobec tego deklaracja, dotycząca wy- 
powiedzenia wojny. — (Pakt o nieagresji 
nie jest umową celną amii handlavą, mie 
cbciąża skarbu państwa, wreszcie nie 
zmienia granie państwa. 

W myśl powyższego sprawozdawca po- 
sel Mackiewicz zgłasza wniosek «0 przejście 
do porządku dziennego mad wniioskiem po- 
sta Strońskiego. 

Poseł Stroński uważa, że pakit nakłada 
obowiązki ma obywateli, zwłaszcza artykuł, 
który mówi o wzajemnem powstrzymaniu 
się od działań agresywnych. Mówca w 
konkluzji oświadcza, że za iratyfikacią pak- 
tu przez Sejm przemaxiają również poli- 
tyczne względy. 

Wicemarszałek Makowski uważa, że ze 
stanowiska formallniego wniosek Klubu Na- 
rodowego nie może być przedmiotem glo- 
sowania. O ile chodzi o meritum sprawy, 
to motywy Klubu Narodowego nie są słu- 
szme. Mówca powołuje się ma przykład z 
praktyki w Ikomisji parlamentu franeus- 
kiego. Gdy przyjrzymy się naszej praktyce, 
zwiajdziemy szereg umów, zawantych przez 

Polskę, które nie przeszły przez Sejm. Wi- 
cemarszałek Makowski proponuje wycofa- 
nie wniosku, lub pnzejście mad mim do po- 
rządku dziennego. 

Poseł Stroński zauważa, że wniosek je- 
go dąży do tego, ażeby Sejm stwierdził, że 

m sji Koustyfucyjnej 
zmaltretowane spo. Odrzucenie wniosku KI. Nar. w Sprawie ratyfikacji paktu o nieagresji 

lejowych, drugi zaś jego sekretarzem. 
Obaj przyznali się do brania udziału w 
ruchu rewolucyjnym. 

W Tarrasso (Katałonja) rewizja prze 
prowadzona w siedzibie syndykatu ro- 
botniczego ujawniła znaczną ilość bomb 
11 sztandarów czerwonych i 
karabiny oraz amunicję. Prezes syndyka 
tu został aresztowany. 

* ARESZTOWANI REWOLUCJONIŚCI 
STANĄ PRZED SĄDEM WOJENNYM 

PARYŻ PAT. — Na wczorajszem 
posiedzeniu hiszpańskiej rady ministrów 
powzięto decyzję postawienia aresztowa 
nych w ostatnich dniach  rewolucjoni- 
stów przed sądem wojennym. Rząd za- 
mierzą już w najbliższych czasie przed- 
łożyć Kortezom projekt ustawy, odejmu- 
jącej sądom cywilnym i karnym prawo 
wydawania wyroków w pewnych spra- 
wach, między innemi nakładania kar za 
nielegalne przechowywanie broni i ma- 
terałów wybuchowych. 

8 procent dywideniy od akcji 
Banku Polskiego 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 12 bm, 
pod przewodnictwem prezesa dra: Władysła 
wia. Wiróblewskiego odbyło się posiedzenie 
Rady Banku Polskiego, na którem Rada 
wysłuchała sprawozdania Dyrekcji ikomi- 
syj rady z działalności Bamku w grudniu. 

Następnie rada zatwiendziła: przedsta- 
wiome przez dyrekcję sprawozdanie oraz 
zamknięcie rachunków za rok 1932 

Z rachunku zysków, i strat wynika, że 
po odpisaniu całej reszty straty mia fum- 
tach szterlingów, mie umomzonej w r 1931 
omaz dokonaniu znaczniych odpisów ma wek 
slach w proteście, pozostaje czysty zysk w 
wysokości 12,2 miljonów zł, Rada uchwaliła 
przeto przedstawić 'wialnemu zebraniu ak- 
cjonarjuszy wmiosek wypłaty za wok ubie- 
gły dywidendy od akcji I i II emisji w wy- 
sokości 8 procent. 

  

pakt powimien być przedłożony Sejmowi 
do zatwierdzenia. 

Poseł Miedziński podkreśla, że poseł 
Stroński kilkakrotmie zmieniał swe stano- 
wisko. Nie ulega wątpliwości, że pakt niie 
zaiwiena przepisów, prawnych, że przeto 
wniosek posła Strońskiego nie ma racji 
bytu. Stmeaami 11) pałkcie mie są obywatele 

państwa polskiego i sowieckiego, lecz rządy 
Poseł Niedziałkowski (PPS) uważa, że 

w gruncie rzeczy problem jest polityczny, 
gdyż chodzi tu wo stosowanie ikontroli 

pnzedstawicielstwa marodowego nad poli- 
tyką zagraniczną. 

Poseł Winiarski (Klub Narodowy) i»%y- 
powiada lopinję, że dyskusja byłaby mie- 
zmażernie ułatwiona, gdyby przedstawiciel 
ministerstwa złożył oświadczenie, dlaczega 
w tym wypadku obnamo inną drogę załat- 
rwiieniia.. 

W głosowaniu iwmiosek sprawozdawcy 
posła St. Mackiewicza uchwalono większoś 
cią głosów. Wniosek sprawozdawcy opie- 
wia: Komisja wnosi: Wysoki Sejm uchwalić 
raczy: Zważywszy, że wniosek Klubu Na- 
rodowego jest sprzeczny z Komstytucją: 1) 
pod względem formalnym, żąda bowiem 

przedłożenia Sejmowi do ratyfikacji umo- 
wy międzynarodowej, już przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej rattyfikowamej, co byłoby 
z punktu widzenia. ustawy konstytucyjnej 
niedopuszczalne — 2) pod względem treści, 
żąda bowtem zgody Sejmu ma ratyfikację 
umowy, która nie odpowiada wymaganiom 
ustępu drugiego ant. 49 Komstytucji, — 
Sejm przechodzi do ponządku dziennego 
nad wnioskiem Klubu Narodowego. 

Poseł Stroński: zgłosił „swój wniosek 
jako wniosek mniejszości. 

——000———— 
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AUDJENCJE U PANA PREZYDENTA * 

WARSZAWA, PAT. — Pam Prezydent 
Rzeczypospolitej przyjął wezoraj przed po- 
łudniem delegację komitetu akademji pa- 
pieskiej w 'osobach szambelana dra Vacquer 
ita, ks, dra Ugmiewskiego i szambelana Ja- 
kimowskiego. Następnie P. Prezydent przy 

jał prezesa. LOPIP inż. Martynowicza. 

SEN. TARGOWSKI PROSI O POWO- 
ŁANIE SĄDU MARSZAŁKOWSKIEGO 

WARSZAWA. PAT. — W zwiąvku z 
zarzutami katowickiej „Polonji* pod adre- 
sem senatora Targowskiego (BBWR), wy- 
Stosował do marszałka Senatu pismo, w. 

którem prosi o powołanie z urzędu sądu 
marszałkowskiego dla rozpatrzenia sprawy 

SCADA WILKÓW POD LWOWEM 

LWÓW PAT. — Prasa donosi, że w 
ostatnich dniach w związku z silnemi opa- 
dami šniežmemi pojawiły się w okolicy Sko- 
lego wielkie stada wilków, kitóre podchodzą 
pod domy. W niektórych wsiach chłopi zor 
gamizowali specjałną stnaż w eelu odstra- 

szemia głodnych wilków. 
Wczoraj w okolicy Iiwowa, w odległości 

8 km., pojawiły się duże stada wilków, co 
jest w: tych stronach miezwykłem zjawis- 
kiem. Wilki pojawiły się na skraju lasów 
Zubnzyckich i koło Sokolnik. Od stada od- 
łączyła się wilczyca, która w jednej z za- 

gród wsi Sokolniki mozszampała 2 psy. — 
Wieśniacy zorganizowali natychmiast obla 
wę i iwilezyeę zabili. Najprawdopodobniej 
to stado wilków nadciągnęło pod Lwów od 
strony Karpat. 

LICZBA OFIAR „ATŁANTIQE'U* 
WZRASTA 

PARYŻ. PAT. — Liczba ofiar, dotych- 
czas znalezionych im kadłubie okrętu „At- 
lanitidue“ wymosi 10, z czego 6 udało się 
rozpoznać. Śledztwo kioncentruje się głó- 
mie około kwestji, w jaki sposób na okrę- 
cie wybuchł pożar jednocześnie w odleg- 
łych od siebie kabinach pierwszej klasy, о- 
świetlonych osobnymi pnzewodami elek- 
trycznymi. 

324 TYSIĄCE GULDENÓW GRZYWNY 

GDANSK. PAT, W sensacyjnym 
procesie właściciete jednej z największych 

kawianni ojciec i syn Jamaszkowie skazani 
zostali na ogromną grzywnę blisko 324 ty- 
siące guldenów, za sprowadzenie na teren 

Gdańska bez ela 1 huksusowego samochodu, 
dywanów itp. Przemycone itiotwiary skonfis- 
kowano, 

REDUKCJE PERSONALNE 
W BOLSZEWII 

MOSKWA, PAT. — Fala nedukcyj per- 
sonalnych w instytucjach sowieckich trwa 
wi dalszym ciągu. W aparacie spółdzielczym 
w Moskwie zredukasano inamazie 861 osób, 
zapowiadając dalsze zmniejszenie liczby e- 
tatów. W Odessie zlikwidowano 40 biur 
handłowsych. W miešcie „Gorkij“ (Nižnij 
Niomgonod) skasowano 47 urzędów, w po- 
zostałych zaš zredukoxiano 1800 os6b. 

ECHA AFERY KREUGERA 
WASZYNGTON. PAT. — Komisja Bam 

kowa, która prowadziła dochodzenia w 
sprawie sprzedaży w _Stamach Zjednoczo- 
mych Ameryki Północnej papierów! koncer- 
nu Kreugera-Tolla, zebrała dowody, świad- 
czące o tem, że: 

1) W Nowym Jorku sprzedano 165.000 
alkicyj, pochodzących głównie z Paryża, 
przed podaniem do wiadomości publicznej 
faktu samobójstwa Kreugera. 

2) Udzielono dodatkowej gwaraneji, 
zamiast zwykłej, — emisji bonów, wskutek 
czego amerykańscy posiadacze akcyj stna- 
ciki 20 miljonóm. 

Wreszcie możliwe jest, że Ivar Kreuger 

nie był całkowicie przy zdrowych zmysłach 

KATASTROFA HYDROPLANU 
POCZTOWEGO 

PARYŻ. PAT. — Pocztowy hydroplam, 
obsiugujący linję Marsylja — Algier, u- 
legł wczoraj katastrofie. Katastrofę spo- 
wodowała: silna burza.  Radjotelegrafista 
został zabity, a pilot i absenwator zdołali 
się uratować. Hydnoplan wpadł do morza. 

EPIDEM]A INFLUENZY W LONDYNIE* 

LONDYN. PAT. — Epidemja influenzy 
doszła w. Londynie do niebywałych rozmia- 
rów. Liczba chorych 'wymosi w obecnej 
chwili 50 tysięcy osób. Wie wszystkich im- 
stytuejach użyteczności publicznej liczba 
chiorych jest bardzo znaczna. Najgorzej sy- 
tuacja przedstawia się na poczcie, mw. tele 
fomach i banikach. Przebieg grypy nie jest 
groźny, 

ŚNIEŻYCA W MOŁDAWII 
BUKARESZT. PIA'T. Od 2 dni i 2 mo- 

cy szaleje w, Mołdawji niezwykle gwałtow 
ma śnieżyca. W miastach Odobesci i Te- 
euciu śnieg osiągnął wysokości 6 metrów, 
co uniemożliwią mieszkańcom  opuszcza- 
mie domów. Z posłodu mrozu i głodu za- 
chodzą miemal codziennie wypadki śmier- 
ci. W! kilku wsiach mieszkańcy musieli 
zorganizować straż, celem  odstraszenia 
zgłodniałych wilków. 

UJĘCIE MIĘDZYNARODOWEGO FAŁ-' 
SZERZĄ CZEKÓW 

WIEDEŃ. PAT. — Policja otrzymała 
z Bazylei wiadomość o aresztowaniu mię- 
dzymiamodowego falszerza czeków i listów 
kredytowych bankiera Alberta Nata 
piro z Filadelfji, poszukiwanego 

gończemi przez włz a jckie, amery- 
kańskie, angielskie, i ie, francuskie 
i inme. 

   
    

   



  

SILVA RERUM 
Czas (6) w artykule p.t. „Apoteo: a 

mięśni i kulltura* porusza wciąż aktualn : 
zagadnienie przerostu zainteresowań 
sprawami kultury fizycznej z krzywda 
dla spraw kultury duchowej. 

Apoteoza nóg, to symboł naszej epoki. 
Ale zdaje się, że ten kult kończyn ma się 

ku końcowi. Możnaby mu nawet jubileusz urzą 
dzić. Dwadzieścia lat temu niktby nie przypu- 
szęzał, że tyle obszaru zadrukowanego i za- 
iotograiowanego papieru zajmą wyczyny iizy- 
czne. Zdaje się, że przewrót jaki się dokonał 
w świecie, był dosłowny, że to, co było naj: 
szczytniejszą częścią ciała człowieka, stało się 
jego balastem, a w górę poszły nogi. Muszę 
się zastrzec, że nie jestem wrogiem sportu, 
ale sport pojmuję w sensie kuitury ciała, a nie 
„Kultu“. rak, zabrakło harmonji między cia- 
łem a duchem i owoce teraz widzimy  (Zdzi- 
czenie sportowe). Kształcono i  pielęgnowano 
muskularne mięso, a zapomniano, że człowiek 
z dwóch elementów się składa. I długo nie 
trzeba było czekać na wyniki, bo to co dziś 
mamy jest rachunkiem z matematyczną  Ści- 
słością wystawionym światu za jego  szaleń- 
stwa. Co się hoduje, co się zbiera. 

Przesada w traktowaniu spraw spor- 
towych, podniesionych do godności za- 
gadnień narodowych i państwowych, 
zniekształciła obraz życia kulturalnego 
w Polsce i krzywdzi elementy twórcze. 

Wierzę, że nie wygasło u nas jeszcze zu- 
pełnie uznanie dla ludzi pracujących na polu 
nauki czy sztuki, ale czy bodaj największy 
wysiłek tych „zawodników* (zawodami gorz- 
kiemi karmiony) wywołał taki entuzjazm, ja- 
ki wywołuje bohater kopiący piłkę, albo 
„Ktoš“, co skacze o kilka centymetrów wyżej 
od innego „Kogoś". Wywiady z „wiełokrot- 
mym mistrzem Świata”: jakie ma plany, jak 
trenuje, co lubi jeść, ile spożywa cukru, jak 
go masują, oto wiadomości niezbędne dla 
świata. A pytam, czy ktoś zapuka do pracow 
ni uczonego, lub artysty, poprosi o wywiad? 
Czy zapragnie obwieścić światu jedną z tych 
tysiącznych myśli twórczych, któremi oni ży- 
ja? Czy wie kto o tem, ile energji, ile niesły- 
chanej elastyczności mają ich tkanki mózgowe, 
ile i jakie skoki wzwyż robią bez tyczki i 
bez oklasków. 

Nikt ich nie słucha, nikt ich o nic nie py- 
ta. Zamykają się w sobie,czują się coraz bar- 
dziej zbędni, ci, z których pokolenia będą czer 
pać. Osamotnieni, truci są obojętnością, tą naj 
gorszą trucizną twórców. Zapomina się o tem, 
że ci ludzie decydują o znaczeniu narodu w 
świecie. 

„. Wniosek z tych rozważań powinien 
być jeden: właśnie twórcy muszą się 
zająć oświetlaniem i popularyzowaniem 
„rekordów'* w dziedzinie ducha. 

Mamy tysiące organizacyj nauko- 
wych i artystycznych, lecz czy choć je- 
dna posiada jakieś biuro prasowo-pro- 
pagandowe?.. Ale reklama, najszlachet 
niej pojęta, jest przecież niezbędna. 

Kurjer Poranny (9) podkreśla zalety 
współczesnych metod nauczania w szko- 
le. 

Dawniej było źle, bo uczeń 
bezmyślnie „kuł* zadaną lekcję ucząc się 

jej napamięć bez próby nawet zrozumienia. W 
szkole nauczyciel ograniczał swoją pracę tyl- 
ko do wysłuchiwania i oceniania odpowiedzi 
uczniów, oraz do wyznaczania im nowej ilo- 
ści stron czy rozdzialów z podręcznika do na- 
uczenią się w domu. Jak wielce szkodliwą byla 
ta „metoda paznokciowa”,tego dowodzić nie 

Dziś natomiast jest o wiele lepiej: 
Główna część nauki została przeniesiona 

na szkolne godziny lekcyjne, podczas któ- 
rych uczeń, współpracując z nauczycielem i 
klasą, zdobywa najważniejsze wiadomości z 
danego przedmiotu. 

Autor artykułu nie tłumaczy jednak, 
dlaczego przy dzisiejszym systemie dzie 
ci „kują“ o wiele energiczniej i dłużej, 
niż dawniej i dlaczego właśnie dziś ja- 
ko nagminne zjawisko jest korzystanie z 
pomocy korepetytorów. 

Uczeń, idący bez korepetytorów (na- 
wet w ósmej klasie!) jest niemal wyjąt- 
kiemi.. Kto jest winien, że jest właśnie 
tak, a nie inaczej? — Rodzice.!.. 

Musi tylko opieka rodziców stanąć na 
właściwym gruncie, musi polegać nie na do- 
starczaniu dziecku pomocy  korepetytorskiej, 
ale na stworzeniu mu warunków, sprzyjają- 
cych uczeniu się. Są one, według powszech- 
nie przyjętego podziału, trojakiego rodzaju: 
fizyczne (odpowiednie natężenie Światła, wła- 
ściwa temperatura i atmosfera w pokoju pod- 
czas nauki), fizf ne (należyty sen, poży- 
wienie, higieniczny tryb życia dziecka) i psy- 

SŁ ow o 

Pienarne Posiedzenie lzby Poselskiej 
WARSZAWA. PAT. Sejm. 74 plenarne 

posiedzenie, 
Marszałek Świtalski zakomunikował, że 

poseł Stefan Stamzyński (BBWR) urzekł 
się mamdatu poselskiego. Sejm stwierdził 
wygaśnięcie tego mandatu. 

Odesłano do komisyj w pierwszem czy- 
tamiu szereg ustaw, m. i. mowelę do usta- 
wy o uposażeniu funkcjonarjuszy państwo- 
wych i wojskowych. Przy piersszem czy- 
taniu tego pnojekitu ustawy poseł Rożek 
(komunista) począł wygłaszać przemówie- 
nie, nie będące w żadnym związku z tema- 
tem. Marszałek Świtalski: przywoływał po- 
sła tego kilkalkmotmie do rzeczy, mastępnie 
do porządku, |ureszcie odebrał mu głos. — 
Gdy. poseł Rożek mimoto nie zszedł z ttiry- 
buny, Sejm na wniosek marszałka, wyklu- 
czył Rożka ma przeciąg jedniego miesiąca. 
Straż marszalkowska usunęła posła ze sali. 

Przy pierwszem czyłtamiu projektu usta 
wy w sprawie zniesienią sądu apelacyjne- 
go w Toruniu i zmiany granie sądu apela- 
cyjnego w Poznaniu, wywiązała się dluższa 
dyskusja. Zabierali głos posłarie Langner 
(lud.), Sacha (KI. Niar.), (Piętka (Ch.D.) 
i Pawlak (NPR). Mówcy ci wypowiedzieli 
się przeciwwiko temu projektowi jako rzeko- 
mo szkodliwemu i zapowiedzieli, że zwal- 
czać go będą zarówno w: komisji jak i na 
plenum Sejmu. 

Przy pierwiszem czytaniu pnojektu u- 
stawy © szkołach alkiademidkich poseł Cze- 
twertyński (Klub Nar.) chanakteryzując 
dotychczas obowiązującą ustawę z 1920 r. 
twierdził, że okazała ona swą wartość i ni 
powimmia być zmieniona. W końcu podkreś- 
lil, że projektowana obecnie ustawia: tamo- 
wać będzie mozaój młodzieży. Wypowiie- 
dział się w imieniu swego ktubu przeciw 
temu (projektowi. Poseł Langner (str. lud, ) 
wyraża zdamie, że ustlawa będzie szkodliwa, 
dlopatrująe się w. jej przepisach odsuwamia 

i wiejskiej od oświaty. Poseł Pio- 
trowski (PPS) jest zdania, że projekt: ten 
jest skrępowaniem wolności nauki. 

W imieniu PPS zakłada przeciw niemu 
sprzeciw. [Poseł Bryła (Ch. D.) knytykuje 
ostno poszczególne mostaniowienia. ustawy, 
zairzmcająe jej, że zmierza jakoby do odsu- 
nięcia wpływu ciała: profesorskiego na mło 

  

dzież i ubolewa nad skrępowaniem autono- 
mji wyższych uczelni. Poseł Gruenbaum 
(klub żyd.) omawia nastroje panujące 0- 
becnie wśród młodzieży na wyższych uczel- 
miach w stlosuniku do akademików: - żydów, 
występuje gwałtownie przeciw ekscesom 
alnityżydowskim, atakując pnzytem profe- 
sorów wyższych uczelni: 

W czasie przemówienia posła: Gruenbau 
ma na ławadh Klubu Narodowego panowa- 

  

ła. wirzalwia, padały aóżnie oknzyki pod dre- 
sem mówcy. 

Na tem dyskusję wyczerpano. Projekt 
ustawy odesłany został do komisji oświa- 
towej. 

Następne posiedzenie Sejmu odbędzie 
się w środę dnia 18 styczniia o godzimie 16. 
Na porządku obrad m. i. wniosek Klubu 
Narodowego: w sprawie nie przedstalii 

Sejmowi do ratyfikacji paktu o nieagresji 

    

Wś'ód annałów Herrlda Gotajskiego 
PAŃSTWA O DWÓCH DYNASTJACH. — REPUBLIKI.. Z DYNASTJAMIŁ. — GDY HABS- 

BURG ZMIENIA NAZWISKO 

Jak co roku ukazał się (pisaliśmy już © 
tem) Almanach gotajski — to wydawaictwo 
rozpoczęte jeszcze w XVII wieku w Niemczech, 
prowadzące statystykę doroczną rodów panu- 
jacych i arystokratycznych. Mimo swego cha 
rakteru półprywatnej instytucji jest ono po 
dziś dzień jakby spisem głównych rodzin, 
utytułowanych w szlachcie europejskiej, zwła 
szcza niemieckiej, — a zmienne koleje osów 
nie zmieniły treść i charakter rocznika. 

'regoroczny gruby mały tomik, zdobny w 
koronę, dobrze znaną naszym heraldykom roz 
poczyna się portretami: króla Karola rumuń- 
skiego, oraz księcia Szwecji Gustawa  Adolta 
wraz z niedawno zaślubioną małżonką z donu 
Sasko-Kobursko-Gotajskiego. 

Almanach zaczyna się od tradycyjnej Al- 
banji, która na mocy nietyle własnej potęgi, 
co aliabetycznego porządku figuruje zawsze 
na przedzie, — Obok dziś tam panującej dy- 
nastji Zogu, figuruje ciągle dynastja Wied. jej 
  

Próbny lot trópłatowca 
PARYŻ. PAT. — Dzisiaj wyleciał z lot- 

niczego portu w Istres trójplatowiec Amec- 

en-Ciel, zabierając 8.600 litróre benzyny, 

240 litrów: oliwy.. Ogóma waga samolotu 

wymosi 14 tonn. Lotnicy zamierzają odbyć 

lot do Dakaru, pokonywując trasę 4.300 

km. Konstruktor oświadczył dziennikarzom 
że chodzi o wykazanie, że :x: komunikacji 

pocztowej lepsze są. samoloty niż sterowce, 

Sporty armji czerwonej 

  

Władze sowieckie przywiązują wielką wagę do rozwoju sportów zwłaszcza w szeregacn 
armji, i udzielają im ogromnego poparcia. Na zdjęciu naszem widzimy 3-ch szeregow 
ców armji czerwonej, udających się na wycieczkę narciarską. 

  

gejelegantsza (ukig.hia 
(Wileńska) „FORTU 
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6 MILLIEWICZA 7 
telefon 2222 

Dziś, piątek, rozpoczyna występy 

ZNANA DAMSKA ORKIESTRA 
pod batntą znanej koncertaniki 
(solistki) JUDITY NEUMAN 

z udziałem popularnej rumuńskiej 
szrzypaczki AGLAJĄ KISTOR 

Codzien:ie od 6 — 11 wiecz Sobotv, niedziele i święta porznki od 12 — 2 cp. 
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chologiczne, sprzyjające wytworzeniu się sta- 
nów uczuciowych, od których zależy intensy- 
wność i wydajność pracy umysłowej. 

Opieka rodziców musi to i to... Słu- 

sznie! Ale i szkoła musi mniej teorety- 
zować i bardziej się liczyć z realnemi 
warunkami pracy. 

Lector. 

szef — niedoszły król Albanji z 1913 r. wła- 
Śnie zastrzega w Almanachu swe prawa. 

Na czele domu Bourbon-Anjou stoi w wy: 
niku zeszłorocznej śmierci księcia Joachima no- 
szącego tytuł „księcia Madrytu", infant Alions, 
brat księcia Carlosa, żonatego secundo voto 
z księżniczką Marją-Bertą Rohan, przyrodną 
siostrą Karola Antoniego Rohana, znanego w 
sierach zbliżonych do hr. Coudenhove-Caiergi 
wydawcy „Europeischeen Revue“, autora kilku 
prac politycznych w tem ciekawych wspoim- 
nień z Rosji z roku 1929. Ks. Karol Rohan 
brał udział w ostatnim zjeździe Unji intelektu- 
alnej, który miał miejsce jesienią 1930 roku 
w Krakowie. ronadto potomek zmarłego w 
1870 r. infanta Henryka na skutek mezaljansu 
ojca nosi już dziś tylko tytuł księcia Sewilli, 
oraz granda Hiszpanii. 

Z rodu Bonapartych figuruje w lI-szej czę 
ści almanachu jedynie młodsza linja wywodzą- 
ca się od króla Hieronima, Linja starsza (za 
łożyciel książę Lucjan, mająca papieski tytuł 
Principe di Commino e Musignano, ale samych 
księstw już dawno pozbawiona), została za- 
mieszczona w -części NI B. Linja ta wygasła 
zresztą w męskich potomkach. 

Również wygasła linja cesarska — Вгарап- 
zów brazylijskich. Członkowie linji królewskiej 
portugalskiej żyją prawie wszyscy w  Austrji. 
W lecie b.r. umarł Ostatni z linji Braganzow 
sasko-koburskich, król Manuel. 

Z l-ej części Aimanachu zostali „wygnani'* 
z powodłu swych małżeństw do  Ill-ej trzej 
członkowie duńskiego domu panującego, a to 
książęta Anzelm, Eryk i Biggo, gdzie rozpo- 
czynają nowe genealogje grafów von Rosen- 

Almanach hrabiowski za rok 1933 rozpo: 
czyna się portretem hrabiego Juljusza Nagy- 
Karolyi, do niedawna prezydenta rady  mini- 
strów Kroiestwa Węgier. 

Hrabiowski almanach, młodszy od poprze 
dniego, bo zaledwie 106 lat liczący, dzieli się 
na dwie części: czesć B, gdzie znajdujemy ro 
dziny, noszące tytuł nadany od 15 wieku 
wzwyż i na część A, rodów cieszących się 

ianiem tytułu jeszcze rokiem :+00. 
To samo rozróżnienie ma miejsce i w almana- 
chu rodów baronowskich i szlacheckich. 

W części B znajdował się nowy hrabiow- 
ski ród Carłow, ktorego założycielem był ksią 
żę Mecklenburg-Strelitz. Potomek tego mor- 
ganatycznego małżeństwa hr. Jerzy Carlow zo- 
stał w ubiegłym reku adoptowany przez swe- 
go stryja księcia  Karola-Michała. Wrócił 
więc do tytułu książęcego i godności „Durch- 
laucht". 

Wygasła również rodzina hrabiowska von 
Heimbach. Dzieje jej następujące: książę Alek- 
sander _ Hohenlohe-Waldenburg-Schillingstiiiest 
zaślubił morganatycznie pannę Edytę Freund, 
potomkowie której właśnie otrzymali tytuł hra 
biów von Heimbąch. Wobec tego, że hrabina 
von Heimbach zmarła bezpotomnie, rodzina 
wygasła. Historja tej rodziny nie trwała więc 
długc. 

Podobny los spotkał rodzinę hrabiów von 
Crayenberg. Tak bowiem brzmiało nazwisko 
i tytuł dawnego księcia Bernarda Sachsen- 
Weimar-Eisenach, które tenże przyjął po za- 
deklarowaniu swego wystąpienia ze swego 
wielkoksiążęcego domu. 

Po raz pierwszy znajdujemy w almana- 
chu hrabiowskie nazwisko Zubow. jest to sta 
ra, rosyjska rodzina szłachecka, która w XVIII 
wieku Otrzymał tytuł hrabiowski w  Austrįi. 
(Potomek tej rodziny hrabia Zubow b. put: 
kownik gwardji rosyjskiej mieszka obecnie w 
Polsce, w okolicach Wołkowyska.) 

Po raz pierwszy również znajdujemy w 
almanachu nazwisko Altenburg. Jest to nazwi 
sko, jakie przejął arcyksiążę Klamens — Набз- 
burg, poślubiając hrabiankę Ressćguier de Mi- 
remont. Niedawno przyszedł na świat syn i có: 
ka z tego małżeństwa. 

W ualszych almanachach,  baronowskich 
i szlacheckich spotykamy kilkunastu człon- 
ków dawnego rządu von Papena z baronami 
von Gaylem i von Neurathem na czele. 

Wśród licznych rodów polskich  znajdu- 
jemy po raz pierwszy w almanachu nazwisko 
Żychlińskich. 

  

Deżywianie dzieci     szkolrych 

Opieka szkolna publicznej szkoły powszechnej nr. 96 przy ul. Miłej w Warszawie prowadzi 
od dłuższego czasu akcję dożywiania dzieci bezrobotnych rodziców. Z pomocy tej korzysta 
około 600 dzieci. Na zdjęciu naszem widzimy wręczenie produktów spożywczych dzieciom 

przez delegatów opieki szkolnej. 

  

ао BEST SNN WAŻĄ ZER 
  

Gigantyczny proces „pogrobowy” 
200 kilogramów ważą akta, oskarżonych 26 cesób, kwestyj 580 

23 osóby: „sędziów, aplikantów, praktykan 
tów, urzędników sądowych w Paryżu dopro- 
wadza do porządku akta ogromnego procesu. 
Akta te ważą ni mniej ni więcej jak 200 kg. 
—a sąd, który nad niemi obradować zacznie 
już 23 bm. będzie miał 580 poszczególnych 
kwestyj do wyjaśnienia i rozsądzenia. Salo- 
monowy wyrok jest więc głupstwem w porów 
naniu z tym kłopotem, jaki przysporzył sądo 
wi francuskiemu sprytny Bretończyk, Sałaun, 
który nadomiar złośliwości sam na rozprawie 
nie stanie... bo umarł w areszcie śledczym. 

WOLAŁ SPRYT OD REWOLWERU 

Jest to proces oryginalnej bandy rabusiów, 
którzy do tego pospolitego przestępstwa wnie 
śli tylko nowe metody. Na ławie oskarżonych 
zasiądzie ogółem 26 oskarżonych. W šledz- 
twie było ich 98, ale część znalazła alibi, 
dwóch zinarło. Salaun umarł, jak prawemu 
Bretończykowi przystało, i jeśli nie pojednany 
z ludźmi, to jednak z religją: liczni przyjacie- 
le z bandyckiego high life'u Paryża odprowa- 
dzili uwieńczoną kwiatami trumnę na wieczny 
spoczynek. 

Banda natomiast nie ma spoczynku, a dzie 
je. jej datujące się od 1927 roku są przedmio 
tem wytrwałych studjów policji śledczej. Sa- 
laun, przybywszy w 1917 roku do Paryża, ze 
brał sobie wśród tamtejszych  Bretończyków 
vandę dochodzącą niekiedy do stu członków. 
Eksploatowali oni przedmieścia Paryża, a nie- 
raz samo centrum z niezwykłą wprawą, syste 
matycznością i z dużem znawstwem x«uchni. 
Wille podparyskie nieraz niezamieszkane chwi 
lowo były stale przez nich nawiedzane. róż- 
niej w jadalni, skąd zabrano srebra i xryszta 
ły, zrozpaczony właściciel mógł znaleźć zato 
taką uwagę: : 

— „Pasztet był bardzo dobry,—ale na 6 
osób stanowczo mało". 

Albo: 
— „Jak można kupować dla siebie tak pod 

łe wino? Prosimy o lepsze na przyszły raz!“ 
Nigdy „inokrej roboty": nigdy zabójstwa. 

Rozumny bandyta — uczył pana Salaun —nie © 
potrzebuje broni. Wystarcza głowa na karku. 

Raz z towarzyszami włamał się do willi, 
której właściciel nie był jednak wyjechał, jak 
to przypuszczano. Począł krzyczeć. Banda u- 
ciekła, ale jeden z bandytów zapomniał w 
popłochu czapkę. Niebezpieczna rzecz. 

Salaun wraca najspokojnie do willi .—mó- 
wi — czy stało się co?* В 

Niech pan zostanie — uspokoił Sałaun — 

a ja pobiegnę zawiadomić policję. Pokażę jej 
czapkę: niech pan czeka... 

I biedny człowiek dotądby mógł czekać... 

Jednak po dwóch latach  prosperowania 
banda została zlikwidowana i za się 
śledztwo, które wlokło się bez końca wobec 
masy spraw. Niemal wszystkie niewykryte 
sprawy kryminalne przypisywano bandżie Sa- 
launa. Sędziowie ułożyli nawet i wydrukowali 
specjalny „przewodnik* po aktach sądowych, 
mający ułatwić zorjentowanie się w nim. 

Zapewne większość więźniów znajdzie się 
niebawem na wolności wobec odsiedzenia swej 
kary w czasie śledztwa. 
— PREST. 

——=2o00-05— 

Kto wygrał? 
WARSZAWA. PAT. — W pierwszym 

dmim ciągnienia III klasy 26 Polskiej Pań- 

stwawiej Loterji Kilasowej główniejsze wy- 

gmame padły na mumeny następujące: 

15 tysięcy zł. — 89.056, 5 tysięcy zł. — 

16.987, 122.128, 142.497, po 2 tysiące — 

4,417, 114.145, 117.814; 135.888. 
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Że sportu łyżwiarskiego 

  

  

sportów zimowych 
miljony zwolenników. Niektórzy łyżwiarze dochodzą do fantastycznej * 
wykonywując na lodzie fantastyczne ewolucje. Na zdjęciu naszem widzimy parę łyżwiarzy 

berlińskich w efektownej jeździe figurowej na lodzie. 

Do najpopularniejszych należy łyżwiarstwo, które na całym Świecię mia 
wprost sprawności 

  

Wyzwolo 
Takie straszne czasy 

kryzys moralności i bałagan pojęć, że 
wśród złodziejów można znaleźć nieje- 
dnego porządnego człowieka, a pomię- 
dzy ludźmi porządnymi trafi się nie- 
jeden złodziej. 

Oto siedzi przede mną Urke Nachal- 
nik. ja siedzę przy biurku. Pali się lam- 
pa. W pokoju ciepło, drwa  trzaskają 
„wesoło w piecu. Na dworze za okna- 
mi mrozik. A w pokoju przyjemnie i 
zacisznie. Siedzi Urke Nachalnik. Kto te 
jest Urke Nachalnik? Bardzo porządny 
człowiek. Ubrany dostatnio, prawie wy- 
twornie. Zdjął swoje futro w przedpokc- 
ju: nie boi się, że mu ukradną. Ma na so- 
bie ładny garnitur. Na nosie okulary. 
Wygolony starannie, tęgi, zażywny czło 
wiek. Złoty zegarek. Czasami czyni wra- 
żenie zadowolonego z życia bankiera, 
czasami — gdy mówi o moralności i 
pokucie — przypomina czcigodnego pa- 
stora, gromiącego namaszczonym  gło- 
sem grzechy świata tego. 

Urke Nachalnik siedzi i pije herba- 
tę. Ksawery hr. Pruszyński, siedzący 
obok, częstuje go słodyczami. Urke Na- 
chalnik dziekując odmawia. Nie jada sła 
dyczy. : 

Kto nie zaznał goryczy ni razu, 
Ten nie dozna słodyczy... 

Urke Nachalnik zaznał wiele goty- 
czy, a przecie nie jada słodyczy. Co za 
odwrócenie pojęć. 

Więc go częstuję papierosem. 
-—- Dziękuję, nie palę. 
— Może kieliszek wermutu? 

nastali, t 

ny Urke 
— Dziękuję, nie piję. 
— Boże drogi! Czyżby pan i w kar- 

ty nie grał? 
Urke Nachalnik uśmiecha się. 
— Faktycznie zgadł pan — powiada 

— nie gram. 
Czy to nie nadzwyczajne? Przestęp- 

ca, który nie pali, nie pije i nie gra w 
karty? Potrójny abstynent. Gdyby prze- 
strzegał jeszcze i czwartego rodzaju ab 
stynencji, mógłby został elsem, wyznaw- 
cą Wincentego Lutosławskiego. Od wy- 
stępku do mistyki i mesjanizmų il n'y a 
qu'un pas. A z drugiej strony — ilu po- 
rządnych ludzi pali, pije i gra w karty. 
Co za pomieszanie pojęć. Co za straszne 
czasy nastali, 

l jeszcze jedno. Przestępca — absty- 
nent jest literatem i poetą. 

— Panie Urke, proszę coś zadekiamo 
wać. Coś własnego. 

I Urke deklamuje. Wzruszony, prze- 
jęty, szczerze poetycko nastrojony: 

Czemu się skarżysz na swój los, 

A dusza w tobie cicho łka? 
Na głowie srebrzy ci się włos, 

A z oczu płynie gorzka iza? 

Czy twoja przeszłość smutna 
W duszy ślady wznowiła? 
A może przyszłość okrutna 
Swą tajemnicę zdradziła? 
Ja jeden rozumiem twój żal. 
I duszy twej odczuwam lęk, 

Bo sam płynąłem wśród tych fal, 
Słyszałem także kajdan brzęk. 

Wspomnienie zbytnio ci szkodzi. 
Zapomnij żal, cierp i trwaj. 
Cierpienia twe wolność rodzi, 
Lecz i tobie zakwitnie maj! 

Przestępca ‚ poeta! Villon dwu- 
dziestego wieku. A gdyby nie ko- 
biety, za któremi Urke przepada i które 
doprowadziły go do upadku — mógłby 
Urke być pokutnikiem eremitą. Tymcza: 
sem jest literatem. Wydał wielką książ- 
kę, niczem Silvio Pellico „La mie pri- 
gioni“, i stał się odrazu sławny. Profe- 
sorowie uniwersytetów napisali do niej 
wstępy i komentarze. Urke ma już dru- 
gą książkę gotową, i parę rzeczy „na 
warsztacie". „Rój'* prowadzi z nim per- 
traktacje. Któż więc wie, jaka go czeka 
przyszłość? Jakich tajemnic jeszcze mu 
nie zdradziła? Może za lat kilka stanie 
się największym pisarzem polskim, za 
lat kilkanaście członkiem  „Akadenji*, a 
po śmierci postawią mu, jak Villonowi, 
pomniki. Życie jest przewrotne. Życie 
wali w nas niespodziankami. 1 Urke 
może stać się klasykiem jak Villon. I 
kiedyś, kiedyś książki jego może będą 
ukazywały się w szkolnem wydaniu „Bi- 
bljoteki Narodowej", jako obowiązkowa 
lektura, niczem pamiętniki Paska ali: 
Niemcewicza. Rzeczywistość jest zawsze 
iantastyczniejsza od najbardziej niepraw 
dopodobnych marzeń. 

Już dziś — proszę: J. E. Skiwski, 
znakomity krytyk, na zapytanie redak- 
cji ABC, jaką najlepszą książkę przeczy 
tał w tym roku, odpowiada z miejsca: 

— Życiorys własny przestępcy Urke 
Nachalnika. jest to książka, która czyni 
zadość współczesnemu dążeniu do pozna 
nia prawdy życia. Posiada wybitne zna 

mię autentyczności. Napisana jest z 
prawdziwym talentem literackim. Zawie 
ra świetną charakterystykę środowiska, 
odznaczając się przytem emocjonującą 
fabułą i wielkim talentem humorystycz- 
nym. 

Tak twierdzi Skiwski. A Boy Żeleń- 
ski pisze odręczny list do Urke Nachal- 
nika:. 

— Przeczytałem książkę pana z wiel 
kiem zajęciem i współczuciem. Bardzo 
wymownie umiał pan opisać swoje kole- 
je i środowisko, w którem pan żył. Jed 
no: to więcej rozsądku i Światła w wy 
chowaniu dzieci, a drugie — aby czło- 
wiek, który się wykolei, mógł, opuściw- 
szy więzienie, wejść na inną drogę Ży- 
cia, co dziś jest w istocie prawie że nie 
możliwe, gdyż wszystko Składa się na 
to, aby go tam pchać zpowrotem. Z nie 
cierpliwością oczekuję ukazania się dal- 
szych tomów pańskiego życiorysu. 

Urke Nachalnik koresponduje z Bo- 
yem jak równy z równym, o Urke Na- 
chalniku wydaje opinję Skiwski, jako 0 
najciekawszym tegorocznym _ autorze. 
Droga do laurów otworem. 

W tej chwili zaś Urke siedzi w na- 
szym pokoju. Urke, Pruszyński i Wy- 
szomirski. Towarzystwo. Rozmawiamy.' 

— Co pana pchnęło na drogę wy- 
stępku? 

Urke uśmiecha się: 
— Powiem panu coś. Kiedy miałetn 

lat trzynaście, zawezwał mnie  rebe. 
„Czy ty wiesz, synu, — zapytał — kto 

spowodował pierworodny grzech?" — 

Wierz, rebe: Ewa. — „Czy ty wiesz, 

synu, kto zdradził Samsona?" — Dalila, 

rebe:— „A kto był przyczyną, że nasz 

mądry król Salomon zgrzeszył przed Bo 

giem? Czy nie kobieta?“ — Tak, rebe. 
— „Pamiętaj więc, synu mój, co mówi 
pismo: Czy to jest możliwe, żeby czło- 
wiek trzymał ogień na swoich kolanach 
i żeby ubranie jego nie zapaliło si?? 
Czy możliwe, żeby człowiek chodził bo- 
so po żarzących się węglach i sobie 
nóg nie poparzył?* — Tak mówił mą- 
dry rebe. Ach, dlaczego nie usłuchałem 
go. Żapaliło się moje ubranie, poparzy : 
łem sobie nogi na żarzących się węg- 
lach... 

Rozumiem... Rozumiem... Metaioryc/ 

ne słowa mądrego rebe ulegają w mojej 

imaginacji perwersyjūemu uproszczeniu:“ 
Miłość cię zgubiła i dziewczyna pusta, 
coś całe szczęście widział w niej. Lecz 
nie rozpaczaj! Chodź tu do nas, nalej 
wina... 

Ale Urke Nachalnik nie pije. 
— W czemże więc szuka pan teraz 

ukojenia, gdy jest pan nareszcie na wol- 
ności? — pytam. 

-— Ożeniłem się. Prócz tego — lite- 
ratura. 

O, literatura! Tak, ona może napraw 

dę dać ukojenie. Pisać, pisać i pisać. 
Wypisać na papierze całą swą  prze- 

szłość nędzną, tragiczną i cierpiętniczą. 

To jest jedyny sposób, by pozbyć się 
jej zupełnie. Nieprawdaż? Wyładuje ją 
człowiek w książce i rzuci między lų- 

dzi. A sam staje się wyzwolony. Niech 
inni, czytając te karty, spróbują przeżyć 
to, co on przeżył własnym mózgiem, ser 
cem, krwią, ciałem i nerwami. Niech 
się przekonają, co to jest naprawdę pi - 
sana, nieprzerobiona rzeczywistość. Nie 
jakieś tam powieści z życia górników, 
koncypowane w wygodnym fotelu przy 
styłowem biurku; nie reportaże z Two- 

rek, wystukiwane na remiugtonie przez 
łowcę sensacji, a rzeczywistość, chwyta 
na żywcem na skrawki bylejakiego pa- 
pieru, nadgryzionym ołówkiem, w celi 
więziennej przy chybotliwym, sosnowym 
stoliku. Chwytana tak skrycie i ukrad- 
kiem, by nie wypatrzyło jej wszystko- 
widzące oko dozorcy. A  zaprawiona 
tym konfesyjnym nastrojem, który już 
nie ma czego się wstydzić. 1 ten brak 
wstydu, to przyznanie się do winy 
i rousseau'iczna szczerość stają się w 
swej prostocie wzniosłe i nietykalne. 

— Trudno panu żyć teraz? 
I Urke uśmiecha się znowu. 
— Po wyjściu z więzienia ogarniają 

przestępcę ciężkie i skomplikowane u- 
czucia. Przestępca wie, że jest napiętno- 
wany, że u wszystkich spotka się z po- 

gardą. Nikt nie może mieć do niego zau- 
fania. Każdy lęka się go, każdy ucieka 
jak od trędowatego. I niema na to rady. 
Więc znowu kraść i rozbijać? Dlatego 
też w duszy przestępcy, któremu zwró- 
cono wolność, lecz nie zwrócono godno- 
ści człowieczej, zaczyna budzić się zła 
uczucie zemsty i nienawiści do ludzi. 
To jest najstraszniejsze. Jakże ciężka 
jest walka z zemstą i nienawiścią! Wo- 
lę nadłamało więzienie, a trzeba użyć 

całego jej wysiłku, by nie stracić wiary 
w ludzi, by zapomnieć i rozpalić zno- 
wu w swem sercu miłość. 

Urke jest szczęśliwy: od rozbicia t- 
ratowała go literatura. 

Luft ist gereinigt, 
Atme der Geist. 

Wysz. 
——000———— i
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Zasłużeni wilniznie 
W dniu wczorajszym, wieczorem po, 

otwarciu urny znaleziono w niej 602 
biuletyny, czyli że od chwili otwarcia 
głosowania, wzięło w niem udział 2,978 

osób. W czasie obliczania zakwestjono- 
wano 14 głosów. Wyniki łączne przed 
stawiają się jak następuje: 

W dziale Kapłan: — ks. Lubianiec—- 
681 gł. 

Ks. Jasieński 380; ks. Kulesza 214; ks. Ku 

charski 113; ks. biskup Michalkiewicz 107; ks. 
Nowak 93; ks. Plejewski 89; ks. Puciata 85; 

arch. Teodozjusz 82; ks. Kretowicz 77; ks. 
arcyb. Įaibrzykowski 57; ks. Miłkowski 55; 
ks. Woyczunas 53; superintendent Jastrzębski 

45; ks. Lewicki 35; nadrab. Rubinsztejn 31; 
ks. Rogalski 29; ks. Śledziewski 27; ks. Świr 
ski 26; ks. Butkiewicz 23; ks. Zawadzki 23, 

ks. Hryniewski 19; rab. Grodzieński 19 gł. 
W dziale Uczony: — prof. Marjam 

Zdziechowski—1370 gl. 
Prof. Władyczko 383; prof. Parczewski 168; 

proi. Pigoń 49; proi. Kościałkowski 64; proi. 
Lutosiawski 51; prof. Szymański 42; proi. Eh- 
renkreutz 37; prot. M. Rose 35; proi. Karatia- 
Korbutt 32; ks. Puciata 26; H. Łowmiański 
26; proi. Massonius 22; ks. Falkowski 19; 
prof. Jakowicki 19; L. Uziembło 16; proi. 
Śrebrny 15; Gimbutt 14; Ruszczyc 13; ks. Zda 
nowiez 11 głosów. 

W dziale Pisarz: — Stanisław Mac- 
kiewicz — 745 gł. 

P. p. W. Charkiewicz 447; K. Leczycki 
211; H. Romet - Ochenkowska 191; M. Reut- 
towna 186; W. Dobaczewska 126; J. Wyszo 
mirski 111; B. Święcicki 98; K. Iltakowiczow- 
na 85; W. Hulewicz 71; T. Lopalewski 70; M. 
Zdziechowski 57; Władysław Studnicki 43; L. 
Życka 39; |. Obst 38; Wł. Gutowski 34; H. 
Dembiński 31; |]. Wierzyński 15; St. Wańko- 
wicz 14; Józef Mackiewicz 13 głosów. 

W dziale Artysta - plastyk: — proi. 
Ferdynand Ruszczyc — 1620 gł. 

P. p. M. Kulesza 225; R. Jachimowicz 218; 
L. Ślendziński 202; J. Horyd 67; G. Achremo 
wicz 61; Br. Jamontt 49; M. Rouba 36; J. 
Hoppen 30; St. Jarocki 29; H. Kuna 29; Zna 
mierowski 27 Gadomski 23; Bałzukiewicz 19; 
Wł Cywiński 19; St. Kazimierowski 16; P. 
Hermanowicz 14. 

W dziale Artysta teatru: —  Juljusz 
Osterwa — 1102 gł. 

P. p. Wyrwicz - Wichrowski 941; L. Woł- 
łejko 224; N. Młodziejowska 209; Fr. Rychłow 
ski i Zełwerowicz po 53; Jasińska 51; Wyrzy 
kowski 23; Tatrzański 21; Zb. Śmiałowski 20; 
Szymański 14 głosów. 

W dziale Działacz społeczny: — ks. 
Lubianiec — 560 gł. — 

P. p. M. Brensztejnowa 357; ks. Kulesza 
298; Ł. Ostrejko 259; prof. Władyczko 231; 
Eug, Kozłowski 151; Dobosz 107; dr. Brokow 
ski 74; marsz. Raczkiewicz 61; gen. Zeligow 
ski 55; Kościaikowska 42; prof. Kościałkowski 

30; M. jeleńska 27; W. Abramowicz 26; ks. 
Kafarski 25; Suszyńska 23; W. Gutowski 22 
ks. Bielawski 19; proi. Ruszczyc 19; ks. Kre- 
towicz 16; j. Rodziewiczowa 13; Wilczewska 
1 głosów. 

W dziale Adwokat: — Zygmunt 
Jundziłł — 852 gł. 

P . p. Engiel 362; Zb. Jasiński 219; M. 
Strumiłło 173; B. Szyszkowski 173; Zmitrowicz 
137; Br. Krzyżanowski 94; K. Petrusewicz 77; 
Andrejew 61; Bajraszewski 54; Wi. Wiszniew 
ski; W. Abramowicz 46; Rodziewicz 39; So- 
poćko 34; Folejewski 24; Kulikowski 24; Koz- 
łowski 23; Czernichow 22; Olechnowicz 12 
głosów. 

W dziale Lekarz: — dr. Odyniec —- 
810 gi. 

P. p. Świda 285; prof. Władycziko 282; j. 
Sumorok 275; Małeszewski 113; Borowski 90; 
Tymiński 73; Sztoleman 64; jabłonowski 58; 
Rudziński 52; prof. Michejda 40; Kisiel 39; 
Krzywobłocki 25; Kudrewicz 24; Jaźwiński 22; 
Legiejko 20; Abramowicz 16; Scherman 16; 
Szabad 15; Bomasz 13 głosów. 

W dziale Pedagog:—proi. Stanisław 
Kościałkowski — 917 gł. 

P. p. Maciejewiczowa 234; 
199; Matuszkiewicz 148; J. Żelski 117; urze- 
<iak 87; prof. Massonius 79; Staniewiczowa 
76; Z. Federowicz i ks. Puciata po 63; Młod- 
kowski 58; Turkowski 43; Narwoysz 35; Pasz 
kiewicz 33; Epsztejn 33; Świętorzecki 29; St. 
Cywiński 27; swidowa i Hryniewicz po 26; 
Paszkewska 20; Antoszczuk i Siemaszko po 
19; Staszewski 18; Sumorokówna i Zdanowicz 
Po 17; Starościak i Świdziński po 14 głosów. 
TTT T 

Zwyczajny warjat 
Dom letniskowy Miatwiejewa ma Poš- 

pieszce zajął przed tygodniem tajemniczy 
nieznajomy. Przyszedł, wyłamał drzwi i za- 
mieszkał. Od tej chwili przechodnie i są- 
siedzi słyszeli z wnętrza. domu mieustający 
hałas, stukot rąbiącej siekiery i okrzyki. 
W ciągu paru Hd domu osnuła się 

a: w domu ukrywa się niebezpieczny 
bandyta. Wieść o tem doszła do policji. 

— Ani chybi, bandyta. — zadecydowamo 
w komisarjacie: — rąbie wciąż i rąbie, by 
w ten sposób dać znać o sobie czuwającej 

I policja zanządziła w. nocy zasadzkę, 
staramnie dom, a. jeden policjant, 

brzebrany za zabłąkanego podróżnego, za- 
czął pukać do drzwi, prosząc zziębniętym 
głosem o moeleg. 

Z wnętrza domu dobiegł tupot nóg, po- 
tem ktoś pchnął okno i wyskoczył do 0- 
grodu. Myślał, że w ten sposób umknie 
czuwającej pod oknami sprawiedliwości. 
Ale złapamo go i odwieziono do szpitala: 
Skazało się, zwyczajny warjat. 

—-=0-0-0=—— 

Radjo wileńskie 
PIĄTEK 13 STYCZNIA 

11.40 Przegląd prasowy; komunikat 
Komunikat meteorologiczn., 14.40 Boga 

maSnY; 14,45 Utwory Czajkowskiego (płyty) 
5.15 Giełda rolnicza; 15.25 Komunikat LOPP, 
35 Lekcja angielskiego; 15.50 Muzyka z 

płyt; 16.25 Przegląd wydawnictw  perjodycz- 
nych; 16.40 John Locko — ojciec liberalizmu 
„Odczyt wygłosi prof. A. Ajdukiewicz; 17,00 
Koncert; komunikaty; d. c. koncertu; 17.35 
p odcinek powieściowy; 18.22 Rozmai 
ER 19.00 Polakom na Kowieńszczyźnie; — 
.20 Przegląd prasy rolniczej, krajowej i za 
KZ 19.30 Powodzenie w interesach — 
p. 19.45 Prasowy dziennik radjowy; 

.00 Pogadanka muzyczna; 20.15 Recital for 
tepianowy A. Rubinsteina z Filharmonii Wat- 
szawskiej; „Szlakiem powieści polskiej" fel;c- 
ton wygłosi dr. L. Pomirowski; d. c. recitalu: 
21.40; Wiadomości sportowe; i dodatek do 
Prasowego dziennika radjowego; 21.30 K>n- 
<ert europejski z Medjolanu i Turynu; 25.25 

munikat meteorologiczny; 23,35 Muzyka ta- 
neczną z płyt. 

B. Zapaśnik 

Pożar 

$ & 

przy ul.Młynowej 
Pięciu strażaków zatruło się gazami. Czterech 

odwieziono 
WILNO. — Wczoraj około godziny 

7 wiecz. w posesji nr. 9 przy ul. Miyno- 
wej, należącej do Sióstr Zakonnych wy 
buchł pożar. 

Zapaliły się imianowicie piwnice, po- 
łożone w olicyrie od bramy na lewu. 

Ktoś dotychczas niewyśledzony 7a- 
pruszył ogień tak, że zajęły się leżące w 
kącie szmaty i papiery. 

W: chwili przybycia straży większość 
schowków  ogarnięta była pierwieniem, 
tak, że zaszła potrzeba wejścia dė Środ 
ka. 

Czterech strażaków, którzy kolejno 
usiiowali wejść do piwnicy, musiano wy 
nosić, bowiem ulegli oni ciężkiemu za- 
truciu gazami wydzielanemi przez pałą - 
ce się szmaty. 

Z uwagi na stan zatrutych musiano 
wzywać pogotowie, które przewiozło 
ich do szpitala Żydowskiego. 

W dalszej akcji ratowniczej uległ 
podobnemu wypadkowi jeszcze jeden 
strażak, lecz w stopniu lżejszym więc о- 

do szpitala 
graniczono się do skierowania go do 
domu. 

Pożar zniszczył urządzenie piwnicy, 
nie uszkadzając w niczem mieszkań loka 
torów tej posesji. 

* * * 

Zatruci strażacy wchodząc do piwni- 
cy, zaopatrzeni byli w maski przeciwga- 
zowe. Zawiodły one jednak całkowicie i 
ma fakt ten należy zwrócić szczególną 
uwagę. O wypadek nietrudno, dowodem 
są wczorajsze oiiary. 

Straż ogniowa — okazuje się — ma 
tylko jedną maską dymną z długim 
przewodem, udostępniającym powietrze, 
reszta zaś to ochraniacze, które nie wy- 
trzymują pierwszej próby. 

Z pośród przebywających w szpitalu 
Żydowskim strażaków, jeden czuje się 
względnie dobrze, dwaj inni odzyskali 
świadomość, jedynie czwarty z pośród 
zatrutych jeszcze o północy był w sta- 
nie nieprzytomnym i stan jego budzi 0- 
bawy. 3 

    

Wschód słońca g. 7,42 

jutro Zachód słońca g 14,57 
Eutrosyny 
GREAT 

KOMUNIKAT STACJI METEOROŁO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE: 

Z DNIA 12 STYCZNIA 

Ciśnienie średnie: 775. 

Temperatura średnia: —1i1. 

Temperatura najwyższa: —8. 
Temperatura najniższa: --12. 

Opad: ślad. 

Wiatr: wschodni. 

Tendencja: wzrost ciśnienia. 

Uwagi: zachmurzenie zmienne, 

śnieg. 

A 

| 

drobny 

PROGNOZA P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 
Przeważnie pochmurno. W ciągu dnia wy- 

pogodzenie, mróz, w dzień łżejszy, słabe wia- 
try wschodnie. 

URZĘDOWA 
— BIURA PODAŃ. — Ukaże się wkrót 

ce rozporządzenie władz administracy jnych 
regulujące kompetencje biur pisania podań. 

Przepisy te będą przewidysały sankieje 
karme za udzielanie porad prawnych, za 
prowadzenie cudzych spraw. Bez koncesji 
biura tego rodzaju nie będą mogły istnieć. 

— CZAS OCHRONNY NA ZAJĄCE.— 
W. dniu 15 stycznia nozpoczyma się czas ©- 

chronmy dla zajęcy-szaraków (dła zajęcy- 
bielaków czas ochronny rozpoczyna się 
dnia 15 lutego). W niektórych pismach 
czas ochronny (dla bielaków) był podany 
myjnie, 

MIEJSKA 
— SUBSYDJA MIEJSKIE. Magistnat 

wiyasygnował 70 tysięcy zł, dla. instytucyj 
dobroczymnych m. Wilma, jako bezzwrotną 
zapomogę miesięczną, udzielaną na cele 
spoleczne. 

— (o będzie z Arbonem. —  Magi- 
strat sprecyzował już swe stanowisko 
wobec propozycji „„Arbonu* w sprawie 
zmian w umowie dzierżawnej, dotyczą- 
cej komunikacji autobusowej w mieście. 
Miasto — zdaniem magistratu — nie 
może odstąpić od obowiązującej dotych- 
czas umowy i w razie niewpłacenia dn 
dnia 16 bm. należnej w wysokości 150 
tys . zł sumy, będzie zmuszone wyciag 
nąć konsekwencje, przewidziane w umo 
wie. Stoimy więc przed możliwością 
przerwy w ruchu autobusowym. Potrwa 
to jednak krótko, bowiem  reflektantow 
na dzierżawę linij autobusowych jest 
dużo. Liczyć się również trzeba, że „Ar- 
bon* pójdzie na ustępstwa i zatarg zo 
stanie zlikwidowany polubownie. 

— KONCESJE AUTOBUSOWE. Właś- 
ciciele autobusów: zamiejskich w myśl no- 
wych przepisów mają prawo eksploatacji 
upatrzonych limiij komunikacyjnych włą- 
cznie do 1 kwietnia br. Po tym terminie 
much autobusowy przejdzie w ręce konce- 
sjonarjuszów, tak że podaniia w tej mierze 
przyjmuje już obecnie Urząd Wojewódzki. 
Jak dotychczas, podania wpłyjwiają w: licz- 
bie bardzo ogramiiczonej. 

— PRĄD ZMIENNY W MIEŚCIE. Jak 
dotychczas, część miasta mie posiada jesz- 
eze prądu zmiennego. Cierpią na tem abo- 
menci elelkitroyymi, zamieszkali w takiej 
dzielnicy, więc magistrat projektuje w ro- 
ku bież. dokonać zamiany linji prądu sta- 

  

SKARBOWA 
— [PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, 

Izba: Skarbowa poleciła podległym sobie u- 
rzędom ibandziej energiczne Ściąganie nale- 
żnościi podatkowych od! nieruchomości, za- 
powiadając pociąganie do odpowiedzialnoś- 
ci opieszałych urzędników. 

Dla wyjaśnienia gramie kompetencji, 
Izba Skarbowa zarządziła (opierając się na 
instrukcjach z centrali), że urzędy skarbo- 
we mogą załatwiać odwolamia od wymiaru 
tego podatku, jeśli chodzi o istotne omyłki 
przy obliczaniu podstawy podatku. Inne od 
wołania może rozpatrywać wyłącznie Izba 
Skarbowa. 

KOLEJOWA 

— NA WYPADEK ŚNIEŻYCY, Możli- 
wość większych opadów śnieżnych spowodo 
wiała, że władze kolejowe uruchomiły płu- 
gi odśnieżme, kitóre gotowe są każdej chwi- 
li wyruszyć na zagrożone odciniki. Taksa- 

mio są w (pogotowiu (drużyny ratownicze, 

— ODCZYT W „OGNISKU“ KOLEJO- 
WEM. — W sobotę dnia 14 bm. prof, Eu- 
genjusz Chlebowski wygłosi w. Ognisku 
Kolejorwem (Kolejowa 19) ciekawy odczyt 

„ Wielkie odkrycia i wymalazki; 

  

Początek o godz. 18. Wstęp wolny dla 
wszystk'ich. 

W niedzielę zaś Ogmisko daje koncert, 
ma który złożą się produkcje własnej orkie- 
stwy symfoniezniej maz chóru. Początek о 
godzinie 17-tej. 

— JASEŁKA W „OGNISKU KOLE- 

JOWEM“. — W czwantek 12 bm. o godz. 
17,30 odegra. młodzież „Oratorjam Salezjań 

skiego" przy kościele św. Stefana. 

AKADEMICKA 

— AKADEMICKIE KOŁO MISYJNE 
PRZY USB. podaje do wiadomości człon- 
ków, iż dnia 15 stycznia br. o godz, 10 od- 

będzie się zebranie ogólne z referatem pi. 
„Akcja misyjna misjonarzy polskich 
Indjach“. i 

SZKOLNA 

— STAN SANITARNY W -SZKOŁACH 
POWSZ. — Według ostatnich zestańnień, 

wśród 17 tysięcy dzieci w szkołach powsze- 
chnych stwiendzono 3459 brudnych i 3861 
zajwszawionych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— KLUB WŁÓCZĘGÓW. — W piątek 
dnfia 13 bm. wi lokalu przy ul. Przejazd 12 
odbędzie się 105-te zebranie Klubu Wiłó- 
częgów Senjorów. iPoczątek o godz. 19,30. 
Na porządku dziennym sprawy programio- 
we Klubu oraz dalsze odazytamie ogłoszo- 
nych amtykułów do Nir. 5 „Włóczęgi”. — 

Obecność wszystkich członków niezbędna. 
— ODCZYT KOMANDORA CWALINY 

W dmiiu 13 stycznia br. o godz. 18, w lo- 
kalu Stowarzyszenia Oficerów w st. spocz., 
ul. Mickiewicza 22 m. 6, wygłosi Komandor 
Owalina Aleksander odczyt ma temat.: ,„Me- 
tody wychowaweze w wojennej marynarce 
ros., jako czynmik spotęgowanego terroru 
w' czasie rewolucji”. Wstęp wolny. Goście 
mile widziami, 

— ODCZYT MAG. NITOSŁAWSKIEJ. 

  

Staraniem Koła Pań LOPP. dnia 14 bm. o 
godz. 18-tej w sali Bibljoteki Chemicznej 
(Nowogródzka 22), odbędzie się odczyt 
mag, W. Nitosłajwskiej na (temat: „Wojna 
chemiczna”, Wstęp wolny. 

— ZEBRANIE DYSKUSYJNE w Zw. 
Zawodowym Rolników z Wyższem Wy- 
kształceniem. — W dniu 14 bm. o godz. 17 
odbędzie się w: łokalu 'W'DO. i KR. Miekie- 
wicza 28, zebranie dyskusyjne z herbatką, 
Wstęp wolny. Goście mile widziani. 

— POWIADAMIA SIĘ azłonków Ce- 
chu Kraweów m. Wilna, że w myśl uchwa- 
ly Nadastyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Cechiu z dniia 5 stycznia br., odbędzie się 
Wialne Zebranie Cechu w dniu 30 stycznia 
br. o godzinie 19,30 w lokalu Cechu (ul. 
Bakszta Nr. 1). 

W razie nieprzybycia (potrzebnej ilości 

dziale wojskowym magistratu. 

łego na zmienny nia następujących ulicach: członików, powtórne Zebranie Cechu z waż- 
Mickiewicza od 3 Maja do mostu, Zygmun- nością uchwał odbędzie się bez względu na 
towskiej, Mostowej, Subocz. Na ten cel ilość obeenych członków o godz. 20 dnia 30 
przewidziana jest w mowym budżecie suma bm., w wyżej wspomnianym lokalu. 
300 tysięcy zł. Porządek dzienny Walmego Zebrania 

— OPŁATA OD KWITÓW KOMORNIA Cechu Kraivców: 1) wybomy zarządu, 2) 
NYCH. — Przypominamy, że w połowie SPrawa zawieszonych członków, 3) sprawa 
bież. miesiąca właściciele posesyj 'wiimni Zaległych opłat członkowskich, 4) sprawa 
wpłacić do kas 
komornianych ma rzecz funduszu bezrobo- 55, Chorych, 6) Wolne wnioski, RA Alfons Nosowicz, czasowo p. 0. zarz. Cechu 

WOJSKOWA RÓŻNE 
— ROCZNIK 1912. — poza 15 bm. — KOSZTY UTRZYMANIA. iW' mie- 

mija termin sprawdzania list poborowych siącu ubiegłym koszty utrzymania spadły 
mocz. 1912, wyłożonych do przegłądu w wy- o 2 procent. Zniżka ujawniła się na antty- 

kułach spożywczych, obuwiu i odzieży. 

miejskich opłaty od kwitów Komisji do Izby Skarbowej, 5) sprawa Ka- Waż 
ioski 

о мо 

Šsieszmy na wystawe 
POŚWIĘCONĄ GROBOM KRÓLEWSKIM W 

BAZYLICE  WILENSKIEJ!.. 

Nareszcie!.. Nareszcie przeczytaliśmy w 

dziennikach wileńskich tak długo i niecierpli- 

wie wyczekiwaną wiadomość o bliskiem o- 

twarciu wystawy, poświęconej Grobom królew 

skim w Bazylice Wileńskiej!... Tyle razy sly- 
szeliśmy zapewnienia Komitetu Ratowania Ba- 

zyliki, że wystawa będzie otwarta już — już, 

tyle razy były wyznaczane różne terminy, ale 

wystawy tak nie było, jak i niema. 

Teraz wiemy już napewno, że wystawa 

zostanie zorganizowana!!... Kiedy?... Wkrótce, 

bo w marcu. Czekaliśmy dwa lata, poczekairy 

i dwa miesiące... 
Ale już dziś każdy wilnianin może zawcza 

su przeżywać emocje, wyobrażając sobie, jak 

wiele: głębokich wzruszeń dozna, gdy zoba- 

czy insygnia królewskie, znalezione w krypcie, 

gdy doskonałe zdjęcia fotograficzne odtworzą 
przed nim przebieg prac w Bazylice, gdy wre- 

szcie mistrzowskie rysunki i obrazy naszych 

najlepszych artystów pozwolą mu odczuć po 

tęgę i wspaniałość dokonanych odkryć!.. 

Niezawodnie, nie będzie ani jednego Wi!- 

nianina, któryby zlekceważył taką wystawe, 
któryby nie skorzystał z pięknej okazji, by je- 
szcze raz zbliżyć się do wzruszającej tazemii- 
cy Grobów królewskich !... 

Organizatorom wystawy widocznie szcze- 
gólnie zależało, aby przyciągnąć jaknajszersze 
masy wilnian, bo wybrali oni najlepszy lokal, 
położony w centrum miasta. 

Wystawa będzie się mieściła w okalu In- 
stytutu Propagandy Sztuki... 

Co? Państwo nie wiedzą, gdzie się znaj- 
* duje ten lokal? Ależ na Placu Marszałka Pił- 
sudskiego!.. 

Niema w Wilnie takiego placu? A któż 
mówi, że wystawa najdroższych pamiątek wi- 
leńskich ma się odbyć w Wilnie?... W Warsza- 
wie to się zrobi! W Warszawie!... 

Warszawa tak żywo się interesuje odkry- 
ciami wileńskiemi: przecież prasa stołeczna w 
artykułach historyków z natchnienia i obowią- 
zku dziennikarskiego tak się  rozkoszowała, 
rozstrząsaniem zagadnienia, czy Barbara Ra- 
dziwiłłówna była ladacznicą, czy też nie; — 
przecież w Warszawie mieszka znakomity Ed- 
ward Boyć, który pod wrażeniem wystawy bę 
dzie mógł napisać jeszcze kilka artykułów, wy 
twornych pod względem formy i głębokich w 
ujęciu. Tak, tak: niezawodnie Warszawie na- 
leży się pierwszeństwo w poznaniu wileńskich 
skarbów, Wilnu nie znanych, przed Wilnem 
ukrywanych!.. 

Eksponaty, które pojadą do Warszawy, 
przypuszczać należy — są własnością Komite- 
tu ratowania Bazyliki, albo, jeżeli bezpośrednio 
dotyczą Grobów Królewskich — specjalnego 
Komitetu rządowego, którego  odpowiedzial- 
nym przedstawicielem w Wilnie jest p. dr. St. 
Lorentz, konserwator wojewódzki. 

Wystawę w Warszawie urządza Wiieńsk'e 
"Towarzystwo Plastyków. 

Komitety — obywatelski i państwoww, 
opiekujące się Bazyliką i Grobami królewskie- 
mi wykazały daleko idącą życzliwość dla pry- 
watnego zrzeszenia artystów, upoważniając 
je do zorganizowania wystawy w Warszawie 
razem z wystawą prac członków Towarzystwa. 

“ Czy ta życzliwość nie krzywdzi Wilna, 
rozstrząsać nie będziemy!... W. Ch. 

    

— JADŁODAJNIA DLA BE.1ROBOT- 
NYCH. W schludnym a obszernym lokalu 
przy ul. Wielkiej 51, została wczoraj o g. 
d2-tej otstarta jadłodajnia & herbaciarmia 
Glia' miezamożnej i bezrobotniej inteligencji, 
uruchomioma słiamamiem i pracą Związku 
Pracy Obywatelskiej Kobiet, przy wydat- 

mej pomocy Wojewódzkiego Komitetu do 
Spraw Bezrojbo który zasila zdrową 
kuchnię jadłodajni ziemniakami, mąką ©- 

maz dostarcza opału. 
dnia od 8 ramo do 8 w. 
herbatę, a w godzinach 
smaczme, obfite obiady 

w cenie od 30 do 50 gr. Lokal posiada po- 
kój na czytelnię, w! której każdy z gości 
będzie mógł za kilka dni znaleźć wiele cie- 
kawych pism. 

— ZARZĄD ODDZ. WIL. W. TECHNI 
KÓW R. P. podaje do (wiadomości swych 
członków, iż przeniósł swą siedzibę do no- 
wego lokalu przy ul, Bakszta Nr. 1 m. 8. 

Na miejscu czytelnia pism fachowych czym 
ma w poniedziałki i środy od g. 17 do 21. 

    

    

  

Po grypie. Gdy przesilenie w chorobie mi- 
nie, musi pacjent celem odzyskania sprężysto- 
ści i odporności organizmu, bardzo starannie 
się odżywiać. 2—3 łyżeczki Ovomaltyny w fili 
żance ciepłego mleka dają możność powrotu 
do zdrowia. Ovomaltyna wzmacnia w okresie 
rekonwalescencji stan ogólny i szybko przy- 
wraca apetyt. Ovomaltyna jednoczy w sobię 
najwyżzą wartość odżywczą z. lekkostrawnoś- 
cią. Próby i broszury wysyła bezpłatnie Fa- 
bryka Chemiczno - Farmaceutyczna Dr. A. 
Wander Sp. Akc. Kraków. Ž 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Wielki na Pohulance. Dziś w pią 
tek 13 I. z powodu próby generalnej „Cara 
Iwana Groźnego” przedstawienie zawieszone. 

—-utro w sobotę 14 I. wielka premjera hi- 
storycznego dramatu „Car Iwan Groźny” w 
reżyserji Władysława Czengerego, z udziałem 
dyr. Franciszka Rychłowskiego w roli Iwana 
Grożnego. Udział bierze cały zespół dramatycz 
ny. Oprawa sceniczna i kostjumy Wiesława 
Makojnika. Premjera ta budzi w naszem mieś 
cie powszechne zainteresowanie, wróżąc jej 
długie powodzenie. 

— Niedzielna popołudniówka. W niedzieię 
15 1 o godz. 4 po południu „Marjusz* —współ 
czesna komedja, dotychczasowe  przedstawie- 
nia której budziły szczere zadowolenie licznej 
publiczności. 

— Stały teatr objazdowy teatrów miejskich 
ZASP w Wilnie. Dziś w piątek 13 1. odegrana 
będzie jedna z najświetniejszych tragikomedyj 
Gabrieli Zapolskiej „Panna Maliczewska“ z 
Ireną Ładosiówną w roli tytułowej, w otocze- 
niu Saby Zielińskiej, Edwarda Glińskiego, W. 
Stanisławskiej, M. Koczyrkiewicza, B. Loedla i 
Z. Elwickiego. Ceny miejsc od 50 gr. do 4 zł. 
Jutro w sobotę 14 | „Panna Maliczewska” w 
Nieświeżu. 

— Ostatnie przedstawienia rewji „Vo-yo". 
Dziś wspaniałe widowisko rewjowe „Yo-yo* 
składające się z piosenek, pieśni nastrojowych 
wesołych skeczów i monologów, oraz barw- 
nych tańców i ewolucji. Poszczególne nume 
ry bogatego programu, na tle odpowiednich 
dekoracyj, odźwierciadlających zakątki Wilna 
w wykonaniu najwybitniejszych sił zespołu ar 
tystycznego, wywołują entuzjazm publiczności. 
Rewja „Yo-yo* niebawem schodzi z repertua 
ru. jest to widowisko zewszechmiar interesują 
ce i godne widzenia. Ceny normalne, Zniżki 

ne. 
— Najbliższa premjera w Lutni. — Przygo- 

towania do nowej premiery doskonałej operet 

ki Falla „Róże z Florydy" w całej pełni. Pra- 
cownie teatralne przygotowują do tej operetki 
nową bogatą wystawę. Codziennie odbywają 
się próby zespołowe pod kierunkiem reżyser- 
skim M. Tatrzańskiego. Zainteresowanie no- 
wą operetką wielkie. Premjera wyznaczona 

we wtorek 17 bm. 
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Nabożeństwo żałobna 

  

za duszę 

ат 

JADWIGI WALCÓWNY 
WIELCE ZASŁUŻONEJ KOŚCIOŁOWI i POLSCE 

w ll.tą rocznicę jej zgoau zosianie odprawione dn 14 stycznia o w pół do 

  

List do Redakcji 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

Proszę o zamieszczenie w piśmie Pań- 

skiem paru uwag poniższych. 

W „Ślowie" z dnia 12 stycznia br. (Nr. 

11), p. M. Róm, w artykule pt.: „Odwarót** 

pisze między innymi w taki sposób :... „lasu 

„.pilnują dość skutecznie — wilki... Nie- 

фуйко gajowi i ich psy, ale i złodzieje po- 

jedyńczo miechętmie się w las zapuszczają... 

  

7«jr w kościele Antokolskim św Ap. Piotra i Pawia. 

      

— WALNE ZEBRANIE SŁONIMSKIE 

GO ODDZIAŁU ZW. STRZEL. — W dniu 

15 stycznia br. o godz. 13-tej w. świetlicy 

strzeleckiej przy ul. Ułańskiej 17 w Sło- 

mimie odbędzie się walne zebramie człon- 

ków słonimskiego oddziału Związku Strze- 

Wędnowiey, mający pmzed sobą dłuższą le- kęckiego. 
śną drogę, zbierają się w gromady i —jak 

w starych powieściach — polecają duszę 
Bogu, a o wilczych napadach w pow. wo- 

łożyńskim i stolipeckim krążą mrożące 
krew w żyłach opowiadania... Dopieroby 
się teraz cieszyli Niemcy i Węgrzy, któnzy 

w czasie okupacji nie mogli tu u nas, ku 

wielkiemu swemu zmartwieniu, zdobyć anii 

jednej wiliczury''... 2 
Niżej podpisamy, jako redagujący do- 

datek łowiecki do „Słowa, walezy od lai 
5 zgórą (naogół bezskutecznie) z kaczkami 
prasy codziennej warszawskiej, krakow- 

skiej itp., podającej od czasu dlo czasu 

„mrożące krew w żyłach" opisy napadów 

wilków ma ludzi. Do kaczek tych przyzwy- 
czailiśmy się nawet. Robią one jednak 
smutne i przykre wrażenie, gdyż albo 
świadczą о talk dalece posuniętem lekce- 

imaženiu biednych „Kresów przez miesz- 

Ikańców: innych dzielnie, że można o nich 
wypisywać dziwy egzotyczne, jak o jakiejś 
Kameczatce czy imnej Angoli, albo dowodzą 
niesłychanej igmoramcji tutejszych stosun- 
ków przez współpracowników tych pism. 

Znaczmie smutniej się mobi, gdy „plaga 
wilków” imijeżdża na tamy prasy miejsco- 

wiej, regjomalnej i tto jako głos człowieka 

„tutejszego". 
Szkoda, że p. M. Róm. mie podała ami 

qokładnego opisu, ani zwłaszcza źródła ©- 
wych „mrożących krew w żyłach” miapadów 
wilczych w por. stołpedkim i! wołożyńskim 
Nie wiem co głosi nowogródzki vox populi 
‘о (tych mapadach, lecz wiem, że myśliwi - 
fachowcy (zarówno wileńscy, jak i mowo- 

gródzcy) śmiać się będą, gdy im się powie 
serjo, tj. jako o autentycznym, spramdzo- 
nym fakcie — o napadzie choćby całego 
stada wilków na jednego mieuzbrojonego 
człowieka, Jeżeli to ma być licentia poetica 
dla odmalowania gmozy obecnych stosun- 
ków na wsi, to cui bono wciągać w to bie- 
dne zewsząd ścigane i pnzez wszystkich 
tepione wilki? Taka licencja dobra jest dla 
„Światowida. 

I jeszcze jedno. Obawiam się, że „do- 
pieroby się teraz cieszyli Niemey*, lecz nie 
radością myśliwską z powodu dużej ilości 
willków, lecz radością „sąsiedzką”, że, je- 
żeli wierzyć relacji p. M, Róm. stosunki 
ma. „Kresach” polskich żywo przypominają 
Syberję lub Afrykę. 

Wyrazy głębokiego poważania łączy 
Michał K. Pawlikowski, 

— Popołudniówka niedzielna w Lutni. Nie 
dzielne przedstawienie popołudniowe po ce- 
nach zniżonych wypełni ciesząca się olbrzy- 
miem powodzeniem wesoła operetka  Kollo 
„Lady Chic“ z J. Kulczycką w roli tytułowej. 
Początek o godz 4. Ceny miejsc zniżone. 

— ARTUR RUBINSTEIN zjeżdża do 
Wilna na zaproszenie Wileńskiego Towarzy 
stwa. Filharmonicznego na jedyny recital 

fortepianowy, Przybycie Rubimsteina: po- 
pnzedzają wiadomości o świetnych sukce- 
sach artystycznych, osiągniętych ostatnio 
w Paryżu, Beriiimie, Moskłsie i Leningra- 
dzie. — Bilety m „Orbisie* Mickiewicza 
11a od godz, 9 manio do T wiecz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

HELIOS—Rasputin. 
CASINO—Nocne sądy. 

PAN—Czemp. 

HOLLYWOOD — Kongres tańczy. 
ŚWIATOWID — Bracia Karamazowy. 
REWJA — Zemsta Tonga. 
STYLOWY—Król podziemi Paryża. 
LUX—Cud wilków. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY. Napiła 
się denaturatu w zamiarach samobójczych 
Sara Kapłańska lat. 20 (Zawalna 33). Od- 
więziono ją do szpitala Sawicz. Paxód — 
nieporozumienie z rodzicami, 

— SKARGA O PRZYWŁASZCZE-' 
NIE. — W roku ubiegłym ogłosił upad- 
łość dom bankowy Winiskiego. W spra 
wie tej toczyło się nawet dochodzenie 
wobec skargi poszkodowanych, oskarża | 

z bankruc- Fistem otrzymaliśmy następującą alarmu- 
jącą wiadomość ze Stonima: ® 

jących Winiskiego o umyślne 
two. Sprawę ostatecznie umorzono wo- 
bec porozumienia z wierzyciełami i usta 
nowienia kuratorów masy  upadłościo- 

+ е ma 

wej. Ostatało zzówu. giiynet 5 ЧЧ Goras, vyrašniej i gorycej | dyskutwje się śledczych skarga p. Rafała Ostrejki (Sie 
rakowskiego 14), która prosi o wzno- 

wienie śledztwa, wobec przywłaszczenia a i 

przez Winiskiego 50 tys. złotych, stano gorętsi 

wiących wkład bankowy. Skarżący go- puszczenie do 

Na porządku dziennym między innemi 
są sprawy: Sprawozdanie zarządu z dzia- 

łalności, wybór władz: zarządu i komisji 

rewizyjnej i inne. 

— SZCZARA STANĘŁA, Dzisiaj przy 

temperaturze —9 zamarzła na całej swej 

przestrzeni w mieście i powiecie słonim- 

skim rzeka Szczara. Zamarzły również jej 

dopływy. 

— ŻONA OKRADŁA MĘŻA i WYJE- 

CHAŁA. — Reznikowski Abram, zam. w 
Słomitnie przy ul. Żabiej 39, zameldował w 

komisarjacie PP. w Słomimie, że żona jego 

Chawa zabrała jego bieliznę i ubranie, mar 
tości 125 zł. i wyjechała autobusem do 

Baramowicz. Zdesperowany mąż zwrócił się 

do policji © pomoce. 

— ZAWÓD MIŁOSNY — POWODEM 
SAMOBÓJSTWA, — Naliwajko Anastazja, 
zam. w Sionimie przy ul. Tatanskiej 2, u- 

siłowała pozbawić się życia przez wypicie 

zmacznej ilości esencji odtowej. Desperatce 
niezwłocznie udzielcno pomocy lekarskiej 
i następnie w stanie ciężkim przewieziono 
do szpitala miejskiego Powodem targnięcia 

się na życie był zawód miłosny, jakiego о- 

statnio Naliwajko doznała. 

LIST DO REDAKCJI. 

Do Szanownej Redakcji „Słowa i „Ku- 
rjera Nowogródzkiego” w Wilnie. 

Na łamach „Słowa i „Kurjera Nowo- 
grėdakiego“ z dnia 3 stycznia br. pojawił 

się artykuł pod alanmującym mieco tytu- 
łem: „Ofenzywa nia Słomiim*, Do porusza- 
mej w tym antykule sprawy chciałbym prze- 
słać parę słów wyjaśnienia, o których ła- 
skaiwe umieszczenie w dwóch wyżej wymie- 
nionych dziennikach x, imtteresie harmonji 
i bratniego religijnego współżycia dwóch 
katolickich obrządków upraszam. Pomijam 
wszelkie przytyki i animozje i traktować 
dhcę mzecz majspokiojniej i majobjektyw- 
niej. 

Do parafji katolickiej obrządku wscho- 
dnio-słowiańskiego w Albertynie należy ró- 
wnież i miasto Słonim, gdzie posiadamy 
pewną liczbę parafjani (rięcej miż 70 dusz). 
Pomieważ dla wielu z miich jest dosyć ucią- 
żliwem przychodzić stale na Liturgję Św. 
i imne funkcje kościelne do Albertyna, u- 
ważałem za swój obowiązek, jako proboszcz 
parafji, udogodnić im tę sprawę przez od- 
prawianie od czasu do czasu Litungji Św. 
według obrządku iwschodinio-słowiańskiego 
w Słonimie i umożliwienie im przystąpie- 
mią da Sakramentów św. Ponieważ własnej 
eerkiewki ani kaplicy w tem mieście nie 
posiadamy, zamiast celebrowania gdzieś w 
prywaśtinem mieszkaniu, wyróciłem się do 
kompetentnych władz katolickiego kościo- 
ła, by: pozwolono mi odprawiać waz na mie- 
siąc Liturgję Ais; w kościele po-Bernardyń 
skim po odpnawieniu tam w swoim czasie 
Mszy Św. według obrządku łacińskiego. — 
Wybrałem ten kościół z tej także pnzyczy- 
my, że mniej jest uczęszczany i że mabo- 
żeństwo wschodnie żadnego w nim nie wy- 
woła nieporządku czy zamieszania. Wiem, 
że zdarzają się wypadki i u mas w kraju 
i zagranicą, że w razie potrzeby bez triud- 
ności udziela się pozwolenia na odprawia- 
nie nabożeństwa obrządku wschodniego w 
łacińskich kościołach. Nie wi tem dziwnego, 
trszak jeden jest. kościół katolicki, chociaż 
obnządki są różne. 

Po otnzymaniu od wszystkich kompe- 
tentnych czynników lłaskawej zgody i pe- 

zwolenia, odprawilem pierwszy raz Litur- 
gję Św. 25 grudnia 1932 roku w dzień, w 
którym sumy łacińskiej wcale nie było. 
Kazamia z powiodu późnej pory nie 'wygło- 
siłem, tylko zapowiedziałem, że następnym 
razem będzie odprawiona Liturgja Św. w 
tymże kościele o g. 11,30 ramo 29 st, 
1933 roku. * 

„Tak się przedstawia w i 
cała „ofemzyjwia: na: Słonim*. Żadne „zawła- 
dnięcie" kościołem mie miało miejsca”. 

Z poważaniem ks. Antoni Niemance- 
wicz T. J. Proboszcz obrz. wsch.-słow. w 

Jednocześnie z powyżej umieszczony 

W! związku z ostatniemi posunięciami, 
o których pisaliśmy w notatce ‚ 

« 
m , w Społeczeństwie miejscowem 

i metody reakcji ma rusyfikacyjną 
00. Jezuitów Albertyńskich. Ze 

niepokojem. stwierdzamy, że co 
propagują matwet czynne niedo- 

rosyjskich mabożeństw. w ko- 
tów jest przedstawić dowody „rozmyślne ściele, ufundowanym przez Polaków (Rad- 
go przywłaszczenia jego pieniędzy. EK Sližniowie, Połubińsey). Pewne jed- 

28 >: S korzystając z ogólnego podniecenia, 
ZWŁOKI W RZECE. Przed dwo- dążą do wszczęcia akcji tworzenią kościo- 

ma dniami w pobliżu masta wydobyto Z ją narodow: iezależ Papiestwa. 
Wilgi ziułoki kobiety nieznanego nazwiska, Z R 

Obecnie policja ustaliła, że jest to cia- = 
lo 63-leiniej Bronisławy Suchodolskiej °° te tematy ma szeroką skalę. 

Notiujemy te objawy z obowiązku dzien- 
(Piaski 15), która popełniła samobójstwo m; i i zwi 
z powodu ciężkich karumków materjalnych. a je R ow 

— FABRYKA  „ANIOŁKÓW* NA 

ZWIERZYŃCU. — Onegdaj rw szpit sze ży- 
yn- 

kowska z Tok, z oznakami zakażenia krwi 

po niedozwołonej operacji ginekologicznej. 

W związku z tem policja wpadła na 

ZB TONÓW SPEARS 

tnop potajemnej Kliniki 

mieszczącej się iw mieszkaniu akuszerki S. 
w dziełnicy Zwierzyniec. Akuszerkę S. wła 
dze śledcze pociągną do odpowiedzialności.



  
  

Dz'ewieciu najbardzieį 
Kupon ten należy wyciąć i po należytem 

(Zamkowa, 2) 

zasłużonych Wilniazn 
wypełnienia przesłać, lub zanieść do redakcji 

Wpisać należy nazwiska wybitnych przedstawicieli różnych zawodów, którzy szczegól- 
nie się zasłużyli wobec Wilna. 

Ankieta dotyczy tylko osób żyjących, — 
Ci, z biorących udział w ankiecie, 

większość) zwyciężą w plebiscycie, otrzymają 
których wszyscy kandydaci 

tak mężczyzn, jak kobiet. 

(lub zdecydowana 
nagredy. Dlatego też uprasza się o czytelne 

wpisanie swego nazwiska i adresu, ale ankiety nadesłane anonimowo będą liczone narówni 
z podpisanemi. 

© szczegółach ankiety patrz Nr. 330 z dnia 30-XII 1932 r. 

NAJBARDZIEJ ZASŁUŻENI WILNIANIE 

1. Kapłan . s $ ё ° * ° ° . . ° ‘ . 

2. Uczony . . . . . › 

3. Pisarz . . 

4. Artysta-plastyk . . С > . ° ° . 

5. Artysta teatru . 2 Ž . 2 . z > 

6. Działacz społeczny. . . . w . е . 

7. Adwokat > 2 ° . . . . 

8. Lekarz . . . . . . ` . . . 

9. Pedagog . & ° ` * ` ` “ . 5 « © ь 

  

grodzięh/ka 
— Z URZĘDU ROZJEMCZEGO W 

GRODNIE. — W związku z rozpoczęciem 
działalności Urzędu Rozjemezego do spraw 
kredyitowych małej własności rolnej w Gro 
dmiie, uświadamia się ogół o możliwościach, 
jakie daje im nozporządzenie o urzędach 
rozjemczych. 

Z szeregu wydanych dotychczas ustaw 
i mozporządzeń w kierunku przyjścia z po- 
mocą rolnietwu w dobie ciężkiego kryzysu 

  

  

dało wyraz troski o dobro drobinych rolmi- 
ków: i pragnie dopomóc im do uregulowania 
znacznej części najbamdziej uciążliwego z0- 
'bowiązania. Nie należy jednak prizez to ro- 

zumieć, że drobny rolnik może wogóle dłu- 
gów nie płacić i że Urząd Rozjemczy jest 
piagą dla wierzycieli, a tarczą dla dłużni- 
ków, gdyż rozumowanie takie byłoby szko- 
dliwe dla samych wolników. 

Urząd Rozjemczy przy wozpatrywaniu 

wniosku dłużnika, bierze również pod uwia- 
gę waruniki wierzyciela i dopiero gdy oka- 

że się, že intensy wierzyciela mie będą za- 
grožone, a względy gospodarcze dłużnika, 
drobnego molnika, wymagają by przyjść mu 
a pomocą, wydaje swoje onzeczenie, mocą 

gospodarczego, wozporządzeniie © urzędach którego może rozłożyć na okres trzyletni 
rozjemczych daje bodaj najwięcej korzyści spłatę długów, przeprowadzić rozrachunek 
dla drobnego „rolmietwia, Szezególnie dła między rolnikiem a! jego wierzycielem i 
tych warsztatów. rolnych, iktóre powstały zmniejszyć procent do 6 proc. w: stosumibu 
KU „wyniku przebudowy ustmoju rolnego, a rocznym, 

Lai 17 a as — CHCIAŁ DAĆ TROCHĘ, LECZ DAŁ 
Pańsiwio, tworząc GE ch umi tur, ZA DUŻO. — W dniu wczorajszym Sąd O- 

© i: edy: Rezjemcze, kręgowy pod przewodnictwem p. wicepre- 
| zesa. Hnyniewicza rozpoznał sprawę z ©- Dźwiękowiec skarżenia mieszkańca wsi Jaros < ' zyn, Aleik- 

kino „POLONIA” pocztowa 4. B sandra Saleja, o zabójstwo mieszkańca tej- 
Prawdziwy że wsi Józefa .Pietmuszki oraz zadamie cięż- 

kiego uszkodzenia ciałą również mieszkań- 
«owi tejże wsi Michałowi Skiwarko. 

Jak widać z aktu oskarżenia, oskarżo- 
my w nocy @ 16 па 17 sierpnia ub. r. na 
wspólnem pastwisku uderzeniem drąga po 
ręku złamał mu rękę, a następnie dwu- 
krotnem uderzeniem tegoż drąga zabił Jó- 
zefą Pietruszkę. Przyczyną zabójstwa mia- 
ło być rizedkomo to, że zabity tnraz z tnzema 
kolegami paśli swoje konie na łące oskar- 
żonego. 

Oskarżeny do winy się mie przyznaje i 

. Człowiek małpa 
FRANK MERRILL 

słynny mistrz w dżin-dzitsu jako 
Tarzan władca dżungli 

Przygody i przeżycia 
Człowieka Małpy 

" Wstęp od 49 gr. 

   

          

KING „PALACE Bźwiązowiwe 
wire „A PÓL LO" Neseask. 12 i 

Ttownimik 26. EAKROWEOETESEST ZRGTOTP KACH ZZSK BÓR i 

DRA 1 
  

Emili Jznings Harry Liedtke, 
Lydja S$aiomonowa i Dąvny 

Serwzce 

w filmie p. t. 

Żona Faraona 
Zula Pogorzelska Adolf Reż. Ernest Lubitsch 

Dymsza i Kaz. Krukowski i wstęp 49 gr. 

Wstęp 0d 49 gr. о 

Polska 100 proc. mówiona i Śpiewana 
komed.2 tilmowa 

| Ułani Ułani, 
| chłopcy malowani 

  

Z ulub'eńcami publiczności 
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ы pop" 

В ааааа e, Dziś wstęp 0d 49 gr. 
41 

wi х Najwspaniaisza i zsjpotętniejsza epopea z ćziejów dswnego 

DŹWIĘKOWE zt i martyrclogji Chrześci aństwz pg nieśmiertelnego 

„ŚWIATOWID dzieła Hsnryka Sienkiewicza 

    

QUO VADIS..? 
W roli Nerona genjalny tcagik Em I Jenings i piękna 

Rina de Ligusro. 

UROTWIO, Brygidzka 2, 

       
     

  

   
    

    
   

     

  

   

paójecdy Nick 

FIRMA RADJOGA ‚ аМН * 

Ё 

бгобпо, Ш!. Cominsikańska 1 tel. 186 | 

; Konto czekows P. K. O, 82.151. 

с i sprzętem arienowym 

    

POLECA ZA 160 ZŁ. GOTÓWKĄ 
z-iampowy odbiarnik radjowy, z lampami 

głośnikiem akumsłatorem, baterją anodową 

Przy zamawianiu nałeży wyłacić aa PJAJU. M. 
82,157 zł. 20. Poznstałożć za zaliczenietn, 

    

zę. z mA 

FRANCISZEK PAKKARD 36) 

Pedwójńe życie Jiminy Dala 
Powiesił słuchawkę i z niepokojem w 

oczach, odwrócił się do swego młodego 

pana: 
— Boże, sir co się stało? Co takie- 

go?.. Pan ma na sobie inne ubranie! 
To nie pana ubranie!.. ь 

— Jessonie, — zatrzymał go Dal, — 
zgaście światło, podejdźcie do okna i 
wyjrzyjcie na ulicę. Ale schowajcie się 
za portjerą, tak, żeby was nie było wi- 
dać. Czy widzicie coś podejrzanego? 

— Słucham sir. 
Światło zgasło. Dał podszedł do ok- 

na, z którego widać było podwórze i ga- 

wa jest przegrana. Teraz domyśliła się, 
że tylko niezwykłe okoliczności mogły 
spowodować odmowę podejścia do tele- 
tonu. Zrozumiała też, że niebezpiecznie 
byłoby próbować jakiegoś innego sposo- 
bu porozumienia się z nim. 

Dokąd prowadziły te druty? Nie mo- 
gły iść daleko — było niemożliwością 
techniczną, przeprowadzenie ich na wiel 
ką odlegość. jeżeli druty szły do „Cen- 
trum“ — musiało ono leżeć blisko A 
może gdzieś w pobliskiej piwnicy urzą- 
dzono stację podsłuchową. 

— Czy widzicie coś, jessonie? 

raž, — Nie wiem, sir, — w głosie jego 
— Nic nie widzę sir, — oznajmił ka- dźwięczało wahanie. — Zdaje się, że ktoś 

merdyner. się poruszył pod drzewem. Tak... Sir.. ot, 
— Patrzcie uważnie. 
Minęła minuta, druga... trzecia... Jini- 

my wpatrywał się w ciemności. 
Ona zrozumiała! Musiała wiedzieć 

już zgóry, zanim zatelefonowała, że spra 

znowu! 
Usmiech przemknął po twarzy Daia. 
Na dziedzińcu, koło garażu poruszał 

się również jakiś cień. 
— Która godzina, Jessonie? 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

  

  wyjaśnia, że razem z innymi gospodarzami 
wsi pasł tej nocy konie. Kontrolując swoje 
pola, zauważył na swojej łące komie zabi- 
tego i innych, Poszedł wówczas do nich 

i zwrócił im uwagę na to, że konie ich czy- 
nią mu szkodę. Wósiczas nzekomo rzucili 
Się oni na miego i wtedy uderzył kogoś z 
napadających na niego z kijem ,poczem po- 

iš] 
Džwiekowe-kino ZE 

„RE4JĄ“ 
SALA MIEJ <A 
Ostrobramska 5, 

Od 7 stycznia cecz:ennie 
„„Przed tobą staaą zbliska Daleki Kraj, w nim żółci bracia Li I mścicial Tonga tam.. w spelunksch San Franciska 

w najo ękniejszym dźwiękowcu sezonu p. t. 

ZEĄ4ŃSTA TONGA 
Na szenie: zmiana progrmu: Taice (C Januszewsxi) i Chór Revelle'sów (J Swiętachowsx1) 

Tviko dziś! 

LORET'Ą YOUNG 
i EDWARDEM G. ROBINSONEM 

  

szedł do swoich kolegów. 
Zbadani w tej spmawie świadkowie nie 46 

potwierdzili jednak okoliczności mapadnię- Dźwięzowe kino 
cia na oskarżonego, natomiast potwiierdzi- & 
li to, že oskarżony przed wyjściem na kon- 8 Ś R 
trolę powiedział, że „da im trochę“ i po- & * 89 
wiracając po pobiciu, powiedział, że dał im 

dobrze. 
Osikarżyciel p. podpriokuwator Piopop w 

przemówieniu swojem wskazujące mia to, że 
oskarżony miał zamian zabicia, prosił o 

Wielka 42, tel. 528 

Już dziś dł gooc:ekiwana premjera! Gwóżdż sez nv! Trynnf nad iry umfy! 

Rewelacja pod każdym względem 
FENOMEN 7ioetnie azeczo JICAIE 
dzielniy sekurduje swemu 
genjslnuemu  garfnerowi 

Flm, któ y zdobył [ д nagrodę Światz, — Wyświetla się jednocześ.ie w New- 
Yorku, Londynie, Paryżu, Berlinie i Warszawie — Nigdy jeszcze sztuka filmowa 
nie odniosła takiego tryumła Nad pregraw; Aktualjs dźwiękowe. Seansy 4, 6 8 

i 10.15. w dnie świąteczne o g dz. 2 sj. 

BALICE BELRY 
£007ER 

      AW 
  

sumowe ukaranie oskarżonego. Dźwiękowe 
Obrońca: oskarżonego p. mec. Sztatman Kine 

podniósł, że oskarżony nie miał zamiaru 
zabicia człowieka, i jeżeli niestety taki fakt НЕО 
miał miejsce, to był to prędzej nieszczęśli- 
wiy wypadek, a nie zabójstwo z premedy- 

Dziś! Potężny film produkcji 1933 r 

RA$PUTEE kiekoronowany Car Rosji. 
zsbójcy Rasputina. W rol. gł mistrz CGRRAD VEIDT. Pieśnii romanse cygańs* e w języku resyjs*Im. M kołaj II, 
czrowa, cares icz, Wyrubowa, Ks, Jasupow, Purys kiewicz I t. d. Historyczna i mistyczna rola Raspuuna — II) Szłakiem 

polskich kolei psóst owych. — Na 1-szy sesns ceny zuiżone 

Życie i orgje erotyczne szatana 
Rosji w-g pam. ks Jusupowa, 

Seansy o godz. 4, 6, £, i 1020, 

  tacją. Prosił więc o łagodny m'ymiar kary, 
Sąd po naradzie skazał oskarżonego za Ceny najnizsze 

Dźwiąsowe kite 

  

    

  

    

zabójstwo na 5 lalt więzienia, a za zadanie HOLLYWOGO 
ciężkiego uszkodze: Ciała ną 2 lata wię-  Miekiewiczaj22 
zienia, i skazał (go na łączną karę 5 lat wię- iai, 15-28,   zienią z zaliczeniem aresztu prewencyjnego. 

— ZABAWA DLA DZIECI— W nie- 

dzielę dmia 15 ibm. o godz. 16, w sali Ofi- 
. 7 rnizoniowegio odbędzie 

ziecimina, urządzona. staraniem 
imprezowej Komitetu Dni Przeciw 

grmźaliczych. 

Gry i zalbawiy dla dzieci poprowadzą wy 
kwalifikowane panie z febłówek. 

Bliższych informacyj udziela p. dokto- 
cowia Gullowa, zam. przy ul. Rydza-Śmigłe- 
go 3, tel 20. 
—POŚWIĘCENIE ŚWIETLICY STRZE 

LECKIEJ. Ku uczczeniju rocznicy pow- 
stania styczniowego, dnia 21 bm. o godz. 
17-tej odbędzie się uroczystość poświęcenia 
świetlicy strzeleckiej przy uł. Horodniczań 
skiej 10. 

Na program uroczystości: złożą się: 
1) Poświęcenie świetlicy przez ks, dziek. 

Olszańskiego; 2) przemówienie mjr. Chmu- 
ty; komeert: chóru sitnzeleckiego; 4) odczyt 
pik. Perkowieza; 5) deklamacje dyr. Opa- 
dińskiego; 6) pnzedstawienie; 7) opłatek 
iegjcnowo - stiszelecki, omaz tańce przy mu- 
zyee strzeleckiej, 

— KONCERT IMRE UNGARA, 
W pierwszych dniach lutego przybywa do 
Grodna niewidomy pianista. Imre Ungar, 
laureat i zdobywiea I-szej nagrody na kon- 
kunsie szopenonikim w Warszawie, który 
wystąpi ze swym komcentem jedyny raz, 
rw Teattmze Miejskim. 

— PRZEDSTAWIENIE AMATORSKIE 
LEGJI INWALIDÓW W. P.-— W sobotę 
dmia 14 stycznia br. o godz. 8 wiecz. Sek- 
cja kulturalno - oświatowa Legji I. W. P. 
kompanja w Grodnie, urządza przedstawie- 
nie amatorskie na scenie Teatru Garnizo- 
mowego (Narutowicza. 1). Wiystawioną bę- 
dzie komedja w 4 aktach pt. Pan Chciw- 
ski, — Po pmzedstawieniu zabawa taneczna 
do rana dla członków Legji i ich rodzin i 
wprowadzonych oraz zaproszonych gości 
po upwzedniem opłaceniu 'w kasie teatru ho 
norowej ofiary na sztłamdar Legji. 

Zespól dramatyczny sekcji! pod amtysty - 
cznem kierownictwem p. Adama Mazowiec- 
ikiego, dokłada wszelkich starań, aby przed 
stawienie jak i zabawa wypadły jaknaj!e- 
piej i zadowoliły iwszystkich, którzy inau- 
guracyjną impreze Legji zaszczycą swoją 

szą przyszłość wcale dobrze, 

obecnością. 

| e 

EC „A 
= 

W sobotę i niedzielę będziemy mieli w 
— Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACYJ gaj; Ośrodka WF turniej panów i pań (w 

   

    

     
  

  

Działki 
Kcmunikacja pociągami 
Warunki kupna: 

  

INFORMACIE: 

W KILKU WIERSZACH, 
Rozpoczęty przed kilku dniami sezon 

gier sportowych zapowiada się, ma majbliż- 

  

| SPOŁECZNYCH. — Kólko Rolnicze w Hu- gobotę od 17-tej, iw! miedzielę od 11-tej). — 
liczach w dniu 8 stycznia w szkole pow- Pozatem ww dniach 22, 28 i 29 odbędzie się 
szechnej urządziło amatorskie przedstawie- międzyklubowy turniej, a 4 i 5 lutego wie- 
imlie. Odegrano 2 komedyjki pt.: „Żyd w lobój w grach sportowych. 
beczce" i „Dziadźko Jakób". Obecnych by- _ Szkoda, że w projektach nie widać me- 
ło 109 osób, co jak ma (wieś, frekwencja ou z jakąkolwiekbądź drużyną zamiejsc - 
bamdzo duża, Czysty zysk iw) kwocie 82 zł. wą. 
przeznaczomo ma cele Kółka. * 

— STRAŻ POŻARNA we wsi Domasze Klub Sport. Ognisko zomganizował u 
także w dniu 8 stycznia br. urządziła ama- gjebie ślizgawkę. Jakkolniek obejmuje o- 
torskiie przedstawienie i zabawę tameczną. ną miewielki teren, jednak: powstanie jej 
Dochód w wysokości 13 zł. 65 gr. przezna- należy podjąć z uznaniem, gdyż młodzież 
ezomo mą budowę remizy ochotniczej stra- zamieszkała w: okolicy dwonca zmuszomia 
ży pożarnej. była chodzić tak daleko, aby poślizgać się 

— CZY PAN EDMUND POBIŁ PAN- w Parku Spórtowym. 
NE ROSE? — Firankfunt Rosa, córka bo- Teraz będzie miała ślizgawikę „pod bo- 
gimi miłości, zameldowała komisarjatowi piem*, 
PP. że Bdwamd Piekanski, będąc u niej w * 
gościiniie, nie (tylko że wykorzystał wszyst- Latem br. w Moskiwile odbędziie się wiel- 
Ko... alle ją jeszeze pobiž i ziahbrai 12 21. ka uroczystość sportowa, coś w! modzaju 

Komisariat docieka właśnie prawdy. malej Olimpjady. Mamy ma myśli t. zw. 

— NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK, W Spartakjadę. Priojekitowany, a raczej budo- 
dmiu 9 stycznia o godz. 14 w tartaku Ku- gramy już stadjon będzie największym stta- 
szniera! zdarzył się nieszczęśliwy mypadek. Gonem świata. 

Rcbotmiikowi Feliksowi: Wołośmikowi, Spamrtalkjada w: Moskwie, sport: sawiec- 
który był zatrudniony przy okrągłej pile, Šo jalkiež to ciekawe dla nas, sportow- 

obcięło wszystkie polce prawej ręki. ców polskich, znających dawhą Rosję. — 
== Sport sowiecki ciekawy jest specjalnie z 

racji swej odrębności, polegającej np. ma 
tem, że nie uznaje się La CE” ty 

ul Sadswa 9 w Baranowicz: Tyliko fabnyki, kolektywy lub zespo!: 
Choroby aaa e. ych mają prawi: współzawodniczyć, Gor do 

Przyjmuje: w g, 7480 —8.50 r. 3—5 pp. 7—9 w współzawodnictwo jest oryginalne. 

  

  

Dr. A. WĘŻYK 
POWRÓCIŁ 

с 

  

postać przybraną Larry - Upiora, a 

teraz postać tego zbrodniarza była jedy- 
ną możliwością ratunku. Larry-Upior był 

nietylko jedyną możliwością obrony, ale 

i jedynym sposobem walki, gdyż „Cea- 

trum* nie miało pojęcia o jego istnieniu. 

Była to jedyna nadzieja porozumienia z 

nią, uprzedzona o tem, że nie może Się 

rozmówić z Dalem, pewnie zwróci się do 

kryjówki Larry-Upiora!.. 

Dal zerwał się i zaczął nerwowo cho 

dzić po pokoju, Larry-Upior! O nim my- 

śłał już od chwili, gdy jechał z zawiąza- 

nemi oczyma w samochodzie. Ale jak 
dostać się do „Świątyni tajemnic"? 

Wszystkie płany i nadzieje musialy 
runąć, wobec niemożliwości wydostanie 

się stąd. Tych ludzi w maskach niełatwo 

było oszukać! 
Naturalnie, nie rozpoczną żadnych kro 

ków gwałtownych przeciw niemu, nara- 

zie obserwowali go tylko, w nadziei, że 

zdradzi się nieostrożnym krokiem i Wy- 

da w ich ręce nietylko siebie, ale ją | 

cenną paczkę. 

Więc nešoiaio dostač się za wszelką 

cenę do „Świątyni tajemnic“. Nie mógł 

— W pół do piątej, sir. 
— Idźcie spać. 

Głos wierniego sługi drgnął: 
— Mr. Jimmy... ja... 
— Idźcie spać, jessonie i nie mów- 

cie nikomu, o tem, co tu się działo. 
— Słucham, sir. Dobranoc Mr. Jim- 

my. 
— Dobranoc. 
Jimmy Dal podszedł do biurka i u- 

siadł na fotelu, na którym zastał drze- 

miącego Jessona. 
Te łotry z „Centrum* nie tracili cza- 

su! już zorganizowano całą sieć szpie- 
gowską — każdy jego ruch będzie zna- 
ny człowiekowi w masce. 

No, cóż, tem lepiej! Najpewniejszy to 
sposób: bić wroga jego własną bronią. 

Dal przymknął oczy i zamyślił się. 
Od czego zacząć? Jak ułożyć plan? Te- 
raz już miał nietylko policję przeciw so- 
bie i cały świat mętów społecznych Lon 
dynu, ale w dodatku jakąś silną organi- 
zację. Teraz tracił swobodę ruchów a 
niebezpieczeństwo się powiększyło! 

Przed kilku godzinami z radością po- 
chował, jak mu się zdawało, nazawsze 

Drukarnia wydawnictwa „SŁOWA   

Lu maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

w %ilnie. 

GE 
® 

Parcelacja maj. 

Landwarów 
letniskowo - ogrodniczo - budowiane 

nad jeziorem, rozmaitej wielkości. 

i autobusem co godzinę. 
część pożyczką długoterminową, 

ieszta ratami miesięcznemi. 

Cena sd 600 złotych za działkę. 

w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacy jna, 

ul, Mickiewicza 4, m. 2, į 

  

  

Wežmy dla przykladu tak popularną 
w Rosji (a i u nas), pilkę nożną. — Nie 
zwycięża ta drużyma, która odniesie pewną 
ilość sukcesów, przejdzie przez ówierć i pół- 
finały i ma, powiedzmy, miajlepszy stosu- 
nek bramek, ale ta, która wygra odpowie- 
dnią ilość meczów, (wygra sztafetę sprin- 
tenską 11100 m., sztafetę pływacką 11x50 
m. i zdobędzie pienwisze miejsee w stmze- 
Tami. 

W ten sposób władze sportowe dążą do 
wymobienia wszechstronności iw: sporcie. 

Ale wróćmy do Spartakjady. 
Ma oma zgromadzić 70.000 uczestników, 

a (mi tej liczbie 6.000 przedstawicieli zagma- 
nicy. Będzie to maprawdę impreza godna 
oglądania. 2 

W niedzielę odbędzie się na boisku w 
Parku Sportowym mecz hokejowy Ogni- 
sko — ŻAKS. 

W składzie Ogniska swać będą słabsi 
gracze tego klubu, tj. ei, którzy nie wyje- 
chali do Łodzi i Katowice. 

Ze względu ma. pierwszy występ Żaksis- 
tów, mecz zapowiada się ciekawie. (t) 

Galanterja 

„ródło Polskie 
Wilno — Wileńska 29. 

Poleca nowości sezonowe 

udziela rabatu świątecznego 

  

    
ryzykować. Trzeba było wydostać się 

z domu nieznacznie. Jak to zrobić? 
Długo rozmyślał Dal, siedząc w cie- 

mnościach. Coraz jaśniejsze były jego 
myśli. Wreszcie plan był gotów. 

Noc była jeszcze, gdy cień ludzki 
wychynął nagle na dach domu. Ślizgając 
się pomiędzy kominami, przeszedł cień 

na dach sąsiedniego domu. Zręcznie, jak 

kot, ześlizgnął się po rynnie na boczną 

ulicę. 
e Dal stanął na pustej ulicy, po- 

prawił ubranie i w myśli podziękował 

Bogu za akrobatyczne zdolności. 
Już teraz bez trudu dostał się do kry- 

jówki Larry-Upiora. 
Gdy wkładał klucz do zamka we 

drzwiach, intuicyjnie odczuł, że ktoś jest 

wewnątrz. Napięte do ostatnich granic 
nerwy odmówiły na chwilę posłuszeńst= 
wa: stanął bezradny. — Czyżby policja 
wykryła „Świątynię Szarego Znaka'*? 

Ale Dal nie miał zwyczaju poddawać 
się nerwom. Cicho zgrzytnął klucz, drzwi 
uchyliły się. Dał rzucił promień światła 

w głąb ciemnego pokoju. 
Tuż przy drzwiach stała staruszka. 

Dla młodzieży dozwo'ane 
Dziśi Dawnooczeniwany największy przebój dźwiękowy 0 niewidżianym dotychczas przepychu i nieduściga. techatce 

KORGRE$ TAŃCZ 
tiilana Karvey, nsjmiiszy Henry Gzrat, kuszą”o piękna Lil Dzgover i n'j'epszy k mik Armand Rern=rf. 

Najrozkoszniejsza operetka filmowa. Akcja toczy się na fle 
Kongresu Wiedeńskiego roku 18!4-go. Udział biorą nrecza 

  

SABINET 
fscjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, @- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kcsmetycz- 
ny twarzy. Masaż ciała, 
szczuplający (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. 

| W. Z. P 

elektryczny, w;- 

  

OBWIESZCZENIE. 

Komomik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
IX rew., K. Kammelitow, zam. w Wilnie, 
Piekiełko 3 m. 12, na zasadzie art. 1030 
U. P. C. ogłasza, że w dniu 18 styeznia 
1933 r. od godz. 10 rano w Wilnie przy ul. 
Lwowskiej Nr. 2 odbędzie się sprzedaż z 
przetargu publicznego ruchomości, należą- 
cych do Pauliny Dowlaszowiej ma zaspoko- 

jenie pretensji Skarbu Państwa i składają- 
cych się z otomany, dwóch foteli, lustra, 
fortepianu itp., oszacowanych na sumę zi. 
2.800. 

Komornik K. Karmelitow. 

KSŻ, TARROZURIUKAKA 

Lekarze 
CEE WOTOWEREPRZEZA 

DOKTUR | 
Zygmunt 

Kudrewicz 
choroby weneryczne, 
sytilis. skóre i mocza- 
płciowe. Przyjmuje rano 
7—8ipół i 3—6 
wieczorem ul. Zamkowa 
Nr. 15. . 
  

DOKTÓR и 
Janina 

PIOTROWICZ - 
JURCZENKOWA 
ordynstor Szpit Sawicz 
ch=roby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

przeprowsdziła się 

wileńska 34 
li piętro 
przyjmnje 

od 5 — 7 wiecz. 
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Kupno 
i SPRZEDAŻ 

RAPĘTĘTTTYTYWYYYYYYYE 

  

Sprzedaje się 
hakier ziemi 4 kl. od 
Wilna, blisko Kalwarji, 
Wiadomość w Jerczo- 
limce w Szkole Powsz. 
  

Sztucer 
Winchester 

oraz broń Sauera spec 
jalstal cal 12 okezyjnie 
tanio do sprzedania. — 

w, Jańska 8 
Szład Broni. 

  

Lekcje 
BRPO NERRERK 

UDZIELA H+ 

   

  

iekcyj francuski 
—-korepetycje 
go. Mickiewicza 
11 tel. 794 о@ 2 — 4 
po poł. 
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Uczni —uszenice 
przyjmę na mieszkanie 
z utrzymaniem. Cena 
umiarkowana - Wiwal- 
skiego 6-c m 16 Ałdona 

Czechowiczowa, 

  

Mieszkanie 
2 pokoje z kuchnią do 
wyrajęcia. Dawiedzieć 
się Białostocka 6 == \ 
codziennie od 3 pepat 
do 4.30 
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PosZUKUJĄ 
PRACY 

PYYYWWYYYYYFCYWOWYY" 

Adm nistratora 
zarządzającego domami, 
domem ewent. za mie- 
Szkanie obejmie techn, 
bud. solidne referencje. 
Łaskawe oferty do Ad- 
ministracji pod Ą. E. 

    

Absolwent 
Uniwersytetu  (rolmik) 
1. 35 b oficer, presi o 
pracę obo:ętnie jską — 
wy 'sg'odzenie i50 zł. 
mies ewent, gotów na 
wy'azd. Oferty „Słowa 
Legitymacja 284. 

ERSUPEGWNY: 

Różne 
BREERAGZCYH BOSS 

Oddaje się 
w dzierżawę majątek 
Galin o 18 kil m. od 
od Wiina, Majątek dre- 
nowany, gruntu ornego 
75 h ktarów, łąk okoła 
30 hek. Oddaje się bez 
inwentarza. © ferty mad- 
syłać Wilno, Š-to Jerski 
zaułek 3, m 4 Węcłe- 

wowicz. 

POPIERAĄJCI: 

L0.P.F 
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Ciemne łachmany okrywały jej szczupłą 
postać, siwe kosmyki 
pod starej chustki. 

Dal stał zdumiony, nie wiedząc, 

wysuwały się z 

Lo 

to ma znaczyć. Wołną ręką zatrzasnął za 
sobą drzwi. 

— Co to znaczy? — wyrwało mu się 
pytanie. 

Przyszłam tu, wiedziałam, że tu- 
taj tylko możemy się spotkać. 

—- Chaos myśli i 
my Dala. Ten głos! 

uczuć ogarnął |im- 
Przecież to był jej 

głos! Więc ona... Ta staruszka w łach- 
manach?... Nie, to niemożliwe! 

Drżącemi rękami 
pę. Zwrócił się ku niej i 

zapalił gazową lam 
długo wpatry- 

wał się chciwie w jej twarz. 

Te ciemne, piękne oczy miały w so- 
bie tyle życia i młodości, te małe, ener 

giczne usta, były takie świeżet.. 

Uśmiechnął się nagle radośnie, ale 

głos jego brzmiał niepewnie.: 
— Pani? 

(D.C.N.) 

Redaktor w/z Witold Tatarzyński. 
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