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Zmiany w dypiomacji 
teti (Pierwsze dwagi) 

Wiadomość o zmianach, jakie zajdą 

na stanowiskach ambasadorów przy 

Watykanie i w Paryżu, przyciągnie na 

dłuższą chwilę powszechną uwagę. Ustą 

pienie ministra Chłapowskiego, nie jest 
niespodzianką: wielokrotnie już docho- 

dziły głosy, że tych niemal już osiem lat 

na Avenue Tokio było dla naszego am- 

basadora nietylko długim okresem tem 

cięższej, im bardziej odpowiedzialiej 

służby dyplomatycznej Państwu, ałe i 
połączonych z nią, nadmiernie wielkich 

wydatków. Wszyscy wiedzieli dobrze, 

że nigdzie tak, jak nad starą, tradycyjną 

Sekwaną grze dyplomatycznej nie towa- 

rzyszy nieodzownie koszt: ' — coś tam 
jakby pozostało w powietrzu z wiel- 

kich dni Wersalu i majestatycznych po- 

słuchań „Króla Słońca". Wszyscy też 

wiedzą, że jeśli polska ambasada umiała 
w nowej "formie podtrzymać tradycje 

rzymskie Jerzego Ossolińskiego, — to 

działo się to, jak i wówczas z hojnym u- 

szczerbkiem majątku naszego  reprezen- 

tanta. 
Jest to zaledwie szkic, jest to parę 

pierwszych, bezpośrednich uwag, jakie 

uważamy za stosowne napisać już teraz 

na marginesie wczorajszej depeszy. Na 

miejsce ambasadora Chłapowskiego przy 
chodzi z równorzędnego stanowiska 

przy Watykanie hr. Władysław Skrzyń- 

ski. Wyszedł on z dawnej austrjackiej 

szkoły dyplomatycznej. Przy Watykanie 

znałazł się już w tych latach, gdy u nas 

poczęto rozumieć, że jeśli nasz parlamea 

taryzm nie może uniknąć nieodzownego 

zmieniania ministerjum, co kilka tygod- 

ni, a z tem generalnego remu-mćnage u 

we wszystkich urzędach — to jednak 

możeby przynajmniej kulturalnemu  Za- 

chodowi oszczędzić stałego widoku tych 

objawów postępu. W takiej trzeźwienia 

godzinie znalazł się hr. Skrzyński w Rzy 
mie. W kołach byłych dyplomatów szko 

ły austrjackiej przeprowadzano niejedno 

krotnie paralelę pomiędzy nim a jego 

bratem stryjecznym ś. p. Aleksandrem. 

Uderzało, że wypadała ona zawsze po- 

dobnie. Władysław Skrzyński — mówio 
no — to był dyplomata starej marki: 

dypłomata, nie polityk. _ Aleksander 

Skrzyński łączył dyplomatę z polity - 

kiem. 
Był człowiekiem, który trybunę ora- 

tora przedkładał nad konferencje, nad 

ściszone, zdaleka od reportera, zdaleka 

od objektywu pourparlers negocjacyjne. 

Władysław Skrzyński jest tego przeci- 

wieństwem. Przychodzi 4 Watykanu: 
Watykan to jest dziwna placówka w dy 

plomacji. Do kanonów szkolenia dyplo- 
matów należy, by otarli się oni w mło- 

dości o staż sekretarski w tem mocar- 

stwie o paru kilometrach kwadratowycii 

przestrzeni, a setkach miljonów podda- 

nych. Do zwyczaju dyplomacji należy, 

że na szefów watykańskich placówek 

idą łudzie starsi, często starzy, o bardzo 

dużem i bardzo specjalnem  wyrobie- 
niu; zaryzykuję omówienie, nie dla wszy 

stkich jasne: o wielkiej kulturze nego- 
cjacji. Kurja rzymska jest dziedzicem 
wszystkich tradycyj Senatus romani. —- 
Taki człowiek odchodzi z nad Tybru. 

Przed faktem nominacji hrabiego 
Franciszka Potockiego na stanowisko 

ambasadora Rzplitej przy Stolicy Apo- 

stolskiej możemy tylko uchylić głowy. 
Niewątpliwie w osobie kilkoletniego sze- 
ia wydziału departamentu wyznań w Mi 
nisterstwie W.R. i O.P. przechodzi na 
tamtą placówkę człowiek, który te wszy 

stkie trudne i rzadkie walory, jakie 

mieć winien nasz reprezentant przy Wa- 

tykanie, łączy z jeszcze jednym, nie- 

zmiernie zwłaszcza dla nas, na Wileń- 

szczyźnie, ważnym: oto w  przeciwień- 

stwie do od lat żyjącego zagranicą, 

świetnie z jej stosunkami obznajmionego 
hr. Skrzyńskiego, ale oddalonego wsku- 

tek tego właśnie od stosunków w kraju, 
hr. Potocki zna je nawskroś dzięki swe 

mu poprzedniemu stanowisku, zna naj- 
waświejszą, najboleśniejszą,  najbardziei 

palącą tu „kwestję Unji*. Nie można so 
bie naprawdę wyobrazić lepszego przy- 
gotowania, niż to, jakie mógł dać piasto 
wany przez niego urząd: trudno sobie 

wyobrazić zarazem lepszego człowieka. 
Nad stosunkami naszemi ze Stolicą 

Apostolską, z którą tak niedyplomatycz- 
nie silnemi węzłami jesteśmy połączeni, 

jako państwo, jako naród, cywilizacja, 

unoszą się niemniej jak cień dwie rze- 

czy: sprawa polityki unijnej, która 

nas, autochtonów, zrosłych z tym kra- 

jem, przedstawia się nietylko jako wadili 

wa z punktu widzenia polskiego, ale ja- 

ko niemniej wadliwa z punktu widzenia 

katolickiego. Niestety, konkordat nasz, 

co do którego najpoważniejsi przedsta- 
wiciele nauki prawa kościelnego wypo- 

wiedzieli się w sposób krytyczny już w 

czasie jego zawarcia, umożliwił przez złe 

ze strony polskiej sformułowanie na- 

szych postulatów, wytworzenie tego ca- 

łego stanu rzeczy, który określamy pc- 

tocznie jednem słowem: „Albertyn*. 

la 

Było to naszą winą, raczej winą 

człowieka, który, będąc w krytycznym 

(— cest bien le mot!) momencie mini - 

strem wyznań zawarł go, jak wiadomo, 

bez szukania porozumienia z polskimi 
specjalistami prawa  konkordatowego. 

Stanisław Grabski nie okazał tu ani t- 

chę więcej przewidliwości, ani trochę 

więcej poczucia interesu państwa, ai 

trochę bardziej na szerszy horyzont na 

przelotny efekt zakrojonego realizmu, 

niż przy szef d'oeuvre swego życia, któ 

rego zaczyna się trochę zapóźno wypie- 

rać: Traktacie Ryskim. Można  powie- 
dzieć, że przy konkordacie ze Stolicą A= 

postoiską były tylko mniejsze „możliwo- 

ści szkodzenia* niż przy traktacie pokoju 

z Rosją Sow., — ale gdy się to mówi, 

to chyba wolno na zakończenie dodać, 

że w wyzyskaniu i tych skromnych moż 

liwości szkodzenia okazał się p. Grabski 

niezaprzeczonym mistrzem. 

Tem trudniejszą, tem więcej wysiłków 

i zdolności wymagającą jest dziś praca 

naszego ambasadora przy stolicy Apo- 

stolskiej, praca obciążona tak lekkomyśl 

ną innych hipoteką. Nim powrócimy do 

tych zmian na naszych placówkach za- 

granicznych wyraźmy w tych  „pierw- 

szych uwagach* nietylko nadzieję, że 

nieznany nam jeszcze następca hr. Po- 

tockiego w Min. Wyznań nie będzie mu 

siał zapoznawać się dopiero z najba”- 

dziej draźliwem zagadnieniem swego re- 

sortu:, ale że będzie najlepszym konty- 

nuatorem tych wszystkich prac, które dla 

podniesienia kleru prawosławnego, rze- 

czy tak wielkiej wagi, były przez jego 

poprzednika rozpoczęte. K. P. 

LL ETERNIA 

NOWY RZĄD W GRECJI 

ATENY. PAT. Włobec trudniošci ma 
jakie miatrafił Cafannanis przy tworzeniu 
nowego rządu, prezyden republiki powie- 
rzył tworzenie mowego rządu Venizelo- 
sawii, któremu udało się sfonmować nowy 
rząd w bamdzo krótkim czasie. Lista ga- 

bimetu przedstawia się jak następuje: — 

prezes rady ministrów — Venizelos, ŻĘ 

sprawy zagraniczne Michslakopulos, 

sprawy wewnętrzne — Manys, finanse — 

Cafamidanis, komuniikacja — Papandrui, 
rolnietwo i gospodanstwo narodowe — Pa- 
panastasiu, wojna — Katechakis, Nowy 
rząd złożył już przysięgę. 

LLOYD GEORGE NIE PRZESTANIE... 

LONDYN. PAT. Lloyd Geonge obcho- 
dzii dziś 70-tą mocznicę urodzin. Zapytany 
czy zamierza jeszcze powrócić do kierow- 
nietwa partją, oświadczył, że nie zamie- 
rza objąć stanowiska leadera, ale że nie 
ustanie w dawaniu kmajowi swych rad 
i wskazówek, niezależnie od tego, czy znaj- 
dą ome uznanie, czy nie. 

SCHRONISKO $W. BERNARDA 
W: TYBECIE 

ZURYCH. PAT. Zakonnicy z klasztoru 
ra pnzełęczy św. Bermanda O. O. Melly i 
Ocomos w towarzystwie dwóch nowiejuszy 
udali się do Tybetu, by założyć tam schro- 
nlisko i klasztor na wysokości 4500 metrów 
na przełęczy Si La, przez którą prowadzi 
uczęszczama droga karawanowa. Nowa pla- 
cónika również nosić będzie nazwę schro- 
niska św. Bemarda. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
b WANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 
GRODNO — Księgarnia 1-wa „Ruch*. 
HORODZIEj — Księgarnia Kol. „Ruch“ 
KŁECK — Skiep „jedność* 
LiDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIŁĆ — Księgarnia Kol. „Ruch*. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia jJażwińskiego. i 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 
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(LS ESU MKS DUETAS 

Min. Pieracki odpiera zarzuty opozycji ” 

| CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 

Łaszuk. , 
WOŁOŻYN — 

ś Dalszy ciąg obrad Komisji nad budżetem Min. Spraw Wewnęt'znych 
WARSZAWĄ PĄT. — W. dalszym 

obrad wczorajszych sejmowej komisji budżeto 
wej przemawiało szereg posłów. 

Następnie obszerne przemówienie wygiosił 
minister spraw wewnętrznych  Pieracki, dając 
wyczerpujące wyjaśnienia w kwestjach, poru- 
szonych w toku dyskusji. 

Szczególnie ostre zarzuty spotkało, jak co- 
rocznie, .stosowanie przepisów o stowarzysze- 
niach, zgromadzeniach i przepisów prasowych 

0. W. P. 

Struktura OWP była pod względem praw 
nym nieuregulowana, bo raz chciano uchodzić 
za stronnictwo polityczne, raz za stowarzysze 
nie. W programie oficjalnym OWP zakreślił 
sobie hasła, które z początku nie budziły nie- 
ufności, lecz pod pokrywką tych haseł przy- 
świecały inne tendencje. Minister wymienia róż 
ne wypadki, w których występowali czionko- 
wie OWP, jak zerwanie godła państwowego, 
przygotowanie rozruchów bezrobotnych, zabu- 
rzenia podczas imienin Marszałka Piłsudskiego 
różne awantury uliczne przy obchodzie swięta 
niepodległości, odezwy, ulotki. Te wykrocze- 
nia skłoniły władze do rozwiązania OWP w 
tych województwach, gdzie były te wypadki. 

POLICJA I STRAJKI 
Przechodząc do spraw policji, stwierdza p. 

minister, że każde nadużycie jest najostrzej Xa 
rane i oddawane sądom. Co się tyczy straj- 
ków, to jeżeli strajk jest polityczny, t. j. wy- 
mierzony przeciw państwu, nie może być tole- 
rowany, jeżeli zaś ma charakter ekonomiczny 
— to władze bezpieczeństwa nie wtrącają się, 
dopóki nie dochodzi do ekscesów. 

UKRAIŃCY I BANDY POLESKIE 

W sprawie ukraińskiej i wogóle mniejszo 
ści narodowych rząd stoi nadal na stanowisku 
wyłuszczonem w deklaracji ministra z dnia 16 
stycznia. Ogólna linja współżycia polsko - u- 
kraińskiego musi być przeprowadzona, czy to 
się podoba, czy nie podoba z tej i tamtej 
strony. Istnieją poważne trudności i chwilo 
we podrażnienia z powodu ubolewania god- 
nych w: w Małopolsce Wschodniej.— 
Minister stwierdza jednak, że zwłaszcza przy- 

ESS TEL TENS IRR ESI 

Sytuacja w rolnictwie 
PRZEMÓWIENIE MIN. LUDKIEWICZA: 

WARSZAWA. PAT. Sejmowa komisja 
budżetowa na wtonkowem posiedzeniu — 
rozpoczęła debatę nąd preliminarzem bud- 
žetowym  Ministerstwa  Rolnietiya i Re- 
gorm Rolnych. 

POGLĘBIENIE KRYZYSU 
Zabrał głos minister nolnietwa Ludkie- 

wicz. 
Kryzys światowy: w moku bieżącym po- 

głębił się. Pogorszyły się warunki popytu 
oraz stosumki finansowo - kredytowe. W 
naszym biłansie handlowym mamy spa- 
dek ekspontu wolniczego w, 11 miesiącach 
1932 roku o 375 miljonówi zł,, czyli  49,6- 
pnoe. Najbardziej dotknął 'ten spadek arty- 

kuły zierzęce. Eksport masła spadł o 93 
proc., mięsa o 87,1 prłoc., tmzody chlewnej 
57,5 proc. Musimy być przygotowani na 
to że ceny artykułów rolniczych nadal po- 
zostemą niskie. 

Obrniżono stopę procentową. Bamku Pol-. 
skiego, stopę legalną i bamkową iloraz pro- 
cent od długów pieiniężmych małej wła- 

hości rolnej. Ustawa z 20 grudmia 1932 
roku obniża oprocentowanie niektórych 
wierzytelności długoterminowych. 

STOSUNKI HANDLOWE, IZBY ROLNI- 
CZE, PARCELACJE 

Wiełką uwagę rząd przywiązuje do mcz- 
budowy meszych stosunków hamdlowych, 
Wzięliśmy udzial w organizacji porozu- 
miemia międzymanodowego w sprawie han- 
diu drzewnego. Pro adzimiy politykę współ 
pracy państw bloku molniczego, Pod ko- 
niec roku 1932 ogłoszono mową taryfę cel- 
ną, która ma wejść w życie w paździer- 
miku 1933 roku. Łącznie z tem Polska musi 
zrewidować większość dotychczasowych 
trfaktatów hamidliowiyich. Dalszym krokiem 
pomocy rolniettwu była akcja, ułatwia- 
jąca rolnikom obsługę kredytów. Nie- 
długo nastąpią dalsze etapy ustawodaw- 
stwa finamsowo - wolnego. 

W majbliższym czasie nastąpi wpro- 
wadzenie w życie Izb Rolniczych. Izby 
Rolnicze będą najściślej vwiązeme' z dobro 
wolnemi organizacjami rolmiczemi i samo- 
rządem terytorjalmym, 

Akcja parcelacyjna odbywająca się 
na podstawie ustawy z 1925 roku nie mo- 
gła dać dobnych wyników, gdyż ta 
kompromisowa ustawa powołała do życia 
szereg gospodarstw miieudałych. 

FATALNY STAN PRODUKCJI 
DRZEWNEJ 

  

: Stam produkcji dnzewnej przedstawia 
się tak źle, że wymaga środków dla przy- 
wrócenia rentowności produkcji leśnej, 
Produkcja drzewna ZSRR stele wzrasta i 
dosziła do 324 milj. mtr. sześciennych Ko- 
nieczne więc są w zakiresie politylki drzew- 
nej specjalne zarządzenia, mogące utrzy- 
ZE czasowy stam posiadania na 
p zagranicznych. 

jednak lasy państwowe. mimo maj- 
gorszych obecnie konjunktur i wai : г Е dunktur i warunków, 

nikom zatrudnienie j mpowiększej s 
ści Laksportu Polski, to midoornie. goepo- w mich nie jest z ARA zarzucają. Jest tak zła, jak niektórzy 

mrozów zamarzły, 

wódcy ukraińscy postępują w tyle za społeczeń 
stwem, które już zastosowało się do ogólaych 
wytycznych współżycia.— Całe społeczeństwo 
musi się odciąć od wypadków teroru. Wspom 
niano 0 rzekomych koniideutach w ukraiń- 
skich szkoach średnich. Mówca zapewnia, że 
tego objawu miema i jeżeliby był jakiś spora 
dyczny wypadek -- to będzie nie po 
tępiony. Poruszono tu sprawę band dywersyj 
nych na Polesiu. Faktyczny stan sprawy przed 
stawia się w ten sposób, że banda po rozwią 
zaniu komunistycznej organizacji Zachodniej 
Ukrainy, utworzyła się banda na terenie 7 gmin 

powiatu kowelskiego i koszyrskiego i poczę 
ła dła zdobycia środków żywności organizo-- 
wać napady bandyckie, przykryte hasłami ko 
munistycznemi. Ministerstwo  zarządziło Oczy- 
szczenie terenu. Bandę po usilnym oporze zlik- 
widowano. 

Po przemówieniu p. ministra zabrał głos 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw We 
wriętrznych Korsak, wyjaśniając szereg spraw 
z dziedziny samorządowej. Po końcowych wy 
jaśnieniach referenta Pączka budżet Minister - 
stwa wraz z dwiema  poprawkam i referenta 
przyjęto w drugiem czytaniu. 

  

Zniżka taryfy przewozu artykułów rolniczych 
WARSZAWA. PAT. Ministerstwo Ko- 

munikacji przyznało znaczne zniżki na 
przesóz artykułów rolniczych poza znii 
kami, wprowadzonemi już swego czasu. 

Nowe zniżki tamyf kolejowych dla rol- 
nietiwa ogłoszone zostaną (w jednym z naj- 
bliższych mumenów „Dziennika  Tanyf“ 
ministerstwa komunikacji i zaczną obo- 
wiązywać od dnia ogloszenia. 

I tak na przynóz zboża, masion, roślin 
strączkowych do 100 klm, zastosowana 
będzie zniżka 25 proc. 

Na przewóz zboża i mąki powyżej 100 
klm. — 10 proce. zniżki, — ziemniaków 16.7 
pnoc., otrębów, kuchów it. p. paszy treś- 
ciwej do 100 kiim. — 2% proe., ponad 100 
kim. — 10 proc., — gmochu, fasoli do za- 

głębia węglowego — 30 proc., — przesy- 
łek wagonowiych mieka do większych oś- 
rodków spożywczych 18,1 pome., —2 wyb, 

  

w przesyłkach drobnicowych 25 proc., — 
drobiu żywego i bitego 20 proc., — sera 
krowiego 41,2 proc., — sadzenek, szczepów 
i drzewek owocowych leśnych i ogrodo- 
mych 30,3 proc. 

Dalsze zniżki rwymoszą na: Konopie i 
ten nfemiędlony na eksport 66,1 proc, — 
lem i komiopie międlone lecz nie czesane 
ma ekspont 23,2 proe., — pakuły ma eksport 
49,4 prioje., nasiona i sadzeniaki na eksport 
30 proc., jaja w przesyłkach drobnicowych 
15 proc. zniżki, 

Znaczne zniżki przyznane zostały przy 
przewozie sztucznych mawozów: dla wa- 
pienia mawiozowego 20 pnoc., nawozu pota- 
sowiego do 10 proc., i to na odległość do 

600 klm., — zaś ponad 600 klm. zniżka wy- 
moBi 21,8 proc. Zniżka dla superfosfatu wy- 
nosi 10 pmoe. 

———200- 

Porty bałtyckie zamarzły 
tylko Gdynia wolna od lodów 

GDYNIA PAT. — Według danych ob 
serwatorjum Państwowego instytutu Me 
teorologicznego w Gdyni, do rzędu por- 
tów bałtyckich, które wskutek ostatnich 

przybyła Kłajpeda, — 
Dojazd do portu utrzymują lodołamacze. 

W Niemczech lodołamacze pracują w 
Królewcu, Szczecinie, Warnemuende i 
Sztalsundzie. 

Gdynia jest wolna od Iodu i 
ga odbywa się bez przeszkód. 

żeglu- 

  

Obniżka cen prądu elektrycznego 
WASRZAWĄ PĄT. Podjęta ostatnio przed 

tygodniem przez ministerstwo spraw wewnętrz 
nych akcja ryczałtowego obniżenia cen prądu 
elektrycznego przez elektrownie w Polsce. da- 
ła pozytywne wyniki, gdyż producenci ze swej 

strony wyrazili już zasadniczą zgodę. W ten 
sposób zatargi o ceny prądu, które były powo 
dem t. zw. strajków abonentów elektryczności 
ustaną. 

Trzy wyrski śmierci 
SKAZANIE MORDERCÓW KS. MOSTOWSKIEGO—WOJCIECH KNAPIK 

POZNAŃ PAT. — Dzisiaj o godzinie 14-ej 
sąd doraźny wydał wyrok przeciwko 2 miorder 
com ks. Masłowskiego, Bednarczykowi i Grel- 

ce. Sąd uznał obu oskarżonych winnymi zarzu 
canej im zbrodni morderstwa rabunkowego ia 
osobie ks. Masłowskiego w dniu 30 grudnia r. 
ub. i rabunku z bronią w ręku na osobie 15- 
letniego Liedtkego, na szosie pod Środą dnia 
2 L rb. i skazał obydwu na karę Śmierci 

przez. powieszenie. 
Obrońca oskarżonych zgłosił na ręce prze- 

wodniczącego trybunau prośbę o łaskę do P. 
Prezydenta Rzeczypospolitej. Bezpośrednio po- 
tem prokurator połączył się teleionicznie z kan 
celarją cywilną P. Prezydenta i przedstawił 
prośbę skazanych. 

SOSNOWIEC PAT. — Dzisiaj zakończyła 
się tu doraźna rozprawa przeciwka Wojciecho 
wi Knapikowi, mordercy stróża kopalni Stani- 
sława Miglusa i policjanta Łudzika. O godz. 
17 przewodniczący trybunału ogłosił wyrok,— * 
skazujący Knapika na karę śmierci przez po- 
wieszenie. Obrońca zwrócił się do p. Prezyden 
ta Rzeczypospolitej z prośbą o ułaskawienie. 

WARSZAWA 17. I. (tel. własny). — Pre- 
zydent Rzeczypospolitej nie skorzystał z przy - 
sługującego prawa łaski w stosunku do skaza 
nych na śmierć Wojciecha Knapika, mordercy 
policjanta w Sosnowcu oraz Grelki i Bednar 
skiego, zabójców ks. Masływskiego w Pozna-- 

niu i wobec tego wyroki śmierci zostaną wy 
konane rano w dniu 18 bm. 

Przeciw nadmiernym wymierom podatkowym 
DONTOSLY OKOLNIK MIN. SKARBU WSPRAWIEWYMIARÓW PODATKOWYCH 

Mim. Skambu rozesłało do izb i urzędów 
skanibowtych doniosły okólnik w sprawie 
wymiarów podatkowych. 

W wyniku przeprowadzonych z ra- 
mienia Mim. Skambu lustracji urzędów skar- 
bowych stwiendzomio, iż miejednokrotnie 
urzędy skarbowe wymierzają  płatnikom, 
którzy mie prowadzą prawidłowych ksiąg 
handlowych lub ksiąg gospodarczych, po- 
datek przemysłowy od obrotu i dochodo- 
wy м wysokości wymiaru ustalonego z r. 
ub, bądź też nawet w wysokości wyższej 
amiżeli w latach poprzednich 

Stwierdzono przytem, że tego — о- 
dzaju wypadkach urzędy skarbowe nietyl- 
ko mie posiadały konkretnego materjału 
w postaci odpowiednich informacji, lecz 
lecz nawet nie przepnowadzały uprzednio 
żedmych dochodzeń  któreby uzasadniały 
wyższe wymiary. 

Ponieważ wskutek przytoczonego wy- 
żej postępowamia urzędów skarbowych w 

dobie obecnego . kryzysu gospodarczego, 
wyńlaawza się w społeczeństwie nastrój 
mieprzychylmy dla wszystkich poczynań 
władz skambowych, w konsekwencji czego 
platmicy powstrzymują się od płacenia 
podatków, nadto zaś nastrój ten: wyzy- 
skiwany jest przez pewne czynniki dla 
celów, agitacyjmych, poleca się prezesom 
izb skarbowych wydać podwładnym u- 
rzędom odpowiednie zarządzenie, aby kie- 
rowmiey urzędów zwracali specjalną u- 
wagę na mależyte ujęcie osiąganych przez 
płatników obrotów i dochodów jak rów. 
nież, aby w każdym wypadku były uza- 
sadnione, bądź to otrzymanemi imforma- 
cjami, bądź też opiniami rzeczoznawców, 
powołanych z pośród fachowców i osób 
dających rękojmię ucziwej oceny. 

Rząd litewski odmówił wizy praf.Szymańskiemu 
DYNEBURG (tel. własny). — Profe- 

sor Szymański został zaproszony przez 

litewskie stery naukowe do wygłoszenia 

szeregu odczytów na uniwersytecie Wi- 

toida Wielkiego w Kownie, z dziedziny 

okulistyki, Litewski świat naukowy, któ- 

ry się zwrócił w tej sprawie do prof. 

Szymańskiego, powiadomił go jednocześ 
nie, że otrzyma pozwolenie na wjazd 
do Litwy. Jednakże wczoraj niespodzie- 
wanie odmówiono profesorowi Szymań- 
skiemu wizy wjazdowej, wobec czego 

zmuszony on był powrócić z Dyneburga 

do Wilna. 

i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. 

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PINŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Księgarnia J. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 3. 

Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

    

   
    

nomunikaty Oraz 
25 prac. drozej. 

ELEGRAMY 
WYROK W SPRAWIE 

TRAMWAJARZY 
WARSZAWA. PAT. W dmiu dzisiej- 

szym 'warszaąaski Sąd Okręgowy ogło- 
sił wyrok 'w sprawie kilkunestu tramwa- 
jarzy, oskarżonych o dziallność antygań- 
sitfwoną w czasie strajku tramwajarzy 
w róku 1931. Sąd skazał głównych oskar 
żemych Stefana Ostrowskiego na 5 lat 
więzienia, „Aleksandra Kłosa na 4 lata. 

Jana Maleckiego i Władysława Skrzyp- 
ka i Marjanma Ohęcińskiego każdego na 
3 łata oraz Stanisława Zawadzkiego i Jana 
Chudego po 2 lata więziemia. Pozostałych 
oskarżonych Sąd uniewinnił. 

KONKURS KWARTETÓW POLSKICH* 

WIARSZAWA. PAT. Na odbytym w sa- 
li koncertosej Konserwatorjum  pierw- 
szym konkursie polskich kwantetów smycz 
kowych — jury pod przewodnictwem rek- 
tora Eugenijusza Morawskiego pnzyzma- 
ło pierwszą nagrodę kwantetowii polsikie- 
go Towamzystwa Muzycznego «e Lwowie, 
w składzie: Henryk Czapliński I skrzyp- 
ce, Marek Rak П skrzypce, Marjan Lo- 
berzewski, altówka, Piotr Pnzeszyczka, vio- 
lonczela, 

Do konkursu stanięły ogółem trzy kwar- 
tety, jeden wanszawski i dwa lwoaskie. 
Obecna nagroda jest magrodą pnzechodnią 
Następny komkurs odbędzie się w marcu 
reku przyszłego. 

UŁANI ZAMORDOWANI W 1920 R. 

RÓWNE. PAT. W miasteczku Klewań 
niedaleko Równego, na podwórzu jednegx. 
z mieszkańców, odkryto przed kilku tygod 
niami szczątki zwłok tmzech ułanów pol- 
skich, zamordowamych w czasie najazd 
bolszewickiego wr. 1920, 'W dniu dziesiej- 
szym z inicjatywy Zw. Strzeleckiego od- 

się umoczysty pogrzeb ofiar bamba- 
stwa. W pogrzebie wziął udział ba- 

aljon honorowy załogi, z orkiestrą, od- 
ział Zw. Strzeleckiego, osadnicy woj- 

skowi i twmy miejscowej ludniości pol- 
skiej i ukmejńskiej. 

'NOWE UTWORY PADEREWSKIEGO 

PARYŻ. PAT. W dniu 18 stycznia Pa- 
derewski wyjedzie z Cherbourga na pokłą - 
dzie okrętu „Berenigania” do Nowego Yorku 
Paderewski udzielił wywiadu współpra- 
ceownikowi „Paris - Soir”,, przyczem mię- 
dzy immemi oświadczył, że w ciągu ostat- 
mich 2 miesięcy, przebywając w swej po- 
siadłości w Szwajcarji, intensy»mie pra- 
cował, 

Nowe swe utwory zamierza odegrać w 
ach Zjednoczonych. Pozatem Pade- 

wykona utwory Bacha, Becthove- 
ma, a przede» kzystkiem Chopina. 

_Program Paderewskiego obejmuje po- 
nadio dawne jego utwory, jak sonaty 
i symžonije oraz słynny menuet klasyczny, 

E oo całym świecie. W maju b. r. 
aderowski zamierza ybyć jeszcze 

do Paryża. z > 

LOTNICZKI, KTÓRE ZGINĘŁY 
W DŻUNGLI 

NAIROBI. (Afryka), Pat. Dsie totni- 
czki angielskie, Page i: Salebanker, które 
jak donoszono zostały odnalezione w 
dżungli, doznały w czasie przymusowego 
lądowania obrażeń, [Page ma złamaną mo- 
£ę, zaś  Salebarker ma poranioną twarz. 

4 przewieziono do szpitala w Na- 
inobi 

NIEBYWALE MROZY W HISZPANII 
PARYŻ, (PAT. Fala zimna jaka panuj 

od kilku dmi mad północną i a 
Hiszpanją, przybrała dziś zmawznie ma 

sile. Termometr wskazuje minus 13 stop- 
ni. Opady śnieżne są bardzo obfite. W 
Madrycie warstwa: śniegu wymosi 19 cm. 
czego od wielu lat nie notowatno. 

CYKLON NAD LIZBONĄ 
PARYŻ. PAT. Nad Lizboną szałał u- 

biegłej nocy cyklon, Wicher powyrywał 
drzew: a z korzeniami, słupy telegraficzne 
i pozrywał dachy z wielu domów. Staltki zakotwiczone w poreie lizbońskim, znacz 
nie ucierpiały wskutek burzy. 6 mniej- 
szych okrętów zatonęło. Z trudem zdołano 
uratować ich załogę. 

WŚCIEKŁY SZAKAL 
BASSIRAH. PAT. Wściekły szakai — 

pogryzł 15 osób i kilka sztuk bydła. Po- ° 
kąsane osoby odwieziono ma kurację @- 
instytutu pasteurowskiego w Badgadzie. 

POŻAR W OŻAROWIE 
RÓWNE PAT. W Ożarowie, w fabryce 

wyrobów drzewnych wybuchł groźny po- 
żar, który strawił cały oddział formierów 
wraz z magazynem i maszynami, Same 
zniszczone przez pożar maszyny fabryczne 
kosztawaly 168 tysięcy dolarów. Ustale- 
niem przyczyn pożaru zajęły się władze 
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Kto wygrał 200 tysięcy? 
WARSZAWA. PAT, Państwowa Lo- 

terja Klasowa: Główna wygrana 200 tys. 
złotych padła na Nr. 4,291, Wygraną 15 
tys. wygmał los Nr. 97,567. +



SILVA RERUM 
Już zaznaczyliśmy, iż sprawa pań- 

stwowej nagrody literackiej zaczyna po- 
ruszać świat literacki. No, bo otrzyma- 
nie nagrody, chociażby i kryzysowo ob: 
ciętej, ma niemałe znaczenie, jako wy- 
różnienie wyjątkowo zaszczytne, i jako 
znaczny zasiłek materjalny. O charakle- 
rze państwowej nagrody _ literackiej 
szczegółowo informuje „Gazeta Polska 
(15) = 

Szeroki ogėt nie dość jasno zdaje sobie 
jeszcze sprawę, jak pisarze w porozumieniu z 
czynnikami rządu, oraz samorządu pojęły i w 
czya wcieliły dość trudny problem rozdawni- 
ctwa nagród. Nie rozumie Się jeszcze u nas 
do czego zmierzają, kogo mają odznaczać i 
za co poszczególne miasta, co zaś ma na oku 
nagroda. Rzeczypospolitej. 

Nagroda Rzeczypospolitej ma już swoją 
tradycję. Przy rozdawnictwie pierwszeństwa 
chodzi tu o najlepsze dzieło w przeciągu 3-ch 
lat ostatnich bez względu na gatunek twórczo 
ści (proza, poezja, drainat, wielka publicysty- 
ka nawet). Tak więc fundator nagrody tej 
(którym jest w danym wypadku Rzeczpospo- 
lita) ma na myśli pobudzanie bieżącej twór- 
czóści i podkreślanie w tej twórczości naj- 
wyższych etapów, osiągniętych za trzy ostat- 
nie łata. Dopiero na drugiem miejscu uwzlęd 
mia się przy udzielaniu nagrody Rzeczypospo- 
iej sprawę tak zwanego całokształtu twórczo 
ści literackiej. 

Wszyscy łaureaci Rzeczypospolitej zostali 
uwieńczeni nie za całokształt swej działalno- 
ności pisarskiej, lecz za poszczegółne dzieło. 

Nagroda państwowa, jako ogarnia- 
jąca wszystkich pisarzy polskich, ma 
więc specjalne zadanie i różni się pod 
tym względem od nagród regjonalnych. 

Całkiem inna zasada przyjęta została przy 
rozdzielaniu nagród poszczególnych miast poł- 
skich. Tu właśnie wzięto pod uwagę cało- 
kształt działalności pisarza. Miastą zwracały 
więc uwagę na syntetyczny prolil całego dzie 
ła literackiego, wważając, iż takiego a nie in- 
nego twórcę przez nadanie nagrody literackiej 
narzucają uwadze mieszkańców, lecz równo- 
cześnie związują poniekąd ze sobą. 

Nagrody więc poszczególnych miast, 
zgóry ograniczające ilość kandydatów 
do osób, bezpośrednio związanych z od- 
powiednim terenem, wyrażają uznanie 
nietylko za znakomitą działalność pisar- 
ską, ale i poniekąd za służbę piórem na 
rzecz ściśle określonych terenów. 

Tu więc może znaleźć ujście nietylko upo 
dobanie literackie, społeczne, łecz nawet (w 

' szerokim zarysie) pewna tendencja polityczno 
społeczna. Świadczą o term poszczególne na- 
grody i tak nagroda miasta Sosnowca (nie- 
stety, już nieistniejąca) przyznana Andrzejowi 
Strugowi, czy miasta Poznania, Romanowi 
Dmowskiemu. 

Rzecz jasna, iż posądzanie wszyst- 
kich sądów konkursowych o tendencyj- 
ność, byłoby niesłuszne i krzywdzące. 
Przeciwnie: łatwo jest wskazać na wy- 

' jątkową bezstronność sędziów. Tak np. 
Łódź przyznała nagrodę  Świętochow- 
skiemu, Briicknerowi i Tuwimowi. Ро- 
ważnie zachowuje się i Warszawa, nie 
uznająca różnic dzielnicowych: 

Poza nagrodą państwową, wieńczącą naj 
iepsze dzieło trzechłecia , najwyżej pod wzgle 
dem braku uprzedzeń regjonalnych i wszelkich 
kich hołdów dla „tutejszości* utrzymała swój 

. kurs nagroda literacka Warszawy, odznacza- 
jąc, bez różnicy dzielnicowego pochodzenia 
pisarzów, tak odmiennego typu, jak Sieroszew 
ski, Weyssenhofi i Orkan. 

: Któż w bieżącym roku zdobędzie 
nagrodę państwową?.. —jeżeli sądzić 
podług wyników ankiety, zorganizowa- 
nej przez ABC, czy nie największe szan 
se będzie miała Dąbrowska. 

A co jest w Wilnie?. 
Ach, niema chyba w żadnem mieście 

na świecie tylu „zasłużonych pisarzy”, 
ile wykazuje nasza ankieta, ale nien'a 

ZANIEDBANE 

też i... nagrody!. 

1 ZNISZCZONE R E C E 

udelikstaia natychmiastowo, wybiela, 
chroni od łuszczenia i odziębienia 

KREM PRAŁATÓW 

PERFECTIOM 
Do nabycia w pierwszorzędnych per“ 

tume:;ach  saladach aptecznych, 
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Urocz 
W niedzielę o godz. 10 w sali tro- 

nowej Watykanu kierownik  kancelai;i 
Apostolskiej, Mgr. Bianchi - Caglies;, 
przedstawił Ojcu św. tekst bulli, ogłasza 
jącej Jubileusz prosząc o zezwolenie na 
jej publiczne ogłoszenie. 

MOWA OJCA ŚW. 

Papież, przekazując ze swej strony 
bullę dziekanowi protonotarjuszów Apu 
stołskich Mgr. Józefowi Wilpertowi, о- 
świadczył, że nieskończenie jest raz z 
ogłoszenia bulli, dotyczącej Jubileuszu 
nadzwyczajnego, nadzwyczajnego nie 
dlatego, by miał być mniej uroczystym 
ed jubileuszów zwykłych, lecz, przeciw 
nie, że powinien odznaczać się szczegól 
ną solennością ze względu na to, iż 
dotyczy obchodu pamiątki Odkupienia. 

Ogłoszenie nowego Roku Świętego 
jest hasłem pokoju w najwyższem  tego 
słowa znaczeniu, pokoju między ludami 
i narodami, pokoju między ludzkością i 
Bogiem, który jest dobrem najwyższem, 
tem bardziej szacownem, skoro się po- 
myśli, że Chrystus Pan przyszedł na 
świat, aby pokój ten przynieść przez 
Krzyż Swój, zmieniając go z symbolu 
potępienia na symbol Zbawienia. 

Ojciec św. wyraził przyteim  życze- 
nie, by ogłoszenie pokoju duchowego po 
ciągnęło za soba wszystkie te dobra, ja- 
kich z aktu tego należy się spodziewać. 

Bulla przypomina ustanowienie św. 
Eucharystji, Mękę, Ukrzyżowanie i 

Śmierć Pańską, ogłoszenie pod Krzyżem 

N.M.P. jako Matki naszej, Zmartwych- 
wstanie Pańskie, udzelenie władzy odpu 

szczenia grzechów Apostołom, ustano- 

wienie prymatu Piotra i jego  następ- 

ców, przypomina Wniebowstąpienie, Ze 

słanie Ducha św. i pierwsze nauki apo- 

LIST z ROSJI 
ODWROTNA STRONA „PIATILETKI" 

Niejaki Siedłowski mieszkaniec jedmej 

z wsi powiatu dziśnieńskiego, otaszymał 

cd swego kirewnego z okolie Permu, z pe- 
mniej miejscowości ina Uralu, list którego 

autentyczność nie ulega najmniejszej wat- 

pliwości., 

Autor listu zbiegł swego czasu do S0- 

wietów. List swój mozpoczynażyczeniami 
z okazji świąt Bożego Narodzenia, zau- 

ważająe z gomyczą, iż sam zapomnieć mu- 

si o świętach, gdyż iw Sowiietach spędza — 
swe młode lata w bardzo wielkiej nędzy. 

Cierpi bardzo często głód, ciężko pracu- 

je, aby zanobić na głodową poncję Żyw- 

mości, każdy kawałek razowego chleba 

bierze do ręki z radością, Pisze dalej, że 

jakkolwiek w domu żył w. trudmych 'warun- 

kach, to jednak, gdyby wiedział, eo go cze- 

ka w ZSSR — nigdyby nie zmienił swej 
rodzinnej wsi ma obczyznę. Sytuację jego 
pogarsza fakt, że wszyscy  uciekimienzy 
pnzebywający w Rosji, zaliczeni są do mzę- 
du zesłańców, traktowanych z wielką mie- 
ufnością. Bolszewicy nie dowierzają (im 
i podejrzewają, zwłaszcza od czasu, ikie- 
dy miektórzy zbiegowie poczęil sowietom 
szkodzić i uciekać z powrotem do Polski. 

Wamunki życiowe tych „zesłańców po- 
gowszyły się od tego czasu znacznie. 

Otrzymują ma całodzienne wyżywienie 

* tylko 800 gr. chleba i obiad. składający 

się z 200 gr. chleba i talenza (postnej ka- 

pusty. 

Dodatek w postaci 2 (kg. kaszy miesię- 
cznie został odebrany. Z zamabianych 120 
rubli miesięcznie mie można mic kupić 
ami ma qymku, ani w koopenatywie wobec 
wysokich cen. W wolńym handlu jeden: ki- 
dogmam chleba kosztuje 5 rubli, a tłusz- 
czów zupelny brak, mie można ich kupić 
mawet za 100 zł. kilognam. 

Odzieży również nie ma, to co otrzyma- 
mo — stamczy — jak pisze autor listu — 
zaledwie „dla przykrycia magości*. Lecz 
ną ubwamie nikt już w ZSRR nie zwraca 
uwagi, myśląc jedynie o kawałku chleba. — 
Żywność wydawana jest ma kartki w tak 
małej ilości, że nie starczy na zaspokojenie 
glodu, wabec czego ludność buntuje się, 

użne 
ŻYCIE UŁATWIONE I SKOMPLIKOWANE — UWIEŃCZYĆ CHOROMAŃSKIE - 

GO. — DLACZEGO MAGISTRAT COFNĄŁ? — 

— Wszędzie nazywają go przemiłym 
— to ulubione warszawskie słówko jak 
by on jeden wyssał z publiczności na 
swój użytek. Zapytajcie gdziekolwiek: 
kto jest przemiły? — Odpowiedź: Boy! 
Uwielbia go towarzyszka dr. Budzińska- 
Tylicka jako tego Prometeusza, który 
niemal wykradł niebu dla ziemian ogień 
miłości, przez to że wytrzebił go z na- 
stępstw; uwielbia go niejeden towarzysz, 
przejęty nawskroś ideologią Ziemiań- 
skiej, Deputacja dzieci nienarodzonych 
przychodzi do niegó z hołdem i wdzięcz 
nością, prowadzona przez wieszczkę Ró- 
żowej Magji panią Pawlikowską - Jas- 
norzewską. Egerja boyizmu pani Krzywi 
cka opowiada, jak to, gdy Boy wejdzie 
do Ziemiańskiej, oczy kobiet tęsknie ob- 
racają się ku niemu... - Polska zapchana 

„jest jego książkami i ideami; młodzie- 
niec, który dawniej swej narzeczonej ©- 
fiarowywał książeczkę do nabożeństwa, 
kupuje jej teraz Boya; co trzeci literat 

i dziennikarz korzysta z każdej sposob 
ności, aby o Boyu choćby w nawiasi: 
mrugnąć okiem ku czytelnikom na znak, 
że także zna się na kulturze. Gdy Boy 
kichnie, Słonimski zaraz notuje to w 
swoich kronikach jako objawienie... Bo- 
yizm stał się nieznośny jak  formalina, 
która wypłasza cholerę, a potem jest 
gorsza od samej cholery. Dlatego też mu 
sze zająć się tym pisarzem, który po 
gładkiej drodze trafił pod strzechy. 

Tak zaczyna swą najnowszą „Sensa- 
cyjną”, dopiero co wydaną, jeszcze cicy) 
ią książkę o Boyu Karol Irzykowski. 

Książka nosi tytuł „Benjaminek* i jest 
do nabycia we wszystkich księgarniach. 
Pierwsza w Polsce obszerna a wycze:: 
pująca monografja o Boyu!* 

Irzykowski jest sprytny. Żadna z je- 
go dotychczasowych książek nie miata 
popytu. Wszystkie „Walki o treść”, -pi- 
sane wykrygowanym językiem, butwieją 
na półkach księgarskich. A na Boyu moż 
na zrobić interes. Każda Krzywicka, Jas 
norzewska, każd y Słonimski i co trze- 
ci dziennikarz, mrugający okiem o Boyu, 
przeczyta oczywiście książkę Irzykow- 
skiego. Ci, którzy nazywają Boya prze- 
miłym, pośpieszą również zapoznać się 
z książką, nie dlatego, że pisał ją Irzy- 
kowski, ale dlatego, że jest napisana .o 
Boyu. Każdego zainteresuje, w jaki spo- 
sób Irzykowski wypełnia jeden z naka- 
zów Boya: odbronzowuje odbronzowni- 
ka. 

W książce Irzykowskiego Boy jest 
odbronzowany. Cały „boyizm* to najazd 
barbarzyństwa duchowego, i w gruncie 
rzeczy Boy jako myśliciel. i literat nia 
ma żadnego znaczenia. Nie wartoby o 
nim wogóle pisać, gdyby nie ta okolicz- 
ność, że Boy stał się „zjawiskiem socja-, 
łogicznem specjalnie polskiem*. I w imię 
naprawy i udoskonalenia życia społecz 
no - kulturalnego Polski występuje Irzy 
kowski. To bardzo piękne, chwalebne i 

zaszczytne. Rola Katona, Skargi i Mo- 
drzewskiego. 

Nie mam zamiaru występować w о- 
bronie Boya. Nie jestem jego ślepym wy 
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stolskie. Niema Jubileuszu, który móg:- 
by przypominać zdarzenia bardziej cudo 
wne. ` 

ODCZYTANIE BULLI 

Bulla odczytaną została uroczyście 
w atrium bazyliki św. Piotra w obecno- 
ści kapituły watykańskiej i licznych 
rzesz wiernych. Nosi ona datę szóstego 
stycznia i przypomina zapowiedź Roku 
Świętego podaną w Przemówieniu Wi- 
gilijnem. Dalej bulla mówi, że chociaż 
nauka nie potrafiła z całą pewnością, 
stwierdzić datę roku Śmierci Pańskiej, 
niemożliwem jest pominąć milczeniem 
wspomnienia cudownego dzieła Odkupie 
nia, dlatego też Ojciec św. wzywa lu- 
dzi na odwrócenia myśli od spraw, któ- 
remi cały rok śię zajmują i rozważania, 
zwłaszcza w Wielki Piątek, Męki Pan- 
skiej. 

W ciągu Roku Jubileuszowego całko 
wity odpust" uzyskany być może tylko 
w Rzymie, to też Ojciec św. wzywa wier 
nych, by jaknajliczniej przybywali do 
Rzymu, gdzie przechowywane są naj- 
większe relikwie, związane z Męką Pań- 
ską, gdzie jest stół Ostatniej Wieczerzy, 

        

Posiedzenie Komit. Gbchodu 70-leci 
na płycie pamiątkowej, w miejscu, gdzie 
tracono bojowników o wolność Ojczyzny. 

Wtymże dniu wyświetlone zostaną w 

kilku kinach wileńskich filmy okoliczno- 
ściowe, połączone z prelekcjami. Wstęp 

bezpłatny. 

Związek Stnzeleeki organizuje w dniu 
obchodu t. zw. Ognisko Strzeleckie na 
górze Ziamikowej; jednocześnie nastąpi 
imaugumacja Akademickiego Związku — 
Strzeleckiego w Uniwersytecie. W unroczy- 
stošci inauguracyjnej wezmą udział za- 
pnoszeni goście. 

Radjostacja wileńsika transmitować bę- 
dzie przebieg umoczystości. 

yste ogłoszenie buli o Roku Świętym 
gdzie oczekiwać ich będzie z miłością 
Wspólny Ojciec Chrześcijaństwa. 

Zaleca także Ojciec św. pielgrzymki 
do Ziemi Świętej i specjalne uczczenie 
relikwij Męki Pańskiej, gdziekolwiek się 
znajdują. Nadzwyczajny Rok Święty w 
Rzymie Papież ustanawia na czas od 2 
kwietnia 1933 do 2 kwietnia 1934 roxu. 
Wierni, którzy trzykrotnie odwiedzą ba- 
zyliki św. Piotra, św. Jana na Lateranic, 
NMP Większ.j, św. Pawła za Murami, 
spowiadając się komunikując i modląc 
się według intencji Ojca św., otrzymują 
całkowite odpuszczenie kar, jakim mie- 
liby podlec za grzechy im odpuszczone. 

Bulla kończy się zwykłą formułą, 
stwierdzając jej autentyczność. 

Po odczytaniu bulli w Bazylice Wa- 
tykańskiej dzwony wszystkich kościo- 
łów rzymskich rozbrzmiewały uroczy- 
ście, po czem nastąpiło odczytanie tej 
samej bulli w bazylice św. Pawła za Mu 
rami. Uroczystego odczytania bulli do- 
konał Mgr. Dante, który również popołu 
dniu powtórzył jej odczytanie w bazyli- 
kach św. Jana na Lateranie i N.M.P. 
Większej. 

a WOSORODZEOKACEDZIEZA 

a Powste nia 
W dniu 16 b, m. odbyło się posiedzenie 

Komitetu Obchodu 70-tej mocznicy powsta- 
nia styczniowego, w sali konferencyjnej 
Urzędu Wojewódzkiego. Na posiedzeniu 
tem ustalono program obchodu, który, ad- 
kędzie się w miedzielę 22 stycznia. 

W dniu tym odbędzie się w sali miej- 
skiej akademija, którą zagai p. sędzia Góra, 
przewodniczący Komitetu, poczem wygłosi 
przemówienie mjr. Stanisław, Chudyba. W 
<zęści artystycznej akademji wykomane Z0- 
etamą produkcje dhóru i orkiestry oraz de- 
klamacje. Następnie odbędzie się dekora- 
cja weteranów przez przedstawiciela władz 
wojskowych. ("Wszystkie organizacje pro- 
szome są o wzięcie wrakademji jakma jlicz- Do współpracy w: organizacji obcho- 

du zglosiło się szereg organizacyj i wie- mniejszego udziału ii przysłamie swych po- 
lu przedstawicieli społeczeństwa wileńskie cztów sztandarowych. Po akademji ufor- 
go. Miiędzy inmemi Żywy udział bierze muje się pochód, który na czele mz po- 
dymekcja. Teatrów Miejskich, Związek Li- cztami sztandanowemi, uda się na ас 
tenatów i t. d. Łukiski, gdzie nastąpi złożenie wieńców 

  

O połączenie pocztowe i tele- 
graficzne Mandżurji ze światem 

Plan tramssyberyjskiej poczty powietrznej. 

Dyrektor poczt i telegrafów w Mandżo- 
Go, Fuzixara w rozmowie z przedstawicie- 
lami prasy oświadczył, że mowe państwo 
nawiązuje połączenie pocztowe i teiegra- 

ficzne z całym światem. Obecnie wszelka 
poczta europejska przychodzi: do  Mamd- 
żurji przez Rasję sowiecką. Kionesponden- 
cja z markami pocztowemi mandżurskiemi 
wysyłana jest do państ*: europejskich i 
Ameryki.  Trudmości sprawiają stosunki 
pocztowe «z Ohinami, ponieważ stosunki 

pomiędzy obu państwami dotychczas nie 
zostały uregulowame, Chińskie poczty wy- 
magają od adresatów, odbierających listy 
z Mamidżucji podwójnej opłaty pocztowej. 

Rząd zwróci dsię do światowego związ- 
ku pocztowego © pmzyjęcie poczty mandžus 

słkiej do tego związku. Telegmaficzne po- 
łączemie odbywa się za pomocą radja. 

W pracy cngamizacyjnej poczta mand- 
žurska mapotyka ma wielkie trudności a 
to dla tego, że miektóre mejmy państwa 
okupowanie są przez przeciwników dzisiej- 

szego rządu i do tych rejonów poczta 
nie dochodzi. Połączemia pocztowego nie 
ma na aybrzeżu Amuru od Sachalina do 
Badhasusu inta wschód i od Sachalinu do 
Mocho mia zachód. 

Szczęągólmą uwagę zwraca się na. rozwój 
poczty powietrznej. Obecine funkcjonuje 
pięć Tinij powietrznych, które przewożą 
pocztę a w najbliższej pnzyszłości mutwo- 
rzome zostaną trzy dalsze powiefirzne linje 
pocztowe. Opraecwamy został projekt рого- 
zumiemia z ZSSR w sprawie wybudowąnia 

transsyberyjskiej linji pocztowej, którą 

przewozić się będzie pocztę z Dalekiego 
Wachodu do Europy: zachodniej. Według 
zapewnień dyrektora Fuziwara, plan ten 
uskuteczniony będzie już w bieżącym roku. 

Losowanie książeczek P.V.©. 

Dnia 16 bm. odbyło się w PKO 27-me.z 
rzędu losowanie książeczek na premjowane 

wkłady oszczędnościowe serji |-szej. Premje w 
wysokości zł. 1000 padły na następujące Nr. 

Nr. książeczek: 

1705 2906 5007 7432 12146 15332 15966 17230 
19032 19745 20574 20644 21118 21130 22496 

25764 26674 26754 28213 28608 29383 30956 
32555 33318 36617 38731 39499 39979 41370 
43092 45547 46551 46654 47111. 

  

Mord w podziemiach stacji kolejowej 
ZAGADKOWY WYPADEK W WOROPAJEWIE 

WILNO. — W dniu wczorajszym wo 
jewódzka policja śledcza otrzymała alar- 
mującą wiadomość o zagadkowej zbrod-= 
ni, jaką popełniono w Woropajewie. 

Według pierwszych informacyj, nade 
szłych z miejsca, - wypadek przedstawia 
się następująco: w dniu 16 stycznia wie miast o zaszłem władze sądowo - śled- 
czorem jeden z kolejarzy zajrzawszy cze w Postawach i komendę policji. 

przypadkowo do piwnicy, położonej pod Oględziny trupa wykazały, że leżąc 
budynkiem stacyjnym, zauważył tam przy piecu, z którego ogień był wyrzuco 
ku swemu przerażeniu jakiegoś mężczyz sy umyślnie na jego ubranie, Baranow- 
nę, leżącego tuż przy piecyku żelaznym ski doznał zwęgiemia części tułowia i 
ustawionym dla ogrzewania podziemi.— prawej ręki. 

Ubranie na nieznajomym było objęte Og| Morderca, chcąc zatrzeć ślady zbrod 
niem. W chwili przybycia na miejsce PO ni chciał wzniecić pożar, by przez to 
licjantów z pobliskiego posterunku i per. Oqwrócić uwagę władz w innym kierun- 
sonelu kolejowego, ustalono natychmiast. jg Gdyby nawet znaleziono ciało Bara- 

że nieznajomy nie żyje i że śmierć 3280 nowskiego, złożonoby te na karb wy- 
mimo częściowego zwęglenia nastąpiła z padku w akcji ratunkowej. — Z drugiej 

BN ZE o.o. __. strony mogłaby zachodzić możliwość, ze 
Zmarły leżał w kałuży krwi, mają€ Baranowski dostał się do piwnicy w ce- 

na ciele wyraźne ślady gwałtownej jj ogrzania się przed przyjściem pocią- 

BADEZAORZE ZPECZWZA REA mes gu, na który — jak to w zwyczaju jest 
domagając się pożywienia ii gotowa jest na! 1a, WSI — chłopi przychodza o parę go- 

śmierci. Identyczność tragicznie zmarłe-* 
go ustałono niebawem i okazało się, że 
jest to Zenon Baranowski, mieszkaniec 
wsi Zareczki gminy woropajewskiej. 

Policja, mając dane, że zaszedł tu 
wypadek zbrodni, powiadomiła natych- 

    

  

wszystk o dla zdobycia kawałka chleba. 
Kartofel w Rosji ma taką cenę, jalk talkiej 
że wielkości kawałek czekolady w Polsce. 

W końcu autor listu mnadmienia, że, 
gdyby mógł zobaczyć się z rodziną, opo- 
wiedziałby więcej 10 stosunkach, pamują- 
cych w ZSRR, ale przekonamy jest iż nie 
wienzyliby mu. Pnosi aby pisali do niego o 
tem, o ezem chcą się dowiedzieć, a on im 
miszystko szczerze mapisze 

dzin wcześniej. - 

Mordu — jak przypuszczają władze 
w piwnicy po uprzedniem go tam zwa. 
bieniu.. Kto był sprawcą i jakie pobud- 
policyjne — dokonano na Baranowskim 
ki kierowały zabójcą — narazie nie zo- 
stało ustalone. : 

Należy jeszcze dodać, że niektórzy 
przedstawiciele policji wysuwali możli- 

wość Śmierci samobójczej. Po oględzi- 
nach zwłok koncepcja ta upadła — nie- 
mniej jednak w trakcie dałszego śledz- 
twa możliwy jest zwrot w takim lub in- 
nym kierunku. 

W WIRZE STOLICY 
ZARĘCZYNY NA CZĄSIE 

Pan Stefan był rutynowanym komiweja- 
żerem, wymownym, jak sam Domostenes i już 
niejednemu kmiotkowi co chciał kupić brzyt- 

wę wtrynił komplet mydeł, pudru i amarów 

Elida. „Wszystko potrafię sprzedać, mawiał, 

wybrakowaną teściową — i to się podejmuję” 

Obecne czasy okazały się jednak trudne 

nawet dla tego geniusza. Pan Stefan podjął się 

rozpowszechniania wirówek mlecznych Alfa 
Laval i w tym celu wyruszył do Kowia. 

Tydzień łaził, gdakał, namawiał — wpra- 

wdzie wszystkich kmiotków przekonał, iż ma 

szyna ta jest pożyteczna, ale nie sprzedał ani 

jednej. Kmiotkowie słysząc cenę: 180 zł.! że- 

gnali się i wyrzucali pana Stefana za drzwi. 

— Co jest, myślał sobie agent, mam do- 
łożyć do tej podróży? jeszcze mi się ta mie 

zdarzyło, niema co stwarzać złe precedensy. 

Czekajcie no, wezmę się. -do was inaczej... 

W miastetzku Rožyszcze pan Stefaa nie 

przedstawiał się już jako agent od wirówck, 

ale jako zamożny amerykanin co, przybył na 

krótko do Polski, by poślubić autentyczne pot 

skie dziewczę. Z właściwą sobie  bystrością 

wnet wywąchał gdzie są panny na wydaniu 

odwiedzał je w charakterze poważnege kun- 

kurenta. Naturalnie każdy kmiotek pałał clię- 

cią wyzbycia się córki, pan Stefan się oświad- 

czał, zostawał radośnie przyjęty. 

— Nie wierzę własnemu szczęściu, mówił 

muszę mieć na pismie, iż pan się zrzekasz ta- 

kiego skarbu, jak pańska córka, podpisz pan 

tu — by nie było potem kontrowersyj. 

Kmiotek chwytał pióro i wysunąwszy j.- 

zyk mozolnie bazgrolił swe nazwisko — na 

sprytnie podsuniętem mu przez agenta zamó- 

wieniu na wirówkę Alfa Lavał. W ten sposób 
w ciągu 10 dni pan Stefan zaręczył się 1ł ra- 
zy i uzyskał 1l nieświadomych podpisów. 

Dumny wrócił do Warszawy, gdzie przed 

stawił w firmie swe 11 trofeów. Entuzjazm dy 
rektorów — 1980 zł! to naprawdę mistrz 

sprzedawców. Zaraz 'wysłano do Rożyszcz wi- 

rówki, kmiotkowie wyobrazili sobie, że to dar 

ślubny od narzeczonego i ze spokojem  fgo- 

częli je używać. 

Gdy nadeszła I-sza rata płatności ż 
ma upomniała się o pieniądze — gwałt, awan 
tura. Oszukani kmiotkowie oddali dobrze na- 
„dužyte wirówki, o płaceniu słyszeć nie chcieti. 

Prokurator dowiedział się o całej historji, teraz 

pan Stefan będzie miał przykry procea, Taki 

to dziś handel. K. 

TYTYYYYYYVYYYYVYYYYYYVYTWYYYYYVYYYVYYYVYYYVYYT 

CZY WIESZ, MATKO, ŻE NA TYFUS 
BRZUSZNY, CZERWONKĘ, OSPĘ, SZKAR- 
LATYNĘ, DYFTERYT, ODRĘ , KOKLUSZ, 
GORĄCZKĘ POŁOGOWĄ RAZEM UMIERA 
DWA RAZY MNIEJ OSGB, Niż NA JEDNĄ 
TYLKO GRUŹLICĘ! CHROŃ SWE DZIECI 
PRZED TĄ PLAGĄ! POPIERAJ BUDOWĘ 
SANATORJUM DLA DZIECI GRUZLICZYCH! 

  

nas zadowolnił, również jak i 

drzew półpiennych naszego kraju. 

rowo prowadzonych przez WPP. Szkółek   

Zarządu Szkółek Drzew Owccowych 

„WAt- CLATNOLKICH 
Z wielką przyjemnością niniejszem stwierdzamy, iż: kilkutysięczny 

ewocowych, które sprowadziliśmy od WPP. w sezonie jesiennym 

naszych klientów, i 

Sprowadzone drzewka były zdrowe, silne, nieforsowane, o prawidłowych koronach 

i obfitem ukorzenieniu. Wysokość ich ściśle odpowiadała normom, 

Biorąc pod uwagę, że drzewka te są hodowane na trwałych podkładkach miejsco- 

wego pochodzenia, odpornych na mrozy, a pochodzących ' z 

wschodniej, mniemać należy, że zostaną one należycie docenione i 

przez właścicieli sadów innych dzielnic Polski ,co spowoduje należyty rozwój tak wzo- 

Wileński Spółdzielzy Syndykat Rolniczy 

poczta Lachowicze, 
woj. Nowogródzkie 

transport drzew 

r. ub. najzupełniej 

został całkowicie rozprzedany. 

ustalonym — «а 

dzielnicy północno - 

chętnie nabywane 

„NACZ-CZARNOCKICH“. 

Śp. Z ©. ©.   
  

znawcą. Zdaję sobie sprawę z wielu je- Irzykowski Boya, tylko w imię popula:- krzyż”... Ale utwory te nie są zakończo- Kornela Makuszyńskiego, Mieczysławy 
go pomyłek, ale orjentuję się jednocześ- 
nie w wielu jego zasługach. Nie jestem 
również wyznawcą Irzykowskiego: nie 
orjentuję się w jego zasługach i nie 
zdaję sobie sprawy z jego  poinylek. 
Wiem tylko jedno: Irzykowski pisuje w 
„Robotniku* i jest socjalistą. Ale pisu- 
je również chętnie we „Wiadomościach 
Literackich", które zwalcza „Robotnik'', 

i w których stale pisuje Boy. lrzykow- 
ski jest tedy rozdwojony, niezharmonizo 
wany duchowo, i dlatego też, po prze- 
czytaniu jego książki, nasuwa się pyta- 
nie: dlaczego Irzykowski zwalcza Boya? 
Jeżeli Boya zwalcza Stanisław Cywiński, 
Stanisław Pigoń czy Adolf Nowaczyński 
— wszystko w porządku. Rozumiem to 
i szanuję. Ale dlaczego Irzykowski? 
Irzykowski oświadcza: dlatego, że Boy 
stał się szkodliwem zjawiskiem socjolo- 
gicznem. Ale w innem miejscu pisze: 

„Naturalnie, że Boy mnie irytuje jak 
nieznośny tenor, który zamąca życie Sa- 
siedztwu, lubując się w swojej kolora- 
turze... Widzę jednak uśmieszek wyższo 
šci, z jakim czytelnik filoboyski czytałby 
moje rozważania; jemu się już zgóry wy 
daje, że jednem słówkiem: zazdrość! za 
wiść! roztrzęsie znaczenie tych uwag... 
Uczuć tych nie wypieram się, Zazdro- 
szczę Boyowi tylko wpływu; nagród, ho. 
norarjów, hołdów to już w bardzo ma- 
łym stopniu; ale czego mu wcale nie za- 
zdroszczę, — to jego licznych książek”. 
Wpływu więc zazdrości Irzykowski bar- 
dzo, honorarjów zaś i holdėw w bardzo 
małym stopniu. Ale jednak troszkę za- 
zdrości' Tą zazdrością Irzykowski ko- 
kietuje czytelnika i chce go sprowadzić 
na manowce: demaskuje się sam, aby 
nie być zdemaskowanym. I to autozde- 
maskowanie się jest aktem obłudy. Nie 
w imię naprawy życia polskiego atakuje 

ności pisarskiej, w imię nagród, honora- 
rjów i hołdów. I dlatego jego książka 
pod pozorem zwalczania pewnej ideolo- 
gii, jest właściwie wymierzona w czło- 
wieka, a skutkiem tego nie budzi zauia- 
nia. jedną właśnie z zasług Boya jest ta, 
że nigdy nie walczył on z poszczególny- 
mi ludźmi, a zawsze ze zjawiskanii. 

Jednakowoż książka Irzykowskiego 
zasługuje na przestudjowanie nie ze 
względu na jej  sensacyjność i nieco 
pamiletowy charakter  (sensacyjnošci 
nauczył się Irzykowski od Boya). Zasiu:- 
guje na przeczytanie dla tej różnicy, któ 
rą Irzykowski usiłuje przeprowadzić po- 
między sobą a Boyem: dwa na krańcach 
swych przeciwne bogi — taki mniej wię- 
cej jest sens książki. Albowiem Boy, 
zdaniem swego krytyka, reprezentuje 
ten światopogląd, który należy nazwać 
kultem ułatwionego życia, Irzykowski 
zaś jest czcicielem życia skomplikowa- 
nego. Boy upraszcza życie, redukuje je, 
rozcina praktycznie wszystkie zagadnie- 
nia, uczy łatwości i wygody. Irzykow- 
ski przeciwnie: filozofuje, szuka w ży- 
ciu metafizyki, _ wskazuje na trudności, 
odsłania mistyczną  przepaścistość za- 
gadnień. Boy, zdaniem  Irzykowskieg », 
oducza człowieka od myślenia, Irzykow- 
ski, zdaniem Irzykowskiego, zmusza go 
wciąż do tego. Przeciwstawienia te są 
niewątpliwie ciekawe. Kto ma rację? A- 
by na to pytanie odpowiedzieć, trzeba 
przeczytać „Benjaminka '. 

* * 

Świat literacki Warszawy  przygoto- 
wuje się do emocji: kto otrzyma w tym 
roku państwową nagrodę literacką? Wy 
mieniane są nazwiska: Dąbrowskiej za 
„Noce i dnie",  Kaden-Bandrowskiego 
za „Mateusza Bigdę"', Struga za „Żółty 

ne: wszystkie trzy wymienione powieści, 
to początki wielkich, zapowiedzianych 
przez autorów, epopei. Trudno więc ob- 
darzać nagrodą za dzieła niedoprowadzo 
ne do końca. A któż w Polsce poza tymi 
autorami ma dane do nagrody? Jakże 
wybrnąć z trudności i z konieczności 
przyznania nagrody? Nie można jej prze 
cie skasować, jak to uczyniło Wilno, nie 
licząc się zgoła z tęsknotami i ambicja- 
mi wileńskich literatów. 

Zdaje się, że sędziowie warszawscy 
znajdą wyjście i uwieńczą młodego pi- 
sarza — Michała Choromańskiego. Jeśli 
tak się stanie, będziemy im gratulować 
szczęśliwego wyboru. Raz, że Choronień 
ski jest młody i potrzebuje pieniędzy. 
Drugie, że istotnie olśnił niezwykłym 13- 
lentem, wspaniałą konstrukcją, przenikli- 
wością analizy namiętności ludzkich i 
dziwnym darem przetwarzania artystycz 
nego rzeczywistości — w swej nowej 
książce p.t. „Zazdrość i medycyna". 
Dać mu nagrodę, to: zamknąć usta wszy- 
stkim niezadowolonym: przeciw  „Za- 
zdrości i medycynie" nie można pod- 
nieść żadnych zarzutów; można się 
wprawdzie oburzać na sposób oświetia- 
nia przez autora pewnych spraw życia, 
ale trzeba jednocześnie wzruszyć się aż 
do bólu nad bezmiarem ludzkiego cier- 
pienia, którego niewysychającem  źród- 
łem jest miłość i śmierć. 

W Wilnie oczywiście byłoby trud- 
niej z przyznaniem nagrody literackiej. 
Zakotłowałoby się momentalnie. Więc 
magistrat ją cofnął, i należy mu gratu- 
lować szczęśliwego wyjścia z sytuacji. 

Choć z drugiej strony mógłby magi- 
strat postąpić tak jak sąd konkursowy t: 
Spiessa w Warszawie, składający się z 

Ćwiklińskiej i Karoliny Lubieńskiej, Za 
wsze szalony i zwarjowany z mokrą 
głową Kornel Makuszyński w towarzy- 
stwie dwóch czarujących artystek roz- 
strzygnął sprawę salomonowym  wyto- 
kiem: rozdał piętnaście nagród odrazu. 
Pierwszą otrzymał p. Stefan Rydel z Kra 
kowa za następujące syntetyczne dzieło: 

— Dentosan — dobroczyńca zębów! 
Drugą p. Jerzy Rozwadowski za 

wiersz takiej treści: 
Chcesz zęby mieć jak perły? 

Nic trudnego przecie. 
Po to bowiem Dentosan 
Istnieje na świecie. 

Trzecią p. Stanisław Witowski rów- 
nież za wiersz: 

Uśmiech ładny, usta świeże, 

Bo Dentosan zębów strzeże. 

I tam dalej — aż do piętnastego lau- 
reata. W ten sam sposób możnaby roz- 
wiązać sprawę nagrody literackiej Wil- 
na. Zebrać naszych poetów i poetki — 
ilu nas tam jest? piętnastu? dwudziestu? 
— podzielić te dwa tysiące na równe 
części, aby nikomu nie uchybić, i dać 
każdemu na pocieszenie po sto złotych. 
Na te ciężkie czasy dobre i to. jedna 
tylko nastręcza się trudność. Kornel Ma- 
kuszyński i dwie czarujące artystki, aty 
odznaczyć piętnastu, musieli przestudjo- 
wać 3282 nadesłane prace konkursowe. 
Co za lektura! Co za wysiłek! Magistrat 
musiałby uczynić to samo: przeczytać 
minimum 20 książek, jakieś kilkaset wier 
szyków. Co za lektura! Co za wysiłek! 
Teraz rozumiem, dlaczego magistrat ska 
sował nagrodę literacką. 

! Wysz. 
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zmiennem, potem stopniowy wzrost zachmu- 

rzenia i możliwość opadów. Noc silny, dniem | 

umiarkowany mróz. Słabe wiatry zmienne. 

NABOŻEŃSTWA 

— Całodzienna adoracja Najświętszego Sa 

krameniu w kościele ks. ks. Misjonarzy. We 

czwartek dnia 19 stycznia rb. w kościele ks. 

Misjonarzy odbędzie się całodzienna adoracja 

Najświętszego Sakramentu. Suma będzie odp:a 

wiona o godz. 10, a nieszpory po południu 

o „ 5— Na sumie i na nieszporach będą 

wygłaszane nauki o Najśw. Sakramencie. 

MIEJSKA 
— POŻYCZKI BUDOWLANE. Komi- 

też Rozbudowy  otnzymiał powiadomienie 

że m najbliższym czasie nastąpi urzędowe 
obniżenie oprocentowania pożyczek długo- 
terminowych udzielonych z funduszów pań 

stwowych na budowmictwo mieszkaniowe. 

Ponadto przedłużony ma zostać termin a- 

mortyzacji. tych pożyczek, 

— SĄ JUŻ ZASTĘPCY „ARBONOW“. 

W 2miązku z možlimošcią mycofania się 

„Arbonu“ z terenu wileńskiego już obe- 

anie wpływają do magistrutu różne ofer 

ty w formie zapytania czy miasto mie 

zachciałoby mawiązać pentraktacyj w kwe- 

stji objęcia spuścizny: po T-wie M. i M. 

Kom. Autobusowych i aonganizowamia w 

Wilnie bardziej  sprawniejszej komunika- 

еф autobusowej na warunkach podobnych 

jak dotychczas. 
Z uwagi mia potrzebę zlikwidowania 

umowy eo może miastąpić w: tych dniach 

magistrat nie zastanawiał się mad złożone 
mi propozycjami zachowując w tym wy- 
padku całkowitą mezenwę. 

— REFORMA PODATKU OD SZYL- 

DÓW. Magistrat opracował nowie normy 

dla podatku od szylidów i wywieszek re- 
klamosych. Na przyszłość wysokiość po- 
datku będzie uzależmionia od sfitiety w jakiej 
dane przedsiębionstwio znajduje się, bo- 

wiem miasto ma być podzielone ma spec- 

Зайте okręgi: reklamowe. Sfery hamdlowe 

uzmały projekt ten za bardzo celowy i 
dogodny dla zainteresowanych. 

— SPRAWA B. KOMENDANTA STRA 
2Y. Sąd dyscyplinarny: przeciwko: byłemu 

komendantowi straży ogniowej p. Wali- 

gónzę odbędzie się jeszcze w bież. miesią- 

©. 
Daty jeszcze ściśle mie ustalomo: mie- 

mniej skład sądu jest już znany. Wchodzą 
do miego pp. dr. Kuchawski, Nagómski i 
Drzewicki, Akta sprawy wynoszą 14 stnon 
maszynowego pisma. 

— CZY MASKI STRAŻY OGNIOWEJ 
SĄ ODPOWIEDNIE. W związku z oneg- 

dajszym pożarem przy ul. Młymowej 9 
podczas którego uległo zatruciu 5 stra- 
żaków, prezydjum miasta  zaleciło prze- 
przeprowadzić dochodzeniie w celu ustalena* 
wartości używanych masek gazowych i 

czy mie zaszły, w tym wypadku jakieś od- 
ohyłenia natury konstrukcyjniej. 

SKARBOWA 

— ULGI PATENTOWE. Władze Skar- 
bowe przyjmują podamia od właścicieli za- 
kładów rzemieślniczych (4 — 8 kat.) o 
ulgi patento*e. Zmienienie kategonji przed 
siębiorstwa nastąpi w wazie stwierdzenia 
zatradniemia bezrobotnych, których licz- 
ba wpłynęła na okneślenie opłaty paten- 
towej. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— ODCZYT P. LORENTZA O BAZY- 
LiCE WILEŃSKIEJ. Staraniem Oddziału 
Knituralno - Oświatowego przy Związku 
Tawalicdów Wiojennych w Wilnie ul, Ostiro- 
bramska Nr. 27, konserwator p. Lorentz 
wygłosi dmiia 18-g0 stycznia b. r. o godz. 
6-tej w; lokalu Związku odczyt na temat 
„Bazylika Wileńska'. Wstęp dla członków 
Związku, ich nodzin i wyprowadzonych g0- 
ści bezpłatny. 

— Doroczne walne zebranie Wil. T-wa Gi 
nekologicznego odbędzie się dnia 19 bm. o 
godz. 20 w I terminie i o godz. 20 min. 30 
w II terminie w lokalu Kliniki Położniczo - 
Ginekologiczneį USB (Bogusławska 3) Na po 
rządku dziennym: 

1) Sprawozdanie z działalności Tow. za r. 
1932; 2) Wybory nowych władz Tow.; 3) 
Wolne wnioski; 

Następnie odbędzie się się posiedzenie nau 
kowe z następującym porządkiem dziennym: 

1) Demonstracje; 2) Dr. G. Gordon: Krwa 
wienia po okresie przekwitania z wyjątkiem 
krwawień wywołanych : nowotorami złośliwemi 
3) Dr. W. Karnicki: Zaburzenie korelacji zru 
czołó dokrewnych jako czynnik w chorobach 
psychicznych (doniesienie tymczasowe). 

— Komunikat Związku Pań Domu, — Ze- 
branie miesięczne odbędzie się dnia 19 bm. we 
czwartek o godzinie 17 w sałi Towarzystwa. 
Kredytowego (Jagiellońska 14) 

Część I. Odczyt pt. „Z е 
stwa dla kobiety” wygłosi pr Ё ‹ 

Część II. Składkowa herbata celem zapo- 
znania się czołnków między sobą i udzielania 
sobie wzajemnie rad i doświadczeń. 

  

     

Wstęp dla członków bezpłatny, dla wpta- 
wadzonych gości | zł. 

rajoznawczego. Koło 
czyzny Polskiego 

-wa Krajoznawczego (odc wileński) urzą 
Фга w czwartek dnia 10 bm. o godz. 8 wie— 

©26г w lokalu viązku Zawodowego  Litera- 
i ul. Ostrobramskiej 9 zebra 

3 ne na temat upamiętnien i 
przypadających na r. 1033 (200-leci mierci 
Lwa Sapiehy, 400-lecie urodzin Stefana Bata 

  

   

    

   

          

rego i in). Zarząd Koła pragnąłby, aby w dy 
skusji wyłoniły ę nowe i nieszabłonowe fot 
my obchodu tych uroczystości 

Wstęp dla członków Towarzystwa Krajo- 
znawc bezpłatny, goście płacą 50 gr. G2 
ście mile widziani. 

— Dzisiejsza Środa Literacka poświęcona 
aatom morskim w ujęciu utalentowa- 

/ p. Janusza  Stępowskiego, który 

srat p.t. „Serce Władysława IV a 
spnie p. Jerzy Bujański odczyta 
poematu J. Stępowskiego „i.egen 

   

   

     
    

  

        
  

„N 
iragmenty z 
da o masztowej sosnie". Początek o godz. 20 

min 30. 

  

   

    

      

  

dla członków rzeczywistych i czł. 

bezpłatny, wpr eni goście 

„ 50 gr. 

RÓŻNE 

JSTRACJA AKCJI POM. BEZROB. 

vojewoda Beczkowicz w towatzy- 

zewrodmiczącego sekcji pomocy Wo- 

Spraw, Bezrob. dyr. Tadeusza 
sa i szefa biura Komitetu radcy 

Dzenajewicza zwiedził w dmia 
16 b. m. urządzone przez Wojew. Kom. do 

do Spraw Bezrob. skład przy ul, Kurland- 

zkiej, w którym wydawane są beznobot- 
drzesbo, ziemniaki i t. d. Pain 

У sowat sie pracami kcmite- 

tu w dziedzinie rozdammictwa  szczeg0l- 
ie opału, zalecając, aby ze wiaględu na 

s minożów owadzone było jak naj- 
iej ywanie bezrobotnych w 

o. iPod tym względem bez- 
i być otoczeni specjalną o- 

1. Następnie p. Wojewoda: udał się 
do Państwiowego Urzędu Pośrednictwa 

f. Subocz, zwiedzając biura ko- 
lifikacyjnej Komitetu do Spraw 

Bezrobocia i interesował się sposobem 
rozdawnictwa bonów, na podstawie któ- 
rych bezrobotni otrzymują zatrudnienie, 
odzież, produkty i opał, Wyjaśnień udzie- 

p. Wojewodzie na miejscu dyr. Miś- 
cz oraz dymektor P. U. PP. p. Bara- 

  

  

    

        
    

   

      

      
lifikacyjnej. 

— Kontyngenty przywozowe. Z Izby 
P. H. w Wilnie dowiadujemy się że nadeszly 
zestawienia kontyngentów na towary zakaza- 
ne do przywozu: na pierwszy kwartał 1933 r. 
w odniesieniu do t. zw. „starych zakazów 
na miesiące: styczeń — luty r. b. w odniesie 
niu do ostatnio przedłużonych zakazów kryzy 
sowych. 

Bliższych informacyj w sprawie kontyngen 
tów przywozowych udziela Dział Obrotu To- 
warowego biura Izby (pokój 14). 

— Gdzie pracują bezrobotni? Wojewėdz- 
ki Komitet do spraw bezrobocia skierował w 
bieżącym tygodniu do pracy 310 bezrobotnych 
za sumę 51,24 zł. Razem z poprzednio skiero 
wanymi, Komitett zatrudnia obecnie przeszło 
500 bezrobotnych. 

Z pracy bezrobotnych korzystają następują 
ce instytucje. 

Wydział Robót Publicznych przy pomocy 
20 bezrobotnych, zorganizowanych w tak zwa 
ne „brygady robocze”, remontuje mieszkania 
bezrobotnych w kamienicy przy ulicy Żydow= 
skiej 10. Szkoła Ogrodnicza, gdzie pracuje 20 
bezrobotnych, buduje strzelnicę szkolną, boi- 
sko, pływalnię i wykonuje przeróżne roboty 
w ogrodzie własnym. 20 bezrobotnych zatrud 
nia Szkoła Techniczna. W parku im. eligow 
skiego 20 bezrobotnych dogłąda ślizgawki, —- 
Na ementarzach wojskowych pracuje z ramie- 
nia sekcji grobownictwa przy Wydziale Robót 
Publicznych 11 bezrobotnych kowali, ślusarzy, 
Nadleśnictwo Wileńskie sypie kopce i stawia 
słupy graniczne w lasach koło Wilna, zatrud- 
niając przeciętnie po 99 bezrobotnych. 

— CZĘŚCIOWE WSTRZYMANIE ZA- 
SIŁKÓW ZUPU Ekspozytura wileńska Za- 
kładu Ubezpieczeń .Prac. Umysłowych о- 
trzymała. (polecenie częściowego «strzyma 
nia się z wypłatą zasilków bezrobotnym 
inteligemtom. Pomoc będzie 
wprawdzie madał, lecz tylko w wysokości 
40 proc. stawek należnych pobierającemnu. 

Z chwilą gdy zniesione w odpowiedni 
sposób iodnośme przepisy o zasiłkach z0- 
stłainą wiprowadzone wypłaty będą uskute- 
czmiamie w 100 proc. 

— ZATARG U PIEKARZY. Pracoxni- 
cy piekarscy urządzają w najbliższą mie- 
dzielę zebranie w celu omówienia sprawy 
umowy zbicnowej. Od wyników zebrania u- 
zależnione jest czy zatacg w piekamnictwie 
rozszerzy «ię lazy też można będzie liczyć 
nia polubowne załatwienie konfliktu. 

Kalendarz Policyjny. — Wojewódzka 
Komenda P. P. informuje, że ukazało się wy- 
dawnictwo „Kalendarz policyjny dla obywateli 
Rzeczypospolitej Polskiej 1933 r.“. Wydawai- 
ctwo to nie zostało aprobowane przez czynni- 
ki policyjne. 

— Komunikat Kina „REWJA“. Jak 
można umiejętnie zespolić potężny fiim (Lu- 
DZIE ZA KRATĄMI) ze sceną pokaże  ju- 
trzeįsza premjera „REW)JI“. W programie tai 
ce (Radwan) i obrazki sceniczne. 

— PODZIĘKOWANIE. Wielmożnemu 

  

Przed pogrzebem Ś.p. 
dyr. Stanisława Białasa 
PREZESA ARCHIDIECEZJALNEGO 1NS gą 

TYTUTU AKCJI KATOL. W WILNIE. 

W dniu wczorajszym z inicjatywy Archi- & 
diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, w 
Wilnie odbyło się zebranie przedstawicieli 

wszystkich organizacyj społecznych, w  kto- 
rych Ś. p. dyrektor Białas brał czynny udział. . 

Zebranie zaszczycił Swą «becnością Jego 

  

wicz, który też przewodniczyi zebramu. 
Po odmówieniu <rótkiej modlitwy 1 

niu zmauego przez powstanie omowino szcze 

  

     
góły zebu. 

Ustalcne zostało, że eksportację zwłok z 
<ania przy ul. Mickiewicza 37 w dniu į 

  

szym o godz. 5 po poł. poprowadzi JE. 
ksiądz biskup K. Michalkiewi vkoliczn »śCi9 
we kazanie tegoż dnia w ko: św. Jakóba 
wygłosi ks. kan. lan Kretowicz, nabożeństwo 
zaś żałobne w dniu jutrzejszym w kościeie'św. 
jakóba odprawi o godz. 10 rano Jil. i 
biskup Romuald Jalbrzykowski, mietrop 
leński, a okolicznościowe kazanie wyg:osi ks. 
rektor Czesław Falkowski. 

Na cmentarzu przemówienie wygłosi dyrek 
tor Archidiecezjalnego 
kiej ks. Fr. Kaiarski. Bezpośrednio po pogrze- 
bie w sali Tow. Chrześcijańskiego Domu Ludo 
wego (Metropolitalna 1) odbędzia się akade- 
mja żałobna, poświęcona pamięci zmarłego. 

W tkie organizacje i instytucje społecz- 
ne, w których zmarły pracował, proszone są 
tą drogą o zgłoszenie ewentualnych przemó- 
wień swych przedstawicieli  (Archidiecezjalny 
Instytut Akcji Katolickiej — Metropolitalna 1 
tel. 7-63). 

Na zebraniu wyłonił się projekt, żeby za- 
miast wieńców na trumnę zmarłego pragnący 
uczcić w ten sposób pamięć $. p. dyr. Stani- 
sława Białasa raczej składali ofiary na cele 
społeczne. 

      

  

    

    

* * * 

Zrzeszenie Pracowników Banku Polskiego 
którego długoletnim dyrektorem był ś. p. Sta- 
nisław Białas, przesłało do dyspozycji Archidie 
cezjalnego Związku Towarzystw Dobroczynno 
ści „Caritas* 50 zł. zamiast wieńca na trumnę 
zmariego. 

* * * 

Archidiecezjalny Instytut Akcji Katolickiej, 
Katolicki Związek Polek archidiecezji wileń- 
skiej, Katolicki Związek Mężczyzn archidiece- 
zji wileńskiej, Związek Młodzieży Polskiej w 
Wilnie, Archidiecezjalny Związek Towarzystw 
Dobroczynności „Caritas" zamiast wieńca na 

; trumnę Ś. p. prezesa Stanisława Białasa skła- 
dają do dyspozycji Komitetu Ratowania Bazy- B 
liki 75 zł. 

* * » 

Katolicki Związek Połek Archidiecezji 
Wileńskiej dzieląc się ze wszystkiemi Stowarzy 
szeniami smutną wiadomością o Śmierci Ś. p. 
dyr. Stanisława Białasa — prezesa Archidiece 
zjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Wilnie 
wzywa wszystkich swoich członków do wzię- 
cia udziału w smutnych uroczystościach po- 
grzebowych. 

* * 

—. Archidiecezjalny Związek Towarzystw 
Dobroczynności „Caritas” w związku ze Śmier 
cią nieodżałowanej pamięci prezesa Archidie- 
cezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej p. dyr. 
Stanisiawa Białasa zaprasza wszystkich człon- 
ków parafjalnych wydziałów „Caritasł do wzię 

cia p w smutnych obrządkach pogrzebo 
wych. 

* 

* * 

— Związek Młodzieży Polskiej w  Wilnie 
wzywa szanowne patronaty i Stowarzyszenia 
Młodzieży Polskiej miasta Wilna do wzięcia u- 
działu w smutnym obrządku pogrzebowym š. 
p. dyr. Stanisława Białasa — prezesa Archidie 
cezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. 

s * * 

— Katolicki Związek Mężczyzn Archidiece- 
zji Wileńskiej wzywa członków Stowarzyszeń 
Mężczyzn Katolickich miasta Wiłna do wzię- 
cią udziału w pogrzebie ś. p. Stanisława Biała 
5а — prezesa  Archidiecezjalnego Instytutu 
Akcji Katolickiej w Wilnie. 

RZOEEZLZZ DO DRDRZTW CO BRODA ODRZ 

CO GRAJĄ W KINACH? 

REWJA — Serca ma rozdrożu 
CASINO—10% dla mnie! 
PAN—Czemp. 

LUX—Cud wiłków. 
HELIOS — Rasputin 
ADRIA—Szary dom. 

cscelencja ksiądz biskup Kazimserz Micnalkie $ 

uczcze f 

Instytutu Akcji Katolic- @# 

tanisiaw 
em. Dyrektor Banku Polskiego w Wilnie, 

Prezes Archidiecezjainego Instytutu Akcji Ketolickiej w W Inie, wice-prezes Kom. Woj. Wił. 
L. O. P. P., prezes Instytutu Nauk Handlicwe Gospocarczych, prezes Wil Kcm. do Zwalczania 

Rake, członek Zarząnu wielu innych Stowarzyszeń Społecznych 
po krótkich a ciężkich cierpienia h opatrzony św. Sskrzmentami 28211 dia 16 stycznia 1933 roku. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby ul. Ad. Mickiewicz: 37 do kościoła św. J.kóba nasiąpi sc środę dnia 18 b. m. 
o godzinie 5 po poł. 

Nabożeństwo żałobne odbedzie się we czwartek dn. 19 b. m, o godz. 10.ej rano, poczem nastąpi eksportacja zwłok 
na ćmentarz św św. Piotra i Pawła na Antokciu. 

O czem zawiad:miają w smutku pogrążeni 

  

ŻONA I SYN. 

    

tanisław Białas 
Członek Komisji Rewizyjnej Wileńskiego Banku Ziemskiego 

po krótkich cierpieniach zmarł dnia 16 stycznia 1933 r.   o czem zawiadamia 

WILEŃSKI BANK ZIEMSKI 

  

STANISŁAW BIAŁAS 
Długoletni Prezes, ostatnio Wiceprezes Komitetu Wojew. Wileńskiego L. O. P. P. 

po krótkich cierpieniach sma.ł duia 16 itycznia 1923 r. 
O czem powisdamia 

Zarząd Komitetu Woj. Wileńskiego L. ©. P. P. 

|: (da Simak MB] 

STANISŁAW BIAŁAS 
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Krzewienia Wiedzy Handlowej 

i Ekonomicznej w Wilnie 
po krótkich cierpieniach zmarł dnia 16 stycznia 1933 r. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby wl. Mickiewicza 37 do Kościoła św, Jakóba nastąpi we 
środę dn. 18 b.m. o godz. 5 po poł, Nabożeństwo żałobne odbędzie się we czwartek dn. 19 b.m. o godz. 
10-ej rano, poczem nastąpi eksportacja zwłok na cmentarz Św. Piotra i Pawła na Antokolu. 

O powyższem zawiadamiają: Rada Nadzorcza i Zarząd Polskiego Towarzystwa Krzewienia | 
Wiedzy Handlowzj i; Ekonomicznej w Wilnie oraz Rada Naukowa iDyrekcja Instytutu Nauk 

  

HOLLYWOOD — Szanghaj — Express SB 
ŚWIATOWID—Na zachodzie bez zmian. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

Ciężko pokąsana przez psa. — Zamiesz 
kała przy ul. Skopówka 1 handlarka 49 |. Z. 
Krzemińska przechodząc przez podwórko 20- 
stała napadnięta przez psa, który tak ją dotkli 
wie pokąsał, że poszwankowaną musiano od- 
wieźć do szpitala Żydowskiego. 

— Obława. — Z racji dnia targowego pod 
czas obławy na rynkach policja zatrzymała 
kilku złodziei ,w tem dawno poszukiwanego 
kieszonkowca S. Stejgmana. 

— SŁUŻĄCA ZŁODZIEJKA. Namiot 
Zelik (Szcpena 5) doniósł policji o syste- 
matycznej kradzieży z jego mieszkania róż 

SPORT 
PROJEKT WILEŃSKI REORGA- 

NIZACJI LIGI 

Wileński Okr. Zw. Piłki Niożnej opra- į 

cował i wysłał w dniiu wczorajszym wnio- 

sek, na Walne Zgromadzenie P. Z. P. Nu, 

wi sprawie reorganizacji Ligi. 
Oto jak wygląda ten wniosek: 

„Liga składa się z dwóch obwodów, — @ 
północny i południowy, każdy zaś obwód 

«ndiowo-Gospodarczych w Wiinie. 

   

    

: 

+ 
Stanisław Białas 
Założycieli Członek Zarządu Rady Opiekuńczej Kresowej 

Zmarł dn. 16 stycznia 1933 r. 
Z grona działaczy społeczuyci: ubył Człowiek, który zjednałszacnnek 

i głąboką życzliwość otoczen:a Swem wielkiem sercem, pracowitością i vmi- 
łowaniem sprawy cŚwiaty ludności kresowej w domach ludowych. 

   

  

        

      
Panu Wiktorowi Dłutkowi i Jego Rodzinie 1) garderoby męskiej i damskiej oraz bie- 
zam, w, Wilnie przy ul. Młyniowej 9, m. 7, lizny. Łączna wartość skradzionych rze. 

Straż Pożarna m. Wilna tą drogą składa ©2У wynosiła 200 złotych. Ustalono, że 
„Serdeczne Bóg Zapłać!” za iście samary. Kradzieży tych dokonywała służąca Na- 
tańską pomoc okazaną nagle i serdecznie miota Zeliką — Stoma Olga (Lwowska 11) 
funkcjonarjuszom Straży: Arciszewskie- Podczas rewizji zmaleziono u miej część 
mu St, Bohdamowiczowi W., Dojnarowi- SkTadzionych rzeczy i zwrócono poszko- 

Miczył będzie 8 klubów; które rozgrywają E 
mniistrzostwa w swych obwiodach, syste- В 
mem pumikttowym, 

Powiększenie Ligi nastąpi przez włą- В 
czenie czterech finalistów: mistrzostw klasy GE 
„A* PZIPN z noku 1932. 

Do północnego obwodu należą: Poznań, 

  

Rzucając ns trumnę Zma'łego grudkę ziemi wileńskiej, którą tsk 
szczerze umiłował — zapewniamy, iż pamięć o Nim zawsze będzie przy- 
Świecsła w pracach naszych 

  

      

  Rada Opiekuńcza Kresowa 

  

ij. go z Kulczycką, Gabrjelli, 

© w wykonaniu całego zespołu artys 

ezowi M., Siergialisowi J. i Siesickiemu J., 
którzy zostali zatruci czadem podczas ak- 
aji pożarowej w domu Nr. 9 przy ul. Mły- 
niowej :w, Wilmie dn. 12 stycznia 1933 r. 

TEATR ! MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance. — Dziś we 

środę dnia 18 bm. doskonałe zmontowane wi- 
dowisko historyczne „A. Tołstoja „Car Iwan 
Groźny”, które swą treścią i mocą charakt2- 
rów przykuwa uwagę widza od pierwszej do 
ostatniej sceny. Wspaniała oprawa dekoraczj 
na i kostjumowa W. Makojnika dopełnia м- 
łości. 

— Teatr muzyczny Lutnia. — Dzisiejsza 
premjera „Róże z Florydy". -— Dziś o godz. 
8.15 ukaże się ро raz pierwszy w Wiłnie wspa 
niała operetka Falla „Róże z Florydy". Jest to 
ostatni utwór znakomitego kompozytora, po- 
siadający przepiękną muzykę i interesujące li- 
bretto, osnute na tle przeżyć emigracji rosyj- 
skiej zagranicą. W akcie 2-im międzynarodowy 
konkurs piękności. W rolach głównych biorą 
udział najwybitniejsze siły zespołu artystyczne 

> Z I „Ga Dembowskim, Szcza 
wińskim, Tatrzańskim, i Wyrwicz - Wichrow 
skim na czele. Opracowanie reży: kie M. Ta 
trzańskiego. Nowe dekoracje i kostiumy we- 
dług projektów J. Hawryłkiewicza, е- 
wolucje kladu baletmistrza W. Moraws go. 
Zwiększona orkiestra pod batutą M. Kochanow 
skiego. Ceny miejsc normalne. Zniżki ważne. 

—Wielka rewja „Yo-yo“. na przedstawie- 
niu popołudniowem. — W niedzielę najbliższą 
na przedstawieniu popołudniowem po cenach 
zniżonych ujrzymy tradycyjną rewię ‚Уо-уо“ 

ycznego. 
teatru Lnt 

    

   

  

  

   

        

Bilety już są w do nabycia w kasie 
nia. 

dowamemu. Nieuczciwą służącą zatrzyma- 
no. 

— ZATRZYMANIE ZŁODZIEJA. Za. 
trzymamy został Durycki Edward (zaułek 
Warszawski 9), winny — jak ustali ły pnze 
prowadzone dochodzenia — kradzieży 2 
walizek, garderoby, bielizny, i aparatu 
fotograficznego (łączma wartość skradzio- 
nych rzeczy wymosi 850 zł) z mieszkamia 
Tatowila Juljama (Mostowa 7), 0 czem 
w Swłoim czasie domosiliśmy. Część sikma- 

= rzeczy znaleziono przy  Duryc- 
im, 

= 

Ofiary 
Zamiast złożenia wieńca na grób byłego d 

rektora oddziału, š. p. Stanisława Białasa, ze 
Zrzeszenie Pracowników Banku Polskiego Ko- 
ło w Wilnie przekazało bezpośrednio zł. 100 
na Herbaciarnię dla bezrobotnej inteligencji i 
21. 50 tow. „Caritas“. 

Dla uczczenia pamięci dra Marjana Moszyń 
skiego zamiast kwiatów na trumnę na schro- 
nisko nieuleczalnie chorych / dr-ostwo Haliccy 
składają zł. 5. Е 

Bezimiennie dla najbiedniejszych zł. 5. 
PDM 

ITALIANA LRA JĄ 

PAMIĘTAJ OBYWATELU, ŻE W WIEKU 
OD 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEK 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŹ SOBIE 
OGROM TE] KLĘSKI i POPIERAJ WALKĘ 
Z NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRU- 
ŹŻLICZE*! rOPIERAJCIE BUDOWĘ SANA- 

TORJUM POD WILNEM. 

  

Łódź, Wamsizamwia, Pomonze, Wilno, Bia- 
łystok; Polesie; przyczam WKS 22 p. p. 
włącza się do obwiodu północnego: 

Do południowego obwodu mależą: — 
Śląsk, Kmakków, Lwów, Kielce, Lublin i 
'Wolyń. 

Pierwsze kluby każdego obwodu roz- 
gnywają ze sobą systemem ligowym finał 
o tytuł mistrza PZPN. 

Ostatni kłub każdego obwodu  spa- 
da do klasy „A“ ma miejsce zaś jego 
do Ligi wdhodzi mistrz klasy „A dane- 
go obwodu. 

Mistrzostwa klasy „A” rozgrywane 
będą w dwóch rzutach, wówmież wedlug 
podziału ma obwód północny i obwód po- 
łudniowy, jak w: Lidze". 

Proponowany skład Ligi: 

1) Obwód północny: Legja, Warszawian- 
ka, Piolonia, (Warszawa), Wiarta, Legja 
(Poznań), Ł K S, 22 p. p. i l p. p. Leg. 

2) Obwód południowy: Oracovia, Wi- 
sta, Garbarmia, Ruch, Czarni, Pogoń, IPod- 
górze i Polonja (Przemyśl). 

Pod wnioskiem tym niewątpliwie pod- 
pisze Się chętnie każdy wilniamin,. gdyż 
przyjęcie wniosku przez Walne Zamomadze 
mie [PZPN'u ozmaczałoby weiągmięcie Wil- 
ma. w iombitę wielkiego świata piłkarskie- 
go Polski, a pozatem ten' system mozgrywek 
ożyiwiłby wszystkie okręgi słabsze. (t). 

Ti K MU gTEA 

POPIERAJCIE L.O.P.P.I 

    

      + 
STANISŁAW BIAŁAS 

Członek Rady Centrali Związku Spółdzielni Polskich w Warszawie 
oraz Wiceprezes R dy W.ieńskiego Oddziału Zw. Spółdz. Polskich 

po krótkich cierpienia.h zmarł dnia 16 stycznia 1933 
Dotknięci tą bolesuą stratą przyłączamy się do orszaku najbliższych 

$.p. Zmarłegoi przyjscićł Jego pogiążomych w smntkn. 
Związek Spółdzielni Polskich 

     
        

    
     Warszawa — Wilno 17 stycznia 1933 r. 

EEA || BRERWECHI 
D-r MARJAN MOSZYŃSKI 

©rganizator I b. Naczelny Chirurg Szpitala 
Kolejowego w Wilnie 

zakończył życie dnia 16-go stycznia 1933 r. 
Wyprowadzenie zwłok z domn żaloby przy ul Garbarskiej Nr. 3/5 

nastąpi we śrcdę dnia 18 b. m. o godzinie 18ej (6 wiecz.) do kościoła 
św. Dncha, 

Nabożeństwo żałobne zostsnie odprawione we czwartek 19-go o godz. 
10-ej rano, poczem nasiąsi pogrzeb na cmneniarzu Rossa. 

O czem zawisdamiają pogrążeni w głębokim smutka 

Koledzy i Personei Szpit. Kolejowego w Wilnie. 

   

 



Tragiczna zabawa chłopska 
  

WILNO. — We wsi Muszczewicze „gminy 
komajskiej, zebrała się licznie młodzież wiej- 
ska w zamiarze zabawienia się. Na zabawie 
byli i starsi włościanie. Antagonizm między 
Kiiku mieszkańcami doprowadził do kłótni, a 

. gastępnie do bójki, podczas niej zabity został 
mieszkaniec tej wsi Juljan Stańczyk, zaś ciężko 

EHR a XS 

tai grodžiehyka 
— KOMUNIKAT T-WA KRAJOZNAW 

OŁEGO. Człomko» ie oddziału P. T. Krnajo- 
zmawczego, posiadający legitymacje kolie- 
jowe, proszeni: są o ziożemie takowych dla 
prolczgaty na rok 1933 пу kancelarji p. not. 
Miłikowskiego przy ul. Wiróblewskiego 1. 
Tamże przyjmowane są składki azlon- 
kowskie, które wynioszą 50 gr. miesięcz- 

RIO; 
— NOWOMIANOWANY PROKURA- 

  

ranny Bol. Czapa ze wsi Lachowicz. Trzej 
inni uczestnicy zabawy są lżej ranni. Władze 
wszczęły energiczne dochodzenia, gdyż — jak 
stwierdzono — była w użyciu broń palna. Za 
równo Czapa zginął od kuli, jako też wszyscy 
inni odnieśli rany postrzałowe. 

  

  

eznych, wiszących w korytarzach, bramach 
i lataemiach orjentacyjnych. Nie pomagają 

specjalne ochraniacze, gdyż złodzieje zry- 
wają prawie całą instalację nazem z ochra- 
miiaczem i żamówiką. „Amatcrami* tymi 
są prawdopodobnie młodzi złodziejaszkowi, 
któnyich 'często widzieć możma jako: sprze- 
dawców okazyjnych żarówek. 

Wiobec czego każdy, do kogo taki sprze- 
dający zwraca się z propozycją kupna 
„okazyjnych żarówek* obowiązany jest 
przytrzymać takiego „kupca* i oddać go 

policji, która już ustali skąd tę żarówki 

Może ten środek przyczyni się ku temu, 

aby zmniejszyć ilość amatorów cudzych 
TOR SĄDU OKRĘGOWEGO PRZYBYŁ żarówek. 
DO GRODNA. W sobotę przybył do Grodna 
nomomiamowany Prokurator Sądu Okręgo- 

mago (p. Mieczysław Godlewski i objął 
urzędowanie. 

— „AMATORZY* LAMPEK ELEK- 
TRYCZNYCH. Ostatniio daje się zauważyć 
wpmost masowe kradzieże lampek elektry- 

| Bźwięnowiac 

Kins „ĄPSL LG" 
Narminik 96, 

Jihaay Weismallai 
w mg t 

Człowiek Dlalpa 
ta reklama wystarczy dla każdego kto 
chce zobaczyć nadzwyczajny superfilm 

świata!!! 

Wstęp od 49 gr. : 

  

     
    

  

   
    

  

"KING „PA LACE* 
fiepaszk 1% 

Emii Jenings Harry Liedtke, 
Lydja Salomonowa i Dąyny 

Serwzce 

w filmie p. t. 

Żona Faraona 
Reż. Ernest Lubitsch 

wstęp 49 gr. 

oźwiękowiec 
Kino „POLONIA pocztowe 4. 
WODZETTZPWGZ META 

Czarujące zjawisko ekranu 
Liljan Harwzy, Henri Garat 

I P. Brasseur 
w superfilmie 

ID Łaey (90 
Wstęs об 49 gr. 

  

Putząteh seansów 
- 9. KINO og 515. — 8, 

DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATOWID 
(GRODNO, Brygiózka 2, 

w . 

— PROCES O SZPIEGOSTWO. . W 
dmiu wczorajszym Sąd Okręgowy pod prze- 
wodmictwem wiceprezesa p. Hryniewicza 
pnzy udziale sędziów pp. Tołłoczki i Oni- 
chimowskiego, rozpoczął sprawę z oskarże- 

nia Wimeemitego Budziły i jego 11 towarzy- 
szy '6skawżonych o szpiegostwo na nzecz 

ościennego państwa. Sprawa ta jest: po- 
miekąd dalszym ciągiem w swoim czasie 

głośmej sprawy dwuch skazanych w grud- 
miu 1931 r. wyrokiem sądu doraźnego na 
karę śmierci szpiegów Gonczamuka vel 
Wiinogradowa i Łukszy vel Kniaziewa Kon- 
stamitego. 

Na rozprawę wezsano 28 świadków. 
Oskarża p. pprokurator Wyszkowski, 

a bronią pp. mec. Lobmam,  Finstenberg 
i Gużański. 

  

— SPRAWNOŚĆ POLICJI, RABUNEK 
I WYKRYCIE SPRAWCÓW. Wdniu 24 
styczmia Abram Kiieribiel zameldował na 
postertuniku .P. P. w Lachowiczach, że jesz- 

cze 5. I. wieczorem jadąc furmamką na 
drodze _ pomiędzy: Swojatyczami il Woło- 

słaczami gm, Darenskiej został zatnzyma- 

my przez 2-ch icsobmików, którzy pobili go 
laskami a następnie zabrali kilka grze- 
Ibieni damskich i zapałki wszystkiego war- 
tości 2 zł., i zbiegli. 

Kierbiel mie meldował wcześniej, gdyż 
był obłożmie chory. 

Na skutek tego zameldowania post. po- 

licji Lachowicze wszczął dochodzenie i u- 
stalil, że mapastnikami byli mieszkańcy 
wsi .Piodliiwejeki gm. Wolna Juljan Wasi- 
dewski ': Eljasz Sasin, przyczem Sasin z0- 
stał zaitrzymany a Wasitewski narazie byl 
ma wolniości, gdyż wydalił się z domu, miej- 
my jednaik nadzieję, Że wknótce podzieli 
108 swego kolegi. 
  

  

Zz: 

Dr. A. WĘŻYK 
POWRÓCIŁ 

ul Szdowa 8 w Baranowiczach 
Choroby weneryczne, skórne, pł.iowe 

Przyjmuje: w g, 7.30—830 r. 3—5 pp. 723 w” 
    

JESTEŚMY ZA BIEDNI, (BY. KUPO- 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO 
DZIAŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO 

LNU. 

Dziś wstęp о0 49 gr. 
Najwspanislsza i najpotężniejsza epopes z dziejów dawnego 
Rzymu i martyrologji 

dzieła Henryka Sienkiewicza 

QUO VADIS..? 
Chrześcitaństwa pg nieśmiertelnego 

W roli Nerona genjalny tragik Emi Janings i piękna 
Rira de Liguoro 

  

FIRMA RADJOWA „„ZERELIĘŚĆ 
Grodno, ui. Dominikańska 1 tel. 186 

Р, К. 0. 82.157. 

POLECA ŻA 160 ZŁ, GOTÓWKĄ 

lidžka 
Ju; jutro w dź s'ęscvem kinie „Rewja* LU ZE ZA KRATEeMI. 

Dźwiękowe-kino Juz dzś © (' tk Albi 1 uajówież- 

„REWJA“ RA auyissė' 610 ę 1a0W4 ое 

Osrobremaa $ | lin „ae RADWAN partacram Ostrobramska 5. tilm grote kowy partnerkami 

  — PROCES SZPIEGOWSKI. Wizoraj 
przy drzadach zamkniętych Sąd Okręgowy 
w Lidzie rozpatrywał sprawę szpiegowską 

5 mieszkańców Ejszyszek — Chaima Szu- 
szera, Morducha, Różana, Mimy Łańskiej, 

Najuluoieńsza para z chacków 

Meurice CHEV LiER 

i Joanette MAC D'N LO 

w na nowszej swej kreacji saperp zeboju .933 r. 

KOCHAJ MNIE DZIŚ 
1eżyseiji Reubena 

wkrótce 

w kinie 

K mouliara 

„HELIOS“ 
  

  

  

Mowszy Guraza į Judela Gienbarzewskiego. 
W wyniku rozprawy skazano: Szustera Dźwięsowe 
mia lat 5 więziemia, Rózamia i Łańską — Kine 
na kary po 4 lata więziemia, Gumaza, — ma 
dwa miesiące aresztu. BELIGS 

W drugiej podobnej sprawie przeciw- 
ko 4 mieszkańcom Werenowa, oskarżonym 

  

Dziś ta wstysikie seme Balkon 49 gr. 
ceny zniżone Parter 80 gr. 

W rol gł genjaln; CONRAD VEIDT. Pieśnii soma-se cygańs 
NEKOROPOWANY CAR 

- Seausy o godz 4 6, * 

całe wiino mówi o s cyfii 

RA$PUTIN 
ie 

ROSJI 
ew w rosyjs=lm.— Sziakiem Polskich Kolei 

0 20, 

  

o działanie na rzecz państiwa 'ościenmego, 
Mikołajowi Pamiukiewiczowi,  Zorachowi 
Szelubskiemu, Kazimierzowi Mielko i 

Jamowi Lepieszo. Sąd wydał wyrok, ska- 
zujący Pawlukiewticza ma 6 lat więzienia 
Szeltubsikiego ma 2 lata. Mielko skazamy zo- 
stał na, 6 miesięcy więzienia z zawiesze- 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 528 

Passt osye 

Ostatnie dni. 
Wszy:cy muszą z baczyć alia „CZEM: S ш 

Niech żyje wolność 
Paryża* najger jalni jszego 

reżysera współczesnego RENE 
Ja: w tych doia.h n jwię«s.e arcydzieł tworcy „Pod dachami 

Ci AIRA 
wspaniały film | 
Plęxns i Ridości 

życia 
  

  miiem wykonania kary ma 2 lata, TLepie- 

szo zaś został uniewinniony. Dźwiękowe kine 
— ŚMIERĆ W! MŁYNIE, We wsi Me- zam; LYWOOD 

łejkowszezyzna pod Lidą, w młynie wod- Mickiewicza 22 
nym należącym do Sapunia Piotira, žona ab 15-28. 
właściciela powwamia przez pas transmisyj- 

  

Dziśl Na więks « i nej łynniejsza s nsa j dibv obecnej 

SZANGHAJ-EXPRE$$ 
Arcyd'ieło dźwiękowe znakomitego reżyser Josef» Sternb rga Rekord:wa obszdz: 

May Wo-g i najwytwo niejszy gw azder ekranu Ci Ve BrcO4 Film osnuty na tle ostatnich wydarz 
MARLENA DIETRICH. Anna 

eń w Cuinacz, — 
Nad pr: gram Atrak je dź 'ękowe Poczalew o godz 4 6 8 i 10.20, w dnie św'ąteczne o g 2-ej 
  

s-lampowy odbiornik radjowy, z lampami 
głośnikiem akumulatorem, baierją anodową 

i sprzętem antenowym 

Przy zamawianiu należy wpłacić na P.K.O. N. 
82,157 zł. 20. Pozostałość za zaliczeniem. 

oncounoccaozm r-—-—------——a 

   

  

FRANCISZEK PAKKARD 

Podwójne życie Jimmy Dala 
— Travers zbliżył się z Klarkym, w 

czasie, gdy zaczynał swą karjerę adwo- 

kacką, — ciągnęła dalej swe opowiadanie 
Marja Lassal. — To on wciągnął go 
do rozmaitych nieczystych spraw. Te 
sprawy przynosiły mu duże zyski. Za ple 
cami Klarky'ego kryła się silna i duża 
organizacja, której "eztonkiem stał się 
stopniowo Travers. Ale nie znał nikogo z 

jej członków, poza Klarkym, od którego 

odbierał wskazówki i rozkazy. # го?- 
kazu Klarky“ ego wdał się z moim ojcem 
postarał się uzyskać jego zaufanie i sto 
pniowo wziął w swe ręce wszystkie je- 
go sprawy... Kiedy ojciec mój umarł, Tra 
vers miał nakazane wezwać telegraficznie 
mego stryja, — Travers wiedział, że de- 
pesza miała sprowadzić człowieka, pod-- 
stawionego przez szajkę, ale nie miał ро- 

jęcia o tem, że zbrodniarze zabili ojca i 
stryja. Dopiero teraz Klarky przyznał mu 
się. W ten sposób Travers stał się, bez 
woli swej, wspólnikiem morderstwa. 

Spojrzała na Dala i uśmiechnęła się. 
— Nie wyobrażasz sobie, jaką djabel 

ską, nieludzką cierpliwość mieli ci lu- 

Wydawca: Stanisiaw Mackiewicz. 

       
    

38) 

dzie, w przeprowadzaniu swego planu. 
Kupili oni od stryja jego fermę w Austra 
ljii zaproponowali wygodną tranzakcję 
w Nowej Zelandji. Ale stryj mój nie po- 
jechał do Nowej Zelandji. Oni zabili go 
po drodze, a jeden z członków szajki 
przyswoił sobie jego papiery. Pięć lat 
trwały przygotowania! Na długo przed 
śmiercią mego ojca jeden z agentów 
szajki zamieszkał w Nowej Zelandji, pod 

nazwiskiem Henryka Lassala. 
— Dlatego to na propozycję ojca, by 

się spotkać, odpowiedział, że dla niego 
wyjazd jest rzeczą niemożliwą. Bał się 

spotkania z człowiekiem, który mógł go 
zdemaskować. Było to jedyne niebezpie- 
czeństwo: nikt z dawnych, australijskich 
znajomych stryja, nie poznałby się na о- 
szustwie, bo ten człowiek *był do niego 
rzeczywiście bardzo podobny. „Centruni* 
zapoznalo go ze wszystkiemi głównemi 
faktami z życia prawdziwego Henryka 
Lassala. Listy do ojca pisywał od czasu 
przeniesienia się do Nowej Zelandji, wy- 
łącznie na maszynie. Ojciec uważał to zi 
dowód, że stryj miał się bardzo dobrze. 

my i udemzona silnie o podłogę, poniosła. 

śmierć na miejscu, 
— PODPALENIE. W dniu 21 gnudnia 

mb. moku we wsi Piaskowice gminy bie- 
leckiej na strychu domu, zamieszki» ame- 
go przez wodzimę  Lebiedzkich, wybuchł 

pożar, który został jednak zlokalizowany, 
Obecnie w wyniku przeprowadzonych do- 

chodzeń, ustalomjo, że przyczyną pożaru 
było umyślne podpzalemie pmzez Józefa Le- 
biedzkiego w celu uzyskaniia premji ase- 
kuracyjnej w wysokości 600 zł. Sprawcę 
sikłomiły do tego czynłu ciągłe niesnaski na 
tle zamierzonego podziału majątku mię- 

dzy nim a matką Florentyna, bratem Mi- 
chałem i siostrą Bolesławą. Liebiedzkiego 
zatrzymano i pnzekazano do dyspozycji $ę- 
dziego śledczego, 

KOROLEWCE gminy wojstomskiej. 

Dnia 8 bm, o godz. 6 wieczorem tx! Ko- 
rolewcach odbyło się w szkole powszechnej 
przedstawienie amatorskie, urządzone 
i zorgamizowiane staraniem p. N. ław- 
gima, kier. tut. szkoły przy czynnej i nie- 
stirudzonej pracy p. Łuzginowej (żomy kier. 
szikoły) ii chętnej młodzieży wioskowej. Zc- 
stały odegrane aż 3 sztuki: „(Wiesele Zosi” 
w l akcie, „Wybory starszyzny” i „Lard* 

— w języku białoruskim. Z prawdziwą sa- 
tysfsikeją patrzyło się ma grę tej zdolnej 
miejskiej młodzieży, która włożyła w wyko 

manie obrazków; całą suią duszę i werwę.— 
Podkweślić należy, iż większość amatorów 
to amalfabecii i role swe uczylli się pod dyk- 
tamdo p. Łuzginowej, której bezinteresowna 
praca zdobywa szerokie uzmamie, Sala 
szkolna. była wypełniona po brzegi przez 
licznie zebranych rodziców! szkolnej dziat- 
wy, oraz miejscowego iepoleczeństi"a. Z 

wyyłkcnawców poszczególmych ról należy wy 
różmić odtwórcę roli żeńskiej „baby“ — 
przez syna pp. Łuzginów. Przed! nozpoczę- 
<iem zabawy na scenie został wykonamy 
brawurowo, „kozak, odtańczony z praw- 
dziwym talentem przez p. Ninę Łuzgimównę 
długo cklaskiwanią przez obecnych. Ochocze 
tańce zakończyły zabawę, — to też w milej * 

i serdecznej altmosferze spędziła R: 
te killka godzin przy zdrowej mozniyjwce, n. 
której zabawili się i starsi, gwarząc ze ść 
bą; cieszyli się, że szkoła dba mietylko o 
naukę dziatwy: szkolnej, lecz i twe chwilach 
świątecznych troszczy się, by godziwie spę- 
dzomy «zas oderwał о@ tnosk codziennego 
życia mieszkańców! wsi, zabitej deskami od 
światla. Zazmaczyć należy, iż w: szkole tut., 
Staralniem kier. szkoły została urządzona 
stala scena. 

Jak widzimy, wszystko przemawia za 
tem, by po misiach naszych wykorzystywa- © 
no wszelkie możliwości, popierając szła- 
chetnmą inicjatywę naszego ofiarnego nau- 
czyciclstiwa, — a owoce zbożnej tej pracy 
dadzą miewątpliwie piękne | de= IP. 

ŻĄDAJCIE | 
we wszystkich aptekach 

składach sptecznych znane 
środka od odcizków 

Prow. A. PAKA. 
RETE" WRORSZOWWNZWONNAOZWNNMĘCOGSCZTRODRE. 

  

  

Wyszedł z droka 

Krótki Rys Dziejów 
Talnej Oświaty Polsk. 
na ziemi Wileńskiej 

opracowała L. ŻYCKA 
we wszystkich Ksę ar iach cena 1 zł. 30gr | 

ESEETRSS 

Pozostał więc tylko podpis do podrobie- 
nia — dla członka „Centrum“ było to 
głupstwem. Pewni, że Travers nie potra 
fi już wywikłać się z ich sieci, nie mieli 
nic przeciw temu, że wszystkie sprawy 
mego ojca pozostawały wyłącznie w je- 
go ręku. Tej tragicznej nocy, zażądali 
oni od niego formalnego oddania papie- 
rów. Miał on ostatecznie zadokumen- 
tować identyczność Henryka Lassala. 

Noc ta była fatalna dla obojga nas. 
Traversowi groziła śmierć, a mnic mieli 
zabić przy pierwszej sposobności. Co 
mieliśmy robić? Podać do sądu? Skarżyć 
się wobec władz policyjnych? Nie miałam 
żadnych dowodów zbrodni. Jedynie Tra- 
vers mógł zeznać wobec sądu, że obaj <i 
ludzie przyznali mu się do popełnionych 
zbrodni! Ale tego nie było dosyć! Mysia 
noby, że oboje zwarjowališmy. Ludzie z 
Nowej Zelandji zaświadczyliby, że inne- 
go Henryka Lassala nie znali. Gdybyż 
udało się sprawadzić jakiegoś znajomego 
stryja z Australji. Ale „Centrum* nie da 
łoby mu dojechać do Angfji, zginąłby na- 
pewno w drodze! 

— Najgorsze było to, że Travers Łył 
skazany na śmierć; nie było mowy o tem 
by mógł działać otwarcie. Pozostawała 
więc tylko jedna droga: poszukać dowo- 
dów, niezawodnych, któreby umożliwiły 
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Parcelacja maj. 

Landwarów 
letniskowo - ogrodn'czo - budowlane 

nad jezierem, rozmaitej wielkości. Dział ! 
Kemunikacja pociagami 
Warunki kupna: 

reszta ow 

A 

i autobusem co godzinę, 
c.ęść pożyczką długoterminową, 

miesięcznemi. 

Cena od 600 złotych za działkę. 

INFORMACIE: 

maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

WA FILMOWEJ TAŚMIE . 

„10 PROCENT DLA MNIE“ - „CASINO“ 

Komedija polska ma filmie robi kroki 

ą maprzód. 
Od „Ulanėw“ dzieli nas już dobre „100 

metrów miłości”. To też możma i należy 

stawiać pewne wymagania. 

Pod egidą Lopka Krukowskiego (kiero- 

mimik artystyczny), пактесопо „10 procent 

ėla mnie“ 
Scenarjusz skonstruował B. Land, re- 

żyserował J. Gardam. 
Film pomyślano jako operetkę. Ma po- 

wodzenie Liljanka z Garatem, albo inne 

gwazdeczki fi igurujące -w operetkach filmo- 

wych — czemuż więc mie spróbować. 

W: rozwoju historycznym polskiej ko- 

medji filmowej trzeba przejść i przez ope- 

retkę — choć to sprawa ma taśmie filmo- 

wiej dziś już przegrana. Chyba, że się pój- 

dzie w kierunku Clairowskiego zespolenia 

wzrokowo - słuchowego w ożywieniu me- 

lodji ruchem filmowym. 
Groteskowy pomysł zatęchłych prowin- 

cjonałów wi Wamszawie, daje pole do nie- 

złych gagów (sprzedanie pomnika, przej- 
ście ulicy po białej linji), ałe muzyka (Ra- 
packi), mie ożywia tego wszystkiego. Są 
piosenki z mandoliną i Mankiewiezówną—- 

alle to... na przystawkę. 
Filary w tym filmie — to Walter i Kru- 

kowski. 
Wprawdzie Lopek lepszy jest na scemie, 

— ale į przed Objektywem 'w! stu proe. za- 

  

chowuje swój szmoncesowy typ. Walter że 
jest natomiast nieporównany i może być 
doskonałym charakterem komedjowym pal 

skiego filmu. Żeby tylko nie szarżówał. 
Tola Mankiewiczówna „robi się* na Ja- 

ZDK BE 

  

zniszczenie azajki zanim oni zdążą zni- 
szczyć nas. Jedym z takich dowodów by- 
łoby świadectwo Śmierci stryja, które 
można było dostać w Australji. 

— Ponieważ Travers nie mógł zostać 

w Anglji, postanowiliśmy, że pojedzie do 

Australji, na poszukiwanie dowodów. Za- 

raz po tej rozmowie, wyślizgnął się z do 

mu, kuchennemi schodami i zniknął, bez 

śladu... Dopiero przed miesiącem zjawił 

się znowu na horyzoncie. Przeczytałam 

umówione ogłoszenie w  „Wiadoma- 

ściach Porannych“. 
— Rano opuściłam dom stryja — Sa- 

mozwańca od pretekstem odwiedzenia 
przyjaciółki. — W ciągu tych paru dni 
spieniężyłam wszystko, co miałam i po- 
djęłam z banku pieniądze, pozostawione 
mi przez matkę — na szczęście byłam już 
pełnoletnia. A potem zrobiłam się tem, 

czem jesteś: zmieniałam postacie, prze- 

chodząc kolejno od biednej robotnicy 

do bogatej wdowy w modnym pensjona- 

cie West-Endu, ale najczęściej pokazy- 

wałam się ludziom pod postacią, w któ 

rej mnie widzisz teraz. Od pięciu lat pro 

wadzę takie życie. Śledziłam każdy krok 

mego „stryja, starając się poznać jego 

wspólników, modląc się, by Traversowi 
powiodły się poszukiwania, codziennie 
czytałam ogłoszenia w „Wiadomościach 

Drukarnie Wydźwenictwa „SŁOWA” 
Z * * R 

Ė w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, 

|- 

ul, Mickiewicza 4, m. 2 į 

si 

Rad]jo wileńskie 
ŚRODA 18 STYCZNIA 

11.40 Przegląd prasowy; kom .meteor.; i 
czas; 12,10 Muzyka z płyt; 13,20 Kom. meteor. 
14.40 Progr. dzienny; 14.45 Pieśni ludowe róż 
nych narodów z płyt; 15.15 Giełda rolnicza; 
15.25 Chwilka strzelecka; 15.35 Audycja dla 
dzieci; 16.00 Utwory Czajkowskiego z płyt; 
16.40 „Co i jak czytač?“— odczyt; 17.00 „O 
muzyce ludowej“ — odezyt dla nauczycieli;--- 
17.15 Komunikaty; 17.20 Pieśni litewskie w 
wykonanie Aldony Potopowiczówny; 17.55 — 
Program na czwartek; 18.00 Muzyka lekka; 
wiad. bieżące; d. c. muzyki; 18.40 Przegląd li- 
tewski; 18.55 Rozmaitości; 19.00 Codzienny 
odcinek powieściowy; 19.15 Utwory Leopolda 
Staffa ze zbiorku „Wysokie drzewa* — recy- 
tuje Halina Hohendlingerówna; 19.30 Na pogra 
niczu literatury i dziennikarstwa" —- feljeton; 
19.45 Prasowy dziennik radjowy; 20.00 Pieśni 
w wyk. Magdaleny Grey; 20.35 Muzyka; 20.50 * 
Wiad. sport. dodatek do pras. dz. radj.; 21.00 
Recital fortepianowy; 22.00 Na widnokręgu! - - 
22.15 Muzyka taneczna; 22.40 Odczyt w 
ku niemieckim; 23.00 Taniec w muzyce współ 
czesnej (płyty). — Słowo wstępne St. Wę- 
sławskiego. 

   

mettę Mac Donald. A mo, niech się robi! 

Resztą szarduje, co bardzo zbliża film 

do amerykańskiego teatrzyku. 
Więtnza są dobre w scenach hotelo- 

wyjch, pozałtem zbyt ciasne (znów: teatr a- 

  

r p 
Е Zanim dacie ogło= 

szenie do pi m miej- Baczność! zyc: sze, 
Sarawdzcie 

ceny ogłos eń i 
żąd»jcie koszto- 

rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

ogłoszenia do SŁO # A ora: da 

wszystkich pism TANIO i bardzo 

wygodnie jest załatwić 
za pośrednictwem BIG R le 414748 

S. GRABOWSKIEGO 
Girbarska 1, 

tel. 82. 

NaGŻZI 

| GABINET 
| Racjonalnej kosmetyki ieczniczej 

| wino, Mickiewicza 31 m. 4, 
URODĘ 

i 

! 
į kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, 1- 
i suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyce 

my twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wy- 
| szczuplający (panie). Natryski „Hormona“ 
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wediug prof. Spuhia. Wypadanie wiosów, 
łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kcsme- 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—R8. 

WZ» 
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LOKAL i DOKTOR 

Janina pod sklep i  mieszka- 
PIOTROWICZ - nie w dobrym  Randło 

wym punkcie ed zaraz 

JURCZENKOWA niedrogo do wynajęcia. > 
ordynustor Szpit. Sawicz Dowiedzieć się Zarze- | 
ch-roby skórne, wene- cze 14 m. 10 rządca. 

  

ryczne i moczopł: cdlowė  sAAAAMAAMAAA AAS i 
przeprowsdrija się 

wileńska 34 Poszukują jg 12 
IE piętro утуитти - @ 
p'zyjmoje POLECAM ŚJ: 

   od 5 — 7 wiecz, SŁUŻĄCĄ BĘ 

— delikatną, uczciwą, Z 
NEEZE CWEAEZERGEW bardzo  dobremi Świa- — 

Lekcje dectwami. Ul. Umwet- | 
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asamiadAkkAkARAŁŁ A: cej kampanii we włas- 
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Steinwunzel jako operator może dać le-  sasinakakadAć kocake na k Е 
pszą wobotę. 

Z całości dość przekonywująco wynika, 
„komkurencyjne'* komedje, inspirowane 

przez Dymszę i Toma, mają więcej „dry- 
gu“ filmowego. 

Nad program: tygodnik „Foxta” i fil- 
mik rysuakowy Fleischera. Tad. C. 
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Porannych', zawsze bez rezultatu. Wre- 

szcie straciłam nadzieję... 
— Nic mi się nie udawało Jimmy. 

Klarky nie zjawiał się nigdy w domu 

„stryja“, ale teraz zrozumiesz, skąd mia 

łam te wszystkie informacje,  któryci 
udzielałam „„Szaremu Znakowi”. 

— ТаКет było moje życie. Nie zrywa 

łam ani na chwilę nici, któremi połączy- 

łam dobrowolnie swe życie z życiem 
świata zbrodniarzy. Szukałam dowodów, 

podsłuchiwałam, dowiadywałam się, zdo- 

bywałam zaufanie mętów społecznych... 

Rozumiesz, dlaczego nie chciałam widy- 

wać się z „Szarym Znakiem”. Wiedzia- 

łam, że narażam swe życie na każdym 

kroku, nie chciałam narażać „Szarego 

Znaka“. 
— Cztery tygodnie, po znałezieniu 

pierwszej wzmianki w gazecie, która za- 
wiadamiała mnie o powrocie do Anglii 
Traversa, znalazłam drugie ogłoszenie z 
numerem telefonu. Travers był w Londy 
nie! Miał to czego szukał! Ale nie mo- 
gliśmy się spotkać: on bał się, że jest 

śledzony, ja również. Resztę już wiesz. 

W paczce tej były dokumenty, które mia 

ły być zgubne dla całej szajki. Feraz, po 

śmierci Traversa nie znajdziemy doku- 

mentów. Ale teraz rozumiesz, dlaczego 

tak bardzo chodzi im o tę paczkę? Jest 

to dla nich kwestja życia i śmierci. Dla > 
czego szukają mnie? Bo tylko po moj 
śmierci zadokumentowanej, miljony oj 
przejdą .w ich ręce... I teraz.. teraz wszy 
stko przepadło. 

Wyciągnęła obie ręce do Dala 

— Ach, Jimmy, Jimmy ... Tak długo 
walczyłam sama! Co teraz będziemy ro] 

bić? 
Walczyła długo sama! — słowa E) 

były dla niego dziwnie bolesne. Ter2/| 
on będzie walczył za nią! Ale jak? 

— Skrzynka numer 428! — krzyknął 
nagle, — Co to za skrzynka? Gdzie a% 

jest? й : 
Marja wzruszyła ramionami. i 

— Nie wiem. с 

— Kto jest John Johansen?? L 

— Nie wiem. | 

— 1 те wiesz, gdzie jest sztab „02 
trum“? 

— Nie... 

  

Oszołomiony Dal nie mógł przez c k 
lę wydobyč głosu. Ь 

— Bože!... 
Spuściła oczy smutnie: | 

Bardzo Źle. Jimmy.. prawde 
Prawda, że wszystko zginęło! > 

D. C. N. 
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