
Rok XII. Nr. 27 (3165) 

SEOWO 
WILNO, Sobota 28 stycznia 1933 r. 

Redakcja i Administracja: Wilno, Zamkowa 2. Otwarta od godz 4 do 4. Telefony: Redakcji — 17-82, Administracji —. 228. 
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PRZEDSTAWICI 
b' RANUWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
GŁĘBOKIE — ut. Zamkowa 14 Księg. W. Wiodzimierowa. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“ 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LiDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Ksiegarnia Kol. „Ruch“. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ i 
MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. i 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. + 
N.-SWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

|RSS LLS 

į CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty Oraz 
Н nadesłane milinietr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

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

| do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 
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STWA: 
DRUJA — Kowkin. 

  

Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

I PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolsej. 

į STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch” 

WOŁOŻYN — 

SŁONIM — Księgarnia |. Ryppa ut. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe u:. 3 Maja + 

Mickiewicza 10. 

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

ODAT TINA SRS | | 

ELEGRAMY „Lurecka koncepcja" Polski Blokada taksówek o iedniu  "ELEGRAM 
NA ZNAK PROTESTU PRZECIWKO NOWEMU PODATKOWI W dawnej sali św. Andrzeja Apostoła 

na Zamku Kremlińskim otwarto przed 

paroma dniami sesję budżetową Central- 

nego Komitetu Wykonawczego Z.S.R.R. 

„sowieckiego  parlamentu'!, a premjer 

Mołotow wygłosił znane z depesz expc- 

sė, gdzie nie zbrakło dłuższego ustępu, 

poświęconego zagranicy, ustępu pełnego 

napaści, jadu i inwektyw Do dwóch 

państw, które zazwyczaj od szeregu lat 

oszczędza w podobnych exposć  złośli- 

wość sowiecka, do Niemiec i do Turcji, 

przyłączyła się tym razem Polska. Dotąd 

jak wiadomo, byliśmy zawsze  kapitaii- 

stycznego Zachodu forpocztą i koroto- 

tjerem wrogów komunizmu. Miano dla 

nas nienawiść, podbitą  lekcewaženiem. 

Mołotow dwa razy wracał do paktu o nie- 

agresji z nami i dwa razy o stropy Kre- 

mlu obiły się tego dnia sowieckie o Pol- 

sce komplementy. My już oczywiście 

wiemy, że pakt o nieagresji był ważnym 

momentem w dziejach naszej polityki 

powojennej, choć przeglądając prasę pol 

ską, trudno nam coprawda oprzeć się 

wrażeniu, że naogół nie widziała w nim 

nic innego, niż rodzaj  nieszkodliwych, 

trazeologij typu Kelloga. 

RZECZY NIEUŚWIADAMIANE 

Przedewszystkiem, nigdy bardziej, 

niż teraz, nie ulega wątpliwości, że pakt 

o nieagresji nie był, nie jest, ding an 

sich und fiir sich, czemś dla siebie tylko, 

czemś w sobie samym skończonym, zam 

kniętym. Nie. Polsko-sowiecki pakt o 

nieagresji był tylko tą formą, w jakiej 

w pewnej dziedzinie polityki zagranicz- 

nej wyraziła się zmiana nastawienia So- 

wietów do Polski. Mniej, lub więcej 

współcześnie z paktem o nieagresji za- 

rysowała się zmiana w całokształcie tego 

nastawienia, w jakiem Republiki Rad 

trwały do nas, od chwili preliminarzy 

Traktatu Ryskiego. 

Od 1921 Polska uważana jest w Mo- 

skwie — powiedzieliśmy to już, celowo 

powtarzamy jeszcze — za przednią straż 

kapitalistycznej Europy w walce z ko- 

munistyczną Rosją. Świadomie oddano 

temu wrogowi duże połacie ziem  „kre- 

sowych*, ofiarowywano mu jeszcze więk 

sze, byleby później ustawicznie trapić go 

dywersją na tych właśnie ziamiach. Pol 

ska jest tym krajem, który — w razie 

światowego przewrotu bolszewickiego 

— wyszedłby (obok imperjów kolonjal- 
nych) najgorzej: francuska, holenderska, 

czeska, włoska, partje komunistyczne 

przewidują rewolucję socjalną, ale nie 

przewidują zmiany terytorjum państwo- 

wego. Ba, komunista niemiecki, przewi- 

duje ponowne zagarnięcie Pomorza, Ślą- 
ska, nie zapominając o Austrji. Tymcza- 

sem komunista polski wie, że plany 

Trzeciej Międzynarodówki przewidują 

okrojenie przyszłej Polskiej Socjalistycz- 

nej Republiki Radzieckiej o niemal po- 
łowę terytorjum i o Wilno i o Polesie 
i o Wołyń i o Małopolskę Wschodnią, 

i o Pomorze i o Śląsk. Wie, że istnie 

ja osobne kompartje „„Zachodniej* (7- 

krainy i „Zachodniej'* Białorusi. Moż- 
naby powiedzieć, że ze wszystkich par- 
tyj komunistycznych świata partja polska 
jest najmniej „imperjalistyczna”, najbar- 
dziej szczodra i ofiarna: my wolimy po- 

wiedzieć, że w latach po 1921 r. posia- 

da ona w Międzynarodówce znaczenie 

najsłabsze. 

Jednocześnie z dywersją na terenie 

Kresów, dywersją o celach powstanio- 

wych, irredentystycznych, idzie wew- 

nątrz kraju szeroka akcja wśród ludu, 

właśnie śród ludu. W ośrodkach robotni- 

czych przedewszystkiem, przedmieściach 
Warszawy, na wsi. Odcinek inteligencki 

irontu jest zaniedbany. Wytworzone nie- 

dawną wojną straty w ludziach, pozwa- 
lają pozostałym na łatwiejsze  znalezie- 

nie posad, stanowisk, czynią ich małopo- 

datnymi na hasła rewolucji socjalnej. 
Nie, jeszcze nie czas na inteligencję. Ma- 
Sy, masy! W związku z tą akcją na ma- 
Sy, i tem odwróceniem od inteligencji 
Pozostaje i fakt, że w ubiegłem  dzie- 
sięcioleciu organizacje prokomunistyczne 
na uniwersytetach, są jakościowo i ilo- 
ściowo tak mizerne. 

Rok 1932. W Moskwie już ostatecz- 

nie dokonanem zostało zwycięstwo idei 

Stalina nad ideą Trockiego: Rosja za- 

miast „iść z odsieczą proletarjatowi re- 

szty świata, skupiła swe siły nad ped- 

niesieniem warunków życiowych u sie- 

bie. Miejsce nastrojów ofenzywnych za- 

jęła obawa, czy aby „interwencja“  (ni- 

gdy nie można należycie podkreślić, w 

jak wysokim stopniu zdołano Rosji wmó- 

wić jej możliwość, o której Zachód nic 

myśli) zbrojna nie przerwie „piatiletki“. 

Chodzi o zabezpieczenie sobie spokoju. 

Polska jest jedynym sąsiadem od 

Zachodu, które się militarnie  „liczy“. 

Dyplomacja sowiecka wie, że właś- 

nie prawica polska, nacjonalistyczna, 

zwraca od lat zainteresowanie się na 

Zachód, nie na Wschód. Wie już, że rok 

1926 nie zmienił tu nic. Coraz silniejsze 

ciśnienie Niemiec na zachodnią granicę 

Polski wysuwa tamtego sąsiada na głó- 

wnego antagonistę. Coraz większe sym- 

patje, jakie na Żachodzie,w Anglji, w 

Ameryce, nawet we Francji, właśnie we 

Francji, okazuje się dążeniom  rewizjo- 

nistycznym, antypolskim, Niemiec, wy- 

wołują logicznie w Polsce ostudzenie da- 

wnych wielkich sympatyj do Zachodu. 

Dyplomacja sowiecka jest wielką dy-- 

plomacją. Wyprowadza z tych faktów 

konsekwencje: 

W polityce zagranicznej zawiera pakt 

o nieagresji. Mówi: — „macie podobno 

kłopoty na Zachodzie? No to od wscho- 
du możecie być spokojni. Olbrzymiej 

waszej granicy z nami nie będziecie od- 

tąd potrzebowali strzec. Wasze wojska 

z Łucka i Nowogródka przesuniecie do 

Torunia". 

Jednocześnie na terenie wewnętrz- 

nym dokonywa się inna zmiana. Pozor- 

nie na ma ona nic wspólnego z paktem. 

A jednak się z nim łączy: 

Nad planami komunizowania ludu, mi- 

mo tak pomyślnej kryzysowej „konjun- 

ktury”, bierze górę inny plan: komunizo- 

wanie inteligencji. Odwrotność taktyki 

ex 1921. Tylko, że to komunizowanie 

ma dziś jedną zasadniczą cechę: rząd 

Marszałka Piłsudskiego przestaje być 

celem tych ataków, choć idą one (i to 

bardzo ostro) przeciw takim partjom jak 

PPS. Owszem: owo „komunizowanie“ 

dokonywa się niejako pod szyldem obec- 

nego reżymu. Posiada odcienie silniejsze 

i słabsze. Powiedziałbym: bardziej i 
mniej uświadomione. Zdarzają się, oczy- 

wiście, i porwane poprostu prądem wy 
darzeń: 

— W Bydgoszczy wychodziło wtedy 

czasopismo „„Ze świata" — „czerwone 

„Wiadomości Literackie', bardzo rozpo- 

wszechnione, redagowane z talentem, 

niekonfiskowane. Atakuje PPS. (konku- 

renta?). Szczególnie broni paktu o nie- 

agresji. Szerzy sprytnie niechęć do Za- 
chodu. 

— W Wilnie koncentruje się w tutej 

szym prorządowym „Legjonie Młodyci* 

ruch analogiczny. Rzuca wprost dwa ha- 

sła: sowietyzacji naszego ustroju gospo- 

darczego i wyjścia Polski z konstelacji 

państw europejskich, wejścia jako „czło 

nka pełnoprawnego i sprzymierzonegc“ 

do Związku Socjalistycznych Republik 

Radzieckich („Kurjer Wilenski“  pazdz. 

1932). Na tle procesu Blachowskiego 

rozdyma niechęć do „kapitału zagranicz 

nego”. 
— W Lublinie wychodzi „Nowa Zie 

mia Lubelska" znowu grupy skrajnie 

radykalnej. I znowu co grupa ta robi: i) 

opowiada się za sowietyzacją - naszego 

ustroju; 2) za jak najściślejszem  przy- 
mierzem z Sowietami, 3) akcentuje nie- 

chęć do Zachodu, 4) proklamuje się ja- 
ko przyjazna, ba, oddana, bezwzględ- 
nie, obecnemu reżymowi. 

I w „Ze Świata" i w „Wilnie i w 

Lublinie występują silniej lub słabiej te 

cztery momenta, ten identyczny takt 

marszu, nadany trzem odrębnym z róż- 

nych punktów maszerującym kolumnom. 

* * * 

Ktoś powie: jest to oskarżenie. Jest 

rzucone na wiatr. Cóż stało się, że wszę- 

dzie występuje ta identyczność momen- 

tów? Cóż stąd, że tak się to zgadza ze 

zmienioną orjentacją ZSRR do nas? 

Odpowiem: nie myślę oskarżać. W 

Krakowie prof. Taubenschlag, romanista, 

wykazał, że średniowieczny proces pol- 

ski jest wierną repliką procesu longo- 

bardzkiego. Nikt rozsądny nie każe mu 

gmerać w historji za owym mnichem, 

który kiedyś przywiózł sądowe księgi 

longobardzkie do Krakowa. Nauce wy- 

starcza sam fakt identyczności. 

Nie wiem, czy czytelnicy nasi są 

większymi od nauki pedantami. Na pyta- 

nie: „jak, skąd, przez kogo?'* szły te 

wpływy, które nagle, w jednym roku 

wystrzeliły w paru miejscach naraz i 

tak samo, mógłby co najwyżej odpowie- 

dzieć członek naszego wywiadu. - Dzieu- 

nikarz może konstatować tylko owe czie 

ry punkty wspólne, jakie łączyły i „Ze 

Świata* i wileński „Legjon* i „N. Zie 

mię Lubelską". 
* * * 

— Mogłem napisać: „łączyły”. --- 

W ciągu jednego i tego samego czasu, 

naraz ni stąd ni zowąd, upadło „Ze 

Świata”, doszła wiadomość 0 „czystce“ 

w „Legjonie*, uwięziono przywódcę lu- 

belskich  „sanacyjnych - komunistėw““. 

Czy to także pozorna łączność? Czy to 

także „przypadek''? 
* * * 

Mołotow komplementował Turcję i 

Polskę. (Komplementował i Niemcy, ale 

to, jak prasa zagraniczna wyjaśnia, z 

racji zakupów i kredytu, jaki ZSRR 
pragnie tam jeszcze uzyskać). .Powie- 

dzieliśmy, że nastawienie Sowietów do 

nas uległo w czasie ostatniego roku ra- 

dykalnej zmianie. 

W swym komplemencie łączył nas 

Mołotow z Turcją. Czy dziś na Warsza- 

wę nie patrzy się z Kremla tak, jak na 

Angorę?.. 

TURCJA 

Przypomnijmy sobie, czem dla ZSRR 

jest powojenna Turcja. 

Jest to Turcja zrażona do Zachodu. 

Toczyła z nim wojnę, wygrała ją, wy- 

szła ze stratami ogromnemi. Przeprowa- 

dziła u siebie radykalny ustrój społecz- 

ny. Okazuje tendencje dalszej radykali- 

zacji. 

ZSRR. jest przyjaźnie nastrojony do 

Turcji, choćby z tych dwóch racyj. Po- 

zatem w sowieckich planach rewolucji 

wszechświatowej Turcja od początku na 

leżała do tej kategorji państw, w któ- 
rych zwycięstwo komunizmu dokona się 

jako następstwo takiegoż zwycięstwa na 

głównych odcinkach frontu. Tu niejako 
„inwestycje rewolucyjne" nie opłacaty 

się. Natomiast Turcja może, mogłaby 
być, polem wypadowem Zachodu. Bos- 

for. Kaukaz i naita. Od kampanji krym 
skiej nie minęło stu lat. Sowietom zależy 

na uczynieniu z Turcji „zone neutre“. 

Taką „zone neutre'* Rosji Rurykowiczów 

były puszcze nadgraniczne, w które z 

trudem wrębywał się Batory. Takiemi zo 

nami są trzy państwa: Chiny (i stąd za 

niepokojenie Japonją), Afganistan wzgl. 

Persja, Turcja. Tam właśnie żywioły ko 

munistyczne, radykalne są ostoją szere- 

gu rządów, wchodzą w nie. Utrwalają 

tak i ustalają dogodną dla ZSRR. poli- 

tykę. Neutralizują główne pola wypado- 

we przeciw Rosji. 

Przyjaźń Angory i Moskwy wspie- 

ra się o gruzy wiekowej nienawiści Stam 

bułu i Petersburga. Niemniej wkracza 

zwycięsko w swe drugie dziesięciolecie. 

POLSKA 

Polska przez lat 10 była taką bramą 

wypadową, której Rosja bała się najwię- 

cej. Był czas, gdy próbowało ją przekro 

czyć (rok 1920) lub podminować (Ra- 

pallo, irredenta na Kresach). Wszyscy 

się dziś godzą na to, że jeśli Rosja nie 

zmieniła swych ostatecznych co do Pol- 

ski celów, to jednak zmieniła swą poli- 

tykę. Nam się zdaje, że swą nową poli- 

tykę w stosunku do nas wzoruje na 
swej polityce tureckiej. Jej koncepcję—- 

koncepcję niewątpliwie w wielkim styiu 

— przeniosła obecnie na Polskę, paktu 

WIEDEŃ PAT. — W piątek po po- 
łudniu Wiedeń był widownią niezwykłej 
demonstracji. 

O godzinie 15 udała się deputacja 
przedsiębiorców i szoferów automobilo 

wych do ministerstwa skarbu, aby doma 
gać się zniesienia podatku od benzyny. 
Dla wywarcia presji w sprawie żądań 
szoferów stanęły niespodziewanie wszy- 
stkie taksówki na placu św. Szczepana i 
we wszystkich pobliskich ulicach. 

W ciągu krótkiego czasu cały płac i 
okoliczne ulice zostały zablokowane. — 

Stanęły także autobusy, których centrum 
stanowi właśnie plac św. Szczepana. — 
Cała komunikacja w centrum miasta zo 
stała w ten sposób uniemożliwiona. — 
Blokada zwiększała się coraz bardziej, 
gdyż nadjeżdżające taksówki zatrzymy- 
wano, a pasażerów zmuszano do wysia- 
dywania. Policja, zaskoczoda znienacka, 
demonstracją, była bezradna. W ciągu 
popołudnia aresztowano 11 osób, kieru- 
jących demonstracją. 

©О godzinie 17 zarządzony został a- 
iarm garnizonu wiedeńskiego, Poszcze- 

gólne oddziały obsadziły teren demonu- 

stracji. 
Policja postawiła demonstrantom ultima- 

tum, że albo zaniechają demonstracji, al 

bo taksówki, znajdujące się na ulicach, 

zostaną usunięte przymusowo. Policja 

przypuszcza, że demonstracja zakończy 

się o godzinie 20-ej. Dotychczas nie do 

szło do żadnych zaburzeń. Jednakże de- 

monstracja szoferów dała sposobnošė“ 
do występów żywiołom radykalnym. 

WIEDEŃ PAT . — „Extrablatt" do-- 
nosi, że deputacja szoferów, która zgło- 

siła się do ministra skarbu, nie została 
przyjęta. Oświadczono jej, że jak długo 
trwać będzie blokada w centrum miasta, 
deputacja nie zostanie przyjęta. 

NIE UDAŁO SIĘ ZŁAPAĆ RYB 

W MĘTNEJ WODZIE 

WIEDEŃ PAT. — ©О godzinie 20-ej 
demonstracja taksówek została ukończo- 
na. Plac św. Szczepana i pobliskie ulice 
przybrały znów normalny wygląd. Ko- 
munikat urzędowy zaznacza, że dzięki 
zarządzeniom władz częściowa blokada 
komunikacyjna została w krótkim czasie 
zlikwidowana. Do żadnych zajść nie do- 
szło. 

Jak donoszą dzienniki wieczorne, 0- 
koło godziny 19 sytuacja była poważniej 
sza. Elementy radykalne z przedmieść 
poczęły gromadzić się w centrum mia- 
sta. Oddziały wojskowe obsadziły gma- 
chy publiczne. Na wszelki wypadek po- 
czynione zostały przygotowania do przy 
inusowego usunięcia blokady taksówek. 
Komitet demonstrantów uprzedził jednak 
tę akcję, prokłamując zakończenie de- 
mionstracji. 

WE WTOREK 
BERLIN. PAT. — Konwent senjorów 

Reichstagu postanowił zwołać plenum Izby 
mia przyszły witonek idniia 31 stycznia godizi- 
ma 3 po poł. Porządek obrad 'tego posie- 
dzenia przewiduje wysłuchanie deklaracji 
rządowej. 

74-ta ROCZNICA URODZIN 
WILHELMA II-g0 

BERLIN. PAT. — Z okazji przypada- 
jącej na dziś 74-tej rocznicy urodzin by- 
łego cesarza niemieckiego Wilhelma II, 

przewodniczący paritji miemiecko - maroda- 
wej Hugenibemg, imieniem swego stronnie- 

twa wysłał do Doorm telegram hołdowniczy 

POTAJEMNY HANDEL NARKO- 
TYKAMI 

ZURYCH. PAT. — W Zurychu wykmy- 
to wielką aferę hamdlu narkotykami, — 

45 aptekanzy zostało oskarżonych o wyda- 
wanie narkotyków, ma nieważne lub sfalłszo 

włane recepty. 

Z DESZCZU POD RYNNĘ 

HAMBURG. PAT. Wielki pożar 
duńskiego okrętu „Alsia'”, który przywiózł 
ze Sjamu ładunek kopry i gumy, (trwał 2 
dni. Paliło się w dwóch lukach pnzeszło 4 
tysiące worków kopry. Skutkiem napełnie- 

nia luk wodą, okręt przechylił się tak, że 
chwilami. groziło mu wiywrócenie się. 

TU RASA ET NIN TT IIS SIPS 

Mrozy 
BORA W TRIEšCIE 

TRIEST PAT. — Od kilku dni w Trieście 
i okolicy panuje niezwykle silny wiatr bora, 
którego szybkość dochodzi do 130 km. na go- 
dzinę. Na skutek bora okręty nie mogą zawi- 
nąć do portu. Na bardziej odsłoniętych rogach 
ulic w Trieście przeciągnięto sznury dla ulat- 
wienia ruchu pieszego. Wiele osób zostało rzu 

  

Płk. Belina- Prażmowski wojewodą lwowskim 
WARSZAWA (tel. własny). — W 

związku z zapowiadanemi ostatnio zmia 
nami na stanowiskach wojewodów do- 
wiadujemy się, że Panu Prezydentowi 
przedłożone zostaną wnioski dotyczące 
wojewodów: |Iwowskiego — dr. Roż- 

  

niewskiego, który odejdzie do Lublina, i 
lubelskiego p. Świdzińskiego, który od- 
wołany zostanie do centrali M. S$. Wewn. 

Wojewodą lwowskim zostanie miano 
wany dotychczasowy prezydent m. Kra- 
kowa pułk. Belina - Prażmowski. 

igrypa 
conych przez wiatr na ziemię lub mury budyn 
ków i odniosło poważne obrażenia. Tempera- 
tura wynosi od 4 do 7 stopni poniżej zera. 

BERŁIN PAT. — Łańcuch przybrzeżnych 
wysp północno - zachodnich Niemiec został z 
powodu pokrycia morza lodem odcięty od 
Świata. Niemiecka  Luithanza urządziła stałą 
służbę samolotów, które przywożą na wyspy 
prowiant i lekarstwa. 

EPIDEMJA GRYPY W NIEMCZECH 

ESSEN PAT. — Epidemja grypy rozszerza 
się coraz bardziej i przybiera na sile. Ostat- 
nio w zagłębiu Ruhry zanotowano szereg wy- 
padków śmiertelnych. W okręgu Sigburg 50 
proc. ludności choruje. Miasta Dortmund, Ko- 
łonja, Gelsenkijrchen zamknęły wszystkie swo 
je szkoły. — W Wetter w ciągu ostatnich dni 
zmarło 7 osób. Poza grypą zwłaszcza w Nad- 
rencji, rozwija się silną epidemja  dyfterji, W 
ostatnim czasie zanotowano kilka wypadków 
śmiertelnych. 

  

Budżet Ministerstwa Skarbu 
Przemówienie Ministra Władysława Zawadzkiego 

WARSZAWA. PAT. — (W dalszej dys- 
kusji mad budżetem Ministerstwa Skarbu 
pienwszy: przemawiał poseł Czernichowski 

(BB) i podkreślił, że iw, sytuacji gospodar- 
czej ikraju daje się lodczuć tendeneja do 
pewnej stabilizacji. (Potwierdza to: wykaz 

wpływów z danin. W interesie wszystkich 
obywateli leży, aby ustawa o spłacie za- 
ległości podatkowych nie była wylkonywa- 
mia formalistycznie i mygonystycanie, lecz 

iPos. Samojca (BB) siiwiiemdził, że jeż- 
dżąjc po wsiach mie słyszał, żeby chłopi 
nanzekali ma podatki! państwowe. Narzeka- 
ją na podatki samorządowe, mia sposób 
ściągania, ma upomnienia, ale mie na sa- 
me podatki. Jest logólne przekonanie na 
wsli o; konieczności podjęcia nobót: publicz 
mych, 

Na tem dyskusja została rwjyczerpama i 
zarządzomo [przenwę (w. obradach komisji 
budżetowej ma 15 minut. IPo (pnzeriwie za- 
brał giłos p. mimister! skarbu Zawadzki. 

Mowa ministra Zawadzkiego 
Wysoka komisjo! Pogląd mój na ogólną 

sytuację budżetową wypowiedziałem na po- 
czątku listopada w expose, które miałem na 
plenum Sejmu. Nic z tego, co tam powiedzia- 
łem, zmienić nie mógłbym. Przemówienie mo- 
je o ogólnej polityce rządu, koncepcja budżetu, 
opracowana przez rząd, spotkały się z liczne- 
mi krytykami, między innemi na wczorajszem 
posiedzeniu tej komisji. Zarzuty te dadzą się 
streścić do dwóch: z jednej strony, że wydatki 
zostały preliminowane za wysoko, z drugiej — 
że dochody zostały również za wysoko zapre 
liminowane i że deficyt, który został przewi- 
dziany przez wniesiony projekt rządowy, bę- 
dzie znacznie i to znacznie wyższy. 

DAWALIŚMY I DAMY RADĘ 

Proszę państwa! Ja nie łudzę się, żeby sy- 
tuacja nasza była łatwa, sytuacja nasza w ro- 
ku bieżącym jest trudna, tak samo trudna jak 
od dwu lat. Z temi trudnościami przez dwa 
łata dawaliśmy sobie radę i w dalszym ciągu 
radę sobie damy. Pomiędzy zarzutami, które 
czytałem w prasie, a które znalazły oddźwięk 
na wczorajszem spotkałem się 7 
tem, że to, co mówimy o utrzymaniu równo- 

REEEZ WEW ZZO REROEZZREORÓA ORÓCŃSI 

nieagresji i wprowadza konsekwentnie 

w życie na każdym życia odcinku. Sam 

„pakt* — to tylko jeden z elementów 

konstrukcyjnych, na których się wznie- 

sie ostatnie, w żadnej statystyce sowiec- 

kiej nie wymieniane, dzieło drugiej pia- 

tiletki. „Zachodnia zone neutre Z.S.R,R“ 

— to jednak napewno rzecz niemniejsza 

nawet od Dnieprostroju, nawet od Mag- 

nitogorska. 

Ksawery Pruszyński. 

wagi, de nieprawdą, że tej równowagi nie- 
ma. Gdy mówimy o równowadze budżetowej, 
to mamy na myśli co innego, mamy na myśli, 
że w każdym okresie możemy przewidzieć po 

krycie na wszystkie wydatki, na które niema 
pokrycia i wobec tego nigdy nie znajdowaliś 
my się i nie znajdujemy się w takiej sytuacji, 
ażeby uciekać się do jakichkolwiek Źródeł nie 
bezpiecznych dla podstaw naszej gospodarki 
narodowej. 

IDZIEMY KU LEPSZEMU 

Przechodzę do strony dochodowej. Istotnie, 
dochody Ministerstwa Skarbu przedstawiają 
się jako najważniejsza część ogólnych docho- 
dów budżetowych. Razem z administracyjnemi 
dochody Ministerstwa Skarbu wynoszą około 
86 proc., a jeżeli chodzi o wpływy z podat- 
ków, danin i monopolów, to przekraczają o- 
ne 80 proc. ogólnych dochodów budżetowych. 
Oczywista rzecz, że równowaga budżetu bę- 
dzie zależała od tych dochodów ze Źródeł za- 
rządzanych przez Ministerstwo Skarbu. Spotka 
łem się w ostatnich chwilach z pesymistyczne- 
mi zapatrywaniami na dochody Społeczne. U- 
ważam, że zapatrywania te są istotnie pesymi 
styczne. Tego pesymizmu rząd utrwalać i 
rozpowszechniać nigdy nie będzie, mając pó 
temu podstawy. Powtarzam, że zdaję sobie 
sprawę z trudności Sytuacji. Wiem, że rok 
1932 był w porównaniu z rokiem 1931 znacz- 
nie gorszy, tak, jak 1931 był gorszy w porów 
naniu z rokiem 1930. Jednakże rozwój wypad 
ków, idący już od jesieni, pozwala  przypu- 
szczač że dalszego pogarszania nie będzie, dia 
tego, że dalszego pogorszenia niema w tej 
chwili — jest nawet pewne  polepsze- 
nie. Bardzo  charakterystyczne cyfry podał 
nam wczoraj p. referent: cyfry opłat stemplo- 
wych. Opłaty stempłowe są rzeczywiście bar- 
dzo dobrym wskaźnikiem sumy  tranzak- 
cyj, ogólnej masy obrotów. To też, o ile opła- © 
ty stemplowe przez te wszystkie lata zmniejsza 
ły się, to pod koniec roku nastąpiło pewne 
wyraźne ustabilizowanie. a początek roku bie- 
żącego wykazał pewien wzrost, Chciałbym 
zwrócić uwagę panów ściśle na to , co mówię. 
Powiadam: nie widzę objektywnych  iaktów, 

uzasadniających twierdzenie o pogarszaniu się 
sytuacji, widzę objektywne fakty, pozwalające 
przypuszczać, że się polepszą. Nie twierdzę, 
że ta sytuacja się polepsza, w szczególności 
nie twierdzę, nawet nie sądzę, ażeby okres naj 
bliższego półrocza, czy roku mógł być okre- 
sem dobrej konjunktury. Przeciwnie „analiza 
ogólnej sytuacji _ gospodarczej doprowadza 
mnie do wniosku, że na tę dobrą konjunkturę 
jeszcze znacznie za wcześnie. Więc nie mó- 
wię tu o stworzeniu dobrej konjunktury, mó- 
wię o pewnem lekkiem polepszeniu. Jeżeli na- 
wet przypuścimy, że jesteśmy w okresie likwi 
dacji kryzysu, w okresie, jak wiadomo, najcięż 
szym, to jednak i tu są możliwe pewne zmia 
ny, pewne obniżania się i podnoszenia się 
poziomu. 

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE 
Przechodząc do zagadnienia zaległości po- 

datkowych, minister oświadczył, że likwidacja 
tych zaległości odbywa się dwiema drogami: 
z jednej strony przez umarzanie zaległości nie 
ściągalnych, z drugiej przez ułatwienie spłat 

tych załegłości, które można ściągnąć. W ten 
sposób udało się zlikwidować około 5 miljo- 
nów odroczonych zaległości. Zaległości wzra- 
stały stale do 1 stycznia 1932 roku. Obecnie 
zaczynają się również stale zmniejszać. — W 
każdym razie przestrzegano tej zasady, że bie 
żące podatki muszą być spłacone. Mówiąc © 
zaległościach egzekucyjnych, minister porusza 
sprawę podatku majątkowego. W sprawie tej 
jest odpowiedni projekt opracowany. Projekt 
polega na tem, żeby obciążyć czystą wartość 

majątku, po potrąceniu wszelkich ciężarów, ob 
ciążających tę wartość, podatkiem rocznym w 
sumie 2 pro mille. Natomiast nie byłbym za 
wprowadzaniem innych podatków. 

DEFICYT BUDŻETOWY 

‚ Z przeglądu pozycyj dochodowych wynika, 
że obawiać się znaczniejszego deficytu, niż te 
go, który został przewidziany, niema potrzeby. 
Te obniżki, które wprowadził referent, zmniej- 
szają nasze dochody o trzydzieści kilka miljo- 
nów. Deficyt więc, który był preliminowany 
ponad 361 miljonów, wynosi ponad 390 miljo 
nów. jest to bardzo ciężkie zagadnienie dła mi 
nistra skarbu. Deficyt, który został prelimino- 
wany, przekracza możliwości, zawarte w rezer 
wach skarbowych. 

A więc albo będziemy mogli przeprowa- 
dzić poważniejsze oszczędności (pewne źród- 
ła tych oszczędności już zostały wymienione), 
lub będziemy'musieli.uciec'się'do'operacyj kredy 
towych. Nie mówię tu o jakiejs wielkiej ope- 
racji kredytowej na rynkach zagranicznych. 
Możliwe są drobniejsze operacje kredytowe, 
które pozwolą na zrównoważenie naszych do- 
chodów. Uważam, że to jest rzecz zupełnie u- 
sprawiedliwiona i ©0 ile my jesteśmy gotowi 
czekać nawet dłuższy okres Czasu, jestesmy 
gotowi rozkładać zaległości podatkowe, to mu 
simy w, drodze kredytowej pokryć resztę defi- 
cytu. Nie chodzi tu o sumę względnie wielką. 
hodzi © sumy nieznaczne, które w formie 

normalnych finansowych  operacyj, w formie 
korzystnej dla lokujących pieniądze, będą mog 
ły być najzupełniej łatwo przeprowadzone. Je- 
żeli chodzi o pojemność, to ta niewątpliwie za 
rysowuje się. 

Teraz skierowano do mnie prośbę, 
abym przedstawił Sejmowi dokumenty, odno- 
szące się do pertraktacyj naszych z rządami 
wierzycielskiemi, w szczególności z rządem 
Stanów Zjednoczonych. Co do długów między 
państwowych. Dokumenty te zostaną przedsta- 
wione, tak, że to życzenie panów będzie speł- 
nione. 

Po przemówieniu ministra Zawadzkie- 
go zabrał głos neferent Holyński, który po 
Szeręgu wyjaśnień postawił wniosek: 
„Wiobee pnzedłożenia Sejmowii przez N. I. 
K. sprawozdań z dokonanej rawieji w B. 
G. K. komisja budżetowa wnosi: Wysoki 
Sejm uznaje wnioski Klubu Narodowego 
wi tej sprawie za ibezpnzedmiotowe”. 

W głosowaniu prizyjęto w dnugiem czy - 
taniiu majpierw budżet Ministerstwa Skar- 
bu z poprawkami referenta, następnie zaś 

Następne posiedzenie w sobotę o go- 
dziniie 10,30.



SILVA RERUM 
Artykuł naszego kolegi W. Charkie- 

wicza p.t. „Polowanie na orła* o stoso- 
waniu nieprzemyślanych metod naucza- 
nia, poruszył stery nauczycielskie i ro- 
dzisielskie. 

Zewsząd dochodzą stowa uznania i 
podzięki za poruszenie tak palącej kwc- 
stji, — wszyscy mówią, że w Wilnie dzie 
je się pod tym względem całkiem niedo- 
brze. 

„W Wilnie“... Nie narzekajmy 
Wilno! „Pedagogów — artystów 
brak w całej Polsce! 

Epoka (5) w sposób barwny opo- 
wiada o tem, jak w pewnem warszaw- 
skiem gimnazjum żeńskiem katechetka 
uczy religji dziewczynki pierwszej klasy. 

Pewnego dnia zastałem moją małą sio- 
strzenicę, dziecko o wyraźnych zdolnościach 
do rysunków, mozolącą się nad arkuszem pa- 
pieru, pokrytym jakiemiś gryzmołami, gdzie 
można było rozróżnić sylwety głów, zarysy 
jakichś postaci i konary drzew. — Co tam 
rysujesz, Lila? — zapytałem — i czegoś ta- 
ka zła — E, niech mi wujcio nie przeszka- 
dza — odburknęła, — już godzinę się mordu- 
ję nad tymi królami i nic nie wychodzi — do- 
dała głosem, w który już wkradały się łzy. 
— Jakimi królami? — i zajrzałem jej przez 
ramię. — Żydowskimi! — rzuciła i odepchnę 
ła mnie łokciem. Dziecko to jest łagodne, we- 
sołe i jesteśmy w doskonałej zawsze komity- 
wie. — Płuń Lila, na tych żydowskich królów, 
powiadam, co ci też do głowy strzeliło? Prze 
cież zawsze tak lubisz rysować głowy pań i.. 
Nie dała mi dokończyć: — To zadane na jutro 
z religii!... Nic wujcio nie rozumie!... Muszę 
to zrobić! — krzyknęia z zaciekłością, jakiej 
w niej nigdy nie widziałem. — Pani powiedzia 
ła: „narysujesz Roboama i  Jeroboama pod 
drzewem”... niech wujcio siedzi i nic się nie 
odzywa, aż zrobię... 

W Wilnie dzieci polskie poznają zna 

czenie godła państwowego zapomocą in- 

scenizacji polowania na orła, w Warsza- 

wie dziatwa uczy się religji, rysując Ro- 

boama i Jeroboama pod drzewem, a 
gdy tak wychowana przez nas młodzież 
trafia do uniwersytetów, załamujemy rę- 
ce i narzekamy na niski poziom nauko- 
wy studentów, oraz na ich płytką religij- 
ność!... O, nie! nasza młodzież jest wy- 
jatkowa, jest bez przesady genjalna, je- 
żeli po stosowaniu na niej pedagogicz- 
nych metod najnowszej marki nie zatra- 
ca do reszty zdrowego rozsądku!... 

Młodzież akademicka przeżywa obec 
nie ciężkie chwile: zgodnie z nowem «oz 
porządzeniem, studenci, którzy nie opła- 
cili czesnego za pierwsze półrocze, z0- 
stali skreśleni z listy słuchaczy. 

ABC (24) pisze o tem: 

'Ta półroczna rata czesnego wynosi dla 
studentów wyższych semestrów zł. 75, dla no- 
woimatrykulowanych zaś 140 zł. na uniwersy- 
tecie i 170 zł. na uczelniach zawodowych, jak 
Politechnika i Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego. 

Nic więc dziwnego, że wielu studentów 
nie zdołało zapłacić tej raty na czas. Wszyscy 
oni zostali obecnie skreśleni z listy siuchaczów 
a tem samem przestali być akademikami. Ta- 
kich skreślonych w samej tylko Warszawie 
jest na Uniwersytecie około 600, na SGGW. 
226 i na Politechnice przeszło 100, razetn 
więc około 1.000 młodych ludzi, pozbawiono 
możności dalszego kształcenia się. Utracili oni 
nagle cel w życiu i stanęli na drodze do wy- 
kolejenia się. 

Bratnie Pomoce są bezsilne wskutek 
braku pieniędzy; to też powstał oryginal 
ny pomysł „wykupywania* studentów: 

W kołach akademickich istnieje projekt 
zaapelowania do społeczeństwa 0.. wykupywa- 
nie skreślonych studentów. Akademika starsze- 
go semestru wykupić można za 75 złotych, z 
pierwszego roku Uniwersytetu za 140 zł. Akcja 
taka jest już zainicjowana we Lwowie. 

Ale co dalej?... Niech  „wykupiony“ 
student skończy uniwersytet, czeka go... 
bezrobocie!.,, 

Głos Narodu (15) mówi: 
Praca staje się w dzisiejszych czasach bło 

gosławieństwem, gdyż bez niej rozpoczyna się 
wolna zagłada, gdyż nawet wegetacją nazwać 
tego nie można, 

Taki los przypadł wielkiej ilości młodzieży 
która ukończyła, lub nie dokończyła studjów. 

Potożenie tych młodych ludzi, rwących się do 

pracy, a zmuszonych pędzić bezczynny żywot, 
jest niemal tragiczne. Ta praca nie wykona- 
na, ta energia nie wykorzystana — oto są 

wartości, które traci państwo i społeczeństwo 

na 
nie 

Z SALONU ZIMOWEGO 1.Р.5. 

  

Na zdjęciu naszem widzimy dzieło Aleksandra 
Zywa „Pan Franciszek“, wystawione w salo- 
nie zimowym IPS-u zakupione do zbiorów 

państwowych. 

  

$ & ow e 

Plenarne posiedzenie Izby Poselskiej 
Nowaczyński prosi o wyjanie posła M. Dąbrowskiego.—P.P.S. i komun šci 

przeciw reformie ubezpieczeń społecznych — Program debaty budżetowej 
WARSZAWA. PAT. Obwierając 

piątikiowme posiedzenie plenarne Sejmu, mar 
szałek Świtalski zawiadomił Izbę, że od 
miniistra sprawiedliwości otrzymał pismo z 
wnioskiem oskarżyciela prywatnego Nowa 
czyńsikiego o zezwolenie Sejmu mia jpocią- 
gnięcie do odpowiedzialiności kartnio-sądo- 
wej posta: Marjana Dąbnowskiego. Marsza- 
łek odeslał wniosek do komisji regulamino- 
wej i mietykalności poselskiej. 

Pos Tebinka przedstawił 4 sprawozda- 

mia komisji skambowej, dotyczącej umów, 

zawartych między Rzecząpospolitą Polską 

a w. m. Gdańskiem, które Izba przyjęła w 
drugiem i trzeciem czytaniu. 

iPo refemacie pos. Moczulskiego przyję- 
to projekt. ustawy, dotyczący sprzedaży, i 
zamiany grumtów państwowych. 

iPos. Podoski referował projekt ustawy 
© wpisywaniu do ksiąg hipotecznych na 
rzecz skarbu państwa prawa własności nie 
ruchomości państwowych, będących w za- 
rząjdzie przedsiębiorstwa  Poliska Poczta, 
Telegraf i Telefon. (Projekt przyjęto w 2 
i 8 czytamiu, 

Pos. Mimkowski zreferował projekt u- 
stawy! ramowej, regulującej w sposób о- 
(gólmy (kwiestję dostaw i robót na rzecz 
skarbu państwa, samorządów: i instytucyj 

    

prawa publicznego. Projekt ten daje pre- 
ferenicje dla dostaw surowców krajowych. 
Izba przyjęła projekt w 2 i 3 czytaniu. 

iPos. Pimonow przedstawił sprawozda- 
niie komisji robót publicznych o rządowym 
projekcie о kierowaniu mobotami budowila- 
nemi i sporządzamiu projektów tych robót 
ma obszarze miasta Gdymi Projekt przy- 
jęto w 2 i 3 czytaniu. 

W pierwszem czytaniu odesłano dó ko- 
misyj szereg projektów ustaw bez dyskusji 

Przy pierwszem czytaniu noweli do roz 

porządzeniia Prezydenita 0 mbezpieczeniu 

pracowników umysłowych przemawiał po- 
set Rozenberg (Fr. Kom.), wypowiadając 
się przeciwiko projekitowi. Poniewaž, mimo 

kikakmoltnych upcmmień ze stromiy: [pnzewio- 
dniczącego, mówca odbiegał od tematu, 
mamszałek odebrał mu głos. Przy tym sa- 
mym. punkcie porządku dziennego przema- 
wiał poseł Reger (PPS), oświadczając się 
przecialko projektowi i (twiendząc, że go- 
dzi on rzekomo w interesy pracownilków 
umysłowych, zwiłaszcza: bezrobotniyiah. — 
(Projekt w pierwszem czytaniu odesiiano do 
komisji ochrony pracy. 

Po wyczerpaniu pomządku dziennego 

marszałek Świtalski oświadczył, że konsty 
tucja poleca Sejmowi! załatwienie budżetu 

  

Pucz iaszysftów w Bernie 
JAK DOSZŁO DO ZAMACHU NA KOSZARY W BERNIE? — PRZYWÓDCY FASZYSTOWSCY UCIEKALI PIERWSI. 

»- NOCNA WiZYTA U LEKARZA. — ARESZTOWANIE B. GEN. GAJDY. 

Pucz faszystów czeskich, dokonany 
w Bernie na Morawach nie był pozba- 
wiony scen, świadczących z jednej stro- 
ny o całkowitej nieudolności zamachow 
ców, jak również karności załogi wojsko 
wej w koszarach. Wzruszające zdarzenie 
odegrało się następująco: 

Żołnierz, stojący na warcie przed 
bramą koszar, 23-letni Vlasmil Stepanek 
znienacka napadnięty został przez grupę 
łudzi, którzy skierowali lufy rewolwe- 
rów w jego skroń. Zanim żołnierz mógł 
dać strzał, by zaalarmować załogę, na- 
pastnicy strzelili, raniąc go w ramię. 
Pomimo to jednak zawołał o pomoc, a 
wołania jego usłyszał kapral, dowódca 
warty, i porucznik Janouszek, pełniący 
służbę dyżurnego. Przed tem koszary 
zaatakowane zostały z drugiej strony, 
gdzie przed bramą stał na warcie żoł- 
nierz niemieckiej narodowości, nieiaki 
Rubner. I jemu grożono rewolwerem i 
wezwano go do podniesienia rąk w górę. 
Żołnierz jednak nie uląkł się i spowo- 
dował alarm. Powalony został jednak 
na ziemię przez ludzi, którzy na podwó- 
rze dostali się przez mur. Zabrali oni je- 
mu klucz od bramy i karabin, poczem 
wzięli jeszcze inne trzy karabiny, znaj- 
dujące się na posterunku. Uzbrojeni w 
karabiny wtargnęli do wartowni, gdzie 
napadli na dwóch będących tam żołnie- 
rzy. Za tym lokalem znajduje się lokal 
dyżurujących oficerów. Chorąży Janou- 
szek usłyszał wołanie, wziął szablę i 
pobiegł na wartę. Tam zastał już cywi- 
lów, którzy przeciwko niemu skierowali 

NIESPODZIANKA 
Wkrótce gościnne występy 

ARTYSTÓW 
„MORSKIE 6KG“ 
i„QU! PRO QUO" 

na SCENIE w kinie gg R E Li 9 z” 

wskutek kryzysu. Dalsze trwanie przesilenia 
ekonomicznego  przyniosłoby . niepowetowane 
szkody nietylko w gospodarstwie narodowem, 
ale sierze kulturalnej. 

Trzeba nagwałt szukać jakiegoś wyj- 
šcia!.. 

  

  

Lector. 

  

FLIRT Z OPERETKĄ 
Na muzyce się nie znam, może dlatego 

przepadam za operetką. Opera — to jest mu- 

zyka. Operetka — to jest przekunsztowny 

konglomerat wesołej, życiowej werwy, skon- 

densowanej na scenie. Wprawdzie libretto mo- 

że utwór operetkowy skracać li tylko do war- 

tości muzycznej, lub skłaniać przeciwnie, ku 

farsie, czy komedji, ale ekstrakt, sam rodzaj, 

ta zazwyczaj bezczelnie powierzchowna treść, 

wpłątana w melodję, taniec, śpiew, alogiczne 

dzieje osób, całość — krystalizuje operetkę w 

jakieś jednolite zjawisko. Namacalne, czy nie 

namacalne? Powiedzmy namacalne, bo w ope- 

retce można się kochać, jak w młodej, wdzię- 

cznej, ładnej, roześmianej i rozśpiewanej 

dziewczynie. Le gustibus non est disputan- 

dum. Ktoś może jej nie lubić. To rzecz subje- 

ktywna. Przecież gustować można też tylko 

w rzeczach poważnych. Komuś nie przypada, 
kto się śmiać nie chce, lub nie umie, komuś 

nie wypada. Może. 

Mnie się podoba. Mamy w Wilnie dobrą 

operetkę. Możemy słuchać i patrzeć z przyje- 
mnością. — Czy można z nią też mówić? 
Spróbujmy czy nam wywiadu udzielić zechce 
— ona. —Kto — Ona? Scena, widownia, sza- 
tnia, aktorzy, publiczność, dyrektor? jest też 

policjant, hm — strażak? Z kim pan właściwie 

chce mówić? — Ze wszystkiemi. 
* * * 

Zaczynamy od władzy lokalnej: 
— (Co się panu najbardziej tu podoba? — 

pytamy dyżurnego przodownika. 
— Przedewszystkiem nie podoba mi się, 

że pan pali w miejscu zakazanem. Od niedo- 
pałku zająć się może posadzka kamienna, al- 

bo mur. Większość publiczności jest paląca, 

więc dla jej wygody skonstruowano najmniej- 

szą ubikację na palarnię. Proszę niech pan tam 

przejdzie. 

— Ależ tam jest wściekle zimno. 

— W takim tłoku! Co panu jest! 

Naturalnie, że się nie dopchałem i scho- 

wawszy. niedopałek do rękawa, poszedłem do 

kancelarii. 
* * * 

Na górze w kancełarji i na dole, za kuli- 

sami, jest ciepło i przytulnie. Można sobie przy- 

siąść na kawałku rekwizytu. Pan Wyrwicz-Wi- 
chrowski czuje się tu nie jak jubilat, a jak u 

siebie w domu. 

— Pan chciał mnie o coś zapytać? 

— Hm, jakby to zacząć od początku... Po- 
wiedzmy, na początku nie było nic, Później po- 
wstał świat. Później operetka. Później był w 

Wilnie teatr špiewny Cepnika, ale od roku 
1924 nie było już w Wilnie operetki. Nagle, 
zupełnie nagle, mamy dziś pierwszorzędną i 
doskonałą? — Więc jak to było? 

— Na początku nie było nie — słusznie. 
Później powstał świat — słusznie. Później 
dorobiono do tego muzykę — i stąd jest ope 

retka. Ale co do Wilna, maleńkie sprostowa- 

nie. Był w Wilnie teatr muzyczny nie Cepni- 

ka, a Rychłowskiego, teatr doskonały pod każ- 

dym względem, o którym jednak „dzisiaj pa- 

mięta, jak widać z- zadanego mi pytania, jedy- 

nie „delikwent“ t. zn. dyrektor Rychlowski, 

płacąc po dziś dzień długi z tych dobrych 
czasów. — A nasz teatr muzyczny? Chce pan 
wiedzieć, jak powstał? Ot, poprostu zeszli się 
pewnego razu panowie: dyrektor Szpakiewicz, 

Śmiałowski i ja i doszli do jednomyślnego 
przekonania (na wniosek dyr. Szpakiewicza), 

broń. Chorąży jednak zdołał unikrąć kuli 
nie odrazu chciał umknąć, ale wobec te 
go, że może nie mieli odpowiedniej go- 
tówki, postanowili prędko w jakikolwiek 
sposób uzyskać pieniądze, aby mieć na 
podróż. Gajdł pracował u pewnego den- 
tysty w Bernie. Do niego obaj około pół 
do drugiej w nocy zgłosili się. Lekarza 
niemało zdziwiła ta nocna wizyta swego 
pracownika. Ten, drżąc cały, powiedział 
chwiejącym się głosem: „Panie, wybu- 
chła rewolucja, dajcie nam pieniędzy na 
ruch iaszystowski. Resztę dowie się pan 
jutro z gazet”. Lekarz ze zdziwieniem 
słuchał, ale kiedy i drugi przybysz po- 
wiedział: „Jestem  nadporucznik Kobzi- 
nek, tak jest, jest powszechna rewolucja, 
potrzebujemy pieniędzy”. — dał Gajdlo 
wi 500 koron tytułem zaliczki na pensję. 
Lekarz znał dobrze swego pomocnika, 
wiedział, że jest to człowiek mocno eg- 
zaltowany, więc obawiając się nocnej a- 
wantury w mieszkaniu, dał im pieniądze. 
Rano jednak wypadek zameldował w u- 
rzędzie policyjnym, a policja natych- 
miast wydała list gończy, aby areszto- 
wać Gajdla. Stwierdzono jeszcze, że о- 
baj po wizycie u lekarza poszli do wi- 
niarni, gdzie od właściciela pożyczyli so 
bie dalszych 200 koron czeskich. Następ 
nie opuścili Berno, udając się w kierun- 
ku granicy austrjackiej. Obaj ścigani są 
listem gończym. 

bo) 

Ponieważ zachodziło słuszne podej- 
rzenie, że były generał Rudoli Gajda 
wiedział o przygotowywanym puczu w 
Bernie, postanowiono aresztować i je- 
go. Wobec tego, że nie można go było 
znaleźć w jego mieszkaniu w Pradze, — 
wydano list gończy, na podstawie które 
go aresztowano go w. okolicach Brati- 

pobiegł zaalarmować szkołę podofi- 
cerów. Niebawem pogotowie  uszerego- 
wało się na podwórzu i ruszyło w kie 
runku napastników. Ci chcieli osłabić 
zapał żołnierzy i krzyczeli: „Bezskute- 
cznie się bronicie, rewolucja wybuchła 
wszędzie!“. ; 

Żołnierze jednak energicznie bronili 
koszar i dzięki karności zdołano w 
krótkim czasie zlikwidować ,pucz faszy- 

stowski'*. 
* * * 

że dwa teatry w Wilnie o jednakowym chara- 

kterze, to za wiele i że wobec tego należy roz 

graniczyć odcinki działalności obu teatrów. 

To był początek. Potem długo, długo nic. Po- 

tem zjechali się z Warszawy i okolic nasi mi- 

li „rozpylacze* humoru, pieśni i wogóle opty- 

mizmu i zakasawszy rękawy, wraz z temi, 

których zastali na miejscu, wzięli się do pra- 

cy. Ciężka jest ta praca, ale jak widać, nie 

bezowocna. 
Pan Wyrwicz chciał mówić jeszcze dalej, 

ale w tem miejscu dyrektor Zbigniew Śmiałow- 

ski pyknął znacząco z grubej cygaretki: 
— (Czy pan to do prasy? 
— Tak. Właśnie interesuje nas, czy za- 

chodzi jakaś logiczna proporcja w życiu tea- 
tru, pomiędzy prasą, a pracą, kasą i masą 

wydatków? 
— Owszem, zachodzi i to duża, chociaż 

nie zawsze logiczna. Naprzykład, że tak Do- 
wiem do rymu: Im więcej w teatrze prasy, tem 

mniej wpływa do kasy. — Ale z drugiej stro- 
ny, brak współżycia prasy z teatrem, utrudnia 

pracę, zmniejsza kasę, przysparza masę wy- 
datków, a czasen: w sumie masę.. upadłości. 

— Upadłości! Z takim zespołem! Z taką 

primadonną jak Kulczycka, która dlatego nie 
jest ani piękna, ani miła, że jest... prze-piękna 

i „prze-mila... 

— Dziękuję. 

Ach, przepraszam! nie widziałem, że pani 

weszła... Ale to się dobrze złożyło. Ilekroć wi- 
dzę primadonnę, zawsze korci mię zadać 

jej jedno pytanie: słowo to pochodzi oczywi- 
ście od prima donna. Donna Prima! Pierw- 

sza! Niema temu odpowiednika w męskim ro- 
dzaju. Czy przyjemnie być primadonną? Niech 
pani powie tak zupełnie szczerze. 

— Słusznie, — odpowiada pani Kulczycka. 
— Primadonna śpiewa pierwsza, ale o to cho- 

dzi, aby zawsze pierwszorzędnie. Noblesse - 
Gblige.. Dlatego też przyjemnie być primadon 

Głównym organizatorem napadu 
zbrojnego na koszary w Bernie był nad- 
porucznik rezerwy Kobzinek, który daw- 
niej służył w 43 pułku i dlatego znał 
położenie koszar. Nie ulega wątpliwości, 
że drugim organizatorem puczu był den 
tysta Duchosław Gajda, kuzyn wodza ia 
szystów czeskich Rudolfa Gajdy. Obaj, 
przekonawszy się, że zamach się nie u- 
dał, tej samej jeszcze nocy opuścili Ber 
'no, uciekając w stronę granicy austrjac- 
kiej. „Ceske Slowo“ dowiaduje się, że 
bezpośrednio po nieudałym „puczu* — 
przedostawszy się poza mur, otaczają- 

cy koszary, nadporucznik Kobzinek wraz 
z Duchosławem Gajdlem, który oczeki- 
wał go obok samochodu, szybko odje- 
chał do miasta. Kobzinek prawdopodob- 
slawy na Słowaczyźnie, gdzie odbywał 
zgromadzenia agitacyjne. Po zgromadze 
niu w Gbelach pod Bratislawą sprowa- 
dzony został na posterunek żandarmerji, 
skąd rano pociągiem eskortowano go 
do Berna. Gajda udaje, że o zamachu 
nic nie wie, ale ze skonfiskowanego та 
terjału wynika, że Gajda o wszystkiem 
wiedział. Śledztwo jest w toku. Dotyca- 
czas aresztowaną około 80 osób. 

Prasa czechosłowacka, tak narodo- 
wo - demokratyczna jak i socjalistycz 
na domaga się przykładnego ukarania 
sprawców zamachu. Sprawą zajmował 
się rząd, który przez usta ministra obro 
ny narodowej oświadczył, że winni uka- 
rani zostaną z całą surowością prawa. 
Wszyscy oskarżeni będą o zbrodnię 2 1 
— 3 paragrafu ustawy o ochronie repu- 
bliki. Minister obrony narodowej Bra- 
starania, aby podobne wypadki więcej 
dacz oświadczył, że poczyni wszelkie 
się nie zdarzyły, a w specjalnym rozka- 
zie do żołnierzy berneńskiego garnizonu 
dziękuje załodze za bohaterską obronę 
koszar, karność i dyscyplinę, jaką oka 
zali w tym wypadku. 

PRAGA. PAT. — Według informacyj 
z miawodajnego źródła, główni winowajcy 
zbrodniczego zamachu ma koszary piecho- 
ty w: Brnie Morawskiem Kobsinek i Du- 
chosław Gajda zostali aresztowani przez 
polieję jugosłowiańską w miejscowości Ma 
kanska w Dalmacji. Pizedstawiciel dyplo- 
matyczny Czechosłowacji w Białogrodzie . 
wszedł w kontakt w' związkiu m tem z po- 
Xiieją. jutggosłowiiańską. 

ną, ale jeżeli potrafi zadowolnić wszystkich słu 

chaczy, aby być primadonną nietylko z tytułu. 

A przecież: „On ne peut pas contenter tout le 

monde'.Więc niezawsze miło jest być tą,„Donną 

Primą“. Ja jednak nie chciałabym zrzec się 

tego tytułu. 

— Ładnie to pani powiedziała. Szczerze, a 

kobiety rzadko bywają szczere. Prawda? 

Niech pani tylko nie przeczy... Zaraz. Naprzy- 

kład co mi odpowie pani Halmirska, jeżeli za- 

pytam wprost, kto ją tak pięknie wyuczył 

gwizdać? 
— Pewnego dnia musiałam „gwizdnąć* na 

kogoś! Bywa. Okazało się, że zrobiłam te do- 
brze, no i... zostało mi to. — odpowiada bez 

zająknienia pani Halmirska. 

— А co?! 
— Brawo! to rzeczywišcie wygląda auten- 

tycznie. 
— A Hawryłkiewicza pan o nic nie chce 

spytać? — wtrąca dyrektor Śmiałowski. 

— Jakto! Panie dokąd pan ucieka? Pań- 
skie dekoracje oklaskuje publiczność, zachwy- 
cona jest niemi, zdaje się, dyrekcja, podobają 
się zespołowi, szatni, bileterom, policjantowi i 

strażakom. Czy panu osobiście podobają się 

też? 

Pan Hawryłkiewicz robi niewinną minę: 
— Niestety, tak nie jest. Ja najmniej jestem 

z siebie zadowolony... 
— Już nie wierzę. 

— Ależ tak. To tylko przedsmak tego, co 

chciałbym stworzyć. Rozchodzi się o małą drob 
nostkę, a te pięć — sześć tysięcy złotych na 
wystawę, których nigdy w życiu nie mam 
szczęścia otrzymać. 

— Gadaj tu z takim malkontentem! Jak 

on to powiedział? Pięć — sześć tysięcy zło- 

tych nazwał w dzisiejszych czasach — drob- 

nostką! To dopiero nazywa się dowcipna od- 

powiedź. 

Ale pan Tatrzański, który wszedł w tej 

do dniia: 15 lutego. Wobee tego proponuje 
mamszałek rozpoczęcie debaty budżetowej 
dnia 3 lutego o godzinie 16 z tem, że obra- 

dy Sejmu będą się toczyły 4 lutego, poczem 
od 6—11. Dzień 12 lutego przeznacza mar- 
Szaiłek do składania poprawek do 3-g0 czy- 
bamia. 13 luty byłby: poświęcony ma trzecie 
czytamniie, Niastępne — do 15 lutego, muszą 
być przeznaczone na przygotowanie usta- 
wty skarbowej @ preliminanza budżetowego 

i odłesłanie ich do Senatu. Pierwisze posie- 
dzeiniie dnia: 3 lutego zajmiie 4 godziny, dal- 
sze po 7 godzin. Mamy więc do riozporzą- 
dzemia 53 godziny. Licząc, według dotych- 
czasowej praktyki, 19 godzin ma przemó- 
wienia. ministrów i sprawozdawców, (pozo- 
sitaje dla postów: 34 godziny. Trzymając się 
ściśle planu, uchwalonego w: roku ubieg- 
łym przez lzbę, projektuje mamszałek na- 
słtępujące kiontymgentty czasu dla poszcze- 

gólnych klubówi: BBWR 13 godzin 35 min., 
KI. Narodowy 5 g. 45 m., Stir. Ludowe 4 g. 
2 min., PPS 2 g.4 1 min. Klub Ukraiński 

1 godz. 59 mim, Ch, D. 1 godz. 52 mim, 
NPIR 1 godzina 12 min., Klub żydowski 48 
min., Klub Niemiecki 40 min., frakcja ko- 
munisitycznia 32 min., tyleż Klub Ukm. Soc. 
Rad., żydowskie Stroninictwo: 'ortodoksyjne 
„Agudas Izrael“ 29 mim., posłowie bez przy 
malleżności 9 mimut. Marszałek zaznaczył, 

3 że zgodniie z dotychczasową praktyką mie 

będzie uwzględniał odstępowamnia: konityn- 
gemtów innym klubom. Marszałek zapytał, 

czy Izba zgadza się mia takie załatwienie 
sjpmaiwiy. Zabrał głos w tej małttemji posel 
Slimońslki. Po jego przemówiieniiu marszałek 
oświadczył, że molbec tego, że istnieje sprze 
ciw, który marszałek musi traktować jalko 
sprzeciw definitywny: ze strony Klubu Na- 

rodowego, sprzeciw, wybiegający w przysz 
1086, wiobee tego kwestję musi poddać pod 
głosowanie. Izba iwiękiszością głłosów przy- 
jęłai propozycje marszałka. 

Następne posiedzenie 3 lutego o godz. 
16-tej. Na porządku dziennym sprawozda- 
mie komisji budżetowej o preliminarzu ma 
molk 1933-34. Sprawozdawca generalny po- 
sel Miedziński, 

  

Możliwość powrotu von Pup 
BERLIN PAT. — „Berliner Tage- 

blatt*, omawiając sytuację polityczną, 
donosi, że w kołach parlamentarnych 
powątpiewano dziś czy Hindenburg u- 
dzieli Schleicherowi pełnomocnictwa do 
rozwiązania Reichstagu. 

W tym wypadku — podkreśla dzien- 
nik, — należy oczekiwać dymisji rządu. 
Wybitni parlamentarzyšci * stronnictw 
środka: centrum, partji ludowej i chrze 
ścijańsko - socjalnych, liczą się z możli- 
wością powrotu gabinetu Papena. Wo- 
bec małego prawdopodobieństwa popar- 
cia Papena przez narodowych  socjali- 
stów, gabinet taki byłby rządem mniej- 
szości. Szereg rządów krajowych zwró- 

Ford zamknął zakłady 
WIASZYNGTON. PAT. — Wielką sen- 

sację wywołała tu wiadomość z miejseo- 
wości Detroit, że zarząd zakładów Forda 
zamiknął nagle mai czas mieograniczomy 
wszystkie oddziały: swej fabryki samodho- 
dów, pozbawiając pracy 100 tysięcy robot- 
ników. Zatarg, który spowodował ten lo- 
kaut, powstał ma tle porzucenia pracy (przez 
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W WIRZE STOLICY 
KOBIETA — ZWIERZĘ 

Dość przystojna 18-letnia — Jadwiga Pa- 

letto poszła z koleżanką do kina Hollywood. 

Zobaczyły film, zobaczyły i rewję. Produko- 

wał się Matwil — specjalista od fałszowania i 

szmoncesowych kawałów. Ujrzawszy  Matwi- 

la dziewczynisko poczuło, że jej serce pika, 

odtąd miała tylko jedną myśl: zdobyć wyma- 

rzonego, ukochanego aktora. 

Zaczęła pisywać listy — po 3 dziennie, 

Matwil rzucał je do kosza za kulisy, wožni u- 

przedzeni przez aktora odpędzali ją regularnie. 

jeździła wślad za swem bóstwem na Grochów 

i spędzała całe noce przed jego domem, za- 

patrzona w jego okno. Chciała — i była — 

wciąż obok uwielbianego Matwila. 

Pewnego dnia Palettówna jęła po raz se- 

tny zagadywać do aktora w tramwaju. Tea 

zirytowany do ostatka wezwał policjanta i 

oświadczył, że dziewczyna chciała go okraść. 

Była to nieprawda, ale Matwil nie wiedział 

już co wymyśleć, by zniechęcić do siebie nie- 

znośną pannicę. 

W komisarjacie, po sprawdzeniu okolicz- 

ności, nie zatrzymywano Palettówny, wnet po- 

biegła do apteki zaopatrzyła się w dużą J0r- 

cję witrjoleju. Potem zaczaiła się za węgiem 

i gdy podszedł ukochany Matwil, chlusnęla 
mu całym kubkiem w twarz. 

Nieszczęsny aktor leży obecnie w szpita- 

lu, stracił zupełnie jedno oko, drugiem prawie 

nic nie widzi, został tak zeszpecony, że o wy- 

stępowaniu na scenie niema mowy. 

Palletównę umieszczono w więzieniu, do- 

stala rozstroju nerwowego, ale wkrótce  bę- 

dzie zdrową. 

Wstrętna kreatura! zamkną ją pewnie na 

rok, czy półtora, co to za rekompensata dla 

zniszczonego Matwila. K. 
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POSIEDZENIE JURY NAGRODY ŁITE- 
RACKIEJ ODROCZONE DO NIEDZIELI 

WARSZAWA. [PA'T. — Posiedzeniu ju- 

ry magrody literackiej Ministerstwa WR. 

i OP. odroczone z powodu choroby macze!- 

miika wydziału sztuki Ministerstwa WAR. i 

OP., wyznaczojnie zostalo, ma miedzielę dnia 

29 bm. na godzinę 12. 

EEA Šo 

cił się do Prezydenta Rzeszy z ostrzeże 
niem przed ponownem powierzeniem 
kanelerstwa Papenowi. 

GENEWA PAT. — Sekretarjat gene- 
ralny Ligi Narodów ogłasza komunikat, 
według którego został powiadomiony 
przez delegację niemiecką, że von Papen 
przestał być delegatem Niemiec na kon- 
ferencję rozbrojeniową i że na czele de 
legacji stoi kanclerz Schłleicher. Zwraca 
uwagę fakt, że komunikat ten ogłoszony 
został na życzenie delegacji niemieckiej 
akurat w dniu dzisiejszym, kiedy w Ber- 
linie ważą się losy gabinetu von Schlei- 
chera. 
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nobotnikėw w oddziale podwozi, którzy 
przeciwstawił: się redukcji płae, 
LONDYN. PAT. — „Evening Stamdand'* 

w wywiadzie ma temat: strajku wi fabry- 
kach Forda: oświadcza, że niiektórzy ban- 
kierzy usiłują uzyskać nadzór sądowy nad 
temi fabnykami, alle że Ford przeciwstawia 
Się. temu wszystkiemi siłami, We wszyst- 
kich zakładach Forda: pamuje spokój. 

Dnia 1 lutego 6 godz. 11 m. 30 w 
KR _ Zabawa Taneczna 

„ŃIYZYS na GESOŁ0” 
W SALI MIEJSKIEJ DLA WSZYSTKICH 

Przemiły nastrój karnawałowy 
Nagrody. Ceny 1zł.50gr.i 2 zł. 50 gr. Orkiestre 5 p p. Leg. 
  

chwili i przysłuchiwał się naszej rozmowie, a 

którego zdanie należy cenić, jako, że świetnie 

wczuwa się w komizm sceny, zauważył scep- 

tycznie: 
— Dzisiejsze życie -tak poważnie nastraja, 

że nawet coś bardzo dowcipnego nie może w 

tym nastroju wydobyć zasłużonego efektu. Ale 

gdybym mógł słyszeć to, co ludzie myślą i 

mniemają o sobie, to mam wrażenie, że nawet 

dzisiejszy poważny nastrój, nie utrzymałby się 

w swoim nastroju. 

— 0, w takim razie nie mówmy o sobie, 

mówmy o operetce. Potošmy tu przecież przy 

szli. Mówmy poważnie... 

— To chyba ze Szczawińskim. 

— Ach, tak?. Więc pozwolę się przedsta- 

wić... i przepraszam, że zadam panu tak filo- 

zoficzne pytanie: co zdaniem pana stanowi O 

największej esencjenalności operetki — libret- 

to, muzyka, taniec, czy Śpiew? 

— Z całą rozkoszą, odpowiada pan 

Szczawiński — bo filozofja to moja specjal- 

ność. Więc jeżeli kompozytor napisze piękną 

muzykę, librecista doskonałe libretto, a wyko- 

nawcy pięknie zaśpiewają i zatańczą w ryt- 

mie i w takcie, będzie to, zdaniem  mojem, 

największą esencjonalnością operetki. Trudne 

to, ale prawdziwe. 

—  „Zaśpiewają, zatańczą”. — Tak, tak, to 
jest operetka! I co pani na to, Primabalerino? 

Niech się pani nie uśmiecha, a odpowie, czy 
sądzi pani, że można taniec kochać bardziej, 

niż wszystko inne na Świecie? 

Pani Górecka nie przestaje się uśmiechać: 

— Sądzę, że można, bo taniec to sztuka 

piękna, która mi daje prawdziwą i jedyną ra- 

dość w życiu. 

W tej chwili widzę, 

Morawski, potakująco kiwa głową i 
rywa mi się niedyskretne pytanie: 

— A własną żonę, bardziej czy mniej od 

tańca? 

jak baletmistrz, pan 
nagle wy 

— Hm, bo ja wiem... Kocham taniec poza 

żoną, choć żonę przedewszystkiem. Kocham 

żonę poza tańcem, choć taniec  przedewszyst- 

kiem. 

— Dziękuję, nie bierze mi pan chyba za 

złe to pytanie. Ale znowu przeszliśmy na tory 

osobiste i odbiegli od tematu. Wróćmy do с- 
peretki. Więc twierdzą państwo, że... 

Nagle otwarły się drzwi garderoby i sta- 
nął w nich Dembowski. Szła właśnie „Róża z 

Florydy". Był we fraku, wyglądał — jak na 

scenie. Uściskałem dłoń: 
— Jakże mi miło pana poznać. Poprostu za 

„zdroszczę powodzenia! Wiem, że nie suknia 

zdobi człowieka, a głos. Wiem, bo słyszę, co 

mówią moje sąsiadki na widowni. Czy mógłby 

pan dla którejś z nich porzucić scenę i osiąść 

na stałe w Wilnie? 
— Tak odrazu,. zaskoczył mię pan tem 

pytaniem. Ba, nie wiem, z kim pan sąsiaduje 
na widowni. Wilna narazie nie mam zamiaru 
opuszczać, dopóki chce mnie słuchać. A sce- 

nę porzuciłbym chyba tylka wówczas, gdy- 
bym znalazł kogoś, ktoby zapełnił sobą nie- 

tylko całą widownię teatralną (oczywiście wie 
myślę o tuszy), ale także i całe moje życie. 
Ale to jest chyba nieziszczalne. 

— Tak pan sądzi... Być może dlatego, że 
ze sceną równie trudno się rozstać, jak z żv- 

ciem. Dla aktora te dwie ewentualności nastę- 

pują najczęściej jednocześnie. 
'— A jakie jest pani zdanie? — pozwoliliś- 

my sobie zwrócić się do pani Lubowskiej. — 

Powiedzmy, gdyby mąż pani stał się nagle...no 

naprzykład, właścicielem wielkiego trustu po- 

ławiania pereł japońskich.  Porzuciłaby pani 
scenę dla... tych pereł? 

— Też nie. Dopiero wówczas mój stosunek 
do teatru stałby się naprawdę ponętny. Dotyci 
czas żyję z teatru, a przy takiim mężu teatr 
stałby się moim najmilszym flirtem. 

— Więc kobieta też może uprawiać „flirt z



  

Re 

       

    

    

  

„SOBOTA 
Dzis 28 

Walter i Julja 
jutro 

ranc, Salez, 

KOMUNIKAT STACJI METEORQLC - 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE: 

Z DNIA 27 STYCZNIA 
Ciśnienie średnie: 764. 

Temperatura średnia: —2. 

Temperatura najwyższa: —l1. 

Temperatura najniższa: —4. 

Opad: 0,5 mm. 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: spadek ciśnienia. 

Uwagi: pochmurno, Śnieg. 

PROGNOZA P.LM.-a 
na dzień dzisiejszy: 

cze dość pogodnie lub pogodnie. . › 
SE m miejscami lekkie mgły. — Nocą je- 

szcze dość siłny, w dzień umiarkowany, lecz 

już słabnący mróz. — Słabe wiatry miejsco- 
we. 

Wschód słońca g. 7,42 

Zachód słońca g 14,57 

MIEJSKA 
— KONWENT SENJORÓW R. M. — 

W poniedziałek zbiera się komwent senjo- 
rów Rady Miejskiej, który jak słychać, w 

pierwszym nzędzie zainterpeluje magistrat 
nia okoliczność odwołania posiedzenia R. 
M. w. sprawiie „Anfbomu'”, a ponadto ma za- 

miar omówiić szczegółowo sytuację wytwio- 
rzomą przez „Aajboni* wobec niedotrzyma- 
nia umowy. 

Krążą wersje, że mia konwencie wypły- 
ue, sprawa zatiangu wynikłego pomiędzy dr 

Brokowskim a dr. Rafesem. 

— PRZENOSINY URZĘDU PRZEMY- 
SŁOWEGO. Miejski Urząd Przemysłowy 

mieszczący się dotąd przy zaułku Fras.cisz 
kańskim 7, od dnia 30 styczmia br. (ponie- 

działek), będzie się mieścł w gmachu Ma- 
gistratu przy uł. Dominikaūuskiej /pokėj 
13, 14 i 15), 

— AUTOBUSY ZAMIEJSKIE. Frek- 
wemnicja w autobusach zamiejskich z pewo- 
du warunków atmosferycznych znacznie 
spadła. Wcezomajj z powiodu zamieci więk- 
szość autobusów, odwołała względnie opóź- 
miła odjazd, 

— PRZEWÓZ NART AUTOBUSAMI. 
Na Antokolskiej spotyka się narciarzy, 
którzy: całemi grupami śpieszą w: okoliczne 
góry. Z uwagi ma dystams, wielu z pośród 
namciarzy, jechaloby autobusami, lecz na 
przeszkodzie stoi brak wyraźnego zarządze 
nia dyr. „Anłbomu* zezwialiającego na prze- 
wóz па w autobusach, 

— CENY ARTYKUŁÓW SPOŻYW- 
CZYCH. Utmudniony dowóz  spowodowiai 
daiiszą zwyżikę ceni amtykułów na rynkach. 
Wiezorajszy tantg biył tego dowodem. Zjazd 
chłopów! był stosumikiowo milewielki, eo też 
odbižo się na podaży, szczególnie nabiału. 
Rówmież dodhodzą wieści o zwyżce cen 

POCZTOWA 
— Z poczty. Prezes Dyrekcji Poczt i Te 

legrafów w Wilnie inż. Karol Żuchowicz wy- 
jechał na kilka dni z Wilna w sprawach służ 
'bowych. Kierownictwo dyrekcji na czas nieo- 
becności prezesa pełni zastępczo naczelnik wy 
«działu inż. Nowicki. 

— Z'okazji i ku uczczeniu dnia imienin 
prezesa Dyrekcji Poczt i Telegrafów inż. 
Karola : złożyli jako ofiarę na 

NIKA 
dom wychowawczy dla sierot im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego: pracownicy Dyrekcji P. i 
T. zł. 155. gr. 10; pracownicy urzędu poczto 
wego Wilno I — zł. 154 gr. 20; pracownicy u- 
rzędu pocztowego Wilno 2 — zł. 56 gr. 15; 
pracownicy urzędu telefoniczno - telegraficzne- 
go Wilno — zł. 74 gr. —; Pracownicy urzędu 
teletechnicznego Wilno — zł. 23 gr. 50; Ra- 

— zł. 462 . 95. 

TAE SPOŁECZNA 
— FUNDUSZ POMOCY BEZROBOT- 

NYM, zgodlniie z wyjaśnieniem Ministerst- 
wa Skarbu podaje do wiadomości, iż przy 
ustalaniu dochodu podatkowego dla osób 

prawnych, prowadzących pnawikdło ve księ 
gi hamdlowe (art, 21 mstiawy o pańscwo- 
wym podatku dochodowym — Dz. U. R. P. 
z 1925 w. Nir. 58, poz 411), są potrącalne 
wszelkiego rodzaju wydatki i świadczenia 
ploni lie przez 'te osoby nia walkę z bez- 

rofbociem, względnie na cele pomocy bez- 

robotmiym., 
Jednocześnie Fundusz Pomocy Bezro- 

botmym komunikuje, że o ile chodzi o in- 
mego modzajju iosoby (osoby fizyczne i inne 
osoby prawnie, poza wymienionemi w ustę- 
pie pierwiszym miniidjszego), (tło podatek do- 

choidiowiy, przypadający do zapłaty cd 
świadczeń ma mzecz zwalliezamia bezrobocia, 
może być ma prośbę umorzony przez Izby 
Skarbowe w tnybie art. 126 ustawy wyżej 
cytowanej, o ile osoby te prowadzą prawi- 
diowe (księgi handlowe, mzględaie gosp"- 
idamcze, a wydatki na bezrobocie zostały 
uwidocznione (m księgach i miały wsdlyw 
ma wymiar podatku dochodowego za dany 

nek gospodarczy, 

— BEZPŁATNA KUOHNIA DLA BEZ 
ROBOTNYCH. Wiojewiódzki Komitet do 
Spraw Beznobocia, Śpiesząc w obeenym naj 
cięższym okresie mrozów z doraźną pomo 

cą głodnym Ibezrobotnjym, powziął projekt 
umuchomiemia z dlnfiem 1 lutego br. bezpłat- 

miej kuchni dla 800 bezrobotnych fizycz- 
nych. Punkty mozidawmicze obiadów: będą 
rozmieszczone rw kilku dzielnicach miasta. 
Komisja kwalifikacyjna Wojewódzkiego 
Komitetu wezwała już ma dzień 30 i 31-go 
stycznia zakiwaliifikkowiamych mla te obiady 
beznobotinych w celu wydania im bloczków 
obiadtowiych, 

— СТЮРЫЕ UBRANKA DLA DZIECI 
BRZROBOTNYCH. Komisja odzieżowa 
Waje». Komitetu do Spraw Beznobocia 
wydaje w bieżącym tygodniu odzież tylko 
dla dzieci w wieku szkolnym, Bony na 
iwszellkiego modzaju ciepłe ubranka i obu- 
wie otrzymało 50 dzieci. W liczbie tej są 
tłalsże dzieci szkół żydowskich. Rozdawniie- 
twio odzieży idlla' dowosłych i dzieci w wieku 
przedszkolnym będzie kontymuowame do 10 
liwtego br. 

AKADEMICKA 

— Koło Polonistów Sekcja Badań Literac 
kich“. W niedzielę dnia 29-I 33 r. o godz. T-ej 
w lokalu Seminarjum Polonistycznego Zamko- 
wa ll odbędzie się zebranie. 

Porządek dzienny:: I ref. p.t. „„Zagadnie- 
nia teorji humanistyki (Wuudt  Dithley, Ri- 
ckert) — wygł. kol. Rzewuska. IE Dyskusja. 
Goście mile widziani. 

— Zebranie Junjoratu Sodalicji Marjań- 
skiej Akademiczek odbędzie się w niedzielę 
dnia 29 stycznia po mszy św. akademickiej w 
Ognisku Sodalicyjnem — Uniwersytecka 9—9. 

— Sodalicja Marjańska Akademiczek U. 
$. B. — W sobotę dnia 28 stycznia o godz. 
20-ej odbędzie się miesięczna konferencja w 
kaplicy Domu Sodalicyjnego — Królewska 9 

5. 

  

—Z Akademickiego Oddziału Zw. Strzelec- 
kiego Stud. USB. — Komendant Akademickie 
go Oddziału Zw. Strzeleckiego podaje do wia 
domości członków i kandydatów  AOZS, že 
strzelanie treningowe z wiatrówki odbędzie się 
w dniu 28 bm. (sobota) o godz. 19 min. 90 w 
lokalu Komendy Podokręgu Z. S. (ul. Żeligow- 
skiego 4). 

Zapisy do Akademickiego Oddziału Zw. 
Strzeleckiego stud. USB IE adjutant od 
działu w nowym lokalu AOŻS przy ul. Wiel- 

  

0d Administracji 
Uprzedzamy naszych Sz. Sz. Prenumeratorów, że z dniem 

1 lutego r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystkim za- 
legającym do tego 

& 

„Ме!ротепа“? — Flirt, flirt... — przypomnial 
mi się nagle тейеп г „Сгагбавгу“: „ЕНг u- 
prawiać można często — kochać tylko raz“! 

Tak śpiewają te „dziewczynki, dziewczynki z 

variete". Gdzież one? Ach, są! Wybiegają га 
kulisy, pełno ich wszędzie. Świergoczą, śmie- 
ja się, szepczą, żartują. Robi się jasno, weso- 
ło, rojno, młodo. Chciałem ich o coś zapytać, 
ale nie mogłem wszystkie naraz. Nie zapyta- 
łem żadnej i tylko patrzałem. 

* * k 

Swiatla zapalaly się i gasły. Gdzieś dzwo 
niły dzwonki. Z głębi, z za sceny, szedł ku 
nam mrok i specyficzny zapach dekoracji. 
lież ich tam złożono, tych płócien, malowideł, 
Sterczą dziwne szkielety, odrzwia, krzesła, re- 
kwizyty, poplątane sznury, rusztowania. Jest 
tu przytulnie i niesamowicie jednocześnie. -— 
Akt pierwszy ma się ku końcowi. Staram się 
stąpać jak najciszej, ale ktoś z personelu tech 
nicznego prosi, żebym usiadł na tronie z bajki 
i mie przeszkadzał Sam ma przytem wy- 
gląd zdetronizowanego króla. Chcę doń prze- 
mówić. Daje znak ręką i odpowiada szeptem: 

— Skoūczymy grać, będziesz pan wtedy 
mówił: 

„My grač“... Dobrze powiedziane. Czy to 
on ciąga za sznur kurtyny? — Nie, to kto in- 
ny. 

  
   

  

Tu śpiew. — Tam cisza. Tu cisza. —Tam 
okłaski, huczne oklaski. Nieomylny znak: akt 
pierwszy się skończył. Gdzieś, z podziemi, wy 
chyla się postać dyrygenta Kochanowskiego. 
Ociera pot z czoła. 

— Napracował się pan, co? Ale zato zbie- 
ta oklaski. 

źaprzeczyi ruchem głowy. 

— Czyżby tylko primadonna 
powodzeniem, a dyrygent nie? 

— U publiczności primadonna cieszy się po- 
wodzeniem, a u primadonny — dyrygent. — 
adpowiada, śmiejąc się. 

cieszyła się 

dnia w opłacie. 

     
EOMESSZ: TRETUREETOROA PRZOD ROWORORZREZIECZA 
— A kto jest bardziej niezbędny w ope- 

retce? . 
— (Całość operetki to jedno ciało. Trudno 

sobie wyobrazić ciało bez jego poszczególnych 

kończyn. Najważniejszem jest, by wszystkie 

części tego ciała były w kontakcie i w... 

takcie. 

Gdy tak gwarzymy, ja na tronie, a p. 
Kochanowski oparty o malowaną jodlę, scho- 

dzi ze sceny pani Gabrjelli. — Nareszcie. Myś 
lałem, że już się dziś do pani nie docisnę!. — 

Jest w pięknej sukni. Bardzo do twarzy. Ale 

'przecież widzieliśmy ją też w innych rolacn. 
Też w rewji „Yo-yo*.. Przychodzi mi na 

myśl rozmowa z panem Dembowskim: 
Pozwoli pani... Właśnie mówiliśmy, że „nie 

suknia zdobi człowieka”. Prawda, jak to sta- 
rożytne przysłowie znajduje swe świetne uza- 
sadnienie- w dzisiejszych czasach na scenie? 
Pani, która jest ozdobą tej sceny, coś musi o 
tem wiedzieć. 

— Mojem zdaniem, człowieka zdobi — ‘а- 
"sa. Tak jest, rasa ,proszę pana. 

Zamyśliłem się. To słusznie. Na scenie „jak 
w życiu: nie wystarcza utwór dobry, wykona 
nie dobre. Co stanowi o tak zwanym „pozio- 
mie"? Może właśnie rasowość tego wykona- 
nia.— jeszcze słówko, proszę pani... 

Ale postać dyrektora przesłoniła znagła re- 
flektor: 

' —Pan się tu na śmierć zaflirtuje za kuli- 
sami. — Znów dzwonek. Ożywiony ruch. Sły- 
szę, jak ktoś woła: „Zaczynamy, zaczynamy! 
Proszę na scenę! Drugi akt! Za rampą drgnęly 
smyczki i klawisz. 

Gong. 
Kurtynaaa!!! 

waste 

ЗОВ ОМ э 

„Żamieć Śnieżna 
UTRUDNIA KOMUNIKACJĘ NA SZLAKACH KOLEJOWYCH 

WILNO. — Zamieć śnieżna, jaka 
przeszła w nocy i rano nad wojewódz- 
twami wschodniemi poczyniła znaczne 
przeszkody w komunikacji kolejowej. 

Tory kolejowe na szłaku z Grodnemi 
i Warszawą były zasypane śniegiem i 
sytuację ratowały drużyny robotnicze i 
pługi odśnieżne. 

Odbiło się to na ruchu pociągów w 
przybyciu których do miejsc przeznacze- 
nia zanotowano znaczne opóźnienia. 

M. in. wczorajszy ranny pociąg po- 
śpieszny z Warszawy przybył do Wilna 
z przeszło 2-godzinnem opóźnieniem. W 

drodze pociąg trafił kilkakrotnie w burzę 
śnieżną, co w konsekwencji odbiło się 
na szybkości. 

Również z powodu warunków atmo- 
sierycznych nie przybył do Wilna samo- 
lot z Warszawy. 

Wczoraj w dzień silna wichura połą 
czona ze śniegiem nawiedziła powiaty: 
wileńsko - trocki, oszmiański i święciań 
ski. Wszystkie drogi zostały zasypane. 

Uszkodzone w czasie zamieci prze- 
wody komunikacyjne szybko poprawio- 
no. 

BSS SLD T LFS WOOOWESTCTWORZERZ ORION R OEOREOWZCZWŃTZE SZAÓKIDDŃO S 

kiej 68 m. 4 w godzinach od 9 do 15 codzien 
nie. Tel. nr. 18-23. 

— S. K. N. A. ODRODZENIE podaje 
do wiadomości, że w niiedziele o: g. 10,30 
omaz we wtorki o godz. 20-tej odbywają 
się w lokalu własnym zebiramia junjoratiu. 
Goście mile widziami. — W' niedzielę dnia 
29 bm. o godz. 16-tej odbędzie się w lo- 
kalu własnym nadzatyczajńe walne zebna- 
mie z rerefatem kol. Czesława Bobolejw- 
skiego. 

SZKOI NA 

— SZKOŁY W CZASIE MROZOW. —- 
Wprawdzie opuszczanie lekcyj w czasie 
m.rczów mie pociąga dia uczących się żad- 

nych komsekwencyj, niemniej władze szkol 
ne zwróciły się do zakładów naukowych z 
wezwamiem nieęprzerywania zajęć z tego 
powodu. Wyjątek stanowią wypadki, gdy 
bnak opału (ma wsi) nie pozwala na prze- 
bywanie w. klasie. 

— EGZAMINY DLA BKSTERNÓW Z 
KURSU 6-0CIU KLAS GIMN. odbędą się 
przy giimmiazjum im. Kr. Zygmunta Augu- 
sta w Wiilmie (M. Pohulamn(ka 7) w ter: 
minie 15—23 lutego br. Podania są przyj- 
mowane w kanicelarji gimnazjallnej do dn. 
12 lutego, Załączniki do podania: 1) metry 
ka unodzenia, 2) świadectwo szkolne,3) 
świadectwo moralności llub władzy przeło- 
żonej, 4) życiorys, 5) diwie fotogmafje, 6) 
talksa egzaminacyjna (wpłacić gotówką) 
30 złotych, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Z T-wa Pedjatrycznego. — Dnia 30 o. 
m. w sali posiedzeń szpitala Sawicz (Baksz- 
ta 2) o godzinie 20 odbędzie się posiedzenie 
Wil. Oddz. Tow. Pedjatrycznego. 

Porządek dzienny: 
1) Sprawozdanie zarządu i komisji rewi- 

zyjnej za rok ubiegły; 2) Odczytanie proto- 
kułu poprzedniego posiedzenia; 3) Dr. H. Ka- 
ulbersz - Marynowska: Wrażenia z pobytu w 
klinikach i szpitalach dziecięcych we Francji; 
4) Dr. j. Zienkiewicz: Przyczynek do kazui- 
Eko gruźlicy nerek u dzieci; 5) wolne wnie 
ski. 

— Związek Cechów — Sekcja Religijaa 
organizuje w nadchodzącą niedzielę 29 stycz- 
nia r.b. o godz. 1-ej w sali Resursy Bakszta 2 
Poranek Religijny. Na program złożą się: od- 
czyt W. Jankowskiego „Nawrócenie św. Pa- 
wła i Jego rzemiosło”, oraz dział koncertowy. 

Wstęp dla rzemieślników i członków Re- 
sursy — bezpłatny. Goście mile widziani. 

— Ognisko Kolejowe w Wilnie (Kolejo- 
wa 19) w dalszym ciągu swoich bezpłatnych 
odczytów daje w dniach 29 stycznia 2 i 5 
lutego r. b. następujące odczyty: 1) Podróż 
naokoło świata dziś i dawniej'*', 2) Historja 
gwiazdzistego nieba— wygłosi prof. Eugenjusz 
Chlebowski; i 3) „Hallo!! Tu Polskie Radjo 
Wilno“ (prelegenci: inż Mieczysław  Gakki, 
Halina Hohendlingerówna i ciotka Albinowa 
przy udziale Wandy Hendrychówny, Adama 
Ludwiga i 
ny dla wszystkich. Początek o godz. 17. 

RÓŻNE 

— RUCHOME WYSTAWY PRZY M. 
8. W. — W dniiu 25 styczniia br. w małej 

sali konferencyjnej Województiwia odbyło 
się pod przewodnictwem prezesa p. woje- 
wody Zygmunitła Beczkowicza kolejne zebra 
mie zarządu M, Szt. Wisp. Po dłuższej dys- 
kusji, poświęconej wozwojjowii Muzeum o- 
waz zdobyciu mowych eksponatów, zarząd 
uehywialił celem spopularyzowania, Muzeum, 
otworzyć w najbliższej przyszłości przy sa- 
dach muzeajlnych 'dział ruchomej wystaiwy, 
gdzie byłyby! mmieszezone ao jakiś ieżas 
kolekcje prac coraz tlo innego autora. U- 
możiiwi to wiilmianom bliższe zapoznanie 
się z twónezością poszczególnych artystów. 

Zorgamizowaniem tego działu zajmie 
się komisja, w skład której weszli pp.: dzie 
kan L. Śleńdziński, J. Hoppen, E. Kazimie- 
mowiski, dr. St. Lorentz i Ml. Rouba. 

— TRZECIE TARGI [PÓŁNOCNE. Byt 
projekt: urządzenia w roku bieżącym 3-cich 
Targów! IPółmoeniych, lecz wiobee Sytuacji 
gospodanczej, organizacja tangów pozosta- 
je pod wielkim znakiem zapyłłamia. 

W najbliższym czasie ma się wialwet od- 
być konferencja odnośnych władz rządo- 
wjych, samorządowiych i gospodarczych, w 
edlu definitywnego wyjaśnienia sprawy 
Tangow. 

— LIKWIDACJA STRAJKU. Tnyają- 
cy od kilku dni strajk robotników. huty 
sziklamej Szapiry w Wilnie przy ul. Kaliwa- 
ryjskiej 3 zostiał w dniu 26 bm. zlikwido- 
wany, gdyż właściciel huty uregulował 
swe zobowiązania wobec robotników, wy- 
płacając im należny zarobek. Strajk rniał 
podłoże ściśle ekonomiczne. 

— ZAOHOROWANIA ZAKAŹNE. — 
W tygodniiu od 15 do 21 stycznia. zamotowa 
no w województwie wiileńskiem 6 zachoro- 
wiań na dur brznszmy (w tem jeden zakoń- 
czony rmigomem). 14 na dur plamisty, 11 wy- 
padków: płonicy, (jeden zakończony. zgo- 
nem), 5 błonicy, 9 odhy, 2 róży (1 śmiier- 
telny), 12 gruźlicy ofiwamtej (9 śmiertel- 
mych), 21 jaglicy, 18 wypadków ospy 
wiełirznej, grypy ii świnki, oraz 3 wypadki 
pokąsamiia przez wściekłe zwierzęta. W mie 
ście Wilnie wydarzyły się w tym okresie 
3 wypadki duru brzusznego i 1 duru pla- 
mistego. 

Uroczyste wyświęcenie nowego lokalu 
Związku Absolwentów Gimnazjum Jezuitów 
w Wilnie odbędzie się w niedzielę 29 b.m. o 
godz. 18-ej. Po wyświęceniu towarzyska her- 
batka. W programie referat i popis sekcji 
muzycznej. 

ODPOWIEDZI REDAKCJI 
P. Wacław P. w Skidlu., [Wiiensz swój 

ma. mocznicę powstania styczniowego nade- 

stai Pam z opóźnieniiem, i wobec tego dru- 

ikować go niie będziemy. 

  

Zofji Godziszewskiej). Wstęp wol: 

CHODZĘ PO MIEŚCIE... 

ULICZNE KONTRASTY 

Jednem ze Źródeł staltych utyskiwań 
jest sprawa kioskówj ulicznych m Wilnie. 
Stame były szkanadjne: obszarpane, obdra- 
pamie, ze zbutwńiałemi nieraz drzwiami, z 
obłażącą z mileh, wypłowiałą od słońca i 
<dleszezu, farbą olejną, prezentowały się fa- 
talnie. 

Polecono tedy t. zw. specjalistom. орга- 
cowanie modeli nowych kiosków. Opracc- 
wali! Dziwaczne ito było, painokate, kosz- 
towne i niewygodne. Przyznać jednak trze- 
ba, że pozatem są олюе kioski schludne ; 
wesołe to też, w braku bardziej dopaso- 
wanych do charakteru otoczenia, można się 
niemi kolntienttować! 

Lecz cóż to za maszkara wznosi się tuż 
Obok jednego z bajecznie kolorowych kios 
ków, niczem szkielet miiefboszczyka 'wygoto- 
"any w prosektiorjum? Ba! naprzeciw, (po 
dhnugiej stronie jezdni, px fldzimiy jeszcze jed 
nego takiego upiorka! Są to, nii mniej mi 
więce, jak pogrobowce niemrawych usiło- 
wań „eunopeizacji* (Wilnia: przez ustawiie- 
nie ma ulicach słupków, z reklamą świetlną, 
mających ozniaczać (jednocześnie, na modlę 
warszawiiką, postoje autobusowe! 

. Mamy je w: trzech puin[kiiiach śródmieś- 
cia: przy Wiojewódziwie, przy cukierni Ru 
dnickiego, oraz obok Jablonowskich. Mia- 
sto odmówiło adoptalcji; prywatni przed- 
siębiorey mie mogli podołać kosztom ich 
eksploatacji. Z wiytłuczomemi szybami, po- 
milstzezoną armaturą elcktnyczną, zamienio- 
nie zostaty przez publiczność rw improwizo- 
ratamie śmiletnice, pełme bimzdnego papieru, 
piudełek od papierosów: itp. 

„ Ostatnio, po aliarmach w prasie, agem- 
cja PAT, która obecnie wydzierżawiła słup 
ki, uporządkowalła je nieco, malując szkie- 
lety żellazme farbą ©liejną, jednak na tem 
sprawa znów. utknęła i słupki w dalszym 
ciągu sitoją miieoszkiione, rażące oko przecho- 
dmiówi! Czas już najwyższy lub uporządko- 
wiać je należycie, ib też definitywnie u- siumąć te ohydne szkielety, Świiadczące nie- 
tyliko o ubóstwie, alle i o miechlujstwie nau szego miiastia. „Przechodzień* 

P S om 

BALE I ZABAWY 
— Bal Morski. W dniu 1 lutego r.b. w sali 

Izby Przemysłowo-Handlowej. Jaż zdążyliśmy 
się dowiedzieć, na Bal zapowiedziało swój 
przyjazd .liczne grono P.p. Oficerów marynar- 
ki, których Komitet Organizacyjny postanowił 
zaliczyć w poczet gości honorowych. 

Energiczne Panie Gospodynie same przy- 
gotowują obfity bufet, co już daje gwarancję, 
że wszystko będzie smaczne i tanie. 

— Zarząd Komitetu Woj. Wileńskiego 
LOPP, ninieįszem podaje do wiadomości, że 
w sobotę dnia 28 stycznia 1933 r. w cukierni 
czerwonego Sztralla przy ul. Mickiewicza 12 
(róg Tatarskiej) staraniem Koła Pań LOPP przy Kom. Woj. odbędzie się Dancing Bridge 
na_cele LOPP. 
Początek o godz. 23. Wejście za zaproszenia 

mi, które otrzymać można u P.P. Gospodyń, w Biurze Komitetu Woj. Wileńskiego LOPP przy 
ul. Wielkiej r. 51 lub przy wejściu w cenie po 2 zł., bilety akademickie 1 zł. 

— Resursa Rzemieślnicza w Wilnie zapra- 
sza swych członków, rzemieślników oraz sym- 
patyków rzemiosła na sobótkę taneczną, któ- 
ra odbędzie się w dniu 28 bm. o godzinie 19.30 
w Salach Resursy (Bakszta 2) z występami 
scenicznemi najznakomitszych sił rewji wileń. 
skiej i zespołu dramatycznego ZMR i PWW 
w przepełnionej werwą i humorem rewii p.t. 
„Bomba śmiechu”. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohułance, Dziś w so 

botę 25-I po raz 4-ty ciekawa i* aktualna ko- 
medja Deval'a „Mademoiselle“,  ktėra prócz 
niepospolitego humoru żywej akcji, posiada 

niepospolite problemy, tkwiące głęboko w psy- 
chice współczesnych społeczeństw. Świetna 
gra zespołu na czele z Jadwigą Żmijewską w 
roli tytułowej, w otoczeniu C. Niedźwieckiej, 
1. Jasińskiej, S. Grolickiego i W. Neubelta —- 
tworzy doskonałe widowisko. 

— Niedzielna popołudniówka. W niedzie- 
ję, dnia 29 b.m. o godz. 4 po poł. dramat hi- 
storyczny A. Tołstoja „Car lwan Groźny”, któ 
ry wywołuje niezatarte wrażenie dziejami jed- 
nego z największych satrapów świata. Udział 
całego zespołu na tle wspaniałej oprawy de- 
koracyjno-kostjumowej W. Makojnika. 

— Książę Jozei Poniatowski”. Najbliższą 
premjerą Teatru Wielkiego będzie sztuka hi- 
storyczna d-ra Józefa Pollaka „Książę Józef 
Poniatowski”, osnuta na tle historycznych wy- 
padków przed tragiczną Śmiercią bohaterskie- 
go wodza. 

— Teatr muzyczny „Lutnia*. Występy |]. 
Kulczyckiej. Dziś w sobotę w dalszym ciągu 
efektowna operetka Falla „Róże z Florydy", 
cdznaczająca się piękną muzyką, oraz intere- 
sującą treścią. W roli głównej Janina Kulczyc - 
ka w otoczeniu najwybitniejszych sił zespołu. 
Akcja operetki przenosi widza z uroczego wy- 
brzeża Florydy — do Śśtodowiska emigrantów 
rosyjskich w Paryżu. W akcie 2-gim między- 
narodowy konkurs piękności. Ceny normalne. 
Zniżki ważne. 

— „Fijołek z Montmartre" jako popołud- 
niówka w „Lutni*, Jutro w niedzielę ukaże się 
na przedstawieniu popołudniowem po cenach 
zniżonych melodyjna i ogólnie lubiana operet- 
ka Kalmana „Fijołek z Montmartre" w obsa- 
dzie premjerowej z J. Kulczycką w roli tytu- 
łowej. Początek o godz. 4 po poł. Ceny zni- 
żone. 

— Wielka rewja „Yo—Yo“ na przedsta- 
wieniu propagandowem w „Lutni“. W ponie- 
dzialek najbližszy odbedzie się W „Lutni“ przed 
stawienie propagandowe. Repertuar zapowia- 
da w dniu tym świetną rewję „Yo—Yo"* w 
wykonaniu całego zespołu artystycznego. Re- 
wja ta cieszy się nadzwyczajnem  powodze- 
niem. Ceny propagandowe. 

SME LL 
z KASZYCÓW 

Hr. ZOFJA KRASICKA 
Urodzona 16 Intego 1852 r. po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona 

zmarła w Lidzie w dniu 25 stycznia 1933 roku. 
Eksportacja zwłok z Dworca Osobowego w Wilnie na cmentarz Rossa 

odbędzie się w dniu 28 stycznia o godzinie 8-ej rano, 

Św Św. Sakramentami 

О czem zawisdsmia krewnych i     przyjaciół 

SYN 

ASKÓW z HE 

ZOFJA BOGUCKA 
psa krótkich Iecz ciężkich cierpieniach opatrzona ŚŚ. Sskrsmentemi zmarła w dnia 

20 stycznia, po howana w grobach RE w maj, Czerwony Dwór. 
o wiadsmie og ą'eni w smuiku 

Sem ads PETA УНО ма, WNUKI, BRAT orsz RODZINA. 

ŁAWNICY ŻYDOWSCY MAJĄ GŁOS 
„Wobec tego, że dziś 27 stycznia 1933 

o godz. T wieczór odbędzie się ogólne ге- 
bramie lokatorów chrześcian domów г га- 
pisu Rozensona, na którem omówiono bę- 
dzie kwestje o wykonaniu testamentu Ro- 
zenisona według woli zmarłego na rzeczy 
chrześciańskie, uprzejmi zapraszami przed 
stawiciela poczytnego Waszego pisma. Ze- 
bramie odbędzie się w domie Rozensona 
przy ul. Zygmuntowskiej 26 m. 1. Loka- 

torzy“. 
A ma tem zaproszenkiu mieznainych Loka- 

torów. domu Rozensona ktoś dopisał ołów- 
kiem: 

— Zdaje się, że to ciekawe! 

Co jest ciekawe? Zaproszenie, które za- 
gadlkkowio mówi 0 testamencie zmarłego na 
rzeczy chrześciańskie? Zebramie? Czy Ro- 
zantsom, o którym mówić będą jego lokattio- 
rzy, chmześcijamie ? 

Drudno znaleźć mieszkanie mumer pierw 
szy w! domu ma Zygmuntowskiej. Jest to 
dom w pobliżu mostu. Drugi od rogu. Stoi 
nieco ukosem do ulicy, a przed mim biegnie 
niski płot. Drugim swym frontem wycho- 

dzi na ślepy zaułeczek, piertwiszy po lewej 
męce idąe od mostu. Dom jest duży, z za- 
kemarkami 'Tnzeba błądzić zanim zmaj- 
dbiie się mieszkamie numer piemwszy. Wła- 
śniie jest zamikiniięte, alle z winętnza chłopię- 

cy głos pyta: 
— Kto tam? 
W mieszkaniu 'tem mieści: się jeszybot, 

Wiejść mie możma, nietylko, dlatego że chło- 
piec nie mie wie o zebraniu lokatorów, ale 
dlatego że nauczyciel zamknął uczniów i 
klucz zabrał, Dobry: gystem, ° 
„ Trzeba szukač dozomey. №’уплиуа się om 
z pod schodów i: tym dziwacznym językiem 
tutejszych chłopów, językiem unikającym 
rzeczowników, tłumaczy, że: powiiedział, 
jak kto przyjdzie, jeżeli dużo, talk znaczy 
się prowadź do mieszkamia, a jak mało, 
tak — powiedział — (do sklepu”. 

— Kto powiedział ? 
— Jaż mie wiem. Od jeidh jedem. 
— А (0 (to za sklep zniowiu ? 
— Ot, zaraz za ustępem. 
Jesteśmy 'w sklepie, Ściśle w: mieszka- 

miu za sklepem, mależącem do jednego z 
łokałtorów „chmześciam'* Rozensona. W po- 
koiku prócz gospodarza Siedzi przy stole 
lysy z czarną bnódką człowiek. Przedsta- 
wia: się: 

— Mojżesz Fnigelsteńn. 
Okazuje się wedałktor. Z jego iinicjaty- 

wiy ma odbyć się zebranie lokatorów. Za- 
pewne mie dojdzie do skutku, Jest już 
tmpół do ósmej; a mikogo nie wiildać. Niech 
itymazasem p. Mojżesz Engelsterni poin- 
fonmuje, o co chodzi. Co znaczy orygimailne 
*zaproszemie? Kto to ten Rozenson'? 

— Rozemison!? Mojżesz Rozenson ? 
Był to więc miezwykły człowiek. Pisał 

dużo (książek, po hebrajsku ii po rosyjsku. 
Umarł 35 laf. temu. Zostawił szesnaście ka- 
mienie, aczkolwiek fteraz jest już tylko 
dwamaście. Można je wyliczyć: cztery 
ul. Wiłkomierskiej, numery: 8, 10, 14 s 29. 
Dwie pnzy Subocz: 5 i 11. Potem: Zygmum 
towiska 26, Kalwaryjska 26, Szpitalna 8, 
Oszmiańska 5, Łotioczek 6. I jeszcze plac 
nia Wilkomienskiej. Zbudował także Misz- 

menes Chojliim, Wielki bogacz. Ale Żydzi 
miyklęli go. Rzucili heinim, (bo występował 
przeciwko talmudowi i wogóle był bandzo 
wolnomyślny. Liberalny, (Pochowano go 
nawet ną uboczu, a kamień namogilny wy- 
TZUCONO, 

—(iekawy człowiek był tem! Rozenson... 
— Alle nie o to chodzi, Chodzi o co in- 

mego — mówi niecierpliwie p. Engelstern 
i opowiada następującą historję: 

Rozenson zostawił ogromny majątek, 
Dzisiaj jeszcze mia te ciężkie czasy domy 
dają 70 tysięcy rocznie. Tym majątkiem 
Rozenson rozporządził przed śmiercią. W 
testamencie poczynił najrozmaitsze zapisy 
ma instytucje dobnoczynne — żydowskie i 
chrześcijańskie, bez różnicy. Paki już był 
człowiek. Na sam przytułek Dzieciątka Je- 
zus pnzeznaczył 225 rubli rocznie. A opie- 
kunami majątku i wyłkkomaweami swej wo- 

li zamiamował ławiników żydowskich ivi- 
leńskiego mągistratu. Rozmaici bywiadi 
ławłaicy, wszyscy jednak w ciągu długich 
lat szanpwali i wypełniali wolę zmarłego. 
Ale teraz coś się zepsuło. W zeszłym roku 
żadna z instytucyj mie otrzymała © pema- 
czonej jej zapomogi; w ym roku również. 
Майо tego: nieruchomości Rozensona włą- 
czonio bezprawnie (do. majątku gminy ży- 
dowsikiej. Opiekunowie testamentu  miie 
chcą milkkomu złożyć sprawozdania. Oddali 
domy w dzierżawę Cholemowi i Mincowi, 
mie ogłaszając pnzetamgu. 

— Skandal! — vxtola p. Engelsterm:— 
własność społeczna jest miegodnie ekspioa- 
towama! Domów: nie remontują. Wilgoć. 
Brud, Niema wiody. Niema jamy pomojniej. 
Nie wypłacają zapisów. A gdzie idą pie- 
niądze? A: dlaczego wszystkim wiadomo, 
że ktoś kupił już sobie dwa domy w Gdań- 
skm ? 

iP. Engelstern pokazuje dokładnie przez 
siebie zestawione iobliczeniia : 

Siedemdziesiąt tysięcy rocznie! Sie- 
demdziesiąt tysięcy! 

Ten Minie, okazuje się, jest zuchwały. 
Nie Ticzy się z mliczem. Wiezoraj zrana p. 
Emgelsterm obchodził wszystkie kamienice 
'Rozensona, aby: przygotować tokatorów do 

P. Enigelsterin uśmiecha się: 
— Naturalnie, zebranie nie dojdzie do 

skutku. Widział pan, że mieszkanie zam- 
kmięte. Nauczyciel zabrał klucz ze sobą? 
Zmamy się na tem. Wiemy, czyja to robota. 

Ale p. Engelstenn obchodził kamienice... 
Przyszedł ma: Nowogródzką 4. W bramwę 
spotyka Miinea. Ozego tu chcesz? — on do 
mnie: — wymoś się. I uderzył mnie. Ale 
ja mie zostałem w długu. Ja go też spolicz- 
kowałem. Niech pam to zamotuje. Zrobiła 
się awiamtura. Spisali protokół. W czwar- 
tym komisamjacie tinzymali! mniie cztery go- 
dziny. Pan się domyśla, dlaczego? Już 
Mime musiał nagadać. Onby. chciał, żeby 
mnie wogóle mie wypuścili. 

Redaktor Engelsterin wzdycha. 
— Ja się zwróciłem do żydowskich ga- 

przy zet. Odmówili. Cajt miapada na mnie. Trzy 
ma ich stronę, I co będzie w ten sposób z 
zapisami. Rozensonia ? 

Tak opowiadał p. Fngelstern. Relata 
refero. Opiekumowie ii wylkomawey testa- 
mentu Rozensona mają głos. 

TENS V TTT 

— Jubileusz M. Kochanowskiego w Lutni. 
Znany i zasłużony kapelmistrz Mieczysław 
Kochanowski obchodzi 7 lutego jubileusz 30-to 
letniej swej pracy teatralnej. Pod batutą jubi- 
lata ujrzymy wartościowy utwór Lehara „Ca- 
rewicz" w nowem opracowaniu  reżyserskiem 
M. Tatrzańskiego. Bilety już są do nabycia w 
kasie teatru „Lutnia”. 

— Zniżki biletowe w „Lutni*. Administra- 
cja teatru „Lutnia" wydaje w dalszym ciągu 
zniżki biletowe organizacjom, urzędom i sto- 
warzyszeniom po uprzedniem otrzymaniu imien 
nej listy osób, życzących korzystać z ulg bi- 
letowych. Informacji udziela się telefonicznie 
2 — 24 od 10 do 2 po poł. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
CASINO — Rajski ptak. 
PAN — Arsene Lupin 
LUX — 10-ciu z Pawiaka 
HELIOS — Dzielni wojacy 
ADRIA — Romans porucznilkia 
HOLLYWOOD — Książe Dracula 
ŚWIATOWID — Przedziwne kłamstwo 

„Niny Pietrowniy. 
WYPADKI I KRADZIEŻE 

— TRAGICZNY WYPADEK NA UL. 
ZAWALNEJ. — Liczni przechodnie byli 
świadkami wypadku, jakiemu uległa na 
"ulicy Zawalnej 60-letnia Lewin Rocha, 
(Wingry 13).. Przechodząc przez jezd- 

nię, nie zauważyła pędzących 
sań, powożonych przez ]. Kopcia z gmi- 
ny rudomińsiej i wpadła pod nie, nie 
mając już możności cofnąć się. Podczas 
upadku nieszczęśliwa zawadziła ubra- 
niem o płozy, które uchwyciły połę pła- 
szcza i wlekty Lewinową kilka metrów. 
Poszwankowaną przewieziono do szpita 
la żydowskiego. 

— OFIARY CZADU. Od zbytnio napa- 
tomych lecz źle zamikmiętych pieców uległa 
zatruciu czadem modzina Żumowskich (No- 
wogródzka. 231) i Łowczylków: (Listiopa- 
dowa 1). 

— OKRADZIONE MIESZKANIE, Nie- 
znani spraway| skradli 7 miezamkniętego 
mieszkania Abramowiczowej Julji (8 
21) gotówkę i różne drobne rzeczy, na su- 
mę łączną 300 zł. 

— „IPOTOKARZ*, Cukier wartości 40 
zł. skradziono z wozu na ul. Rudnickiej 
na szkodę Apaniowicez Heleny (Wileńska 

— ZŁODZIEJE W KINIE. Gałda Bd- 
ward (Kalwaryjska 66) doniósł policji, że wi kimiie „Rewija“ przy Ostrobramskiej 5 
skradziono mu z kieszenij pallta papierośni- 

cę srebrną i inne drobiazgi, Których rwiarrto- 
ści mie podał. Stwierdzono, że kradzieży dokomał i Aleksander (Zelazna 
Chatka. 20) 3 Szukiel Leon (Łokieć 3), któ- 

zał . i wzeczy na- 
razie nie odnaleziono. ży Z 

8 Bin w CD oazy 
nisku św. Amftoniego dl: dziewcząt (Brzeg 
Antokolski 11) od silnie napalonego pieca zapaliła się ściana. Zaalarmowana straż Dožama ogień ugasiła. Straty mie: 4 Z ludzi mikti nie jpomiósł anka 9 

— FALSYFIKATY, 
5i2 zł, jaki 
biegu, są tak mieudolnie że si 

mó kute, o klai Ji pe)



+ 

grodźięhyka 
— UNIWERSYTET [POWSZECHNY 

W GRODNIE, W dniu 29 stycznia br. o g. 
17-tej w sali Rady Miejskiej gmach magi- 
sitriatu, dr. Stanisław, Obrębowski wygłosi 
odczyt pt.: „Chomoby zakaźne i ich znacze- 
mie społecznie". 

Po rozpoczęciu odczytu publiczność na 
saję wpuszczana mie będzie, 

— CZARNA KAWA— DANCING — 
BRIDGE. Komitet „Dni Przeciwgmźli- 
czych w Grodnie urządza iw dmiu 29-go 
stycznia br. w salach Oficerskiego Kasyna 
Gamizomcniago „Czarną Kawę - damcing - 
bnidjge*'. 

Początek o godz. 18-tej. Wistęp ла za- 
proszeniami 1 złoty. 

— Z TEATRU MIEJSKIEGO. Dziś o 
godz. 8,15 zmakomita kcmedja Hertza pt.: 

„Podróż poślubna pana dyrektora”, 

  

(KINO „PALACE" 
Dozearx, 12. 
  

Potężny drzmat z życia Carskiej Rosji 
p. t. 

W rol. gł. John Barrymore, Camilla 
Ногл 1 \М е т. 
Sala dolrze ogrzana 

wstęp 49 gr. 

    

Dźwiąkowiecć ; 
Kino APOLLO“ 

Gamini* 26. 

Jeden z najpiękniejszych tilmów sez0- 
nu osnuty na tle powieści Franka 
Depreia, który został odzuaczony przez 
akademię sztuki w Los Angelos p. t, 

  

W rol. gl Dorotny Burgess, John 
Ke. Brown i Lao Carilio 

Wstęp od 49 gr. | 

            

Uźwiękowiaz 
Kino „POLONI£” pocztowa 4. 
TEKSTAI 

„ Dramat zmysłów i poświęcenia 

TYRANJA 
MIŁOŚCI 

W rol. gł. znakomici srtyści drama- 

tyczni Lewis Stone, Leila Hyams 

i Peggy Wood 

Wstęz od 49 gr. 

    

    

KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATOWIE” 
GRODNO, Brygidzka 2. 

   

       
       
     

      

    

    

    

    

Począea ssznsów 
© & 5.18, — 8, — 15, 

Dla wszystkich, którzy byli w okopach strzeleckich!!! 
Dla matek, żon, sióstr i dziecj, które umierały codzień z oba- 

wy o życie swych najdroższychill 
Dla pokolenia, które może jeszcze przeżyć krwawą wojnęlli 

s„AXELLĖ“ 
W rol. gł. Warner Bsxter, Leila Hyams i Al. Kirkland. 

Žž 

  

FIRMA RADJOWA „„RERINEBĘ““ 

lidžka 
MANIFESTACYJNY (POGRZEB 

WIETERANKI POWISTANIA STYCZNIO- 
WEGO. W dniu 25 bm. odbył się rw Lidzie 

pogrzeb śp. Wialenji Cichamowiczowej (z 
Cylbulskich), która zmamła w dniu 23 bm. 
w rocznicę Powstamia Styczniowego. Ś. p. 
Cichanowiczowa unodziła się w Mińsku w 
dniu 1 grtucnia 1840 r. Mając niespełna 23 
latia, bmała żywy udział w Powstaniu. 

— KOMITET RODZICIELSKI GIMN. 

PAŃSTW. wszczął alkieję niesienia pomocy 
dla, niezamożnej młodzieży. — W dniu 4 

(lutego br. odbędzie się w salach Gimnaz. 
Pańsiłwowego im. hetmama Kamola Chod- 
kiewicza w. Lidzie wiellkia ZJałbawa: taneczna 
zargamizowana staraniem Komitetu Rodzi- 
cielskięgo, z lkitómej osiągmięty dochód 
całkowicie przeznaczonjy będzie na miesie- 

mie pomocy miezamożnej młodzieży wi о- 
* płatach szkolnych. 

— „BIAŁY NIEDŹWIEDŹ* W LIDZIE 
Onegdaj w mzece Lidziejee kąpał się w @- 
damowym stroju, nie zważając na 28-mio 
stłopniowy mróz wioźny komisarjatu PP. w 
Lidzie p. Jamkowiski, człowiek w podesz- 

dym wieku. (Po kąpieli, wymieniony kazał 
się sfotografować, Zapytamy oświadczył, 
że swoją iczenstjwość zawdzięcza wstrzemię- 
źliwemu życiu. 

  

— PRZYJĘCIA U P. WOJEWODY. — 
W dniu wczorajszym p. wiojewoda przyjął: 

p. dra Ostromęckiego, witcedymektora. służ- 

by zdrowia w Min, Opieki Społecznej, dra 
Rudzińskiego, macz. wydziału pracy, opieki 
i zdrowia wileńskiego Urzędu Wsojewódz- 
kiego, p. M. Głogowską z Rudni, zast. sta- 
mosty powiatu mowogródzkiego p. Drewni- 
kowskiego oraz prezesa ([Pow. koła Zw. 
Polskiego Nauczycielstwia szkół powszech. 
pow. nowogródzkiego p. Mancinkowskiego. 

WYJAZD iP. WOJEWODY DO 
NIEŚWIEŻA, W dniu dzisiejszym (28 b. 
m.) p. wojewoda Śwliidenski udaje się w 

towarzystwie macz. wiydziału p. Z. Szcze- 
pańskiego ina imspekcję starostwa poawiato- 
"wego w Nieświeżu. 

— ZJAZD DYREKTORÓW SZPITALI 
WOJEW. NOWOGR. — W dniu 27 stycz- 
mia odbył się w sali mecepcyjnej mowogródz 

kiego unzędu wojewódzkiego, zjazd! dyriek- 
torówi szpitali porwiattowiych rwojewmództwa 
nowogródzkiego. (Przewodniczył jp. wiojewo 
da Świidenski. W zjeździe brali udział: vi- 
cedyrektor departamentu służby: zdrowia 
Min. Op. Społ. p. dr. Ostnomęcki, maczelmik 
wydziału pracy, opieki li zdnowia wileńskie 
go urzędu wojewódzkiego dr, Rudziński 
maczelnik wydz. pracy, opieki i zdrowia 
miowiogródzikiiegio umzędu wiojewódzkiego, p. 
dr. Maciulewioz, oraz szereg innych le- 
kanzy. 

— KOMITET UCZCZENIA 70 ROCZ- 
NICW POWSTANIA STYCZNIOWEGO.— 
W. dniu 27 bm, pod przewodnictwem p. wo 

Dziś wstęp od 49 gr. 

Grodno, ul. Dominikańska 1 tei. 186 

Konto czekowe P. K. O. 82.157. 

POLECA ZA 160 ZŁ. GOTÓWKĄ 
8-iampowy odblornik radįowy, z lampami 

głośnikiem akumulatorem, baterją anodową 

i sprzętem antenowym 

wpłacić na P.K.O. N. 
zaliczenieni. 

Przy zamawiania nałaży 
82,157 zł. 20. Pozostałość za 

EO YE III II O OOOO O ZZO I II III IK IIA IIS 
FRANCISZEK PAKKARD 46) 

Pedwójne życie Jimmy Dala 
— A może — rozmyślał Dal — Hen- 

ryk Lassal jest sam w domu, strzeżonym 
tylko zzewnątrz przez zręcznych  Sszpie- 
gów. Może czeka na nadejście pomocy? 

Pokiwał głową powątpiewająco. To 
było wątpliwe. Nie należało liczyć na to 

Zanim coś zrobi, musiał znaleźć dro- 
gę do ucieczki. Nie było mowy o odwro 
cie- w tym samym kierunku, kędy przy- 
szedł. Gdyby się udało wyleźć na dach, 
miałby wówczas jakieś szanse ratunku... 
Ale jak wydostać się na dach? Nie, le- 
piej spróbować przez okno w gabinecie! 
Jeśli uda mu się zejść.... 

Ściskając w ręku rewolwer, posuwał 
się wolniutko wzdłuż ściany, gotów każ- 
dej chwili do spotkania z wrogiem... Ale 
w głębokiej ciszy, jego  wysubtelniony 
słuch nie mógł złapać najmniejszego 
szmeru. -W domu panowała ta sama ci- 
sza! 

‚ Z głową pochyloną naprzód, zamie- 
niony w słuch, zsuwał się bez szelestu, 
ze stopnia na stopień, Ani na chwilę nie 
opuszczało go uczucie, że wielkie niebez 
pieczeństwo jest tuż... tuż... Czemu oni 
tak zwlekają? Czemu nie słychać wy- 
strzału? Czemu bawią się z nim, jak kot 
z myszą? Czyżby to było tylko wynikiem 
halucynacji rozegranych nerwów? 

Nie! Znów szmer! Mógłby przysiąc, 
że znów posłyszał ten podejrzliwy  ha- 
łas, ale nie potrafiłby określić, skąd do- 

chodził i jakie było jego źródło. 

Jimmy Dal stał teraz już na dolnym 
podeście. Po chwili wahania, zaczął się 
skradać do drzwi gabinetu. Gdy stanął 
na progu, ujrzał nawprost siebie, zbaw- 
cze okno. Gdyby zdążył... ale, nie, oni 
nie dopuszczą do tego! Napadną zaraz! 
Gdzież oni są? Skąd czyhają? 

Biurko... trzeba uważać na biurko, 
nie potknąć się, Przeszedł już pół poko- 
ju. Jeszcze trochę.. 

Drgnął i stanął jak wryty: 
Ktoś drzwi do gabinetu! 
Znów cisza! Dal wobec nieuniknione 

80 już niebezpieczeństwa odzyskał z1m- 
ną krew i spokój. 

. Biurko było tuż obok... Właśnie mi- 
jał je. Ale zapóźno było już iść dalej. 
Gdyby wskoczył na gzyms okienny, syl 
wetka jego byłaby dobrym celem na tle 
okna. Byłoby to równoznaczne z sanio- 

bójstwem. Ostrożnie znalazł ręką róg 
biurka i cicho ukląkł na niem. 

Nie była to żadna kryjówka, ale da- 
wało mu pewne fory nad wrogiem: gdy 
oni zapalą światło, zobaczą pusty pokój, 
chwila zdziwienia i wahania z ich stro 
ny, da możność Dalowi wystrzelić pierw 
szemu! » 

Gdzie oni są teraz? Czy u drzwi? 
Ilu ich jest? I znów ten szelest! Czy bę- 
dą bawić się nim tak do świtu? 

Nagle słuch. Dala pochwycił nowy 
dźwięk: lekkie drapanie w ramę okien- 
ną. Okno otworzyło się cicho i na tle 

jewody Stefania Świderskiego, odbyło się 
zebramie organizacyjne Wojewódzkiego Ko 
miitetu uczczenia 70 moczmicy powstania 

Styiezniiowego, W zebraniu wzięło udział 

szereg przedstajwicieli władz, umzędów, i 
onganizacyj społecznych z Nowogródka 4 
p. wicewojewodą Fr. Godlewskim, preze- 
sem H. Muraszko ii prezesem L. Wojno na. 
czele. 

W dyskusji, po omówieniu współpracy 
szkolnictwa, sekcji kult.-ośw. BBWR w 
sprawie uczczenia tej rocznicy, poruszono 
konieczność zaopiekowania się mogilami 
uczestników: Powsłtamia Styczniowego z 
tem, że opiekę należy powierzyć młodzieży 
szkolnej; mależytego uczczenia pamięci 
tych mowogródzian, któnzy w tych walkach 
Jbrali udział, temuwięcej, że uczestnikami 

byli mie tylko iPolący, lecz i powstańcy in- 
ntych narodowości, wtreszaie konieczność 
zaopiekowania się pobojowiskami z roku 
1863—4, Między innemi organizacjami po- 
stalniowiiomo wezwać do wispółpracy komi- 
tety wychowania fizycznego i PW. 

Po dyskusji postanowiono: 

1) Powrołać do życia: pod protektoratem 

P. włojewody Świderskiego wojewódzki ko- 
mitet, oraz w każdym powiecie z wyjąt- 

kiem pow. nowogródzkiego, — komitety po 
wiatowe; 2) do dyspozyeji Głównego Ko- 
maiitetu — przekazać 250 zł. z sum udzielo- 
mjych narazie przez p. wojewodę, z tem, że 
komitety powiatowe sumę tą zwwócą; 3) 
wyłbnać do komitetu: jako przewodniczące- 
go p. prezesa H. Miuraszko, jako sekreta- 
nza p. Al. Zdanowieza i: jako: skarbnika p. 
L. Majchera; 4) poruczyć komitetowi: wo- 
jewódzkiemu przeprowadzenie akcji komi- 
tetu i ma terenie pow. mowogródzkiego przy 
pomocy specjalnej sekcji. Na jprzewodniiczą 
cego tej sekcji powiołanio p. starostę Wine 
czewskięgo, 

— KOMITET FUNDUSZU SZKOLNIC 
TWA ZAGRANICĄ. — (W dniu 27 stycz- 
mia w sali posiedzeń urzędu wojewódzkiego 
w Nowogródku, odbyło się pod przewodnie 
iwem p. wojewody Świderskiego zebramie 
organizacyjne Wojewódzkiego Komitetu 
Funduszu Szkolnietwa Polskiego zagranicą 

Na zebraniu tem, jpo omówieniu spra- 
wy: sipopularyzowainia akcji komitetu nia 
wszyśstikiich odcinkach życia społecznego, 
postanowiono powiołać pod protektoratem 
p. wojewody Świderskiego komitet. mwioje- 
wódzki oraz komitety powiatowe (za wy- 
datkiem pow. nowogródzkiego, gdzie pracę 
prowadzić będzie sekcja: specjalna komit. 
wojew.) Do Komitetu powołano: ma .prze- 
wiodjniczącego p. L. Wiojnio, ma sekretarza 
p. inż. L. Wolnika i ma skarbnika p. W. 
Tarinedkiegio. Na: piizewodiniezgcego sekcji 
Komitetu dla pow. mowogr. powołamo pama 
stamostę Winlezewslkiego. 

WYYYYYYYVYYYVYYPYYYTYYYYYTYWYVYYYYYTYYYYYTYNYY 

PAMIĘTAJ OBYWATELU, ŻE W WIEKU 
OD 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZLEOWiE4 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŹ SOBit 
OGROM TEJ KLĘSKI i POPIERAJ] WALKĘ 
Z NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRU- 
ŹŻLICZE”! WOPIERAJCIE BUDOWĘ SANA- 

TORJUM POD WILNEM. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAAAAAAAA AAA 

Aoniiūrka 
— KURS ORGANIZACYJNO-ŚWIKT- 

LICOWO - ROLNICZY MŁODZIEŻY W 

[GRZYBOWIIE, powiatu isłonimskiego. — 

W dniach о@ 7—12 lutego br. włącznie ® 
[Państwowej Szkole Rolniczej w Grzybowie 

powiatu słonimskiego, zarząd Pow. „Zw. 

Milodz. Wiejskiej w. Stonimie onganizuje 6- 

dniowy kurs dla przodowników: Kół Mło- 

dzieży Wiejskiej, przodowników zespołów 
konkursowych p. tw. członków Związku 
Strzeleckiego i! Ochotiniiczy(ch straży Pożar 
nych z całego powiatu slonimskiego. 

Na kiuns winmi pnzyfbyć wiszyscy przodo 
wiiicy.(ce) zespołów konkursowych  milo- 
dzieży z całego powiatu oraz wyznaczeni 
członkowie(kinie) Kół Młodzieży, Oddzia- 
łów Wiejskidh Związku Strzeleckiego i 
Straży Pożannych jw dniu 7-go lutego na 

godz. 12-tą do Państwowiej Szkoły Rolni- 
czej w Gnzyfbowiie. Kurs jest: bezpłańiny, 
jak również bezpłaitnie kursiści otrzymają 
mieszkanie i wyżywienie, natomiast mależy 
ze sobą. zajbrać 'pnześcieriadło, koc, podusz- 
kę i przybony do użytiku własnego (ręcz- 
nik, mydło itp.) Dojazd do Grzybowa ula- 
wią iPanowie Wójtowie gmin, do których 
wszyscy (kiumsiści wilami się zgłaszać z ca- 
łej gmimiy ii razem wyjechać. 

— „JASEŁKA* KOŁA KRAJOZNAIW- 
CZEGO PRZY SEM. ŻEŃS. W SŁONIMIE 
W: dmiach 18, 19 & 20 bm. w klasztorze SS. 

Szarego nieba, zarysowała się sylwetka 
ludzka; miękko, kocim ruchem zeskoczył 
na ziemię, Sroka! 

Błysnął snop światła i popłynął po 
ścianie. Zatrzymał ją przy pierwszym ro- 
gu — gdzie stała kasa — jeszcze jedno 
mgnienie oka — i promień zadrżał na 
otwartych drzwiczkach, liznął puste pół- 
ki wewnątrz... 

Sroka wydał głuchy okrzyk  wście- 
kłości; podbiegł do kasy, a spojrzawszy 
na szarą pieczątkę, przyklejoną na najwi- 
doczniejszem miejscu, zgrzytnął zębami: 

—- Szary Znak!.. 
Chwilę jeszcze stał nieruchomo, po- 

tem splunął i ruszył ku oknu, nie ga- 
sząc latarki. 

Nagle promień przemknął po skulonej 
postaci Dala, pod biurkiem... Zapomi- 
nając o wszystkiem, Sroka krzyknął: 

— Larry Upiór! Szary Znak! — ję- 
czał, dławiąc się ze wzruszenia, — Ty... 
ty» 

Szybko przełożył rewolwer z lewej 
do prawej ręki. W drżącej lewej ręce za- 
dygotała latarka i. światło zaczęło la- 
tać po pokoju. Na chwilę oświeciło dwie 
postacie ludzkie przy drzwiach. Przera- 
żony i, wściekły, Sroka ryknął: 

— Pułapka! Szpicle! Ot, tobie, Latry 
za to!.. Masz!.. 

Rozległ się wystrzał, Kula przeleciała 
nad głową Dala, który pochylił się aż do 
podłogi. Utkwiła za jego plecami w po- 
dłodze. Ludzie przy drzwiach odpowie- 
dzieli dwoma wystrzałami. Sroka biegnąc 
do okna strzelał do „szpiclów* i wy- 
skoczył przez okno. Strzały jego musia- 
ły być celne, bo rozległ się krzyk rozpa 

  

Dźwiękowe-kino 

„REWJA“ 
SALA MIEJSKA . 
Ostrobramsxa 5, 

Dziś! 

BIAŁY $ LEAD 
narwaay słusznie perłą polskiej produkcji tilmowej. 

Program sceaiczny obejmuje tańce góralskie (balet R. RADWAMA). 
Pieśni sabałowe i okolicznościowe djalogi w somoozycji i wykonania prof, LUDWIGA i HENDRYCHÓWNY 

  
Dzwiękowe 

Kine 

HELIOS 

Dzis! «roiowie humoru 

PAT į PATACHON 
Arcywesola pikantna komedjs. N+d pr:gram: Dodatki dźwiękowe. Początek o godz 4, 6, 8 i 10.15, » dnie šwiat. a 2 eį 

w swej największej 
i najnowszej 

kreacji 

Na 1 szy Seaas ceny zniżone 

DZIELNI WOJACY 
  Oźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 528 

występują razem 
w świet ym filmie 

2) Z powodu ogromnego powodzenia został utrzymany jeszcze 2 dni jako nadpro- 
gram nsjwiększy film Rene Ciatra „Niech żyje wolność* Miłośnicy kina. Skorzystajcie z okszji.— Początek o godz, 2-ej 

Dz:ś! Wielka sensacja dia Wilna! Najwspanialszy pudwójny progiam: 
1) Po raz pierwszy dwaj słynni bracia, clubiency publiczności 

J”HN : LIONEL BARRYMORE 
(DŻENTELMEN WŁAMYWACZ). 

„ARSENE LUPIN" 

  

Dźwiękowe kine 

HOLLYWOO0D 
Mickiewiczaj22 

tel, 15-28,   
Niepokalanek w, Słonilmie słłaramiem 1aiej- 
seowego Kola Krajoznawczego urządz mio 

„Jasełka* w 4 aktach. Precyzyjne %yko- 
nanie ról, stłatrajnina. obsada mo i wczucie się 
w' intencję autora utwioru sprawity, że са- 
łość wypadła bez jakichkolwiek zastrzeżeń, 

To też modzice i krewni uczenie zgotowali 
swoim mailusińskim sendeczną owację i 
gromkie brawa. 

  

— SPRYTNA MATKA. W dniu 25 b. 
m. do miejscowego Żłóbka zgłosiła się ja- 
kaś miezmana kobieta z 2-tygodniowem 
dzieckiem, którą przyjęto w charalkiterze 
kammicielki! dzieci. 

Wipommiana kobieta przebyła kilka 
godzini na miejscu, poczem wyszła: do mia- 

Sta i więcej nie powróciła, małtomiast dziec- 
ko świe zostawiła. 

Sprytną matkę poszukuje komisarjat 
РР. — Oprócz tego do žiobka podrzucono 
jeszcze jedno 2-tygodniowe niemowilę, któ- 
rem zaopiekowamo sie. 

    
— DELEGATURA DO SPRAW FI- 

NANSOWO - ROLNYCH W STOLPCACH 
Delegatura do Sipramv: Filniainisowio -Rolnych 
m Stolpaach załatiwiła w początku swej 
działalności 260 spraw, dotyczących imter- 
wencytj w urzędach rw spramiach podatko- 

wiych, w Nadleśnictwie Państwowem 0 roz 
łożenie mależmości za drzewio ma raty oraz 
odnoczeniie licytacji z tytułu mileruchomości 
z przeznaczenia. Nadłto udzielono 650 po- 
gad prawiajyich, 

a ! ZARZĄDU I[POWIATO- 
WIEGO KOMITETU DLA SPRAW BEZ- 
ROBOCIA. — W dniu 25 bm. odbyło: się w. 
sali Starostwia pod przewodniehsiem pama 

sitłamosty powiatowego A. Kulwiecia zebria- 
miie Zamządu Powiatowego Komitetu pomo- 

cy bezrobotnych i głodującym. Jak wynika 
ze złożomego sprawozdania przez sekreta- 
mza zarządu p. inż. Kraszewskiego, Powia- 
tomy Komitet za pośrednictwem Obywiatel 
skiego Związku Pracy Kobiet dożyjwia 150 
dzieci w wieku szkolmym w mieście Stolp- 
cadh oraz wydał 100 metrów drzewa opa- 
Towego dla: 100 biedlniych rodzin, 

Wpływy gotówikowe Komitetu ze: źró- 
deł miejscowych sięgają kwoty około 800 
zł. miesięcznie, 'w czem główne pozycje sta 
nowią wpływy ofiarne z Tartaku Anglo - 
Buropean i 8-go Baonu KOP. Na podkire- 
Ślemie zasługuje fakt, że w bieżącym roku 
w alkcji ulżenia miedoli Ibiedocie nie biemze 
udziału Powiatowa Kasa Ohorych, do któ- 
rej obecnie zarząd! zwrócił się pomownie z 
prośbą o współudział (w tej alkcji. 

— Z DZIAŁALNOŚCI OTO. i KR. w 
STOŁPCACH. — W chwili obecnej nnze- 
prowadzane są kursa rolnicze dwudniowe 
w Kółkach Rolmiczych, ma których fnek- 
wieneja jest znacznie wyższa niż w. latach 
ubiegłych, co jest dowodem aktualności 
tych kursów Zarząd OTO i KR rozpoczął 
akcję skupu płótna za pośrednictwem Ba- 
zaru Pirzemysłu Ludowego w Nowogródku. 
Jeden taki skup odbył się w, dniu 19 grud- 
mia ub. r. Następne wyznaczone są w Mi- 
nze i Stołpcach iw dniadh 30 # 31 stycznia. 
Zebranie zarządu OTO ii KR wyznaczono 
na dzień 31 stycznia br., ma którem ułożony 
zostanie preliiminąrz budżetowy ma: r. bież. 

czy i ktoś osunął się ciężko na podłogę. 
Sroka z za okna wystrzelił jeszcze 

raz i zniknął. 
Z jękiem pełznął ranny do drzwi, słab 

nącą ręką przekręcił kontakt. Zapalił się 
duży żyrandvi na suficie. Dal nie drgiiął. 
Patrzał zdumiony na trupa, leżącego po 
drugiej stronie biurka. 

Henryk Lassal był zabity! Zabity!.. 

A gdzież są inni? W oczach Dala za- 
częły wirować ogniste koła, zakręciio 
mu się w głowie. Dal wstał — musiał 
przecie zobaczyć, gdzie jest ten drugi 
człowiek. Czyżby nie było w domu ni- 
kogo więcej — próc tych dwóch? 

Ten, który zapalił światło, stał opa1- 
ty o drzwi, nagie zachwiał się i runął 
na dywan. 

Był to człowiek, którego imienia uie 
znał, ale widział go poprzedniej nocy — 
był to wódz „Centrum*. 

Ciężko ranny zbrodniarz, znalazł w 
sobie tyle siły, by uśmiechnąć się pogar- 
dliwie i wybełkotać: 

— Ach, więc to ty jesteś - „Szary 
Znak”! Zręczny włamywacz, ale taki 
sam brudny łajdak, jak inni... Nie myśla- 
łem, że Szary Znak jest taki... jedno je- 
szcze rozczarowanie!. No, wziąłeś pienią 
dze i uciekaj! Poco tu stoisz?!. Ucie- 
kaj!... 

Dal nie odpowiedział, przekonał się, 
już, że ten człowiek jest śmiertelnie ran- 
ny i nachylił się nad drugim. Tak „Hen 
ryk Lassal* już nie żył! 

Dal przyszedł tu w tym celu, ale Sro- 
ka uczynił to za niego. Wróg Marji nie 
żył! 

    

Dziś! Podwójny program! 1 Film, który wywołsł wielką sensację na csłym świecie KSIĄŻE DRACULA. W roli gł. 
genjalny BELA LUGONI oraz piękna HELENA CHANDLER 2) Najbardziej interesujący film dźwiękowy pod tyt. 

2 Byrdem do Bieguna Południowego 
YYVYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYVYVYVYVYE 

z ekspedycji Kontradmi'ała E Byrda de 
Bieguna Poładniowego. Pocz. o g 4, ost. 
o g. 10.20, w dnie świąt. pocz. o g. Z-ej. 

Z dniem 15 lutego 1933 r. zostają uruchomione 4-MIESIĘCZNE PRYWATNE KURSY FO- 
TOGRAFICZNE. Wykłady na kursach objęli: 

Turski, p. W. Nekanda - Trepka, p. Lachowicz i 
p.p. prof. J. Bułhak, inż. Krukowski, Magister 

artysta malarz p. Dawidowski. 
Zajęcia będą się odbywały w godzinach wieczorowych od godz. 17 do 21. 

Zapisy na kursy przyjmują firmy fotograficzne „Polfot* Mickiewicza 23, „Kołysz* Mickiewi- 
cza 4 i 

SPORT 
W KILKU WIERSZACH. 

Na Walnem Zgnomadzeniu PZIPNiu (w 
dniach 18 i 19 lutego) centraliniym pumk- 
tem zaintienesowamiła się zebrania będzie 
kwestija zmiany systemu rozgrywek piłkar 

skie w Polsce. Ciekawie zapowiada się 
głosowianie za wmlioskiem o zniesieniu Ligi, 

Za zniesieniem głosować będą zapewne 
okręgi: wamszawski i krakowski oraz może 
kilka drobmiejszych okręgów. Za utrzyma- 

miem Digi wypowiedziały się (poza ligą 
PZIPN) okręgi! łódzikii ii poznański. 

Dla zniesiemia Ligi potrzeba 2/3 gło- 
sów, liczyć się przeto tmzeba, że przeciw- 
nicy zdołają uzyskać tę wiiększość i zosta- 
mie oma miada!, w obecnym zmienionym sy- 
stemie iw. 2 grupach. 

* 

Dziś i jutro bokserzy berlińskiego He- 
rosu wiaiiczyć będą m Warszawie. Skiład mie 
miecki będzie masitępujący: Czapla, ma za 
sobą 80 wallk; Neuman! — walczył 196 ra- 

zy, jeden z najlepszych zawodników w swej 
wadze; Jonsdher — młody, ale wytrzymały 

bokser; Sachs — stany mutynista, jw. ub. 
roku wiygrał 32 razy; Liedke — rieprezen- 
tacyjay zawodnik Niemiec; Hofman — czo 
łowy zawodnik Herosu; Głogowski i Hau- 
modk — ten ostatmi walczył dwukmotnie z 
Wocką, raz wygrał ma: punkty, drugi raz 
pnzegrał, 

AAAAAAA, 

* 

Dziś o 10 ramo w sali Kasyna Repre- 
zemitajcyjniego Podof. Zawod. (Tatarska 5) 
odbędzie się zebranie członków sekcji ywio- 

Ślarsko-pływiackiej WIKS Pogon. 
* 

[Projektowamy wyjazd: bokserskiej re- 
pnezentacji Wilnia ma toumee do Łotwy i 
Estonji został odwołany. Wczoraj, niema! 
przed samym wyjazdem, madeszła z Rygi 
dejpesza. odwołująca wyjazd, 

Tak więc marzenia: maszych bokserów 
miie. urzeczywistmiły się. A szkoda. (t). 

A AA Mb A 

OBWIESZCZENIE 

Komornik: Sądu Grodzkiego m Wilnie, 
rewiru I-go z siedzibą w Wilnie, przy ul. 
Zalkretowej Nr. 13—1, zgodnie z art. 1030 
Ust. Post. Cyw. podaje do wiodomości pu- 
blicznej, że wi dniu 8 lutego 1983 r. od g. 
10-tej rano, w: Wilnie przy ulicy Pilsud- 
skiego Nr. 2, odbędzie się spnzedaż z licy- 
tacji malleżącego do Józefa [Piszela-Koł- 
dobskiego, majątiku ruchomego, składają- 
cego się z mebli i pianimia, f-my  „Diede-. 
riehs Tretes“ Oszacowarego ma sumę 480 
złotych. 

Komormik: Stefan Wojciechowski, 

LICYTACJA 
Wileński Lombard „Kresowja“ 

(róg Wielkiej 53) tel. 722 
podaie do ogólnej wiadomości, że 6 i 7 lutego r.b. o godz. 

odbędzie się w lokalu lombardu licytacja niewyku 
pionych i nieprolongowanych zastawów od Nr 50.000 do Nr 

Wilno, Hetmańska 1 

4-ej p.p. 

100000 i od Nr 1 do Nr 28088. 
UWAGA: w dnin licytacji 

lomberd rie bedzie pr'vimować. 

  

Dal uśmiechnął się ponuro. Co miał 
teraz robić. 

Sroka wiedzia:, kto był „Szarym Zna 
kiem'. Uciekł, by roznieść tę wieść po 

całem podziemiu i wszyscy przestępcy, 
zbrodniarze, wszystkie męty społeczne, 
ożywiły się już wspólną nienawiścią, zje- 
dnoczyły się wspólnem hasłem: „Śmierć 
Szaremu Znakowi*! — Zdawało mu się 
że łowi już ten okrzyk w ciszy nocnej. 

Nie było czasu do stracenia!... Co ro 
bić z rannym? — Był on szefem organi- 
zacji, duszą jej i mózgiem — człowie- 
kiem, który skrzywdził Marję. Co z nim 
zrobić? Jak zniszczyć całe gniazdo żmij? 
Przecież inni istnieją? 

Z okrzykiem radości zdjął Dal słu- 
chawkę telefoniczną. 

— Proszę, —  bełkotał, umyślnie 
zmienionym głosem, — głosem umiera- 
jącego, — proszę... Scotland  Yard!.,, 
Prędzej! Och, prędzej!. Mnie... Mordują,, 

Ranny podniósł z wysiłkiem głowę. 
Co ty robisz?.  zwarjowałeś?.. 

Bogu, że żyjesz, uciekaj póki Dziękuj 
'czas!.. 

Dal zasłonił słuchawkę dłonią i od- 
powiedział z zimnym uśmiechem: 

— Zaraz odejdę.. Ale pierwiej pora- 
chuję się z tobą, morderco Henryka Las- 
salła! 

— Ach, tak! — jęknął z wściekłością 
ranny... Chcesz zamieść ślady? Głupcze, 
ależ ja żyję! Myślisz, policja uwierzy, 
że to ja go zabiłem? 

— Powiedziałem — morderco Henry- 
ka Lassala — powtórzył Dal z naci- 
skiem. > 

Po twarzy rannego przemknął strach. 

  

prolongat N-rów licytacyjnych 

M. Rabinowicz Wielka 8. 

Radjo wiieńskie 
SOBOTA 28 STYCZNIA 

11.40 Przegląd prasy; 12.10 Muzyka z płyt; 

13.10 Komunikat meteorologiczny; 13.15 Pora- 

nek szkolny; 14.45 Najulubieńsze arje opero 

we; (płyty); 15.15 Giełda rolnicza; 15.25 Wia 

domości wojskowe; 15.35 Słuchowisko «а 

dzieci; 16.00 Nowe płyty; 16.25 „Wiłcze Kły 

Radjowe; — mówiony dwutygodnik młodzieży 
akademickiej USB; 16.40 „Tereny narciarskie 
Huculszczyzny* — odczyt; 17.00 Audycja dła 
chorych; 17.30 Komunikaty; 17.40 „Co przy- 

niosła nam rocznica Wyspańskiego* — odczyt; 
18.40 Tygodnik litewski; 18.55 Rozmaitości; —- 
19.00 Odcinek powieściowy; 19.15 Recytacje 
utworów Jerzego Lieberta; 19.30 Na  widno- 
kręgu; 20.00 Godzina życzeń; (płyty); Wiado 
mości sportowe; Koncert; 22.05 Koncert cho- 
pinowski; 22.40 „Mój pierwszy film"; 22.55 
Komunikat meteorologiczny; 23.00 Muzyka ta- 
neczna. 

' GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczaj 
Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, i:- 

  

suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetycz- 
ny twarzy. Masaż ciala, 
szczuplający (panie). Natryski „Hormona” 
według prof. Spuhła. Wypadanie włosów, 
łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kcemę- 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

elektryczny, wy” 

  

  

  

W-Z P. 

"Lekarze е ке 

ii > 
LT Posady = — YYGTYYYTYTSTTTYTYA 

DOKTUR WE 
Zygmunt o aaa 

siia urowa 
Kudrewicz dla Wilna, ze zmajo- 

choroby _ weneryczne, imością pisania na ma- 
sytilis, skórne i moczo- szynie — doskon 
płciowe. Przyjmuje rano językiem trancuskim w 

    

  

7—8ipół i 3 — 6 mowie i piśmie, poż: 
wieczorem ul. Zamkowa dana znajómóbć a=. 
Nr. 15m.2 skiego i buchsiterji. — 
-- -- Posada na 2 lata. Zgło- 
MAAAMAAAAAAMAK ASS E ZE šwis- 

ectw, dokładnym ży- 
Lokale ciorysem i Zdrada 

PIEWYZYTYYWYWYFTYYWY wynagrodzeniem pod 
= = aprestm: R. Giygia- 
Poszukiwany _ szewski, Brześć n-B, 
POKÓJ ul. Unji Lubełskiej 5. 

dla 2 panów z łazien- -- = 
ką. Zgł, do Administr. UONEZRIAGZKANONNN 
„Słowa* dla P. Lekcje 
  

LA 
a łekcyj francuskłoge -- 

—korepetycje —miedre 
go. Mickiewicza 42 — 
11 tel. 794 ой 2 —. & 
po pol. 

  

  

POPIERAJCIE 

L.0.P.P 
  -- 

— Ja nie... nie rozumiem!.., 

Ale Jimmy Dal znów mówił zmienio- 
nym głosem do słuchawki, dyszał cięż- 
ko, chrapał jak konający i z trudem wy- 
powiadał słowa: 

— Scotland Yard? Tu Henryk Lassal. 
Ja... zamordowano mnie, nie dożyję de 
przyjścia policji. To ostatnie moje sło- 
wa.. Ja tak nie chcę umierać.., ja nie je- 
stem Henrykiem Lassal: My.. zabiliśmy 
go w Australji.. i Piotra Lassala też.. 
tutaj. Chcieliśmy zabić jego siostrę, ale 
ona... uciekła. W tym domu był nasz 
sztab..Mnie zabił.. nasz wódz,, sžajki: 
pokłóciliśmy się przy podziale.. On tu ie 
ży.. na podłodze.., ciężke ranny... Wež- 
cie ich wszystkich.. wszystkich, niech 
będą przeklęci! Słyszycie? — Weźcie 
ich... ich tu niema, ale zróbcie zasadzkę., 
Oni przychodzą tu przez garaż.. Ach, Bo 
że ja umieram!.. Rozbijcie ściany pokoi 
na górze.. tam są dowody,, Prędzej! Prę 
dzej.. Ja.. pa.. nie mogę więcej.. prę.. 

Dal rzucił z hałasem słuchawkę. 
Twarz rannego pokryła śmiertelna bła- 
dość: 

— Kim ty jesteś? Na Boga. kim 
jestes?.. — jęczał w strachu. 

— To nie ma znaczenia! — zaśmiał 
się Dal. Skończona wasza gra. Będziesz 
wisiał za morderstwo Henryka Lassała 
i innych! Oto sprawiedliwość. Znajdą 
się tu dowody, które poprą tę „spowiedź 
przedśmiertną* — a jutro doda do tega 
własne wiadomości Marja Lassal. 

D. C. N. 

I... NN 

Drukarnia wydawnictwa „SŁOWA” Wydawca: Stanisław Mackiewicz. : 
Redaktor w/z Witold Tatarzyński. 
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