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CZY HITLER ZOSTANIE KANCLERZEM? 
„BERŁIN JEST CZERWONY" 

BERLIN PAT. — W Lustgartenie odbyła 
się w dniu 29 bm. olbrzymia manifestacja, u- 
rządzona przez partję socjal-demokratyczną 
pod hasłem „Berlin jest czerwony”. Manifesta- 
cja, będąca odpowiedzią na manifestację hitle- 
rowców z przed tygodnia, zgromadziła około 
200 tysięcy uczestników. 

Defilada, w której wzięły udział organizacje 
robotnicze i oddziały republikańskiego Reichs 
banneru oraz Żelaznego Frontu ze sztandarami 
i orkiestrami trwała kilka godzin. Do zgroma 
dzonych tłumów wygłosili przemówienia czo- 
łowi przywódcy socjal - demokratów. Między 
innemi pos. Kuenstler wzywał do utworzenia 
solidarnego frontu robotniczego, który mógłby 
w decydującej chwili naprawić błędy, popełnio 
ne w czasie przewrotu w roku 1918. 

Przemarsz demonstrantów odbył się w 
spokoju. Policja aresztowała grupę, złożoną z 
kilkunastu agitatorów komunistycznych, którzy 
usiłowali wywołać zajścia uliczne. W czasie 
powrotu z manifestacji jeden z uczestników 
zmarł na udar serca. 5 

Neutralizacja państw 
bałtyckich 

W estońskich kołach politycznych 
mówi się o możliwości zgłoszenia przez 
Estonję na konferencję rozbrojeniową 
wniosku o neutralizacji państw bałtyc- 
kich (Estonji, Łotwy i Litwy) pod gwa 
rancją Polski, Sowietów, Niemiec i An- 
glji. 

Neutralizacja państw bałtyckich pod 
gwarancją mocarstw pociągnęłaby za so 
bą ważne zmiany w organizacji wojsko- 
wej tych państw. 

Dotychczasowe armje w państwaci! 
bałtyckich byłyby zredukowane do mini 
mum, lub też zniesione całkowicie. 

W krajach tych pozostawałaby tyi- 
ko policja i organizacje cywilne obro- 
ny kraju. 

Flota państw bałtyckich byłaby rów- 
nież zlikwidowana, a natomiast zostały- 
by utrzymane okręty policyjne i straży 
celnej. 

Oszczędności powstałe wskutek zre- 
dukowania armji, pozwoliłyby państwom 
bałtyckim użyć pieniądze przeznaczone 
na utrzymanie wojska na cele gospodar 
cze, co zwłaszcza wobec kryzysu gospo- 
darczego miałoby bardzo duże znacze- 
nie. ' 

BERLIN PAT. — W niedzielę w po- 

łudnie prezydent Hindenburg przyjął Pa 

pena, który złożył mu sprawozdanie о 

dotychczasowych wynikach swych per- 

traktacyj z Hitlerem i niemiecko - naro- 

dowymi. Półoficjalnie podkreślają, że w 

rokowaniach wstępnych chodzi przede- 

wszystkiem o wyjaśnienie, czy możliwe 

jest utworzenie gabinetu koalicyjnego z 

Hitlerem jako kanclerzem na czele, któ- 

ry mógłby liczyć na współpracę lub to- 

lerowanie ze strony centrum. Centrum 

i bawarska partja ludowa na własną 

rękę czynią starania, aby dojść do poro- 
zumienia z partją narodowo - socjalisty- 

czną. 
Hitler — jak słychać — otrzymał od 

Papena zupełnie konkretną propozycję, 
na którą uprzednio niemiecko - narodo- 
wi wyrazili swą zgodę. Propozycja ta 
ma polegać a utworzeniu gabinetu Hitle 
ra, w którym Papen objąłby stanowisko 
wicekanclerza, połączone z urzędem kan 
cierza Rzeszy dla Prus. Odpowiedzi Hit- 
lera oczekują jeszcze w dniu dzisiejszym. 

ROKOWANIA Z CENTRUM 
BERLIN PAT. — W kołach poinfor- 

iiowanych wskazują, że Papenowi nie 

udało się jeszcze nawiązać bezpośrednie 

go kontaktu ze stronnictwem centrowem 

od którego zgody zależy stworzenie plat 

formy parlamentarnej dla gabinetu Hitle- 

ra. Nawiązanie rokowań z przywódcami 

centrum oczekuje się dopiero w ciągu 

poniedziałku. 

Przeważną rolę w dotychczasowych 

rozmowach między centrum a narodowy 

mi socjalistami odegrywają żądania Hit- 

lera, aby oddziały szturmowe zostały 

włączone do aparatu państwowego... — 

Według doniesień prasy wieczornej, cen- 

trum za cenę poparcia gabinetu Hitlera, 
zażądało gwarancji, że nowy rząd trzy- 
mać się będzie ściśle konstytucji, Temu 
warunkowi przeciwstawiają się wszelkie 

mi sposobami niemiecko - narodowi, któ 

rzy — jak podkreślają dzienniki demo- 

kratyczne — chciałyby uniemożliwić u- 

tworzenie gabinetu parlamentarnego, 

prąc do dyktatury. 

W dążeniach tych niemiecko - naro- 

dowi nie cofną się nawet przed wywo- 

łaniem kryzysu na stanowisku prezyden- 
ta Rzeszy, gdyby Hindenburg stanął im 
na przeszkodzie. 

PROKLAMACJE KOMUNISTÓW 
BERLIN PAT. —  Ubiegłej nocy pojawity 

się n a mieście proklamacje partji komunistycz 
nej, wzywające ogół robotników, bez różnicy 
przynależności partyjnej, do ogłoszenia strajku 
generalnego w razie utworzenia gabinetu Hitie 
ra lub Papena. Proklamacja nawołuje robot- 

ników do wyjścia na ulicę i urządzenia ma- 
sowych pochodów  demonstracyjnych. Prezy- 
djum policjj wydało ostry zakaz wszelkich 
zgromadzeń oraz pochodów, urządzanych 
przez komunistów. 

Rokowania anglo-amerykańskie 
LONDYN PAT. — Według iniorma- 

cyj „Sunday Express“, tok wydarzeń 

co do rokowań anglo - amierykańskich 
; będzie teraz bardzo szybki.. Dziennik do 
"nosi, że delegacja rzeczoznawców bry- PRZENIESIENIE ZWŁOK PAPIEŻA 

WIKTORA I 

(CITTA DEL VATICANO). Doczesne 
szczątki Papieża Wiktora I, który poniósł 
śmierć męczeńską za rządów Trajana, 
przeniesione zostały uroczyście z klaszto- 
ru pod Neapolem do Desio. Papież ów 
zwołał synod, który orzekł, w jakim dniu 
ma być obchodzone święto Wielkiej Nocy 
i zagroził ekskomuniką każdemu, ktoby 
do tego zarządzenia nie zastosował się 

W' SPRAWIE 40-GODZINNEGO DNIA 
PRACY 

WARZAWA. PAT, — Zwołana przez 
Międzynarodowe Biuro Pracy koniferencja 
w Sprawie 40-godzinnego tygodnia pracy 
mie powzięła decyzji, czy: pracownicy biuro 
wii: i handlowi mają być objęci wspólną kon 
wencją z pracownikami  pmzemysłowymi, 
czy, tęż odzielnie. Stało się to z powodu bra 
ku quorum. Wiskutek tego decyzję iw tej 
sprawie będzie musiiała: powziąć Rada Ad- 
ministracyjna Międzynarodowego Biura 
Pracy mia posiedzeniu w dniu 1 lutego r. b. 

W związku z tem dymelktor Międzynaro 
dowego Biura Pracy Butler po zamknięciu 
konferencji) pryyjął delegatów pracowni- 
ków, biumojwjych i handlowych różnych 
państw, któwzy przedstawili mu swie posttu- 
łaty. Imieniem Unji Związków  Zawodo- 
wych Pracowników: Umysłowych p. Kościń 
ski (Polska) wysunął zasadę oddzielnej kon 
wemcji. [Pismo w; tej sprawie zostało wrę- 
czone delegatowi mząłdu polskiego na na 
bliższą sesję Rady Administracyjnej, "aś 
w dniu dzisiejszym Umnija Związków Zaw::- 
dowyldh Pracowników Umysłowych wysła- 
Ja do dyr. Butlera w tej sprawie de, -szę. 
Już poprzedniio delegat Unji oraz Między 
manodoiwej Konferencji Pracowników Umy- 
słowych i Międzynarodowej Federacji Pra 
downików: Prywatnych oświadczył, że pra- 
colrmicy umysłowi całkowicie solidaryzu;ą 
się ze stanowiskiem robotniczem w tej pra 
wie. 

   

KONFISKATY 
WARSZAWĄ PĄT. ——- Komisariat rządu 

na m. st. Warszawę zarządził zajęcie nr. 29 
„Gazety Warszawskiej” z dnia 29 stycznia rb. 
oraz nr. 34 czasopisma „Bunt Młodych”. 

  

CZY WIESZ OBYWATELU, ŻE Z GRUŹLICY 
UMIERA DWA RAZY WIĘCEJ OSÓB, NIŻ 
NA OSIEM NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECH- 
NIONYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH RAZEM. 
OBOWIĄZKIEM WIĘC KAŻDEGO JEST WAL 
KA Z TYM GROŹNYM, A NIEUBŁAGANYM 
BICZEM LUDZKOŚCI. POPIERAJCIE „DNI 
PRZECIWGRUŹLICZE"! POPIERAJCIE BUDO 
WĘ SANATORJUM NA WILEŃSZCZYŹNIE! 
KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRUŻLICZE... 

tyjskich wyjdzie do Waszyngtonu 14 lu- 
tego, zaś oficjalna misja rządowa 21 lu- 
tego. Rokowania waszyngtońskie rozpo- 

częłyby się oficjalnie 6 marca rb. Dzien- 

nik wzywa społeczeństwo angielskie do 
zwrócenia baczniejszej uwagi na Mac 

Donalda i Baldwina, twierdząc, że 

wszystkie decyzje co do rokowań z Ame 

ryką w sprawie długów wojennych podej 
mowane są nie przez gabinet, lecz tylko 
w 4 oczy przez Mac Donalda i Bald- 
wina, którzy informują kanclerza skarbu 

o faktach już dokonanych. 
  

  

  

PRZEDSTAWICI 
$: RANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEj — Księgarnia Koi. „Ruch* 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINIEC — Ksiegarnia Kol. „Ruch“. 

    

MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ : 
MIGRY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

Wacław Berent laureatem 

nagrody literackiej 
WARSZAWIA. PAT. — Jury nagrody li 

terackiej Mimistentwia Wyznań Religijnych 

ji Oślsiiecenia Publicznego na niiedzielnem po 
siedzeniu przyznało. 6 głosami pnzeciwiko 1 
magrodę literacką za wok 1932 Wiacławowi 

Berentowi za: utwór: powiieściowy, pod tyt. 
„Wywiłaszczenie muz”. Nagroda "wymosi 
10 itysięcy złotych. Decyzja jury podlega 
zatwierdzeniu ministra wyznań religijnych 
i oŚwiiecenia publicznegio. Komitrkandydatta- 
mi dlo magrady byli: prof, Tadeusz Zieliń- 
ski, Boy-Żeleński i Marja. Dąbrowska. Na 
grodzony utwór driukowiamy był w, latach 
1930—31 w. „Pamiętniku Warszawskim” : 
„Tygodniku Ilustrowanym". Dotychczas w 
formie książkowiej nie ukazał się, Nagnody 
literackie Ministerstwa W. R. i O. Р. о- 
trzymali od roku 1925 Stefan Żeromski 
(rok .1925), Kamoll Kornel_Makuszyński 
(1926), Leopold Staff (1927), Juljusz Ka- 
den - Bandrowski (1928), Ferdymand Goe- 
tel (1929), Jerzy Szaniawski (1930) i Ka- 
rol Hubert Rostworowski (1931). 

Pogrzeb powstańca 
KRAKÓW. PAT. — Na cnientarzu Rakowi- 

ckim odbył się pogrzeb powstańca z roku 
1863- ś. p. dr. Ignacego Jendla, ojca wicepre 

zesa Sądu Apelacyjnego dr. Alireda Jendla,. W 
pogrzebie uczestniczyli przedstawiciele sądow- 
nictwa z prezesem Sądu Okręgowego dr. Pa- 
rylewiczem na czele. 

SPRAWA GORGONOWEJ 
3-g0 marca 

KRAKÓW. PAT. — Dzisiejsza prasa po 
daje. że wczoraj w„znaczony został ostate 
czniy termin sprawy Gergonowej, mianowi- 
cie ma dzień 3 marca. Kancelarja sądo- 
wa zajęła się już mozsyłaniiem wezwań na 
rozprwę. : 

Napašč na prof. Czernego 
LWÓW. IPAT. — iWiezoraj późnym wie- 

czonem nieznani spariwicy wybili kilka szyb 
w administracji „Słowa: Polskiego". Poza- 
tem wybito szyby w prywiatnem mieszka- 
niu profesora uniwersytetu dr. Czernego, 
który przed kilku dniami został napadnię- 
uw w gmachu uniwersytetu przez panu 0- 
sobników w związku z jego przemówieniem 
nia. sejmowiej komisji: oświatowej jako nze- 
czoznawey iw sprawie autonomji uniwiersy.- 
itedkiej. 

©dczyt min. Kwiatkowskiego 
WARSZAWA. PAT. — W dniu 29 bm, 

w. anli Uniwersytetu Warszawskiego od- 
bylł się odczyt p. inż. Kwiatkowskiego, b. 
ministra przem, ii handlu, pod tyt.: „Bał- 
tyldka omjentacja Polski". Odczyt był unzą- 
dzony staraniem Ligi Morskiej i Kolonjal- 
mej. Na odczyjt pnzybyła liczna: publiczność. 
Między imnemi obecni byli: minister Zarzy 
cki, minister Schaetzel, rektor Uniwersyte - 
tu Warszainsikiego prof. Ujejski oraz wiele 
osób ze świata. politycznego i maukowiego. 

   

  

Daladier (tworzy gabinet 
STANOWISKO GRUP RADYKALNO-SPOŁECZN. 

PARYŻ PAT. — W dniu 29 bm. © 

godzinie 16-ej prezydent republiki fra- 

cuskiej powierzył misję tworzenia nowe 

go gabinetu Daladier'owi, którego na- 

zwisko wymienione zostało podczas kon 
sultacji prezydenta przez 18 najwybit- 

niejszych polityków. Daladier propozy-- 

cję prezydenta zaakceptował. Ogólnie 

panuje przekonanie, że Daladier napotka 

na wielkie trudności przy tworzeniu rzą 
du i że nieprędko zdoła je pokonać. — 
Pierwszym jego krokiem będzie zapropo 
nowanie socjalistom udziału w rządzie, 
podobnie, jak to uczynił Paul - Boncour. 

Przewidują, że przed udzieleniem odpo- 
wiedzi, przywódca socjal. Blum zwo- 

ła nadzwyczajny kongres partji dia za- : 

sięgnięcia opinii. Prasa informuje, że Da 

ladier zamierza oprócz stanowiska pre- 
mjera zachować, o ile możności, tekę mi 
nistra wojny. 

OPINJA B. PREZYDENTA 
DOUMERGUE'A 

PARYŻ PĄT. — Dziennik „La Petite Gi- ) 
ronde' zamieszcza wywiad, udzielony przez by | 
łego prezydenta republiki francuskiej Doumer- - 
gue'a, w sprawie Obecnego kryzysu gabineto- 
wego. Prezydent Doumergue wyraził przede- 
wszystkiem żal, z powodu tak wielkiego wzro- 
stu liczby partyj politycznych, we Francji. — 
Pozatem uważa оп га pożałowania godny 
takt, że partje uważające się za demokratycz- 
ne, narzucają swoim kandydatom absolutną dyktaturę. = 

Były prezydent wyraził nadzieję, że jak w roku 1926, kiedy kraj potrafił alobyć = na 
wysiłek i narzucić Izbie poż idaną przez sie- 
bie większość, społeczeństwo zdobędzie się ró- 
wnież i dzisiaj na podobny odrach, gdyż tyl- 
ko stała większość i stały rząd, świadom 
wielkiej odpowiedzialnośc, mogą uratować 
kraj od chaosu, w którym się obecnie znajda- 
je. 

  

PARYŻ PAT. — W toku dzisiejszego posie 
dzenia grupy radykalno - społecznej  więk- 
szość mówców, domagała się formalnego za- 
proponowania socjalistom udziału w rządzie, 
przedstawiając im określony program. Mówcy 
podkreślali, że poparcie socjalistów miało do- 
tychczas charakter niestały, co jednak zniknie 
z chwilą ich bezpośredniego udziału w rządzie 
i wzięcia na swoje barki odpowiedzialności 
za Sytuację w kraju. Jeden z deputowanyzh 
przedstawił tezę skrajnej grupy radykalnej, — 
podkreślając, że obecnie są tylko dwie możli- 
we koncepcje: albo rząd unji narodowej, na 

który jednak partja radykalno - społeczna nie 

może się zgodzić albo też „bojowy rząd lewi- 

су“, 40 którego przyłączą się socjaliści, współ- 

pracujący bezpośrednio w rządzie. Inny depu- 

towany oświadczył się za gabinetem, na które- 
go czele stanąłby przywódca socjalistów 

Blum. Znaczna część jednak radykałów sprze- 

ciwiła się takiej koncepcji, uznając ją za zbyt 
ryzykowną i stwierdzając, że taki stan mógł: 

by wywołać panikę wśród oszczędności fran- 
'cuskich, czego w warunkach obecnych należy 
za wszelką cenę uniknąć. 

TEKSTAI PASIDALINK 

Kaitselit Strzelcowi 

  
Z okazji pobytu delegacji Kaitsteliitu estońskiego w Polsce przedstawiciel tej organizacji pik. 
Pinka (xx) wręczył komendantowi I Okręgu Zw. Strzeleckiego mjr. Ksaweremu Stefańskie- 

mu (x) srebrny puhar braterstwa broni. 

EL 
Łaszuk. 

OSZMIANA — 

PODBRODZIE 

WOQŁOŻYN — 

| FZP REESE POSSE TNS DESI I ROR: OZORZROKEWENZOYOCE 

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

E Li TS 

STWA: 
DRUJA — Kowkin. 

Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul Wileńska 15 T. Gurwicz 

PINSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Ksi 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* 

SLONIM — Księgarnia J. Курра ul. 

! SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY _— M, Lewis —- Biuro gazetowe uł. 3 Maja 

garnia Polskiej Ma: Szkolnej.      

Mickiewicza 10. 

Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA -—- Kiosk Ksieg. Kol. „Ruch“. 

    
   

NIC SIĘ NIE ZMIENIŁO 
We wczorajszym numerze zamieścili- 

liśmy m. inn. kilka uwag o fatalnym sta 

nie szkolnictwa polskiego na Łotwie. 

Traktując w obszernym artykule o fun- 

duszu szkolnictwa polskiego zagranicą, 

rzecz oczywista, nie mogliśmy poświęcić 

więcej miejsca stosunkom, panującym 

na Łotwie, a to przedewszystkiem ze 

względu na specyficzny charakter tycn 

stosunków, na ich genezę, historję i ze 

szłoroczne wypadki. Poruszaliśmy tę 

sprawę tylekrotnie już! Opinja polska 

zdaje się być przekonana, że z chwilą, 

gdy zeszłoroczne naprężone stosunki 

polsko - łotewskie ustąpiły miejsca ogól 

nemu odprężeniu, że gdy się ponowiły 

akty obopólnej kurtuazji dyplomatycznej, 

że skoro do Białowieży na polowanie 

przyjeżdżają zaproszeni przez Pana Pre- 

zydenta goście łotewscy — że tem sa- 

mem Polacy na Łotwie muszą się czuć 

doskonale i że nic już nie stoi na prze- 

szkodzie sąsiedzkiej przyjaźni.. Przecież 

od kilku miesięcy właśnie pracuje komi- 

sja mieszana celem wytyczenia ostatecz- 

nej granicy łotewsko - polskiej! Istotnie 

zdawać się może, że nastąpiła jakowaś 

wyjątkowa Фага życzliwego współżycia 

pomiędzy obu państwami. 

Ale ta sama opinja polska nie zdaje 

sobie zupełnie sprawy z sytuacji w In- 

tlantach. Gdybyśmy traktowali zeszłoro- 

czny zatarg polsko - łotewski o prześla- 

dowania Polaków na Łotwie, — jako 

swojego rodzaju wojnę dyplomatyczną 

— tobyśmy musieli przyznać, že Poiska 

przegrała tę wojnę na całej linji. Rząd 

łotewski bowiem nie cofnął zarządzeń 

antypolskich. Nie zaprzestał ogólnej an- 

typolskiej kampanji. Nie pootwierał poza 

mykanych szkół. Nie przywrócił dawne- 

go status quo uprawnień polskich orga- 

nizacyj na Łotwie. Wogóle nie poddał re 

wizji kursu wewnętrznej polityki pań- 

stwa, kursu skierowanego wyraźnie 

przeciwko mniejszościom  narodowym* 

wogóle, a polskiej w szczególności. 

Dziś nie możemy już mówić, że za- 

mach na kulturalne prawa Polaków na 

Łotwie jest dziełem miejscowych władz 

łotewskich. W posunięciach rządu ło- 

iewskiego widzimy wyraźną twardą po- 

litykę ministerstwa Spraw wewnętrz- 

nych i oświaty. Uosobieniem tej polity- 

ki jest minister oświaty Keninsz. 

Tworzeniu szkół polskich na Łętwie 

czynione są przeszkody równoznaczne z 

powolną likwidacją tego  szkolnictwa.. 

Polityka ministerstwa oświaty dąży prze 

dewszystkiem do stworzenia na miejscu 
zamkniętych szkół polskich — szkoły 

mieszanej polsko - łotewskiej. W ten 

sposób szkoły te zostają wydzielone z 

pod wpływu polskiego wydziału mini- 

sterstwa i ulegają stopniowo zupełne; 

latwinizacji. W powiecie  Iłłuksztańskitn 

za Dźwiną niema ani jednej szkoły pol- 

skiej. Zamknięte szkoły dawnego „Źwiąz 

ku Polaków* zostały przekształcone na 

mieszane. 

Na jesieni roku ubiegłego zamknięta 

została szkoła polska w Lucynie. Uczę- 

szczało do niej przeszło 100 dzieci pol- 

skich. Ten akt wywołał wielkie przygnę- 

bienie w społeczeństwie polskiem. Jak 

bardzo był niesprawiedliwym i krzyw- 

dzącym, niech świadczy chociażby opi- 

nja tamtejszego dziekana, ks. Urbsza, 

który, choć Litwin, wyraził się z obu- 

rzeniem o wielkiej krzywdzie, wyrządzo 

nej społeczeństwu polskiemu. 
Tego rodzaju umyślne przesunięcia 

personalne, jak w Wiertułowie, gdzie na 

miejsce zdolnej i energicznej nauczy- 

cielki wyznaczony został stary nauczy- 

ciel, niezdolny do twórczej pracy peda- 
gogicznej, są również charakterystyczne, 

jak na porządku dziennym. 
Sąd Okręgowy w Dyneburgu od wie 

lu już miesięcy nie zatwierdza statutu 
polskiego Związku Młodzieży. Ciągle 
znajduje się jakieś „ale”, jakiś szkopuł, 
przeszkody natury „formalnej. 

Posiń, gdzie ludność polska trzyma 

się dzielnie i nie pozwala się nastraszyć 

administracyjnemi represjami, gdzie pro- 

speruje kółko młodzieży „Promień'* —- 

jest stałym objektem napaści prasy ło- 

tewskiej w Rydze. Napaści skierowanej 

w równej mierze przeciwko ludności pol 

skiej, jak przeciw klerowi katolickiemu. 

Rząd łotewski w roku zeszłym  za- 

mknął „Związek Polaków na Lotwie“. 

Na miejsce to zezwolił powstać „Zjedno 

czeniu”. Więc tylko zmiana nazwy? —- 

Nie, „Zjednoczenie* nie posiada prawa 

otwierania polskich szkół prywatnych! 

Takie prawo posiada formalnie towarzy- 

stwo „Oświata*, dotychczas lokalno - 

ryska organizacja. Prawo to jednak jest 

tylko formalne. Szykany i trudności u- 

niemożliwiają bowiem korzystanie z tego 

prawa. 
Zasadniczo, władze administracyjne 

nie czynią przeszkód w zapisywaniu się 
do polskiego „Zjednoczenia, ale oddzia 

ływują na... psychologję. Oddziaływanie 
to polega na notowaniu przez policję 
nazwisk, dokonywanie rewizyj, na za- 
straszaniu 

Podobo minister Keninsz nosi się z 
zamiarem zniesienia wogóle średniego 
szkolnictwa mniejszościowego na Łot- 
wie i odnośny projekt rządowy ma być 
wniesiony do sejmu. 

W styczniu roku 1932 było źle. W 
styczniu roku 1933 jest równie źle. 

A. N. 

TELEGRAMY 
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK NA TORZĘ 

SANECZKOWYM 
KRYNICA. PAT.—Na torze saneczk?. 

wym wydarzył się w dniu 29 bia, jESZCZĘ-- 
śliwy mwypadek. Mianowice J6: £ Hand 
Tadeusz Jaskólski podczas zjeżdżania nu 
saneczkach zostali na pierwszym zakręcie 
wyrzuceni z toru skutkiem czego Hand de- 
znał pękmięcia czaszki, zaś Jaskólski ma zła 
maną lewą mogę i potłuczoną twarz. О- 
baj poszkodowaniii zostali przewiezieni ido 
szpitala w Nowy Sączu. Stan Handa jest 
bardzo ciężki. Du tej chwili nie odzyskał cn 
przytomności, 

KUCHNIA DLA BEZROBOTNYCH 
WARSZAWĄ PĄT — W dniu 29 bm. w 

lokalu przy ul. Wspólnej 46 odbyło się uroczy- 
ste poświęcenie niedawno otwartej kuchni dla 
bezrobotnych, powstałej staraniem T-wa Przy- 
jaciół Inwalidów, na którego czele stoi pani 
Prystorowa, małżonka p. premjera. Uroczy- 
stość zaszczycił swą obecnością p. premier 

Prystor z małżonką, przedstawiciele władz 
państwowych z zastępcą komisarza rządu na 
m. Warszawę p. Ołpińskim oraz członkowie 
T-wa Przyjaciół Inwalidów. Kuchnia, przezna- 
czona dla bezrobotnych pracowników fizycz- 
nych, wydawać ma przeszło 100 obiadów 
dziennie. Należy podkreślić, że jest fo druga 
tego rodzaju placówka pomocy bezrobotnym, 
która powstała dzięki staraniom T-wa Przyja- 
ciół Inwalidów. Pierwsza otwarta była w gru 
dniu ub. roku dla bezrobotnych pracowników 
umysłowych. 

-MATUSZKA ZOSTANIE WYDANY 
WĘGROM 

WIEDEŃ PAT. — Austrjackie ministerstwo 
sprawiedliwości powzięło decyzję w sprawie 
wydania znanego sprawcy zamachów kolejo- 
wych Sylwestra Matuszki sądom węgierskim, 
W myśl tej decyzji Matuszka zostanie wydany 
sądom węgierskim czasowo, celem przesiucha- 
nia go jako obwinionego i celem zbadania je- 
go stanu umysłowego przez węgierskich psy- 
chjatrów. Po przeprowadzeniu tych czynności 
Matuszka zostanie z powrotem odesłany do 
Austrji, gdzie odsiedzieć ma 6-letnią karę cięż- 
kiego więzienia. Po odsiedzeniu tej kary Ma- 
tuszka „zostanie wydany sądom węgierskim z 
zastrzeżeniem, że nie może on być skazany 
na Śmierć. 

STRAJK PROTESTACYJNY 

W SAKSONII 

LIPSK. PAT. — Na znak: protestu prze 
ciw, zajściom drezdeńskim, zastrajkowało 
dziś w: całej Saksonji nia przeciąg 2 — 3 
godzin kilkanaście tysięcy robotników. — 
W szeregu miejscowości odbyły: się wiel- 
kie demonstracje, W Lipsku pobito do krwi 
2 hitlerawców. (Z pośród 11 ciężko rannych 
alisze 4 osoby: zmarły tak, że ogólna liczba 

ofiar śmiertelnych iwiymiosi 13 osób. 

MMO 

Z 1 MILJONA dzieci polskich, znajdu- 

jących się zagranicą, zaledwie 300 «Y- 
SIĘCY uczęszcza do szkół polskich, 700 
TYS. grozi wynarodowienie w szkole 
obcej. Złóż ofiarę na FUNDUSZ SZKOL- 
NICTWA POLSKIEGO ZAGRANICĄ 

na konto czekowe( PKO nr. 21.895 lub 

w redakcji naszego pisma. 
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Wielkie przygotowania lolniciwa włoskiego 
PRZED NOWYM CHALLEEGE W R. 1933, 

W Orbetelo kolo Pizy, gdzie znajduje się 
wyższa włoska szkoła morskiej nawigacji lot- 

niczej, wre gorączkowa praca. Około 80 pilo- 
tqw, mechaników i radjotelegrafistów  prze- 

chodzi tam specjalny kurs, przygotowując się 

do wielkiego raidu grupowego przez północay 
Atlantyk. 

Raid ten podjęty będzie na wiosnę. Popro- 
wadzi go osobiście włoski minister lotnictwa, 
generał Italo Balbo. 

Prawdopodobnie już w maju z Orbetelo 
wyruszy 20 wodnosamolotów, przeleci Alpy, 
osiądzie na jeziorze Bodeńskiem, później wo- 

dować będzie na Renie, skąd przez Szkocję i 

Islandję ma dotrzeć o brzegów Grenlandji, a- 
by stamtąd przez Saint Laurent i nad wielkie 
mi jeziorami amerykańskiemi dołecieć do jezio- 
ra Michigan, u wrót miasta Chicago. 

Załogę każdego wodnosamołotu stanowić 

będzie dwu piłotów, mechanik i radjotelegra- 

fista. 

Termin startu zostanie obliczony tak, abv 

lotnicy włoscy przybyli do Chicago w dniu о- 
twarcia wielkiej wystawy światowej i byli o- 

becni przy odsłonięciu pomnika Krzysztofa Ko 
lumba, oliarowanego miastu Chicago przez 

kotonję włoską tego miasta. 

Do raidu użyte będą samoloty Savoia 55, 
na których piloci włoscy dokonali przed dwo- 
ma laty historycznego lotu grupowego przez 
południowy Atlantyk z Afryki do Brazylji, Do 

raidu wystartowało wówczas 14 samolotów, do 

celu przybyło 12. Coprawda triumi ten okupito 
žyciem 5 lotnikow, ale zamierzenie zostało 
spełnione — eskadra włoska przeleciała przez 
Atlantyk. 

Raid zamierzony przez lotników włoskich, 
jest jednym z punktów programu obchodu 

dziesięciołecia faszyzmu 1 celem jego jest — 
jak się wyraził Mussolini — ...,rozsławienie tę 
Żyzny i siły lotnictwa włoskiego”. 

  

Ambicją Wiochów jest postawić lotnictwo 

ua uajwyższym poziomie. Rząd nie szczędzi 
sił i środków na rozwój włoskiej floty powi: 

trznej. Włosi marzą, aby Italja stała się kró- 

lową powietrza, tak, jak Angija jest królową 

MOrz. 

To też ogromnie boleśnie odczuli Włosi 
swą ostatnią porażkę na międzynarodowych za 

wodach samolotów turystycznych t. zw. Chal- 

lenge roku 1932, gdzie musieli ustąpić miejsca 

Polakom i Niemcom. 

Cios ten był dla nich tem dotkliwszy, że 

włożyli w przygotowania do zawodów olbrzy- 
mi wysiłek i znaczne sumy pieniędzy. Rząd 

włoski nie szczędził kosztów, aby tylko zdo- 

być pierwsze miejsce, gdy tymczasem my, 
skromnemi bardzo stosunkowo środkami, przy- 

gotowaliśmy się do konkursu, Skromny nasz 
budżet lotniczy wymagał, aby w organizacji 

  

naszej drużyny lotniczej w Challenge'u 1932 

wzięło udział całe społeczeństwo. 

Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej 
Państwa wyasygnowała na wyekwipowanie 

naszych zawodników 100 tysięcy złotych, ze- 

btranych drogą 50-groszowych składek swych 

człenków. Nie należy zapominać, że również z 

50-groszowych składek zbudowane zostały 

warsztaty doświadczalne na Okęciu, i Insty- 

tut Aerodynamiczny, dzięki którym powstał 

zwycięski samolot š. p. por. Żwirki.. 

W przyszłym roku organizacja 

międzynarodowych spada na Polskę. 

Pamiętajmy, że zarówno Niemcy, jak i 

Włosi, będą czynili jak największe wysiłki, a- 
by wydrzeć nam, zdobyty przez por. Żwirkę 

i inż. Wigurę puhar międzynarodowy. 

Musimy więc dołożyć wszelkich starań, a- 

by zachować tę nagrodę. * 

zawodów 

wo 

NOWE BLAERZEIETY WEKSLOWE 
UKAŻĄ SIĘ 1 KWIETNIA R. В. 

Ministerstwo skarbu otrzymało już z 
Państistowej wytwórni [Papierów Warto- 
ściowych pierwsze transporty mowych blan 
kiietów weksiowyich, które wchodzą w uży- 
cie z dniem 1 kietnia «b. po upnzedniiem 
wyeofaniiu z obiegu blankietów dotychca2- 
sowiych, Nicinie ibliamikiietły: druikotmatne są ma 

specjalmym papierze t.zw. ochnonniym, za- 
wiierającym. specjalnie składniki chemiczne, 
które umiemożliwiają wywiabianie atramen 
tu. 

Próba wywafbianiia na nowych blankie- 

taich wiekslowych poimoduje Ikolomowme pla- 
my. Ma to zapobiec falszowaniu mekksii. 

PROCES ORDOKOWNY 
WARSZAMWA, — Proces p. Ordonówny, 

występującej z powództwem o 60.000 zł., 
pnzeciwiko (Ałydziafiowii. powiiajliowemu 'statmo- 
siiwa: warszawskiego za wypadek па szo- 
sie wiillamowsikiej, kittóremu uległa podczas 
jazdy samiochodwiej, dcznająe ciężkich usz- 

kodzen cizla, ie się w dniu 9 lutego 
w sądzie cywilnym. 

  

  

Czyż odnalezienie zwłok Dąbrówki? 
Odkrycie w podziemiach katedry Gnieźnieńskiej. 

Pojawiła się w prasie następująca sensacyj 
sia wiadomość o znalezieniu trumny ze zwłoka 
mi Dąbrówki ,żony Mieczysława I, w podzie 
miach katedry w Gnieźnie. 

W związku z porządkowaniem podziemi 
katedry gnieźnieńskiej, wśród mnóstwa  tru- 
mien zmariych biskupów gnieźnieńskich odkry 
to znajdujące się pod wielkim ołtarzem zwłoki 
Dąbrówki, żony Mieczysława I. 

© autentyczności odkrycia świadczą szcząt 
ki szat bizantyńsko - romańskich i poiożenie 
trumny w miejscu najgodniejszem pod wiel- 
kim ołtarzem zdała od innych trumien. 

Szkielet zwłok świadczy o ogromnym wzto 
ście żony Mieszka I. Z niewiadomych  przy- 
czyn odnalezienie zwłok Dąbrówki trzymane 
jest dotąd w tajemnicy. 

Ks. biskup Laubnitz stoi na stanowisku, że 

  

W 70-tą rocznicę powstania styczniowego 

  
W dniu dzisiejszym w południe nastąpiło w gmachu Muzeum Narodowego otwarcie wysta- 

wy Powstania Styczniowego. W uroczystości otwarcia wzięli udział: p. minister opieki spo- 
lecznej dr. Hubicki, jako przedstawiciel Pana Prezydenta R. P., marszałek Senatu p. Raczkie 

wicz, wiceminister WR i 

Jugosławii 

OP p. Pieracki, posłowie pełnomocni 

i Łotwy, prezes Komitetu Obchodu 70-legia Powstania generał dywizji Rydz - 
Śmigły itd. Na zdjęciu naszem widzimy frag aent wystawy, a manowicie 

Czechosłowacji,  Finlandji, 

sztandary pow- 
stańców oraz szafy z ich mundurami. — - 

Z psychiki ludzi bezdomnych 
Gdybym zatytułowała ten artykuł „Z 

psychiki więzienia lub jeszcze lepiej „Z 
psychiki kryminału”, niezawodnie mia 
łabym duże powodzenie, bo modną dziś 
jest żądza sensacji. Będzie jednak zdro- 
wiej, gdy, zamiast sensacji, odwołam się 
do sumienia ludzkiego i będę pisać o lu- 
dziac bezdomnych, którzy często są kez 
domnymi przed więzieniem, a zawsze po 
wyjściu z więzienia. Tak się stało, że ży 
cie zetknęło mię z ludźmi bezdomnymi: 
widuję ich w więzieniu, gdzie miewam 
pogadanki, obserwuję ich na ulicy, od- 
wiedzam w domach noclegowych i wysłu 
chuję ich skarg i spowiedzi. I stwier- 
dzam, że przedewszystkiem są to ludzie 
bezdomni, wtórnem zjawiskiem w ich ży 
ciu jest przestępstwo. Wróciłam właśnie 
z takiej „ogrzewalni*. Wysłuchałam spo- 

wiedzi — parę najbardziej charakterysty 
cznych przytoczę. Oto młoda, przystojna 
dziewczyna ma zaledwie 18 lat, od 5 lat 
jest już poza domem, porzuciła ojca i ma 
cochę na wsi, gdyż nie mogli jej wyży 
wić. Już na wsi dawała sobie radę, śle- 
dząc tajne gorzelnie i donosząc o tem po 
licji i wywiadowcom, brała nagrody i z 
tego żyła. Gdy jednak proceder jej stał 
się znany całej wsi, musiała opuścić dom 
ojca, bo się zdemaskowała. Dziś jest stałą 
lokatorką domu noclegowego, stałą kon- 
fidentką policji i wywiadowców, w jakicn 
sprawach — trudno dojść, chociaż du- 
żo o tem mówi. Wygląda na dziecko, 
które się chwali, nie robi sympatycznego 
wrażenia — młodociana awanturnica, za 
plątana w tysiące spraw i zarabiająca 
czasami bardzo dużo, czasami — niema 

na opłacenie noclegu (5 gr.). A jednak 
ma pewien sentyment — kocha dom io 
dzicielski — zarobiła, jako królowa, na 
Trzech Króli 50 złi wysłała wszystko 
do domu. 

Zupełnem przeciwieństwem jej jest 
36-letnia  recydywistka, wypuszczona 
przed kilkoma dniami z więzienia. Sie- 
działa tam z przerwami kilkomiesięczne- 
mi od „nastania Polski“. Z zawodu poń 
czoszarka, Niemcy jej maszynę zabrali i 
odtąd tuła się. Naprzemian: fabryka, wię 
zienie, dom noclegowy. Póki matka żyła 
— było jako tako, ale od r. 1921 matki 
już niema i nic jej nie mogło powstrzy 
mać od staczania się coraz niżej. 

. Po wyjściu z więzienia miała nadzie 
ję trafić do stryja — na wieś, ale nadzie 
ja zawiodła, pchnęła więc siebie nożem 
w okolicę serca. Rana niewielka, powie- 
rzchóowna, sama ją bagatelizuje, ale chęt 
nie o niej mówi. Jest to kobieta strasz- 
liwie nieszczęśliwa, chora zupełnie, o 
twarzy zbrodniatki — wątpliwe bardzo, 
czy zechce kto jej dać pracę, 

Egzystować mogłaby tylko w przy- 
tulku — pracowni pod stalą opieką 

moralną takich Albertynek, naprzykład. 

Przejdźmy na teren więzienia, gdzie 
miewam pogadanki, Audytorjum zawsze 
liczne, — chętnie słuchają, chociaż ich 
nikt do tego nie zmusza. 

Kryminalistów - mężczyzn bywa na 
odczytach od 100 — 50, kobiet mniej: 
60—40. 

Rozumie się, nigdy razem. 

Oto jest późna jesień, — pochmurno, 

  

o tak doniosłych znaleziskach można  poda- 
wać do publicznej wiadomości dopiero po do- 
kładnem ich zbadania pod wzgiędem nauk. 
Za możliwością odnalezienia zwiok Dąbrówki 
zdaje się przemawiać fakt, że w czasie prze- 
Szukiwania podziemi poczyniono już wiele od- 
kryć archeologicznych mniejszej wagi, które 
ks. Laubnitz zgłosił do urzędu Kkonserwator- 
skiego. W najbliższym czasie ciekawa ta spra 
wa wyświetlona zostanie, gdyż władze central 
ne wysłały natychmiast odpowiednie polecenie 
konserwatorowi wojewódzkiemu. 

Pułk. M. Gembarzewski, dyr. Muzeum Naro 
dowego, zapytany czy możliwe jest zachowa- 
nie się po przez tysiąc prawie lat szczątków 
szaty, udzielił następujących informacyj: 

— Jeśli zwłoki Dąbrówki spoczywały w 
trumnie drewnianej lub metałowej to oczywiś- 
cie jest to nieprawdopodobne, jeżeli natomiast 
złożone były w sarkofagu, kamiennym, to na- 
leży potwierdzić możliwość przetrwania ma- 
terji, w którą przybrano zmarłą. W zakresie 
archeologii piastowskiej był wypadek bardzo 
zbliżony: oto możemy dziś jeszcze ogladać 
czepiec, należący do stroju pośmiertnego Ry- 
xy, żony Mieczysława Ii, pochowanej w r. 
1063 w grobowcu w Kolonji. Mogły więc za- 
chować się równie dobrze szaty Dąbrówki. 

jakie jest historyczne prawdopodobieństwo 
takiego odkrycia? -Czy są świadectwa że Dąb- 
rówkę pogrzebano w Gnieźnie? O tem mówi 
badacz epoki piastowskiej prof. uniwersytetu 

imamy relacje kronikarskie i zapiski w rocz- 
nikach. To, że taka wiadomość znajduje się 
w źródłach historycznych jest pewne. Nato- 
miast — inna sprawa czy można tym źródłom 
w zupełności wierzyć. Nasuwają się tu dwa 
zastrzeżenia. Pierwsze — pewna „bajeczność* 
epoki Mieszka. Dla historji niewątpliwe jest 
istnienie Dąbrówki, natomiast jej rola dziejo- 
wa, daty jej życia — to wszystko jest otoczo 
ne legendą. Nie znamy szczegółów. Drugie za 
strzeżenie — to zagadnienie, czy można już 
było wówczas, w roku 977, a więc tak niedłu 
go po przyjęciu chrześcijaństwa, sprawić Dą- 
brówce chrześcijański pogrzeb? Wiara mogła 
się przyjąć w Swej treści dogmatycznej, ale 
— możliwe, że jeszcze wtedy pozostały pogań- 
skie zwyczaje. Dlatego też do wiadomości o 
znałezieniu zwłok Dąbrówki trzeba odnieść się 
bardzo ostrożnie. Musi tę sprawę zbadać ar- 
cheolog i to zbadać nietylko na gruncie gniež 
nieńskim, ale i praskim. W 1l-tym wieku na 
jazd Brzetysława czeskiego zniszczył i złupił 
Gniezno, docna — trzeba więc sprawdzić, ja- 
kiego rodzaju” pamiątki po Dąbrówce posiada 
Praga. Przeciw zbyt pochopnemu twierdzeniu 
o dokonaniu tak wielkiego odkrycia archeolo- 
gicznego, przemawia i praktyka. Znane są wy 
wypadki, że znalezione zwłoki okazywały się 
zwłokami innej osoby, i rozreklamowane od- 
krycie pękało, jak bańka mydlana. 

Tu najdonioślejszy jest wpływ czasu, jaki 
mas dzieli od tamtej epoki, dlatego też, gdy- 
by to nie była trumna Dąbrówki, lecz czyjaś 

warszawskiego dr. Jan Kochanowski. inna, to i tak wydarzenie pozostałoby donio- 
— O pochowaniu Dąbrówki w Gnieźnie słem. 

REZ OET A TOO ITA 

Deportacja na północ całych osiedli 
Korespondent „British United Press“, 

donosi z Moskwy, iż gazety w Rostowie 
nad Donem ogłosiły ostatnio dekret o 
przymusowem wysiedleniu na północ ca- 
łej ludności trzech wielkich osiedli: Poł- 
tawskaja, Niedwiediewsk i  Orupskaja. 
liczących według spisu z r. 1929 ogółem 

te przydzielono. Jedna 

45 tysięcy osób. Cały dobytek mieszkań 
ców tych osiedli przed deportacją został 
skonfiskowany na rzecz byłych członków 
armji czerwonej, którym obecnie ziemie 

z tych osad ina 
się odtąd nazywać „Krasnaja Armja' - 

(KAP). 
  

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

1 lutego r. b. wstrzymamy wysyłkę pisma wszystkim za- 

    
iegającym do tego dnia w opłacie. 

  

    
  

KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 
Do nabycia w adm. „SŁOWĄ” i Księgarni Zawadzkiego 

Rosja Sowiecka w polityce Światowej . 8 zł. 

Z przeżyć i wałk . 

Przewroty i reformy agrarne —. 
| Zagadnienia ustrojowe 

ciemno, w więzieniu 
niż na świecie. 

Chcę trochę słońca wpuścić do mu- 
rów więziennych i przynoszę do poga- 
danki serję przezroczy „Z biegiem Wisły 
— kajakiem*. Zaczynam pogadankę —— 
daję nasz krajobraz polski, poczynając 
od źródeł Wisły, od Babiej Góry. Poga 
danka jest najzupełniej krajoznawcza, 
podmalowuję im tylko tło, ukazując Wis 
ię w różnych porach dnia i nocy, w po 
godę i niepogodę, — jedziemy napraw 
dę kajakiem. Nawet pozwałamy sobie 
na różne wyczyny sportowe. Audytorjum 
żyje. Żyje wolnością szerokich przestwo 

jeszcze ciemniej, 

'rzy, pięknością przyrody. Zwiedza mia- 
sta, przygląda się wsiom. 

Nie jestem wcale wymowną, własna 
ich wyobraźnia wyczarowuje to, czego 
nie dopowiedzą moje nieudolne słowa. 

Mnie jednak chodzi o moment zainte 
resowania audytorjum przyrodą, chcę 
nauczyć zwiedzać, przyglądać się. Osią-- 
gam to najzupełniej. W psychice ludzi 
bezdomnych tkwi instynkt podróżniczy, 
a typowym włóczęgą już jest ten, który 
ma przeszłość więzienia 
jest to tylko moje spostrzeżenie, podkre- 
ślają to znawcy psychiki więziennej. Je 
den ze znanych w Wilnie lekarzy, a ie- 
dnocześnie radny, na tym instynkcie o- 
parł bardzo ciekawy projekt stworzenia 
kolonii polskiej gdzieś w nowym świe- 
cie dla przestępców — recydywistów). 

Gdy tę samą pogadankę mam dla ko 
biet, wprasza się do mnie 20 chłopców 
— pozwalam im tym 
cichutko, w najdalszym kącie świetlicy, 
czasem tylko podkreślają głośną uwagą 
to, co ich najbardziej interesuje. 

Zachowują się tak kulturalnie, jak 
chłopcy starszych klas gimnazjalnych, 

za sobą. (Nie, 

razem — siedzą 

3; 
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na odczycie przez siebie urządzonym. 
Co do mnie — stwierdzam, że czuję 

się w tej świetlicy więziennej zupełnie 
tak samo, jak się czułam w ciągu 20 
lat w szkole. Pilnują nas nie wychowaw 
cy wprawdzie, ale dwie dozorczynie 
więzienne, przy męskim oddziale dozor- 
ca. jednak i na odczytach w szkole 
przy tak licznem audytorjum zawsze mu 
siał być wychowawca lub wychowaw- 
czyni i z reguły dyrektor, dyrektorka. 
Nie porównuję, broń Boże, szkoły do 
więzienia — byłoby to zbyt smutne — 
ale więzienie do szkoły, więzienie bo- 
wiem ma teraz za zadanie zbliżanie się 
do zakładów wychowawczych, do szkoły 

Pozwalam sobie na dygresje w opi- 

sie życia więzienia — robię to najzupeł 
niej celowo, Wracajmy do moich słucha 
czy. Często zmienia się zespół słucha- 
czy i słuchaczek, bo mam oprócz dłu- 
goterminowych, też i  krótkotermino- 
wych. Przed Bożem Narodzeniem ode- 
szło dość dużo na skutek amnestji. Nie 
stety — po kilku dniach masowo zaczęli 
wracać. Umyślnie coś ściągnęli, bo gdzie 
mają się podziać — to ludzie bezdomni? 
Oto jeden z nich stoi w mroźny ranek 
styczniowy pod bramą więzienną. Jest 
w letnim dziurawym garniturze, z rozpię 
tą koszulą na piersiach, — drży z mro- 
zu. Radby wrócić do więzienia, dlatego 
nie odchodzi, jednak nie próbuje dobijać 
się do bramy więziennej — wie, że nie 
mogą go wpuścić —wie, bo jest recydy- 
"wistą. 

Idzie, a raczej biegnie w jakichś kon 
wulsyjnych podrygach od mrozu, prosto 
do meliny, gdzie go napoją i nakarmią. 
Wieczorem pójdzie kraść — co ma ro- 
bić? Nie wymagajmy od niego w takich 
warunkach bohaterstwa cnoty! 

W PRZYRODZIE DZIWOLĄGI 

  

W parku w Siemianowicach pod Katowicami 

znajduje się niezwykły okaz przyrody, czy też 

sztuki. Rosną tam mianowicie dwa krzewy, 
zrośnięte ze sobą gałęziami. 

Z całego Świata 
W Alguazas, prowincji Turcji, w Hiszpanji 

wykopano w polu ię grobową, w której 
znaleziono 18 szkieletów ludzkich, przedmioty 
z kamienia i gliny, szczątki naczyń i broni. 

Jest to jedno z najstarszych wykopalisk, ja 
kie mogą istnieć w Hiszpanji. Datuje się ono 
z przed 4000 lat. 

* * * 

Uwagę celników francuskich w kilku por- 
tach południa Francji zwróciła na siebie nie- 
spodziewanie wielka ilość serów  „szwajcar- 
skich“, „przywiezionych z Turcji. Po otworze- 
niu ich okazało się, że w środku każdej kuli 
szwajcarskiego „seru' znajdował się spory ła- 
dunek morfiny: w ten sprytny sposób doko - 
nywano przemytu do Paryża wielkich iłości za 
kazanego specyfiku. 

Skonfiskowano towaru za 300000 franków. 

* * * 

Pod zarzutem zbrodni zdrady stanu, doko- 
manej na rzecz Sowietów aresztowany został 
w Teheranie na rozkaz szacha Persji były mi 
nister Teymurtasz. Będzie on osądzony w tych 
dniach. 

Proces stoi w związku z bardzo ciężką sy- 
tuacją wewnętrzna Pers, która w. trakcie 
«wych wielkich reform cywilizacyjnych znalaz 

ła się w konilikcie z Angiją. 

* + © 

W Londynie znajduje się obecnie sławny 
wódz bandytów korsykańskich Spada, ktory w 
ciągu całego roku pacyfikowania Korsyki 
przez wojsko i policję francuską toczył z ni- 
mi walkę powstańczą w górach. 
W chwili, gdy doszło do częściowego przy 

najmniej zgniecenia plagi bandytyzmu, niesiy 
chanie szkodliwej dła wyspy, Spadzie udało się 
umknąć na włoskim okręcie handiowym. Do 
Londynu przybył on w związku z planem wy 
dania w języku angielskim swych  „Wspoin- 
nień wodza korsykańskiej bandy““. 

  

  

Jubileusz objawienia się 
NMP w Lourdes: 

Niebawem (11 lutego) upływa 75 lat od 
chwili, gdy w grocie Massabielle pod Lourdes 
w Pirenejach N. Marja Panna objawiła się po 
raz pierwszy biednej i nieuczonej lecz skrom- 
nej i czystej czternastoletniej wówczas pastusz 
młodce Bernadecie Soubirous. 

Siedemnaście jeszcze potem razy powtórzy- 
łosię objawienie, a za każdym razem Królowa 

Niebios zjawiała się w postaci jaśniejącej „mło 
dością jakby 15 lat życia, nieskończonym wdzię 
kiem, czarującem spojrzeniem, nieporównanie 
błogim uśmiechem, czułością matki przepojo- 
nej niezawodną życzliwością, świeżością bosko 
młodzieńczą, godnością i majestatem, z którego 
dziewczę nie potrafiło zdać sobie sprawy* (P. 
Duboć). Taką ją też, choć w niedoskonałej 
może formie, przedstawiły i spopularyzowały 
później malarstwo i rzeźba. 

Cud jednak objawienia na tem się nie o- 
graniczył: Święta Dziewica przemówiła. Z ust 
Jej popłynęły słowa, dotyczące całej nauki 
chrześcijańskiej, a na zakończenie potwierdze- 
nie świeże, bo zaledwie przed trzema laty bui- 
lą Piusa IX „Ineffabilis Deus" (8.XH. 1854), 
cgłoszenego dogmatu o Niepokałanem Poczę- 
ciu „Jam jest Niepokalanie Poczęta*. Cudowne 
źródło u stóp Jej wystrysnęło, a wzniesiona na 
tem miejscu, stososwnie do Jej poleceń, kapli- 
ca stała się celem niezliczonych  pielgrzyniek, 
tem więckszą cieszących się sławą, że miejsce 
to zasłynęło niezwykle cudownemi  uzdrowie- 
niami. 

Zarówno sam fakt objawienia, jak i niezmier 
nie zbawienie jego następstwa stały się powo 
dem, że data objawienia się NMP w Lourdes 
jest datą żywo obchodzącą cały świat kato- 
licki. Rozumiał to dobrze Mgr. Prosper Maria 
Billiere, biskup z Tarbes, w którego diecezji 
leżało Lourdes, ogłaszając w styczniu. 1885 
srebrny jubileusz objawienia. 

W wydanym wówczas: liście pasterskim pi- 
sał biskup Billiere: „Nabożeństwo do Matki Во 
żej z Lourdes podbiło świat cały. Przez nie wia 
ra i nadzieja, miłość i poświęcenie ożyiy wsze- 
dy na nowo". 

Ten jubileusz pogłębił w całym świecie cześć 
dla Matki Najświętszej i, zgodnie z pragnie- 
niem ówczesnego papieża Leona XIII, stał się 
„obfitem źródłem łask dla niezliczonych rzesz 
wiernych z Francji i z zagranicy przebywają- 
cych do Lourdes w r. 1883". W tym samym 
roku, 16 lipca, w obecności 17 arcybis 'upów i 
biskupów delegat papieski, arcybiskup Tuluzy, 
kardynał Desprez, założył kamień węgielny pod 
budowę bazyliki Różańcowej. Podobny * jubi- 
leusz, tym razem 50-lecia objawienia, przypadi 
w r. 1908. Papieża Piusa X reprezentował wów 
czas arsybiskup Bordeaux, kardynał Lecot. 

Minęia znów dalszych dwadzieścia pięć 
lat, a sława Lourdes nietylko nie zmalała, lecz 
przeciwnie jeszcze bardziej wzrosła. Kardyna- 
łowie, biskupi, księża wszelkich ras i narodo- 
wości wraz z rzeszami wiernych, coraz liczniej- 
szemi i coraz bardziej entuzjastycznie nastrojo- 
nemi, legjony chorych, młodzież i dorośli co 
roku śpieszą do Groty Massabielle blagać o 
łaski lub za nie dziękować Niepokalanej Bożej 
Rodzicielce. Jest to najlepszym dowodem, że za 
sprawą N.M.P. Lourdes jest źródłem nietylko 
uzdrowień cielesnych, ale także — co stokroć 
ważniejsze — uzdrowień na duszy. 

Słuszne jest przeto, by tegoroczny jubileusz, 
zbiegający się z Rokiem Świętym, w którym, 
w myśl wskazań Ojca Św. czcić będziemy tak- 
że pamiątkę nadania Matce Bożej pod krzyżem 
miana i godności Matki wszystkich ludzi, --- 
stał się wyrazem kołdu dla Tej, której wsta- 
wiennictwu i my i Kościół cały tyle zawdzię- 
czą. 

  

Rielaiiiiė ELT ABS ISA YIT KE TORE TUOS E RINETENEA 

Rozbudowa portu w Gdyni 

  

Na zdjęciu naszem widzimy wielki wiadukt żelbetowy, wybudowany na molo węgłowem 
w porcie w Gdyni, przeznaczony dla ruchu kołowego. Wiadukt oddany będzie do użytku 

z wiosna r. b. 

A oto któregoś czwartku mówię o 
Częstochowie — o Jasnej Górze. Iustru 
ję przezroczami. Słuchają kobiety— jest 
ich czterdzieści dwie według raportu. W 
zaciemnionej sali widzę dobrze tylko 
pierwsze ławki. Ale doskonale mogę się 
przyjrzeć starszej kobiecie, która właś- 
nie wkłada okrągłe okulary w rogowej 
oprawie. jest to kobieta przeszło pięć- 
„dziesięcioletnia. Razem z synem zabiła 
swego szwagra. Syna, jako nieletniego, 
już wypuszczono, za co matka jest tak 
wdzięczna Bogu, że codzień przy modlit 
wie leży krzyżem. Cichutka jest poza - 
tem, chętnie się spowiada i komunikuje. 
Dobrze pracuje, — nic jej zarzucić nie 
można. Teraz słucha mojej pogadanki. 
Wysilam się, by jak najlepiej oddać na- 
strój pielgrzymki, by audytorjum przeży 
ło cudowne obcowanie ludzi z Matką Bo 
żą, u stóp cudownego obrazu, podkreś- 
„Jam, że tu u stóp ołtarza wszyscy są ró- 
wni, a im kto więcej cierpiał, tem bliż- 
szy jest Bogu. Gdy to mówię, czuję się 
ogromnie wzruszona,- spojrzeniami mej 
najbliższej słuchaczki — owej starszej 
kobiety w okrągłych okularach. Patrzy 
nieśmiało na mnie, pytająco, przenosi c- 
czy z ekranu na mnie i znowu ze mnie 
na ekran, wpatruje się w Matkę Boską 
z takim wyrazem,, że nie mam sił mówić 
dalej. Skracam więc pogadankę i żegnam 
słuchaczki słowami, które mi podsuwa 
intuicja: 

— Jeśli która z was będzie na Jas- 
nej Górze, proszę się za mnie pomodlić, 
bardzo o to proszę! 

Już odsłonięto okna, zbieram klisze 
tuż przy ławce, gdzie siedzi owa kobie 
ta. Gdy mam odejść, cicho mówi: „— 
> Ekūję bardzo — pomodlę się za pa- 
nią!“. 

Wypuszczą ją niedługo. Czy pójdzie 
z pielgrzymką do Częstochowy— prag- 
nę bardzo wierzyć, że pójdzie — ale na 
razie będzie się tułać — jest bezdomna. 
— I oto jeszcze jedna, ' której los szcze 
gólnie mię obchodzi. jest to młoda bar- 
dzo dziewczyna, miła, umie dużo ład- 
nych robót, ma w tym kierunku zamiło- 
wanie. Ь 

Trafiła do więzienia — no, tak — 
trzeba przyznać — za kradzież, ale kra 
dzież z głodu. Niedługo zwolnią ją. Kie- 
rowniczka szkoły więziennej _ zwróciła 
się do mnie z prośbą, bym ją gdzie umie 
Ściła. Innej rady narazie niema, — pój- 
dzie na Młynową 2, do noclegowego do 
mu. W dzień mogłaby zarabiać artysty- 
„.cznemi robotami, ale gdzie? Przecież do 
tąd nie mamy przytuliska — pracowni, 
więc los jej przesądzony. 

Mówię tu o jednostkach tylko i 
głaby mówić bardzo długo. 

I znowu przychodzi mi na myśl re- 
fleksja: gdzie po wyjściu z więzienia ci 
ludzie mogliby pracować i toby chciał 
im dać pracę? — Tych ex-więźniów — 
bezdomnych ludzi — widuję na ulicy, 
poznają mię —owszem. Kłaniają mi się 
nawet, ale nigdy nie proszą o pomoc — 
mają swój honor! Najwięcej zaś ich wi- 
duję na rynkach wileńskich. Jakim proce 
derem się zajmują — ani rusz nie mog 
łam zrozumieć. Obawiam się jednak, że 
i tu głód jest złym doradcą dla ludzi 
bezdomnych. 

Że dla ratowania tej bezdomnej rze- 
Szy potrzebny jest człowiek Boży tej 
miary co brat Albert, założyciel zakonu, 
opiekującego się bezdomnymi, o tem 
nikt z nas nie wątpi. Ale tacy ludzie zja- 
wiają się na świecie raz na 50 lat. 

Wacława Walicka. 
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"M. Wróbeł (Warszawa) LTtalia Scacchi: 

Tydzi 
Wczoraj odbyło się walne zgromadzenie 

członków wileńskiego oddziału Poł. Zw. Dzien 
*nikarzy i Publicystów Sportowych. Po wysłu 
chaniu sprawozdań ustępującego zarządu i 
udzieleniu absolutorium dokonano wyboru no- 
wych wiadz. Prezesem zarządu obrany został 
p. W. Tatarzyński, członkami p.p. Lewon, Ur- 
macher i Wiguszyn. Do komisji rewizyjnej 
weszli p:. p. Aniłowicz, Lachowicz i Kowar- 
ski. Skład sądu koleżeńskiego— p. p. Niecie- 
cki, Epeł, i Stryłowski. 

Pozatem na zebraniu _ omówiono szereg 
spraw natury organizacyjno - wewnętrznej. 

* + * 

Kierownictwo kursu narciarskiego dla dzien 
nikarzy i ich rodzin komunikuje, że mogą 
być jeszcze przyjęte na kurs osoby, które zgło 
szą się dziś, w poniedziałek, o godz. 2 (punk- 
tualnie) na punkcie zbornym — Antokol, róg 
ui. Przejazd (vis a vis domu nr. 14, tuż przy 
domach spółdzielni mieszkaniowej). 

* 

* 

* 
Mecz ping-pongowy 

ŻAKS-u zakończył się wynikiem 
5:5 

ŻAKS reprezentowali: Gotlib, Czaczkowski 
i Merecki, Ognisko: Grodnicki, Griszyn i 
Kiukiewicz. 

zespołów Ogniska i 
remisowym 

CJ 

Sekcja bokserska ŻAKS-u organizuje w lu- 
tym turniej bokserski z udziałem zawodników 
Białegostoku i Makabi warszawskiej (Piinika, 
i Kłocesa). 

Sekcja posiada dobrze zapowiadający się 
narybek, trenujący pod kierownictwem trenera, 
dwa razy w tygodniu. Z uwagi na kryzys kie 
rownictwo sekcji zwolniło wszystkich  człon- 
ków od obowiązku opłacania składek miesięcz- 
nych, a od nowowstępujących nie pobiera 
wpisowego. у 

Kmwestija prizyzmaja wielkilej nygriody. ho 
aorowej P. I. W. F. za rok ubiegły zosta- 
ła już miiemal całkowicie załatwioma. 

Związek Związków uzmiaj, że kandydatu- 
ry Walasiewiiczówny ii Kusocińskiego są 
rówmorzędne jednak biorąc pod uwagę, że 
odznaczenie Walasiewiczówmy będzie jed- 

nocześnie hołdem złożonym (Polonii amecy 
kańskiej za jej ofiarmość na rzecz sportu 
polskiego wysuwa jej kandydaturę. 

Przed kilku dniami ukonstytuował się 
mowy zarząd Wil. Okr. Ziw. Lekkiej-Atlety- 
ki w składzie miastępującym: prezes — płk. 

Z. Wenda, wiceprezesi — Koduks i J. sie 
<iecki, skarbnik — Młotkin, sekretarz — 
por. Malec, członkowie — Kionanzewiski, 
Wartel, Gwozdowski, Brum, Grygiel i: Abra 
mowicz, Komisja: rewizyjna: kpt. Ptai 

ski, por. Kobiliński i Pilezewiski. 

W dniach 9, 10 i Lt lutągo odbywać « - 
będą ping-pinigowme mistrzostwa  Wiln: 
Zamząd. zapowiada, że dło mistrzowskich mo 
grywelk dcpuszczeni będą jedynie zawiodni- 
cy klubów, które uregulują swioje mależ- 
uiości. 

Onegdaj ukonstytuował się mowy  za- 

rząd Okr. Zw. Ping-pongowego w skła- 
dzie: prezes — A, Kisiei, v.-prezes — Ża- 
aniejć, sekmełtarz — Grodhnicki, skarbnik — 
Kochanomiski, kapitan: sportowy — Gotlilb, 
ezionkowie zanządu: 'Coch, (Podskoczym, 
Kaczergiński. 

* 

Zarząd [PZPN zdyskwialifikował dožy- 
wotnio kilku graczy Wiarty (Zawiercie) za 
zawodowstwo. Klub płacił zawodnikom 
„pożyczkami”, iktóre mie były zwracane. 

Zebranie (kianidydatów mia kurs sędziow- 
ski, zonganizowamy przez Okr. Zw. Gier 
Sportowych, odbędzie się iw dniu 3 lutego 
o 8-mej wiec, e. Ma. m (tw Н 

    

   

ZJADANIE NR 11. 

Białe: K b8; H d6 (2). 
Czarne: K f2; W b5; piony a6, b? (4). 
Biale zacynają i wygrywają. 
Powyższa syltiuaieja zadamiowa wytwo- 

nzyła Się 'w jednej z partyj tumniieju o mi- 
strzostwo Wilna w: r. 1931. 

ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 10 

tica 1930 r. 

В: K e5—16; 2. Н b6 X а6 
1. К еб — 6; 2. 863 — 45 
A. g f5—e4; 2. G d2—c3 
1 s d6 —e4; B. S 64 х 48 
= £7 — 16; 2. Se3 — c4 

PARTJA NR 11 

grana w turnieju  kiorespondencyjnym 
„Świata szachowego w: 1931 r. 

Imdyjska obrona. Nimeowicza. 
Białe: M, Kummin (Wilno): 1. d2—d4, 

2. c2—c4; 3. S 21—03; 4, H dl-—b3. 
Czarne: J. Hermaniowski (Toruń): 

S p8—16; e7—e6; g f8—b4 

w swoim czasie nuch — H dl— 
b8, był specjalnie często używany w. turnie 
Ju w Karlsbadzie w 1929 r. Obecnie grają 
ezęściej H dl—c2, 

4... cT—e5; 5. d4X c; S b8—e6,6, S gl 
—88; 8 16—4. 7. g cl—d2; S e4X<c5 lep- 
SZę niż S e4Xd2, 8 H b3—%; 17—f5, 9. 

а2—а3; в b4Xc8. 10. G d2Xe3; 0—o. 11. 
b2—bp4; © s6—ed, 12. g c3—b2; a7—a5. 

„18. b4—65; S 667, 14. 62—03; bT — b6. 
15. @ fI—; g c8—67. 16. 0—0; „w a8—8. 
IT. W f—di; H d8--c8. 18, W al—cl; 
S eT—db; 19. H <2—-d3; & d5—f6. 

„ Dotąd gra idemty: 

O“ Steiner! (Siubniažskie Cieplice 
.), w:! j nastąpi ; 

Н аее НН ; . 
20. H d8—d4; W 08—68, 2. ho — hs 
Jeśli 21... HXb6? 22 S c8! i Winłe wy- 

Srywają figurę. 
21 d7—d6. 22. s f8—42; 

*T—e5. 23, H d4X66; H e8—g6! 24. ca 

- ВЕРа КОНА — М —А СЕ ИХ 

cznia z pantją Regedziń Z, 

k 

Hokejści Ogriska przegrali w Warszawie 
WARSZAWA PAT. — Rozegrany 

tu został międzymiastowy mecz hokeju 
lodowego między zespołami Warszawy 
i Wilna. Mecz zakończył się zwycię- 
stwem Warszawy w stosunku 3:1 (1:U, 

Defilada narciarzy przez 
Narciarze używają już od kilku dni, gęsto 

„zaludniając" wszystkie wzgórza podwileń- 
skie. Zawodnicy trenują, początkujący ćwiczą 

pilnie pod bacznem okiem instruktorów. Jest 

ruch. 

Wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie se- 

zonu barwną defiladą przeszło stu pięćdziesie 

ciu zawodników sunących ulicami miasta za 

koniem lub motocyklem. Mimo ciężkich (w 

mieście) warunków terenowych defilada udaia 

się znakomicie. Licznie zgromadzona na chod 
nikach publiczność z dużem zainteresowaniem 
obserwowała narciarzy w ten wymowny $ро- 
sób namawiających wszystkich do zapisania 

się w szeregi licznej rodziny narciarskiej. 

Niewątpliwie dla sprawy propagandy — паг- 

ciastwa wszerz taka defilada dała więcej niż 
najlepiej zorganizowane zawody, które siłą rze 

czy muszą się odbywać w terenie, a więc zda- 

la od publiczności. 

WARSZAWĄ, CHMIELNA 31, 
obok Dworca Gtównego 

poleca: ciezłe, czyste i ciche po- 

koje z ogrzewaniom cen- 

tralnem, wodą bieżącą i 

telefonami, 

Betpłatny gari — (ony niskie 
RE 

WIAJSÓWNA, SIEDLECKI I PŁAWCZYK 
STUDJUJĄ ZAGRANICĄ. 

Trójce zmakiomitych lekkoaltetów pol- 

sklich, Wajsównie, Pławiczykowi 1 Siedłle- 
dkiemu nie pozwolonio studjować na rodzi- 
nym uniwersytecie wychowania fizycznego 
CIWIE nia Bielanach), Wajsównie z powo 

1 miedostaiteczmego Świadectwa, a Siedle- 
* iemm i Pławczykiowi za „przekmoczeniia” 

npijsikie, 
Wspomniana (trójka po długich stawa 

niach znalazła: środki ma konityn(uowanie 

swych studjów mia 'qbezyźniie. Kiorzystając 
z uprzejmości Węgrów, kitónny zapropono- 
wali panu Polakom 'bamdzo dogodne 
wamuriki ma siwej uczelni sportowej, udali 
się do Budapesztu, gdzie pojutrze mczpocz- 
ną, pmace w: tamtejszej wyższej szkole kut- 
tłumy; fizyczmej. 

A więc aż nia obczyźnie muszą studjo- 
mwłać nasi najwybitniejsi zawodniey i repre 
zenitamei olimpijscy, dzięki temu, że masze 
eentralne władze spartiorwe uwiażały za Sto- 
sowine zalktwiestjoniować kwalifikację mi- 
stirza Eumopy iw: skioku wriwyż, majlepszego 
jakegio Iwiogóle mieliśmy i jakiego prędko 
mieć mie będziemy dziesięcioboisty, wmesz- 
cie  maszej rekomdzistk światowej w 
mzuce dyskiem, Dla tych zawodników niie- 
ma: miejsca 'w: Centiralniym Instyt. Wych. 
Fiz. 

JB 
   

  

    

       

  

ch; S 03! 5. g 6 К h8 i wiofbee groźby 
malta, czarne wygrywają jakoś za piona 

25. g2—g8; S f6—e4. 26. S d2Xe4; 
S c5Xe4, 27. K gl—h2; (5—f4, 

Czarne chcą obsadzić przekątną hl—a1 
hetmanem i gońcem. 

e3Xf4; 5 e4—%5. 29. H b6Xd6; H g6— 
e4. 

Ozemne osiągnęły swój cel jednak za 
zbyt wielką cenę. 

30. © ед— 4 — К g8—h8. 31. W dl— 
gil; W Ib8—e8; g b2Xc5; H e4—f5. 33. 
G e5Xe7+!!. 

Efektowne zakończenie parti, 
Czarne siię poddały «obec nieuniknione 

go meta w: kilku posunięciach. 
Uwagi p. M. Kiermina. 

WILEŃSKIE TOWARZYSTWO 
SZACHOWE 

22 stycznia b.r. odbyło się doroczne Zwy 
czajne Walne Zgromadzenie członków Wil. 
T-wa Szach, 

Po złożeniu sprawozdania szczegółoje- 
go przez prezesa ustępującego zarządu imż. 
Wł. Jacewicza z działalności T-wa za rok 

ubiegły, wolne zgromadzemie ma wniosek 
komisji wewizyjnej udzieliło ustępującemu 
zarządowi absolutorium oraz wyraziło spe 
ejalnie podziękowanie za całokształt działal 
ności zawządu. 

Na rok 1933 został wybrany zarząd w 
składzie poprzednim, tj. da inž. Wi. 
Jacewiez  wice-prezes_N. Judelewicz, se- 
kretarz — A, Staniewicz. 
оЕ Ёпёа!ищуиыщ prelimimatrza i załatwie- 
2 a onych spraw, walne zgroma- 

ie, na. wniosek: j zarządu, 
uchwaliło: przystąpić lno-polskiego 

ku Szachowego, póz ane 
nie sprawy przystąpienia do Związku po- 
wierzono zarządowi: Twa. 

28—29 stycznia br. w lokalu T-wa Sza 
chowego (Mickiewicza: 11), 0 godz. 19-ej 
zarząd T-wia organizuje dwa turnieje eli 
mimacyjne dla graczy, klasy A i B, w któ- 
rych może iwiziąć udział każdy zgłaszający 
się. Goście mile widziani. 

  

4 2 

1:0, 1:1). Honorową bramkę dla Wilna 
strzelił Godłewski. "Mecz toczył sie 
przez cały czas z przewagą zespołu War 
szawy. 

Defilada swoje zadanie wypełniła doskona- 

№ 1 organizatorom jej należy się podziękowa 
nie, zarówno jak należy się ono dowództwu t 

p. uł. za dostarczenie koni, i motocyklistom za 

udział w imprezie. 
Komandorem defilady był mjr. Kurcz, wi- 

cekomandorem red. J. Nieciecki, (t). 

MARUSARZ MISTRZEM NARCIARSKIM 
WĘGIER 

BUDAPESZT. PAT. — W drugim dniu 
mistrzostw narciarskich Węgier nozegrany 
został bieg zjazdowy na dystansie 2200 me 
trów. Startowało 30 zawodników z Polski, 

Węgier i Czechosłowacji. 
(Pierwsze miejsce zajął Węgier Igloi — 

3 min. 38,2 s., dnugi był Polax Legierski — 
. 39,48., trzeci — Węgier Matyas Vol- 

. 48,2 s., czwamty Czechosłowiak Ва- 
, Górski (Polska) zajął piąte miej- 

e, a Marusarz szóste, 
W trzecim i osatnim a 

niey święcił dalsze tryumfy. -- W konkur 
sie skoków pienwisze miejsce zajął Kolesar, 

mota 233,10 pumktów, drugi Górski — 
208,20 p., trzeci Mamusarz — 205,20 p. 

czwarty Legienski —205.20 p. 

Mistrzostwo złożone Węgien zdobył Ma 
rusamz, mając 656,62 v., drugi był Legier- 
ski — 6511., trzeci Gónski -— 628,32 p. 
czwarty Węgier Deportera. 

NOWE REKORDY PŁYWACKIE 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 29 
bm. na krytym basenie AZS-u , odbyły 
się międzyklubowe zawody pływackie, 
które przyniosły kilka doskonałych wy- 
ników, w tem trzy nowe rekordy Polski. 
Rekordy te nie będą jednak uznane, ze 
względu na to, że tor _ był krótszy od 
przepisowego o 5 metrów. W  rozegra- 
nym poza konkursem biegu na 200 me- 
trów stylem klasycznym dla panów pier 
wsze miejsce i nowy rekord Polski usta 
lił Szrajbman (b. Wilnianin, członek 
ŻAKS-u) — 2 min. 56.4 sek. Pobił on 
również rekord Polski na 100 metrów w 
biegu na 200 metrów, mając y min. 21.6 
sek. . 

Rekord na 200 metrów jest zakrojony 
na europejską skalę. Drugi rekord usta- 
lony został przez AZS w sztafecie 3 razy 
po 100 stylem zmiennym dla panów. — 
Czas uzyskany rzez drużynę AZS wy- 
nosi 3 min. 31.2 sek. Startowali: Jastrzę 
bski, Czempiński i Bocheński. Pozatem 
inni zawodnicy w pozostałych konkuren- 
cjach osiągnęli doskonałe czasy. 
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LWÓW NIE CHCE LIGI 

LWÓW. PAT. — Na wialnem zgroma- Ś 
dzeniu lwoskiego |oknęgu Związku Piiki No 
żnej uchwalono poprzeć nia. walnem zebra 
uiu PZPN wniosek okręgu ikirako wskiego o 
zniesienie Ligi. Postanowiono utworzyć we 
Livowie Ligę Okręgową, składającą się z 8 
klubów. 

MISTRZOSTWA EUROPY W: HOKEJU 
LODOWYM 

Do turnieju hokejdwego 0 miistrzostwo 
Europy, mającego się odbyć (w dniach 18 
—26 w: Pradze, zgłosiły się dotychczas na- 
stępujące państwa: Niemcy, Firameja, Ita- 
Ija, Litwa, Austrja, Polska, Rumunja, Szwe cja, Szwiajcarja, Ozechoslowiacja i iWęgry. 
sz udział swój w mistrzostwie Od. 

wołała. 

CZY WIESZ, MATKO, BRZUSZNY, CZERWO) OSPĘ SZKAR LATYNĘ, DYFTERYT, ÓDRĘ , KOKLUSN GORĄCZKĘ POLOGOWA RAZEM UMIERA DWA RAZY MNIEJ OSÓB, NIŻ NA JEDNĄ TYLKO GRUŹLICĘ! CHROŃ SWE  DZIEG ERZED TĄ PLAGA! POPIERAJ BUDOWE SANATORIUM DLA DZIECI GRUŹLICZYCH: KUPUJ] NALEPKI PRZECIWGRUŹLICZE| —° 

TYFUS 

" -- — «- 

owo 

eń sportowy KRON 

  

Wschód słońca g. 7,42 

jutro Zachód słońca g 14,57 

| Piotra N. 
Tas Š 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE: 

Z DNIA 29 STYCZNIA 

Ciśnienie średnie 763. 
Temperatura średnia: (0. 

Temperatura miajwyższa: +1, 
Temperatura najniższa: —L1. 

Opad: — 
Wiiatr: zachodni. 
Tendencja: spadek, miastępnie wizrost. 
Uwagi: pochmurno. 

PROGNOZA P.I.M.-a 
na dzień dzisiejszy: 

Naogół pochmurno z zanikającemi opada- 
mi. W Wileńszczyźnie możliwe przejaśnienia. 
Lekki mróz. Słabe wiatry z kierunków zachod- 

nich. 4 

NABOŽENSTWA 

— Nabożeństwo w meczecie. — 1-go lu- 

tego, o godzinie 10 r., w dniu imienin Prezy- 

denta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Ignace- 
go Mościckiego, odbędzie się w meczecie na- 

bożeństwo, o czem Muftjat podaje do wiado- 

mości muzułman. 1 

MIEJSKA 
Konwent Senjorów Rady Miej- 

skiej. — Dziś cdbędzie się w magistra- 
cie posiedzenie konwentu senjorów Rady 
Miejskiej. Sprawa „„Arbonu* jest najważ 
niejszym punktem programu obrad. 

Ustalona ma być również sprawa naj 
bliższego posiedzenia Rady Miejskiej. 

Prąd zmienny.  — Elektrownia 
miejska opracowała szeroko pomyślany 
projekt całkowitego przejścia w roku bie 
żącym na prąd zmienny. 

W pierwszym rzędzie przejdą na 
prąd zmienny ul. Zygmuntowska, Mosto 
wa, Mickiewicza — od 3 Maja do Zwie- 

rzyńca ul. Portowa. 

- Na ten cel przewidziana 
500 tys. zł. 

jest suma 

SZKOLNĄ 
— Sheiley's Institute. — Dyrekcja podaje 

do wiadomości, że zapisy na miesiąc luty, nz 
kurs intermediate (kurs kryzysowy, po 6 zł. 
miesięcznie) prowadzony przez Anglika kance 
larja przyjmować będzie dnia 31 stycznia i 1 
lutego, od godz. 1l-ej i od 5 — T-ej. 

— Anglik udziela lekcyj prywatnych dla 
młodzieży szkolnej — w godzinach popołudnie 
wych. 

Informacyj udziela Kancelarja Instytutu 
Shelley's od 11—1-ej codziennie. Zygmuntow- 
ska nr. 20 m. 3. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Odczyt prof. Mieczysława Gutkowskie- 

0. — Dnia 31 stycznia wygłosi prof. USB Mie 
czysław Gutkowski odczyt na temat „Charak- 
ter przedsiębiorstwa państwowego Poczta, Te 
telegraf i Telefon wśród innych  przedsię- 
biorstw wydzielonych z administracji państwo 
wej”. 

Odczyt ten jest dalszym zkolei z cyklu od- 
czytów propagandowych, organizowanych 
przez Dyrekcję Poczt i Telegrafów w Wilnie 
na tematy związane z organizacją przedsię- 
btorstwa Polska Poczta, Telegraf i Telefon. 

Odczyt odbędzie się w sali Śniadeckich U. 
S. B. o gedzinie 20. Wstęp bezpłatny za kar 
tami wstępu, które otrzymać można w sekre- 
tarjacie Dyrekcji Poczt (ul. Sadowa 25). 

RÓŻNE 
— KURS METODYCZNY R+*'BÓT RE 

CZNYCH W WILNIE, — (W) dniach od 16 
—28 stycznia br. odbył się tutaj kurs me 
todyczny robót ręcznych dla (profesorów 
szkół średnich. Nia kunms ten, urządzony sta 
raniem Min. W. R. G O. P. przybylo ze 
wszystkich kuratorjów 49 uczestników. 
Przy Splosobności uczestnicy 1aieli moż- 
mość, nielktómzy: porłaz pierwszy, gościć w 
grodzie Witollda i podziiwiać piękno i jego 
osobliwości. Pobyt ten pnzyniósł uczestni- 
kom ikumsu nietylko duże korzyści zawodo- 
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Parcelacja maj. 

Landwarów 
Działki 

Kcmunikacja pociągami 
Warunki A й 

reszta ratami 

ietniskowo - ogrodniczo - budowlane 
nad jeziorem, rozmaitej wielkości. 

i autobusem co godzinę. 
kupna: część pożyczką długoterminową, 

miesięcznemi. 

Cena od 600 złotych za działkę. 
INFORMACIE: 

w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, 

w maj. Landwarów: 

ui, Mickiewicza 4, m. 2, 
Zarząd Dóbr. 

  

KA 
we, ale w pierwszym rzędzie umożliwił po 

zmanie ogniska kultury na wisdhodzie. 
Uczęstnicy kursu składają tą drogą ser 

deczne podziękojwanie ttym (wszystkim, kttó- 
mzy mie oszcędzili swego trudu i czanu, a- 
by pokazać skarby Wiilina. A przedewszy- 
stkiem: p. dr. Lorenztowi kom serwatoro- 
wi Wojen, ks. dr. Śledziewskiemu, inż. Pe- 
kszy, inż. Borołaskiemnu, p. St. Jarocdkiemu, 
p. prof. Wierusz - Koralskiemu i p. prof. 
Kuleszy. 

— Z IZBY RZBEMIEŚLNICZEJ. — W 
dniim 26 bm. odbyło się iw! Resursie Rze- 
mieślniiczej zebramie imformaecyjne słucha- 
czy 3-ch Miesięcznych Kunsów Dokształca- 
jących Zawodowych przy Izbie Rzemieślni- 
czej rw Wilmie. 

Zebramiie zagaił dyrektor Izby p. Ka- 
zimierz Młynarczyk. W słowach mocnych i 
tmeściwych pmzedstawił molę rzemiosła w 
społeczeństwie, coraz - żywsze interesowa- 
mie się miem sfer miiąrodajnych, omaz zwiró 
cił uwagę na konieczmość podmiesienia po- 
ziomu intelektualnego i zaiwiodowegio wśród 
nzemiieślniików, by klientela w stosunku do 
mich posiadała pełmię zaufania. 

Referat Szkolny Izby p. Tadeusz Wol- 
ski omówiił sprawię egzaminów  czeladni- 
czych mw świetle mozporządzenia (Prezyden- 
tia Rzplitej o Prawie [Pnzemysłowem z 
dniia 7 czeriwea: 1927 r. oraz zarządzemiia mi 
mistra W. R. tO. P. z dnia 7,2 1930 r. 

, i Rozporządzenia Min. P. i H. z dnia 15 lip- 
ca 1930 r., wskazując nia konieczność odby 
cia Kumsów, zakończoniych egzaminem dla 
eksternów przy Szkole Dokształcająco-Za 
rodowej przez tych wszystkich, którzy u- 
kończyli termim w. czasie, gdy mie było je- 
szcze szikół doksziiałcających zawodowych. 

Po przemówieniach zebrani zostali о- 
dzieleni ma grupy stosownie do uprawia- 
nych zawodów, przyczem każda z grup bę- 
dzie uczęszczała mia wykłady dostosowane 
do rłodzaju upralwiianego rzemiosła. Na za- 
kończenie jeszcze [Pam Dytrekltor| Młynar- 
<zyłk zachęcił wszystkich do. jakmajczęst- 

szego przylbywamia do Resursy Rzemieślni 
czej, któma wina się stać ogniskiem ześrod- 
ikowującym całe życie kultunalne rzemieśl- 
mików, ma się stać kuźmią lepszego jutra 
dla warstw nzemieślniczych, 

TEATR I MUZYKA 
— Atrakcyjne przedstawienie poniedziałko-* 

we w Lutni. — Teatr muzyczny Lutnia prag- 
nie wprowadzić jak najszerszy zastęp publicz- 
ności w orbitę zainteresowań teatru, i zaini- 
cjował roziosowanie pomiędzy widzów ponie- 
działkowego przedstawienia rewji „Yoyo* sze- 
regu cennych i aktualnych przedmiotów, jak 
komplet nart z firmy Tomaszewski (Mickiewi- 
cza 11), olbrzymią bombonierę z cukrami fir- 
my Sztrali, bilety do teatru „Lutnia”* oraz in- 
ne wartościowe przedmioty. Ponieważ widowi 
sko nosi charakter propagandowy — ceny bi- 
letów najniższe. 

— Przedstawienie propagandowe w Lutni, 
Dziś w poniedziałek na przedstawieniu propa- 
gandowem w Lutni ukaże się raz jeszcze wiel- 
ka rewja „Yo-yo“. We wtorek najbliższy od- 
będzie się również przedstawienie propagando 
we. W dniu tym wystawiona zostanie ciesząca 
się wielkiem powodzeniem operetka Kollo —- 
„Lady Chic". Ceny miejsc najniższe — propa- 
gandowe. 

— „(Carewicz* Lehara. — Najbliższą pre- 
mjerą teatru muzycznego Lutnia będzie najno- 
wsza operetka Lehara „Carewicz“. Wartošcio 
wy ten utwór muzyczny wystawiony zostanie 
na jubileusz 30-letniej pracy teatralnej zasłużo 
nego kapelmistrza Mieczysława Kochanowskie 
go. Premjera odbędzie się we wtorek 7-go iu- 
tego. Bilety już nabywać można w kasie Lut- 
m. 

— Teatr Wielki na Pohulance. „Tani po- 
niedzialek“. — Dziś 30 I. ostatni raz w sezo- 
nie reportaż historyczny — А. Tołstoja „Car 
Iwan Groźny”, w którym dzieje schyłku ży- 
cia najsroższego satrapy wschodniego od po- 
czątku do konca budzą żywe zainteresowanie 
widowni. Na czele całego zespołu dramatyczne 
go wystąpi w roli tytułowej dyr. Franciszek 
Rychłowski. Ceny miejsc od 20 gr. 

— Premjera „Księcia Józefa Poniatowskie- 
go". W środę dn. 1.IlI, jako w dzień imienin 
Prezydenta Rzeczypospolitej odbędzie się pre- 
mjera sztuki D-ra józefa Pollaka „Książe Józef 
Poniatowski“, osnutej na tle wypadków histo 
rycznych. 

— „książę Jozei  Poniatowski“. — Jutro 
we wtorek 31.1 widowisko historyczne sztu- 
ki D-ra Józefa Pollaka „Książę Józef Ponia- 
towski*. Widowisko zakupione zostało przez 
garnizon wojskowy. 

Wszystkie bilety sprzedane. 
W środę dnia 1-Il odbędzie się uroczysta pre 

mjera „Księcia Józefa Poniatowskiego", jako w 
dzień imienin Prezydenta Rzeczypospolitej. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
CASINO — Rajski piak. 
PAN — Arsene Lupin 
LUX — 10-ciu z Pawiaka 
HELIOS — Dzielni wojacy 
ADRIA — Romans porucznika 
HOLLYWOOD — Pod kuratelę. 

ŚWIATOWID — Przedziwne kłamstwo 
„Niny Pietrowny. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Między swoimi. — U znanej dobrze po- 

licji żony grożnego przestępcy Chmajki Kaga 
na (żydowska 16) dokonano onegdaj wieczo- 
rem kradzieży garderoby wartości kilkuset zło- 
tych. 

Kradzieży dokonano najprawdopodobniej z 
zemsty na tle porachunków osobistych. 

— NIEBEZPIECZNA ŁAŹNIA. — W zwią 
zku z wypadkiem porażenia prądem elektrycz- 
nym, jakiemu uległy w łaźni t. zw. Moskiew- 
skiej (ul. Zawalna) dwie kobiety, władze poli 
cyjne zarządziły zamknięcie części lokalu, — 
gdzie instalacje będą zmienione. 

Pożar. — W posesji przy ul. Bakszta 8 
należącej do Samuela Churgina powstał pożar, 
który został szybko zlikwidowany, tak, że nie 
wyrządził większych strat. 

— Skradzione samochodowe. — Z 

garażu przy ul. W. Pohulanka 44 skradziono 
na szkodę por. Kątkowskiego różne części Sa.: 
mochodowe. 

— PRZYCZYNY POŻARU PRZY ULICY 
STRASZUNA. — Władze 'śledcze badając 
przyczyny onegdajszego pożaru przy ul. Stra- 
szuna 13 powzięły narazie podejrzenie, że 
mógł on powstać z podpalenia. W związku z 
tem aresztowany był nawet dozorca tego do- 
mit. 

Obecnie wobec wyjaśnienia, że ogień zo- 
stał zaprószony przez nieostrożność wymienio- 
nego dozorcę zwolniono z aresztu. 

Ti AE A 
POPIERAJCIE L.0.P.P.l 

Mstry mon]aine 
Tygodnik Wołkowyski, czasopismo re- 

dagowane przez komitet złożony aż z ośmiu 
osób, mające osobno wydawcę i osobno re- 
dakitora odjpowiedzialmego, ma jak wszy- 
silkie pisma dział ogłoszeń. W  mumerze 
4-ym z dnia 29 stycznia czytamy: 

Kupię lub wypożyczę WYDRĘ SAMCA 
Wiadomość w administracji Tygodnika. 

Składam ofertę. Mam wydrę samca. 80 
em, długi, ogon spłaszczony około 40 em 
długości, sierść krótka, połyskująca, ciem- 
no-bruniatna, na spodzie jaśniejsza. Wyso- 

kiej kultury ducha sympatyczny, pełen ra- 

dości życia (mówią że przystojny), pozna 
chętnie młodą wydrę samicę celem wspól- 
nego spędzenia czasu. Małżeństwo niewy- 
kluczone. 

ZOO LLL 

Radio wiieńskie 
Poniedziałek, dnia 30 stycznia 1933 r. 

11.40—Przegląd prasy. Kom. meteor. Czas. 
12.10: Muzyka z płyt. 13.20: Kom. meteor. 
14.40: Progr. dzienny. 14.45: Słynni soliści (pły 
ty). 15.15: Giełda rolnicza. 15.25: udycja dla 
dzieci: „Baczność chłopcy* — wygł. Jerzy Za- 
paśnik. 15.56:Utwory  Prokofjewa i Francka 
(płyty). 16.10: „iKKolendy polskie" — pogad. 
St. Węsławskiego (z płyt). 16.25: Lekcja fran 
cuskiego. 16.40: „Bilans handlowy i bilans płat 
niczy“ — odczyt wygł. W. Jastrzębowski. 17.00 
Koncert kameralny. Komunikaty. D. c. koncer- 
tu. 17.55: Program na wtorek. 18.00: Muzyka 
lekka. Wiad. bieżące. D. c. muzyki lekkiej. 
18.4 „Z zagadnień bałtyckich" — odczyt li- 
tewski. 18.55: Rozmaitości. 19.00: Codzienny 
odcinek powieściowy. 19.10: Rozmaitości. 19.15 
Wil. kom. sportowy. 19.30: „Na widnokręgu”. 
19.45: Pras. dz. radj. 20,00: Skrzynka techn. 
23.15. Opera z płyt „Cyrulik Sewilski*. 22.55 
Kom. meteor. 23.00: Muzyka taneczna. 

WTOREK, 31 STYCZNIA 

11.40 Przegląd prasy, komunikat meteoro- 
logiczny i czas; 12.10 Muzyka z płyt; 13.20 
Komunikat meteorologiczny; 14.40 Program 
dzienny; 14.45 Muzyka popularna (płyty); — 
15.15 Giełda rolnicza; 15.25  Radjowa gazet- 
ka rzemieślnicza; 15.35 „Wśród książek*; — 
15.50 Koncert dla młodzieży (płyty). Objaśnia 
Zofja Ławęska; 16.25 „Wychowanie młodzie- 
ży polskiej na obczyźnie" — odczyt wygłosi 
S. Macieszewski; 16.40 „Margrabia Wielopol- 
ski' — odczyt wygłosi A. Śliwiński; 17.00 — 
Koncert; komunikaty;. dalszy ciąg koncertu; 
17.55 Program na środę; 18.00 Muzyka tanecz 
na (płyty); 18.40 „Litwa a Wileńszczyzna wo 
bec kryzysu gospodarczego* — odczyt litew- 
ski; 18.50 „Walka o szkołę polską zagranicą” 
— odczyt wygłosi Stanisław Dąbrowski; — 
19.00 Codzienny odcinek powieściowy; 19.1C 
Rozmaitości; 19.15 ,„„Co się dzieje w Wilnie?* 
— pogadankę wygłosi proi. M. Limanowski; 
19.30 Stanowisko Chopina w historji muzyki 
— odczyt wygłosi St. Brzeziński; 19.45 Pra- 
sowy dziennik radjowy; 20.00 Godzina życzeń 
(płyty); 21.00 Wiadomości sportowe i doda 
tek do prasowego dziennika radjowego; 21.10 
Retransmisje ze stacyj zagranicznych; 22.00 
Słuchowisko wesołe: „Medjum* — pióra Teo- 
dora Bujnickiego i Wojciecha Dąbrowskiego; 
22.30 Jazz na 2 fortepiany (Muzyka czeska): 
23.00 Komunikat meteorologiczny; 23.05 Muzy- 
ka taneczna. 
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BEZ RADJA W DOMU 
TO STRASZNA NUDA 
— MÓW! MARYSIA, 
KASIA, GERTRUDA... 
Każda pani domu sprawi sobie i do- 
mownikom wiele radości, zakład:jąc 

idealny komplet 

Detefon z Amplifonem 
Do nabycia w sklepie firmy 

BLOCK-BRUN 
Wilno, ul. Mickiewicza 31. 

ZANIEDBANE 
i ZNISZCZONE R Ę c E 

udelikatnia natychmiastowo, wybiela, 
chroni od łuszczenia i odziębienia 

KREM PRAŁATÓW 

PERFECTION 
Do nabycia w pierwszorzędnych per- 

tumerjach składach aptecznych, 

  

  

NAJWIĘCEJ | 

    

  

WĘGIEL Konc. „Progress“ 

KOKS wszystkich koksowień 

BRYKIETY «w. 
w szczelnie zamkniętych i zaplombowa- 

nych wozach loco piwuicy dostarcza 
PRZEDST. HANDL. PRZEMYSŁ. 

M+ DEULL, Wilno 
Biuro: Jagiellońska 3 tel. 811 
Skłdy: bocznica własna, Kijowska 8, tel, 999 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

° &гойка ed edcisków 

Prow. A. PAKA. 

     

  

     
  

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żołądka 
i jelit przyjmnje od 12 — 2 14—6   Kwiatowa 7, tel. 14-25,
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grodžiojyka 
— WYCIECZKI NARCIARSKIE. — W 

dmiu wczorajszym wyruszyły m Grodna 2 
zespoły kunsów narciarskich, do Toderko 
wiiec koleją, W Toderlkoweach pociąg ża- 
tmzymiywał się specjalnie dla. wygody mar- 
ciazy. 

Na miejscu urządzone byłło schronisko, 
gdzie otrzymamo pożywienie i gorącą her 

batę. : 
Drugą wyciecakę Zongamizowal K. S. 

81 pp. do Gór Kredowych, gdzie zebrała się 
aównież Sekcja Narciarska. Oficerów Szta- 
bu Rodziny Wojskowej i inni narciarze. 

— Z TEATRU MIEJSKIEGO. — W 
próbach pod reżyserją dyr. K. Opalińskie- 
go ostania niojwość Wlariszawy, „Kobieta i 
Szmaragd. 

— KOMUNIKAT KINOWY. — Wikrót 
ce w kinie Apollo, Dominikańska 26, „Ra- 
sputiim“, jako miekoroniowamy car Rosji. 

Dramat ten lilustinuje życie i ongje ero- 
'tyezne brutalnego chłopa syberyjskiego któ 
my umiał opętać dwór canski, i jako film 

szenie do pism miej- 

Р = 

Baczność! zeedosisu mie: 
Sprawdzcie 7. 

żądajcie koszto- 
rysów a bezwątpienis przekonacie się, iż 

ogłoszenia do SŁOWA oraz do 

wszystkich pism TANIO i bardzo 
wygodnie jest załatwić 

za pośredictwem BINTA Reklamowego 
S$. GRABOWSKIEGO 

Garbarska 1, 
tel. 82. 3 

  

Zanim dacie ogło- 

„ 
z 8 rr CA с 

Dźwiękowiac у 
Kino „ĄPOLL O" 

Daminik 26. 

  

   
    

   

    
    

   

Film o którym mówi cały świaił 

Światła wielkiego 
miasta 

w roli główuej fenomenalny artysta 
Charie Chaplin 

Niech nikt nie ominie sposobności 
ujrzenia tego arcstilmu, 

Wstęp 0d 49 gr. _ 

KINO „PALACE“ 
Grxaszk. 13. 

    

Potężny dramat z życia Carskiej Rosji 
t. 

Wichr 
W rol. gł John Barrymore, Camilla 

Hera i L. Waihe m. 
Sala dolrze cgrzana 

stęp 49 gr. 
    

Początek seznsów 
5 5. 6 15. — 8. — 18, 

Dla wszystkich, którzy byli w okopach strzeleckichli! 

Dlu matek, żon, sióstr i dzieci, które umierały codzień z oba- 
wy o życie swych najdroższych!!! 

Dla pokolenia, które może jeszcze przeźyć krwawą wojnę!ll 

PBKRELLE” 
W rol. gł. Warner Baxter, Leila Hyams i Al. Kirkland. 

KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATOWIDU 
GRODNO, Brygidzka 2. 

osnuty jest ma tle autentycznych pamiętni- 
ków: ks. Jussupowa, zabójcy Rasputina. 

W moli Rasputina nieśmiertelny Conrad 

Veidt. 
— SŁUSZNE ŻALE. Mieszkańcy ulicy 

Kalucińskiej wyrazili prośbę, aby za po- 
średniichwem maszego pisma zwrócić uwa- 
gę zarządowi elektrowni na brak od dłuż- 

szego czasu światła ma tej ulicy. 
Jeżeli przyjąć pod uwagę, że na tej u- 

licy chodniki są w niektórych miejscach 
wprost skandaliczne (Nr. 5), to żądanie 
mieszkańców o naprawę światła jest bar- 
dzo aktualnie i miależy go natychmiast na- 
prawič, 

Przy tej okazji zwracamy również uwa 
gę zamządowi elektnownii, że i ul. Przecho- 
dnia mie jest oświetlona, gdyż mie możemy 
uważać za oświetlenie jedną bardzo małą 

żarówkę, która „oświetla** obecnie całą u- 

licę. 
— GHOINKA DLA DZIATWY SZKOL 

NEJ. Stananiem Komitetu Rodzicielskiego 
przy żeńskiej szkole powszechnej Nr 6 
im .Kirólowej Jadwigi, urządzona Ł%9% 
dziś, dniia 29 bm. o godz, 14-tej w Domu 
Żołmierza, choinka dla dziatwy szadlnej. 

— NA WSI WCIĄŻ SIĘ BIJĄ. — Bi- 
jaityłki we wsiach przyjmują coraz gnoźmiej 

SJ sze formy. Młodzież bije się o dziewczyny, 
stamsi biją się o łąki, biją się na ślubach i 
ma pogmzebach jednem słowem przy każ- 
dej okazji li sposobności. Nie liczą się przy 
tem z możliłwemi konsekwencjami bijatyk 
i bamdzo częstio pozostaje ma polu bitwy 
trup, albo ktoś, któremu zadano ciężkie u- 
szkodzenie ciała, 

Nie więc dziiwmego, że wokanda posie- 
izeń Sądu Okręgowego prawie zawsze ob- 
£ituje w' sprajwy 0 zadanie ciężkiego uszko- 
dzenia ciała, 

Wszystkie te sprawy mają jeden: i ten 
sam przebieg. Zazwyczaj marzędziem bój- 
ki a zawet zbrodnii jest polano, kij lub ł0- 
pata. Piątkowe posiedzenie Sądu Okręgo- 
wego było właśniie zajęta temi sprawami. 

(Przed sędzią p. Merle stanął mieszka- 
niiee wsi Jeziorki, gmiiny Porzecze, Antoni 
Okscin, który iw! dniu 6 sienpniia 1932 r. po- 
lańem uderzył mieszkańca tejże wsi Alek- 
samdra Siemkiiewiciza, zadając mu ciężkie 

uszkodzenie ciała. 
IPo zbadaniu świadków: i wysłuchaniu 

przemówień stmon Sąd skazał Okscina na 
8 mies. iwiięzienia 5 ma mocy amnestji 

zmniejszył karę o połowę, 
Sprawą talk częstych bójek we wsiach 

powinny się zająć czynmiki miarodajne.Trze 

ba jakoś wyszukać środki, któreby podnio- 
sły poziom kulturallny naszej ssi. Trzeba 
czemś odixilee naszych chłopów od samosą- 
dówi i zająć ich umysły pracą kulturalną. 

— POŻAR I ŚNIEG. — W sobotę zrana. 
wybuchł pożar w domu p. Chazana przy 
ml. Piaskowej. Pożar powstał w mieszka- 

miu kapitaniostwa Ejsmontów dzięki temu, 
że piec w łazienice postawiono obok drew- 
mianiej przegródki, któma się zapaliła. Za- 
wkezwana straż pożamma mie mogła jednak 
dostać się do miejsca pożaru gdyż dzięki 

masom śniiegu samochody 'niie mogiły doje- 
chać do domu Chazama i strażacy wiadra- 
mi nosili wodę, aby ugasić pożar. 

Jak się dowiaujemy władze techniczne 
miagistnatu przystąpiły do zrewiidowamia 
całego mow wybudowianego domu p. Cha- 
ziena, celem ustalenia, czy 'wszystikie miesz- 
ikania zbudowamo mw tem sposób, aby nie 
były miebezpieczeństwem dla ich mieszkań- 
CÓW. 
       

   

  

Dziś wstęp 0d 49 gr. 

     

        

  

FIRMA RADJOWA „„F.ARMBRĘ““ 
Srodno, ui. Kominikańska 1 tel. 186 

Konto czekowe P. K. ©0. 82.157. 

POLECA ZA 160 ZŁ, GOTÓWKĄ 
3-1ampowy odbiornik radjowy, z lampami 
głośnikiem akumulatorem, baterją anodową 

i sprzętem antenowym 

przy zamawisułu naiuży wpiącić na P.K.O. N. 
82,157 zi, 20. Pozostałość za zaliczeniem. 

nowodfódzka 
— DRUGI DZIEŃ OBRAD DYREK- 

TORÓW SZPITALI. — W dniu wczoraj- 
szym zakończyły się obrady dyrektorów 
szpitali! powiatowych województwa. nowo- 
gródzkiego. Zjazd dostarczył wiele cennego 
materjału z dziedziny szpitalnietwa ma ob- 
szarze wojew. nowogródzkiego. Podamy je 
w jednym z najbliższych numerów! naszego 

l. 
— ORGANIZACJA BYŁYCH OCHOT- 

NIKÓW. — Z iniejatiywy p. Józefa Herma- 
ma (PKU Noiwogródek) powstał w Nowo- 
gródkiu komitet organizacyjny b. ochotni- 
ków W. P., który opracowuje statut dla 
zalimiteresowanej organizacji, oraz zwrócił 
się z apelem do b. ochotników W. P. o wpi 
sylwamie się na listę założycieli projekto- 
wiamego związku. 

— „O7TERY SIOSTRY" z WOROŃ- 
CZY.— £  raniem miejscowiego kierowni- 
Ika szkoły powszechnej w Horbatowiczach 

p. Stamisława Kowalczyka, odbyło się w 

m, Worończy przedstawienie amatorskie, 

mia którem odegranio sztukę sceniczną pł.: 

„Cztery siostry”. Sztukę odegramo bardzo 

ładnie. 
— ZEMŚCIŁ SIĘ I ODEBRAŁ SOBIE 

ŻYCIE. — W dniu 27 bm. spłonęła stodoła 
oraz chlew! z imwentarzem na szkodę Kisz- 
ko Mikołaja, mieszk, Kolomji Mieżma-Sło- 

boda pow. mieświieskiego. Okazało się, że 
pożar powstał wiskutek podpalenia, przez 
szwagra poszkodowanego Mikołaja Siemia 
nowicza, który tuż przy mieszkaniu szwa- 
gra, po podpaleniu, odebrał sobie życie. — 
Była to zemsta mia tle jakichś mieporozu- 
mień nodzinnych, 

  

— POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ. 

— W dniu 28 stycznia, o godzimie 20-ej od 
było się posiedzenie Rady Miejskiej, 

Jakikoliwiek zawierało omo 11 punktów 

pomządku dzienniego, to! jedniak zakiończyło 

się w ciągu 1 i pół godziny (szybkość mie- 
meldowana), radni żartują, że dlatego tak 

prędko (kończą zebranie, albowiem bur- 

mistnz nie zanządziłł przyszykować herbart- 

ki, 
Na mwistępie burmistinz odezyltująe ponzą- 

dek dzienny, zdejmuje z tegoż porządku 
punkt 3 „Uchwalenie statutu dla pracowni 
ków miejskich”, gdyż statut ten mile został 
przyjęty, prze Komisję regulaminowio-praw 

ną. 
Następnie radny Głąbiik uzupełnia po- 

rządek dzienny, iwstawiiając nagły wniosek, 
w sprawe przyjścia z pomocą bezrobotnym. 

poczem ponządek zostaje pnzyjęty. 

Protokuł z  popirzedniego posiedzenia 
przyjęto, a resztę poszło też [bardzio szybiko, 
trochę pomówiomo przy pumkcie 2 restryk- 
cje budżetowe 'w! budżecie nia mok 32—33, a 
to dlaczego niie otrzymali radni wykazanych 
sum, protokułu Kom. budżetowej, gdyż to 
było koniecznie, narmieti dlatego, że mie wszy 
scy mozumieją wyraz „restrykcje”, może 

miał i rację ten radny bo dlaczego nie by- 
ło użyć w tym wypadku wyrazu polskiego 
i któmy bylby: dla wszystkich  zrozumiiały 
„ogramiczeniie*, wreszcie jedmak zmniej- 
szono budżet o 132.800 zł. 

Dalsze punkty porządku dziennego zrie- 
fenowalt p. burmistrz, a miamiowlieie spra- 
wę pomiarójw miasta, polegającą ma zerwa- 
mim poprzedniej umowy z inż. Jerome i za 
wamcia z niim umowy likwidacyjnej, przy- 
czem p. Jeromie za pobrane zaliczki ibędzie 
ikienował nadal mobotami do czasu zlikwido- 
wiamia tych zaliczek. 

Sprawię rynku 3 Maja Magistrat: skiero 
wał do Sądu Apelacyjnego. 

Oba sprawozdania przyjęto do wiado- 
mości. 

Następny punkt sprzedaży krwii z rzeźni 
miejskiej zreferował p. wice-burmistnz Wiin 
mikow, umowę o sprzedaży; kariwii po 10 zł. 
za beczkę zaliwierdzomo. 

Następnie 3 punkty porządku przyjęto 
bez dyskusji do wiadomości, poczem przy- 
stąpiono do mozpatrzenia wniosku radnego 
Głąpiika (w sprawie pomocy bezrobotnym. 
Radny Głąbik w krótkiem uzasadnieniu pro 
si 0 uchwialenie dodańtikowo у) budżecie na 
1932—33 jeszcze 3000 zł. ma jpomoc bezro- 
bolinym, Magistrat proponuje 2000 zł, 
Wniilosek radnego Głąbika uzyskuje więk 
Szość, wobec czego uchwalionło ma pomoc 

| SOP WW OWO OD WD GDOWAOOOWOGRZOO PE BOR TONE GPEYCYGDOWGKEŃ _ deziobotmym 3000 zł., przyczem frakcja sa- 
S SU TIPAS IIS TS TSRS SSR TTT RRT T ITA ST TS TT TSO SIENOS 
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Podwójne życie Jimmy Dala 
W ciągu kilku sekund, Śmiertelnie 

ranny zbrodniarz leżał nieruchomo pa- 
trząc pustym wzrokiem przed siebie. Na- 
gle ciałem jego zaczęły wstrząsać gwałto 
wne dreszcze i skurcze... z gardła wyc- 
wał się dźwięk, jakiś przedśmiertny chi- 
chot — zbrodniarz wyprostował się i 
podniósł do ust drżącą rękę, potem opadł 
ciężko, uderzając głową © podłogę... i 
zanim Dal zorjentował się, co się stało, 
zbrodniarz wyzionął ducha. 

Obok zmarłego leżał mały flakonik. 
Dal podniósł i powąchał flakonik. Na 
dnie zostało trochę przezroczystego pły- 
nu — pewnie tego samego, którym po- 
przedniej nocy zabito królika i... Traver 
sa. Była to trucizna, działająca momen- 
talnie! Przyczem zapewne nie zostawiała 
śladów w organizmie. Ci ludzie umieli 
tak dużo! 

Natężone nerwy w twarzy Dala roz- 
prężyły się: Sprawiedliwości stało się 
zadość... 

Ale śmierć nachylała się nadal nad 
nim samym i nad Marją! Jeszcze parę 
godzin, a wszystkie męty społeczne ru- 
ną na Larry-Upiora, by go zgnieść. 

Trzeba uciekać i ratować Marję, — 
ona może się uratować. 

Schował flaszkę do kieszeni, zerwał 
szarą pieczątkę z drzwiczek kasy i szyb 

    

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

ko rozrzucił po podłodze pieniądze -— 
przecież miały wrócić do Marji, nie na- 
leżało ich ruszać! Zamknął okno, z zi- 
mną krwią zacierał wszelkie ślady obec- 
nosci w domu obcych osób. Rozrzucone 
pieniądze świadczyły wymownie o przy 
czynie walki pomiędzy dwoma wspólni- 
kami. 
, Dal rzucił rewolwer koło samobójcy 
1 podciągnął ciało „Lassala* do biurka. 
Teraz wyglądało to tak, że nie mogło 
być wątpliwości, iż zmarły telefonował 
i upuścił słuchawkę przed śmiercią. 

Drugi rewolwer leżał koło drugiego 
trupa. Dal zatrzymał się na progu i о- 
statni raz spojrzał po pokoju. Wszystko 
było tak, jak musiało wyglądać. Droga 
była wolna — Marja mogła spokojnie 
wrócić do swego domu i bogactw. 

Ale czy on się uratuje? Larry-Upiór 
nie mógł liczyć na wzgłędność podzie- 
mia, ale może Jimmy Dal się uratuje? 

Z uśmiechem wpół triumfalnym, a 
wpół zmieszanym, wyszedł do przedpo- 
koju, otworzył drwi i zaczął uciekać. 

ROZDZIAŁ XVI 
„ŚMIERĆ SZAREMU ZNAKOWI*! 

, Dal biegł, nie czując nóg pod sobą. 
Nie było mowy, żeby zdążył dopaść do 
„Świątyni Tajemnic”, zanim Sroka po- 

stawi swą wiadomością całe podziemie 
na nogi, ale Dal mógł liczyć, że wymknie 
się im, dopóki zdołają zorganizować ja- 
jąś akcję, przeciw niemu. Było to jego 
jedyną nadzieją! Sroka wyprzedził go na 
dobry kwadrans, szybko biegnąc, Dal 
liczył, że odrobi z pięć minut. Więc zbro 
dniarze, mieli o dziesięć minut czasu 
więcej, niż on! 

lle czasu potrzebowali, żebyć ruszyć 
przeciw wrogowi. 

W „Świątyni Tajemnic" były ubra- 
nia i rozmaite papiery w kieszeni Dala. 
Czy zdąży uratować je? Gdyby zdążył 
przebrać się i uciec, oboje z Marją by- 
liby wolni nazawsze. Za kilka godzin po- 
licja wyłapie i unieszkodliwi wszystkich 
członków szajki. Szpicle przestaną się 
snuć dokoła jego domu i życie Jimmy 
Dala popłynie spokojnem, równem  ło- 
żyskiem... 

Tak, jeśli zdąży dobiec... ale jeżeli 
Sroka wyprzedzi go, jeżeli dokumenty 
Dala dostaną się do ich rąk — i cały 
świat się” dowie, że „Szarym Znakiem” 
nie był Larry-Upior, ale Jimmy Dal, wte 
dy — głucho zazgrzytał zębami, — wte- 
dy wszystko przepadnie! 

Zbrodnie, których nigdy nie popełnił 
przyłączą się do przestępstw, które do- 
konał i nazwisko jego zostanie obryzga 
ne błotem i krwią! 

Co wymyśli Sroka? Naturalnie, będą 
to same kłamstwa!.. Sroka będzie starał 
się przedstawić fakty tak, by nie padło 

  

Drukarnia wyda wnictwa „SŁÓW. 

  

Dźwiękowe-kino Dziś! 

„REWJA“ 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramsia 5. 

BIAŁY $ŁAD 
nazwany słasznie perłą polskiej produkcji filmowej. 

Program steaiczny obejmuje tańce góralskie (balet R. RADWANA). 
Pieśni sabałowe i osolicznościowe djalogi w somoszycji i wykonania prof, LUDWIGA i HEKDRYCHOWKY 

  

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS 
Aleksander 

już futro Inauguracyjna premjera! 

i „Oul pro Gao“ MAREA RUNOWIECKA wedetta rewji stołecznej, 

Polski Chev:lier 
mlabieniec płci pięknej 

niezrównany wykonawca piosenek charakterystycznych. — Śpiew - 
Marieny Dietrich nowa gwiazda Tatullach 
Bankheadi Garry Coopar w przebsjn świat. 

sukces na ekranach Ameryki i Europy. — Ceny przystępne. — Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.20 

Tylko jeszcze dziś „PAT i PATACHON'" jaso 
Na scanie: 

SUCHCICKI 

SZATAN 

Gościnne występy zuanych 
„DZIELNI WOJACY'* 

artystów teatrów „Morskie Oko” 

Stanisław BELSKI 
Humor aktna ja etc, Na exranie: Sobowtór 

ZAZDROŚCI zr. nał największy 

  

DZWIĘKOWE KINO 

„CASINO“ 
Wielka 47, tel. 15-41   Dziś największy film sezonu p t. 

RAJSKI PTAK 
Przepiękne oryginalne pieśni miłosne na hawajskich gitarach, Wszystkie zdjęcia zrobione na wyspach hawajskich,= Nad 
program urozmaicone dodatki dźwiękowe. Pocz. seansówio g.4 6,8110,20,w dnie świąt. og 2. Dla młodzieży dozwolone 

Ceny na wszystxie seanse znacznie zniżoRe. 

genjalnego króla reżyserów K. 
ViDORA z udziałem dawno mie- 

widzianej Dolores del Rie 

  

Dźwięsowe kino 

„PAŃ” 
Wielka 42, tel. 528     Dźwiękowe kine в * 

HOLLYWOOD n obrazie 
Mickiewiczaj22 bt 

tei. 15-28, 

ejallistycznia wstrzymała się od głosowania, 
iwiobec czego p. burmistrz zwracając się do 

ławy socjalistycznej mówi: „Jakto wy mie 

głosujecie az bezrobotnymi" i otrzymuje od 

powiedź, że radni socjaliści ustosunkowują 

się od takiej pomocy: jak obeenoie negatyw. 

mie, wobec czego bummistrz zapowiada, że 

ma! przyszły rok zaprosi p.p. socjalistów, a- 
by: mozkazali, jak należy to zrobić, 

Następnie znów! weszła na warsztat 

sprawia. licznilków i po gorących debatach 

ma. winiosek radnego Głlabika. zwolniono od 

przymusu zakładania licznika jedniopokio - 

jowego mieszkamia (pokój z kuchnią). 

Zalleconą przez  Wydziiał iPojwiajtowy 

spraixę obniżenia poborów zarządu miasta 

przekazano Komisji budżetowej. 

Po załatwieniu jeszcze kilku drobnych 

spraw posiedzenie zamknięto. 
— ZABÓJSTWO. — W nocy z 27 na. 

28 bm. we wsi! Podosowce gm. Dobromyśl 

został zabity z broni palnej przez okno Jan 

Lerzyk. 
Na miejsce wyjechał kierownik wydz, 

śledczego .„ Buszkiewiicz. 
Jesit ko dż dmugie zabójstwo (po Miz- 

gliemze) w miesiącu styczniu wi gminie Do- 

słonińńrka 
— NOWE KÓŁKO MŁODZIEŻ ' KRA- 

JOZNAWCZEJ W SŁONIMIE. -— Dowia- 

dujemy się, że w tych dniach zosiało Zor'ga 

mizowame Kėlko Miodzieży Krajoznawczej 

przy Państwowem Seminarjum Nauczyc. 

Męsk. w Słonimie. Rz 
Nowej tej placówce krajoznawczej ży- 

czymy powodzenia w. rozwoju i w pracy. 

NIEšwiež 
— ZEBRANIE PREZYDJUM SŁONIM- 

SKIEGO ODDZIAŁU P. T. K., OPIEKU- 
NOW I DELEGATOW KOL MLODZIKAY 

KRAJOZN, — W! dniu 30 bm., o godz, 17 
w lokalu starostwa, pokój nr. 6, odbędzie 

się zebraniie prezydjum  słonimskiego od 
działu P.T.K., Opiekunów i Delegatów Kół 
Młodzieży: Krajozn. о następującym porząd 
ku dzienm. 

1) spraiwozdamie z diałalności Kół Mło- 

  

2) wnloski i zamierzenia na przyszłość 
3) sprawa wielkich meza e słonimskich 

i udział w miech Kół Młodzieży Krajozn. 
4) sprawa szlaków turystyczaych i 
5) wolne wnioski. 

— KURS NARCIARSKI DLA PAŃ. — 
Klub sportowy) i Komenda Obwodu P.W, 79 
p. organizuje kursa marciarskie dochodzące 
dla Pań i Panów. 

Rozpoczęcie kursu z dniiem 29 stycznia 
1933 r. przy: Klubie Sport. 79 p.p. 

Qzas trwamia kunsu 2 tygodnie, tj. od 
dnia 29 stycznia do dnia 12 lutego 1933 
roku. 3 

Zajęcia: odbywać się będą codziennie od 
godz. 14—17. 

Miejsce zbiórki uczestniczek kursu w sa 
li kina žomierskiego 79 pp. 

TRS 

  

na niego najmniejsze podejrzenie. — 
Przecież miał na sumienfu śmierć jedne- 
go, jeżeli nie dwóch ludzi. 

Ale przygody Sroki nie interesowały 
nikogo. Ważny był tylko jeden fakt: 
Szary Znak — to Larry-Upior! 

Sroka miał dwa powody do wzburze- 
nia tłumu przeciw Larry-Upiorowi. Zem- 
sta za wykradzenie pieniędzy i chęć usu 
nięcia ze świata świadka, który był o- 
becny przy zabójstwie Henryka Lassa- 
la! 

Przecież on nie wiedział o „spowie- 
dzi** umierającego zbrodniarza! 

Larry-Upior wślizgnął się do ciem- 
nej sieni i ostrożnie dotarł do swych 
drzwi. Wszędzie cisza! Więc nie byli ru 
jeszcze — Dal miał czas. Wbiegł do po- 
koju, zamknął drzwi, obejrzał czy dobrze 
zamknięte okienice i śpiesznie zabrał 
się do dzieła. 

Położył nabity rewolwer na stole i 
zaczął zrzucać ubranie. Wyjęte ze skryt- 
ki rzeczy Dala zastąpiły zrzucone ubra- 
nia. Nawpół ubrany Dal usiadł przed lu- 
strem, by zmyć maskę Larry-Upiora. By 
ła to długa i przykra robota. Właśnie 
wstał, by podejść do miednicy, kiedy 
szelest za drzwiami zwrócił jego uwa- 
gę. Stanął, gotowy do walki, z rewolwe- 
rem w ręku... 

Ktoś był za drzwiami! Skrzypnęła po- 
dłoga w korytarzu. Dal przylgnął do 
drzwi uchem. Ostrożne kroki zbliżały 
się... już były przy drzwiach — zatrzyma 
ły się. Dal położył palec na rynglu i skie 

BERT: zę 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe, — 

Uczestniczki (kursu winne posiadać włas 
ny sprzęt narcianski. Dla Pań, które nie po 
siadają własnych nant — kierąawnik kursu 
będzie mógł wypożyczyć sprzęt narciarski 
w ilości 5 par. 

Kurs prowadzonty jest bezpłatmie. 
Kierownik kursu został wyznaczomy 

ppor. Banach z 79 pp. 
— KURS NARCIARSKI DLA PANÓW. 

Rozpoczęcie kursu z dniem 29 stycznia do 
dniia 12 lutego br. 

Ozas trwamiia kursu od dnia 29 stycznia 
dodnia 12 lutego br. 

Zajęcia odbywać się będą w każdą :0- 
botę i miedzielę od godz. 15—17. 

Miejsce zbiórki (w sali kina żołnierskie- 

go 79 pp. 
Uczestnicy kursu winini! posiadać włas- 

ny, sprzęt narciarski, ewent. kierownik kur 
su będzie mógł wypożyczyć 5 par mart dla 

uczestinilków miieposiadających sprzętu nar- 
ciamskiego. 

Kurs prowadzony jest bezpłatnie. 
Na kierownika kursu został wiyznaczo- 

ny ppor. Kuś z 79 pp. 
— KURS DLA SEKRETARZY GMIN- 

NYCH. — Z imicjatywy pana Wojewody 
Nowogródzkiego odbyły «ię w Nieśwież 

3-dniowie kursy w dn, 23—-25 stycznia r , 
dia sekretarzy gmin wiejskich pewia: 
Sto:prtkiego i mieświeskiez. Oiwarcia ) © 
su dokioniai miaczelnik Wydziału Samom: 

wego Województwa Nowogródzkieg > p 
lestyn Galasiewicz, w obecaoszi starosi, 
par”. nieświeskiego p. Czachowskiego. Na 
progrem kursu złożyły się następujące re- 

feraty: 1) Zasady spółdzielczości — na- 
czelnik wydz. sam. p. €. Galasiewicz, 2) 
Postępowanie Administracyjne— zast. sta- 
mosty p. (H. Kuroczycki, 3) Zasady ra- 
dhumikowości i budżetowamiia—Kier, H. Ka- 
eżyński, 4) Rola społeczna sekretarza gmi 
ny — wizytator p. H. Błażowski, 5) Ро-- 
bór i egzekucja podatków — delegat Izby 
Skarbowej p. S. Rółewicz, 6) Organizacja 
władz adm, ogóln. — radca p. W. Wiernie- 
iwicz, 7) Ustrój sam. gm. włojewództiw 
wschodnich i finanse komunalne — Insp. 
Sam. Gmin. p. A. Błażewicz i 8) Sprawy 
wojskowo - poborowe — Ref, Starostwa p. 
K. Jabłoński. 

Sądząc z przebiegu kursu i wymiany 
zdań wypada: stwierdzić, że przyniosły one 
pożytek dla pracowników gmin i przyczy 
mią się do usprawnienia pracy. ` 

Po zakończeniu kursów, zamknięcia któ 
rych dokonał radca p. W. Wierniewiez, zwie 
dzamo Zamek ks. Radziwiłła w Nieświeżu. 

Lekarze 
FREE СВ 
— 

    
   

  

DOKTUR 
Zygmunt 

  

DOKTOR 
Janina 

PIOTROWICZ- 
JURCZENKOWA 
ordyvstor Szpit Sawicz 
cheroby skórne, wene- 
ryczne i moczopł:iowe 

przeprowadziła się 

wileńska 34 
Ii piętro 
przyjmuje 

od 5 — 7 wiecz, i 

choroby 
syłilis, skórne i moczo- 

płciowe, Przyjmuje rano 
7—8ipół i 3—6 
wieczorem ui. Zamkowa 
Nr. 15 m.2 

  

Dr.Ginsberg 

rował lutę poprzez drzwi na niewidzialne 
go wroga. 

Wtem poprzez szparę, 
raźny szept: 

— Jimmy, Jimmy! Czy jesteś! Prędko 
odpowiedz... Czy jesteś tu? 

Ona! Poco ona tu przyszła? Czyż 
ona nie rozumie, że to jest najniebezpie- 
sze miejsce w Londynie? Jakiż z niego 
głupiec, że nie zdążył jej uprzedzić! 

Wślizgnęła się przez uchylone drzwi, 
szepcząc, zdyszana i przestraszona: 

— Oni już idą tu!.. Nie trać ani chwi- 
li! Kiedy Sroka wybiegł z domu  pobie- 
głam za nim, ale... — spróbowała uśmie- 
chnąć się.,, — nie mogłam zrobić inaczej. 
nie mogłam zrobić tak, jak chciałeś.. mu- 
siałam dowiedzieć się, co się stało? On 
powiedział, że ty 

doleciał wy- 

śli, że znałam ciebie, jako Larry-Upiora, 
jak wszyscy w podziemiu. Pobiegł pro- 
sto do domu, gdy Ajka i wpadł 
między szajkę Czerwonego Mola, 
Połuszki, Tomsa, i innych. Oni tu zaraz 
będą. Wiadomość rozniosła się błyska- 
wicznie. Zaraz tu zjawi się tłum, całe 
podziemie Londynu! Uciekaj prędzej! Ji- 
mmy!.. 

Uciekać! Przecież był teraz nawpół 
Dalem, a nawpół Larry-Upiorem! Za 
pięć minut będzie gotów. Ale pewnie 

będzie już zapóźno.. a ona? Co będzie 
jeśli ją tu znajdą. 

— Dobrze, — powiedział spokojnie. 
-— Zaraz będę gotów. — A ty uciekaj 

   

występują razem 
w świetsym filmie 

2) Z powodu ogromnego powodzenia został utrzymany jeszcze 2 dni jako nadpro- 
gram największy film Rene Claira „Niech żyje wolność" Miłośnicy kina. Skorzystsjcie z okszji.— Początek o godz, 2-ej 

23 tel. 8-49. NA BALE 
Kudrewicz ZABAWY dajemy to- 

Weneryczne, war na KOMIS. 

choroby skórne wene- wygody. 
ryczne i moczopłciowe. go 18 — 4. tel. 13-01. 
Wileńska 3, od 8 — 1 Od 2 do 6 w. 

В РЕ SOP — — 

jesteś „Szary Znak”. Į 
Mnie on nie podejrzewa o nic. My-- 

Redaktor w/z Witokd Tatarzyński. 

Dziś! Wielka sensacja dia Wilna! Najwspanialszy pedwójny program 
1) Po raz pierwszy dwaj słynni bracia, ulubieńcy publiczności 

JOHN i LIONEL BARRYMORE 
(DZENTELMEN - WŁAMYWACZ). 

„ARSENE LUPIN" 

Dziś! Perła humoru i wesołości z udz, znanego wszystkim z tilmów „C. K. Feldmarszałek* i ,„On i jega siostra” 

Pod kuratelą 
Pocz. o g 4, 6,8 i 1020, w dnie świąt o g. 2 ej. 

PRZETARG 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w 
Wilnie ogłasza na dzień 14 lutego 1933 r. prze 
targ na roboty budowlane konserwacyjne i 
drobne nowe. Bliższe szczegóły w Monitorze 
Polskim Nr. 14 z dnia 18 stycznia 1933 r. 

i UM I i 3 

OGLOSZENIE Nr. Z. — 2611-32 r. 
Przewodniczący Wydziału VI Cywilnego 

Sądu Okręgowego w Wilnie niniejszem ogła- 
sza, iż w dniu 11 lutego 1933 roku o godzi- 
nie ll-ej w tymże Sądzie będzie rozpatrywa 
na sprawa Ancuty Eugenjusza 0 odroczenie 
wypłat. (Nr. Z. — 2611-32). 

Wszyscy wierzyciele wspomnianego Ancuty 
Eugenjusza mogą przybyć na rozprawę celem 
udzielenia Sądowi wyjaśnień. 

Przewodniczący Wydziału 
(—) podpis nieczytelny. 

GABIRET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wiino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
| kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, t- 

į 

  

suwa jej skazy i braki. Masaž kosmetye2- 
į ay twarzy. Masaż Ciała, 

szczuplający (panie). Natryski „fiormons* 
według prof. Spuhła. Wypadanie włosów. 
lupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosm 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

  

elektryczny 

  

  

  

W. Z. P. 

POPIERASCIE Poszukiwany 

L G p e dla 2 panó , Saka: 
a a 53 ką. Zgł, do Administr. 

= maa w  „Śława* dla P. 

ŚABBAGRAŻ CA BAROWE оаы SE 

Kupuo ЗАЬАа : AAAABAAAAA AAA 

I SPRZEDAŻ Posady 
„PO TRZE B NA 

WINA ochmistrzyni do gospo 

oryginalne - francuskie darstwa na wsi z do- 
biale na /KRŪSŽON — ieit Sau cwami r 
Entre de Mers but. zł. która się zna na dro- 
3.85. Graves _ but. zł, DiU, nierogaciźnie, wę-- 
4.50. Targon SCHROE- dlinach itd. Adres: 

  

DER © ŚCHILLER. --- Szemetowszczyzna - - 
Czerwone na GLIN - 0: B. Skirmuntowa. 
WEJN Bordeaux - Su- "KGK 
perie but. zł. 3.85. — 
Rumuńskie, Muskat, — OSZUKUJĄ 
Deserowe but. zł. 3.60. PRACY 
oraz wielki wybór od-  WYYYYYVYYYYYYYtWyty 

  

Rządca majątku 
z praktyką w Poznań- 
skiem, na Pomorzu i 
Wileńszczyźnie w więk- 
szych majątkach poszne 
kuje posady, Oferty K. 
Szkuolarczyk — Lemd- 

leżałych win. wyższych 
gatunków' i  spirytual- 
lij poleca D-H BANEL 

S-ka ul. Mickiewicza 

SALA ABAP ADAM MAZ SIA 

  

ów, Lokale | "** - FEFTUTYWYTEFYW=""- _ WONIĄ SZCZAWNIE 
ODNAJMĘ 
2—3 POKOJE Lekcje 
używalnością salonu D LA 
kuchni. _ Wszystkie iekcyj irancuskisgo -— 

Piłsudskie - korepetycje —niedee 
go. Mickiewicza 43 -- 
11 tel. 794 od 2 — + 
po poł. 

    

zaraz. Spotkamy się, — uśmiechnął się 
odważnie, — wiesz mój adres... 

Przerwała mu potrząsając energicz- 
nie głową: 
— Nie, Jimmy! Czyż możesz tak ucie 

kać? To byłoby gorsze, niż pozostawać 
Larry-Upiorem. Ubieraj się prędko.. a ja 
poczekam na ciebie. 

— Nie, nie— krzyknął ze zgrozą. — 
Uciekaj, biegnij Marjo, nie czekaj ani 
chwili! Przecież ryzykowałaś już dosyć 
przychodząc tu, by mnie uprzedzić. Te- 
raz uciekaj! — na miłość Boską! 

Duże, przepiękne oczy, takie młode i 
gorące, pod siwą peruką przebrania, u- 
śmiechnęły się. Pokiwała głową przeczą- 
co: 

— Ja ciebie 
immy! 
. Serce Dala ścisnęło się i buchnęła w 

nim, radość ze świadomości, co znaczy 
ły te słowa! Ale momentalnie, ostre, bo- 
lesne przerażenie zastąpiło radość. 

— Słuchaj! — szeptał w rozpaczy. 
— Musisz uciec! Nie możesz ryzykować, 
Marjo. Teraz będziesz wolna i bogata, 
możesz być znowu sobą — piękną, mio- 
dą dziewczyną! Ten człowiek, który cię 

nie zostawię samego, 

skrzywdził — nie żyje.. tamten drugi, 
wódz szajki — także! Rozumiesz, czem 
to jest dla ciebie! Nie mam czasu opo- 
wiedzieć wszystkiego — nie mogę! 
Sztab „Centrum* był w domu twojego 
„Stryja”. Policja wyłapie ich wszystkich 
dziś jeszcze. 

(D. e. n.) 

    

  

 


