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Incidif ia Scillam Nowe walki chińsko-japońskie 
Atak wojsk japońskich na Szan-Hai-Kwan 

Niemal niepostrzeżenie pojawiły się 

na naszym horyzoncie gospodarczym 

dwie rzeczy, które w roku, jaki rozpoczy 

namy, zaważą u nas niezwykle silnie. 

Zacznijmy od pomyślnej. Przez długich 

kilka miesięcy jednej się rzeczy w Pol- 

sce lękano i w jednej pokładano ostat 

nie nadzieje. Bezrobocie szalejące w 

Niemczech, rozpoczynające się na więk- 

szą skalę we Francji —— stanowiło d!a 

nas bardzo poważną groźbę i wróżbę, 

że kilkudziesięciotysięczna rzesza na- 

szych robotników, zatrudniona w górnic 

twie, rolnictwie i przemyśle francuskim 

ulegnie w pierwszym rzędzie, bo przed 

robotnikiem miejscowym, redukcji i 

wróci do kraju. A wówczas?- Jedni wi- 

dzieli w ten nowy ekonomiczny sciężar, 

jaki na nas spadnie, olbrzymi wzrost 

mas bezrobotnych w Polsce, zaostrzenie 

kryzysu. Dla innych oznaczało to nu- 

wych kilkadziesiąt tysięcy głodnych, er- 

go niezadowolonych, ergo materjał po- 

datny do „rzucenia na ulicę”, do wy- 

grywania ich w nowym ataku na „pol- 

ski faszyzm*. Tem się tłumaczy skąd- 

inąd trudny do zrozumienia fakt, że gdy 

w październiku, listopadzie i grudniu o 

losy naszej robotniczej emigracji tro- 

szczyła się i niepokoiła cała prasa, to 

nie niepokoiły się tylko i zachowywaiy 

prawdziwie olimpijski spokój tylko pis- 
ma... „robotnicze*. Chodzi oczywiście o 

organa socjalistyczne. Obliczono tam -- 

całkiem słusznie — że tych kilkadziesiąt 

tysięcy bezrobotnych, odesłanych do kia 

ju, to jakby odsiecz, jakby nowe posil- 

ki w walce o raczej mizernych dotąd re 

zultatach. Wobec takich nadziei konkiut 
ny fakt bezrobocia nowych tysięcy scho 

dził do rzędu rzeczy ubocznych. 

Myślący inaczej żyli jednak przed 

zmorą tej strasznej możliwości: jeden 

dekret francuskiego ministra mógł pocią 

gnąć dla nas, jeśli nie skutki oczekiwar'z 

przez PPS, to iednak bardzo ciężkie po- 

gorszenie sytuacji. Obecnie dowiaduje- 

my się z Francji, że niebezpieczeństwo 
to mija. W chwili obecnej nie ma już 

mowy o generalnych redukciach robotii- 

ka obcego we Francji. W szczególności 

niema mowy o polskich. Pozwoliła na to 

i sytuacja gospodarcza Francji, i do- 

konała tego rozumna, systematyczna, 

przewidująca akcia'naszej'placówki'dyplc 

matycznei w Paryżu. Długie tygodnie 

rządowych wysiłków, naszej urzędniczej 

działalności osiągnęły swój skutek. 

Mamy właśnie numer polskiego „Wia 

rusa“, pisma emigranckiego z Liege. Jest 

to właściwie pismo robotnicze, jakiego 

w kraju nie mamy. Właśnie czytam ar'y 

kuł omawiający te sprawy i omawiający 

jeszcze jedną, przez nas tu pominięta. 

Mówi o niej twardo, mówi o niej ostre 

W ciągu tych kilku miesięcy, które wi- 

Siały nad naszymi groźbą utraty pracy, 

robotnicy stanęli wobec jaskrawego wy- 
razu zdrady socjalizmu. Nikt inny jak so 
cjaliści belgijscy nie rzucili i nie forso- 
wali ze wszystkich sił hasła, by w pier- 

wszym rzędzie redukować robotnika Oi/- 

cego, Polaków, Czechów, Serbów. Niki 

inny, jak socjaliści francuscy nie podjęli, 

nie przepierali u siebie tego postulatu. 

To była postawa socjalizmu  międzyna- 

rodowego. Postawa socializmu polski>- 

go była bierna: „Wrócicie do kraju, zr» 

bimy masówki*. „Masówka* to nie jest 

jednak cel marzeń robotnika, obietnica 

masówki to nie było to, czego nasza e- 

migracja robotnicza oczekiwała od PPS. 
Dziś ta postawa socjalizmu wydaje 

się nam jakby umyślnie stabrykowaneu: 

tłem, na któremby tem korzystniej w;y- 
padła postawa rządu. Ten „iaszystow- 

ski“, „reakcyjny*,  „militarystyczny“ 
rząd zrobił jednak co mógł, by robotni- 
cy polscy na Zachodzie nie utracili pra 

cy. Nie zawsze dbał o nich należycie, 
nie zawsze dbał o warunki ich pracy, a- 
le w tej decydującej chwili nie zawiódł. 

Po przez łamy pisma emigranckiego wy 
czerniły się wielkiemi zgłoskami te trzy 

momenta: wroga postawa  socjaliza:u 

międzynarodowego, biernie zadowoiona* 

socjalizmu polskiego, pomocna, opiekuń 

cza rządu Piłsudskiego. Zmora paromie- 

sięcznej niepewności wryła te trzy ma- 

menty w pamięć  kilkudziesięciotysięcz- 

nej armji bardzo, bardzo głęboko. 
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Sterując z uwagą, by nie natknąć się 

na niebezpieczeństwo redukcyj na Za- 

chodzie, nie dostrzegliśmy niemal, że 

gdzieindziej grozi .nam ani o trochę mniej 

poważna klęska: gdy państwa Imperjum 

Brytyjskiego radziły w Ottawie, drželi- 

śmy o to, że nasze bekony i nasze mas- 

ło wyruguje z Londynu rolnictwo kana- 

dyjskie. Nie przeczuliśmy tego, że w kil 

ka miesięcy po gospodarczem zacieśnic- 

niu węzłów, jakie łączą kraje Jerzego V 

państwa skandynawskie zgłoszą do te- 

go akces.. Jest to dziś faktem dokonanym 

a obecnie opracowuje się tylko warunki 

i plan tego akcesu. Nasza prasa gospo 

darcza dzwoni na alarm: rozszerzenie 

Ottawy na Skandynawję oznaczać bę- 

dzie wyparcie węgla górnośląskiego 

przez węgiel angielski. Nie trzeba objaś- 

niać, jak ciężką może to być stratą. 

Pamiętamy dokładnie, iak to strajk 

górnictwa angielskiego w 1926 toku, pa 

zbawił Skandynawję dostawcy węgla, 

jak później energiczna współpraca rzą- 

du z producentami śląskimi umożliwiła 

nam utrzymanie zdobytych w epoce tej 

wyjątkowej koniunktury pozycji. Nowe 

rynki Śląska zaciążyły ogromnie na na- 

szej działalności tych lat: one to zreali- 

zowały Gdynię, dla nich to sypano na- 

syp pod tory olbrzymiej magistrali wę- 

glowej Śląsk -— Bałtyk. 

Polityka ekonomiczna państw skandy 

nawskich rozumie kryzys, jako wynik 

barier celnych i haseł samowystarczal- 
ności: dążyła do obalenia tych  barj:r 

między Danją, Szwecją i Norwegją, dą- 

ży teraz do gospodarczego „wcielenia“ 

swego niejako w ramy Imperjum Brytyi- 

skiego. Opór Kanady (z którą konkuruje 

przedewszystkiem skandynawskie drze- 

wo, dalej — prócz zbóż —  produkta 

rolnicze) jak dotąd nie zaznaczył się sil- 

niej. W układach między Londynem a 

państwami „chmurnei północy'* paść 

może ofiarą nasz węgiel. Oznaczałoby to 

pogłębienie kryzysu,  nowy i siluy 

wzrost bezrobocia w Zagłębiu. 
K. P, 

TASTE AOST STS TEST SS RKT 

Szczegóły projektu nowej usta- 

wy o szkołach akademickich 

W uzupełnieniu naszej wiadomości z dnia 

onegdajszego podajemy w dalszym ciągu kilka 
szczegółów przygotowanego przez  minister- 
stwo wyznań religijnych i oświecenia publicz 
nego projektu ustawy o szkołach akademic- 
kich. 

AUTONOMJA GOSPODARCZA 

W specjalnym dziale projekt ustawy normu 

je sprawy administracji gospodarczej szkół a- 
kademickich, przewidując, że mogą one posia- 
dać, nabywać, obciążać i zbywać własny ma 
jatek ruchomy i nieruchomy, przyjmować da 
rowizny i zapisy, zawierać umowy i zarzą- 
dzać swym majątkiem. Może być również szko 
łom jckim oddany w użytkowanie maj 
tek państwowy. W tym zakresie szkoły akade- 
mickie posiadają osobowość prawną. 

Majątkiem szkoły oraz oddanym jej w za- 
rząd majątkiem państwowym zarządza rektor, 

ktory dokonywa również po wysłuchaniu Oopi- 

nji dziekanów, rozdziaiu pomiędzy wydziały 
wszelkich funduszów bądź własnych szkoły -— 

bądź też budżetowych oraz wpływów z opłat 

akademickich. 
Uchwała senatu akademickiego o nabyciu, 

pozbyciu i obciążeniu nieruchomości szkol- 
nych wymaga zatwierdzenia ministra ošwiaty+ 
Dwa razy do roku — w czerwcu i w grud 
niu — rektor przedstawia senatowi akademi- 
ckiemu spawozdanie o wynikach administracji 
sprawami majątkowemi szkoły. Senat akademi 
cki wypowiada o tem sprawozdaniu swoje u- 
wagi dla ministra oświaty. 

Preliminarz budżetu szkoły akademickiej u- 
kłada senat, a preliminarz budżetu wydziału— 
rada wydziałowa. 

ORGANIZACJA NAUCZANIĄ 
W dziedzinie organizacji nauczania projekt 

ustawy przewiduje, że rok akademicki rozpo. 
czyna się dnia l1-gó września i winien po ob 
liczeniu okresu przeznaczonego na egzamin li- 
czyć conajmniej 180 dni wykładowych. Nad- 
zór bezpośredni nad przestrzeganie tego prze 
pisu należy do dziekanów, a podział roku a- 
kademickiego ustala statut szkoły. 

W art. 39 projektu ustawy czytamy, iż w 
razie powstania okoliczności  uniemożliwiają- 
cych normalny tok pracy w szkole akademic- 
kiej zarządzone być może czasowe zawiesze- 
nie wykładów, ćwiczeń lub czynności zakła- 
dów lub zamknięcie szkoły 

Caikowite lub częściowe zawieszenie wykła 
dów, ćwiczeń lub czynności zakładów zarzą- 
dzą rektor, wnosząc niezwłocznie sprawę 
obrady senatu. (ISKRA) 

pod mu i 

PEKIN PAT. — Omawiając sytuację 
w Szan - Hai - Kwan, wojskowe źródia 
japońskie oświadczają, że miasto. zostało 
okupowane przez Japończyków już w 
dniu wczorajszym. Według wiadotmości 
olicjalnych chińskich, miasto jest jeszcze 
w rękach Chińczyków, którzy odpierają 
ataki. Poselstwo japońskie stwierdza, że 
nic mu nie wiadomo o okupowaniu Szan- 
Hai - Kwanu przez wojska japońskie, a- 
ni też o notach wysłanych rzekomo do 
Czang-Tsue-Lianga. 

Według wiadomości z Tokio, do gar 
nizonu japońskiego w Tien - Tsinie wy- 
słano rozkaz zlokalizowania zajść w 
Szan - Hai - Kwan. japoński minister ma 
rynarki miał zarządzić, aby okręty wo- 
jenmne, stojące w porcie Sasebe, byiy 
stale gotowe do wypłynięcia na morze 
w razie, jeżeli sytuacja w Szan-Hai- 
Kwan będzie tego wymagała. 

CHIŃCZYCY ODPARLI ATAK 

PEKIN PAT. — Po godzinnej walce 
w czasie której artyleria japońska z po- 
mocą samolotów dokonała wyłomu w 
murze Szan-Hai-Kwan, Japończycy z0- 
stali odrzuceni przez obrońców chińskich 
Wojska japońskie cofnęły się, a: garnizon 
chiński naprawia obecnie linję obronną 
w przewidywaniu nowego ataku japoft- 
skiego. 

NANKIN PAT. — Rząd chiński podał 
do wiadomości Ligi Narodów o wal- 
kach w Szan-Hai-Kwan. Natomiast do 
rządu japońskiego nie skierowano żadne 
go protestu, Jak przypuszczają,—Chiay 
nie uczynią nic w tym względzie, dopóki 
sytuacja nie będzie wyjaśniona. W mię- 

dzyczasie rząd chiński ponowił swym 
wojskom instrukcje odpierania wszelkicn 
ataków na pozycje chińskie. 

PRZYBYCIE ESKADRY JAPOŃSKIEJ 

SZANGHAJ PAT. — Do miejscowo- 
ści Chin - Wang - Tao, położonej o 10 

WOJNA PARAGWAJU Z BOLIWJĄ 
BUENOS AIRES PAT. — Z Assomption 

donoszą, że według komunikatu ministerstwa 

wojny wojska paragwajskiei zdobyły pozycej 
boliwijskie oraz fort Corrales, zadając nieprzy 

jacielowi poważne straty. Na odcinku Saavedra 

Paragwajczycy podczas ostatnich ataków zdo- 

6 krabinów maszynowych i 410 karabinów 

ręcznych. 

KONCERT PADEREWSKIEGO POD 

PROTEKTORATEM KRÓLA JERZEGO 

LONDYN. PIAT. We wtorek wieczorem 
przybył do Londynu Ignacy Paderewski. 
Koncert polskiego mistrza pod pnotekto- 
matem króla i królowej odbędzie się 12 sty- 

cznia. 

ZGON B. KANCLERZA NIEMIEC 

BERLIN PAT. — W Hamburgu zmarł by- 
ły kanclerz Rzeszy dr. Wilhelm Cuno, general 
ny dyrektor lowarzystwa Komunikacji Okrę:o 

towej Hamburg — Ameryka. Zmarły liczy* lat 

57. Z nazwiskiem dr. Cuno łączy się w dzie- 

jach nienfieckich najcięższy okres powojenny 

mianowicie okres wałki o zagłębie Ruhry oraz 

okres inflacji. Dr. Cuno, utworzywszy w roku 

1923 rząd, zorganizował bierny opór przeciwko 

okupacji. 

mil na południowy zachód od Szan-Hai- 
Kwan, przybyło 8 wojennych okrętów ja 
pońskich. 

KTO PONOSI WINĘ? 

/TOKJO PAT. — Ministerstwo wojny 
w oświadczeniu, złożonem prasie, stwier 

dza, że walki w okolicy Szan-Hai-Kwan 
spowodowane zostały przez Chińczyków, 
którzy ostrzeliwali japończyków, zmusza 
jąc ich do obrony. Ministerstwo stwier- 
dza, że jest to rezultatem rozmyślnej po 
lityki chińskiej, mającej na celu zimusić 
Ligę Narodów do działania. 

  

Antypelska propaganda radja brytyjskiego 
Nota ambasadora Polski do rządu angielskiego 

LONDYN PAT. — Ambasador Rze- 
czypospolitej w Londynie wystosował do 
ministra spraw zagranicznych Wielkiej 
Brytanji notę, w której zwraca uwagę 
rządu brytyjskiego na fakt wykorzysty- 
wania radja brytyjskiego dla wrogiej 
Polsce propagandy. 

Nota polska przytacza wypadek, ja- 
ki wydarzył się w noc Sylwestrową, pod 
czas retransmisyj z rozmaitych stacyj 
europejskich. Kiedy speaker radja brytyi 
skiego w swym komentarzu, przy prze- 
łączaniu transmisji z Królewca na War- 
szawę, użył zwrotu mniej więcej nastę- 
pującego: „Obecnie przez t. zw. kory- 
tarz polski, który przecina Niemcy na 
dwie części, przełączamy się do Warsza 
wy, stolicy nowego kraju — Polski, któ 
ra wydaje jedną trzecią swego budżetu 
na utrzymanie olbrzymiej armji". 

Nota polska zaznacza, że speaker ra- 
dja brytyjskiego, zamiast wykazać w 

tak uroczystej chwili rozpoczęcia Nowe- 
go Roku, dobrą wolę w stosunku do 
wszystkich narodów, w wybitnie złośli- 
wy sposób wykorzystał tę chwilę dla 
propagandy antypolskiej. Podkrešlając,“ 
że radjo brytyjskie jest instytucją publi- 
czną, znajdującą się pod kontrolą rządu 
brytyjskiego. Nota zwraca uwagę mitii- 
stra spraw zagranicznych Wielkiej Bry- 
tanji na powyższy incydent i protestu- 
je przeciwko użyciu radja brytyjskiego 
dla celów propagandy antypolskie. W 
interesie obustronnych dobrych  stosun- 
ków, nota polska żąda, aby incydent ten 
został zbadany, celem zapobieżenia po- 
wtórzeniu się podobnych wypadków na 
przyszłość. 

Ambasada polska przesłała w dniu 3 
bm. po południu komunikat do całej pra 
sy angielskiej, zawiadamiając o fakcie 
złożenia noty i dając krótkie jej stre- 
szczenie. 

_Groźna sytuacja w Barcelenie 
PARYŻ PAT. — Donoszą z Barcelony, że 

«dziś wykryto tam znów tajną fabrykę bomb. 

Uwagę policji hiszpańskiej šciagnąl na siebie 

samochód ciężarowy, przejeżdżający przez ca- 
ły dzień regularnie w pewnych godzinach 

przez ulice miasta. Jeden z agentów policji nie 

postrzeżenie udał się za szoferem i zaaresz- 

tował go w chwili, gdy ładowano na samo 
chód bomby. Obsługa fabryki, ostrzeżona па 

czas o zjawieniu się policji, zdołała zbiec. 

PARYŻ PAT. — Z Barcelony donoszą, że 
aktywność ekstremistów wzrasta nadal. Mnożą 

się również akty sabotażu. Wczoraj w Oviedo 
wskutek wybuchu 50 bomb podłożonych przez 
ekstremistów, uległy zupełnemu zniszczeniu ka 
ble, doprowadzające prąd elektryczny do tam- 

tejszych kopalni. Wskutek unieruchomienia ko- 

palni utraciło pracę 3 tysiące robotników. Licz 

ba zaaresztowanych wczoraj w Saragosie Eks 

tremistów wynosiła 150 osób. 

  

Aresztowanie morderców ks. Masławskiego 
POZNAŃ PAT. — Dziś w nocy aresz 

towano 2 zabójców ks. katechety Mas- 
łowskiego. Policja, mimo niewyraźnych 
poszlak, zdołała stwierdzić, rysopis i na- 
zwiska zabójców i ustalić, że zabójcy 
natychmiast po zbrodni, opuścili Poznan. 
Wczoraj wieczorem wrócili oni do Po- 
znania i zostali w pobliżu dworca uję- 
ci. Są to 24-letni Bronisław Bednarczyk, 
złodziej zawodowy, rodem z Częstocho- 
wy, kilkakrotnie karany już więzieniem, 
i 27-letni Jan Grelka również znany 
włamywacz, pochodzący ze Środy, -13 
razy karany, który dopiero 20 grudnia 

zeszłego roku opuścił więzienie. 
Śledztwo wykazało, że mordu doko- 

nali oni w celu rabunku. 
Pozatem wczoraj trzej bandyci doko 

nali na szosie, prowadzącej z Nowego 
Miasta do Solca, napadu rabunkowego, 
zabierając jednemu z podróżnych gotów 
kę. Wszelkie poszłaki wskazują na to, 
że w napadzie tym brali udział Bednar- 
czyk z Grelka. 

POZNAŃ PAT. — We wtorek w po- 
łudnie odbył się pogrzeb oiiary zbrodni- 
czego napadu ks. Zygmunta  Masłow- 
skiego. 

Projekt newej ustawy o podatku majątkowym 
Ministerstwo skarbu opracowało zapowie- 

dzianą oddawna nowelizację przepisów o po- 
datku majątkowym. Projekt zostanie przedłożo 
ny do uchwalenia sejmowi. Obłożone podat- 
kiem tym będą wszystkie nieruchomości i ru- 
chomości osób opodatkowanych po potrąceniu 

Nowy rok na Zamku 

  
Zgodnie z przyjętym zwyczajem Pan Pre- 

zydent R. P. przyjmował wczoraj na Zamku 
życzenia z okazji Nowego Roku. Życzenia ie 
złożył Mu najpierw Pan Prezes Rady Ministrów 
A. Prystor, oraz członkowie rządu, następnie 
ks. kardynał Kakowski, p.p.: marszałkowie Sej 

Senatu, p.p.: prezesi Najwyższej Izby 
Kontroli Państwa, Sądu Najwyższego, człon- 

kowie korpusu dyplomatycznego, posłowie i 
senatorowie, wyżsi urzędnicy państwowi i t.d. 

Na zdjęciu naszem widzimy Pana Prezy- 
denta w otoczeniu członków domu  wojsko- 
wego i cywilnego, słuchającego  przemówie- 
nia, wygłaszanego w imieniu korpusu dyploina 
tycznego przez Nuncjusza Apostolskiego. 

  

długów i ciężarów, które ten majątek zmniej- 
szają. Do majątku głowy rodziny dołączy się 
wartość majątku jego małżonki i niewiasno- 
wolnych krewnych zstępnych obojga małżon - 
ków. 

Wartość majątku osób prawnych prowadzą 
cych prawidłowe księgi handlowe obliczać się 
będzie wedle stanu w dniu zamknięcia bilansu 
za rok poprzedzający każdy okres szacunko- 
wy. Stawka podatku niajątkowego ma wynosić 
zasadniczo 2 od tysiąca rocznie od wartości 
majątku. Stawka ta będzie obniżona do 1,5 
proc. od tysiąca © ile wartość majątku nie 
przekracza 15000 zł. o ile zaś nie będzie prze 
kraczać 10000 zł., stawka podatkowa będzie 
wynosić -1 proc. od tysiąca rocznie. 

Ustalanie stanu i wartości majatku podle- 
gającego opodatkowaniu należy w pierwszej 
instancji do urzędów skarbowych, a w drugiej 
do komisyj odwoławczych. 

Zwolnione będą od podatku majątkowego 
osoby, których cały majątek nie przekracza 
5000 zł. 

Do podlegających opodatkowaniu  mająt- 
ków nie będą wliczane wartości polskich poży 
czek państwowych, oraz obligacyj i listów 
zastawnych emitowanych przez krajowe insty- 
tucje kredytowe oraz związki komunalne i u- 
działów krajowych towarzystw i spółek, wre 
szcie budynki i inne przedsiębiorstwa prze- 
znaczone na cele kultu religijnego i te dobra 
majątkowe, których dochód jest przeznaczony 
na ceie dobroczynne i naukowe. 

Nie wlicza „się do wartości opodatkowanego 
majątku również urządzenia domowego i 
przedmiotów osobistego użytku. 

Roczna kwota podatku płacona być ma w 
dwóch ratach a mianowicie 1 maja i 1 listo- 
pada każdego roku. 

Projekt przewiduje sankcje Karne za nie- 
złożenie zeznania, przyczem kary te wynoszą 
do 250 zł. za niedopuszczenie uprawnionych 
osób do dokonania oględzin majątku — pro- 
jekt przewiduje kary do 3 miesięcy aresztu, 
lub kary pieniężnej do 3000 zł. Jeżeli ziożore 
zostało nieprawdziwe zeznanie co może przy 
czynić się do udaremnienia wymiaru iub u- 
szczupienia podatku, płatnik podiega karze a- 
resztu do 6 miesięcy. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Księgarnia J. Ryppa ul. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. : 

ST. ŚWIĘCIANY —. M, Lewin — Biuro gazetowe «l. 3 Maja > 

DRUJA — Kowkin. 
Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃ$K — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

“
 

Mickiewicza 10. 

Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch”. 

EKSA TTT OSA + 

Komunikaty oraz. Н 

TELEGRAMY 
PROCES TRAMWAJARZY WARSZAW- 

SKICH 

WARSZAWA. PAT. W Warszawskim Są4- 
dzie Okręgosym rozpoczął się proces prze- 
ciyko 11 pracownikom tramwajów miej- 

sikich, oskiarżonym o wywołanie zajść oi 
charakienze aintypaūstwowym — podczas 

strajku trnamwajarzy. Rozprawiei przewod 
niczy sędzia Leszczyński, oskarżenie wno- 
si wiieceprokunator Rutkiewicz. Rozprawa 
potnwa kilka dni. 

WZROST BEZROBOCIA 

WARSZAWA. PAT. W-g danych sta- 
tystycznych, liczba bezrobotnych, zareje- 
strowanych w państwowych urzędach pośr. 
pracy na terenie całego państwa wyno- 
siła na dzień 31 grudnia ub. r. 220.245 o- 
sób, co staniowii wzrost w stosumku do ty- 

godnia poprzedniego o 11.885 osób. W War- 
sziaiwie liczba, bezrobotnych ma ten dzień 
'wymosiła 16.021 osób, co stanowi wzrost 
w stosunku do tygodnia poprzedniego о- 

1380 osób. 

KRWAWY NAPAD BANDYTÓW 

LUBLIN, PAT. Pod wsią Polanówką w 

pow. tomaszowskim na powracających z 

Zamościa kupców napadła szajkia bandytów 

zasypując gradem kul jadących ma wozie 

kupców. Jeden z kupców Blajcher został 

zabity, 2a» furmam [Woś ciężko ranny. — 

Bandyci zrabowali wieziomy cally zapas to- 

wiamów. Za zbiegłymi: policja wszczęła po- 

NAŚLADOWCY KAPITANA 7 KOEPE- 
! NICK 

FRANKFURT n/Menem. PAT. Slynny 

kpt. z Koepenick ciagle jeszeze  zapladnia 
fantazję rzezimieszkow, ktorzy miaijdują ma 
iwnych. 

Od dłuższego czasu dobijała do 
cznych, płynących po' Renie okrętów ma- 
la łódka motorowa i ma pokład statku 
wysiadat  „umzędnik policji! rzecznej”, — 
przedstawiając przepisowo wystawiony roz 
kaz amesztowania kapitana statku. Po 
dlužszych pertraktacjach zwyłkle  odstę- 
pował rzekomy urzędnik policji rzecznej 
od. anesztowafiia i przyjmował kaucję, — 
od 40 do 50 marek. W pierwszym tygod- 
niu zebrał w) ten sposób 3 tysiące marek, 
Dopiero przypadek oddał oszusta, mazwi- 

skiem Otto Schemuth, w ręce policji w Ko- 
pleneji. 

li- 

KATASTROFA MALYGINA 

BERLIN. PAT. Donoszą z Kopenhagi, 
że ubiegłej nocy sowiecki iłamacz lodów 
„Małygin* zderzył się rw północnej części 
Oceanu Lodowaftego z górą lodową i do- 
zmał ciężkich uszkodzeń. Na pokładzie zma j 
dowało się przeszło 100 osób załogi. Na 
pomoc tonącemu  „Matygiinowi“  pošpie- 
szył „inny łamacz lodów, „Lienin*, Do rana 
stacje radjotelegnaficzne utrzymywały kon 
talkt z tonmącym okrętem. O świcie- „Ma- 
łygiin* przestał odpowiadać na sygnały. 

— —=0о-О-о= — 

Zawody konne w Zakopanem 
ZAKOPANE PAT. — W dniu 3 bm. odbyl 

się tu czwarty, najważniejszy dzień ogólno - 
polskich zimowych zawodów konnych. 

Na program złożył się niezwykle trudny kon 
kurs o puhar przechodni Pana Prezydenta Rze 
czypospolitej.. Warunki konkursu: 10 przeszkód 
wysokości 1 m. 40 cm. 4 metry szerokości 
przy maksymalnej szybkości 425 metrów na 
min. Do zawodów stanęło 39 koni, z któryci 

30 bieg ukończyło. Wygrał niespodziewanie 

por. Nowak z 7 pac. na koniu „„ОНуег“, prze- 

chodząc parcours bez punktów karnych w 

czasie 1 min. 50 sek. Drugie i trzecie miejsce 
zdobył kpt. Mrowec z 6 pal. na koniu „Mos- 
kal* (4 punkty karne) 'i na klaczy „Sabin- 

ka*. (8 punktów karnych). Wstęgi zdobyli 

por. Biliński na koniu „Ola*, por. Sądzielarz 

na koniu „Sas* i por. _ Jakowski na koniu 
„Smilowianka“.“ 

Skiskjoring na dystansie 2400 m. o nagro 
dę ministra spraw zagranicznych podzielono 
na dwa zajazdy. Wygrał w pierwszym rot- 
mistrz Turyczyn na koniu „Order“. W drugim 
zajeżdzie pierwszy był inż. Pomernacki na ko 
niu „Izolama“. 

W gonitwie góralskiej na dystansie 12u0 

metrów pierwsze miejsce zajął jeździec Ślimak 

na koniu „Bury. 

Na zakończenie odbył się konkurs myśliw- 

ski pań i panów o puhar przechodni Myśliw 
skiego Klubu Jazdy Konnej. Wygrał go mime 

handicapu po raz drugi, zdobywając puhar na 

własność p. Wickenhagen na koniu „Elna“. 

Z0-0-0=     
  

Daj skrzydła swym listem, 
korzystej z poczty ietniczejł 

Lis.y lotnicze nadawać 
można w Urz, Poczt. 
lvb wrzucać go 5рес- 
alnych skrzynek które 
pomieszczone Są ne 
dworcu kolejowym i na 
budynku В ci Javłkow- 
skich. Opłata za zwy- 
kis list loiniczy wynasi 
tylko 50 gr. — za kór- 
tę 35 gr. 
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SILVA RERUM 
Sprawa nauczania literatury w szko- 

le, oraz jej wychowawcze znaczenie w 
dalszym ciągu jest przedmiotem rozwa- 
żań różnych czasopism. 

Gazeta Polska (1), wracając do tego 
tematu, który właśnie na jej łamach zo- 
stał obszernie poruszony, mówi: 

Mając na widoku wychowawczą wartość 
iiteratury w szkole, winniśmy w programach 
umieszczać dzieła, które spełniają ten cel, a 
wszelkie inne, niezależnie od ich pozycji dziejo- 
wej, czy narodowej, — usunąć jaknajrychleį. 
Programy nasze tak są ułożone, że ten punkt 
widzenia wymaga zmian dość radykalnych. Nie- 
stety, nie w smak one idą nietylko milczącym 
dotąd władzom powołanym, ale nawet samym 
nauczycielom. 

Po usunięciu balastu rzeczowego i inter: 
pretacyjnego, który wpływa korzystnie jedy- 
nie na osłabienie pamięci i znużenie uczniów, 
tego rodzaju zmiana programu staje się zupeł- 
nie możliwą do zrealizowania. Można być nau- 
czycielem — polonistą, ale czy dlatego wła- 
śnie należy mieć koniecznie do przedmiotu li- 
teratury stosunek zamitowanego dłubacza. 

Jeżeli dotychczasowy sposób przerabiania 
' „trenów* Kochanowskiego, czy twórczości ro- 
mantykow stał się już przysłowiową  „bajecz- 
ką“, to czemu, w obawie przed zmianami, © 
które wołają pisarze współcześni, rodzice i nie- 
którzy wychowawcy gimnazjalni, — dokucza- 
my młodzieży bezustannie tą bezmyślną  „ba- 
jeczką* drobiazgowych komentarzy”? 

Męcząca piła analizy, stosowana w 
nauczaniu literatury polskiej w szkol: 
średniej, daje jak najłatalniejsze wyniki, 
wymagając jednocześnie zbyt wielkiego 
wysiłku tak ze strony nauczycieli, jak i 
uczniów. 

Uczniowie obojętnieją w stosunku d» 
największych arcydzieł literatury; ich pa 
mięć odmawia posłuszeństwa i nie chce 
się karmić nużącemi szczególikami zawi- 
łej analizy. Nauczyciele narzekają na zbyt 
małą pojemność pamięci naszej młodzie- 
ży. 

Czy istotnie do pojemności tej pasują po- 
wiedzmy delikatnie; rozważania uczniów na 
temat np. „Króla Ducha", „irydjona*, „Psal- 
mów*'* i t.p.?! Trudno też odgadnąć, w jakim 
celu przerabia się raz jeszcze w ki. VII „Gra- 
Зупе“, „Pana Tadeusza* i „Ojca zadżumio- 
nych, Znakomitą twórczością naszych wie- 
szczów można i należy młodzież porwać, ale 
wpierw trzeba gruntownie zmienić sposób omia- 
wiania tej literatury, wybierając z niej tylko 
to, co stanie się pozyteczną strawą duchową, 
a usuwając raz na zawsze (z jakąż korzyścią 
dla nowszej literatury!) obrzydzający system 
szczególikowej chorobliwo-czułostkowej  ana- 
lizy. Może tu najlepiej nadają się słowa 
Wellsa, że: „Chcąc zjeść kotlet  wiepzowy, 
trzeba wpierw zabić całą świnię”'!. 

Kurjer Polski (1) zastanawia się nad 
ciężkim losem sztuki polskiej, a zresztą 
i nie polskiej nawet. Młodzi malarze i 
rzeźbiarze, szukający nowych dróg, nic 
znajdują uznania i nie zaciekawiają szer 
szych warstw społeczeństwa; starsi arty- 
ści, owszem, są popularni, ale bardzo 
źle opłacani. 

Stosunkowo większem powodzeniem  cie- 
szą się starsi małarze, Fałat, Malczewski, ci 
idą lepiej, oczywiście przechodząc przez ręce 
antykwarjuszy. Dużą rolę gra w, tem snobizm, 
czy mioże kult nazwiska. Chociaż z drugiej stro 
ny należy wogóle zaznaczyć, że malacstwo 
współczesne przeżywa kryzys niezależny, a 
może tylko w bardzo małym stopniu, zależny 
od kryzysu ekonomicznego. Malarstwo wspoł- 
czesne jest malarstwem eksperymentalnem, - 
dzie dziś nie interesują się eksperymentani, 
szukają w sztuce — to brzmi jak paradoks, ale 
to fakt stwierdzony — czegoś skończonego, 
kompletnego. Ten objaw zaobserwować moż- 
na wszędzie. I w Paryżu kryzys malarstwa eks- 
perymentalnego wyprzedził kryzys gospodar. 
czy. 

A oto scenka z życia, która charakte- 
ryzuje obecne stosunki: 

— Ulica Świętokrzyska. jeden ze sklepów, 
w którym kupuje się i sprzedaje meble, anty- 
ki, pianina, obrazy. Do sklepu wchodzi jakiś 

ln. 
т — Chcę sprzedač Fałata. 

— Wiele pan chce 

—-Pięćset złotych. 

— Siedemdziesiąt pięć mogę dać. 

Pan wychodzi nic nie mówiąc. Pewnie ju- 
tro wróci. 

Jest niedobrze... Lector. 

  

List paste 
J. E. Ks. Biskup dr. Henryk Przeździec 

ki, Biskup Podlaski iwvydał list pasterski do 
wiennych swej djecezji o akcji unijnej. 

Na wstępie swiego listu pasterskiego 

wspomina Ks. Biskup o uchwale Episkopa- 
tu Polskiego, nakazującego obchodzić co- 
mocznie w dniach 18—25 stycznia tydzień u- 
nijny. Ustanawiając tydzień unijny, Bisku- 
pi mają na celu w szezególmiejszy sposób 
w! tym tygodniu prosić Boga, aby wszyscy 

złączyli się w Kościele Chrystusowym, aby 
ustały waśnie ii niepokoje, abyśmy wszyscy. 
byli jakio bracia i siostry 'wzajemnie się 
milujący, wzajemnie dopomagający sobie. 

Dalej Ks. Biskup, przytaczając mawę, 
jaką miał Chrystus Pan do uczniów: swych 
w wieczemiku o obowiązku miłości wza- 
jemnej, o zachowaniu i stosowaniu w ży- 

ciu wzniosłych wskazań, jakie im zotsaw ił, 
o przyszłem prześladowaniu swych uczniów 
wzywa do wytmwania i wierności Chrystu- 
sowi Piamu. Ks. Biskup przypomina swym 
wiernym słowa Chrystusa Panu, ustana- 

wiiającego Kościół Świięty, powierzenie pry- 
matu w: Kościele św. Piotrowi i jego na- 
stepcom, 

„Ta wiara — pisze Ks. Biskup — w 
majwyższe pasterzawianie Piotra i jego na- 
stępców ii w nieomylne ich nauczanie trwa 
od początku Kościoła. 

Pragniemy zjednoczenia wszystkich w 
jednym prawdziwym Kościele Chrystuso- 
wym, w szczególności zaś pragniemy tego 
zjednoczenia naszych braci, to jest prawo- 
sławmych. Rzućmy przeto okiem, chociażby 
na chwilę, co o prymacie i nieomylności 

"w mzeczaich wiary Piotra i jego następców 
mówi jeden z największych doktorów Koš- 
cioła, czczony przez nas i przez prawosław- 

nych, mianowicie św. Jan. Chryzostom, pa- 
trjarcha komstamtynopolitański, żyjący w 
czwartym i początku piątego iwieku. Oto 
tak on pisze o Piotrze: Pienwiszy wśród а- 
postelskiego kolegjum. Usta Apostołów. 
Firmament wiary. Firmament wyznania, 

Rybak świata całego. Piotr ród nasz z prze 
paści błędu do nieba dopnowadził (Migne 
P. G. 51. 20). Święty Jam Chryzostom jprze- 
šladowany, wygnany z Konstantynopola, 
odwołuje się do papieża i oddaje się na sąd 
Jego. 

Pisarz wosyjski, Włodzimierz Solo!* jew, 
z urodzenia. prawosławny, rozczytuje się w 
dziełach Jana Chryzostoma pisze: ,Św. Jan 
Ohryzostom zawczasu zwycięsko (obalił te 
zarzuty, które jeszcze dzisiaj stawają się 
stawiać pmzeciwko prymatowi św. Piotra, 
wiychodząe z ewangelicznych "i apostolskich 
dziejów''. (La Russie et L'Eglise Univer- 
sale, 153 i tłumaczenie tego dzieła na то- 
syjski „Rossija i Wsielenskaja Cerkow* 
Włodzimierza: Bałaszewa, r. 1912 str. 188). 

Kto się rozczytuje w: dziejach soborów 
powszechnych pierwszych wieków, w Iksie- 
gach Ojców i Doktorów Kościoła, ten wi- 
dzi, jak |vi osobach Biskupów Rzymskich 
uzmawiana jest władza Piotra.. Tnwać bę- 
dzie oma aż do skończenia świata”. 

W. końcu swego listu pasterskiego, Ks. 
Biskup Podlaski zwmaca się do wiernych 
z wezwianiem o modlitwy w tygodniu unij- 
nym na intencję przywrócenia jedności: Ko- 
ściołów!: 

„Chrystus Pan wskazawszy ma Siebie, 
jako ma dobrego pasterza, który „duszę 
swą daje za owce swoje”, mówi: „I drugie 

owce mam, iktóre mie są z tej owczarni, i o- 
me potrzeba, abym przywiódł 'i słuchać bę- 
dą głosu mego; i stanie się jedna owezar- 
nia, i jedem pasterwz* (Jam. X, 11—16), 

Zbawiciel te dmugie owice, które żyją 
bez znajomości Boga, albo tmwają w błęd- 
nej mace, albo nie są w jedności z Pio- 
trem i z jego mastępcami, pragnie zjedno- 
czyć talk, eby była jedna owczarnia i jeden 
pasterz, 

I my, wyznawcy mauki Ohrystusowej, 
całą duszą oddani Zbawicielowi, pragnie- 
my tej jedności, tej jednej owczarni pod 
jednym pastenzem. 

Sprawa to nie sił ludzkich, lecz Boża, 
sprawa łaski Bożej. 

O tę łaskę zjednoczenia prośmy zawsze, 

a w szczególności iw. tym tygodniu unij- 
nym“.., 

„Wiracających do jedności kościelnej 
calem sencem przyjmujemy. Gdy pragną 
być w jedności z zachowaniem swego ob- 

POPIERAJCIE L.0.P.P.1 
  

Niespokojny feljeton 
W kilku pismach polskich ukazał się 

w noworocznym dodatku artykuł, onta- 
wiający pewną ankietę niemiecką. Arty- 
kuł był przedrukiem z „Die Woche". 
„Die Woche* zaś podała wyniki ankiety 
rozpisanej śród uczniów wyższych klas 
szkoły realnej w Hamburgu. Pytanie, za 
dane uczniom, brzmiało: 

— Czy jesteśmy — my młodzi — in- 
ni, aniżeli starsi? Dlaczego różnimy się 
między sobą? 

Pisma polskie, komentujące pytanie i 
odpowiedzi uczniów, musiały zaopatrzyć 
je w uwagi. Jakžeby inaczej?  Jakżeby 
nie wetknąć swych trzech'groszy?'Nie'po 
prawić i nie uzupełnić? A więc: dlacze- 
go ogłoszono ankietę tylko w szkole rcal 
nej? Należało koniecznie pomyśleć 
koniecznie — o gimnazjum humanistycz 
nem, bo przecie uczniowie szkoły realnej 
nie reprezentują całej młodzieży... Prócz 
tego: nie wiemy — powiadają pisma 
polskie, jak uczą się chłopcy, którzy brali 
udział w ankiecie, jakie ich iest zdrowie, 
jakie warunki życiowe, otoczenie, rodzi 
na it.d. i.t.d. 

Uwagi swoje kończą pisma polskie 
temi słowy: „Ale mniejsza z tem. Gdyby 
u nas ktoś zamierzał przeprowadzić po- 
dobną ankietę, będzie chyba unikał jed- 
nostronności i takich błędów”. 

Oczywiście, oczywiście... My dodali-- 
byśniy zaraz „cały szereg” głębokich i 
wszechstronnie oświetlających sprawę 
pytań — w rodzaju: Ile osób mieszka w 
izbie, w której pracujesz? Czy  posia- 
dasz własny stół do pracy, a jeżeli nie 
— to dlaczego? Jak często zmieniasz bie 

  

liznę? Czy chodzisz do łaźni, a jeżeli nie 
— to dlaczego? Czy myjesz ręce przed 
każdym posiłkiem, a jeżeli nie — to dla 
czego? Jakich ilości cukru' używasz 
dziennie, pamiętając na maksymę, że cu 
kier krzepi? Jakim sportom oddajesz się 
najchętniej i dlaczego? Czy posiadasz 
już odznakę sportową? 

Mieliśmy przykład ankiety, zorganizo 
wanej przez arcyelitę polską — litera- 
tów. Pytali się tam jeden drugiego: a 
czy masz słownik Lindego? a maszynkę 
do pisania? a telefon? — — №е masz? 
Acha, a ia mam. 

Rozpoczęliśmy teraz ankietę w naszem 
piśmie. I również nie obeszło się bez 
poprawek i „uwag krytycznych”. Jeden 
odpowiadający pyta: a dlaczego niema 
w liczbie zasłużonych wilnian męża sta 
nu i polityka? Drugi: a dlaczego niema 
zasłużonego muzyka i kompozytora? 
Trzeci: a dlaczego niema organizatora 
życia artystycznego? 

Oczywiście, oczywiście... Możnaby 
pytać: a dlaczego niema zasłużonego kup 
ca, przemysłowca, urzędnika,, sekwestra 
tora itd. itd. 

Ale przecie nie o to chodzi, dlaczego 
czegoś niema, i czy odpowiadacz na 
ankietę pisze swą odpowiedź przy włas- 
nym stole. Victorien Sardou pisał wszy- 
stkie swoje komedje w hałasie i szczę- 
ku kawiarni paryskiej. A Tomasz Mann 
utrzymuje, że musi pisać koniecznie we 
własnym pokoju, przy własnym stole, w 
szczelnie zamkniętych czterech ścianach, 
w absolutnem skupieniu. Ale i Sardou i 
Mann — każdy w swoim rodzaju są zna 

SŁO w O 

rski o unii 
rządku wschodniego, mie przeszkadzajmy 
temu pragnieniu, każdy bowiem obrządek 
jest święty. Gdy nie mają świątyni włas- 
nej, jeżeli mie możemy groszem, dopoma- 

gajmy pracą, aby Świiątynia ich obrządku 
stanęła. Gdybyśmy imaczej czynili, sprze- 
ciwialibyśmy się Chrystusowi Tanu i jego 
pragnieniu o jednej owiczarni i jednym pa- 
sterzu, Nie bylibyśmy pnzyjaciółmi, lecz 
winogami Chrystusa. Nie byliśmy kato- 
likami, jak to Ojciec św. Pius XI z bólem 
Serca w sierpniu obecnego noku rzekł do 
mnie, ubolewając iž są tacy, którzy sprze- 
<iwiają się pracy unijnej. Bylibyśmy wte- 
dy talkimii pnześladowieamii unji czyli zjed- 

moczenia kościelnego, jakimi byli rząd mo- 
syjski i jego urzędnicy. — Boże broń nas 
od tego. My Cię miłujemy ii pragniemy we- 
dlug słów Zbawieiela być Twymi przyja- 
ciółmi. 

Daj Boże, aby znowu na Podlasiu jak- 
najprędzej była jedniość kościelna tak, jak 
to było dawniej, przed skasowaniem nnji. 
Wszyscy wtedy bylii złączeni: 'v» jedności w 
Kościele Świętym. I chociaż były różne ob- 
wządki, miłowano się, szanowanło nawzajem 
a często i wspólniie modlono”, 

  

Rczwój portu w Gdyni 

  

Ruch portowy w Gdyni zwiększa się z ka: 
dym miesiącem. Dotyczy to zarówno ruchu о- 
krętów, jak i obrotu towarowego. Z portu w 
Gdyni zaczynają poza Polską korzystać także i 
państwa sąsiednie, a przedewszystkiem Czecho- 
słowacja. - 

Na zdjęciu naszem widzimy  przeładunek 
300 ton obuwia, wyprodukowanego w Czecho- 
słowacji w fabrykach Baty na okręt S/S Mo- 
rawa, należący do tej samej firmy, odchodzą- 
cy do ndyj. 

  

PRAWDZIWA ODPOWIEDŹ DANYŁYSZYNA 
w Sprawie zabójstwa T. Hołówki 

Ostatnim momentem lwowskiego proca 
su była chwila, gdy już po skazaniu 

Ukraińców, podszedł do nich p. Wład. 
Hołówko, kom. pol. w Baranowiczach 
brat zamordowanego w Truskawcu i 
zapyta Biłasa i Danyłyszyna, czy to oni 
zabili jego brata. 

Jak wiadomo, na temat odpowiedzi 
skazanych pojawiły się aż cztery różne 
wersje, o czem już donosiliśmy. Dla wy- 
šwietlenia tej sprawy nasz korespondent 
baranowicki zwrócił się do samego p. 
Hołówki. 

„Co naprawdę powiedział panu komi- 
sarzowi Danyłyszyn?* — zapytuję na 
samym początku rozmowy. 

P. Władysław Hołówko najwidocz- 
niej z wysiłkiem przypomina sobie tak 
bolesną dla niego chwilę. Pamięta ją je- 
dnak dokładnie. Czytał też jej opisy w 
prasie. Przedewszystkiem nie rozmawiał 
wcale z Biłasem, jak to podawano, ale 2 
Danyłyszynem. Zwrócił się wprost: do 
niego. Było to zaraz po ogłoszeniu wy- 
roku. Na sali był ruch. Władysław Ho- 
łówko podszedł ze swego miejsca na ła- 
wach świadków do trzech Ukraińców. 
Wyprowadzano ich właśnie z sali. 

Rozmowę swą opowiada dałej tak: 
„Zwróciłem się do Danyłyszyna, któ 

ry był cały czas główną postacią proce- 
su i zapytałem: 

— jesteście już po wyroku, więc wam 
wszystko jedno: czy zamordowaliście 
mego brata?? 

Na to Danyłyszym popatrzał na mnie, 
poczem odpowiedział po ukraińsku: „nie 
rozumiem. (Cały czas oskarżeni udawa- 
li, że nie rozumieją po polsku i nie chcą 
odpowiadać w tym języku. Przyp. Red.) 

Ja ponowiłem moje pytanie: 
— jestem bratem ś.p. Tadeusza Ho- 

łówki, więc dlatego chciałbym wiedzieć, 
czy to wy zabiliście mego brata. jest 
wam wszystko jedno, gdyż wyrok już 
zapadł. 
Wówczas odpowiedział mi Danyłyszyn 

dosłownie: 
„NA ROZPRAWIE SĄDOWEJ SPRA 

  

WA TA ZOSTAŁA JUŻ WYJAŚNIONA”. 
W tym momencie do rozmawiających 

podszedł obrońca Danyłyszyna i Biłasa 
i zapytał ich: „O co was pytają?". Da- 
nyłyszyn wyjaśnił mu. „Sprawa ta  je- 
szcze się wyjaśni* — zwrócił się do mnie 
obrońca. Na tem rozmowa się skończy- 
ła. Skazanych poprowadzono dalej”. 

Tak brzmi wyjaśnienie komisarza Ho- 
łówki, prostujące wszystkie mylne wer- 
sje, krążące dookoła tej rozmowy. Nie- 
jasna odpowiedź Danyłyszyna ma jed- 
nak charakter negatywnej odpowiedzi na 
postawione mu pytanie. 

Z Biłasem, jak zaznaczyliśmy, wogóle 
p. Wł. Hołówko nie mówił. 

S. Głąbik. 

Skasowanie „włoskich Sołowek" 
Politycy, Którzy... użyźnili ugory 

W związku z ogłoszeniem politycznej am- 
nestji we Włoszech, na mocy której jedynie 
trzystu kilkunastu więźniów politycznych pozo 
staje obecnie w więzieniach państwa  „taszy- 
stowskiego teroru*, dużą sensację wywołała 
enuncjacja rządowa, że wyspy Liparyjskie 
przestaną odtąd być miejscem politycznego ze 
słania, jakiem były od czasów rządów  iaszy- 
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inowacje w sporcie zimowym 

  

Słynny szwajcarski sportowiec specjalista 
w jeżdzie na bobsleighu kpt. Feierabend skon= 
struował nowy gatunek bobsleigha przeznaczo- 
ny dla jednej osoby i wyposażony w ręczny 
hamulec. Wynalazca ochrzcił swój aparat ua- 
zwą Monobob. Aparat ten wykazał tak wielkie 

komici. Więc chodzi o to, kto pisze, cho- 
dzi o jakość piszącego, o jego wartości, 
a nie o ilość piszących i ich umyte czy 
brudne ręce, Nie jest ważne przeto, że 
na ankietę niemiecką wpłynęło tylko kil- 
kadziesiąt odpowiedzi, a nie kilkadzie- 

siąt tysięcy. Ważne jest to, jak te od- 
powiedzi wyglądają, jaka jest ich waga, 
ich gatunek, ich cena, moralna. 

Któż tedy odpowiadał na ankietę nie 
miecką?. — Młodzi. Ale kto to są, ci 
młodzi? I kim mają być ci starsi, od któ 
rych różnią się młodzi? Czy pojęcie mło 
dości i starości jest w danym wypadku 
dostatecznie skonkretyzowane i sprecy- 
zowane? Ile lat musi mieć ten młody? 
Ile lat ten stary, o którym młody wypo 
wie swoje zdanie? Jakie czynniki składa- 
ją się na młodość — fizyczne, duchowe i 
moralne? Przecie ieden z największych 
pisarzy współczesnych _ Niemiec G. 
Hauptmann przedstawił w ostatnim'swym 
dramacie  siedemdziesięcioletniego star- 
ca, który właśnie czuje się młodym w 
otoczeniu dwudziesto- trzydziestoletnich 
sterylizowanych młodzieńców. 

— Czy jesteśmy — my młodzi — 
inni, aniżeli starsi? — brzmiało pytanie 
niemieckiej ankiety. Mnie nie interesowa 
łaby wcale ilość odpowiedzi, ani też po- 
stępy w naukach młodych  odpowiada- 
czów. Ja uważam, że pytanie niemieckie 
zostało żle stormułowane, że jest mgłiste 
i niejasne... 

W jednem z pism, wydawanych przez 
młodzież polską, znajduję taką  de'ini- 
cję dzisiejszego młodego pokolenia. 
„jest to młodzież wychowana już w Fol- 
sce niepodległej, wolna psychicznie od 
tych naleciałości z okresu niewoli, jakim 
świadomie lub nieświadomie podlega je 
szcze starsze społeczeństwo. Będąc 
dzieckiem teraźniejszości, posiada ona 

    

że powszechnie liczą się z tem, iż w 
ższym czasie zyska on wielkie powodze- 

nie wśród sportów zimowych. 
Na zdjęciu naszem widzimy Monobob w 

czasie jazdy, kierowany przez swego wyn1- 
lazcę. 

większe jej odczucie niż ludzie, któcych 
młodość. upłynęja całkowicie w odmien- 
nych warunkach'. 

Cóż więc decyduje o psychicznem 
wyzbyciu się naleciałości z okresu nie- 
woli? Czego potrzeba na to, aby być 
dzieckiem teraźniejszości? Czy trzeba 
bezwarunkowo urodzić się po roku 1218, 
aby nosić miano wolnego psychicznie 
Polaka? Ale w takim razie ten wolny 
Polak — to dziecko dwunastoletnie,, któ 
re zapewne niezdolne jest jeszcze do re- 
agowania na teraźniejszość. Ale przecie 
dziecku temu wykładają w szkole o 
trzech rozbiorach i Sybirze, wykładają 
ci starsi, którzy świadomie lub nieświa- 
domie podlegają naleciałościom z okresu 
niewoli... 

Defijowanie pewnych ziawisk, sprew 
i rzeczy jest trudne i karkołomne. Jak 
zdefinjować młode pokolenie polskie, 

które z łatwością zdobywa się na: defi- 
nicję starszego, a które, ściśle biorąc, 
nic doniosłego w życiu kulturalnem i 
państwowem Polski dotychczas nie wy- 
konało? Pokolenie, które, wstępując na 
uniwersytet, pisuje niegramatycznie po 
polsku, którego kwiat — literaci : ar- 
tyści — roztacza woń zgnilizny, , zioną- 
cą z książki Zbigniewa Uniłowskiego ? 

Francuski literat Alfred Colling w 
swoim szkicu 0 niespokoinej młodości 
pisze: 

„Pytamy dzisiaj starców, co myślą o 
młodzieży, a są oni tak od niej dalecy, 
że mylą w swych odpowiedziach dwa 
albo trzy pokolenia; interpelujemy dwu- 
dziestoletnich młodzieńców, którzy po- 
chopnie orzekają o ludziach trzydziesto- 
letnich, że są starcami; zwracamy się 
do ludzi dojrzałych, którzy wzięci w dwa 
ognie, nie wiedzą, co odpowiedzieć i 

stowskich, a oddane zostaną „nowemu ceło- 
wi“. 

Wyspy Liparyjskie przez długich lat siedem 
były postrachem wszystkich wrogów faszyz - 
mu: położone nieco opodal od brzegów ttaljii 
były do tego czasu siedzibą nielicznych ryba- 
ków. Uważano je za nieużytki. Na rozkaz Mus 
soliniego urządzono na nich obóz koncentracyj- 
ny przestępców politycznych; po wysiedieniu 
w inne strony rybaków samotne wysepki za- 
ludniły się tłumem ludzi, dochodzącym podob 
no nieraz do kilku tysięcy. Liczne straże broni 
ły dostępu. Morze dopomagało im tylko: w 
ciągu tych siedmiu lat nie zdarzył się podobno 
ani jeden wypadek ucieczki. 

O łosie skazanych krążyły liczne wersje 
Bogata literatura antyfaszystowska, wychodzą 
ca zagranicą tłumaczyła żywcem najstraszłiw- 
sze opisy z rosyjskiego „białego piekła" więż 
niów na wyspach Sołowieckich. Potem doszły 
wieści, że skazańcy zmuszani są do ciężkiej 
pracy fizycznej, pracy na roli. Zdumiewano się 
gdyż o zużytkowaniu rolniczem tych skali- 
stych wysepek nikt nie myślał dotąd. Na Li- 
parydach siedzieli zaś nielada więźniowie: —' 
między innymi przebywał tam kilka lat wielki 
mistrz masonecji włoskiej oraz król przemysto 
wy Gualino, niegdyś współpracownik Mussoli- 
niego, później zesłany przez niego za niedozwo 
lone operacje finansowe. 

Prawda o wyspach Liparyjskich wyszła do 
piero obecnie: nikt oiicjalnie nie wie jeszcze, 
na jaki to „nowy cel* przeznaczone będą 
„włoskie Sołowki*, Szepcze się jednak powsze- 
chnie, że Mussolini zamierza tu osiedlić ile da 
się bezrobotnych roiników. Przez tych sieden 
łat darmowej pracy meljoracyjnej Lipary stały 
się zdatne pod uprawę pewnych zbóż, jarzyn, 
a zwłaszcza wina. już dziś na ich zboczach wi 
dzi się winnice, sadzone przez więźniów. 

Jeśli wersja ta jest prawdziwą, to może już 
niebawem parę wiosek zainstalowanych w «ław 
nych celach więziennych błogosławić będzie 
prawdziwie „społeczną* pracę swych poprzed- 
ników. PREST. 

żadnej stronie nie chcą sprawić przykro- 
ści”, 

Oto mądra refleksja. 
Nie rozwiążę z niezachwianą ścisłoś- 

cią zagadnienia, co składa się na pojęcie 
młodej generacji, i kim mają być ci sta 
rzy, o których młodzi swój sąd wydają. 
Ale -— zbiegiem okoliczności przeczyta- 
łem odpowiedzi na ankietę niemiecką 
artykuł francuskiego literata, należącego 
do młodego pokolenia, i iedno z pism 
programowych młodzieży polskiej. 

W głosach młodzieży niemieckiej sły 
szę troskę i przygnębienie. „Rodziliśmy 
się w okresie iatalnym: w czasie woj- 
ny światowej. Matki nasze rozbijały się 
o kartki chlebowe. Potem przeżylismy 
gehennę powojenną: rewolucję domową, 
inflację i nędzę. Chcąc wiedzieć, co się 
dzieje, zaczęliśmy czytać dzienniki. Coś- 
my w nich znaleźli?. Opisy mordów ra- 
bunkowych, samobójstw na tle ruiny ma 
jątkowej, opisy zamachów politycznych. 
Dowiadywaliśmy się z nich o naduży- 
ciach, kradzieżach i fałszerstwach. Do- 
wiadywaliśmy się o lawinie bezrobot- 
nych. Cóż więc dziwnego ,że zadajemy 
sobie pytanie: i cóż poczniemy, gdy 
skonczymy szkoly?““. 

Jednak młodzieniec niemiecki usiłuje 
otrząsnąć się z przygnębienia. Twierdzi, 
że ciężkie warunki życia zahartują go, 
rozwiną w nim samodzielność i zmusza 
do zdobywczości. Mimo wszystko, wie- 
rzy on w lepsze czasy i budzi w sobie 
odwagę. Z przygnębienia rodzi się opty 
mizm i idealizm. . 

W głosach młodzieży polskiej rozlega 
drży niepokój. Dobiegamy kresu pewnej 
epoki — mówi ta młodzież, A w takich 
chwilach zawsze zjawia się niepokój, i 
oczekiwanie. Miewa on swoje głębokie, 
uzasadnione przyczyny. |Jest to nowy 

W _WIRZE STOLICY 
JAK SPOTYKANO NOWY ROK 

W ltalji było jednak pełno, na każdym sto 
liku cennik, specjalny ku czci św. Sylwestra: 
butelka wódki 20 zł. miodu — taki wołyński, 
co w sklepie 2 zł. — 40 zł., wina 45 zł., szam 
pana 100 zł. Naturalnie cała sala tkwiła przy 
pół-czarnej, niektórzy miljonerzy zamówili + 
syfon wody sodowej — 2 zł., a paru miljarde- 
rów po,kieliszku likieru krajowego —: 3 zł. 

Wyjątkowo nikt nie uciekł, jak zwykie, o 
„ł0ej wieczór, zrezygnowali wszyscy już z wy- 
migania się od płacenia za bramę i 

pobożnie na 12-tą. 

Podobno dawniej cieszono się z uderzeń 
zegara, była jakaś radość, wesele — teraz rice 
podobnego, markotnie podniosły się głowy z 
nad pół czarnych, poszedł szept po sali: och, 
żebyż ten rok nie był gorszy! By mógł być 
lepszy nawet nikt nie marzył. 

W restauracjach pustki, nie można tam za- 
mówić pół czarnej i więc i nie było gości. 
Restauracje są dziś przeżytkiem, bary jeszcze 

mają powodzenie, ale do porządnej restauracji 
każdy boi się wejść — walną rachunek na 10 
zł i co robić? Spodnie oddawać! 

Teatry miały niezłą frekwencję, jeśli się 
płaci, to przynajmniej coś się wzamian zoba- 

czy, niewiele uśmiechów wywołali aktorzy, za- 
wodowi wesołkowie nawet nie mogli  rozru 
szać sali — Walter, Pogorzelska, Zelwerowicz 
wysilali się daremnie, do śmiechu trzeba mieć 

nastrój, a tego nigdzie teraz niema 
Najwięcej ludzi spotkało Nowy Rok przy 

bridżu, najtańszy sposób: zamiast jeść — r>z- 

daje się karty, zrobienie szlemika jest większą 

przyjemnością niż wypicie kieliszka dobrego wi 

na, po wpadce bez dwóch z kontrą, można 

się skrzywić, jak po kieliszku czystej. No i 

na Sylwester bridżowy nie idzie się z grze- 

świadczeniem, że trzeba będzie płacić, odwrot 

nie, każdy ma nadzieję — a nuż wygram paię 

złotych. Dla tak ponętnej perspektywy wat”. 

spędzić te przełomowe 12 godzin przy stoliku. 

Kar. 

Kto wygrał doiarówkę 
W min. skarbu odbyło się kolejne ciągnie- 

nie dolarówki. Premje padły na numery nastę- 
pujące: 

Dol. 12,000 na Nr. 1235854 
Dol. 3,000 na n-ry: 1247064 1213624 

Dol. 1000 na nry: 368977 1206251 1915077 
1456028 334991 1156778 581460 

Dol. 500 na n-ry: 3716 702202 1432053 
191983 831129 704835 494603 574982 634449 
99 0976. 

Dol. 100 na n-ry: 1443374 1032550 1493754 
43669 106781 992712 40594 307528 1277994 
1396094 1111479 1045749 282315 1137477 
458530 397540 116874 1154308 1461785 761530 
696844 1059355 110353 348027 1191173 815523 
136820 174710 625713 781905 1282190 443397 
126389 114092 1139292 1413083 1347449 
1137545 2480 1220482 419119. 1031606 733343 
99596 1074364 669632 454740 1342676 1401860 
473478 45934 1070351 432314 108207 5911069 
486636 200500 228680 475748 958233 227165 
1266645 1145534 897116 655630 890102 1069154 
480768 143262 337860 455616 726708 854017 
271537 824084. 

czekali 

Nikt z cierpiących 
NA REUMATYZM, PODAGRĘ I BÓLE 

NERWOWE. 
nie powinien wątpić w możliwość swego 
uzdrowienia, gdyż wielu cierpiących о4- 
zyskało przy pomocy Togalu swe zdro- 
wie. Tabletki Togal bowiem wstrzymu- 
ją nagromadzanie się kwasu moczc- 
wego. Nieszkodliwy dla serca, żołądka i 
innych organów. Spróbujcie i przeko- 
najcie się sami. Do nabycia we wszyst. 
aptekach. WZP 6. 
PDB 

Dopiero co opuściła prasę 
aktualna książką 

Wiktora Plotrowicza 
„Unja i dyzunja 
kościelna w Polsce" 

WILNO, 1933. 
str. XVI i 128, 

Skład główny w księgarni 

ŚW. WOJCIECHA 
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„mal du siecle*, jak powiada Marcel 
Arland. Ale nie mamy potrzeby ukrywać 
swego niepokoju, ani go się wstydzić. 

istotnie: czyż epoki niepokoju i о- 
czekiwania nie były w  następstwach 
swych najbardziej płodne historycznie? 
Czyż renesansy i romantyzmy nie po- 
wstawały z niepokoju i oczekiwania? 

W głosach młodzieży poskiej rozlega 
się pewność siebie. Młodzież polska gło- 
si, iż jest powołana do rozstrzygnięcia, 
wszystkich problematów, rozstrzygnięcia, 
które lubi nazywać  „realizacją*. Mtło- 
dzież polska chętnie posługuje się sło- 
we m „ideologia“ i .„wykuwać*. Mło- 
dzież polska zwykła rozpoczynać swe 
programy od wyrazu „należy. Należy 
usunąć to, należy zrobić tamto.  Pzócz 
tego młodzież polska dużo w swych e- 
nuncjacjach mówi o dyscyplinie i kar- 
ności, o organizacji i rozbudowie. Jest 
stanowcza, niezłomna, czyni wrażenie 
człowieka, który posiadł prawdę. jest 
przytem buntownicza, „zadzieržysta, pel- 
na wiary w swe siły, i przekonana, że 
przyszłość do niej należy. Uważa siebie 
za wolną psychicznie od naleciałości, sta 
rych zaś często nazywa zmurszałymi. 

Młodzieniec niemiecki konstatuj., że 
kształtowała go wielka wojna i okres 
inflacii. Młodzieniec francuski nie wsty- 
dzi się swego niepokoju, swego me: du 
siecle, jak nie wstydził się tego kiedyś 
Musset, Goethe, Gustaw czy Słowacki. 

Młodzieniec polski czuje się wyzwo- 
lonym, wolnym od dziedzictwa przeszło- 
ści, czuje się człowiekiem przyszłości--- 
tymi, który nadchodzi: futurus. 

Który z tych trzech nastrojów, która 
z tych trzech sytuacyj psychicznych wy 
daje się najpełniejsza i w skutkech 
swych najbardziej owocująca? 

Wysz..



1 
į 

KS. LUBIANIEC 44 GŁ., PROF. ZDZIE- 
CHOWSKI 105 GŁ., ST. MACKIEWICZ 

44 GŁ., FERDYNAND RUSZCZYC 
114 GŁOSÓW 

W dniu wczorajszym napłynęło dal- 
szych 57 odpowiedzi, z których 6 zosta- 
ło zakwestjonowanych i nieuwzględnio- 
nych przy obliczaniu głosów. Wyniki 

ane poniżej obejmują 146 odpowie- 
"dzi. Głosy padły jak następuie: 

| W dziale Kapłan: — ks. Lubianiec—-- 
gł. 
Ks. Jasieński 29 gł.; ks. Kretowicz 12 gł; 

ks. Puciata 10 gł.; arch. Teodozjusz 10 gł.; ks. 
biskup Michalkiewicz 8 gł.; ks. Wałerjan Mey- 
sztowicz 7 gł.; ks. Miłkowski 3 gł.; ks. Kule- 

“га 2 gł; superintendent Jastrzębski 2 gł. ь 
Ks. St. Zawadzki, ks. Romanowicz, ks. Sledziew 

ski; ks. Sawicki; ks. Lewosz; ks. Marcinkow- 
ski; ks. Songin; ks. Hanusowicz i hacham 
Szapszał po jednym głosie. 

W działe Uczony: — prof. 
Zdziechowski — 105 gł. 

Proi. St. Władyczko 8 gł.; prof. Otrębski 3 
gł; prof. A. Parczewski; prot. St. Kościałkow- 
słu; prof. Bossowski; Wacław Studnicki; Lu- 
tjan Uziembio; ks. dr. F. Niemiro po dwa gło 
Sy.. 

Prof. Szymański; prof. Massonius;. prof. O- 
poczynski; prof. Rose; p. Władysław Studnic- 
ki; prof. Pigoń; prof. Chodynicki; proi. Sta- 
szewski po jednym głosie. 

W dziale Pisarz: — Stanisław Mac- 
kiewicz — 44 gł. 

Kazimierz Leczycki 18 gł.; H. Romer O- 
chenkowska 14 gł.; W. Charkiewicz 13 gł.; W. 
Hulewicz 10 gł; Reuttówna 7 gł.; T. Lopalew- 
Ski 7 gi.; K. Iłiakowiczówna 5 gł; Wł, Stud- 
nicki 3 gł; Marjan Zdziechowski 3 gł. W. Nie 

„ dziaikowska - Dobaczewska i Jan Obst po & 
Biosy. 

Stanisław Hermanowicz; Stanisław Szantyr' 
J. Wokulska - Piotrowiczowa; J. Wyszomirski; 
Rafał Mackiewicz po jednym głosie. 

W działeArtysta - plastyk: — Ferdy - 
nand Ruszczyc — 114 gł. 

W Ludomir Śleńdziński 8 gł; Br. Jamontt i 
Rafał Jachimowicz po 3 gł.; Znamierowski i 
J. Horyd po 2 gł. 

' Michał Rouba; Marjan Kulesza; Szczepa- 
nowiczowa; p. Kuna; St. Jarocki po 1 gł. 

W dziale Artysta dramatyczny: 
— Wyrwicz - Wichrowski — 48 gł. 

J. Osterwa 34 gł.; N. Młodziejowska 33 gł.; 
L. Woiłejko 13 gł.; Rychłowski 2 gł. 
Pp. Tatrzański; Zelwerowicz; Jasińska; Śmia- 

łowski; Dejunowicz; Szpakiewicz; W. Siemasz- 
kowa po 1 głosie. 

W dziale Działacz społeczny: — 
iejnowa — 30 gł. 

Ks. Lubianiec 18 gł; L. Ostrejko 14 gł.; 
dr. Stefan Brokowski 10 gł.; marsz. Raczkie- 
wicz 9 gł.; proi. Władyczko 8 gł.; F. Ruszczyc 
6 gł; p. Košciaikowska 5 gł.; W. Abramo- 
wicz 5 gł.; gen. Żeligowski 4 gł.; M. Jeleńska 
4 gł; ks. Kretowicz 3 gł.; W. Korolec 3 gl; 
ks. Puciata; Zyg. Nagrodzki; Michał Łukasze- 
wicz i W. Staniewicz po 2 gł. 

‚ Р.р. А. Meysztowicz; ]. Piłsudski; ks. Ma- 
A Giejewicz; ks. Glokowski; W. Czyż; inż. Mex- 

son; |. Burhardtowa; hr. M. Broel - Plater; 

544 

Marjan 

  

  
M. 

dr. Borowski; ks. Rzymelka; prof. Zdzie 
chowski.. 

W dziale Adwokat: — Zygmunt 
Jundziłł — 45 gł. 

M. Engel 24 gł. M. Strumilło 14 gł; Zb. 
-Jasiński 9 gi; Kaz. Petrusewicz 7 gł.; Br. 
Krzyżanowski 7 gł.; Andrejew 5 gł.; Kulikow- 
ski 3 gi.; Wł. Wiśniewski 4 gł.; Achmatowicz 
W. Abramowicz; ]. Czernichow; B. Szyszkow- 
ski; Į. Piłsudski po dwa głosy. 

P.p. Wł. Raczkiewicz; Zmitrowicz; Turski i 
HW kosiński po 1 gł. 

W dziale Lekarz: — Dr. Odyniec— 
41 gi. 

Dr. Świda 21 gł; proi. Władyczko 13 gł.; 
dr. Sumorok 10 gł.; dr. Maleszewski 10 gł. 
dr. Tymiński 7 gł; dr. Sztolcman 5 Gl; dr. 
Borowski 4 gł.; dr. Rudziński 4 gł.; proi. Ja- 

aKnuszkiewicz i prof. Michejda po 3 gł; dr. Ab- 
ramowicz i dr. Jaźwiński po Zgł. 

$ Dr. Hurynowiczówna, prof. Rose;, dr. Szu- 
ь, Шеч_д,пс:; dr. Kuncewiczówna; dr. Szniolis; prof. 
*Jasiński; dr. Kisiel; dr. Gerle; i dr. Szabad 
Po 1 głosie. 

W dziale Pedagog: — рго!. 
sław Kościałkowski — 74 gł. 

Ą Maciejewiczowa 15 gł.; Br. Zapašnik 10 
% BL; J. Żelski 6 gł.; Paszkiewicz 4 gł. Nar- 

woysz i prof. Massonius po 3 gł.; St. Cywiń- 
ski; ks, Marcinkowski; Epsztajn; A. Hirszberg; 
W. Świdowa po 2 głosy.. 

Kapp; Swietorzecki; Starościak; Bogdanc- 
cz; Staniewiczowa; Topór-Wąsowski; Samo 

; Ostrowski i Wyszomirski po 1 gł. 
Kupon do głosowania zamieszczamy 

na stronie 4-tej, 

* 

Stani- 

* * 

Otrzymaliśmy list następujący: 

Dotyczy artykułu „Dziewięciu najbardziej 
zy żony ch, wilnan* w nr. 330 z dnia 30 XJI. 

2 
„ W powyższym artykule zauważyłem pomi- 

nięcie przez p. W: Ch. zawodu, który napewno 
Ożył dla m. Wilna niemniejsze zasługi, niż 

czególnione dziewięć. 
est nim „Inżynier - technik". 

Któż bowiem upiększał miasto, wznosząc 
Stonumentalne budowle, kto rozplanował mia- 

I dbał o linję ulic oraz ich estetyczny wy- 
Sląd zewnętrzny, kto daje miastu europejskie 
z i wygody oraz ratuje od ruiny zabyt- 
owe budowie — jest nim wiaśnie inzynier. 

= szę nie brać mi za złe, że słusznie u- 
ięlem się w tym wypadku za zawodem, który 
mam zaszczyt reprezentować, ponieważ uwa- 
zam, iż inżynier położył dużo pracy dla mia- 
Sta, podnosząc jego wygląd zewnętrzny i kul- 
turalny. 

Łącząc wyrazy wysokiego szacunku i po- 
ważania pozostaję 

  
dypl. inż. J. Glatman. 

  

Uwagi p. inż. Glatmana są niewątpliwie 
słuszne, lecz teraz już w czasie biegu naszej 
ankiety trudno zmieniać jej treść. 

SNES Ua OZREEZZEZCESK ITS 

Przeniesienie zespołu operet- 
kowego do nowego lokalu 
Już w dniach najbliższych t. zn. 5 stycznia 

rb. cały zespół operetkowy po  skoficzonern 
przedstawieniu w |Lutni przenosi się do piękne- go gmachu Izby Przemysłowo - Handlowej Roe Mickiewicza 32 ażeby tam do rana 

wić się wspólnie, mamy nadzieję, z licznie zgromadzoną publicznością na Czarnej Ka- wie - Bridżu”* organizowanej przez Wojewó dzki Komitet do Spraw Bezrobocia w Wilnie ierwszorzędne produkcje artystyczne zespołu | operetkowego niewątpliwie przyczynią się do urozmaicenia wieczoru i wytworzeniar atmosie Z) pełnej humoru i werwy. A zatem wszyscy €i, którzy w dzisiejszych kryzysowych czasąch 
Rena, chociaż na chwilę zapomnieć o tro- sach i Niedolaca dnia powszedniego — nieci stępnie Śpieszą na „Czarną Kawę* w dniu 5 = 1983 r. do Izby Przemysłowo - Han 

WILNO — Notowaliśmy wczoraj za 
trzymanie przez policję oszusta podające 
go się za redaktora pewnego tygodnika 
kaliskiego Galickiego vei Cederbauma 
Stanisława lat 29. 

W związku z aresztowaniem — Сейег- 
bauma wyszły na jaw następujące szcze- 
góły: Cederbaum był kilkakrotnie kara- 
ny za różne t. zw. „kanty* i odsiady- 
wał dłuższe kary. 

Po przyjeździe do Wilna podał się 
narazie za redaktora nieistniejącego pis- 
ma „Polonia Gdańska'* w jednej z dru- 
karni obstalował natychmiast  blankiety 
administracyjne i legitymacje oraz pie- 
czątkę z godłem państwowem,  którenii 
posługiwał się werbując  „koresponden- 
tów*, pobierając przytem od nich kau- 
acje.. 

Przed tygodniem aresztowano go po 
raz pierwszy, zaś w hotelu, w którym 
zajmował ze swoją towarzyszką pokój, 
przeprowadzono rewizję, Nie dała ona 

5 

żadnych wyników i Cederbauma mu- 
siano wobec tego zwolnić. 

W dniu onegdajszym, kiedy policja 
uzyskała już wystarczające dowody, aby 
zatrzymać go ponownie i Cederbaum 
znalazł się w wydziale śledczym, przy- 
padkowo znajdujący się w tym czasie w 
gabinecie badającego oficera interesant 
poznał w nim znanego oszusta, bowiera 
widział go kilkakrotnie na rozprawach 
sądowych w Warszawie i Łodzi. Rze- 
komy Galicki, widząc, że został zdema- 
skowany, przyznał się do swego praw- 
dziwego nazwiska i podał, że przybył 
do Wilna w celach oszukańczych. 

Kobieta którą przedstawił jako swo- 
ją żonę, również okazała się zawode- 
wą oszustką, i extancerką kabaretową 
z Warszawy, skompromitowaną w zwią 
zku z okradzeniem pewnego rejenta w 
czasie, gdy ten był pijany. Ё 

Cederbauma i godną jego towarzy- 
szkę osadzono w więzieniu. 

Śmierć w nurtach jeziora | 
WILNO. — W dzień Nowego Roku trzech 

mieszkańców zaścianka Michałowo pow. bra- 
sławskiego, wracając w stanie pijanym z kar- 
czmy Jankiela Kauimana do domu, ulegli tra 
gicznemu wypadkowi. — Dwóch z nich 

Hieronim Borysowicz i Ludwik Sigoń dła skró 
cenia drogi poszli przez zamarznięte jezioro, i 
gdy znajdowali się na środku niespodziewanie 
załamał się lód. Obaj pijani wpadli do wody. 

Wczoraj zwłoki topielców wydobyto. 

W Łyntupach było podpalenie 
WILNO. -- Dochodzenie władz w sprawie 

zagadkowego pożaru na stacji kolejowej Łyntu 
py definitywnie ustalił, że pożar powstał 
wskutek podpalenia. 

Znalezione dowody w postaci śladów nai- 
ty na ścianach pakuły oraz porzucona butelka 
od naity wskazują wyraźnie, iż ma się tu do 

RONIK 

   
   

Wschód słońca g, 7,42 

  

   

jutro Zachód słońca g 14,57 
Teiestora 

| CZCZĄ 

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

Przeważnie pochmurmo i mgliisto, Gdzie 
miegdzie możliwy drobny Śnieg. Lekki 
miróz. Słabe wiatry z kierunków połud- 
niowych. 

— Dzień Marszałka Piłsudskiego. — 
W dniu wczorajszym bawiący w Witnie 
Marszałek Piłsudski wyjeżdżał do Pikie- 
liszek. 

— Noworoczne życzenia jE. ks. ar- 
cybiskupa jałbrzykowskiego. — Ks. ar- 
cybiskup metropolita wileński, Romuald 
Jatbrzykowski oraz ks. biskup Kaziinierz 
Michalkiewicz w wigilję Nowego Roku o 
godz. 16 złożyli życzenia p. wojewodzie 
Zygmuntowi Beczkowiczowi— W dniu 
Nowego Roku ks. arcybiskup metropoli- 
ta w imieniu duchowieństwa archidiece- 
zji wileńskiej wysłał depeszę z wyraza- 
mi hołdu i życzeniami / noworocznemi 
do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, 
oraz depeszę z życzeniami noworoczne- 
mi p.p. przedstawicielom rządu Rzeczy- 
pospolitej. 

W godzinach od 11 do 14 ks. arcy- 
biskupowi składali życzenia delegaci or- 
ganizacyj społecznych, katolickich oraz 
lizni przedstawiciele miejscowej „inteli- 

gencii. 
MIEJSKA 

— MIEJSKI WYDZIAŁ ZDROWIA, Biu- 

ra wydziału zdrowia przeniesione zosta- 

ły do nowego lokalu w oficynie magistnac- 
kiego domu przy ul. Dominikańskiej. Mie- 
szczący Się tam dotychczas wydział ka- 
malizacyjny znalazł pomieszczenie iw le- 
kalu wydziału zdrowia iw gmachu głównym. 

— NARIADA W SPRAWIE „ARBONU* 

W związku z miewypłaceniem przez „Arbon”* 
mależnych jalkio tenuta dzierżaa ma 150 tys. 
gł w tych dniach ma się odbyć w magi- 
stracie rada odnośnych czynników w celu 
omówiienia "mytworzonej sytuacji. Gdyby 
„Arlbon“ do 15 Ъ. m. nie uiścił mależności 
umowa zawarta z miastem siłą rzeczy u- 
legiiaby zerwaniu. 

— Nareszcie! — Wzdłuż przejścia z płyt 
kamiennych łączącego wylot ulicy Mickiewicza 
ze skwerem przed katedrą przebiega rynsztek 
brukowany, pogłębiający się w kierunku ul. 
Mickiewicza i zakończony staroświeckim zle- 
wem przykrytym z wierzchu drewnianym po- 
mostem. Wobec mieznacznej przestrzeni : dzielą 
cej ów głęboki rynsztok od chodnika, przy 
wylocie ul. Mickiewicza komunikacja kołowa 
przez ten przesmyk była wielce utrudniona. 
Trudności te wzrosły z chwilą skierowania ca- 
łego ruchu kołowego przez ul. św. Magdaleny. 

Dotychczasowe apele prasy pozostawa:y 
bez echa 1 dopiero onegdaj namyślił się ma- 
gistrat zlikwidować ów prymitywny ściek z 
mostkiem zastępując go normalnym trapem u- 
licznym włączonym do kanalizacji miejskiej, 
jednakże niepotrzebna obecnie część rynsztosu 
brukowanego na lewo od trąpu nie została na 
razie zniwelowana i zabrukowana. 
Miejmy nadzieję, że owa usterka zostanie 

w dniach najbliższych również usunięta. (j). 
2 Praca pogotowia w cyirach. — W ub. 

miesiącu pogotowie ratunkowe udzieliło pomo- 
cy w 652 wypadkach, przytem wyjeżdżało na 
miasto 312 razy. 

UNIWERSYTECKA 

— Promocja. Z wydziału humanistycznego 
Uniwersytetu Stefana Batorego. W czwartek 
5 stycznia r.b. o godzinie 13-ej w Auli Kolumno 
wej odbędzie się promocja p. Jerzego Ordy na 
stopień doktora filozofji. z 

AKADEMICKA 

„— Zarząd Koła Przyjaciół Akademika w 
Wiłnie zawiadamia, iż w dniu 5 stycznia o g. 
17 w gimn. E. Orzeszkowej odbędzie się ze- 
branie zarządu, na które zaprasza się wszyst- 
kich członków Koła i sympatyków. 

— HERBATKA W AZS'ie, We czwar- 

  

czynienia ze zbrodnią. 
Wiadze śledcze zbadały kilku kołejarzy oraz 

włościan i robotnikew.. Wyniki dochodzenia 
ze względu na prowadzące się dochodzenie— 
nie są znane. Policja zatrzymała już dwóch 
podejrzanych, co do których istnieją duże po- 
szlaki, że to oni brali udział w podpaleniu. 

 WEZAGRIAKEWIAWCZ: 

tek 5 b. m. odbędzie się iw lokalu kiubo- 
wym AZS'u (St. Jańską 10) herbatika to- 
wairzyskia. Początek o godz. 18, Gościei mile 
widziani. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Tradycyjny opłatek u peowiaków. 
Sekretarjat Koła POW zawiadamia, że w dniu 
6 stycznia rb. o godz. 18 w lokalu BBWR przy 
ul. św. Anny 2 odbędzie się opłatek peowia- 
ków Peowiacy z prowincji i sympatycy mile 
widziani. Wstęp wolny. Dowolne datki na 
rzecz bezrobotnych. 

— Bitwa warsza! jako wysiłek woli 
Naczelnego Wodza”. Staraniem Zarządu Okre- 
gowego Kolejowego Przysposobienia Wojsko- 
wego w Wilnie, dnia 4 stycznia 1933 r. o go- 
dzinie 19-ej w gmachu Ogniska K.P.W. Wilno, 
przy ul. Kolejowej Nr. 19, zostanie wygłoszony 
odczyt przez Delegata Sztabu Głównego przy 
Dyrekcji OKP p. płk. dypl. T. Sehbala na te- 
mat: „Bitwa Warszawska, jako wysiłek woli 
Naczelnego Wodza”. 

Ze względu na osobę prelegenta i porusza- 
ny temat, Kapewiacy wolni od zajęć służbo- 
wych stawcie się z rodzinami, jaknajliczniej. 
Wstęp bezpłatny dla wszystkich. 

— KOMUNIKIAT ZWIĄZKU PAŃ DOMU. 
Wychodzimy z założenia, że ma atmosferę 
panującą w Domu wpływa: w znacznej mie- 
rze jego estetyczne urządzenie i dla tego 
pierwsze zebranie czwartkowe dnia 5 
b. m, będzie miało charakter dyskusyj- 
ny na temat: „Uwządzemie Domu". 

Zebranie odbędzie się o godz. 17-tej w 
sali Towłarzystwa Kmedytowego  Jagiel- 
lońska 14. 

RÓŻNE 

— DELEGACJA LITWINÓW U WO- 
JEWODY. Przez wojewodę p. Beczkowii 
cza bylla przyjęta delegacja litewska w 
skład której wchodzili prez. Staszys, ks. 
Kraujalis i dyr. Szyksnis, 

Omawiana była sprawa lokali! szkol- 
mych i przepisów dotyczących tych lokali. 
Delegacja wskazywała że szkolnictwo lii- 
tewskie znajduje się w: b. ciężkiej sytu- 
acji i nowe przepisy o urządzeniu szkół 
sytuację tę jeszcze bawdziej utrudniają. 
M. im. kwestjonowany jest lokal gimna- 
zjum litewskiego przy ul. mjr. Dąbrow- 
skiego. Wiojewoda obiecał sprawy te roz- 

— ZJAZD NAUCZYCIELSKI. W dniach 
30 i 31 grudnia odbył się zjazd mauczy- 
cieli — Litwinów pracujących w Wileń- 
szczyźnie. Był to doroczny zjazd wy- 
chowawiców w celu omówienia: spraw za- 
wiodowych i nanezania. 

— DZIAŁALNOŚĆ KOP'u. KOP w 
miesiącu grudniu ma terenie pogranicza 

litewskiego i łotewskiego zlikwidował 3 
bemdy przemyitnicze liczące 19 osób, zatinzy 
mał 37 osób indywidualnie uprawiających 
przemytmietwo, zlikwidował 7 tajnych go- 
rzelni samogonki oraz wykrył trzy fab- 
ryczki papierosów. 

Prze: mytu na granicy wraz m iastem 
Wilnem skonfiskowamo przeszło na 75 
tys. zlotych, Na: skonfiskowany przemyt 
złożyły się następujące towary: tytoń, sa- 
charyna, wywoby jedwabne, cukier, bakalje 
futra i t. d. 

— Bezrobocie. — Stan bezrobocia w Wil-- 
nie wyraża się obecnie cyfrą 6107 bezrobot- 
nych. W ub. tygodniu bezrobocie wzrosło o 
49 osób. 

— Nowy nabytek gminy żydowskiej, —W 
dniu wczorajszym gmina żydowska przyjęła 
pod swój zarząd kompleks domów przy ulicy 
Subocz 37 stanowiących dotychczas własność 
żydowskiego towarzystwa kolonizacyjnego. 

BALE | ZABAWY 

-- Karnawałowa Zabawa Peowiaków. 
Pod protektoratem gen. Dąb - Biernackiego S., 
gen. Skwarczyńskiego S.; i prez. Małeszew- 
skiego W. w dniu 5 stycznia rb. w lokalu 
przy ul. Ad. Mickiewicza 12 (cukiernia Czerwo 
nego Sztralla) odbędzie się peowiacka zabawa 
taneczna. Strój dowolny. Wstęp ściśle za za- 
PEM: Dochód na bezrobotnych peowia- 
ów. 

“P RAZY 
W. KIEWLICZ i S-ka 

Wilno, Mickiewicza 19, tel. 1-46 
sprzedsż 

WĘGLA Ś5seco 
KONCERNU GIESCHE sP. AKC. 

Dostawa natychmiastowa w szczelnie 
zaplombowanych wozach. 

Ł O-W-0 

Zasłużeni wilaianie Cederbhbaum—oszukańczy redaktor ua FILMOWEJ TAŚMIE 
  

„ZWYCIĘZCA — „CASINO“. 

Komedja muzyczna czy operetka filmo- 

wia, nie odznacza. się głębią treści lub ory- 

ginialnością tematu. : 

Zarwsze występuje bogaty pan, najlepiej 
książę, biedna subjektka lub modystka, 
czasem odwirotnie — on jest biedny i sza- 

ry, ona rzuca miljonami. 
Tak jest tutaj. Od początku można pnze 

widzieć, jak się skończą perypetje miłosne 

$ , syma gamderobianej z hotelu 
i pięknej córki miljardena a- 

(Jean Mumat i Kate de 

szczęściarza 
„Atlamitie'* 
menyikańskiego 
Nagy ). 2 

Nie treść więc jest zaletą tego filmu. 
Ciekawa jest tu forma, w jaką tę ba- 

jeczikę dla dorosłych ujęto. Stoi ona ma po- 
ziomie ustalonym przez doskonały „Mil- 

jon“ Rene Claire'a. (W! pewnych motywach 
nawet „Miljon'** przypomina (pogoń za mi- 
mowolnym miljomem ). 

Między obrazy konwencjonalne wmonto 

wane są czysto filmowe fragmenty, w. któ- 

rych aparat wędruje, zmienia miejsce i 

kąt widzenia, zawsze efektowny. Prócz te- 

go sporo jest w: tym. filmie dobrej alegorji 

i famtazji. Ohór tancerzy dancingowych 

zmienia się w chór burłackii z nad Wiołgi, 

bohater ubiema się w czasie jazdy windą na 
piętra jakiegos „Reaumure'a“ lub „Gale- 
mies Lofoyette“. 

Muzyka Heymanna (autora partytury 
„Kongres tańczy”) jest wybitnie operet- 

kowa. 
Wykonawcy również. : 
Kate de Nagy (węgierka) odznacza się 

piękną budową i wyrazistym profilem. — 
Jeam Murat mniej gładki, ale zato stupro- 
centowy. 

Dobry jest Gaston Jacquet jako dyrek- 
tor hotelu. 

Dialogi francuskie bardzo wyrażne i do 
brze opracowane. 

Obraz traci dużo na tem, że przerwy są 
za długie, 

Nadprogramowy ireportaż z Bali — cie- 
kawy, ale chaotyczny i zbyt rozwiakły. — 
Widać że miewiasta pireparowała te metry 
taśmy. Tad, С. 

NOWINY FILMOWE. 
Zapowiadany od dłuższego czasu wyjazd 

Liljanki Harvey do Ameryki stał się już 
faktem dokonanym. 

Razem z popularną gwiazdą zaengażo- 
wamy został do wytwómi „Fox'a'* jej pert- 
mer Henry Gamrat. 

Ciekawe, jak będą wyglądać amerykań- 
skie filmy tej sympatycznej i lubianej pary 

— reżyser Sterbeng, „,„odkirywica“ 
Mamleny Dietrich zrywa z „„Pairamounitem“ 
i przechodzi do wytwórni „Foxa, Chyba 
razem z Marileną ? 

— „Fox* prowadzi wielką kampanję 
przeciw konkurencyjnym wytwómiom. — 
Akcje „Paramountu” są w 60 procentach 

rw ręku „Foxta'*, Studjo Paramountu w Join 
ville pod Paryżem ma pójść pod zarząd 
„Fłox'a”. 

Zwykła kolej losu. ,Paramount:* zdys- 

tansował „Metro*, a tenaz sam ulega 

„Fox'awi”, 
Tad, C. 

STAND SRL 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance. — Dziś w 

środę, jedna z najświetniejszych współczesnych 
komedyj autora francuskiego. Pagnol'a „Ma- 
rjusz* z Leonem Wołłejką i T. Koronkiewi- 
czówną, Włądysławem  Neubeltem w swych 
doskonałych kreacjach. Sztuka ta przez publi- 
czność i prasę przyjęta została z dużem uzna- 
niem. „Marjusz”* prócz pełnej słońca, pogody, 
wnosi bogaty problem miłości, wzruszający do 
łez. „Marjusz* grany będzie jeszcze kilka ra- 
zy. 

Jutro we czwartek jedna z najweselszych * 
i świetnie skonstruowanych fars amerykańskicn 
„Cały dzień bez kłamstwa”. 

— Zniżki do Teatru na Pohulankę. Admi- 
nistracja Teatru podaje do wiadomości, że z 
dniem 5-go stycznia r.b. upływa ostateczny ter 
min przedłużonych zniżek (legitymacje 25 pr.) 
W tym czasie należy się zaopatrzyć w nowe 
legitymacje. 

— Teatr muzyczny Lutnia” Ostatnie 
przedstawienie „Lady Chic“. Dziś ukaże się 
po raz ostatni tryskająca humorem i werwą, 
obfitująca w komiczne sytuacje, operetka Kol- 
10 „Lady Chic“ z Kulczycką, Gabrielli, Deri- 
bowskim, Szczawińskim i Tatrzańskim — w 
rolach głównych. Zespół baletowy wykona 
efektowne tańce wschodnie układu W. Moraw- 
skiego. Zniżki ważne. W przygotowaniu „Ró- 
że z Florydy" prześliczna operetka Falla w 
reżyserji M. Tatrzańskiego. 

Wielkie tradycyjna rewja „Yo—Yo*.  Ju- 
tro ujrzymy wspaniale wystawioną rewję „Yo 
—Yo'* w wykonaniu całego personelu artysty- 
cznego „Lutni*, zespołu girls, oraz pełnej or- 
kiestry pod batutą M. Kochanowskiego. Boga- 
ty program rewji składa się z 19 numerów. bę- 
dą produkowane pieśni, piosenki, skecze, ma- 
nologi, oraz produkcje zespołu baletowego. 
Opracowanie inscenizacyjne i reżyserskie k. 
Wyrwicz-Wichrowskiego. Pomysłowe dekora- 
cje i kostjumy J. Hawrylkiewicza. Ceny miejsc 
normalne. Zniżki ważne. Pocz. o godz. 8 im. 
15 wiecz. 

— „Fijołek z Montmartre" na przedsta- 
wieniu popołudniowem w „Lutni*. W _ piątek 
najbliższy z powodu przypadającego "święta, 
teatr „Lutnia” wystawia na przedstawieniu »o- 
południowem po cenach zniżonych melodyjna 
operetkę Kalmana „Fijołek z Montmartre" z 
Kulczycką w roli tytułowej. Początek o godz. 
4-ej. Ceny zniżone. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

REWJA:—Czar jej oczu. 
HELIOS — Bezdomni 
CASINO — Marzenie 22. 

PAN: Pałac ma kółkach. 
HOLLYWOOD — Ronny 
ŚWIATOWID — Pat i Patachon. 
STYLOWY—Król podziemi Paryża. 

LUX — Bezimienni bohaterowie. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— ROZCIĄŁ ARTERJE. — Jan Maciejew- 

ski (Szkaplerna 16) z nieznanych bliżej powo 
dów rozciął sobie arterje na rękach.. Pogoto- 
wie ratunkowe udzieliło mu pomocy lekarskiej. 

OSZPECONA ŻONA. — A. Rako- 
wski mszcząc się na swej żonie (Beiwe- 
derska 11) za porzucenie go oblał jej 
twarz jakimś żrącym płynem. в 

Poszwankowaną odwieziono do szpi- 
tala. Sprawcę policja aresztowała. 

— UPADŁ ZE SCHODÓW. — B. pracow 
nik miejski Bol. Matykaniec (Pańska 23) spadł 
ze schodów przy ul. Kasztanowej 7. 

Odniósł on dotkliwe obrażenia głowy. 
nos — 

Ofiary 
Bujwid Witold nadleśniczy zamiast wizyt 

noworocznych dla najbiedniejszych zł. 2. 

3 

> 
MARJA-DOBROSŁAWA SIPAYŁŁÓWNA 

b. studentka Ill go kursu Wydz Matem Przyrodni:zego Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie. 

Po b. ciężkich i długich — trwających dws lata cierpieniach, opatrzona Šš. 
Sakramentami zmarła dnia !.go stycznia 1933 roku w wieku lat 21. Pogrzebana 
na cmentarzu Rzymsko-Katolickim w Radomiu. 

O czem zawisdamiają krewnych, znajomych. koleżanki i kolegów stroskani 

== 

Wyldę za lekarza 
W ogłoszeniach matrymonjalnych czyta 

się: Wyjdę zamąż za lekarza. Za adwo- 

kata. Za wyższego urzędnika. Za inżynie- 
ra. Każda kobieta chce zawsze męża na 
stanowisku. Sama zaś chamakteryzuje sie- 
bie zazwyczaj temi słowy: mówią, że 

pirzystojna. I dodaje skromnie: bez przesz- 
łości. Niekiedy dopisuje zagadkowo: 

tówką i wyprawą. 
Zofja Grzešniowia w Marknuciach, wdo- 

wa po emigrancie amerykańskim, miała 
maprawdę gotówkę i wyprawę, Nikt nie 
mówił, że była przystojna. Sama natomiast 
mówiła otwameie o swej przeszłości. Wszy- 
stkie te walory Zofji  Gmześniowiej spra- 
wiły, że Wiktor Polujamiec zapragnął ją 
zdobyć. Ale każda kobieta żąda od męża 
stamawiska. Więc  Wiiktor Polujaniec 
przedstawił się kmótko jako doktór. 

— Dlaczego nie pnaktyktujesz ? 
— Ciężkie czasy. To da sio. Niema ma 

urządzenie, ma instrumenty. 
Wiiktor Poltujaniec bez słowa otrzymał 

ma urządzenie gabinetu, W promieniu kil- 
kudziesięciiu kilometrów: nie było lekarza. 
Praktyka zapowiadała się Świetnie. 

Pie'rwszą pacjentką byla Wiiktorja Ma- 
ślakowa. Po kilku dniach zmarła. Drugą — 
Aniela Borysewiczówna. Zabieg, ratują- 
cy jej panieństwo, zawiódł. Zmarła, Trze- 
cią była sama sołtysowa, żoma niby sołty- 
sa Jakubionka. Też zmarła. Zwykłe śmier- 
telmiczki wyprawić ma tamten świat — os- 
tateczmie, możma. Ale sołtysową? Sołtys 
dobrał się dlo doktora. Że nie pożałował pię- 
ści — jeszcze pół biedy. ATe zawiołał poli- 

z 

cję, przeprowadził śledztwo. Połujańca zam ki 
knęli. Okazało się, że nawet w: czytaniu nie 

Grześniowa została z gabinetem, na ru- 
inach praktyki, Która zapowiliadała się 
krezusowo. Może kto z panów lekarzy re- 
flektuje ? 

Luiz 

JASZUNY 

— BOJKA SYLWESTROWA. Wiozoraj 
do szpitala  žydowsikiego dostarezono mie- 
szkanca Jiaszun Albina Rzeczyckiego 1 
licznemi rianami ma całem ciele. 

Rzeczycki został dotkliwiie pobity pod- 
czas bójki wynikłej w: Jaszumach w moc 
sylwestrową pnzez kilku przyjaciół z 
iktórymi spotyłkał Nowły Rok w jednej z 

W bójce oprócz ciężko  poramichego 
Rzeczyckiego brali również udział Stan. 
Błażewicz, Józef Kozłowski, Władysław 
Grygorow, Stam, Niaruszewicz i inni. O- 
prócz Rzeczyckiego zostali potłuczeni 
wszyscy wymienieni. 

MOŁODECZNO 

— WYPADEK SAMOCHODOWY. Z Mo- 
łodeczna piszą, że na szosie Wołożyn — Drew- 
nica samochód wy, wiozący wieprze 
zderzył się z furmanką, powożoną przez Alek- 
sandra Turzewicza z Mogilnina. Furmanka z0- 
stała roztrzaskana, zaś Turzewicz doznał zła. 
mania ręki i zwichnięcia nogi. Rannego od- 
wieziono do szpitala. W aucie pierwsze dwa 
koła zostały skręcone. 2 

OLKIENIKI 

— WYPADEK W MŁYNIE. — We wsi Łuk 
szuny koło Olkienik podczas mielenia zboża w 
młynie (wiatraku) Izydora Dańki oderwało się 
skrzydio raniąc 65-letniego Władysława Ciecha 
nowicza. Doznał on zmiażdżenia czaszki i w 
stanie beznadziejnym odwieziony został do 
szpitala. Odłamkiem rozpryskującego się skrz; 
dła okaleczony został dotkliwie Adam Dańko, 
syn właściciela wiatraku. 

ŚWIĘCIANY 
KONIOKRADZI. Na odcinku Ki 

zatrzymano dwóch cyganów koniokradów, któ- 
rzy ze skradzionemi końmi zamierzali dostać 
się do Litwy. 

—=0-0-05— 

nówoqfódzka 
— URZĘDOWA. 'W| dniu 2 stycznia p. 

wojewoda Świderski przyjął starostę ро- 
wiatowiego wołożyńskiego p. Br. Wiesiołow_ 
skiego, posła Juljana Małynicza, imż. Po- 

doskiego — red. Rolnika Nowogródzkiego, 
oraz p. Czajkowskiego — imspektora far- 
maiceutycznego. 

— KONFERENCJA W! SPRAWIE O- 
ŻYWIENIA DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU. 
STRZELECKIEGO. W dniu 2 stycznia w 
lokalu Wiojew. sekretarjatu BBWR odbyła 

J. sie konferencja w sprawie ożywienia dzia- 
łalmości Związku Strzeleckiego — Szcze- 
góły konferemcji podamy w następnym nu- 

merze, 

— KOMITET TYGODNIA AKADEMIKA 
[W NOWOGRÓDKU. Przypominamy, że 
bal alkademicki odbędzie się w, Salonach Og 
niska dnia 5 b. m. Początek o godz. 21 
wiieezorem punktualnie. 

— 00 GRAJĄ W! KINIE MIEJSKIEM 
Zamiast zapowiedzianego obrazu p. t. 

„Głos pustyni” wyświetla się film „Obława 
w Paryżu”, z Albertem Prejeanem i Anna- 
bellą w rolach głównych. 

— OTWARCIE NOWEJ RESTAURA- 
CJJ W NOWOGRÓDKU. W noc sylwe- 
strową unuchomiono ma Małym Zamku w 
Nowogródku mową restaurację, której da- 
mo sympatyczną nazwę „Zacisze”. 

„Zacisze zapowiada miskie ceny. 
— ZBRODNIA - LEKKOMYŚL- 

NOŚĆ. W tych dniach mieszkanka wsi 
Hniesicze, gm. niechniewiickej, pow. nowo- 
gródzkiego, Niazwiiskiem Agata Miśnikie- 

opieki w chlewie mazem ze świńmi, swe 6- 
miesięczne nieślubne dziecko. - Świnie po- 
odgryzały dziecku palce i pokoleczyły 
twiarz, Dziecko zostało stnasznie pokaleczo- 
me i zeszpecome.. Ofgana bezpieczeństwa 
ustalają czy byla to ze stromy matki ka- 
rygodniai leklkkomyślność, czy też działała 
rozmyślnie z pobudek zbrodniczych. 

RODZICE i RODZEŃSTWO 

еп ка 
— KOMENDANT POWIATOWY P. P. 

W SLONIMIE ODZNACZONY KRZYZEM 
NIEPODLEGŁOŚCI. Zarządzeniem p. Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej z dniia 22 grudnia 
1932 r. komendant powiatowy P. P. w 
Sionimie komisarz Żmudź Fiorko, został 
odznaczony „Knzyżem Niepodległości”. 

— OPŁATEK W SŁONIMSZCZYŹNIE. 

Ostatnio wi sali porafjalnej w Słonimie, u- 
rzączony został 'oplatek dla członków 
Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. Trady 
cyjmy ten obchód zaszczycili swą obecno- 
ścią ks. Romuald Świrkowski, pułkownix 
Bobrowski, p. Rendziankowa, p. Barynio- 
wia, p. Folkiewiczowa i szeneg osób ze star- 
szego Sspoleczeństwa, cmaz liczne grona 

młodzieży żeńskiej i męskiej, 
Łamanie opłatka poprzedziło piękne prze- 
mówiemie iks. dziekama, który wyjaśnił 
tradycję opłatka, i jego symboliczne zna- 
czenie. Po przemówieniu tem nastąpiło 
dzielerie się opłatkiem i składanie życzeń 
Następnie wygłoszeno kilka deklamacyj : 
pięknie śpiewano kolendy. 

— QOHOINKA DLA NAJBIEDNIEJ- 
SZYCH. Komitet filnantropijny przy P. 
W. pocztowym w: Słonimie, umządza w dniu 
6 stycznia rokiu bieżącego choinkę dla 
dzieci pocztowców, na którą zaproszonych 
zostanie dziesięcioro najuboższych  dzie- 
ci. bezrobotnych miasta Słonima, Poza 

odziwą moznywiką dzieci dostaną podar- 
i 

— SYL/WESTER W SLONIMIE. Pom'- 
mo kryzysu Sylwester w Slonimie był ob- 
chodzony: podobnie jak i wi latach ubieg- 

łych bandzo hucznie i wesoło. Spotkania no 
woroczne odbylty się w Kasynie Garmizono- 

wem, :w „Domu Ludowym w Towarzy- 
stwie „Lutnia”, w, „Klubie Łowieckim” 
i w „Ognisku Kolejowem*, Wszędzie gra- 
no wesoło, ludziska żegmali stary „niewdzię- 
czny rok'', spotykając nowy z wielką na- 
dzieją lepszego jutra. Gromkie toasty 

i kaskady śmiechu, przy melodyjnych dźwię 
kach orkiestr jazzbandowych, w talkt któ 
rych tak zawzięcie tańczono, wywtorzyły 
tą miłą atmosferę, której zadużo is: życiu 
się miema. To też zgromadzeni z całą 
przyjemnością pozostawali ma tym doro- 
cznym obchodzie, który zapewne nadługo 
pozostanie :w pamięci uczestników. 

— ULICE MIASTA I OGRÓD ZNÓów 
ВЕМА W CIEMNOŚCIACH. Od niedawna 
kilka becznych ulie i ogród miejski wsku: 
dek  pnzepalenia się żarówek pogrążone 
są m ciemnościach . 
Widizimy stąd jak nie regularnie sprawdz: 
się sieć elektryczną i jak mieczuli na wy- 
godę mieszkańców są kierownicy, tych 
działów, którym dozór nad temi sprawem: 
został poruczcay. Może magistrat coś po- 
radzi na to? 

— „BIAŁE NIEDŽWIEDZIE“ WYTRWA- 
LE SIĘ KĄPIĄ. Jedynie zapewnie w 
całej Polsce klub białych niedźwiedzi w 
Słonimić ie jest stale czynny * członkowie 
jego bowiem wiiernie złożonemu ślubowaniu 
codziennie odbywają ikąpicl w: Szczerze. 00. 
prawda szczęśliwie dotychczas sprzyjają 
im warumiki atmosferyczne, niemniej jed- 
nak senjorzy tego ruchn oświadczają z ca- 
łym zapałem, że maja'et majjwiększe mrozy 
niezdolają ich powstrzymać od kąpieli. 
Czy i na ile i ie to jest realne 
przyszłość miezawiodnie pokaże, narszie 
stwierdzić musimy, fakt, że dotąd członko- 
wie tego klubu, kąpią się codziennie regu- 

  

y larnie, 

— WYBORY RAD GMINNYCH W 
ROHOTNIE. Onegdaj odbyły się wybory 
do Rad Gminnych w Rohotnie. Po odczy- 
tamiu regulaminu wyborczego przez prze- 
wodniczącego Niezabytowskiego dokonano 
wyboru członków rady gminnej, do któ- 
rej weszli: pp. Bielatko Aleksander, Ma- 
ciak Aleksander, Bartoszewicz Onuńry, Buj- 

kio Aleksander, Czyrko Michał, Żych Jen, 
Cimoszko Konstanty, Omsik Wiadysław, 
Chitrkowski Zygmunt, Milejko Jan, Do Ra- 
dy weszli wyłącznie średnio i małorolni. 

Jeśli „chodzi 0 zabarwienie polityczne jej, 
sześciu radnych są sympatykami BBWR 
Poglądy polityczne pozostałych radnych — 
(ezterech) nie są nam zmame. Z ramienia 
starosty powiatowego był obecny na po- 
siedzeniu referent bezpieczeństwa p. Jerzy 
Rudnicki - Sipajlło. 

— POSIEDZENIE SEJMIKU POWIA- 
TOWEGO. Onegdaj w sali konferencyjnej 
stamostwa, pod przewodnictwem _ starosty 
powiatowego pana Edmunda  Koślaczu, 
odbyło się posiedzenie sejmiku powiatowe 
go ma którem z pośród ważniejszych uch- 
wał zasługują na wymienienie następują- 
ce: Uchwalenie dotychczasosej wysoko- 
ści dodatków komunalnych do państwo- 
wego podatku gruntowego, do państwowe- 
go podatku przemysłowego w gminach wiej 
skich, do opłat państwowych od paten- 
tów na: wyrób i sprzedaż napojów aliko- 
holowych, do podatku państwiowego od 
spożycia, zużycia względnie produkcji 
udziału w państwowym podatku docho- 
dowym. Dokonano wyboru dwóch człon- 
ków do zamządu KKO iw: Słonimie, w oso- 
bach: pp. Juszkiewicza i Borkowskiego; 
dwóch członków wydziału powiatowego 
pp. inż. Michalskiego i N. Szyszko, de- 
legatów do wojewódzkiej komisji odbu- 
dowy p. senatora Sieduna i Olchowika. 

Upowažniono radę Komunalnej Ka- 
sy. a a Słonimie do zaciąga- 
mia požyc i udzielania poręk do wyso- 
kości 1000.000 zł. > 

W wolnych wnioskach wyniesiono u- 
chwałę na mocy której postanowiono zw%ró- 
cić się do p. wojewody z prośbą o inter- 
wiencję u wiładz wojskowych, by zakupy 
mięsa pnzeprowadzano za pośrednictwem 
lub bezpośrednio ze spółdzielni przet» ór- 
czej mięsa w Wołkowysku. 

——0——



grodźięhyka 
— ŻYCZENIA NOWOROCZNE. Pan 

starosta Drożański w) dniu 1 stycznia b. 
«. przyjął liczne delegacje tut. społeczeń- 
stwia. które złożyli ma ręce pana starosty 

- życzenia noworoczne dla Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej i Rządu. 

; Miasto reprezentował p.  wiceprezy- 
demt Suchoslański, Okręgowy Związek 
Strzelecki, reprezentowany był 'w osobie 
pama majora Chmury. Gminia Żydowska 
„7 6sobach prezesa i wiceprezesa zarządu 

w osobach pp. Trop - Kryńskiego i Stu- 
pełasa i in. 

— URLOP PREZYDENTA MIASTA. 
Pan Prezydent miasta O'Brien de Lacy roz 

począł w tych dniach 7 dniowy urlop wy- 
poczynkowy. ‚ 

—Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ROZ- 
JEMCZEGO W GRODNIE. W dniu 4 stycz 

nia bir. odbędzie się o godz. Il-tej tnzecia 
rezprawa Unzędu Rozjemczego do spraw 
kredytowych małej iwiłasności rolnej. 

— Z TEATRU MIEJSKIEGO. Zes- 
pół Teatru miejskiego przygotowuje sztukę 
Rostwiorowiskiego „U mety pod meż. dyr. 
J. Kirokowskiego którą wiystawi w maj- 
krótszym czasie. 

— USIŁOWIANIE PODPALENIA. W 

dniu 31 grudnia nieznany: isprajwca msiło- 
wał podpalić stodołę Sitalkalo Kinyta, mie- 
szkańca wsi 
szczęście pożar został w zamodku ugaszo- 

ny nie wyrządzając żadnych strat. 
  

| Dźwiękowiec ję! 
Kimo „POLONIA” Borztowa 4 
 BRORZPORTORZZSET TOPAZ 

    

   
   

Dziś i dai nasiępnel!!! 
Supersziegier sezonall, 

POLA NEGRI 
w jej l-szym dźwięk., o którym obec- 

nie mówi czły świat p. t. 

Na rozkaz Kobiety 
W tem arcydz. dźwięk. POLA NEGRI 
przeżywa dranst niezwykłej kobiety, 
którą potęga uczuć wyniosła z ulicy 

na tron. 

[| BDźwiąkowiec 
Kino „Ą POL L 0% 

Šaminik. 26. 

Wstęp od 49 gr. 

Potężne arcydzieło twórcy „Wieiklej 
Parady" reż. King Vide'a 

CZEMP 
łilm odzzacrony 1-szą nsgrodą przez 
Akademię Sztuki Filmowej w Ameryce 

W rolach głównych; Walłace Beery 
niezapomniany Butch' z Szarego Domu, 
oraz fenomenalcy 7-io letni Jackie 
Cooper wszechšwistowo nznany za 
następcą Jackie Coogana, lecz o całe 
niebo przewyższający talentem. 

Czemp! To film dla kobiet, które 
wzruszą dzieje dziecka, nieznającego 
swej matki, 

Czemp! To tilm dla męźczyzn, któ 
rych cczaruje historja wielkiej miłości 
ojca d> syna i syna do ojca 4 

Czamp! To film dla wszystkich i 
dlatego jest on olbrzymim przebojem 
obecuego sezonu!!! 

  

   
  

     

  

     

  

RINO 

DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATOWID 
GŁOÓDNO, Brzygidzka 2, 

Ё 

Przy 

  

FGLUZGIEK ABENSÓ 4 
eg. S. iš, — £, — 18. 

  

    

  

Dziewięciu najbardziej zasłużonych Wilnian 
Kupon ten należy wyciąć i po nateżytem wypełnieniu przesłać, lub zanieść do redakcji 

(Zamkowa, 2) 

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

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

Ci, z biorących udział w ankiecie, 

wpisanie swego nazwiska i 
z. podpisanemi. 

których wszyscy kandydaci 
większość) zwyciężą w plebiscycie, otrzymają nagrody. Dlatego też uprasza się o czytelne 

adresu, ale ankiety nadesłane anonimowo będą liczone narówni 

Q szczegółach ankiety patrz Nr. 350 z dnia 30-XII 1932 r. 

NAJBARDZIEJ ZASŁUŻENI WILNIANIE 

1. Kapłan 

m . Uczony 

. Pisarz 

„ Artysta-plastyk . 

. Artysta teatru . 

. Działacz społeczny. 

. Adwokat 

. Lekarz . 

o 
© 

M 
© 

O 
R 

w 

. Pedagog . 

  

UIA KTTANTGTTO KE OST TENS URRRSSTIII! 

— WYKRYCIE TAJNEJ GORZELNI. 
W mocy na 3 stycznia r. b. między wisią 

Szkleńskiem a Nowosiołkami, gra. Jeziory 

Jodzicze, gm.  Hołynika. Na iw! bagnach odnaleziono potajemną gonzel- 
mię pnowadzoną przez Wasylewieza Jana, 
mieszkańca ikol. Suchary, gm.  Berszty, 

W czasie wikmoczenia, władz policyjnych 
gorzelnia była czymną:  Zalkrwestjonowame 

| zostało całe umządzenie, 6 i pół litrów wy- 
pędzonej już wódlki oraz zalcior 2 64 kg. 
mąjki. Według uzyskanych wiadomości go- 
zelnia ta egzystowała od wwzesnia 1932 ro- 

ku. Sprawcy zostali aresztowani. 

— „AGINIĘCIE GŁUCHONIEMEJ. Se- 
irogin Amma, mieszkanka! wsiGrandzicze, 

gm. Hoża, zawiadomiła władze  poli- 

cyjne o zagimięciu jej córki głuchoniemej 
Genowefy lait 15. 

      
PALACE“ KINO , | 
Orzaszk. 13, 

  

Sensacyjne wznowienie filmu 

Indylski | 
Grabowiec | 

W rolach głównych MiA MAY 
i CONRAD VEIDT 

wstęp 49 gr. | 
  

  

Ksmunikąat kinowy 

F.lm, którego tytuł wskazuje o jego wartości 
emocji i piękności 

POGROMCY 
PRZESTWORZY 

Już w*rótce w kinie „APOLLO“ 

Dominikasska 26 

Dziś wstęp 6d 75 gr. 
  

Prawdziwa uczta artystye”ne! Jest to gorący szept słów 
im:łosnych! 

Przep'ękne malownicze widoki południowych Włoch. Melodyjue 
piosenki neapolitańskie, wspaniasł: teuną:e prawdziwem uczu- 

ciem sceny erotycz1e Maria Ball i Jean Xurat. 
Arcyfiim śpiewno dźwiękowy 

„NASZA JEST NOC" 
  

sm 

FIRMA RADJOWA „„BANIERĘ** 
Grodno, ul. Dominikańska 1 tel. 186 

Konto czekowe P. K. O. 82.157. 

POLECA ZA 160 ZŁ. GOTÓWKĄ 
s-iampowy odbiornik radjowy, z lampami 
głośnikiem akumulatorem, baterją anodową 

i sprzęten antenowym 

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

85 $ : с ' 

  

FRANCISZEK PAKKARD 27) 

Podwójne życie Jimmy Dala 
— Tak odpowiedział z uśmiechem, — 

znam Konny Meyersa! 
— I zna pan umeblowane pokoje na 

rogu ulicy, przy której jest mieszkanie 
Larry-Upiora?... Naturalnie, że pan je 
zna! 

Dal podniósł wysoko brwi, ze zdzi- 
wieniem: 

— Naturalnie — znam.  Jakžebyni 
mógł nie znać! 

— Niech pan słucha, — śpieszyła z 
wypowiedzeniem wszystkiego,— to bai- 
dzi dziwna historja. Ten Luter Doyle miał 
pięćdziesiąt lat, — przed ośmiu, czy dzie 
sięciu laty — kiedy umarli nagle w spo- 
sób tajemniczy jego rodzice. Odziedzi- 
czył po nich coś około dwudziestu tysię- 
cy funtów i żył spokoinie z procentów 
w tym właśnie domu, w którym mieszka- 
li jego rodzice. Żył bardzo ubogo. Miał 
tysiąc dwieście funtów rocznie, ale wyda- 
wał tylko sto dwadzieścia. Wogóle był 
niespełna rozumu a na starość dostał 
manji skąpstwa i nie znosił ludzi. Swo- 
ich oszczędności nie oddawał do banku, 
w obawie przed bankructwem. Przestra- 
szało go widmo nędzy. Tak żył z roku 
na rok i według obliczeń osób postron- 
nych, oszczędności jego dojść musiały do 
dziesięciu tysięcy funtów... 

— Dalszego ciągu domyślam się, — 

   

  

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

    

  

przerwał Dal. — Konny Meyers okradł 
BO ia 
„  — Nie! Dwa razy, w ciągu ostatnie-- 
go miesiąca Konny Meyers usiłował G- 
kraść go, ale pieniądze były zbyt dobrze 
schowane. Dwa razy dostał się do jego 
pokoju, w czasie nieobecności Doylea, 
zrewidował wszystkie zakątki, ale nie 
mógł znaleźć pieniędzy. I oto przed godzi 
ną w pustym pokoju, na drugiem piętrze, 
Luter Doyle został zamordowany! 

Dal milczał. Dłoń nieznajomej ściska- 
ła jego rękę. W ciemności, tuż przy jego 
uchu, słowa jej brzmiały dziwnie prze- 
nikliwie i znacząco. Dal czuł niepokój 
w jej głosie... 

— Błagam, niech pani mi powie, 
skąd pani to wszystko wie? 

— Czyż to takie ważne? — odpowie- 
działa wymijająco. Dowie się pan wszysi 
kiego we właściwym czasie. O, czyż par 
nie rozumie, że niema czasu do strace- 
nia? Jestem przekonana, że to Konny 
Meyers sprowadził go do pustego poko- 
ju i zamordował, ale... nie mam pewno- 
Ści. Nie wiem, czy za jego plecami nie 
stoi ktoś inny.. Wiem tylko napewno, że 
dziś w nocy Konny Meyers wybiera się 
do pokoju zamordowanego na nowe poszu 
kiwania. Dlatego go zamordowano, że- 
by móc swobodnie przeszukać jego mie- 
szkanie. Ale są rzeczy, których nie rozu- 

  

  

KOMITETU ZGROMADZENIE 
PW ii WF w Lachowiczach W dniu 28 grud 

mda w Lachowiczach w! sali magistratu od- 

byllo się organizacyjne zebrianie miejskie- 

gło komitetu PW i WF. 
W wyniku zebrania: został wybrany za- 

rząd do którego weszli burmistrz Stefan 

Senkowski jako prezes, Władysław Ko- 

wairezyk jako sekretarz i ks. Andrysiak 

Ksawery jako skarbnik. 

Na kierownika adm. gospodajrczego wy- 

brano nauczyciela Jana Kota, a na ikierow- 

mika. wychowania obywatelskiego nau- 

czyciela  Władysłamwia Jurksztowieza. Na 

członków zarządu pp. Wiojtkum: Piotr, przod, 

Komorowski Kamol, i Kapłam Leon. 

— KURSA OGRODNICZE. Zarząd og- 
miska kolejowego PKP umządza kursa og- 

wodnicze dla procowników kolejowych i 

osób prywiatnych. 
Kursa odbywać się będą iw: dmie 3, 4, 

10, 11 i 12 stycznia w sali ogniska kolejo- 

wiaęgo od godzimy 19-tej do 21-ej. 
Na kursach wykładane będą następu- 

jące przedmioty; 1) uprawa woli i jej ma- 

wożenie, 2) sadownietwo w małych og- 

rodach, 3) warzywiniietwio, 4) estetyka о- 

siedla. 
Wykłady będą prowadzone przez dy- 

mektora i profesorów szkoły Ogrodnietwa 
w Wilnie. 

Wstęp na 'wyłkłłady: dla wszystkich wol- 

ny. 

— ZAMIAST ŻYCZEŃ. Zamiast ży- 

czeń świątecznych i mowomocznych p. D. 
Roszczyk i Perżak złożyli ma mzecz Komite- 
tu _ Beznobocia 'wm Bamamiowiczach 5 zł. 

— ODCZYT. W dniu 27 gmudhia. akade- 

micy Gołębicki i Sidorowiicz urządzili ad- 

w sali urzędu gminy odczyt z mwyšwietila- 

niem przezroczy p. t. „Współczesne Pań- 

stwio Polskie", „Jacy ludzie żyją ma świe- 

cie i jalk* oraz „Jak podróżują ludzie”, 

Tematy dość ciekawe to też odczyt 
udał się, obecnych było cokolio 150 osób. 

— NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. W 

dniu 30 grudnia podczas pnzejścia przez 
Lachowicze autobusu kursującego ma: szla- 
ku Baranowicze — Kleck, spłoszył się stio- 
jący na rymku koń, należący do Kolady 
Jana ze wsi Łiazowicze i calym pędem 
wpadł ma przechodzącego pnzez rynek Mi- 
chała Zielińskiego mieszkańca wsi Huta 
sm. Ostrów i stratowiał go oraz pobił sil- 
mie głowę. Po udzieleniu natychmiastowej 
pomocy lekarskiej Zieleńskiego w stanie nie 

rokującym madziei na wiyzdirowiemie prze- 
wieziono do szpitala  międzykomumalnego 

w Bamanmowiiczach. 

— КОСО [POSTRZELIŁ  WIALICKI? 

Nawiązując do poprzedniej notatki ujaw- 
miono dochodzeniem, że Walicki postrze- 

ił mieszkańca wsi Hiołynka Łopko Serg- 
jusza który wraz z inmemi zbiemał drut 

kolczasty około drogi, ich to Walicki 
wziął za nzekomych napastników. 

Bogu ducha winnego  Łopko zranio- 
nego wi okolicę serca wi stamie ibezmadziej- 

mym _ przewieziono do szpitala między- 
komunalnego w Baranowiczach, 

miem: dlaczego nie zwabili go gdziein- 
dziej, a zabili na miejscu? 

— Nie, nie, Jimmy, coś w tem jest, 
musi pan się o tem przekonać! Musi par 
wykryć, kto stoi za plecami Meyersa. Ro- 
zumie pan, dlaczego tu przyszłam? Nie 
mogłam opowiedzieć tego wszystkiego w 
liście. Wygląda ta sprawa tak, że ,„Sza- 
ry Znak* niema tam nic do roboty. Ale 
ja wiem i czuję.. że tam jest pan potrzeb 
ny. Tylko pan potrafi przeniknąć tę taje- 
mnicę, uratować tych, którzy są niewinni 
i wskazać na tych, którzy zawinili! 

Dłoń jej ściskała jego rękę. Myśli ie- 
go krążyły gorączkowo. Tak miała ra- 
cję! Dziwna to była i tajemnicza spra- 
wa. Przed oczyma jego mignęła postać 
Konny Meyersa, niska, szeroka, o rudei 
głowie, typowego bandyty. Z tego wszy: 
stkiego wynikało, że należało dziś „pra- 
cować pod postacią Larry-Upiora. 

— Czy policja znalazła trupa? — za 
pytał giucho. 

—- Nie, — odpowiedziała — i dlate- 
go trzeba się śpieszyć. Policja może się 
tam zjawić lada chwila. O tu jest plan do 
mu! — wsunęła mu do ręki papierek. -- 
Musi pan złapać Konny Meyersa na miej 
scu zbrodni i zmusić do wyznania na 
piśmie. Ale Jimmy, proszę być  ostroż- 
nym... ja wiem, że to niełatwa sprawa! 
Tam jest kilku zbrodniarzy. Niech się 
pan śpieszy!. 

Pchnęła go lekko ku drzwiom. 

Iść! Dala ogarnęła nagła złość i zde 
nerwowanie. Co będzie, jeśli noc dzisiei- 

  

(lub zdecydowana 

Drukarnia wydawnictwa „SLOWA“ 

С. 

Dziš! WIELK* PREMJERA Cudownej Rapsodji Dwóch Serc wysnutą przez 
Dźwiękowe-kino 

„REWJA“ 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5. 

„CZAR 

  

DCZU 
4, 6, 8 i 10 niedzielę i Święta o 

Janet GAYNOR, Charies FARRELLA w ssnowszys i nejpotężniejszy m filmie 
wspaniała wystawa, Wzrnzzająca treść Piękna muzyka piosenki. 
Na scenie: $alista Baletu Królawskiej Opery w Belgradzie 

Cyryi Januszkowski z partuerką Erną oraz Chór Reweliersów J, Świę'ochowskiego. Początek seansów @ @ 
godz. 2-ej 

  

CGIINE 
DZWIĘKOWE KINO 

Wielka 47, tel, 15-41 

Dziś! Wesoły, zachwyczjący humorem i werwą wodewil filmowy z udziałem 

Magdelaine Ozevay i Claude Dauphin 

MARZENIE 22 
Produkcji Pressburger-Rabinovicza twórcy „sadzi Murata.— Nad prcgrsm: Urozmsicone dodatki dźwiękowe, 

Pocz og.4,6, 8110.15, w dnie świąteczne i soboty o godz. 2-ej. 

  

Przyjaciel 
Tarzana Lg JIMI - 

Rewelatja rzeczy 
niebywałych 

i niesłyszanych LI 

  

wzhuóż! 
НОЙ 

tałego Wilna 

wkrótce 
??? 

  

Dziś! Najnowszy tilm prod, SOWKINO w MOSKWIE, który uc ynił przewrót w wszechświalowej kinewatogrzfii 

Dźwiękowe 

ino 

HELIOS 
BEZDOŃNI 

Režyserja g-nįslnego Miketsja Ekka. — DJALOGI 

Putiowka w żyźń 
Droga do życia 

W JĘZYKU ROZYJSKIM. — 
Film, który zaciekawi wszystkich. — Film ten musi kaźdy zobaczyć. — Nad program; Atrakcje dźwiękowe. — Na leszy 

seans ceny zuiżone. Seansy o godz 4, 6, 8, i 1020, w soboię i niedzielę o: В. 2-el. 

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 528 

Spieszcie ujrzeć! Ostatnie dnił Pierwszy polski lilm osnuty na tie Życia Cyrkowego 

PAŁAC NA KÓŁKACH Cyrk Francesca 
Dzieje walki dwuch mężczyzn o miłość, szczęście i serce pięknej woltyżerki. W rol. gł urocza Karolina Lukieńsie: 
Nina Grudzińska, Igo Sym, Zbyszko Sawan, Aleksander Zelwarowicz oraz KAZIMIERZ KRUKOWSKI. Udr. 

bierze Chór Dana. — Nad program: Atrakcje dźwiękowe. — Początek o godz. 4, 6, 8 i 10,15 w dnie świąt. o godz. 2-eį. 

  

Dźwiękowe kine Ceny najnizsze w Wilnie: Parter na wszystkie seanse od 25 gr. 
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Dziś! Przepiękna operetka francusko niemiecka. Świetna | 
a muzyka Emeryka KALMANA — Z udzisiem gwiszdy ekrann R Aa 2 

ckiewiczaž, я 
tei. 15-28, KATY DE NAGY p. t. | 

Ciekawa treść! Przepyszne zdjęcia! Tańcel Muzyka! Śpiew! Nad progr: Atrakcje dźwięk. Pocz. 4,6, 8i 10.15,wd. św.o2. 

Dziś! Wielki podwójny pregrami 6 gwiazd w jedzym seansie! 
Kino-Teatr iwan Petrowicz, Mary Glory, Gabriel Gabric, Helena Lipowska, Tem Mix, Zuzana Bianchefti są 
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„STYLOWY dźwiękowe arcydzieło p. t. „KRÓL PODZIEŃŁI BPARYŻĄĆ 42 
Wielka 36 salonowy dramat w rol. gł. I. Petrowicz, M. Glory, 6. Gabrio i H. Lipowska śpiewająca polskie piosenki. — 

Nad pregr: Nałnowsza sensacja po rz pierwszy w Wilnie „Najnowsze przygody Tom Mixa'. Sensacyjny dramat. 

Radjo wileńskie a. z 
ŚRODA DNIA 4 STYCZNIA 1933 R. listitot de Boenić 
11.40: Przegląd prasy, komun.  meteor., „KĖVA“ (Paris) 

czas. 12,10: Muzyka z płyt. 13,20: Kom. me- Mickiewicza 37, 
teor., 14,40: Program dzienny. 14.45: Nowe piy tel. 657, od 11—1 

ty, 15,15: Giełda rolnicza, 15,25: Chwilka strze Rozgładzanie i odświe» 
lecka, 15.35: Audycja dla dzieci. 16,00: Czaj- żanie twarzy. Leczenie 

i i p 9 wągrów i pryszczy E kowski = IV symfonja (płyty) 16,40: „Co lektryzacja W.Z.P. 58 

nas boli"? — przechadzki Mika po mieście. Žž 2 Ę 

Odpowiada na zarzuty wiceprezydent miasta | 

Witold Czyż. 17,0: Audycja dla nauczycieli Kupno a ujCie Z rowie! 
muzyki. 17,30: Audycja z cyklu „Wędrówki mi- | SPRZEDAŻ 5 

“ > US - RYTYYTTYTYYYYYYTYCYE : Зн, 2 е A krofonu* — wizyta na wystawie minjatur i ilu Najsłynniejsze światowe powagi lekarskie stwierdziły, ze: 
minacji Artura Szyka. 17.55: Program na Jasion lipa Kion, dużo chorób powstaje z powodu obstrukcji. 
czwartek. 18.00: Muzyka lekka, w przerwie | 4a, e Chory żołądek jest główną przyczyną powstania najroz- 

: dąb y & 
wiad. bieżące. 18.40: Codzienny odcinek p»- w klocach i deskach do maitszych chorób — zanieczyszcza krew i tworzy złą prze- 

wieściowy.. 18.50: Rozmaitości. 19,00: Prze- sprzedania. — Wacław mianę materji. 

slad. i B opas no Akims Słynne od 50 lat w całym świecie 
czarskiego - 19,30: ,, Ra 
terackie“ 19.45: Prasowy dziennik radjowy. ©, i ZIQOŁĄ ZGÓR HARCU Dra LAUERA 
20.00; Muzyka lekka, w przerwie ogłoszenie e Lskale są dobrym środkiem przeczyszczającym, ułatwiają funkcję e*"- 
runków konkursu poetyckiego. 21.00: Wiad. SA ganów trawienia, wzmacniają organizm ż pobudzają spetvt- 
sportowe. Dodatek do pras. dz. radjowega. M 1 ESZKANIE Zioła z gór Harcu Dra Lauera zostały nnęradzońe na 
21.10: Koncert solistki, 21,35: „Na widnekrę- 3 į | pokojowe z kuch wystawach lekarskich najwyższemi odznaczeniami izłot.mneda- 
gu” 21.50: Recital wiolonczelowy. 22,15: „A%u niami, odremontowa - łami w Badenie, Berlinie, Wiedniu, Paryżu, Londynie i wiele 
ku“ — mówiony dwutygodnik humor. 22,45: ne, solidnym  lokato- innych miastach. x” 
i Sy: ie AE SZ — Cena 14 pudełka 1,50 zł., podwójne pudełko 2,50 zł. В 

G A e Ę ad E = SA. z Sprzedaż w aptekach składach aptecznych. 
: W. Z. P. 48 

| Racjonalnej kosmetyki leczniczej PoKÓ: : : 
ż ameblowsny z iron | | Wiino, Mickiewicza 31 M. 4. | | owem walcie do | 2 2 > 3 
URODĘ motiego ni Ludwi. | POPIERAJCIE AGRONOM ZGUBIONY + 

kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, u- z. g 8, m. 30d L 0 je Ę Bee am p 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetycz- m0. в& вб в nią praktyką, z dobre- Lidzkie unieważniam— || ny twarzy. Masaż ciała, elektryczny, Wi | O Radna i referencjami poszu- Natan Szwarc Wasiliszki ® 
Epas e. Rie pon Mieszkanie kuje posady rządcy. — 77 yz zy =—— T 
według prof. Spuhla. Wypadanie włosów, | 2 pokoje z knchnią da wa _« Zginął piesek 
łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków | wynajęcia. Dowiedzieć POSZUKUJĄ || R 6 kaów a z bia- 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosme- | się Białostocka 6 — 1 PRACY sie Adam; m łem. gr biecik ciemniej - 

tyki racjonalnej. codziennie od 3 pepei. 1 S a szy, gładki, wabi się 
Codziennie od g. 10—8. do 4.30 RUTYNOWANY s 07 „Lordzik*. Uprasza się 7 

į W. ZPO | mms, BUCHALTER  ' kzmzwewawow oPowadnić za wyna- ` Zie altyka banks grodzeniem pod adr.z 

БНБЕНННЕСНИНЕНЕНЫСИ —- = Lekcje wą ladlosa iw Zguby aa OE z Ž › z > właszczenie będzie są- Lekarze BI DOKTOR i L A O -——> | ieścięadi | © 
(PROBOWAC umow cz iR w ras A VAN szukuje prac IEEE TE TURY TY UDZIELAM VC" poszukuje pracy Odznakę z = kromne kał si choroby weneryczne — lekcyj francu: BIORA srebrną wyobrażsiącą Przybłąka ® Dr. Welfson : skórne i moczopłciowe. 

weneryczne,  moczo - WIELKA 21, tel. 921. 
płciowe, skórne. Ul. od 9 — 1 13 — 8 
Wileńska 7, tel. 10-67. W.Z.P. 23 
ой 9 — 11 4 — 8. -- -- 

—korepetycje —niedrc wynagrodzenie. — La-' 
PZJ p skawe oferty do adm. 

„Słowa” pod „Buchal- 
TPS. 

go. Mickiewicza 42 — 
11 tel. 794 od 2 — š 
po poł. 

orła na podjnm z cyłrą pies irlandzki seter — 
rzymską, znalezioną na 29 grudnia r. ub. — 
ulicy można odebrać w Odebrać Białostocka 10. 
Redakcji.   

  

sza będzie ostatnią? Teraz ma ją przy 
sobie, a potem?... 

Przeniknęła jego myśl. W głosie gej 
zadźwięczała dziwna serdeczność. 

— Niech pan się ma na baczność... 
dla mnie! Ja.. nie będę iuż długo pana 
męczyć, prędko to się skończy.. ja do- 
trzymam słowa. Ale teraz, proszę iść, 

prędko! 
— Iść? — powtórzył ponuro. — Już 

iść! A pani? 
— Ja?... uskoczyta nagle i głos jej 

doleciał do Dala z odległego kąta poko- 
ju.. Ja odejdę... jak przyszłam! 

— Proszę zaczekać! 
Nie było odpowiedzi. 
Ona była tam, przyczajona w ciemno 

ści. Dal ruszył niepewnie ku drzwiom. 
Zdawało się, że wszystkie uczucia i ner- 
wy wiązały go z nią. Czyż mógł wypu- 
ścić ją stąd, nie zobaczyć nawet jej twa- 
rzy? Ale... ona zaufała mu! Ciężko oparł 
się o drzwi. 

— Dobranoc! — rzekł wychodząc. 
Szedł ulicą, jakby we Śnie. Jak auto- 

mat zeszedł do podziemnej kolejki i po- 
jechał do wschodniej dzielnicy miasta. 
Odeszła... odeszła! Z gorzkim uśmiechem 
wsłuchiwał się w monotonny turkot kół. 
Odeszła — a on.. „Jakiż ze mnie głu- 
piec!“ 

„Gra ze šmiercią“! — słowa te wy- 
płynęły nagle na powierzchnię jego móz- 
gu... Tak, on grał ze śmiercią. Noc dzi- 
siejsza nie była podobna do poprzednich. 
Poprzednie rozkazy miały zawsze Ścisły 
plan działania — dzisiaj szedł naoślep. 

    

Musiał odkryć niewiadome sprężyny 
zbrodni, nieznanych morderców. 

Dal patrzał w zamyśleniu przed sie- 
bie. 

„Oto meblowane pokoje, w których 
mieszkał stary Doyle. Dal znał dobrze 
ten dom. Często przechodził tędy pod 
postacią Larry-Upiora. Ze wszystkiemi 
ostrożnościami, których nigdy nie omi- 
jał, wślizgnął się do „Świątyni tajemnic". 
Odetchnął z ulgą zamykając za sobą 
drzwi. 

Wkrótce potem wyszedł z domu Lat- 
ry-Upior. Przez chwilę stał niezdecyao- 
wany przed domem, poczem ruszył zwoł 
na ku domowi, w którym leżał trup za- 
mordowanego człowieka. 

Na ulicy było pusto i ciemno. 
W ciemnościach rozległ się płacz 

dziecka. Dal wślizgnął się za ścianę są- 
siedniego domu. W bramie siedziała żo- 
na stróża z niemowlęciem "na ręku. Nie 
można było przejść koło niej niepostrze- 
żenie. Larry nie chciał ryzykować. Gdy 
policja dowie się o zbrodni, stróżowa do 
niosłaby natychmiast, że Larry-Upior 
błądził całą noc wokoło domu. Mrs He- 
gan nie znosiła go przecież! Larry-Upiór 
znał wszystkich sąsiadów i ze wszystki- 
mi był w dobrych stosunkach. Ale z Mis. 
Hegan nie powodziło mu się. Rodzina He 
ganów żyła w wielkiej nędzy. Mąż pra- 
cował cały dzień, by wieczorem upić się 
śmiertelnie. W tem właśnie kryła się ta- 
jemnica nienawiści jego żony do Larry- 
Upiora: pewnej nocy znalazła męża w 
barze, popijającego piwo w towarzystwie 
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tego człowieka. A więc to on rozpajał jej 
męża! Kiedy więc Larry-Upior odpre- 
wadził męża, słaniającego się na nogach 
i nieprzytomnego, Mrs. Hegan przyięia 
go wspaniałym słownikiem połajanek i 
przekleństw. 

Długo stał Dal za murem, zanim 
krzyk niemowlęcia zamilkł, kobieta pc- 
szła spać. Dal obejrzał dom zzewnątrz. 
W oknach nie było światła. Czyżby Ko"- 
ny Meyersa tam jeszcze nie było? Te 
niemożliwe! Ten człowiek nie mógł wzłz 
kać: przecież morderstwo lada chwila ne: 
gło być wykryte!.. 

Dal obszedł dom ze wszystkich stron. 
rzeczywiście wszędzie było ciemno. 

Coprawda morderstwo, dokonane w 
pustym pokoju mogło nieprędko wyjść 
na jaw. Może dopiero rano?... Więc 
Meyers miał przed sobą całą noc! 

Ale, co to za dźwięki? Dal przylgnął 
uchem do ściany: ktoś stukał czemś 
ciężkiem wewnątrz domu! Aha, więc 
„robota już się zaczęła. 

Najłatwiej było przeniknąć do domu 
po przez okno piwnicy. Dal otworzył ©- 
kno i bez szelestu, znalazł się w piwni- 
cy. Poomacku sunął wzdłuż ciany i 
wchodził na schody. 

Głuchy łomot za ścianą 
głośniejszy. Nagle zamarł: 
gios iKonny Meyersa: 

— No, bratku, pomagaj! 
tę sztuczkę... 

stawał się 
rozległ się 

Ciągnij za 

(D.C.N.) 

SINTETINIAI 

  

Redaktor w/z Witołd Tatarzyński.  


