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Z gabinetem generała v. Schleichera 

ustąpił ostatni z serji niemieckich gabi- 

netów prezydjalnych, gabinetów, które 

już od epoki katolickiego i centrowego 

kanclerza Briininga nie chciały, bo i 

nie mogły szukać oparcia w rozbitym 

na dziesiątek partyj parlamencie niemiec 

kim ,t które opierały się stale i właś- 

ciwie wyłącznie- na zaufaniu osobiste 

prezydenta Hindenburga. Z gabinetem 

generała v. Schleichera ustąpił ostatni 

gabinet tej serji. Ale z gabinetem Hitlera 

v. Papena nie wracają Niemcy do zasady 

gabinetu opartego'o'większość parlamen- 

tarną. Tylko ci dwaj ludzie -— kanclerz 
i wicekanclerz, zarazem  wielkorządca 

Prus — symbolizują podwójny charak- 

ter zaufania, na jakiem się opiera, czy 

chce oprzeć, nowy rząd. jest to ga- 

binet ludzi zaufania mas, — oczywiście 

pewnych mas, oczywiście ich części -—i 
gabinet ludzi zaufania prezydenta Hin- 

denburga. 

W obliczaniu sił ruchu hitlerowskie- 

go dużo więcej niż cyframi — jakże 

wielkiemi przecież! — ich reprezentacji 

w parlamencie Rzeszy, posługiwano się 

cyframi, dotyczącemi ilości ludzi, zrzeszo 

nych w bojówkach „nazich*, cyframi gło 

sów, jakie przy licznych wyborach na 

ich listę. padły. A przecież te właśnie 

cyfry były siłą rzeczy, jako idące już w 

miljony, mniej dokładne. — Oczywiście. 

Niemniej opieranie się na nich było słusz 

ne. Ruch Hitlera miał być zawsze ru- 

chem masowym,  antyparlamentarnym, 

pozaparlamentarnym. Tak samo, jak w 

parlamencie nie znajdywały nigdy swego 

wymierzenia siły innej grupy, grupy 

v. Papena;, jak tamtych oparciem były 

masy, tak tego był autorytet osobisty 

Głowy Państwa, autorytet, który w mia- 

rę tracenia prestigeu przez parlament 

wyrastał do miary stanowiska polityc7- 

nego monarchy w państwie o niezbyt Ii- 

beralnej konstytucji. Ostatnich dwa lata 

rządów w Niemczech były latami rzą- 

dów, opartych o Głowę Państwa. Było 

w nim myśl wykluczenia i partyj par- 

lamentarnych i ruchów masowych. Sy- 

stem ten już przetworzył się na system 

współpracy z ruchem masowym, który 

skrajny program nacjonalistyczny połą- 

czył ze skrajnym programem socjalnym, 

i który nie kłamie w swej oficjalnej na 

zwie: „nacjonal - socjalistów", 
: * * * 

Marsz na Rzym w jesieni 1922 roku 

dał wodzowi faszystowskiemu, jako do- 

robek trzyletniej walki, pełnię władzy. 

Po jedenastu latach akcji politycznej Hit 

ler obejmuje rządy, jako kanclerz z pa- 

roma kolegami. Koledzy ci noszą nazwi- 
ska wsławione w bojach hitlerowskich, 

jak Goering,, jak Frick... Ten ostatni, za 

ślepiony szowinista i antysemita, jest 

nawet ministrem spraw wewnętrznych. 

Ale obok tego zespołu idą inne nazwi- 

ska: wicekanclerz Papen. Zarazem „ko- 

misarz rządowy największego, decydu- 

jącego kraju Rzeszy: Prus. Dalej mini- 

ster spraw zagranicznych: bar. v. Neu- 

rath. Finansów: hr. Schwerin - Crossigk. 

Ministerstwo Pracy objął wódz Stahlhel- 

mu Seldte, gospodarki i rolnictwa wódz 

trakcji konserwatywnej Hugenberg. Po- 

zycje te są, pozycje te pozostają w ręku 
„ludzi v. Papena*, ludzi zbliżonych, lu- 

dzi, należących do ugrupowań prawicy 

konserwatywnej. Dalsze nazwiska? 1 о- 

ne. znane z depesz, nie ułatwiają pozy- 
cji Adolfa Hitlera. —— Faszyzm włoski 

zwyciężał inaczej. — Nie, to nie jest to 

zwycięstwo, marzone od roku 1922, to 

nie jest nawet to „zwycięstwo” o którem 

jeszcze dwa lata temu groził żydom w 

Lipsku Strasser: „Noc, jaka po niem 

nadejdzie, będzie nocą długiego noża”. 
Ku niewątpliwie szczeremu  zmartwie- 

niu nietylko niemieckich hitlerowców nie 
ziści się ułożona z tych słów „piosnka”: 

„Wartet nur wartet, „Macenfresser“ 

Es kommt die Nacht den Messer!“ 

* 

Jak się potoczy współpraca tych 
dwóch zespołów, jaka będzie ich wypad 

kowa, jakie punkty w ich programach   
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HITLER KAWCLERZEM RZESZY NIEMIECKIEJ 
Papen vicekancierzem i komisarzem Prus 
BERLIN PAT. — W dniu  dzisiej- 

szym o godzinie 11 przed południem pre 
zydent Rzeszy Hindenburg przyjął na au 
djencji byłego kanclerza Papena, który 
mu złożył szczegółowe sprawozdanie z 
przeprowadzonych przez siebie rokowań 
Po opuszczeniu przez Papena pałacu pre 
zydenta Rzeszy w kołach politycznych 

PAPEN — wicekanclerz i 

rozeszła się wiadomość, że nominacja 
Hitlera na kanclerza Rzeszy jest faktem 
dokonanym. Wkrótce potem wiadomość 
ta została oficjalnie potwierdzona. 

Prezydent Rzeszy powierzył HITLER 
OWI stanowisko kanclerza, mianując je- 
dnocześnie następujących ministrów: 

komisarz Rzeszy dla Prus. 

GOERING — Minister bez teki i komisarz Rzeszy do spraw lotnictwa. 

SELDTE — minister pracy 

Gen. podpor. BLOMBERG — minister Reichswehry 

Baron von RUEBENACH — minister poczt i komunikacji. 

Hr. SCHWERIN-KROSSIGK — minister finaasów. 

HUGENBERG — minister gospodarki i rolnictwa. 

Von NEURATH — sprawy zagraniczne. 

FRICK — minister spraw wewnętrznych. 

Bezpośrednio po nominacji gabinetu gabinet został zaprzysiężony. 

Min.ster Reichswehry gen, von Blomberg 
BERLIN PAT. — Nowo mianowany mini- 

ster Reichswehry generał Werner von Blom- 
berg jest jednym z najwybitniejszych oiice- 
rów Reichswehry, od 1 10. 1929 roku był fak 
tycznym szeiem sztabu Reichswehry,. stojąc 
na czele tak zwanego Truppenamt. W dniu 1 
10. 1929 r. został mianowany dowódcą I korpu- 
su piechoty,  stacjonowanego w _ Prusach 
wschodnich. Generał Werner von Blomberg 
uchodzi za dobrego znawcę stosunków rosyj- 
skich i za zwolennika zbliżenia niemiecko - 
sowieckiego. 

Minister bez teki i komisarz Rzeszy do 
spraw lotnictwa Goering objął równocześnie 

stanowisko komisarycznego wiceministra do 
spraw wewnętrznych pruskich. 

Ministerstwo sprawiedliwości dotychczas 
jest nieobsadzone. Tekę tego ministerstwa re- 
zerwuje się dla ewentualnego przedstawiciela 
centrum w gabinecie Hitlera. Z centrum Hitler 
prowadzi obecnie rokowania, Komisarzem Rze 
szy do spraw zatrudnienia bezrobotnych został 
dr. Goerecke. 

Przebieg dzisiejszego posiedzenia giełdy 
był tego rodzaju, że na początku ujawniia się 
tendencja zniżkowa, po której nastąpiło pew- 
ne wzmocnienie kursów. Pozatem zaznacza 
się na giełdzie naogół nastrój wstrzemiężliwy. 

Czy Reichstag bedzie rozwiązany 
BERLIN PAT. — Pomimo kilkudniowych 

rokowań, w czasie których kandydatura Hitle- 
ra stala na czołowem miejscu, takt nominacji 
przywódcy narodowych socjalistów i utwo- 
rzenia w tak szybkiem tempie jego gabinetu 
był dla szerszego ogółu niespodzianką, nie 
przypuszczano bowiem, że prezydent Hinden- 

burg porzuci dawne swe zastrzeżenia wobec 
Hitlera. Obecnie uwaga kół politycznych kon- 
centruje się dokoła sprawy, czy centrum Zzgo- 
dzi się poprzeć gabinet Hitlera, co zapewniło - 
by-mu większość parlamentarną. Uchodzi za 
rzecz pewną, że w przeciwnym wypadku 
Reichstag będzie rozwiązany. 

Wrażenie w Niemczech 
BERLIN PAT. — Gabinet Hitlera przyjęty 

został przez prasę jako widomy znak zupeinej 
zmiany dotychczasowego kursu polityki nie- 
mieckiej. Wszystkie pisma bez różnicy zabas- 
wień politycznych podkreślają wielką odpowie 
dzialność, jaką wziął na siebie Hindenburg, an- 
gażując się w najwyższym stopniu w rozwią 
zaniu kryzysu gabinetowego. Dzienniki, zbližo- 
ne do t. zw. frontu harcburskiego, witają ga- 
binet Hitlera jako symbol jednolitego frontu 
narodowego. 

„Deutsche Algemeine Ztg.* wyraźnie mówi 
o pojednaniu między Hindenburgiem a Hitle- 
rem. Opinja publiczna Niemiec nie odmówi 
Hitlerowi praw, przysługujących mu jako przy 
wódcy największego stronnictwa. Mimo to de- 
cyzja prezydenta jest ryzykiem. Najważniej- 
szym powodem ustąpienia Schleichera było 
nieudanie się próby pozyskania ruchu hitlerow- 
skiego @а rządu. : 

„Boersen Ztg.“ nazywa nowy rząd „mie- 
czem jedności narodowej* podkreślając, że 0- 
bóz nacjonalizmu niemieckiego wziął na siebie 
zadanie olbrzymiej doniosłości  przeprowadze- 
nia nawy państwowej między rafami niebez- 
pieczeństwa zewnętrzno - politycznego i we- 
wnętrznego kryzysu gospodarczego, aż do o0- 
statniego ataku na traktat wersalski. 

Demokratyczne „Berliner Tageblatt“ i „Vos- 
sische Ztg.* z naciskiem wskazują na odpowie 
dzialność Hindenburga za dalszy rozwój wy- 
padków. Dzienniki te zwracają uwagę na nie- 
bezpieczeństwo, iakie zmiana kursu polityki 
może spowodować w obecnym układzie sto- 
sunków społecznych Niemiec. 

Socjalistyczny „Vorwaerts* przypomina pro 
zydentowi Hindenburgowi, że jest on odpowie 
dzialny za utrzymanie konstytucji, gdyż rząd 
Hitlera w razie nieuzyskania większości parla- 
mentarnej musi ustąpić. Gdyby mimo to próbo 
wał utrzymać się przy władzy, powstanie sy- 
tuacja, w której masy pracujące będą musiały 
rzucić na szalę wszystkie swe siły. 

Hitlerowski „Angriif* pisze: „Witamy na- 
szego wodza. W imię sprawiedliwości musi- 

my jednak wspomnieć o feldmarszałku Hinden- 

burgu, który dzisiaj ukoronował dzieło swego 
żywota, łącząc się z niemiecką młodzieżą na- 

rodową. 
Organ chrześcijańskich związków zawodo- 

wych „Der Deutsche* oświadcza, że organiza 

cje zawodowe z najwyższą nieuinością odno- 

DKK ZADRA 

Demonstracje bezrobotnych 
w Kłajpedzie 

KRÓLEWIEC. PAT. — Z Kłajpedy dono- 

szą, że przyszło tam wczoraj do demonstracyj 

bezrobotnych, którzy w liczbie około tysiąca 

pragnęli wtargnąć do budynku  Dyrektorjatu, 

Podczas bójki dwu policjantów zostało ciężko 

zranionych nożami. Prasa nadmienia, że liczba 

bezrobotnych, zarejestrowanych w Kłajpedzie. 
wynosi obecnie 1.700 osób, czyli że w porów- 

naniu do zeszłej zimy liczba ta wzrosła o 600 
0s6b. 

ESS NE SISTEMA 

ulegną wzajemnemu skrešleniu? — Tiu- 

dno to przewidzieć. Nad tą współpracą 

ciążyć może całym swym ciężarem sy- 

tuacja gospodarcza Niemiec, ale prze- 

cież jeśli czyja, to w każdym razie nie 

Adolfa Hitlera, hegemonją. KP. 

szą się do nowego gabinetu, w którym Hitler 
będzie tylko więźniem Hindenburga, Papena i 
junkrów pruskich. Rozporządzając tylko рой- 
cją pruską, Hitler będzie bezsilny wobec an- 
tyspołecznego i 'wrogiego wobec mas robot- 
niczych nastroju przedstawicieli reakcji społe- 
cznej w rządzie. 

GIEŁDA WOBEC NOMINACJI 
HITLERA 

BERLIN PAT. — Berlińska giełda zareago 
wała na wiadomość o utworzeniu rządu Hitle- 
ra w pierwszej chwili zupełną przerwą. Przez 
około 15 minut ustały wszelkie obroty. Pod ko 
niec zebrania giełdy w obrotach nastąpiła pe- 
wra poprawa. Wi;ele walorów, które utraciły 
przy otwarciu do 2 proc., przy zamknięciu oka 

zaly Się mocniejsze, przy utrzymaniu się na- 
stroju nerwowego. Giełda spożywcza na wia- 
domość o zamianowaniu Hugenberga zareago- 
wała zwyżką w oczekiwaniu nowych zarzą: 
dzeń preierencyjnych na rzecz rolnictwa. 

    

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
  

GRODNO — Księgarnia 1-wa „Ruch*. 
HORODZIEį — Księgarnia Kol. „Ruch“ 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 
LIDA — ul. Suwalska 13 — 5. Mateski, 
ŁUNINIEC — Księgarnia Koi. „Ruch“. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIĘŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia |Jażwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

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

  

Nowomiamowalny: kanidlerz Rzaszy А- 

аЮНЕ Hitler urodził się w moku 1889 s, Brau- 

miau mad Inmem -(Austrja). [Do wybuchu 

wojny był rysownikiem - architektem. — 
W. roku 1914 zgłosił się jalko ochotnik do 
armji niemieckiej i brał udział w wojnie 
na fromcie zachodnim. Ze służby wojsko- 
wej ustąpił w roku 1920. Jeszcze przed 

wojną brał udział wi Austrji w: ruchu ma- 

modowo - socjalistycznym. Następnie po 

wyjeździe do Niemiec był jednym z twór- 

ców; organiizacyj niamodowio - socjalistycz- 

mych iw Rzeszy Niemieckiej. 

  

   

W młoku 1923 zorgamizojwał swaich о- 

lennikóm w formacje wojskowe, nazwane 
oddziałami szturmowemi. i przy ich pomo- 
cy urządził pucz, który zakończył się miie- 
powodzeniem. Skazany nia 4 lata twierdzy, 
Adolf Hitler już z końcem 1924 oku wy- 
puszczony został ma 'wolmą stopę. Przez 

dłuższy czas pozostawał (w ścisłym komitak- 

cie z byłym feldmarszalkiem Ludendorffem 
Organizacja Hitlera była organizacją za- 
kazaną w całym szeregu krajów niemiec- 
kich aż do roku 1927, kiedy to zakaz par- 
tji marodowo - socjalistycznej zmiesiony zo 

stał w Bawarji. Tyliko w Prusach zakaz tem 
został utrzymany dalej, Hitler w tym cza- 
sie pinzestał być obywatelem austrjackim 
ze względu ma to, że służbę wojskową peł- 
nił w armjii niemieckiej, natomiast obywa- 
telsttwa miemieckiego mie posiadał i wobee 

tego był „obywatelem bez obywatelstwa”. 

MW lipeu 1927 moku podporządkowano 
Hitlerowi! organizacje narodowo - socjali- 
Styjcznie w: Austrji, W noku 1930 Hitler od 
miósł poważne zwycięstwo przy wyborach 
do Reichstagu i rozpoczął akcję nad lega- 
Jizacją swego ruchu. Odtąd przy różnych 
kombinacjach występował na arenie poli- 
tyeznej jako kamidyidat mia. stanłowisko pre- 

zydenita Rzeszy lub kiantelerza Rzeszy. 

Próba utworzenia gabinetu Hitlera za- 
wiodła wobec niemożności stworzenia w 
parlamencie stałej większości, ma której 
gabinet Hitlera, mógłby się oprzeć. 

Obecnie Hitler: staje jako kanelenz na 
czele gabinetu, złożonego z mamodowych so- 

cjalistówi i grupy Hugenbenga, do kitórego 
pozatem wchodzi jako mąż zaufania prezy- 

denta Hindenbumga były kanclerz Papen. 
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HITLER U WŁADZY, VON PAPEN PRZY STERZE ” 
  

rzesilenie we Francji 
PARYŻ. PAT. — W kuluarach lzby De 

putowanych wybór Daladiera ma premjera 

pnzyjęty został naogół przychylnie, Rów- 

mież i większość posłów socjalistycznych 

mważa, że Daladier jest: osobistością poli- 

tyczną, mającą w obecnej chwili niajwięcej 

widoków ma uzyskanie współpracy socja- 

listów. Mimo (to: jest. rzeczą bandzo wątpli- 

wą, czy nowy komigres zgodziłby. się na pro 

pozycję współpracy nawet! z Daladier jako 

szefem trządu, socjaliści bowiem musieliby 

przyjąć nia siebie odpowiedzialność za u- 

zdrowienie finansów, które wymaga zasto- 

sowania środków miewygodnych z pumiktu 

wiidzemiia tezy  isocjalistycznej. Radykali 

społeczni postanowili pozostawić premje- 

mowi całkowitą swobodę wokowiań z socja- 

listami, wyrażając mu „zupełne zamfanie 

{ ji, 
| umiarkowana zajmuje dotych- 

czas sliamowisko wyczekujące. Dziś ramo 

Daladier uda: się do siedziby komitetu wy- 

konawiczego pamtji socjalistycznej z ipiro- 

pozycją współpracy w rządzie, określając 

jednocześnie, na jakich warunkach aamie- 

rza korzystać ze współpracy socjalistów: w 

rządzie. — Wczoraj późnym wieczorem Da 

ladier prowadził dłuższą rozmowę z Blu- 
mem. O ile socjaliści mie zgodzą się na 

bezpośredni! udział w nządzie, Daladier bę- 
dzie się stamał o ich popancie, tworząc ga- 

bimet akcji republikańskiej, jak go sam ma 
zwał, a który będzie się składał przede- 

wszystikiem z radykałów, społecznych. — 

Henriot przyrzekł ieallkowite swioje popar- 

cie, dotychczas jeszcze jednak nie wiado- 

mo, jaką objąłby (tekę. Daladier mie ukoń- 
czył dotychczas swych nozmów, ogólnie się 

jednak przypuszcza, że ostateczne utworze- 

nie nowego rządu mastąpi we wtorek. 

5 tek sacjalistom 
PARYŻ. PAT. — Po odbytych wezoraj 

rozmowach z poszczególnymi politykami 

Daladier oświadczył dziennikarzom, że о- 
fiarowaił socjalistom udział w rządzie po 

przedstawieniu im programu uzdrowienia 

finansów, jaki zamierza zrealizosać, 
Daladier. podkreślił w rozmowie z so- 

cjalistami, że ze względu ma stale wzra- 
stające trmdnlości, wobec których zmajduje 
się Francja, należy pominąć wszysłikie in- 
me sprawy i zająć się wyłącznie przywiró- 
ceniem porządku wewnętrznego. Daladier 
zaofianował socjalistem 5 tek mimisterjal- 
nych, z któnych jedna związama byłaby ze 
stanowiskiem zastępcy premjera. 

"Odpowiadając na liezne pytania — Da- 
ladier zaznaczył, że trudności tak: wewnątrz 
jak i nazewnątmz kraju wzmagają się. — 
'W| Niemczech Hitler powołany został na 
kanielerza. Tego mie mależy lekceważyć. — 
Premjer zaznaczył, że starał się (być zawsze 
lokalnym i widzieć rzeczy tak, jak się fak- 
tycznie przedstawiały. Daladier wyraził 

nadzieję, że społeczeństwo francuskie, któ- 

me już tylekroć mmiało zdobyć się na ko- 
nieczne wysiłki, dokomia tego również i о- 
p Należy jednalk podkreślić, że czas 
nagli. 

   

  

Sytuacja finansowa Polski 
MOWA POSŁA MIEDZIŃSKIEGO NA KOMISJI BUDŻETOWEJ. 

WARSZAWĄ PĄT. — Na posiedzeniu sej- 
mowej komisji budżetowej w dniu 30 stycznia 
rb. przystąpiono do wysłuchania sprawozdania 
posła Miedzińskiego o ustawie skarbowej i 
referatu ogólnego . Sprawozdawca generalny 
pos. Miedziński. 

Wniesiony preliminarz ustala dochody ua 
2.088.999.150 zł., wydatki na 2.449.897.181, a 
zatem nadwyżkę wydatków na 360.398.031.— 
Projekt budżetu, uchwalony przez komisję, u- 
stala dochody na 2.057.831.881 zł., wydatki zaś 
na 2.451.980.694 zł., czyli nadwyżka wydat- 
ków wynosi 394.148.813 zł. Różnica powstała 
wskutek tego, że ogółem zmniejszono dochody 
o 31.17 milionów, wydatki zwiększono o 2.05 
miljonów, wskutek czego powstała różnica w 
wysokości 33.25 miljonów, 0 którą może się 
zwiększyć niedobór budżetowy. 

POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA 
Życie gospodarcze świata jest tak zazębio- 

ne, że partykularne układy mogą dać tylko 
częściowy i krótkotrwały wynik, powodując 
raczej nowe zakłócenia. Zachwianie  junctim 
między reparacjami niemieckiemi a spłatą dłu 
gów przez państwa zwycięskie Stanom Zjedno 
czonym jest sprawą nietylko logiki i równo- 
wagi społecznej, lecz i sprawą par excellence 
polityczną. 

Drugim momentem, leżącym u źródła kry- 
zysu, jest kwestja kryzysu zaufania, tj. kw-- 
stja bezpieczeństwa, a mówiąc bez odsłonek 
— obawa nowej wojny. 

Brak poczucia bezpieczeństwa płynie z nie 
zamaskowanego dążenia niektórych czynników 
państwa tak silnego, jakiem jest Rzesza nie- 
miecka, do naruszenia status quo powojennego 
i ' do ponownych zaborów terytorjalnych. — 
Dążeniem wszystkich społeczeństw jest pokćji. 
Wyjątek stanowi to właśnie państwo, ktoreniu 
absolutnie niczyje zamiary nie zagrażają, a jed 
nak z tego właśnie państwa przez usta jego 
przedstawicieli, przez masowe manifestacje or- 

ganizacyj politycznych wychodzą stale i co- 
raz ostrzej objawy dążenia do akcji odweto- 
wej, o charakterze wybitnie agresywnym. 

Polska jest natomiast tem państwem, prze- 

ciw któremu kierowane są manifestacje i 
wadzona w najwyższym stopniu agitacja. 

Z naszej strony jedyną odpowiedzią może 
być stałe wzmaganie gotowości obronnej. Nie 
chaj nikt nie myśli, że ma do czynienia z Poi- 
ską 18-go wieku.. 

DŁUGI PAŃSTWOWE 
Długi państwowe podzielić można na długi 

zaciągnięte u wierzyciela prywatnego i długi 
o charakterze międzypaństwowym, ściśle mó- 
wiąc międzynarodowym, których dotyczy mo- 
ratorjum Hoovera, względnie układ lozański. 

Rząd nasz prowadzi pertraktacje ze Stana- 
mi Zjednoczonemi, o których wyniku będzie- 
my powiadomieni jeszcze w toku debaty niniej 
szej. Albo więc sprawy te zostaną uregulowa 
ne w formie obustronnego porozumienia wie- 
rzyciela z dłużnikiem, co odciąży i nasz bud- 
żet, albo też gdyby stan rzeczy się nie zmie- 
nił, będziemy musieli oderwać się od Świata 
zewnętrznego przez ograniczenie do minimum 
przywozu i ograniczenie spłat o charakterze 
międzypaństwowym do tego, co jest naszą 
istotną możliwością. Dlatego, rozważając poli- 
tykę rządu w dziedzinie gospodarczej, musi- 
my wyłączyć z pod krytyki wszystko to, co 
leży poza wpływem i decyzją Polski. 

STAŁOŚĆ WALUTY I ZNIŻKĄ CEN 
Polska należy do krajów, które nie poszły 

drogą dewaluacji. Rząd wybrał metodę utrzy- 
mania za wszelką cenę stałości waluty. Dziś 
już zaledwie kilkanaście państw opartych jest 
na parytecie złota. Polska nietylko potrafiła te- 
go dokonać, ale uczyniła to Środkami najba*- 

dziej gospodarczemi, bez restrykcyj dewizo- 
wych. 

Najbardziej został opóźniony proces przy- 

stosowania się cen kartelowych do Życia, ala 

tego, że nacisk rządowy napotkał tu na opór, 
który — zdaniem mówcy — jest nieuzasadnio 

ny, nawet ze względu na interesy samych kar 

teli. Walka, jaką toczą kartele, jest beznadziej 

na i tylko zniżka cen może sprowadzić popra 
wę, tylko przez zwiększenie produkcji można 
odzyskać rentowność. Mogłoby się zdawać, że 
rząd niedość silnie naciska na zniżkę cen, jed 

pro nakże dużo zrobiono w tym kierunku. W wie 
lu gałęziach życia nastąpiła ingerencja ustawo 
wa. Wspomnieć tu należy o cukrze, drożdżach, 
żelazie, monopolach i taryfach kolejowych. 
Podzielam zdanie, że zniżka cen jest koniecz- 
na. W każdym razie zdaje się, że nadszedł 
czas, ażeby ostatecznie rozciąć sprawę karteli. 
Jeżeli argumenty nie wystarczą, to niezbędne 
będzie użycie środków ustawowych i admini- 
stracyjnych. 

PRZYSTOSOWANIE DO ZMIAN 
KONJUNKTURY 

jednym z dowodów, że polityka rządu u- 
miejętnie przystosowała się do zmian konjunk- 
tury, jest fakt, że kapitalizacja przez narasta- 
nie oszczędności nietylko nie została zahamo- 
wana, ale że rok 1932 dał rekordowy wynik 

w podwyższeniu wkładów PKO, które wyrazi- 

ło się przyrostem 113 miljonów zł. i 193 tys. 

nowych książeczek oszczędnościowych bez 05 

niženia się poziomu oszczędnošci w innych in- 

stytucjach. Stosunek wydatków państwowych 
dochodu społecznego staje się w dobie kryzy- 
su ważnem zagadnieniem. 
Według prowizorycznych obliczeń, wydatki 

państwowe w roku 1928 i 1929 stanowiły 15 
proc. dochodu społecznego, ustalonego па 
18.968 miljonów zł., podczas gdy obciążenie 
z tego samego tytułu stanowiło w tym samym 
okresie w Czechosłowacji 15.3 proc., we Wło- 
szech 16.3, proc.. we Francji 16.9 proc, w 
Niemczech 17,1 proc. w Szwecji 20 proc., w 
Anglji 22.3 proc. Gdy Polska obniżyła swe do- 
chody w ostatnim roku w porównaniu z ro- 
kiem 1928, to jest bezpośrednie obciążenie oby 
watela kosztami państwa, o blisko 36 punk- 

tów, to Niemcy tylko o 23,5, Francja 20.5, An- 
glja 7,5 punktów. Podobnie jest z wydatkami. 

Każdy objektywnie myślący człowiek przy- 
zna, że Polska prowadziła swą politykę bud- 
żetową bodajże lepiej, niż na terenie starych 
wielkich mocarstw. One wcześniej musiały 4- 
ciekać się do pożyczek. Nasze perspektywy, 

wyrażone w sumie okrągło 394 miljonach de- 

ficytu, nie mają charakteru wyjątkowego. -- 
Ściśle biorąc z deficytem w istotnem tego sło- 
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TELEGRAMY 
PROTESTY WYBORCZE 

WARSZAWA (30 I. tel. wł.) Sąd Naj- 

miyższy ogłosił decyzję w. sprawie trzech 

protestów przeciwko wyborom do Sejmu 

w. okręgu 54 Tarmopol — Zbaraż i jednego 

protestu przeciwko wyborom do Senatu m 

województwie tarnopolskiem. Protesty te 

ibyły rozpatrywane na jawnem posiedzeniu 

Sądu Najwyższego iwi dniu 16-go stycznia. 

W myśl decyzji nastąpi ma miejscu prze- 

słuchanie za pośrednictwem Sądu Okmęgo- 

wegio świiajdików. 

ODZNACZENIA 

WARSZAWIA. PAT. — Dzisiejszy „Mo 

miibor Polski“ zamieszcza zarządzenie p. 

iPrezydenta Rzeczypospolitej,  madające 
knzyże miepodległości z mieczami 13 080- 
bom, krzyże niepodległości. 392 osobom, me 
dal niepodległości 428 osobom, wszystkim 
za pracę iw dziele odzyskania  miepodleg- 
łości. 

O POWIĘKSZENIE RADY LIGI 
NARODÓW 

GENEWA. PAT. W. dmiu 30 bm. 
rozpoczął pracę komitet, który ma zbadać 

obecny system wyboru do Rady Ligi Na- 
rodów. Komitet ten powołamy został w 
związku z wnioskiem IPontugalji, zmierza- 

jącym do powiększenia liczby  ezłonków 
Rady z 14 do 15. Wniosek swój iPortugalją 
miotywowała tem, że szemeg państw mie ma 
szams zostamia członikiem Rady, gdyż 5 
miejse stałych posiadają wielkie mocar- 
sca półstałe mają Polska i Hiszpamja, je- 
dnio miejsce zarezerwiowane jest dla Malej 
Ententy, tmzy, dla państw południowej A- 
miewylki, jedmo dla mocarstw azjatyckich, 
jedno dla domimjów brytyjskich i jedno 

dla państw skandynawskich. W dyskusji 
nad tym wnioskiem przedstawiciele Fran- 
eji, Polski, Hiszpamji, Czechosłowacji i Ko 
Tumbji wypowiedzieli się za wnioskiem Por 

tugalji, delegaci Wielkiej Brytanji, Szwe- 
cji i Niemiee — przeciwko wnioskowi. De- 
legat Polski minister Raczyński, wiypo- 
wiadając się za powiększeniem Rady, za- 
stnzegł sobie prawo przedstawienia włas- 
mych wniosków ma jednem z najbliższych 
posiedzeń. 

CZECHOSŁOWACJA POWIĘKSZA 
ARM]JĘ 

PRAGA. PAT. — Na posiedzeniu rady 

ministrów: postanowiono zwiększyć Ikon- 

tyngent rekruta o 5 tysięcy. Zwiększenie 
tio sifoi wi związku z miedawmem skróceniem 
czasu służby rwojsikowej. Dotychczasowy 
komtymigent wynosił 70 tysięcy. 

MROZY WE WŁOSZECH 

BOLONJA, РАТ. W północnych 
Włoszech panują dotąd silne mrozy. W o- 
kolicy Belluno termometr spadł do 25 sto- 
pni poniżej zera. Śnieżyce zasypały prze- 
łęcze górskie, mumiemożliwiając normalną 
komunikację samochodową. W wielu miej 
scowiościach zaszły wypadki śmiertelne z 
powodu zamanznięcia. 

Zlecenia Izby Handlowej 
Nowego Yorku 

NOWY YORK. PAT. — Izba Hand- 
lowa Nowego Yorku przyjęła olbrzyniią 
większością głosów poniższe zalecenia 
dla specjalnego komitetu Izby: 

1) dalsze odłożenie spłaty długów 
państwowych należnych Stanom Zjedno- 
szonym wiano być przez Kongres dozwa 
lone na podstawie tymczasowej wobec 
państw płatniczych, wykazujących obec- 
nie niemożność płacenia, 

2) Kongres powinien pozwolić na u- 
kłady celem zawarcia zmodyfikowanych 
umów, któreby brały pod uwagę interes 
"Stanów Zjednoczonych, gdy państwa 
dłużnicze wykażą zmiany radykalne w 
stosunku do czasu zawarcia obecnie wią 
żącej umowy, 

3 wszelka zmiana istniejącej umowy 
dłużniczej winna być uzależniona ściśle 
od określonych gwarancyj, na mocy któ 
rych towary amerykańskie dopuszczone 
zostaną na rynki państw dłużniczych na 
warunkach uczciwej konkurencji, 

4) wszelka zmiana istniejącej umowy 
dłużniczej winna być uzależniona od 
zmniejszenia wydatków na zbrojenia. 

5) Propozycje skreślenia długów wo 
jennych należnych Stanom  Zjednoczo- 
nym winny być odrzucone. 

* * * 

  

Francuskie papiery wartošciowe na gi2l- 
dzie paryskiej wykazywały dziś tenden- 
cję zniżkową, w przeciwieństwie do pa- 
pierów zagranicznych. Należy jednak 
podkreślić, że w związku z nominacją 
Hitlera na kanclerza Rzeszy kurs poży-- 
czki Yonga spadł o 18 punktów. 

Kelis TIE WAECSEZADZA 

wa znaczeniu zetkniemy się w roku następnym 
po raz pierwszy. — Wbrew pesymistycznym 
twierdzeniom, rezerwy skarbu okazywały się 
zarówno co do swej wysokości „jak i swej 
płynności, dostateczne dla pokrycia niedobo- 

ru. 

Biorąc pod uwagę wykazaną przez szereg 
lat przez rząd zdecydowaną wolę i umiejęt- 
ność utrzymywania równowagi bdżetowej, — 
twierdzę, że i w roku 1933—34 zostanie ona 
utrzymana.
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SILVA RERUM 
A więc mamy nowego laureata pań- 

stwowej nagrody literackiej. jest nim 
Wacław Berent. Jury, składające się z 
Leopolda Stafia, Juljusza  Kadena-Ban- 
drowskiego, Kazimierza Wierzyńskiego, 
Wacława Grubińskiego, Piotra Choynow 
skiego, Stanisława Szpotańskiego i Wła 
dysława Zawistowskiego, nie odrazu za- 
trzymało się na kandydaturze Berenta. | 

Kurjer Poranny (30) tak ujmuje prze 
bieg narad jury: 

Kandydaturę Wacława Berenta postawił 
Juljusz Kaden-Bandrowski, wymieniając jako 
ostatnie dzieło kandydata ogłoszenie w ciągu 
ostatniego trzechiecia „Wywłaszczenie muz“ 
(„Wódz”). Wystawioną przez Juljusza Kaden- 
Bandrowskiego kandydaturę popierają swoimi 
głosami: Leopold Staii, Piotr Choynowski, Wia 
dysław Zawistowski. 

Wacław Grubiński wystawia  kandydatu- 
rę Karola Irzykowskiego, wymieniając jego 
dzieło „Walka o treść*. Wobec tego, że autor 
ten ukazał się przed okresem ostatniego trzech 
lecia, kandydatura Irzykowskiego nie podiega 
dyskusji. 

Grubiński wystawia wobec tego jako kan 
dydata proi. Tadeusza Zielińskiego, oraz jego 
dzieło „Grecja Niepodległa", co uzyskuje po- 
parcie Stanisława  Szpotańskiego. Kazimierz 
Wierzyński zgłasza dwóch kandydatów: dr. 
Tadeusza Żeleńskiego-Boy (,„Śmiech, uśmiech 
i zgroza” i „Okno na życie") oraz Marję Dą- 
browską (dwa tomy z cykłu „Dnie i noce“ 
— „Barbara i Bogumił" oraz „Wieczne zma”- 
twienio“). 

Po krótkiej dyskusji, większością 
(sześciu) głosów przeciw jednemu, zwy 
ciężył Berent. Już po ogłoszeniu wyroku, 
członkowie jury nagrody państwowej 
zgłosili pod adresem przedstawiciela M. 
W.Ri O.P. dwa niezmiernie ciekawe 
postulaty, a mianowicie: 

Pierwszy wniosek — wywołany do pew- 
nego stopnia reakcją społeczeństwa, które pra- 
gnie być szeroko poinformowane zarówno O 
motywacji, przyznawanej nagrody, jaki i o 
dyskusji nad proponowanemi  kandydaturami 
innych pisarzy — proponuje, by na przyszłość 
posiedzenia jury były pubiiczne, z udziałem 
sprawozdawców, którzy mogliby  poinformo-- 
wać szeroki ogół o opiniach sędziów co do każ 
dego poszczególnego kandydata i wałorów 
jego dzieła, podlegającego sądowi jury. 

Drugi wniosek ma zwłaszcza wielkie zna- 
czenie dla tworzącego się w naszej dobie no- 
wego dorobku literackiego, który został wzbo 
gacony ostatnio kilkoma, wysoce  doniostemi 
utworami młodych pisarzy, wnoszących do li- 
teratury wielkie wartości pisarskie i głęboką 
penetrację współczesnego życia. 

Wniosek ten zmierza do tego, by ustano- 
wioną została równorzędna druga nagroda lite- 
racka, wieńcząca najnowszy dorobek literacki, 
często zaćmiewany w zestawieniu z chlubne- 
mi nazwiskami i artystycznym dorobkiem ca- 
łego życia starszych pisarzy. 4 

O ile drugi wniosek, zmierzający do 
ustalenia nagrody — zachęty dla mło- 
dych, jest dobry — o tyle pierwszy może 
budzić pewne zastrzeżenia, gdyż jaw- 
ność obrad może zanadto krępować sę- 
dziów. 

Swoją drogą, wartoby było: podob- 
ny zwyczaj zastosować w Wilnie: publi- 
czne posiedzenia Sądu Konkursowego na 
pewno miałyby nadzwyczajne powodze- 
nie!.. 

Czy Berent wymaga specjalnej pre- 
zentacji?.. Chyba, nie! Ale przypomnij- 
my sobie kilka momentów z jego życio- 
rysu: 

Laureat literackiej nagrody państwowej, 
Wacław Berent, stanowi jedną z najcenniej- 
szych podwalin współczesnej literatury — ро!- 
skiej, jest jej chlubą, a jego dorobek pisarski 
stanowi nieprzemijający 'wkiad w literaturę 
(polską, 

Urodzony w Warszawie w 1873 r., ogłasza 
pod pseudonimem W. Ł. Rawicza w 1894 roku 
w Warszawskiem „Ateneum nowelę „Natuczy 
ciel* Wydaje następnie 1898 roku powieść 
„Fachowiec“, w 1903 „Próchno”, w 1911 „Ozi 
minę", w 1918 .,żywe kamienie". Rozpoczęte 
drukiem w „Pamiętniku Warszawskim* w 1930 
„Wywłaszczenie muz*  („Wódz*) jest ostat- 
niem dziełem artysty. 

Na marginesie swej twórczości pisarskiej 
ogłasza Berent w 1906 roku studjum „O źŹró- 
dłach i ujściach Nietzscheanizmu“, szkic pu- 
blicystyczny „O idei w ruchu rewolucyjnym" 
(pod psem em SAM.), przekłady Nietsche- 

go, Jakobsena, Hamsuna, Stendhala, indyjskich 
„Upaniszad“ i Romain Rollanda. 

W 1925 roku w „Przeglądzie  Warszaw- 
skim” publikuje jedno z najgłębszych studjów, 
jakie ukazały się w literaturze polskiej о Goe- 
them pod tytułem „Niezgłębione tajemnice pe- 
wnej bajki”. 

2 Lector. 
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Mowa siedziba sportowa we Lwowie. 
3 * 

W niedzielę odbyło się we Lwowie uro iska dla gier sportowych, kortu tenisowego, 
czyste poświęcenie nowej hali sportowej, zbu planszy szermierczej, ringu bokserskiego i to 
dowanej staraniem miejskiego komitetu P. W. 
i WF. Otwarcie odbyło się w obecności 
przedstawicieli władz cywilnych i  wojsko-- 
wych z Warszawy i Lwowa. Urządzenie hat. 
składa się z bieżni lekkoatletycznej i szeregu 

urządzeń dla biegów , skoków i rzutów, bo 

  

Zbrodnia z ul 

ru łucznego. Hala wyposażona jest również w 
sprzęt gimnastyczno - sportowy. Obok haii 
urządzony został tor ślizgawkowy. Zdjęcie na- 

sze przedstawia wewnetrzny wi 
dok hali sportowej. 

    

icy Charon 

‚ ооа @ур е М КОЙОНО К 
WARSZAWA 30 J. (tel. wlasny).— 

W dniu 30 bm, o godzinie 8 min. 40 ra 
no nastąpił w hali maszya w koksowni 
Wolska w Rudzie zatrudniającej 260 ro- 
botników wybuch, wskutek którego zni- 
szczona została cała hala oraz wszystkie 
maszyny napędowe, jak również wyrwa 
ny sufit i dach. Eksplozja nastąpiła 
prawdopodobnie wskutek defektu prze- 
wodów gazowych. 

W czasie eksplozji pracowało 140 
robotników, jednak dzięki szczęśliwemu 
zbiegowi okoliczności tyłko 3 osoby po- 
parzone zostały palącym się gazem i 
poranione odłamkami szkia. 

Straty wynoszą według obliczeń kie- 
rownictwa koksowni od 3 do 4 miljonów 
złotych. Koksowaia była ubezpieczona 
w Akwizgrańsko-Monachijskiem T-wie 
Ubezpieczeń. _ Unieruchomienie fabryki 
potrwa około 6 tygodni. | 

KRÓLEWSKA HUTA. PAT. — W u- 

zupełnien(iu +» 4adomości o wybuchu kok- 

SENSACYJNY PROCES «w PARYŻU. 
Są pewne zbrodnie typowe dla pew- 

nych wielkich miast, pozwalającej lepiej 
może'niż'wiele powierzchownych opisów 
wejrzeć za kurtynę jego życia. „Zbrod- 

nia z ulicy Charonne* — zwróciła uwa- 

gę nietylko sensacyjnego Paryża. Wo- 
koło procesu, jaki się już toczy, uajpo- 
ważniejsze pisma wypowiedziały swe 
pełne irainych spostrzeżeń uwagi. 

Sceną, na jakiej się toczy nasz proces, 
jest druga dzielnica Paryża. Procesy stąd bar- 
dzo rzadko wywołują szersze echa. Są to za- 
wsze procesy cudzoziemców: dzielnicę tę za- 
mieszkują cudzoziemcy, i to, jak się mówi w nedz 
Paryżu, — trzeciej klasy. Francuzi nie inte- 

resują się tymi procesami. Proces, o jaki cho- 
dzi, jest procesem z  żydowsko-rosyjskiego 

ghetta Paryża. Oliarą o mały włos nie zaszłej 
„pomyłki sprawiedliwości" jest polski emigrant. 
Mimo tego opinja publiczna nachyliła się nad 
aktami tego tragicznego procesu... 

LEIB I ANNA 

11 dni temu zamordowani zostali Leib i 
Anna Tokarowie. Było to w wielkim domu 
czynszowym, zniszczonym na ulicy Charonne 
73. W tym samym domu prócz paru rodzin 
polskich czy stowackich, biednych  wyrobni- 
ków, czy bezrobotnych, mieszkają sami żydzi. 
Emigranci z Polski, Rumuaji, Rosji. Tokarowie 

byli z Rosji. Przybyli tu jeszcze w 1914 roku. 
Przybyli każden z osobna. Nie znałi się. Leib 
Tokar miał jakieś wielkie płany wyjazdu do 
Ameryki, wielkie rojenia fortuny. Skończyło 
się na rojeniach. W czasie wojny i po niej, 
więcej „żydów wschodnich" przybyło do Pa- 

ryża, a starzejący się Leib, założył zakład kra- 
wiecki, którego zresztą był w najlepszych okre 
sach jedyną siłą. Szył w nim czapki dla żydów. 
Typowe spotykane u nas czapki. Żydzi kupo- 
wali. Wprawdzie ghetto paryskie zadawalnia- 
io się jedną czapką na parę lat, ale niemniej 
każden kupował sobie „taką* czapkę, jakę 
nosił w Brodach, Czerniowcach i samym na- 
wet Berdyczowie — a zarówno  czerniowiecki 
jak berdyczowski fason, figurowały u  Leiba. 

en) © į 
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Moje Pisemk?. Fo) i'arny "Tygodnik ilu- 

strowany dla dzieci piowadzony przeż znaną 

żący pod hasłem starannego doboru treści. 

żący pod hasłem starannego odboru treści 

W pierwszym rzędzie w suwa się od po- 

czątku przykuwająca uwage inłodacianych czy- 

telników powieść pióra redaktorki p. Buyno- 
Arctowej, pod tytułem „Zielony Szaleniec", po 
czem następuje dowcipny „Stary Rok*. „Gron 
niczna“ oraz artykił „525. podający w cie- 
kawem oświetleniu tragiczni katastroio „11 
tanica“ z przed dwudziestu lat. 

W dziale dla dzieci młodszych zwraca u- 
wagę czytelników zabawna i wesoła „Szkoła 

pani hipopotamowej* i humorystyczna histo- 
ryjka wierszowana pt. „Miki szuka naity“. 

   

KOBIETA... MIŁOŚĆ... ZAZDROŚĆ... 
(NOWOŚCI WYDAWNICZE GEBETHNERA | 

Wymówić głośno: kobieta, — już 
echo odpowiada: miłość... Za miłością 
zaś, jak potworny cień, ciągnie się obięd 
na zazdrość... Zresztą ma rację: tam, 
gdzie jest kobieta, lub może — tam, 
gdzie powstaje miłość, rodzi się jednocze 
śnie i zdrada... 

Kobieta, miłość, zazdrość (uzasadnio 
na, czy nieuzasadniona) — cóż to za nie- 

wyczerpany temat dla pisarzy! Gdyby 

tak złożyć razem wszystkie książki, na- 

pisane na ten temat, powstałaby góra, 

prująca swym szczytem obłoki; gdyby 
położyć je jedna obok drugiej, możnaby 
było parokrotnie „opasać ziemskie koli- 
sko”; gdyby... Ach, poco są przykłady; 
nietylko poeci i prozaicy, lecz każdy z 
nas, zwykłych śmiertelników, jest prze- 
cie specjalistą w tych zagadnieniach i 
ma na swem sumieniu niejeden głęboki 
aforyzm, lub nawet całe dysertacje, wy- 
głaszane w gronie przyjaciół. 

Zdawałoby się, cóż jeszcze można 
powiedzieć nowego i ciekawego na tak 
znany temat, a jednak trzech tęgich pi- 
sarzy polskich rzekło ważkie słówko! 
Nie obawiajmy się zresztą: temat jest 
niezmiernie daleki od wyczerpania i po- 
kolenie naszych pra-pra-wnuków będzie 
jeszcze śpiewało: La donna e mobile! —- 
i pisało książki o kobiecie i  miłości!.. 

Trzy książki, leżące na mojem biur- 
ku, tchną żarem i męką miłości, w trzech 
książkach niepodzielnie panuje kobieta 
— źródło szczęścia, tęsknoty i klęsk.. 

Na czoło, niezawodnie wysuwa się 
„Zazdrość i medycyna* Michała Cho- 
romańskiego.*). 

WOLFFA) 
Młody autor zadebiutował niezwykłe 

szczęśliwie: olśnił, oszołomił czytelni-- 
ków i krytyków, — tak świeża i orygi 

'nalna jest forma powieści, tak śmiała i 
niebanalna jest analiza przeżyć ludzkich. 
„Zazdrość i medycyna —- to są dzieje 
kilku ludzi w ciągu kilku dni. Właśnie: 
„dzieje w ciągu kilku dni*. 

Przeżycia trzech głównych  boha'e- 
rów powieści są pozornie jakże pospoli- 

». Już na czwartej stronicy autor wyja- 
śnia sytuację: „Tragedja polegała na 

tem, że stary Widmar mia! młodą żonę*'.. 
Odrazu: tragedja! Ale ta tragedja nie 

wzbudziłaby zbytniego  zaciekawienia, 
gdyby nie świetne ujęcie przeżyć szale- 

jącego z zazdrości Widmara, cynicznie 
zdradzającej i niemał wzruszającej w 

swym cynizmie Rebeki, cierpiącej bodaj 
na nimfomanję, i wreszcie doktora Tam 

tena, chirurga z prawdziwego powołania, 
który się załamywał pod wpływem mi- 
łości, zawierającej w sobie zbyt wielka 
dozę fałszu. 

W duszy Widmara miłość, zazdrość 
i podłość wytworzyły jakąś dziwaczną 
całość, wypełniając całe jego jestestwo 
myślą o kobiecie, którą posiadał, lecz 
która czuła to z przerażającą jasnością, 
choć nie miał stanowczych dowodów, — 
należała nietylko do niego. Widmar po- 
suwa się do największych nikczemności, 
szpiegując żonę i używając za ślepe na- 
rzędzie biednego żyda — krawca, któ- 
rego mami widokiem dobrobytu. 
  

*) Michał Choromański. Zazdrość i me- 
dycyna. Powieść. Wyd. Gebethnera i Wolifa. 
Warszawa, 1933, str. 324. 

  

Łeib nie robił majątku, ale przecież żył. I ciulał. 
W tym samym 1914 roku przybyła z ja- 

kiegoś najnędzniejszego ghetta rosyjskiego An- 
na, — była biednym, zniszczonym rekwizytein 
ulicy paryskiej. Aż kiedyś, kiedyś — a mo- 
że jeszcze w Rosji? — Nauczyła się wróżenia 
z kart. Wróżyła. Wróżenie z kart, to mało. 
Można dziewczynom mówić o szczęściu, ale 
dużo iepiej do tego „szczęścia" pomagać. An- 
na nie sprzedawała „lubczyku* (mogli ją je- 
szcze jako „trucicielkę'* zasądzić) ale kojarzyła 
małżeństwa. Ghetto z ulicy Charonne jest bar- 
dzo biedne nędzne, ale swatanie popiaca i w 

У. 
W 1928 r. w bożnicy zawarto ślub. Pan 

młody Leib Tokar miał lat 62, panna mioda 
była o całych lat trzy od niego starsza. I pra- 
cowali sobie razem. Wróżenie z kart nie jest 
rzemiosłem konkurencyjnem dla czapkarza 

Z Ł/O-F: 0 
Interesa szły jako tako. To znaczy z za- 

robionych dziennie kilkanaście franków odkła- 
dali 10, rozpaczając, że nie mogą 20, a gdy 
odłożyli 20 franków, byli smutni cały wieczór 
że nie zarobili 30. Tokar wydawał jedynie na 
jedną rzecz: na synagogę żydowską. Aż żona 

przejęła władzę nad wspólnym majątkiem. Sta- 
ło się to tem łatwiej, że w czasie kryzysu 
czapkarz zrobił plajkę. Wróżbiarka robiła ko- 
kosy. 

W ubiegły wtorek przyjaciółka Anny To- 
kar, pani Wolf zapukała do jej mieszkania. 
kiś nieznany głos odpowiedział „proszę wej 
Na ziemi w olbrzymiej kałuży krwi ujrzała tru 
py Tokarów. Jakiś osobnik stał i coś mówił. 
Woliowa uciekła przerażona. Gdy zjawiła się 
po chwili tajemniczy osobnik był znikł. Poli- 
cja stwierdziła śmierć Tokarów od kui rewol- 
werowych. 

  

Szuflady stołu były powyłamane. Z mebli: 
pozdzierane były obicia... 

Policja stwierdziła, że 
rabunkowego. 

ARESZTOWANIE POLAKĄ 
Od paru lat jako subi.listur mieszkał u 

'Tokarów katem Karol Pelta z Częstochowy, 
pracujący w przędzalni. Aresztowano go z pun 
ktu podejrzewając o niord. Ale po paru dniach 
gdy pozwoliła policja na przedłożenie alibi, Pel 
ta udowodnił niezbicie, że w porze popełnienta 
mordu był przy warsztacie labrycznym... 

Sprawa zdawała się nie do wykrycia. 

TAJEMNICZY: OSOBNIK 
Ktoś był jednak mordercą! Kto znajdował 

się jeszcze w mieszkaniu Tokarów gdy Wolio- 
wa zapukała- 

Niespodzianie dla policji przybyła już naza- 
jutrz rełacja pewnego szewca: 

Oto po 9-ej godzinie (a więc po popeinie- 
niu mordu) przybył do warsztatu jakiś młody 
i) MU kJ) 
Z 1 MILJONA dzieci polskich, znajdu- 

jących się zagranicą, zaledwie 300 '1Y- 

SIĘCY uczęszcza do szkół polskich, 700 

WYS. grozi wynarodowienie w szkole 

obcej. Złóż ofiarę na FUNDUSZ SZKOL- 

NICTWA POLSKIEGO ZAGRANICĄ 

na konto czekowe( PKO nr. 21.895 lub 

w redakcji naszego pisma. 

dokonano mordu 

Autor zastanawia się nad zdradą, ja: 
ko zjawiskiem, którem opiekuje się ja- 
kaś tajemnicza siła: 

Można naprawdę pomyśleć, że istnieje ja- 
kaś niemoralna siła, która układa wypadki wła- 
Śnie w taki sposób, by ułatwić ludziom zdrady 
i kłamstwo. Wątpię, żeby to był przypadek, 
gdyż każdy człowiek w swem życiu spotyka 
podobne zjawiska. Wiem naprzykład napewno, 
że jeżeli kobiecie przyjdzie myśl zdradzić, to 
równolegle z powstaniem tego zamiaru, zoba- 
czy nagle, do jakiego stopnia to jest proste 
i wykonalne. Wszystkie wypadki natychniast 
potoczą się same w jednym określonym kierun 
ku, zdążając do celu. Mąż nigdy nie wejdzie 
do pokoju w chwili, gdy žoza całuje kochan- 
ka, wejdzie natomiast w parę minut potem. 
Dlaczego? Wśród dziesięciu znajemych  męż- 
czyzn mąż zawsze będzie zazdrosny 0 dzie- 
więciu niewinnych, dziesiątego zaś, z którym 
żona go zdradza. nigdy nie będzie podejrze- 
wał. Dlaczego? Musi być w tem jakieś ukryte 
prawo, bo inaczej nie zdarzałoby się to na 
każdym kroku. Jeżeli zaś jest to prawo, to 
wszystkie zdrady i kłamstwa są czemś natu- 
ralnem i przez samą przyrodę  chronionem. 

Autor niepotrzebnie wypowiadał się 
tak wyraźnie, bo w świetle tych słów 
cała książka zaczyna wyglądać na ilustra 
cję zgóry powziętej tezy. Boi rzeczy- 
wiście, coś w tej świetnie napisanej i 
niezmiernie efektownie ujętej książce, 
jest nie w porządku. Analiza duszy ludz- 
kiej została przeprowadzona po mi- 
strzowsku, niemal jak w  prosektorjum, 
ale.. właśnie duszy ludzkiej jakoś i nie 
widać: gdzieś się nieoczekiwanie zawie- 
ruszyła!.. Pozostały tylko zmysły i 
stynkty. 

Dlatego też debiut  Choromańskiego 
budzi jednocześnie zachwyt i pewien 
niepokój: autor może mieć przed sobą 
świetną przyszłość literacką, ale też mo- 
że prędko się załamać, jeżeli mistrzow- 
skiej zdolności do analizy nie połączy z 
dążeniem do syntetyzowania. 

in- 

męžczyzna, zdenerwowany. Prosit szewca, ady 
pomógł mu otworzyć dłutem torebkę, kiórą 
jak twierdził, znałazł w damskiej sukni. 

W torebce znajdowała się inasa pieniędzy. 
Wedle zdumionych nadzwyczajnie szewców 
było ich 45.vvu0 franków, oraz zwitki bankno- 
tów po 100 fr. Osobnik w bronzowym  pła- 
Szczu, powiedział na odchodnen:' „Dzięki pie 
niądzom będę tnógł zapłacić za pobyt w szpi- 
talu, stałem się bardzo bogatym. — Odszedł 
śpiesznie. 

Po całym Paryżu zaczęto szukać mordercy, 
gdy tymczasem... znajdował się on tuż obok 
domu, w którym popełniono zabójstwo, przy 
ulicy Charonne pod nr. 47. 

I ZNOWU... 
Jednak po tygodniu komisarjat okręgu za- 

alarmowany został wiadomością o tem, że pe- 
wien miody człowiek, ubogi, ni stąd ni zowąd 
wydaje duże sumy. Aresztowany Eljasz Kan- 
baum nie umiał się wytłumaczyć. I niebawem 
przyznał się do morderstwa. 

Był to dawny znajomy  Tokarów, młody 
żyd rumuński, nędzarz i epileptyk. 

W chorym zaświtała myśl zbrodni. Stała się 
jego „idee fixe". Już przed kilku tygodniami 
zdecydował się zabić i obrabować Tokarów. 
Kupił w tym celu rewolwer z nabojami. Ostry 
atak epilepsji udaremnił narazie te zamiary. 
Gdy opuścił szpital, postanowii dokonać zbrod 
ni. żadnych wspólników nie miał ,karany nie 
był nigdy. 

We wtorek rano, o godzinie 9 z minutaini 
— 3 strzałami zamordował kabalarkę i 3-ma 
jej męża, 45.000 franków znaleziono w miesz 
kaniu Chany Edelstein, znajomej młodocianego 

zabójcy. Stwierdzono, że nie była ona jego 
wspolniczką. 

Rezrywki zimowe 

  

    
Ostra zima panuje w roku bieżącym także i 
wa cały niemal kraj. Dzieciarnia japońska ko 
łem sport saneczkowy, któremu oddają się na 
dwóch małych Japończyków, popychających 

: japonskiego 

Książka Choromańskiego jest nieza- 
wodnie niepowszedniem zjawiskiem i 
godna jest uwagi każdego inteligentnego 
czytelnika, który nie będzie się mógł 
oprzeć sile młodego talentu. Niektóre 
sceny są wprost imponujące pod wzglę- 
dem siły i prawdy artystycznej, jak np. 
dokładny obraz przebiegu operacji w 

szpitalu, czy też rozmowa  obłąkanego 

z zazdrości Widmara z doktorem Tain- 
X*enem, kiedy Widmar krzyczy: Panie, 
wiem, gdzie jest pańska garsonjera! — 
doktór zaś pod wrażeniem nieudanej o- 
peracji odpowiada: Co-o.. Pan rozumie, 
ropień przesunął się pod same  serce!.. 
Pan rozumie!.. 

Najwspanialsze zaś w swej tragicz- 
nie-ironicznej prostocie jest zakończenie 
powieści. 

— Rebeko!.. — bełkotał Widmar, niepo- 
mny siebie ze szczęścia, — przecież ty mnie 
nigdy nie zdradzałaś i nie zdradzisz?...praw * 
da?.. 

— Nigdy — odpowiedziała, a potem z nie- 
cierpliwością: — dlaczego mi nie wierzysz? 

Wtedy zupełnie złamany, lecz jednocześnie 
do głębi szczęśliwy, Widmar powiedział ze 
wstydem i pokorą: 

— Przepraszam cię bardzo. 
— Niema za co — odpowiedziała prosto. 

Michał Choromański nie żałował ja- 
skrawych barw, zarysowując zmysłową 
miłość i męki obłędnej zazdrości, — 
postelowe obrazy miłości daje Jarosław 
Iwaszkiewicz w książce p.t. „Panny z 
Wilka“*). Książka zawiera dwie powie- 
ści: „Panny z Wilka” (Wilko — mają- 

tek, w którym mieszkają panny) oraz 

„Brzezina. 
Treścią pierwszej jest miłość, któ- 

ra się nie ucieleśniła. Wiktor Ruben po 

*) Jarosław Iwaszkiewicz Panny z Wilka. 
Nakł. Geb i Wolffa. Warszawa, 1933 str. 212. 

Kuli 
sawin: „Woliigang* dowiadujemy się na- 
stępujących szczegółów: 

Koksowmia: zatrudmialła około 250 го- 
botników, Ziałoga koksowni w chwili wy- 
buchu wynosiła 140 mobotnilków. (W! hali 
maszym, gdzie miała miejsce eksplozja, pra 
ecało 2 mobotników. i jedna robotnica; któ 
mzy odniešli obrłażenia. Wybuch mastąpił 
z powodu krótikiiego spięcia i wydobywania 
się gazu z nieszczelnych mur. Wnętrze kiok- 
sowmi jest zupemie zmiszezone. Skutkiem 
powstłałego uszkodzenia koksownia będzie 
unienmuchomiona ma przeciąg kilku miesię- 
cy. Wybuch wywołał olbnzymie wrażenie 
w całej ikolicy. W najbliższych domach, 
sąsiadujących z koksownią wyleciały szy- 
by. Siiraty sięgają 2 miljonów złotych. 

  

Wilno otrzyma Izbę 
Rolniczą 

WARSZAWA PAT. W dniu 30 
stycznia odbyło się pod przewodnict- 
twem p. premiera Prystora posiedzenie 
Rady Ministrów. Rada Ministrów rozpa- 
trywała.i uchwafiła projekty ustaw, któ 
re przedłożone zostaną przez rząd Sej- 
mmowi w okresie bieżącej sesji. Wśród 
tych projektów są między innemi dwa 
projekty ustaw 0 dodatkowych kredy- 
tach ua rok 1932 — 33. 

Ponadto Rada Ministrów postanowi- 
ła powołać Izby Rolnicze w Białymstoku 
Kielcach, Lublinie, Lwowie, Łodzi, Łucku 
i Wilnie oraz ustaliła okręgi ich dzia- 
łałności. 

Projekt ustawy w sprawie 
samorządu terytorialnego 
WARSZAWA PAT. — Na poniedziaiko- 

'wem posiedzeniu sejmowej komisjł administra- 

cyjnej w toku dałszej rozprawy nad rządowym 

projektem ustawy w sprawie zmiany ustroju 

samorządu terytorjalnego, referent wicemarsza- 

łek Polakiewicz zaproponował nowy artykuł 

28-a upoważniający p. Prezydenta Rzeczypos- 

politej do wydania w drodze rozporządzenia z 

mocą ustawy odrębnych praw o ustroju miast 

dia Krakowa, Lwowa, Łodzi, Poznania, Wac- 

sżawy oraz Wiłna. — Artykuł ten przyjęto w 

brzmieniu zaproponowanem przez referenta. 

=0-0-0=— 

NIEZWYKŁY ZŁODZIEJ 

UDINE. PAT. — Niecodzienne zjawiis- 

ko miało miejsce w miejscowości Percottio 
w pobliżu Udine. Niejalki Vecchi, miejsco- 

wy molnik obrzymał anonimoiaą przesyłkę, 
zawierającą czek ma 5200 lirow. Jaik się 0- 
kazało, kilkanaście lat temu miewykwyty 

złodziej kradł z sientnika rodziców Vec- 
chi 5200 lirów, «o spowodowało wielką mę- 
dzę rodzimy. Obecnie miiewiadomy złodziej 

zamócił skradzioną ongiś sumę, zachowu- 
jąc amomim. 

  

  

  

dzieci japońskich. 

w całej japonji. Gruba warstwa śniegu pokry 
rzysta z opadów Śnieżnych uprawiając z zapa 
wet najmłodsi. Na zdjęciu naszem widzimy 
saneczki z trzecim najmłodszym potomkiem 
włościanina. 

kilkunastu latach braku wszelkiej łączno 

ści (wojna i czasy powojennej gorącz- 

kowej pracy rzuciły go daleko) powraca 

na pewien czas do swego wujostwa i 
odwiedza Wilko, gdzie przed samą woj- 
ną popisywał się w charakterze korepe- 
tytora kilku pięknych panienek. Wów- 
czas nie zdawał sobie sprawy z tego 
zainteresowania, jakie budził swoją oso 
bą, nie widział naradzających się uczuć 

młodych dziewczyn, nie wiedział wresz- 

cie, czy kocha którą sam, choć promie- 
nie miłości — nieuchwytnej, bezosobo- 
wej — ogrzewały go i kierowały jego 
nieśmiałemi krokami. Po latach szesna- 
stu zobaczył Wiktor swoją i „,panien z 
Wilka* przeszłość i przeżył niepotrzeb- 
ny, spóźniony, niebezpieczny sen o miło 
ści, której nie było, lecz która mogłaby 
być.. 

W „Brzezinie* mamy inny obraz złu- 
dy miłosnej. Stanisław, suchotnik, ska- 
zany na śmierć, przyjeżdża do swego 
brata, leśniczego, aby umrzeć w ciszy i 
spokoju. 

Ma w sobie mękę niespełnionej mi- 
ości, daremnych błyskotliwych wrażeń 
życia, które było tylko raczej przedmio- 
tem jego obserwacji. Nie żył. Jest młody 

i wie, że wkrótce ma umrzeć. W leśni- 

czówce u brata poznaje zwykłą wiejską 
dziewczynę „Malinę”, bo tak nazywają 
Malwinę. Wiec.. 

Z głębokim, zimnym dreszczem zaczynał 
odczuwać ogrom rzeczy, których napewno ni- 
gdy nie zobaczy. Obszar zielonych, zimnych 
oceanów, niebieskie morza, pełne palm i 
wysp, ziemie zimne i rozpalone. Kobiety w 
portach i we wsiach, ludzie, ludzie, ludzie. 
Wszyscy, których mógłby znać, i kochać, zaj- 
mować. Niema ich tutaj, nie ujrzy ich nigdy. 
Gdy te momenty przychodziły do niego w 
Szwajcarji, Ścierał czemprędzej widoki, które 
mu podsuwała wyobraźnia. „Będę miał w ży- 

W wiRZE STOLICY 
PLEURITIS PURULENTIS 

Rządca domu, gdy mu dziś lokator przy- 

nosi pieniądze, pyta: — to za czerwiec praw- 

da? 

— Nie, za styczeń. 

Rządca kiwa głową i myśli: „a ja głupiec 

miałem go za uczciwego człowieka! w stycz- 

niu płaci za styczeń, podejrzane, bardzo podej 

rzane!“. S 

Coby sobie pomyślał rektor o studencie, 

któryby wniósł czesne na czas? Zawsze był 

przepis, że I-szą ratę należyż wnieść do 1-go 

stycznia, koło 15 lutego zjawiały się pierwsze 

jaskółki z pieniędzmi, a po 20-tym maja wszy- 

scy płacili gremjalnie pierwszą i drugą ratę 

razem, bo bez tego mie wolno było stawać «ło 
egzaminów. 

Zgodnie z tradycją i teraz nikt nie zwa- 

żał na surowe upomnienia, w 32-im roku 1-szę 

ratę wpłaciło tylko paru kolegów i dużo ko- 

leżanek. 
A tu pac! Kto nie uskutecznił raty w ter- 

minie, zostaje wylany, trzeba płacić za karę 

jeszcze raz wpisowe — 40 zł.! albo podanie 

do ministra... 

Podanie musi być zaopatrzone w  po- 

świadczenie lekarskie. Już po dwcch dniach 

ministerstwo zmieniło decyzję — wystarczy 

zanosić podania do dziekana. W ten sposób 

ministerstwo ocaliło się przed najściem  tlu- 

mów — studentów. 

Lekarze studenckiej Kasy Chorych urado- 

wani: drzwi się nie zamykają. Pacjent płaci 

złotówkę, uniwersytet dwa, doktór inkasuje 3 

zł. od gęby. Początkowo szło trudno: 

— Co panu jest? 

— Coś w brzuchu kłuje.... 
Oględziny, pukanie, macanie: 

— Nie rozumiem, wszystko w porządku:. 

— Bo to nie w brzuchu, ale tu w płu- 

cach... 

Osłuchiwanie, ostukiwanie: 

— Nic nie widzę, zdrów pan jak byk. 

— Właściwie, to w gardle mam ieler.... 

Zaglądanie, pacykowanie, miętoszenie* 

— Co pan warjata struga? Gardło zdro 

we jak u Kiepury. 

Widząc złą wolę łekarza, student 

cichutko: 

-— Hm, hmm, bo to ja 

podanie.., 

— Aha! 

Doktór nareszcie się zorjentował, wypisał 

ładnie na blankiecie: tego owego — pleuritis 

purulentis -- musiał spędzić cały grudzień w: 

łóżku... 

Potem szło jak po maśle. Co wszedł no- 

wy pacjent, do Garkowienki podobny, doktór 

pytał odrazu: 

— Pan jest chory na I-szą ratę? 

—- Tak, tak! 

I zrobione. Zaświadczenie w minutę wy- 

dane. Takiego żniwa jeszcze doktorzy studen- 

ckiej Kasy Chorych nie mieli. Srogie rozporzą- 

dzenie okazało się pożyteczniejsze od cholery 

czy dżumy. 

Pierwszych 50 petentów dziekan przyjął 

z namaszczeniem, wypytywał co, jak, dlacze- 

go? ale woźni zameldowali, że kolejka wije się 

przez całe podwórze, Krakowskie, aż na Pragę. 

Złamany dziekan kazał zamknąć 'drzwi i oczy 
ścić kąt w gabinecie: stos podań rósł jak boa- 

bab. W jednym wydziale prawnym złożono 

2500 podań, wszystkie z załączonem šwiade- 

ctwem lekarskiem. Na innych wydziałach rów 

nie dobra frekwencja. 

Zrozpaczony dziekan przeglądając co dwu 
dzieste podanie, skoczył nagle, jak ukłuty: 

pleuritis purulentis! pleuritis purulentis! pleuri- 
tis purulentis! „Bezczelni ci doktorzy, — po- 
myślał, — nie stać ich na wymyślenie innej 
choroby czy co?" I stwierdziwszy, że jeden 
doktór wydał 80 zaświadczeń — wszystkie na 
pleuritis purulentis, popędził do rektora z wnio 
skiem, by niepomysłowego lekarza wylano z 
Kasy Chorych. Rektor przyznał, że ta jedno- 

stajność świadczy o niesumienności doktora. 
Podania są uwzględniane . Pierwszą ratę 

wszyscy wniosą po czasie. Dziekani mieli cięż 
kie chwile. Młodzi doktorkowie są uszczęśli- 
wieni. Uniwersytet będą kosztować te ›„рога- 
dy zdrowotne“ kolo 12.000 złotych. 

piszczy 

pierw szej raty.. 

Karol. 

POPIERAJCIE L.0.P.P.i 
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ciu daleko więcej'* — powiadał sobie. Ale teraz 
wiedział, że nie będzie miał w życiu już nic 
więcej oprócz ciała bardzo prostej kobiety i 
powódź nieznanych,niemożliwych do wyobra- 
żenia Światów zalewała go, aż się zachłysty- 
wał i oddychał z trudnością. 

Życie odchodzące, miłość bez złudzeń 
i te dziwne przeżycia brata, zazdrosne- 
go o żonę, która już nie żyje, i o Mal- 
winę, do której nie żywi głębszych ь- 
czuć... Wszystko to się popłątało, zagma 
twało, stworzyło obraz, który został tak 
subtelnie zarysowany przez utalentowa- 
nego autora. Ciekawa to jest książka, 

Również ciekawe są „Granice świata. 
debiut prozatorski Kazimierza Wierzyń- 
skiego.*) 

Książka jest zbiorem nowel, których 
motywy przeważnie są zaczerpnięte z 
przeżyć wojennych. Na czoło wysuwa 
się dłuższa nowela p.t. „Tarnina”, zary- 
sowująca dzieje pewnej miłości. 

Kazimierz Wierzyński, jak prozaik, 
zarysował się bardzo ciekawie: mając 
wielką kulturę literacką i przyzwycza- 
jony jako poeta, do oszczędności w sło- 
„wach, kreśli autor obrazy wyraziste i 
mocne, mogące zaciekawić i wzrttszyć, 
o czem Się przekona Każdy czytelnik, a 
przedewszystkiem każda czytelniczka 

Trzy książki, o których mówimy, 
trzy książki, zawierające nowe opowia- 
dania na odwieczny temat kobiety i mi 
łości, — są bardzo pokaźnym wkładem 
do naszej literatury, no i są też pięknem 
Świadectwem energji i kultury starej 
wydawniczej firmy Gebethnera i Wolfia. 

W. Charkiewicz 

*) Kazimierz Wierzyński. Granice świata 
Opowiadania. Nakł. Geb. Woltz. w 
wa, 1933 str. 222.



  

  

  

  

З. 

WILNO. Przed miedawnym czasem pi- 
saliiśmy obszernie o aresztowaniu wi Wilnie 

RÓŻNE znanego oszusta warszawskiego Cedenbau- 
Sprostowania. W Nr-ze „Siowa* z ma vel Halickiego. Oszust: siedzi obecnie 

niedzieli zamieściliśmy nieodpowiadający praw- w iwiięzieniu ma Łukiszkach i policja: zbiera 

dzie opis zatrucia p. $. (Portowa 3) i p. Cze- © mim 'wazystkie dzine, dotyczące jego spra 
sławy P. (Stara 13). W istocie zatrucie na- wek. Nadeszłyj Już imifonmacje z Warszawy, 

stąpiło na skutek wydzielania się czadu z pe me sai O aa, 
ca. Inne opoliczności, opisane w notatce, nie zmają aż ma do dobnze, "a wsławit się om 

mają nic wspólnego z przebiegiem wypadku 

    
   

   
     

    

WTOREK NOR szczególmie przed paru laty, uchodząc za 

Das 31 Wschód słońca g, 7,42 | W IZeczywistošci. komisarza policji, 
> @. — M sprawozdaniu Z | W roku 1929, Cederbaum amesztowany 

Piotra N. Zachód słońca g 14,57 rozprawy sądowej „F. Winiski contra wierzy- ++ (Wamszawie za fallszerstwo weksli, pod- 

jatro ciele"* zamieszczonem w nr. 24 naszego pisma opas przesłuchiwania skradł nies ła 
Ignacego 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLC - 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE: 

Z DNIA 30 STYCZNIA 

Ciśnienie średnie: 761. 

Temperatura średnia: —5. 

Temperatura najwyższa: 0. 

z dn. 25 stycznia 1933 r. mylnie wydrukowa- 
no nazwisko jednego ze świadków a miano- 
wicie zamiast „Oskierko“ powinno być „O- 
streįko“, co niniejszem prostujemy. 

— Zarząd Rodziny Wojskowej podaje do 
wiadomości, że z powodu przypadającego 0- 
rocznego Święta Rodziny Wojskowej w dniu 
5 lutego o godz. 11 zostanie odprawione nabo 
żeństwo w kaplicy Chrystusa Króla przy koś- 
ciele garnizonowym. 

nie kilka blankietow, upowažniających do 
aresztiowamia. Poi przesłuchaniu wypusz- 
cz0no go nia wolną stopę. Przyjechał on. do 
Łodzi, zdobył pieczęcie i ostempliował je- 
dem! z blantkkietów, upoważmiających go, ja- 
Ko komisarza policji do airjesztowamia. Ma- 
jąc już blankkiet w ręku, udał się do Pabja- 
mie do jednego z przemysłowców, któremu 
przedstawił nakaz przeprowadzenia rewi- Temperatura najniższa: —6. Wieczorem zaś o godz. 19.30 odbędzie się *.. - - й 

Opad: — herbatka dla członkiń (w lokalu własnym) — Zdi i aresztowania. Przemysłowiee był tem 

którą poprzedzi dział koncertowy. bardzo zdumiony, gdyż czuł się niewinnym 
Wiatr: południowy. 

Tendencja: spadek, mastępnie wzrost. 

Uwagi: pochmarmo. 

PROGNOZA P.1L.M.-2 
na dzień dzisiejszy: 

Przeważnie, hmurno z. przejaśnieniami. 
Nocą ROA, dniem lekki mróz. Słabe 

wiatry z kierunków południowych. 

MIEJSKA 

Wówczas Cederbaum dał mu do zrozumie- 
nia, że za pewną kwotę może przemiysłow- 
ea pozostalmić w. spokoju. Kwota. tła ma wy 
miosić, jak oświadczył 1000 złotych. Prze- 
mysłowiec zorjemitował się, że mia do czy- 
nienia z oszustem iii pod .pozonem przynie- 

sieniia tej kwoty mdał się do drugiego po- 
ikoju, skąd powiadomił telefonicznie kom:i- 
sarjat o calej itej sprawie. W kilka minut 

tach ubiegłych, najbamdziej wytworny Bal 
Wilna. Dnia: 4 lutego — w sobotę — górne 
sale Hotelu St. Geonges'a, specjalnie ude- 
korowane i oświetlome, napełnią się dobo- 
rewą publicznością, która wi ten sposób po- 
prze usiłowemia Związku (Polaków, Ziemi 
Kowieńskiej i Akad. Koła Kawnian USB, 
dążących przez urządzenie tego Balu, do 

W związku ze świętem R. W. w dniu 4 
lutego о godz. 16.30 p. Berbecka wygłosi 
przez radjo odczytł o „Rodzinie Wojskowej”, 
który będzie transmitowany na wszystkie roz- 
głośnie polskie. 

— Napisy w sklepach z wędlinami. — W 
myśl odnośnych przepisów wędliny oraz inne 
wyroby wędliniarskie sprzedawane konsumen- 
tom bezpośrednio przez wytwórców, mogą 
nie być zaopatrzone w Świadectwa i plomby 
lekarza weterynaryjnego pod warunkiem umie 
szczenia w miejscu sprzedaży w widocznem i 

R REDUKCJE w MAGISTRACIE. “, dostępnem ini KA EE przez Izbę Rze- 
Ze wzgledow oszczędnošeiomych magistrai miešiniczą wyražnego napisu: „Wedliny włas- 
postanowił dokonać połączenia wydziałów nego wyrobu”. 

maszynerji i: sieci! wewnętrznej w elekuro- Wspomniane napisy są do nabycia w Izbie 
wini miejskiej. W związku z tem powstal KE w cenie e gr. a z doręczeniem 

projekt znedukowiania: kierowinika wydzia- do warsztatu w cenie gr. ' 

iu maszynerji inż. Byszewskiego, któny — NIEHIGJENICZNY LÓD. Na uli- 

pełmił również funkcje zastępcy dyrektora cach ukazują się wozy naładowane bmud- 

elektnowmi miejskiej. mym lodem, przeznaczonym majpnawdopo- 
   —- Ustawianie pionów elektrycznych. — dobmiej dla różnych przedsię! jorsbw. Na polepszenia niedoli polakówsuchodźców z 

Magistrat — jak wiadomo — wstrzymał się dostarczany do miasta 164 mależałoby zwró 1 Kowieńskiej. — Orikiestina: wyborma. 

i i lekt h, — Olė miększą uwagę. gma bez jprzenwy. Krtupnik litewski zape- 
il — REDUKCJE (W URZĘDZIE ZIEM- wniicny. Bilety po 5 zł, dla akademików chcąc te roboty oddać w drodze przetargu pry SKIM 

+ — Ostatnio 1 Un je Ziemski 
watnemu przedsiębiorcy. Os ^ zędzie Ziemskim 

RE" zredukowiaino 20 osób. Redukcje spowodo- 

Doświadczenie ze ZTE nakazuje jednak wyne zostały względami enas 
dużą ostrożność i stąd pewna zwłoka. | mi, jak również z racji! zmniejszenia agenii 

Z drugiej strony paręset domów w mieście Urzędu. 

KOLEJOWA wykosztowawszy się na domowe instalacje, 

nie może doczekać się włączenia i nadal u- — RUCH POCIĄGÓW. — W. związku 
żywa lamp naftowych. z ustąpieniem mrozów, sytuacja ma: kole- 

Ponadto zainteresowani w tem są również jach poprawiła się znacznie. Obecnie po- 
monterzy, którzy wobec przerwy w instalowa GIĄSII przybywają do Wilna bez opóźnień. 

W. KIEWLICZ I S-ka 
Wilno, Mickiewicza 19, tel. 1-46 

х ргхей е 2 

po 3 zł., do nabycia u Pań Gospodyń, lista 
których ogłoszona będzie w dniach najbliż- 
szych. 

— Zabawa piłkarzy 1 p. p. Leg. — We śro 
dę dnia 1 lutego o godz. 9 wieczór w salach 
Kasyna podoficerów garnizonu wileńskiego 
(Tatarska 5) odbędzie się zabawa karnawało- 
wa organizowana przez zarząd sekcji piłki noż 
nej WKS. 1 p.p. Leg. 

Wstęp za zaproszeniami. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance. — Premje- 

ra „Księcia Józefa Poniatowskiego". — Dziś 
we wtorek 31 I. dla garnizonu wojskowego-— 
sztuka historyczna dra Józefa Pollaka „Książę 
Józef Poniatowski." 

  niu pionów są bez pracy. 

Odbyli oni nawet onegdaj zebranie i po- 

stanowili złożyć  magistratowi w tej sprawie 

memorjał. 

   

W związku z tą sprawą dowiadujemy się, z 2 Зь ; 
że jeszcze w dniu dzisiejszym o R KE 2 G0RNO- Jutro we środę 1 II. jako w dzień imienin že į Zi : _1- У! > pi : © ŠLĄSKIEGS Prezydenta Rzeczypospolitej — uroczysta pre- 
'dzie mowa na posiedzeniu kolegjum magistra - mjera „Księcia Józefa Poniatowskiego". Udział 
tu. 

— WYBORY DO GMINY ŻYD. Wtoje- 
wództwio otmzymiato wiiadomość o bliskiem 
rozpisaniu wyborów do gminy Žydioniskiej. 
Wybory odbędą się prawidopodobnie w 
pierwszych (dniach ikrwietmia. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

KONCERNU GIESCHE SP. AKC. 
Dostawa natychmiastowa w szczelnie 

zaplombowsnych wozach. 

biórą: H. Biernacka, Włodzimierz Preiss (roia 
tytułowa), M. Szpakiewiczowa, S. Grolicki, W, 
Neubelt na czele całego zespołu. Sztuka zaleca 
na przez Kuratorjum Szkolne dla młodzieży. 

— „Mademoiselle* — Wobec  niesiabną- 
cego powodzenia świetnej sztuki współczesnej 
„Mademoiselle* powtórzona będzie jeszcze kil 
ka razy. Najbliższe przedstawienie we czwa- 
tek dn. lutego wieczorem. $ 

— Czwartkowa popoludniowka, We 
czwartek o godz. 4 po południu widowisko hi 
storyczne „Książę Józef Poniatowski“ po ce- 
nach zniżonych dla młodzieży. Wycieczki zbio 
rowe młodzieży otrzymują specjalne ulgi. 

— Doroczna tradycyjna Reduta Artystów 
w sali miejskiej. —, Ciesząca się najlepszą opi 
nią tradycyjna Reduta Artystów odbędzie się 
w sobotę 4 II. w sali miejskiej. Pozostająca 
pod nowem kierownictwem sala przy ul. Ostro 
bramskiej nr 5 — spełniać zamierza dwoja- 
kie zadanie: 1) dostarczač jak najczęściej G- 
kazji do zabawy dla wszystkich, 2) pragnie 
odnowić dawne tradycje najweselszych balów. 
Pierwszą wysoce atrakcyjną -zabawą  (Ściśie 
za zaproszeniami) będzie sobotnia (4 II.) Re- 
duta Artystów. 

Sala specjalnie udekorowana, dwie wybor- 
ne orkiestry, szereg pomysłowych, artystycz- 
nie obmyślonych atrakcyj, tanie bufety, nagro- 
dy za kostjumy, wybór Królowej Karnawału, 
etc. — wróżą beztroską zabawę (maski mile 
widziane). 

Osoby, którym nie doręczono zaproszeń -- 
zechcą pozostawić dokładne adresy w kasach 
teatrów lub Kina-Rewji. 

— Występy ]. Kulczyckiej. Dzisiejsze 
przedstawienie propagandowe w Lutni. — Dziš 
arcydowcipna i wesoła operetka Kollo „La- 
dy Chic" w premjerowej obsadzie z uroczą 

BALE ! ZABAWY 

—ZABAWA KJARNAWIAŁOWA, — 
W dniu 1 lutego br. Koło Okręgowe Zw. 

А я Pracowników, Umysłowych Administracji — ĮJutrzejsza Środa Literacka  poświęco- ы с Е ; 
na będzie przekładom poetów polskich na ję- Woiskowej w Grodnie urządza w. salach 
zyk rosyjski, Na wstępie usłyszymy referat zna Kilubu Sportowego „Oresovia” przy ul. Na 
nego literata rosyjskiego i zasłużonego tłu- rutowicza 4 zabawę ikamnawałową. Wstęp 
macza dzieł poezji polskiej p. Doroteusza Bo- za zapmoszeniiami. 
chana (w jęz. polskim). Następnie artyści dra- — DOROCZNY BAL KUPIECKO - 

WT o z Si fragmenty z PRZEMYSŁOWY, — Tegonoczny bal ku- 
s; la Ducha", wyjątki z „Przedświtu* i droi: ry -0-przem $ "i : 
ne liryki Krasińskiego, oraz fragmenty z dzieł aa m p A S m aa Ž 
Wyspiańskiego (z poematu „Kazimierz Wiet- Заа іР\‚Ммдюібо ik aw dej 

pełmi 
ki”, modlitwę io z a (w i 
przekładzie p. D. Bochana. Recytacje te porze o A 
dzi czytanie odnośnych wyjątków w oryginale. — Wieczór kostjumowy dla dzieci i mło- 
Wstęp dla członków rzeczywistych i czł. sym- dzieży. — Dnia 1 lutego w lokalu przy ul. O- 
patyków bezpłatny. Goście płacą 1 zł. Począ- rzeszkowej 11 „Towarzystwo Przyjaciół Szkoły 
tek o godz. 20,30. „Dziecko Polskie" organizuje bal kostjumowy 

— Wileńskie Towarzystwo Filozoficzne. W dla dzieci. Dużo atrakcyj: „komedyjka ze śpie 
środę, dnia 1 lutego o godz. 8 wiecz. odbę- WAMI i tańcami, kosz szczęścia, konkurs ko- 

dzie się w Seminarjum Filozoficznem Uniwersy Stiumów itp. Młodzież niekostjumowana może 
tetu posiedzenie Sekcji dydaktycznej. Wstęp nabyć przy wejściu ozdobne czapeczki. Bufet 
dla członków i wprowadzonych gości. to RE naj o godz. 4 

— Zebranie Koła Polonistów — nauczy- z B ь a 
cieli szkół średnich odbędzie się dnia 3 Šano — ZWIĄZEK AKADEMIKÓW WOJ. 
(piątek) o godz. 19 m. 30 w lokalu gimnazjun: NOWOGRÓDZKIEGO I B. ZIEMI MIŃ- 
państwowego im. E. Orzeszkowej. SKTEJ urządza w, środę 1 lutego br. w sali 

Na porządku dziennym referat kol. Kuźnia Klubu Handl,-Przemysł, (Mickiewicza 33) 
ra nd temat „Metodyka wypracowań pisem- Wiielką Zabawę Karnawałową. Początek o 
nychł. godzinie 22. 

— TRADYCYJNY BAL KOWIEŃSKI 
w, bieżącym karmawale to, tak jak i w la- 

SPOŁECZNĄ 
— OPAŁ DLA 2.490 RODZIN BEZRO- 

BOTNYCH, Wojewódzki Komitet do 
spraw bezrobocia (sekcja doraźnej pomo- 
cy) wydaje rodzinom bezrobotnym opał, 

W| miesiącu styczniu br. wydano bony na 
opał 2.490 rodzimom, Itij. większej części za- 
kwalifikowanych, których lizba dochodzi 
już do 4.600. 

— UBRANIA DLA 4.000 UBOGICH 
WIILNIAN. — W: tegorocznej akcji pomo- 
cy bezrobotnym jedną z wielu palących 
spraw: jest kiwestija ubraniowa. Wojewódzki 
Komitet do sprawi beznobocia ustalił, że 
przeszło 5.000 osób, licząc beznobotnych i 
członików! ich modzim, zabiega słusznie © po- 
moc w: postaci odzieży. Jak dotychczas 
przyznano odzież 898. nodziinom, wydając 
boty odzieżowe iokoło 4,000 osobom, Komi- 
sja Odzieżowa, mieszcząca sie w gmachu 
poratuszowym. pnzy ulicy Wielkiej, stara 
się w, miarę śnodków zaspokoić potrzeby 
uszysiikich potrzebujących, W! dniach naj- 
bliższych przeszło 100 bezrobotnych zosta- 
nie skierowanych (do warsztatów: szewckich 
Komisjii Odzieżowej, gdzie zreperuje się im 
zujiszczone obuwie, jakie posiadają. Cała 
jedmak aikcja walki z bezrobociem. zależy w 
znaczniej mienze |od _ ofiarności społeczeń- 
stwa. Im więcej będzie wplywało składek i 
ofiar pieniężnych na „konto (beznobotnego* 
PKO 180.610, tem skuteczniej i prędzej bę- 

dzie postępowiała akcja walki z bezrobo- 
ciem. 

A AA AŁ AA AOL AA AAA DŁ A RANA AAAA RAA AA AAAAAASAAAAAAAADAAAAAMA AAA AAA AAA a 
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P. K. O. 
Bytztowa Kaca Oszczędności 

Centrala: Warszawa, Jasna 9. 
Oddziały: Poznań, Katowice, Kraków, Wilno, Łódź, 

Lwów. 
Zbiornice: Wszystkie Urzędy Pocztowe. 

PRZYJMUJE: Wałady oszczędnościowe od 1złotego począwsz; łat: 
na każde żądanie w L P. K. O. i Urzędach Poloniae, Ё ° > 

Uhezpieczenia na Życie zwykłe, posagowe, bez badania lekare 
skiego, z udziałem w zysksch Działa Ubezpieczeń P. K. O, Składk 
od 3 zł. miesięcznie, W razie Śmierci ubezpieczonego spowodowane a. wypadkiem, P.K.O. wypłaca podwójną sumę ubezpie 
zen 
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ZAPEWNIA: Pełne bezpieczeństwo wkładów. 
Solidne oprocentowanie. 
Tajemnicę wkładów. 

GWARANTUJE: Pewność powierzon) ych kapitałów kwotą przeszło pół 
miljarda złotych w gotówce i w lokatach opartych na złocie oraz 29-ma 
olbrzymiemi nieruchomościami. 

PROWABZI: Rachunki cze 
ności bankowe. 

Wkłsdy oszczędnościowe są wolne od wszelki 
datków, można je składać i podejmowsć w kazdy S wym bez względu na miejsce wystawienia książeczki oszczędnościowej, 

O wygodach i bezpieczeństwie, jakie zapewnia swoim klijentom P. K O. najlepiej Świadczą: 1) przeszło miijon stałych klijentów 
2) obrót przekraczający 22 miliardy złotych rocznie. 

żę AKADEMICKA 
— Zbiórka książek dla bibljotek wędrow- 

nych. — Zarząd Akademickiego Koła Polskiej 
Macierzy Polskiej urządza w dniach od 1 do 
i5 lutego rb. zbiórkę książek dla wędrownyci 
bibijotek kresowych oraz czytelni w tych о- 
środkach gdzie |. jest niezbędna į sta- 
nowi zarazem jedyną rozrywk. iomy 
gowe, wychowawcze itp.). we 

Zarząd zwraca się z gorącym apelem do wszystkich, w których posiadaniu są przeczy- 
tane i może nieużyteczne już książki (zarów.. 
no podręczniki jak i beletrystyka) o ofiarowa 
nie ich na rzecz AK PMS. Zarząd urzęduje 
= czwartki w godz. 19 — 21 oraz w niedzie 
Ś о@` 11 — 13, w lokalu Polskiej Macierzy 

kolnej (ul. Wileńska 23 — 9), gdzie prosi- 
eee o skierowywanie wszelkich zgło 

kowe | załatwia dla swych klijeatów czyn   A
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JESZCZE 0 CEDERBAUMIE — „REDAKTORZE” 

  

Е0М 

  

przyjechał policjant, ma widok  lkstórego 
Cederuaum stchónzył i bez oporu pozwolił 

się aresztować. 
Poliejajnit otrzymał polecenia: zawiezie- 

nia Cederbauma do Łodzi. Cederbaum os- 

wiiadczył, że ma olbrzymie stosunki: ir War 

szawie i że eresztowamie jego nastąpiło 
wskutek pomyiki i policjant dał się prze- = 

konač, iż rzeczywiście ma do czymienia z 
komisamzem policji. Po przyjeździe do Łio- 

e as zaprosił policjanta do re- Qdnalezieno — nie odn2- 

"Tam leziono. Tam upoił policjanta a gdy (ten był bez 

przytiomaniości, zapakiował go do doriožki, 8 2 L 

zabrał mu zegarek i zapłacił nim rachunek dzi Skradzione AAC pt. = 
w restauracji. Cederbaum zawiózł policjan dzionych nzeczy I ZE o ai 
ta do jednego z łódzkich hoteli, położył go Zdania powtarzają się stereotypowo ch 
do łóżka, a sam się ubrał w mundur poli. gumkach policyjnych, OE ga 
jamtta. i wyszedł jr! mim ma ulicę. Miał jed- kradzieżach, podobnie jak dwa inne: SAP 
nak pecha, gdyż ulicą przechodził komi. ców! zatnzymano — sprawców! mie zanrzy” 

icii. któ 5 +_ Mamo. : sarz policji, który zwrócił uwagę ma poli E owy Mlecców Gie na to BB 

coś się odmajduje lub nie odnajduje. Na- cjanta któny dziwmie wyglądał w mrun- 
„are Cała mzecz wydała się w komisar- p: 13-letni kal sę ra 

mia sobie czytelnicy zapewne rzypo- Tom ojowi Tekarzowi dnie pary skichawek 
na podał się za: „redalktora'* jakiegoś mieist pie ių RE A я a 
niiejącego pisma, angażował pracowników, rikis sin ola iR o 

dociamy sprawca nie miał dostatecznego 
prowadził akcję reklamową, obiecywał po- 
sady w Gdańsku (dla kobiet), a wiszystiko złodziejskiego doświadczenia; po drugie, 

wybijając szybę narobił hałasu, a po trze- 
to w eelu wyłudzenia pieniędzy. 

cie, jest lokatorem tego samego domu przy 
Wraz z, Cederbaumem aresztowano i je- 

go przyjaciółkę eks-fordanserkę, — zmaną ul. Zacisze 18. Wytrawny: zaś złodziej po- 

szedłby ikraść miieco dalej. 
z okradania pijanych. 

Drugi przykład. Niejakiej Sobolewskiej 

(Piłsudskiego 17) skradziono łyżwy. Po- 
dejrzenie padło nia dwóch zawodowych zło- 

dziejów — Golubiekiego i Surzuka, zna- 
mych policji i operujących często w tej 

z RD: dzielnicy. Nie dziwnege więc, że policja in- 
stymiktowinie zwróciła się do mich. Instynkt 

SPRAWA O ZNIESŁAWIENIE mie zawiódł. Złodzieje przyznali się. A sko- 
or dniu Lt na aw Sau ro przyznali się, miełirudno było: odnaleźć 

ręgowego zna! się sprawa karna o znie idzii я 8 и IW 
sławienie przeciwko Jaskalskiemu i  Saboni- e rome pow "oai 
czowi, redaktorowi i wydawcy brukowego pi POR zatrzymano, е №" odszukano. 
semka p.t. „Wieczór Wilna”. Natomiast z kradzieżą u Mojżesza Kan- 

Rozchodzi się o artykuł, zniesławiający ad. tora (Wiwulskiego 18) sprawa przedsta- 
wokata L. Słonimskiego. Wobec tego, że obo wiia się beznadziejnie. Ściągnięto mu Kilka 
je oskarżeni zeznali, że zostali wprowadzeni ełojów, konfitur ii kilką butelek likieru. 
w_ błąd „ze na z is Wartość duża: kilkadziesiąt złotych. Wi- 
cji, niejakiego Sam о a jednocześnie кка i Piłsudskiego — to ta sa: 

przeprosili adw. Słonimskiego, sąd całą spra- PNA a OS że Ee An wę umorzył, Za Hoffem „który po popełnieniu "a ies c еа SR bickiego 
jeszcze szeregu innych przestępstw, zbiegł, -— sitymi 'ownie zwróciła się | Golui c leg 

sąd polecił rozpisać listy gończe. i Surzuka. Okazuje się, instynkt nie za- 
wiódł. Złodzieje przyznali się. A skoro 

ROZWALONY PIEC. przyznali się, niefirudno było stwierdzić, 
< Ten biec jest dobnn! że ami konfitur ami likieru Kantor nigdy 
zw Nie, sy, ВЕ SA mie odzyska, albowiem dwaj towamzysze 

— To raczej pan jest zły. Człowiek, któ. bez namysłu konfitury — jak to się mówi 
ry niema Serca i duszy. : — skonsumowali, likier zaś wypili. Tym 

— Ee — co tam będziemy gadać 0 ser- sposobem, sprawców zatrzymamo, a rzeczy 

eu i duszy. Są przepisy magistratm i ja ten nie odnaleziono. 
piec rozwalę. 

I rozwalił. Djalog powyższy miał miej- Ž 
sce pomiędzy właścicielem drewnianego Pięciu na jednego konia 
domku p. Z. a jego bezriobotniym Tokarto- a E 

PA ii vadai Edadeyii ua kė AS Są podobno przepisy. magistratu, lkstóre J SAW! ZASKOCZYŁ nai krakziczy UTZE- 
zabraniają. stawiać ix) mieszkaniu piece że. Wa trzech włościan. Nastąpiło starcie. 
lazne. Nieszczęściem tymczasem p. B. było Skutkiem jego była strzelanina. Jak to się 

to, że jego mieszkanie ogrzewał akunąt Stało, niewiadomo. Chłopi mówią, że gajo- 
piec żelazny i w dodafku był to piec je- Wi przyezepili się. Gajowi skarżą się, że 
dyny. Drugiem nieszczęściem lokatoma było Hopi zaczęli, Dość, że postinzelali sobie do 
to, że nie płacił komornego a właściciel Woli. Potem przystąpili do zbierania ttru- 
domu mie chciał czekać, pów. I co się okazuje: anii jeden chłop mie 

Piec stal się przeto pretekstem do u- Zabity, ani jeden gajony. Na placu boju 
sunięcia, miepłacącego lokatora. pozostał tylko jeden postrzelony koń. 

Nad gruzami rozwialonego pieca długo ы 
wozmyślał stirapiomy lokator, aż wreszcie 
wpadł nas pomysł, ażeby; właściciela domu Radjs wiieńskie 
zaskarżyć do sądu. 

Sałą sprawą zajął się wczoraj Sąd 0 sa = | oe : 
Grodzki. Biorąc pod uwagę, że p. Z. 11.40 Prze prasy, komunikat meteoro- 

: Dod tuwawej p Ang logiczny i czas; 12.10 Muzyka z płyt; 13.20 
Komunikat meteorologiczny; 14,40 Program 
dzienny; 14.45 Muzyka popularna (płyty); — 

już wł swoim czasie ukarany 'w trybie ad- 
ministracyjnym, za to, że na miejsce roz- 
wallonego pieca nie wybudował innego, sąd 15.15 Giełda rolnicza; 15.25 Radjowa gazet- 
tym > oskarżonego 2 RE ka rzemieślnicza; 15.35 „Wśród książek; — 
wimniił, cki 
PPO RBESTS PINOKIS Zofja Ławęska; 16.25 „„Wychowanie młodzie- 

NA ży polskiej na obczyźnie: — odczyt wygłosi 

Janiną Kulczycką w roli tytułowej. Ceny pro- S. Macieszewski; 16.40 „Margrabia Wielopol- 
pagandowe. ski — odczyt wygłosi A. Śliwiński; 17.00 — 

— „Róże г Florydy““. — Ostatni przebój Koncert; komunikaty;. dalszy ciąg koncertu; 
teatru muzycznego Lutnia! — Grany będzie 17.55 Program na środę; 18.00 Muzyka tanecz 
jeszcze jutro i we czwartek z Kulczycką, Ga- na (płyty); 18.40 „Litwa a Wileńszczyzna wo 
brielli, Dembowskim, Szczawińskim, Wyrwicz- bec kryzysu gospodarczego" — odczyt litew- 
Wichrowskim i Tatrzańskim, reżyserem sztuki Ski; a. Maks, OREW Ek, IM 
— na czele. obsady. W akcie 2-im wspaniała — odczyt wygłosi Stanisław ąorowski; — 
rewja piękności. DYS M. Kochanowski. 8 wom sia : ao 19.10 

— Popołudnie czwartkowe w Lutni. — - ozmaitości; 19.15 „Co się dzieje w Wilnie?* 

wypelni świetna, ciesząca się coraz, większem Kop Sosa GR _ prof. W PE 
powodzeniem rewja „Yo-yo” uzupełniona nie- "" MAS SER. w l SOI! muzyki 
zwykłemi A ona wśród publicz - Sy SIE dowy DARY ży 

R i nA SAGE tik (płyty); 21.00 Wiadomości sportowe i AG 
. — — „Carewicz“ e JoAZSZĄ tek do prasowego dziennika radjowego; 21.10 
premjerą w Lutni. Operetka ta dana będzie Retransmisje ze stacyj zagranicznych; 22.00 
we wtorek 7 lutego po raz pierwszy na uro- Słuchowisko wesołe: „Medjum* — pióra Teo- 
czystość jubileuszu 30-lecia pracy kapelmistrza —-а ! я ; с “* dora Bujnickiego i  Wojciecha Dabrowskiego; 

żę Kochanowskiego. Reżyseruje M. Tatrzań- 22.30 Jazz 2 I epas (Mizykaa Zak: 
ski. ; 

— Niespodzianka karnawałowa. — Zespół ka taneczna. 
artystów teatru muzycznego Lutnia przygoto- 
wuje miłą niespodziankę karnawałową. Oto 
w zapusty odbędzie się wielki dancing, na któ 
rym obowiązki gospodyń i gospodarzy pełnić 

we wszystkich aptekach 
składach aptecznych znane 

środka ed edcisków 

będą artyści tego teatru. Bliższe szczegóły po 

Prow. A. PAKA. 
| FR RIPINE RAE ORARBAOAE Ai 

dane będa niebawem. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

wyrobów masarskich, ogólnej wartości 1200 
złotych. W wyniku dochodzenia stwierdzono, 

CASINO — Rajski ptak. 
PAN — Arsene Lupin 

za " ii = S ję A L Е że kradzieży dokonali Łutowicz Edward (Trę- OLLYWOOD Pod kuratelę backa 32), Łutowicz Władysław (Krakowska 

LUX — 10-ciu z Pawilakia 
HELIOS — Szatan zazdrości. 

ŚWIATOWID — Przedziwne kłamstwo 5) i Sienkiewicz Stanisław (Mejszagolska 7). 
„Niny. Pietnowniy. Wszystkich trzech zatrzymano. Skradzione pro 

WYPADKI I KRADZIEŻE dukty znaleziono przy złodziejach i zwrócono 
: poszkodowanemu. 

— Zamachy samobójcze. — Esencją octo- RA Dobli- 
wą zatruł się 22-letni robotnik Franciszek La- — ROZPRAWA NOŻOWĄ. w > 
chowicz, zamieszkały we wsi Pielakonie (te- Ža taj gezle i A bójka 
ren 6 komisarjatu P. P.) Szpital żydowski. noże — w trakcie której został ciężko po- 

. Jakąś nieznaną trucizną zatruła się poważ- raniony Józei Gołębiowski, lat 38, szewc, za- 
e Aleksandra Żuk (Garbarska 7). Szpital mieszkały przy ul. Turgielskiej 32. 
awicz. zwankowanego, do któreg: hodzą 
Powody w obu wypadkach -— ciężkie wa- RSE życie, žino do son św. 

1unki materjalne. Jakėba. Za sprawcami policja wszczęła po-- 
— PODRZUTEK. Zatrzymano mężatkę szukiwania. 

Chanę Reznikową, zamieszkałą w. Trokach, DZISNA 
Kościelna 29, Policja wykryła, że ona to AA FĄŁSZYWEGO BILONU. 
podnzuciła niedawno: wi poczekalni! przy- We wsi Stanisz! gm. Jazno w mieszkaniu 
tulku TOZ W. Pohulamka 21, własną 4-ro Fr. Kołesionka policja ujawniła fabrykę 50- gro 

A 3 —_ zza  — ZACHOROWANIA ZĄKĄŻNE. — Na ZIEJE U SALEZJANEK. a, aa k Ba 
ktadu Salezjanek przy ul. Ponarskiej 4 z loka- skich, walka 2 tytaam dal dobre rezultaty. 
lu tegoż zakładu nieznani sprawcy, operując Epidemja całkowicie prawie została wytępio- 
dobranym kluczem czy też wytrychem, skradli na. 

bieliznę pościelową i różne rzeczy na łączną 

sumę 500 złotych, stanowiące właśność S.S. 
Salezjanek. ofiary 

Zatrzymanie złodziei. — W nocy z 28 ZARA SĘ b śp.E a 
na 29 bm. na szkodę Szukszty Stanisława zam. | AR RZ EE z 
przy ul. Kalwaryjskiej 23, skradziono z piw- Pierzchalskiej na najbiedniejszych Helena Pek- 
nicy znaczną ilość słoniny, wędlin i innych szyna zł. 10. 

  

15.50 Koncert dla młodzieży (płyty). Objaśnia | 

23.00 Komunikat meteorologiczny; 23.05 Мигу- . 

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

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

legającym do tego dnia w opłacie. 

  

nowogkódzka 
— WYJAZD [P. WOJEWODY DO 

WARSZAWY. — W dniu wczorajszym p. 

wojewoda wyjechał w) sprawach służbo- 

wych na kilka dni do Warszawy. Pobyt. p. 
wojewody w Wanszawie potrwa prawdopo- 
dobnie do piątku bież. tygodnia. 

— PRZYJĘCIA U P. WOJEĘWODY.— 
W dniu wiczorajszym p. wojewoda: przyjął: 

p. sen. O. Jeleńskiego i p. insp. (Wójcika. 

— „BIESIADA LITERIAOKIA*. — Gro 
mo dziennikarzy i literatów, mowogródz- 

kich urządza w dniu 2 lutego, w: lokalu 

sekr. wiojew. BBWR — drugą „Biesiadę 
Literacką" o nasiiępującym priogramie: о- 
głoszenie wyników ankiety w sprawie „Bie 
siad", omówienie sztuki Molnara, granej 0- 
staltnio iw: Nomogródku, wefenat ma temat: 
sztuka. dramatycznia: dawniej a dziś, wresz- 
cie dyskusja przy herbatce. Opłata za u- 
dział w „Biesiadzie' wymosi 1 złoty, 

— 00 GRAJĄ W KINIE MIEJSKIEM 
Dziś w: kinie miejskiem „Kochanek o pół- 
посу“ @ Jeametitą Miac Donald i Reginal- 
dem Denny mw. molach główniych. — Obraz 
śliiczmy.. 

П4а 
— SAD GRODZKI rogpatryimai w je- 

dnym dhiu trzy sprawy przeciw obywate- 
lowi francuskiemu, właścicielowi maj. Sie- 
lee koło stacji kol. Niemen p. Józefowi Ber 
timdeux, Pan Berttindeux został pociągnięty 
do odpowiedzialności za obrazę: 1) komen- 
danta posterunku PP. w Niemnie przodo- 
wnika Stasika, 2) (tegoż komendanita poste 
runku po raz drugi i 3) władzy administ- 
racyjnej, miamowicie Starostwa. Sąd ska- 
zał oskanżonego w pierwszej sprawie na 1 
miesiąc areszifu, w drugiej uniewinnił (0- 
skaržyciel wniósł jednak skargę apelacyj- 
ną ой wiymoku umiewinniającego), w: trze- 
ciej zaś wymienzył oskarżonemu 20 złotych 
grzywny, ; 

— Z KLUBU SPOŁECZNO - POLI- 
TYCZNEGO. — Wczoraj iw sali Starostwa 
lidzžkiego odbyło się dyskusyjne posiedze- 
miie członków Klubu Społeezmo: - Polityczne 
go w Lidzie, na którem prezes tego klubu 
prof. Kozłowski wygłosił bardzo ciekawy 
meferati pod tyt.: „Kryzys i inflacja". Re- 
ferat wywołał obszemą dyskusję, w. której 
m. im. zabierali głos pp. starosta! Bogat- 
kowski, dyrektor Komunalnej Kasy Osz- 
czędności Szeptunowski, pnzedstawiciel A- 
gencji Wschodniej p. Knobelsdorf i inni. 

— ZESPÓŁ KOZAKÓW, Wczoraj «w. 
sali kina „Maleńkie* m Lidzie zespół ku- 
bańskich kozaków w liczbie 16 osób pod 
dyrekcją Elżbiety Gaganynowej wystawit 
rewję - koneert w języku rosyjskim. Obec- 
mych byiło akoło 200 osób. 
к 

  

  

— [POŚWIĘCENIE LOKALU SZKOŁY 
PMS, W BUDACH. — W dniu 29 stycznia 
br. odbyło się poświęcenie szkoły, urucho- 
mionej przez Koto Polskiej Macierzy Szkol 
nej, — Poświęcenia dokonał ks. Aleksan- 
dnowicz. 

Z ramienia PMS na poświęceniu byli 
obecni: p. generał Skotnicki prezes i p. 
Stafiej skarbnik, oraz inspektor szkolny 
Stamowy. Jesti to już druga placówika P. 
M. S. poza bibljoteką Polską, które uru- 
chomiła Macierz w) roku bieżącym. 

  

5 ELEURS 

-ORVIL 

    
o 
PUDER DLA 
PIĘKNEJ PANI 

Prosimy nie ulegzć namowom 
dawców, usiłujących pudry o łud: 
posen Me nazwach 
sprzedawać zamizst oryginalnego pudz 

5 Fieurs FORVi Paris” 2 
Oryginalny pnder5 Flenrs PORVIL Paris 
posi. da napis na denku „„POUDRE FORVIL". 
Polecamy wszechświatowej sławy wody ko. 
lońskie i perfumy 5 Fleurs Forvii Paris 

oraz inne zapachy.
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grodźięhyka 
— POŻARY. W dniu 24 bm, we wsi 

Masztalerze, gm. Łunna, spalił się dach 
ikuźnii, należącej do Pacynki Klemensa. Po- 
żar powstał wskutek mieostrożnego obeho- 
dzeniia się z ogniem. 

— W dniu 27 bm. we wsi Jamasze gm. 
Krynki wskutek wadliwego urządzenia ko- 
miimia powstał pożaa iw zabudowaniach Jur 
czeniki Jama. Straty wynoszą około 600 zł. 

— KRADZIEŻ DRUTU KOLCZASTE- 
GO. — Dozorca forteczny doniósł swym 
władzom ю kradzieży przez nieznanych 
sprawców: dmutu kolczastego długości 3000 
m. z obszarów fortecznych. 

— Z TEATRU MIEJSKIEGO. W pró- 
ibach pod reż. dyr. Opalińskiego znakomiłtia 
sztuka. „Kobieta i szmaragd”. 

(Premjera tej sztuki w pątek tj. dnia 3 
futego o godz. 8,15, 

— Z URZĘDU ROZJEMCZEGO. Dnia 
1 lmtęgo br. o godz. 13-tej w lokalu Urzę- 
«du Rozjemczego przy ul. Omzeszkowej 3, 
ladbędzie się rozprawia Urzędu Rozjemeczego 
Ido spnaiw knedytowych małej własności 
moliniej, w: Grodnie. Na. porządku dziennym 
będzie rozpatrywanych 13 spraw. 

  

Anons!!! 
wkrótce największa komedja 

polska 

100 metrów miłości 
z królową humeru 

ZULĄ PSGORZELSKĄ 
i ADOLFEM DYMSZĄ     

  

Dźwięsowiac 

Kino „POLONIA pocztowa 4 
Wstęp 49 gr. 

SYLWJA SYDNEJ, CHESTER MOR- 
RI$, oraz rewelacja ekranu S=cio letni 

ROBERT CGGGAU 
w wielkim przeboju dźwiękowym p. t. 

(UDOTWORCA 
Wstęp od 49 gr. 

  

      
    

   

    

    
   

    

DBźwiękowiac 

Kino „А РОБ 
Dominik. 26, 

Film o ktėrym mėwi caly šwiail 

Światła wielkiego 
miasta 

głównej tenomenslny artysta 
Charie Chaplin 

Niech nikt nie ominie sposobności 
ujrzenia tego arcytilmu. 

__Wsłęp od 43 gr. 

w roli 

    

KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATGWID" 
GRODNO, Brygidzka 2, 

  

  

FIRMA RADJOWA „„ZERRBRĘ** 

Początsk zaunsów 
8 g. 815, — 8. -—- 10, 

Dls wszystkich, ktėrzy byli w okopach strzeleckich!!l 
Dln matek, żon, sióstr i dzieci, 

wy o życie swych najdroższychi!ł 

Dla pokolenia, które może jeszcze przeżyć krwawą wojnęlil 

„AXELĖ 
W rol. gł. Warner Baxter, Leila Hyams i Al. Kirkland. 

— BAL LEGJONOWO - STRZELEOKI 
we środę tj. dnia 1 lutego w salonach O- 
ficenskiego Kasyna Gamizonowego, pod 
protektoratem Państwa Genenałostiwa Lit- 
winowiczów odbędzie się bal Legijoniowjo - 

Strzelecki, 
Całkowity dochód z balu przeznaczony 

jest na cele kulturalno - oświłatowe oddzia- 

łów Związku Legjonistów & Ziw. Stnzelee- 
kiego w Grodnie. 

SPORT 
NARCIARSTWO NIA: PIERWSZYM 

PLANIE. 

Nalrty, manty i manty. O niezem innem 

prawie nie słychać w sporcie, zwłaszcza 

wileńskim. (W imniych ośrodkach hokej i 

boks zajmują uwagę sportowców, u mas— 

miestety — hokej nie przymosi emocyj, 

gdyż jedyna wamtościowa. drużyna Ogniis- 

ko, zmuszona jest szukać przeciwników! w 

Wiarszawie, Łodzi lub Katowicach, a boks 

jalk wiemy, mie może się zdobyć ma cie- 

kawsze imprezy. Przyjazd Grodna — to 

już było i było zresztą mało ciekawe. 
Narty ratują sytuację. 
Kursów różnych moc, turystyka mozsze- 

mza się, zawody będą, a wi ich liczbie Kill 

ka bardzo ciekawych. Ot choćby wielkie 

konno - narciarskie na torze „Pośpieszka'. 
Ddbędą się one iw! dniach 18 i 19 lutego. 

Konkursy hippiczne ii biegi narciarskie 
w pierwszym dniu, а emocjonujące wyści- 
gi skioeringowe w: drugim. 

Wszyscy pamiętamy, ile w zeszłym no- 
ku emocyj przyniosły takie zawody. W 
tym nolku program będzie jeszcze bogatszy 
a doświadczenie zeszłoroczne pozwoli u- 
sprawnić jeszcze orgamizację. 

Nie tnzeba dodaiwać, že impreza tia nie 
mogłaby się odbyć, gdyby mie mydatna po 
moc wojska, a ściślej 3 Brygady. Kawale- 
rji, której szef sztabu mjr. dpl. J. Monwid 
Olechnowicz jest entuzjastą Sporitu zaró- 
wino konnego jak ii niamcianskiego. 

Drugą ciekawą imprezą będą mistrzo- 

siwa Wilma, jak zapowiadają z udziałem 
zawiodników zagramiiczmych. Odbędzie się 
onia w dniach 23, 25 i 26 lutego. 

Na najbliższe zawody mie trzeba długo 
czekać. Już w czwiamtek walczyć będą za- 
wiodmiey 0 zdobycie odznaki Pol. Związku 
Naneiarskiego. 

Mówiąc o narciarstwie powiadomić па- 
leży, że Ośrodek WF zomgainiizowaił ma. te- 
remie Rowów  Sapieżyńskich schnonisko 

narciarskie. (t) 
VVVVYYvvvvyVYvvYVvYVYVYVYTYYYVYYVYYYVY

VYVYVI! 

POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 
OPARTY NA KRAJOWEM WŁÓKNIE. 
— KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANE! 

  

н 0V MY 

„Р ALACE" 
- Dyzeszte. 18. 

  

KINO 

Potężny dramat z życia Carskiej Rosji 

Wichr 
W rol. gł. Jehn Barrymere, Camilla 

Hsra i L. Wolha m. 
Sala dolrze ogrzana 

   
   

Dziś wstęp Ou 49 gr. 

które umierały codzień z oba= 

    

    

pr 

    

Srodno, uż. Dominikafiska i tei. 186 

Kento czekowe P. K. O. 82.157. 

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

głośnikiem akumulatorem, baterją anodową 
i sprzętem antenowym 

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

  

FRANCISZEK PAKKARD 48) 

Pedwójne życie Jimmy Dala 
Czyż niiie rozumiesz, że musisz uciekać ? 

Teraz skończyły się wszystkie smutki two- 
je!.. Uciekaj! Musisz się waliować! Wróć 
do dawnego życia! : 

iPatnzała nia niego z dziwnym wytazem 
mw oczach. 

— Naturalnie! szepnęła machinalnie. 
— Mogę... mogę 'wrócić ido dawnego życia, 

Zdawało się, że mówi tto zupełnie bez- 

my šinie, 
— Tak! — szeptał Jimmy Dal. — U- 

<ciekaj, uciekiaj, Mairjo! 

Ale ona podbiegła do drzwi, zamknęła 
je na klucz, kóry schowała do kieszeni. 

— Uciekniemy oboje, Jimmy, albo... 
zostaniemy: tu oboje! — ozmajmiła katego- 
nycznie. — Nie trać cząsu napróżno. Ubie- 
zaj się! . 

mie wiiedział, co ma zrobić. 
Skoro nie chciała uciekać sama! A. prze- 
<ież czas uciekał, Ach, prędzej, prędzej, 
prędzej! Może jeszcze była jaka nadzieja! 
Jeszcze pięć minut. Och, on mdąży wcześ- 
niej! Musi zdąży! 

Już nie tracąc czasu nia rozmowy, pod- razy. 
ibiegł do miednicy i zaczął się myć, zmy- 
"wiać śpieszme farbę z twamzy i z rąk. Zebyž 
tyliko zdąžyč!... Marja stała przy, drzwiach, 
madstuchuj ując. ` 

Właśnie miał już ityllkio narzucić mary- 

Upiora, aby je zabrać i zniszczyć gdzieś... 
niagle drgnął. 

— Pmyszli Jimmy! — szepnęła Miartja. 
Ale już om sam dosłyszał skrzypienie 

drewmianiych schodów, pod ciężkiiemi noga- 
mi napastników. Odepchnął Marję w kąt 
i stanął pzy drzwiach : 

— Stój tam! — mozkazał ostro. — Dam 
kule mie dojdą. Niie muszaj się! 
Zzewnątinz ktoś tłukł się do: drzwi i o- 

stry głos krzyczał: 
— Wyłamać drzwi, chłopcy! Niema co 

czekać! Zabić psa! Łamać zamek! Skoń- 

<zymy: z miim. w! jego morze! Raz, dwa i go- 
towe! 

To był głos wodza szajki — Ajka. Jego 
szajka była najstraszniejsza, wśród londyń 
skich apaszów! Przybiegli! tu wszyscy tłum 
nie i mie tylko z ttej szajki! 

Ktoś zaczął dobierać się do zamku. Nie 
było ratunku! Nie można było czekać, aż 

wyiłamią drzwi... Larry-Upiór da się im 
wie znaki, z poza zamkniętych dmawi... Pod- 
niósł rewolwer i wystrzelił do drzwi kilka 

Odpowiedziały mu knzyki i (przekłleń- 
stwa. Dziki, kategonyczny krzyk Sroki, za- 
pamował mak! wrzawą: 

— Złapany! Mamy go! On jest tutaj! 

Krzyki jego  zagłuszyły mwystrzały. 

   

  

  

    
NOWOCZESNE 

pierwszorzędnej jakości 
CENY ZNIŻONE — POLECA FIRMA 

B. ŁOKUCIEWSKI 
Wilno, ul. Wiłeńska 23.     
  

WĘGIEL Konc. „Progress“ 

KOKS wszystkich koksowień 

BRYKIETY um. 
w szczelnie zamkniętych i zaplombowa- 

nych wozach loco piwnicy dostarcza 

PRZEDST. HANDL. PRZEMYSŁ. 

Be BEUEL, Wilno 
Biuro: J*ziellońska 3 tel. 811 
Skłdy: bo: znica własna, Kijowska 8, tel. 999 
  

  

Daj skrzydła swym listom, 
korzystaj z poczty iotniczej! 

Lis.y lotnicze nadawać 
można w Urz. Poczt. 
lub wrzucać go spec- 
jalnych skrzynek które 
pomieszczone są na 
dworcu kolejowym i na 
budynku B ci Jatłkow- 
skich. Opłata za zwy- 

kt; list lotniczy wynosi 
tylko 50 gr. — za kar- 
tę 35 gr. 

  

O 

Wolłok izolacyjny 
czystej śiersci bez wapna i piasku 

poleca tabryka 
„DOLNA“ Biuro: 

PIŁSUDSKIEGO 20, m.4 

CENNIK samanas AION 
rozsyłamy na żądanie 

Cc ULRICH 
Centrala — Warszawa. Ceglana 11 

Rok założenia 1805, 

JUREWICZ 
były majster łirmy 

„Pawel Bure“ 
Poleca zegarki,  bižnterię, 
srebro, platery oraz wszelką 
naprawę po cenach znacznie 

zniżonych 
Wilno, nl. Ad, Mickiewicza 4 

  

  

  

  

  

    

     

     

  

     

Wkrótce uroczysta premjera arcyfiimu 

Mehie |--Przedziwna Sprawa Klary Deane 
będącego przedmiotem zachwytu całego świata 

  

Dźwiękowe-kino Dziś! 

„REWJA“ 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5, 

BIAŁY $ RAD 
natwany słusznie perłą pelskiej produkcji tilmowej. 

Program sceniczny obejmuje tańce góralskie (balet R. RADWAYA). 

Tylko jeden dzień! 
Pieśni sabałowe i okolicznościowe djalogi w sompozycji i wykonania prof. LUDWIGA i HENDRYCHÓWNY 

  

Już dziś inauguracyjna prem|era! 

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS 
Aleksandar 

Bankhead i Garry Co 

SUCHCICKI 

SZATAN oper w przeboju Św at. 

Na scenie: Gościnne występy znanych artystów teatrów „Morskie Ożo* 

i „Qui pro Qao* HMHAREAĄ RU NOWIECKA wedetta rewii stołecznej, 

Polski Chevelier 
nlabieniec płci pięknej 

niezrównany wykonawca piosenek charakterystycznych. — spiew -Humor aktna'ja etc, „Na exranie: Sobowtór 
Mariany Dietrich nowa gwiazda Tatullach 

Stanisław BELSKI 
Film ten osiąg 
nał największy ZAZDROŚCI 

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

  

Dziś największy film sezonu p. t. 

RAJSKI PTAK 
Przepiękne oryginalne pieśni miłosne na hawajskich gitarach. Wszystkie zdjęcia zrobione na wyspach hawajskich Nad 

DZWIĘKOWE KINO 

„CASINO“ 
Wielka 47, tel. 15-41 

Ceny na wszystkie seanse Znacznie zniżone. 

genjalntgo króla reżyserów K. 
VIDORA z udziałem dawno nie- 

widzianej Dolores El Bi 

program urozmzsicone dodatki dźwiękowe. Pocz. seansówio g. 4 6,8i10,20, w dnie świąt. og 2. Dla młodzieży dozwołone 

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 528 

JESZCZE TYLKO 2 DNI. 

1) „ARSENE LUPIN" 

CENY ZNACZNIE ZNIŻONE 
doskonały podwójny program: 

z udziałem 
Johna i Lionela BARRYMORE Początek o g. 4, 7, 11.15 

2) „NIECH ŻYJE WOLNOŚĆ" Rene Claira. Początek 5 i pół., 8 i pół i 11.15, 
  

Dziś! Perła humoru i wesołości z udz. znanego wszystkim z łilmów „C. K. Feldmarszałek" i „On : jega siostra” 

  

  

Dźwiękowe kino m " 

HOLLYWOOD НЕ 
Mickiewiczajzź p. t 

tei. 15-28. 7 Nad program: Atrakcje dźwiękowe. — Pocz. o g 4, 6,8 i 1020, w dnie świąt.o g. 2-ej. 

Dziś! Największy sakces Światowy, Wstrząsający dramat erotyczny na tle miłości pięknej kurtyzany i dziarskiego 
Diwigkowy z P е s * 2 

porucznika gwar d k į W roli gł. najznako- 
Kino-Teatr dji carskiej p. t. rze Zziwne ams wn Iny ie rowny mitsza gwiazda ekrano 

„ŚWIATOWID* kusząco-piękns BRYGIDA HELM. w roli gł. męskich Warwick Ward i Frank Lederer. Nad program: šwietas 
Mickiewicza 9. dźwiąkowa komedja rysunkowa, — Rok zawieruchy wojennej! Rok legionów polskich! ROK 1974! Jnż wkióżce tusszym 

kinie. Wspaniałe arcydzieło dźwiękowe. W rolach głównych: Jadwiga Smosarska i Witold Conti. 
  

  

Hurtowa i detaliczna sprzedaż węgla i 

drzewa opałowego „Cantraopał" 

Zamkowa 18. Tel. 17-90. 
  

  

FABRYKA 
i SKŁAD M E B LI 

A. EILENKN I le 
Spółka z ogr. odp. 

Wlinc, ul. Tatarska 20, 
dom własny. Istnieje od 1843. 

$ Jadaluie, sypialnie, salony, 
Ą gabinety, łóżka niklowane 1 

gielskie, kredensy, stoły, 
szały, biurka, krzesłs dębowe 

i t.p. Ceny znacznie zniżone. 

    

    

  

    

  

  
      

Parcelacja maj. 

Landwarów 
Działki 

Kcmunikacja pociągami 
Warunki kupna: 

i 

letniskowo - ogrodniczo - budowlane 

nad jeziorem, rozmaitej wielkości. 

autobusem co godzinę. 
część pożyczką długoterminową, 

reszta ratami miesięcznemi. 

Cena od 600 złstych za działkę. 

INFORMACIE: 
w Wilnie: Pierwsza Wileńska 

į w maj. Landwarów: Zarząd D 

janych przez kule. Bandyci cisnęli się do 
drzwi, usiłując wyważyć je. 

Jimmy Dal położył się na podłodze i nie 
dosiągalny dla kul, odpowiadał spokojnie 

ma. wystinzały. 
Rozległy się jęki i przekleństwa, fala 

ludzika odpłynęła (ode drzwi. Srolka ;piszezal 
i aż zamosił się 'wi histerycznych wysiłkach 
dodania odwagi ii zagrzamia do walki to- 
wanzyszy... Z dołu dolatywał szum i gwar 
zebranego tłumu. Podziemie stanięło do wal 
ki z „Szarym Zmakiem* zgodnie i solidar- 

nie — jak jeden mąż! 
Dal wkładał zmów nowy do 

rewolweru. Bandyci cofnęli się. Ajek wył 
prawie, poprzez dziki łomot i huk: 

— m nas wszystkich pozabija! Dosyć, 
chłopey! Zamaz przyjdą szpidle — a om jest 
nasz mie ich! Nie można oddać im jego. 
My jego musimy sądzić! Kiedy (tak nie da- 
je Się, rozprawimy się imaczej! Spalimy 
go! Jaik pluskiwę spalimy! A szpicle niech 
sobie stoją i patrzą! Prędko, chłopcy! 

Dal nie miał odwagi spojrzeć na Marję. 
Machinalnie włożył nowy magazyn do re- 
wolwieru i czekał... Hałas na ulicy wzras- 
ital, staiwał się comaz głośniejszy i groźniej- 
szy. Złaiwało się, że tłum walczył z policją,. 
niie dopuszczając jej do domu. Policji mu- 
siało być mało i nie udało się jej zwycię- 
żyć opomu! 

Toczyła Się walka o „Szary Znak”!!! 
Cóż za ironja „Czyż nie iwBzystko jedno, z 
czyjej ręki ma zginąć? 

Dzieci! jęczały nai schodach, mężczyźni 
mamkę i pochylił się mad rzeczami Larry - Drzazgi zaczęły się sypać z dnzwi, rozbi- Klęli, kobiety kmzyczały i płakały, Szybkie 

HAS NSE NST TENS OY REP NIN INT T I TTT SIT WYZN ITT ROOSTER DNDEREZSP 

Drukarnia wydawnictwa „SLOWA“ 

ZA, = |. 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

Spółka Parcelacyjna, 
u!, Mickiewicza 4, m. 2, i 

6br. 

kroki wielu ludai, rozlegally się echem po 

schodach. Lokatonzy domu zbiegalii na dół, 
co tchu, słysząc groźbę podpalenia domu. 
OM czasu do czasu kula wbijała się z trzas- 

kiem wj drzwi, odłupując drzazgi. Zwiolnia 
zapach dymu zaczął łaskotać nozdrza. Na 
schodach ucichło, 

Dal stał przy drzwiach bardzo blady. 
Drewniamy, stary dom sfiamie się za chwi- 
lę gorejącą pochodnią. Już tłum mie ю- 
puści stnażaków. 

A więc trzeba było wybierać: wyjść 
pod kule, czy zostać tu i..... Z. drwiącem 
sknzywieniem nst, odrzucił nogą węzeł z 
ubraniami Lamry-Upiora. Nie będzie mia? 
już kilopotiu z nioszeniem tego! Za parę mi- 
nut zginie wszystko w ogniu! 

Jęk rozpaczy wyriwał się z jego ust po- 
bladłych. Ach, gdybyż był sam! Gdyby był 
sam! |Prrzyciągnął do siebie Marję. 

— Marjo! 

Zrzuciła z siebie ubranie starej kobie- 
ty, siwą perukę starła chustką, umoczoną 
w: jalkimś płynie, który miała ze sobą w 
butelleczce |i oto stała pnzed-Jimmym pięk- 
nia, młoda kobieta, smukła, w czarnej, pro- 
stej sukience, pełna uroku i słodyczy... 

W milczeniu tuli? ją do siebie. 
Qoraz więcej dymu przenikało do po- 

koliku. Na uliey 'cczekiwano w ponurej ci- 

szy końca egzekucji. Z zapartym tchem 

wpatrywali się Tudzie jak płomienie izały 

drewniane Ściany. W ciszy mozlegało się 

trzaskamie płonących Ściam. Chwilami prze 

mytwał ciszę, niby salwa kamabinowa, '0- 

CZYTELNIA 

im. Adama Mickiewicza 
została przeniesiona z ulicy Wileńskiej 3! 
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Sw i iii 
] 
| Rajwięcej żądana | 

„ANG. HERBATA | 
LYONS'A | 

jest do nabycia w handisch kolonjaln. 
Żółte opakowanie — łagodna 

MMM WAM 

r 1 
w. 

Bacznaśći! szenie do pism miej- 
s scowych wileńskich 

żądajcie koszto- 
rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

wszystkich pism TANIQ i bardzo 
wygodnie lest załatwić 

$. GRABOWSKIEGO 
Garbarska 1, 

czynne od 11 — 6 w 

na rynkach światowych 

| JUŻ ZE ŚW EŻYCH ZBIORÓW | | 

| Czerwone z — cierpka 

Zanim dacie oglo- 

Sprawdzcie ceny ogłoszeń i 

ogłoszenia do SŁOWA oraz da 

za pośrednictwem Bitfa Reklamowego 

tel. 82. 

` 
Is ROTRA 

Lekarze 
z 

DOKTOR 
Zeidowicz 

chor. skėrne, wenery - 
czne, narządów moczo- 

wych z 
ой 9 @ 1, ой 5 do 8 

au BP 
DOKTOR. | 

Blumowicz 
** choroby weneryczne — 

skórne i moczopłciowe. 
WIELKA 21, tel. 921. 
ой 9 — 113 — 8 

W.Z.P. 23 

MN Beinlė 

  

wieczorem. 
DOKTOR „KĖVA“ (Paris) 

ZELDOWICZOWA Mickiewicza 37, 
kob'ece, weneryczne -- tel. 657, od 11—1 
narządów * moczowych Rozgładzanie i odświe» 

żanie twarzy. Leczenie 
wągrów i pryszczy E 
lektryzacja W.Z.P. 58 

od 12 — 2 i od 4--6 
ul. Mickiewicza 24, 

fel. 277. 

knzyk mieniawiiści: „Śmierć Szaremu Znia- 
kowi““! 

Straż ogniiowa mapróżmo usiłowała do- 
stać się do domu, trąbiąc przeraźliwie. — 
Tłum z tym samym wiciąż okrzykiem zem- 

sty, odpychał strażaków. 
Nagła nadzieja dodała energji Dalowi: 

jeżeli oni mie zrobili zasadzki na górze, 
jeżeli góra nie jest jeszcze w płomieniach... 

Przecież chyba! wszyscy musieli uciec 

z domu, ogiarniętego płomieniami i dy- 
mem? 

— Daj klucz. ja otworzę drzwi, Marjo 
— rzekł zupełnie spokojnie. Umocz chust- 
kę wr wodzie i zasłoń nią itiwarz... biegnij 
na lewo, po sdhodach na górę. Mamy jesz- 
cze dwa piętra... spróbujemy wydostać się 
na dach. Goltiowa jesteś? 

Objęła jego glowę dłońmi i, całując go 
gorąco, Sziepnięła : 

— Tak, Jimmy, 
Otworzył drzwi, objął Marję i razem 

hiedz zaczęli po korytarzu, chociaż w pienw 
szej chwili ogammęło ich przerażenie, na wi- 
dok płonących schodów, prowadzących na 

dół. 
Ostiry, trujący dym dławił ich. Marja 

zachwiała się, Dall uniósł ją z ziemi i niósł 
przed sobą. Dym wygnyzał mu oczy, płuca, 
odbierał siły... 

(Z nadludzkim wysiłkiem wiszedł na 

schody. Jeszcze jedni piętro... Żebyż choć 
mógł odetchnąć na chwilę! Tak, odetehnąć, 
odpocząć! Tracił siły... Ale właśnie wtedy 
Marja odzyskała je, wyrwała się z jego 
rąk i pociągnęła go za sobą. 

  

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki ieczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 rm. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeże, > 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyc «- 
iy twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wy- 
szczuplający (panie). Natryski „Hormona“ 

| według prof. Spuhla. Wypadanie włosów. 
т łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 

do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosm4ę- 
tyki racjonalnej. 

Codziennie od g. 10—8. 

  

W. Z. P. 

RARARAADIAAS ALI ża DNAJMĘ > 

Kupno z 2 — 3 POKOJE 
+ ZPRZEDAŹ używalnością salonu 

+YVFTYPTVYTYCYWEFTYY kuchni. _ Wszystkie 
-- -- wygody. Pilsudskie - 

WINA go 18 — 4. tel. 13-01. 
oryginalne - francuskie Od 2 do 6 w. 
białe na KRUSZON — -- 
Entre de Mers but. zł. Umebiewany 
3.85. Graves _ but. zł. ładny pokój z baiko- 

4.50. Targon SCHROE- nem, z wygodzmi moż- 

DER 4 SCHILLER. -— na z obisdami Wydaje 
Czerwone na GLIN - się @а sclidaych, — 

  

  

WEJN Bordeaux - Su- Portowa 23 m. 24, 
perie but. zł. 3.85: — == = 
Rumuńskie, Muskat, — — EM 
Deserowe but. zł. 3.60. į 
oraz wielki wybór od- Lekc e 
leżałych win. wyższych ow 
gatunkėw“ i  spirytua!- u a ELA m 
lij poleca D-H BANEL ® cyj cuskiego —- 

—korepetycje —niedro 
go. Mickiewicza 65 — 
11 tel. 794 о4 2 — & 

S-ka ul. Mickiewicza 
23 tel. 8-49. NA BALE 
ZABAWY dajemy to- 

  

war na KOMIS. ke k“ = 

rr Anglik 
udziela lekcyj prywst- 

Lokale nych dl: młodzieży 
WEZ NY szkolnej — w godzi- 

nach popołudniowych. 
Informacji udzieli Ksn- 
celarja instytutu Shel- 
ley's od il—1 codzien- 
nie. — Zygmuntowska 
20 m. 3, 

Różne 
SBANEPNEOCOKA VAGOS 

KONIE 
ze sportowemi, kuligo- 
wemi i wyjazdowemi 
sankami po mieście i 
za miasto do wynaję- 
cia. Szeptyckiego 5 tel 
1301. 

1lub2 POKOJE 
do odnajęcia z utrzy- 
maniem lab bez. — ul. 
Otiarna 2 m. 16, 

Maty pokėj 
dla samotnego do od. 
najęcia. Oglądać 3—4, 
Gimnszjalna 4 — 3, 

  

  

Poszukiwany 
POKÓJ 

dla 2 panów z łazienką 
Zgłoszenia do Admini: 
stracji dla P 

  

Ach, chwała Bogu! Dal uczuł zawirót 
głowy na widok otiwantego okna, wycho- 
dzącego na dach. 

Fala świeżego powietrza ożywiła obo- 
late płuca... Siły wróciły momentalmie. 
Wkiąż trzymające się za węce, prześlizgnęli 
się kolejno przez okienko. Chciał eoś po- 
wiedzieć, ale język odmówił mu ; й- 
stiwia. Wybežkotai z tudem.: 

— Nie stawaj ma mogi... mogliby nas 
zauważyć z ulicy...! 

Z wielkim trudem jprzepełzli z jednego 
dachu na drugi, coraz dalej i dależ ań nło- 
"ącej pochodnii domu. Wireszcie znów mrze- 
sumęli się przez okienko, zmów. stanęli na 
sdhodach. 

Nie zauważeni przez nilkogo! Wszyscy 
mieszkańcy byli zaalbsorbowani pożarem w 
sąsiedztwie, Dal i Marja wyszli wreszcie 
ma ulicę. Zmieszami z tłumem pnzyglądali 
się pożamowi; widzieli, jak runęła Ściana 

domu, słyszeli, jak tłum zawył: „Śmierć 
Szaremu Znalkowii!! 

Marja šcisnęta miocnio dłoń Dala i szep- 
nęła z przerażeniem : 

— Ohodźmy stąd! Chodźmy, Jimmy! 

Dal uśmiechnął się: 

— Skończone!... Nazawsze! — szepnął. 
— Paitinz! 

Dom rumął, gmzebiąc nazawisze tajemni- 
cę „Szarego Znalku'”. 

Koniec. 

Redaktor w/z Witold Tatarzyński. 

 


