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do domu, lub z prze 

czekowe PKO Nr. 

Osiem miljonów... 
Trzeba wciąż pamiętać, wciąż upor- 

czywie powtarzać, iż ośm miljonów Po- 

łaków znajduje się poza granicami wła- 

snego państwa!.. jesteśmy pod tym 

względem chyba wyjątkiem pośród ir- 

nych narodów Wychodźtwo — istnieje 

wszędzie, ale gdzież jest taki stosunek 

wychodźców do rodaków, zamieszkałych 

w kraju? Nawet wielka emigracja rosyj- 

ska, liczebnie niezwykle silna, w stosun 

ku do olbrzymich, dziesiątki i setki mi- 
ijonów liczących rzesz obywateli państwa 

Sowietów, jest czemś nieznaczącem.. 

Czwarta część ogólnej ilości obywa- 

teli Rzeczypospolitej poza granicami pad 

stwa — brzmi to paradoksalnie! A jed- 

nak tak jest! 

Zjawisko to zasługuje na jak najbacz 

niejszą uwagę.. Ośm. miljonów Polaków. 

chociażby i znajdujących się w rozpr ;- 

szeniu po całym świecie, — jest to siła 

bardzo poważna. Siła do wyzyskania. 

Niemcy, bardzo nieżyczliwie przygl :- 

dający się wysiłkom organizacyjnym Po- 

laków zagranicą, nazwali polskie wy- 

chodźtwo — „polskim dynamitem*. W 

tem określeniu jest odrobina słuszności. 

Nie w tem naturalnie znaczeniu, iż Pole- 

cy zagranicą stanowią element destruk- 

cyjny i mogą być użyci do rozsadzania 

cudzej państwowości, lecz tylko w sen- 

sie zapalności i energji naszych rodaków, 

pozbawionych bezpośredniego zetknięcia 

się z ziemią polską. 

Miłość do Ojczyzny pod wpływem no 

stalgji wyszlachetnia się, olbrzymieje, о- 

garnia najbardziej trzeźwą jednostkę, naj- 

więszego nawet geszeftmachera. Zetknię 

cie się z „cudami* obcokrajowej rzeczy- 

wistości, doskonale wyprostowuje po- 

gląd na wartość dorobku polskiego. Pod 

adresem Polaków zagranicą o wieleż rza- 

dziej można powiedzieć: ,cudze chwali- 

cie". Natomiast dalsze słowa: „swego 

nie znacie* w odniesieniu przedewszyst- 

kiem do młodego pokolenia, zrodzonego 

na obczyźnie, posiadają szczególne, nie- 

mal tragiczne znaczenie. 

Jeżeli chcemy znaleźć Polaków 

„romantyków, — Polaków, mających łzy 

w oczach na dźwięk polskiej piosenki, 

— Polaków, dla których niemal święto- 

ścią jest polska książka, — Polaków, dla 

których Rzeczpospolita jest cudowną 

Atlantydą, — musimy udać się w świat 

szeroki... Wśród lasów kanadyjskich, na 

stepach Mandżurji, w małych mieścinach 

australijskich, w osadach rolniczych w 

Brazylji — znajdziemy rodaków, žyją- 

cych obcą rzeczywistością i  polskiem 

marzeniem. 

Wychodźtwo polskie tworzy trzy 
wielkie grupy, mające ze względu na wa- 

runki terytorjalne i polityczne odmienre 

cechy. Pierwszą, najliczniejszą grupę sta 

nowi emigracja zamorska (Ameryka, Ar- 

gentyna, Australja, Brazylja, Chiny; Man - 

dżurja, Kanada). W samej Ameryce znaj 

duje się około czterech miljonów Pola- 

ków!... 

Drugą grupę tworzy wychodźtwo kun 

tynentalne. (Anglja, Austrja, Belgja, Da- 

nja; Estonja, Finlandja, Francja, Holar- 

dja, Jugosławja, Luksemburg, Szwajca- 
rja, Turcja, Węgry, Włochy). 

Wreszcie grupę trzecią stanowi wy- 

chodžtwo polskie w krajach przygranicz 

nych. Zresztą w .stosunku do zdecydowa 

nej większości Polaków z tej grupy uży- 

cie wyrazu „wychodżca* jest całkiem 
niestosowne, gdyż ludzie ci przeważnie 

siedzą na ziemi swych dziadów — pra- 

dziadów. Wszystkie sąsiadujące z Pol- 

ską państwa posiadają znaczne  5Ки- 

pienia Polaków. (Czechosłowacja Litwa, 

Łotwa, Niemcy, Rumunja; Sowiety). 

Polacy w krajach ościennych stano- 
wią drugą, podług liczebności grupę. Na 

terenie np. Sowietów podług oficjalnej 
sowieckiej statystyki z r. 1926 (możemy 

przypuszczać, że ta statystyka jest nieści 
sła na naszą niekorzyść!) — mieszka 
782,000 Polaków!.. 

W Bolszewji i na Litwie razem mie 
szka conajmniej jeden miljon Polaków .. 

I rzecz znamienna: najbardziej cd- 

daleni od Polski rodacy w Ameryce, po- 

siadają najlepszą organizację życia spo- 

łecznego, narodowego, kulturalnego ma- 

ją nieźle rozwiniętą sieć szkół (600 szkół 

powszechnych, 8 kolegiów katolickich, | 

kolegjum świeckie w Cambrige Springs, 

184 szkółek dokształcających, wieczoro- 

wych- i należycie zorganizowane życie 

religijne (800 parafij polskich, rzymsko- 

katolickich i kilkadziesiąt parafij ko- 

ścioła narodowego i niezależnego). Po- 

lonia amerykańska wydaje 15 dzienni- 

ków i około 80 tygodników, które są 

łącznikami pomiędzy Polską a emigracją, 

ma wreszcie bezpośredni kontakt z Pol- 

ską, wysyłając do kraju na studja naj- 

zdolniejszą młodzież emigrancką. 

Natomiast Polacy, mieszkający tuż 

przy samych granicach Rzeczypospolitej, 

— Polacy, którzy zapomocą detektorów 

mogą słyszeć głosy polskie z polskich 

radjostacyj, — ci Polacy pozbawieni są 

jakiejkolwiek łączności z krajem i nie 

mają, no bo i nie mogą mieć, organiza- 

cyj, któreby dbały o należyty rozwój ży- 
cia kulturalnego i ścisłą łączność z Ma- 

cierzą. 

Panoszący się powszechnie kryzys 

dał się we znaki i emigracji polskiej. Z 

jednej strony, jak we Francji i Belgji, 

nad wielką rzeszą robotników polskich 

zawisła groza bezrobocia (szczęśliwie 

obecnie zażegnana), z drugiej, właśnie 
skutek coraz cięższych czasów, zrodziła 

się świadomość konieczności trzyniania 

się razem i dążenie do stworzenia Swia 

towego Związku Polaków. 

Na ten temat czytamy takie uwagi w 

ostatniem sprawozdaniu Rady Organiza- 

cyjnej Połaków z zagranicy: 

— Czasy dzisiejsze są nadzwyczaj 

ciężkie. Niewidziany od wieków kryzys 

gospodarczy šcisną! ludzkość  żelaznemi 

kleszczami. Wszędzie zastój, wszędzie 

cofanie się, wszędzie marazm i zwątvie- 

nie. Tylko nasz wielki naród polski sta- 

wia czoło przeciwieństwom losu. Zarów-. 
no w „starym kraju”, jak i na terenach 

zagranicznych rodacy; nasi odważnie wal 

czą z trudnościami dzisiejszego życia i 

nietylko że nie poddają się zwątpieniom, 

regi i konsolidują się coraz bardziej. To 

też, choć wokoło szaleje jeszcze nawał- 

nica kryzysowa, chociaż ludzkošc od 

niepamiętnych czasów tak згоро jcszcze 
nie cierpiała, śmiało możemy powiedzieć, 

że w życiu organizacyjnem  ośmiomiljc-- 

nowej Polonji zagranicznej niema przesi- 

lenia. To jest — źle wyraziliśmy się. Jest 

przesilenie, ale w kierunku dobrego, w 

kierunku zerwania z dotychczasowem sta 

ropolskiem warcholstwem i rozdrobnie- 

niem. Droga do światowego Związku Po 

laków jest już utorowana'.. 

Te słowa dodają otuchy i tem bar- 

dziej zmuszają Polaków, znajdujących 

się w kraju, do uświadomienia sobie roli 
rodaków, rozproszonych po całym świe- 

cie i wskutek tego łączących Polskę ze 

wszystkiemi krajami kuli ziemskiej, 

Kierowniczą instytucją Polaków z za- 

granicy jest Rada Organizacyjna, pracu 

jąca w Warszawie (Al. Ujazdowskie, 37, 

m. 7) pod światłem przewodnictwem p. 

Marszałka Senatu Władysława Raczki2- 

wicza, którego zastępcą jest dr. Juljusz 

Szymański, profesor USB. 

Rada ta wykazała szczególną euer- 

gję w dziele skupiania wszystkich, mie- 
raz pokłóconych ze sobą organizacyj pol 

skich na obczyźnie i, można mieć pew- 

ność, doprowadzi do zorganizowania 

Światowego Związku Polaków. 

Radzie tej w jej szlachetnym wysiłku 

powinno dopomóc całe społeczeństwo 
polskie. 

Kogo nie stać na ofiarę pieniężną na 
rzecz akcji wśród emigracji polskiej, 
niech ofiaruje książki do bibljotek po!- 

skich zagranicą, niech zaprenumeruje de 

brze przez p. Bohdana Lepeckiego reda- 

gowane czasopismo p.t. „Polacy zagra- 

nicą”, niech wreszcie za pośrednictwem 

Rady nawiąże łączność z ośrodkami pol- 

skiemi zagranicą lub z poszczególnymi 
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Marszałek Piłsudski cdjechał do Warszawy 
WILNO —W dniu 5 bm. pociągiem 

osobowym o godz. 9 p. Marszałek Józef 

Piłsudski odjechał z Wilna z powrotem 

do Warszawy. W salonie recepcyjnyt 

dworca kolejowego obecni byli p. mini- 

ster spraw zagranicznych Beck, b. mini 

ster skarbu p. Jan Piłsudski, inspektor ar 

mji generał dyw. Dąb - Biernacki, wraz 

z dowódcą obszaru war. pułkownikiem 

Pakoszem, komendantem miasta ppłk. 

dypl. Błockim i innymi wojskowymi, wi 

cewojewoda M. Jankowski, kurator Q- 

kręgu Szkolnego Szelągowski prezes Dy 

rekcji Kolei Państwowych Falkowski, na 

czelnik wydziału bezp. Bruniewski, staro 

sta grodzki Kowalski, kierownik PAT 

Szydłowski, inspektorowie Konopko i 

Izydorczyk, nacz. Wasilewski i in. 

Niedługo przed godziną odjazdu przy 

był p. Marszałek Piłsudski w towarzy- 

stwie p. wojewody wileńskiego Beczko- 

wicza. P. Marszałek który mimo praco- 

wicie spędzonego na konierencjach krót- 

incydent angielsko-pols 
PARYŻ PAT. — Havasa donosi z 

Londynu, iż w kołach dobrze роймогто- 
wanych uważają, że incydent angielsko- 
polski, wywołany audycją radjowa z dn. 
31 grudnia jest godny pożałowania oraz 
że zastosowane będą wszelkie środki dla 
zapobieżenia na przyszłość podobnym 
nieporozumieniom. 

PADEREWSKI O RADJU BRYTY|- 

SKIEM 

LONDYN PAT. — Szereg dzienników an 
gielskich, jak „Daily“ Mai“ i „Daily Fele 
graph“ ogiaszają wywiad z Paderewskim, kto 

kiego pobytu w Wilnie wygląda znakomi 

cie bez Śladu zmęczenia, rozmawiał 

przez kilka minut w wielce pogodnem u- 

sposobieniu w salonie recepcyjnym Z о- 

becnymi tam dostojnikami: p. min. Be- 

ckiem, p. wojewodą, p. kuratorem i in. 

poczem pożegnawszy obecnych wsiadł 

do podanego do wyjścia z dworca wago 

nu salonowego. Pociąg ruszył punktual- 

nie o 9-ej. Równocześnie odjechał do 

Warszawy p. minister spraw zagranicz- 

nych Beck. P. Marszałkowi towarzyszyli 

pułk. dr. Woyczyński i adjutant major 

Bussler. 
* 

WARSZAWA PAT. — W dniu 5 bni. 
o godzinie 17,25 pociągieni wileńskim po 

wrócił do Warszawy Pan Marszałek Jó- 

zei Piłsudski. Panu Marszałkowi towa- 

rzyszyli dr. pułk. Woyczyński oraz mir. 

Bussler. Tym samym pociągiem wraz z 

Marszałkiem powrócił do Warszawy mi- 

nister spraw zagranicznych Józet Beck. 

* * 

      

  

Ki 
ry wyraża swą opinję o programie sylwestro 
wym radja brytyjskiego. „Występ radja był 
bardzo niefortunny. Od Niemców możnany by 
ło tego oczywiście się spodziewać ale nigdy od 
kraju, który stynie jako wzór taktu w spra 
wach międzynarodowych. W ciągu ubiegłych 
dwóch tygodni świeża fala antypolskiej propa 
gandy rozlała się po Środkowej Europie, wy 
chodząc z Królewca. Rząd polski musiał nawet 
przed paru dniami protestować przeciwko tej 
propagandzie antypolskiej, podjętej przez nie 
miecką stację radjową w Królewcu. Polska ma 
dosyć kłopotów gospodarczych w danej chwili 

podobnie zresztą jak i inne państwa i w okre 
sie tych trudności gospodarczych podstawy 
polskiej egzystencji szarpane są przez wrogą 
nam niemiecką propagandę. 

Hitler i vón Papen 
POGŁOSKI © TAJEMNICZYCH NARA- 

DACH W KOLONII 

BERLIN PAT. — „Taegliche Rund- 
schau“ przynosi sensacyjną wiadoniość, 
że we środę Hitler Odbył w Kolonji pół 
toragodzinną konierencję -z byłym kan- 
clerzem Papenem. Tematem narad mia- 
ły być możliwości powierzenia Hitlerowi 
kanclerstwa i podjęcie odpowiednich 
starań w tym względzie u prezydenta 
Hindenburga. za pośrednictwem Papena. 

Hitlerowi towarzyszyło kilku przy - 
wódców partyjnych. Po konierencji Hit- bund, 
ler wyjechał do Kolonji. Równocześnie 
w prasie pojawiła się pogłoska, że Stras 

  

ser po przybyciu do Berlina odbył kon- 
ferencję z kanclerzem Schleicherem. — Z 
kół oficjalnych informacji tej nie potwier 
dzają. 

ZGON PRZYWÓDCY SCHUTZBUNDU 

BERLIN. PAT. — Po dłuższej choro- 
bie zmarł tutaj pirziyywódca miemieckiego 
Schutzbundu Wiillisen, który w: końcu roku 
1918 zgromadził wszystkie wojska i od- 
działy ochotnicze ną granicach wschodnich 
Rzeszy do walki z Polską. Po nawiązaniu 
Kontaktu z dowódcami oddziałów na innych 
terenach pogranicza, utworzył się Schutz- 

którego głównem zadaniem było 
przeprowadzenie plebiscytu ma rzecz Nie- 
miec. 

KES 

Łaszuk. 
OSZMIANA — 

PODBRODZIE 

DRUJA — Kowkin. 
Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — 

SŁONIM — Księgarnia |. Ryppa ul. 

  

Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

Mickiewicza 10. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

WOŁOŻYN — 

Strajk w Państwowych Zakła- 
dach Radjotechnicznych 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 3 bm. 
w Państwowych Zakładach Tele- i Radjo- 
technicznych wybuchł stiysajk pracowników, 
zainicjowany i prowadzony przez mobotni- 
ków, znajdujących się pod wpływami ko- 
mumizującej lewicy PPS. CKW. i partji 
komunistycznej. Strajk miosi charakter 

sftrajku włoskiego. Robotnicy, zebrani w 
halach fabrycznych, od 3 dni nie opusz- 
czają lokalu fabryki, powstrzymując się 
jednocześnie od pracy. 

Wysuniętym przez  irobotników powo- 
dem strajku jest zastosowanie przez dyrek- 
cję zakładów ustawowo przewidzianego u- 
stalenia opłat urlopowych, w zależności: od 
ilości dni zatrudnienia. Zarządzenie to ©- 
piera się ma przeprowiadzonem w Zakładach 
zmniejszeniu ilości dni pracy w tygodmiu, 
przyczem dyrekcja powodowała się li tylko 
względem ma  miezwiększanie bezrobocia, 
gdyż praca, wykionywana obecnie przez 900 
osób, może być najzupełniej wykonama 
przez 400 osób. 

Witen sposób zatrudnienie wszystkich 
mobotników musiało się odbyć kosztem 
zmniejszenia czasu zatrudnienia. Należy 
nadmiemić, że sprawa urlopów byłaby do- 
piero aktualma w ciągu lata br. W takiem 
świetle strajk ma charakter niczem nieu- 
motywowanej demagogji; wywołany przez 

przywódców, pirących za: wszelką cenę do 
porzucenia pracy. Dłyrekcja przejawiła mi- 
mo to daleko idącą tolerancję, wyczekująe 
przez trzy dni na: opamiętanie się robotni- 
ków i wyrwanie ich z pod wpływów dema- 

gogiicznych menierów. Najlepszą zresztą i- 
lustracją stosunku samych robotników do 

strajku jest wymik tajnego głosowania w 
dniu 3 slłyczmia, który o strajku zadecy- 
dowało i w! którem za strajkiem wypowie- 
działo się jedymie 381 robotników, przy 320 
przeciwnych i okioło 200 wstrzymujących 
się od! głosowania. 

Wiobec niieopuszczenia lokalu przez ro- 
botników i kategorycznej odmowy z ich 
stroniy przystąpienia do pracy, w dniu 4 

bm. dyrekcja wezwała do przystąpienia o 

godzinie 13 w dniu wezorajszym do pracy, 
zastrzegając, że kto ;w tym łtermimie pracy 
nie podejmie, będzie miał z własmej winy 
mozwiązamy stosuniek majmu. Ponieważ ogło 
szenie to mile odniosło pozytywnego skutku, 

o godzimie 13-tej w dniu wczorajszym 
przystąpiły do opróżnienia lokalu fabrycz- 
nego, z uwagi ma to, że robotnicy przestali 
być pracownikami Zakładów. — Jak do- 

tychczas zdolano stwierdzić, cała ta akcja 
była wiyjwiołamia i prowadzona bez wiedzy i 
samkeji zainiteresowanych władz związków 
ziawiodłowiych. 

Złodzieje węgla 
WIELUŃ. PAT. — Wskutek stałych 

kradzieży węgla z kolei, dokonano tu pod 
kierunkiem komendanta powiatowego. poli- 
cji obławiy, przyczem podczas 47 rewizyj 
znaleziono po domach sto tonn węgla, po- 

chodzącego m kradzieży, W czasie oblawy 
niejaki Pacyna, noflowany jako notoryczny 
złodziej węglowy, popełnił samobójstwo, 
rzucając się pod pociąg. 

   

  

JAK ZGINĄŁ „ATLANTIQUE" 
Zaasekurowany na 100 miljonów franków — wypadek czy zamach? 
PARYŻ PAT. — Według raportu kapitana 

okrętu „Atlantique”, pożar wybuchnął o godzi- 

nie 3.30 rano w jednej z kabin pasażerskich 

pierwszej klasy. Mimo natychmiastowej akcji 
ratunkowej, ogień rozszerzył się z tak wielką 
gwałtownością, że wkrótce po wybuchu poża 
ru cały przedział stanął w płomieniach. Skute- 

czniejszy ratunek uniemożliwiały kięby gryzące 
go dymu. Stacja radjowa „Atlantique* zdołała 

nadać tylko jeden sygnał o pomoc, pochwyco- 

ny przez stację odbiorczą pod Havre i stację 

okrętu „Ruhr* który pierwszy przybył na ra- 

tunek. Następnych wezwań o ratunek stacja 

nadać nie mogła, ponieważ  radjotelegraiišci 

zmuszeni byli przez gryzący dym do ucieczki. 

Chińska nota protestu 
NANKIN PAT. — Rząd chiński prze 

słał posłowi japońskiemu w Nankinie no 
tę protestacyjną, w której między innemi 
domaga się wycofania wojsk japońskich 
z Szan-Hai-Kwan oraz ukarania oficerów 
i żołnierzy japońskich, odpowiedziai- 
nych za ostatnie wypadki w SzanHai- 
Kwan. Ponadto nota żąda zapobieżenia 
na przyszłość podobnym wypadkom i 
zastrzega sobie prawo dochodzenia od- 
szkodowań. 

z kabiny radjowej. Nad ranem kapitan, przeko 

nawszy się, że statku się nie da uratować, — 

wydał załodze rozkaz opuszczenia statku. jed 
na z łodzi ratunkowych nadwątlona przez 0- 
gień pod obciążeniem marynarzy załamała się. 

Kilkunastu marynarzy zginęło w morzu. —lnni 
popalili się żywcem na pokładzie. Ogółem w 

katastrofie zginęło 30 osób załogi. Pasaż=rów 

— jak wiadomo — na pokładzie nie było. "a 
pitan „Atlantiqne* Schoefs, wraz z 8 maryna- 

rzami wskoczył w morze ostatni. Zostali oni 

wyratowani przez holenderski statek „Achilles“ 
PARYŻ PAT. — „Katastrofa „Atlantigue“ 

wywołała wielkie wrażenie i jest żywo oma- 

wiana przez całą prasę, która bardzo szczegó 

  

OBRAZ STRASZLIWEGO 
SPUSTOSZENIĄ 

PEKIN PAT. — W czasie bombardowania 
Szan-Hai-Kwan zginęło 3 tysiące cywilnej lud 

ności chińskiej. Około 100 tysięcy uciekinierów 

zdąża na południe. W rejonie Szan-Hai-Kwan 

panuje spokój, lecz sytuacja jest nadal naprężo 
na, gdyż Chińczycy umacniają swe stanowi 

ska w oczekiwaniu na posuwanie się wojsk 

japońskich. Rokowania pokojowe dotychczas 
się nie zaczęły. 

Polakami na obczyźnie i zapomocą ko- 

respondencji połączy tęskniących emi- 

grantów z krajem rodzimym. 

Już młodzież szkolna w kraju zaczy- 
na korespondować z uczniami szkół pol 
skich zagranicą, — harcerze z harcerza- 

mi polskimi w dalekich krajach. To są 
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czyny godne uznania i naśladowania. 

Organizujny naszą emigrację i łącz- 

my się z nią organizacyjnie, a przede- 

wszystkiem duchowo... 

Ośm miljonów Polaków — to siła 

wielka, to potęga! 

W. Charkiewicz. 

łowo podaje przebieg i okoliczności wypadka 
zachowując jednakże dużą rezerwę wobec hi: 

potez dotyczących przyczyny katastrofy. Wszy 

stkie dzienniki podkreślają, że konieczne są jak 

najdokładniejsze dochodzenia,  które- obiecało 
przeprowadzić ministerstwo marynarki handlo 

wej. Przypominając niedawną katastrolę parow 
ca „Georges Phillippar“, niektóre pisma odrza 

cają stanowczo hipotezę, jakoby przyczyną ka 

tastroty mógł być zwykły wypadek, uważając 
iż o wiele prawdopodobniejszem jest, że kata 

strofa spowodowana została przez złą wolę 
lub zamach. 

LONDYN PAT. — Francuski statek „Atlan 
tigue“ ubezpieczony był w angielskiem towa- 
rzystwie ubezpieczeniowem żegłarskiem Lloyds 

na sumę przeszło 100 miljonów  iranków, co 
wobec niskiego kursu stanowi 1200 tysięcy fun 

tów. Suma ta została w dniu 5 bm. wypłaco 

na. Stanowi ona największą stawkę ubezpie- 

czeniową Lloyds, wypłaconą w ciągu  ostat- 

nich lat. Mimo to jednak wypłata, podzielona 

odpowiednio, pomiędzy rozmaitych akcjonarju 
szów Lloyds, będącego spcłką szeregu towa- 

rzystw ubezpieczeniowych, nie wywołała żad 

nego wstrząsu na rynku pieniężnym. 

„Atlantigue“ znajduje się w obecnej chwili 

w odległości kilku zaledwie mil od wybrzeża 

angielskiego, blisko Portlandu, w tem samem 
mniej więcej miejscu, gdzie w roku zeszłym za 
tonęła łódź podwodna „L 2*. 

„Atlantigue“ kierowany jest w kierunku 

wschodnim. Statek jeszcze się pali. Towarzy- 
szy mu torpedowiec francuski, który w razie 

konieczności zatopi go. Nastąpiłoby to wtedy, 
gdyby „Atlantique* zerwał się z zarzuconej 
*nań liny, a wiatry skierowałyby go w stronę 

portów angielskich. gdyż żarzący się jeszcze 
statek mógłby przedstawiać niebezpieczeństwo 
dia żeglugi portowej. 

——0-00-— 
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TELEGRAMY 
OŻYWIENIE TURYSTYKI KOLEJOWEJ 

"WARSZAWA. PAT. — Dążąc do oży- 
wienia turystyki kolejowej, która tak do- 
skonałe rezultaty wydała iw pierwszych 

kolejowych rajdach narciarskich, organi- 
zowanych i w roku bieżącym, Ministerstwo 
Komumikacji postanowiło jeszcze bandziej 
udosfiępnić turystom zwiedzanie piękniych 
okolic naszego kraju. 

W. mowym rozkładzie jazdy, który obo- 
wiązywać będzie od 15 maja, uruchomione 
zostaną pociągi, które pozwiolą na zwiedza- 
nie jw! stosunkowo krótkim czasie słynnych 
jezior Augustowskich, w szczególności je- 
ziora Wigry, Puszczy Białowieskiej i pięk- 
nych gór Świętokrzyskich. Będzie też kur- 
sował pociąg do Okrzeji, który pozwoli na 
zwiedzenie w ciągu jednego dnia miejsca. 
urodzenia Henryka Sienkiewicza. Pozatem 
turyści mogą przyczynić się swoją pracą 
przy sypaniu pamiątkowego kopca. 

NAUCZYCIEL ZABIŁ UCZNIA 

PRZEMYŚL, PAT. (W kollonji miemiec- 
kiej Bamdrowi w! pow. leskim wydarzył się 

tragiczny wypadek, mianowicie mauczyciel 

szkoły powszechnej, będące w stanie nietrze- 
źwym, wystrzelił kilkakrotnie z rewolweru 
na wiwat. Jednia z kul wpadła przez otwar 
te okno do mieszkania i trafiła w uczmia 
szkoły powiszechniej Framdacha. Kula prze- 

biła klatkę piersiową i utkwiła w brzuchu. 
Frandacha odwieziono do szpitala w. Prze- 
myślu i poddamo operacji. Stam chorego 
jest groźny. 

SKAZANIE SZPIEGA W GDYNI | 

GDYNIA. PAT. 'Wyroziem Sądu Okrę- 
gowego w Gdyni skazany został na 15 lat 
więzienia Reschotskowsky, obywatel gdań- 
ski, za szpiegostwo na irzecz obcego pań- 
stwa. Rozprawa odbyła się przy drzwiach 
zamkniętych. 

ZGON B. PREZYDENTA ST. ZJEDN. 
COOLIDGE'A 

NOWY YORK. PAT. Były prezydent 
Stamów Zjednoczonych Kalwin Coolidge 
zmarł dzisiaj. Prezydent Coolidge był cho- 
ry od kilku tygodni. Śmierć nastąpiła nie- 
spodziewamie, prawdopodobnie skutkiem 

ataku sercowego. Coolidge zmarł w swojej 
posiadłości w stanie Massachussetta. 

NIEZWYKŁY WYPADEK ŚPIĄCZKI 

PARYŻ. PAT. W| ostatnich dniach za- 
nlotowamo w Paryżu dwa wypadki śpiączki, 
Małżeństwo Jancke, przybywszy do Party- 
ża z Anglji, w dniu 31 grudnia udało się na 

spoczynek. Do dnia dzisiejszego mie zdoła- 
mo ich obudzić. Mąż zmarł dziś rano, żoma 
pogrążonia wie Śnie, daje słabe oznaki życia 

SENSACYJNA UCIECZKA WIĘŹNIÓW 

PARYŻ. PIAT. Hiszpańscy więźniowie 
polityczni, którzy przed kilkoma dniami 
zdołali zbiec z więzienia wojskowego w 
Villa Cisneres na żaglowieu  framcuskim, 

pnzepłynęli koło wysp Kanaryjskich. Zbie- 
gowie udali się do Maroka. Dotychczasowy 
pościg nie dał rezultatów. Wedlug pogłosek 
zbiegowie zamierzają udać się do Europy. 

Ucieczka więźniów była podobnie przy- 
gotowywana od: dłuższego czasu. (W listo- 
padzie ubiegłego roku pewna osoba, której 
młazwisiko trzymane jest wi tajemnicy, na- 
biyła, kuter o pojemności 230 ton, zaopa- 
trzony w silny motor. 

MIĘDZYNARODOWA 3ANDA 
FAŁSZERZY 

WIEDEŃ. PAT. Z Nowego Yorku do- 
nosi „Neue Freie Piresse': Śledztwo pnze- 
eiwiko aresztowanemu wczoraj fałszerzowi 
Dechowowi, doprowadziło dziś do sensa- 

cyjnego aresztowania znanego lekarza mo- 
wojorskiego dr. Burtana, któremu zarzuca 
się, że puścił w: obieg fałszywych bankmo- 
tów ma sumę 100 tysięcy dolarów. Policja 
uważa go za. główną sprężynę międzynaro-. 
dowej bandy fałszerzy. Fałszywe pieniądze 
sporządzone zostały, w: 1929 roku w: Berli- 
mie ma sumę 500 tysięcy dolarów. Gdy ro- 
Ikiu zeszłego policja: wpadła mia trop falsze- 
mzy, uratował Dechoa' większą część fał- 
szywych ipieniędzy przez ucieczkę do Mek- 

syku. 
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Zawody konne w Zakopanem 
ZAKOPANE. PAT. W 5-tym i ostatnim 

dniu ogólno - polskich zimowych zawodów 
konnych odbył się konkurs pożegnania, do 
którego stamęly 52 konie. Bieg wygrał kpt. 
Mrowiec na „Moskału” w czasie 1 minuta 37 
2,5 sek. (0 punktów kamych)., drugi 
por. Rojcew'icz ma: „The Hoop" (0 p. k.) w 
czasie 1 min. 38 sek., trzeci — por. Czecho 
wślki na koniu „Pik* (0 p. k.), 1 min. 44, 

45 sek., czwarty — por. Rekle ma koniu 
„Tur“, piąlly por. Rath na koniu „Przewrót' 
szósty por. Sądzielarz na koniu „AS*. 
Wstęgi otrzymała 10<jeźdzeów. 

W! skikjoringu o nagrodę pierwszego 
prezesa. Małopolskiego Klubu Jazdy ś. p. 
gen. Lamazana na dystansie 2400 mtr. wy- 
grał inż. Pomernacki ma „Izolanie* przed 
por. Zwamiem ma „Jaskółce* i por. Kocie- 
jewskim na „Pikadorze*. 

W skikjoringu góralskim wygrał Okrą- 
glak na „Burym“ przed  Malinowiezem i 
Bochenikiem 

Na zakończemie odbył się skikjoring dla 
pań, który wobec odpadnięcia współza- 

„xodników, wygrała para Zwan:na .Pólłksię 
życu” z narciarką „Ochotnicką”. 
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SILVA RERUM 1300.000 POLEGŁYCH W OSTATNIEJ WOJNIE 
spoczywa na ziemiach Polski 
USTAWA 0 OPIECE NAD MOGIŁAMI POLEGŁYCH 

Wczoraj* narzekali na swój los nasi 
lekarze, dziś się rozlega głos adwokatów. 
i im się powodzi znacznie gorzej, niż 
dawnej i oni narzekają. 

Kurjer Poranny (5) wspomina, 
to było dawniej: 

Jeszcze do niedawna panowało przekonanie 
o dobrej materjalaej sytuacji adwokatów. Mó- 
wiono o bajecznych honorarjach, olbrzymich 
interesach. Cytowano przykłady  wynagrodze- 
nia, idącego niejednokrotnie w tysiące dola- 
rów od poszczególnych spraw. Rodzice, którzy 
dawali synowi wykształcenie prawnicze, któ- 
rzy torowali mu drogę do palestry, byli prze- 
konani, że zapewniają mu nietylko piękną ka- 
rjerę, u której szczytu mogła czekać sława 
wielkiego obrońcy lub prawnika, ale jeduocze- 
śnie dawali mu w rękę zawód niezwykle popłat 

jak 

ny. 
Tak było dawniej, Nie tak nawet bardzo 

dawno, 20 — 15, nawet parę lat tema. 

Nietylko mówiło się o pięknych zarob 
kach adwokatów, ale i - naprawdę adwo 
kaci mieli się bardzo dobrze. Dziś zmie 
niły się czasy: 

Sprawa zarobków adwokackich  przedsta- 
wia się naogół fatainie. Poziom życia został ob 
niżony bardzo znacznie. Odbija się to tem głę- 
biej na tle życia adwokatów, że naogół Dyli 
oni przyzwyczajeni do wysokich zarobków. U 
wielu z nich stale jeszcze panuje przekonanie, 
że obecny kryzys jest chwilowy, że przejdą la 
ta chude i nastąpią biblijne czasy lat tłustych. 

Mnożą się eksmisje adwokatów, smutny 
objaw, czasami beznadziejny, bowiem bez kan 
celarji adwokat nie może żyć, nie może praco- 
wać. 

Protestowane 'weksie adwokatów, rzecz 
niegdyś nie do pomyślenia, nie należa do rzad- 
kości. 

Klijentów jest coraz mniej. Wieikie spra- 
wy skończyły się w związku z kryzysem. Zni- 
knęły sprawy rolne, niema parcelacji, która da- 
wała dobre dochody specjalistom. Sprawy o 
przerachowania, które stanowiły przez parę iat 
olbrzymi rezerwuar zarobków dla adwokatów, 
skończyty się również. W wieła wypadkach 
klijenct nie mają na wysokie wpisy sądowe. W 
hipotekach pustki, u rejentów brak większych 
aktów. Interwencje w urzędach przedstawiają 
się mizernie. 

Marne są zarobki adwokatów, któ- 
rzy przedewszystkiem są zależni od kli- 
enteli, coraz biedniejszej: 

Klijenci poprostu nie płacą. Utarł się zwy- 
czaj, że adwokatowi płaci się na końcu, płaci 
się maleńką część tego, co się przyrzekło, jeśli 
się wogóle coškolwiek placi. Kancelarje adwo- 
kackie notują papierowe zyski, na które moż- 
na świało położyć krzyżyk. Gabinety adwokac 
kie notują papierowe zyski, na które można 
śmiało położyć krzyżyk. Gabinety adwokatów 
są terenem najświętszych przyrzeczeń klijentow, 
przyrzeczeń, niestety, niezmiernie rzadko do- 
trzymywanych. 

lie wobec tego zarabiają adwokaci? Nie 
mówię tu o bardzo nielicznych jednostkach, , 
mających dobre zarobki nawet i dzisiaj. Mó- 
wię o przeciętnym adwokacie, jednym z paru 
tysięcy. W Warszawie tysiąc złotych miesięcz- 
mie stanowi zupełnie niezły zarobek. Młody 
adwokat po paru latach praktyki jest szczęśli 
wy, osiągając podobną cyirę. Na prowincji za 
robki są skromniejsze, Większość zarobków 
waha się w granicach 600 — 700 zł. 

Jeżeli takie są zarobki młodych adwn 
katów, nie mają oni prawa zbytnio na- 
rzekać na swój los: nauczyciel, inżynier, 
czy lekarz obecnie nie mają takich za- 
robków!.. 

Broniąc swych zarobków, adwokaci 
utrudniają dostęp do swego zawodu mło 
dym absolwentom uniwersytetów: 

Na tle tej niewesołej sytuacji odbywa się w 
dodatku walka o byt z młodzieżą, usiłującą zdo 
być okopy ułudnego szczęścia. Olbrzymia licz 
ba aplikantów w pierwszym szeregu czexa na 

czenie do zawodu adwokackiego, tuż za 
nimi narastają z każdym rokiem masy studen- 
tów. ` 

Nie zraža ich paroletnia aplikacja, parolet- 
nie głodowanie i konieczność pobocznego za 
robku. Cóż innego mają zresztą robić? jedyną 
ich winą jest tylko to, że istnieją. 

Czy jest na to wszystko rada? Niektóre iz- 
"by wypowiedziały się za wprowadzeniem nu- 
merus clausus i zamknięciem listy adwokatow 
na pewien czas. Istnieje zresztą ustawowa moż 
liwość podobnego zamknięcia, przewidzianego 
w statucie palestry. Czy to pomoże? Czy zre 
sztą można zamknąć wrota wolnego zawodu 
przed narastającą młodzieżą? . 

Pozostawić życiu samemu uregulowanie tej 

  

Obowiązek pielęgnowania gmobów i 
omentarzy wojennych wypływa z pietyzmu 
i czci dla zmarłych w ogólności, a dla po- 
ległych w obronie ojczyzmy w szczególmoś- 
ci. Pozatem obowiązek, o który chodzi, wy- 
pływa z traktatów pokojowych (Traktat 
Wensalski art. 225/6, onaz Traktat Ryski, 
amt. 8, paragraf 3 i 4, Traktat w St. Ger- 
maim art. 171/2), a wiięc ma charakter mię- 
dzynarodowy. Wychodząe z tych założeń, 

rząd zaprojektował ustawię, która ma na 
celu stworzenie norm prawnych dla uregu- 
lewania kwestji opieki mad grobami j emen 
tarzami wojennemi i wypływających stąd 
obowiązków, przedewszystkiem 'w stosuniku 
do poległych w. czasie iwojny światowej, w 
mojnie polsko - bolszewickiej i w, walkach 
ю zjednoczenie i oswobodzemie ziem pol- 

skich. 
Na obszarze Rzplitej Polskiej pochowa- 

nych jest w grobach masowych i pojedyń- 
czych około 1,300.000 żołnierzy, poległych 
w wojnie światąwej, polsko - bolszewickiej 
i w innych walkach, toczących się na zie- 
miaich polskich do r. 1921 włącznie. Na pod- 

stawie posiadanych przez min. spraw we- 
wnętrznych damych, ustalono, że mogił ро- 

jedyńczych wojennych znajduje się 487.899, 
mogił masowych iwiojennych 79.712. Wszyst 
kie te mogiły zgromadzone są mą cmenta- 
rzach wojennych, których ogólna ilość wy- 
mosi 10.755. 

Dotychczas roboty z zakresu grobow- 
mictwa wojennego dotyczyły opracowania 
ewidencji poległych, mogił i cmentarzy 
wojennych, oraz sporządzenia planów cmen 

tamzy, dalej przeprowadzenia ekshumacji 
zwłak, z mogił rozrzuconych po polach, la- 

sach, ogwodach, dziedzińcach, placach 
miejskich itd. i przeniesienia tych zwłok 
mą. cmenltanze, Przeprowiadzono ponadto re- 
miont: cmentarzy wojennych, ogrodzono je, 
odnowiono wiele mogił i ustawiono mowe 
znaki mogilne. Wybudowano wiele mowych 
pomników i odrestaurowano dawne, iwresz- 
cie przeprowiadzono różme inne roboty nad 
uporządkowaniem cmentarzy. 

Koszta tych wszystkich robót wyniosły 
olkoło 4 miłjony złotych. 

Obecnie czynności ekshumacyjne są już 
przeważnie na ukończeniu. Znaczna ilość 
ementarzy została uporządkowana, przepro 
wadzenie jednak kapitalnego remontu po- 
zostaje jeszcze do wykomania ma 3.600 
ementarzach wiojennych, ale dla całkowite- 
go uporządkowania grobów wojennych w 
Polsce niezbędne są jeszcze znaczne sumy, 
sięgające kilku miljonów złotych. Jak 
wspomniano, obowiązek pielęgnowania gro 
bów wojennych spoczywa na państiwie tak- 
że z mocy zobowiązań międzynarodowych, 
alle ponieważ cmentarze i groby wojenne 
należy stale utrzymywać i chronić przed 
zmiszczeniem, przello projektowana: ustiaiwa 
przenosi obowiązek konsenwoiniania tych 
cmentarzy i uporządkowania ich ma gmi- 

my, jako na miejscowe instytucje prawa 
publicznego, którym nietrudno jest obowią 
zek ten spełnić i które mogą uczynić to bez 
angażowianiia ma, tem cel specjalnych fun- 
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ciężkiej sprawy? Znamy sposoby, jakiemi życie 
zwykło przeprowadzać podobne regulacje: Zu- 
pełna pauperyzacja, nędza, i obniżenie pozio- 
mu zawodu adwokackiego moga jedynie odstra 
szyć setki i tysiące ochotników do adwokac- 
kiej togi, zakrywającej często już dzisiaj wy< 
tarte, biedne ubranie. 

Odpowiedzi na rzucone pytania nara 

zie niema. 
Adwokaci, zdający sobie jasno sprawę z 

grozy sytuacji, patrzą z trwogą w przyszłość. 
stracili już wiarę w lepsze czasy. 

Na żadnym innym wolnym zawodzie obec- 
na konjunktura nie pozostawia tak głębokich 
śladów. Bezrobocie wśród adwokatów powodu 
je kryzys, głęboki kryzys samego zawodu. 

Czy jednak taki pesymizm nie jest 
trochę przesadny? Czy nie wypływa z te 
go, że adwokatom jeszcze tak niedawno 
powiodło się wyjątkowo dobrze? 

Lector. 

TRZY MIESIĄCE BEZ SŁOŃCA 
Co znowu jest z tem słońcem? 

Niema go wcale. Przynajmniej do- 
tychczas go nie było. W październiku? 
Nie, były deszcze, pluchoć, brudno i 
pierwszy śnieg, ale słońca nie było. W li- 
stopadzie? Ale skąd! Ani mowy, ani pro- 
myczka. Jakaś dwudniowa śmieszna san- 

na, trochę mrozu, wiele błota. Grudzien 

tylko co minął, więc go dobrze pamięta- 

my i to, że horyzont zaklejony był 

chmurami, jakby je kto syndetikonem do 

nieba przylepił. Boże Narodzenie, Sylwe- 

ster. Gdzież są janczarki, śnieg, jasność, 

błękitne niebo? Na ulicach wstrętny, su- 

chy, mroźny kurz. Wilno, czy Kraków? 

55 stopień szerokości północnej! Zawsze 

była śnieżna, mroźna, ładna zima. Przy- 

jechałby cudzoziemiec: wstyd pokazać. 

Nawet sobotami słońce się nie pokazuje. 
Sabotaż. 

Tak oto trzeci już, bez mała, miesiąc 
żyjemy bez odrobiny „słońca. 

* * * 

3 stycznia przyszła taka depesza do 

Wilna: „Kałkutta P.A.T.. — W teniso- 

wych mistrzostwach Indyj wschodnich, 

tytuł mistrza zdobył Włoch Stefani"... — 

Mój Boże, wieleż zdanie to zawiera słów 

słonecznych: Kalkutta... tenisowych... In- 

dyj.„, Wschodnich,. Włoch... Każdy Ž 

tych wyrazów; przy bliższej analizie, 

wywołuje optyczne wyobrażenie zjaw: - 
ska, pozostającego w koniecznym związ- 
ku ze słońcem. 

Taki Stefani ma szczęście! Nie dlate - 
go, że zdobył mistrzostwo w grze poje- 
dyńczej panów, a dlatego, że ze słonecz- 

nych Włoch pojechał do słoneczniejszyc” 

Indyj podzwrotnikowych. Taki może so- 

bie zerwać z drzewa pomaranczę czy са- 

ły ananas. A u nas co? Kieliszek wódki 

w zadymionym barze... Do kocich łbów, 

do klinkieru, do chodników, przylega 

zmarźnięty kurz; nad głową  SZa- 

ra kopuła chmur, codziennie ta sama, 

niezmienna, dusząca. Eeech! — A w Ka- 

lifornji plaża. Gwiazdy filmowe kąpią się 
w morzu. To nie do wiary poprostu: pl1- 
ża? jak się spojrzy a naszą Wilję.. brrr: 

Gdy się uczymy początków geogra- 
! ! mowa o krajach podbiegunowych. 
o tych miesiącach nocy — każdy sob'e 
zadaje pytanie: i jak eskimosi mog4 
tam wytrzymać? A powiedzmy takiemu 
Stefani, co to z Włoch pojechał do Kal- 

kutty, że u nas w Wilnie, trzeci oto pod 
rząd miesiąc nie świeciło słońce. Nape- 
wno zapyta: Jak wy możecie wytrzymać 
w takim klimacie?! — Rzeczywiście kii- 
mat mamy podły. Wszystko inne nie: 

Lasy, pola, łąki, moczary, góry i równi- 

ny, wsie ubogie i miasta niebogate, rze- 

kii strumienie — to wszystkie jest ład- 

ne. Ale klimat mamy podły, przepodły! 

Co tu gadać. Czasem bywa wprawdzie 

nastrojowy: kapuśniaczek, tą szarugą po 

ciągnięte kamienice, latarnie we mgle po- 
mykających aut, czy śnieżna zadymka, 
(w noc Wigilijną), ale tyle z tego na- 
stroju co w powieściach, co przy trzaska- 
jącym ogniu kominka, co w dobrze opa- 
lonem mieszkaniu. Można poetyzować, 
ale nie można nic robić. Jakaż energja, 
jakaż siła zrodzić się może w dnie, kie- 
dy z rynny za kołnierz kapie woda, nie- 

duszów. Podstawę prawną do tego tworzy 

art, 8 ustawy, który iwymaźnie przewiduje 
obowiązek przekazywanią gminom fundu- 
szów, potrzebnych na utrzymanie grobów 
należycie już urządzonych. Ponadto projekt 

ustawy mormuje sprawę wywłaszczenia 

gruntów, potrzebnych ma cmeniarze i gro- 
by wojenne. W szczególności ant. 5 nor- 

muje ważną dla 'właścicieli gruntów spra- 
wę odszkodowania za gnunta „zajęte na 
ementarze wojenne w okresie wojny świa- 

towej. Obszar gruntów prywatnych, zaję- 

  

tych w ten sposób, za które właściciele mie 
otrzymali odszkodowania, wynosi około 300 
ha. Straty, wyrządzone właścicielom 'tyieh 
grumtów wskutek pozbawienia użytkowania 
ich własności, niekiedy są dość znaczne, 
temibardziej, że grunta, o których mowa, 
zajęto w znacznej części bardzo niezamoż- 

mym osobom, dla których stanowiły 'one 
częstokroć jedyny majątek. 

Projekt ustawy, o którym piszemy, zo- 

stał już uchwalony przez Radę Ministrów: i 
będzie przesłany Sejmowi do uchwalenia. 

W cieniach berlińskiego Sylwestra 
Co zanotowała kronika policyjna 

Ze zgrozą dzienniki niemieckie komentują 
ostatecznie ustałony fakt: jak Berlin Berlinem 
nigdy w noc Sylwestrową nie zanotowano ty- 
iu mordów i napadów rabunkowo - bandyc 
kich, co obecnie. 

Z przyczyn natury politycznej, głównie po- 
rachunków między hitlerowcami a komunistami 
zamordowano trzech ludzi. Sześciu innych w 
tych samych utarczkach odniosło ciężkie rany. 
Liczby lżej rannych dotąd nie udało się ściślej 
ustalić. 

Oto parę „szczegółów *: 

Na ulicy Utrechtskiej szesnastoletni hitlero- 
wiec, przechodzący ulicą został zabity przez 
bojówkę zbrojnych w noże komunistów. Prze- 
wieziony około godz. 2 rano do szpitala zmarł 
przed świtem. 

©О godz. 5 min. 30 na Prinz Heinrich Platz 

trzech hitlerowców zabiło w podobny sposób 
nieznanego bliżej komunistę. 

Najbardziej oburzający napad zdarzył się 
jednak nad ranem w północnej dzielnicy mia- 
sta. Nad jego wytłumaczeniem głowi się  poli- 
cja niemiecka. Przed bramą jednego z domów 
czekała 37-letnia kobieta na męża, który wstą 
pił był do mieszkania po papierosy. Nagle z 
bocznej ulicy wypadł na rowerze młody hitle- 
rowiec w mundurze i oddał do niej kilka 
strzałów z rewolweru, wołając: „Heil kitler!". 
Kobieta ta skonała po paru godzinach męczar 
Ak= 

Istnieje przypuszczenie, że chodzi tu 0 za- 
mach komunisty „dokonany celowo w ten spo 
sób, by ściągnąć cdrazę na wrogów  politycz- 
nych. PREST. 

  

Zaślubiny sowieckie 
ZE      

Na zdjęciu naszem widzimy moment zaślubin sowieckich. Za stołem siedzi urzędnik, -- 
przed nim nowożeniec z narzeczoną podpistiją 
portretu, wiszącego na Ścianie. 

KB GREG GR GW GB 2 UB GB GB GD > W CHCH 

kontrakt ślubny, któremu patronuje Lenin z 

  

RESTAURACJA - DANCING „„ŁAŻ AĘ$* 
Wiino, Niemiecka 35, tel. 871. 

zawiadamia S:. Klijentelę, że z dniem 1-go stycznia r. b. został 

całkowicie zmieniony program artystyczny 
Codziennie dancing towarzyski 

BTD CEEP TB CHCA CHER EDA TD UBOGA GD.   

Krwawy napad na gajówkę 
BARANOWICZE, Dziś w: nocy niewy- 

śledzeni marazie sprawcy wdarli się do ga- 

jówki w majątku Rudnia, w gminie dobro- 

myskiej, i w okrutny sposób zamordowali 

gajowegło Mizgerę Jana. Następnie mor- 

dercy ponownie wpadli do gajówki i noża- 

mi ciężko poranili żonię Mizgery oraz dwo- 

je dzieci w wieku 6 i 11 lat, jakoteż znaj- 

dującą się tam miejaką Katarzynę Ko- 

szanik. 

Następnie złoczyńcy zaryglowali drzwi 

bo jak brudne mydliny i trzy miesiące 
nie świeci słońce. Trzy miesiące! t. zn. 
czwartą część roku. Przeżyć w Wilnie 
trzydzieści lat, to znaczy nie widzieć 
słońca w przeciągu 90 miesięcy i 60 la: 
— sto osiemdziesiąt miesięcy. A wiele 
dni zachmurzonych mamy prócz tego w 
ciągu całego roku, wliczając w to „naj- 
piękniejsze” lato, hę Gdzie jest staty- 
styka stacji meteorologicznej? Pewnie 
ze trzy czwarte roku. To się nazywa kli- 
mat! I po tem wszystkiem dziwić się je-. 
szcze, że kostniejemy, że nam do kra- 
ju przysyłają galicuszków, że odebrali 
drogę libawo-romeńską, że katedra omal 
się nie przewróciła, że wogóle... źle jest! 
Kto winien? — Klimat umiarkowany. 

* * * 

Słyszałem jak pewien chłopczyk za- 
pytał: 

— Mamo, czemu ci eskimosi nie po- 
jadą na południe, gdzie ciepło i słońce 
świeci? 

I bardzo roztropną odpowiedź: 
— Bo nie mają pieniędzy na po- 

dróż, dziecko. 
Słusznie, tylko dlatego, że nie mają 

pieniędzy, Na suszonych rybach nie zro- 
bi człowiek majątku, tak, jak na gospo- 
darce rolnej w Wileńszczyźnie. A tak, to 
by się może pojechało. Tylko dokąd? 

Czasem przy brudnem oknie kawiar- 
ni, nad jaką herbatą z ciastkiem marce- 
panowem, można się namyśleć.... dokąd” 
Sakramentalna Riviera? dalej, może Al- 
gier, Konstantyna, Morokko.. (Przeje- 
chał arbon na Zwierzyniec)... Egipt? Co 
tam teraz nad Nilem, Zambeżi, tak naj- 
większy wodospad, Zanzibar, Indje, Pia- 
ski Arabji... (Arbon stanął na przystan- 

i okna z zewnątrz i podpalili gajówkę. —- 
Z plonącego domu mieszczęśliwych wyra- 

towali mieszkańcy majątku Rudnia. Na 

miejsce zbrodni udali się prokurajtor Wila- 

miojwiicz, sędzia śledczy Grotus, lekarz z 

karetką Pogotowia oraz kierownik miej- 

scowego Wydziału Śledczego, podkomisarz 

Butkiewicz. Bliższych szezegółów ze wzglę- 

du na toczące się dochodzenia, władze śled- 

cze mie udzielają. 
RE ZOM)EGZZ== 

  

ku, wysiadają zeń jacyś ludzie,  prycha 
naftowym dymem, zasłania okno, już nic 
nie widać)... więc Ceylon... (Ktoś kła- 
nia się w okno, „Dzień Dobry*) — tyle 
jest krain, tyle miejsc, gdzie Świeci w 
tej chwili słońce i niebo granatowe jak... 

(Przeszedł policjant) ..Nie, nie takie! Ko- 

chinchixa, Malaje, Sjam; Wybrzeże Ko- 

ści Słoniowej, Senegal. — Co teraz się 

dzieje w sawannach i pampassach, i 

dżunglach, na plażach, szerokich po. 

tach, ruchliwych molo, błyszczących bul- 
warach wielkich miast Południowej i 
Środkowej Ameryki, Indyj, Australji, te- 
raz właśnie, w tej oto chwili, w tej 
sekundzie, co? 

Przejechał jeden, i drugi, i siódmiv 
już arbon, i kilka dorożek, i jedna ta 

sówka. Przeszło przechodniów może z 

pięćdziesiąt a może i sto i tyle, a tyle 
twarzy znajomych. Dobrze, że okno jest 

takie brudne, trzebaby się ciągle kła- 

niać.. Podobno jednak najpiękniej jest 
teraz w Kalifornii tylko w Kalifornii, tyl- 
ko, tylko do Kalifornii... 

— Pan szanowny stukał? ! 
— Ja... nie... tak, proszę płacić. 

To nie kosztuje drogo, w Wilnie ży- 

cie jest tanie, ale to niebo, niebo ze 
swoją nadętą szarugą! Ten Stefani miał 
szczęście.. 

—- Dorożkarz! Na Stefańską 50 gro- 
szy? 

* * * 

Rzecz niebywała, żeby w Wilnie na 

„dętniakach* jeździć jeszcze w styczniu. 

— Jakże tam, ruch na święta był? 

— Jaki tam ruch... ooop!  uwaga.... 

żeb sanna droga, nno taki za wszystkiem 

iny interes byłby. 

„I znowiu leziecie? 

| VII DOROCZNY BAL ROLNIKÓW 
pod protektoratem Jego Magnificencji Rektora U. S. B. Prof. | D-ra KAZIMIERZA GPOCZYŃSKIEGO 
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i Mocne -zdrowe zęby 
zawdzięczają dzieci obfitemu dopływowi 
witamin A. i D. Jedna łyżka norweskie- 

witamin A. i D., niż ta ilość mleka i ma- 
sła, którą organizm może przyjąć w cią- 
gu jednego dnia. Te witaminy więc naj- 
taniej i najdogodniej uzyskać można przez 

| TRAN NORWESKI 

wątrobianego zawiera więcej 

  
  

  

Znowu leziesz? 
Anieli grajon, 
Króle witajon, 
Pasterze śpiewajon, 
Bydlenta klenkajon, 
Cuda, cuda ogłaszajon... 

Z wyrazistem. miatężemiem, z umyślną 

jakoby trudnością akcentują trzejkrólowie 

końcowe „on(. Powtarzam zą nimi: gra- 

jom, witajoni — i czuję, że tlo jest mozolne, 
nieufonieznie gwałcenie miłodawięku języ- 
ka. Oni mie mają ucha. I dlatego pewuie 

śpiewać mie umieją. Glosy ich są miozstnze- 
lone, różnotonne, pokłócone ze sobą. Śpiew 
niesforny i chaotyczny. Śpiewają zresztą 
bez przekonania, bez wewnętrznej potirzeby. 
Ich serca i glowy nie biorą udziału 'w śpie- 
wie. Ich śpiew jest mechaniczny i tępy. 
Traktują go zapewne jako konieczny do- 
datek do swej maskarady, jako środek na 
zwrócenie mwiagi otoczenia. A. może jaiko 
pewien sposób dokuczenia tym wszystkim 
gościom kawiarmianym i restauracyjnym ? 
Niech kakofonija kolendy zgrzyta w uszach 

tych pań i panójw, eo siedzą przy stolikach, 
*o może prędzej — ma odczepne — rzucą 
kilka groszy. 

Istotnie: 
— Tylko prędzej kończcie — mówi oty- 

ły pan i krzywi się z niesmakiem: — no 
dobrze, już idźcie, idźcie sobie. 

Spodeczek, okryty grubo chustą, ma- 
leży prawdopodobnie do tradycji. Biała mi- 
ciania rękawiczka królowej, która go trzy- 
ma, niewątpliwie również jest tradycyjną. 
Cała wędrówka tej czeredy po ulicach, od 
cukiemnii do aukiermi i od knajpy do knaj- 
py, dokonywa się również pod: znakiem za- 
miemzchłej tradycji. 

Dlaczego więc publiczność niechętnie 

wita krótówi? Dlaczego — widzę kelne- 
rzy wypychają ich za drzwi? 

— Już byli... Tylko co jedne wyszli. 

  

   

Oto słowa, które spotykają królów w 
lokallach publicznych. 

— Popatrz, panie Józefie, czy czegło nie 
ukradli — mówi otyły pan' Kazimierz, gdy 
króle zabawili dłużej i stłoczyli się w 

drzwiach szatni. 
A goście uśmiechają się. Uśmiechają 

się i przedtem, 'obsenwując grupę aktorów 
tnzejkrólowych. Podżantowiują z królowej, 
która: przy swiych majestatycznych szatach 
mosi śniegowce, i niezgrabnie, e.-żko a prze 
cie wstydliwie zakłopotana przeciska się 
pomiędzy stolikami. Nio tak, oczywiście 
znalazła się tu po raz pierwszy: niie umie 
chodzić po błyszczącej cukierni, Nie umie 
wdzięczyć się za każdym razem, podsuwa- 
jąc swój spodeczek. A przytem: dlaczego 
bemi pan, kładąc swoją dziesięciógroszówikę, 
uważa za. konieczne przytrzymać jej rękę 
įm nicianej rękawiczce? 

I dlaczego tak mało nzucają ludzie na 
spodeczek ? Czy z powodu ciężkich czasów ? 

Słusznie. A kto winien: klimat umiar- 
kowany. Niema się z czego śmiać, jeżeli 
ktoś zaczyna konwersacje od tematu po- 
gody. Ogromnie jesteśmy od niej zależni, 
my, ludzie XX wieku, którym się zdaje, 
że genjusz ludzki poskromił wszelkie si- 
ły przyrody. W wieku pierwszym tak 
samo człowiek wychodził ze swego do- 
mostwa z zadartą w niebo głową, jak po 
1933 latach czyni to obecnie sprawdza- 
jąc: jaka też dziś jest pogoda. Pewnie, 
że w większych ośrodkach w krajach, 
gdzie proporcjonalnie największe sku- 
pienia przypadają na miasta, wielkie mia 
sta z ich tysiącznemi możliwościami ko- 
munikacyjnemi, kwestja pogody wywieia 
też proporcjonalnie mniejszy wpływ na 
psychikę ludzką. Zwierciadło tego me- 
my w literaturze. Ale u nas, albo w ta- 
kiej Rosji, gdzie na nieskończonych ob-. 
szarach, 99 z ułamkiem procentu ludno- 
ści wystawione jest na bezpośrednie dzia 
łanie klimatu! Wieleż książek, powieści 
zaczyna się wprost od opisu aury. ,,...Je- 
sienne słońce zachodziło... wróżąc...* Coś 

w tym rodzaju. Mają specjalną tradycję, 

logiczne uzasadnienie, zrozumiały Wszy- 

stkim posmak, takie, na równinach re- 

syjskich zrodzone romanse, które w pier 
wszym acapicie: „Stojała czudnaja, let- 
niaja pagoda... albo: „Drobił osiennij 
mietkij doždžik“... — Każdy to rozumie. 

— (Co słychać? 
— Fatalna pogoda. 7 
W Wilnie częściej mówimy — fatai- 

na — niż — ładna. — O wiele częściej, 
bo żyjemy w klimacie umiarkowanym. 
Kto go tak nazwał? Ktoś chyba, co ni- 
gdy w niem nie zamieszkiwał, albo przez 
ironję. Bo dlaczego umiarkowany, dlate- 
go, że inne klimaty mają dwie pory ro- 

  

Przepotężne arcydzieło 

„Cd GIIKÓW” 
poraz pierwszy w wersji dźwiękowej uksże się 

już wkrótce 
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„Dziecko Pelskie“ 
pryw.powsz Z5-ym oddz. (! El g'mn.) 
prowadzons przez + lo je» ykwal E kow, 
siły i z PRZEDSZKOLEM (od 4 ch lat 
wisku dzieci) przyjmuje zapisy na 2 gie 
półrocze. W g. 1—3. Mickiew|cz= 11 
m, 11. (wejście gdzie Kino „Lvx*). 

MNT 

Hotel Royal 
WARSZAWĄ, CHMIELNA 31, 

obok Dworca Głównego 
poleca: ciepłe, czyste i ciche po- 

koje z ogrzewaniom cen- 
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tralnem, wodą bieżącą i 

telefonami. 

Bezpłatny gani — Ceny niskie 
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W. KIEWLICZ i S-ka 
Wilno, Mickiewicza 19, tel. 1-46 

sprzed+ž 
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ŠLĄSKIEGO 
KONCERNU GiESCHE SP. AKC. 

Dostawa natychmiastowa w szczelnie 
zaplombowanych wozach. 

DIES 

Czy dlatego, że trzejkrólowie nadojedli: już ? 
Cóż z tlego, że śpiewają niemelodyjnie, że 
ruszają się twardo i kańciasto. Raz do ro- 
ku tylko maprzykrzają się ludziom... Ale 
zato pielęgnują na swój sposób odwieczną 
tradycję. Napewno mie rozumieją jej isto- 
ty, zatracili wszelakie jej związki mistycz- 
me z życiem i dawnemi obyczajami, Po- 
został im. tyliko szablon. Na siwoją wędrów- 
kę zapalirują. się zgoła utylitarnie i mater- 

jallistycznie. Ot, żeby zarobić kilka groszy. 
A sami nie wiedzą, że stanowią piękną po- 
zostałość zamiikających obrzędów i zwy- 
azajórw.. 

— Zmowu leziesz?— zżyma się kelner: 
— tiyllko podłogę zaśmiecą. 

A dlaczegoby ostatecznie mie mieli jej 
raz ma rok porządnie zaśmiecić ? > 

RODE ED CORE ZB WZ AB OB TO0 WO CIE TES CZ CB WB 

odbędzie się dnia 21 STYCZNIA 1933 r. w salonach 

Oficerskiego Kasyna Garnizonowego 
Wstęp wyłącznie za zaproszeniami. Zaproszenia można 
otrzymać w KOLE ROLNIKÓW Zakretowa 23 m. 18 co- 
dziennie godz. 16 — 17 lub u członków Zarzadu Koła. 

ku, a my cztery? Dlatego, że się ciągle 
zmienia? Dlatego, że co jednego dnia 
jest czarne, nazajutrz może być białe? 
Dlatego, że człowiek nigdy nie jest pe- 
wien jutra i czy w czerwcu nie będzie 
padał śnieg, a w marcu panować upały? 
Dlatego ma być umiarkowany? — Wa- 
rjacki — jabym go nazwał, ale nie u- 
miarkowany!! Idjotyczny, śmiechu warty, 
obrzydliwy, jednem słowem — nieumiat- 
kowany. ; 

Niedawno byla taka zima, że domy 
pękały od mrozów, a na św. Kazimierz 
szlichtada jak na Sylwestra. W roku zaś 
1909 czy 8-mym, pamiętam dobrze* jak 
się bawiłem w piasku w łetniem ubran 
ku, cackami z tegoż  kazimierzowege 
kiermaszu przywiezionemi. Dwa lata te- 
mu Wilja wylała do ulicy Mickiewicza, 
a w zeszłym nie trąciła Zygmuntowskiej 
Albo się w lipcu chodzi w kostjumie ką- 
pielowym, albo w jesionce. I kto widziaż 
umiar w tym klimacie?! — Czy Napoleon 
zniszczyłby swą wielką armję, gdyby kli 
mat nasz, ni stąd, ni zowąd, nie zadał 
mu 20-stopniowych mrozów w paździer- 
niku?! 

Proszę: takim jest ten nasz kochany 
„klimacik. 

Teraz jest zimno, Śniegu niema, sza- 

ro, brudno, nudno. 
— Pójdziem chyba na kieliszek wód- 

ki, a? 
— Dobrze, nie chce się nie robić... 

Poszli. A kto winien? — Klimat umiar 
kowany. Trzy miesiące nie świeci słońce. 

aż. 

 



  

  

  

„Po 1 gł. 

Zasłużeni wilnianie / <Tragiany zgon rot. Luta Kdsa Zgodnie z zapowiedzią naszą wczo- 
raj o godz. 7 wieczór odbyło się w loka- 
łu redakcyjnym pierwsze posiedzenie 
komisji ankietowej, na które raczyli 
przybyć p.p.: dr. Adolf Hirszberg,, mec. 
Maksymiljan Maliński i dyr. Bronisław 
Zapaśnik. W toku obrad rozważono te- 
chniczne szczegóły dalszego przeprowa- 
dzania obliczeń coraz większą popular- 
ność zdobywającej ankiety. : 

Po posiedzeniu w obecnošci delego- 
wanego dr. Hirszberga rozpoczęlo się 
obliczanie nadesłanych w tym dniu od- 
powiedzi. Dosięgły one cyfry 219, które 
łącznie z głosami z dni poprzednich roz- 
łożyły się jak następuje: 

W dziale Kapłan: — ks. Lubianiec— 
149 gł. 

Ks. Jasieński 103; ks. Kretowicz 29; ks. bi 

skup Michalkiewicz 28; ks. Kulesza 16; ks. 

Puciata i arcybiskup Teodozjusz po 15; ks. 

Meysztowicz 13, ks. Miłkowski 10, superint. Ja- 
strzębski 9; ks. Świrski ks. Zawadzki i ks. No 

wak po 6; arcybiskup _ Jałbrzykowski 4; ks, 

Śledziewski 3; hacham Szapszał 3; ks. Fałkow 

ski 2; ks. Sawicki 2; ks. Marcinkowski £; ks. 

Rogalski 2 gi. 
Modra Ruocażtejn; ks. Tołłoczko; rabin 

Grodzieński; ks. Lewicki; ks. Kmita; ks. Hry- 
niewicz; ks. Hryniewski; ks. Wojczunas; ks. 
Sperski; ks. Songin; ks. Hanusowicz otrzymali 
po jednym głosie. E 

W dziale Uczony: — Marjan Zdzie- 
chowski 296 gł. 

Prof. Władyczko 34; Parczewski 12; Rose; 
8; Lutosławski i Łowmiański po 7; Kościał- 
kowski 6; Pigoń 5; КагаНа - Korbutt i Opo 
czyński po 4; Massonius, Studnicki, Otręb- 

ski i Uziębło po 3; Ruszczyc; Chodynicki; Bos 
sowski; ks. Niemiro; Wysłouch i Szymański 
po 2 gł. : > 
Ulaser; Rabinowicz ks. Żongołłowicz; Limanow 
ski; Cywiński; Puciata; Dmochowski; Balinski; 
Brensztejn; Władysław Studnicki; i Staszew- 
ski po 1 gł. 

W dziale Pisarz: — St. Mackiewicz 
— 131 gl. 

Walerjan Charkiewicz 83; Leczycki 51; Ro 
mer Ochenkowska 35; Hulewicz 19; Reuttow- 
na 17; Łopalewski 13; Wit Święcicki 12; Obst 
10; Hłakowiczówna 9; Studnicki 8; Dobaczew- 
ska 7; Wyszomirski 6; Rafał Mackiewicz i 
Szantyr po 3; Życka, Gutowski i Dębiński 1. 
po 2; Stanisław Wańkowicz 2; Wokulska 2 

Hirszberg; Wierzyński; Rezen; Zdziechow - 
ski; Swianiewicz; Słonimski; Uziębło; Herma 
nowicz otrzymali po 1 gł. 

W dziale Artysta-Plastyk: 

Ruszczyc — 340 gł. 
Śleńdziński 17; Kulesza i Jachimowicz po 

15; Jamontt 11; Znamierowski 6; Horyd i 
Szczepanowiczowa po 4; Rouba 3; jarocki 3; 
Kuna i Achremowicz po 2 gi. : 

Siergiejewicz; Bałzukiewiczówna; Migdzy- 
błocki; Hoppen; Hermanowicz otrzymali po i 
głosie. 

W dziale Artysta dramatyczny: — p. 
Wyrwicz — 180. 

Osterwa 124; Młodziejowska 67; Wołłejko 
33; Zełwerowicz 14; Rychłowski i Szpakie- 
wicz po 5; Jasińska 4; Śmiałowski 2. gi. 

Małyniczówna; Wyrzykowski; Tatrzański, 
Dejunowicz; Siemaszkowa otrzymali po 1 gł. 

W dziale Działacz społeczny: — ks. 
Lubianiec — 86 gł. 

Brensztejnowa 65; Ostrejko 57; proi. Wła- 
dyczko 3v; dr. Brokowski 19; Raczkiewicz 17; 
Jeleńska 14; Żeligowski 13; Dobosz 11; W. 
Abramowicz 10; Kuszczyc 9; Kościałkowska i 
Wiłczewska po 5; ks. Maciejewicz i Kosciał- 
kowski po 4; Korolec; ks. Kretowicz i Na- 
grodzki po 5; Maleszewski; Zasztowt; Gutow 
ski; W. Staniewicz; Jan Piłsudski; Rodziewiczo 
wa, ks. Rzymełka, Czyż, Wygodzki, Kossowska 
Burhardtowa i Łukaszewicz po 2 gi. 

Szumański; Wł. Studnicki; Muchlińska; Ua 
widowska; Obst; biskup Michałkiewicz; dr. 
Jadwiga Suszyńska; Engiel; Suszczewska; Wie 
rzyński; Moszyński; Zmitrowicz; Dębiński; Ma 
tuszkiewicz; dr. Odyniec; Glokowski; Glatman; 
Merson; hr. Broel Plater; dr. Borowski; Zdzie 
chowski, Aleksander Meysztowicz; otrzymali 
Po 1 gt. 

W dziale Adwokat: — Mec. Zygmunt 
Jundził! — 157. gł. 

Engieł 65; Strumiłło 33; Jasiński 28; retru 
sewicz 21; Szyszkowski 19; Krzyżanowski i 
Wiszniewski po 15; Andrejew 8; Abramowicz 

Rodziewicz po 7; Czernichow 5; Foiejewski 
3; Kosinski; Smilg; Świda; Bajraszewis. i 
Zasztowt - Sukiennicka po 2 gł. 
Frydman; Kulikowski; Rutkiewicz; Wróblew 

ski; Zmitrowicz; Słonimski; Zagórski; Sopoćko; 
o Raczkiewicz; Turski i Sabiński po 

gł. 

W dziale Lekarz: — dr. Odyniec — 
32 gł. s 

Świda 84; Wiadyczko 44; Sumorok 41; 
Maleszewski 19; Tymiński 16; Rudziński 14; 
sztolcman 13; Michejda 12; Jabłonowski 10; 

Ki 10; jaźwiński i Januszkiewicz po 4; 
; Gerlee; Hurynowiczówna; Jasiński; 

‚ «oraniowicz po 3; Rose; Moszyński; Kun 
<ewiczówna; Brokowski po 2 gł. 

Petrusewiczowa; Jaszpan; Karnicki; Jako- 
wieki; Dziadul; dr. Jadwiga Suszyńska; Bą- 

dzyński; Schermann; Jankowska; Umiastowsk.; 
egiejko; Czarnowski; Zarcyn; prof. Szymań- 

Ski; prof. Orłowski; Szuniewicz; Szniolis i Ki- 
siel otrzymali po 1 gł. 

W dziale Pedagog: — prof. St. Koś- 
wski — 209 gł. 

„,Maciejewiczowa 73; Żelski 24; Zapašnik 
św; Massonius 10; Epsztejn 8; Matuszkiewicz 
ace pa, kowe; Trzeciak; An- 

$ « Hirszberg po 6; Cywiński; Swidowa; Muchlińska po 4; E aimiesia, 
na; Staniewiczowa; Wyszomirski; Świę:orzec- 
ki; Samolanis; Sztejnowa; ks. Marcinkowski po 
3; ks, Puciata i Krzyżanowski po Żgł. 

Czyżowski; Klawe; Morgenszter:; Paszkow 
Ska; jastrzębski; Lutosławski; Fedorowicz; 

idawski; Sumorokówna; Dmochowski; Kapp; 
ościak; Topór-Wąsowski; Jerzy Ostrowski 

— proi. 

Radjo wiieńskie 
PIĄTEK 6 STYCZNIA 

10,05 Transmisja nabożeństwa z Poznania; 
11.45 Transm. z portu lotniczego na Poruban- 

pod Wilnem; 12.10 Kom. meteor.; 12.15 Po 
ie symfoniczny z Filharm. Warsz.; Fotogra 
Sady — pogadanka; d. c. poranku; 14.00 
= 2 „veterynaryjne; 14.20 Muzyka; 14.40—- 

odczyt; 1500 2 pracy gospodyni wiejskiej — 
ko dla dzi sudycją wiejska; 16.00 Słucho- 

SKO A _CZIECI; 16.25 Mała skrzyneczka 
ty dzieci omówi Ciocią Hala; 16.45 Wierze ludowe w święto Trzech Króli; — odczyt; 

17.00 Koncert; 17.55 Program na sobotę; 18.00 
Muzyka lekka; wiad. bieżące; d. =: muzyki; — 
19.00 Polakom na Kowieńszczyźnie — pogadan 

gospodarcza prof. Wład. Studnickiego; 19,15 Rozmaitości; 19.25 Słuchowisko; 20.00" Poga- 
Fi muzyczna; 20.15 Koncert symfoniczny z 

ilharm. Warsz.; „Pod choinką” — felietonį d. 
€. koncertu; 2240 Wiad. sportowe; 22.30 Ko- 
munikat meteor.; 23.00 Muzyka taneczna. 

RY от О ММ 

Atak sercowy powodem fatalnego upzdku 
WILNO. Wczoraj kilka minut 

przed siódmą rano portjerka domu przy 
ul. Gdańskiej nr. 6, po wyjściu na ulicę 
usłyszała przez drzwi wejściowe do głów 
nej kłatki schodowej skomienie psa. 

Otworzyła drzwi i w cembrowinie 
klatki schodowej zobaczyła leżącego na 
ziemi prof. juljusza Kłosa, który wraz z 
rodziną zamieszkiwał w tym domu na 2 
piętrze. . 

W tym samym czasie wybiegła z 
mieszkania służąca proi. Kłosa, która 
słyszała jego kroki na schodach.. 

Portjerka przerażona zawiadomiła ro- 
dzinę, która skonstatowała już tylko 
śmierć profesora, spowodowaną pęknię- 
ciem czaszki. 

Profesor Kłos, wracając nad ranent 
do domu, musiał przechylić się przez ba 
rjerę schodów, stracić równowagę i 
spaść. Miejsce wypadnięcia określono na 
podstawie znalezienia laski i okularów. 
Położone ono jest stosunkowo niewyso - 
ko bo na załamaniu schodów pomiędzy 
I a II piętrem. Barjera również nie jest 
niska, a prof. Kłosowi, który był niedu 
żego wzrostu, musiała sięgać powyżej 

Ustalono, że prof. Kłos wraz ze swo- 
im psem wyszedł o godzinie 6-ej z 
dziekanatu Wydziału Sztuk Pięknych 
przy ul. Św. Anny, po całonocnym tam 
pobycie. Stróżka, która-wypuszczała pro 
fesora, nie zauważyła nic specjalnego w 
zachowaniu się profesora. Całą noc prof. 
Kłos pracował w swym gabinecie nad rę 
kopisem monografji Wilna na zamówie- 
nie pewnej firmy poznańskiej. 

Lekarz Pogotowia, które natychmiast 
przybyło na miejsce, stwierdził zgon 
wskutek rozbicia czaszki i wewnętrzne- 

«ва 
P.ątek 

Dzit 6 

Trzech Króli 
jutro 

Lucyana m, 
I ZAREBEWIT YI. 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE: 

Z DNIA 4 STYCZNIA 

Ciśnienie średnie: 774. 
Temperatura średnia: —3. 
"Temperatura najwyższa: —2. 

Temperatura najniższa: —3. 

Opad: —— 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: lekki spadek. 

Uwagi: pochmurno. 

PROGNOZA Р.1.М.-а 
na dzień dzisiejszy: 

Przeważnie pochmurno i mglisto. Lek- 
ki mróz. Słabe lub umiarkowane wiatry 
poludniowo - wschodnie. 

Wschód słońca g, 7,42 

Zachód słońca g 14,57 

— Dziś post nie obowiązuje! — 
Dziś ze względu na uroczyste święto 
Trzech Króli, pomimo piątku, post nie o- 
bowiązuje. 

NABOŻEŃSTWA 
— ADORACJA. Zarząd Katolickiego 

Związku Polek przypomina, że 6-go Stycz- 
mia, jako w pierwszy piątek miesiąca od- 
będzie się w kaplicy Serca Eucharystyczne 
go (Mickiewicza 19-2) Adoracja Przenaj- 
śniięfszego Sekramentu od godz. 4,30 do 
7,30, zakończona błogosławieństwem Prze- 
najświętsiz, Sakramentem, 

UA MIEJSKA 
— Komitet Rozbudowy. — Na  ostatniem 

swem posiedzeniu Komitet Rozbudowy przy- 
znał na niedokończone budowie w mieście —- 
6750 zł. Suma ta jest pozostałością po pożycz 
kach udzielonych poprzednio Komitetowi. 

— Nowe kioski gazetowe. — W dniu wczo- 
rajszym ustawiono w śródmieściu kilka  no- 
wych kiosków gazetowych, których wygląd 
bezwzględnie wpływa na wygląd estetyczny 
miasta. 

Dałsze kioski gazetowe 
że stopniowo owe kioski ustawione 
wszystkich rogach. 

— Ustawianie pionów. — Po smutnych do 
świadczeniach z t. zw. Tow. Elektrycznem n: 
gistrat przeprowadzał roboty eiektryczne we 
własnym zakresie. System ten nie dał również 
rezultatów, więc znowu wrócono do koncesji 
prowadzenia robót z przetargu.. K 

W sprawie tej odbywają się obecnie nara- 
dy w łonie magistratu. 

— ROBOTY MIEJSKIE W ZIMIE. — 
'Poszczególne wydziały magistratu, szcze- 
gólnie w sekeji techniczmej opracowują 
plam zatrudnienia bezrobotnych w okresie 
zimowych. Chodzi o utrzymanie ciągłości 
robot miejskich 'wi bież. sezonie jaknajbar- 
dziej celowio i z korzyścią dla miasta, przy 
jednioczesnem zatrudnieniu możliwie naj- 
większej liczby robotników. 

— CO BĘDZIE Z „АВВОМЕМ“? — 
W wyniku rozmów,  przeprojwadzonych 
przez magistrat z ikienownietwem „Arbo- 
11 okazuje się, że towarzystwo komunika- 
cyjne stanowczo wypowiada się przeciwko 
płaceniu 150 tysięcy zł. temuity dzierżawnej. 
Ponadto dyr. Massalski ma posażne wąt- 

pliwości, czy miasto wogóle może udzielać 
koncesję monopolową dla jednego nprzed- 
siębiorstwa, więc mimo że umowa zawarta 
jest na lat 10, „Awboni* miema pewności, że 
nie będzie miał w' przyszłości: konkurenta, 

Niepewność sytuacji i zbyt wysokie 
wiołady, woale nieprocenitujące, bowiem 
pnzedsiębiorstwo przynosi defiryt, zmusza 
„Arbom* do zaproponowania zmiany ry- 
czałtu dzierżawniego na opłaty w zależno- 
ści od! obrotów! (5 proc.), platne zdołu przy 
końcu nokiu, 

Stanowisko magistratu w tej sprawie 

są w robocie, tak 
będą na 

go krwotoku. Śmierć w takich wypad- 
kach następuje momentalnie. 

Władze sądowo - śledcze po dokona 
niu oględzin zwłok, zmuszone były nara- 
zie przewieźć ciało do kostnicy szpitala 
św. Jakóba i dopiero po całkowitem 
wyjaśnieniu okoliczności zgonu, wobec 
stwierdzenia tragicznego wypadku, ś. p. 
J. Kłosa wydano wieczorem rodzinie. 

W ubraniu zmarłego znaleziono nie- 
naruszony portiel z pieniędzmi, zegarek 
i inne przedmioty. Latarka elektryczna, 
której prof. Kłos używał na schodach, о- 
kazaia się popsutą. 

Wszystkie okoliczności wskazują, że 
prof. Kłos, będąc w klatce schodowej, 
poczuł się niedobrze. Z uwagi na to że 
cierpiał on na serce, niewykluczony jest 
atak sercowy. 

Tracąc przytoniność, chory opar się 
o barjerę i straciwszy równowagę, ru- 
nął w dół na kamienną posadzkę. 

* * * 

Senat akademicki Uniwersytetu Steiana Ва- 
torego zebrał się w dniu wczorajszym na пай- 
zwyczajne żałobne posiedzenie, na którem 
przez powstanie uczczono pamięć ś.p. Kłosa i 

ustalono szczegóły pogrzebu: 
Na ręce ]. M. Rektora nadszedł następują 

cy telegram kondolencyjny z Warszawy: 

„Z powodu tragicznego zgonu prof. Jutjlu- 
sza Kłosa, zasłużonego dla Wilna, składam na 
ręce Waszej Magnificencji wyrazy głębokiego 
współczucia. 

Marszałek Senatu WŁ. RACZKIEWICZ. 
Eksportacja zwłok z kaplicy przy szpitalu 

św. Jakóba do kościoła św. Jana odbędzie się 
w piątek dnia 6 bm. o godzinie 18. Nabożeń- 
stwo żałobne odprawione zostanie w sobotę 

dnia 7 bm. o godz. 10-ej. Po nabożeństwie 
nastąpi odprowadzenie zwłok na cmientarz Ros 
sa. 

  

ONIKA 
jest wyraźne: żadmiych ustępstw. Stroma 
prawna zdaniem czynniików: miejskich jest 
w całkowitym porządku i objekcje „Arbo- 
mu“ maležy uważać za pozbawione podstaw. 
Również o jakiejkolwiek konkurencji mo- 
wy być nie może. Wrazie niewpłacenia ma- 
ležnych 150 itysięcy, minę za zerwanie u- 
mowiy poniesie „Arbon*, który poza kau- 
cją 100-tysięczną, straci ponadto 200 tysię- 
cy zł., włożone w budowę garażów przy ul. 
Legjoniowej. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Klub Włóczęgów. — W sobotę dnia 7 

bm. w lokalu przy ul. Przejazd 12 odbędzie 
się 105-te zebranie Klubu Włóczęgów Senjo- 
rów. Początek o godz. 18. Na porządku dzien 
nym sprawy administracyjne Klubu, oraz od- 
czytywanie zgłoszonych artykułów do nr 5 pis 
ma „Włóczęga”. Obecność wszystkich człon- 
ków niezbędna. 

Następne kolejne zebranie Klubu odbędzie 
się w poniedziałek dnia 9 bm. na którem p. po 
seł St. Mackiewicz wygłosi referat pt.: „Stra- 
cone okazje polskiej polityki zagranicznej w -- 
statniem dziesięcioleciu". Wstęp dla gości za 
zaproszeniami piśmiennemi. 

— „Kwestja narodowošciowa w Polsce“.—- 
W sobotę 7 bm. o godz. 20 odbędzie się w 
Żydowskim Klubie Myśli Państwowej w lokalu 
przy ul. Niemieckiej 2 m. 21 herbatka z odczy 
tem p. Kazimierza Leczyckiego na temat „Kwe 
stja narodowościowa w Polsce". 

Po odczycie odbędzie się dyskusja. 
Wstęp za zaproszeniami, które wydaje sek 

retarjat Klubu w piątek od godz, 18 —20 i 
w sobotę od godz. 13—14. 

‚ — Opłatek POW. — W piątek 6 bm. odhę- 
dzie się w lokalu przy ul. św. Anny 2 opłatek 
peowiacki. Wstęp dla członków i wprowadzy 
nych gości bezpłatny. Początek o g. 18. 

RÓŻNE 
— Ulgi dla nabywców świadectw przemy- 

siowych. — Izba skarbowa upoważniona zosta 
ła do zwalniania z obowiązku 
świadectw przemysłowych te przedsiębiorstwa, 
których obrót roku 32 nie przekraczał 2 tys. 
zł. Wszelkie starania o ulgi lzba skarbowa — 
zgodnie z poleceniem centrali — winna załaj- 
wić do 1 marca. 

—Czas ochronny dła zwierzyny. — Od 15 
stycznia obowiązuje czas ochronny dła zajęcy 
—szaraków (do 20 października), dla zajęty 
—bielakėw (od 15 stycznia do 31 październi- 
ka), dla bażantów — kogutów od 1 lutego do 
31 października. 

— Poczta codziennie. — Agencje pocztowe 
na prowincji miały dotychczas tę ujemną stro 
nę, że listy i gazety z Wilna otrzymywały 2 
razy tygodniowo. Obecnie zaś, poczynając э@ 
15 grudnia agencje otrzymują pocztę codzien- 
nie. Ma to ogromne znaczenie dla wsi i mia- 
steczek, zwłaszcza dla tych, które prenumeru 

ia jakiekolwiek pismo codzienne. Oby jeszcze 
znalazła się jakaś instytucja, która zajęłaby się 
sprawą listonoszów, gdyż ich na wsi niema 
wcale. Wówczas usunęłoby się ważną dość b> 
lączkę nękającą prowincję. 

— Sklepy tytoniowe na wsi. — Ostatnio zo 
stały w każdej wsi bezpatentowe sklepy tyto- 
niowe, o ile czysty dochód nie przekroczy 30 
złotych. 

„Ministerstwo Skarbu liczy przez to na to 
zwiększoną konsumpcję tytoniu monopolowego 
i na całkowitą likwidację domowej ,„planta- 
cji“ t. zw. samosiejki (bakunu). (h.). 

— Two PŽP składa dowódcy I p. p. Leg. 
panu pułkownikowi Zygmuntowi Wendzie oraz 
całemu korpusowi oficerskiemu  najserdeczniej- 
sze podziękowanie za ofiarowane na gwiazdkę 
dla dzieci w schronisku im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 20 par bucików i 42 paczki sło - 
dyczy. 

BALE I ZABAWY 
— Staraniem Opieki Rodzicielskiej przy 

gimnazjum im. T. Czackiego odbędzie się dnia 
7 l. w sobotę o godz. 11 wieczorem w lokalu 
B. Sztralla (ul. Mickiewicza róg Tatarskiej).-— 
Dancing, z którego dochód przeznaczony jest 
na rzecz niezamożnych uczniów gimnazjum. 

Obowiązki Gospodyń i Gospodarzy raczyli 
przyjąć na siebie p.t.: H. P. Białoguska; T. 
Czernik; inżynierostwo M. Gaweccy; doktoro- 
stwo 1. Gerlee; profesorostwo S$. Hillerowie; 
inżynierostwo Jenszowie; mecenasostwo 5. Kap 
łanowie; mecenasestwo H. Korngoldowie; Ć. 
Markowska; major I. Matwiński; profesorowa 
Z. Michejdzina; dyrektorostwo S. Nestorowi- 
czowie; profesorowa W. Rydzewska; sędzina 

H. Sadowska; mecenasostwo N. Sejferowie; H. 
Skarżyna, iinżynierostwo S. Smorgońscy, nacze 
nik R. Szczęsny; dyrektorostwo Ś. Świętorzec 
cy; inżynierostwo M. Trojanowie; ]. Trzebiń- 
ska; dyrektorowa Z. Wyleżyńska. 

wykupywania 3 

Eksportacja z Kaplicy przy Szpitalu św. Jakóba do kościoła św. Jana odbędzie się w piątek dnia 

6 b. m. o godz. 18.ej. W sobotę dnia 7 b. m. o godzinie 10-ej rano Nabożeństwo żałobne, po którem 
nastąpi odprowadzenie zwłok na 

ur. 8. VIII. 1881 r. zmarł 5. I. 1933 r. 

cmentarz Rossa. 

O tych smutnych obrzędach zawiadamiają 

REKTOR i SENAT 
UNIWERSYTETU STEFANA BATOREGO 

X INŻ. JULIUSZ KŁOS 
PROFESOR WYDZIAŁU SZTUK PIĘKNYCH UNIW. STEFANA BATOREGO 

W WILNIE 
nad organizacją Oddziału Architektury. 

W lipcu 1921 r. zostaje wybrany na pio- 
Urodzony w r. 1881 w Warszawie, Ś. p. 

prof. J. Kłos po ukończeniu nauk gimnazjal- 
nych w Kaliszu i studjum na Wydziale inży 
nieryjno - budowlanym Politechniki Warszaw 
skiej i Wydziału Architektury Politechniki w 
Wiedniu, zajmował najpierw stanowisko inży- 
niera w stryjskim krajowym urzędzie budowla- 
nym w Gracu (1909—11), później zaś założył 
w Warszawie własne biuro budowlane, zajmu 
jąc się głównie architekturą kościelną  pala- 
cową. W ciągu dwu lat tuż przed wojną świa 
tową przebudował i odrestaurował m. in. sze 
reg zabytkowych pałaców, jak ks. Z. Lubomir 
skiego (w Małej wsi), ks. J. Radziwiłła (w Nie 
borowie), ks. Ferd. Radziwiłła (w Ołyce), hr. 
A. Sobańskiego (w Pietkėwce), hr. J. Tysz- 
kiewicza (w Spiczyńcach), hr. H. Bnińskiego 
(w Wacławówce) i w. in. 

Jednocześnie w tymże okresie rozpoczął swo 
ją działalność pedagogiczną i publicystyczną. 
W okresie wojny zorganizował w r. 1914 kursy 
architektoniczne dla studentów architektury po 
litechnik zagranicznych, brał czynny udział w 
zorganizowaniu Wydziału Architektury na Poli- 
technice Warszawskiej, zorganizował i prowa- 
dził archiwum fotograficzne i pracownię Tow. 
Opieki nad zabytkami, zorganizował wystawę 
architektury polskiej „Wieś i miasto" itp. 

Od r. 1916 rozpoczął wykłady na Wydzia 
le Architektury Politechniki Warszawskiej. W 
r. 1918 został powołany na stanowisko starsze 
go referenta do praw budownictwa krajowego 
w departamencie Sztuki M WR i OP, późmej 
zaś, po przekształceniu departamentu na Mini 
sterstwo Sztuki i Kultury został w niem kie- 
rownikiem Wydziału architektury. W r. 1920 
objął stanowisko naczelnika wydziału budowy 
i odbudowy w sekcji technicznej Zarządu Cy—- 
wilnego Ziem Wschodnich, a jednocześnie 1 7. 
1920 r. został powołany na katedrę architektu 
ry Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Ste 
fana Batorego. Na zew Ojczyzny zgłasza się 
jednak do szeregów wojskowych i odbywa 
kampanję przeciwbolszewicką w charakterze 
ochotnika, biorąc udział w obronie Warszawy. 

Po zwolnieniu z wojska wraca ś. p. prof. 
Kłos dó Wilna i rozpoczyna wykłady na 
Wydz. Sztuk Pięknych, pracując jednocześnie 

dziekana i piastuje tę godność w ciągu trzech 
lat; od r. 1926 również w ciągu trzech lat pia 
stuje godność dziekana Wydziału. 

Niezależnie od pracy naukowej i pedago- 
gicznej rozwija Ś. p. prof. Kłos energiczną dzia 
łalnosc społeczno - artystyczną, wykonywując 
szereg prac konserwacyjnych i  restauracyj- 
nych oraz pracując w szeregul instytucyjnej i 
organizacyj. 

Był ś. p. prof. j. Kłos członkiem Okręgo- 
wej Rady Muzealnej, Państwowej Rady Ochio 
ny Przyrody, Okręgowej Komisji Konserwater 
skiej, Mieszanej Komisji Konserwatorskiej przy 
Kurji metropolitalnej, Rady Budowlanej prz 
Dyrekcji Robót Publicznych w Wilnie, Komi- 
sji do Spraw Architektury i Urbanistyki przy 
magistracie m. Wilna, wice-prezesem Tow. Mi 
łośników Wilna, prezesem Stow. Architektów 
w Wilnie itd. 

Z prac drukowanych, dotyczących Wilna, 
przedewszystkiem należy wymienić znakemity 
przewodnik krajoznawczy „Wilno* (dwa wy- 
dania) oraz „Polskie Wilno“ — studjum © pol 
skości architektury Wilna, opracowane na zlece 
nie Delegatury Rządu, wydane po trancusku i 
angielsku dla członków Ligi Narodów w Gene 
wie (r. 1922). 

Z prac architektonicznych oraz inwentary- 
zacyjnych na szczególną uwagę i pamięć za- 
sługują: projekt wnętrza sali okrągłej w Kura 
torjum, projekt pomnika polegiym na Rossie, 
projekt pomnika Konarskiego; piace przy od- 
nawianiu gmachów uniwersyteckich,  kościo- 
łów: św. Kazimierza, św. Ignacego, Wizytek i 
w. in. 

Wspaniała dekoracja placu  Katedralnego 
podczas koronacji obrazu M. B. Ostrobramskiej 
była również dziełem ś. p. prof. ]. Kłosa. 

Ostatnią większą pracą Zmarłego było prze 
prowadzenie szczegółowych pomiarćw bazyliki 
wileńskiej oraz dokonanie podstawowych  ro- 
bót konserwacyjnych, mających na celu rato- 
wanie zagrożonej Świątyni. 

Roboty te, jak wiemy, doprowadziły @5 
wspaniałego i radosnego odnalezienia grobów 
królewskich. W. Ch 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Wielki na Pohulance. Dzisiejsza 
popołudniówka. — Dziś w piątek 6 stycznia po 
raz pierwszy popołudniowe przedstawienie hi- 
storycznego reportażu „Sprawa Dreyfusa" któ 
rej publiczność słucha w napięciu uwagi. Ceny 
o 50 proc. zniżone. 

Wieczorem o godz. 8 pełna pogody i sen- 
tymentu, doskonała komedja współczesna Pa- 
gnola (autora Topaza) „Marjusz z L. Wołłej 
ką i T. Koronkiewiczówną w rolach głów- 
nych. Komedja ta spotkała się z dużem uzna- 
niem prasy, publiczność zaś darzy ją gorącemi 
oklaskami. 

W sobotę i niedzielę „Marjusz”, 
— „Car Iwan Groźny”. — W końcu przy 

szłego tygodnia premjera arcydzieła literatury 
rosyjskiej „Car Iwan Groźny” A. Tołstoja w 
reżyserji Władysława Czengerego. Premjera 
ta już dziś budzi w mieście wielkie zaintereso- 

j aine.b 
wanie. 

— Stały teatr objazdowy teatrów miejskich 
ZASP w Wilnie. — Dziś w viątek publiczność 
Podbrodzia ma okazję zapoznania się ze świet 
ną sztuką Gabrjeli Zapolskiej ,„Panna Maliczew 
ska* w wykonaniu doskonałego zespołu teatru 
wileńskiego z Ireną Ładosiówną w roli tytuło- 
wej. Ceny miejsc od 50 gr. do 4 zł. Sobota 7 
bm. — „Panna Maliczewska* w Postawach, 
niedziela 8 bm. — „Panna Maliczewska* w 
Głębokiem. 

wieniu iowem. — Dziś o godz. 4 uka 
że się na przedstawieniu popołudniowem po 
cenach zniżonych prześliczna operetka Kalma- 
na „Fijołek z Montmartreu* w obsadzie premie 
rowej z udziałem J. Kulczyckiej i całego ze- 
społu artystycznego. Ceny miejsc zniżone. 

Wielka rewja „Yo-yo* w Lutni. — 
Dziś wieczorem o godz. 8,15 tradycyjna rewja 
świąteczna „Yo-yo”. Barwne to widowisko cie 
szy się powodzeniem ze względu na niepospo 
lity humor, oraz artystyczne ujęcie całości. — 
Bogaty program, w wykonaniu którego biorą - 
udział wszyscy artyści teatru Lutnia oraz ze- 
spół girls składa się z najnowszych pieśni, ak- 
tualnych piosenek, zabawnych monologów i 
skeczów, oraz efektownych produkcyj baleto 
wych. Tło dekoracyjne, odźwierciadlające zna 
ne dzielnice Wilna, wykonane zostało w pra- 
cowniach malarskich przez J. Hawrylkiewicza. 
Inscenizacja i reżyserja K. Wyrwicz - Wica- 
rowskiego. Ceny normalne, zniżki ważne. ju 
tro w sobotę po raz czwarty rewja „Хо-у2“. 

— Zniżki do teatru Lutnia. — Wielkie zain 
teresowanie wywołała wiadomość o wprowa- 
dzeniu zniżek do teatru Lutnia „które zastoso- 
wane zostały z dniem 1 stycznia rb. Przyjmo 
wanie zgłoszeń i wydawanie bloczków zniżko 
wych odbywa się w administracji Lutni od il 
do 2 p.p. z wyjątkiem dni świątecznych. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

REWJA:—Czar jej oczu. 
HELIOS Bezdomni 
CASINO — Książę student 1 Panienka 

i miljon!. 
PAN — Zungu. 
HOLLYWOOD — Ronny 
ŚWIATOWID — Pat i Patachon. 
STYLOWY—Król podziemi Paryża. 
LUX — Bezimienni bohaterowie. 

Z POGRANICZA 
— PRZEMYT. Na pograniczu polsko-li- 

tewskiem w ostatnim tygodniu świątecznym 
trzymano 11 przemytników z towarem war- 
tości 12 ys. złotych. Najwięcej zatrzymano cu- 
kru (1368) i tytoniu (115 klg.) 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„MARZENIE 22* — „CASINO*. 

Tytuł oryginalmy brzmi: „Panienka i 
miljon", podtytuł: „Życzemie 22”. 

Nasz (tytuł wzmaga waintošė emocjonal- 
ną treści — tym razem dość trafnie. 

Film jest francuski. Należy do kręgu 
wpływów: „Miljonu”* Rene Olaire'a, Ma. je- 
dmalk i siwioje własne walory. 

"Temat bardzo aktualny, prawdziwie 
kmyzysowy. — Plajta firmy perfumeryjnej 
i dość oryginalne sposoby ożywienia han- 
dlu są źródłem licznych i dobrych gagów, 

Mil jonerka nie jest miljonerką, ałe „Ma 
rzeniem 22“, poszukującem posady. Praw- 
dziwa miljonerka zjawia się w samą porę 
dla wyjaśnienia sytuacji w happy-endzie, 

Zarówmo treść, jak forma, tak i 'wtyko- 
mamie odzmacza się świeżością i poprawno- 
ścią roboty. 

Nikt się nie dziwi, że dla zgrabnych nó- 
żek milutkiej bohaterki (Madelaine Oze- 
vay) schodzą się do sklepu z perfumami 
tłumy pamów różnego wieku i kalibru. 

Para wspólników 'wraz ze swym po- 
mocnikiem jest w dobrym stylu komedjo- 

„Fijolek z Montmartre'u“. na przedsta- WYM. 
Na specjalne wyróżnienie zasługuje de- 

ikorator (mazwisko?), który wykazał bar- 
dzo dobry smak w urządzeniu wmętrz biu- 
A OR i sklepu perfum w stylu mo- 
lern. 

Film jesti przykładem, jak należy robić 
tego rodzaju komedje filmowe, co to jest 
humor i dobry pomysł. Do efektów monta- 
żąstych miema obraz ten pretensji, ale w 
swoim zakresie wypełnia wszelkie warunki 
dobrego filmu. 

W. nadprogramowym tygodniku są nad- 
zwyczaj interesujące zdjęcia: z popisów gim 
nastycanych. To jest klasa! 

Niech nasi sportowcy, mojnie trenūją- 
cy na P. O. S. zobaczą, co może dać tre- 
ning i racjonalna gimnastyka. й 

Najbardziej efekliowny jest popis gim- 
nastyki bez przymządów. Matematyczna do- 
kładność i precyzja mchów! może posłużyć 
za doskonałą lekcję pokazową idealnej za- 
pralwy lekkoatletycznej. Тай, С. 

w świętą noc cudów 
Dziś w święto Trzech Króli oraz w niedzie 

1 8 stycznia rb. odbędzie się w sali Zakładów 
Wychowawczych Wileńskiego Towarzystwa 
Opieki nad Dziećmi „przy ul. Jakóba Jasińskie- 
go 20 - 22 (boczna Sierakowskiego) tradycyj 
ne oratorjum Bożego Narodzenia pt. „W Świę 
tą noc cudów” opracowane według utworów: 
ks. St. Bulichowskiego, Lucjana Rydla, ks. Fr. 
Walczyńskiego i in. " 

W. programie następujące akty: 1) prolog; 
2) aniołek, dzieci i kwiaty u żłobka Dzieciąt- 
ka Jezus; 3) pastuszkowie i gwiazda; 4) na 
zamku Heroda; 5) żłobek — Królowa Korony 
Polskiej; 6) epilog. 

W akcji bierze udział około 60 osób. 
Początek o godz. 5 po południu. Bilety wste 

pu od 30 gr. do 1 złotego; miejsca stojące dl. 
dziatwy szkolnej po 20 gr. 

Dochód na cele zakładu dla sierot tamże. 

KŁOS 
Inżynier Architekt, Profesor nadzwycz. architektury, b. Dziekan 

wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego 

   

    
    
   
    

  

     

   

Dwie tragiczne trumny 
Jak są bolesne te straty — jak tragicz- 

ie są te dwie trumny — jak przerażająco- 
nieoczekiwane były te dwie katastmofy, 
które z szeregó:: pracowników uniwetsy- 
teckich wymwały bezlitośnie dwie ofiary !... 

Zaledwie przed kilku dniami odprowa- 
dziliśmy na cmenfiarz zwłoki śp. Haliny z 
Ursyn-Szmityrów Dowgielewiczowej, star- 
szej asystentki przy katedrze chemii fizjo- 
logicznej Uniwensytetu Stefana Batorego, 

Przypadek, okropny przypadek — i oto 
umwało się młode życie... Dziś już można 
wymówić te strasznie słowa: „nie żyje ,— 
dziś już można (temu uwierzyć... Nie, — u- 
wierzyć temu jeszcze nie można... Niespo- 
sób pogodzić się z myślą, że już się skoń- 
czyła droga życiowa Tej, którą na tę dro- 
gę w sposób samodzielny wkroczyla tak 
właściwie niedawno, — trudno przyjąć bez 
gwałtownego protestu tragiczną wiado- 
mość, ujętą rw. stawa szablonowych nekro- 
logów !... 

I trzeba długo, długo patrzeć na świe- 
żą mogiłę( aby wreszcie uświadomić sobie, 
że już się stało, że naprawdę wszystko jest 
skończone, że... 

Ale duszą targa bezsilny bunt: „Nie 
może być!* — a potem rodzi się łkające 
pytamie: „Dlaczego ?*... 

Może i dobrze jest umrzeć w młodości, 
alle jakże okropnie jest żegnać młodych... 

A. dziś już nowa iragiczna trumna: za- 
bił się, padając w: otwór, zrobiony na win- 
dę, profesor USB sż. Juljusz Kłos, To już 
drugiego profesora uniwersytetu zabija ją 
nieistniejące wileńskie windy !... 

Historyk architektury, raczej poeta ar- 
chitektury, przed którym stare kamienie 
zwierzaty się z majskrytszych swoich ta- 
jemnie, szczery miłośnik Wilna i nujbliż- 
szy współpracownik prof. F. Ruszczyca w 
dziele organizacji Wydziału Sztuk Pięk- 
nych USB, — jakże kochał śp. prof. J. Kłos 
nasze miasto !... Zmał każdy kącik wileński, 
każdy kamień, wtżył się :*: pnzeszłość Wilna 
i snuł piękny sen o wspaniałej przeszłości. 
Z pietyzmem uczonego i zapałem poety od- 
twarzał minioną świetność Wiłna i pragnął 
wychować na Wydziale Sztuk Pięknych sze 
regi architektów - artystów: Likwidacja 
Oddziału Architektury była dla miego cio- 
sem, który odczuł szczególnie boleśnie, 
gdyż to zmuszało go do zacieśnienia granie 
swej dzialalności. 

I oto nagle odszedł, — mieoczesiwanie, 
tragicznie... 

Jakaż to wielka strata dia Wiln4'... 
a 

‚ Uniwersytet Stefana Batorego w, Wił- 
nie w krótkim okresie świątecznych feryj 
po raz trzeci okrywa się żałobą... 

Nietylko Uniwersytet... 

baranńfinicha 
— CZY ULICA NARUTOWICZA JEST 

GORSZA OD INNYCH ? — Dużo możnaby 
napisać o oświetleniu ulic w Baranowi- 
czach, wiemy wszyscy, że jest omo niedo- 
stateczne, ale ma to nie nie poradzimy, do 
czasu wybudowania przez magistrat włas- 
nej elektrowni, 

Zdarzają się jednak wypadki horendał- 
ne: od kilkunastu dni przepaliły się lampki 
na skrzyżolnaniach kilku ulie i dotychczas 
mie zostały zamienione, a przecież na ulicy 
Narutowicza mieści się Starostwo i nale- 
ży ona do lepszych. 

Może pan' burmistrz natrze uszu, komu 
należy, gdyż jest to drcbma rzecz, którą 
można usunąć bez wielkich wydatków. 

— KTO ZABRAŁ TOREBKĘ ? Adams 
Marja zameldowała komiserj i й 
mdniu 31 grudnia «ктабойсто jej tonebikę, 

ktėna zaiwierala 20 zl. į dowėd osobisty. — 
Adamus podejrzewia o kradzież służącą Ol- 
gę Jewsienię. 

— ANI WEKSLA ANI PIENIĘDZY. — 
Gienewskaja Marja zam. przy ul, Żwirki 
przyszła ze skargą do komisarjatu PP., że 
będąc w posiademiu mweiksla na sumę 100 zł. 
wystawienego przez ;p. Jurewicza, oddała 
tenże 'wekse| do znealizowemia p. Judelowi 
Woibergowi, który miał biuro podań, lecz 
dotychczas, choć upłynęło 9 miesięcy, ami 
weksle, ani pieniędzy nie zwrócił, obec 
czego poskarżyła się policji, 

— PODPALENIE STOGÓW SIANA -— 
W nocy z 1 na 2 stycznia na łąkach oko- 

ło wsi Małe Łuki gm.jastr zębskiej, spaliły 
się 4 stogi siana, z których jedem ma szkodę 
Jama. Mikulskiego, trzy zaś Zapruckiego— 
Siamo nie było ubezpieczone. 

Wartość spalonego siana wiymosi około 
350 złotych. : 

Ofiary 
Zamiast powinszowań i wizyt noworocz- 

nych minister Jan Piłsudski na Wojewódzki Ko 
mitet do Spraw Bezrobocia — zł.100. 

Na bezrobotnych powiatu nowogródzkiego 
p. Jan Strawiński składa 10 zł. 

Oficerowie i podoficerowie 3 PAC składa- 
ją 8 zł. 76 gr. dia biednych dzieci bezrobot- 
nych m. Wilna do uznania redakcji. 

Nieprzyjęte 15 zł. przez pana W. Aupustow 
skiego składam na Kasę Pożyczkową Bursy 
żeńskiej USB M. Pawłowska. 
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Dziewięciu najbardziej zasłużonych Wilnizn 
Kupon ten należy wyciąć i po należytem wypełnieniu przesłać, lub zanieść do redakcji 

(Zamkowa, 2) 

Wpisać należy nazwiska wybitnych przedstawicieli różnych zawodów, którzy szczegól: 
nie się zasłużyli wobec Wilna. 

Ankieta dotyczy 

Ci, z biorących udział w ankiecie, 

tylko osób żyjących, — tak miężczyzn, jak kobiet. 

których wszyscy kandydaci (lub zdecydowana 
większość) zwyciężą w plebiscycie, otrzymają nagredy. Dlatego też uprasza się o czytelne 
wpisanie swego nazwiska i 
Zz podpisanemi. 

adresu, ałe ankiety nadesłane anonimowo będą liczone narówni 

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

NAJBARDZIEJ ZASŁUŻENI WILNIANIE 

‚ Кар ап 

. Uczony 

. Pisarz 

„ Artysta-plastyk . 

. Artysta teatru . 

. Adwokat 

. Lekarz . 

o
m
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. Pedagog . 

. Działacz społeczny. . . . „ia 

  

  

grodźięhyk 
— SĄD GRODZKI W NOWYM LOKIA- 

LU. — Z dniem dzisiejszym biura Sądu 
Grodzkiego zostały przeniesione de nowe- 

ge, własuego lokału przy placu Tyzenhau- 
za. — Sąd mieści się w pięknym partero- 

— 

Džwigkowlac 
Kino „POLONJA“ pPacztowa 4. 
AK TRADE Тьа 

Dziš i dai następne!!! 
Superszlagier sezonnii. 

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

nie mówi ceły Świat p. t. 

Na rozkaz kobiety 
W tem arcydz. dźwięk. POLA NEGRI 
przeżywa dranzt niezwykłej kobiety, 
którą potęga azs wyniosła z ulicy 

na tron 

— 

    KiAO „PALACE“ 
Orzeszk. 18. 

Dziś! Marlena vietrich, Igo Sym, 
Nina Vanna i Wili Forst w żywio- 
łowym dramacie z życia ulicy, która 
rodzi niekiedy wonne kwiaty na bag- 

nisku p t. 

„Giełda Miłości" 
(życiowi pajace) 

Wykolejone kobiety — Wielka miłość 
dziewczęcia z bruku — Rekiny wielko 

miejskie, 

wstep 49 gr.      
   

| 
|| 
  

KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATZWID= 

UŻODNO, Brygtdzka 2. 

Prawdziwa nczta 

  

  

Feczątuk saźNSÓ * 
9_g. 6.38, — 8, — 18 

  

wym: budymniku, specjalnie ma Sąd przebu- 
dowanym. 

Pienwisze posiedzenie Sądu w nowym lo- 

kalu odbędzie się w dniu 13 bm, 
— ROZPRAWA SZPIEGOWSKA. Sąd 

Okręgowy w Grodnie jw: dniu 12 bm. bę- 
dzie wozpatrywał sprawę Wincenitego Bu- 
dziłły i innych :w liczbie 12 osób, oskaržo- 
mych o należenie do organizacji szpiegow- 

skiej. 

— DWA LATA WIĘZIENIA ZA KRA- 
DZIEŻ FUTRA. — Sąd Grodzki w Grodnie 
rozpatrywał sprawę Stanisława Sobolew- 
skiego i Jana Gołąba, oskarżonych o kra- 
dzież futra na, szklodę Gierszuniego w: Grod- 
mie .Obydjwaj oskarženi przyjechali do 

Grodnja ma gościnne występy, mając za so- 
bą „chllubną” pnzeszłość. Sobolewski był 
karamy za kradzieże 10 razy, a Gołąb mi- 
mo swiego młodzieńczego wieku, gdyż liczy 
lat 16-cie, miał za sobą trzy wyroki ska- 
zające. 

Dźwiękowiac 
Kino „APOLLO“ 

BRaminik. 98. 

Wstęp od 49 gr. 
Potężne arcydzieło twórcy „Wieikiej 

Parady" reż. King Vide'a 
CZEMP 

tilm odzuacrony 1:szą nzgrodą przez 
Akademję Sztuki Filmowej w Ameryce 

W rolach głównych; Walace Beery 
niezapomniany Butch'z Szarego Domu, 
orsz fenomenalcy 7-io letni Jackie 
Cooper wszechświatowo nznany za 
następcą Jackie Caogana, I+cz o cała 
niebo przewyższający talentem. 

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

Czemp! To lilm dla męźczyzn, któ 
rych oczaruje historja wielkiej miłości 

ojca do syna i syna do ojca 

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

  

  

  

  

  

Dziś wstęp od 75 gr. 
artystyczna! Jest to gorący szept słów 

miłosnych! 
Przepiękne malownicze widoki południowych Włoch. Melodyjne 
piosenki neapolitańskie, wspaniałs tcanące prawdziwem uczn- 

ciem sceny erotycz1e Maria Bail i Jean Murat. 
Arcylilm śpiewno dźwiękowy 

JASŻA JEST NOC" 

  

  

FIRMA RADJOWA „„ŁERNEBĘ* 
Grodno, ui. Gominikańska 1 tel. 186 

Konto czekowe P. K. O. 82.157. 

"POLECA ŻA 160 ZŁ. GOTÓWKĄ 
s-iampowy odbiornik radjowy, z lampami 

głośnikiem akumulatorem, baterją anodową 

i sprzętem antenowym 

wpłacić na P.K.O. N. 
zaliczeniem. 

Przy zamawianiu należy 
82,157 zł. 20. Pozostałość za 

ES. 25 a - = | 

  

FRANCISZEK PAKKARD 29) 

Podwójne życie Jimmy Dala 
Na schodach rozległy się kroki. Me- 

yers wracał. Dal ukrył się za drzwiami. 
Morderca wszedł i zatrzymał się przy 

stole. Przez kilkadziesiąt sekund przekła- 
dał pieniądze, rozkładając do wszystkich 
kieszeni, potem wyjął rewolwer i poło- 
żył na stół, po rewolwerze, wyłoniły się z 
głębokich czeluści: strzykawka do za- 
strzyków i list w niezaklejonej koper- 
cie. Rozkładając to wszystko na stole, 
Meyers drgnął nagle: to Hegan ięczał od- 
zyskując przytomność. 

Ranny otworzył oczy i 
po pokoju. Wreszcie zatrzymały 
nienawiścią na Meyersie. 

— Łotr, morderca! Ty. imie... ja ci 
tego tak nie puszczę! 

Hegan usiłował wstać, ale Meyers kop 
nął go znowu i potrząsnął groźnie rewol 
werem. 

— (Ciszej tam!. Bo ja sam skończę z 
tobą, nie robiąc kłopotu policji! 

Roześmiał się złowieszczo. 

— Rozumiesz? Aresztują ciebie, pod 
zarzutem morderstwa Doyla i kradzieży. 
Rozumiesz? Za to ciebie bratku, po głów 
ce nie pogładzą! 

Hegan rzucał się na podłodze. 
— Nic, nic, nie ruszaj się, — drwił 

Konny Meyers. — Ja ciebie. nie zaare- 
sztuję, zostawiam to policji. To nie moja 
sprawa... Ja tylko na wszelki wypadek 

obejrzał się 
się z 

  

Wydawca: Stanistaw Mackiewicz. 

zrobię tobie malutki zastrzyk, żebyś się 
stąd do rana nie ruszył. 

Twarz Hegana zrobiła się zieloso- 
szara, w oczach palił się strach i chcl- 
wość: zobaczył na stole pieniądze. 

—Morderstwo! — wrzasnąt.. --- Nie- 
ma żadnego morderstwa! Nie słyszałem 
o żadnym Doylu? Powiedziałeś, że to 
twoje mieszkanie i naiąłeś mnie do po- 
mocy. Mówiłeś, że chcesz zbudować n0- 
wy kominek, a ten rozrzucić. Mówiłeś, 
że zapłacisz mi za to! 

— Prawda! — roześmiał się Meyers. 
— Mówiłem. A ty głupcze uwierzyłeś? 
Miałbym dobrego robotnika! Masz taką 
reputację, że nikt tobie nie da uczciwej 
roboty. Powiedziałem, że ty zabiłeś Doy- 
la. Ot, masz, przeczytam tobie: 

Wyjął z koperty kartkę i przeczytał: 
„Do policji. — Luter Doyle zabity 

dziś wieczorem w domu Nr. 67  ulica.. 
Znajdziecie jego ciało na drugiem piętrze. 
Jeżeli chcecie wiedzieć, kto zabił, idž- 
cie na pierwsze piętro. 

Gotowy do usług Przyjaciel". 
Hegan milczał, usta jego poruszały 

się, ale język odmówił posłuszeństwa. 
— Rozumiesz? Możesz  odszczeki- 

wać się, ile chcesz. Tak tobie i uwierzą! 
Dwa razy przerywałem tutaj wszystko 
— i nic a potem znalazłem papierek ze 
znakami i rysunkiem kominka.  Zrozu- 

  

Przestępcy zostali zatnzymani o godz. 

11 w nocy, gdy wraz ze skradzionem fu- 
trem usiłowali, wyjechać do Warszawy. 

Po rozpatrzeniu sprawy, Sąd skazał St. 
Sobolewskiego nia. 2 lata więzienia, zaś Ja- 
na, Goląba uniewimnił. 

— DANCING - BRIDGE W KIASYNIE 
GARNIZONOWEM. — Zarząd: Oficerskie- 
go Klubu Garmizonowiego iw! dniu 7 stycz 

nia. br. urządza Dancinig-Bridge, przezna- 
czając cały dochód z zabawy ma zatrudnie- 
nie bezrobotnych przy pracach kościoła 
Garnizonowego. 

Wstęp dla bywalców i sympatyków klu- 
bu 1 zł., od członków i ich rodzim 50 gr. 

— ROSYJSKA ZABAWA TANECZNA 
W sobotę 7 stycznia br. iw pierwszy dzień 
świąt Bożego Nanodzenia, Kulturalno-Oś- 
wiatowie Koło Młodzieży RoSsyjskiej „Ki- 

tež“ przy D-nie Skautów! Rosyjskich urzą- 
dza; w sali: Związku Kupców, ul, Zamkowa 
3, wiieczór świąteczny z bogatym progra- 
mem koncertowym. Wistęp jedynie za za- 

proszemiiami. Cena biletu 1 zł. Początek o 
godz. 9-tej. 

ŚLIZGAWKA W OCZEKIWANIU 
MROZU. — Jak się dowiadujemy, Zarząd 

KS. „Cresovia”* poczynił wszelkie przygo- 
towania do urządzenia toru łyżwiamskiego, 
a jedyną przeszkodą ku temu, jest brak 
mrozu, kitóryby płytkie jezioro na kortach, 
zamienił ma 'taflę lodu. 

Jeżeli! pogoda pozwoli, to uroczyste о- 
twiarciie ślizgajwiki odbędzie się w święto 
Trzech Króli. 

— ZAPRAWA NARCIAP XA. W so- 
botę dnia 7 stycznia br. c „odz. 8,30 ma 
Iboisikiu ośrodka 'WIF odbędzie się sucha za- 
prawa manciarska (dla członków hufeów P. 
W., niieumiejących jeszcze jeździć ma nar- 
tach. 

Zapisy ma kurs przyjmuje kamcelarja 
Okręgowego Ośrodka WF w dmiu 5 i 6 b. 

m. iw: głodzinach od 9 do 11-tej. 
— ZAMKNIĘCIE NAJLEPSZEJ KA- 

WIARNI W GRODNIE. — W tych dniach 
została zamknięta najlepsza kawiarnia i cu 
ikiennia grodzieńska „Cafe de 1Furope". 

Przyczyną zmknięcia kawiarni były wy- 

górowiane żądamiia: właściciela domu, który 
żądał miewspółmiernie wygórowanego Ко- 
mornego. 

Był to zresztą jedyniy lokal, w którym 
gromadziła się w godzinach popołudniio- 
wych elita miejskiego towarzystwa. 

— Z TEATRU MIEJSKIEGO. W re- 
žyserji dyr. J. Krokowskiego — sztuka 
Rostworoqwskiego pt: ..1T mety*. 

Premjera tej sztuki , *' majbliższym cza- 
sie. 

— KOMUNIKAT KINOWY. — Wkrót- 
ce im kinie Apollo, przy ul. Dominikańskiej 
26 wyświetlany będzie film pt: „Pogromcy 
Przestworzy”, który jest, arcydziełem itech- 
miiki filmowej. : 

— TEATRZYK SZKOLNY BERNAR- 
DYŃSKI. — W dniach 6 i 8 stycznia br. 
dziatwa szkolna odegra „Jasełka w 5 ak- 
tach (odsłonach), urozmaicone śpiewam: i 
tańcami narodowemi i famitastycznemi. 

Ceny miejsc od 30 gr. do 1,50 zł. 

— WIGILJA W BURSIE ŻEŃSKIEJ 

ZPOK. — Dzień przed wyjazdem pensjona- 
mek do domu ma święta. — Nić serdeczna, 
łącząca wiychowanki z Zarządem 7РОК. u- 

:zewnętrzmiła się w wieczerzy wigilijnej. — 
Młodzież przybrała salę jadalną gałązkami 
świerkow'emi oraz ozdobioną choinką. Sto- 
ły nakryte odświętnie nęciły wzmok różny- 
mi smakołykami. 

Jedna z wychowamek powitała panie z 
zamządu (ZPOK. serdecznemi słowami, ła- 
miąc się opłatkiem składała mietylko ży- 
czenia, ale i podziękowiamie za troskliwą 
opiekę, jaką zawdzięczają specjalnie p. 
przewodniczącej driowej J. Teliżymnie, kitóra 
słvą troskliwością stwairza im w bursie at- 
miosferę rodzinną. Z serdecznem rozrzew- 
nieniem podziękowała p. Teliżyna dziew- 
czymkom za docenianie pracy ZPOK, za- 
grzewając je, by w przyszłości pracą dla 
dobra Państwa i Ojczyzny odpłaciły trud, 
jaki obecnie ponosi się koło ich wycho- 
wania. 

Po spożyciu wieczerzy zostały pensjo- 
narki obdarowane upominkami, na które 
specjalnie zasłużyły, wykomując piękne o- 
zdoby ma choinkę ma. kiermasz gwiazdkowy 
Następnie adśpiewamo szereg kolend, po- 
czem mastąpiła wspólna fotografja, uwiecz- 
miająca roześmiane oblicza młodzieży, ła- 
two wiehodzącej w czar beztroski, czego my 

młodości wi głębi duszy serdecznie zazdroś- 
cimy. A. F. 

  

  

miałem o co chodzi. Patrzę, a tu dla je- 
dnego człowieka na tydzień roboty! Wy- 
brałem sobie takiego człowieka odrazu! 
Wiedziałem, że ty będziesz dobry do te- 
go. A, żeby nam nikt nie przeszkadzał, 
zabiłem Doyla. Papierek ze  znakami, 
gdzie skrytka, wsunąłem do szufladki w 
twoim nocnym stoliku. A to dlatego, ze- 
by policia miała wszystkie dowody. Ro- 
zumiesz? Więc nie radzę nawet zaprze- 
czać przed sądem. I co ty im możesz po- 
wiedzieć? Mnie ty nie znesz, widziałeś 
mnie wczoraj pierwszy raz Jeżeli nawet 
uwierzą tobie, toi tak mnie nie znajda. 
Kogo będą szukać? Człowieka z rudemi 
włosami? Mało to u nas ridych włóczy 
się! 
‚  — Boże! — jęknął Hegar, drżąc jak 
w gorączce, — Łżesz!... iv tego nie zro- 
bisz!.. Tylko straszysz, priawda?.. O, Bo- 
że., nie nie!.. 

Dal zaciskał pięści. Teraz rozumiał, 
wszystko wiedział. Ona miała rację — 
to było coś dla „Szarego Znaka*. Ach, 
łotr! Meyers nietylko zamordował czło- 
wieka, ale chciał wysłać mna szubienicę 
— niewinnego człowieka! No dobrze! 
Położył rękę na rewolwerz '. Nie, jeszcze 
nie koniec. jeszcze on — Lu nie powie- 
dział ostatniego słowa! 

Przytajony za drzwiam: wsłuchiwał 
się w szepty. Nagle doleciał z odcali no- 
wy dźwięk. Na ulicy, przed domem ze- 
trzymał się samochód. Hegan wył z roz- 
paczy i strachu, błagał o litość. Meyers 
spokojnie włożył list do koperty i poł:- 

  

  

Dziś! wiELK= PREMIERA Cudowuej Rzpsodji Dwóch Serc wysnutą przez 

Janet GAYNOR, Charies FARRELLA  » aunorszys i najpotężniejszy m filmie 
„CZAR JEJ O©CZŁU wspaniała wystawa, Wzrnszająca treść Piękna muzyka piosenki. 

Na scenie: Solista Baletu Królawskiej Opery w Bsigradzie 
Cyryi Januszkowski Zz partnerką Erną oraz Chór Rewellersėw J, Świętochowskiego. Początek seansów o g. 

Dźwiękowe-kino 

„REWJA“ 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5. 

Drukarnia wydawnictwa „SŁOWA* 

4, 6, 8 i 10 niedzisię i święta o godz. Ż.ej 
Od soboty „ZEMSTA TONGA'' echa chińskiego kwartału San F ancisco. 

  

DZWIĘKOWE KINO 

„CASINO“ 
Wielka 47, tel. 15 41 

Dziś! Wielki świąteczny podwójny program! 

"KSIĄŻĘ $T 

Nad program: Urozmaicone dodstki dźwiękowe. 

UDERT 
z bożyszczem tłumów, słynnym RZĄGREĄ ROWARRO В 

г)ше:оіцорнеіпр‘і.рьи'в_кд ' ц"'вц 

Początek o godzinie 2-ej; 

  

Dziš premjera! 
Potężny film egzotyczny, lączący w scbie uczucie, nastrój i piękno 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 528 [ 

Wielka epopea miłości i bohaterstwa w dzikiej niebezpiecznej džungli 

W roli głównej: Nowa sława Ameryki CECYLIA PARKER. 
Nzd progr.: Arcyzab. komedja w 2 akt. „„SLIM SUMMERVILLE W OPZŁĄCH" 

Se-nse: 4, 

Film, który porwie 

UM GU 
6, 8 i 1015. W dnie świąteczne od gudz. 2 ej 

wszystkich 

  

  

Dziśl Najnowszy film prod. SOWAIRO w MOSKWIE, który uc ynił przewrót w wszechświatowej kinesztograłji 

Dźwiękowe 

Kino 

HELIOS 
BEZDORNI ( 

Reżyserja genjalnego Mikełaja Ekka. — 
Film, który zaciekawi wszystkich. — Film ten musi kaźdy zoba 

DJALOGi 

Putiowka w żyźń 
Droga do życia 

W JĘZYKU ROSYJSKIM. — 
szyć. — Nad program; Atrakcje dźsiękowe. — Na 1-szy 

Seaus ceny zniżone. Seansy o godz. 4, 6, 8, i 1020, w sobotę i niedzielę o! g. 2rej. 

  

Dźwiękowe kine 

HOLLYWOOD 
Mickiewicza22 

tel. 15-28, 

Ceny najnizsze w Wiinie: Parter na wszystkie seanse od 25 gr. 
„Dziś! Przepiękna operetka francusko niemiecka, Świetna 

muzyka Emeryka KALMANA — Z udzisiem gwiazdy ekrann 

KATY DE НАбУ RONNY 
Ciekawa treść! Przepyszne zdjęcie! Tańce! Muzyk:! Śpiew! Nad progr.: Atrakcje dźwięk. Pocz, 4,€, 8i 10.15, w d. św.o 2. 

— GWIAZDKA DLA BEZROBOTNYCH 
W SŁONIMIE.— ZPOK. w Słonimie prag- 
nąc ulżyć niedoli bezrobotnych w naszem 
mieście, za'iniejował zbiórkę odzieży pośród 
zamożniejszych obywateli. Społeczeństwo 
slonimskie co mogło dało, lecz była to kmo- 
pla na morze nędzy, która zalewa maszych 
najbiedniejszych. Aby choć w części na- 
kmyć zziębłe i nagie prawie dzieciny, zaku- 
pił ZPOK. pewną ilość swetrów, getrów, 
nękawiczek, pończoch, chust ciepłych, kalo- 
szy, bucików, płótnia na bieliznę, flaneli na 
sukienki į ubranka i obdarowano tem 130 
rodzim bezrobotnych, udzielając jeszcze maj 
więcej potrzebującym produktójw: żywnoś- 
ciowych i opału. 

Wysiłek podjęty przez ZPOK. dzięki 
pomocy społeczeństwa naszego, władz i 
chętnej współpracy pań członkiń, pozwolił 
obetrzeć trochę tez ze zmarzniętych policz- 
ików biednej dziatwy. 

Wszystikina, którzy iwispółpracowali w 
tej akcji, składa Zamząd ZPOK. serdeczne 
„Bóg zapłać”. А. Е. 

  

— TRZECI W. DYSKUSYJNY. 
Sekcja Kulturalno - Oświatowa BBWR. u- 
rządza w sobotę dnia 14 stycznia br. w „O- 

gmisku“ trzeci z rzędu Wieczór dyskusyjny. 
Na program złożą się: a) omówienie prze- 
dyskutowanej na poprzednim wieczorze 
kwestji współpracy ze wsią i programu, b) 
referat o komuniźmie, c) dyskusja przy 
herbatce. Początek o godz. 19-tej. Wstęp 

bezpłatny. 

— OBÓZ ZIMOWY 3-CIEJ DRUŻYNY 
HARCERSKIEJ. — Dnią 3 bm. Drużyna 
harcerska im. Marsz. J. Piłsudskiego wy- 
ruszyła w. całym ekwipunku i umunduno- 
waniu ma. dwutygodniowy obóz zimowy do 
Horodziłówiki,. W założeniu obóz miał ma 
eelu przeprowadzenie imistruktorskiego kur 
su jazdy narciarskiej. Pomiieważ zaś w te- 
renie-niema zupełnie śniegu, nosi on cha- 
rakter wyszkoleniowiy łyżwiarski (w tym 
celu urządzają harcerze w H. ślizgawkę) 
i przygotowania (do stopini. harcerskich. O- 
gółem w obozie uczestniiczy 17 osób. 

Bardzo dziwniym tylko wydaje się fakt, 
że komendant pow. PW. mie przyszedł dru- 
żymie z żadną (pomoeą, tembardziej, że jest 
to jedymy obóz zimowy na (terenie ziem 
pėlnocno - wschodnich. 

zał brzeg, zaklejając ją. Obaj nie słyszeli 
odgłosów z ulicy. 

Nagle na dole z trzaskiem otwarły się 
drzwi. Rozległy się głośne okrzyki. Po- 
licja! Ktoś zdążył dać znać policii o zbi) 
dni. Dal myślał błyskawicznie: trzeba ra- 
tować Hegana.. i nie wypuścić Konny 
Meyersa 

Meyers zerwał się nagle od stołu: do- 
słyszał teraz podejrzane odgłosy z dołu. 
Ludzie, wchodzący na schody zatrzymali 
się. Rozległo się łomotanie do drzwi : 
głośne żądania otworzenia. 

Cień ludzki skoczył ku drzwiom, 
Dal rzucił się ku niemu. 

Przed oczyma błysnął ogień i osma 
lił rzęsy. Wystrzał ogłuszył go na chwilę, 
ale kula przeleciała mimo. Zanim Konny 
Meyers zdążył pociągnąć po raz drugi 
za cyngiel, Dal schwycił go w objęcia. 
Policja za drzwiami zrozumiała, że zbrod 
niarz nie chce się poddać i strzela do 
przybyszów przez drzwi.Rozległ się znów 
huk, tym razem z poza okna --- kula strze 
lającego za oknem policjanta musnęła u- 
cho Dala, potem uderzyła w czoło Mever- 
rsa i zbiła go z nóg. 

— Prędzej! — Jimmy Dal przeciął 

a 

sznury, krępujące Hegana, jednem  ude- 
rzeniem noża. — Bierz papier z jego rąk! 
Gotowe? 

— Tak, — mruknął oszołomiony Me- 
gan. 

—- Tędy, prędzej! 
Dal chwycił go za rękę i pociągnął 

za sobą do kuchni. 
— Prędzej, prędzej! — powtarzał, po 
  

  

   

  

Galanterja 

„Brótlło Polskie 
Wilno — Wileńska 29. 

Poleca nowości sezonowe 
udzisla rabatu Ś siątecznego 

RUTYNOWANY 
BUCHALTER $ 

IKuPNo 57 dużą praktyką banko- 

! SPRZEDAZ ма, handlową i w 
"TYCETYYYYYYYYWYYYYY* sprawach podatko - 
  -— wych poszukuje 
PIANINO na wyjazd za aa 

koncertowe nowe —do wynagrodzenie. — La-* 
sprzedania niedrogo. — skawe oferty do adm. 
Mostowa 12 — 17 — „Slowa“ pod „Buchai- 
irentu. tei = 

  

Buchalter.rzeczo- Lokale 
  

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, u- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetycz- 
ny twarzy. Masaż ciała, elektryczny, wy- 
szczuplający (panie). Natryski „Hormona'* 
według prof. Spuhla. Wypadanie włosów. 
łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosme- 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

WAŁ: 

znawca 
obeznany 2e sprawami 
podatkowemi poszukuje 
stałej lub akordowej 
pracy. Organizuje księ- 
gowość dokładną i u- 
proszczoną według sy- 
stemów najnowszych.— 
Udziela lekcyj w za- 
kresie Dbuhalterji bzn- 
kowej, handłowej i 

FTYTTYWYVYVYVVYVYYVY 

ilulb2 POKOJE 
umeblowane, używal- 
nością salonu, łazienki 
fobre obiady na f£ą« 
danie, — Objazdowa 6 
m. 7 od 3 do 6-ej. 

POSZUKU JĘ 
3 pokoi z kuchnią i Z przemysłowej. UL. Mo- 
wygodami. — Zgłosze- Daszki 38 = E 
nia w redakcji pod W. __ 

  

к— RZADCA 
LTL" — Tolny z diugolėtaii 

Mieszkania praktyką i“ dobremi 
2 pokoje z kuchnią d+ Świadectwami — kawa 
wyuajęcia, Dowisdzieć |er lat 45 szuka pracy 
się Białostocka 6 -- | jakiejkolwiek do mająt-   

<odziennie od 3 pepoł ku za utrzymanie. Ad 
  

DOKTÓR 

Janina Piotrowicz - Jarczenkoga 
ordynator Szpitala Sawicz 

cheroby skórne, weneryczne i moczopłciowe 
przeprowadziła się 

Wileńska 34 II piętro 
przyjmuje od 5 — 7 wiecz.   do 4.30 

7 2 MIESZKANIA 
DO WYNAJĘCIA 8 

ul. Orzeszkowej N Н 
Ž > ь j starszy, wszech- 

(nadają się na biuro sironnie wykwalifikc- 
lub szkołę), dowiedzieć wąsy uczciwy, praco- 
się u dozorcy. wity, sumieuny, trzeżwy 

res w redakcji pod — 
= Ržadca“ 

Kamerdyner   
  

  

  

PEZZECZEB służył w większych 
Lekcje domach, E PE 

= LL weń zaraz w jakimbądź cha- 
mozna Dr. WSIÓSOR сориииереищиот pukienze — wymageaie 
Lekarze weneryczne, moczo - iekcyj francuskiego skromne. Posiada dobre 

„ płciowe, skórne. Ul. | ie —-—niedro Świadectwa. Adres w 
БЕНЕЛЕО КОСОа Wleń ‚ — когерекусе — еаг = -_ Wileńska 7, tel. 10-67.* co Mickiewicza 42 ... Redakcji. 

DOKTOR BULWY 8 TT tel. 704002 — sA 
Я r "po pol. E a a 

Żeliowicż DOKTOR waaaanaannanakenam  POPIERAJCIE 
chor. skórne, wenery - B iu PR 8 87 icz 
czne, narządów MOCZO- choroby weneryczne — 

skórne i moczopłciowe. wych 
ой 9 @ 1, ой 5 do 8 

wieczorem. 
DOKTOR 

„LEI WILL) Or Ginsberg 
narządów * moczowych 
od 12 — 2 i od 4--6 
ul. Mickiewicza 24. Wjleńska 3, od 8 — 1 

tel. 277. i 4 — 8. Tel. 567. 

WIELKA 21, tel. 921 
ой 9 — 113 — 8 

W.Z.P. 23 

  

pychając przed sobą z trudnością trzy- 
mającego się na nogach pijaka. — Ci- 
szej! Nie hałasuj! Może znajdą go i u- 
spokoją się. 

Hegan szedł zmieszany i niemty, po- 
tykając się i dysząc ciężko. 

Dal podniósł klapę w podłodze i we- 
pchnął go do piwnicy. Na chwilę zami- 
gotało Światełko, na schodkach, . wiodą 
cych do piwnicy. Dal krzyknął głucho: 
w ręku Hegana była tylko połowa listu. 
Druga połowa została w ręku zabitego 

Meyersa! 
— Hegan, gdzie jest druga 

listu? 
— On... on trzymał tak 

bełkotał Hegan,, Czy to źle? 
kajmy prędzej.. prędzej stąd! 

„Czy to źle”! Szczęki Dala ścisnęły 
się w powstrzymywanej wściekłości. Ależ 
to oznaczało śmierć. Wyrwał kartkę z 
ręki stróża i przebiegł ją oczyma: byo 
to zdanie końcowe... 

Na górze rozlegał się tupot niezliczo- 
nych nóg. Nie czas już byio wracać. Te- 

raz nie uda się przekonać policję, że Kon 
ny Meyers był sam w domu. Teraz bę- 
dzie wiadomo, że on miał wspólnika. Ale 
nowa myśl dodała Dalowi odwagi... 

Ciągnąc za sobą Hegana, wysunął się 
dolnemi drzwiczkami na ulicę. Pusto tu 
było. Wszyscy policjanci skupili się w 
domu. 

— Biegnij do domu! — szepnął do Hc 
gana, i obaj razem pobiegli. 

Gdybyż udało się dobiec do domu 
Hegana, zanim policja tam się zjawi! ]e- 

połowa 

mocno... 
Ach, ucie- 

Red 

FU L 0.P.P 
  TYPYWWYWYTYYPĘYYFYY  -- -- 

Е RZADCA EESEROS EEETEWANE 

E ONOM 
-- AS posady samo Zguby 

dzielnej lub pod dyspo- —- KDE ENIE a a 
zycję zaraz lubodd I ZGUBIONY 

choroby skórne wene- kwietnia. Adres: p. Ku dowód csob. Nr. 251 p. 
ryczne i moczopłciowe. cewicze folw. Stymonie, wydsny przez Sterost. 

pow. oszmiański. p. Bia Lidzkie unieważniam — 
łyniecki - Birulo. Natan Szwarc Wasiliszki 

eli w stoliku nocnym nie znajdą kartkt, 
podrzuconej przez Meyersa, Hęgan bę- 
dzie uratowany! Ale czy zdążą? 

Ale Dal nie mógł biec w masce. 
robić? Zatrzymał się i 
bliski. 

—.Heganie, zbierz siły i słuchaj mnie! 
Jeżeli potrafisz trzymać język za zębami, 
to nic ci nie grozi. Ale jeżeli powiesz 
choć jedno słowo, o tem, co dziś było, 
będziesz dyndać na sznurku! Rozumiesz? 
Trzymaj język za zębami a już ja cię wy 
ciągnę z matni! Będziesz milczał? 

Co 
pokazai bar po- 

Hegan kiwnął głową. 

— No, dobrze! Pędź do baru i siedź 
tam do rana. Masz tu pieniądze. Znajdź 
znajomych i pij z nimi. Jeżeli kto zapy- 
ta, co robiłeś, dziś w nocy, powiesz że 
piłeś całą noc. No, biegnij! 

batu 
już pomyślę o resz- 

Popchnął Hegana w kierunku 
i dodał: — „A ja 
cie!“ 

—— Alkis jai 

— To nie twoja rzecz! — krzyknął 
Dal. — Twoja rzecz miłczeć! |Jak bę- 
dziesz milczał — nic ci się nie stanie... 
rozumiesz! Dobranoc. Sam zaś odwrócił 
się i pobiegł z powrotem. W biegu zdjął 
maskę i schował do kieszeni. Czy uda 
mu się dostać do domu Hegana, przed 
policją? Czy żona jego wpuści do miesz 
kania znienawidzonego Larry-Upiora. 

(D.C.N.) 

  

    

  

   

aktor w/z Witold Tatarzyūski.   
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