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Dluris pefifio | 
Wracamy do sprawy ustawy akade- 

mickiej, ponieważ wciąż się o niej pi- 

sze. Kilka dni temu  wypowiedzieliśmy 

już zdanie o metodzie obrony przed 

tą ustawą, zastosowaną przez koła pro- 

fesorskie, czy też przez stery, zostające 

pod wpływem kół profesorskich. Meto- 

da ta była wyraźnie zbyt hałaśliwa, 

przesadna, operująca przesadnemi argu- 

mentami. Opinja publiczna narazie zosta- 

ła tym hałasem zaskoczona, ale gdy pier- 

wsze wrażenie opadnie, gdy hałas się ro- 

zejdzie, gdy ludzie czarno na białem 

przeczytają, o co właściwie chodzi, to 

doprawdy ta sama opinja publiczna bę- 

dzie conajmniej zdziwona tą dyspropor- 

cją, jaka zachodzi pomiędzy niedużą ilo - 

ścią zmian, które nowa ustawa ma wpro- 

wadzić, a hukiem i hałasem, które się 

dookoła tej sprawy wytwarza. 

„Kurjer Warszawski* wypowiedział 

zdanie, że „konserwatyści sanacyjni“ 

mają przesądzić losy tej ustawy akade- 

mickiej, czy też o niej zdecydować. S4- 

dzimy, że konserwatyści sanacyjni zdeją 

sobie przedewszystkiem sprawę, że dziś 

w Polsce mamy mnóstwo rzeczy o wiele 

ważniejszych. Nie mówię już i nie myś- 

lę o sprawach najważniejszych, ogólno- 

polskich, historycznych, które dziś we- 

szły w stan zapalny, jak stosunki nie- 

miecko - polskie i polsko - ukraińskie, 
ale i na płaszczyźnie spraw bieżących, 

na wokandzie ustawodawczej znajdują 

się takie ustawy, jak. nf o samorządzie 

terytorjalnym, ustawy 0 pomocy rolnic- 

twu, które to ustawy swoją wagą gatun- 

kową, swojem znaczeniem dla ogółu lud- 

ności, dla państwa są nieproporcjonałnie 

większe od wszystkich projektowanych 

nowych przepisów w sprawach  akade- 

mickich. Konserwatyści byliby kiepski- 

mi kwalifikatorami rzeczy na ważne, naj- 

ważniejsze i mniej ważne, aby mieli 

właśnie ustawie akademickiej całą swą 

uwagę poświęcić. 

Dlatego tak wyraźnie to piszemy, że 

właśnie w „Dniu Polskim" ukazał się 

artykuł, z którym zgodzić się nie może- 

my. Dotychczas nie polemizowaliśmy z 

„Dniem Polskim", ponieważ byliśmy 

prawie zawsze z nim solidarni, „Dzień 

Polski* wypowiadał się w wielu spra- 

wach w sposób 0 wiele bardziej po- 

wściągliwy i umiarkowany, niż nasza 

gazeta, ale we wszystkich ważnych kwe- 

stjach, czy to będzie reforma Konstytu- 

cji, czy to unja kościelna na kresach 

wschodnich, czy wreszcie dziesiątki in- 
nych kwestyj, nasze stanowisko i sta- 

nowisko „Dnia'* było takie same. Nato- 

miast drugi organ konserwatywny, mia- 

nowicie „Czas%, niedawno w mało kur- 

tuazyjny sposób ogłosił, że z nami nie 
polemizuje, ponieważ wypisujemy insy- 
nuacje (chodziło zresztą nie o żadne in- 

synuacje, lecz o epizod ogólnie, powsze- 

chnie i notorycznie w Polsce każdemu 

znany). Po takiem oświadczeniu, oczy- 

wiście, nie wypada nam uczynić nic ia- 

nego, jak i ze swojej strony wyrzec się 

polemiki z „Czasem*. Z tym większym 
jednak smutkiem musimy zaznaczyć swą 

inność zdania obecnie 
„Dnia Polskiego“. 

Artykuł „Dnia Polskiego“ p. t. „Po- 

lityczne skutki ustawy o szkołach aka- 
demickich* jest bowiem artykułem napi- 
sanym właśnie bez żadnego umiarkowa- 

nia, przeciwnie napisanym z bezwzglę:- 
ną ostrością, operującym znowuż prze- 

sadnemi argumentami. Prawie każdemu 

z poszczególnych ustępów tego artykułu 

mielibyśmy coś do zarzucenia. Zaczyna 
się on od powołania się na zdanie į. 

Birnbauma, warszawskiego koresponde::- 
ta „Berliner Tag", że rozruchy antyse- 

mickie po uniwersytetach polskich były 
niewielkie w porównaniu do niemiec- 

kich. Niewątpliwie, bardzo szlachetnie 
jest ze strony p. Birnbauma ,że nas w 
swej prasie nie szkaluje. P. Birnbaum 
jest pacyfistą i nie pracuje w kierunku 
zadrażniania stosunków wzajemnych po- 

między Niemcami, a Polską. Mówiąc na- 

już także wobec 

  

     

wiasem, pod tym względem należałoby 

go za wzór postawić polskim korespon- 

dentom, zamieszkałym w Berlinie, co ilo 

których, stwierdzamy -to z przykrością, 

nie moglibyśmy wyrazić tych słów uzna- 

nia, jakie wyrażamy tu p. Birnbaumowi. 

Ale użycie tego p. Birabauma w artyku:- 

le o ustawie akademickiej, powołanie się 

na argument, że rozruchy były „niewi»|- 

kie', jest nietylko nietrafne, ale w naj- 

wyższym stopniu niewłaściwe i nietak- 

iowne.. Przedewszystkiem nie wiem od 

jakiego czasu „Dzień Polski" normuje 

swe żądania, stawiane młodzieży pol- 

skie według poziomu wybryków hitle- 

rowskich.— jeśli nie tak, jak u Hitlera, —- 

no, to niema o czem gadać! Po drugie, 

operowanie twierdzeniem, że były to 

rozruchy „niewielkie*, prowokuje u pole- 

misty chęć cytowania pokolei znanych 

mu scen i scenek z tych „niewielkich 

rozruchów z każdorazowem dodaniem 

pytania: „i to panu mało?*. Oczywiście 

nie wchodzimy na tę drogę, chociažiy 

ze względu na tegoż p. Birnbauma. 

Jako drugi przykład nieumiarkowania 

i ostrości tonu, z którym artykuł „Dnia 

Polskiego“ został napisany, zacytujenty 

ustęp następujący: 

Powtarzamy, że następstwa tej reiormy są 

w stanie doprowadzać do stałych ostrych kon- 

fliktów. Konilikt taki — i to poważny — wy- 

niknie w _ razie pierwszego'lepszego'przeniesienia 
profesora na emeryturę, dokonanego z powo- 

dów politycznych, a wbrew naukowemu inte- 

resowi. Za kolegą ukaranym  „administracyj- 

nym porządkiem ', choćby nawet pod pozore:n 

zbędności jego katedry — wbrew zdaniu wy- 
działów i senatu — ujmą się niewątpliwie so- 
lidarnie jego koledzy. Konilikt ten może wy- 
buchnąć w razie rozdawania stypendjów z 
pominięciem argumentów, opartych na pilno- 
Ści, zdolnościach i naukowych kwalifikacjach 
kandydatów.  Wybuchnie «w. razie. rozwiązywa- 
nia stowarzyszeń ideowych młodzieży, podej- 
rzanych © opozycyjność. 

W tych słowach już niema nic takie- 

go, coby przypominało dawną umiarko- 

waność tonu „Dnia Polskiego“. Wręcz 

przeciwnie! — Niech mi wybaczą .p.p. 

profesorowie! — ale jest rzeczą natural- 

ną, że stałe przestawanie z młodzieżą nie 

pozostaje na nich bez wpływu i że cza- 

sami się zdarza, że profesorowie zaraża- 

ją się jakgdyby psychiką zbiorową mło- 

dzieży. Ten artykuł, który omawiamy, 

jest niepodpisany, ale pisał go (napew- 

no!) albo młodzieniec, albo proiesor! 

Poznajemy to po tym ustępie, który sza- 

lenie przypomina pogróżki oporu „całej 

klasy“ przeciwko jakiemuś nowemu roz- 

porządzeniu. Rzeczą profesorów jest zaj- 

mować się badaniami naukowemi i u- 

czyć młodzież, głoszenie zapowiedzi 

solidarnych oporach jest tem więcej nie- 

właściwe, że te zapowiedzi opierają się, 

jak widzimy na przypuszczeniu, że mi- 

nister będzie kryterja polityczne stoso- 

wał do kwalifikowania profesorów. Za- 

pytajmy więc vice-versa, czemuż  do- 

tychczas minister nie czynił uniwersyte- 

tom żadnych kwestyj, mając tak często 

do czynienia z plotkami, że przy obsa- 

dzaniu katedr grona profesorskie niczem 

innem, jak właśnie politycznemi kryterja- 

mi kierowały się?. 

Zresztą powyższe pogróżki „solidar- 

nego ujmowania się'* tem więcej są nie 

na miejscu, że wywołane są wyolbrzy- 

mieniem przez autora artykułu znaczenia 

przepisu, dającego ministrowi nowe u- 

prawnienia w sprawie zwijania katedr. 

Niedalekie to jest od dyiamowania same- 

go urzędu Ministra Oświecenia w Poi- 
sce to rzucanie przypuszczenia że może оп 

zwinąć na jakimś uniwersytecie katedrę 

prawa rzymskiego, czy języków słowiań- 

skich, dlatego, aby utrącić niemiłego so- 

bie proiesora. Ależ na taką operację nikt 

się nie zdecyduje. Z taką samą słuszno- 

Ścią możnaby było twierdzić, że proie- 
sorowie będą ścinać na egzaminach nie- 
miłych sobie politycznie studentów. U- 
ważamy, że takie metody polemiczne 

wykraczają poza to minimum zaufania, 

które profesorowie do ministra i naod- 

wrót mieć powinni. 

о 

Zatrzymaliśmy się przy tych pogróż- 

kach solidarnością, ale doprawdy wyda- 

je się nam, że ten ustęp świadczy o nie- 
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grzyszłym gabinecie Mitler-Papen š 
Zakulisowe tajniki rozmów Kolańskich 

ROZŁAM I KORUPCJA W ŁONIE 
PARTJ! HITLEROWSKIEJ 

MONACHJUM, PAT, — Konflikt w ło- 
nie partji narodowo - socjalistycznej za- 
tacza coraz szersze kręgi. Prasa socjalisty- 
cznia donosi o kriwławych bójkach wśród 
członków oddziałów szturmowych, wymik- 
łych na tle różnicy poglądów. politycznych. 
W Monachjum zanotowano w ostatnich 

dniach dwa wypadki śmiertelnego poranie- 
mia bojówkarzy przez swych towarzyszy, 
rzekomo za nieoddanie honiorów: dowódcy. 

LIPSK. PAT. — Lewicowa prasa nie- 

miecka przepełniona jest znowu wiadomoś- 
ciami o licznych wypadkach korupcji 
wśród członków znajdującej się w rozikła- 
dzie partji manodowo - socjalistycznej. 

„Leipziger: Volkstimme* wymienia sze- 
reg nazwisk wybitniejszych działaczy hit- 
lerowskich, skazanych ostatnio na kilku- 
letnie kary więzienne za. liczne sprzenie- 
wierzenia pieniężne, Między innymi dowód- 
ca Franck z Milhusy zbiegł z 21 tysiącami 
marek do Francji, Inny znowu, niejaki Bun 

ge, zdefraudował 15 tysięcy mk., a przy- 

wódca szturmówek Prinz — 30 tys. mk. 

Obfiita jest równiież lista zboczeńców 
seksualnych, wykazująca kilkadziesiąt ma- 
zwisk osób, skazanych na 1—5 lat więzie- 
nia. Osobną kategorję twiorzą podpalacze, 
których kilkunastu odsiaduje jeszcze karę 
więzienia. Statystykę imienną zamyka li- 
tamja ciężkich przestępców, odsiadujących 
więzienie za morderstwa, dokonane na tle 
politycznem. 

  

Wyrok Sądu 

BERLIN PAT. — Zbližona do kanclė 
rza Schleichera „Taegliche Rundschau“ 
odsłania zakulisowe tajniki rozmów, pro 
wadzonych między Papenem a Hitlerem 
w Kolonji. Konferencję tę zorganizowały 
dwie grupy przemysłu nadreńskiego, z 
których jedna, znana pod nazwą bloku 
Hugenberga, popiera Papena, druga zaś 
z Tissenem i Ottonem Woliem na cze- 
le, subwencjonuje ruch narodowo - socja 
listyczny. Obie grupy, niezadowolone z 
polityki Schleichera, podjęły akcję za 
wznowieniem w rozszerzonej formie fron 
tu harzburskiego. Blok ten, do którego 
między innemi wejść miałyby Stahlhelm 
i Kiefhauserbund, dałby podstawę dla 
przyszłego gabinetu Hitler — Papen. 

Uzupełniając powyższe informacje, 

  

W przededniu Kryzysu 
BUKARESZT. PAT. — Minister spraw 

wewnętrznych Michalake przedłożył królo- 

wii dymisję szefa żandarmerji oraz szefa po 
licji bukareszteńskiej. Król nie zatwierdził 
dymisji, mie przyjmując równocześnie dy- 
misji ministra Michalake, który, jak za- 
pewnił, posiada jego zaufanie. 

Wobec solidarności rządu ze stanowis- 
kiem ministra Michalake, gabinet stanął 
pnzed zagadnieniem dymisji, która ma być 
rozważana. mia. jutrzejszem posiedzeniu za- 
mządu partji rządowej oraz mna poniedzial- 

Ws 

  

„Welt am Abend“ donosi, že na konie- 

rencji w Kolonji zupełnie konkretnie о- 

mawiano sprawę powołania gabinetu Z 

Hitlerem jako kanclerzem i Papenem ja 

ko ministrem spraw zagranicznych na- 

czele. 

Miejsce gen. Schleichera, jako mini- 

stra Reichswehry miałby — według tych 

kombinacyj — zająć gen. Stulpnagel. — 

Wielkie poruszenie w kołach  politycz- 
nyca wywołała wiadomość, że z począt- 
kiem przyszłego tygodnia Papen przybę- 

dzie do Berlina celem  poiniormowania 

Schleichera o swoich rozmowach z Hit- 

lerem. 
„Tempo* dowiaduje się, że w związ- 

ku z tą wizytą Hitler przyjęty zostanie 
na audjenńcji u Schłeichera. 

rządowego w Rumunii 
konej radzie mimistrów, w której weźmie 

udział wezwany telegraficznie z zagranicy 

Titulescu. Wyjazd ministra przemysłu do 

Genewy na. posiedzenie komitietu finanso- 

wego Ligi, mającego rozważyć sprawę 

współpracy finansowej z Rumunją, został 

odłożony do wyjaśnienia sytuacji. — Opi- 

nja: publiezna zaniepokojona jest okolicz- 
mością, że przesilenie rządowe zagraża w 

tak doniosłym momencie rokowaniom z Li- 

gą Narodów, i Włochami, 
R OD 2 

  

prawie Dunikowskiego 
Uznany za oszusta. Dwa lata więzienia i2 mil. 760 tys. odszkodowanie 

PARYŻ PAT. Wyrokiem sądu Duni- 
kowski został skazany na dwa lata wię- 
zienia oraz 100 tranków grzywny. Prócz 
tego otrzymują odszkodowania w nastę- 
pującej wysokości: 

Towarzystwo „Funindus“ — 576744 
ir. Vanheutz — 1,325.673 fr. Francuskie 

Kr 
ŻÓŁKIEW. PAT. Do tutejszych 

wiładz bezpieczeństwa: madeszła wiadomość 
z posterunku policyjnego 'w Żółtańcach, że 
w sobotę między 4 а 5 rano w gminie Kło- 
dno Wielkie została zamomdowana cała ro- 
dzina żydowska Feldów, składająca się z 
4-rech osób. Na miejsce wypadku wyje- 
chał nątychmiast. komendant policji w ce- 
lu zbadania bliższych szczegółów. 

LWÓW. PAT. — „Ilustrowany Ekspres 
Wieczorny podaje mastępujące szczegóły 
morderstwa w Kłodnie Wielkiem: 

Mianowicie w! mocy: do domu Feldów, 
stojącego ma skraju wsi, wtargnęło 4 osob- 
ników. Jedem z nich zadał obudzomemu kup 

cowii kilka uderzeń siekierą, kładąc go tru- 
pem. Drugi z napastników! przebił nożem 
12-letniego syna kupca. Inni zamordowali 
nożami żonę Felda oraz krewniaka Feldów, 

    

właściwości tonu tego artykułu. Przy- 

kro nam jest, że użyliśmy także jaskra- 

wego porównania z klasą szkoły śred- 

niej, ale doprawdy woleliśmy tu dopa- 

trywać się analogji, niż z pogróżkami 

strajków, z któremi występują szoferzy, 

czy piekarze. 

Są jednak jeszcze w tym artykule 

„Dnia Polskiego“ inne ustępy,, z ktć- 

remi ze względów zasadniczych zgodzić 

się nie możemy. Autor artykułu grozi .0- 

porem profesorów w razie zamykania 

stowarzyszeń studenckich ze względów 

politycznych. My zaś odwrotnie, mieli- 

śmy dotychczas ministrowi za złe jedv-, 

nie zbytnią bierność wobec tych stosun- 

ków. Studenci w Polsce to przeszło 40 

tysięcy ludzi. Wśród tych 40 tys. ludzi 

tworzą się stowarzyszenia o charakterze 

politycznym, a niekiedy, jak to ostatnie 

fakty stwierdziły, z wyraźnemi wpływa- 

mi  komunistycznemi. Każde z te- 

go ostatniego rodzaju  stowarzy - 

szeń bezwzględnie zasiuguje na za- 

mknięcie, chociażby dlatego, że 

działalność partji komunistycznej jest w 
Polsce zakazana, a członkowie odgałę- 
zień tej partji, jak np. „Hromady* pono- 
szą surową karę w więzieniu. Stowarzy- 
szenia studenckie zorganizowane są 

   

Laboratorjum Elektryczno - Chemiczne— 
1 frank; hr. Sobański — 540.000 ir. i 
hr. Archangues — 350.000 fr. 

W motywach wyroku między inneitid 
zaznacza się, że dokument, w którym Dn 
nikowski wyłuszcza tajemnicę swego wy 
nalazku, z powodu swej mglistości jest 

  

SRA 

wawe morderstwo koło Żółkwi 
który spał w tem samem mieszkaniu. Po 
dokonaniu morderstwa bandyci zrabowali 
"całą gotówkę i wartościowe przedmioty, 
poczem, dla zatarcia śladów zbrodni, złoży- 
Ji zwłoki zamordowanych ima łóżkach i pod- 
palili je. Dopiero nad raniem ludność uga- 
siła ogień, znajdując zwęglone zwłoki. — 
Dochodzenie odbywa się w szybkiem tempie 

=0-0-0= 

DEFRAUDANT ODDAŁ SIĘ 
W RĘCE WŁADZ 

POZNAŃ. PAT. — Kierownik składu 
komsygnacyjnego firmy Kitingen z Łodzi, 

który pnzed kilku dniiami uciekł i ukrywał 
się z powiodu wykmrytej defraudacji 170 ty- 
sięcy złotych, obecnie zgłosił się do proku- 
ratury, oddając się dobrowolnie w ręce 

władz. 

    

centralistycznie, kierowane są na całą Pol 

skę z jednego miejsca. Senaty akademic- 

kie poszczególnych uczelni straciły wa- 

bec tego na te stowarzyszenia jakikol- 

wiek wpływ. Sami profesorowie to naj- 

wyraźniej stwierdzają. Wobec scentral:- 

zowania stowarzyszeń studenckich, wo- 

bec niebezpiecznego charakteru, który 

niektóre z nich przybrały, właśnie kon- 

serwatywnym postulatem powinno być 

aby stosunki te minister objął jaknajprę- 

dzej. Oczywiście, nie zamykamy w tem 

miejscu oczu na wyraźnie komunizującą 

działalność wileńskiego oddziału „Le- 

gjonu Młodych ', przeciwnie, kerzysinjąc 

z okazji jaknajintensywniej zwracamy 

na nią p. ministrowi uwagę. 

irzeci raz piszemy artykuł o usta- 

wie akademickiej i po raz trzeci nie wy- 
powiadamy się merytorycznie w jej 

sprawie. Zwracamy tylko uwagę na: 1) 

niewłaściwe wyolbrzymienie samej kwe- 

stji i niesłuszne wynoszenie jej wagi 

ponad inne kwestje aktualne, stanowczo 

o większem znaczeniu; 2) na używanie 

przesadnych argumentów przez przeciw- 

ników ustawy. Należy przecież pamiętat, 
że powód, który stawał przed praetorein, 

a żądał za wiele, tracił całe powódz- 

two. Cat. 

bez żadnego znaczenia. Ze skrupulatne- 
go zbadania maszyny wynika szereg ab- 
surdów i sprzeczności. W dalszym cią- 
gu motywacja wyroku podkreśla, że de- 
świadczenia Dunikowskiego nie opierały 
się na podstawach naukowych i że Du- 
nikowski, po przeprowadzeniu powierz- 
chownych doświadczeń, mających na ce 
lu wyłudzenie od osób trzecich sum pie- 
niężnych , odmawiał stale gruntownych 
doświadczeń, któreby stwierdziły rzeczy- 
wistą wartość wynalazku. Wychodząc z 
powyższego założenia sąd uznał, że po- 
stępowanie Dunikowskiego należy trakto 
wać jako oszustwo. 

Po odczytaniu wyroku zezwolono Du 

nikowskiemu na pożegnanie się z rodziną 

— poczem został ou odprowadzony do 

więzienia. 

(ANRSREEE OBAMA ZA OOROORKE OKÓRZEBA, 

Nominacje w sądownictwie 

WARSZAWA 7. I. (tel. własny). --- 
P. Prezydent Rzeczypospolitej podpisał 

ostatnio szereg dekretów nominacyjnych 

w sądownictwie. M. in. wiceprokurator 

S. O. w Wilnie p. Wacław Michałowski 

mianowany został prokuratorem S. O. w 

Pińsku, mjr. K. S. M. Godiewski proku- 

ratorem S. O. w Grodnie, wiceprokurator 

S. O. w Wilnie p. Olgierd Stetkiewicz— 

prokuratorem S. O. w Białymstoku. Po- 

zatem p. Prezydent mianował około 30 

podprokuratorów S. O. wiceprokuratora- 

mi. 
== ODW 

tronie 2-ej i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty Graz 

W numerach świątecznych, Oraz z prowincji o 25 peoc. drożej. 

żej. 
Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
DRUJA — Kowkin. 

Księgarnia Spółdz. Naucz. 

— uł. Wiłeńska 15 T. Gurwicz 

PIŃŚ$K — Księgarnia Polska — St. Bednarski 

Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* 
SŁONIM — Księgarnia J. Ryppa ul. 

SMORGONIE -— Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY —- M, Lewin — Biuro gazetowe uł. 3 Maja 

WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch*. 

Mickiewicza 10. 

3. 

S L ri SOPOZSANEE. | 

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
groszy. 
ZD KOTYSZ 

ELEGRAMY 
WYGLĄDA FAŁSZYWY 

ANKNOT 100-ZŁOTOWY? 

WARSZAWA. PAT. — W ostatnieh 

dmiach zatrzymano falsyfikat banknotu 100 

zlotowego z datą 28 lutego 1919 roku. Fal- 

syfikat jest wykonany ma papierze innego 

składu i wyglądu, niż banknot autentyczny. 

Znak wodny «w: medaljonie jest. wykonany 

mechanicznie, przez wytłoczenie rysunku 

portretu, wskutek czego występuje wyraź- 

nie na powienzchni papieru. Portret Koś- 

ciuszki nieudolnie cieniowany, wobec ezego 

twarz, krawat i kołnierz nie występują pla 

stycznie. Charakderystyczne te szczególy 

widoczne są nia pierwszy rzut (oka. 

Rysunki 'ornamentacyjne są miejscami 

niewykończone, linje poprzerywiane, drobne 

szczegóły, zamazane, Godło państwa— о- 

rzeł — występuje strzępiasto. Upierzenie 

nieuplastyeznione, tło pod orłem mieudol- 

nie naśladowane. Linje załane, przerywane, 

nie wykazują stopniowego pogłębienia bar- 

wy tła, jak to ma miejsce na banknocie 

autentycznym. Napisy w tekście grube, za- 

lame, litery nie wykazują ostrości kontu- 

rów, cyfry mierówme. Całość falsyfikatu 

mlie wykazuje przejrzystości w wykomaniu 

i wykończeniu rysunku i jest. utrzymana w 

golorach brudnych, wobec czego falsyfikat 

można bardzo łatwo rozpoznać. 

BOKSER POLSKI JEDZIE 
DO STOCKHOLMU 

WARSZAWA. PAT. — Najlepszy bok- 

sen polski w: wadze średniej Chmielewski, 

przyjął zaproszenie na: wielkie międzynaro- 

dowe zawody do Stockholmu. Chmielewski 

wyjeżdża. do Szwecji dnia 10 stycznia i weź 

mie mdział w dwóch imprezach pięściars- 

kich, które odbędą się dnia 13 i 15 bm. 

TRAGICZNY WYPADEK 
W KAMIENIOŁOMACH 

LWÓW. PAT. — Prasa donosi, że w S0- 

botę pp. w Glinnej Nawarji wydarzył się 

tragiczny wypadek. W miejscowych kamie- 
miołomach podkladano dynamit, celem wy- 
sadzenia skały. Robotnicy zauważyli w: pew 
niym momencie, że ładunek źle tkwi w o0- 

twiorze skały. Wobec czego, celem zbada- 
mia maboju zbliżył się dyrektor Józef 

Schlosmann. Nagle mastąpiła eksplozja. — 
Schlossmann przygnieciony blokiem ka- 
miennym poniiósł śmierć. Osierocił on! żonę 
i troje dzieci. 

WE FRANCJI CO 16-te MAŁŻEŃSTWO 
BIERZE ROZWÓD 

PARYŻ. PAT. — Francuski urząd sta- 
tystyczniy podaje następujące dane o ru- 

chu ludności za ostatni kwartał 1932 roku 
we Francji z 90 departamentów: małżeństw 
zawarto — ostatni kwartał 1931 roku — 
77.180, ostatni kwartał 1932 r. 81.148, ilość 
rozwodów: — 1931 r. 5.507, 1932 r. 5,525, 
ilość urodzeń 179.911 i 183.794, ilość zgo- 
nów — 139.509 i 134.532, nadwyżka uro- 
dzeń — 44.402 i 49.262, 

PLAMY SŁONECZNE I RADJO 

WIEDEŃ. PIA'T. — Prasa domosi, że ob- 
senwatorjum meteorologiczno - magnetycz- 
nie w! Poczdamie stwierdziło po długoletnich 
lobserwacjach, że plamy słoneczne, które 
powtarzają się co 27 dni, są jedną z głów- 
nych przyczyni fadingu. Obserwatorjum to 
jest zdania, że niema sposobu unikmięcia 
tych zaburzeń iw odbiorze radjowym, 

—Z6050= 

Senator Sobolewski skaržy 
„Polonję“ 0 oszczerstwo“ 
Od p. senatora dr. Sobolewskiego otrzy- 

mujemy następujący: list: 
— Wielce Szanowny Pamie Redaktorze! 
W związku z oszczerstwami, zawartemi 

w kłamliwych i tendemcyjnie znedagowa- 
nych „rewelacjach“ katowiekiej „Polonji“ 
mit. zw. „sprawie księcia Pszczyńskiego", 
proszę Pana uprzejmie o łaskawe podanie 

do wiadomości publicznej, że sprawę 0 osz- 
czerstwo kieruję na drogę sądową. 

Proszę o przyjęcie wyrazów prawdziwe 
go szacunku (—) Dr. Sobolewski. 

  

   

Czarna mobilizacja 

  
Dwa sąsiadujące ze sobą szczepy murzyń 

skie w kolonji włoskiej Eritrea pokłóciły się ze 
sobą i zagroziły scbie wydarem wojny. W 
związku z tem szczcpy zarządziły mobilizację 

swoich „sił zbrojnych”. 
Na zdjęciu naszem widzimy wojowników 

jednego z tych szczepów w pełnem „uzbrojeniu 
bojowem“.



  

SILVA RERUM 
Czy marynarka na lądzie a kawalerja 

bez koni mają wartość?. Ktoś kiedyś wy- 
raził się sceptycznie o wartości takiego 
wojska, więc Polska Zbrojna (6) przypo-. 
mniała to: 

Przed kilkudziesięciu laty pewien polski 
, literat w jednej ze swych powieści podróżni- 
czych napisał te słowa: Marynarka na lądzie, 

to tak, jak kawalerja bez koni — rzecz bez- 
wartościowa. 

Biedak nie wiedział, że popełnił odrazu 
dwa anachronizmy, mówiąc dobitniej, uapisał 
podwójny nonsens. Albowiem marynarka na lą 
dzie zawsze sprawiała się dzielnie, podczas, 
gdy kawalerja nieraz już dowiodła, że walka w 
pieszym szyku nie jest jej obcą. Ostatnia wal 
ka, gdzie kirasjerzy, dragoni, huzarzy, ułani 
strzelcy konni i szwależerowie obu stron, za- 
ryci w ziemię okopów, walczyli o lepsze z pie- 
churami, jest tego jasnym dowodem. 

Te uwagi miały tylko charakter wstę- 
pu, bo chodziło właśnie o współczesną 
imarynarkę ludową, czyli naszą flotylę 
pińską. O tej flotylli piękną i wyczerpu- 
jącą pracę napisał por. mar. Jan Bartle- 
wicz; więc na tle tej pracy kreśli swe 
uwagi Polska Zbrojna: 

Czytając opis walk na Pinie,  Jasiołdzie 
Uborci, Prypeci czy Dnieprze, zwycięstw pod 
Horodyszczem, Pietrykowem, Czarnobylem i 
td. a nadewszystko opis rozpacziiwego boju 
pozostawionej samej sobie flotylli pod Okuni- 
nowem, oraz iście ksenofontowego odwrotu z 
Dniepru na Pinę, po przez rzeki, w których z 
każdym dniem ubywało kilka centymetrów wo 
dy, a przybywało kilka kilometrowych mietizn, 
— czytelnik poprostu za głowę się chwyta. 
Tyle przecież pisze się u nas o jakimś udanym 
wypadzie, o jakiejś szarży ułańskiej, o jakiejś 
partyzanckiej operacji (nie kwestjonujemy oczy 

_„ wiście bohaterstwa, tylko przeprowadzamy pa 
rałelę), a tu jak na złość 0 poczynaniach iio- 
tylli pińskiej ani słowa. Albo tak dobrze, jak 
ni słowa. Choć przecież jest tam temat do dru 
giej epopei sienkiewiczowskiej. 

I tak porucznik Giedroyć stwarza z nicze- 
go (dosłownie niczego) marynarkę wojenną 
na Polesiu. Porucznik Hryniewiecki z kilkoma 
ludźmi, ciągnącymi działo górskie, zapuszcza 
się daleko w giąb nieprzyjacielskiego kraju i 
zatapia sowiecką kanonierkę. Porucznik Borys 
Mohuczy na czele swego oddziału bojowego 
walczy z piętnastokrotną przewagą wroga. Por. 
mar. inż. Sipowicz pod ogniem wroga wyciąga 
zatopione statki, naprawia je, przerabia parow- 
ce pasażerskie czy holowniki na opancerzone 
kanonierki. Por. mar. de Walden na swej mo- 
torówce daje się ostro we znaki bolszewickim 
pancernikom. Por. mar. Taube, Al. Mohuczy, 
Szystowski dokazują cudów. 

Dzieje naszej młodej flotylli pińskiej 
mają bardzo chlubne karty; należy więc 
życzyć, aby wszyscy Polacy, a przede- 
wszystkiem ci, co mają teren działania, 
zdawali sobie sprawę z dokonanych wy- 
siłków. 

„Marynarze na lądzie* dowiedli, że 

są dzielnymi żołnierzami i potrafią biź 

się nie gorzej od piechurów. 

„Nie gorzej”... A może nawet lepiej? 

Tak przynajmniej twierdzi dziennik: 
A więc marynarze na iądzie bić się umie- 

ja i psychicznie stanowią element lepszy, po 

niekąd nawet od żołnierza lądowego. Albowiem 

przyzwyczajeni do ciężkiej pracy na okrętach, 

do walki w specyficznych warunkach, gdzie nie 

ma odwrotu — jest tylko zwycięstwo, lub 

śmierć (czasem jedno i drugie — żołnierską 

pracę pojmują nieco odrębnie. To samo tyczy 

oficerów, którzy w bitwie morskiej przejawiać 
muszą jednocześnie maksimum inicjatywy, zi- 

miej krwi i odwagi, przyczem admirał czy 
dowódca okrętu naraża się narówni z każdym 
sygnalistą, artylerzystą czy palaczem. I ten to 
psychiczny czynnik — brak drugiej linji, nie- 
możność odwrotu sprawia, że na lądzie ciż ma- 
rynarze biją się równie dobrze, choć może zna- 
cznie zacieklej od swych kolegów z armji. 

Więc — górą marynarze! I ci — z 

morza, — i tamci z naszej poczciwej Pi- 

ny! Lector. 
  

Przepotężne arcydzieło 

„Cod oilkėo“ 
poraz pierwszy w wersji dźwiękowej uksże się 

już wkrótce 

ŻYDZI 
Niezmiernie ciekawy i  zastanawia- 

jący życiorys własny recydywisty, ukry- 

wającego się pod pseudonimem „Urke - 

Nachalnika*, skreślony z dużym polotem 

literackim i niepozbawiony głębszych 

refleksyj, — zasługuje na jak największą 

uwagę*). 

Ze względu na swoją bezpośredniość 

posiada on olbrzymią wartość dla każde- 

go człowieka, zastanawiającego się nad 

naszą rzeczywistością. Zmusza do myśle 

nia. 
Dziś chcielibyśmy się zastanowić nad 

tem, jak w świetle pamiętników Nachal- 

nika wygląda stosunek żydów do chrze- 

ścijan. 

Autor jest żydem. Urodził się i wy- 

chował w małem miasteczku gdzieś nad 

Narwią. Kształcił się na rabina. Zresztą 

i swoje przyjście na świat, jak twierdzi 

      
        

ła jego matka, zawdzięcza szczególnym 

względom pewnego cadyka, który spra- 

wił iż bezdzietne od pięciu lat malženi- 

stwo doczekało się nagle pierwszego 

dziecka. Wychowany w pobożnej rodzi- 

nie , w otoczeniu żydowskiem, młody 

Nachalnik nie przejmował się jednak za 

gadnieniami religijnemi. To, czego był 

on świadkiem w  chederze, nie mogło 

podnieść jego religijności; zainteresowa- 

nia i upodobania wielu jego kolegów 

z chederi i jeszywetu również nie sprzy 

jały głębszemu ujmowaniu zjawisk i za- 

gadnień życia materjalnego i duchowe- 

go. 

To pociągnęło za sobą następstwa U- 

jemne i dodatnie. Do ujemnych należy 

słabe wyrobienie duchowe i_ ciiwiej- 

ność zasad moralnych, co doprowadziło 

do katastrofy, a raczej do szeregu kata- 

strof, spychających wdół młodego i nie- 

*) Patrz: „Przez cheder i więzienia do li- 

teraturyt — N. 4 — 5. I. 33 r.   

ZIMA W TATRACH. 

  

W okresie świątecznym i noworocznyni 

przybyły do Zakopanego tysięczne tłumy wy- 

cieczkowiczów a zwłaszcza narciarzy, sprag- 

nionych śniegu. Spotkał ich jednak zawód, 

gdyż śniegu prawie wcale nie było. Wobec te- 

go zrozpaczeni narciarze ruszyli tłumem w gó- 

ry, gdzie mogli cddać się ulubionemu sport:wi. 

      

PUDER O SUBTELNYM 
TRWAEYM ZAPACHU 

Prosimy nie uiegzć namswom sprze 
dawców usiłujących pudry © łudząco|. 
podoanych opakowaniach i nazwach 
sprzedzwać zamiast oryginalnego pudru 
„FORVIL* Orygirainy puder ,FORVIL* 

posiada napis Poudre Forvil'     
  

  

    
  

Hotel Royal 
WARSZAWĄ, CHMIELNA 31, 

obok Dworca Giównego 

poleca: ciesłs, czyste i ciche po- 

koje z ogrzewaniom cen- 
tralnem, wodą bieżącą i 

telefonami. 

Bozpłafoj garsi — (eny niskie 
  

  

  

  

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żołądka 

i jelit przyjmaje od 12 — 21 4—6 

Kwiatowa T, tel. 14-25.   
PYTTTTYTYYYYTTYTTYTYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

RESTAURACJA 

„POLONJA” 
MICKIEWICZA 11 

i GOJE 
przeciętnie zdolnego chłopaka. Ale do- 

datnią stroną takiego usposobienia był 

kompletny brak uprzedzenia do ludzi in- 

nej wiary, zdolność do przyjaznego ob- 

cowania z chrześcijańskimi rówieśnika- 

mi. 
Ojciec, jako kupiec, miał znaczną kli- 

jentelę chrześcijańską, —— Syn chętnie 

się bawił z dziećmi chrześcijańskiemi. 

Jedna z zabaw szczególnie utrwaliła 

się w pamięci autora „Žyciorysu“, no bo 

i rzeczywiście była nieprzeciętna. Dzia 

ło się to w r. 1905 ,w okresie manitesta- 

cyj patrjotycznych. Dzieci, które były 

świadkami pochodów narodowych, po- 

stanowiły zorganizować,... wojnę polsko- 

rosyjską! dać 

Na czele armji polskiej, składającej 

się z dzieci polskich i żydowskich, sta 

nął Franek, mający za konia właśnie 
przyszłego „игКе“; armją rosyjską, rów- 

nież złożoną z Polaków i Żydów, do- 

wodziła siostra Franka, Władka. 

Uzbrojone w drewniane szable, dwie 

wrogie armje rzuciły się do ataku na 

rynku miasteczka: 

Po kilku minutach obrzucania się nawza- 

jem kamieniami i piachem, ruszyliśmy do ata 

ku na Rosjan. Powstał krzyk, pisk, i tumult. 

W rezultacie Władka razem ze swym koniein, 

za którego służył jej, niestety, także żydek, za 

stała wzięta do niewoli. 7 chwilą tą cala jej 

zdezorganizowana armja dostał się też do nie 

woli. Franek jeździł dumnie, a ja, chcąc uda 

wać, jak przystoi na konia wodza i zwycięz- 

cę, rzucałem głowa, nie mogąc ustać ną jed- 

nem miejscu. = 

Po skończeniu bitwy Franek zaśpiewał „Je- 

szcze Polska nie zginęła!*. Ja, mimo: zakazu 

Franka, że, .jako koń, nie mogę posługiwać się 

mową, tak byłem upojony tą zabawą, i zwy 

cięstwem, że zacząłem mu wtórować, sam nic 

rozumiejąc, co za znaczenie posiadają te sło- 

wa... (str. 55). 

Zabawa się skończyła niewesoło: 

strażnik Matwiej, przerażony „rewolucyj 

ną“ zabawą dzieci, pogodził dwie wro- 

  
Jil 
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Międzynarodowy spór o kadłub „Atlantique” 
Lina niemiecka przecięta. — Wrak przyholowano do Cherbourga 

PARYŻ. PAT. — W czasie holowania tan Schoofs, dowódca „Atlantique” katego- 

do Cherbourga okrętu „Atlantique doszło 

kilkakrotnie do incydentów na tle przy- 

zmania tytułu własności zniszczonego stat- 

ku. Istnieje przepis morskiego kodeksu, na 

mocy którego ten staje się właścicielem 

„raka, czyj przedstawicieł pierwszy wej- 

dzie na pokiład. 

Według informacyj francuskich, piesw- 

szy wszedł na pokład „Atlantiqte'" framcit= 

ski kapitan Richard, który juź w nocy # 

ezwawtku ma piątek zawiesia ma okręcie fla- 

gę francuską i umocował linię francuskiego 

holowmika. Nad ranem rówież i holen- 

denski holownik przerzucił linę przez kad- 

dub zniszezonego okrętu, ma który weszło 

3 ludzi z załogi holowstika. Piodobrło holow= 

nik holenderski tak mianewnował, że lina 

francuskiego holownika zsunęła się 1 kad- 

duba. Wówczas zarzucił Mnę miemiecki ho- 

lownik „Simson*. Zauważywszy to, kapi- 

L i 

Manifest wielkiego ks. Cyryla 

  

rycznie zażądał ściągnięcia tej liny, a ©- 

trzymawszy odpowiedź odmowną, kazał ją 

przeciąć. 

W końcu o godzinie 23-ciej „Atlanti- 

que", ciągniony przez holowniki francuski 

i holenderski, wpłynął do pońtu. 

PARYŻ. PAT, — Kapitan; „Atlantiqiie'” 

oświadczył dziennikarzom, że wejście na 

pokład „Atlańtigue” jest dotychczós nie- 

moźliwe, ze względu ma źar, ziejący ze spa- 

lonego kadłuba. Ż Parsźa nadeszły zarzą- 

4zenia, zakazujące wstępu ma pokład, 

Kadłub spalonego okrętu znajduje się 

w Cherboargu i zostastie w! diiach majbliż- 

szych poddany szczegółów erńi: badaniu rze- 

<zoznawców, którzy orzelkną, czy: madaje się 

emi do jakiegakolwiek zużytkowania. W ra- 

zie orzeczenia twierdzącego, zostanie on 

przekazańy do St. Nazaire. gdzie został 

zbudowarzy.. 

do armji sowieckiej 
Juž po opublikowaniu swej  meworocznej 

proklamacji, zapowiadającej obalenie sewieckie 
go regime'u w Rosji i przywrócenie dawnych 
rządów, pretendent do tronu carów, w. ks, Cy- 
ryl wydał nową odezwę, zwróconą tyn: razem 
do samej armji sowieckiej. 

Pisma francuskie reprodukują ten mowy 
„Mmaniiest“. 

„Uplynąi jeszcze jeden rok — i tem ja- 
śniej widocznem jest, jak bardzo rządy sowiec 

kie pogorszyły położenie ludu. Nie. zaświeci mu 

żadna jutrzenka wybawienia póki ster rządów 
nie wysunie się z rąk rządu „antynarodowego 

i niekompetentnego* — tak rozpoczyna się 

odezwa. 
„Armja i ilota noszące jeszcze nazwę czer 

wonych, przeniknięte są do głębi duchem na- 
rodowym. Są one jedyną 

siłą zdołną wyprowadzić Rosję na 
nowe tory. 

W dalszym apelu, zwraca się Cyryl <grost 
śo żołnierzy sowieckich: stwierdzając... że czer 
wona armja, jako siła zbrojna rosyjska jest 
dziedzicem „odwiecznej sławy naszych wajsk,. 
które po wszystkie czasy stały na straży ojczy 
zny i pokoju”. 

Wielki książę wyraża: dalej przekonanie, 
że armja ta „z łaski Boga i za „zgodą ludu“ 
położy kres rządom sowieckinr. Wówczas przy- 
padną jej jeszcze dwie; dość szczególne i nie: 
łatwe do pogodzenia, roie:: 

„zapobieżenia rozkładowi we włas- 
nych szeregach dla obronienia jedności 

imperjum i wolnego rozwoju składających się 
nań ludów. 

Manifest kończy się dłuższym: ustępem, w 
którym w. ks. Cyryl stwierdza: swe prawa do 
korony i w którym stwierdza,. że jedynie „słu 
żąc wiernie ojczyźnie zdołacie: (armja sowiec- 
ka) odzyskać z powrotem dziedzictwo historjt* 

Z wychowania fizycznego we Włoszech 

  

‘ 

Faszyzm wloski przywiązuje wielką wagę 

do fizycznego wychowania młodzieży. Rządy 

faszystowskie poświęcają na ten cei olbr: ie 

sumy, budując zakłądy wychowawcze, Stadjo- 

ny sportowe i t.d. M. in. wybudowano w Rzy 
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popołudniowy 

„„BANTING-FIVE O CLOCK“ 
Występy artystyczne. Upominki dla Pań 

UWAGA! Od dziś wstęp na „Dancing* łącznie z kawą, ciastkiem i usługą 1.50 gr. od osoby 

mie olbrzymi, wspariały gmach akademii Wy- 
chowania Fizyczuego u stóp Moute Mario. 

Na zdjęciu naszem widzimy. lewe skrzydło 
akadeinji. 
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gie armje, okładając batem zwycięze 

i zwyciężonych!.. 
Wystarczy poznanie tej zabawy, aby 

móc stwierdzić, jak zgodne i przyjazne 

panowały stosunki wśród dzieci różnych 

wyznań. To też wielkim zgrzytem, któ: 

ry pozostawił po sobie przykre wspom- 

nienie, na całe życie, był nakaz rabina, 

aby dzieci żydowskie nie bawiły się 

z chrześcijańskiemi. W szczególności 
chodziło o to, aby Nachalnik nie obco- 
wał z Frankiem. Chłopak nie mógł zro- 
zumieć powodu tak dotkliwego dla nie- 
go zakazu i zapytał rebego, dlaczego 
nie wolno mieć stosunków z gojami i ja 
ka jest różnica pomiędzy gojem a ży- 
dem. 

Rabin zaczął tłumaczyć, że na sądzie 

ostatecznym Archanioł Gabrjel odprowa- 

dzi żydów do „Erec Izrael", czyli do zie 

mi żydowskiej, goje zaś wcale nie zmar- 

twychwstaną. — „Żydzi wówczas zapa- 

nują na całym świecie, goje natomiast 

przestaną zupełnie istnieć na świecie". 
Tu triumfującym wzrokiem spojrzał na nas, 

dumny, że odkrył przed uczniami wielką tajem 

nicę, a trzymając się za siwą brodę, dodał: — 

„Między gojem a żydem jest jeszcze ta różni 

ca,że żaden goj nie posi = 

da duszy. Po śmierci wędruje prosto 

do gehenny. Dlatego też każdy z nas w co- 

dziennej modlitwie rannej dziękuje. Jehowie za 

to temi słowami: — „Błogosławiony jesteś, 

Boże nasz, królu Świata, że nie stworzyłeś 
mnie gojem!“... (str. 35). 

Wyjaśnienie przez rabina różnicy po 
między gojem a żydem było zastrzykiem 

trucizny, która raz po raz dawała znać 0 
sobie w duszy Nachalnika. Nie stał się 
Nachainik wrogiem gojów, nie czuł wyż 
szości nad nimi, ale też i nie spotykał 
się z obłędnym antysemityzmem: w 
świecie przestępców wyznania religijne 
lub różnice rasowe i narodowe nie od 

grywają żadnej orli. _ W pamiętnikach 
Nachalnika znajdujemy tylko jedną sce- 
nę, która dotknęła go, jako żyda. Stało 

się to wówczas, gdy jego kochanką, Pol- 
ka, nawymyślała od żydówki starej bie.l 
nej kobiecie. Ale ta „antysemitka“, po- 

TYYYYYYYYYYYYYWYVYTYYYYYYYTYTYYPYTYYYYYYVYYYYYYYYYYVYYYY
YYYYYVYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYY       

ijając już to, że była kochanką żyda i 

pragnęła zbliżenia się do jego rodziny, — 

tak długo pracowała u żydów, iż swo- 
bodnie się wysławiała po żydowsku. 

Nachalnik więc nie spotykał się 2 

„gojami”, którzyby ze szczególną poga: 

dą lub nienawiścią spoglądali na żydów, 

— przeciwnie, był świadkiem wielu do- 

brych uczynków ze strony tych gojów. I 

wówczas przeżywał wielką rozterkę, 

wspominając słowa rebego... 

Tak wkrótce po zerwaniu przyjaźni 

z Frankiem, Nachalnik, wówczas już wy- 

chowanek „įeszywetu“, czyli szkoły ra- 

binów, miał' sposobność przekonać Się, 

jak postępują „.ludzie bez duszy. Stryj 

Nachalnika zrujnował się i uciekł do 

Ameryki, narażając ojca na wielkie stra- 

ty. Wierzyciele nie dawali spokoju, przy 

czyniając się tem do skomplikowania 

sytuacji. Przyparty do muru ojciec Na- 

chalnika, znałazł się w sytuacji bez wyj 

ścia, .bo niezwłoczne i jednorazowe U- 

"regulowanie długów i zwrot wszystkich 

powierzonych mu sum, — doprowadziły 

by go do ruiny. Sytuację: uratował... 

ksiądz proboszcz, który wziął na siebie 

odpowiedzialność za należyte uregulow 1 

nie wszelkich należności i tem urato- 

wał kupca. 

Nachalnik pisze: 

Wspominając dość często przykrą sytuację 

ojca z owej soboty, zadawałem sobie pytanie, 

czy ten szanowny staruszek, który wybawił oj 

ca z tej opresji i zażegnał większą awanturę, 

także nie posiadał duszy, jak to rebe określił. 

Mocno zwątpiłem w prawdomówność rebego... 

(str. 39). : 

Niedoszły rabin nie mógł przyjąć tej 

podstawowej nauki o gojach i žydach... 

Nie miał on ani czasu, ani chęci da 

specjalnego zastanawiania się nad spra- 

wą gojów i na dociekania, czy posiada- 

ją oni duszę, а!е to zagadnienie samo się 

narzucało w momentach najmniej oczeki- 

wanych. Nachalnik mówi o tem mimo- 

chodem, bodaj tylko z obowiązku sumien 

nego kronikarza własnego życia, ale tem 

są cenniejsze jego uwagi. 

g dziesięciu wind: na 12006 podróżnych i 

LUKSUS URZĄDZEŃ ZNISZCZONEGO 
„ATLANTYKA*, 

Każdes z ostatnich kiikw lat przynosił 
tlocie francuskiej stratę po stracie:  oiiarą 
padały najpiękniejsze zazwyczaj okręty. W r. 
1929 było to w dokach Marsylji „Athos”* — 
największy okręt pasażerski morza  Śródzie- 
mriego, w rok potem  „Fontaineblau* potem 
„Łebon* i „Philippar”, Teraz spłonął iajpię- 
kniejszy, najbardziej nowoczesny może — 
prócz ostatnio zbudowanej „Normandie* — z 
wielkich transatlantyków irancuskich. 

Poświęcenie jego — dnia 29 września 193% 
roka — było istnem świętem marynarki iran- 
cskiej. Do portu w Bordeaux przybyły Humy 
iuczi, Zwiedzający statek nie mogli znaleźć 
dosc słów dła swego podziwu. 

Statek ten był też przeznaczony dła po- 
iudniowo amerykańskich miljonerów, przyby- 
wających na wywczasy do Europy. Pod wzglę 
Gem szybkości biły go już okręty niemieckie: 
mimo tego tłoczno było zawsze na „Atlantyku 
Poczóż tak luksusowo urządzonym statkiem, 
przy doskonałej kuchni, przy mocy wszelkich 
możliwych rozrywek, warta była w aczach sni 
ijonerów argentyńskich kilku straconych dni... 

Już hall oktęta czynił imponujące wraże- 
nie. Był cały z luster i ze światła, arcydziełem 
swego rodzaju. Wokoło schodów biegły tory 

300 
ludzi załogi i obałagi, йе było to dużo. W 
sałonie wisiały wspaniałe: gobeliny, pochodzące 
z pałaców wiedeńskich, zbankrutowanych nxa- 
gmaatów. Wielka. „łaźnia marmurowa, z base 
nan“, natryskami, łazienkami, Na okręcie istnia 
ło całe „miasto sklepow”: to najwybitniejsze: 
iirmy paryskie eksponowały swe towary do 
sżytłus jadących... Pokład był przemieniony w 
specjalny „pas brłwarów* do spaceru. Na star 
ku. wychodziły dwa- „dzieatiki!. 

Spiźarnia kołosa: była także odpowiednich 
rozmiarów: mieściła stale 15.000: m. zamrożone 
ge mięsa: piwnice „Atlantyku! zawierały nie- 
raz. de 40.000 litrów wina. 

Wszystko to, oktęt, o którym jego kapt- 
tan: mówił jeszcze dwa miesiące temu „my na 
wet nie nwisimy brać pod uwagę możliwości 
katastroiy* jest dziś zniszczone. Oznacza to 
miljacd franków straty, 300 ludzi bez pracy. 
Nowego „Atlantyku“ nię: odbuduje się z dnia 
na. dzień. 

kutor „Madeien* 
DEKOROWANY LEGj4. HONOROWĄ 

Podczas ostatniej dekoracji iraucuskim or 
derem Liegji Honorowej znalazł. się między in- 
nymi i Kamil Robert, nieznany autor znanej 
piosenki żołnierskiej „„Madelon*. 

Prasa francuska dziwi się przy tej okazji, 
że odznaczenie to nastąpiło dopikro teraz. 
Dziwi. się tembardziej, że, jak podaje, nigdy we 
Francji. nie było jeszcze tylu odznaczonych tym 
orderem, co obkcnie: jest ich ogółem 156,846. 

W: 1913 r. było ich tylko. 31.133. 

Los francuskiego skazańca 
PO 32. LAFACH WRACA DO- WIĘZIENIĄ... 
JAKO ZASŁUŻONY WETERAN: WOJENNY 

Do: policji w Metr zgłosił się temi dniami 
mieszkaniec tego miasta znany pad. nazwiskiem 
Alfred I'Hermitte. Zeznał on, że w rzeczywisto 
Ści nazywa się Jan Debaere lat 52, jest robot- 
nikiem, i w 1901 r. został skazany na 20 lat 
więzienia za morderstwo. Potem: zbiegł. Obec- 
nie oddaje się w ręce policji. 

W ciągu tych trzydziestu lat przeżył wiele. 
Zesłany, w 1902 r. doGuyany uciekł po paru 
miesiącach i schronił się do V: W tem 
państwie: bawił do 1904 roku. Zdołał sobie wy 
robić fałszywy dowód osobisty ma. cudze na- 
zwisko i już w 1905 r. był z powrotem we 
Francji, Osiedlił się na prowincji. żył spokoj- 
nie. Nikt go nie poznał, wszyscy mieli za Alire 
da |'Hermitte. 

Nadeszła wojna. W pierwszym jej tygod- 
dniu jest: na froncie. Nie opuszcza. go przez 
cztery lata prócz pobytów w szpitałach: zacho 
wywał się brawurowo. Odniósł trzy rany, był 
zatruty gazami. Cytowano go kiłkakrotnie w 
rozkazie: dzieanym. 

Po,wojnie pracował trochę. na. kolei, trochę 
przy robataca ziemnych. Aż spadło nan bezro 
bocie. Nie móg! znaleźć nowej pracy. Brał za 
siłki. Zebrał. Aż wreszcie po 32' latach oddał 
się w ręce policji. Zresztą twierdzi, że mordec 
cą był nie on, a jego szwagier. 

Siedzi narazie w więzieniu, oczekując nowej 
rozprawy sądowej. Co ona orzeknie? Debaere 
ma narazie chleb i dach nad.głową. Przynaj 

  

mniej wa czas śledztwa. 

  

Z ianym gojem „pozbawiemym duszy 
zetknął się Nachalnik podczas swej pier 
wszej wyprawy złodziejskiej. Zostai 
przyłapany na gorącym uczynku. Właści 

ciel mieszkania, które było celem wypra 

wy, — inżynier, widząc: młodego i pe- 
szcze niewprawnego złodzieja, najpierw 
domagał się, aby on wskazał, kto go tu 

skierował, a później wprost wyrzucił za 

drzwi, nie dając znać policji o próbie 

rabunku. 
Nachalnik mówi: 
Słyszałem już nieraz opowiadania o samo 

sądzie na złodziejach, pachwyconych na gorą- 
cym uczynku, i o tem, że w najlepszym wy 
padku oddają ich w ręce policji. Ten, nietylko, 
że mnie nie skrzywdził, ale nawet puścił wol 
nym... 

. ..przyznam się, że gdzieś głęboko w duszy 

jakiś wielki szacunek wyrósł dla tego człowie 

ka. Przypomniałem też sobie, że w iego poko- 

ju sypialnym, nad biurkiem w i Sa I 

k r z yż, na który patrzałem z jakimś za- 
bobonnym iękiem. Więc to nie był żyd, pomyś 
lałem. jednak mnie, żyda, i do tego złodzieja 
nie skrzywdził. W mojej głowie nie mogło się 
to wszystko pomieścić... (str. 149). 

Złą przysługę wyświadczył rebe, opo 
wiadający dzieciom żydowskim o tem, 
że goje nie posiadają duszy!.. 

Ale czy ów rebe był jakimś wyjąt- 

kiem? Czy w pojęciu żydów chrześcija- 
nin nie jest istotą ó wiele niższą od ży- 
da?-— istotą, w stosunku do której sto 
sują się całkiem inne kryterja etyczne? 

W swej karjerze przestępczej spotkał 

się Nachalnik właśnie z takiemi pogląda 

mi nawet u paserów i bandytów - Ży- 

dów. 
Paserzy żydowscy nie kupują koni, 

kradzionych u żydów. — „Żaden porząd 
ny paser koni, kradzionych u żydów, i 
zadarmo nawet nie weźmie. Chamskie 
konie, to rzecz inna'. (str. 267), 

Ale czy kradzież u gojów jest wogó - 
le zbrodnią i grzechem? Na ten temat 
powstała niezmiernie ciekawa rozmowa 

pomiędzy dwoma  niedoszłymi rabinami, 

Szykującymi się do współnej wyprawy 
na robotę, która mogła być „mokrą“, 
czyli z zabójstwem. ' 

      

W WIRZE STOLICY 
PODATEK DOCHODOWY OPARTY NA 

KONKRETNYCH DANYCH. 

Siostra smutnie znanego mordercy Igi Kor 
czyńskiej — pani Drożyńska jest dentystką w 

Lublinie. Osoba ta nie płaci za komorne od póź 
roku korzystając z ustawy, która głosi, iż leka 

rza i dentystę nie można eksmitować za — nie 

płaceńe! Za inne przestępstwo, owszem, żle 

za taki drobiazg jak niewypłacafsość — nie. 

bo straci praktykę i możność pracy. Co za 

uczciwy szeżep ci doktorzy, że mimo fak ża- 

chęcającej ustawy naogół płacą, ale pani Dro 

żyńska jest nie w ciemię bita i napróżri» pie- 
niędzy nie lubi wydawać. 

Dotychczas płaciła ona podatku dochodo- 

wego 600 zł. rocznie. To też szczerze się obi» 

rzyła gdy na Nowy Rok przyszedł świstek z 
lzby Skarbowej z krótką wiadomością: poda 
tek dochodowy 2400 zć! 

Lama popedzila do idskini sekwestrator- 

skiej i rozpušcita gębulę: Co? dłaczego? na 

jakiej podstawie? > 
— Przecie pani świetnie zarabfs. 
— КЮ wam to powiedzśśł nędznicy, dziś 

każdy sobie sam żęby rwie, od miesiąca pa- 

cjenta nie widziałam, głodem przymićram... 

—- Wszystko: co gani mówi, jest rileptaw= 

śą! 

— Co za czelność, gdzie dowódy,. gdzież 
Proszę! в 

f urzędnicy pokazali je plikę gazet z dó- 

kładsami sprawozdaniami z procesu jej brata! 

Czerwonym ołówkiem  zakreślone były siowe* 

dr. Dróżyńskiej, zeznajęcej pod przysięgą: 

„„uNie wierzę, by brat mój mógł brać К- 
dykołwiek pieniądze od Korczyńskiej., Dawa- 
łam mu: ile chciał, mógł czerpać z mojej kasy 

dowoli, jako dentystka memr ogromną prakty 
kę,. zarabiam tysiącami..." 

Babuś było zdruzgotane: Chciało 
szcze bąknąć, ale urzędnicy krzyknęli: 

— jakto, pod przysięgą: zezmawała pani” 

fałszywie! Karol. 

w. KIEWLICZ i S-ka. 
Wilno, ck %a3. 1-46 

WĘGLA Sico 
KONCERNU GIESCHE 5?. akc. 

Dostawa natychmiastowa w szczelnie 
zaplombowsnych. wozach. 

  

Coś. je:- 

  

Dopiero co opuściła prasę 

aktualna książką 

Wiktora Piotrowicze 
„Unia i dyzunja 
kościelna w Polsce" 

WILNO, 1933. 
str. XVI i 128, 

Skład główny w księgarni 

Św. WOJCIECHA: 

  

Szampan otrzyma 60 miijonów 
kredytu 

W departamencie Marny, sławnym: ze swo 

ich winnic zgromadzili się przedstawiciele fran 

cuskiej produkcji szampana, którzy skarżąc się 

na kryzys. w. tej dziedzinie żądali nowej pomo 
cy rządowej. wer w czasie ich. a: 

przyszła odpowiedź rządu w tej sprawie: po 

stanowiono; wyasygnować w formie kredytu dla 

producentów szampana sumę 60 miljonów . 
Oczywiście: stać się to mogło” dzięki tej 

wielkiej ilości OE jaką w ostatnich latach 
nagromadzit Bank Francuski w swych skarb 
cach. Nłemniej charakterystycznem jest, że je 
dna gałęź niemał najbogatsza niegdyś, musi 

obecnie żyć subsydjami państwowemi,, wię 

kszych nadziei na poprawę warunków. 
Prohibicja. amerykańska, potem. kryzys da 

ły się odczuć: bardzo silnie winnicom. Szampanii. 
PREST 

  

Nachalni tak opisuje tę. wyjątkową 

ciekawą i znamienną rozmowę: 
Okazało się przy dyskusji, iż/ znał talmud 

lepiej, niż ja, a to wcale nie przeszkadzało mu 
należeć do „naszych“. Udawadniał mi on za 
wzięcie, że goja okradać nie jest: wcale grze- 
chem. Opierał swoje wywody. na talmudzie, 
gdzie w pewnym rozdziale pewien rabin tak 
mówi: „Gezet kusy muter“. — Rabować goja 

jest_ dozwolone. 
Zaprzeczyłem temu, mówiąc: mu, że to tył -- 

ko podczas dyskusji w podobny sposób się: 
wyraził, iż tak się robi, ałe nie jest to ustala 
ne. On. jednak uparcie udowadniał, mi z róż-. 
nych źródeł talmudu £ prze kona.! 
mnie, že on ma rację... 

To są niezmiernie ciekawe wyznani+ 
żyda, który przeszedł, w swem życiu pra- 
wdziwe piekło i nie: ma potrzeby kłam-- 
stwa, — w tej przynajmniej dziedzinie. 

Jeszcze raz zaznaczmy, że Nachalni-. 

ka te zagadnienia specjałnie nie interestu 

ją, że on potrąca je tylko całkiem. przy- 
godnie, zależnie od zdarzeń, z. któremi: 

się one wiążą. 

Jeżeli więc człowiek, pozbawiony ta- 
kichkolwiek uprzedzeń w stosunku do 
chrześcijan, tak dobrze spazniętał słowa 
rebego i tak się szarpał wewnętrznie, 

gdy życie zadawało kłam tym słowom, 

— to jakiż jest stosunek do „gojów* 
tych żydów, którzy mogą przyjąć bez- 
krytycznie słowa swych rabinów, i któ 
rzy żywią wrodzoną niechęć do chrzešei 
jan? 

Żydzi bardzo naszekają na antysęmi- 
tyzm. Całkiem słusznie: antysemityzn: 
jest zjawiskiem niezdrowem. Ale czy jest 
do pomyślenia kapłan chrześcijąński „a 
nawet byle .„goj*, któryby twierdził, że 
żydzi nie posiadają duszy i że żydów 
wolno okradać i rabować, ho to żadew 

“ grzech?.. 
Czy w świetle chociażby tylko opo- 

wiadań Nachalnika nie wygląda antyse- 
mityzm ma niewinną igraszkę w porów- 
пап\ 2 ponurym w swej  bezbrzeżnej 

nienawiści „antygotamem”, 
W. Charkiewicz. 
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Zasłużeni wilaianie 
Wczoraj oddano tak dużą ilość gło- 

sów, że skrutatorzy nie zdążyli wszyst- 
kich obliczyć, odkładając sobie pracę na 
jutro rano. Obliczono 204 głosy, które 
w zestawieniu z wynikami poprzediiiemi 
dały rezultat następujący: 

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

Ks. Jasieński 153; biskup Michalkiewicz 40; 

ks, Kretowicz 40; ks. Meysztowicz 29; arch. 

"Teodozjusz 23; ks. Puciata 21; ks. Kulesza 19; 

sup. jastrzębski 16; ks. Miłkowski 16; ks. No 

wak 12; ks. Świrski i ks. Zawadzki po 11; ks. 
arcb. Jaibrzykowski 9; ks. Wojczunas 9; ks. 

Lewicki 6; hacham Szapszał 5; ks. Falkowski 

i ks. Sawicki po 4; ks. Śledziewski, ks. Ro- 

gałski i ks. Żongolłowicz 3, ks. Marcinkowski 
ks. Tołłoczko i ks. „Hryniewski po 2 gł 

Ks. ks. Kmita; Hryniewicz; Sperski; : Son- 
gin; Hanusowicz; Czepławski; nadrabin Rubin- 
sztejn, rabin Grodzieński, ks. Eydziatowicz, Na 

wrocki,o. Macewicz,'ks. Szuniewicz,' Butkiewicz 
Makarewicz; Halecki; Sopoćko po i gł. 

W dziale Uczony: — prof. M. Zdzie- 

chowski — 442 gł. 
Wiadyczko 54,Pigoń 15, Parczewski 14, Rose 

19, Lutosławski 11, Kościałkowski 10 Karafia- 

Korbutt 9; Łowmiański 8; Uziębło 6; Szymań 

ski; Wacław Studnicki; Otrębski; ks. Niemiro 

i Ruszczyc po 5; Massonius; Bossowski ks. 

Fałkowki po 4; Limanowski; Chodynicki; Wy- 

słouch; Wład. Studnicki; ks. Śledziewski po 2 

sy. 
Giaske; Rabinowicz; Żongołłowicz; Cywin- 

ski; Dmochowski; Baliński; Brensztejn! Sta- 

szewski; Safarewicz; Szapszał; Wróblewski; 

Trzebiński; Srebrny; Pelczar; Starościak; Wis- 

kont; Wierzyński otrzymali po 1 gł. 

W dziale Pisarz: — Stanisław Mac- 

kiewicz — 218 gl. 
Charkiewicz 140; Leczycki 61; Romer O- 

chenkowska 48; Hulewicz 28; Łopalewski 24; 

Reuttówna 22; liiakowiczowna 21; Wyszomir- 

ski 21; Święcicki 20; Zdziechowski 18; Doba- 

czewska 14; Wł. Studnicki 12; Obst 11; Gu- 

towski 6; Wokulska - Piotrowiczowa 6; Szan 

tyr; Dębiński i St. Hermanowicz po 4; Raiał 

Mackiewicz 3; Józei Mackiewicz; Wańkowicz; 

życka ;po 2 gł. : 

Perkowski; „Wacław Studnicki; Wejnreich; 

Podolecka; Hirszberg; Wierzyński; Reisen; 

Świaniewicz; Słonimski; Uziębło po 1 gł. 

W dziale Artysta plastyk: — Ferdy- 

nand Ruszczyc — 496 gł. 
Śleńdziński 43; jachimowicz 35; Kulesza 31 

Jamonti 18; Horyd 10; Znamierowski 9; Rou 

ba 6; Szczepanowiczowa 5; Piotr Hermanowicz 

4; Jarocki; Międzybłocki; i Hoppen po 4; Ach 

zemowicz; i Bałzukiewicz po 2. gł. 

Makojnik; Siergiejewicz i  Bałzukiewiczów 

aa po 1 gł. 

W dziale Artysta dramatyczny: — p- 

Wyrwicz - Wichrowski — 261 gi. 
Osterwa 229; Młodziejowska 91; Woliejko 

67; Zełwerowicz 11; Rychłowski 7; Szpakie- 

wicz 5; Jasińska 4; Śmiałowski 3; Wyrzykow 
ski; Tatrzański; Dejunowicz po 1 gl. 

Szczawiński, Małyniczówna; Siemaszkowa; 
Wasilewski i Tomaszewski po 1 gł. 

W dziale Działacz społeczny: — ks. 

Łubianiec — 158 gł. 
Brensztejnowa 120; Ostrejko 80; Władycz- 

ko 39; Marsz. Raczkiewicz 25; Żeligowski 25; 
Brokowski 21; Dobosz 20; jeleńska 16; W. 
Abramowicz 13; Ruszczyc 12; ks. Kretowicz 

8; Kościałkowska 7; Wilczewska; Suszyńska; 
Gutowski; ks. Maciejewicz po 6; Kościaikowski 

Nagrodzki,Merson, ks. Kafarski, po 5; Łukasze 
wicz M., Mohl W. po 4, Korolec, Burhardtowa 
Maleszewski po 3; Zasztowt; W. Staniewicz; 
Jan Piłsudski; Rodziewiczowa; ks. Rzyniełka; 

W. Czyż; dr. Wygodzki; Kossowska; Engiel; 
Lankau po 2. 

Bisk.Michalkiewicz; hr. Mohl; Wł. Studnic- 
ki; Muchlińska; Dawidowska; Obst; Suszczew 
ska; Józet Wierzynski; Moszyński; Zmitrowicz; 
H. Dembiński Matuszkiewicz; Odyniec; Glukow 
ski; ks. Puciata; Stubiedo; Kirtiklis; L. Chomiń 
ski; hr. Broel Plater; dr. Borowski; Zdziechow 
ski; Meysztowicz; Wańkowicz;  Białasowie, 
Rodziewicz; Jarocki; Umiastowski; Narwoysz; 
Įonczykowski; Znamierowski; Lukaszewiczowa; 
Leįszysowa; Montwillowa; Truszkowska; Glat- 
man; Sokołowski; dr. Hirszberg i Bolesław 
Wit Święcicki po 1 gt. 

W dziale Adwokat: — Zygmunt Jun- 
dziłł — 255 gł. 

Engiel 91; jasiński 51; Szyszkowski 32; 
Krzyżanowski 25; Petrusewicz 24; Wiszniewski 
22; Andrejew 13; Rodziewicz 12; W. Abramo 
wicz 10; Kulikowski 6; Czernichow 5; Folejew 
ski i Bajraszewski po 4; Kosiński; Świda, Mia 
uowski; Kozłowski i Zmitrowicz po 3; Smilg 
Zasztowt - Sukiennicka; Sopoćko; Turski i 
Rutkiewicz po 2 gł. 

Frydman; Wróblewski; Słonimski; Zagórski 
Raczkiewicz; Sawiński; jankowski; Kamiński: 
Kowalski; Maliński i Bagiński po 1 gł. 
głosie. 

W działe Lekarz: — Odyniec — 203 
głosów. 

Świda 120; Sumorok 67; Władyczko 63; 
Tymiński 26; Sztolcman 26; Maleszewski 20; 
Rudziński 20; Jabłonowski 18; Borowski 15; 
Michejda 15; Szuniewicz 8; Januszkiewicz 7; 
Jasiński 6; Abramowicz 6; Karnicki 5; jaźwiń 
ski 4; Szabad 4; Gerlee 3; Hurynowiczówna 
3; Binszel - Karnicki 3; Rose 3; Orłowski 3; 
Bomasz 3; Moszyński 2; Kuncewiczówna 2; 
Brokowski 2; Jakowicki 2; Trusewiczówna 2; 
Gojdź 2; Iszora 2; Kisiel 2; Szymański 2; Łu- 
kowski 2. 

Petrusewiczowa; Jaszpan; Dziadul; Suszyn- 
ska; Bądzyński; Schermann; Jankowska; Umia 
stowski; Legiejko; Czarnowski; Zarcyn; Sznio 
lis; Sypniewski; Mienicki; Bohuszewicz; Pasin 
ski; Kodź; Kudrewicz; Bagiński; Kozłowski; 
Krotow; Czarnecki; Wasilewski po I gł. 

w dziale Pedagog: — Kościałkowski 
—322 gl. 

Maciejewiczowa 103; Żelski 37; Zapašnik 
27; Massonius 20; Paszkiewicz 15; NoE 
BZ a 12; Hirszberg 9; Epsztejn 8; ks. 
AE R: ks. Puciata 7; Antoszczuk 6; 
'edorow| = Cywiński 5; Staniewiczowa 5; 
as ; uchlińska 4; Matuszkiewicz 4; > ówna 4; Staszewski 4; Nestorowicz 

; świętorzecki 3; Paszkowska 3; Młodkowski 2; sąć tede r p 2; zstosławski 2. 
zyżowski; Klawe; Morgensztern; 

ska; Jastrzębski; Fedorowicz; M So 
chowski; Starościak; Topór - Wąsowski; Jerzy 
Ostrowski; Żofja Korsakówna; Czesław Zgo- 
rzelski; Merson; Czekotowska; Radosław — О- 
strowski; Bohdanowicz; Pigoń;  Nowobielski Radziewiczowa po I gł. 

(O A KISS TEISIŲ 

| Ofiary 
— ZAMIAST ŻYCZEŃ ŚWIĄTECZNYCH. 

Personel szkoły powszechnej Nr. 4 w Barano- 
wiczach zamiast życzeń noworocznych i 
narodzeniowych złożył 
szkół powszechnych 9 zł. 

—=0000— 
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na fundusz budowy 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE: 

Z DNIA : STYCZNIA 

Ciśnienie średnie: 771. 

Temperatura średnia: +1. 

Temperatura najwyższa: -2. 

"Temperatura najniższa: —2. 

Opad: 2 mm. 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: śnieg. 

PROGNOZA P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 

Przeważnie pochmurno i mglisto, gdzie- 

niegdzie zaniikające opady Śnieżne. Nocą 

lekki mróz. Dniem temperatura w pobliżu 

zera. Słabe wiatry południowe i południo- 

wo-zachodnie. 

Wschód słcńca g. 7,42 

Zachód słońca g 14,57 

MIEJSKA 

— RADA MIEJSKA. Posiedzenie 

Rady Miejskiej przesunięto z 12 mia 19-g0 

stycznia, bowiem magistnatowi zależy, by 

plenum Rady mogło zająć się równiez spra 

wą umowy z „Arbonem' i zająć odpowied- 

nie stamiowisko, 
ZAMROŻONE WPŁYWY MIEJSKIE 

Jak to było do przewidzenia, część wplły- 

wów miejskich wyegzekwowanych przez u- 

wzędy skarbowe, nie zostały wpłacone do 

kas magistrackich, co w wysokim stopniu 

odbiło się na sprawmiości płatniczej miasta. 

Nieregularne przekazywanie należnoś- 
ci, może postawić samorząd wileński wobec 

katastrofalnej sytuacji, wwęcz bez wyjścia. 

— 00 BĘDZIE Z ARBONEM? Wobec 

starań „Arbonu' o rewizję zawartej z mia- 

stem umowy, magistrat chcące wykazać swą 

dobrą wolę, postanowił wszechstronnie 

zbadać wysunięty przez „Arbon* projekt 

"Umowy. 
W tym celu zostanie zwołane w najbliż- 

szych dniach specjalne posiedzenie magis- 

dwatu, nia którem zostaną wysłuchane opinje 

naczelników wydziału komunikacji, fi- 

namsowego i prawnego co do warunków, na 

jakidh miasto może pertraktować z konce- 

sjonarjuszem i co do ewentualnych u- 

stępstw: na jego korzyść. Wyżej wymienio- 
me wydziały pracują już nad ustaleniem 

swych wytycznych w tej absorbującej obec 

nie magistrat sprawie. 
— CENY NIA RYNKACH. (W tygodniu 

bieżącym ceny na rynkach w porównaniu 
z tygodniem ubiegłym spadły o 2 proc. 

— Gospodarka straży ogniowej. — Wy- 
dział kontroli magistratu prześle za kilka dni 
do magistratu wyniki badań gospodarki b. ko 
mendanta Waligóry w straży ogniowej. 

Kolegjum magistratu po zorjentowaniu 
w zebranym materjale poweźmie decyzię 
co do zwołania komsji dyscyplinarnej. 

— Przenosiny rynku rybnego. — W przy- 
szłym tygodniu mn się odbyć posiedzenie miej 
skiej komisji gospodarczej w celu omówienia 
projektu przeniesienia rynku rybnego z ul. Je( 
ziornej na ul. Ponarską na terenie, gdzie mie- 
ściła się stacja kontroli mięsa. 

WOJSKOWA 

— SPISY ROCZ. 1012, — Bardzo nie- 
wiełe osób sprawdza listy poborowych 
rocz. 1912. Po 15 stycznia spisy poboro- 
wych będą przekazane Stamostwu i o ja- 
kichkolwiek wówczas poprawkach mowy 
mie będzie. 

UNIWERSYTECKA 

— Z uniwersytetu. Wczoraj, dnia 7 b.m. © 
godzinie 14-ej w Auli Koliimnowej Uniwersy- 
tetu odbyła się promocja na doktora wszech 
nauk lekarskich następujących osób: Feliksa 
Nowaka, Henzela Sommermanna, Dawida Ho- 
rowitza, Icchoka Kacenelenbogena. 

SZKOLNA 

— Wycieczka pedagogiczna do Warszawy. 
Kuratorjum Okręgu Szkolnego organizuje wy- 
cieczkę pedagogiczną do Warszawy, dla nau- 
czycielstwa ze wszystkich szkół. Celem wy- 
cieczki jest poznanie pracowni dydaktycznych 
prowadzonych przez Ministerstwo Wyznań Re- 
ligijnych i Oświecenia Publicznego. Zgłosze- 
nia na wycieczkę przyjmuje nadal p. Bolesław 
Łucznik, instruktor harcerstwa Okręgu Szkol- 
nego, w lokalu Kuratorjum, wejście od zaułka 
Św. Michalskiego, Il piętro, pokój Nrż 35. tel. 
9—35 — do poniedziałku włącznie. 

Wyjazd wycieczki nastąpi we wtorek dnia 
10-1 33 г. о godz. 9-ej rano, powrót w soborę 
dnia 14.1 33 r. 

= HARCERSKA 
— Harcerskie kursy zimowe. W dniu 5 b. 

m. rozpoczął się pięciodniowy kurs kierowni- 
ków gromad zuchowych, zorganizowany przez 
Komendę Wil. Chorągwi Harcerzy. 

Zadaniem kursu jest przygotowanie harce- 
rzy, nadających się do prowadzenia pracy zu- 
chowej, do samodzielnej pracy na stanowisku 
kierownika gromady zuchowej. 

Dnia 8 b.m. rozpoczyna się 6-cio dniowy 
obóz zimowy kursu podharem i przyb. Wal. 
Chorągwi Harcerzy, który ma być zakończe- 
niem kursu rozpoczętego obozem letnim. 

. , Złe warunki atmosferyczne (brak opadów 
śnieżnych) przeszkodził drużynom w zorgani- 
zowaniu szeregu obozów zimowych  narciar- 
skich. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— środa Literacka, poświęcona ś.p. Julju- 

szowi Kłosowi. Najbliższa, oaz © > 
wie świątecznej Środa Literacka poświęcona 
będzie pamięci tragicznie zmarlego profesora 

SB. inż. — architekta Juljusza Kłosa. Biiższe 
V LS w numerze wtorkowym. 

= ‚ — W  poniedzi 
dnia 9 bm. w lokalu przy ul. Przejazd =. 
dzie się 106-te zebranie Klubu Włóczęgów Se- 
njorów. Początek o godz. 19.30. Na porząd 
ku dziennym referat p. posła Stanisława Mac- 
kiewicza pt. „Stracone okazje polskiej polityki 
zagranicznej w ostatniem dziesięcioleciu". 
Wstęp dla członków Klubu bezpłatny. dla go- 
ści 50 gr., dla gości — akademików 20 gr.-— 
Informacyj w sprawie zaproszeń udziela p. St. 
Hermanowicz codziennie w godz. między 18— 
20 w lokalu przy ul. Jagiellońskiej 3 m.. 1 tel. 

99. Wstęp za zaproszeniami imiennemi okazy- 
wanemi przy wejściu. £ 
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7 kiej zawiadamia, iż w niedzielę 8 stycznia rb. 
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Wykrycie sprawcy krwawego morderstwa  jECOROL «.- 1 Buliwikizgu 
zawiera czynniki witaminowe BARANOWICZE. Wstmząsające mor- 

derstwo w: gajówce Sosenka gm. Dobro- 
— Walka z gruźlicą dzieci. We środę dnia myśl, o czem podawaliśmy w niumerze nie- 

1-1 1933 r. o godz. 6 wiecz. w Ośrodku Zdro dzielniym, poruszyło wszystkich, to też na- 
wia, ul. Wielka 46, odbędzie się odczyt Dr. 5. 1eży podkreślić sprawność policji, która w 
Bagińskiego p.t. „Walka z gruźlicą dzieci” ciągu dwóch dni odnałazła sprawcę i aresz- 

Wstęp bezpłatny. = 
— Odczyt „Cuda wszechświata". —-Dzisiaj zt e ‹ : ieszkani msi Wólka 

o godz. 6 wiecz. odbędzie się w lokalu BBWR. azai się nim m miec wsl 
(św. Anny 2) trzeci zkolei „wieczór* z progra GORZE RCR, 
mem następującym: 

1. „Cuda wszechświata” — wygł. p. proi. 
Wład. Wendorff 

Taje mniczy Izaak 
2. ak gazetka pod red. p. Bol. Wit - Odhywał» si to w sposób Lajsmriczy i 

Swięcickiego. ulttr. sn + Ama . . 

W antraktach -— orkiestra mandolinistów. akonspiracyjny. tora, zwerbowane 
go przez specjalnych agentów, węszących 
na rynkach w dni targowe i w ruderach 
bezrobotnych, mie prowadzono nigdy do 

mieszkania |Iząaka Lachowickiego. Nie, 
O Izaaku Lachowickim wszyscy wiedzieli, 

pianach przez prelegenta i p. Wacławę Cumf- ale nikt go nie widział. Izaak — to było 

tównę. hasło i odzew: wtajemniczonych. Z amato- 

Na zakończenie p. Bronisława Jagminów- nem prowadzono szeptane rozmowy gdzieś 

na (mezzo-sopran) wykona szereg pieśni w podziemnej knajpie pnzy mżącym blasku 

Beethovena. Ę świecy, w jalkichś lepiankach ma krańcach 
Początek o godz. 5 po poł. Wstęp wolny myasta. Gdy wreszcie doszło do porozumie- 

dla wszystkich. . “mia i ustalono cenę, agent w nasuniętej 
— Bractwo św. Genezjusza Sceny Katolic- czapie i podniesionym kołnierzu mówił pół 

głosem: 
— Więc jutro. Równo o północy. Tam 

na rogu. Połowa gotówki zgóry. Reszta na 

ZY l ASA — miejscu. Gemacht. 

Żaden sport nie męczy, gdy w kieszeni za O północy wyjeżdżano. Ciemno, choć 
pas znakomitych pastylek Wiktuar Apt. M. Pier oko wyikol. Przykro i złowieszczo. Jechamo 

— Odczyt w Ognisku. W niedzielę dnia 8 
b.m. prof. Konstanty Gałkowski wygłosi w O- 
gnisku Kolejowem (ul. Kolejowa 19) odczyt 

na temat: „Genjalna V Symfonja Beethovena". 

Rozbiór i wykonanie Symfonji na dwóch forte 

odbędzie się odczyt z przezroczami i zostanie 
odegrany obraz sceniczny pt. „Skąpiec”. 

wocha-Połomskiego. Przy sportach, wymagają dlugo bocznemi drogami. W pewnej chwili 

cych szybkości i wytrzymałości zawsze przed agent niedosłyszalmie szeptał: 

tem męczy się serce i Po po eu — Stój. 

nogi czy ręce. Stosując jednak znakomite pa- ‚ 2 ‚ ź : 

stylki Wiktuar doskonale ułatwiające oddycha- >: z wódka, obzierając się na 

nie, każdy sportowiec czuć będzie się dobrze wsze Surony. 4 k 

i rzeźko w czasie najbardziej męczących zapa- , Teraz Jeszcze kilka kroków, przez tem 

sów sportowych. Te znakomite w smaku i hi lasek, i już — szeleścił zakonspirowany 

gjenicznie opakowane pastylki Wiktuar są pra- głos agenta. 

wdziwym przysmakiem każdego sportowca. Cichaczem, milezkiem, na palcach jak 

RÓŻNE duchy mijanio lasek, 
— Już mówił agent z ulgą: — teraz pro- 

— Wystawa minjatur oraz iluminacyj At- sto przed siebie, Dawaj resztę forsy. No, 
tura Szyka. W czasie swej bytności w Wilnie szczęśliwej drogi. 

J.W.P. Minister Spraw Zagr. Beck odwiedził ААа dł dalej z najwiękczą 2 

wystawę dzieł Artura Szyka, mieszczącą się ści i Aš = e e 

obecnie w Kasynie Garnizonowem, przy ul. TOŚCIĄ. Szedł, szedł aż rozwidniało. ( 

Mickiewicza 13. ].W.P. Ministrowi towarzyszy! Się Coraz bardziej swobodny i szczęśliwy. 
p. pułk. Pakosz, dowódca obszaru warowne- Szedł coraz pewniej. Nikt go nie zatrzy- 

go, p. pułk. Kowalski, zastępca dowódcy obsz. mywał. Patrzy — miasteczko. Mużyk idzie 

war. oraz p. pułkownik Wenda, dowódca I Puł na spotkanie. 

ku Legjonów. — Pan Minister wyraził swoje — Zdorowo, diad'ka — mówił amator 

nadzwyczajne uznanie twórcy „Statutu Kali- rosyjsku: — a jak się to miasteczko nia- 

skiego”. — Również p. wojewoda Beczkowicz ywa? : 

wraz z małżonką zwiedzili tę niezwykle ciekawa < 

wystawę, której termin trwania w Wilnie prze- 2 WIAŁ: R 

dłużony został ze zględu na liczne życzenia lator opadał Podcisy: UMIODY, 

sfer pedagogicznych, które po terjach Świąte- zrozpaczony. Moje pieniądze! Co za oszust 

cznych zamierzają zapoznać całą młodzież szkoł wo, co za podły szantaż! Napróżno dopy- 

ną z wystawą rękopisów „Paktu Ligi Naro- tywał się potem w Wilnie o Izaaka Lacho- 
dów”, „Statutu Kaliskiego" „Historji Waszyng- wickiego. napróżno szukał tajemniczego a- 

tona“, oraz „Epopei Simona Boliwera* — se- ta. 
kretarjat wystawy przyjmuje telefoniczne zgło — Izank Lachowieki? Czy mało jest Le- 

szenia wycieczek w kasynie garnizonowem. chowickich? 
Wystawa otwarta jest codziennie od godz. 

10 rano do 8 wiecz. si AI z DORSZ 

— ŚWIADECTWA PRZEMYSŁOWI. © cyeiem do Rueji, Pieniądze wzięli 
Władze skarbowe przystąpiły już do kon- z w butelkę nabili Wielu więc amatorów 
tnoli sklepów i przedsiębiorstw, Wi celu przeżyło w milczeniu swój zawód i stratę. 

stwierdzenia, czy posiadają one świadec- T tylko Jamkieł M. mie spoczął. Bez wyt- 
twa przemysłowe. : ZA chmienia dyżurował na rynkach, na przed- 

W razie stwierdzenia niewykupienia pa ieściach i w ciemnych zaułkach. I na- 
tentu sponządza się protokuł, co zobowią- koniec: 
zuje płatnika do wylbupu świadectwa w! cią — Trzymać łobuza! — zawołał: — ła- 
gu dni 30, lub wykazania, że nie jest obo- paj złodzieja! 
wiązany do wypełnienia tej platności. Od schwytanego agenta do Izaaka La- 

Po tym terminie władze skarbowe mo- chowickiego znalazła drogę policja. 
gą zarządzić zamknięcie przedsiębiorstwa. 

— Kadeci Lwowskiego Korpusu Kadetów Hurtowa i detaliczna sprzedaż węgla i 
Nr. 1. Zarząd Garnizonu Zw. Strzeleckiego na 
m. Wilno prosi wszystkich przebywających w drzewa opałowego usnis 

ei. -30. Wilnie Kadetów Lwowskiego Korpusu Nr. i, Zamkowa 18. 
przybycie na opłatek strzelecki, który się odbę- 

— „W świętą noc cudów*. — Dziś w nie- 
dzielę 8 stycznia rb. odbędzie się w sali Za- 

dzie w dniu 9 stycznia r.b. o godz. 19 w małej 
sali miejskiej przy ul. Końskiej 3. 

Zarząd Tow.! Opieki nad Byłymi Pra- kładów Wychowawczych Wileńskiego Towarzy 
cownikami Tajnej .Polskiej Oświaty zawiada- stwa Opieki nad Dziećmi, przy ul. Jakóba Ja- 
mia o udzielaniu wsparć byłym pracownikom sińskiego 20-22 (boczna Sierakowskiego) tra- 

oświatowym. Podania przyjmuje p. St. Jarocki, dycyjne Oratorjum Bożego Narodzenia p.t. „W 
sekretarz Zarządu (ul. Montwiłłowska nr. 11) Świętą noc cudów*., opracowane według utwo 
od 4—5. rów ks. St. Bulichowskiego, Lucjana Rydia, ks. 
— =“ ZY = — Fr. Walczyńskiego i in. 

Dla oczyszczenia krwi, pijcie rano przez W akcji bierze udział około 60 osób. 

kilka dni z rzędu szklankę naturalnej wody Początek o godz. 5-ej po poł. Dochód na 
gorzkiej „Franciszka-Józefa.* żądać w aptekach Cele zakładu dla sierot tamże. 

Mógłby się wprawdzie zwrócić do poli- 

  

  

niedzielę dnia 8 stycznia rb. staraniem sekcji 
TEATR | MUZYKA kult. ośw. Chrz. D. L. przy ul. Metropolitalnej 

. —Teatr Wielki na Pohulance. — Dziś w 1 odegrane zostaną Jasełka pt „Lulajże jezu- 
niedzielę 8 1. jedno z ostatnich przedstawień niu" w 4 aktach (8 obrazach) Kazimierza Pe- 

słonecznej, pogodnej sztuki współczesnej Pagno taszewskiego. 
la „Marjusz“ na której publiczność rozkoszo- Całkowity dochód przeznacza się na Uni- 

wać się może dowcipem i sentymentem nary wersytet Powszechny i bibljotekę sekcji kult. 
sowanych bohaterów sztuki. W rolach głów- ośw. Chrz. Domu Ludowego. 8 
nych T. Koronkiewiczówna, L. Wołłejko, L. Początek o godz. 7 wiecz. Wstęp od 30 do 
Pośpiełowski i W. Neubelt. Sztuka ta wobec 99 gr. 
wyjazdu L. Wołłejki do Krakowa schodzi już CO GRAJĄ W KINACH? 

REWJA:—Czar jej oczu. 
z afisza. 

HELIOS — Bezdomni 
— Dzisiejsza popołudniówka. — Dziś 8 |. 

ostatnie popołudniowe przedstawienie  history- 

CASINO — Książę student i Pamienka 
i miljon. 

cznego reportażu „Sprawa  Dreyfusa* po ce- 

PAN — Zungu. 

nach o_50 proc. zniżonych. 
ira P W poniedziałek 9 1. 

ostatnie przedstawienie w sezonie po ci h YW: 
propagandowych „Sprawy D esiurai Ra: HOLL 'ООР — Kongres tańczy. — Dwie premiery przyszłego tygodnia. — ŚWIATOWID — Buster na froncie 

STYLOWY—Król podziemi Paryża. 

LUX — Bezimienni bohaterowie. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

We czwartek 12 I. premiera historycznej sztu 
> A Józefa Pollaka jpt. „Książę Józef Ponia 
owski“. : 

зіо]а— w SAB: 4 I. wielka premjera A. T0l- 
„Car Iwan Groźny* w seżyserji Włady- — DUŻA KRADZIEŻ. — Iżycki Wła- 

sława Czengerego z udzałem w postaciach na tai ieszkiaj nil iu 
czelnych dyr. Franciszka Rychlowskiego, Alfre dysław, zamieszkały przy nl. Mi 3 
da Szymańskiego, == Łodzińskiego, M. Bie doniósł policji, że w dniu 6 bm. między 

go i Stanisława Janowskiego. ю ieobecności — Stały teatr objazdowy teatrów miej . STTinĄ 18 a Ż1 podczas nieobecności do- skich ZASP w Wilnie, — Dziś_wniedzielę 8 I. mowników nieznani sprawcy zapomocą do- 
łaa © Gil, SR i mó Bus branego klucza lub wytrycha dobrali się 

nych w. Głębokiem. ACA gIÓW do mieszkania, skąd na tegoż szkodę i na 
W poniedziałek 9 i. „Panna Maliczewska* szkodę Grynsztejna Jofera, zamieszkałego 

w. Królewszczyźnie. przy ul dn i i Mi” 
„— Dzisiejsze przedstawienie popołudniowe. dolarė > m ZE A 

Dziš o godz. 4 p.p. grana będzie po cenach po ROA = — a zniżonych pełna humoru i werwy wesoła o- męską, damską i bieliznę, łącznej wartości 
peretka Kollo „Lady Chie* w obsadzie pre- 3.500 zlotych. 
Ch Wieki Baczek w roli tytułowej. -— — ŚMIERTELNY UPADEK STA - 

żon: у “Wielka Tea ASS k dE RUSZKI. — Poślizgnęła się i upadła na 
8.15 wiecz., olśni widzów wspaniała rewja klatce schodowej przy ul. Dobroczynnej 
świąteczna „„Vo-yo” będąca barwnym kałejdo 3 zamieszkała tamże 74-letnia Karolina 

a „przesuną się przed publicz - Gładko. 
nością jwybitniejsi artyści zespołu — ieżki żeń 
GRY: tańcu, monologach i SE, Beż Doznała ona b. glężkiów — gło ay humor, werwa, i wesołość — panują W)? tak, że w drodze do szpitała wyzio- 

usi niepo: podczas wykonania bogatego pro- nęła ducha. z 
R š ładającego się z 19 numerów. Efek- — ZAMACH SAMOBÓJCZY. — Z powodu owne tło dekoracyjne, odzwierciadlające dziel trudności życiowych targnął się na życie 22let ICH naszego miasta, pomysłu i kompozycji. ni kamasznik Perec Lewin (Miłosierna 4. 
Z po Ceny miejsc normalne. —- Zranit się on nożem w okolicę serca i w 

a : stanie dość poważnym został przewieziony do => pory do teatru Lutnia. — Wobec wiel szpitała żydowskiego. > 
biletowe dla organizacyj, głowacywał (maki  — NOŻOWNICTWO. — W niedzielę w й Ia orga yi, stowarzyszeń i urz а ь 

dow, administracja „Lutni“ podaje do wiądo- nocy na „zabawie" szoferskiej przy ul. Wiel- 
z > = zgłoszenia przyjmowane są codzien kiej został pokłuty nożami W. Kiryłow (Karpa- 

— 2 p.p. z wyjątkiem dni światecz- cka 7) którego odwieziono do szpitala żydow- 
skiego. 

nych. Informacje udzi ieńci й сР tel: 2-24, ziale są codziennie telefo- 

tejże gminy: Jan Buraszko, którego aresz- 
towano na st. Domanów. 

Zabójstwa i podpalenia dokonał z zem- 
sty i chęci: zysku, to też stanie napewno 

przed sądem doraźnym. 
Szczegóły wobec toczącego się Śledztwa 

trzymane są w tajemnicy. 
—=0-0-0=——— 

SPORT 
WSZYSCY NA ŚLIZGAWKĘ! 

Wielu wilnian mniej lub zupełnie nie in 
teresujących się sportem nie wie, że mimo 
bardzo słabego mrozu od szeregu dni liczne 

rzesze łyżwiarzy wileńskich rozkoszuje się 
ślizgawiką. 

Stosunkowo ciepła pogoda, okres feryj 

świątecznych oraz brak konkureneji, jaką 
wytwarza ślizgawce narciarstwo, oto czyn- 

miki przyczynowe tłoku na ślizgawce w 
Parku Sportowym. Ruch tu panuje od sa- 
mego rania do 10 wieczór. Ruch, jakiego nie 
notowano 'w, ubiegłych zimach. Coraz wię- 
cej malców i eoraz więcej przedstawicieli 
starszej generacji zapisuje się do rodziny 
lyžwiamskiej, której opiekum, kie- 

rownik pamku p. Kazimierz Andrzejewski 
nie szczędzi trudu, aby stworzyć sportow- 
com. jaknajlepsze warunki i jaknajestetycz- 
miejszy wygląd ślizgarwiki. Nie wyda się 
to twierdzenie gołosłownem każdemu, kto 
zada sobie trud przespacerowania się po 
Parku, 

Rozległy teren ślizgawki podzielony 
został na szereg placów i zakątków, ude- 
korowanych choinkami, ©o w. rezultacie po- 
zbawia nas przykrego uczucia monotoaji, 
jaką się odezuwa na pustym, rozległym pla 
cu. Łyżwiarze „spacerują* sobie między 
choinikami przy dźwiękach radjomuzyki. 

Prócz tego wielkim plusem są ciepłe, 
przestronne szatnie, w których ślizgająca 
się dziatwa może odpoczywać. 

Kierowmictwo Parku dbając o ład i po- 
rządek na ślizgawce, zaangażowało: specjal 
nego kontrolera, którego obowiązkiem jest 
czuwanie nad tem, aby ślizgająca się mło- 
dzież zachowywała się grzecznie, mie or- 
gamizowała niebezpiecznych wyścigów, wę- 
żyków itp. s 

Tak więc: ślizgawka, jest dobrze zorga- 
nizowana, mieści się w malowniczym za- 
kątku i nie jest przyjemnością bardzo dro- 
gą, Skoro się weźmie pod uwagę, że bilet 
sezonowy kosztuje 10 zł. Trzeba tylko na- 
myśleć się, kupić łyżwy (staniały w tym 
moku) i zacząć się ślizgać. (D 

—0-00--— 

Radlo wileńskie 

NIEDZIELA, 6 STYCZNIA 

  

  

10.00 Transm. nabożeństwa; 11.58 Czas;— 
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leczy 
KRZYWICĘ i; POWIĘKSZENIE GRUCZOŁÓW 

i OSŁABIENIE OGÓLNE 
Wystrzegać się bazwartościowych namiastek 

i naśladownictw 

  

Pogrzeb 

ś.p. Juliusza Kłosa 
W. piątek dnia 7 stycznia br. uwioki 

śp. prof. Juljusza Kłosa złożono na cmen- 

tarzu Rossa na wieczny spoczynek. 

W przeddzień pogrzebu, o godz. 18 od- 

była się ekspontacja z% dok Z kaplicy przy 

szpitalu św. Jakóba do kościoła uniwersy- 

teckiego św. Jana. Zia trumną postępowała 

rodzina, profesonowie uniwersytetu, mlo- 

dzież akademicka i wielu przyjaciół i zna- 

j zmarłego. 

w aa spocz. eta na wysokim katafaiku 

pod czarnym baldachimem, obramowanym 

srebrem, wśród krzewów i kwiatów i mnó- 

stwa jarzących się świece i lamp. 

Nabożeństwo żałobne zapowiedziane by 

ło na godz. 10-tą rano. Przed oznaczoną go 

dziną przybył do kościoła św. Jama p. wo- 

jewoda wileński Zygmunt Beczkowicz. Już 

przedtem zajęli miejsca opodał głównego 

ołtarza: JM. rektor Uniwersytetu Stefana 

Batorego dr. Kazimierz Opoczyński w 

szkarłatnym stroju mektorskim, dziekani W 

togach, profesorowie wszechnicy wileń- 

skiej. Berła uniwersyteckie owinięte kme- 

pą. — Władze wojskowe reprezentowali: 

dowódca: Obszaru Warownego plk. Pakosz 

: komendant miasta ppłk. Blocki. 

Obecny był p. starosta grodzki Kowal- 

ski, Pirzybyli reprezeniamei młodzieży aka- 

demickiej, bardzo liczni: studenci Wydziału 

Sztuk Pięknych, przedstawiciele świata na- 

ukowego, literackiego, artystycznego, dy- 

rektor Teatrów Miejskich "ra 

tawiciele sy i w. innych, 
a jas celebrował ks. ka- 

nonik Cichoński. Po odprawieniu modłów 

przy: katafalku przez duchowieństwo, trum- 

nę wyniesiono z kościoła i złożono opodal 

głównych wmót kościelmych, na dziedzińcu 

Piotra Skargi, na podw! ina 

Nastąpiły przemówienia, poczem mlo- 
12.10 Kom. meteor.: 12.15 Poranek muz,; Nie gyjeż akademicka złożyła tłrummę na ryd- 
zbędne warunki pracy kobiet — pogadanka: 

konkursowa; d c. poranku; 14.00 Pogadanka 
wanie. 

Kondukt żałobny, prowadzony przez ks. 

— Chrześcijański Dom Ludowy. — Dziś w 

14.20 Muzyka; 14.40 O prowadzeniu gospodar- profesora Puciatę wi asystenicji duchowień- 

stwa — odczyt; 15.00 Audycja dla wszystkich; Stwa, ruszył z Uniwersytetu na Rossę. Na 

  

16.00 Audycja dla młodzieży; 16.25 Muzyka czele pochodu szła orkiestra 4-go pułku u- 
(płyty); 16.30 Ciotka Albinowa mówi! — mo- = я „ od iału Sztuki, od studen- 
nolog humorystyczny; 16.40 Muzyka (płyty); A | k i jane, Szła korporacja 

16.45 Kącik językowy; 17.00 Koncert; komuri Vjłnensia ze sztandarem. Za trumną —naj- 

działek; 18.00 Muzyka lekka; wiad. bieżące; jewoda wileński, oz Okręgu = z 

d. c. muzyki; 19.00 Litewska audycja literac- Tego, profesorowie | mweskytem S SA 
ka; 19.15 Rozmaitości; 19.25 Słuchowisko; — Rektorem na czele, wojskowość, najwybit- 
20.00 Koncert; 21.20 Wiad. sportowe z Wilna literackiego, artystycznego i mnóstwo przy 

i innych stacyj; 21.30 Recital śpiewaczy; — jąciół i publiczność. 
22.00 Muzyka taneczna; 22.55 Kom. meteor.— * * $ 3 

Batorego dra Opoczyńskiego nadeszły m. i. 
następujące depesze kondolencyjne: 

Od wiceministra WR i OP ks. Żongołło- 

+ е * 

newo RAS 05 cji, i 
Od wojewody Kościałkowskiego: Z po- 

p. Kłosa mam zaszczyt przesłać wyrazy 
— PRZYJĘCIA U P. WOJEWODY. —- najgłębszego współczucia. — Marjan Zynd- 

W sobotę dnia 7 bm. p. wojewoda przyjął ram Kościałkowski, wojewoda białostocki. 

ten-Czapskiego, oraz delegację Zw. IAkade- pierwszego b. rektora USB. prof. Siedlec- 
mików wojew. mowogródzkiego i b. Ziemi kiego z Warszawy, od rektorów. wszyst- 

dziękowanie za poparcie „Tygodnia Aka- 
demika* oraz szczególne zainteresowanie uni 222 — 

się i pomoce młodzieży akademickiej. Nie drzeć nakszów 

SZEJ DZIATWY. — W dniu 8 stycznia w 
sali necepcyjnej urzędu wojewódzkiego od- płatniczych 

i 17-tej) chonika dla najbiedniejszej dziat- będę płacić, mie mam z czego! Niech się 
wy, urządzona staraniem Pani Wojewodzi- pan wynosi, niech pan zabiera co chce, 

dziatwa obdarowana zostanie upominkami Ostatnie słowa wyrzuciła pani Janina 
odzieżowemi, jak buciki, szaliki, sweterki Balsewiczowa z wizęiem. 
itp., oraz łakociami. Prócz tego, odbędzie = — W takim razie pami pozwoli, że przy 

AL się wi mieszkaniu pani. 
LUDOWA Bi STRONNICTWIS „._! раш Bohuszewski, sekwestrator 2-g0 

sg mczyna donoszą, ŻE Tymędu Skarbowego, rozpoczął swoje czyn- 
władze stromnictwa ludowego żawiesiły w 2 

kretarza kola powiatowego tegoż stironnic- wa: w: kryta e 

a. Michała. Dubrownika z AAS Sio sosmowy fonnirowanty, złotych 10... : 
wiecie szczuczyńskim) — rzekomo za sprze 

. — Zaczekaj pan. Pokaż pan ten @а- 
ze składek członkowskich, : 2 r ы 

Michal Dul ik jest bratem b. posła AR dam ostatnich gratów ma ponie- 

ze stnomnictwa. ludowego, Adolfa Dubrow- $. 

tora. Gwiantka о pani — UCIECZKA PRZED ŚMIERCIĄ GLO Beleiemuoj AA 
DOWĄ Z ROSJI SOWIECKIEJ, — We — A masz! a masz! Za moją krzywdę! 

wsi Łukaszymo, gm. rajczańskiej, pow. no- 3 p j- 
wogródzkiego, Paweł i Włodzimierz Olesz- w, onek W |. 
kiewiczowie, w drodze nielegalnej udali się sekwestrator 1 ujrza: Ł się nagle za drzwiami. 

płaz gdyż „w Rosji sowieckiej miało być tował pani Balsewiczowej. „Wygotowano” 
lobrze”. : у сі.пт 2 * 

Obaj Oleszkiewiczowie powrócili obec- Sw za pbrezę urzędnika podczeo 
wymędznialii do ostatnich granie i obdarci, Z gekwestratorami trzeba grzeczni е 
przyczem opowiadają, że uciekli przed gło- godnie a kinis, > 

łanów. Niesiono wieńce od Rektora i Sena- 

katy; d. c. koncertu; 17.55 Program na ponie bliższa wodzina zmarłego, mastępnie p. wo- 

miejsi przedstawiciele świata naukowego, 

23.00 Muzyka taneczna. Na ręce rektora Uniwersytetu Stefana 

wicza: Z powodu zgontu śp. profesora Jiul- 

wodu miespodziewamego zgonu profesora Š. 

posła na Sejm R. P. p. Emeryka hr. Hut- Nadeszły depesze kondolencyjne od 

Mińskiej — która złożyła p. wojewodzie po kich wyższych uczelni Rzeczypospolitej. 

— OHOINKA DLA NAJBIEDNIEJ- 

będzie się w dwu turach (o godzinie 15-tej — Nie zapłacę, nie mogę zapłacić, nie 

my Świderskiej. Uczestnicząca w choince niech mnie pan nareszcie nie męczy! 

się przy choince zabawa dla dziatwy. stąpię do zajęcia sprzętów, zmajdujących 

czynnościach i wykluczyły ze związku, se- Roma: 

wiewierzenie ponańdk it potiolkących Toni. Bałyówieawe dała, 

sia Uśmiech szczęścia na twarzy sekwest- 

wrześniu roku ubiegłego dixaj mieszkańcy I strzępy nakazu płatniczego zawiro- 

do ZSRR, rzekomo dla poprawienia sobie Rozpaczłiwy akt samoobrony nie ura- 

mie z Rosji sowieckiej w stanie opłakanym nełnienia przezeń... i tam dalej. 

Niewątpliwie musiało im się źle powo- WŁASNE WŁÓKNO,WŁASNY CHLEB 
dzić, skoro zdecydowiali się na powrót do 
kraju i ma odcierpienie kary, jaka im grozi MOŻESZ MIEĆ, WIĘC NIE BĄDŹ 
za mielegalne spacery przez granice, KIEP. — : ь 

w 

         



  

  

Dziewieciu naįbardzieį zastužonych Wilnian 
Kupon ten należy wyciąć i po należytem wypełnieniu przesłać, lub zanieść do redakcji 

(Zamkowa, 2) 
Wpisać należy nazwiska wybitnych przedstawicieli różnych zawodów, którzy szczegół- 

nie się zasłużyli wobec Wilna. 

Ankieta dotyczy tylko osób żyjących, — tak miężczyzn, jak kobiet. 

Ci, z biorących udział w ankiecie, których wszyscy kandydaci (lub zdecydowana 
większość) zwyciężą w plebiscycie, otrzymają nagredy. Dlatego też uprasza się o czytelne 

    odznaczona pierwszą nagrodą zostanie wy- 
drukowania, ai wszystkie odzniaczone będą 
odczytane mia: specjalnie urządzonym wie- 
czorze autorskim. 

Ostateczny termin nadsyłania prac mi- 
ja z dniem 15 lutego br.; prace kierować 
należy do Sekretarjatu Towarzystwa  (lo- 
kal „Dzieninika Kresowego" ul. Dominikań- 
ska 21). 

— NOWE „OSZCZĘDNOŚCIOWE* ZA- 
RZĄDZENIE KASY CHORYCH. W swoim 

WIELKA PARADA SERC (Czemp) 
WKRÓTCE! 

Od 7 stycznia cedziennie 
w speluukach San Framciske 

Jedyny tilm, który zdobył w sezonie 1933 r. I-4 nagrodę na konkursie najlepszych łilmów Świata 

  

Dziš premjera! 
„„Przed tob4 staną zbliska Daleki Kraj, w nim żółci bracia Li I mścicieł Tonga tam... 

w naipiękaiejszym dźwiękowcu sezonu D. t. 

ZEM8TA TOS KG A "EA OAS 
Dźwiękowe-kino 

„REWJA" 
SALA MIEJSKA 

wpisanie swego nazwiska i 
Zz podpisanemi. 

adresu, ale ankiety nadesłane anonimowo będą liczone narówni 

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

czasie bardzo wiele mówiono o zanządze- 

niach kierownictwa Kasy Chorych do le- 
karzy tejże, aby mie zapisywali chorym 

Ostrobramska 5. i EDWARDEM G. ROBINSONEM 
Na scenie; zmiaua progrmu: Tańce (€ Januszewski) i Chór Revcilersów (J. Swiętothow ski) 

  

Dziś! Najnowszy film prod. SOWKIiRO w MOSRWIE, który uc ynił przewrót w wszechŚwiatowej kine: atografył 

  

  

  

  

członkom kasy drogich lekarstw. = NAJBARDZIEJ ZASŁUŻENI WILNIANIE Okómie. tanżgi ky Wiacydi. znanień Dźwiękowe Putiowka w żyźń 

1. Kapłan szył taksę akuszerkom za udzielanie pomo- Kino z 

cy przy porodach o 4 zł. (wymosi obecnie HELIOS Droga do žycia 

2. Uczony . zł. 16). W zawiadomieniu o tem do akusze- Reżyserja g:njalnegn Mikełaja Ekka. — DJALOGI W JĘZYKU ROSYJSKIM. — 
s rek, zarząd kasy powiadamia, iż opłatę tę Film, który zaciekawi A — SE ten a każdy ZOE — Nad program; Atrakcje džsiękowe, — М№ 1-52у 

3. Pisarz . akuszerki pobierać będą za udzielanie po- seans ceny zniżone, Seansy o godz. 4, 6, 8, i 10.20, w sobotę i niedzielę o' g. rel. 

4. Artysta-plastyk . mocy przy! porodach, oraz za 6—7 odwiie- 

SE / kac czasie RE nah w. to, Dzwiękowe LTC AEA Życie i orgie erotyczne 
5. Artysta teatru. 4 : OOOO ZO Ledi NIEKORONOWAN£EGO CARA ROSJI — 5 SABRE wizyt a= Kino 

6. Działacz społeczny. . . . . .. . й . a eini a 66 RA$ PUÓTE > w-g pam, książęcego zabójcy Rasputina ks. fu- 
r „Helios supowa. — W roli tytułowej genjainy mistrz 

7. Adwokat $ a ra nić (est w Stanie dopłacić 'elkuszerkom CONRAD VEIDT Piešai i romanse cygańskie w jązyku rosyjskim (Szczegóły nastąpi:) 

8=lekarz . za niezbędne dodatkowe wizyty. 

— ZNOWU „KWIATKI* PODATKO- Dziś! Wielki świąteczny podwójny program! 
9. Pedagog . МЕ. — Pewien czas temu pisaliśmy o róż- 

  

  

grodźięhzka 
— BAL OPK. DO OK, — Pod protek- 

toratem przewodniczącej Kioła lokalnego p. 
Wiktorji Czapówny, grodz. Kilub Instruk- 

  

. 
Pamiewską, St. Suroczyūskim į Dabrows- 
kim w rolach głównych. 

— KONKURS NA NOWIELĘ, Тома- 
nzystwo Przyjaciół Literatury i Sztuki w 
Gnodnie rozpisało konkurs ma krótką no- 
welę na dowolny temat. 

Zarząd Towarzystwa przeznaczył trzy 
nagrody w postaci książek, pozatem nowela 
    
  

   

nych wypadkach postępowania władz egze- 

kucyjnych, podrywajacych prestige paūst- 
wia. Wzywaliśmy wówczas czynniki miaro- 

dajne do usunięcia tego zła, lecz wez»anie 
masze prawdopodobnie mało poskutkowało, 
gdyż do dziś dnia egzekucje podatkowe nie 
przestały wydawać zarządzeń, które wyjwo- 
łują rozgoryczenie wśród płatników i to 
jeszeze jeden z kwiatków. 

W tych dniach zjawił się sekwestrator 
do właściciela zakładu szewskiego p. Ost- 

DZWIĘKOWE KINO 

„CASINO“ 
Wielka 47, tel. 15 41 

"KSIĄŻĘ $TUDEKT 
z bożyszczem tłumów, słynnym RAĄŃONEŃ ROWARRG : 

zWescia peep . PAREENIKA EIMELJO K 
Nad program: Urczmaicone dodstki dźwiękowe. Początek o godzinie 2-ej* 

  

%eż. VAN DYKE t”órcz „Biale'Cienie, Tiader Hora“, „Człowiek Małya* st-orził jeszcze jedno arcyd. ieło 
Rekordowa cbsada: 

torski OPK do OK, urządza dnia 14-g0 m — = — rowskiego z żądaniem zapłaty pewnej su- Anita Page, Philips 

stycznia br. w salach SUP-u, ul. Listow- Kino GL 0 my zaległego podatku obrotowego za rok Kaimo“, Kalkis Siono 

skiego 12 „Pierwszy doroczniy: wieczór ta- Baminik = 1925. Pam Ostrowski podatek ten! zapłacił * 

neczny*, na który uprzejmie zaprasza 
wszystkich miłośników omgamizacji Przy- 
sposobienia Kobiet do Obrony Kraju. — 
Wstęp za zaproszeniami. — Początek o £. 
21-szej. 

— Z TEATRU MIEJSKIEGO. — Dziś 
w niedzielę zespół Teatru Miejskiego daje 
dwa przedstwienia. 

0 godz. 4 pp. po raz ostatmi rewja pt.: 
„Karnawał! Kamnawał!* — Wieczorem o 
8,15 słoneczna, pelna humoru i pogody 3- 
aktowa komedja Toldesa „Zabka“. 

W poniedziałek teatr nieczynny — We 
witowek premjena 3-ciej części trylogji Ros- 
tworowskiego, „U mety“ w reż. dyr. Kro- 
kowskiego z pp: Ustairbowską, Miillerową, 

Wstęp od 49 gr. 

Dziś tilm nad tilmy gigantyczne arcy- 
dzieło o niezwykłych wprost niecbli- 
czslnych wartościach p. t. Pogromcy 
Przestworzy z 4 asami ekranu W, 
Beery, C. Gable, D. Jordan i Naglem 
w rolach tytułowych. Bajeczna tech- 
nika i niebywały rozmach wykonania, 
Subtelna intryga miłosna jest nicią 
przewodnią całego obraza. Miłość i o- 
bowiązek . Najwyższy wyraz emocji 
Oto słowa jakie skreŚlił śp por, Żwir« 
ko po oglądaniu „Pogrommców Przeste 
worzy* amianowicie: „Jest najlepszym 
z tilmów lotniczych, które dotychczas 

widziałem* 

| 

| 
| 

| |    
  

  

      

      
  

         
      
      

   
  

  

    

                          

    
      
            
      

w roku 1929 , na co ma kwit kasy skarbo- 
wej, który też okazał sekwestratorowi i na- 
stępnie w Urzędzie Skarbowym. Mimo to 
sekwestru z zajętych rzeczy nie zdjęto i ka- 
zamo panu Ostrowskiemu przyjść w dniu 
10 bm. dla wyjaśnienia, Powstaje pytanie, 
czy kiwit kasy skarbowej nie wywołuje zau- 
famia u panów z Urzędu Skarbowego i w 
czyim initeresie leży odrywanie niepotrze- 
bnie płatników od ich pracy codziennej i 
zmuszanych godzinami przestawać w Urzę- 
dzie Skarbowym ? 

  

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

    
          

  

W tych dniach w kinie „€ ASINO" 

  

Dziś! 
Potężny film egzotyczny, lączący w scbis uczucie, nastrój i piękno 

LUNGU 
Wielka epopea miłości i bohaterstwa w dzikiej niebezpiecznej dźurgli 
W roli głównej: Nowa sława Ameryki CECYLJA PARKER. 

„SLIM SUMMERVILLE W OPAŁACH" 
Sense: 4, 6, 8 i 1015, W dnie świąteczne od godz. 2.ej. 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 528 

Nad progr.: Arcyzab. komedja w 2 akt. 

F:lm, któy porwie wszystkich 

  

  

  

  

  

  

  

— — T = 
Oiejiowiee FZ MEBLE COZ Ceny najnizsze w Wilnie. Dla młodzieży dozwoione 

Kino „POLONIA“ Pocztowa 4. ON W PILENKH Lila uoLLywoo> (| DZ! Dawnooczekiwany największy przebój dźwiękowy o niewidłianym dotychczas przepychu i niedeścigu. technice 

: $ Mickiewiczaf;22 OK E TAŃCZ Najrozkoszniejsza operetka łilmowa, Akcja toczy się na tle 
Dziś! Czołowy szlagier produkcji a: = W osy Spółka z ogr. odp. tel. 15-28. Kongresu Wiedeńskiego roku 1814-go. Udział biorą urocza 

ARE łowy ооы й 2›';?:”:‘ {?6?: 2 Wilno, ul. Tatarska 20, Liliana Harvey, nsjmilszy Henry Garat, kuszą'o piekus Lił Dzgover | nejiepszv kemik Armand Bernard. 
PR & rodzi niekiedy wonne Ewiaty "na bag ® x od tej 

isk t. $ Jsdalnie, sypialnie, salon: a = 

„Botzna Ulica a S Ee 56 8 gebinety, Paa I Jasion, lipa, Kion, 
$ angielskie, kredensy, sto: 

Wzraszający do lez dramat życiowy! „Giełda Miłości pa biurka, krzesła dębowe w R pić do Chrześcijańska Spółdzielnia Wzajemnych Kredytów 
Tragedj: kobiety, która kroczy bocz- Ž i i i tp. Ceny znacznie zniżone, sprzedania. — Wacław 
nemi uliczkami życia ukcchanego ( yc оМ pajace) Jeiowic Zdatowa 15 śś 
mężczyzny. Porywejącą grę i dosko- Wykolejone kobiety — Wielka miłość Akt Nr. 875-32 r. m. 3. 
nałą kreację artystyćzsą tworzą Irene dziewczęcia z brnku — Rekiny wielko " я — — 99 Dunne i John Boles. miejskie, OGŁOSZENIE. a> doki B 5 

Wstęp od 49 gr. wstęp 49 gr. Komornik Sądu Grodzkie Wilnie 7go , DO SPRZEDANIA Poznań, ul. Sienkiewicza Hr. 3. 
R mA e z sara e rewiru, urzędujący w Wilnie ; ul. Uniwer- łolwark Aronowo, koło     
            
  

  

Początek sBaNSÓ © 
s g. 915, — 8, — 18, Dziś wstęp od 49 gr. 
  

  

  
syteckiej Nr. 1 m. 9 zgodnie z art. 1030 UPC. 
ogłasza, iż w dniu 16 stycznia 1933 roku, od 
godziny 10ej rano w majątku Korweliszki, gini     

Mickun, 54 bas, dobrze 
zagospodarowany. Wa- 
runki dogodne. Wisdo 
mość w P.A.T. Wileń- 

  

zawiadamia, że w ceiu udogodnienia interesantom uzyskania informacyj i przystąpienia ma 
członków, powierzyło przedstawicielstwo swoje na województwo Wileńskie 

я ZĘ р RY $ a a a 
ny niemenczyńskiej, powiatu wiłeńsko - troc 

DŹWIĘKOWE Dziś początek seansów o godz. 1 m. 30 kiego odbędzie się sprzedaż z licytacji publicz ska 14. Telefon 674, 

Śmiejmy się bo kto wie... czy świat potrwa jeszcze tydzień! nej A, o: o, do Bolesia =" Okazyjnie 2 
N sels ki f <h i mł wa i arji Szałkowskich, składającego się z 

„ŚWIATOWID skr dia ły RAND A samochodu firmy ,,Renault* osobowego, w do do sprzedania domek a 

     
GZODNO, Brygłdzka 2. 

  

„Pat I Patachon“ " Gzięowm vp." 

„Dzielni wejacy“ 
Humor! Śmiech! Sensa ja! 

brym stanie, oszacowanego na sumę zł. 2000, 
na zaspokojenie pretensji Banku Związku Spó 
łek Zarobkowych Sp. Akc. oddział w Wilnie 
w sumie 1000 zł. z procentami i kosztami. 

Komornik USZYŃSKI. 

  

  

  

    

w dobrym stanie z cg: 
ródkiem z wygodami 
blisko Rogatki Kalwa- 
ryjskiejj Wiadomość w 
Biurze Reklamowem 5. @ 
Grabowskiego Garbar- 

  

  

  

      

WILNO, ul. Jasna nr, 27 
„WIANO* posiada specjalny Fundusz Zapomogowy, z którego udzieła swym członkene 

zawierającym związki małżeńskie po 12 miesiącach członkostwa, 

zapomóg bezzwrotnych w wysokości zł. 1.060 na każdy udział 

  

  

г a ska 1, 
E sa ŻY a RE -- Szczegółowych informacyj udziela i zapisy na cztonk6ėw przyjmuje wyżej wymieniony 

: s Lekarze Dr. Wolfson Przyjezdny przedstawiciel jak również zestępcy zaopatrzeni w legitymacje koloru pomarańczowego, 

FIRMA RADJOWA „„EIšNEKĘ““ P WE p is zizigeicne „prukasgac l Sgólasiai 
DOKTOR НАЫ 7 > si 

» Wileńska 7, tel. 10-67.* stare d. i kieliny 
Grodno, ul. Dominikańska 1 tet. 186 Zeidowicz cd9— 1: 4— 8. oraz zegary, srebrne 

chor. skórne, wenery - "7 -- przedmioty i t p. Wi: Konto tzekówe P. K. O. 82.157. czne, narządów. moczo- leńska 8 m. 10, WĘGIEL i KOK 

POLECA ŻA 160 ZŁ. GoTów go WYCH śś 3 - Ę a. s KĄ od 9 do i, od 5 do 8 Kuruo Kupię GÓRNOSLĄS KI 
2-iampowy odbiernik radjawy, z lampami SE 1 SPRZEDAŻ LES: im aa as 

= я (S VYVYTYVVYTVVYTYT i głośnikiem akumulatorem, baterją anodową ZELDOWICZOWA ^ baterją. Zgłoszenia z lframkniętych i zsplombowsnych wezach    
  

Mostowa 12 — 17 —z : 0. = 
el. 277. irontu. Sklady: Kijowska 8 Tel. 999, i į m. Bu A R GA B Raiuicie zdrowie 

B DRE Зн nn REN ` 
WRZWWYERESPOWEY Z TE TRY WZROST ERROR ZSEE U DZIE LAB 

FRANCISZEK PAKKARD 31) lekcyj frant и i Najsłynniejsze światowe powagi lekarskie stwierdziły, ze: 

i sprzętem antenowym 

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

Pedwólne życie Jimmy Dała Koj po poł. Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. maitszych chorób — zanieczyszcza krew i tworzy złą prze- 

- Wopomieają o silnej izacji 25 = u н © D mianę materji. : * * * salai saitai * * 5 8 ej organizac /ro- MAMAMA AAA dnie a в “ид “ё;г;‚%';‹%езшз‹)'жіа;еые do swoich я „ Dzisiaj! PZA 4 nocy ns bę- gów — musiała to być Sad Miec. Lokaie abe GEŃ ODĘ RER Słynne od 50 lat w całym świecie 
. a zie wyjaśniona! ończy się podwójne i iBi : OECD SZEJ о, A EE 

Na podłodze leżał list. życie, Niż ARS Br a Szał EE rrewywwwwwyyytrycze | Suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetycz- ZIOŁA ZGÓR HARCU D-ra LAUERA 
„Nadchodzi stanowcza chwila, — czy 

tał gorączkowo, dobrze znane pismo, — 
dzisiejszej nocy rozwiązaną będzie zagad 
ka. Drżę cała z niepokoju, wzruszenia, 
nadziei i strachu! To niepodobne do 
mnie prawda? Ale boję się. Przeciw so- 
bie mam silną organizację wrogów... 

Jimmy! Bądź na rogu Cheapside i 
Princess-street, punktualnie o wpół do 
dziesiątej. Koło chodnika będzie przejeż 
dżał samochód i szofer powie ci: „Mam 
wolne pół godziny, sir i mogę zawieźć 
pana na dowolny koniec miasta". Bę- 
dziesz palił papierosa. Rzucisz papierosa 
na chodnik, odpowiesz cokolwiek i wsią 
dziesz do auta. Oddasz szoferowi'mój pudełeczko i z uśmiechem przyglądał mruknął, uśmiechaiac sie i ада — — — — — — -  POPIERAJCIZ RZADCA — 28 м wiekszych 

т > „uśmiechając się i gasząc świa “4 - S ększy d 
pierścionek, a on odda tobie zamkniętą się małym, kwadratowym skrawkom per- tło, sA PORAZ = Ę 12 A ALB ы APN W BER Ar Nan aa ) 2 
paczkę. Potem odwiezie ciebie do domu, łowo szarych pieczątek. Dziwna rzecz, | Wyszedt z pokoju nadsłuchując Z niami, ” odiemontowa - L.0.P.P świadectwami — kawa rąkterze — wymagania E KONIECZNIE | 
a ja zatelefonuję. miała to się skończyć na zawsze!.. Tak, przyzwyczajenia, cicho minął korytarz i ne, solidnym  lokato-  ,,, „, Jer lat 45, e py. skromne, Posieda dobre FABRYCZNYM 

Nie przypominam o tem, że trzeba zni skończone!... znalazł się na ulicy. rom do Wynajęcia. -— | gy ak KA mie „Ad aS = "Reks й 
szczyč list. Sam wiesz dobrze. Przyj- Westchnął, kładąc pudełeczko razem W tłumie przechodniów wyszedł na Św gnacego & — ® POSZUKUJĄ res w redakcji pod — TednACJI. —. Z AA = 
dziesz na spotkanie jako Jimmy Dal. Nie z ubraniem Larry-Upiora do skrytki w prospekt Whitchapel i przy pasze) właścicielki. PRACY "Rządca”. 30 > „LT |czwryc z к 

я 5 : я 3 : ® jaknaj- > я ) p 22 YYYTYWYWYWYIYSYFTY -- -- bierz nic takiego, coby mogło w razie podłodze. Należało to zniszczyć jaknaj latarni, spojrzał na zegarek. Kwadrans MIESZKANIE * EU IOVANY W WAŁU 
niepowodzenia świadczyć o osobie „Sza prędzej! Ale dziś już nie było na to cza- lzieśiatej Ma а е 2 : a -- m Różne 
rego Znaka*. Mojemu szoferowi możesz su. Jut jutrze, zrobi t wno. Po gzieslatej! Mógł więc stawić się pun- 2 pok. z kuch. cieple 'Ąq GRON OM BUCHALTER + m i ; +>Ę 80 | MoJe 5201 Ta зыЧго, pojutrze, 21061 to NapėeWNO- ktualnie, o wskazanej godzinie i mijał do wynajęcia na per- _ „szęchstronnie wy-' z dużą praktyką banko- SEWRREEUU WRN | [Oj (czej zdolni 1 sumienai Patawię ufać zupełnie. Życie moje jest w twojeni Rozpocznie nowe życie! Ale jakie będzi: „gg ulicy, o której była mowa w liście. tee St4r5 33 m kształcony z długolet- wą, handlową i w = 2 , й 

ręku! to życie? Czy lepsze?... Czy z nią? W tejże chwili podjechał do chodni- gw ży nią praktyką, z dobre- sprawach _ podatko - „LISTY NA LITWĘ znajdą powsżne źródło zarobkowania jako 
Nie było podpisu jak zwykle zresz 

tą. Jimmy stał chwilę nieruchomo, nie 
mogąc oderwać oczu od listu. Za chwilę 
smukłe palce rozdzierały, ruchem machi- 
nalnym, dziwny list. 

  

      
Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

Znak* przestanie istnieć! Dziś spełni się 
marzenie długich dni i nocy — pozna ja 
— nieznajomą kierowniczkę swych kro- 
ków! 

Szybko, gorączkowo zaczął wyjnia- 
wać z ukrycia ubrania Jimmy Dala. 

Woda w miednicy zabarwiła się od 
kilku kropel jakiegoś płynu, dzięki które- 
mu została zmyta momentalnie maska z 
twarzy i Szyi, farba z rąk. Krytycznem 
okiem oglądał w lustrze swą białą cerę, 
potem przebrał się w eleganckie ubranie. 

Na chwilę ręka jego zatrzymała się 
w kieszeni na małem, blaszanem pudełecz 
ku. Tak należało to zostawić. Otworzyi 

Za godzinę runie Ściana, która zasła- 
niała przed nim tajemnicę, znikną prze- 
szkody, a ona znajdzie się w jego obję- 
ciach. 

Słowa listu stały, jak żywe w jego pa 

koo'ece, weneryczne -- PIANINO 
narządów * moczowych koncertowe nowe —do 
od 12 — 2 iod 4 dama alkdiaaė 2 
ul. Mickiewicza 24. Mostowa 12 T 

cenami do adm. Słowa 
dla W. C. 

dostarcza 
W.LNO, y= |M. DEULL 3 1 

ekcie | EGZYSTUJE OD 1890 r. 

  

mięci. Jej list miał w sobie coś niezwy- 
kłego. 

Twarz Dala przybrała wyraz niepo- 

Da! zamknął skrytkę, zniszczył uwa- 
żnie wszystkie ślady przebierania się i 
szminki. 

„Jaka to mogła być organizacja? — 
myślał, — jaki cel miała? Co ona miała 
z nią wspólnego? A ta tajemnicza pa- 
czuszka, którą on, Dal, miał odebrać od 
szofera? Dlaczego życie jej miało być w 
ręku tego, który ją kochał, nie znając?” 

. Tysiące pytań cisnęło mu się do gło- 
wy. Czemu dotąd nie pozwoliła dopomóc 
sobie? Nie chciała go narażać — ale 
przecież „Szary Znak” narażał się na jej 
rozkaz tak często! Nie, było w tem coś 
niezrozumiałego. 

— Dziś się to wszystko wyjaśni! — 

samochód, 
Taksówka, sir? Może pojedziemy? 

  

(D.C.N.) 

  

   
  

GABINET 
Becjonainej kosmetyki ieczniczeł 

—korepetycje —niedr: 
go. Mickiewicza 42 — 
11 tel. 794 od 2 — 4 

    

ny twarzy. Masaż ciała, 
szczuplający (panie). Mieszkanie według prof. Spuhła. 2 pokoje z kuchnią de 

wynajęcia. Dowiedzieć 

się Białostocka 6 — | 

codziennie od 3 popsł 

do 4.30 
O OR 
POSZUKUJĘ 

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

WAP, 

elektryczny, wy- 
Natryski „Hormona“ 
Wypadanie włosów, 

łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 
do każdej cery. Ostatnie zdobycze kosme- 

  3 pokoi z kuchnią i Z 
wygodami. — Zgłosze- 
nia w redakcji pod W. 
K— 

DOKTÓR 

Janina Piotrowicz - Jarczenkowa 
ordynator Szpitala Sawicz 

chsroby skórne, weneryczne i moczopłciowe 
przeprowadziła się 

Wileńska 34 Il piętro 
przyjmuje od 5 — 7 wiecz. 

  

POKÓJ 
DO WYNAJĘCIA 

z utrzymaniem. Wszel-' 
kie wygody. Zygmun-     
  towska 20 m. 2. 

    

  

    
  

mi referencjami, poszu- wych poszukuje pra 
ae o vas Nokčj kuje posady rządcy. — na wyjazd za skromi bslkonem do wynajęcia 

cy 

ne 

może być z całodzien. Łaskawe zgłoszenia — wynagrodzenie. — Ła-' 

m. Portowa 23 m 24 18. Adamiczka. „Slowa“ pod 

Drukarnia wydawnictwa „SLOWA“ 
JOT Ng 

lokaj sterszy, wszech- 
stronnie 
wavy uczciwy, praco- 
wity, sumienny, trzeżwy 

przesyła szybko 1 г 
larnie biuro L. Tajc,— 
Riga Positach nr, 511 

2 ь 2 Na odpowiedź załączyć 
nem utrzymaniem ui. Wilno Wiwulskiego 6 skawe oferty do adm. znaczek pocztowy na' 

„Buchal- 60 groszy. 

  

dużo chorób powstaje z powodu obstrukcji. 
Chory żołądek jest główną przyczyną powstania najroz- 

są dobrym środkiem przeczyszczającym, ułatwiają funkcję a*- 
ganów trawienia, wzmacniają organizm ż+ pobudzają zoetyt. 

Zioła z gór Harcu Dra Lauera zostąły nagrodzone na 
wystawach lekarskich najwyższemi odznaczeniami i'złot.neda- 
łami w Badenie, Berlinie, Wiedniu, Paryżu, Londynie i wiets 

innych miastach. 

— Cena 4 pudełka 1,50 zł. podwójne pudełko 2,50 zi. 
Sprzedaż w aptekach składach aptecznych. 

(W. Z. P. 48)       
  

Kamerdyner 

wykwal:tiko-      
   
    
      

  

  

  

regu | zkwizytorry w poważnej instylucji wedaw- 

miczej. Niełachowi zostaną obznajmieał £ 

| pracą. Zgłoszenia osobiste ul, Bonifraterska 

2 m. 6 w godz, od 3—6. 

  

Redaktor w/z Witold Tatarzyński.  


