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ROK NIEPOMYŠLNY Таа pożaru „Mlantique” nadal nie wyjaśniona 
Przypuszczenia prasy. — Nowe ofizry. — Materjały elektryczne 

pochodzenia niemieckiego 

Kilkakrotnie na Nowy Rok wypowia- 
dałem swe przypuszczenia na temat, co 

Polskę czeka w nadchodzącym roku. W 

naszej gazecie z 1 stycznia tego roku nie 
próbowałem zamieścić takiego artykułu. 

jestem przesądny. Nie chciałem go za- 

czynać ze złemi, smutnemi myślami. A 

nastroje, przewidywania, przypuszczenia 

na przyszłość bliską wydają się być bar- 
dzo pesymistyczne. Daj Boże, aby były 

objawem tylko małoduszności z mej stro 
ny. 

Naprężenie stosunków między pań- 

stwami. Powstają one dla czegoś. Dwa 

państwa rywalizują ze sobą o jakąś ko- 

lonję w Afryce, o jakieś posiadłości w 

Azji, o rynki zbytu dla swoich towarów, 

o rynki lokowania swoich oszczędności, 

o to, kto ma budować jakimś innym kra- 

jom koleje. Naprężenie stosunków jest 

minusem, jest złą stroną, jest osłabia- 

niem państwa. jeśli dane państwo do- 

puszcza do takiego naprężenia, to dlate- 

go, że na innej stronie buchalterji poli- 

tycznej ma za cenę tego naprężenia о- 

Myśmy nasze na- 

z Niemcami utrzy- 

mywali dla własnej przyjemności. Nie 

zakłamujmy się, że było ono wywoływa- 

ne wyłącznie przez Niemców. I myśniy 
w tym kierunku robili, co mogli. Zapisze 

to historja na dowód naszej niedojrzało- 

ści politycznej. "W  naprężeniu sto- 
sunków z Niemcami nie  mog- 
liśmy mieć żadnego celu. — \Муко- 

naliśmy 100% naszego programu teryto- 

rjalnego na zachodzie. Nie uważamy za 

sporne ani metra ziemi pomiędzy Niem- 

cami, a nami. Chodzi nam wyłącznie o 

zabezpieczenie ziemi już posiadanej, za- 

bezpieczenie granic i o spokój sąsiedz- 

ki. Normalizacja sąsiedzka tych stosun- 

ków byłaby naszym istotnym sukcesein, 

naszym olbrzymim sukcesem. Ale nie po- 
trafiliśmy tego zrozumieć. 

Przez długi czas odprężenie sto- 

sunków _ polsko - niemieckich  byto 
możliwe. Było ono w pewnych oka- 

zjach wyraźnie możliwe. Ale bez żadne- 

go zastanowienia nawet z wyniosłą 

miną przeszliśmy ponad niemi. Papen i 

Schleicher to nie tak wielka różnica d!a 

Niemiec, ale dość duża dla nas. 

U nas nie potrafiono zrozumieć, Że 

proces zbliżenia i kooperacji francusko- 

niemieckiej, to proces, który będzie posu- 

wał się po bruzdach, wyrwach i ro- 

wach, ale jak tank nieubłagany, będzie 

posuwał się stale naprzód. Nasze niema- 

dre naprężanie może dodać temu tanko- 

wi tylko szybkości wprzód, a nie wtył. 

Po zwycięstwie nad Francją w 1870 r. 
Bismarck przez lat 20, a jego następca, 

Wilhelm II, przez drugie lat 20, szukali z 

Francją porozumienia. Ale Francja to po- 

rozumienie odrzucała. Frańcja chciała ra- 

wanżu. Francja to jest rycerz, który 

chciał pomścić poniewieranie swej wo - 

jennej sławy. To niewątpliwie było pięk- 

ne! Ale to się po zwycięstwie 

skończyło! Francja zbudowała swój 

system  aljansow, czy  wassalstw 

(nie  spierajmy się o nazwy, bądź- 

my już szczerzy do końca) dla be:- 

pieczeństwa, ale Francja chce pokoju, 

ma zresztą inne cele na widoku, ma lądy 

pozaeuropejskie, pozatem jest wielkiem 

państwem europejskiem, a więc poczuwa 

się do odpowiedzialności za nasz konty- 
nent, stąd polityka Francji, jak polityka 

każdego innego wielkiego mocarstwa z 

każdym rokiem będzie coraz bardziej po- 
lityką nastawioną na Amerykę. Te wszy- 

stkie względy każą Francji powojennej 
nie odrzucać porozumienia i współpra- 

cy z Niemcami, i współpraca ta 

2 każdym rokiem coraz bardziej 

będzie stanowić istotną treść hi- 

storji naszego kontynentu. U nas 
uważano, że porozumienie to spłoszy się 
i zrazi widokiem kina ze Stalhelmeni 

że pryśnie przy wyborze Hindenburga. 
Okazało się, że nie przestraszyło się ni- 
czego: ani Hitlera, ani Schleichera, nie 

przestraszy się także Wilhelma II, tl, 
czy VI, nie przestraszy Samego djab'a 

Dla pokojowej współpracy z Niemcami 
Francja poniosła już, a w przyszłości go- 
towa ponieść bardzo duże ofiary. 

Te rzeczy będą się posuwały według 

prawideł przyśpieszającego się ruchu. W 

tym roku wydarzenia, które nas czekają, 

nie będą miały innego charakteru, jak w 

latach ubiegłych, tylko będą wyrażniej- 

sze, brutalniejsze. To, co trzeba było tłu- 

maczyć i jeszcze dziękować temu, kto 

cię zrozumiał i łaskawie przyznał racją, 

teraz wszyscy zobaczą na własne oczy. 
Naprężenie stosunków z Niemcami będzie 

stale wzrastało, a stąd będą potęgować 

się dla nas wszystkie złe strony tego sta- 

nu quasi-wojny, w której pozostajemy. 

Myślę, że w dziedzinie polityki zagra- 

nicznej ten rok będzie dla nas bardzo 

niepomyślny. Cat. 

PARYŻ PAT. — Kadłub zniszczone- 

go statku „Atlantigue“, który — jak wia 

domo — pozostawał w odległości 500 

m. od przystani, został sprowadzony do 

portu w Cherbourgu, gdyż obawiano się 

zerwania przez burzę lin, na których 

kadłub był uwiązany i rzucenia go na 

pełne morze. 

Przez cały dzień pracowano nad uga 

szeniem- ognia, gdyż obawiano się, że 

pożar dotrzeć może do magazynów zapa 

sów mazutu, co spowodowaćby musiało 

silną eksplozję. Niebezpieczeństwo to 

  

JAPONIA POSUWA SIĘ WGŁĄB CHIN 
RUCH ANTYJAPOŃSKI W CHINACH WZMAGA SIĘ 

LONDYN PAT. — Biuro Reutera do 
nosi z Szanghaj Kuan, iż zdaniem do- 
brze poinformowanych kół zagranicznych 
możliwe jest, że akcja nieprzyjacielska 
w północnych Chinach rozszerzy się w 
najbliższym czasie. Jak przypuszczają, 
w Szanghaj Kuan znajduje się conaj- 
mnie 6000 wojska japońskiego. Chiczy- 
cy wysyłają w pośpiechu posiłki do 
Szing - Wan - Tao — i są zdecydowa- 
ni stawić opór; Japończykom, którzy gro 
żą, że rozszerzą operacje wojenne, jeżeli 
trwać będą ruchy wojsk chińskich. — 

Sytuacja wzbudza wielkie zaniepoko- 
jenie. Oficerowie angielscy w Czing - 
Wang - Tao oraz pułk wojsk angielskica 
w Szanghaju przygotowany jest do wy- 
ruszenia do Czing - Wang - Tao w ce- 
lu zapewnienia tam w razie potrzeby o0- 

chrony interesów brytyjskich. Rząd nan- 
kiński zasypywany jest depeszami od 
różnych dowódców wojsk chińskich z po 
szczególnych części Chin, oczekujących 
na rozkaz wyruszenia przeciwko Japoń- 
czykom w północnych Chinach. 

Jeden z najwybitniejszych przywód- 
ców chińskich oświadczył przedstawicie- 
lowi biura Reutera, że Chińczycy są jed- 
nomyślnie zdecydowani bronić Jeholu 1 
opierać się Japończykom. jest rzeczą nie 
możliwą, oświadczył leader chiński, po- 
wstrzymać gniew ludu wobec coraz to 
większych prowokacyj japońskich, wszel 
ką zaś nadzieję skutecznej interwencji Li 
gi Narodów należy uważać za straconą. 
Szczególnie wrogie nastroje w stosunku 
do Japończyków panują w Nankinie. 

Propaganda „korytarzowa“ w Kiemczech 
BERLIN PAT. — Dzisiaj otwarto w 

Berlinie wystawę, poświęconą specjalnie 
resom zachodnim. Na otwarcie przybyli 
liczni przedstawiciele władz miejsco- 
wych i wschodniopruskich oraz kół 
wojskowych i parlamentarnych. Przy- 
byli specjalni przedstawiciele prezydent 
Hindenburga i kanclerza Schleichera ja- 
ko ministra Reichswehry.. 

Naczelnik krajowy prowincji wschod- 
nio - pruskiej, otwierając wystawę, omó 
wił sytuację polityczną i gospodarczą 
Prus wschodnich i oświadczył m. inne- 

mi:. 

„Chodzi tu o kwestję: Prusy wschod- 
nie albo „korytarz“, Polska albo Niem- 
cy. Chodzi tu o sprawę czy kraj ten po- 
zostanie przy narodzie „który w pełni 
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wykonał swoją misję polityczną i go- 
spodarczą na północno - wschodnich ob 
szarach Europy i który realizację tego 
zadania zalicza do najchlubniejszych roz 
działów swej historji”. 

Minister spraw wewnętrznych Rzeszy 
dr. Bracht wyraził nadzieję, że wysta- 
wa przyczyni się niewątpliwie do głęb- 
szego zrozumienia w Niemczech faktu, 
iż ostatecznym celem wszystkich №ет- 
ców we wschodnich Prusach jest ponow 
ne zjednoczenie ich kraju z Rzeszą. 

W zakończeniu minister Bracht о- 
świadczył, że pragnie obudzić w całych 
Niemczech zrozumienie faktu, że położe- 
nie Prus wschodnich przez wytyczenie 

granic traktatem wersalskim jest nie do 
zniesienia. 
  

Wybsry do parlamentu w Lippe-Dotmold 
probierzem nastrejów politycznych w Niemczech 

BSSEN. PAT. Dnia 15 b. m. odbędą się 

wybory do parlamentu w Lippe - Dotmold 

miniatunowem  państawiku Rzeszy nie- 

mieckiej. Wybory: te budzą poważne zain- 

teresowamie z tego względu, że mają być 

probierzem, czy liczba. zwolenników Hi- 

tlerowców maleje czyj też mie. Dotychczas 

mieli w parlamencie większość socjali- 

ści Hitler mówić będzie mia 80 iwiecach. 

Hitlerowcy pościągali: z sąsiednich ok- 

ręgów swe oddziały szturmowe, które 

zaczęły się tak zachowywać że władze 

zmuszone były ogłosić stan oblężenia 

i zabronić pochodów i wieców! pod gołem 

niebem. 

Codzień napływają wiadomości o no- 

wych krwawych starciach przeważnie mię- 

dzy hitlerowcami a komunistami. 

  

Transporty broni z Włoch na Węgry 
Rewelacje „Arbeiter Zeitung“ 

WIEDEŃ. PAT. „JAjbeiter Zeitung“ — 

twierdzi, że przez terytorjum Austrji wy- 

syłame są obecnie znaczne transporty broni 
z Włoch do Węgier. ` 

W ostatnich dniach nadeszło z Wiłoch 

przez Villach do Himtenbergu pod adresem 

tamtejszej fabryki maboi 40 wagonów, za- 

deklarowanych jalko towary żelazne, a za- 

wierających broń palną i karabiny maszy- 
nowie. Zawartość tych wagonów ma być 
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prezładowana w Hirtenbergu i wysłana sa- 

mochodami do, Węgier. 
Kilka z tych automobilów przejechało 

już przez granicę węgierską,  Twansport 

powyższy według doniesienia dziennika 

jest! już drugim z rzędu. Pierwszy odszedł 
w mocy z 30 ma 31 grudnia i składał się 
z 10 wagonów z towarami „żelaznymi”. 

Arbeiter Zeitung wypowiada zdanie, 

że włoskie transporty broni do Węgier na 

ruszają meutralność Austirjii . 
  

Na tropie anarchistów hiszpańskich 
Po nitce do kłębka. — Listy proskrypcyjne 

BARCELONA. PAT. Śledztwo w związ- 

ku z wylkryciem tajnej fabnyki bomb i ma- 

terjałów wybuchowych pnzynosi sensacyj- 

ne szczegóły. Odnaleziono szereg kompro- 

mitujących dokumentów, plany zabudowań 

i fortyfikacyj wojskowych, przenaczonych 

do wysadzenia 'w powietrze, 

W ręce policji wpadła lista osób, prze- 
ważnie ze sfer wojskowych, skazamych 
przez organizację ma: śmierć. W dzielnicy 
robotniczej w Barcelonie wykryto nowy 

skład broni: i materjałów wybuchowych 
Wiele osób aresztowani. 

już jest zażegnane. Dzięki ugaszeniu po- 

żaru w tej części kadłuba na pokładzie 

statku wśród popiołu znaleziono zwłoki 

pięciu osób, które udało się rozpoznać. 

Reszta ofiar, których liczba wynosi 19— 

prawdopodobnie spaliła się doszczętnie. 

PARYŻ PAT. — Cała prasa w dal- 

szym ciągu obszernie komentuje kata- 

strofę statku  „„Atlantique”, podkreślając 

m. in. že wszystkie trzy statki budowane 

ostatnio w stoczniach w S. Nazaire tį. sta 

tek „Georges Phillippart“, ,„Atlantigue“ 

i statek holenderski ..P. С. Ноой“ uleg 

ły zniszczeniu przez pożar w stosunkowo 

krótkim czasie po oddaniu ich do użyt- 

ku. Dzienniki stwierdzają że na wszyst- 

kich trzech statkach pożar powstał śród 

jednakowych okoliczności. 

W związku z tem w kołach morskich 

panuje przekonanie, że przyczyny poża- 

ru należy raczej szukać w materjałach, 

jakiemi posługiwano się przy zakładaniu 

instalacyj elektrycznych. 

Jeden z dzienników paryskich, przy- 

taczając ten pogląd, stwierdza, że mate- 

rjały te pochodzą ze świadczeń reparacyj 

nych, dostarczonych w naturze przez iir- 

my niemieckie. Wychodząc z tego założe 

nia — dziennik zaznacza — możnaby 

wysuwać daleko idące wnioski. 

_ PARYŻ PAT. Ze względu na 

spór, jaki wynikł w sprawie odszkodowa 

nia dla biorących udział w akcji ratow- 

niczeį statku „Atlantigue“ — „Le Matin“ 

zasiegnąi opinji kilku wybitnych prawni 

ków. Wszyscy oni zgodnie oświadczyli, 

że okrętu nie należy uważać za szczątki, 

ale jako'kadłub'zdatny jeszcze do żeglugi 

Nie może być zatem mowy o obowiązku 

oddania jednej trzeciej wartości kadłuba 
ratującym na podstawie t. zw. „prawa 

Converta*. Sekretarz generalny między- 

narodowej komisji morskiej Leopold 

Dor, oświadczył, że przywilej ten został 

zniesiony postanowieniem międzynarodo 

wej konwencji, zawartej w Brukseli w 

1910 roku, według której ratownicy ma- 

ją prawo tylko do odszkodowania w wy 

sokości, która każdorazowo ustalana jest 

przez ekspertów. Z drugiej strony рго!е- 

sor Gidel, doradca prawny marynarki, 

jest zdania, że wszyscy ratujący mają 

prawo do jednej trzeciej wartości opu- 

szczonego statku, ponieważ akcja ratow- 

nicza odbywała się na pełnem morzu. 

Londyński korespondent „Le Matin" 
donosi, że według opinji angielskich rze- 

czoznawców ratownicy mają prawo tyl- 

ko do odszkodowania za stracony czas i 

podjęty trud, przy ratowaniu  „Atlanti- 

gue“, a w żadnym razie nie do jednej - 

trzeciej wartości gdyż kadłub nie może 

być uważany za szczątki okrętu, faktycz- 

nie opuszczone przez załogę i właści- 

ciela. 

Blan wielkich robót publicznych w Niemczech 
BERLIN. Specjalny komitet rządowy 

do spraw zwalczania bezrobocia, obradują- 

cy pod przewodnictwem kanclerza. Schlei- 

chera, zakończył obrady nad rozporządze- 

miami wykonawczemi w: sprawie doraźne- 

go programu robót publicznych. 

Komisarz rządowy do zwalczania bez- 

imobocia Gerecke udzielił agencji hugenber- 

gowskiej wyjaśnień w sprawie metody 
sfinansowamia robót za pośrednictwem 
niemieckiego towamzystwa robót publicz- 

nych (Oeffa) i zakłądu kredytowego Ban- 
ku Rentowego (RKA). 

Udzielone kredyty z preznaczonej na 

to sumy 500 miljonów marek oprocenitio- 
'wame będą dopiero od r. 1935. Wszelkie 
koszty, związane z akcją kredytową, ропо- 
si Rzesza. Pokrycie ktredytów nastąpić ma 
w ciągu 20 lat. Termin zwrotu poszcze- 
gólmych kredytów: uzależniony będzie od 
trwałości robót, na które będą przezna- 

  

SPRAWY GDAŃSKIE 
NA STYCZNIOWEJ 

Na  stycznowej sesji Rady Ligi Narodów 

znajduje się szereg spraw gdańskich, interesu- 

jących Polskę. I tak rozpatrzone zostaną: 

Nominacja wysokiego komisarza Ligi Naro- 

dów w Gdańsku. Jak wiadomo, stanowisko to 
od 1 września r. ub. obsadzone jest prowizo- 
rycznie przez członka sekretarjatu Ligi Naro- 
dów p. Helmera Rostinga, Nominacja jego zo 
stała prolongowana w listopadzie. Dowiaduje 
my się, że dotychczas żadne kandydatury na 
definitywne obsadzenie tego stanowiska nie zo 
stały zgłoszone do rządu polskiego. 

Sprawa procedury — action directe. — W 
ciągu ostatniego roku Gdańsk kilkakrotnie zwra 
cał się do Rady Ligi Narodów z żądaniem u- 
znania pewnych zarządzeń polskich za action 
idrecte w stosunku do wolnego miasta. Żąda- 
nia gdańskie dotyczyły przeważnie spraw bar 
dzo małej wagi lub czysto technicznych. Rada 

SESJI RADY LIGI 
Ligi zmuszona była do zajmowania się ten 
drobnemi sprawami. W związku z tem Rada 
Ligi powołała komitet tzłożony z przedstawi- 
cieli Anglji, Włoch i Hiszpanii, który ma opra 
cować zmianę procedury w kierunku ogranicze 
nia prawa stron do stosowania wyjątkowej i 
przyśpieszonej procedury. 

Sprawy celne. — W dn. 20 listopada r, ub. 
wysoki komisarz Ligi Narodów w Gdańsku: 
wydał trzy decyzje w sprawach celnych,, do- 
tyczące nadużyć celnych gdańskiej dyrekcji cet, 
oraz prawa korzystania Gdańska ze specjal- 
nych kontyngentów. Zarówno Polska, jak i 
Gdańsk wniosły przeciw tym decyzjom odwo- 
łanie do Rady Ligi Narodów, gdyż decyzje wy 
sokiego komisarza oparte na opinji ekspertów 
nie wyczerpują spraw pod względem praktycz- 
nego ich załatwienia. 

Bekserzy czescy przegrali i w Łodzi 
ŁÓDŹ PAT. — Drugi występ bokserów z 

Brna przyniósł im drugą klęskę. W spotkaniu 
z reprezentacją Łodzi bokserzy czescy prze- 
grali 6:10. 

Waga musza: — Bezdiek (Brno) 1 Pav- 
lak (Łódź) walczą na remis. W pierwszych 2 
ritadach Czech ma lekką przewagę. Finisz Paw 
laka zapewnia mu zasłużony remis. S 

Kogucia: — Navratil (Brno) i Leszczyū- 
ski stoczyli wspaniałą walkę, zakończoną zwy 
cięstwem Leszczyńskiego. Pierwsze dwie rundy 
należały do łodzianina, trzecia była wyrów- 
nana. 

Piórkowa: — Walczy Zelinka (Brno) z 
Weżniakiewiczem (Łódź). W pierwszej run- 
dzie Czech otrzymał dwa napomni a w 
drugiej na deski i został wyliczony. 
Sędziowie przyznali jednak zwycięstwo Zelin- 

ce przez dyskwalifikację  Woźniakiewicza za 
faul. 

Lekka :— Banasiak (Łódź) zwyciężył Ko- 
simę (Brno). Walka zażarta przez wszystkie 
rundy wykazała przewagę łodzianina w dru- 

giej i trzeciej rundzie. : 
Półśrednia: — Garncarek (Łódź) wygrał 

wysoko na punkty z Dudikiem (Brno). Garn- 
carek miał bardzo dużą przewagę i kilka ra- 
zy posyłał Czecha na deski. 

Średnia: — Spotkanie Chmielewskiego — 

(Łódź) ze Skrivankiem (Brno) zakończyło się 
niespodziewanie wynikiem remisowym, todzia- 
nin był wyraźnie nedysponowany. 

Półciężka: — Wspaniale zaprezentował się 
Seidel, któremu przyznano zwycięstwo nad do 
skonałym Ostrużniakiem. Walka była przez 
cały czas wyrównana i remis byłby sprawied- 
liwszym miernikiem sił. 

Ciężka: — Ambroż (Brno) zwyciężył 
przez techniczny nokaut w drugiej rundzie 
Stipbego. (Łódź). Do ostatniej chwili pierw- 
szej rundy walka była wyrównana, ostatni 
cios należał do Ambroża. Obaj zawodnicy wy 
padają z lin. Ambroż wstaje momentalnie, a 
Stibbe jest nokdown do 2. Ambroż poprawia 
i Stibbe chwieje się zamroczony, gong ratuje 
go od wyliczenia. W drugiej rundzie pod ko- 
niec Stibbe uginając się pod gradem ciosów 
Czecha poddaje się. 

ęSdziował w ringu Iwański, Widzów bardzo 
dużo. 
MECZ hokjejowy Warszawa —Łódź 5:0: c.b 

ŁÓDŹ PAT. — Rozegrany w niedzielę w 
Łódźi pierwszy międzymiastowy mecz nokejo- 
wy Warszawa — Łódź, przyniósł reprezentacji 
stolicy zdecydowane zwycięstwo: 5:0 (1:0, 2:0 
2:0). Gra nieciekawa, prowadzona w słabem 
tempie na miękkim lodzie wykazała dużą prze 
wagę Warszawy, która górowała nad swym 
przeciwnikiem przynajmniej o klasę. 

/ * ** 

WARSZAWA. PIAT. Jedyną imprezą 
bokserską w 'Wiarszawie był trójmecz C. W. 
S. — Barkohba — ZASS. |Walka: imyka- 
zala dużą przewagę C. (W. S., który zdo- 
był 11 punktów przed 5 punktami Barkoh- 
b yi ŽASS'em 4 p. 

KRAKOW. PAT. Wiczonaj odbył się re- 
wanżowy mecz bokserski pomiędzy śląskim 
B. K. S. a miejscowym Wawelem. Zwycię- 
żył Wawel 10:6. 

— 

ЧМЕ КнБ RIAA 

gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
ecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

inie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 

DRUJA — Kowkin. 
Księgarnia Spóldz. Naucz. 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PINSK — 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 ul. 3 Maja 3 
WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch*. 

Mickiewicza 10. 
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TELEGRAMY 
RAID TRÓJPŁATOWCA 

PIARYŻ. PAT. Trójpłatowiec „Are - en 
Ciel“ wystartował dziś z lotniska w Le Bo- 
urget do portu lotniczego lstres u ujścia 
Rodanu, skąd zamierza jutro wylecieć do 
Ameryki Południowej. 

NARADA ROOSEVELT—STIMSON ‘ 

WASZYNGTON.PAT. Rozmowa pre- 
zydenta Roosvelta ze Stimsomem odbędzie 
się w poniedzialek. Rozmowa ta będzie 
prawdopodobnie dotyczyła sprawy długów 
wojennych rozbrojenia i światowej kon- 
farencji gospodarczej. 

POWRÓT PREMJERA PRYSTORA 
DO WARSZAWY 

WARSZAWA. PAT. W dniu dzisiej- 
szym 0 godz. 17.25 pociągiem wileńskim 
powrócił z Druskienik do Warszawy p. 
prezes Rady ministrów Prystor wraz z 
małżonką. Z dniem jutrzejszym p. prem- 
jer obejmuje urzędowanie. 

BANDYTYZM W BERLINIE 
BERLIN. PAT. Ubiegłej nocy w jednej z dałekakc Berlina fx chieu: mika m 

wiązała Się strzelanina między bandyta- 
zach a spy ais zków z rewol- 
werami w u usiłowało  steroryzować 
jakiegoś osobnika. W chwili pojawienia 
się | patrolu policyjnego bandyci rozpo- 

częli ogień rewolwerowy, ma który po- 
liejanci odpowiedzieli sallwą. Jeden z ор- 
ryszków: został zabity ma miejseu, pozatem 
ramny został ciężko jeden z przechodniów. 

WALKA O TAŃSZY PRĄD 
BIAŁYSTOK. PAT. Dzisiaj południ 

odbył się wiec abonentów sieks as a 
žany, „przez ogólno - związkowy komitet 
walki o tańszy prąd. Na wiecu postanowio- 
mo przekazać akcję, mającą na celu zniż- 
kę cen; prądu nowo. powstałemu związkowi 
ochrony spożywców oraz rozpocząć z dniem 
22 b. m. strejk powszechny abonentów šwia- tła, O ile do tego ezasu elektnown ia w Białymstoku nie zgodzi się na ustępstwa. 

WŁAMYWACZE OKRADLI MAGAZYN 
BRONI HEIMWEHRY 

WIEDEŃ. PAT. Arbeiter Zeitung do- 
mosi, że komendant Heimwehry w Ma- 
urer pod Wiedniem zawiadomił . władze, 

iż włamywacze splądrowali magazyn bro- 
ni tamtejszej Heimwehry. Žandarmerja 
aresztowała kilkumastu socjalistów z Mau- 
rem i okolicy, U aresztowanych znaleziono 
broń, pochodzącą z magazynów  Heim- 

ry. 

  

WIELKA MANIFESTACJA 
W OBRONIE AGITATORA 

LONDYN. PAT. Na Trafalgar Square 
odbyła się wielka mamifestacja przeciwko 

uwięzieniu znanego agitatora Toma Manna. 
Manifestacja, w której brało udział 5.000 
osób, zakończyła się spokojnie. 

KOMISJA FINANSOWA LIGI 
NARODÓW 

WIEDEŃ. PAT. Komisja finansowa 

Ligi Narodów zbiera się wi poniedziałek 

Prawdopodobnie mw środę zajmie się  onia 

pożyczką austrjacką. Z ramienia: rządu au- 

strjackiego wyjechać ma do Genewy mi- 

mister skarbu Weidenhofer. 

STARCIA MAHOMETAN Z HINDUSAMI 

BOMBAJ. PAT. Pnzyszło tu do star- 

cia pomiędzy muzułmanami a himdusami, 

dwaj muzułmanie i 9 hindusów zostało za- 

bitych, 5 muzułmanów rannych. Policja 

przywróciła spokój. 

ANGLJA PROTESTUJE PRZECIWKO 

ATAKOM W SENACIE ST. ZJEDN. 

NOWY JORK. PAT. Herald Tribune 
donosi, że ambasador (Wielkiej Brytanji 
odwiedził senatora Bonaha celem za- 
protestowania przeciwko  mapaściom na 
Wielką Brytanję w czasie środowej dy- 
skusji w senacie. 

M. in. zarzucono Wielkiej Brytanji, iż 
przyczyniła się omnia w; dużym stopniu do 
obniżemia cen: przez zmuszenie Indyj do 
przyjęcia parytetu złota, co pociągnęło za 
sobą również dumping Indyj ma rynku 

Senato: Borah oświadczył, w wywia- 
dzie prasowym, że ambasador brytyjski 
mie skarżył się ma przebieg dyskusji w 
senacie, aczkolwiek rw czasie spotkania 0- 
mawiane były sprawy Indyj i parytetu 

PRZYGOTOWANIA DO ŚWIATOWE] 
KONFERENCJI GOSPODARCZEJ 

PARYŻ. PAT. Reprezentanitami Fran- 
cji m komisji mzeczoznaweów w Genewie. 
których zadaniem będzie ułożenie progra- 
mu. pracy światowej i: konferencji gospo- 
dairczej, będą  Rist, Parmentier i Elbel. 

IM dA P UM 

CZY WIESZ OBYWATELU, 2Е 2 GRUZLICY 

UMIERA DWA RAZY WIĘCEJ] OSóB, Niż 

NA OSIEM NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECH- 

NIONYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH RAZEM. 

OBOWIĄZKIEM WIĘC KAŻDEGO JEST WAL 

KA Z TYM GROŹNYM, A NIEUBŁAGANYM 

BICZEM LUDZKOŚCI. POPIERAJCIE „DNI 

PRZECIWGRUŹLICZE*! POPIERAJCIE BUDO 

WĘ SANATORJUM NA WILEŃSZCZYŹNIE! 
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1 rówym rokiem — z rowem szczęściem! 
'Ta wileńska fonmuła noworocznego po- 

zdrowienia może być zmieniona na bardziej 
nowoczesne: z Nowym Rokiem — z No- 
wym Podatkiem!!! 

To pozdrowienie 
do uprzedniego, ma tą cechę , że 
sprawdza. 

Oto przynioszą nam gazety wiadomość, 
że do Sejmu wnosi się projekt. mowego, 
stałego podatku majątkowego, który w 
budżecie na rok 1933/34 figuruje po stro- 
nie dochodowej w, sumie 27 miljonów, 

Wedle relacji poselskiej genezą tego 
podatku jest niemożebność  ściągmięcia 

i potrzeba anulowania uprzedniego podat- 
ku majątkowego. 

Dawny podatek dawał od 2 do 3 mil- 
jonów złotych rocznie a więc zamienia się 
go na stały, określony ma przyszły rok 
budżetowy 9 do 14 razy większy, w: na- 
dziei, że będzie on łatwo ściągalny z tych 
samych płatników, którzy są uzniani za nie 
zdolnych do płacenia! 

Że zwiykły śmiertelnik nie może zrozu- 
mieć tej kombinacji to jest zrozumiałe, ale 
mam  miewitajemniczonym w niektóne 0- 
hliezenia wydają się mało praktyczne w 
rezultatach dla Skarbu, zaś mocno zaciąga 
jące pętlę naszyi płatnika, który i tak już 

tehu złapać nie może. 
Projekt przewiduje szacowanie całej 

Polski co trzy lata, na co ma się wydać 
20 miljonów za każdym razem a w roku 
pierwszym bezwarunkowo. 

Jeśliby mawet stał się mowy cud i 27 

miljonėw udało się ściągnąć z ludności, to 

Skarb musiałby wprzód wydać 20 miljo- 

nów! mieprodukcyjnie ani dla siebie ami 

dla ludności by otrzymać netto zaledwie 

7 miljonów. 
Taka operacja finansowa nie przedsta- 

mia się korzystnie i wątpię, żeby wśród 

skorych do zakładów anglików znalaziby 

się osobnik stawiający na pelne  ściąg- 

mięcie preliminowanej sumy. : 

Oceniać majątek płatników mają urzę- 

Gy skarbowe. Obecnie Izby Skarbowe. z 

trudnością dają Sobie rady z cbliczaniem 

podatku dochodorsiego, mając gotowy ma- 

terjał zeznań. 
uż urzędników trzeba przyjąć dla stwo- 

rzenia kadr tych ajentów, którzyby mająt- 

ki szacowali ? : : 

Imie ich bbyloby „Legjon“ a ci panowie 

winniby być zmakomitemi taksatorami za- 

równo wartości ziemi, łąk i lasów, Je 

domów, fabryk, hamdlów, wszelkich przed- 

siębiorstw ii inwentarzy żywych i martwych : 

Sądzić niależy, że w: zasadzie, 

w przeciwstawieniu 
się 

— ma być 

szacunek sprawiedliwy a więc nie tylko 

taksatorzy powinni umiejętnie i szlachet- 

mię oceniać ale powinni stosować pewne 

normy, któreby indywidualne zapędy ta- 

mowały. wa 

Wiemy że przy miu 

stru majątków ziemskich w b. Kongre- 

sówce, prace Tow. Kredytowego trwały 

kilkanaście lat. : 

żeby wartość majątku była słusznie 

oceniania, do podatku majątkowego mależy 

sporządzić taki kataster, a miastępnie do- 

piero oceniać ziemię, lasy, i t. d. Wo Za- 

težnošci od ich warunków geograficznych 

komumikacyjnych i t. p. ; 

Majątki obciążone dobremi budymkami 

będą płacić karę za wysoką kulturę i wio- 

żony kapitał gdyż ieh ocena będzie „więk- 

sza, choć dochodowość przez to się nie po- 

większa, 
Jak cenić domy w miastach? ; 

Wiadomo 80 proc. nieruchomości miej- 

skich nie przynosi żadnego dochodu zaś 

pozostałe z każdym miesiącem tracą do- 

owość przy wzmożonym podatku 

kryzysowym'*. 4 

Jaka więc jest ich wantość gdy docho- 

du z mich niema? ‚ 

Wiemy, że w chwili obecnej domy spad- 

ty do 15 — 20 proc. dawniejszej wartości i 

to jest wartość raczej teoretycznia jak i 

przy majątkach ziemskich. ! 

Dowodem niezaprzeczalnym prawdziwo- 

ści tego twierdzenia są licytacje w Ban- 

ku Ziemskim: nie kupują ani ziemi, ani 

domów, bo nikt mie ma pieniędzy i do liey- 

kacji mie stają. : 2 

ai hijeny: lieytacyjne, któremi 

zapełnia sala podczas licytacji „wyrzekają 

że na „odstępnem* zarobić dziś nie nie 

: е 
х 

Jeżeli określić mwartošė z dochodowności, 

okaże się, że bądź 'wamtośći całkiem nie- 

ma, bądź jest ona w małym tylko procen- 

cie a więc wartość domu jest znikoma. | 

Jeżeli szacować z kubotanzy, to okaże 

się, że może znaczna wartłość iteoretycz- 

POLOWANIE W BIAŁOWIEŻY 
Dnia 3 stycznia odbyło się w lasach 

białowieskich reprezentacyjne „polowa-* 

nie z udziałem Prezydenta Bati 

szeregu dygnitarzy, oraz zaproszonyc 

Specjalnie 0 łotewskich. Z Łotwy 

przez Wilno przejechało do Białowieży 

kilku wybitnych przedstawicieli Łotwy. 

Był minister spra 

lin, adjutant prem 

Rygi Celminsz, 
Nie przyjechał tylko 

chać. Gdy się К 
rzygotowując swe myś! 

Gzópiąć taa i czyszcząc dubeltów. 
liwskie przybory. 

stwie spraw zagranicznych zawrzało. 

W Kownie uznano polowanie bi4ta- 

wieskie, nie za reprezentacyjne, lecz ściś 

le dyplomatyczne. „Goście łotewscy — 

rasa kowieńska —- nie mają pra 

wa jechać do Białowieży. Otóż lasy bia- 
łowieskie objęte są” w terenie do: które- 

pisała p: 

go zgłasza swe pretensje Republika Li 

ciom łotewskim i strzelać zwierzynę.   

piero z czasem o ile dojdzie do skorygawa- 

pnzecie mie można, gdyż mie tylko dużo się 

fabryki, 
datek od rzeczy nie tylko niie nie dającej, 

podatki normalne, 
ik mie i t. p.? 

jątkowego uznanego za niemożliwy do 
ściągnięcia. 

czek i długów ciążących na majątkach 
oraz komstatuje się, 

zyskania podatku czyli daniny majątko- 

w wewnętrznych Kau- 

jera Lukinsz, prezydent 

kilku posłów na sejm. 

premjer łotewski 

Skujenek, któremu niespodziewany wypa 

dek automobilowy pokiereszował piękne 

plany. Ale przedtem postanowił byt je- 

tak wybierał, niewątpliwie 

kę, 

smarując długie buty (w Rydze można 

dostać doskonałe długie buty myśliw- 

skie), w swych prywatnych apartamen- 

tach, — w Kownie, w najbardziej urzę- 

dowych instytucjach, bo aż w ministe -- 

iewska. Skoro teren sporny, przeto nie- 
właściwie, niepolitycznie jest jechać goś 

ma ale martwa, z której ściągnąc podatku 
będzie niemożliwością, 

Nawet wystawienie na sprzedaż wszy- 
stkich domów ipnzez, komorników zajętych 
nie da efektu, bo nawet ktoś za 1 zł. by nie- 
ruchomości bezdochodowej nie kupił z obo- 
wiązkiem zapłacenia kosztów pnzesłasz- 
czenia i wszelkich zalęgości podatkowych. 

A c6žby stało się z kredytorami na dal- 

szych po za banikiem numerami hipotecz- 
nemi w całej Polsce? 

Jeżeli traktować wedle kultury, to 
mietylko trzebaby: ją różmiezkiować dla każ- 
dego miasta ale dla kążdej dzielnicy czy 
ulicy, gdyż dom w: Smorgoniach nie mo- 
żnia ocenić jednakowo z domem w Gdyni, 
choćby były z identyczniych materjałów: jak 
wedle identycznych planów budowane. 

Ponieważ przewiduje się że szacowanie 

mie może odbyiwać się prędko, ma się 
'w projekcie stosować pobrantia zaliczki, 

Nie ulega dla nas najmniejszej wątpli- 
wiościt fakt. że w tym wypadku Izby 
Skarbowe żadnych wątpliwości mieć nie bę- 
dą i wymierzą w tempie przyśpieszonem 
owe „zaliczki, 

"Te zaś oceny muszą się ciągnąć latami, 
jeżeli rzecz ma się prowadzić sumiennie i 
sprawiedliwie, miamy perspektywę ścią- 
gamia tych zaliczek w dowolnych ilościach 

i mawet protestować mie będzie można, 
gdyż przewiduje się tylko możność od- 

wołania do komisji odwioławczej od wymia- 
mu t. jj. po dokonaniu oszacowania. 

Możma sobie łatwo wyobrazić położenie 

płatnika, któremu każą płacić wysoki poda- 
tek m. p. od majątku preypuszczalnego, 
którego nie posiada w opodatkowanej wy- 
sokości a gdy go przez to doprowadzi się 
do nuiny przez egzekucję komornika, do- 

ści a więe w 100 procentach daninę, zapla- 
cił ma być znowu pociągnięty do płace- 
nią stałego podatku majątkowego usta- 
nowionego w miejsce nieopłaconej części 
daninty ? 

Co to jest. podatek majątkowy ? "Wszak 
podatek gruntowy lub od nieruchomości 
jest już podatkiem majątkowym mowy 
„więc podatek jest zwiekszeniiem obecnego 
obciążenia uznanego ża zbyt wysokie. 

Zmmiejszenie budżetów samorządowych 
wywołane zbytniem przeciążeniem płat- 

mików w' rozmiarze 25 — 30 proc., w; rze- 
czywistości jest tylko pozorme, gdyż po- 

datek wyirównawczy kompensuje oszczęd- 
ności w dochodach gmin. 

Jeżel1 rzekome oszczędności w samo- 
rządzie mają służyć do przerzucania ich 
na zwiększenie podatków państwiowych, w 
postaci podatlku majątkowego, to w prak- 
tyce pirzymiesie to nowe tylko obciążenie 

tej coraz to malejącej gmupy płatników t. 
24m. warstw: posiadających (dlugi) gdyż i tu 
jest zastosowana depresja i zwolnienie 
warstw posiadających mniej niż 5000 zł. 

Pisaliśmy ex re projektu podatku oso- 
ibowego, że najprostszym i zarazem sku- 
tecznym a mie obciążającym byłoby о- 
podańkowanie każdej pełnoletniej osoby 1 
— 8 zł rocznie. 

Wszystkie warstwy aż do żebraków bo- 
daj mogłyby taki podatek zapłacić i to by 
dało jakie 20 — 30 miljomów a niiktby nie 
mamrzekał. Byłby to podatek demokratyczny 
jeżeli wszystko ma mosić stampę  demo- 
kratyczną, a dałby efekt pożądany dla 
Skarbu, 

Miałby on tę zaletę, że na zyskanie 7 
miljonów dla kasy nie tnzeba by wyciągać 
20 miljonów ma wydatki związane z tą о- 
peracją od części ludności już mie zdolnej 
do ponoszenia monydh ciężarów. 

8 Nie pomogą tupanie Wanrusa gdy leg- 
jony płatników zginą. 

„ Mamy nadzieję, że projekt o. którym 
mówimy, ulegniie gruntowaej analizie ciał 
ustawodawczych i uniknięcia nowego kro- 
ku ną drodze uzdrowienią naszych finan- 
sów 'i życia. ekonomicznego. 

nią oceny, mogłaby Izba nie zwrócić, bo 
tego zresztą niema, lecz zaliczyć ma przy- 
szłe podatki od objektów, którego już nie 
posiada. 

Opierać się na szacunku z przed laty, 
gdy podatek majątkowy był wymierzony 

  

zmieniło w' stanie posiadamia, jak i w war- 
tości wszelkich nieruchomości, spadając do 
25 — 30 proc. uprzedniej ceny. 

Co pocnie właścicie! umieruchomionej 
gdy mu każą płacić znaczny po- 

St. Wańkowicz 

Popierajcie L 0.P.P. 
  

ale pochłaniającej jeszcze pieniądze na 
aseikumaicję, utrzyma- 

< 

Wedle  pobieżnego rachunku 
podać 

miowy 
tek majątkowy wyniesie około 10 

pnoc. od sumy pozostałego podatku ma- 

Niezła to lokata, choć bawdzo proble- 

matyczna podczas bamknuctwa ogólnego. 
Zachodzi tylko uzasadniona obawa, że 

płatnicy będą donznieci, 
Nie zupełnie rozumiemy politykę po- 

datkową: z jednej strony, zarządza: 4 się 
ulgi w spłatach i opirocenitowaniu poży- 

Pisma amerykańskie podają niektóre szcze- 
góły z niesłychanie ciekawej wyprawy nauko- 
wej na dno Oceanu Atlantyckiego w strelie 
Wysp Bermudzkich. Wyprawę na okręcie nau 
kowym „Freedom* (,„Wolność*) zorganizował 
li dwaj uczeni: dr. Bebe i mr. Barton. Gdy. 
okręt dobił do wyspy Nonsuch Island, z gru- 
py Bermudów, ze statku na żórawiach elektry 
cznych spuszczono w Ocean olbrzymią kułę sta 
lową, której Ściana grubości półtora cala mo- 
że z łatwością wytrzymać ciśnienie 5000 tonn 
wody. 

Kamera kulista pomysłu dra Beebe znana 
jest w świecie doświadczeń hydrosierycznych 
pod nazwą Bathysphery. O konstrukcji iej ka 
mery świadczyć może szczegół taki, jak spo- 
sób zamykania drzwi ciężkim miotem, oczywiś 
ście po wejścia do środka eksperymentujących 
uczonych., Wewnętrzna średnica kuli mierzy 
2.5 metra. Zewnętrzną swą budową kuia przy 
pomiaa gondolę prof. Piccarda, tylko, że zaopa 
trzona jest w innego typu aparaty naukowe, 
W kuli bathyspherycznej uczeni badają swiat 
mroków oceanicznych. 

Treścią badań jest poznanie praw rządzą: 
cych życiem potworów morskich, żyjących na 
głębokości 3000 stóp (około 750 m.). 

Obserwacje swe z trzech różnych głęboko 
ści: 1100, 2000 i około 3000 stóp, po finji 
prostopadiej odległej o 7mil morskich od Nou- 
such Island, uczeni podali drogą radjową przy 
pomocy specjalnego kabła o wielkiej częstotli 
wości. 

Przedewszystkiem uczeni stwierdzili do- 
kładnie wzrost stopnia pogrążenia się w cieni- 
nę, 

Pole wdzenia rozszerzało się w tym samym 
stopniu przy pomocy reflektorów. 

W pewnych chwilach  reilektory gaszono, 
aby obserwować zachowanie się spodziewa - 
nych potworów. Niezmiernie ciekawym jest 
opis krążenia dokoła kuli pancernej ryb - re- 
ilektorów. 

Okazuje się, że potwory tego gatunku о- 
świetlają osie” drogę własnem światłem fosfo 
rycznem, sprawiającem wrażenie światła elek- 
trycznegó, padającego z lampki zielonkawej— 
Dr. Beebe utrzymuje, że napotykano na po- 

fakt mierealmości u- 

wej, z drugiej zaś strony tę daninę pod 
imną mazwą pobierać się zamierza w 
zniaczmiejszej bo stałej mierze: „mie mo- 
żesz zapłacić 100 zł. — no to zapłacisz nam 
tylko po.20 zł. ale do nieskończoności, — 
to cię znacznie ulžy““. 

iProjekt mówi o młowem oszacowaniu 
wszelkiego majątku, ale mie wiemy jak 
będzie przepnowadzonie to oszacowanie 'w: 
nzeczywistości. Czy lasy mają. w' ten sza- 
cunek wchodzić? Jeżeli damina majątko- 
wii nie zostala, pobrana w preliminowanej 
wysokości, gdyż jej wymiar był zrobiony 
„mą oko”, to damiimia iłasowa została w'ea- 
łości pobrana i to w b. wysokiej normie. 
Wklmczanie więc powtórne lasėw do oce- 
ny majątku byłoby olbrzymią miiesprawie- 
dliwością. 

Na czasie będzie też przypomnieć pe- 
wną nzecz, o której bodaj Skarb zapomniał, 
Przy wymiarze damimy majątkowej było 
ogłoszono, że kto płaci jednorazowo do 
pewnego terminu całe 100 proc. wymia- 
mm, temu (bonifikuje się 10 proc. 

Piszący te słowa wniósł tą sumę żą- 
dając bonifikaty t. j. wpłacając 90 proe. 
luba Skarbowa odrzekła, że jeżeli wpła- 
cono 90 proc. to nie mogę żądać bonifika- 
ty. ([Winiósł więc całą sumę — wówczas 
powiedziano mu, że 10 pnoc. będzie zboni- 
fikowano „potem, gdyż z pewnością wy- 
miar będzie powiększony”, 

Czy wolno zapytać jak się obecnie na 
to zobowiązanie Władze Skarbowe + za- 
patnują i czy obywatel - płatniik Który 
przyśpieszył z wniesieniem całej należno- 

swą kulkę na szalę dołożyli. Widziałem 
ja zresztą na własne oczy tragedję Pu- 
szczy w najbardziej przełomowe dni wo- 

która wcale nie należy do Prezyd.nta jennych kryzysów. Później też gospodar- 
Mościckiego.— „Te jelenie, te sarny, te ka, jax w kopalni złota: każdy chwytał, 
dziki mogą być tylko strzelane przez Pre ca mógł. Wiadomo — puszcza... Dzis się 
zydenta Smetonę. „—Ot taki sobie zwy dcpiero unormowało, przycichło, uspokoi 
czajny spór sąsiędzki 0 zabitą na cų- 
dzych gruntach zwierzynę. Powiedziatby 
ktoš, že jak w „Panu Tadeuszu“. Mial- 

by istotnie wožny  trybunalski, co wy- 
wolywač przed trybnał. Kiedyś. Dziś, 
gdzie? Chyba znowu w Hadze... Tak się 
wszystko dziwnie plecie, na tym świecie. 
A kabanowi takiemu zupełnie jest wszy 
stko jedno: strzelili, zabili, skórę zdjęli 
i dochódź go później, gdzie? — chyba 
przed sądem zwierzęcym... Niema już na 
wet króla puszcz litewskich — żubra. 
Te, co są, wtórne okazy, przywiezione z 

Pszczyny, mają się ponoć kiepsko i pło 
dzą się słabo. 

A propos: zupełnie niesłusznie zafik 
sował w swoim podręczniku p.t. Krajowe 
Zwierzęta Ssące, — wydanym w Wił- 

nie w r. 1928 Zygmunt Fedorowicz, 
który twierdzi, że ostatni żubr padł w pu 
szczy pod administracją litewską. Nie- 

prawda. Administracja ta trwała kilka 

zaledwie miesięcy (jaka tam zresztą za- 
raz na owe czasy była — „ėdministra- 
cja*!), a żubr padł o wiele. . wcześniej 

pod kulami wintowek rosyjskich marude- 
rów, oddziałów partyzanćkicn i ludności 

miejscowej. Trochę się do tego pfzyczy- 

‚ п Niemcy, zwłaszcza ofićerowie też 

э 

  
ło, zagospodarowało, co putrzeba ogro- 
dziła, co nie potrzeba prz irzebiło. 

Zatem 3-go rano stanęli goście w la- 
sach " jałowieży. Kto tam nie byt nigdy, 
niech żałuje. Piękną jest puszcza zimą, 
ale laternbyšcie' tam pojechali, choć "nie 

   

  

na polowanie! Hajnówka, stacja węzło- ły gorsze, ale zawsze wspaniałe, Gości 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADA AAA AAAA LAA AAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AA 
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P. I. O. 
Росиона Kasa Oszczędność 

Centrala: Warszawa, Jasna 9. 

Poznań, Katowice, Kraków, Wilno, Łódź, 
Lwów. 

Zbiornice: Wszystkie Urzędy Pocztowe. 

PRZYJMUJE: Włady oszczędnościowe od 1złotego począwszy, płatn 
P. K. O. i Urzędach Pocztowych. 

Ubezpieczenia na życia zwykłe, poszgowe, bez badania lekare 
skiego, z udziałem w zysksch Działa Ubezpieczeń P. K. O. Składk 

Oddziały: 

na każde żądanie w kasac 

od 3 zł. miesięcznie. W razie Śmi 
nieszcześliwym wypadkiem, P.K. 
czenia 

ZAPEWNIA: Pełne bezpieczeństwo 
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Tajamnicę wsładów. 

miijarda złotych w gotówce i w lo 
olbrzymiemi nieruchomościami, 

PROWADZI: Rachunki czekowa i 
ności bankowe. 

Wkłady oszczędnościowe 

P. K O. najlepiej Świadczą 1) 
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KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 
Do nabycia w adm. „SŁOWĄ" i Księgarni Zawadzkiego 

Rosja Sowiecka w polityce Światowej . 8 zł. 
Z przeżyć i walk 

Przewroty i reformy agrarne 

Zagadnienia ustrojowe 

  

Solidne oprocentowanie. 

GWARANTUJE: Pewność powierzonych Kkzpitsłów kwotą przeszło pół 

datków, można je składać i podejmować w każdym Urzędzie Poczto- 
wym, bez względu na miejsce wystawienia książeczki oszczędnościowej, 

O wygodach i bezpieczeństwie, jakie zapewnia swoim klijentom 

2) obrót przekraczający 22 miljardy złotych rocznie, 

AAAAAASAKAAAAAAASAAAAAAAAAAMAAAAAAAGAALAAAS AAAAAAAA, 
OPR POP ATE ATI VERTA TNS AUTEDANKINENT NOTE LI SESI › ЧАЬЕ 

TYYYYVY "YPYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYVYVYTVYYYYYTYTY 

Słuszne uwagi łódzkiel 
„Prawdy” 

W doskonale redagowanym tygodni- 
ku łódzkim „Prawda'* ukazał się nastę- 
pujący list, który w całości powtarzamy: 

W wigilję Bożego Narodzenia nadawane 

było z Wilna na wszystkie stacje słuchowisko 

wigilijne dla dzieci. Autor słuchowiska uważał 

za konieczne, i pożyteczne pouczyć dzieci, że 
„kamienicznik* jest potworem w ludzkiej skó 

rze i że z powodzeniem może zastąpić czar 

nego i rogatego djabła, którym dotychczas 

straszono dzieciarnię. W tym celu do słucho- 

wiska wprowadzono scenkę, w której wzbu- 

rzona matka opowiada dzieciom, że właśnie 

odbywa się eksmisja jakiegoś biednego lokato 

ra, który wraz ze swojemi dziećmi będzie mu 
siał spędzić wieczór wigilijny na mrozie pod 
gołem niebem, bo tak spodobało się nieludzkie 
mu gospodarzowi... 

Pomijając już to, że wprowadzenie tego 
rodzaju scen do słuchowisk, przeznaczony:h 
dla dzieci, urąga wszelkim zasadom wychowa- 
nia młodzieży — trudno nie nazwać niegodzi- 
wością ze strony autora, jeżeli sceny takie b' 
duje na kłamstwie i do tego podłego proce 
deru nadużywa w dodatku podniosłego czaru 
święta wigilijnego. 

Wiadomo przecież powszechnie, że obeenie 
w miesiącach zimowych nie może być żadnych 
eksmisyj z mieszkań małych, zajmowanych 
przez ludność ubogą, dotkniętą klęską bezrobo 
cia, gdyż jest w mocy prawo o niedopuszczal- 
ności takich eksmisyj. A niezależnie od tego 
jeszcze chyba nigdy nie zdarzyło się, by jaki- 
kolwiek sąd orzekł eksmisję w terminie świąt 
Bożego Narodzenia. 

Nie jest do pomyślenia „by o tem nie wie- 

dział autor słuchowiska. Osobnik dał upust swo 

im instynktom, poszedł za popędem, wrodzo- 

nym każdemu jadowitemu stworzeniu, który 

każe mu truć wszystko, co spotka na swej 

drodze. 

i ii i] 

W. KIEWLICZ i S-ka 
Wiłno, oai tel. 1-46 

ierci ube'pieczonego spowodowane 
„O. wypłaca podwójną sumę ubezpie 

wkładów. 

katach opartych na złocie oraz 29-ma 

załatwia dla swych klijentów czyn 

są wolne od wszelkich danin i po= 

przeszło miijon stałych klijentów 
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WĘGLA Sx е ŚLĄSKIEGO 
a E KONCERNU GIESCHE SP. AKC. 

> 2 3 Dostawa natychmisstowa w szczelvie 
m zaplombowsnych wozach 

  

Wyprawa w świat mroków oceanicznych 
w celu poznania potworów morskich w 750 mtr. głębi 

twory nieznane dotąd wiatu naukowemu. 
Zaobserwowano że na większych głębokoś niąc szereg nowych ciekawych obserwacyj, — 

Zwaoione Uczeni pracowicie klasyfikują zebrany materj 
potwory krążyły dokoła kamery, który zamierzają ogłosić drukiem w najbliższe, 

zawsze jednak w pewnej odległości jakgdyby przyszłości. Materjał zebrany wzbogaci niewąt 
pliwie naukę o faunie i florze morskiej i za- 

cały dzień stąpi wiele nieścisłości i 
przy pomocy regulatorów tlenowych, niezbęd- popartym faktami stwierdzonemi. 

ciach światła ryb działają silniej. 
reflektorami 

badając nieznane im zjawisko. 
Oczywiście uczeni oddychali 

nych ale utrudniających swobodniejsze ruchy. 
Do zamierzonej głębokości 

stanowiącym grożbę niebezpieczeństwa, odpor 
ność uszczelnień skrzynki, zawierającej kable 
elektryczne. Natomiast sygnalizowano podnie- 
sienie kuli na mniejszą głębokość. 2 

  

Daj skrzydła swym iistom, 
korzystaj z poczty iotniczejł 

Lis.y lotnicze nadawać 
można w Urz. Poczt. 
lub wrzucać go spec- 
jalnych skrzynek które 
pomieszczone są na 
dworcu kolejowym i na 
budynku B ci Jabłkow- 
skich. Opłata za zwy- 
kis list lotniczy wynosi 
tylko 50 gr. — za kar- 
tę 35 gr.       
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KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRUŻLICZE... 

PAMIĘTAJ OBYWATELU, ŻE W WIEKU: 

OD 15 DÓ 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEK 

UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŹ SOBIE 

OGROM TEJ KLĘSKI i POPIERAJ WALKĘ 

Z NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRU- 

ZLICZE“! vOPIERAJCIE BUDOWĘ SANA- 

TORJUM POD WILNEM. 
YYYYYYYYVYYTYYYYYVYYVYVYVYYYYYYWYYYYSTYYYWYVY! 

ADAŁAAA AAAA AAA ADA AAA ROA KAKA A DADA DA AŁAAAA CANE 

wa, od której bocznica dopiero prowadzi 
do Białowieży, leży na skraju lasów, ale 
już niemi otoczona. Jak ranny pociąg by 

wało nadejdzie, otworzysz sobie okno i 

rady dać nie można z własnem, nagle ja- 

koś dziwnie przebudzonem wrażeniem: 
tylkoby człowiek oddychał, oddychał wo 
nią wilgotnego lasu, żywicy, tartaków. 
Przebogata, zwarta masa roślin, nieustan 
ny ćwierkot ptaków, świeżość jakowaś 

ożywcza. Sen uleci. Tylko patrzeć, słu- 
chać i wdychać. 

Zimą dla myśliwego, któremu wolno 
oczywiście, bo temu co ślinkę łykać 
nie zazdroszczę. Taki się zawsze w koń 

cu skusi, a później kryminał. Może nie 
tak jak za dawnych czasów, ale zawszeć 
przykrość. 

Od Hajnówki do Białowieży biegnie 
białą wstęgą szosa i obok, wyjeżdżone 
carskiemi salonkami szyny kolei żelaz- 
nej. Dawny, prywatny cesarski pawilon 
łowiecki, zbudowany nakształt zamka z 
czerwonej cegły, z wieżą, krytykowany 
był nieraz za swą architekturę i nie- 
zdarność. Na architekturze się nie znam. 
Park piękny, w nim dużo rzadkich oka- 
zów flory. W parku t. zw. doniedawna 
„swickij dom* dła świty i starożytny 
'dworek królów. : 

Odbyło się wspaniałe polowanie. 

Właściwie można powiedzieć:  białowie- 

skie połowanie: Białowież już to ma „do 

siebie, że nie zna innych polowań, ja 

tylko — wspaniałe. Bywały lesze, bywa- 
e 

  

3000 stóp Bathy- dom“ 
phera nie dotarła, gdyż stwierdzono, że olbrzy radjofonji uczonym odpadł niemały kłopot na- 
mie ciśnienie wody zmogło w pewnym stopniu tychmiastowego notowania spostrzeżeń. — Tę 

Dopiero co opuściła prasę 
aktualna książką 

Wiktora Piotrowicza 
„Unja i dyzunja 
kościelna w Polsce" 

WILNO, 1933. 
str, XVI i 128, 

Skład główny w księgarni 

Św. WOJCIECHA 

Eksperyment powtórzono po miesiącu, czy- 

hipotez materjałem 

  

„Free Dalsze wyprawy na dno oceanu okręt 
Dzięki zapowiada na koniec stycznia. W KILKU WIERSZACH 

Wedle obecnych obliczeń zginęło w  Sta- 
nach Zjednoczonych od wypadków samochodo 
wych w ciągu zeszłego roku 29,000 osób. jest 
to w ogólnej liczbie śmierć wskutek nieszczę- 

4 śliwego wypadku 13 proc. 
W porównaniu z rokiem 1931 stan się po- 

prawił: wówczas było o 4 tysiące oiłar więcej. 

* 3 

czynność sprawowali inni uczeni, czuwający ze 
słuchawkami na uszach w laboratorjum na o- 
kręcie „Freedom*, Kontrolę notowania prowa- 
dziło kilka osób, = iš 

W gminie Paszto na Węgrzech zmarła w 
połogu żona miejscowego wieśniaka, matka 24 
dzieci. Ostatnie z nich dwudzieste piąte przy- 
szło na świat nieżywe i stało się przyczyną 
śmierci samej matki. 

* 

  

* * 

Gazeta ILiteracka — nr. 4. Styczeń 1933. Hiszpańscy zbiegowie z więzienia ua = 
charze, którzy uciekli na pokładzie małego stat 
ku, nie zawinęli dotąd do brzegów francuskich. 

Władze irancuskie miały dać jednak do 
zrozumienia Hiszpanji, że nie może ona kczyć 
na wydanie sobie zbiegów, gdyby się schromli 
na terytorjum Francji. 

Rozeszły się zarazem pogłoski, jakoby 
zbiegowie ci znaleźli już przed paroma dniami 
schronienie w Port Etienne. 

Kaczkowskiego. L. Poezje: A. Fierli, Cz. 
K. żelechow- Patrycego, H. Wielowieyskiej, 

skiego. 

A. Heydei — Kraj 
Malczewskiego. 

S. Kasztelowicz — Dekompozycja 
ekspresjonistycznego. 

A. Listowski — W dyskusji o „istotę współ 
czesności. 

]. Magiera — R. Zawiliński — literat. 
M. Niżyński — Przystań zbłąkanych. 

A. M. Nowakowski — Motocyklowy chło- 

piec kier. 3 ; 
A. Pawlicowa — Z žycia teatru bulgarskie 

lat dziecinnych Jacka 

utworu 

61 tysięcy przemytników 
w Akwizgranie 

ESSEN. PAT. — W ciągu roku 1932 
ujtząd celny w Akwizgranie aresztował 61 
tysięcy osób za uprawianie przemytu na 
swanicy; z tej liczby 26 tysięcy zostało u- 
karanych więzieniem. 

go” 
Jan Wiktor — O słowackim teatrze. 

Nadto: Teatr — Muzyka Książki — 
Sprawozdania— Kronika. 
Redakcja: Kraków, Słoneczna 15 m. 9 

oczarowani. nom kolejowym. Oto specjałny wagon; 
_ ciepło, przyjemnie. Pocieranie rąk zmarz- 

S kuroński, i niętych, oczywiście rozmowy, doskonale 
e W. > śniadanie. — Jeszcze raz do lasu, póź- Friedrichstadt, i Jackobstadt leżały, nie Sr k Е z: 

tak dawno jeszcze, na dnie kurladzkich, Niej herbata w zamku, wieczorem obiad. 

leśnych obszarów. Dziś dziesiątej części _ Najbardziej gościom łotewskim spo- 
tego nie ostało. dobał się specjalny obrządek myśliwski 

Łotewski minister spraw wewnętrz-* — przy zapalonych, smołowych pochod- 

nych udzielił zaraz po przyjeździe przed- niąch,, ułożono trofea. Nastała cisza. 
stawicielom prasy obszernego wywiadu, Nagle zagrały trąby łowieckie i niosły 
w którym podzielił się wrażeniami, a te dźwięki dęby—dębom... Hymn pier- 

doznał ich sporo, jak twierdzi. Puszcza, wszy na cześć Prezydenta, drugi św. 

gościnność, samo polowanie i jego re- Huberta, patrona myśliwych. Następne 

zultaty, wszystko było zachwycające. w cześć zabitych zwierząt. Istnieje spe- 

Prezydent Mościcki, wraz z synem, cjalny kunszt takiej gry, która wydoby- 
marszałek Raczkiewicz, ministrowie Mi- wa różne melodje;, niby słuchając, moż- 

chalski i Karwacki, profesor Kamienie- na odgadnąć, 0 jaki rodzaj zwierzyny 

cki, prezes T-wa zbliżenia polsko - ło- chodzi. — To, bardzo piękne. 

tewskiego, b. poseł Arciszewski, genera- Zastrzelono 27 „dzików, 13 kozłów, 

łowie Rydz - Śmigły i Trojanowski, 4 wilki, kilka jeleni, jednego lisa. 

min. Miedziński, szef protokułu dyploma Pan Prezydent zastrzelił ogromnego 

tycznego hr. Romer i szereg innych o- wilka i jednego dzika; reszta towarzy- 

sób -—— oto uczestnicy polowania ze stro stwa zastrzeliła sobie też, kto po jed- 

ny polskiej. : 3 nym, kto po kilka dzików. Wojewoda 

Był świeży, zimny poranek. Przyjem- Kościałkowski cztery Kozły. Jeden z po- 
ny chłód orzeźwiał zaspane w wagonie słów łotewskiego sejmu zabił jelenia. 

twarze. Las stał cichy, szary, tylko przy Wprost z nocnej ciszy leśnej, z nad 

rzadszem podszyciu, czerniła się tajemni- ogniska, przy świetle pochodni, udali 
czo jego głębia. — Polowanie odbyło się się dostojni myśliwi na dworzec. Znów 

w odległości 20 do 30 kilometrów od w wagonie. A nazajutrz, jakże daleko, 

Białowieży. Olbrzymie drzewa. Wysoko- pochłonięci pracą i myślami, będą ci 
pierne sosny, dęby, jodły. Ciszę tę prze- panowie od. lasów białowieskich, od 

rwała później naganka, i. strzały. Zwy- drzew, które już tyle wieków widziały, 
czajny obraz polowania. dla których codzienne „ Sprawy ludzkie, 

Wracano ze stanowisk 'w doskona- najbardziej nawet ważne, są śmiesznie 

łych humorach. Ścieżka wiodła ku szy- małostkowe i obojętne. 

łotewscy byli zachwyceni 
Mieli też i oni u siebie ładne porcję la:



    
  
  

" Zdziechowski 

Zasłużeni wilnianie 
Wczoraj obliczono 231 gł., które w 

zestawieniu z wynikami poprzedniemi- - 

dały rezultat następujący: 

W dziale Kapłan—ks. Łubianiec 310. 

Ks. Jasieński 211; ks. Kretowicz 47; biskup 

Michalkiewicz 42; ks. MeySztowicz 37; ks. Ku 

iesza 36; arch. Teodozjusz 25; ks. Puciata 22; 

int. Jastrzębski 22, ks. Wojczunas 19, ks. 

Milkowski 18; ks. Nowak 16; ks. Świrki 12; 

k. Zawadzki 11; ks. arcyb. Jałbrzykowski 10; 

ks. Lewicki 9; nadrabin Rubinsztejn 8; ks. 

Falkowski; ks. Sawicki po 5; hacham Szapszał 

5; rabin Grodzieński 5; ks. Śledziewski 4; ks. 

Hryniewski 4; ks. Żongołłowicz; ks. Rogalski; 

ks. Wilanowski po 3; ks. Marcinkowski; ks. 

Tołłoczko; ks. Kucharski; ks. Piejewski; ks. 

Hanusowicz; ks. Szuniewicz; ks. Sopoćko; ks. 

2 gi 

|. R: ooiewcz: Sperski; Songin; Czep- 

ławski; Eydziatowicz; Nawrocki; ©. Macewicz: 

Butkiewicz; Makarewicz; Halecki; Markowski; 

Stankiewicz,; Kraujalis — po 1 gł. 

W dziale Uczony: — prof. M. Zdzie- 

chowski — 591 gł. 
Władyczko 77; Pigoń 23; Rose 20; Parczew 

ski 18; Lutosławski 13; Kościałkowski 12; 

Karafia - Korbutt i p. Łowmiański po 11; ks. 

Falkowski 10; Uziembło 8; Otrębski 7; Szymań 

ski; Wacł Studnicki; ks. Niemiro; Ruszczyc 

po 5; Massonius; Bossowski; Cywiński po 4; 

Staszewski i Orda jerzy po 3; Limanowki, 

Chodynicki; Wysłouch; Wł. Studnicki; ks. Śle- 

dziewski; Trzebiński; Pelczar; Swianiewicz po 

2 
- 

Glaser; Rabinowicz; ks. Žongoliowicz; 

Dmochowski; Baliński; Brensztejn; Birżyszka; 

ks. Kucharski; prof. Ehrenkreutz; Elger; Gim- 

butt; Safarewicz; prof. Srebrny; Starościak; ks. 

Wiskont; Wierzyński; Sukiennicki; Wróblew= 

ski; St. Zawadzki; Szapszał po 1 gł. 3 

W. dziale Pisarz: St. Mackiewicz 307. 

Charkiewicz 179; Romer Ochenkowska 72; 

K. Leczycki 68; Reuttówna 46; Święcicki 33; 

Hulewicz 3U; Łopalewski 29; Wyszomirski 22; 

22; Iłłakowiczówna 21; Doba- 

czewska 17; Wł. Studnicki 14; Obst 11; Gu- 
towski 7; Wokulska - Piotrowiczowa 6; A. 

Dembiński 5; Józei Mackiewicz 5; Szantyr; St. 

Hermanowicz po 4; Rai. Mackiewicz 3; wanko 

wicz; Žycka; Jędrychowski; Paszkiewicz Olg.; 

Szyszkowski 2 gi. 
Perkowski. Wad. Studnicki; Weinreich; Po 

dolecka; Hirszberg; Wierzyński; Rejsen; Świa- 

niewicz; Słonimski; Uziembło; Hałaburda: Go- 

łubiew; Zagórski po i gł. 

W dziale Artysta plastyk: — Ferdy- 

nand Ruszczyc — 640 gł. 
Śleńdziński i jachimowicz po 59; išulesza 

43; 19; Horyd 13; Znamierowski i 

Kuna po 9; Rouba 7; Szczepanowiczowa 5; 

Achremowicz 5; Hoppen; Miedzybiocki; Piotr 

Hermanowicz: Stulgiński po 4; Jarocki 3; Bal- 

zukiewicz 2 gl. Ь 

P. p. Manojnik, Siergiejewicz, Bałzu- 

kiewiczówna, Godiszewski, Pronaszko, No- 

morylło, Cywiński, Wł. po 1 gł. 

W dziale Artysta dramatyczny: — p. 

Wyrwicz-Wichrowski—344 gł. 
Osterwa 320; Młodziejowska 103; Woliejko 

89; Zeiwerowicz 13; Jasińska 9; Rychłowski 
8; Szpakiewicz 5; Śmiałowski 4; Radulski 3; 
Wyrzykowski; Tatrzański; Wasilewski i Ski- 

petrowa po 2 gł. | RE : 

P. p. Dajumowicz, Szczawiński, Małymi- 

<zówna, Siemaszkowa, Tomaszewski, Tho- 
rzanka i Ładosiówna po 1 gł. 

W dziale Działacz społeczny: — ks. 
Lubianiec — 218 gł. 

Brensztejnowa 132; Ostrejko 123; Władyczko 
51; Bobosz 32; marsz. Raczkiewicz 29; Że- 

ligowski 26; Brokowski 23; Jeleńska 18; ks. 
Kulesza 18; W. Abramowicz 16; Ruszczyc 12; 
ks. Kretowicz 12; ks. Kafarski 10; Kościałkow 

ska; Kościałkowski i Góra po 8; Gutowski 7; 

Wilczewska; Suszyńska; Maciejewicz i Mer- 
son po 6; Nagrodzki 5; Łukaszewicz M.; Mohl 
i H. Dembiński po 4; Korolec; Burhardtowa; 
Maleszewski; Staniewicz; ks. Rzymełka; Kos- 

sowska; Engiel; Zdziechowski i Ižycka po 3; 
Zasztowt W.; Jan Piłsudski; Rodziewiczowa; 

W. Czyż; dr. Wygodzki; Lankau; Mościcki; 
Bańkowski i Kapuła po 2 gł. 

Bisk. Michałkiewicz, him. Mohl, WŁ 

Studnicki, Muchlińska, Dawidowska, Obst, 
Suszewska, Wierzyński, Moszyński, Zmi- 

trawiicz, Matuszkiewicz, Odyniec, Glukow- 
ski, ks. Puciata, Stubiedo, Kintiklis, L. 
Ohomiński, hr, Broel Plater, Borowski , U- 
Meysztowicz, Wańkowicz, _ Białasowie, 

Rodziewicz, Jarocki, Łukaszewiczojsia, Lej- 

szysowa, Monitwiłłowa, Truszkowska, Glat- 
man, Sokolowski, Hirszberg, B. Wit. Świę- 
cicki, Kocięcki, Świątecki, Maciejewiczo- 

wa, Sadowski, ks. Kucharski, Tatarzyń- 

Ski, Kunoczycki, ks. Kmita, Kamiński, Sza- 

chmo, Gulezyński i Stągwiłło — po 1 gł. 
W dziale Adwokat: Z. Jundziłł 333 gł. 
'Engiel 118; Jasiński 69; Szyszkowski 47; 

Krzyżanowski 41; Petrusewicz 32; Wiszniewski 
22; Rodziewicz 22; Strumiłło 19; aaa 14; 
Czernichow 11; Abramowicz 10; Zmitrowicz 

lu; Kulikowski 8; Bajraszewski i Smilg po 5; 
Folejewski i Bagiński po 4; Kosiński; Świda; 
Mianowski; Koziowski i Zasztowt - Sukienni- 

SŁ 

KRONIKA 
® 

TNA 

Poniedzislek 

Dzis 9 

Marcyanny 
jutro 

Agatona 
DNA 

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

Z DNIA 3 STYCZNIA 

Z DNIA 8 STYCZNIA 

Ciśnienie średnie: 775. 
Temperatura najwyższa: 4-1. 

Temperatura średnia: 0. 

Temperatura najniższa: —l. 

Opad: ślad. 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: pochmurno. 

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

Przeważnie pochmurno z opadami, lekkie 
ocieplenie, siabe wiatry południowo- zachodnie 

Wschód słońca g. 7,42 

Zachód słońca g 14,57 

URZĘDOWA 

Wyjazd p. wojewody. — P. wojewoda 
Z. Beczkowicz wyjechał w poniedziałek rana 
do Nowogródka. 

MIEJSKA 

— Budżet miejski. — — Prace nad 
nowym budżetem miejskim na rok 33-34 
posunęły się już znacznie naprzód.. Z u- 
wagi na zalecone oszczędności admini- 
stracyjnei personalne układanie prelimi 
narza odbywa się w ścisłem porozumie- 
niu z komisją oszczędnościową i redak 
cyjną. 

— Zaległości za świadczenia. — Kii 

kuscttysięczne zaległości wynikłe z tytu 

iu różnych świadczeń udzielonych w ia- 

tach ubiegłych przez miasto różnym in- 

stytucjom i urzędom nie zostały — jak 

dotychczas — zrealizowane. | 

Ostatnio magistrat ponownie poczy- 

nił starania, aby należne sumy jak naj: 

prędzej zostały wpłacone. 

— Kanalizacja na Kalwaryjskiej. — 
Z uwagi na zbliżające się chłody, magi- 
strat zalecił przyśpieszyć roboty kanali- 
zacyjne, prowadzone obecnie na ul. Kal- 
waryjskiej, Lwowskiej i Artyleryjskiej. 

RÓŻNE 
— Komisja rewizyjna przy Kasie Cho 

*rych.. — W bież. miesiącu w Kasie Cho 
rych w Wilnie powołana zostanie stała 
komisja rewizyjna, w której skład wejdą 
przedstawiciele pracodawców i pracow 
ników. Kandydatury przedstawione przez 

BAE   

Kasę winny byč zatwierdzone przez mi- 
nisterstwo opieki społecznej. 

Zadaniem komisji będzie 
nad odpowiednim rozwojem 
pracami. 

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

poniedziałek 9 I. po raz ostatni w sezonie po 
cenach propagandowych „Sprawa Dreyfusa* w 
wykonaniu całego zespołu. 

Premjera „Księcia Józefa Poniatowskie- 
go“. — We czwartek dnia 12 I. dana będzie 
premjera niegranej dotychczas sztuki historycz 
nej dra Józefa Pollaka „Książę Jozef Ponia- 
towski*, osnutej na tle ostatnich chwil bohate 
ra dzierżącego wysoko honor żołnierza polskie 
go. 

— Teatr muzyczny Lutnia. — Dziś w po- 
niedziałek ukaże się wesoła operetka Kollo— 
„Lady Chic* z udziałem Janiny Kulczyckiej-— 
Wszystkie bilety wysprzedane. 

— Wielka rewja „Yo-yo* „= Jutro we 
wtorek w dalszy m ciągu wspaniała rewja — 
„Yo-yo* z udziałem całego zespołu artystycz 
nego. Bogaty program składa się z pieśni, naj 
modniejszych piosenek, monologów, skeczów, 
oraz efektownych tańców i ewolucyj. Nowe 
dekoracje i kostjumy tworzą piękną i godną 
widzenia całość. 

Ceny normalne. Zniżki ważne. 
— Stały teatr objazdowy teatrów miejskich 

ZASP w Wilnie. Dziś w poniedziałek 9 1. — 
„Panna Maliczewska" w  Królewszczyźnie, w 
wykonaniu świetnie zgranego zespołu z p. Ire 
ną Ładosiówną i E. Glińskim w rolach tytuło- 
wych. We wtorek 10 I. „Panna Maliczewska* 
w Wilejce, we środę 11 bm.. w Mołodecznie, 
we czwartek 12 I. w Nowogródku. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

REW JA:—Czar jej oczu. 
HELIOS — Bezdomni 
CASINO—Nocne sądy. 

PAN — Zungu. 
HOLLYWOOD — Kongres tańczy, 
ŚWIATOWID — Buster na froncie 
STYLOWY—Król podziemi Paryża. 

LUX — Bezimienni bohaterowie. 

czuwanie 
Kasy i jej 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
PRZEJECHANIE. — Na ul. Beliny 20- 

stał przejechany przez dorożkę i odniósł ogól 
ne obrażenia 14-letni Wł. Taraszkiewicz (Beli- 

1). 
-—— PORANIENIE. — Podczas zabawy przy 

ulicy Wielkiej 34 został poraniony nożem |. 
Mietlikow, ślusarz z zawodu. Przewieziono go 
do szpitała św. Jakoba. 

— POŻAR. — Z powodu wadliwości w ko 
minie wybuchł pożar w pmieszkaniu Lei Lewi 
czowej, przy ulicy Stefańskiej 13. Częściowo 

zniszczeniu urządzenie mieszkania. — 
Straty 500 zł. g 

— OKRADZIONE MIESZKANIE. — Urzez 
okno dostali się jacyś złodzieje do mieszkania 
Niszera Jofie _ (Krupniczy 1) i wynieśli co 
wartościowszą garderobę. 

Poszkodowany określa straty na 1200 zł. 
PRZYWŁASZCZENIE. — Marja Kar- 

packa (Kalwaryjska 71) oskarżyła swego znajo 
mego Pawła Grunbauma 0 przywłaszczenie 
jej rzeczy wrtości 900 zł. 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY. — W pi- 
wiarni przy ul. Tatarskiej 21 wypił esencji oc- 
towej Bol. Baranowski zam. tamże. Odwiezio- 
no go do szpitala sawicz. 

— SPADŁ Z SANECZEK. — Podczas sa- 
neczkowania spadł ze znacznej wysokości 13- 
letni Bron. Sienkiewicz (Nowogródzka 119)— 
Doznał on złamania nogi. 

  

  

ROZWIĄZANIE ZADANIA Nr, 7. 

M. Wróbel (Warszawa) — 3 Nagroda 
Ajam Sama 1932 r. 
1. H a6 — b6!! z groźbą mata przez 
Н ь Х 5. 
1... G c5 — @6; 2, We6 — e5 mat 

@ ©5 — 23; 2, Wc6 — f6 mat 
© еб — f2; 2. S$ d7 — f6 mat 
G 5 — b6; 2. $ d7 — b6 mai 

ZADANIE Nr. 8, 
B. Borkum (Wilno) — Oryginalne 
BIAŁE: K h2; We4; G 63, f3; piony 

a6, b5, c2, g2 (8). 
CZARNE: K d5; piony a7, b6, 03, d6, c5, 

e6, g6, g7 (9). 
Mat w 4-ch „posunięciach. 

PARTJA Nr. 8. 
cka po 3: Sopocko; Turski; Rutkiewicz; Węc- ; SZ 
ławski; |. Zagórski po 2 gl. *_N. Judelewicz L, Brożyński 

BIAŁE CZARNE P. p. Frydman, Wróblewski, Słonimski, 
Raczkiewicz, Sawiński, Janikowski, Kamiń- 
Ski, Kowalski, Maliński, iPanczewski, Ko- 
peć, Kruszyński, łaczywek po 1 gł. 

W dziale Lekarz dr. Odyniec 287 gl. 
Świda 144; Sumorok 100; Władyczko 88; 

Tymiński 34; Sztolcman 32; Rudziński 28; Ja- 
błonowski 27; Borowski 21; Maleszewski 21; 
Michejda 15; Januszkiewicz 11; Kisieł 9; Szu- 
niewicz 8; Jasiński i Abramowicz po 6; Kar- 
micki 5; Jaźwiński i Szabad po 4; Gerlee; Hu- 
rynowiczówna; Binszel - Karnicka; Rose; Or- 
łowski; Krzywobłocki i Bomasz po 3; Sylwa 
nowicz; Wasilewski; Kosiński; Mienicki; Mo- 
szyński; Kuncewiczówna; Brokowski; Jakowic- 
ki; Trusewiczówna; Gojdź; Iszora; Szymański; 
Łukowski; Suszyńska; Legiejko po 2 gł. 

Pp. Szerman, Hanusowicz, Opoczyński, 
Świeżyński, Siedlecki, Janasicz,  Olsejko, 
Saknecki, Petirusewiczowa, Jaszpan, Dzia- 

aworski, ks. Chomski, Kridl, Buczyński, 
Nowodwojnski, Bossowski i Zolakówna . 

Pionem hetmana 

1 @2 — @& ® @8 — #6 
2 S gl — £3 bT — b6 
3 — е2 — е3 G e8 — ы 
4 G & — а8 et — 66 
5 Sb1 — а2 © #8 — е7 
6 0—0 а7 — @6 
17 ‹2 — 4 S b8 — d7 
8 _ ba — b3 ©7 — ©5 
9 G ci — b2 cb X d4 

10 63 X d4 d6 — d5 
11 Wf1 — el W a8 — c8 
12 H di — e2 Gel — bb 
13 _ а2 — а3 с ы х d2 
14 Н е2 X @2 0— 0 
15 Wal — cl @5 Х ct 
16 63 X 4 @ ы х 3 

dul, Bądzyński, Jankowska, W ten sposób czame otwierając białym 
Umiastowski, i, Zarcym, Sznio- sknzydło królewskie pozwalają zaatakować 

lis, Sypniewski, Bohuszewicz, Pasiński, pozoje swego króla. 
Kodź, Kudrewicz, Bagiński, Kozłowski, 17 #2 — 33 5 #6 — hó 
Krotow, Czarnecki po 1 gł. 18 K gi — hi H d8 — h4 

W dziale Pedagog: — Kościałkowski 19 Wel — gi б @7 — #6 
— 418 gi. 20 G d3 — bl W.£8 — а8 

Maciejewiczowa 135; żelski 45; Zapaśnik 51; 21 W'glj — g2 8 ь5 — 4 
23; Paszkiewicz 17; Narwoysz; Tur 22W g2 — g3 & & — ь5 

kowski; Matuszkiewicz i Epsztejn po 14; Trze 23 Wg3 — в4 H h4 — 16 
ciak 12; ks, Puciata 11; e 10; Z m а4 — @5 е6-— 65 

; wa i Staniewiczowa ; ks. H d2— 18 — 
:_Ы'Фт‚ i Antoszczuk po 7; Cywiński 26 Wel a WE х ЁЁ 

; Machlińska; Sumorokówna; Staszewski; Mor 27 G! 
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TURNIEJ O MISTRZOSTWO M. WILNA 

Rozgrywki o mistrzostwo (Wilna zosta- 
ły zakończone. 

Mistrzostwo i pierwszą niagrodę zdobył 
p. S. Tirsztejn, znany szachista  wileń- 
ski, który osiągnął 13 pumktów na 16 
możlisych. Drugie miejsce i tytuł wice- 
mistrza zajął p. E. Zakon, mając o 1/2 p. 
mniej od p. Tirsztejna. Trzecią i czwartą 
nagrodę podzielili pp. J. Kowalski, mistrz 
Wilna ma r. 1931 i p. I. Gensten zdobywa- 
jąc po 10 i pół punkt. 

Na podstawie regulaminu turniejowego 
wymienione wyżej osoby ze względu na 
zdobycie poniad 70 proc. możliwych do 
zdobycia punktów: — stanowią ekstra - kila- 
sę szachistów: wileńskich, 

Piątą nagrodę i 10 p. zdobył p. Kazi- 
mierz hr, Plater młody utalentowany sza- 
chista. 

Szóstą i siódmą magmodę podzielili p. 
z Borkum i Galin osiągając po 9 punk- 

Ww. 

Óśme i dziewiąte miejsce zajęli po. 
Flaks i Rukawisznikow osiągając po 8 
i pół punikt. 

Dziesiąte p. Kimels 8 punktów, jedena- 
ste i dwunaste — p. p. Jiudelewicz i Zeff 
— zdobywając po 7 i pół punkt., trzynaste 
— p. Stankiewicz 5 i pół pumkt., czterma- 
ste Karasiński — 5 punkt, piętnaste i sze- 
snaste — pp. Kurmin i Zawodow — 4 i 
pół punikt., siedemnaste p. Brożyński — 
2 punikt. 

Uroczyste rozdanie nagród i wręczenie 
odbędzie się w połączeniu z ob- 

chodem rocznicy istnienia T-wa Szacho- 
wego dnia 15 stycznia b. r. w lokalu Wil. 
T-wa Szachowego ul. Mickiewicza 11 

TURNIEJ KORESPONDENCYJNY 
O MISTRZOSTWO POLSKI 

Przed paru tygodniami rozpoczął się 
turniej korespondencyjny o mistrzostwio 
Polski na rok 1933. 

„Skład uczestników turnieju jest nastę- 
pujący: p.p. Leon Tuhan Baranowski, 
Stefan Tytor, Zbigniew Miller, inż. Jó- 
zef Miliszewski, B. Kornglit (wszyszy z 
Warszawy), Aleksander Wagner  (Stami- 
sławów), Dr. Szaniawski (Dąbrowa - Gór- 
pas ; a Hermanowski (Toruń), 

ieczysław Kurmin (Wilno), Sergjusz Czer 
por (Chełm). ER 

ależy wyróżnić z pośród uczestników p. 
Wiagmera, który w 1931 r. zdobył kSGWÓĆ 
stiwo Międzynarodowego Związku Szachi- 
stów Koresponidencyjni, 

o wo 

Z Izby Przemystowo- 
Handlowej w Wilnie 

UCHWALENIE PROGRAMU DORAŻNYCH 
ZARZĄDZEŃ : 

Na posiedzeniu Związku Izb Przemysłowc- 
Handlowych w dniu 4 bm. zostały ostatecznie 
uzgodnione i uchwalone tezy programu doraź 
nych zarządzeń w sprawie walki z kryzysem; 
po opracowaniu szczegółowego uzasadnienia 
do uchwalonych tez — zostaną one wydane 
drukiem. W całym szeregu działów, a w szcze 
gólności w dziedzinie podatkowej na odcinku 
likwidacji zaległości podatkowych zostały w 
ostatecznej redakcji przyjęte tezy wysunięte 
przez Izbę Przemysłowo - Handiową w Wilnie. 

PRACE ZWIĄZKU IZB PRZEMYSŁOWO. - 
HANDLOWYCH W SPRAWACH SOCjAL- 

NYCH 
Komisja Międzyizbowa Związku lzb Prze- 

mysłowo - Handlowych opracowała w ostatecz 
nej formie poprawki do rządowego projektu u- 
staw nowelizacyjnych o czasie pracy i  urlo 
pach w przemyśle i handlu. idąc w kierunku 
zrównania norm obowiązujących w Polsce z 
międzynarodowemi. Komisja sprecyzowała rów 
nież swe negatywne stanowisko w stosunku 
do ustawy o scaleniu ubezpieczeń socjalnych. 

=0-0-0= 

Św. Mikołaj wśród dziatwy 
robotniczej 

Przy pomocy Sekretarjatu Rady Głów- 
nej Zjednoczenia Robotniczych Związków 
Zawodowych Ziem Północno - Wschodnich 
kilka poszczególnych związków, wehodzą- 
cych w skład zjednoczenia, zorganiz»wało 

cehoimkę dla dziatwy. Organizącja choinki 
oczywiście miałą na względzie umilenie o- 
kresu świątecznego majbiedniejszej dziat< 

wie. Jeszcze na parę tygodni przed świę- 
tami ongamizatorzy rozwinęli intensywną 
akcję zbiórkową wśród robotników. Sto- 
sunkowo najlepszy wynik dała axcja ener- 
gicznego zarządu pracowników samvehodo- 
wych. Otóż choinika dla dziatwy związ- 
kowców wrządzona w dniu 6 bm. skupiła 
kilkadziesiąt dzieci, obdarowanych następ- 
nie łakociami. W moli Mikołaja był członek 
zarządu związku p. Gębicki, który iście po 
mistrzowsku zabawiał dziatwę w ciągu pa- 
ru godzin. Wszystkie imprezy gwiazdkowe 
zaszczycił swą obecnością poseł dr. Stefan 
Brok. wski. 
ECKA 

    

  

  

ŻYCZENIA NOWOROCZNE DLA 
BARANOWICZ 

Poniżej podajemy urywki z humorystyczne 
go wiersza p. gen. Stefanji Skotnickiej, który 
został wygłoszony na zabawie Sylwestrowej w 
Baranowiczach: 

Jeszcze krok—jeszcze krok, 
Już odchodzi —Stary Rok. 

Chciaż krótkie moje życie, 
Dokuczyłem należycie — 
Dokuczyłem niejednemu — 
l staremu i małemu — 

  

Tym, co nie awansowali, | 
Tym co spadku nie dostali, 
Tym, co z nędzy ledwo żyją, 
Tym, co ze starości tyją. 
Lecz nim Nowy Rok przyłeci, 
Który tyle marzeń nieci, 
Niech posłyszą nasze dzieci 
Co się o nich myśli w Świecie. 

Magistrat ma zadanie 
Zrobić wreszcie — wielkie pranie:. 
Zmienić radę — 

A burmistrz da se radę. 
Wymiecie — wymyje— 
Zrobi drugą Kołomyję, 
Z Winnikowa zrobi Piasta, 
Nie poznacie — swego miasta. 

Nasz starosta — ten ma pecha; 
Ledwie zdążył tu przyjechać, 
Zastępcę mu odebrali — 

Potem dali— 
Ale jak starosta wróci, 
"lo napewno go porzuci! 

Dobrze choć, że ma Głąbika! 

Boby pewno dostał bzika. 
PMS była biedna 
Jak kościelna mysz— 
Wszystko. chciała zamknąć, zwinąć, 
Bała się na świat wyhynąć, 
Chociaż miała wielki gmach, 
Jeszcze większy był ten strach, 
Co nie dawał naprzód biec 
Co doradzał, aby lec, 
Zamiast dalej piąć się wzwyż. 

Zabrali się mówiąc: radźcież 
"rza ratować Polską Macierż! 
I ożyła PMS. 
Wszelkim troskom przyszedł kres! 
Bo nikt tak nie potrafi, 
Ciułać grosza jak Stafiej. 
Nowe jej sprawił skrzydła 
Zapomocą liczydła. 

Zaś na straży stoi Grzmot, 
By się jej nie zniżył lot! 
Macierzy wróciło zdrowie, 
Boście kupą — Mościpanowie! 

LOPP I PCK 
To braciszki dwa 
Jeden truje—drugi gratuluje 
Ten na lotnisku startuje 
Lub studjuje Iperyta. 
"Tamten w Ognisku stołuje 
Biednego emeryta. | 

Mają Koła i  Kółeczna 
Inkasenta rośnie teczka. 
Pułkownik — inżynier — doktory 
Niewiasty do pracy skore 

Patrzcież jaka gęsta mina. 
Mają nawet Serafina.. 

Ten ma tydzień i tea tydzień, 
Aż się ludziom życie brzydzi! 
Pamiętacie? Nawet raz to 
Zasmrodzili całe miasto. 
Ojcom miasta dali gazu, 
Ci nie mieli masek zrazu 
Tak kichały Mukasieje, 
Że się LOPP do dziś z nich śmieje. 

Bądźcież wszyscy z LOPPem z zgodzie 
Bo to dzisiaj gazy w modzie. 
Kto przed niemi stracha ma 
Niech ucieka do PCK. 
Widzę, że Biały Krzyż 
Nowy Rok chce witać też. 
Ale choć ma białogłowy 
Jakoś on mi zbyt wojskowy. 

Gdzież są ci cywile 
Co zwykli prawić tyle 
O miłości dla żołnierza, 
Co im granice swoją krwią wymierza? 

Biały Krzyż wygnali z miasta, 
Bo jest kryzys i basta! 
Grosza nie chcą dać mu na to, 
Żeby żołnierz miał oświatę... 

To już oszczędności szczyt, 
No i — trochę — wstyd... 

  

Słyszałem, że Nowy Rok 
Wprowadza pewne zmiany w mieście 

nareszcie 
Zebrań będzie — o dwa dziennie mniej 
W Centralnej będzie telefon 

z racji tej. 

ŚPI, CZY SIĘ JUŻ OBUDZIŁ? 

Ostatnio często się spotyka na łamach 

jednego z pism wileńskich twierdzenie, że 

sport w Wilnie śpi, zamiera. 
Czy rzeczywiście tak jest? Czy rzeczy- 

wiście w: dobie rozwoju sportu ma całym 

świecie, jednio Wilno stanowi! niechwalebny 
wyjątek? : 

Pomówmy o item obszerniej. 
A więc, przedwszysilkiem ustalmy, co 

uważać będziemy za sport. Czy to, że np. 

jeden, dwaj lub mawet kilku (zawsze cl 

sami) zawiodników będą wciąż startować 

we wszystkich imprezach ku uciesze nie- 

licznych kibiców lubowych, czy też ogólny 

ruch nia boiskach, halach treningowych, 

rzekach i wzgórzach. Czy; zdobyczą sporto- 

wą będzie przyciągnięcie ma boiska szero- 

kich, coraz szerszych mzesz, przedstawicieli 

zarówno starszego jak i młodszego społe- 

czeństwa. 
Śmiemy przypuszezać, że nie tylko Ku- 

sociński, Tłoczyński, Bocheński, Wieczorek 

czy Motyka zasługują na miano sportow- 

ca, Jest mim w równym stopniu każdy czyn 

ny członek klubu sportowego (bez względu 

ma jakość wyników), a. nawet każdy ubie- 

gający się o POS, lub ówiczący tylko w 

pewnych okresach roku, np. podczas urlo- 

pu wypoczynkowego. 
Z tego założenia wychodząc, dążyć mu- 

simy do popularyzacji sportu przedewszyst 
kiem, a dopiero na drugim planie należa- 

łoby postawić akcję stwarzania zais'odni- 
ków i kultywowania talentów. Zawody są 
bezspornie, i tego mie megujemy, magne- 

sem przyciągającym: mowych członków 
wielkiej rodziny sportowej i — co nie jest 

bez znaczenia— gotówkę do kas klubowych 
Bez imprez nie będzie klubów, a bez 

klubów mie będzie możliwości prowadzenia 

akcji wychowamia fizycznego, akcji mają- 

cej na celu wzmacnianie zdnowia, nerwów, 

pobudzamie energji ciała, a: co zatem idzie 

i przemęczonego pracą codzienną umysłu, 

wreszcie wpajamie subordymacji, której, 
przyznajmy szczerze, (tak nam brak. 

Wynwać musimy z gnuśnego życia prze 

ciętnego mieszczucha, każdego, komu zdro- 

wie ma to pozwala. Przyzwyczaić do obco- 

wamia z przynodą. 
Ćwiczenia mia stadjonie już dają dużo: 

ruch na powietrzu, swobodę. W swobodnem 

ubraniu ćwiczą zawsze weseli sportowcy, 

przypominając sobie (starsi), dobre czasy 

sžkolne, 
I dużo mamy już zwolenników tych za- 

baw-ćwiczeń: 2200 zdobyło POS. 

Nie zawodnicy tło, mie wekondsmeni, za- 

patrzeni w stoper i... sławę. Zwykli śmier- 

telnicy, którym spont przywrócił humor, 

rzeźkiość, zdrowie. 
„Sport w Wilmie śpi” powiadają pesy- 

miści klubowi, miezadowioleni п tegą, że 

coraz mniej rekordów) zdobyły „ich staj- 
nie”, że coraz mniej jest amatorów do 
żmudnej pracy poprawiamia wyników. Mar 

УуКСВАсС ЕАНИНСНБЛЕИИЕННЫЕ УНОССКТВЕИССИНА ВЕСЕ 

że Komitet Regjonalny 
Gdzieś urzędować musi 
Więc — spróbuje przy kawusi. 

Ekonomja otworzy bibljotekę 
"Niewyplaconych książeczek 
1 będzie wydawać bony 
Dla żadej rozrzutnej żony 

Starosta będzie jadał codzie obiad w porę 
A burmistrz przypilnuje 
Że wszystkie zęby chore. 
Czy chrześcijańskie czy żydowskie 
Ośrodek wyrwie lub zaplombuje 
Jak dyktują prawa Boskie 
Sprawiedliwie—po równości— 
Nie z protekcji dla mniejszości. 

A może nawet taką zdobędziemy cnotę, 
Że do chrześcijańskich sklepów 
Zaglądać będziem nietylko w sobotę, 
Rok Nowy twierdzi, że mu się uda, 
Z Baranowicz zrobić cuda. 

grodźięhyka 
— MIANOWIANIE STAROSTY. Były 

Starosta grodzieński p. Zygmunt Roba- 

kiewiez, został mianowany starostą Nad- 

wórniańskim , województwa stanisławow- 

skiego. 
* — ZMIANY W SĄDOWNICTWIE. P. 

Prokurator Sądu Okręgowego w Wilnie p. 
Edward Przybylski, który swego czasu był 
prokuratorem iw. Grodnie, został przenie- 
siomy z Wilna do Bydgoszczy. 

Prokurator Sądu Okręgowego iw: Grod- 

nie p. Stanisław Szaniawski, został mia- 
nowany prokuratorem Sądu Okiręgowego 
w Wilnie, a pnokuratorem w Grodnie ma 
być podobno mianowany major Godlew- 

ski z Korpusu  Sądowiego. 
— PRZEDSTAWIENIE AMATORSKIE 

W TUT. WIĘZIENIU KARNEM. Po raz 
pierwszy zdaje nam się żelazne bramy 'wię- 
zienia karnego otworzyły się gościnnie 
dla: szerszej publiczności i również po raz 
pierwszy Szersza publiczność tak chęt- 
nie przestąpila progi więzienne, dążąc na 
przedstawienie amatorskie w więzieniu. 

Program przedstawienia składał się 
а 4- cdhczęści, a mianowicie jednej oficjal 
nej 3-ch poświęconych różnym utworom 
dramatycznym i komedjowym. : 

W piermszej częšei progTamu wystąpi- 
Ii z przemówieniami prezes Patronatu nad 
Więźniami p. rejent Milkowski i p. wice- 
prokurator Sekita. 

Pan! prezes Miłkowski w przemówieniu 

swłojem nawoływał zebraną publiczność do 

popierania Patronatu, działalność któ- 
rego dzięki szczupłości funduszów: jest bar- 
dzo ograniczona. Mówca apeluje do ze- 
branych aby również i wśród zmajomych 
szerzyli ideę pomocy więźniowi jak pod 
względem materjalnym tak i moralnym i 
dopomóc mu stać się pożytecznym człon- 
kiem maszego społeczeństwa. 

_ Drugi mówca p. wiceprokurator Se- 
kita poruszył zagadnienie czasu i jego je- 
go działalność na psychikę ludzi, którzy 
wibrew swojej woli zostali zamkmięci za 
kratami wiięziennemi,  eJżeli my ludzie z 
zaświata — mówi: p. wiceprokurator 
zajęciem swojem wraz z codziennemi tros- 
kami o byt i wodzinę — jako też rozrywika- 
mi kulturalnemi, zapełniami swój czas, 
to ludziom z za kmat przychodzi się to o 
wiele, wiele tmudniej. Pozbawieni są oni 
wrażeń. 
(Dalszy ciąg kroniki grodzieńskiej na str. 4ej)   

twi ich to, że w sprawozdaniach z meczów 

miie mogą wyczytać: pierwsze miejsce zdo- 
był członek X-klubu... sztafeta Y-klubu.., 
ich właśnie klubu. 

Są miezadowoleni, że wyczyny „czoło- 
wych" członków klubu nie opromieniają 
aureolą sławy ich — kibiców lub organiza- 
torów. 

Są niezadowoleni i twierdzą: sport w 
Wilnie śpi. Nie chcą rozejrzeć się uważnie 
i bezstronnie zauważyć, że na miejsce kil- 
kumastu, usuwających się w mrok zapom- 
nieniia, asów, nadchodzą dziesiątki nowych 
sportowców, słabszych wprawdzie, ale zato 
przeważających liczebnie. Nie chcą czekać 
cierpliwie ną rezultaty pracy prowadzonej 
obeenie, a mającej za cel jaknajszerszą po- 

pularyzację sportu. 

Nie śpi sport w Wilnie. Zmienił tylko 
formę. Rozszerzył swój zasięg, zmienił nie- 

co zadania. 
I trzeba wierzyć, że między tymi, co te- 

raz ten: sport uprawiają bez myśli o za- 
wodnietwie, znajdzie się niejedna siłą świe 

ża, niejedem talent wybitny, które mam na 

szerszem forum sławę zdobędą, a równo- 

cześnie z tem setki, tysiące sportowców 
(dla sportu jako godziwej rozrywki), zapeł 
niać będą sale gimnastyczne, bieżnie, po- 
kryte śniegiem wzgórza lub brzegi Wilji. 

I to właśnie będzie ową zdobyczą, o któ- 

rą sport wileński obecnie zabiega, przygo- 
towująe grunt od podstaw. 

To będzie odpowiedzią na wyrzekania 

pesymistów, oznajmiających powolne ko- 
nanie sportu wileńskiego. T; 

BRUTALNOšC W SPORCIE 

Nie tylko kierownicy wychowania  fi- 
zycznego, dygnitarze sportowi i widzowie 
ale nawet sami sportowcy wypowiadają 
się przeciwko brutalmości w sporcie. 

Nie mówiąc o karygodnyeh  „faulach* 
it. p. mieetycznych „wyczymach” krew- 

kich a niekulturamych zawodników za- 
stanówmy się nad samą  „brutalnością”. 

Czy jest ona bezwzględnie godną po- 

tępienia, czy niema może stron dodatnich. 

Przyjrzyjmy się uważnie nacierające- 
mu pięściarzowi, lub idącemu przebojem 

napastnikowi drużyny piłkarskiej. Czy 

błysk jego oczu, «czy skupiona zaciętość 

iwaizy wyrażają  krwiożerczą brutalność 

czy tylko skomeentrowany wysiłek, na- 

pięcie nerwów i mięśni, wolę zwycięstwa 

które jest przecież zadaniem i celem za- 

wodnika. 

Jeżeli będziemy patrzeć na niego bez 

uprzedzenia to miewątpliwie odrzucimy 

myśl o instynktach zwierzęcych. Zmozu- 

miemy że dla uzyskania zwycięstwa (tak 

zresztą jest i w: życiu, w walce o byt) ko- 

nieczną jest. pewna doza brutalności. Ten 

brutalny wynaz twarzy ma zresztą zarów- 

no sprinter, pływak, kolarz, ale ponieważ 

niema tam bezpośredniego zetknięcia się 

z przeciwniikiem nikt nie mówi o brutalno- 

Niektóre sporty same przez się są bru- 
talne np. boks, rugby zapasniettwo, zwłasz- 
cza t. zw. walka wolmoamerykańska, gdzie 
każdy chwyt jest dozwolony. Szczególnie 
lubuje się 'w nich Ameryka. Ma to swoje u- 
zasadnienie psychologiczne. 

Cięższe warunki walki o byt stwarzają 
mimowoli pociąg do sportów wymagają- 
cych brutalmości, bezwzględności w wal- 

ce. Są one miejako przygotowaniem do 
życia, do brutalnej walki o byt. Stopniowo 
w miarę pogamszania się warunków ży- 
cia i u mas daje się odczuć zwiększony po- 
ciąg do „sportów brutalnych". : 

Jest ito pęd, któremu trudno się będzie 
przeciwstawić i który — przyznajmy — 
ma i pewne, maleńkie wprawdzie dodatnie 
strony. 

Jesi nią mp. umiejętność znoszenia 
bólu, co nadaje hantu życiowego. Niech 
młodzież przyzwyczaja się do tego z wła- 
snej nieprzymuszonej woli ma ringach i 
boiskach. Potem łatwiej będzie w życiu. 
znosić bóle cięższe, których niestety, zły 
los nie lubi szezędzić. 

Tak więc waleząc ostro, jakmajzdecydo- 
waniej przeciwko chamstwu w sporcie, nie 
zżymajmy się ma pewną dozę brutalno- 
ści. To konieczność, to już duch czasu. (t) 

ERD GS 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 
„ZEMSTA TONGA* — REWJA 

й Tong jest to zakonspirowany związek chiń 
ski. 

Coš jak Ku-Klux-Klan. 
Tongi walczą ze sobą, mając do dyspozycji 

sankcję śmierci. Wyroki wykonuje Mściciel, 
który toporkiem zabija ofiary, wyznaczone 
przez Radę Starszych Tonga. 

„Temat bardzo ponętny dla powieści sensa 
cyjnej. е 

„San - Francisko dostarczyto tła swoją dziel- 
nicą chińską. 

"Tajemnicze i srogie prawa chińskie znalaz 
ły tu specyficzne zabarwienie. Wielkomiejski 
śwat podziemny żerował na zamieszkach i wał 
tat ele" Tongami. 

szystko to wprowadził do swego film 
reżyser Wellmann, usiłując połączyć zk 2 
egzotyką. Wprawdzie egzotyka ta wygląda 
dość oryginalnie, bo wszyscy aktorzy są to 
biali, „ucharakteryzowani па Chińczyków, -— ze ogólny nastrój udało się reżyserowi zacho- 

Zbyt wiele jest gadanin , CO 0x i - 
po i zainteresowanie. " RY 

Filmowych motywów obraz ma niewiele. 
Dekoracje są dobre, choć przeładowane . 
Dla wytworzenia nastroju przed filmem chór 

rewellersów śpiewa rodzajową piosenkę Wer- 
tyńskiego „Liljowy negr”. 

, Nad program tygodnik filmowy ze zdjęcia- 
mi biegów Kusocińskiego, Iso-Holli i  Walasie 
wiczówny oraz na scenie  rewja (tańce i 
śpiew). 

Tad. C. 
$ WZNOWIENIA 

„Kongres tanczy“ (Hollywood) nalež: 
lepszych operetek finowych, zarówno ze aż 
du na wykonawców, (Liljan Harvey, Lil La- gover, Henry Garat) i na muzykę. (Hey- mann), jak i ze względu na zespolenie obra zów z melodją. Marsz z tego filmu długo po- zostanie w pamięci słuchowej i wzrokowej „Buster na froncie" (Światowid) jest popi- sem „człowieka o drewnianej twarzy” w jege przygodach wojennych. Zasób gagów w tym 

— RA CE przeciętność iarsową. 
on ai у je Si SOA SA Jak zwykle utrzymuje się w 

Tad. C.



  

    

  

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

(Zamkowa, 2) 

Wpisać należy nazwiska wybitnych przedstawicieli różnych zawodów, którzy szczegól- 
nie się zasiužyi wobec Wilna. 

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

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

O szczegółach ankiety patrz Nr. 

adresu, ale ankiety nadesłane anonimowo będą liczone narówni 

330 z dnia 30-XII 1932 r. 

NAJBARDZIEJ ZASŁUŻENI WiLNIANIE 

„ Kaplan 

. Uczony 

. Pisarz 

„ Artysta-plastyk . 

. Artysta teatru . 

. Działacz społeczny. 

. Adwokat 

. Lekarz . 

о
 

ю
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. Pedagog . 
  

(Dalszy ciąg kroniki grodzieńskiej) 

Dalej mówia podkireśla, że wszysey 
więźniiowie jak ci, którzy popadli do wię- 
ziemia dzięki przypadkowemu wykoleje- 
niu się jak zakorzeniałe recydywiści łakną 
wprost czemś zapełnić ów czas, który w 
wielu wypadkach wynłosi długie lata. — 
Społeczeństwo _powinmo wykorzystać to 
dążenie i za wszelką cenę zapelnić ten czas 
pmacą umysłową. Tylko dobra książka 
eić go ma drogę akąfitop.ddżoGoshredtao 
może zająć zmysły, kierować niemi aby. 
nawrócić go na drogę uczeiwiości, w taką 

     

   
    

    

 Dźwiękowiac — 
Kinę „Ą POL LO" 

Rominik. 25, 

Wstęp od 49 gr. 

Najwyższy wyraz emocji! 

Najlepszy film lotniczy!! 

Gigantyczne arcydzieło lotniczell! 

Pogromcy 
rzestwerzy 

  

| 

 
 
 
 
 

  

KINO „PALACE“ © 
Orzes2k. 12. 

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

nisku p t. 

„Giełda Miłości” 
(życiowi palace) 

Wykolejone kobiety — Wielka miłość 
dziewczęcia z brnku — Rekiny wielko 

miejskie. 

Wstęp 49 gr. 

  

aby więzień po wyjściu z więzienia stał 

się pożytecznym członkiem  maszego. spo- 
łeczeństiwa. 

Kończąc swoje ładne przemówienie p. 
wiceprokurator nawołuje wszystkich zebra- 
mych aby: ofiarowali książki do ibibljote- 
ki więziennej. 

Następna część programu składała się z 
dwuaktowej komedji Korzeniowskiego p. t. 
„„Majster i Ozeladnik'', jednoaktowej kome- 
dji „Ptaszek Zuzi! i skeczu p. t. „Kapral i 
Kaśka. 

Wszystkie te utiwowyj zostały odegrame 
przez wiięźniów. Zmuszeni jesteśmy ze 
względów czysto etycznych nie podawać 
mazwiska wykonawców  poszezegėlniych 
roli, możemy tylko zaznaczyć, że og- 
lądając te prymitywne pod względem lite- 
mackim i scenicznym sztuki mieliśmy pełną 
satysfakcję 'i niejedna: zawiodowa artystka 
mogłaby pozazdrościć talentowi tej, iktó- 
ma we wszystikich 3-ch sztukach grała trzy 
móżmowodne role jak: szeweką majstrową, 
Zuzi i Kaśki. Wyróżnić też mależy „Cze- 
ladnika“ i „Basię* i iim, 

Reżyserował sztuki znany p. A. Dolru- 
ski (oczywiście „z wolnej stopy*) dość 
dobrze. Małą dysharmonję wniosła „or- 
ikiestra' która nie wspólnego z muzyką i 
akompanjamentem nie miała, 

Podczas pauz publiczność SE 
E — 

  

Džwlękowiac 
Kina „POLONJA“ porztowa 4. 

NA TEDTTTEI JS 

Dziś! Czotowy szlagier prodnkeji 
Ua pa" 

„Boczna Ulica” 
Wzrnszający do lez dramat życiowy! 
Tragedj: kobiety, która kroczy bocz- 
nemi uliczkami Życia ukochanego 
mężczyzny. Porywającą grę i dosko- 
nałą kreację artystyćzrą tworzą Irane 

Dunna i john Boles. 

Wstęp cd 49 g*. 

  

  

 —     

  

Początek zaansó « 
o g. 6.18, — 8, — 1%. 

Dziś początek szaazów o godz. 
Śmiejmy się bo kto wie... czy Świat potrwa jeszcze tydzień! 

Nejweselsza para komików ulubieńcy starych i młodych 

„Pat i Patachon" " Gzięowm p.” 

„Dzielni wajacy” 
Humor! Śmiech! Sensz ja! 

KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATSWIB" 
GRODNO, Brygiórka 2, 

  

  

FIRMA RADJOWA 

+ Dziś wstęp ©d 49 gr. 
1 m. 30 

   
„LERB“ 

Grodno, ul. Dominikańska 1 tel. 186 

Konto czekowe P. K. O. 82.157. 

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

głośnikiem akumulatorem, baierją anodową 
i sprzętem antenowym 

zamawianiu wpłacić na P.K.O. N. 
zaliczeniem. 

należy 
82,157 zł. 20. Pozostałość za 

BO OR aaa osaac 2h 

  

FRANCISZEK PAKKARD . 32) 

Podwójne życie Jimmy Dala 
Jimmy Dal zaciągnął się mocniej 

papierosem, Światełko rozjaśniło jego 
twarz. Szofer wychylił się z poza kierow- 
nicy i dodał dobrodusznie: 

— Mam pół godziny czasu sir, mogę 
zawieżć pana w dowolny koniec miasta! 

Dal rzucił niedopałek na ulicę i wsia 

dając do auta, rzucił głośno rozkaz: 
— St. Jame's Klub! 

Samochód ruszył. Szofer odwrócił gło 
wę ku pasażerowi. Na twarzy jego mało- 
wał się pytający wyraz. 

Czy pan nie ma nic dla mnie? — 
— zapytał po chwili wahania. 

Dal nie rozstawał się z białą ręka- 
wiczką i pierścionkiem, miał je zawsze 
przy sobie w pugilaresie. W milczeniu 
podał je szoferowi. 

W jednej chwili zachowanie. się szo- 
iera uległo zmianie. Wyraz usłużnej i 
banalnej uprzejmości ustąpił miejsca nie- 
pokojowi i niepewności... 

— Zdaje się, że śledzą mnie! — szep 
nął z trwogą. — Niech pan wyjrzy przez 
tylne okienko, czy nic nie widać? 

Dał odwrócił się. 
— Właśnie wyjeżdża 

street duży -samochód, 
przez malutkie okienko. 

Niech pan nie spuszcza 

z Princess- 
— powiedział 

   
    Wydawca: Stanisiaw Mackie 

go z oczu! wi 

Samochód potoczył się prędzej. Dal 
zmienił miejsce i usiadł tak, by mó: bez 
przerwy obserwować ten drugi samo- 
chód. Instynktownie czuł, że będzie tu 
ciężka walka; a zresztą musiało tak być! 
Byłoby zupełnie nienaturalnie, gdyby te 
lata walki, niepokoju i wieikiej tajemni 
cy miały się skończyć w łatwy, zwyczaj- 
ny sposób. Nie, trzeba będzie walczyć o 
swe szczęście! Szczęście trzeba zdoby- 
wać i drogo opłacić! 

— Gdzie jest tamten samochód? — 
rzucił pytanie szofer, przez ramię 

Minęli duży kościół i zbliżali się do 
Newgate st. 

— Ciągle za nami. 

— Źle! — szepnął szofer. 
sprawdzić, skręcam na Oldersgate. 

— Jeżeli pan myśli, że jesteśmy śle- 

dzeni, zaproponował Dal — to skręćmy 
w stronę Strandu i tam zmieszajmy się 
z potokiem samochodów. Tutaj jest tak 
pusto o tej porze, jak na wiejskiej dro- 
dze. 

Ach, pan nie rozumie o co chodzi! 
Jeżeli oni śledzą nas, żadna siła ludzka, 
ich nie zatrzyma. Ale ja muszę wiedzież, 
muszę się przekonać, potem spróbuję się 
ratować. A na ludnej ulicy skąd się do- 

czy oni nas śledzą, czy nie! Oni 

  

Trzeba 

  

wała się szlagerom  pirzez zaimstalowame 
przez firmę Linnik megafony. 

Kończąc sprawozdanie z tych kilka 
mile spędzonych godzim, mie możemy się 

powstrzymać aby mie wyrazić nasze ser- 
decznie podziękowanie p. naczelnikowi wię- 
zienia p. Teodorczykowi, który wychodząc 33 
ze słusznego założenia, 1% więzienie nie 
powinno być wyłącznie miejscem kary, 
lecz powinno. być również domem wycho- 
wiawczym. więźnia, oddaje dużo enengji w 
tym kierunku i życzymy mu powodzenia w. 
tej dziedzinie. 

Obowiązkiem społeczeństwa jest  jed- 
nak pomagać zamządowi więzienia i pa- 
tronatowi miad więźniami w ich ciężkiej pra 
cy nawrócenia: więźnia na drogę uczciwej 
pracy dla dobra Ojczyzny. (g). 

— Z TEATRU MIEJSKIEGO. We 
wtorek t. j. 10 stycznia r. b. zespół Teatru 
Miejskiego odegra trzecią część trylogji 
Rostworowskiego „U mety* «w pp. Ustar- 
bowską, Mrowińską , Smoczyńskim i Dą- 
browskim w rolach głównych. 

Reż. p. dyr. J. Krokowski, 
— Z DZIAŁALNOŚCI Z. P. O. K. Za- 

rząd Powiatowego: Związku Pracy, Obywa- 
telskiej Kobiet w Grodnie, rozpoczął wstęp- 
ną akcję w* związku z projektem dożywia- 
mia. dzieci. 

Akcja ta pomyślama na szeroką skalę 
ma objąć cały powiat, uzależniona jed- 
nalkioż jest od możliwości finansowych. 

Gdyby możliwości finansowe sprzyja- 
ly to odżywianie nastąpiłoby od dnia 1-go 
lutego r. b. 

— ŚRODA LITERACKIA, W. ponie- 
działek t. j. 9 stycznia r. b. o godz. 10-tej 
odbędzie się w  mieszkamiu p. gem. Litwi- 
nawicza kolejna środa literacka dla człon- 
ków sekcji. Refert p. t. Forster jako for- 88 
mię wychowania wygłosi p. Antoni Pa- 

la. 
— DEFRAUDACJA PŁATNIKA 29 

p. a. 1. Płatnik 29 p. a. 1. kpt. Krucyna z 
dn. 1 styczmia przeszedł na emeryturę. 
W czasie zdawania funkcji płatnika został 
stwierdzony: brak 19 tys. zł. W związku z 
tem kpt. Krucyna został aresztowany i 
przewiezioniy. do więzienia w: Wilnie. 

Radjo wileńskie 
PONIEDZIAŁEK 9 STYCZNIA 

11.40 Przegląd prasy, kom. meteor. i 
15.25 Słuchowisko dla dzieci: 

tany“ — pióra Cioci Hali. 
15.55 Muzyka popularna i(płyty). 
17.00 Pieśni ludowe rosyjskie i romanse 

cygańskie w wyk. Walentyny Karpowiczowej 
17.30 Audycja z cyklu „Wędrówki mikro- 

fonu". wizyta na wystawie minjatur i ilumina 
cyj Artura Szyka. Objaśnia Dienstl - Dąbro- 
wa, 

18.00 Muzyka lekka, wiadomości . bieżące i 
d.ł c. muzyki. 

16.40 Codzienny odc. powieściowy. 
19.00 „Wróg grozi" — odczyt litewski. 
19.15 Wileński komunikat sportowy. 
20.00 Operetka, wiad. sport., d. c. operetki, 

dod. da pras dz. radj. d. © operetki, 
22.00 Skrzynka techniczna. 
222,35 Komunikat meteorologiczny. 
23.00 Muzyka taneczna. 

& 

czas. 
„Gorące kasz 

  Działki 
Kemunikacja pociągami 
Warunki kupna: 

INFORMACIE: 

w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna, 

bw maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 

Parcelacja maj. 

Lamdwarów 
letiniskowo - ogrodniczo - budowlane 

nad jeziorem, rozmaitej wielkości. 

„część pożyczką długoterminową, 

reszta ratami miesięcznemi. 

Cena od 600 złotych za działkę. 

  

Reżyser VAN DYKE, 

DZWIĘKOWE KINO 

CASINO" 
Wielka 47, tel. 15:41 

Rekordowa 
obsada 

Dziš premjera! 
twórca „Białych Cieni", 

nad arcydzitłemi p. t. 

NOCNE $ 
Anita Page, Philips Holmes, Lewis Stone i Walier Huston. 

„Treder Hornea* i „Człowieka Mzłpy* stwcrzył jeszcze jedno zrcydzieńe 
świat zrozamiał, że poprzednie tilny VAN DYKE'A byly tylko POECI do stworzenia tego arcydziełe 

DY 
Nad program: Urozmaicone dodatki dźwiękowe. Pocz.o g.4, 6,8 i 10.15, w dnie świąt. i soboty o g. 2-eį. 

  

Dźwiękowe 

Kino 

NELIOS 

Tylko dziś i jutro Balkon 

na wszystkie seanse Parter „4 80 gr. 

49 gr. 

Lini 
Niebywaly sukcesl! 

Režys. g'ujalnego Mikełaja Ekka. 
DJALOGI W JĘZYKU ROSYJSKIK 

Seansy o godz. 4, 6, 8, i 10.20, 

  

Potężny film prod 1953 r. 

A$PUTIN 
CONRAD VEIDT Pieśni i romanse cygańskie w języku rosyjskim (Szczegóły nsstąpi:) 

Życie i orgje erotyczne 

NIEKORONOWANEGO CARA ROSJI 
Dramat grozy i rozpusty w-g pam, ks. Jusupowa. 
zubójcy Rasputiua W roli tytuł. genjalny mistrz 

WKRÓTCE 
w KiNIE 

„HELIOS“ 
  

Dzwięsowe kino Ostatnie 2 dni 

„PAN“ 
Wielka 42 tel. 528 

ZUNGU 
Potężny film egzotyczny, lączący w scbie uczucie, nastrój i piękno 

Nzd progr.: Arcyzab, komedja w 
Seznse: 4, 6, 8 i 10.15. 

Wielka epopsa miłości i bohaterstwa w dzikiej niebezpiecznej dźurgii 

W roli głównej: Nowa sława Ameryki CECYLIA PARKER, 
2 akt. „SLIM SUMMERViLLE W OPAŁACH” 

Dla młodzieży dozwolone g 

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 528   Nigdy jeszcze sztuka 

Iryumf nad uyumiy FENOMEN 

filmowa nie odniosła tskiego trynmin. 

ekranu, nąjcudowniejsze dziecko 7 io let.i ntelentowacy Jatkie Cceper 
sekundnje dzielnie swemu genjaluemu partnerowi Waliace Beary 

"= WIELKA PARADA SERC (CZEMP) W tych dniach na naszym akranie. 

  

3 Uziś piewjera! 
Dźwiękowe-kino 

REWJA" 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramsza 5. 

„„Przed tobą staną zbliska Daleki Kraj, w nim żółci bracia Li | mściciel Tonga tam... 
Od 7 stycznia cedztena:e 
w spelunkach San Franciske 

w najpiękniejszym dźwiękowcu sezonu p. t. 

ZEŃKSTA TORGA 
Na scenie: zmiana progrmu: Tańce (C. Januszewski) i Chór Revellersów (J. Swiętochowski) 

LORETTĄ YOUNG 
i EDWARDEM G. ROBINSONEM 

  

Dźwiękowe kine   Ceny najnizsze w wiinie. Dla młodzieży dozwoione 

  

  

HOLLYWOOD Dziś! Dawnooczekiwany największy przebój dźwiękowy o niewidżianym dotychczas przepychu i niedościgu. techaice 

Mickiewiczaj?2 O©NG E$ TAŃEZ Najrozkoszniejsza operetka filmowa. Akcja toczy się na ile 
tel. 15-28, Kongresu Wiedeńskiego roku 1814-go. Udział biorą nrecza 

Liljana Harvey, nsjmilszy Henry Garat, kusząco piękna Lil Dagover i nsjiepszy kcmik Armand Bernard. 

Dzwiękowy Dziś Król Komików BUSTER KEATON. Wszystkich rozśmiesza do łez w Świainym dźwiękowcu p. t, 

Sera BUSTER NA FRONCIE 
„ŠWIATOWID“ tysiące niezwykłych przygód jakie Buster przeżywa na froncie i na tyłach 

Mickiewicza 9. Nad program; Wesoła komedja. Dla młodzieży dozwolone.     

  

  

WITOLD JUREWICZ 
były majster tirmy 

„Paweł Bure" 
Poleca zegarki, bižuterję, 
srebro, platery orsz wszelką 
naprawę po cenach znacznie 

zniżonych 
Wilno, nl. Ad. Mickiewicza 4     

  

  

   
   

     

   

i autobusem co godzinę. 

ul, Mickiewicza 4, m. 2, | 

koooocoooooocooococooooooooooouii 

się nie zdradzą sami. 
Samochód skręcił gwałtownie i 

chał naOldergate. 

= Niech pan 
szofer... 

Chwila milczenia. Auto zwolniło nie- 
co. Nagle Dal szepnął ze wzruszeniem: 

Wyjechali z za rogu! Jadą za nami! 
Szofer nacisnął pedał i auto skoczyto 

naprzód. Przy świetle latarni, Dal do- 
strzegł twarz szofera. Była na niej wyry- 
ta odwaga, decyzja i okrucieństwo. Ta- 
ki wyraz miewają buldogi, gdy chwyc: 
kość i nie chcą jej wypuścić. 

— Jeżeli ciągle jadą za nami, to zna 
czy, że nas gonią! — krzyknął szofer. -- 
Gdzie oni są? 

I znów Dal przylgnął twarzą do ma- 
łej szybki. Nie było wątpliwości. Samo- 
chód wrogów utrzymywał wyraźnie tę 
samą odległość. Dwoje niemrugających 
oczu śledziło bez wytchnienia umykają- 
cych. Dziwny, niewzruszony spokój ogar 
nął nagle Dala, jak to bywa często przed 
decydującą bitwą. Z ręką na rewolwe- 
rze, nachylił się ku szoferowi: 

— Spróbujmy uciec. 

wje- 

patrzy! — krzyknął 

Szofer rzucił nań bystre spojrzenie 
przez ramię: 

— Czy pan jest pewien, że oni nas 
śledzą? 

— Tak. 
Szofer zaśmiał się złowieszczo. 
— Dobrze! Niech pan podsunie się, 

  
Drukarnia” WYddwnietwa 

żebym mógł z panem mówić. Moja gra 
jest skończona! Ale panu może się uda 
wydobyć. Oni pana nie znają. 

— Więc gazu.... albo skręćmy w bo- 
czną ulicę, — znów radził Dal. — Może 

uda się uciec. 

Szofer pokiwał głową przecząco. 
— Od nich się nie ucieknie. To nie- 

tylko ten jeden samochód goni nas. je- 
żeli oni już chcą nas złapać, to wysłali 

wszystkich djabłów z piekła przeciw 
nam. Pan nie zna tych ludzi! To są dja- 
bły! Im chodzi o tę paczkę. Na szczęscie 
nie wziąłem jej ze sobą, jakbym ROS 
czuwat. Chciatem pojechač po nią, gdy- 

by nie było pogoni. Niech pan słucha, 

może panu się uda... bo ja już jestem 
skończony... Oni nie wypuszczą  mnie.. 
żywego! Paczka jest... och, niech pan nie 
zapomni... nikt nie wie gdzie ona jest! JA 
dla tej, która pana do mnie przysłała jtst 
to kwestja życia i śmierci! Paczka jest 
w skrzynce 428 u.... Boże... patrz pan; 
Tam! — z rozpaczliwym jękiem nacisnął 
hamulec i ostro skręcił kierownicę... 

Mimo błyskawicznej szybkości, z ja- 
ką odbyła się katastrofa, najmniejsze jej 

szczegóły wryły się w pamięć Dala. Z 
obu stron ulicy z poza rogów przecznicy 

wyjechały naprzeciw siebie dwa samo- 

chody, zagradzając  Oldergatestreet. Sa- 

mochód, który wyjechał z lewej strony, 

zakręcił na miejscu w wyraźnym celu 

wywołania katastrofy. Nie było ratunku 

   „SLOWA“    

  

Galanterija 

„ródło Polskie 
Poleca nowości sezonowe 

udziela rabatu świątecznego     

  

WĘGIEL Konc. „Progress“ 

KOKS wszystkich koksowień 

BRYKIETY uw. 
w szczelnie zamkniętych i zaplombowa- 

nych wozach dostarcza 

PRZEDST. HANDL. PRZEMYSŁ, 

M+ BEUĖLS Gino 
Biuro: Jegiellofūska 3 tel. 811 
Składy: borznica własna, Kijowska 8, tel. 999 
  

ĄBAJ R ŻĄDAJCIE 
we ĄDA aptekach 

Prow. A. PAKA. S | 

składach aptecznych znane 
środka od odcisków 

Racjonalnej kosmetyki ieczniczej 

Wiino, Mickiewicza 31 m. 4 

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

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

о22 Р. 

  

  

Jeszcze chwila... i samochody zderzyły 
się gwałtownie. 

— Skrzynka 428 |-—- powtórzył Dal. 
— Mów! Mów! Kończ! 

— Tak ! — krzyknął szofer. — John 
Johanson. w.. 

Ale Jimmy Dal więcej nie słyszał. O- 

głuszający trzask, dźwięk rozbitych 

szyb. Podrzucony jakąś nieznaną siłą, u- 
derzył głową o dach auta i stracił przy 
tomność. 

ROZDZIAŁ III. 

CENTRUM 
Ile czasu leżał tak bez przytomności, 

Dal nie wiedział. Gdy zbudził się, zoba- 

czył, iż leży na kanapie i w dziwnie wy- 

„ .glądającym pokoju. Lampa, zwisająca ze 

środka sufitu, oświecała pokój. 

Światło była tak nieznośnie ostre, że 

Dal zamknął! oczy. Ból głowy był tak 

silny, że każda myśl wydawała się ost- 

rym sztyletem, wrzynającym się w mózg. 

Zdawało się, że czaszkę rozsadzą mło- 
teczki krwi, bijącej w skroniach. 

„Gdzie "jestem? Co się stało? Ach, 

tak, pamiętam! Katastrofa samochodowa! 
Jestem ranny". 

Ostrożnie poruszył nogami i west- 
chnął z ulgą.. Przekonał się, że udało 
się mu wyjść cało z katastroty, chociaż 
ciało miał obolałe. 

Ale, co to za pokój? Szpital? Palca- 
mi dotknął drogiego aksamitnego nakry- 

lekcyj fran 

DOKTÓR 

Jania Piotrowicz - Jnrczenkowa 
ordynator Szpitala Sawicz 

cheroby skórne, weneryczne i moczopłciowe 
przeprowzdziła się 

Wileńska 34 Il piętro 
przyjmuje od 5 — 7 wiecr.   

  

RUTYNOWANY 
BUCHALTER * 

z dužą praktyką banko- 
„wą, handlową i w 
” sprawach podatzo - 
wych poszukuje pracy 
na wyjazd za Sskromine 
wynagrodzenie. — Ls“ 
skawe oferty de adm. 
„Slowa“ pod „Buchak- 

КЕСЕ НОНЕ 
Lekarze 

PR PARKRKITS 

Dr. Ginsberg 
choroby skórne wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 3, od 8 — I 

{ 4 — 8. Tel. 567. 

  

  

  

  

MAALAAMA AA AAA AL BAA ter", 

mieSkałe Kamerdyner = Z teki starszy, wszech- 
stronnie wykwalifikc= 

Mieszkanie wauy uczciwy, prsco- 
2 pokoje z kuchnią de wity, sumienny, trzeźwy 

wynajęcia. Dowiedzieć służył 'w większych 
się Bisłostocka 6 — ! domach, szuka przcy 
codziennie od 3 popol. zaraz w jskimbądź cha- 
do 4.30 rakterze — wymagsnie 
э — — — — — — = skromne. Posiida dobre 
РОР!ЕНАЗС Swisdectwa. Adres + 

Redakcji. 

L.0.P.P RÓŻNE 
-- NE 

Lekcje Oddaje się 
RER! w dzierżawę majątek 

UDZ i EL A M 

—korepetycje —niedro 
go. Mickiewicza 42 —- 
11 tel. 794 od 2 — 4 

- Galin o 18 kilcm, oś 
od Wilna. Majątek dre* 
nowany, grnutu ornego 
75 h:ktarów, łąk okołe 
30 hek, Oddaje się bez 
inwentaiza. Oferty nać- 

po poł. syłać Wilno, Ś-to Jerski 
— — — — — - — zaułek 3, m 4 Węcie: 
VAAMABAAAAADASAA AAS wowicz, 

POSZUKUJĄ  samusamanuusas 

  

PRACY Zgub 
= = z m 

Nauczycielka reczny ty zegarek 
wychowawcžyni poszu- 
kaje posady do dzieci 
w mieście, lub na pro- 
wincji. Ul. Zakretowa 

48-1 H. Ł. 
та ® 

na czarnej tasiemce w 
dniu 5JI r. b, Uczciwe- 
go znalazcę proszę a 
odniesienie za wyna- 
grodzenie, ul, luflancka 

13-6. Brzozowska 

  

cia na kanapie, na której leżał. Gdyby 
był w szpitalu, leżałby w łóżku. 

Znów otworzył oczy i ciekawie obej 
rzał się po pokoju. Umeblowanie było 
nieco zbyt bogate, aż krzyczące. Portjery 
szaro-liljowe, na błyszczącej posadzce 
puszysty, miękki dywan. Ciemno — zie- 
lone obicia z debowem:  obramieniem. 
W miękkim fotelu, przed biurkiem, 
niezwykłych rozmiarów, — siedział, 
grążony w czytaniu, 
ganckim fraku. 

Dal zamknął oczy. Przyjemnie byłe 
odpoczywać w tej ciszy i spokoju. 

I nagle zaczęły w jego pamięci wire- 
wać obrazy zeszłej nocy i list od niej, 

ро- 
mężczyzna w cle- 

tajemnicza paczka, taksówka i niezwyk 
ły szofer... ucieczka,., 

Katastrofa! Leżał nieruchomo. Mózg 
jego, mózg fachowca pracować zaczął in 
tensywnie nad zagadką. Mimo nieznośny 
ból głowy, nie przestawał myśleć. 

Szoier! Co się z nim stało? Czy zgi- 
nął w katastrofie, czy wpadł w ręce tych 
od których uciekali, których zagadkowej 
siły i wszechinocy tak bardzo się oba-- 
wiał? A paczka, Skrzynka... zaraz... któ 
ry aumer? Ach, tak, 428! Co to nogłe 
znaczyć? Gdzie jest ta skrzynka? Kto te 
jest: John Johansen? Nic więcej niewia 
domo — katastrofa nadeszia zbyt szyb- 
ko. 

(D.C.N.) 

Redaktor w/z Witold Tatarzyńska.


