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Mr. 80259, W. sprzedaży 

Z POLITYKI SZKOLNEJ 
Dwa następujące zagadnienia są 

dziś najważniejsze w naszej polityce 

szkolnej: 1) zagadnienie kryzysu pra- 

cy inteligenta i 2) problemat jakości 
w Szkolnictwie. 

Niedawno J. K. C. pisał o zredu- 

kowanej warszawskiej  biuralistce, 

która „z braku innego zajęcia wysta- 

rała się o posadę pokojówki w pew- 
nym, zamożnym warszawskim domu", 

Jestem zupełnie przekonany, że gdy- 

by nie względy prestiżowe i u nas 

w Wilnie niejedna wieczysta kandy- 

datka na urzędniczkę byłaby zrobiła 

to samo. Z punktu widzenia indywi- 

dualnego takie stłumienie w sobie 

fałszywego wstydu może być nawet 

bardzo piękne. Nieco inaczej przed- 

stawia się sprawa z punktu widzenia 

państwowego i społecznegol 

Wówczas powstaje bowiem całkiem 

naturalne pytanie: poco rozbudowa- 

liśmy do takich rozmiarów aparat 
naszego szkolnictwa średniego? Czy 

poto, ażeby produkować pokojówki 

z maturą?l... albo i jeszcze gorzej?! 

Wykolejanie się naszej inteligen- 

cji w rozpaczliwej pogoni za mirażem 

pracy, pesymizm wśród įjeszcze wko- 
-lejonych, ale już czujących nad sobą 

Damoklesa redukcji jest niczem innem, - 

jak ludzkim odpowiednikiem nadpro- 
dukcji towarowej. Nadprodukcja inte= 
ligencjj wymaga więc tych _ samych 

metod co i materjalna: 1) ogranicze- 

nia produkcji, 2) wyszukania nowych 
rynków pracy. 

Ograniczenie ilości szkół średnich 
i pseudo-zawodowych, nie -związa- 
nych z potrzebami danego rynku 

pracy, jest niewątpliwie środkiem cza- 

Sowym i przykrym. Zabieg ten już 

się stosuje podobno, nie da jednakże 
rezultatow bez głębszej reformy du- 
cha i programu naszych szkół pow- 

„Szechnych. Pisałem już niegdyś, że 
nasza szkoła powszechna nie powin- 
na być szkołą propagandowo-literac- 

ką ale tylko odmianą szkoły - zawo- 

dowej t. j. rolniczej na wsi i handlo- 
wo-przemysłowej w mieście, Niema 
najmniejszego sensu odrywać dziecka 
od przyszłego warsztatu jego pracy 
mirażem „karjery* inteligenckiej. Po-_ 
trzebne są jednak potemu i zmiany 
w programach i wyraźne instrukcje, 

gdyż najłatwiejszem i najprzyjemnie;- 
szem dla samego nauczyciela, który 
jest zawszę potrosze intelektualistą, 

test rozwijanie wyobraźni ucznia, 
W sprawie informacyj przynaj- 

mniej co do naszych rynków, potrze- 
ba, ażeby corocznie ktoś wydawał 
biuletyn o ruchu pracy inteligenckiej. 
Może nawet potrzeba sięgnąć do 
wzorów średniowiecza i na wzór ce- 
chów uzależniać ilość miejsc w uni- 
wersytetach od ilości nowych, real- 
nych miejsc pracy t. j. regulować 
Pracę inteligencką, jak ongiś cechy 
regulowały pracę rzemieślniczą? A 
może odwrotnie zniszczyć mur dzie- 
lący pracę ręczną, od umysłowej i 
stworzyć zakłady fabryczne dla inte- 
ligencji. Kryształ i porcelana np.wymaga 
ją daleko większej dozy artyzmu i 
inteligencji, niż przepisywanie pa- 
pierków na maszynie?! Słowem _du- 
żo tu może być hypotez, ale jeden 
aksjomat: nadprodukcji inteligencji 
czas jest położyć kres. 

* * * 

Przejdziemy teraz do. innego , te- 
matu. Do grzechu próżności w poli- 
tyce szkolnej, Podobało się nam za- 
pragnąć pokazać światu, jak to w 

_przeciągu 10-ciu lat tworzy się sieć 
powszechnego nauczania—w praktyce 
coš w rodzaju oświatowej piatiletki. 
Cóż z tego jednak że na cierpliwej 
mapce czerwone chorągiewki wyzna- 
czą słowo szkoła, jeżeli te pół-chaty 
chłopskie, zimne z dymem, czadem i 
chorą nauczyciciką wypuszczą w swiat 
te same dzikie zwierzątka coi przed- 
tem. plus naruszenie w oczach  lud- 
ności powagi szkoły i pąństwa! Zgadź- 
my się sami, żę nauką przy kilku 

\ 

Opista pocztowa uiszczena ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
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Dzisiejszy numer zawiera „Słówko” 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIESWIEŻ — u! Ratuszowa — Księgarnia Jsźwińskiego. 
NOWOGRODEK — Kiask St. Michalskiego, . 
N. SWIĘCIANY — Ksiegarsia T-wa „Ruch“, 
GSZMIANA — Nsiegaimia Spoldz, Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia 
POSTAWY — Kasięgarcia Polskiej Macierzy Szkołuej. 

Msłegarnia D, Lubowskiego, uł. Mickiewicza ik. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE —— Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Baiet Kołejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
iWIENIEC — Sklep Tytoniowy S. Zwierzyński, 
KLECK — Sklep „Jedność”, 

SŁONIM — 
STOŁPCE — Księgarni: 
ST. ŚWIĘCIANY —- td. Rynek 1 
WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24, F. juczewski 

Poisza — St. Bednarski, 

2 T-wa „Ruch“, 
@ — N. Tarmsieiski, 

LiDA — ul, Suwalska 13 — 5. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

WARSZAWA — T-wo Księg, Kol. „Rmch“. 
WOŁKOWYSK —- Księgarnia T.wa „Ruch”. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaliowy na stronie 2-ej i rej gr. 40. Za iekatem 15 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 50 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i iabe czne droż: 

do miejsca. Terminy druku mogą bvć przez Administrację zmieniane dowolnie. #а dr=*= 
laryczne o 50 proc. drożej. 

Sesja Rady Ligi Narodów 
Konferencja rezbrojeniowa 

w lutym r. 1932. 
GENEWA. Pat. Na sobotniem posiedzeniu rannem Rada załatwiła szereg 

spraw bieżących i przyjęła rezolucję w paru sprawach mniejszej wagi. 

Sprawozdawca spraw rozbrojeniowych Quincnes de Leon przedstawił 

Radzie raport w sprawie zwołania międzynarodowej konferencji rozbrojenio- 

Tekst raportu w sprawie górnośląskiej 
GENEWA. PAT. W ciągu godzin śniadaniowych i popołudniowych 

iniały miejsce układy pomiędzy zainteresowanymi delegatami przy pośred- 
nictwie sekretarjatu generalnego i sprawozdawcy spraw mniejszościowych, 
co do raportu w sprawie wypadków w województwach śląskiem, poznań- 
skiem i pomorskiem. 

Posiedzenie Rady rozpoczęło się punktualnie o godzinie 4-ej. — Wresz 

cie oddano raport w sprawach polsko-niemieckich, który został odczytany 
przy przepeinionej sali. Raport odczytany, obejmujący 5 stron pisma maszy- 
nowego, składa się z 4-ch części. 

W pierwszej części mowa jest o notach niemieckich i skargach Volks- 
bundu. W drugiej części pokrótce opowiedziana jest treść not i skarg. Część 
ta raportu kończy się jak następuje: „W tych warunkach wydaje mi się, że 
Rada postąpi słusznie, jeżeli uniknie ną teraz wypowiedzenia się co do tre- 
ści informacyj, które jej zostały dostarczone i które przyjmuje do wiadomo- 
ści. jedynie strona polityczna zagadnienia jest przedniiotem dalszego ciągu 
obecnego raportu". 

W trzeciej części sprawozdawca mówi: „Nikt nie przeczył, że wypadki 
tego rodzaju miały miejsce i że ich waga jest dostateczna, ażeby pozwolila. 
kosskłudować, że w wielu wypadkach miało miejsce przekroczenie art. 75 
i 83 konwencji górnośląskiej. Muszę dodać jednakże, że rząd polski natych- 
miast wszczął dochodzenia co do tych wypadków”. — Dalej sprawozdawca 
stwierdza, że przy rozpatrywaniu sprawy należy :ozróżnić bezpośrednią 
odpowiedzialność sprawców i pośrednią odpowiedziainość władz. Co do tej 
odpowiedzialności bezpośredniej, sprawozdawca proponuje, aby „Rada 
przyjęła do wiadomości całokształt zarządzeń, 
powziętych przez rząd polski". 

Następnie sprawozdawca wyraża przypuszczerie, że „Rada zech- 
ce być w posiadaniu przed majowc sesją szczegó 

łowego ekspose rządu polskiego, co do wyników 

zarządzonych dochodzeń w poszczególnych wy- 
padkach, jak również co do sankcyj i środków, 
zzastosowanych w wyniku tych dochodzeń. 

W 4-ej części sprawozdawca podkreśla, że zdaje sobie wyraźnie spra 
wę z delikatności zagadnienia odpowiedzialności pośredniej. Mówi miano- 
wicie sprawozdawca, że należy przywiązywać „szczególna wagę nietylke 
że względów na konsolidację wewrętrzną, lecz również i ze względu na 
pokój międzynarodowy, do tego w okręgach tego rodzaju, jak województwo 
śląskie, należy unikać wszystkiego, coby mogło w sposób pośredni, lub bez- 

pośredni przyczynić się do podniecenia namiętności". — W innem miejscu, 
sprawozdawca mówi, że „z dokumentów i z debaty, która miała miejscą 
wobec Rady wyłania się wrażenie, że Związek Powstańców owiany jest du- 
chem, który z pewnością nie ułatwia zbliżenia pomiędzy dwoma odłamami 
ludności, której pojednanie jest warunkiem konsolidacji politycznej tej czę- 
ści Europy”. jest rzeczą oczywistą — mówi dalej sprawozdawcą — że w' 
okręgach o ludności mieszanej, jak Górny Śląsk (tu sprawozdawca nie wy- 
tnienia polskiego Górnego Śląska, mia przeto na myśli zarówno Niemcy, jak 
: Polskę), żadne stowarzyszenie, mające z punktu widzenią narodowego wy 
raźne tendencje, nie powinno korzystac z uprzywilejowanej sytuacji, która 
mogłaby przynieść szkodę interesom mniejszości. Byłoby przeto po- 
żyteczne , aby rząd polski, w razie braku in- 

nych sposobów, powziął konieczne środki, by 
spoewodawć zanik związku między władzami a sto 
warzyszeniami rozwijającemi aktywność poli- 
tyczną jak wyżej wspomniany związek. 

W zakończeniu sprawozdawca wyraża przekonanie, że Rada pragnę- 
łaby zaznajomić się przed przyszłą sesją z decyzją, jaką rząd polski uzna 
za stosowne powziąć w celu wzmocnienia zaufania mniejszości niemieckiej 
na Górnym Śląsku do rządu, co pozwoli na ustalenie współpracy pomiędzĄ 
mniejszością a państwem, która to współpraca została uznana przez rezo- 
iucje Zgromadzenia i Rady, jako obowiązująca jednakowo podstawa zarów- 
no dla państwa, jak i dła mmiejszości. E 

Raport sprawozdawcy zosta! przyjety przez -Rade bez žadnych uwag 
i przemówień. 

Zamykając posiedzenie, przewodniczący Henderson  wiaszował spra- 

wozdawcy i zainteresowanym członkom Rady osiągniętego wyniku ich pra- 

cy w sprawie kontrowersji polsko-niemieckiej. Henderson zapewnił Radę, 
że opinja publiczaa świata i Wielkiej Bryianji będzie całkowicie zadowolo- 
na z osiągniętych rezułiatów. Przy tej okazji Henderson wyraził uznanie dia 

obowiązującego systemu obrony interesów mniejszości wogóle, na Górnym 
Śląsku w szczególności, podkreślając, że system ten iest częścią prawa pu- 

blicznego międzynarodowego. Sprawy mniejszości —- mówił Henderson — 
są sprawami międzynarodowemi, sprawatmi Ligi Narodów, przeto wszyscy 
mamy wyraźny interes, aby zostały one załatwione zgodnie ze sprawiedli- 

wością. Henderson kończy swe krótkie przemówienie apelem do większości 
polskiej na Górnym Śląsku, aby większość ta uznała, że zniesienie syste- 

mu obrony mniejszości nie leży w jej interesie, jak również apelem do 

mniejszości niemieckiej, aby zrozumiała ona, że w jej interesie leży lojalna 

współpraca z Polską. — Na tem zakończyło się wieczorne posiedzenie Rady. 

ny materjałów leśnych i bardzo ta- 

niego robotnika. Należy też wyko- 
rzystać do maksimum inicjatywę sa- 
mej ludności, która chociażby na 
przykładzie szkoły powszechnej w 
Podbrodziu stwierdziła, że te rzeczy 
sama rozumie, ocenia i nie odmawia 

pomocy. Jakkolwiek bardzo wysoko 
cenię idealizm naszego nauczycielstwa 
szkół powszechnych, jednakże boję 
sie wpływu sąsiedztwa _prosiaków 

śtopniach zimna w kłasie nie jest ną: 

uką, «le państwowym zakładem sze- 

rzenia grypy, który na wniosek dept. 
zdrowia powinienby być co rychlej 

zamknięty. 

A więc wolne kredyty przeznaczyć 

należy przedewszystkiem na budowę 

gmachów szkolnych, a nie na „two- 
rzenie" nowych szkół! 

Rzecz prosta, tylko, iż nie trzeba się 

wej, który został przyjęty. 

Konferencja zostanie zwołana na początek lutego 1932 r. 

Raporto stanie stosunków polsko-litewskich 
Następnie został przedstawiony raport © stanie stosunków pol. 

  

sko-litewskich. Sprawozdawca komunikuje, że układy, które prowadzcue były 

w Berlinie i Genewie od grudnia 1930 do 20 stycznia 1931 r., nie dały pozytyw- 

nych wyników. Dalej sprawozdawca komunikuje, że otrzymał ^ гарому 

dwóch stron, w których mowa jest o przebiegu prac. Sprawozdawca wyraża 

żal, że strony nie doszły dotąd do porozumienia, które mogłoby przyczynić 

się do poprawy sąsiedzkich stosunków. 3 

W zakończeniu sprawozdawca wyraża nadzieję, że strony dojdą do za- 

warcia układu o użytkowaniu mniejszych odcinków rzecznych na granicy pol, 

sko-litewskiej oraz do układu o likwidowaniu incydentów na pograniczu, opie- 

rając się na złożonym przez Poiskę projekcie. 

Minister Zaleski opuścił Genewę 
GENEWA. PAT. W sobotę o godz. 

11 wieczorem minister Zaleski opu- 

Do Liberji będzie 
LONDYN. PAT. Rada Ligi Naro- 

dów zdecydowała wysłać do Liberji 

komisję, która będzie miała za zada- 

mie zbadanie, czy jest wykonywana 

konwencja, zabraniająca pracy przy- 

musowej. Komisja będzie się składała 

szcza Genewę, udając się do Paryża. 

wysłana | komisja 
z przedstawicieli W. Brytanji, Francji, 
Niemiec, Hiszpanji, Venezueli, Polski 
i Liberji. Stany Zjednoczone są rów- 
nież zaproszone do współpracy w roz- 
miarach, jakie uznają za stosowne. 

  

Sen. Laval tworzy gabinet 
PARYŻ. PAT. Prezydent Doumergue powierzył Lavalowi 

worzenie gabinetu. Laval przyjąż misję. 

PRZEBIEG PRZESILENIA MINISTERJALNEGO 

parłamentarnego prezydent PARYŻ. PAT. Pierwszy dzień kryzysu 

Doumergue poświęcił tradycyjnym naradom z wybitnymi mężami politycz- 

nymi. Większość leaderów wypowi działa się albo za rozwiązaniem parla- 

mentu, albo za utworzeniem gabinetu, opierającego się na szerokiej re- 

publikańskiej koncentracji, polegającej na wytworzeniu określonej więk- 

szości, której nie posiadały poprzednie gabinety, a zwłaszcza gabinet 

Steega. Nie należy zapominać, że ten ostatni był właściwie obałony gło 

sami komunistów. 
W piątek odbyło się posiedzenie wszystkich bez wyjątku grup parla- 

mentarnych. Panuje ogólne przekonanie, że 2 

rozwiązany już w dniach najbliższych. Przypuszczają, 
kryzys gabinetowy będzie 

że prezydent po- 

wierzy utworzenie gabinetu sen. Lavalowi, byłemu ministrowi pracy w ga- 

binecie Tardieu. Liczne głosy przemawiają również za Briandem, lecz 

osoby. zbliżone do ministra spraw zagranicznych zapewniają, że nie zechce 

on podjąć się utworzenia gabinetu, . 

całkowicie sprawie organizacji  unji 

Gdyby sen. 
dent zwróci się do deputowanego Flandina, 
binecie Tardieu. 

  

wobec konieczności 
europejskiej. 

poświęcenia się 

Laval nie mógł utworzyć gabinetu, możliwe, że prezy- 
byłego ministra handlu w ga- 

   
gr. Komunikaty orsz 

r. W numerach świątecznych ста z prowincji o 25 proc. drożej. 
du muje zastrzeżeń 60 miatracja nie prz 
RS owadowega M U. 

  

Odpowiedź senatorów 
ABRAMOWICZA I JUNDZIŁŁA 

Otrzymujemy pismo następujące: 
Szanowny Panie Redaktorze. 

Załączając przy niniejszem odpis listu, 
wystosowanego przez nas do Kolegów Ad- 
wokażów w Wilnie w odpowiedzi na Ich 
list ctwarty, ogłoszony w pismach dnia 4 
stycznia r. b., uprzejmie prosimy o zamie- 
szczenie naszej odpowiedzi w poczytnem 
Pańskiem pismie. 

Wielce Szanowni Koledzy. 

Wspólna nasza odpowiedź na list otwar 
iy Szanownych 4łolegów uległa pewnej 

zwłoce, gdyż okoliczności _ uniemożliwiły 
nam dotąd wspólną naradę. 

W wezwaniu Szanownych Kolegów wi- 
dzimy z jednej strony gorące zwrócenie 

nię do naszego sumienia obywatelskiego w 
sprawie poruszającej opinję publiczną, co 
irzyjmujemy z wdzięcznością. 

Z drugiej natomist strony, potraktowa- 

nie treści wniosku |; interpelacji, zgłoszo- 

nyck w Sejmie 1 Senacie, jako stwierdzo- 
nych faktów, wymagających protestu, na- 
woływanie do ukarania winnych i zadość- 
uczynienia pokrzywdzonym bez należytego 

zbadania sprawy, bez stwierdzenia winy, a 
nawet wobec braku skarg pokrzywdzonych, 

wydaje się nant echem akcji politycznej, 
prowadzonej przeciwko rządowi przez оро- 

zycję. Doniosłość oskarżeń,  podniesionych 
przez imterpelantńw nakazuje rozważnej 

części społeczeństwa, a przedewszystkiem 

prawnikom, zachowanie powściągliwości w 

wydawaniu pośpiesznych a przedwczesnych 

sądów. Skoro omawiany wniosck i interpe- 

iacja zostały skierowane na normalne tory 

postępowania parlamentarnego, skoro w od- 

pomiedzi na interpelacje nastąpi niewątpli- 

wie oświadczenie rządowe z trybuny sej- 

moweį, — budzenie fermentu w opinii pu- 
blicznej, może bvc, zdaniem naszeni, celo- 
we jedynie w interesach pewnej akcji poli- 
tycznej, do której my się ustosunkowujemy 
wyraźnie negatywnie. : 

W razie stwierdzenia faktów, podanych 
w interpelacji, a świadczących o znęcaniu 
się nad uwięzionymi i podeptaniu godności 

ludzkiej, — nie wątpią chyba Koledzy, iż 
będziemy całkowicie solidarni ze wszystk — 
mi tymi, którzy staną w obronie pogwai- 

conych zasad etyki i sumienia obywatel- 
skiego. 

W. Abramowicz, Z. Jundził. 
  

BÓJKA HITLEROWCÓW z 
KOMUNISTAMI 

BERLIN. PAT. — W piątek wie- 
L : 2 s 
czorem odbyły się w Berlinie liczne 

zgromadzenia bitlerowców, w czasie 

których doszło do krwawych starć z. 

komunistami. Na jednem z przedmieść 

Berlina policja musiała rozwiązać 

zgromadżenie hitlerowców, ponieważ 

doszło do krwawych starć między 

uczestnikami zgromadzenia a grupą 

komunistów. Szereg osób odniosło 

iżejsze lub cięższe rany. х 

  

Obrady komisji budżetowej Sejmu. 
DYSKUSJA NAD BUDŻETEM MIN. 

SPRAW WOJSKOWYCH 

WARSZAWA. PAT. Sejmowa komisja 

am na posiedzeniu w dniu 23 b. ni. 

przystąpiła najpierw do _ głosowania a. 
budżetem Ministerstwa Robót Publicznych. 
Przyjęto wszystkie poprawki referenta. E 

kolei komisja przystąpiła do dalszėj 
dyskusji nad budżetem Ministerstwa Spraw 
Wojskowych. Pos. Wagner przeciwstawia 
się redukowaniu stanu liczebnego armji. 

wreszcie bierze w obronę fundusz dyspo- 
zycyjny, uzasadniając jego konieczność wał 
ką ze szpiegostwem. || 4 ч 

Pos. Jaworski (Kł. Ukr.) oświadcza, iż 
klub jego wobec budżetu wojskowego zaj 
muje stanowisko negatywne, poczem wytz- 
cza szereg oskarżeń pod adresem armii 
polskiej. н 

Kierownik Ministerstwa Spraw Wojsko- 
wych ger. Konarzewski, odpowiada na po- 
stawione zarzuty. Pos. Tebinka (B.B.) po- 
święca swe przemówienie wyłącznie Spra- 
wie lotnictwa, uskarżając się na niedosta- 
ieczne uwzgłędnienie w budżecie potrzeb 

lotnictwa. Na podstawie cyfr, mówca wy- 
kazuje, że wszędzie lotnictwo bardziej jest 
uwzględniane, niż u nas. Wnosi, aby w 
pozycji, przeznaczonej na zakup jednostek 
piywających, dodać słowa: „i latających". 

Kierownik Ministerstwa gen. Konarzew- 
ski przyznaje, iż kwota, przeznaczona w 
budżecie na lotnictwo, jest istotnie szczup- 
ła. Wynosi ona 25 miljonów Co do orga- 
nizacji wiadz lotniczych, to Ministerstwo 
Spraw Wojskowych jest w kontakcie z Mi- 
nisterstwem Komunikacji. 

Rererent Vos. Perkowicz, w krotkiem 
przemówieniu, odpowiadając na zarzuty co 
Ge wielkości budżetu wojskowego w sto- 
sunku do siły gospodarczej ludności, 
oświadczył: Jesteśmy biedniejsi od ludności 
irancuskiej. Ale czy wówczas, gdy żołnierz 
nasz pójdzie do walki — możemy go. uczy- 

przerzucać od krańcowości, czyli Od j kyr na zapał do prac „.,. nić biedniejszym od żołnierza francuskiego, 
kurnej chaty do betonu i dębowej nei. Każda ni S PeRagUKiaK ży niemieckiego. — Na tem dyskusję Ё praca  žaczyna zamknieto. } 
posadzki, ale właśnie może wykorzy- 
stać i nieprawdopodobnie niskie ce- 

się howiem  przedewszystkiem od 

normalnego lokalu. K. Leczycki. 

Komisja przystąpiła do głosowania. Od- 
rzucono wszystkie poprawki, między inn. 
wniosek posłów:  Czetwertyńskiego Klub majowem nie byłby to jeszcze 

Nar.) Wyrzykowskiego (Str. Chł.*) o skre- 
słenie z funduszu spozycyjnego dwóch 
miłjonów. Również odrzucono wniosek 
sła Wyrzykowskiego o skreślenie 145 tysię 
cy z funduszów  reprezentacyjnych. Na 
tem obrady zamknięto. 

BUDŻET MIN. SKARBU 

WARSZAWA. PAT. — Na. popołudnio- 
wem posiedzeniu komisji budżetowej, ze 
względu na brak kompletu, przewodniczą- 
cy poseł Byrka odłożył głosowanie nad po- 
prawkami do budżetu Ministerstwa  Prze- 
mysłu i Handlu do poniedziałku, 

Z koki przystaplono do obrad nad prek 
minarzem budżetu Ministerstwa Skarbu. Na 
wstępie zabierał kilkakrotnie głos mini- 
ster skarbu p. Matuszewski. 

Minister zaznacza, że od roku 1929 sy- 

gnalizował, że sytuacja budżetowa jest na- 
Pięta. Utrzymanie równowagi tej sytuacji 

widzi mówca po pierwsze: w  realnem 
zmniejszenia wydatków, po drugie w real- 
nem podniesieniu dochodów, po trzecie w 

wyłaczeniu wydatków nadzwyczajnych © 
typie inwestycyj rentowych i oparciu ich 

na operacjach kredytowych. Skreślenie wy- 
datków, dokonane przez komisję budżeto- 
wą, dało w budżecie administracji 62 mi- 
ljony oszczędności. Jeśli dodać oszczędno- 

ści, jakie sa projektowane przez rząd w 

przedsiębiorstwach i monopolach, to razem 

oszczędności wyniosą około 150 milionów. 

Z kołei przechodzi min. do analizy suniy 

globalnej dochodow i porównywa ją z la 
tami ubiegłemi, stwierdząłąc, że można 
ckreślić dochody przyszłoroczne, jako za- 
warte między 2.740 tys. a 2.890 tysięcy 
złotych. Następnie stwierdza, że za 9 mie- 

sięcy mamy około 20 milionów deficytu, 
podyreślając, że jest to jednak deficyt w 

znaczeniu pomajowem; w znaczeniu przed- 
deficyt. 

dlatego, że rezerwy, któremi rozporządza- 
my. nie są jeszcze naruszone. W chwil 
obecnej rozporządzamy niewątpliwie akty- 
wami w sumie około 400 milionów, które 
dadzą się upłynnić. 

Następnie minister polemizuje z tezami, 
wysuwanemi przez stronnictwo narodowe. 
Co się tyczy etatyzmu, to minister podkre 2 

šia, že stosunki 7 przed maja 1926 roku nie | 

wygłądały lepiej, niż dziś, wygłądały tylko 
inaczej. Zamiast budować własne przed- 
słębiorstwa, zawierało się wówczas szereg 
umów, z pomocą których budowało się ci- 

dze przedsiębiorstwa. Mówcy nie wydaje 

tię. ażeby przez wysuwanie sprawy eta- 
tyzmu możsa było na tem tle  skonstruo- 

wać program gospodarczy. * 
Jeżeli chodzi © program Sen. Gróssa 

(P.P.S.), to zdaniem ministra, kto decydu- ; 
je się na iniłację, ten decyduje się na de- 
walwację. Ani na infłancję, ani na dewalua- 

dzie. 
Zdaniem ministra należy iść drogą 

zmniejszenia wydatków, iak również zwięk 
szenia dochodów i korzystania z  operacyj 
kredytowych. Wszystkie te trzy drogi stoją 
do dyspozycji. 
„Po przemówieniu 
Skarbu zabrał yłos referent 
B.),„„który w diuższym wywodzie zobrazo- 
wał działalność Ministerstwa, 

kierownika 

przerwano dyskusję. V Dalszy ciag w ро- 
niedziałek. 

  

EPIDEMIA GRYPY w JUGO- 
КАМ И ы 

BIALOGROD. PAT. —W Bialo- 
grodzie, jak również na prowincji, 

py. Władze sanitarne odbyły konfe- 
iencję celem zapobieżenia epidemii 
przez wydanie odnośnych zarządzeń. 

M-stwa | 
Hołyński (B. | 

a następnie | 
przeprowadził analizę preliminarza. Na tem | 

> gwałtownie szerzy się epidemja gry- — 

A 

      

   

cię rząd pod żadnym warunkiem nie pój- 2 
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KO NKU R S 8 A DOW cl PY БАННАНЕНННЫМРННЧЕЯНЬНМНЫЫя М ННЫИАУННОНИНЫЫННМЫМННИНИНИНЫ Ы РхУ ЫЫ ННЫНЗУЫНИНЦНННИЫТЫ ЕНЕ 

: _ ROZSTRZYGNIĘCIE Spółdzielnia Właścicieli Autobusów w Wilnie ECHA KRAJOWE 
Otrzymaliśmy sporo odpowiedzi. 

Niektórych zawiódł dowcip, inni wy- 
wiazali się z zadania doskonale. W 
każdym razie możemy stwierdzić: 
nikt nie domyślił się wszystkiego; na 
nagrody zasłużyło więcej osób niż 
trzy. 

Oto rezultaty: 

nr. 1 

  

— Na miłość boską, mężusiu — 
uważaj byś nie wpadł do studni? 

Tę odpowiedź — znaną nam -— 
przysłali jedynie pp. Podbereski i Iwa 
mów. Inni wynaleźli nowe, wcale nie- 
2orsze, a może łepsze —i tak: 

"p. Jenss — — Špiesz się stary z 
polewaniem, bo deszcz nadchodzi! 

"p. Szezygiė' Ona — Dlaczego 
sąsiad bierze wodę z mojej studni, 
kiedy nia swoią? 

On: — Paniusiu, to tylko na ten 
"az. Mój Filipek bawił się właśnie wia 
drem w gnojówce i teraz jakoś się 
nie chce wpuszczać takiego. wiadra do 
swojej studni. 

" p. Tuka” 
Dom się pali! 

-- Zaraz, zaraz! Tyłko kwiatki 
podleję. Jak widzimy wszystkie odpo- 
wiedzi są dobre. Każdemu przyznaliś- 
my po l-ym punkcie. 

Nr. 2 

— Wody! Ratunku! 

  

— Nie wolno tu łowić ryb! Wynoś 
| się pan! 

-— 222 
— | znowu złapiesz conajwyżej 

> dziesięciocentymetrowego karaška. 

      

— 277 
1) Ależ ja wcale ryb nie łowię. U- 

czę pływać moją żonę. s 
2) Cóż to szkodzi. Jak będę O nim 

opowiadał znajomym będzie on tem- 
niemniej dziesięciokilowym karpiem. 

Nr. 2 najwięcej załazł rozwiązują- 
«cym za skórę. Dowcipnych odpowie- 
"dzi jest naprawdę mało. 

P. Drygo proponuje na 1) —Skoro 
nigdv żadnej nie złowiłem więc mogę 

_ dalej leżeć. 
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P. Iwanów — Wcale ryb nie łapię, 
_iylko moczę robaka. 

p. Pestek na 2) — Žartujesz 
pjrzyjacielu, nigdy tak wielkiego ka- 
rasia nie złapałem (p. Jensz identycz- 
ną wymyślił odpowiedź). 

Innych pomvsłów było bez liku-— 
ale niewarte powtórzenia. 

Nr. 3. 

PownejspaBi ax, 2. % 05-354 
„Aon na to: Ech, wszystko to dro- 

biazg wobec przyjemnošci, jaką mam 
teraz, widząc, jak teściowa całuje mo 

„Ją žonę. 
  

Nr. 3 miał rekord powodzenia. O- 
prócz jednego wstydliwego czytelnika 
nikt go nie opuścił. Oczywiście były 
odpowiedzi wiugarne, sprośne, kropko 
wane — odrzucaliśmy je niemiłosier- 
nie. Nasze dowcipy są salonowe i ba- 
sta. Żadnych łwuznaczników. Warto 
zanotować: 

p. Tukaj — Bo jak ją ten poru- 
cznik ułanów znów pocałuje,  przy- 
najmniej będę wiedział w co. 

p. Szczygieł -— Bo nie było spo- 
sobu oduczyć tego draba Karola od 
całowania się z moją żoną. 

Pozatemp.  Krupowicz, 
Retalski i inni odpowiedzieli, 

Szczucki, 
acz 

odmiennie, również sensownie. 

Nr. 4 

  

— Czego tak wrzeszczeć! Ja też 
nie umiem i nie robię z tej racji 
gwałtu. 
Czytelnik, ukrywający się pod skrom 
„ym pseudonimem  „Horunculus“ 
wymyślił tuzia odpowiedzi. 

jedne zabawniejsze od drugich: 
łobuz ubolewa, że garderoba tonącego 
zmoknie; fotograf prosi o zwilżenie u- 
steczek, chwilkę spokoju i miły wyraz 
twarzy, aktor gratuluje mu szczerości 
i uczucia i t.d. W innych dowcipacn 
p. Homunculus nie był taki biegły. 

Sporo osób pisało: uspokój 
pan! Co ma wisieć, nie utonie. 

P. Tukaj obok 5 innych roz- 
wiązań proponuje: — Zawczoraj zgu- 
biłem tu fajkę. Może ją tam pan znaj- 
dzie przy sposobności. 

się 

Dużo było również odpowiedzi 
zgodnych ze znanym nam tekstem. 

Nr. 5 

  

— (Cóż to pana pies nie zważa zu- 
pełnie na huk strzału? 

— Widzi pan, to dawny pies arty- 
lerzysty — reaguje dopiero na strzał 
z armaty. 

Tej odpowiedzi nikt nie przewi- 
dział. Większosć zadowałała,się ma- 
ło pomysłowem: „Bo on wie, że ja i 
tak nic nie zabiję”. P. Szczucki pisze 
zabawniej: —. No niech tam dotych- 
czas! Ale skąd on ma tę pewność, że 
ta już nigdy nic nie zabiję. Podobnie 
pisze wielu innych. 

Ze zgoła odmiennej beczki czerpie 
pan Tukaj, mianowicie: — Bestja 
przyzwyczajony! Śpi zawsze pod 
krzesełkiem mojej teściowej... 

TEATR i MUZYKA 
FRANCKA I HIRSZFELDA 

'_ Wreszcie sztuka bez pornograiji, 
lekka komedja bez tańca dokoła rze- 
czy, ktore Kanibale wszelkie na 
wierzch wydobywają. Od początku do 
końca Śmiech z powodu sytuacyj, ale 

_ sytuacyj, które nikogo nie żenują, niko 
go nie upokarzają. Ze sceny nie lecą 
dwuznaczności, ua które wielkomiejska 

 tępcta reaguje bez zarumienienia i bez 
_ skłócenia kardynałnej, młodej, urodzi- 

_ wej świeżości. Pokazuje się, że można 

_ enwvcone przez Warszawę, aby 

      

      

    

siedzieć na fotelu i śmiać się do rozpu 
ku, kiedy Paryż nie lansuje na świat 
tycłt swoich obrzyliwości i kiedy te 
obrzydliwości ' potem made in Ger- 
many to jest w Berlinie nie są po- 

za- 
truwać całą Polskę, jak się to dziś 

dzieje, kiedy lansowane nam są cyni- 

cznie przez nieodpowiedzialne w stoli- 
cy figury, które Polskę artystycznie 

1 moralnie pragną obniżyć. 

"_ Panowie Franck i Hirszteld w do- 
vcipny sposób zawiązują konflikt, po- 

ający na ten, że żona z mężem się 

pokłóciła i że ten mąż mając nagłe za- 

powiedzianego u siebie gościa, wszyst 

t. czyni aby nie wyrósł skandal. Ba- 
talja zaczęła się od pieska. Gość przy 
chodzi do domu, do którego został za- 

_ proszony a z którego wypadła awan- j 
tutrniczo gospodyni, uciekając do kina. 

„INTERES Z AMERYKĄ" 

Przyznam się, że śmiałem się mocno. 
Ale i moja sąsiadka wprost zachły- 
stywała się ze $miechu, który działał 
jak sztapnel i wprost całą jej naturę 
chwilami rozrywał. Cała sala zresztą 
wybuchała spazmami, bo sytuacje 
stwarzały się groteskowe  nadwyraz. 
Zdania najprostsze, wytarte i zblak- 
łe wracają do świeżości na tle tych 
scen  nieprzewidzianych. Sekretarka 
osobista pana domu ratuje sytuację w 
*en sposób, że występuje w roli samej 
pani domu. Reszta to wszystko kon- 
sekwencje. Koinplikacje są wewnętrz- 
nie spiętrzone. Nawet przypomina się 
Szekspira, który lubił tak bardzo pod- 
stawiać jedno za drugie. Dusza teatru 
odwiecznie jest zawsze w tych ma- 
skach, więc i w sztuce „Interes z Ame- 
ryką* Skoro kazano  protagonistom 
zmienić role, już natychmiast poten- 
cjalnie zaczął się ów dynamizm wy- 
twarzać na widowni, który z samego 
pomieszania sie wywodzi i który ka- 
že się cieszyć, nawet ryczyć ze śmie 
chu i który jest daleki, aby nas obrażać 
przez nieczyste chuchnięcia. Sztuka 
się toczy z huntorem. Gość -— Amery- 
Kkanin (Wasylewski) przychodzi, za- 
staje pana domu, nawet po chwili i 
jego żonę Żona ta podoba mu się. Ko- 
perczaki, które rozpoczyna w jej kie- 

1. Zagajenie; 

nikających stąd konsekwencyji natury 

sową w Wilnie. 

3. Wnioski zarządu. 

  

zwołuje 

na dzień 28 stycznia 1931 r. na godz. 19 do lokalu przy ul. Zawalnej Nr. y 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
z następującym porządkiem dnia: 

2. Sprawa inożliwości pozbawienia Spółdzielni warsztatu pracy i wy- 

suałności przyjęcia oferty na wyłączną koncesję na komunikację  autobu- 

Na powyższe zebranie zostali zaproszeni prócz osób 
nych, Władze Wojewódzkie, Dyrekcja Rabót Publicznych, Wydział Opieki 
Społecznej, Władze Starościńskie, Magistrat m. Wilna, Izba Przemysłowo- 

"Handlowa w Wilnie, Izba Rzemieślnicza, Prasa, Generalny Sekretarjał B. B. 

Współpracy z Rządem, oraz Związek Spółdzielni Polskich Oddział w Wilnie. 

gospodarczo-społecznej, wobec ewen- 

zainteresowa-   
  

J M AA AU i Ai 
Uniti Un anna na na ЧАНАЫАЧАНААНАЧА ЧАЧА 

Zakład krawiecki Michał Piech i Syn 
Wiino, ul. Zamkowa 10, tel. 10-04 

poleca na sezon bleżący świeżo otrzymane towary i jednocześnie podaje do 
wiadomości Sz. Kiłenteli, iż idąc 

miaterjałów i 

za prądem czasu obniża znacznie ceny 

za robotę, 

ii 
  

DLA CIERPIĄCYCH NA REUMATYZM 
i CHORYCH NA GRYPĘ! 

NIEZWYKLE SKUTECZNY ŚRODEK O NIEOCENIONEJ WARTOŚCI. 
Pani T. Nowikowa, Wilno, ul: Dobrej Rady 
25. pisze nam m. in.: Od dłuższego czasu 
cierpiałam na reumatyzm i podagrę. Cier- 
pienia moje i bóle były częstokroć wprost 
nie do zniesienia. Wypróhowałam już wiele 
środków, lecz niestety, wszystkie okazały 
się bezskuteczne. Przez przypadek dowie- 
działam się o tabletkach Togai, które też 
zażywam od pewnego czasu i stwierdzić 
mogę. że skuteczność działania Togalu oka- 
zała się poprostu cudowną. Odzyskałam 
bowiem dawną swobodę ruchów i paozbv- 
łam się zupełnie tvch tak dokuczliwych ! 
przykrych bółów. Ostatnio zaniemogłan: na 
zrypę. I w tym wypadku nie omieszkałam 
natychmiast zażyc kilka tabletek 

dzięki którvm już drugiego dnia czułam się 
zupełnie rzezką i zdrową. Doprawdy Togal 
jest środkiem o nieocenionej wartości! Po- 
dobnie jak pani I. pisze wiele tysięcy cho- 
rych. którzy przy reumatvżmie, podagrze 
grypie, przeziębieniach, bółach: nerwowych 
- głowy przyjmowali Togal z równie wspa- 
niatym skutkiem. Tabłetki Togal sa zupeł- 
nie nieszkodliwe i przynoszą ulgę różnież 
w chronicznych wypadkach. Togal w natu- 
ralny sposób usuwa pierwiastki chorobc- 
twórcze i w zarodku zwałcza wszelkie nie- 
domagania. Oryginalne tabletki Togal są 10 
nabycia we wszystkich aptekach. Spróbuj- 
cie dziś jeszcze, lecz żądajcie stanowczo 

Togal, tyłko Togal. Nienia bowiem nic lepszego. 

  

Nr. 6 
Pani: —Heż tak kilometrów pchasz 

auto? 
— Piętnaście 

skiej. 
Pani: —. I masz sumienie tak psa 

-— od Góry Ponar- 

męczyć, nie mogłeś 'to wsadzić go do 
anta? 

P.P. Drygo, Jensz, Podbereski i 
Tukaj odpowiadają właśnie w ten spo 
sób. Inni na nic naprawde pomysłówe- 
go się nie zdobyli. 

KOMU PRZYPADŁY NAGRODY W UDZIALE 

Największą ilość dowcipnych od- 
nowiedzi skomponował p. Ambro- 
žy Tukaj z Nugis pow. No- 
wogródzki, szłrzynka nr 1. Poza ro- 
zmową rybaka z podejrzanem indywi- 
dimin wywiązał słę on z zadania pier- 
wszorzędnie. Gratulujemy i ogłaszamy 
10 laureatem naszego konku"Su. 

2-gą nagrodę po ciężkiej walce 
zdobył p. lensz z Wiłna, ul. Portowa 
28 m. 6. Wyprzedził on pana Podbe- 
reskiego o centvmentr—jedrą z trzeca 
odpowiedzi w tr. 2. 

iunku są amerykańskie i mają wielki 
procent murzyńskości z Florydy. Pra- 
wdziwa pani domu  (Eichlerówaa) 
jest nieohecna i tylko sekretarka (Se- 
werówna) symuluje tę panią, zapra- 
sza gościa do t Stołu, do ych flaszek z 
wódką, które wywołują u niejednego 
widza błogie wspomnienia lub żądze. 
Pod koniec I aktu zjawia się „ pani 
domu prawdziwa. Ochłonęła już po 
drodze i zapomniała o tem, że ją maż 
w kłótni nazwał gęsią. Teraz rozpo- 
czyna się dopiero bachanalja sytuacji 
Amerykanin tnie swoje  koperczaki, 
pan domu jemu  folguje. Prawdziwa 
nan: domu z zemsty symuluje teraz se- 
kretarkę. Zakochuje się przeto Wasy- 
lewski w tej hachantce w liljiowej su- 
kni, której sierr (strusie pióro czy 
co?) wyrasta z kołnierza. Eichlerów- 
ną jest teraz piiany Amerykanin. Pan 
domu (Ciecierski) w tych pery - 
petjach przekształcił się w kłębek ner- 
wów. Proszę pójść do teatru i zoba- 
czyć, jak wygłąda kłębek nerwów z 
powodu żony , która ma kaprysy. 
Ten kłębek dygocze, jak w febrze, i 
wywraca Oczy, jak kukła, która ma 
watę w żołądku. Do tego wszystkiego 
przychodzi pokojówka (Kamińska), 
która chwilami rozdzierana jest żyw- 
cem przez groteskowe sytuacje. Am- 
bicje tej pokojówki — to wytworne 
jaśnie państwo. jakżeż nie ma być 
zraniona i nie przypiekana żelazem, 
kiedv dwoi się jej w oczach, jak i pa 
nu jej:. 

3-cia nagroda — p. Zbigniew Pod- 
tereski Wilno, uł. Legjonów 17 m. 1. 

Resztą rozwiązujących, choć nie 
nie otrzyma, jednak wielokrotnie wy- 
kazała, że na dowcipie nie zbywa. 
Poszczególne odpowiedzi były świet- 
ne — całość zawodziła. 

Od i-go lutego rb. rozpoczniemy 
bezpłatną wysyłkę „Słowa”* do wszv- 
stkich trzech zwycięzców naszego 
konkursu na doweipy 

  

  

Iak się toczy komedja, raz obra- 
cając na lewo. drugi raz obracając 
na prawo, zależnie od tego, co czuje 
Amerykanin. Wreszcie przy końcu 
wszystko do normy powraca. - 

Prawdziwa Żona wraca do swej 
roli pani domu, sekretarka zaś idzie 
w objęcia gościa i popłynie w podróż 
na jakimś Tytaniku czy Atlantyku mil 
jarderów, do Chicago «1b Nowego 
Yorku. Maż też powróci do swej roli 
niewolnika „w tym domu, w którym 
piesek jest kwintesencją wszystkiego. 
Bo wojna poszła o pieska i wojna się 
kończy tym pieskiem. Nawet nie tem, 
że służąca może zastanawiać się, 
dlaczego w najporządniejszym domu 
djabeł kozły może przewracać. 

Koniec sztuki jest zamazany w 
„Lutni“. O ile rozwijała się akcja kon 
sekwentnie przez dwa akty i o ile je- 
szcze na początku trzeciego aktu ak- 
cja ta miała wyraziste kontury, O ty- 
le przy samym końcu, kiedy zbliża 
się finalna. kadencja utworu, występu- 
je jakaś mgła. Na miłosierdzie Bos- 
kie, przecież jeszcze nie jesteśmy na 
okręcie i nie zbliżamy się do Nowej 
Fundlandji, gdzie są na drodze do A- 
meryki piekielne mgły. Widz chwy- 
ta się leciutko za głowę. Czy to wi- 
na autorów, pyta, czy może teatru? 
Nawet pyta, może to wina mojej gło 
wy, że tak nagle mało rozumie? Ale 
przecież ta głowa dobrze funkcjonowa 
łą. dlaczegoż teraz, kiedy przychodzi 
największe napięcie, ma być jak ten 

  

LIDA 
— Uroczystość „Miesiąca Pomorza”. W 

dniu 16 stycznia w mieście Lidzie i powie- 
cie lidzkim rozpoczął się okres „Miesiąca 
Pomorza", który trwać będzie do 16 lute- 
zo r. b. > 

W Lidzie „Miesiąc Pomorza” rozpoczął 
się w dniu i7 stycznia capstrzykiem, w któ 
rym wzięły udział dwie orkiestry, oraz spo 
łeczeństwo miejscowe. W dmu 18 stycznia, 
w kościele parafiainym odbyło się uroczy- 
s'e nabożeństwo, w czasie którego ks. ka- 
nonik Bojaruniec wygłosił okolicznościowe 
kazanie. O godz. 12.30 w sali kino-teatru 
„Nirwana” urządzona została uroczysta aka- 
demia, poświęcona sprawie Pomorza, w 
której prócz wszystkich  organizacyj spo- 
iecznych wzięły również udział tłumy Du- 
Lliczrości. Słowo wstępne wygłosił prof. 
Hamus, który w jędrnych słowach przedsta 
wił zakusy odwiecznego wroga Polski na 
rdzennie polskie Pomorze. Po  odegraniu 
przez orkiestrę 77 p. p. hymnu narodowego 
prof. Kobvlanski wvgtosil pełen treści od- 
Czyt, w którym umiejętnie ujął całą historje 
Pomorza, oraz wiekowych walk prowadzo 
nych przez Polskę z Niemcami o dostęp do 
Pałtyku. Następnie orkiestra 77 p. wykona- 
ła część koncertową akademii, poczem wy 
šwietione zostały przezrocza, ilustrujące Pol 
skie Pomorze i połski brzeg morza Bal- 
tyckiego. 

„Wkońcu wszyscy obecni uchwalili rezo- 
lucję następującej treści: „Zebrani w liczbie 
przeszło tysiąca osób na uroczystej aka- 
«emji, poświęconej sprawie Pomorza, my, 
obywatele miasta Lidy, stwierdzamy polski 
nawskroś charakter prastarej ziemi naszej 
Pomerza, jaknajkategoryczniej protestujemy 
przeciwko wszelkim zakusom niemieckim na 
1iasz stan posiadania i składamy solenie 

ślubowanie, że nic cofniemy się przed żadna 
ofiara w obronie całości 4 grank. 

Wszełkie poczynania tak naszych czyn- 
ników państwowych, jakoteż i stw z na 
ri sprzymierzonych, w kierunku obrony na- 
szych słusznych 1 swiętych praw zmierza 
Jące, znajdą jaknajgiębszy oddźwięk i po- 
parcie w łonie caiego społeczeństwa bez 
wzgłędu na różnice i przekonania politycz- 
ue" Bezpośrednio po akademii kilkutysięcz 
Ay Нит narodu wraz z organizacjami: „So 
koła”, „Strzelca”*, kolejarzy, straży pożac- 
nych i wiel: innych, udał się manifestacyj- 
nym pochodem przed gmach Starostwa lidz 
kiego, gdzie została wreczona p. staroście 
powvżej wspomniana rezołucja. 

W całym powiecie w okresie „Miesiąca - 
Pomorza" będą się odbywały akademie, 
odczyty, wszelkie imprezy dochodowe i 
zbiórki uliczne, z których dochód będzie 
przeznaczony na Pałskie Pomorze. 

— Tydzień, obfitujący w samobójstwa. 
Ostatni tydzień w Lidzie wsławił się szere- 
gien: zamachów samobójczych, z których 
większa część denatów popełniła samobój- 
stwa przez powieszenie. 

W dmu 14 stycznia znany kupiec lidzki 
Dubczański , powodowany niepowodzenia- 
mi  materjalnemi,  popelnił samobójstwo 
przez powieszenie się w swoim składzie przy 
ul. Rynek 8. 

Dnia 16 stycznia mieszkaniec miasta Li- 
dy Mikołajczyk Michał z zawodu szewc, 
trawiony rozpaczą z powodu wiarołomnej 
małżonki, popełnił samobójstwo przez  po- 

wieszenie, a się na strychu własne- 
yo domu przy ul. Rajskiej 29 w Lidzie. 

Wieczorem tegoż dnia zamożny mieszka 
niec kolonji Dudary, gminy tarnowskiej, Mi 
kołaj Mozolewski, rzucił się do studni, gdzie 
poniosł śmierć przez utopienie. Powodem 
sumobójstwa prawdopodobnie był rozstrój 

Zawiadamiamy Szanowną Klientelę, iż nasz 

SKŁAD FABRYCZNY w WILNIE 
przeniesiony został do nowego lokalu 

przy uj. Niemieckiej 22, te. 949 
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KAMGARNÓW i SZEWIO- 
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[AN NÓLENDE I SV 
Fabryka Sukna Wyrobów Wełnianych i Kamgarnowych 

Bielsko (Śląsk Polski) 
—- 

PP. Urzęduikom sprzedajemy na raty! — Obejrzenie nie obowiązuje do kupnał 
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Wszelkich informacyj udzielają: 

Państwowe Fabryki Związ- 

ków Azotowych w Chorzowie 
i Mościcach 

w # 

zegarek, w którym zatrzymują się kół- 
ka? Więc kto, autor czy teatr, wła- 
ściwie autorzy czy teatr” W pewnej 
chwili (to jest w teatrze) suponowa 
lem, że może autorowie COŚ nakno- 
cili, tak , że wyraźne linje i kontury 
zamieniły się w niezdecydowane rze- 
czy Potem (w domu) zastanawiając 
się nad tem, co było na scenie, zrozu 
miałem, 
na karb autorów zamazanie końca sa- 
"ego. Na cze m polega to zamazanie? 
Mieliśmy z jednej strony przez cały 
ciąg wieczoru dwa wyraźne tematy. 
Amerykanin myśli, że to żona gospo- 
darza, gospodarz cieszy się, że Ame- 
tykaninowi podoba się ta jego nieu- 
tzędowa żona — Amerykaninowi po- 
doba się teraz sekretarka gospodarza 
i gospodarz przeraża się, że gość te- 
raz skierowuje swoje afekty w stronę 
iego zamaskowanej żony. Tak jedzie 
wszystko do końca zgrabnie. jakże 
cię to teraz nagle staje, žeAmeryka- 
nin przejrzał? Przecież gość zrozumiał 
e sekretarka, to Sewerówna, zaś pa- 
ni dow mu — Eichlerówna. Jakże się to 
dzieje, że Amerykaninowi, który zata- 
cza się lekko z powodu grzechu prze- 
ciw prohibicji. tak jasno w umyśle za 
rysowuje się prawda naczelna 0 о- 
bu kobietach, do których się wyry- 
wał? nie wiedząc czasem nawet dob- 
ize, jaka jest między niemi różnica.? 
Mieszało mu się wszystko w głowie, i 
nagłe wszystko w głowie stało się pte 
cvzją, świadomością, wyraźnem  roz- 

    
  

  

że błędem będzie zapisywać I. 
go zręczność w metamorfozach, že i | 

NOWE KSIĄŻKI 
WYDAWNICTWA WOJSKOWEGO INSTY 
TUTU WYDAWNICZO - NAUKOWEGO. 

A. Przybylski. kpt. dypl. „Wojna 
połska 1918 — 1921“. Warszawa. 1930, str. 
Z39, z 32 szkicami. Praca kpt. Przybyłskie- 
19, długoletniego pracownika Wojsk. Biura 
Historycznego, jest pierwszą syntetyczną 
pracą, obejmującą całokształt silku zbroj 
nego odrodzonej NRzplitej. Walki > Ukrain 
cami, wałki o Ślask Cieszyński, powstanie 
wiełkopolskie, powstanie Śląskie, oraz cały 
przebieg kampanji naszej z Sowietami — 
znalazły tu dokładne i sumienne oświetlenie 
Autor uwzględnił całą, dość bogatą 
ską literaturę przedmiotu i sięgną do žrė- 
deł archiwalnych, znajdujących się w Archi 
wiim Wojskowem Ujęcie jej popularne; to 
też książka powinna zainteresować najszer 
sze masy. ładnie opracowane mapki sytua 
cyjne ułatwiają orjentowanie się w prze- 
biegu i rozwoju akcji wojennej, prowadzo 
nej przez nas na tyłu frontach I w tak od- 
miennych nieraz warunkach. 

Książce nałeży życzyć, aby miała jak 
największe powodzenie, a prz szystktem: 
ahy trafiła do rąk każdego oficera, podcho- 
"ążego i podoficera, szczegółnie, — do mło 
dej generacji. 

POPIERAJCIE L.0.P.P 

  

      

graniczeniem. Wasylewski to prze- 
żywa, ale my hyśmy chcieli także to 
przeżywać, i zrozumieć, jakże to ciem 
ności ustąpiły ; światło naostatku sku 
piło się, tworząc owa kadencję praw- 
dziwą, którą pragnęli dać autorowie? 
Kadencja w „Lutni“ jest jak noworo- 
dek, mleczkiem trąci. W tej kadencji 
zatacza się przyjaciel Amerykanina, —- 
aškiewicz. Podziwialiśmy tyle razy je 

tu nic więcej nie mamy do dodania, 
jak to, ze był jakiś Amerykanin, jeśli 
nie z Buffalo, to napewno z Richmon- 
du. Sama gra. Trochę była premjero- 
wa w I akcie. Zato w Il akcie pły- 
nęła solidniej i miała wyraźny rysunek 
W III akcie rwała, rozsypywała się. 
Dekoracja dobra, jeżeli wierzyć wes- 
stchnieniom mojej sąsiadki, pani He- 
lenie Romer - Ochenkowskiej, temu jej 
zareagowaniu: „Ach, chctałabym tak 
mieszkač“ , nawet przytulna, co jest 
jak wiemy dla natur kobiecych rze- 
czą najważniejszą. Może te drzwi za- 
sitwane miały za bardzo brudny ton 
żółtych szyb, jakichś pęcherzy wiel- 
kich ryb Golfstromu, ale to są drobne 
rzeczy, wobec tvch wachłarzy, a la Pi 
casso, i tych kolorowych płynów, z 
których Hawryłkiewicz uczynił suitę 
symionicznych tonów: rubiny, topazy, 
szafiry na stole. 

Mieczysław Limanowski. 

ЗС 

   



3У. POD RZĄDAMI BOLSZEWIKÓW 

Wielkie podniecenie mas, uczest- 
niczących w wiecu, oraz zdecydowa- 
na postawa kolejarzy, którzy po raz 
pierwszy wyraźnie wykazali swą siłę, 
wywarły olbrzymie wrażenie na wro- 
gich Połakom elementach. 

Niemcy, wszędzie mający. swych 
szpiegów, więc dobrze poinformowa- 
ni o przebiegu obrad, zareagowali na 
swój sposób: nim się wiec skończył, 
ędrutowali  uworzec kolejowy i 

i *zmocnili posterunki wojskowe. 
|“ Niemcy się przestraszyli wileńskich 
| kołejarzy... 

1 W dwa dni po tym pamiętnym 
, wiecu, 3!-XII 18 r. Niemcy zaczęli 
opuszczać Wilno. Polacy byli przygo- 
towani do tego faktu i rychło zapano- 
wali nad całokształtem spraw życia 
miejskiego oraz bezpieczeństwa kraju. 

Kolejarze objęl: kolej, raczej tylko 
budvnki i szyny, bo Niemcy potrafili 
wywieźć prawie cały inwentarz kole- 
iowy. Nad resztkami majątku kolejo- 
wego i budynkami opiekę  roztoczyła 
zorganizowana przy wybitnym udzia- 
le ś. p. Lasoty Ochrona Kolejowa, 
której pierwsza sekcja pod komendą 
p. Władysława Ptaka obsadziła po- 
sterunki już o godz. 9 p. p. 1 stycznia 
1912 r. Dowództwo Ochrony Kol. 
objął kpt. Szymanowicz. Komendan- 
iem dworca bvł por. Chełcnowski. 

Sytuacja była wciąż niepewna. 
Ustępujący Niemcy wszełkiemi spo- 
sobami przeszkadzali Polakom opa- 
mować sytuację; Samoobrona nie mia- 
ła broni i amunicji; wszędzie kręcili 
się szpiedzy bolszewiccy, wywołując 
ierment, ze wschodu nadciągały — ой- 
działy krasnoarmiejców, wdzierając 
się na przedmieścia Wilna. 

Miasto, odcięte od świata, było 
pozostawione własnym siłom, tak je- 
szcze słabym. To też po kilku dniach 
zarysowała się wyraźnie beznadziej- 
ność sytuacji. Wieczorem 5 stycznia 
191Q r. oddziały Samoobrony pod na- 
ciskiem przeważających sił bolszewic - 
kich wycofały się w kierunku Waki, 

| gdzie stał sztab niemiecki. 
po Wilno żajęli bolszewicy... 

) > Skończyła się pięciodniowa wol- 
| ność. Rozpoczęła się ponura wegeta- 

cja pod rządami bolszewików. 
Bołszewicy zorganizowali zarząd 

węzła wileńskiego pod kierownictwem 
komisarza nazywanego Wiłeńskim, 
Nowikowym i jeszcze jakoś (prawdzi- 
wego nazwiska nie wiedziano) i uru- 
chomili kolej na wschód i południe od 

| Wilna szerokotorową i część normal- 
notorowej. Na linji Wilno — Marcin- 
kańce —. Landwarowo — Jewie prze- 
Szywali tor na szeroki i zaczęli odbu- 
dowywać zrujnowany most na Wace. 

len minimalny ruch pozwolił jed- 
nak znałeźć zatrudnienie wielu koleja- 
tzom polskim, którzy pozostali na 
miejscu, Niejeden się wahał i długo 
tozwążał, czy wypada Polakowi pra- 
cować wśród bolszewików. Niezawod- 
nie, taka służba nie była ani przyjem- 
na, ani zaszczytna, ale rozwaga naka- 
zywała udawać lojalność wobec bol- 
szewików, aby móc orjentować się w 
Sytuacji i czujnem okiem przyglądać 
się temu, co się dzieje, by wystąpić 
otwarcie w chwili stanowczej rozgryw 
ki To też wielu Polaków obsadziło 
różne stanowiska na kolei, należało 

rozmaitych „rad“, zdobywało zau- 
'anie bolszewików i przygotowywalo 
SIĘ do zrobienia „towarzyszom* przy- 
krej niespodzianki. 

„_ Sposobność po temu nadarzyła się 
dopiero w czwartym miesiącu okupa- 
cji bołszewickiej. 
> Był kwiecień i zbliżały się święta 
„%ielkanocne, gdy bolszewicy zaczęli 
wykazywać coraz większe zdenerwo- 

cza c" ich rozmów coraz 
częściej stawały się „biełyje kozyrki” 

e daszki“), sdi saa ak 
scy. 

Polacy piłnie 
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Se przysłuchiwałi się 
"akim rozmowom i marzyłi o pręd - kiem wyzwoleniu. Życie było nieznoś- 
ka ciężkie wskutek przygniatających 
wpadód bolszewickich, oraz z powodu 
„YZYsu aprowizacyjnego. Trudno by- 0.0 kawałek chleba, a nabiał i tłuszcz 
Sdyż' szarańcza wschodnia uprawiała 
tabunkową gospodarkę, 

` wszelkie zapasy i uniemożliwiając pro wadzenie handlu. Bołszewicy rządzili 
Е W kraju tak, jak się rządzi zło- 
azlej w cudzem mieszkaniu: dążeniem ich było zabrać co się da, byle jak- najwięcej i uciec bezkarnie. Dlatego też myśleli nietylko o rabunku, lecz i o drogach odwrotu, a wskutek tego 
Pod wrażeniem pierwszych ruchów 
wojsk polskich zaczęli forsownie pra <ować nad reparacją mostu na Wace, 
żeby mieć otwartą drogę w kierunku, 
todna, zajętego wówczas przez 

Niemców. 8 
Do Waki spędzono wiełką  ilošė 

robotników, wśród których było spo- 
- zawodowych kolejarzy. Wytwarza- 
a się przykra sytuacja: polscy kole- ! jarze, naprawiając most, posiadający / "wielkie strategiczne znaczenie, wbrew 
swej woli dopomagali bolszewikom 
w ich wojennych operacjach przeciw- 

bplskich. Trzeba było jakoś zatamo- 
Mass tę pracę i odciągnąć od niej moż- 
Na os ilość ludzi. 
"»Ówczas ktoś wpadł na myśl zwo- oda w Wilnie wiełkiego wiezu kole- 

R “80, mającego rozstrzygnąć kwe- 3 cis ro vizacji na kolei. I rzeczywi- 
Wilnie Wen ęto do parowozowni 

Częto ob 
bra; Ktog ch 

Ez 
Šia 

łelką ilość kolejarzy i rozpo- 
rady, skierowując uwage ze- 
na nadużycia bolszewików. 

mówców użył dowcipnego ar-   
rekwirując: 

wa 

gumentu, pokazując zebranym kawa- 
łek bialego chleba i kawalek czar- 
nego. 

— Oto, co jedzą komisarze — wo- 
łał, pokazując biały chleb: — A kole- 
jarz niech je czarny, nawpół z łubi- 

Wiec wytworzył nastrój zdecydo- 
wanie  przeciwbolszewicki,  tembar- 
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INŻ, JULIUSZ NARKOWICZ 
Nacz. Wydz. «sob. Dyr. _ Wileńskiej, 
jeden z najbardziej zasłużonych orga- 
nizatorow życia kołejowego w Wilnie, 
odznaczony Krzyżem omandorskim 
orderu Polonia Restituta oraz zio- 
tym Krzyżem as (Fotografja z 

r 1919); 

dziej, że jeden z mówców zapewnił, 
iż wojska polskie zbliżają się do Wil- 
na, a więc trzeha być wpogotowiu, 
aby przyjść im z pomocą. 

Czy nieznany mówca naprawdę 
wiecział coś o polskich płanach woj- 
skowych, czy też zapewniał o bli- 
skiem wyzwoleniu Wilna tylko wsku 
tek gorącego pragnienia, każącego mu 
wierzyć w bliskie zwycięstwo, — trud 
no osądzić. To pewna, że miał rację: 
wojska polskie pod bezpošredniem 
dowództwem Naczelnego Wodza Jó- 
zefa Piłsudskiego rozpoczynały ofen- 
zywę, uderzając jednocześnie na Ba- 
ranowicze, Nowogórdek i Lidę i wy- 
svłając na tyły bolszewickie, w celu 
zdobycia Wilna, kombinowaną grupę 
kawalerji, pod wodzą płk. Beliny- 
Prażmowskiego, oraz drugą dywizję 
iegjonowę (ściślej: kiłka bataljonów 

SŁ O 

Pierwsze trudy i walki Kolejarzy Wileński 
z tei dywizji) pod dowództwem gen 
Rydza-Śmigłego. 

15 kwietnia 1919 r. Wódz Naczel- 
ny na odprawie w obecności genera- 
łów. Szeptyckiego i Rydza-Śmigłego, 
ppodpułkowników: Beliny i Stachiewi 
cza, Oraz majorów: Piskora i Kasprzyc 
kiego, wydał osobiście rozkazy do 
uderzenia na Lidę i Wilno. 

W nocy z 15 na 16 kwietnia roz- 
począł się atak na Lidę. Bolszewików 
ogarnął popłoch. 

Parę dni przedtem starali się 0- 
ni wywieźć z Lidy część inwentarza 
kolejowego, tak pomysłowo przez Po 
laków przejętego od Niemców, lecz 
wskutek systematycznej zwłoki i ce- 
łowego marudzenia polskich koleja- 
rzy nie potrafili dokonać tego. 

Podczas ataku na Lidę jeden z kole 
jarzy (p. Łowkis), dobrze się orjen 
tujący w sytuacji, podszedł do stoją 
cego pod parą parowozu, obłuzował 
w dymnicy szlainiki i spuścił wodę z 
kotła, unieruchomiając tem parowóz 
Bolszewicy jednak zauważyli ten ma- 
newr i z krzykiem i z przekleństwami 
rzucili się na kolejarza, chcąc go za- 
bić. Ten jednak nie stracił zimnej krwi 
zapewnił bolszewików, że kocioł jest 
pęknięty, więc dostał tylko; parę иаг 
rzeń rewolwerem po głowie i otrzymał 
rozkaz naprawienia lokomotywy w 
ciągu 15 minut. Tego krótkiego cza- 
su wystarczyło byłemu delegatowi 
rządu litewskiego, aby czmychnąć i 
dobrawszy sobie pomocników, scho- 
wac drągi korbowe i panewki oraz 
obluzować sziamiki w dymnicy  je- 
szcze jednego parowozu. 

Atak wojsk polskich na Lidę przy 
bierał coraz ostrzejszą formę:  terko- 
tały bez przerwy kułomioty, waliła za 
wzięcie artylerja. 

Og. 9-ej rano straszny wybuch 
wstrząsnął "powietrzem: to celny po 
cisk polskiej artylerji uderzył w bol- 
szewicką pancerke, wywołując eksplo 
2ię. 

Stojący wpobliżu bołszewicki szta 
bowy pociąg otrzymał również parę 
potężnych ciosów, które rozerwały ten- 
der na dwie części, uszkodziły paro- 
wóz i zniszczyły kilka wagonów. W 
torze wytworzył się duży lej, a szyny 
na znacznej przestrzeni zostały zerwa- 
ne. Bolszewicka pancerka, poszarpa- 
na i obezwładniona, powłokła się do 
Wilna, zostawiając dwa wykolejone 
wagony. W. Ch. 

  

50 lat pracy dia ubogich 
W dniach 28 — 30 listopada 1930 roku 

udbył się międzynarodowy kongres Pań 
Miłosierdzia w Paryżu. Wielkie to stowa- 
rzyszenie dobroczynne, liczące już dzisiaj 
przeszło 2000 konferencyj na całym šwie- 
tie, założył św. Wincenty a Paulo wielki 
organizator miłosierdzia  chrześcijanskiego. 
Księża Misjonarze i Siostry Miłosierdzia pro 
wadzą i rozszerzają dalej to wiełkie dzieło 
swego świętego założyciela. Do Polski 
wprowadzono Tow. Miłosierdzia w roku 
1542-gim najpierw do Lwowa, w roku 
1853 do Poznania, w roku 1855 do Krako- 
wa i Warszawy, a w r. 1856 do Wilna, 
gdzie je już w r. 1863 zamyka okrutny 
Murawjew. Obecnie mamy w  wołnej 
Połscę 340 stowarzyszeń Pań Miłosierdzia, 
podzielonych na 5 metropołij według arcy- 
hiskupstw. lwowska archidiecezja liczy 34 
stowarzyszenia, Warszawska 31, Krakow- 
ska 77, Gnieźniensko - poznańska 156, a 
Wileńska 42. Ogolem w Polsce liczy stowa 
rzyszenie Pań Miłosierdzia 30 tysięcy pań 
stowarzyszonych, które się opiekują 25 ty- 
siącami rodzin a w roku 1929 wydały na 
swe cele 3,700.000 franków t.j. przeszło 
miljon złotych. 

‚ Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia jest 
jak dawniej tak 1 dzisiaj jeszcze polem pra 
<v przeważnie naszych Pań ze sier wyż- 
szych, ziemiańskich i obywatelskich. Pra- 
ca ta to chłuba naszych dworów — to ci 
cna ofiara miłosierna idąca w dziesiątki mi!- 
jonów pieniędzy różnej wałuty — to oso- 
bisty trud zasadzający się na odwiedzaniu 
i obcowaniu z ubogk mi — to jałmużna naj- 
racjonalniej i najwięcej celowo użyta. Pra- 
ca Pań Miłosierdzia w Polsce, to źródło 
mnóstwa fundacyj i przeróżnych instytucyj 
charytatywnych, któremi szlachetne  lunda- 
orki najlepiej w sposób iście chrześcijań- 
ski, uwieczniły swa pamięć wśród biednych 
warstw naszego tarodu. 

Nasze wileńskie Tow. Pań Miłosierdzia 
odżyło w roku 1910. Wskrzesicielkami sto- 
warzyszenia, z gruntownem zrozumieniem 
lego zadań i celów, były panie: Kostrowicka 
„Zofja Żvndram Kościałkowska. Ta ostaż- 

nia, od roku 1919-go generalna Prezeska 
wileńskiego Stow. Pań Miłosierdzia, spogla- 
da dziś na 50-lecie swej pracy dła ubogich. 
P. Zofja Zyndram Kościałkowska urodziła 
się w 1859 roku w majątku rodowym Po- 
nedel w ziemi Kowieńskiej. Staranne wy- 
chowanie domow: odebrała w Mitawie w 
Karłendji, gdzie oiciec Jubiłatki był prezesem 
Tow. Dobroczynności I od młodziutkich lat 
wprawiał ją do pracy społecznej. Pole pra- 
tv dobroczynnej, to jedyne pole oddziaływa- 
nia na znękane społeczeństwo polskie po 
strasznej kłesce 1863 r. jakie nam jeszcze 
pozostawiono. I p. Zofja  Kościałkowska 
wraz z młodszą siostrą Konstancją zabrały 
się do tej pracy w ziemi smutnej, w cza- 
sach smutnych, wśród ludzi smutnych, nie 
wiernie w swej pracy miłosiernej to, co 
w zaciągu twardych obowiązków, ktore wi- 
działy i oddziedziczyły od swych rodziców. 
Nie było szczęścia w Qjczyźnie — nie było 
go też w obywatelskim domu Kościałkow- 
skich Dwa hasła przewodniczyty P.P. Ko 
ściałkowskim przy pracy: za ojczyznę i za 
wiarę. Dzisiaj, gdy przycicha to hasło dru- 
gie „za wiarę" —- a rozlega się tylko „za 
ojczyznę“ — one niewzruszone zachowały 
wśród płąsów ani świetności światowej, ale 
dzieje narodu skniv_w nierozerwałną  ca- 
łość — t.j. Boga i Ojczyznę. 

W roku 1882 przenoszą się P.P. Kościał 
kowskie do Wilna, w chwiłach największego 
prześladowania moskiewskiego i wtedy już 
wykazują swój hart ducha, żełazną wolę, 
szierowaną ku służbie dobru i prawdzie, 
wśród ogólnego przygnębienia ludzi, co „u- 
rodzeni w niewoli, okuci w powiciu" trwali 
w zalęknionej atmosferze prześladowania, 

dy jedni 'w strasznej udręce ducha zwą tpi 
l, gdy inni weszli na drogę kompromisów 
z zaborcami, gdy jeszcze innych pokusy 
sprowadziły na inanowce — PP. Kościałko 
wskie stoją niewzruszenie na zasadach sta- 
ropełskich wyniesionych z domu rodzinnego 

  

i odtracają wszystko co trąci nieprawością. 
Wzniosłe prawdy miłości chrześcijańskiej 
przemieniają w czyn i poświęcają mu nie- 
tylko okruchy majątku, lecz własnym wy- 
siłkiem łagodzą nędzę i niedolę. 

Kochając swój naród, kochając młodzież, 
czynem każdego dnia swojego szłachetnego 
i użytecznego życia, pełniła p. Zofja szczy- 
tnie pojęty obowiązek społeczny, wskazując 
wiaściwe drogi rodakom i umiłowanej przez 
mią młodzieży. Rozpoczęła wą pracę od na 
wczania dzieci po suterynach i chórach ko- 
ścielnych, wyganiana z nich parokrotnie ry- 
godriowo. W wołnościowym roku 1905 za- 
łożyła szkołę przy kościełe św. Jakóba na 
400 dzieci oraz wieczorowe kursa dla anał 
fabetów. We własnem prywatnem mieszka- 
niu prowadziła przez lat '15-cie szkołę, na- 
1ażona na rewizje i szykany policji. Praco 
wała przez lat 14-cie w założonym przez 
wiełsiego filantropa Józefa Montwiłła  ku- 
ratorjum nad biednymi. 

W roku 1910 wzięła p. Zofja czynny u- 
dział w wskrzeszeniu Tow. Pań Miłosierdzia 
św. Wincentego a Paulo w Wilnie i od tej 
ciwit poświęca temu towarzystwu wszystkie 
Swe Siły nawet w czasie okupacji niemiec- 
kiej i bolszewickiej. Zrozumiała odrazu, że 
kwestja socjalna, wówczas już jak i dziś 
tak zaostrzona — to kwestja miłosierdzia 
chrześcijańskiego i sprawiedliwości. Jako 
chrzścijanka, poddała swój umysł pokornie 
i wiernie ustawom tak wypróbowanego sto 
warzyszenia i spełnia je do dnia dzisiejsze- 
go ścisłe i systematycznie. Choć próżność i 
pustota czasów obecnych stwarza ustawi- 
cznie rzekomo zbawcze teorje społeczne, 
ona wiernie stoi przy znanych hasłach Tow. 
św. Wincentego: „gdy plany swoje zmie- 
masz co chwiłę, chcieć możesz wiełe, ałe do 
konasz bardzo mało, bo więcej wart jeden czyn dobry, niż tysiąc pustych frazesów". 

, Jako prezeska generalna Tow. Pań Milo 
sierdzia, zakłada schronisko dla starców 
na 40 łóżek ochronę „imienia Jezus“ na 
sześćdziesiąt dzieci, pracownię na 55 dziew 
cząt pod nazwą „Żródło Pracy" z małym in 
ternatem na 20 pensjonarek. W roku 1925 
otrzymała odznaczenie „Polonia Restituta“ 
za zasługi na polu pracy społeczno - naro- 
dowej. Równocześnie mnożą się konferen- 
cje Pań Miłosierdzia tak w Wilnie, jak : 
na prowincji. W roku 1930 wykazuje już Wil € 
no 21 oddziałów z przeszło 400 członkami 
czynnymi a 1075 wspierającymi. Na pro- 
wincji założono ii tiį 20 a i2 się organizuje. 
W kartotekach low. Pań Miłosierdzia fi- 
gnruje 12 tysięcy biednych. 

Wśród tak pożytecznych prac i poświę 
cen nachyla się ku wieczorowi życie p. Zo- 
fili Kościałkowskiej i jej nieodłącznej towa 
rzyszki — siostry Konstancji. Dzieła św. 
Wincentego, przez nie załcżone istnieją, lecz 
potrzebują pomocy i utwierdzenia,- zwłasz- 
cza w obecnej 2 tak Prytycznej chwili, 
Wspołpracowniczki sędziwej Prezeski, za- 
tioskane о los tviu instytucyj, uczczą 25 
stycznia w sali Sniedeckich USB akademją 
poświęconą miłosierdziu  chrześcijańskiemu 
swą długoletnią w pracy miłosiernej Przo- 
downicę, aby przy tej sposobności ofiarami 
szlachetnych dusz poprzeć tak zasłużone 
ow. Pań Miłosierdzia w Wilnie i jego 

dzieła. 

Ks. J. Rzymełka С. M. 
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0 muzeum i bibliotece 
Wil. Tow. Przyjaciół 

Nauk 
Kierownicy  pomienionej instytu- 

cji naszej utyskują na kompletną nie- 
mal obojętność inteligencji wileńskiej 
dla spraw omego, tyle pożytecznego 
T-wa. 

Niejednego może odstrasza ta oko- 
liczność, że zLiory odnośne służą li 
ty!ko dła potrzeb uczonych. Tymcza- 
sem łatwo mo;a się przekonać wszy- 
scy, że najzupełniej błędne: jest to 
zapatrywanie, tyle bowiem muzeum 
zawiera pięknych pamiatek narodo- 
wych, przeróżnych zabytków arty- 
stycznych, bardzo rzadkich ksiąg i rę- 
kopisów, że naprawdę wstydem było- 
by nie znać tej jedynej w Wilnie 
skarbnicy wiedzy i sztuki, każdemu 
jakotako oświeconemu obywatelowi. 

A przecie wstęp do t=» muzeum 
kosztuje zaledwie 50 gr. i zawsze na 
miejscu udzielają publiczności pou- 
czających objaśnień, zarówno kierow- 
nicy bibljoteki, archiwum jak i boga- 
tego muzeum instystucji. 

Muzeum stale otwarte jest w nie- 
dziele od godz. ll-ej do 2-ej. Za- 
znaczmy przy sposobności, że bogata 
książnica T-wa P. N. zawsze chętnie 

Opatizuna Św. Sakramentam 

Źałoby w nie izieię 0 g. 

  

w głębokim smutku 

służy osobom, interesującym się prze- 
różnemi jej działami, udzielając ksią- 
żek o treści naukowej i popularnej. 

Tymczasem najwięcej z bibljoteki 
i archiwum korzysta młodzież uniwer 
sytecka, niekiedy też i młodzież kształ 
cąca się w średnich zakładach nau- 
kowych. Za korzystanie z książnicy i 
zhioru manuskryptów żadnej się opła 
ty nie pobiera. 

Tu zawsze można sie spotkać z 
najzasłużeńszym dla T-wa członkiem 
Zarządu i kierownikiem naukowym 
tych zbiorów, prof. St. Kościałkow- 
skim. 

Charakterystvczne jest dla Wil- 
"a, że w ciągu 14 miesiąca zwiedziło 
muzeum T-wa P. N. zaledwie 10 osób. 

  

Przysięga chłopów w puszczy Bersztańskiej 
w roku 1863 

CIEKAWA SPRAWA © REWINDYKACJE WYWŁASZCZONEJ ZIEMI. — 
POWÓDZTWO MIESZKAŃCÓW WSI ZUBROWO W SADZIE APELA- 

CYJNYM. 
Na wokandzie Sądu Apelacy*iego roz- 

patrywana była w dniu 24-I sprawa cywił- 
rego powództwa, wnuka uczestnika powsta 
nia 1863 r. o zwrot skorńfiskowanej ziemi 
pzez rząd rosyjski. 

W początkach powstania 1863 r. przy- 
był do wsi Zubrowo, gm. Berszty, położo- 

nej wśród puszcz bersztańskich, konny od- 

dział powstańców. który zwoławszy miesz- 
kańców wioski, zażądał od nich złożenia 

przysięgi, że zachowają się wobec powstań 
ców lojalnie i nie będą donosić o ruchach 

wojsk powstańczych. 
Włościanie wsi, mimo, iż - przeważnie 

prawosławni, wśród których znajdował się 
Andrzej Bohdziewicz, Stef. Mielunkiewicz, 
Siergiejczuk i Szwed. Solidarnie z wioską 
całą zachowali w tajemnicy  przemarsze 

wojsk powstańczych — niejednokrotnie fu- 
rażuąc konie i powstańcze wojska. 

Znalazt się jednak zdrajca, był nim ga- 
jowy Fiedorowicz. Otóż doniósł on o przy- 

siędze i wspomaganiu powstańców przez 
mieszkańców Zubrowa, skutkiem czego 

wieś Czia została wywłaszczona, zaś zdraj- 
ca otrzymał tytułem nagrody 120 dziesię- 
cin ziemi. 

Z chwiłą uzyskania niepodległości Pol- 
ski, wystąpili że skargą sadową wobec 

Prokuratury Panstwa: uczestnik powstania 
39-letni Stefan Bohdziewicz i wnukowie 
powstańców: Szwed, Milukiewicz, Siergiej- 
czuk i Bohdziewicz. 

Sąd Okręgowv w Grodnie zapoznaw- 
szy się ze sprawą ogłosił wyrok, mocą któ- 
rego skargę oddalił motywując ją tem, że 
udział w powstaniu włościan Zubrowa byt 

Lierny, że wydalenie z ziemi mogło nastą- 

pić 2 innych powodów. 

Powodowie apelowali. 

Sąd Apełacyjny w Wilnie na rozprawie 
w dniu 24-1 postanowił wyrok Sądu gro- 
dzieńskiego zatwierdzić, uznając motywy 

łego za słuszne. 
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SPOS ZAKŁADU  METEORG- TRZE2ENIA 
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z dnia 23 L 31 r. 
Ciśnienie średnie w mm. 772 

Temperatura średnia — 13 

Temperatura najwyższa — 10 
Tempe atura najniższa — 21 

Opad w mm. — 

Wiatr: połudn.-wschodni 

Tendencja: spadek 
Uwagi: pochmurno 
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NABOŻEŃSTWA 
— (k) Nabożeństwa niedzielne w Kate- 

drze. Suma odprawiona będzie o godz. 
10.15. Celebruje ks. kanonik Adama Sa- 
wicki, kazanie wygłosi ks. prof. Suszyński. 

Resztą nabożeństw według stałego po- 
rządku odprawiona będzie. 

— (k) Nieusiamna adoracja Przenaj- 
świętszego Sakramentu. Dnia 25 stycznia 
w kościele w Białej Wace odbędzie się ca- 
łodzienna adoracja Przenajświętszego Sa- 
kramentu, dnia 26 stycznia w kościele N. 
M.P. Pocieszenia w Wilnie, dnia 27 stycz- 
nia w kościele sw. Bartłomieja, dnia 28 
stycznia w kościeie Niepokalanego Poczę- 
ua N. M. P. : 

URZĘDOWA 
— Wizyty u pana wojewody. W dniu 

74 b. m. p. wojewoda wileński Kirtiklis 
Przyjął p. p. pułk Laudaua i mjr. Grotlera, 
stórzy przybył prosić p. wojewodę o obję 
<ie protektoratu uad zawodami narciarskie- 
Ju O mistrzostwo Wilna. Zawody te tutej- 
szy Okręgowy Związek Narciarski w dniach 
6, 7, i 8 lutego. Pan wojewoda  protekto- 
rat przyjął, ustanawiając nagrodę swą dla 
4wycięzcy w zawodach. 

Następnie przyjete były p. p. Wińczo- 
wa i wrnakowiczowa , jako  deputacja 
"ow. św. Wincentego a Paulo, które przy- 
tyły zaprosić p. wojewodę na uroczystą 
akademję ku uczczeniu 50-lecia pracy dia 
ubogich p. Zofji Zyndram - | Kościałkow- 
skiej. Akademja ta odbędzie się w niedzie- 
lę 2% b. m. o godz. 4 po południu w sali 
Śniadeckich USB. A 

Następnie p. Siemaszko i Chodakiewicz 
imieniem konwent  Połonia prosili p. wo- 
jewodę Kirtiklisa o przybycie na „czarną 
kawę, urządzaną przez konwent w dniu | 
lutego w sałach (ieorgesa. 

Następnie przyjęci byli w sprawach służ 
howych dyr. PKP., dyr. K. Falkowski i 
starosta białostocki p. Jan Mieszkowski. 

Na uroczystości poświęcenia i otwarcia 
nowego łokalu Konserwatorjum Muzyczne- 
go w dniu 25 b. m. w południe p. wojewo- 
dę Kirtiklisa rep:mw*ntować będzie naczei- 
nik wydziału Urz. Wojewódzkiego p. Hry- 
horowicz. 

AKADEMICKA 
— Z Koła Połonistów. Dziś w niedzielę 

dn 25 1. b. r. odbędzie się w łokału semi- 
nerjum polonistycznego zebranie sekcji hi- 
storyczno - literackiej z referatem p. Tad. 
Łopałewskiego p. t.: „O twórczości Jułjana 
Fjsmonda*. Początek o godz. 11. Goście 
m'le widziani. 

W poniedziałek, dn. 26 1. b. r. o godz. 
20 zebranie STO. z referatem kał, Trypuć- 
Śki o K. D. Balmoncie. ‘ 

SZKOLNA 

NIKA 
wego odbędzie się dziś w Kole Pol. Mac. 
Ezkolneį im. T. Kościuszki przy uł. Turgiel 
Skiej 12 z programem: 1) odczyt na tem. 
„Powstanie Styczniowe” 2) przedstawienie 
„stary mundur" --- dram. z powstania stycz 
niowego. 3) deklariacje. Początek o godz. 
6 m. 30 Wstęp wolny. 

— Komunikat. Dyrekcja Kursów (imna- 
zjalnych im. ]. Kochanowskiego ogłasza 
wpisy na nowe połrocze. Zapisy w kance- 
larjj Kursów przy ul. Mickiewicza 4 — 
Il-gie piętro w dnie powszednie od godz. 
jl do 13 i wieczorami od 17 do 19. Bliž- 
sze szczegóły w p rospekcie Kursów. 

UNIWERSY I ŁCKA 
— Z Wydzial: Humanistycznego USB, 

S*opień magistra filozofji w zakresie filoło- 
gii kłasycznej uzyskali: Zotja Abramowi- 
czówna i Szymon Landau, w zakresie fi- 
lołogji połskiej -- Tadeusz Cieszewski. 

MIEJSKA 
—. Przenosiny wydziału przemysłowego. 

2 dniem jutrzejszym, Wydział przemysio- 
wy Magistratu zostanie całkowicie przenie- 

A da nowego lokalu w murach po-Fran 
ciszkańskich, dodąk się też we wszystkich 
sprawach przeniysłowych naieży kierować. 

ю osa le de o. Władze 
Skarbo' zarządziiy dalszy, częściow: 
bór zaległości z tytułu dkg EKO wee 
go. Dla płatników II i III grupy kontyngen 
towej od 5 stopnia wzwyż skali podatko- 
wej — wyznaczono nową ratę w wysoko-- 
sci 0,3 proc. od wartości majątku, przyję- 
tej pławomocnie za podstawę wymiaru po- 
datku majątkowego. 

„Rata ta płatna będzie w terminie do 
dnia 28 lutego 1931 r. W wypadkach spro- 
stowania wartości wajątku naskutek odwo- 
łań, względnie w drodze nadzoru należy 
za podstawe obliczenia nowej raty przy- 
iąć sprostowaną wartość majątku. Płatni- 
kom. którzy uiścili pewne sumy ponad 
płatny dotychczas podatek majątkowy, nad 
wyżkę tę zaliczy się na pokrycie nałeżno- 
ści przypadających do zapłaty w: myśl okół 
nika Ministerstwa Skarbu. 

5 RÓŻNE 
— Dyrektor E. Szemioth powrócił. Dy- 

rektor Lasów Państwowych = Wilnie » 
Ldword Szemioth powrócił z urlopu i ob- 
jął as Е 

— Zaprzysicženie nowego mierniczego 
przysięgłego. W driu 24 b. m p. %djeGadz 
Na SCE przysięgę od mierniczego 

efana Samełko, wydając mieznię żeś o, ydając mu dekret na 

‚ — Lekarz chłński w Wilnie. W ponie- działek ma przybyć do Wilna dr. Fuan de- 
legat chiński przy Lidze Narodów. 

Gość chiński zwiedzi miejscowe zakłady 
zdrowia w cełu zapoznania się z ich pracą. 

= Podziękowanie. Za okazaną pomoc 
przy organizacji Bału Rolników składamy 

NADESŁANE. 

  

       

     

PASTYLKI 
EA ZEZYWFEKUJĄCE 
KRTANIJAMĘ USTNĄŻ 
(AJLĘPSZY SRODEK 

Jal) PRZECIW GRYPIE // 
Ę ANG/MIErto. ŽĄ 

  

  

ARCIKOWSKI-S.A-POZN 

— Obchód rocznicy Powstania Stycznio "Up QaGyCO wcofekachdragejadh= 

$. { Р. $ 
z SARYUSZ BiELSKICH 

TERESA ERAZM?w A 
Obywet:Ika Ziemi Kijowskiej, wdowa po Inžynierze technologu 

po długich i 
w B gu dm: 24 styczu'a I93lr w wieku 8 lat. 

-ej po poł. Pogrzeb w ponie iziałek Nabożeństwo 
żałobne w kościele Wszystkich Świętych v gcdz. 9 m. 20, 

o czem „awiadamiają kre nych, 
Córka, Syn, Synowa, Zęć, Wn ki I Prawnuki. 

PIĘTKA 
ciężkuh ci rpieniach zasnęła 

Exsvortacja zwłok z domu 

przyjaciół 1 znajomych  pogrążeni 

serdeczne Bóg zapłac wszystkim — Нопого- 
wvm P. P. (iospodyniom i Gospodarzom, a 
zwłaszcza P. Profesorowej ej 
Lastowskiej za łaskawe wypożyczenie kili- 
mów, oraz P. Prezesowej  zygiuutowej 
Bortkiewiczowej za urządzenie  kruszonu. 

Towarzystwa Przyłaciół Nauk. Z 
powodu małej frckwencji w zimowej 
ztiory muzealne T.P.N. stałe będą otwarte 
dia zwiedzających (aż do ponownego po- 
wsadomienia) tylko w niedziełe od godz. 
12 do godz. 14. 

Mycieczki zbiorowe _ (szkołne, wojsko- 
we 1 inne) zwiedzać mogą zbiory T-wa i 
w dnie powszednie po uprzedniem poro- 
zumieniu się z kancelarją T-wa (ul. Lele- 
weła 8) w godz. © — 13, tel. 14.-79). 

— Echa obcłiodu 25-lett jubileuszu 
pracy p. Heleny R.Ochenko: W związ 
ku z obchodem 25-letnim  jubileuszem p. 
Heleny Romer-Ochenkowskiej dodać musi- 
my kilka szczegółów opuszczonych we 
wczorajszem sprawozdaniu: Na bankiecie 
po Środzie lubiletszowej, zorganizowanym 
przez p. Szeligowską, " przemawiał proi. 
Wałajtis, zaznaczając jako Litwin ufność w 
to, że wysiłki ludzi, miłujących Litwę i Pol 
skę do zgody tych krajów doprowadzą. 

Pozatem przemawiał w imieniu Red. 
„Kurjera p. Jurkiewicz, w zastęp- 
stwie nieobecnego Red. Okułicza, oraz p. 
L. Chomiński od Tow. Bibljofilów., 
było 58, a wśród 56 listów, które w po- 
śpiechu p. Hułewicz nie zdażył wymienić, 
znajdują się życzenia sędziwego p. Józeia 
Mickiewicza i dr. I.. Goreckiego, z Paryża, 
B Rekt. A. Parczewskiego, dyr. Rygiela z 
ibljoteki Uniwersyteckiej w Warszawie, od 

Wileńskiej Szkoły Dramatyczneį, od Kon- 
sula Łotewskiego p. Donasa, od Prez. Mia- 
sta Wilna i wojewody Kirtiklisa, od Kura- 
torjum Okręgu Szkolnego. W: iego, od 
p. posła Brokowskiego, od Macierzy Śzkoł 
nej z podziękowaniem za działałność обула 
tową. od dr. Grochowskiego z Harbina, od 
Rezpartyjnego Bloku, od p. M. Swiechow- 
skiego, od wojewody  Kościałkowskiepo, 
gd ks. rekt. Falkowskiego i od 
Oficerskiego pułku strzelców  wiłenskich, 
od ks. Kułaka, prof. seminarjum w Pińsku, 
od K. liłakowiczówny i wiele innych. 

  

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— W gali Śniadeckich USB dn. 25 sty- 

cznia w niedziełę o godz. 4 po poł. akade- 
mja o miłosierdziu chrześcijańskiem ku ucz- 
czeniu 50-lecia pracy dobroczynnej PP. Zo- 
fji 1 Konstancji Zyndram Kościałkowskich 
Na program składają się przemowy p. prof. 
Zdztechowskiego i p. Kiewłiczowej; recyta- 
cje * deklamacje p. Malinowskiego i pro- 
dukcje wokalno muzyczne p. Hieb Koszań- 
sciej. p. Mianowskiej i p. Mikosza. — W 
poniedziałek 26 ttycznia odbędzie się przy 
ul. Orzeszkowej il herbatka familijna dła 
członków Tow.. Pań Miłosierdzia św. Win- 
centego a Pauło o 6 wieczorem. 

POCZTOWA 
—- Nowa agencja pocztowa. Dyrekcja 

Poczt i Telegrafów zawiadamia, iż w dniu 
28 stycznia r. b zostanie uruchomiona a- 
gencja pocztowa w Ohonowie pow. i wo- 
„ew. nowogródzkiego. | 

  

KOLEJOWA zk 

— Zespół odczytowo - art) w 
Ognisku koleł . W niedzielę dnia 25 
b. m., zespół odczytowo - artystyczny wy- 
stąpi w Ognisku Kolejowem z poniysłową 
impreza pod tyt. „Zwyczaje  karnawało- 
we w dawnej Polsce". Na program złożą 
się: odczyt, recytacje, muzyczne ilustra- 
cje i śpiew. 
s dai wezmą p. p.:  Plawska, Hohen- 
dlingerowna, oraz p. p. Bohdziewicz i 
Bnjnicki. 

Początek o godz. 18-tej. Wstęp wełny. 
— Ognisko Kolejowe będzie miało włas- 

ne kostjumy koniuszowe.  Oddawna kieł- 
kowała myśł podniesienia poziomu — л- 
wisk, nawiasem mówiąc, poważnych, na je- 
szcze wyższy, czemu stał na przeszkodzie 
brak własnej  rekwizytorni  kostjumowej. 
Dzięki poparciu dyrektora kolei inż. Falkow 
skiego u czynników miarodajnych, w Miqi 
sterstwie Komunikacji, inicjatywa nabiera 
realnych możliwości, ponieważ Ministerstwo 
wyasygnowało odpowiednie sumy na uru- 
chomienie  on'awianej kostjumiarni. Mekwi 
zytornia kontuszowych kostiumów nietyłko 
umożliwi wystawianie wartościowych wido- 
wisk z repertuaru klasycznego, na t 
wileńskiego Ogniska, lecz i inne ogniska, 
licznie rozsiane na prowincji, będą mogły 
wypożyczać je dla własnych potrzeb. Dzię 
ki temu ochroni -się prowincjonalne sekcje 
dramatyczne od wyzysku prywatnych wy- 
pożyczałn: kostjaumów, do których w ko- 
nieczności muszą się zwracać. 

W chwili obecnej przystąpiono do zmon 
towania kompletnego wyposażenia dia 
trzech sztuk,  wvmagajacych histotycznej 
cprawy, a mianowicie: „Ogniem i miecžem“ 
„Chata za wsią“ „Zemsta“ Powstanie | 
własnej kostjumiarni Ogniska jest ważnym 
krokiem w dziedzinie pracy dramatycznej. 

  

‚ W. razie przeziebienia, kataru. zapale- 
nia gardzieli, przy bólach nerwowych i ła- 
maniu w kościach, należy dbać o codzien- 
ne, regularne wypróżnienie * w tym celu 
używać pół szklanki naturalnej wody gorz- 
kiej „Pranciszka-józefa*. żądać w aptekach. 
i drogerjach. 320—0 

Е TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski 

teatr na Pohulance czynny dwukrotnie. | 2 
Q godz. 3 m. 30 ukaże sie po cenach 

zniżonych „Dzielny wojak Szwejk” ska, | 
cieszący sie niebywałem powodzeniem. 3 

O godz. 8 w. ukaże się arcyzabawna, 
pełna wdzieku komedja Carpentera „Pap: 
kawaler", 2 

— Teatr miejski w „Lutni*, Dziś o godz 
3 m. 30 ukaże się po cenach zniżonych wy 
tworna komedja Vernenilla „Egzotyczna ku 
zsnka” w opracowaniu reżyserskiem R. Wa 
siłewskiego. Obsade stanewią: ' 

dalsy ciąg kroniki na str. 4-ej) 

na Pohulance. Dziš | 

WA
R 

gą
, *
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« 
SŁOWO 

2 ® po ez 5 aga oraz RAP «- :‘\':'Ёищсэ';ё!…А%пжЁ Pig KINO Od dnia 22 do dnia 25 siycznia 1951 r. włączuie będą wyświstł-ne filmy: 

o jutro, w poniedziałek „Interes z Ane: W tym samym dniu, Wasilewski ŠV przyjemne : MIEJSKIE SOKÓŁ PRERĘI Wzruszejący dram t przywódcy nieustraszonych skautów | 
rvką“. Piotr, Antokolska Nr. 87 jadąc wozem 14.35 — 17.40 Feljeton z Warszawy. SALA MIEJSKA РР Aktów. 8. W rolach głównych: Fred Thomsen | 

— i występ Lucy Messal. Dziś 

о ergas, SOP Wa Wilio będzie miało 

możność podziwiania na scenie Teatru 

ulatnia" wielkiej gwiazdy teatrów stołecz- 

nych, ulubienicy Warszawy p Lucy Messal, 

Znakomita artystka wystąpi w arcywesołej 

Sn: ożęcio kie K daga S ji ięciołowskiej, a: - 

ak ka 1 akowicza, oraz pa- 

ciężarowym zawadził autobus, przy 
ul. Słowackiego, skutkiem czego w 
autobusie zostały wybite szyby. 

— Rabunek w majątku. Nieznani 
sprawcy dostali się do majątku Za- 
rzecze w pow. Lidzkim i zrabowali rozm 

  

17.40 — 19.00 Próba chóru „Echo” na 
antenę. 

Ostrobramska 3. 
Kssacz nna «6 8. 

Mary Carr. Nad program: „Mistrz koguciej wagi” komedja w 2 aktach. 
n 30 oczątek seansćw od g, 4- '. Nsstępuy program: „Robert I Bertrand“ 
  

19.05 — 19.25 „Co się dzieje w Wilnie”? 
  

ad wygł. Mieczysław _ Limanowski, 
og l USB w ŚWalaże. 

13.35 — 19,40 Kwadrans liter. z Warsz. 
19.40 — 20.00 Progr. na poniedziałek i 

20.00 — 20.45 Pastorałki ze Lwowa. 

KINO-TEATR 
„NELIOS” 
ul. WILENSKA 38. 

Na pierwszy seans ceny zn.s0ne Oo 60 gr. 
wyw. amerykańskiej „Paremount* z udziałem najleps” 
Junoszy - Stępowsklego, Ludwika 

Soiskiego, I Z 

Pierwszy mowi ny po polsku film, wszechśw. 
ych artystów scen warszawskich, Marji Gorczyńskiej, Kaz. 

TAJEĄRICA LEKARZA byszko Sawana 

    

  

  

szyńskiego, A r $ A a 7 я i ramie у ia w zesr ‚ am n f i i Apo, By I emy: eny as, rem napastników padla „888 z ZES Sek i T kas I mani gia AE Taka ga ai Ps Sapa komy Kobieta na Marsie skich. . 3 . и P Muzyką klasyczna. S = : : = : 2 = Akompanjament Sania As garderoba i różne inne rzeczy, znacz- ° 215 zaj A solistki z Warsz. (St = RA . : = rowski. Arcyciekawa $ nej wartości. Nienura). Dziś! Niebywały dźwiękowo - śpiewny przebój sezonu! Wjłnie zrozumiałe 1 Lelewe — — Wypadek w tartaku. Orlic-. 2250 — 23.00 Kom. z Warsz. Dźwiękowe kino | w rojach gł Paul Whiterman, John Murray Anderson ы w ję SED A * i E. Tr 8 R 
Ja, w Mickiewicza 38., dnia 2 i 25 stycznia G Leni Dani O i si c е pa Roa da wyc „HOLLYWOOD: | | wiele innych gwiazd „Uniwersal - Hollywoodu". Film który pobił rekord na całym Świecie. Film, który jest ч у je . do а 2 o godzinie 17. REŻ 

—- Rewja litewska. Koło miłośników sce 

ny akademików Łitwinów, urządza dzisiaj 

w sali „Apollo“ (Dąbrowskiego 5) rewję 

w 15 obrazach ze Śpiewem, chórem, ku- 

płetami, skeczami i t. = Po rewji tańce 

rzy dźwiękach jazzbandu. : 2 

i zę rewji punkt. o 8-ej wiecz., tań 

ców o 10 Ceny biletów od 1.50 do 5 zl. 

mał nogę. Pogotowie odwiozło Orlickiego 
w stanie ciężkim do szpitala św. Jakóba. 

— Ujęcie pasera. Ustalono, iż kradzie- 
ży srebra stołowego, oraz bielizny ogólnej 
wartości 500 zł. na szkodę Rybnera Łaza- 
1za, Szopena 4 dokonał Łukjanow Aleksy, 
który skradzione przedmioty ukrył u pase- 
1a Krowinskiego Judela, Klaczki 4. Pasera 
zatrzymano. 

  

kich". 

PONIEDZIAŁEK 26 STYCZNIA 

11.58 — Czas. 

Mickiewicza 22.   wspaniałą ucztą wzrokową i słuchową. Rekordowa wystawa w naturalnych kolorach. Nad pro 
dodatki dźwiękowe. Dia młodzieży dozwolone. DI 

gram: Rewelacyjne 
a uriknięcia natł ku prosimy Sz. Publiczność o przyby- 

wanie na początek seansów, Pucz. seansów o godz. 4, 6, 8i I „15. Ceny miejsc pypułarne. 
Na perwszy Seans ceny niż ne od 60 gr. 

ъ 
  

12.05 — 12.56 Koncert popularny (plyty) 
13.10 — Kom. meteor. > 3 
15.50 — 16.10: Lekcja francusk. z Warsz 
16.10 —_16.15 Progr. dzienny. 

DŹWIĘKOWE KINO 

CEJIN© 
Dziś uroczysty program! Po raz pierwszy w Wilnie. Wie.ki Przeb j dźwi kowyi 

, Е p i i Potężny dramat dźwi kowy 
EZA BEA 4 i BA W roli gł. ulubieniec pubiiczno- 
Ści Wiktor Mc Laglen i przepiękna Myrna Loy. Cudowne. krajobrazy. Przepych wystawy 

  

  

  

  

  

  

8 : 16.15 — 16.45 Audycja dla dzieci z Krwawe walki z Auglikami R й SPM óharanii d am: Atrskcvi dodatki džwi 2 zł. — Wypadki w ciągu dobyp. Od 23 do u; rwawe walki z Auglikawi. Romans cuduej Maharami. Nad program: „Atrakcyjne dodatki dźwię- 
7 co GRAJĄ W KINACH? 24 b. m. zanotowano wypadków 31, w V oda 1M15 Koncert (a: młódziiż: WIELKA 47. kowe Rapsodja węgierska w wykonaniu wszechświatowej sławy pian sty Miszy Lewickiego 

Helios Tajemnica tekarza tem kradzieży 5, opilstwa 6, przekroczeń (płyty) 1) Beethoven Róndino: (skrz. Ki oraz tygodnik dźwiękowy „FOXA%. Pocz. seansów -0 godz. 2-ej 4, 6, 8 110.15, о REY * administracyjnych 9. + iza ua 228 2 IE Holl O R S RE WE dna alaska „ Dzišl Posągowo piękna MARJA JACOBINI raz uosobienie wę-kiej piękuośii HARRY LIEDTKE Siyltowy — Miebezpi szczyński) 4 Chopin т Valcė Bulliante we wspanialym dramacie 10 akio> ym ilusirującym życie Arabów w ich eg otycznych pałacach oraz piękne paryżanki łd — W moc po zdradzie. ор 18 (art. de Grcef) 5) Drdla — Serenada PAN“ w szumnych kabaretach R Rzecz dzieje się na Wschodzie z. Czatna BELA 0 FI AR Y 5) Steinman — Zaciszny kącik (P. Haicew) Montmartru BDZIEWIE AB o w Kairze, na Saharze oraz w Pan — Dziewica Kairu. ” XX. Misjonarze 10 zł. na cele Towarzy- D „Dzięcioł” — mazurek. - WIELKA 42 nowoczesnym Rabilonie Paryskim. Nadzwyczaj cudowne w doki Orjentu. Obyczaje i zwyczaje arabskie. Niebywała Kino — Sokół prerjł. ZIEŻE stwa A AES dla uczczenia jubi- . “1,: 15 — 17.40 i Paryž“ — odczyt tascynuiaca trešč, Początek o godz. 3-ej W dnie świą'. o godz 1-ei. Ceny od 41 gr. 
WYPADKI | RKA E  lewszu P, ościałkowskich. arszawy wygł. W. Rogowicz. 

2 » та 1745 — 18.45 Muzyka lekka z Warsz. 3 167 i w Wilni <zys i 5 i -— Włamanie do sklepu. Tajkowi 1845 — 1000 Wileński kom. sportowy. Kino-Teatr SE Yyy S S Ba, da które! ZE e kia Žo Kaa Mojżeszowi (Stefańska Nr. 6) niezna „ = 14.00 19.10 Progr. na wtorek se A wyłiaładkic zał а! Ujrz я уе : Е Р 18 i 5 ы к "aero p giaani ri jų RABIO WILENSKIE В9Ма ааоа "wam |  NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZYSZŁOŚCI (gazy trujące) 
i ; S с .25 — 19, jeton humorystyczny : sklepu wędlin (Sadowa Nr. 1 skradli NIEDZIELA, 25 STYCZNIA. = wyk Wacława Malinowskiego at draw. WIELKA 36. z M (gazy rujące 
150 kłg. wędlin wartości 1000 zł. 

— Śmierć od alkoholu. 
W dniu 24 b. m. Lemieszek Jan, Ko- 
pamica 14, otruł się wskutek nadmier- 

10.15 — Tr. bicia dzwonów i nabożeń- 
stwa z Bazyliki Wileńskiej. Chór katedralny 
pod dyr. prof. Wt. Kalinowskiego. 

11.40 — Odczyt misyjny z Warsz. 
11.58 — Czas. 

40 — 19.55 Pras. dzien radj. z Warsz. 
19.55 Pogad muzyczna z Warsz 
20.00 — 22.00 Koncert międzynarodowy 

z Pragi (W programie pieśni ludowe, utwo- 
ry Krizkovskiego, Smetany, Fibicha, Nova NAJLEPSZY 

amat w IO akt. W rol. gi. Hans Stuve i Any Ondra. Nad program: Humor! Satyra! Śmiecii 
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; i » u » —2 —2 tówka a jest zabe- 
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