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- SKAZANIE PRZYWÓDCÓW CENTROLEWU 
ANARCHICZNE ZAKUSY W POLSCE SĄ KARANE 

SENTENCJA WYROKU Poniżej podajemy pierwsze ustępy 

trzech artykułów kodeksu karnego, na 

tle których odbyła się rozprawa sądo- 

wa nad t. zw. więźniami brzeskiemi. 

Art, 100, — Winny zamachu na ustalo- 
my w drodze praw zasadniczych ustrój pań- 
stwowy Polski albo na całość jej terytorjum 
państwowego ulegnie karze ciężkiego więzie- 
nią bezterminowego, 

Art, 101. Winny przygotowania do zbrod- 
ni „przewidzianej w art, 100, ulegnie zam- 

ja w ciężkiem 'więzenu do lat 10, 
Art. 102, Winny udziału w spisku, zawią- 

zywanym dla dokonania zbrodni, przewidzia- 
nej w art. 100, ulegnie karze ciężkiego wię- 

ziemia do lat 8, 

Wołano w Krakowie na sali starego 

teatru, na rynku kleparskim, w pocho- 

dzie przez Basztową „Precz z Prezy- 

ddentem'. Chciano, aby  anarchiczny 

ten okrzyk przeszedł przez całe pań- 

stwo, Chciano wywołać demonstracje, 

zemęty, awantury. Chciano zrobić 

wszystko, aby siłą wymódz przewrót. 

Było to oczywiście usiłowanie ze 

środkami nic niewartem. Było to jed- 

środkami nioniewartemi. Było to jed- 
na z form: przestępstwa, przewidzia- 

nych w obowiązującym u nas kodek- 

sie karnym. Za te przygotowania ska” 

zano przestępców i skazano słusznie. 

W Polsce anarchji nie będzie. Za 

„długo patrzyliśmy na anarchję własną, 

z powodu której państwo nasze upa- 

«io i przebyto 124-letnią haniebną nie- 

wołę. Przed powstaniem państwa pol- 

skiego patrzyliśmy na anarchiczne pre- 

dudjum Kiereńszczyzny. Wszystko byle 

nie anarchja. Jeśki jest w Polsce wła- 

dza naczelna, to nie wolno wołać 

„precz“ na nią na ulicach. — Gdziein- 

«dziej wolno? — Niech sobie będzie 

wolno. Gdzieindziej albo są lepsze i 

bezpieczniejsze warunki egzystencji 

państwa, albo państwa są bezsilne i 

upadające. Niejedno państwo widzie- 

liśmy w upadku. Bogu Najwyższemu 

złóżmy dzięki, że władza naszego pań- 

stwa anarchję powstrzymać ma chęć, 

ma odwagę, ma energję. 
Jak widać z wyroku oskarżonych 

podzielono na 4 grupy. Najsilniej uka- 

rał sąd działalność posłów Dubois, 

Pragiera, Ciołkosza i Putka. Najła- 
godniej b. posła Bagińskiego — 2 la- 
ta i posła Witosa — 1 i pół. Względy 
wartości moralnych oskarżonych  mu- 

siały także wpłynąć na sędziów. Ba- 

giński w najgodniejszy sposób zacho- 

wywał się w więzieniu, Witos zacho- 

wał w swoich przemówieniach dużo 

spokoju i taktu. Na obrzydliwie pochle- 

biające mu przemówienia współoskar- 

żonych odpowiadał mniej więcej w ten 

sposób: mnie z panami prócz Brześcia 

nic nie łączyło i łączyć nie będzie, Po- 

został więc wierny swoim  przekona- 

miom, nie porzucał ich, jak się rzuca 

papier od serdelków, jak to czynili so- 

cjaliści, wczoraj jeszcze zwalczający 

Witosa jako wroga i zdrajcę ludu pra- 

cującego. 

Samemu przebiegowi procesu oczy- 

wiście dużo zarzucić można. Publicz- 

ność, oskarżeni i adwokaci inscenizo- 

wali jakieś szopki polityczne w spo- 

sób widoczny, wyraźny j nader szko- 

dłiwy, obniżający powagę sądu. Sala 
ujadań politycznych przeniosła się po- 

prostu z ul. Wiejskiej na  Miodową. 

Wymiar sprawiedliwości nie por 
winien być w Polsce używany poto, 

aby stronnictwom opozycyjnym dostar- 
cząć sali i okazji dla organizowania 
„agitpunktu* na większą skalę. Pp. 
prokuratorzy także nie potrafili zbyt 
dobrze trzymać się aktu oskarżenia, 

co było ich obowiązkiem zawodowym 
i służbowym, a wdawali się w polity- 
czną polemikę z oskarżonymi, często 
nietakotwmą ; niestosowną. W obrazie 

wymalowanym przez te niedociągnię- 

cia oskarżeni zamiast tych sylwetek, 

które nam dał suchy akt oskarżenia, 

WARSZAWA, 13. I. (telefonem od własnego korespondent2). 

Dziś o godzinie 12 w południe Sąd Okręgowy w Warszawie 

ogłosił wyrok w procesie przywódców Centrolewu. 
Wszyscy oskarżeni za wyjątkiem b. pesła Sawickiego ska- 

zani zostali z artykułów 101 I 102 K. K., a mianowicie: 

Z GRUPY P. P. S. C. K. W. 
Poseł Herman Liberman na dwa i pół roku ce. więzienia, 

Poseł Norbert Barlicki na dwa i pół roku ciężkiego więzienia, 

B. Poseł Mieczysław Mastek na trzy lata ciężkiego więzienia, 
Poseł Stanisław Dubois na trzy lata ciężkiego więzienia, 

Poseł Adam Ciołkosz na trzy lata ciężkiego więzienia, 

B. Poseł Adam Pragler na trzy lata ciężkiego więzienia, 

ze STRONNICTW LUDOWYCH 
Poseł Wincenty Witos na półtora roku ciężkiego więzienia, 

Poseł Władysław Kiernik na dwa i pół roku c. więzienia. 

B. Poseł Kazimierz Bagiński na dwa lata ciężkiego więzienia, 

B. Poseł Józef Putek na trzy lata ciężkiego więzienia, 
B. Poseł Sawicki został uniewinniony. 

MOTYWY SKAZANIA 
W motywach Sąd zaznacza na 

wstępie, że w sprawie tej jedynem za 

daniem Sądu było rozwiązanie zagad- 

nień: ł) czy oskarżeni jako członko- 

wie Centrolewu  pozaparlamentarnego 

dążyli do obalenia rządu i 2) czy zdą 

żając do tego celu, posługiwali się 

środkami nielegalnemi. 

jest rzeczą niesporną, — przyznali 

to przywódcy Centrolewu i z pośród 

oskarżonych, i z pośród świadków od- 
wodowych — że t. zw. Centrolew po- 

zaparlamentarny (inaczej Związek 

Obrony Prawa i Wolności Łudu) dla 

działania na terenie pozaparlamentar- 

nym został zorganizowany nietylko w 
celu obalenia w drodze walki na tym 
terenie ówczesnego rządu, ale dla o- 
siągnięcia celu szerszego — obalenia 

systemu rządzenia w Polsce. | 
Po omówieniu metod działania Cen 

trolewu Sąd uznał za ustalone: 

1) że — jak to przyznają przywód 

cy — Centrolew pozaparlamentarny 

został zorganizowany celem obalenia 

systemu rządzenia w Polsce w osobie 

sprawujących władzę członków rządu; 

2) że wyznaczone na dzień 14 wrze 

šnia 1930 roku demonstracje — jak to 

również przyznają przywódcy Centro- 

lewu — były jednym z etapów walki 
do celu tego zmierzających; 

3) że w zamierzeniach przywódców 

Centrolewu podczas tych demonstracyj 

przemoc fizyczną w stosunku do funk- 

cjonarjuszów władz bezpieczeństwa 

świadomie i celowo miała być stoso- 

wana; 
4) że zastosowanie przemocy w 

rozmiarach zamierzonych ma dzień 14 

września 1930 roku, wobec celu, w ja 
kim ona miała być stosowana, zawiera- 
ło znamiona czynu zbrodniczego w cz. 
Irej art. 100 K. K. zakazanego; 

5) że kierownicy Centrolewu przez 

samo wyznaczenie w tym celu tych de 

monstracyj ujawnili swój występny za- 
mia:, Poza granice ujawniania zamia- 

ru Centrolew pozaparlamentarny nie 

wyszedł. 

Jak to już wskazano wyżej, płany 
Centrolewu zostały  pokrzyżowane 

| kia dai sa ua O PZPATK ROTHA 

to jest sylwetek ludzi przedewszystkiem 

małodusznych, przestraszonych i zapie- 

rających się co sił własnych przeko- 
nań — zaprezentowali się publiczno- 

ści, zawsze łakomej sensacji, w  to- 

gach prawdziwych bohaterów,, cierpią- 

cych za realne przekonania. Od takiego 

obrazu dużo kolorów mogłaby ująć 
bezlitosna rzeczywistość. Rzeczą spra- 

wiedliwości było rzeczywistość tą wy- 

wołać. Nie potrafiono tego uczynić. 

Szkoda, lecz mniejsza z tem. Rzecz 

główna: w Polsce anarchji nie będzie, 

w Polsce za anarchję karze się. Cat. 

przed 14 września 1930 r. przez toz- 

wiązanie ciał ustawodawczych, za* 

"aresztowanie niektórych przywódców 
partyj i zarządzenie władz bezpieczeń 
stwa w kierunku ograniczenia rozmia= 

row demonstracyj. 

Wobec tego i z uwagi na konstruk- 

cję art. 50 K .K . określającego przy- 

gotowanie jako już naszykowanie środ 

ków, mależy uznać, że działalność Cen- 
trolewu w stadjum przygotowania je- 

szcze nie weszła. Z tego względu przy 
wódcy Centrolewu i tacy jego członko 

wie, którzy wiedzieli nietylko o jego 

celu (obalenie rządu), ale į o środ- 

kach działania (drogą przemocy), win 

ni odpowiadać nie za przygotowanie 

zamachu, jedynie za przynależność do 

spisku, zawiązanego w celu dokonania 

zbrodni w części III art. 100 Kodeksu 

Karnego przewidzianej, a więc z art. 

102 Kodeksu Karnego, 

Z ustaleń, złożonych na przewo- 

dzie sądowym przez samych przywód* 

ców Centrolewu, wynika, że wszyscy 

członkowie Centrolewu, a więc wszy- 

ky członkowie partyj, wchodzących 
w jego skład, musieli wiedzieć, do ja- 

kiego celu zmierza Centrolew (do oba 

lenia rządu), ale siłą rzeczy nie mogli 
wszyscy oni być wtajemniczeni co do 

środków, jakiemi Centrolew do tego 

zdąża (przemocą). 

Wykluczaty to nietylko wymaga” 

nia konspiracji, ale i dążenia Centro- 

lewu do wciągnięcia jak najszerszych 
mas do swej akcji. 

Jeśli więc nie wszyscy zwyczajni 
członkowie Centrolewu wiedzieli o u- 

znawanych środkach działania Centro- 

lewu, to musieli o tem wiedzieć człon” 

kowie komisji _porozumiewawczej, bo 

każda uchwała musiała zapadać jedno 

grośnie, wszyscy członkowie  пасте!- 

nych organów poszczególnych partyj, 
bo komisja porozumiewawcza nie by- 
ła w stosunku do nich organem nad- 

rzędnym i wreszcie wybitniejsi zautani 

i aktywni członkowie poszczególnych 
partyj, którzy musieli celowo i świado- 

mie wprowadzać w czyn na miejscach 
uchwały komisji porozumiewawczej. 

Wszyscy oskarżeni, prócz Sawickie 

go, odpowiadają tyn warunkom, tak 
pod względem na swoje stanowisko 0- 
ficjalne w partjach, jak i stanowisko 
faktyczne. 

Wszyscy oni znowu, prócz Sawi- 
ckiego, brali udział w kongresie kra- 
kowskim, który był pierwszym przeja- 

wem działalności Centrolewu poza- 
parlamentarnego, głosowali za przyję- 

ciem uchwały krakowskiej i z nią się 

solidaryzowali. 

Sawicki nie był na kongresie kra: 

kowskim i— jak to stwierdził prezes 

Stronnictwa Chłopskiego świadek od- 

wodowy Wrona — mie cieszył się peł- 

nem zaufaniem członków zarządu tego 

stronnictwa. 
Wobec powyższego Sąd uznał, że w 

stosunku do wszystkich oskarżonych, 

oprócz. Sawickiego, wina ich z art. 102 

Kodeksu Karnego została udowod- 

niona. 

Po omówieniu okoliczności łago- 

dzących, Sąd jako normę kary wybrał 
średni, złagodzony w myśl art. 53 K.K. 

wymiar kary — sankcji z art. 102 K.K. 

ustanowioriy, przyczem Witosowi wy- 

znaczył 1 i pół roku, Bagińskiemu 2 

lata, Liebermanowi, Barlickiemu i Kier 

nikowi po 2 i pół lat, pozostałym po 3 

lata więzienia. 

W chwilę po wyroku 
WARSZAWA, (tel. wł. dnia 13 stycznia 

1932 r.). Dziś w dniu ogłoszenia wyroku w 
procesie przeciwko przywódcom Controlewu 
na kilka minut przed 12-tą sala jest zapełnio= p 

na po brzegi; większość osób stoi z braku 

jakichkolwiek miejsc. Przez. ciżbę "prżeciska 

się ostatni z oskarżonych, Witos. Teraz już 
zarówno ława oskarżonych, jak i ława obroń- 

ców jest w komplecie. Na sali wśród adwo- 
*katury mówi się, że Przewodniczący Sądu, 

sędzia Hermanowski, należy do sędziow bar- 
dzo punktualnych, należy przeto oczekiwać 
ogłoszenia wyroku z minuty na minutę. 

Istotnie, ledwo w kilka minut po g-dz. 12-ej 

rozlega się dzwonek, wchodzi i zasiada jzko 
jedyny reprezentant Prokuratury, prokurstor 

Ranze. Prokurator Grabowski po cywilnemu, 
t.j. bez togi z czerwonemi wyłogsmi, stoi 

na sali, Z chwilą, gdy wchodzi Sąd na sali 

panuje cisza tak zupełna, że niepotrzebne są 

rozlegające się z ławy oskarżonych uciszają- 
ce psykania. Sąd staje za swoim stołem i 

rozlega się sentencja wyroku: „W imieniu 

Rzeczypospolitej i t. d. 

Po ogłoszeniu wyroku i motywów ława 

obrończa gremjalnie wstając zapowiada spe 

lację Podobne oświadczenie z ramienia oskar- 
żenia stawia prokurator Rauze. Adwokat 

Smiarowski prosi, aby krótkie motywy do 

wyroku załączono do sprawy, gdyż obrona 

chce się z niemi zapoznać przed złożeniem 

apelacji. Przewodniczący Hermanowski zamy- 

ka posiedzenie. Z ławy oskarżonych rozlega- 
ją się okrzyki, między innemi Ciołkosz krzy- 
czy „niech żyje socjalizm". Rozlegają się dwa 

okrzyki wśród publiczności. Opuszczających 
łswę oskarżonych grupy publiczności na ul. 
Miodowej witały okrzykami, Witos w towa- 

rzystwie posła Mastsa i Putka wsiedli przed 

gmachem Sądu do dorożki, okrążeni przez 
tłum i przez oddział policji konnej, odjechali 

w kierunku Krakowskiego Przedmieścia. 

Wszystkim skazanym wręczono bukiety kwia- 

tów. Do żadnych zajść nie doszło. 

  

BUDZET PREZYDJUM 
RADY MINISTRÓW 

OBRADY KOMISJI BUDŻETOWEJ SEJMU 
WARSZAWA. PAT, — W dniu 13 bm, 

komisja budżetowa Sejmu przystąpiła do ob- 
rad nad budżetem Prezydjum Rady  Mini- 
strów, 

Na posiedzenie komisji przybył p. w cemi- 
nister Stamirowski oraz szereg wyższych u- 
rzędników Prezydjum Rady Min strów, 

Sprawozdawca budżetowy pos, hr, Czapski 
(BB) podkreślł, że statut organizacyjny Pre 
zydjum Rady Ministrów obecnie ulega po- 
nownemu przekształceniu, a stojące przy pre 
zydjum buro usprawnienia „administracji 
ma za zadanie usprawnienie działalności ma 
szyny administracyjnej i wprowadzenie celo_ 
wej oszczędności, 

Ogromny. zakres prac został w tej dziedzi 
nie już dokonany. W całem państwie zmniej- 
szono liczbę etatów w administracji o około 
20 tysęcy, Dla opracowania poszczególnych 
zagadneń służy komisja usprawnienia adini- 
nistracji. 

W okresie budżetowym 1931—32 opra- 
cowała ona szereg wniosków, jak projekt po 
działu administracyjnego na województwa, 
zasadę podziału na gminy i powiaty, projekt 
ustawy o nowym resortowym podziale kom- 
petencyj w zakresie spraw rolnictwa, reform 
rolnych, komunikacji i robót publicznych, 

Przechodząc do omówienia samego bud- 
żetu, referent stwierdza, że ogólna suma do- 
chodów preliminowana jest na 2500 zł,, na 
co składa się zwrot kosztów umundurowania 
funkcjonarjuszów, Wydatki w zarządzie cen- 
trałnym wynoszą 2,181 tysięcy, z czego u- 
posażenia 440 tys. 

Referent wnosi o podwyższenie tej pozy- 
cji o 10 tysęcy, W końcu referent prosi o 
przyjęcie budżetu Prezydjum z jego popraw 
ami. 

Pos, Czapiński (PPS) stawia wniosek 
forma'ny, aby prosić p. premiera Prystora 
o przybycie na posedzen'e, Przewodniczący 
komisji pos, Byrka wyjaśnia, że każdy czło- 
nek rządu ma prawo być obecny na posie- 
dzeniu, lecz nie musi. 

lPos, Chrucki (Ukr,) stawia wniosek o 
skreślenie funduszu kultury narodowej i fun 
duszu dyspozycyjnego, Ze względu na nie- 
właściwe wyrażenie oraz ze wzgłędu na to, 
że mówca mówił nie na temat, przewodni. jest 
czący odb'era mu głos, 

Po przemówieniach kółku posłów zabrał 
głos były wiceminister spraw wewnętrznych 
Stamirowski, dając wyjaśnienia na poruszo- 
ne w dyskusji kwestje, 

Budżet Prezydjum Rady Ministrów — 
mtówj wiceminister — zastosowany został do 
wymagań oszczędnościowych. 

Pos, Czapiński w kilku pytaniach poru- 
szył kwestję znacznych jakoby wydatków 

na policję, 
Jako były wiceminister spraw wewnętrz- 

nych stw'erdzam, że wydatki na polcję są 
skomprymowane do ostatnich granic, 

W sprawie przytoczonych tu płotek o rze 
komo grożących dalszych redukcjach uposa- 
żeń urzędniczych w miastach prowincjonal- 
nych, powtórzyć mogę oświadczenie, złożo- 
ne przez przedstawicieli Ministerstwa Skar- 
bu i stwierdzam ze swej strony, że sprawa 
ta nie była wogóle przedmiotem żadnych roz 
ważań „ani rozmów w łonie rządu, 

Przytoczone tu płotki o nowym jakoby 
kursie ukra'ńńskim nawiązują zapewne do kon 
ferencji, jaką odbył wojewoda lwowski z re- 
prezentantami szeregu organizacyj ukraiń- 
skich w naturalnem dążeniu każdego przed- 
stawiciela władzy do ułożenia sobie warun- 
ków pracy na obszarze jemu podległym. 

Zarówno przedstawiciele administracji jak 
i rządu czynią wszystkie wysiłki, aby stwo- 
rzyć modus vivendi na drodze codziennego 
współżycia, Robienie z tego sensacji jest rze 
czą niepoważną, 

Z kolei przystąpiono do preśminarza bud 

żetowego emerytur i *ent inwalidzkich. 

  

DINA COFNĘŁA ZARZĄDZENIA 
godzące w szkolnictwo polskie 

LIST NOWEGO MINISTRA OŚWIATY 

RYGA, (Pat). Minister Oświaty 
Keninsz wystosował 12 b. m. pi 
smo do posłów polskich Sejmu 
łotewskiego, w którem oznajmia 
posłom o Sszerecu zarządzeń, 
które wydał, anulujących zarzą- 
dzenia poprzedniego rządu. skie- 
rowane przeciwko szkolnictwu 
polskiemu. 

Obecnie wydane zarządzenia 
mają naprawić stan szkolnictwa 
polskiego I uniemożliwić sta- 

wienie przez miejscowe władze 
trudności mniejszości poisklej. 

Dnia 11 stycznia minister wy- 

dał zarządzenie w Sprawie wzno- 

wienia w mieszanych szkołach 
nauki języka polskiego oraz od- 
wołał poprzednie zarządzenia, 
ograniczające naukę religji w 
języku polskim oraz modlitwę 
poranną w tym języku. 

Minister potwierdza funkcjo- 
nowanie równoległych klas pol- 
sklch w szeregu Szkół łotew- 
skich. : 

Osobne zarządzenie usuwa 
bezpośrednią ingerencję władz 
administracyjnych — @0 Spraw 
szkolnictwa, która to ingerencja 

dopuszczalna będzie jedynie za 
pośrednictwem Ministerstwa 0- 
światy. 

Wreszcie minister zapowiada 
rozstrzygnięcie innych postula- 
tów polskich po zbadaniu ich 
przez kompetentne czynniki. 

  

KOMISJĄ SPRAW ZAGRANICZNYCH 
SEJMU 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 13 
bm. odbyło się posiedzenie sejmowej 
komisji spraw zagranicznych pod 
przewodnictwem posła ks. Radziwiłła. 
Na posiedzeniu tem załatwiono szereg 
projektów ratyfikacyjnych, Dalszy 
ciąg posiedzenia odbędzie się 14 bm. 

  

ZAMACH POLITYCZNY W SOFJI 
WIEDEŃ, PAT, — Dzienniki wiedeńskie 

donoszą z Sofji, że po nieudanym zamachu 
na przywódcę grupy Protogorowa Todoro- 
wa, dokonano dziisaj zamachu na zwolenni- 
ka jego Toczkowa, Zamach miał miejsce na 
fednej z ulic Sofji, Sprawca dał do Toczko- 
wa 7 strzałów, kładąc go trupem na miej- 

sci, Morderca usiłował: uciec, zdołano go jed 
nak zatrzymać, 

SILVA RERUM 
Głos Narodu (nr. 8) donosi o re- 

welacyjnem odkryciu starych druków 
i rękopisów, dokonanem przez dr. Pie 
karskiego. 

Dr, Kazimierz Piekarski, były kustosz 
Bibjoteki jag, w Krakowie, przeprowadza- 
jący obecnie rejestrację starych druków i 
rękopisów w bibljotekach i archiwach poł. 
skich, dokonał wprost rewelacyjnego odkry- 
cia bibijograficznego w archiwum głównem 
w Warszawie. ° 

Archiwum to, obejmujące około 17000060 
tomów i fascykuł, zawiera bardzo ciekawy 
materja! 16-wieczny, a to 200 kil 
tomów rachunków królewskich i 160 tomów 
regestrów żup wielickich i bocheńskich, 
(Oprawy ich, dochowane do dzisiejszych 
czasów, stosunkowo zupełnie dobrze, po- 
chodzą ze znanej introligatorni Dawida, o- 
prawiającej księgi z zamówienia Zygmunta 
Augusta, kancelarji królewskiej, miasta, sa- 
lin i td, 

Dr, Piekarski  roZłepił okładki kiku 
książek i znalazł w oprawach zaklejone nie 
zwykie interesujące rękopisy i druki, Wśród 
druków wpadł w ręce dr, Piekarskiego frag 
ment nieznanego wydania Marchtmta, do- 
tyczący nieznanego zupełne tekstu Jest to 
półarkuszowa składka, 8 - stronicowa z 
2-ma drzeworytami i zawierająca rozmowę 
mędzy Marchołtem a Salomonem na temat 
jego sądu z dziecięciem, Dalsze badania do 
prowadziły do odkrycia ciekawych fragmen- 
tów staroddwnego katech'zmu, kalendarzy 
krakowskich, połskich, niemieckich, i łaciń- 
"skich, cieszących się sławą w Europie, wy- 
boru listów Cycerona dla szkół, gramatyki 
Donota, wierszowanego diałogu (z r, 1543) 
grzechów głównych z cnotą pokory, zupeł- 
nie nieznanego i td. — materjału, stanowią 
cego niesłychanie cenny przyczynek do po- 
znania historji literatury polskiej 16 wieku, 

Nie dosyć na tem, W rozklejonej opra 

wie dalszego tomu rachunków żup solnych 

z r. 1531 natrafił dr, Z. 72 
ty paru map polskich, jeż 

A ei aria, Wan wątpliwie przez da apowsk 

= a Z o Polska is pierwszą mapą 
rzetelnością, Dla historji naszej kartografji 

odkrycie to ma bardzo doniosłe znaczenie, 

Z materjału rękopiśmiennego zawartego 

w oprawach znalazło się kilkanaście listów 
prywatnych osób do drukarzy, względnie 
introligatorów, rzucających światło na ów- 

czesny handel książkowy w Połsce. Dałsze 

badania opraw książkowych archiwum war 

szawskiego, wyprowadzą na światło dzienne 

niewątpliwie wiele nowego, równie sensa- 

cyjnego materjału bibijograficznego. 

Niezawodnie, odkrycia, ) dokonane 

przez dr. Piekarskiego, posiadają о- 

brzymie znaczenie dla naszej kułtury, 

jak również nie ulega, niestety, żad- 

nej wątpliwości, iż ogół wcale się nie 

wzrusza na myśl o znalezieniu sta - 

rych szpargałów. : 
Bardziej frapującem zdarzeniem do- — 

by ostatniej, jest dokonany w Warsza į 
wie konkurs... fryzjerow, ubiegają- | 
jących się o tytuł mistrza w czesaniu! 

Kurjer Poranny (nr. 13) szczegóło 
wo informuje o przebiegu tego dziejo 
wego zdarzenia: 

Sala handlowców  oświetiona rzęśiście, | 
Fraki, smokingi, panie w toaletach: bało- | 

wych — po konkursie bowiem ma się od- | 
być bal, W środku długi stół, na stole l | 
stra, Wokół stołu wianuszek pięknych głó- 
wek — blondynki, brunetki, długo- i krótko | 

3 

й 
włose. Nad każdą główką pracuje mistrz 

mistrza powstają najpiękniejsze fryzury, 2 
Komisja daj znak — to 45 minut minę 

ło: czas wyznaczony na uczesanie; 
defilują blondynki i i 
kowłose. Sala wypełniona po brzegi publicz 
nością daje oklaskami wyraz swego za- 
chwytu i uznania. 

Tymczasem przy stołach zasiadają już | 
cztery modelki do konkursu h'storycznego, | 
Stylowe stroje, robrony i krynoliny, Orkie- | 
stra gra menueta, podczas gdy czterej mi- 
strzowie zajmują stanowiska, Teraz uwaga! | 

Kilkadziesiąt denerwujących minut — i 
praca skończona. Huragan oklasków wita 
pięknie uczesane główki, zamienione wtak | 
krótkim czasie w arcydzieła, 

Prezes związku fryzjerów opowia- 
da o wynikach konkursu: ' 

W niedzielę był pierwszy dzień konkursu | 
— obejmował on zawody w ondulacji że- 
łazkowej Marcela, Stawało 54 zawodników 
w czterech serjach, z których 12 fryzur za Ž 
kwalifikowało do finału, Zwyciężył p, Jó- 
zef Śmigielski przed braćmi Wacławem i | 
Władysławem  Biedrzyckimi, którzy zajęli | 
drugie i trzecie miejsce, i 

W konkursie fryzur historycznych wy- | 
bór był trudny ze wzgłędu na to, że wszy- 
stkie cztery główki były arcydziełami w 
swoim rodzaju pod względem styłu i estety 
ki, Nagrody przyznano zatem stosownie do 

otrzymał p, Stanisław Kam'ński za fryzurę 
Pompadour przed p. Stanisławem Śmigieł- | 
skim (fryzura w styłu cesarzowej Eugenji). | 
Pozostałe nagrody otrzymali pp, Sztucki I 

S. 
kia w pamięci nazwiska 

bohaterów dnia, zwycięskich fryzje | 
rów, upiększających główki, o których | 

zawartość lepiej się nie pytajmy! : 
Lector.    



25-lecie „ministerstwa polskości”! 
Ministerstwem polskości żartobli- 

wie nazwano Polskie Towarzystwo 
Krajoznawcze, zastanawiając się nadi 
jego powstaniem i pierwszym okresem 
działalności. 

Określenie trafne. Towarzystwo Kra 
joznawcze w pierwszych latach swego 
istnienia nietylko skupiło w swych sze- 
regach czynne i ruchliwe jednostki, 
rozmiłowane w naszej ziemi, nietylko 
kultywowało ducha polskiego, ale wy- 
tworzyło wielki zbiorowy ruch, świad- 

czący o żywotności kultury polskiej i 
twórczo wydobywający tę nieśmiertel- 
ną polskość z każdej grudki polskiej 
ziemi, z każdego kamienia i cegły sta- 
rych gmachów, z każdego słowa ludu 
wiejskiego. 

Jak powstało Tow. Krajoznawcze? 
Na to pytanie wyczerpującą odpowiedź 
dają nam w ostatnim, jubileuszowym 
zeszycie „Ziemi'* zasłużeni założyciele 
Towarzystwa, niezmordowani krzewi- 
ciele ruchu krajoznawczego. 

Dlaczego właściwie powstało Tow. 
Krajoznawcze? — Na to pytanie od- 
powiedzi w paru słowach nie znajdzie- 
my, gdyż zorganizowanie Towarzystwa 
było niemal dziejową koniecznością. 

Nibyto rozpoczęło się raczej od roz- 
rywek: od wesołej włóczęgi sztuba- 
ków, nibyto robił każdy na własną rę- 
kę, ale to, że. tych włóczęgów było 
sporo w całej Polsce i że po zrzeszeniu 
się w Towarzystwo ich praca nabrała 
szczególnej siły i dała bardzo pokaźne 
wyniki, — jest dowodem, że działały 
tu jakieś ukryte siły, że to, co się sta- 

_ ło, musiało się stać. 
Zorganizowało się Tow. Krajoznaw 

cze w grudniu 1906 r. (akt notarjalny 
został podpisany 24 listopada 1906 r.) 
i było wynikiem wzmożonego samo- 
rzutnego ruchu krajoznawczego, który 
przypadł na ostatnie lata zeszłego stu- 
lecia. 

I to jest najbardziej 
styczne i znamienne. 

Wiek XIX był dla nas wiekiem 
poszukiwań Polski... Dopiero po utra- 
cie własnej państwowości, zrozumie- 
liśmy, co właściwie utraciliśmy; więc 
pełni tęsknoty i nadziej szukaliśmy za- 
gubionych skarbów... 

Szukano duszy narodu i jej tajemni- 
czych dróg, zakreślanych przez Boga, 
—j oto powstała poezja mesjanisty- 
czna. 

Szukano szabli polskiej i sztanda- 
rów, widmowo  ozdabiających sale 
mezealne, —i oto narodził się polski 

czyn zbrojny. 
Szukano narodu polskiego i jego 

pierwszych, najprostszych, nieskażo- 
nych obcą kulturą wzorów — i oto ma 

włóczęgę poszedł pierwszy entuzjasta 
ludoznawstwa — Adam Czarnocki, 
znany pod pseudonimem Zorjana Do- 
łęgi — Chodakowskiego. 

Szukano wreszcie ziemi polskiej i 
jej  najwznioślejszych,  najwspanial- 
szych przeżyć — i oto powstało Towa- 
rzystwo Krajoznawcze, które zbliżyło 
się wreszcie do niewyczerpanego, wie- 
cznie młodego źródła siły  narodu.... 

To są różne przejawy tego samego 
podświadomego ruchu myśli polskiej 
i polskiego serca w w. XIX. 

I chyba nie przypadkowo się stało, 
że cały ten ruch został jakby w kla- 
mry wzięty dwoma okresami  krajo- 
znawczych tułaczek entuzjastów na- 
szej ziemi. K 

Od Dotęgi Chodakowskiego do Ja- 
nowskich, Kulwieciów, Glogerów, Hof- 
fmanów i tylu, tylu znanych i niezna- 
nych, ale zawsze dobrze wobec naro- 
du i kraju zasłużonych osób — oto 
pewien (nie najbłahszy) odcinek dro- 
gi, którą naród polski szedł ku odro- 
dzeniu i wyszedł na szeroki gościniec 
wolności!... ‚ 

ГЕ 

ROŽNIE BYWA 
Niezwykle skomplikowane są drogi 

pożycia małżeńskiego, a jego kulisy 
najczęściej uchylają wielkie procesy 
sensacyjne. Wiele tęgo szpalt zajmuje 
w gazetach europejskich, bo temat in- 

terćsuje wszystkich i zawsze. W za- 
sadzie sens zawsze jednaki, warunki 
tylko różne i coraz różniejsze. Temat 
poważny, a szczegóły sensacyjne. Za- 
wikłania podobne, a tło romantyczne. 
Szczególniej prawo, które usiłuje od 
wieków wtłoczyć w ramy i ramki to, 

co się mu wciąż wymyka i chadza swo 

jemi drogami — robi nam nagłe nie- 
spodzianki, Weźmy chociażby proces, 

jaki miał miejsce niedawno w Paryżu. 

Zdawało się, że skoro ktoś posia- 

da żonę i zaasekurował ją w towarzy 

stwie ubezpieczeń na życie, z chwilą, 

gdy stanie się mu tak dalece przykry 

wypadek, w konkluzji którego rozstaje 

się z tym światem — wszystko jest w 

porządku. To znaczy, żona otrzymuje 

premię i jest albo zadowolona, albo 
smutna. Otóż bynajmniej. — Gdzie 

jest dużo samochodów, tam dużo wy 

padków samochodowych. Pewien Fran 

cuz zmarł podczas katastrofy samo- 

  

charaktery 

RESTAURCJĄ 

„POLONIA ” 
Mic kiewicza 11, tel. 5-93. 

Dlatego też ruch krajoznawczy, z 
początku nieśmiały, niezdecydowany i 
ograniczający się do terenów najbliż- 
szych, z któremi poszczególne jednost- 
ki były związane najściślej, — nabrał 
wkrótce rozmachu i ogarnął całą pol- 
ską ziemię, tak barwną i różnorodną, 
pod względem odrębnych form życia i 
psychiki ludu, — i tak jedną, zwartą 
pod względem ducha, ją ożywiające- 
ZA 

® W artykule p. Wiktora  Ornickie- 
go (w tymże jubileuszowym numerze 
„Ziemi*) znajdujemy takie wyznanie 
wiary członków Towarzystwa Krajo- 
znawczego: 

Rośnie w nas, potężnieje, nasła się uczu- 
cie miłości Ojczyzny. Okiem duszy rozróż- 

niamy okolice, okiem duszy wyczuwamy 

niedostrzegalne i często n'euchwytne różni- 

ce, Ciasno s'ę robi krajoznawcy, Coraz wy 

rażniej pojmuje, ile ziemia człowiekowi za- 

wdz'ecza, Rozumie į czuje, że nie kto inny, 

a właśnie człowiek w wielowiekowym znoj- 

nym trudzie urządzał ją według swej włas- 

nej woli, Inaczej to zrobił Krakowak, a ina- 

czej Poleszuk, Każdy stworzył swój tYP.... 

Chcemy być bractwem ludzi dobrej woli, 

patrzących, obserwującypch, czujących # 

kochających. Chcemy poznawać, by po- 

magać; a żeby pomagać, chcemy: dz ałać. 

Działać czynnie — usilnie: ciągłe i na każ- 

dym kroku i na każdem miejscu Rzeczypo- 

spalitej, s 
I to jest geneza ogromnego spontanicz- 

nego ruchu, który początek wzął z krajo- 
znawstwa i tkwi w niem do dziś wszystkie- 

mi korzeniami, Z miłości począł sę regjo- 

nałizm. Z miłości do współpracy i z wiary 

w przyszłość naszego Państwa, z wary ży 

wej i gorącej, z wiary, która „pobudza do 

czynu, każe iamać przeszkody i dążyć do 
zmiany, ... 

Cóż można dodać do tych moc- 

nych i pięknych słów? — Chyba tylko 

rzucić serdeczne: „Szcęzść Bože!“ = 

zapłonić się ze wstydu, jeżeli się nie 

jest członkiem „bractwa ludzi dobrej 

woli“... we 

To określenie „bractwo* nie jest 

pustym dźwiękiem: kto wątpi, niech 

przejrzy jubileuszowy zeszyt „Ziemi*. 

Wymowne są już same nazwiska 
autorów artykułów, oraz głównych 
organizatorów Towarzystwa: nazwi- 
ska te są znane, powszechnie szano- 
wane, zdobiące ludzi, należących nie- 

raz do wrogich obozów politycznych, 
lecz zjednoczonych wspólnem  umiło- 
waniem ziemi ojczystej. 

Jeżeli zaś chodzi o treść artykułów, 
to doprawdy trudno o bardziej „budu- 

jacą”, o bardziej pogodną i radosną. 

Są to przeważnie wspomnienia z 
przed 25 lat inicjatorów Towarzystwa 
zawierające z humorem «i ciepłym 
uśmiechem opowiedziane pierwsze 
przygody młodych krajoznawców, na 
których ze zdumieniem i nieufnością 

spogląda rosyjska policja, pierwsze 
troski, pierwsze triumty, — no i opro- 
mienione pierwszą i ostatnią, jedyną i 
niezmienną — głęboką, szczerą miło- 

ścią do ziemi ojczystej!... 

Niesposób podać streszczenia tych 
artykułów, — trzeba poznać bezpo- 
średnio, aby móc bliżej podejść do 
autorów — najzasłużeńszych człon- 
ków Towarzystwa i zrozumieć, czem 
jest ziemia, którą się kocha, bo zasłu- 
(guje na bezgraniczną miłość, — i czem 
jest „Ziemia“ — sympatyczny organ 
Towarzystwa Krajoznawczego. > 

Ćwierćwiecze „Ministerstwa Pol- 
skošci“ ze względu na ciężkie czasy 

mie było obchodzone hucznie a szu- 
mnie: widomym jego znakiem jest wła- 
śnie jubileuszowy numer „Ziemi*, wy- 
dany pod redakcją p. Jerzego Remera, 
Generalnego Konserwatora ; jednego z 
najstarszych i czynniejszych członków 
Towarzystwa. 

W lecie prawdopodobnie odbędzie 
się w Warszawie zjazd członków 
T-wa, który niezawodnie stanie się 
wielką manifestacją _ nieprzebranej, 

r 
chodowej i sąd uznał konieczność wy- 
płacenia premji asekuracyjnej. Jednak- 
że do sądu zjawiła się zarówno żona, 
jak kochanka zmarłego. Sędziowie pa- 
ryscy uznali, że premja powinna być 
podziełona pomiędzy obydwie. 

Precedens, to precedens. W roku 
a OB jeden ze znanych  francu- 

skich lotników przejechał pewnego ku- 
pca z Syrji, Kupiec nie miał żony, ale 
był zaasekurowany nal życie. Przytem 
miał dwie kochanki. Kobiety były bie- 
dne i żyły wyłącznie na koszt kupca. 
Miały pójść na bruk? Nie. Zwróciły się 
do sądu. Sąd biorąc pod uwagę wyrok 
w pierwszej, tego rodzaju, sprawie 
przyznał im premję, zamierzając po- 
dzielić równo. Aliści jedna z kochanek 
wytoczyła niezwykły argument: Zmar- 
ły żył ze mną 5 dni w tygodniu, a z 
tamtą zaledwie każdą sobotę i niedzie- 
lę. Prawo musi być sprawiedliwe, to 
trudno. Sąd udał się na naradę i rze- 

czywiście wydał wyrok, mocą którego 
ta, która spędzała ze swym przyjiacie- 
lem większość dni w tygodniu, otrzy- 
mała 40 tysięcy franków, niedzielna 
zaś kochanka tylko 30 tysięcy. 

Strasznie sie zżymał na tym proce- 
sie przedstawiciel towarzystwa aseku- 
racyjnego. Ostrzegał on sądy paryskie 

  

SŁO WO 

Przesilenie rządowe we Francji 
Brland wycofa się z życia politycznego 
PARYŻ, PAT. Kryzys gabine- 

towy wywołał w prasie różne 
komentarze i prognostyki. Wię- 
kszość dzienników jest zdania, 
że wobec niechęci radykałów 
wzięcia udziału w gabinecie La- 
vala nowy jego gabinct będzie 
się różnił od dotychczasowego 
tylko drobnemi modyfikacjami. 
Wysuwając kandydatury nowych 

Hitier przeciw 
BERLIN, (Pat). Wczoraj późnym 

wieczorem Hitler wystosował do kanc- 
lerza Brueninga list z zawiadomie- 
niem, że partja narodowo-socjalistycza 
na niezależnie od swego stanowiska 
wobec osoby prezydenta Hindenbur- 
ga odrzuci prcjekt rządu Rzeszy„zmie- 
rzający do przedłużenia mandatu pre- 
zydenta Rzeszy w drodze pailamen- 
tarnej. Równocześnie narodowi-socja- 
1šci wypowiadają się zasadniczo prze- 
ciwko planowanemua przeprowadzeniu P: 
nowego wyboru Hindenburga więk= 
szością 2/38 głosów Reichstagu. Ogło 
szenie tego listu wywołało silne wra- 

ministrów dzienniki powtarzają 
w dalszym ciągu nazwiska Paul- 
Boncoura, jako ministra spraw 
zagranicznych i Tardieu lub Pain- 
ievego jako ministra wojny. W 
każdym bądź razie zdaje się być 
rzeczą postanowioną wycofanie 
się Brianda z życia politycznego, 
przynajmniej na pewien okres 
czasu. 

parlamentowi 
żenie w opinii publicznej. „Vossische 
Ztg.* podkreśla z naciskiem, że od- 
powiedź Hitlera wyróżnia się dodat- 
nio pod względem treści i formy od 
listu Hugenberga. 

PARTJE POPIERAJĄCE 
HINDENBURGA 

BERLIN. (Pa ). Z inicjatywy hr. We- 
$taroa 2dbyła się wczoraj konferancja 
przywódców раг ! ludowej, "chrześci- 
jańsko socjalnej, Landvoiku, stronnictwa 
aństwowego, gospodarczego | bawar- 

skiej partji ludowej]. Zebranie uchwaliła 
wyłonić komitet międzypartyjny w ce* 
lu przygotowania akcji na rzecz kandy- 
datury Hindenburga. 

Rugi w uniwersytecie mińskim 
MOSKWA, (Pat), — Centralny Komitet 

Białoruskiej Partji Komunistycznej. usunął 
z partji i zajmowanego stanowiska profesora 

Jugowa, wykladalącego historję na uniwersy- 
tecie miūskim. Podeirzewano go o sprzyja 
nie idei trockistowskiej. 

Japończycy umacniają się w Mandżurii 
MOSKWA, (Pat). Korespondenci so- 

wieccy donoszą, że po zajęciu Czin-Czou 
Japończycy rozpoczęli umacniać się na 
dobre w prowincji Zehe, zajmując mla- 

sta i oszdy, położone w pobliżu linji 
kolejowej. W najbliższym czasie spo- 
dziewane jest zajęcia stolicy tej pro- 
wincji oraz zagłębia węglowego. 

Czy traktat łotewska-sawiecki 
BĘDZIE PRZEZ RZĄD 

RYGA. (Pat). W dniu 14 b. m. 
odbędzie się posiedzenie komisji spraw 
zagranicznych Sejmu, na którem bę- 

Nielegalny skład 
SOCJALIŚCI ZBROJĄ SIĘ 

WIEDEŃ. (Pat). W czasie rewizji w 
domu robotniczym w dzielnicy wiedeń: 
skiej Ottakring znaleziono 753 karabi- 
nów zwykłych, 6 karabinów maszyno- 
wych, znaczną liczbę części składowych 
karabinów. 12 tys. naboi i znaczną llość 
szabel, sztyletów I t. d. 

Źnaleziono również balony szkiane, 
zawierające materjły chemiczne do 
wytwarzania gazów trujących. 

W czasie rewizji panowało w tej 
dzielnicy wzburzenie. 

RYSKI PRZEDŁUŻONY? 
dzie rozpatrywana sprawa przedłużenia 
traktatu handlowego z Rosją sowiecką, 
wygasającego w listopadzie r. b. 

broni w Wiedniu 
DLĄ OBRONY REPUBLIKI 

Robotnicy komunistyczni chcieli wy- 
wołać zaburzenia, co im się jednak nie 
udało. 

Zarząd stronnictwa socjaidemokra- 
tycznego ogłasza oświadczenie, w któ 
rem mówi, że robotnicy zbroją się dla 
obrony republiki. 

Oświadczenie to zarzuca rządowi, 
iż urządza rewizja tylko u socjaiddemo- 
kratów, nałomiast pozostawia w spo- 
koju tych, Którzy ujawniają czynne 
przygotowania do zamachu. 

Warszawie znowu grozi strajk tramwajów 
Po zlikwidowaniu ostatniego straj- 

ku dyrekcja tramwajów miejskich wy- 
sunęła żądanie zawarcia nowej umowy, 
która zdaniem tramwajarzy, zmienia 
na gorsze warunki pracy. 

Nową umowę zbiorową podpisały 
już związki urzędników tramwajowych, 
natomiast związki robotników przeciw 
stawiają się jej. W ciągu bieżącego ty- 

godnia odbędzie się zebranie  dele- 
gatów związków robotniczych  tram- 
wajów miejskich z wszystkich ugrupo- 
wań, na którem ma nastąpić ostatecz- 
ne porozumienie co do zawarcia umo 
wy. Nie jest wykluczone, że tramwaja 
rze podejmą ponownie walkę, o ile dy 
rekcja nie zrezygnuje ze swych  żą- 
dań. 

wiecznie młodej i radosnej siły, płyną- 
cej z ziemi. 

Towarzystwo Krajoznawcze. ma 34 
oddziały w różnych miastach Polski i 
około 100 kół krajoznawczych szkol- 
nych, które posiadają własny organ p.t. 
„Orbi lot", redagowany przez prof. L. 
Węgrzynowicza, 

Ostatnie wybory do Rady Głównej 
Towarzystwa, przyniosły szereg zmian: 
na czele Rady, jako jej prezes stanął 
p. Marszałek Władysław Raczkiewicz, 

wiceprezesami zostali: znany regjona* 
lista p. Aleksander Patkowski, oraz 
niemniej znany a z Wilnem szczegól- 
nie mocno złączony p. generalny kon- 
serwator prof. Jerzy Remer, jednocze- * 

  

przed tego rodzaju  interpretowaniem 
praw kochanek: nie wolno — mówił 
— traktować kochanek na równi z pra 
wemi żonami! Do czego dojdziemy?! 
Co się stanie, jeżeli przed sądem sta- 
nie jedna, lub dwie żony jakiegoś 
wschodniego paszy arabskiego i 100 
jego kochanek?! — Wymowa repre- 
zentanta towarzystwa nie odniosła 
skutku... 

Ale fabrykant Wiliam  Hayls nie 
chciał mieć kochanki, a chciał poślubić 
uroczą wdowę, którą poznał, posiada- 
jąc własną żonę, nie mniej bodaj przy- 
stojną. Rozwieźć się. Ba, ale chciał to 
zrobić w ten sposób, iżby nie potrze- 
bował płacić swej żonie odszkodowań. 
Mieszkał on w Londynie. Wykombino- 
wał sobie wcale szatański plan: jeżeli 
sąd uzna, że żona jego jest winną roz- 
wodu, tedy nie potrzebuje płacić ali- 
mentów, Co robić? Przyjacielem jego 
był znany tenor i znany zdobywca serc 
niewieścich Daniel. Do niego więc jak 
w dym. Daniel wiecznie potrzebował 
gotówki. Czasy ciężkie. Hayls propo- 
nuje mu 500 funtów za tranzakcję te- 
go rodzaju: uwiedzie mu żonę, zawia- 
domi uprzednio o miejscu i mąż złapie 
(ją na gorącym uczynku. Protokuł i spra- 
wa załatwiona. Daniel starał sie, robił 

  

śnie, jak zaznączyliśmy, redaktor „Zie- 
mi“. 

Nazwiska naczelnych kierownikow 
Towarzystwa są najlepszym i najwy- 
mowniejszym dowodem  energji i ży- 
wotności Towarzystwa i pozwalają z 
nadzieją spoglądać wdal. 

Złóżmy więc szczerą podziękę ini- 
cjatorom i kierownikom Towarzystwa 
Krajoznawczego za dokonany wysiłek, 
wyraźmy nadzieję, że plon przyszło- 
ści będzie równie obfity, jak i dotych- 
czasowy, no i pośpieszmy do „Mini- 
sterstwa polskości” robić najpiękniej- 
szą karjerę, bo kształcić się na amba- 

W. Charkiewicz 

nopoladniouy „DANCING-CZARNA KAWA“ 
oo mógł, zabiegał o względy pięknej 
pani i wreszcie udało mu się ją namó- 
wić, iżby przyszła doń do mieszkania. 
(Zawiadomił Haylsa o dniu i godzinie. 

Mąż zjawił się o porze umówionej, 
a żony niema jak niema. Zniecierpli- 
wiony i wściekły na wierność swej 
małżonki podąża do domu. Zastaje ją 
w trakcie... wkładania kapelusza i w 
palcie. Dokąd idziesz? —, Na miasto. 
— W jaki sposób dowieść jej teraz, 
skoro się tak spóźnia, niewierności. 
Tymczasem ponoć przyszła. Daniel za- 
żądał 500 funtów. Mąż odmówił. Sąd. 
Uwodziciel ogłosił rewelację. Mąż bro 
nił się wprawdzie, iż w ten sposób 
chciał jedynie wypróbować wierność 
żony, ale rozwód doszedł do skutku i 

musiał zapłacić wielkie odszkodowa- 
nia. 

Kupiec Robert Tay również nie 
chciał obecnej swojej żony, a zdarzył 
się z nim wypadek iście niesamowity 
i gdyby nie odpowiedzialność tak po- 
ważnej gazety, jak londyński „Times*, 

trudnoby w to było uwierzyć. Tay je- 

chał pociągiem. - Nagle do przedziału 

weszła pewna piękna pani, która o- 

świadczyła: „Przepraszam, jestem pań 
ską žoną“— „Co takiego'! wrzasnął 

przerażony kupiec. Ale dama oświad- 

RUMUŃSKI PROJEKT PAKTU 
O NIEAGRESJI 

BUKARESZT. PAT. — Po nawią- 
zaniu kontaktu pomiędzy rumuńskim 

charge d'affaires w Rydze p. Michałem 

Sturdzą i delegatem sowieckim Stomo 

niakowem, przedstawiciel Rumunji wrę 

czył reprezentantowi Sowietów rumuń- 

ski projekt paktu o nieagresji. W cza- 

siė drugiego spotkania obu  delega- 
tów przedstawicieł Sowietów przedsta 

wił kontrprojekt. W czasie trzeciej kon 

ierencji delegat Sowietów przedstawił 

rozmaite formuły, które z kolej uznane 

zostały przez stronę rumuńską za nie- 

dające się do przyjęcia. W chwili obec 

nej sytuacja jest bez zmiany. 

KOMISJA STUDJÓW 
EUROPEJSKICH 

GENEWA. PAT. — Wobec tego, iż ża- 

den z rządów nie sprzeciwił się propozycji 

Brianda na odłożenie sesii komisji studjów 

europejskich, sesja ta została odroczona, Da- 

ta zebrania kom'sji studjów będzie ustalona 

później, 

NORWESKIE CŁA OCHRONNE 

OSLO, PAT, — Pariament norweski na 
tajnem posiedzeniu przyjął ustawę, podwyż- 
szającą czasowo stawki celne na wszystkie 
towary, importowane do Norwegji o 20 proc, 
w stosunku do stawek obowiązujących obec- 
nie, Stawki celne na cukier i kawę uległy 
zwyżce o 15 proc. Wyłączono z podwyżek 
celnych przywóz motorów oraz maszyn rol- 
niczych, 

RADYKALI NIE POPRĄ LAVALA 

PARYŻ, — PAT. Członkowie gru- 
py socjalnych radykałów, obecni w Pa 
ryżu, postanowili jednomyślnie odrzu- 
cić propozycję współpracy z Lavalem. 
Po odbytej rozmowie z Lavalem Her- 
riot oświadczył, iż osobiście jako de- 
putowany będzie popierał Lavala we 
wszelkich kwestjach, dotyczących inte 
resów narodowych. 

NAPAD NA PLEBANIĘ 

POZNAŃ, PAT, — Ubiegłej nocy na ple 
banję ks. dziekana Pietrzyckiego w Radmi- 

nie wtargnęło 2 zamaskowanych bandytów z 
nożami. Ksiądz stawiał bantytom opór, uległ 
im jednak w końcu z powodu osłabienia, ja 
kiego doznał po otrzymaniu kilku ran, Ban- 
dyci zrabowali szereg przedmiotów, 

16-LETNI HERSZT WŁAMYWACZY 

BERLIN, PAT, — Policja wpadła na trop 
bandy młodocianych złodziei w Berlinie, 

działającą pod płaszczykiem klubu sportowe 

go. Organizacja ta istniała od roku i skła- 

cała się z 16 młodocianych członków. Na jej 
czele stał 16-łetni chłopiec, który: kierował 
wyprawami złodziejskiemi,  Zdobycz była 
dzielona między członków organizacji, W. ro 

ku ubiegłym okradziona została jedna z ber- 

lińskich strzelnic, Skradzione karabiny odna- 

ieziono podczas rewizj* w mieszkaniu her- 

szta i członków bandy, 

SŁONIE OFIARAMI POŻARU 

ANTWERPJA, PAT, — Ubiegłej nocy 
wybuchł pożar w tutejszym cyrku, niszcząc 
magazyn oraz budynek, w którym znajdo- 
wały się słonie. Kilkanaście słoni doznało 
ciężkich poparzeń. Szkody obliczają na 4 mi 
Ijony ir, 

TORNADO NAD MISSISIPI 

BIRMINGHAM (stan Alabama), PAT, — 

Na pograniczu stanów Alabama i Missisipi 

szalał wczoraj wieczorem tornado, który wy 
rządził wielkie spustoszenia, Kilka osób po- 
niosło śmierć, zgórą 100 zostało rannych. 

W sali gimn. J Lełeweia 
ul. Mickiewicza 38. 

JASEŁKA 
dnia 9, 10, 16 i 17 stycznia r. b. 

początek o godz. 17. 

vyr 

  

  

czyła zupełnie spokojnie, iż jest istot- 
imie jego żoną i posiada wszelkie do- 
kumenty stwierdzające prawdomów- 
ność jej słów. Tay przypuszczał, że ma 
do czynienia z umysłowo chorą. Nie 
miał bowiem od urodzenia żony i po- 
zostawał w błogosławionym stanie ka- 
walerskim. Dokumenty jednak posia- 
dane przez spotkaną damę  rzeczywi- 
ście udowodniały naocznie jej przyna- 
leżność do niego jako męża. Spór trwał 
w przedziale przez, czas dłuższy. Wre- 
szcie zniecierpliwiony kupiec, wezwał 

na pierwszej stacji policję i kazał spi- 
sać protokuł, oskarżając nieznajomą o 
oszustwo, względnie szantaż. — Ko- 
bieta natomiast z zimną krwią udowo- 
dniała, że pan Tay chce ją porzucić, 
że chce bez opieki na dworcu kolejo- 
wylm pozostawić rodzoną żonę. Policja 
była skonsternowana, wreszcie stanęła 

po stronie... kobiety. Skończyło się na 

tem, iż kupca niemal nie aresztowano, 
a prawomyślni policjanci oburzeni po- 

stępkiem „męża chcieli go pobić. Z 

całej opresji. Tay wyszedł cało, ale z 

— żoną. 

Co było robić. Kupiec oświadczył, 

że jedzie do Brazylji, gdzie istotnie 

wiodły go interesy handlowe. „Żona” 

oświadczyła, iż chce jechać razem. Po 

Występy artystyczne. 

Panie wylosowują premje 

W WIRZE STOLICY 
NIC NIE UMiEJĄ, ALE POJECHALI 

W poniedziałćk o 7-ej wieczór na Dyna- 

sach 2000 osób, nie mając cierpliwości cze 

kać aż jedna kasa obsłuży wszystkich — 
przewróciio kilku bleterów i hurmem wdar 
ło się na ślizgawkę. Reprezentacja Połski, 

ekipa olimpijska miała rozegrać ostatni mecz 
hokejowy z teamem Warszawy. 

Gdy <limpijczycy wyszli w amarauto- 

wych koszulkach, gdy gruby Stogowski za 
tarasował bramkę, gdy Krygier, Sabiński, 
Mauer i inni lekceważąco demonstrowali 
strzały, myślano, że  zmiażdżą Warszawę, 
reprezentowaną przez młodych grajków, od 
padków z AZS-u ; Legji, biedaków, co nie 
gray w tym sezonie, i 10-ciu razy, bo mro 
zu, jak niema tak niema, : 

Zaczął się mecz, I od pierwszej do ostat 
niej chwili był jedną wielką nędzą. Pogar- 
dżani warszawiacy nie mają żadnej techni- 
ki, faktycznie stoją fatalnie, nie grak też 
zbyt ambitnie, bo przecie — tam są ich 
koledzy klubowi — lepsi,... S 

A jednak mieli przewagę przez dwie ter 
cje. Jeśli kto robił użytek z giowy, torwłaś- 
п:е warszawiacy; pierwsza tercja 0:0; w 
drugiej Warszawe strzela zasłużenie goła 
—l:0; Stogowski jest zawsze efektownym 
klownem, dobrym, póki nic nie ma do ro- 
boty, 

Reprezentanci mają szczęście i w ostat- 
niej tercji wyrównywują, Nie pokazał nic, 
ani szybkości, anf zgrania, ani pomyslowo- 
ša, strzelać nie umieją, kiwać jeszcze mniej 
Adamowski jeszcze dziś byłby o klasę iep- 
Szym od tych gamoni. Zresztą każdy przy- 
zna, że nasza zeszłoroczna reprezentacja 
krynicka była lepsza od obecnej —  Tupal 
Ski prowadził atak, Krygier wprowadza tyl 
ko chaos. A taki Sabiński, co nigdy do 

bramki nie dochodzi, Ludwiczak sztywny, 
jak kolek, Mauer bezmyślny, — poco te 
łatki jadą do Ameryki? Dostaną od kanadyj 
czyków i Amerykanów, ie tamtym się spo 
doba, od Niemiec też oberwą — niema dru- 
żyny, z którą mogliby wygrać, bo — nie- 
ma ataku, strzelen'e bramki może być dzie- 
iem tylko szczęścia, 

Publiczność przyszła w nastroju uroczy- 
stym żegnać olimpijczyków,. ale, widząc, co 
to za patałachy i kpy, — dała foigę drwi- 
nom: 

-— Do Pułtuska jedźcie, nie do Ameryki! 
— wolano, 

— Te, Krygier, naucz się grać... 
— Ale Olimpjada..,, 
Jeżeli kołonja polska w Ameryce się nie 

zniechęci po klapie naszych hokeistów, to 

będzie bardzo dobrze, Bo pierwsi nasi olžm 

pijczycy są do luftu, Narciarze z pewnością 

spiszą się lepiej. 
W godzinę po niefortunnym meczu cała 

ekspedycja wyjechała do Lake Placid, 
Karol, 

  

Tylko mrugnął oczyma | 
W Rosji zjawiają się oszuści, twierdzący, 

że są Leninami, Każdy z nich opowiada, iż 

bynajmniej nie umarł, tylko zemknął z Mo- 

skwy, ażeby uniknąć zemsty swego najgor- 

szego wroga Stalina, Chłopi wierzą w te 

brednie i opowiadają sobie na ucho, że w 

mauzoleum  leninowskiem jest pochowany 

zupełnie kto inny, podczas, gdy w rzeczy- 

wistości założyciel nowej Rosji potajemnie 

ciągnie przez. Sowiety, ażeby obwieścić „no 

wą naukę" i przygotować powstanie prze- 

ciwka uzurpatowi Stalinowi, 

Jeden z tych najwpływowszych Leninów 

nosi brodę, na głowie ma wysoką czapę fu- 

trzaną, ażeby zmienić się nie do poznania. 

jeden z rosyjskich pisarzy opowiada o 

następujcem przeżyciu w pewnej wsi w tam 

bowskiej gubemtji, Tamtejsi chłepi opowia- 

dali mu, że dzień przedtem był u nich Le- 

nin, Z brzaskiem dnia opuści wieś w niewia 
domym kierunku, Na pytanie, skąd ©ni wie 

dzieli, że to jest Lenin i czy on im to po- 

wiedział, oświadczyli oni: 

— Nie, on tego nam nie powiedział, ani 

słowa z nami nie 'mówił, tylko ciągle mrugał 

do nas oczyma, ,. 
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kilkunastu godzinach niesamowita zai- 
ste para małżeńska znalazła się na 
okręcie, w jednej luksusowej kabinie 
pierwszej klasy. — Cóż stało się po 
kilku dniach? Oto pan Tay został naj- 
prawdziwszym mężem swojej żony. 
Zakochał się w niej, a po wylądowa- 
niu udali się przedewszystkiem do ko- 
Ścioła, gdzie małżeństwo zostało za- 
warte formalnie przed Bogiem. 

Skąd się o tem dowiedział reporter 
„Timesa“, co tajemnicza dama wyzna- 
ła swemu wybranemu, nie wiadomo, 
rewelacje jednak sięgają dalej i głoszą, 
że żona z nieprawdziwego przypadku 
wyznała swemu mężowi, że jest rosyj 
ską hrabiną Tatjaną Bogulską(?), że 
nie czuła się w Anglji bezpiecznie, że 
musiała uciekać pod  przybranem na- 
zwiiskiem, a znając z widzenia Tay'a, 
który jej się bardzo podobał, wyrobiła 

sobie fałszywe dokumenty na jego 

imię. — A więc tym razem, mimo 
wszelkich cech przestępstwa, sprawa 

skończyła się nie w sądzie, ale w ko- 

ściele. — Takie to są dziwne koleje 
pożycia małżeńskiego. aż. 
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Sezon jubileuszowy 
teatrów miejskich 

Z. A.$.P. w Wilnie 

W październiku r. ubiegłego minę 
ło 25 lat od chwili powstania stałego 
polskiego teatru w Wilnie. Z inicjaty- 
wy prezydenta miasta Folejewskiego 
zawiązał się Komitet, który przeniósł 
uczczenie tego ważnego momentu kul 
turalnego w historji Wilna na drugą 
połowę lutego rb. 

Główne uroczystości skupią się w 
teatrze, przy współudziale założycie!- 
ki teatru w Wilnie, p. dyr. Nuny Mło 
dziejowskiej - Szczurkiewiczowej i 
dyr. B. Szczurkiewicza. Jubileuszowy 
więc sezon obecny, walcząc z trudno” 
ściami kryzysowemi,, przy okrojonych 
subwencjach, zawsze zmiennych i nie 
ustalonych gustach różnorodnej publi- 
czności teatralnej, ma nielada ciężkie 
zadanie. 4 

Ujrzeliśmy szereg utworów o war 
tościach nieprzemijających,  najszia- 
chetniejszego gatunku, że choćby 
wspomnieć „Horsztyńskiego", „Różę”, 
„Geldhaba*, „Pannę Mężatkę*, „Dzień 
październikowy” i inne, o tendencjach 
czystych, weszliśmy w okres lżejszej 
komedji karnawałowej, nie tak znów 
pośledniego gatunku i spotykamy się 
z nową zapowiedzią kierownictwa, 
nietylko ciekawą, lecz świadczącą 0 
pewnej myśli i planowości iubileuszo- 
wego sezonu. A więc mamy ujrzeć w 
najbliższym czasie utwór G. Zapol- 
skiej „„PPanna Maliczewska' jako  ро- 
kłon prochom autorki, której teatr ma 
w rozwoju swym niejedno do zawdzię 
czenia; następnie w 8-miu mocnych 
obrazach przesunie się przed widzami 
współczesny utwór węgierski „Mam 

lat 26“ Mihaly'ego, jako krzyk dnia 

dzisiejszego; zapoznamy się z nowym 
utworem wybitnego talentu J. Szaniaw 
skiego „„Fortepian*, pociągniemy haust 
najszlachetnieįszego humoru 1ieśmier- 

telnego W. Szekspira z kapitalnej 

komedjj „Wieczór Trzech Króli'*; pro 

jektowany jest „Don Carlos" —— Szyl- 

lera w niepospolitej podobno warto” 

ści tłumaczeniu K. Iltakowiczowny; 

głębokie misterium współczesne „Ec- 

ce Homo" — Ewy Szelburę Zarębiny 

i „Car Lenin* utwór Porche'go o głęb 

szej wartości i objektywnym stosunk 

autora. ° 

Ze lżejszego repertuaru w Lutni 
płeć piękna delektować się będzie 
pogodną, miłą komedją Hirschfelia— 
„Ta, której szukamy'*; ostatnią kon e- 
dją A. Grzymały Siedleckizga — „Ich 

synowa“ i beztroską fraszką Labicha 

— „Słomkowy kapelusz*. Sądząc z 
dotychczasowej działalności kierowni- 
ctwa, które dba troskliwie o poziom 
wystawionych utworów i w tych cięż- 
kich czasach o oprawę, spodziewać 
się możemy w najbliższych tygod- 
dniach szeregu ciekawie zapowiadają- 
cych się premier. 

CenyNtiu zniżone! 
W związku z urządzeniem własnych 

składów połączonych z torem ko- 

lejowym mam możność 

obniżenia cen węgla i koksy 
Ш pierwszorzędnych kopalń górnoślą- 

skich konc. „Progress'* 

Przedsięb. Handi. Przem. 

M. DEULL, wwo 
j| Biuro — Jagiellońska 3, tel. 8-11. 

4 Bocznica własna — Kijowska 8, tel. 999. 
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_  Polonista — zesz, -- — 1931 r, Umie 

iętnie i poważnie redagowany organ polo- 

nistów — nauczycieli szkól średnich zawie 
ra następującą treść. Artykuły: dr. W» 
Szyszkowskiego „Opracowanie „Lalki* Pru 
Sa metodą szkoły pracy”, dr. J. Biernackiej 
— „Ogniem i mieczem** w. trzydziestu 

godzinach lekcyjnych", E. Chodeka—,„Nau- 

ka wierszy w szkole powszechnej", dr. J. 

Gołąbka — „Wypracowania polskie", dr. F. 
Alterowej — „Na marginesie artykułu J. 

Grodeckiego", dr. J. Kijasa — „Język oi- 
czysty w szkołach wiedeńskich", 

W dziale sprawozdań znajdujemy cieka 
we głosy prasy na temat nauczania jęz, pol 

skiego oraz wnikliwe oceny książek. Ww 

dziale informacyjno-literackim m. in, wi- 
dzimy artykuł prof, Władysława Arcimowi- 

czą p, t, „Wileńska twórczość literacka lat 

ostatnich — 1927 — 31". 

Świat — nr, 2. M, Szerer mówi o „Fa- 

natykach na zimno”. Garrick daję sylwetkę 

ciekawej połskiej malarki — Tamary Łem- 

piekiej, odnoszącej 'wielke triumfy w Paty- 

żu, ]. Gadomski przesyła korespondencję Z 

Cumarji, St, Goryńska przypomina „dawne 
dobre czasy" w Londynie, K, Makuszyński 
kreśli sylwetkę zasłużonego jub''ata polskiej 
sceny, Józefa Chmielińskiego, Kino, kronika, 
humor. 

Przegłąd Powszechny — styczeń. Pier- 

wszy tegoroczny numer zasłużonego mie- 
sięcznika przynosi następujące :rtykuły: X. 

dr. J. Pastuszki — „Pesymizm rowoczes- 
ny“, dr. inż. St, Micewicza — „Wiedza 
techniczna” w obecnym kryzysie gospodar 

czym, X, St. Podoleńskiego „Na błęd- 

nej drodze. Z zagadnień feminizmu". Ww, 

Arcimowicza -—— „Prawdy Cyprjana Norwi- 

da“, X. dr, A. Mytkowicza — „Katolicyzm 

socjalny w niezawistej Belgii", X. J. Urbana 

— „Sprawy Kościoła”. 

  

wileńrka 
CZWARTEKĘ- 

pzis JĄ 
Hilarego 
jutro 
Pawła 
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Spostrzeżenia Zakładu _Meteorologicz- 
nego U.S.B. w Wilnie. 

Z dnia 13 stycznia 1932 roku, 

Ciśnienie średnie 771, 

Temperatura średnia —05. 

Temperatura najwyższa — 4, 

Tepmeratura najniższa —7. 

Opad w 'mm, — 

Wiatr: południowy. 

Tendencja: stan stały, 

Uwagi: pogodnie, 
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MIEJSKA 
— |]ubiłeusz Teatru Polskiego, — Jutro 

w piątek, o godzinie 7 w., odbędzie się pod 
przewodnictwem prezydenta miasta j. Fo- 
lejewskiego w sałi konferencyjnej Rady Miej 

skiej (Domin'kańska 2) posiedzenie kom- 

tetu obchodu 25-cio Jecia stałego Teatru Poł 

skiego w Wiłnie, 
— Kiedy jest płatna rata podatku docho 

dowego, — Zgodnie z wezwaniem władz 

skarbowych 15 bm. należało wpłacić zalicz- 

kę na 4 raty podatku obrotowego. 

Wobec tego, że po wysłaniu odnośnych 

nakazów, ukazało się zarządzenie prolongu- 

jące wpłacanie tej zaliczki do 15 marca, ci, 

którzy otrzymał: nakazy z terminem 15 sty 

cznia, mogą należną sumę uregulować do- 

piero w Marci, 

ZEBRANIA i ODCZYTY 

— Z Klubu Włóczęgów, — W piątek 15 
bm. odbędzie się w lokalu przy ul, Przejazd 
Nr 12, pierwsze poświąteczne zebranie Klu- 

bu Włóczęgów Senjorów, Początek a godzi- 
nie 19 dla członków, o godzinie 20 dia sta 
łych i zaproszonych gości. Na porządku 

dzienny'm referat M'nistra prof, Witolda Sta 

niewicza pt. „Akcja zwalczan'a bezrobocia 

na Wileńszczyźnie*, Prócz tego oddędzie 

sie w godz, 19—20 dyskusja nad artykuiem 

p. T. Nagurskiego, umieszczonym w świą- 

tecznym numerze „Kurjera W leńskiego". 
— Zebranie Zrzeszenia Lekarzy, We 

czwartek dnia 14 stycznia rb, o godz, 7 

wieczór przy ulicy Wielkiej 46 odbędz'e się 

miesięczne zwyczajne zebranie koła wileń- 

skiego Zrzeszenia Lekarzy Absolwentów U. 

S. B. Porządek dzienny: 1) dr. A, Wierciń 
ski — Epidemjologjia duru plam'stego, 2) 

Sprawa wyborów do Związku Lekarzy Pań 
stwa Polskiego, 3) Wolne wnioski, 

UNIWERSYTECKA 
— Egzaminy magisterskie na  Wydziałe 

Humanistycznym USB, — W okresie egza- 

minacyjnym jesiennym 1931—32, przystąpi- 

ło do egzaminów 172 osób, składając 186 

egzaminów częściowych, z których 159 dało 

wynik pomyślny. Stopień magistra filozofji w 
tymże okresie uzyskało 7 osób. 

AKADEMICKA 

— Komunikat Akademickiego Koła Ło- 

dzian w Wilnie, — Akademickie Koło Ło- 

dzian w Wilnie podaje do wiadomości, że 
zarząd Koła urzęduje w czwartki od g, 7 do 

9 wiecz. i w niedziele od godz. 11 do I w 

południe w lokalu Polskiej Macierzy Szkol. 

nej — ul, Wileńska 23, m, 9, 

— Akademickie Koło Polskiej Macierzy 

Szkolnej, — W lokału Polskiej Macierzy 

Szkolnej, ulica Wileńska 23 m. 9, w czwar- 

tek, od godz, 7 do 9 wiecz, i w niedziele od 

godz, 11 do 1 w południe przyjmowane są 

zapisy na członków organizującego Się Aka- 

demickiego Koła Polskiej Macierzy Szkol- 

nej, które będzie pierwszą tego rodzaju pła 

cówką pracy społecznej na terenie akade- 

mickim, В 

Zwracamy się z apelem do uspołecznio- 

nej młodzieży akademickiej, aby niosła nam 

swą współpracę i zapisywała się licznie na 

członków wspomn'anego Koła, 

— Koło Prawników informuje, że z powo 

du kryzysu, który najdotkliwiej odczuwają 

akademicy, zostały obniżone ceny akademi- 

ckich biletów na Bal Prawników z 6 zł, na 

4 zł. 
A więc wszyscy akademicy na Bał Praw 

ników, który się odbędzie 16-go bm. w 
salonach Kasyna Garnizonowego. 

POCZTOWA 
— Listy do Gdańska, — Urzędy poczto- 

we poinstruowano, że listy wysyłane do 

Gdańska nie winne być opłacane dodatkowo 

na bezrobotnych, jak to ma miejsce we- 

wnątrz kraju, 

RÓŻNE 
— Zarząd Stowarzyszenia Rezerwistów i 

b, Wojskowych w Wilnie, W dniu 10 stycz 
nia rb, w godzinach popołudniowych w % 
kalu Związku Inwaliiów Wojennych R.P. 
przy ulicy Ostrobramskiej odbyła się stara 
uiem zarządu Związku choinka dla dzieci 
rezerwistów, 

W miłym nastroju spędziła liczna dzie- 
ciarnia Armji Rezerwowej, wieczór, otrzy- 
mując podarki ś różnokolorowe czapeczki, 

Zarząd sklada serdeczne podziękowanie 
tym wszystkim, którzy do zorganizowania 
choinki się przyczynili, a wszczególności pp, 
Zofji Świderskiej, Marji Zacharowej, Czesła 

450 K. P. 
sily Wodnej 
do wykorzystania 

1 ЯПОНАГО М 

   
   
  

SŁOWO 

KRONIKA 
wie Baranowskiej, Leokadji Czajkowskiej, 
Apolonji Zdarzyńskiej oraz Katarzynie Michal 
kównie, jak również zarządowi Związku In- 
waldow Woj, R,P, za bezinteresowne wy- 
pożyczenie lokalu oraz pomoc w organizacji 

TEATR I MUZYKA 
— „burza w szklance wody* w Teatrze 

ua Pohulence, — Dziś we czwartek, dnia 
14 stycznia, o godzinie 20 w, po raz 5-ty 
przezabawna komedja Brunona Frąnką pt. 
„Burza w: szklance wody" — świetnie ilu- 
Strująca stosunki w sądownictwie niemie- 
ckiem i środow'sku  malomiasteczkowego 
magistratu, Doskonała gra aktorów  oraz 
piękną oprawa sceniczna sprawiają, iż wido 
wisko to stoj na wysokości zadana. 

Jutro, dnia 15 bm,, © godzin'e 20 w. „Bu 
rza w szklance wody”, entuzjastycznie przyj 
mowana przez rozbawioną publiczność, 

— „Hulla dį Bulla“ w Teatrze Lutnia, — 
Dzś, w czwartek, dnią 14 bm,, o godzinie 
20 w. po raz drugi arcyzabawna farsa F, 
Arnolda i E. Bacha — wprowadzająca widza 
w barwne, egzotyczne środowisko gorąco 
przyjęta przez publiczność premierową, któ 
ra świetnie bawiła się na wczorajszem pierw 
szem przedstawien'u, 

Jutro 15,1 o godzinie 
Bulla“, 

— „BurZa w szklance wody“ przeniesio- 
na do Teatru Lutnia, W sobotę dnia 16 bm. 
a godzinie 20 w. odegrana będzie w Lutni ar 
cywesoia komedja „Burza w szklance wody”, 
którą dyrekcja Teatru specjalnie przeniosła 
z Pohulanki do Lutni. 

GOŚCINNE WYSTĘPY TEATRU MIEJ- 
SKIEGO Z GRODNA, 

„Rywale“ w Teatrze na Pohulance, — 
„Rywale*! Oto sztuka, której tytuł ponuszy 
całe Wilno. I nic dziwnego, Sztuka ta obie- 
gła całą Europę, a w samym Berlnie była 
grana przeszło rok, w realizacji sławnego 
reżysera Piscatora, Treść sztuki stanowią 
przygody amerykańskich żołnierzy, prawdzi 
wie londonowskich typów, którzy bili się 
pod wszystkiemi szerokościami geograficz- 
nemi Świata. „Rywalę” są pochwałą żołnier 
sk'ego czynu, pochwała męskiej wierności ju 
naków, którzy potrafią walczyć z sobą o ko 
bietę, ale na pierwszy zew wojskowej trąb- 
ki, zapominają o tem, że byli wrogami i ra- 
mię w ramię idą na spotkanie wspólnego 
wroga, W „Rywslach' Nknuś Bę%4 pp, Zo- 

— Stanisław Leopold Szpinaiski, laureat 
Konkursu Chopinowskiego, uczeń Paderew- 
skiego, zjeżdża do Wiłna na jedyny występ 
w sobotę 16.1 br., w sali Konserwatorjum 
Muzycznego, W program'e Chopin, Debussy, 
Liszt i in, Bilety sprzedaje „Orbis”, 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie — Zwycięstwo. 
Heljos — Księżniczka Tarakanowa. 
Hollywood — Ben Hur. 
Stylowy — C. K, Feldmarszałek, 
Kino Pan — David Golder, 
Casino — Błędne ogaie, 
Światowid — Dzwonnik z Notre Dame, 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Złodzieje bielizny i tytoniu, — Mali- 

nowskiej Jadwidze (Szeptyckiego 11) skra- 
dzono różnej bielizny wartości 50 zł, Spraw 
czyni kradzieży Bielska Paulina (Legionowa 
158) zatrzymana, 

— Nieznani sprawry po wyłamaniu Ścian 
ki z desek dostali się do budki z wodą so- 
dową Stefanji Stefanowiczówny (Zaułek Śnie- 
gowy 7), skąd skradli wyrobów tytoniowych, 
cukrów, prwa i szprotów na 300 złotych, 

— Koń na chodniku. Na ul. 
Bazyljańskiej wystraszony samocho- 
dem koń chłopski wpadł na chodnik, 
tratując przechodzącego w tym czasie 
Winc. Tomaszewicza. 

Poszkodowanego odwieziono do 
szpitala żydowskiego. 

— Odebrane serwetki. — Do mieszkan a 
Olgi Malikówny (Mickiewicza 33) dostali 
się złodzieje Józef Baiasz (Raduńska 18) i 
Stanisiaw Byl'ński tBeliny 18), którzy skra- 
dli 80 jaj i 32 serwetki wartośc 140 zł. O- 
bydwaj zostal zatrzymani. Skradzione przed- 
mioty znaleziono u Henryka Godwoda (O- 
strobramska 35) i Jana  Wojciechowicza 
(Ostrobramska 25, u których złodzieje skra 
dzione rzeczy zostawili na przechowanie, 

— Trup dziecka. — We wsi Ro- 
wiance (teren 5 kom. P.P.) znaleziono 
trupa dziecka w wieku kilku tygodni. 
Ciało było ukryte w składzie jednego 
z mieszkańców iej wsi. Policja zdołała 
ustahić, że dziecka zostało rzucone 

przez Zofję Zacharewiczównę, pannę, 

lat 23. 

Zatrzymano ją. 

20 w. „Hulla di 

CHODZĘ PO MIEŚCIE 

O SPRAWACH „NIECZYSTYCH 
URBANISTYKI WILEŃSKIEJ 

Istnieje w Wilnie cały szereg spraw, prze 
ważnie z zakresu urbanistyki, nad któremi 
wisi jakoweś złowróżbne Fatum, spraw ają- 
ce, iż mimo wszelkich usiłowań i starań, 

sprawy te nie mogą — ani rusz! — docze- 

kać swego uregułowan'a i wloką się bez- 

nadziejnie całemi latami! 
Niżej podamy smętny  rejestrzyk tych 

grzeszków gospodarki wileńskiej z krót-- 

kiem omówieniem boleściwych dziejów każ- 

dej z ofiar indolencji naszych P, T. „spo- 

łeczników'", „ojców miasta”, i t.p, ludzi do 

brej woli! i 
A więc — na pierwszy ogień — pomnik 

Mickiewicza: 10 lat wałkowania w prasie,; 

Komitety: wielki, maty, zwyczajny, honoro- 

wy posiedzenia tychże: ankiety; konkursy 

artystyczne na projekt pomnika i w rezulta 

cie,, nic, jeśli nie liczyć dz aga Pronasz 

kowego, nad rzeką i grubs sumki, uzbie 

ranej na budowę pomnika! 

   

   

  

  

  

  

Sprawa druga to uwolni: abrarego 

na archiwum kościoła Frai ańsk:Eea, 

Również O lat już ticzy, Artykuły, dele- 

gacje, petycje, pertraktacje i w końcu zno- 

wuż nic! Zdawało się coprawda już kilka 

razy, że oto nareszcie wybła godzina, w 

której naprawiona zostanie krzywda, wy- 

rządzona kościofowi tęmu przez zaborców, 

za każdym jednak razem w ostatniej chwili 

stawało coś na przeszkodzie, tak, że po dziś 

dzień gmach przy ul'cy Teatralnej, do któ- 

rego ma być przeniesione ulokowane w koś 

ciele archiwunf jest jeszcze _ niewykończo 

ny, a roboty wobec kryzysu przerwane! 

Ze sprawą tą wiąże się sprawa księgo- 

zbioru Wróblewskich przy placu Napoleo- 

na, który też n'e może się doczekać adapta 

cji pałacu po-Tyszkiewiczowskiego, prze. 

znaczonego dłań na mocy odpowiedniej u- 

mowy! : A 

A pomnik Syrokomii? Któż © tem dziś 

pamięta?! A wszak przed klku laty ustano 

wiony był nawet 'modeł próbny ra terenie 

Cielętnika, Powstały jednak jakieś trudności, 

zatargi, scysje i sprawa wzięła w łeb. a 

przece rzeczy tej pogrzebać „nie wolno i 

wcześniej lub później musi być zrealizowa- 

oi jeszcze jedna sprawa niezałatwiona, 

niczem larwa potępieńcza, wysadza swój 

szpetny łeb. na forum publiczne, Jeszczešcie 

jej nie poznali To sprawa budowy dworca 

dla autobusów zamiejskich Również kilka 

dobrych lat liczy i gdy oto robotn'cy miej- 

scy po paroletniem grzebaniu skopali nare- 

szcie górę przy ulicy Portowej, w nr SCU, 

przeznaczonem na dworzec, „Zane ka ko 

munikacja autobusowa” z żw а’Жи ze zna- 

nym „funduszem drogowym” zamarła 

jak na śmiech — niemal caikowicie! Zresz- 

tą. dworca też niema! й 

A pogrzebana panorama z tarasu JASZ- 

ty Zamkowej? Po kilku latach zabicia de- 

skami wejśca do baszty, 7 dryto ją proc 

wizeryczrym daszkiem i ra tem kor'ec! A 

wszakże miały być jakieś konkursy, „na 

zwieńczenia szczytu baszty” т podstrzyżen'e 

na/oyt bujnie rozrošnietych „przesłaniaj :q- 

cych wieok na. miasto drzew i t .p.? 

“ |nne jeszcze  up'ory niezrzal: zowanych 

projektów cisną się pod pióro? 

Oto „sielski, anielski" plac przy placu 

Katedralnym, naprzeciw cuk'arni „xudnicl ie 

go, na którym „ma stanąć” już cd kika 

lat okazała kamienica, пагале jfnak jest 

tylko małomiasteczkowy, źle ogrodzny śmiet 

ik! 
= tto „mający być* park 

tarj!. 
: 

Ce; dopiero mówić o pomniku W, 

Witolda!! 

A gdzież to jest „miejska piekarnia me 

chaniczna“, na Legjonowej?! Gdzie nowy 

gmach Kasy Chorych przy ulicy Nowogródz 

kiej, w którym to celu rozebrano tam wiel- 

ką kilkopiętrową kamienicę, by zrobić. miej 

scę pod nowy lokal? A niekończące się ga 

wędy o asfaltowaniu , z których śm'eje się 

kaprawą swą gębą „kociolebka“ rzeczywi- 

stość wileńska?! 

A pożyczka angielska Wina, której ni- 

czem mitycznej Hydrze, mimo tylokrotnego 

jej „finafzowania* przez ojców m'asta, 

wciąż odrasta w Londynie, ścięty w Wilnie 

łeb?! 
Przeciw tym upiorom nie pomoże oj- 

com miasta żadne „a kysz!'”*, żadne „kredo 

we koło" ! Przechodzień, 

    

   

    

nejski na Al- 

Ks, 

Przy braku apetytu, kwaśnem odbijaniu 

się, zepsutym żołądku, upośledzonem tra- 
wieniu, obstrukcji, wzdęciu kiszek, zaburze- 
niach przemiany materji, pokrzywce i swę- 

dzeniu skóry naturalna woda gorzka Fran- 

ciszka. Józefa" usuwa z organizmu substan- 

cje gnilne, zatruwające organizm, Żądać w 

aptekach i drogerjach, 

T ii Aa a 

ARESZTOWANIE BANDYTY ! DEFRAUDANTA 
RZEKOMY INŻYNIER OSKARŻONY O SPRZENIEWIERZENIE, 

OSZUSTWA I NAPAD 

WILNO. — Na dworcu kolejowym 
w Wilnie aresztowano przypadkowo 
pewnego osobnika, w którym rozpo- 
znano poszukiwanego przez policję №- 
belską Wacława Brzozę, rzekomo in" 
żyniera - agronoma. Pracował on do 
niedawna w jednej z większych po- 
siadłości ziemskich w lubelszczyžnie, 
gdzie dopuścił się defraudacji kilku 
dziesięciu tysięcy złotych. 

Przed aresztowaniem Brzoza zbiegł, 
grasując na terenie powiatów hrubie' 
szowskiego i sąsiednich, gdzie dopu- 
Ścił się całego szeregu oszustw natu- 
ry wekslowej. 

Urokonowaniem działałności wyko- 
lejeńca był napad rabunkowy na dom 
ziemianina Bondyra pod  Hrubieszo- 
wem. 

Brzoza widząc, że oszustwa jego 
wychodzą na jaw i policja: coraz bar- 
dziej następuje mu na pięty, zdecy” 
dował się na rabunek, wiedząc, że Bon 

dyr przechowuje w domu większą go- 
tówkę, 

Mając w kieszeni większą sumę 
pieniędzy Brzoza mógł uciec zagranicę. 

Napad nie udał się jednak i bandy 
ta został poznany. 

Pościg za nim narazie nie dał re 
zultatów i policja tamtejsza zwróciła 
się do wszystkich komend z prośbą © 
wszczęcie poszukiwań za zbiegiem. 

Rozesłane były również odbitki fo 

tograficzne i to właśnie pozwoliło po- 
licjantowi  wiłeńskiemu rozpoznać 
Brzozę w chwili gdy przeszedł z pe 

rońu na dworzec. 
Aresztowany przestępca po -Spro- 

wadzeniu go do policji śledczej wy- 

raził jedynie zdziwienie, że tak pręd- 

ko go zdemaskowano, bowiem dotych 

czas był mniemania, że Wilno, to 

„Eldorado złodziejskie". To było przy 
czyną, że uciekając skierował się pro- 

sto do Wilna, licząc, że nikt go tu nie 
zdoła odnaleźć. 

  

Strzały i pościg za uciekającym więźniem 
WILNO. — Przedwczoraj o północy, w 

trakcie odprowadzania do aresztu centralne- 
go zbiegł z pod eskorty policyjnej włamy- 
wacz Józef Bałąsz (Raduńska 18), sprawca 
kradzieży przy ulicy Mickiewicza 33 (o czem 
notowane jest na innem miejscu), 

Eskortujący go post, Łubański rzucił się 
za uciekającym w pogoń, alarmując gwizd- 

kier wartę wojskową przy Dow. Obozu 
Warownego ra placu Jezuickim, Jeden z żoł 
nierzy użył broni palnej, strzelając do bieg- 

nącego Bałasza, czem zinusił go do zatrzy- 
mania, 
Włamywacza pod wzmocnioną eskortą 

juž b“z przeszków odprowadzono do aresz- 

tu. 

Węgiei antracyt dla Polski 
Węgiel sowiecki—antracyt w dal- 

szym ciągu przychodzi do Polski. 
Część węgla „Przedstawicielstwo Han 

dłowe ZSSR* w Stoipcach magazynu 
je w składach, a część wysyła do kra- 
ju. 

Tragiczny powrót z rozprawy sądowej 
TRZEJ CHŁOPI ZABICI PRZEZ POCIĄG 

WILNO, — 12 bm, na 112 km, szlaku 

kelejowega Baranowicze — Lida, na przejeź 

dzie szosy, prowadzącej z Lidy do Biełicy, 

pociąg osobowy, zdążający z Baranowicz do 

Lidy, najechał na furmankę, w: której znaj- 

  

dowalį sie Domejko Michal i Kazuikalo Leon 
ze wsi Porzeczny, gminy bielickiej, oraz jar 

montowicz Władystaw, ze wsi Łożany tejże 

gminy, Wszyscy trzej ponieśli śmierć na miej 

scu. Powracali oni w tym dniu z rozprawy 

sądowej w Lidzie, 

Drugi wypadek na przejeździe 
Zaledwie przeszło kiika dni od za- 

bicia Menakiera na przejeździe Stołp- 

ce — Nowy Świerżeń, wczoraj t. j. 12 
stycznia w obrębie stacji (na przejeź- 
dzie) miejscowy pociąg najechał na 
przejeżdżający wóz gospodarski. Wóz 

został rozbity, a woźnica Dymidowicz 
Aleksander, lat 65, ze Świerżnia, zła- 
mał prawą nogę. Koń zdołał zbiec. 
Chorego umieszczono w miejscowym 
szpitalu. 

Krwawe zajście na jarmarku 
WILNO, Wczoraj w dzień w miasteczku 

Widze podczas odbywającego się tam jar- 

'marku, w grupę stłoczonych koło wozów 

kupujących jakiś osobn'kk oddał kilka strza- 

łów rewolwerowych, Panika ogarnęła więk- 

szość obecnych, którzy szybko poczęli ucie 

kać z rynku , kryjąc się w pobliskich do- 

mach i wzywając policję, ы 

Tymczasem na placu rynkowym dogory 

wał wskutek otrzymanych ran  mieszka- 

niec jednej z okolicznych wsi 23-letni Je- 

rzy Grynkon. 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

„BEN—HUR“ 

„Hollywood““ 

54 filmy małe + wielkie, są obrazy cie- 

Cztery postrzały jakie otrzymał spowodo 
wały znaczny upływ krwi i komplikacje we 

wnetrzne, tak, że ranny, gdy go przewiezio 

no do szpitała, dawał już tylko słabe znaki 

życia, 

Sprawca zabójstwa 25-letni józef Ławry 
janiec bez sprzeciwu dał się aresztować i 

zeznał przęd policją, że strzelał nie do pu- 

bliczności, lecz wyłącznie do Grykona, kie 

rując się zemstą. 

rując się zemstą, przyczynę której areszto 

wany nie chce ujawnić, 

  

Z SĄDÓW 
SPRAWĄ JÓZEFA jODKI 

W dniu 22 bm. Sąd Okręgowy w 
Wilnie rozpoznał sprawę Józefa Jodki, 

kawe i nieciekawe, ale takich, jak „Ben- oskarżonego o przynależność dą K. P. 
Hur" jest mało.- Na podiożu biblijnem roz- Z. B. Oskarżony ten był znanym dzia- 
wija się ogromna panorama życia społeczeń 
stwa żydowskiego i rzymskiego w: pierw- 
szych latach Chrystusa, Młody Żyd, szła- 
chetny ks'ążę Juda Ben _ Hur, chce spra- 

łaczem robotniczym na terenie. Wileń- 
skim. 

Działalność swoją rozpoczął w ro- 
wiedliwości i szczęścia dla swego ludu. Ale ku 1928, kiedy to był członkiem Ch. 
sam zostaje niewinnie skazany na męki 
galerach, Żyje nadzieją zemsty, choć na- 
dzieja ta jest złudna wobec żelaznych pęt 
niewoli rzymskiej, Przypadek uwainia Ben- 

w D.-kiego Związku Robotników igły. 
Pod jego wpływem Związek odrzucił 
stary statut i zatwierdził nowy bar- 

Hura. Napad korsarzy i wdzięczność patry dziej radykalny. On także zorganizo- 
cjusza — wodza floty rzymskiej, otwierają wał komunizujący Związek  Robotni- 
przed Ben-Hurem świat. Zdobywa nagrody 
na igrzyskach, posiada łaskę Cesarza, ale w 
duszy ma mrok, Matka i siostra zginęły. 
Szuka więc je w dalekiej  Antjochji, 
Spotyka dawnego swego sługę Simonidesa 
i piękną jego córkę Rachelę. 

Nić sympatji zmienia się w miłość. 

Silny Ben _ Hur pokonuje zagorzałego 
sławę, swego wroga Messalę, ma w ręku 

ków lgły. Jemu też przypisują prze- 
prowadzenie ostatniego strejku w obu 

u hutach wileńskich. Po ukończeniu strej 
ku oskarżony z ramienia PKZB został 
wysłany na pracę partyjną do Białego” 
stoku, gdzie też został ujęty przez wła 
dze bezpieczeńswta. Proces ten budzi 

bogactwo, ale tęskni.. Szuka wciąż matki zrozumiałe zainteresowanie w sferach 
i siostry, które okryte 

ca zdrowie chorym niewiastom, łączy rozbi 
tą rodzinę, Ben - Hur chce walczyć i uwoł 
nić prowadzonego na śmierć Króla Świata, 
1ecz dowiaduje się, że Królestwo Jego nie 
jest z tego Świata... — Streściłem monu- 
mentalny ten film — aby dać choć zgrub- 
sza podkreślić nieprzebrane bogactwo mo- 
tywów w nm zawartych. — Reżyserja Fre 
da Niblo jest czemś wspaniałem, Od dro- 
biazgowo obmyślanych szczegółów — do 
potężnej machiny dekoracyjnej, od pełnych 
ekspresji scen solowych, do przewspania- 
łych ruchów mas! Wzrokowo rzadko który 

film da tyle mocnych wrażeń, Dorobiona ilu- 
stracja dźwiękowa mogłaby wcalę nie ist- 
nieć, choć znakomicie spełnia swoje zada- 
nie, 

Zwykle w filmach szwankuje treść, Tu 
widz pochłonięty jest i zacekawiony intere 
sującym wątkiem, — W różnobarwny splot 
scen wpleciono emocjonujące wstawki. 

Takie wyścigi kwadryg na długo pozo- 

staną w pamięci, taki moment pożegnania 

śpiącego Ben-Hura przez trędowatą matkę 
i córkę — ma wielkie napięcie uczuciowe, 

Dałoby się wynaleźć mnóstwo drobnych 
szczegółów, świadczących o kulturze este- 
tycznej reżysera, lecz jest to zbyteczne, Ob 
raz mówi sam za siebie, przynosi zaszczyt 
twórcom i wytwórni, — a w historji kine- 
matografjj zaznacza się, iako punkt zna- 
mienny, Pamiętać trzeba, że „Ben-Hur* nie 
dziś został wykonany, a dobrych parę lat 
temu, — Ramon Novarro , jako Ben-Hur, 

jest lepszy od wszystkich swoich innych 
kreacyj. Zresztą na tym filmie ugruntowa- 

ła się jego sława, 
Dla lepszego podkreślenia wartości 'obra 

zu dai „Hollywood“ stare dodatki, PAT.--a, 

wymienione z „Heljosem”, Tad, C, 

DR. ZELDOW*ICZ 
chor. skórne i weneryczne, narządów 

moczowych 

Mickiewicza 24 
POWRÓCIŁ 
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SPORT 
CIEKAWA IMPREZA BOKSERSKA 

| W dniu 24 bim, będziemy mieli ciekawą 
imprezę bokserską, Będzie nią mecz bok - 
serski Warszawa- -Wilnc, Jest w tej zapo- 
wiedzi może nieco przesady, gdyż przeciwi- 
nikiem wileńskiej drużyny będzie nie 70pre 
zentacja Warszawy, a tyłko drużyna olo- 
nji, zresztą drużyna doskonała, mistrz akrę- 
gu, a ostatnio znajdująca się w doskonałej 
formie, na co wskazuje szereg zwycięstw. 

Nasi zawodnicy będą mieli ciężką robotę, 
Jak nas informuje wydział sportowy 

związku okręgowego, zawody odbędą się w 
sał; żydowskiego teatru ludowego (Ludwi 

sarska 4). 
Pomysł dobry, gdyż patrząc przez palce 

ną antysanitarny stan teatru tego, nałeży 
przyznać, że jest to jedyne miejsce, gdzie 

Ak. 

  

mogą się odbywać tego rodzaju imprezy, 
ściągające znaczną ilość widzów, ||| 

Mecz rozpocznie sę 5 godz, %, a pro- 
gram jego przewiduje siedem walk. 

Jakoby warszawiacy przyjeżdżają w raj 
siłniejszym składzie z Kazimierskim, Gosem 
ł Mizerskim, (t) 

| siostr , trądem bliskie są robotniczych Wilna, 
śmierci, — Cud Zbawżciela świata —wra 

UNIEWINNIENI PRZED SĄDEM 
APELACYJNYM 

W. dniu 6 listopada 1930 r. do posterun- 
ku PP, we wsi Prostaki, zgłosił się właściciel 
szynku w tejże wsi i zameldował, że po wyj 
Ściu z szynku gości znalazł na podłodze 2 u- 
lotki komunistyczne, $ 

Przeprowadzone dochodzenie wstępne u- 
staliło, że gośćmi tymi byli Jan Dorodziej- 

‚ zyk, Paweł Chilmanowicz, Michał Kot i Szy 
mon Woronko, Jako podejrzewani o а- 
leżność do Kompartji na terenie Pó A 
czyńskiego zostali oni aresztowani, 

Oskarżenie utrzymało się względem pierw 
szych dwóch z art, 102 KK, a względem 
pozostałych zastosowano art, 132 KK, za 
przechowywanie bibuiy, 

w połowie października r. ub, Sąd Okrę 
gowy w Lidzie zmienił kwalifikację prawną 
ich czynu i skazał Dorodziejczyka, Chilma- 
nowicza i Kota po 6 miesięcy twierdzy, a 
Woronkę na 3 miesiące, : 

Sąd Apelacyjny po rozpoznaniu całokształ 
tu sprawy i wysłuchaniu wniosków stron 
wszystkich oskarżonych uniewinnił, ° 

SKAZANIE SZPIEGOW 
_W. dniu wczorajszym Sąd Apelacyjny w 

Wilnie rozpoznał sprawę 'm'eszkańców wsi 
Chocieńczyce, pow. wilejskiego, S$, Fiwiłno 

i S. Chaweckiego. . Obaj od roku 1929 do 
końca 1930 r. zbierali i dostarczali wywiado 
wi sowieckiemu informacyj o stanie liczeb- 
nym i osobowym wojsk polskich na terenie 
pow. wilejskiego, 

Dzięki ora konfidencjonalnym 
szpiegów ujęto i lano do @; zycji Ё 
sądowych, 2 e 

2-go paźdzernika 1931 r. wyrokiem Są- 
du Okręgowego w Wilnie S, Fiwilko został 
skazany na 8 lat, zaš J. Chawecki na 12 lai 
ciężkiego więzienia, 

Od wyroku tego oskarżeni odwołali się 
do Sądu Apelacyjnego, który po rozpozna- 
niu sprawy w dniu wczorajszym wyrok Są- 
du Okręgowego uchylił i skazał S, Fiwiłkę 
na 6 lat, a J. Chaweckiego na 8 lat ciężkie- 
go więzienia, 

Radio wileńskie 
CZWARTEK, DNIA 14 STYCZNIA 1932 R. 

11,58 sygnał czasu; 12.10 komainikat me- 
teorotogiczny; 12,15 „Co dają związki nodo 
wlane" — odczyt z Warszawy 12,35 pora- 
nek szkołny z Warszawy; 15,00 program 
dzienny; 15,05 komunikaty z Warszawy; 
15,25 „Wśród książek" — pogadanka z War 
szawy; 15,50 audycja dla dzieci z Warsza- 

  
  

wy; 16,02 audycja dla dzieci: „Historja o 
Złotogłówku i Durzyludku" — opowiadanie 
Cioci Hali, ix mysikróliku i strzyżyku, Trans. 
na całą Polskę; 16,40 codz. odcinek powie- 
Warszawy; 16,40 codzienny odcinek powie- 
ściowy; 16,50 Muzyka z plyt; 17,10 „Zmien 
ine losy pomnika Mickiewicza w Wilnie" — 
odczyt; 17,35 koncert kameralny w wyko- 
nania kwartetu Dubiskiej; 18,50  komun. 
Akad. Koła Misyjnego; 19,00 „Skrzynka 
pocztowa Nr. 184" z okazji 4-lecia Rozgłoś 
nek szkolny z Warszawy; 15,00program 

ni Wileńskiej — Witołd Hulewicz dyr. proi 

gram, R. W. 19,20 Muzyka z płyt, 19,30 

Program na piątek i rozmaitości, 19,45 Pra' 

sowy dziennik radjowy z Warszawy, 20,00 

„Perpetuum mobile" — feljeton z Warsza 

wy wygłosi M, Centnerszwer. 20,15 Pogad. 
muzyczna z Warszawy, 20,30 Koncert ju- 

gosłowiański z Belgradu, Zagrzebia i Lublany *



Święty Mikołaj 
W MIEJSKIEM PRZEDSZKOLU 

Już dawno minęły święta Bożego Naro- 
dzenia, a Św, Mikołaj przeszedł wzdłuż i 
wszerz całą Polskę odwiedzając rodziny, 
szkoły i tych wszystkich, którzy nań czekali. 

Gdy może już m wielu z dzieci zatąrły 
się wspomnienia tych jasnych chwił — to 
u dzieci z l-go niejskiego przedszkola po- 
zostaną jeszcze diugo — długo. 

Nie dalej, jak w dniu 11 bm. zebrane w 
Małej sali miejskiej, dzieci wraz z rodzicami 
tczekiwali przybycia Św. Mikołają, uprzedzo 
ne o tem przez swe nauczycelki — p. Cz. 
Osiecką i p. W. Buszówną; nauczyły się 
ślicznych wierszyków, kolend i tańców — 
grzeplatanych ilustracją muzyczną. Ich dzie 
Gnne głosiki « odtworzone przez nich role, 
budziły coraz to nowe oklaski, wśród zebra 
nych gości. Zwłaszcza „Kąziukoweczka" о- 
bok umorusaneg?  „kominiarczyka“ cieszy 
a się wielką sympatją, Taniec krasnoludków 
i śnieżynek, bardzo starannie opracowany 

krakowiąk, deklamacja górala, chór pasterzy, 

śpiew trzech króli, aniołów i pokaz gimina- 

styczny uczennic przedszkola i wreszcie ży- 

wy abraz wypełnił program, 

Po przedstawieniu, przy jarzącej się świe- 

czkami choince, udekorowanej przez obie 

natrczycielki zabawkan, rozpoczęty się dzie 

cięce gry. 
Jakaż radość zapanowała. gdy po pewnym 

czasie biaiy staruszek, postukując berłem 
wikroczył do -sali, Raz po raz z dużego ko 

sza wyjmował paczuszki wywołując nazwi- 

ska, a wycągnięte rączki zabierały je, dz'ę- 

kując wdzięcznym dygiem i roześmianemi 

Qczętąmi za podarek, 

A cóż tam było? O! oprócz słodyczy zna 

lazły tam dzieci pończoszki, chusteczki itp. 

rzeczy, tak potrzebne im, a których mógł 

w'edzieć tylko $-ty Mikołaj, : 

Tą drogą naležy wyrazić wiełk'e uznanie 

6bu paniom: kierowniczce przedszkola "niej 

skiego p. Cz. Osieckiej i p. W, Buszównie 

za ich pełną oddania się prącę, a owocną w 

czyny dla dobra małych ©bywateli, A, C. 

DYYYYYN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Walerjan Cnarklewicz 
Zmierzch Unii Kościelnej na Litwła 
i Białorusi—szkice historyczne zł, 6,— 

Piacyd Jankowski (John ot Dycalp)-— 
życie i twórczość .  . zł. 18— 

Bez steru i busoli (Sylwetka 

  

    

  

   

                      

   

x prof. Michała Bobrowskiego) 2.— 

Ostatnie lata Alumnatu Pa- 
piesklego w Wilnia 8.58 

„Žyrowlce—task krynice 0.48 
Pierwsze trudy I walki wi- 

leńskich kolejarzy . ‚ ū.88 

SKŁAD GŁÓWNY w KSIĘGARNI 
ŚW. WOJCIECHA w WILNIE 

YWYYYVYYYYVYYYYYVYVYVVYN 

ZE ŚWIAT 
HITLER KONTROLUJE 

MAŁŻEŃSTWA 
Adolf Hitler, jako wódz oddziałów 

szturmowych _ nacjonal - socjalistycz 
nych, ogłosił dnia 31 grudnia 1931 r. 

  

  

rtotpecka 
— Samobójstwo, W dniu 10-1 1932 r, w 

majątku Dotmatowszczyzna gminy  Żucho- 
wickiej Turko K. lat 29, mężatka dokonała 
samobójstwa przez powieszenie się w Swo- 
jem meszkaniu, Przyczyna samobójstwa wy 
nikła na tle nieporozumień małżeńskich, 

— Echa spisu ludności, Przeprowadzony 

drugi sps powszechny ustalił liczbę ludno- 

ści zamieszkała na terenie powiatu, wyno- 
szącą 99635, w której 691 zapisano jako cza 

sowo obecnych. Teren powiatu Stołpeckie- 

  

go miałby zatem liczbę stałych  mieszkań- 

ców wynoszącą 98944, 

— Wykrycie talnej gorzelni, W tych 

dniach posterunek PP. w Nalibokach wy- 

krył aparat da pędzewa samogonki, należą 

cy do Bartoszewicza Bernarda mieszkańca 

osady Kozl'ki, gm. Iwieniec,, 2 

Aparat wraz z 200 litrami zacieru skiero 

wano do inspektora akcyzy w Stołpcach, 

  

— Zebranie kolonji ukraińskiej w Stoni- 

mie, — Nieliczne grono ukraińsk'ch emigran 

tów politycznych odbyło onegdaj zebranie, 

przy udziale okoio 20 członków, Po omó- 

wiemiu aktualnych spraw bieżących, doko- 

nano wyboru nowego zarządu oła, do któ- 

rego. wszeli: _ Konstanty Brodowski jako 

prezes, Mohyto Dymitr — sekretarz i Te- 

słuk Trofm — skarbnik. Z 

— zagadkowy zgon 80-1etniej 

staruszki, — W dniu 9 bm, zmarła w 

Zołociejewie pod Dereczynem 80-letnia Na 

dzieja Leszczyk z nieustalonych dotąd po- 

wodów, Sp * 

Zgon poprzedziła zacięta kłótnia zmarłej 

z dynem Janem, który zbił matkę po twa- 

rzy, Dochodzenie prowadzi policja, 

— Impreza Albertynskiego Strzelca na 

rzecz beZrobotnych. W dniu 9 bm, Związek 

Strzelecki w Afbertyn'e urządził wieczorek, 

na program którego złożyły się: odegrane 

utwozów scenicznych pt. „Chrapanie z roz- 

kazu“ i „Występ na prowincji”, po przedsta 

wieniu zabawa taneczna, 

Dochód z wieczorku przeznaczono na 

rzecz miejscowego komitetu do spraw bez 

robocia i cele własne, > 

Inicjatywa organizatorów przyjścia bezro 

botnym z pomocą zastuguje na podkreślenie 

i naśladownictwo, 

— Nareszcie ślizgawka przy remizie_stra 

žackiej, — Trwające tu od kilku dni mrozy 

pozwoliły na ostateczne wykończenie prac, 

związanych z urządzeniem ślzgawki i jej u- 

ruchomienie. Nastąpiło ono w dniu 12 bm. 

przy dźwiękach muzyki strażackiej i licznem 

udziale 'udnošci, 

VVvvYVYVYVYvVYvYVYVYVYVYVYVYYVYVYVYVYTYVYTII 

KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA GA 

ZY DAJE — GŁÓD I NĘDZA NIE 
CZEKA! 
nata PK re. B2!RE 

   

  

rozkaz do wszystkich  SZturmoWCOW, „vyyvyvyvevvvvvyvyvYvevYvYvYTYVYVYVYVYYYYYN 
który: stanowi curiosum swego rodza- 
ju. Rozkaz ten dotyczy mianowicie 
"sprawy zawierania związków małżeń- 
skich przez członków oddziałów sztur- 
mowych _nacjonal - socjalistycznych. 
Postanawia on m. in.„iż każdy sztur- 
mowiec otrzymać musi na zawarcie 
małżeństwa specjalne zezwolenie na- 
cjonalistycznego „urzędu rasowego", 
który prowadzić będzie specjalne księ- 
gi familijne, zawierające drzewa ge- 
nealogiczne każdego szturmowca i je- 
go małżonki. : 

.. Podanie na zezwolenie zawarcia 
związku małżeńskiego po zbadaniu 
przez'urząd rasowy, przedłożone  bę- 
dzie naczelnemu kierownictwu od- 
działów szturmowych do zatwierdze- 
nia. Termin wnoszenia podań ustalony 
został na 3 miesiące przed ślubem. 

Członek oddziału szturmowego, któ 
ry wykracza przeciwko temu rozkazo- 
wi, tį. odważy się wejść w związek 

małżeński bez zezwolenia urzędu ra- 
sowego i bez stwierdzenia, iż narze- 
czona jest Niemką czystej rasy, zosta- 
nie natychmiast z oddziału wykluczo- 
ny. Rozkaz przewiduje dalszą kontrolę 

życia małżeńskiego i rozwoju rodziny 
przez urząd rasowy już po zawarciu 
ślubu. Celem tego rozporządzenia jest 
— jak stwierdza rozkaz Hitlera, ochro 
na „czystości rasy germańskiej" typu 
północnego. 

Giełda Warszawska 
Z dnia 13 stycznia 1932 roku. 

WALUTY I DEWIZY: 

Dolary 8,90 i pół — 8,92 i pół — 8,88 i 

nale 124,05 — 124,36 — 123,74, 

Gdańsk 173,60 — 174,18 — 173,32, 

Holandja 358,60 — 359,50 — 357,70. 
Londyn 30,45 — 30,50 — 30,63 — 30,33. 
Nowy: York kabel 8,927 — 8,947 — 8,907 

Paryż 34,99 — 35,08 — 34,90. 

Praga 26,41 i pół — 26,48 — 26,35, 

Szwajcarja .174,10 — 174,53 — 17367, 

Berlin w obrotach nieoficj, 211,35, 

Tendencja utrzymana z odcieniem moc- 

niejszym, * 

PAPIERY PROCENTOWE: 

4 proc. poż, inwestycyjna 84 — 84,25; 

ta sama seryjna 92,50; 5 proc, konwersyjna 

40; dolarowa 58—54,40 — 56: 4 proc, doł. 

43,25; 7 proc, stabil zacyjna 53,50 — 55 — 

54; 8 proc. L, Z, BGK i BR, obl gacje BGK 

94; te same 7 proc. 83,25; 4 i pół proc, ziem 

skie 41,50; 4 i pół proc. warszawskie 47,75 

— 48,50; 5 proc, warszawskie 51 — 50,50; 

8 proc, warszawskie 64 — 62,25 — 63; 8 

proc. Łodzi 60,10; 6 proc, obligacje m. War 

szawy 1926 VIII i IX em, 33,75, 

AKCJE: 

Bank Polski 105, 
Dolar w obrotach prywatnych: w żąda- 

niu 8,907 i pół, w płaceniu 8,906 i pół. 

Rubel: w żądaniu 5,03 i pół, w płaceniu 

5,03, 
Pożyczki polskie w Nowym Yorku: D'llo- 

nowska 53 -— 55. Stabilrzacyjna 51,50 — 51 

; sedem ósmych, 

4:18 z0--tvqq 

  

WIERA KORIN 
WILNO 

MAKS LEWIN 
ŚWIĘCIANY 

ZARĘCZENI 

| 

Awantury studenckie 
w dawnej Polsce 

Bujrte i trudne do ujęcia w twarde 

'ryzy karności życie młodzieży. uniwer 
syteckiej było i w dawnych wiekach 
powodem licznych zaburzeń w Krako- 
wie, Poznaniu, w Wilnie i we Lwowie 

Zajścia uliczne studentów były zawsze 
dwojakiego rodzaju: jedne z nich po- 
wstawały przypadkowo, samorzutiie, 

kiedy młodzież występowała w obro- 

nie zagrożonych rzekomo swoich wol 

"ności, inne były inspirowane z ukrycia, 

przez wpływowe osobistości, które w 
burdach studenckich miały tajne cele 

na oku. 
Do takich zajść, kierowanych z u- 

krycia przez starsze społeczeństwo, 
specjalnie przez pewnych duchow- 
nych, należą wystąpienia studenckie 
przeciwko wyznawcom „nowych wiar” 
w okresie potrydenckim. Pierwszy na” 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

Wilno, 11 stycznia 1932 r. 

pad na zbór protestancki w Krakowie, 
wybudowany przy ul. św. Jana, a zwa 
ny od stożkowatego dachu pogardli- 
wie  „Brogiem* — miał nuejsce w je 
sieni 1573 r. Tumult ten był jeszcze 
nieobmyślany i przypadkowy. 

Na ślub różnowierczej pary zeszło 
się do zboru wielu ciekawych, a wśród 
nich kilku akademików. Kisdy n ini- 
ster protestancki przy końcu ślubnego 
obrzędu polecił powtórzyć przysięgę 
„Tak mi Panie Boże dopomóż”, jeden 
ze studentów zapytał się pastora, dla 

czego opuścił Pannę Marię i wszyst- 

kich świętych, Jako odpowiedź na py 
tanie otrzymał silny policzek od jedne 

go z heretyków. 

Trzy dni trwały zaburzenia; zdo- 
byto wreszcie Bróg, obalono: w nim 
sufit, powyrzucano wszystkie sprzę- 
ty, wota i książki na ulicę. Co acalało 
od grabieży motłochu, który w takich 
wypadkach zawsze towarzyszył stu- 

SŁ 82W_0 

lidžka 
—Wielki Bal maskowy lotników na rzecz 

bezrobotnych, — W dniu 16 stycznia br, w 
sali Ogniska Kolejawego w Lidzie odbędzie 
5е Wielki Bal Maskowy urządzony stara- 
niem podoficerów 5-go pułku Lotniczego, z 
którego całkowity dochód przeznaczony z0- 
staje na rzecz bezrobotnych. Jest jeszcze je 
den dowód jak wojsko odczuwa nędzę bez- 
robotnych i stara się wszełkiemi sposobami 
przyjść im z pomocą, Szlachetna ta inicjaty 
wa winna być poparta przez społeczeństwu 
łidzkie, a w tym wypadku przez młodzież, 
która, mamy nadzieję, gremjalnie zjawi się 
na tym wesoło zapow.adającym się balu, by 
mie ubawić sę do białego rana, Lotnicy na 
si przeznaczają dwie cenne i pomysłowe na- 
grody za najładniejsze kostjumy. A więc 
maski i maseczki szykujcie się, 

— Qrganizacyjne zebranie Stowarzysze- 
nia Rezerwistów i byłych wojskowych Kt_ 
ła Lida, — W dniu 17 stycznia br. o godz: 
nie 12 w lokalu przy ul, 3 Maja Nr 45, odtę 
dzie się Organ'zacyjne Zebranie Stowarz; - 
szenia Rezerwistów i byłych  wiojskowyce 
Koła L'da, Ogólne zapoznanie z działalnościa 
Stowarzyszenia i wybory zarządu, 

— Utworzenie Powiatowej Komisji Od- 
bioru artykułów spożywczych jako podatków 
w naturze, — W związku « zarządzeniami 
w sprawie opłacania zaległych podatków w 
naturze, utworzona została w Lidzie Powia- 
towa Komisja Odbioru wszełk'ch z tego ty- 
tułu napływających ad płatników artykułów, 
W skład tej Komisji weszli: przewodniczący, 
starosta lidzki p, Bogatkowski Henryk, człon 
kowie pp. Okiński Walery, nacz, Urzędu 
Skarb. Zadurski józef, burmistrz m. Lidy, 
Janikowski Aleksander, inż, agr, powiato- 

  

wy z O.T.O, i KR, Górski Mieczysław sekr. z НОНЕ 
& Z AU SAS O TEO TESINIO ЗМ Z OTO i KR, ponadto w skład Komisii we- 

szła czterech zastępców, 

— Pierwsze wpływy podatków w natu- 
rze, — W: dniu wczorajszym, Powiatowa Ko 
mysja Odbioru, przyjęła pierwsze wpływy po 
datku w naturze w postaci 1400 kg. żyta, 
Spodziewany jest większy napływ grochu, 
zboża, drzewa itp. Za dostarczone artykuły 
płacone są ceny większe o 10 proc, od cen 
rynkowych, 

— Z działalności Kół LOPP-u. W ostat- 

nich dniach w Raduniu pow. lidzkiego od 

było się waine zebranie członków: miejsco- 

wego Koła LOPP-u, na którem uchwałone 

budżet na rok 1932 ; dokonano wyborów 
nowego zarządu, w skład którego weszł: 
prezes p. Uścinowicz Włodzimierz, wi- 

ceprezes — p, Powargo Bronisław, skarb- 

nik — p, Żukowski Józef, sekretarz p, Wo- 
łosowicz Edward, oraz wybrano komisję re 

wiz. , w skład której weszli. pp.: Orężak 

Wład. i Brejwo Dymitr, 

— Z życia Koła LOPP, w Żyrmunach, 
Dnia li stycznia rb. w Żurmunach odbyło 
się walne zgromadzenie członków miejsco 
wego Kcła LOPP, na którem zarząd Koła 
złożył sprawozdanie z całorocznej pracy 
Koła, 

Po sprawozdan'u dokonano wybor: nowe 
go zarządu Koła, który ukonstytuował się 
'w skladzie następującym prezes — Robert 
Szurpicki, — kier, szkoły; wiceprezes — 
Jędrzejewski Aleksander — komend, miej- 
scowego posterunku; sekretarz — Sienkie- 
wicz Stanisław, — pow. sekr. gm., i skarb- 
nk — Romejko Józef — sekr, gminy,; za- 
stępcami zać członkow zarządu zostali: — 
Olechnowiczówna Anna, naucz, i Mudrewicz 
Bolesław — naucz, 

. Do komisji rewizyjnej weszli pp.: Szur- 
picka Marja, Lipński Edward, Baran Cze- 
sław, Kalicki Franciszek i Chodyko Michał. 

44 „R. 
— Pożar, Wieczorem dnia 10 bm., o go 

dzinie 21, w 'm-ku Bieniakonie, pow, lidzx'e 
go wybuchł pożar w zabudowan'ach Wožni- 
cy Stanisława. Pastwą płomieni padła stodo- 
ła ze zbiorami, Straty wynoszą 1000 zł. 
Przyczyna pożaru nieustalona. 

— Echa zamachu na gajowego 
Żyłtk;,ew,,cza, Przed kilku dniami poda 
waliśmy o dokonanym zamachu na życie 
gajcwego Lasów! Państwowych Żytkiewicza 
Grzegorza, któremu w wieczór z 1 na 2 
stycznia br, w czasie spożywania kolacji 
nieznany sprawca zadał silny cos ostrem 
narzędziem w plecy, powodując ciężkie t- 
szkodzenie ciała, Cios ten zadany był z za 
okna podwórza, Przeprowadzone dochodze- 
nie przez połicję z Radunia ustalło, że © 
dokonanie tego zamachu podejrzany jest 
mieszkaniec wsi Wigańce, niejaki Wojtkun 
Maciej, który kilkakrotnie odgrażał się Żyt 
kiewiczowi, ponieważ ten go ścigał za kra 
dzieże leśne i ' anie łąk. 

— Drobne kradzeże, Plaga drobnych kra 
dzieży na teren'e powiatu Lidzkiego znów 
dała sę odczuć w 3 "regu niejscowości. 
I tak, W Lidzie, Bieleckiemu Jankielowi skra 
dziono różne narzędzia sto!arskie z jego war 
sztatu przy ul, Zamkowej, Janczewsk' emu 
Mieczystawowi znów z podwórza trzy kloce 
sosnowe, a Maślanko Eugenjuszowi z jego 
kuźni maszynę do robienia pończoch, oraz 
różne narzędzia na sumę 320 złotych, W 
okolicy Poczerń gminy L'pn'skiej różne ar 
tykuły spożywcze, przedstawiające wartość 
powyżej 100 złotych, 
  

Popierajcie LOPP. 
dentom, spalono uroczyście na stosie 
w rynku. 

Wytoczone dochodzenia wykazały 
tylko pięciu winnych, których ścięte 
pod ratuszem ku wielkiemu oburzeniu 
fanatycznego obrońcy katolicyzmu, 
kardynała Hozjusza, twierdzącego, że 
ukaranie sprawców tych zajść, ściąg- 
nie pomstę Boga na cały naród. 

Nienawiść religijna opanowuje tak 
że uczniów wileńskich i poznańskich. 
Pierwsze awantury jednak w tych mia 
stach poskramia żelazną ręką energicz 
ny Stefan Batory, król, stojący zdecy 
dowanie po stronie katolicyzmu, a mi 
mo to pogromca wszelkich niepraw- 
nych ekscesów antyheretyckich. 

Z chwilą, gdy na tronie polskim 
zasiadł wychowanek jezuicki Zugmunt 
III, reakcja katolicka podniosła znowu 

głowę. 
Do najgroźniejszych zaburzeń do- 

szło w Krakowie w 1591 roku. Po u- 
roczystościach kościelnych w. dniu 

  

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Deirebramako 5 Orkiestra pod kierownictwem M, Salnickiego. 

Od poniedziałku 11 b. m. godz. 4, 6, 8 i 10 

GEORGE O'BRIEN w emocjonującym filmie 
Z życia marynarzy ginących na dnie morza! 

„ZWYCIĘSTWO Flota morska na usługach wojny. 

Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. 

  

  
Dziś! Gigantyczne dźwiękowe arcydzieło wszechświatowej sławył 

  

  

Dżwiękowy a 

KINO-TEATR MSIĘZRICZKA TARAKAROWA 
„H ELiIG5$" Rywaiki Carcwej KATARZYNY II i kochanki księcia ORŁOWA. W rcli głównej prześliczna EDYTA ZEHANNE, słynny 

amant OQŁAF FJORD i RUDOLF K EJN ROGGE. Film o którym długo mówić i pamiętać będ.ie Wilno. Wobec 
wysokiej wartości artystycznej film dla młodzieży dozwciony. Nad program. Dodatki dżźwięsowe. 

Na ł szy seans ceny zniżone. Początek s. o g. 4, 6, B i 10.15. 

KINO Dziś sensacja dzwiękowa! Film, który wzruszył miliony. Niebywałe dźwiękowe efekty, Największe dźwiękowe 

accydzieło HOLLYWOOD <oRamonem NOovarro rm... BER BÓR 
Micki 2. 
SA # W rolach pozostalich May Mc Avoy, Betty Bronson I Carmei Myers. Nad program: Atrakcje dźwiękowe, 

Film, który kosztował miljony. Dla młodzieży dozwolone, Seansy od godz.4, 6, 8i 10'15 w dnie šwiąt. o godz. 2-ej 

UWAGA! Dla grup UCZNIi szkół powszechnych I gimnazjum Wstęp 40 gr. 
  

CZEWIĘKOÓ Ga KIRO 

CE/INe 
“i LKA 47. šel. 12-41 

Dzśl Najnowszy 100 pro«. przebój ożwięko+y. Film najnowszej produkcji Paramcuntu 

„BŁĘDNE OGRI 
Film ten jest przebojem produkcji hiszpańskiej o przebogatej wystawie i wspaniałych motywach 

śpiewnych. Akcja filmu odbywa się w Hiszpanii. Nad prog am; 

bb z udziałem światowej sławy 
tancerki ARGExTYNY 

— * 
Dodatek dźwiękowy „Foxa“ i 

rysunkowy Fiejszera Począ ek o godz. 4, 6, 8 i 10,30, w dnie świąt. o godz 2-ej. 
Na 1-szy Seans cenv zniżone 

  

Dźwiękowe Kino 

< PAN“ DAWID 
Uwagal 

Największy dzwiękowy film sezonu 1931—32 r. Film który wstrząsnął Światem 
Film ten os uty na tle słynnef powieści Ireny Niemirowskiej 

W roli głównej genjalny Harry Baur 

Ze względu na wysoki artyzm tego tilmu wstęp na salę tylko na początku seansów i podczas 

demonstrowania nad programu, Nad program: Atrakcje dźwiękowe, 
Początek seansów punktusluie o g. 4, 6, 8 i 10,15. 

  

Dźwiękowy 
Kino-Teair 

„ST“ LOWY“ 
Wielka 36   

© jest wedle zdania 

reumatyzmowi, g: 

aby się przekona    
Tylko, 

ichliomenłol "==: 
Giowny Suład +yyłkowy 

;LABORATORJUM CHEM. AR 

fra Srumana Edelmana ““ 
a ннн 
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i XĄBAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 

  

pi 
  

    

ubi Torepianów, Pianin, Fisharmopji 

K. Dąbrowska 
(F ma istnieje od r. 1874) 

Wilno, Niemiecka 3, m. 11 

  

Dwoje dzieci 
przylmę 

do kompletu 
pierwszy rok nauczania 

z francuskim 

Wiwulskiego 2, m. 15. 
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ETEEERTRTRE KE TOYO SCI 

Bkuszerki 
NYWYYYWYYYTYYTYYYTYYM 

sok KOZEWTWIE 

Lekarze 
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AKUSZERKA 

DOKTOR ŚMIAŁOWSKA 
į dt przzprowadziła się al. 

Szyrw П Zamkowa 3 m. 3. Ga- 

skoroby weneryczne, binet kosmetyczny, a" 

*kórne i moczopłciowe 3uwą zmarszczki, piegi, 

Wielka 19, od 9 do 1 wągry, łupież, brodaw= 
3—7 ki, kurzajki, wypadanie 

- włosów 

  

  DOKTOR 

Biumowicz fAasaże 
chieroby weneryczne, 
-xórne i moczopiciewe ы 

WIELKA 21 styczne. Epllacje. 

ti. 921, od9—113—8 Gebinet ° 

‚ 93 ав Kosmetki Ce di6 
Leczniczej 

I. Mryniemiczowej. 

Dr. Wolfson al, WIELKA XA 18 m3. 
weneryczne, Moczopl, sa...» O c 

skórne, nl. Wileńska Przyj. A z 3a 
7, tel, 10-67 9—1 4—8 ) Rożak A, 

rzy: 

  

  

  

Wniebowstąpienia Pańskiego  wyrś- 
szyli studenci na ulicę św, |ana. Wy- 
siłki zburzenia Brogu nie były teraz 
łatwe.  Różnowiercy,  spodziewającyi 
się lada chwila napadu, zaezpieczyli 
świątynię silnemi kratami żelanemi i 
podwojami. Równocześnie magistrat, 
pragnąc uspokoić podniecone tmysły, 
wysłał straż miejską, która jednak szyb 
ko uciekła w popłochu przed gradem 
kamieni. Przerażeni różnowiercy wy- 
słali poselstwo do króla o pomoc. 
Zygmunt Ill poprzestał tylko na wy- 
słaniu na miejsce wypadków marszał 
ka litewskiego Stanisława Radziwiłła, 
z małym orszakiem żołnierzy. Podnie- 
ceni studenci, zmieszan; z tłu nem kato 
lickich mieszczan, nie ustąpili i teraz, 
a nawet napadli na Radziwiłła, który 
z szablą w ręku szukał schronienia w 

sąsiedniej kamienicy. Dopiero uzbroje 
ni mieszczanie, przy pomocy kupców” 

francuskich i-szkockich- zdołali ode 

przeć napastników. Przy starciu padło 

Drukarnia Wydawnictwa „Stowo“. 

  

C. K. FELDMARSZAŁEK 

rzy najlepszem dotychczas znanem 

nacieraniem przeciw nerwobólom, 

legliwościom. Jedna próba wystarczy. 

Środka 

[lion 
na Polskę i Gdańsk: 

EEE ZDEETCĄ 
"YYYYYYYYYYYYYYYYYYYT 

ręczne, wibracyjne i pla- _ 

Dziś ostatni dzień! Najpiękniejszy :00 proc. dŹwiękuwe arcydzieło p. t. 
przepiękny film z życia wojskowego. W rol gł.król humoru RÓDA 
RODA, i VLASTA BURJAN. Rozmo a i Śpiew w języku czeskim. 

Nad program: Po każdym seansie występy zrianych artystów Warszawskich z „Bandy“ Wielka 'rew]a karna 

łowa. Śpiewy cygańskich romansów, monolcgi, kuplety, tańce cherakterystyczne i hiszpańskie. £Następny program: 

  

  

„wiatowv szł gier „MARANU”. 

znawomitych leka Restauracja 

ośćcowi i 1. p. do 

6 о wartości tego 

Anons 
ie do nabycia 
za tlskon. 

KARZA 
WOWIE, 
Teatyń'ka 16. 

kosmetyka 

  
GABINET 

  

Racjonalnej Matura 

kesmety KI przygotowywanie 
leczniczej wszystkich 

WILNO, 
Miekiewicza 31—4 zakresie szkół średaich tel. 18 98. 

2 mieszkania 
łacina ig j 7 pokojowe Z w: 

grecki, Lekcyj - dziela- godami sieno T molio 

bi Języki obce: f'ancus- 
ZAGRO REG ki, niemiecki (konwer= 

rodęs: Чозко- $5а с}а) Oraz 

uali,: odšwieža, nsuwa 
jej skazy i braki, Masaż 
kosmetyczny twarzy. 
Masaż ciała, elektrycz- 
ny, wyszczupiający (pa- 
nie). Natryski „Hormo- 
na* według prof. Spuh- 

ją rutynowani korepe- 
torzy b. 

spec matematyki. Zgł. 
do Adm. „Słowa* pod 
„Matura”, 

Bi la. Wypadanie włosów, 
łupież. Indywidualne sensu 
dobieranie kosmetyków 

T iki 

do ksždej cery. Osi:t- Lokale 

nie zdobycie kosmety- yyvyvyvyvvvevYvYvYY? 
ki rscjonslnej, 

Codzisrnie cd g. 10—8 2 mieszkania 
W. Z. P. 43 

wszelkiemi 

VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Posady 
Li 

PYYYWYYYYYYYYYYYYYYY 

  

wackiego 17. 
  

© puży pokój 

  

Ochmistrzyni  stkiemi 

mi, praktyczaa, energi najęcia. 
czna. Zgł. ой 11 — 2 nym. 
Tatarska 20—4. 

  

7, m. 1. 
Siostra — | |——-5 й0 7 W.). DCI 

pielegniarka Dom osobnlak - mikis, TYYYYYYYYYYYYŃ 

z długoletnią praktyką suchy, słoneczny, 4 po- Do sprzedania Dwa biankiety 

przy cieżko chorych koje, weranda, kuch- dom „osobniak* w cg- wekslowe 

szuka pracy, posiadania, stajnia i WOZOW-rodaie w centrum mia- po 100: 21. każdy, je- 
——-- šwiadectwa i rekomea- nia, ogród Owoc. *a-sta z wolnem komfor- den bez daty, drugi z 

twa dacje. Zgadza się narzywny, kwiaty — in- towem mieszkaniem idatą 10 stycznia 1932 
spskty, do wydzierża jeszcze innemi budyn Г. z podpisem Jau Gi- 
wienia Wiadomość — kami, Wyjątkowa oka-ryn, a ży owane przez 

zja, gryż plac około Ludwika Ostreykę, 

——————— 560 sążni, położony w 
najlepszej dzielnicy — niniejszem 

NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAŠA Wilna ma wielką przy- niają się. 
szłość.. ВНезта wišdo ———— аснанс 
ność dła zainteresowa- Zgubione okulary 
aych (nie pośredników) na Zamkowej. Uprasza 
u Dvrektora Syndyka się zwrócić za wyna- 
tu PORĘCZE Zawal: grodzeniem. Sierakow- 
па 9. 

wyjazd. Jelenia 10—2, 
A G. 
—-— tei 18 98,   

  

Poszukuję mieszkania 

z wygodammi, łazienką, 3 pokojami w 

mieście lub na Zwierzyńcu. 

Oterty do Adm. „Stowa“ pod T. T. 

VVVYVYVYVVYVYVYVYVVVYVYVYVYVYVYVVVYVYVYVYTI 

6 katolików i około 70 odniosło cięż- 

sze rany. 
Spłoszeni studenci nie zaniechali 

zamiaru. Pod osłoną ciemnej nocy 

przedostali się grupami pod zbór i do 
konali ostatecznego jego zburzenia. 
Nietylko zrujnowano całe wewnętrzne 
urządzenie, ale i zdemolowano mury; 
co uszło niszczącej ręki, uległo pa- 

stwom podłożonego ognia. 
jPrzeniesienie praktyk religijnych z 

Krakowa przez różnowierców do są- 
siednich miejscowości nie zadowoliło 
rozzuchwalonych żaków. Rozpoczęli 
oni całą serję napadów na cmentarze 
heretyckie, a nawet na domy prywat 
ne. Motłoch, uliczny, korzystający, tak 

jak i dziś, ze wszelkich okazyj, dopu- 
szczał się przytem zbrodni zwykłego 

rabunku. Przy burzeniu domu złotnika 
krakowskiego Piaskowskiego w 

1615 rozkradziono wszystkie wyroby 

srebrne, przeznaczone na sprzedaż. 
Podobne wypadki, o idantycznych 

  

EUROPA“ Dominikańska 1 

Otwarcie z dniem 15. |. r. b. o godz. 21 ej. 

Lokal odrestaurowany, wprowadzono wszelkie dogodności według 

najnowszych wy magan, 
to Śniadanie z dodaniem szklanki piwa 

wódki kosztować będzie iylko 75 groszy. 

Śniadanie wydawać się będzie od godz. 9-tej rano. 

Muzyka kwintet pod kierownictwem p. Uzłowskiego. 

Cały program pierwszorzędny. Taniec, oraz 

Splewaczka światowej sławy Władysława Pora|-Porecka 

z dnia 1. II. r.b. zaangażowaliśmy słynny zespół ba= 

letu pana Karczewskiego składającego się Z 9 osób, 

Dancing towarzyski co niedziela popołudniówki czarna-kawa 

z upominkami dia Pań loteryjka. 

Państwowa Szkoła Techniczna 
w Wilnie 

15. 1. b. r. (piątek) o godz. 18 tej odbędzie się z: branie rodziców, 

na Fktórem Dyrektor ; Szkoły poinłormuje rodziców o „pracy 

pedagogicznej i wychowawczej* na terenie Szkoły. 

Ioformacja ta będzie połączona z dyskusją. 

  

ze suche, słoneczne ładne, 
przedmio-4, 3 i 2 pokojowe GO pyggggyywe= cza 

tów do egzam nów w wynajęcia. Wiadomość rYYYYVYYYYVYYYYVYVVYY 

przy ul Gimnazj 
nauczyciele 4, Dowiedzieć si 

g'ma. mag. filozofji i dozorcy. 

  

rvwwvvyvytvvvvvvyyvy" dziny brutalnie z Litwy 

z 8 i4 pokoi ze biurko, łóżko, dziecin- 
wygodami ne łóżeczko, 

nowoczesnemi, Wsuns damski i męski i daże 
na miejscu do Wyne kwiaty, 

įęcia. Wilno, nl. Sło- ni, 
о4 12—6. 

“ umeblowany a AS Dalis, futra, 
1 wygodam! iobuwie, pianina i wiele datki s 

VYYVYVY) z dobremi Świadectwa- używ, EK do a. innyc ho Pozostiły h z Redskóh Slowaćć * 
ylko 50!\4 : суйас! гхесгу SPIZė- \давадала "r 

Zgłaszać się dO daje tanio LOMB RO, MRS сс 
5 po poł. Ludwisarska ul. Biskupia 4, tel, 14-10 

(od 9 do 2 pp. i od 

ZE 

    
uruchomiono kuchenkę parową, z której 

lub jednego kieliszka 

2 MAAAKAAAAAAAAAAAAAAA1 

3 mieszkania "DER an 
Różne 

Matka 
czworga dzieci w cięż- 
kich warunkach będąca 

pomoc dla wy ' 
do wyna,ęciaknpienia maszyny do 

«lnej szycis zastawionej w 

  

€ Ulombardzie. O sklada- 
nie  najdrobnieįszych 4 
ołiar prosi w Redakcji 

AAAAAAARAAAMAAAAAAAA Słowa pod literami — 
EET A 

IKuPNO — 
i SPRZEDAŻ amo ROR 

dla nieszczęśliwej ro- 

wydalonej a tu krań- 
cową nędzą dotkniętą 
— składa się z czte- 
rech osób a trzech po” 
koleń: babki, córki i 
dwoje wnucząt posza- 

Zwierzyniec, kyjących pracy dla zdo- 
Dzielna 30 m, 1, pycja kawałka chleba— 

pomimo wykształcenia 
uniwersyteckiego pracy 
zdobyć nie mogących 

ubrania prosimy © nią oraza © 

Z powodu wyjazdu 

do sprzedania     

   

    

   

      
   

  

    

    

   

rowery 

Okazyjnie 

Zouby 
EKON: 

  

Jako zgubiona 
uniewaž- 

skiego 20—10. 
  

  

prawie przebiegach, miały miejsce 
współcześnie w Lublinie, Wilnie i w 
Poznaniu, a król na wszystko patrzał 
przez palce. Wyznaczane stronnicze 
komisje procesowe nigdy nie mogły” 
znaleźć winnych. в 

Inicjatorzy tych wystąpień przera- 
zili się jednak prawdopodobnie przy 
końcu panowania Zygmunta Wazy 
swege' dzieła. Awantury, odbywające 
się początkowo rzekomo dla obrony 
wiary katolickiej, przeszły bowiem w 
tym czasie w zupełne zwyrodnienie. 
Napadano ńp. na pogrzeby heretyckie, 
wyłącznie dla zysków. Doszło do te- 
go, że różnowiercy, napadnięci pod- 
Czas grzebania zmarłego, okupowali 
się większą lub mniejszą kwotą, a 
nawe, dla zapewnienia sobie spokoju, 
składa zgóry pewne sumy. 

Łucjan Kurdybacka. 

  

Redaktor w. z. Witold Tatarzyński.


