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PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z | 
gezezyłką pocztową 4 zł, zagranicę 7zł. Kouto czekowe P.K.O. ! 
z, BGRS5T. W sprzedaży detail. cena рофебуйстеро п-ги 20 gr. | 

SZDAWAERSZEZZROWOWIE 

i Adminiswacja, Wino Zamkowa 2. Otwarta od g. 9 do 4. Telefony: 
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Opłata pocztowa uiszczena ryczaltera. 

Redakcja rękopisów  niezamówionych nie zwraca. Administra- 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

Redakcji — 17-82, Administracji — 228. 

   

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Buiet Kołejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 

Szepty! — A. Łaszuk, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K Malinowskiego. 
BARANOWICZE — ul. 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy 
KIE — uł. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

GRUDNO — Ksiegamia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEj — Dworzec Kolejowy — 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. 
KLECK — Skiep „jednošė“. 
LMDA — uł. Suwalska 13 — $. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgamia T-wa „Rach'”. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpał 
nadesłane miimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach 
Tayrasiczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe | tabełarysze” « 36 pre dr 

do miejsca Terminy druku mogą być przez zmiękiaez liewolułe, 

NIEŚWIEŻ — ul — Księgarnia Jaźwińskiego. | Ratuszowa 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego. 

POSTAWY — 

K. Smarzyński. 
Zwierzyński. 

      
     

Ljozd pistrzy katolickich Przed konierencja |ozańską 
Jaki był utylitarny cel zjazdu? Są- 

dzimy, iż było ich kilka. Chodziło o 

zbadanie, którzy z dziennikarzy  pol- 

skich (bo o nich to głównie chodziło) 

chcą otwarcie stanąć na gruncie kato- 

lickim i zobowiązać się, że za- 

sad wiary katolickiej bronić będą w 

czasie wykonywania swojego zawodit. 

Chodziło także o cel doraźny, o zmobi- 

lizowanie prasy, która chce byś kato- 

licką, przeciwko projektom zmiany pra 

wa małżeńskiego, wygotowanym przez 

komisję kodyfikacyjną oraz przeciwko 

pewnym teorjom obyczajowym, które 

szerząc się przez dziennikarstwo i lite- 

raturę właśne wymagają, aby odpór 

im dano z tej samej strony. Dlatego też 

Jego Eminencja Kardynał Kakowski 

cytował słowa Papieża zwrócmie do 

dziennikarzy. „Jesteście potęgą i ma- 

cie wielką odjjowiedzialność, błogosła- 

wię potęgę i błogosławię odpowiedział 

ność”. 

Widzimy wiięc, że zjazd miał cechy 

ścisłego związku z działalnością Ko- 

ścioła. Nie polityka partyjna lecz dba- 

łość o moralność narodu i jego wiarę 

jest żadaniem Kościoła. Zjazd był or- 

ganizowany przez księży. Należy tu 

podkreślić, że rola księży na tem zież- 

dzie była taksamo dyskretna, jak tak- 

towna i zbawienna. Endecy oczywiście 

byli gotowi wykorzystać zjazd dla 

swoich celów. Dla nich katolicyzm 

dziś to przedewszystkieni wolność Stt- 

mienia, wolność bezwaruńkowa prze- 

konań, humanitaryzm, nie więzienie ni 

kogo z powodu przekonań i podob- 

ne rzeczy abstrakcyjnie wzniosłe, 

ale genetycznie, teoretycznie i history- 

cznie nie zawsze z katolicyzmem zwią- 

zane, a natomiast zbyt często przez 

protestantów sekciarzy i anarchistów 

nadużywane. Oczywiście miało to być 

wyrażone tak, aby pachniało farbą 

świeżo z drukarni wypuszczonej ode- 

zwy w sprawie brzeskiej. Dzięki łagod- 

nemu, spokojnemu, a przedewszyst- 

kiem — raz jeszcze powtórzmy — tak- 

townemu stanowisku księży nic z tego 

wszystkiego nie udało się. Czytelnik 

zobaczy, że deklarcja ideowa uchwalo- 

na przez zjazd mogłaby być i mniej na 

puszystą i o wiele bardziej katolicką. 

Ale tak jak ona dziś wygląda zwraca 

się ona przeciwko komunizmowi, czyli 

wyraża wielką myśl: Polska — przed- 

murzem chrześcijaństwa. 

Przewodniczącym zjazdu był prof. 

Oskar Halecki. Przewodniczącym sek- 

cyj byli: prot. Tatarkiewicz —— obrony 

zasad fiary i poscł Bitner — organiz 

cyjnej. Do ścisłej komisji ideowej we- 

szli ks. prałat Kaczyński, ks. 

Szymański, prof. Stroński, książe Cze- 

twertyński, red. St. Mackiewicz, red. 

Rembieliński. 
Referaty na zjeździe zgodnie z poda 

nym już przez nasze pismo progra- 

mem wygłosili dr. Kazimierz Marjan 

Morawski, prof. Halecki i p. Miłaszew- 

ski. Do zarządu nowopowstającej orga 

nizacji między innemi weszli senator 

BB hr. Rostworowski i poseł prof. 

Czuma. Z Wilna na zjazd przybyli ks. 

Kałarski, dyrektor wiłeńskiego instytu- 

tu Akcji Katolickiej, dr. Cywiński ze 

związku pisarzy katolickich oraz dr. 

Charkiewicz i red. Mackiewicz jako 

przedstawiciele „Słowa”. red. 

  
Ła- 

  

prot. 

  

DEKLARACJA IDEOWA 
Ogólnopolski Zjazd Pisarzów Katolickich, 

pierwszy 'wi Odrodzonej Polsce, nawiązuje 

nić do świetnych tradycyj piśmiennictwa 

polskiego wieków ubiegiych, ożywionych 

wielką ideą religijną i narodowa. 

Kościół był krynicą, wi której Naród czer- 

pał życie duchowe, We wszystkich czasach, 

w chwilach wżelkich dzieł i chwały, a tak 
samo pośród wstrząsów i obaw, ilekroć Na- 

ród czuł potrzebę ujawnienia i utwierdzenia 

swego ducha, zwracał się ku Bogu, 

Zjazd Polskich Pisarzów Katolickich, 

obradując w czasach, gdy mnożą się obja- 

wy. duchowego zdziczenia i łamania się za- 

sady łacińsko-zachodniej cywilizacji, w któ 

rej podstawach tkwi poszanowanie godności 

człowieka, pragnie pracować w tym duchu, 

aby zapanowała w życiu osobistem i zbioro- 

wem nauka Chrpstusa Pana: miłości, spra- 

wiedliwości i na nich opartego pokoju, 

Czasy obecne są brzernienne w wypadki, 

Świat przeżywa dziś burzę zarówno go- 

spodarczą, jak i duchową. Przeciwko rodzi- 

nie zwłaszcza, na której opiera się byt spo- 

łeczeństwa, skierowane są szcególnie groźne 

zamchy, Zagrożoną została wolność osobi- 

sta į wołność sumienia, w granicach, jakie 

ustanawia prawia Boże, 

Na piśmiennictwo katolickie nakładają 
te czasy wielki obowiązek czujności i obro- 

ny ducha cywlizacji Zachodu przed zniepra- 
wieniem i zniszczeniem, 

W tych warunkach połskie pismiennictwo 

katolickie kierując się encyklikami Stolicy 

apostolskiej doby współczesnej, musi spełnić 

swe zadanie w obronie ładu i wolności przez 

poszanowanie praw Bożych i ludzkich, Nie 

"mogą go krępować żadne uboczne wzgłędy. 
Musi pozostać sobą, wierne swej odwiecznej 

myśli przewodniej. 

Rezolucje Zjazdu Pisarzów Katolickich 
(Komisja Obrony Zasad Katolickich) 

1 Ogólnopolski Zjazd Pisarzów Katolickich 
w Warszawie stwierdza, że naczelnym 0bo- 

wiązkiem tego pokolenia polskiego, którego 
udziałem, dzięki zrządzeniu Opatrzności i 

wysiłkom pokoleń poprzednich oraz. własnym 

stało się wskrzeszenie niepodległej Ojczyzny, 

jest pochód w dalsze dzieje Narodu, że, jak 
Państwo Polskie powstało, jako chrześcijań- 

skie, było ostoją chrześcijaństwa, tak też i 

w przyszłość swą iść musi jako państwo 

chrześcijańskie, 

M Zjazd, świadom grozy obecnego prze- 

siłenia gospodarczego, klęski bezrobocia, 

brzemienia biedy wśród szerokich rzesz 

ludności kraju naszego, oraz posłuszny wska 
zaniom ostatniego listu Ojca św,, tej spra- 

wie poświęconego, postanawia przyczynić 
się szczerym wysiłkiem polskiego piśmien- 
nictwa i dziennikarstwa katolickego, do 

wszelkich działań doraźnych i szerzej zakre- 

ślanych w celu złagodzenia tego zła, 

I Ogólnopolski Zjazd Pisarzów Katolic- 

kich zakłada stanowczy protest przeciwko 

wszelkim zakusom podważania  fundamen- 

tów rodziny chrześcijańskiej i postanawia 

zwalczać projekt ustawy małżeńskiej, przy- 

gotowany przez Komisję Kodyfikacyjną, któ 
ry chciałby narzucić obowiązkowo małżeń- 

  

ZAPRZECZENIE BIURA „CONTI* 

BERLIN, (Pat). Bluro Conti do- 
nosi: Klika pism, zwłaszcza pra- 
sa narodowo-socjalistyczna, wy- 
sunęła w związku z opublikowa- 
niem oświadczenia kancierza w 
sprawie niewypłacalności Nie- 
miec szereg twierdzeń, które— jak 
wyraźnie stwierdzają czynniki 
miarodajne—niezgodne są z rze- 
czywistością. 

Niema słowa prawdy w twier- 
dzeniu, Įakoby poseł polski w 
Berlinie polnformowany został 
przez ambasadora francuskiego 
Franqois-Ponceta | jakoby 5ро- 
wocował przedwczesne ogłosze- 
nie oświadczenia kancierza. Po- 
seł poiski wogóle nie ma nic 
wspólnego z tą sprawą. Nie- 
prawdziwe jest również dalsze 
twierdzenie, jakoby Kancierz Bru- 
ening z powodu rzekomej nie- 
dyskrecji ambasadora francus- 
kłego podjął kroki w Paryżu. 

PRZYGOTOWANIA W LO- 
ZANNIE 

BERLIN, (Pat). W związku z kon- 
ferencjami lozańską i genewską czy- 
nione są specjalne przygotowania dla 
usprawnienia służby pocztowej, tele- 
graficznej i telefonicznej. Specjalne 

biura pocztowe uruchomione będą w 

pcbližu sal obrad zarówno w Gene- 
wle, jak i w Lozannie. Federalna ad- 
ministracja poczt szwajcarskich wyda 
z okazji konferencji rozbrojeniowej 
oryginalną nową serję znaczków pocz- 
towych wartości od 5 do 1 franka. 

DEPRESJA NA GIEŁDZIE 
LONDYŃSKIEJ 

LONDYN, (Pat). Dzisiejsza giełda 

londyńska wykazuje pewną depresję, 

wynikającą z niepewności co do ter- 

minu i losów konferencji lozańskiej, 

Kursy pożyczek niemieckich obniżyły 

się znacznie. Funt angielski uległ 

zniżce i przy zamknięciu notowano 

dolary 3.47 1.4, franki 88-34, marki 

niemieckie 14,75, franki szwajcarskie 

17,78 i pół, guldeny holenderskie 

8,62 i pół. 

OPINJB PRASY PARYSKIEJ 

PARYŻ, (Pat). W dajszym ciągu pra- 
ss cmawia konsekwencje, jakieby wy- 
nikły dla Francji w razie odroczenia 
kdnferencji lozańskiej. „Journal des 
Debats* pisze: Błędnem byłoby myśleć, 
że czas pratuje na korzyść Francji. 
W każdym razie niezależnie od tego, 
czy konferencja zbierza się,czy zosta- 
nie odroczona, rząd francuski musi za- 
menifestować za pomocą wszelkich 

Gabinet 

PARYŻ. (Pat). Nowy gabinet 
Łavala przedstawi się izbie De- 
putowanych we wtorek po po- 
łudniu. Prawdopodobnie po Od- 
czytaniu dekiaracji rządowej Izba, 

Lavala przedstawi się dziś Izbie 
ZAPOWIEDŹ DŁUGIEJ DYSKUSJI 

wyrazi życzenie niezwłocznej dy- 
skusji nad interpelacjami w Spra- 
wie polityki ogólnej rządu. Wo- 
bec znacznej liczby interpelacyj 
przewidziane jest nocne posie- 
dzenie, zgodnie z.przyjętym zwyczajem, 

Nota japońska do Ligi Narodów 
GENEWA. (Pat). Nota Japońska, 

skierowana do "sekretarjatu ge- 
neralnego Ligi Narodów, zazna- 
cza, że w okresie od 21 grudnia 
do 31 grudnia r. b. w południo- 
wej strefie Mandżurji dokonano 
całego szeregu napadów zbroj- 

nych, podczas których 616 osób 
zostało zabitych, wiele ranlonych 
oraz 220 osób wziętych jako za- 
kładnicy. 

W styczniu sytuacja w Mand- 
żurji pod względem bezpieczeń- 
stwa znacznie poprawiła się. 

  

PROCES O ŚPIEWY POLSKIE 
W KOŚCIELE 

DYNEBURG. (Pat). We wtorek 
w letgalskim sądzie okręgowym 
odbędzie się rozprawa przeciw- 
ko Polakom, oskarżonych o špie- 
wy polskie w niewłaściwym cza- 
sie w kościele w Elernie (pow. 

NA ŁOTWIE 
iłłuksztański). Rozprawa ta od- 
będzie się skutkiem wniesienia 
apelacji od wyroku sądu pokoju, 
który 9 października roku ub. 
wydał wyrok, skazujący 14 osób 
na karę więzienia od 2—3 mies. 

Zgrzyty w idylli niemiecko - litewskiej 
Z POWODU KŁAJPEDY 

KOWNO. (Pat). Czasopismo „Tri 
mitas“ zamieszcza znamienny artykuł, 
poświęcony stosunkom, panującym na 
terytorjum Kłajpedy, która przed 9 
laty została przyłączona do Litwy. 
Dzięki autonomii,  zagwarantowanej 
przez konstytucję kłajpedzką, tamtej- 
Szy żywioł niemiecki prowadzi—zda- 
niem czasopisma—w dalszym ciągu 
wszelkiemi środkami akcję ekstermi- 
nacyjną. Oczy władz klajpedzkich 
zwrócone są nadal w stronę niemiec- 
kiej macierzy, której zarządzenia są 

ślepo naśladowane, niejednokrotnie 
wbrew interesom własnego społeczeń- 
stwa. Jakkolwiek Kłajpeda należy do 
Litwy, ludność litewska w  Kłajpe- 
dzie jest stale upośledzona. W końcu 
artykułu ,„Trimitas* zaznacza, że wal- 
ka Litwy o Kłajpedę nie jest jeszcze 
ukończona. Przed 9 laty Litwa wy- 
grała walkę pod względem politycz- 
nym, otrzymując Kłajpedę. Obecnie 
toczy się nadal walka o narodowe 
wyzwolenie Kłajpedy. 

  

ZEP PAROS EKT SESI ESET EET 

stwa cywilne, rozwody i sądownictwo świec 
kie dla Sakramentu małżeństwa, Sakramen- 

talność małżeństwa i jego  nierozerwalność 

jest hezcenym skarbem społeczeństwa, bo 

podwaliną jego zdrowia moralnego. Nieska- 

lana polska rodzina chrześcijańska jest też 
rękojmią siły Narodu i potęgi państwa, 

IV, Zjazd stwierdza, że zamierzone po- 

stanowienia projektu kodeksu karnego (art. 
251), uchylające w rzeczywistości odpowie- 

dzialność za przestępstwa przeciwko powsta 

jącemu życiu ludzkiemu, godzą w prawo do 

życia i w przykazanie Boże, 

V. Zjazd stwierdza, że przygotowany 

przez Komisję Kodyfikacyjną projekt usta- 

wy o aktach stanu cywilnego, wyłączający 

duchowieństwo od prowadzenia tych aktów 

znoszący ujawnienie i przynależności reli- 

gijnej, toruje drogę bezwyznaniowości, 

Vi. Zjazd zwraca uwagę na groźny Za- 

lew rozwiązłości w pismach i książkach, w 

teatrach i kinach, Niebezpieczne to zjawisko, 
wiodące ku rozprzeżeniu obyczajów, jest za- 

czynem rozkładu na ziemiach naszych. Pi- 

sarze katoliccy uważają za swój szczególny 

i naczelny obowiązek wałkę z posiewem roz 

stroju, lecz do walki stanąć musi także całe 

społeczeństwo przez bezwzględny bojkot plu 

gawych pism, książek i widowisk, a popie- 

ranie zdrowej i silnej Kteratury pięknej, god- 

niej odrodzonego państwa polskiego 

VII. Zjazd Pisarzów Katolickich wzywa: 
a) wszystkich wydawców i kierowników 

pism, ażeby Ściśle przestrzegali kiesunku ka- 

tolickiego zarówno w doborze artykułów, 

jak i w zamieszczaniu ogłoszeń, a w szcze- 

gólności, aby unikali niezdrowej sensacji; 

b) wszystkich pisarzów, stojących na 

gruncie etyki chrześcijańskiej, do nie zamie- 

szczania swych artykułów w pismach o dą- 

żnościach rozkładowych i antychrześcijań- 

skich; 

c) całe społeczeństwo katolickie do czym 

nego poparcia prasy katolickiej przez jej 

czytanie i rozszerzanie, 
  

  

środków, będących w jego dyspozycii, 
swe mocne postanowienie, iż nie da 
się ograbić. Uczynić to może przede- 
wszystkiem przez wycofanie kredytu, 
udzielonego kiemcom. 

W taj samej sprawla zabiera głos 
„Le Matin“. Niektóre kraje — pisze 
dziennik — wyobrażają sobie, iż wy- 
bory do izby Deputowanych, jakie od- 
będą się na wiosnę, uczynią Francję 
barcziej giętką ! skłonną do porczu- 
mienia. Dziennik wątpi, czy kieedykol- 
wiek znalszioby się we Francji ston- 
nictwo, gotowa wnieść do budżetu 
sumę 2 miljardów da zamortyzowania 
odsz-«odowań departamentów, znisz- 
czonych przez Niemcy. 

  

  

AGITACJA 

N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz Naucz. 

Księgarnia 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Micziewicze 14. 
ST. ŚWIĘCIANY — 
WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickiewicza 24, F. juczewzke 
WARSZAWA — Tow. Księgarni Kol. „Ruch“ 

L L ik L i i NOCI SRB 

towy na stiouje 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty orsz 
świątesznych Uraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

eż-i Administraeja nie przyjmuje zastrzeżeś so 
Gostaruzenie 

T-wa „Ruch“. 

  

Polska — St. Bednarski.. 
Poiskieį Macierzy SziolseA 

M, Lewin--Biuro Gazetuwe, ul, 3 Maja 8 

    
numeru 20 gr. 

         

STYCZNICWA WIOSNA 
W ANGLJI 

LONDYN, (Pai). Angija przeżywa 
obecnie w połowie stycznia okres nie- 
zwykle łagodnej wiosennej pogody, 
Temperatura wynosiła dzisiaj = 
południa 11 stopni Reaumura powyżej 
zera. Styczeń, jak dotąd, posiada prze- 
clętną temperaturę równą temperaturze 
kwietniowej. Poniedziałek 18 b. m. był 
najcieplejszym dniem stycznia w Lon- 
dynie od 90 lat. 

ZARAŹLIWY PRZYKŁAD 
ATENY, (Pat). Donoszą z Cefajonji, 

że w jednej z tamtejszych miejscowości 
wydarzył się następujący wypadek 

dwoje pięcioletnich dzieci udusiio dwu- 
letnie se Šai sa swe- 

o pos u, dzieci wyjaśniły, że uczy- 
mcy = odczas zabawy, naśladując 
ojca, który w ich oczach udusił jagnię. 

WOJENNA 

  

PRZESTĘPSTWEM MIĘDZYNARODOWEM 
KONFERENCJA PARYSKA PRZYJĘŁA WNIOSEK DELEGACJI 

POLSKIEJ 

Jak już swego czasu donosiliśmy. 
projekt kodeksu karnego polskiego 
zawiera przepis karzący więzieniem 
do lat 5-ciu za nawoływanie do woj- 

ny. Zamieszczenie takiego pacyfisty- 
cznego przepisu w kodeksie tylko jed- 
nego państwa stanowiłoby siłą rzeczy 

bardzo niezupełną obronę pokoju 

wszechświatowego. To też polskie ko- 
łą naukowe i dyplomatyczne dążą do 
zainteresowania inych państw — $рга- 
wą prawno-karnej ochrony pokoju, co 
znalazło wyraz w lansowaniu przez 
koła naukowe polskie sprawy ochrog 
ny pokoju na miądzynarodowych kon- 
ferencjach unifikacji prawa karnego w 
Warszawie w 1927 r., w Brukseli w 
1930 r., a także w znanem memoran- 
dum ministra Zaleskiego złożonym 
przezeń we wrześniu 1931 r. w Lidzie 
Narodów. W przedmiocie konieczno- 
Ści zawarcia konwencji co do należ- 
ności agitacji wojennej. 

Idąc po linji powyższych dążeń 
delegacja polska na IV  międzynaro- 
dową konierencję unifikację prawa 
karnego, w którą w tych dniach о- 
tworzył w Paryżu fruncuski minister 
sprawied iwości Bernard, zgłosiła wnio- 
sek w przedmiocie uznania agitacji 
wojennej za przestępstwo  międzyna- 
rodowe. Konferencja powyższa obra- 
dująca przy udziale przedstawicieli 
szesnastu państw polski wniosek u- 
chwaliła, a mianowicie uznała ko- 
nieczność wprowadzenia do kodeksów 
karnych uczestniczących państw prze- 
pisów karzących agitację wojenną. 

NOWY ZARZĄD KLUBU SPRA- 
a. AAA 

YCH 
WARSZAWA, 18. I. (tel, własny). Dziś 

popołudniu odbyło się walne zgromadzenie 
klubu sprawozdawców Fparlamentarnych па 
którem po wysłuchaniu sprawozdania zarzą- 
du i dyskusji nad działalnością organizacji w 
roku ubiegłym, dokonano wyborów nowego 
zarządu. Na prezesa powołany został p. Mie- 
czysław Scieżyński, na vice-prezesa p. Hiero- 
nim Wierzyński, na sekretarza p. Władysław 
Besterman, na skarbnika p. Zotja Ossberge- 
rowa, na członków zaś spp. Jerzego Nowa- 
kowskiego, Bernarda Zyngiera i Stefana Mi- 
chalskiego. 

— 

B. KOMISARZ KASY CHORYCH 
SKAZANY ZA ŁAPOWNICTWO 

BRZE>C n.B. (Pat). Dziś ogło- 
szono tu wyrok sądu okręgowe- 
go, skazujący na 2 lata więzienia 
byłego komisarza Kasy Chorych 
w Pińsku, oskarżonego o popeł- 
nienie szeregu kradzieży, nadu- 
żyć oraz łapownictwo, 

PROCES O NADUŻYCIA PRZY 
LICYTACJI KONI WOJSKOWYCH 

W POZNANIU 
POZNAŃ, (Pat). W Poznaniu toazył 

się przed A Okręgowym Wojsko- 
wym przez kilka dni proces karny prze- 
ciwko kliku oficerom, oskarżonym o 

nadużycia przy licytacjach koni wojsko- 
wych. Na ławie oskarżonych zasledil 

por, Łoziński, kierownik referatu re- 

montowego przy DOK VII, przebywa- 

Jący w areszcie śledczym por. Rożcow- 

ski, rtm. Kapuściński, rtm. Łabędzki 
1 mjr. Melssner. 

Po przesłuchaniu przeszło 100 šwlad- 
ków Sąd ogłosił w poniedziałek w po- 

łednie wyrok, skazujący głównego 
oskarżonego por. Łozińskiego na trzy ły 
lata więzienia, wydalenie z wojska 
i grzyynę 3.000 zł, a w razie niemoż- 
ności jej ściągnięcia na ealszych 6 mie- 
sięey więzienia. 

Por. Rożnowskiemu wymierzył Sąd 
karę 6 miesięcy więzienia i wydalenie 
i wydalenie z wojska. Pozostałi ofice- 

rowie zostall uznani winnymi przekro- 
czeń dyscyplinarnych. 

Pozatem konferencja paryska ustaliła 
wspólne teksty dla kodeksów karnych 
państw uczestniczących co do prze- 
stępstw międzynarodowych, jak han- 
del żywym towarem niewolnikami, 
rozbójnictwo morskie i t. d. W skład 
delegacji polskiej na konferencję pa- 
ryską wchodzi prof. Rappoport, Sę- 
dzia Sądu Najwyższego, hrabia Po- 
tulicki z Sekretarjatu Ligi Narodów i 

prokurator Lemkin, który wygłosi na 

konferencji referat o terroryzmie. 
p 

KATASTROFA KOLEJOWA WE 
: FRANCJI 

PAPYŻ, PAT. Pod St. Juste wy- 
koleił się pociąg, idący z Paryża. 11 

osób zostało zabitych, 20 rannych. 

PROCES LUDENDORFFA 
MONACHJUM. PAT. W Fuajbliższym 

czasie sąd monachijski 
sprawę byłego szefa sztabu cesarskiej armji 
niemieckiej gen. Ludendorffa, który w wyda- 
wanem przez siebie czasopiśmie „Ludendorfis 
Volkswarte“ uprawia niesłychaną agitację an- 
tykatolicką. Katolicki „Bayerischer Kurjer * 
donosząc o tem, wyraża nadzieję, że nieza-- 
wodnie ludność katolicka Bzwarj „da przecież 
kiedyś Ludendorffowiłodpowiednią odprawę' i 
że „niezależnie od sądu pouczy blužniercę o - 
granicach wolności przekonań” 

UCZNIOWIE KOMUNIŚCI 
BUDAPESZT, (Pat). Z toku śledz- 

twa przeciw komunistycznej 'organi- 
zacji studentów i uczniów szkół Śred- 
nich wynika, że na czele tej organi- 
zacji stał syn dyrektora kredytowego 
banku Karol Greiser, uczeń ósmej 
klasy gimnazjalnej. Grejser, któremu 
ojciec nie odmawiał pieniędzy, nie 
znając celu, na jaki były one uży- 
wane, finansował organizację i wy- 
dawał dziennik pod tytułem:  „Czer- 
wony Student“. 

SZPIEGOSTWO SOWIECKIE 
W RUMUNJI 

BUKARESZT, (Pat). Dzienniki po- 
dają, że władze w Constanzy wykryły 
nową organizację szpiegowską na 
na rzecz Sowietów, do której należało 
wielu członków załóg okrętów, uda- 
jących się do portów rosyjskich na 
morzu Czarnem. Dokonano licznych 
aresztowań. Dochodzenie w toku. 

ECHA PORWANIA PREZYDENTA 
STAHLBERGA 

HELSINGFORS, (Pat).  Podpiks 
jeden z dwóch aktorów afery porwa- 

nia byłego prezydenta republiki Stahl- 
berga, po odbyciu dwóch trzecich 
kary został warunkowo zwolniony 
Z więzienia. lnny z oskarżonych sę- 
dzia Jaskari zapadł w więzieniu na 
suchoty płucne i przewieziony zosta 

do jedneg9 z sanatorjów. 

  

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY: 
NARCIARSKIE jw PARYŹU 
PARYZ, PAT. W Paryżu odbyły 

Się międzynarodowe zawody w łyż- 
wiarstwie figurowem 0 _ mistrzostwo 
Europy. W konkurencji pań tytuł mi- | 
strzowski ponownie zdobyła | slynna 

żwiarka norweska Sonia Henie, 
przed Austrjaczką Burger i Szwedką 
Hutlen. Mistrzyni Australji Hilda Ho- 
lowsky skwalifikowała się dopiero na 
4-te miejsce. W konkurencji panów 
pierwsze miejsce zajęł Austrjak Karol 

Szaefer przed Niemcem Meyer-Laber- 
go. 

rozpatrywać będzie | 
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W PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
— Hugenberg i Hitler w obronie 

konstytucji wejmarskiej. Solidarna od 

mowa Hugenberga i Hitlera na propo- 

zycję kanclerza Brueninga w sprawie 

padamentarnego przedłużenia kadencji 

prezydenta Hindenburga, jest pierw- 

Szym, realnym owocem porozimienia 

stronictw  nacjonalistycznych w Harz- 

burgu, zawartego w ostatnich miesią- 

cach ubiegłego roku. Prasa zagranicz 

na, a szczególnie francuska i ungielska 

dość sceptycznie oceniaia wówczas 

możliwości realnej współpracy Hugen- 

berga z Hitlerem, a nawet nie brak by 

ło później wniosków, że zjazd w Harz- 

burgu dowiódł, że wspólny tront nacjo 

nalistyczny w Niemczech, jest fikcją, 

która groźnie może wyglądać, ale w 

gruncie rzeczy jest pozbawiona szersze 

go znaczenia politycznego. Oto ma- 

my pierwsze przejawy tej fikcji. 

Dziwne drogi są taktyki politycz- 

nej stronnictw w Niemczech? Propo- 

zycja przedłużenia kadencji prezyden- 

tury Hindenburga w drodze parlamen- 

tarnej, wysunięta przez  kancierza 

Brueniga, była właściwie propozycją 

dokonania zamachu na konstyucję. Kon 

stytucja wejmarska nie przewiduje in- 

nego wyboru prezydenta, niż w drodze 

plebiscytu. Z propozycją tą wystąpił 

kanclerz Bruening, mąż zaufania tych 

wszystkich kół, które najzajadlej bro- 

nią konstytucji wejmarskiej, nieulega 

bowiem wątpliwości, iż przed pertra- 

ktacjami z Hugenbergiem i Hitlerem u- 

zyskał kanclerz zdodę socjal-demokra- 

tów. Ч8 
Wśród rozmaitych zarzutów, sta- 

wianych Hitlerowi i Hugenbergowi, je- 

dnym z pierwszych jest ten, iż dążą 

obaj do obalenia konstytucji wejmar- 

skiej. Teraz sytuacja całkowicie się 

zmieniła: ci, co bronią konstytucji, sa- 

mi dążyli do jej naruszenia, ci zaś, któ 

rzy zawsze do tego dążyli, stają w jej 

obronie. Czem należy tłumaczyć tę 

zmianę ról? 

Oprócz całego szeregu względów, 

najważniejszym jest ten zdaje się, że 

rząd kanclerza Brueninga, chciałby za 

wszelką cenę uniknąć masowego prze- 

jawiania woli ludności, podczas, gdy 

dla Hitlera zwłaszcza, każde: wybory 

są pierwszorzędną okazją do wzmoc- 

nienia swego stanu posiadania, wyka- 

zania swej siły i swych wpływów. Na- 

turalnym sprzymierzeńcem Hitlera jest 

nędza, kryzys, bezrobocia t.j. to wszy- 

stko, co jest wrogiem rządu kanclerza 

Brueninga. Lokalne wybory samorzą- 

dówe, które się odbyły w rozmaitych 

punktach Rzeszy dowodzą stałego 

wzrostu wpływów Hitlera, przy olbrzy 

„mim spadku wpływów stronictw umiar 

kowanych. 

Dla Hitlera wybory prezydenta, to 

okazja dojścia do władzy bez więk- 
szych wstrząsów politycznych, z któ- 
rej niema żadnej racji rezygnować. 

Wódz „nazi* niejednokrotnie oświad- 

czał, iż dąży do zmiany drogą legalną, 

a czyż wybory prezydenta nie są drogą 

przepisaną przez konstytucję? Któż 

zarzuci, że Adolf Hitler jest wywrotow- 

cem? | 
nie miało charakteru jednostronnego 

wypowiedzenia się Niemiec przeciwko 

reparacjom. Znaczenie tej deklaracji 

polega na nastroju, na stworzeniu 

atmosfery psychologicznej. 

Jakie rezultaty może dać rozmowa 
wierzyciela z dłużnikiera, który wręcz 

oświadcza, iż nie może płacić swych 

"TAJEMNICA KGŚCIOŁA 
ŚW. PIOTRA I PAWŁA 

Kto z wilnian i nie-wilnian nie za 
chwycał się przepięknem wnętrzem 
kościoła ś.$, Piotra i Pawła na Antoko 
lu? Kogo nie oszałamiał tam nadmiar, 
przepych i chaos rzeźb, wyobrażają- 
cych postacie ludzkie oraz motywy roś 
linne i zwierzęce? 

Kto wreszcie nie zastanawiał się 
chociażby na minutę nad znaczeniem 
tych stiuków, zdumiewających w swej 
sile, piękności i nadzwyczajnej rozmai 
tości? 

Nie można sobie wyobrazić, aby 
te trzy tysiące stiuków były dziełem 
przypadku; bez jakiejś myśli przewod- 
niej artyści samiby się zagubili w mno 
gości motywów; ich inwencja napew- 
noby się wyczerpała, zaczęliby się po- 
wtarzać, albo tworzyć rzeczy, pozba- 
«wione wyrazu i siły. 

Musiał więc być jakiś plan, jakaś 
* idea przewodnia, która zapalała ducha 
artystów i kierowała ich wprawną rę- 
ką. Ale jaka? 

Właśnie tę zagadkę postarał się 
rozwiązać — i rozwiązał! — X. Piotr 
Śledziewski, który na posiedzeniu Sek 
cji Historji Sztuki w Wydz. I Tow. 
Przyjaciół Nauk, w dn. 15 b.m. wygło 

zobowiązań ani teraz, ani później. Każ- 

dy zgodzi się, że wyniki takiej rozmo- 

wy będą nie wielkie: albo wierzyciel 

zastraszony taką deklaracją, zgodzi się 

na jakąś drobną cząstkę, którą dłuż- 

nik ofiaruje albo zrezygnuje z rozmo- 

wy. Do tego pierwszego wyjścia zdaje 

się zmierzał kanclerz Biuening, ktćre- 

mu chodziło o przygotowanie nastrcju. 

Warto dodać, że wierzyciele nie 

są zgodni w swej taktyce wobec jłuż- 

mika. Nie brak naprzykład wiadomości, 

że swą deklarację kanclerz Bruening 

złożył po porozumieniu z Anglją a i w 

samej Francji opinja jest niejednolita, 

są np. głosy o konieczności całkowi- 

tego zrezygnowania z odszkodowań 

(głos wpływowego dziennika Depeche 

de Touluse). : 

— Sesja Rady Ligi Narodów. Sty- 

czeń będzie miesiącem konferencyj 

międzynarodowych, Oprócz konferen- 

cji reparacyjnej zbierze się Rada Ligi 

Narodów, która w dalszym ciągu bę- 

dzie wałkowała sprawę zatargu chiń- 

sko-japońskiego. Wyznaczone obrady 

Komitetu europejskiego na okres se- 

sji Rady Ligi Narodów zostały odro 

czone, również odroczono debatę nad 

projektem paktu Litwinowa o ekon0- 

micznej nieagresji. Odroczenie tych na- 

rad jest najzupełniej zrozumiałe: jak 

bowiem mówić o federacji, kiedy atmo 

sfera panuje zgoła nie federacyjna, a 

zresztą trick federacyjny p. Brianda 

stracił wszelką rację bytu. 

— Po aresztowaniu Gandhiego. 

» Niema prawdopodobnie nikogo bar- 

dziej zadowolonego z aresztowania 

Mahatmy Gandhiego, niż sam Gandhi. 

Aresztowanie uratowało jego  fizjono- 

mję polityczną i gwarantuje mu wpły- 

wy, oraz aureolę męczer:nika. Gdyby 

nie aresztowano Gandhiego, rola jego 

byłaby bardzo trudna, a jego zutory 

tei mocno zachwiany. Jadąc do Lon- 

dynu zapowiadał wiele, snuł nadzieje, 

że z Anglikami można się będzie ja- 

koś dogadać, że nie są to tacy źli lu- 

dzie i t.p. Z wielkiego programu, jak 

wiadomo, nie wyszło nic. Konierencja 

Okrągłego Stołu praktycznych rezulta- 

tów nie dała, prócz tego, że jeszcze 

raz unaoczniła niezwykle zróżniczko- 

wanie polityczne, społeczne, narodo- 

wościowe i wyznaniowe w Indjach. 

Rząd angielski wydając rozkaz aresz- 

towania Gandhiego, zrobił mu rzetelną 

przysługę. Trudno posądzać o tak da- 

lece przewidującą politykę, jak ta, że 

aresztując Gandhiego, rząd angielski 

— Przygrywka do konferencji w 

Lozannie. Przedtem, zanim się odbędą 

wybory prezydenta Rzeszy (w marcu) 

powinna się odbyć konferencja  re- 

ści, satwia sprawę dość wyraźnie. Isto 

ty rzeczy nie zmienia późniejsze w;ja- 

śnienie, że to oświadczenie kanclerza 

zwołana na koniec stycznia (25-g0) 

da jakiekolwiek pozytywne rezultaty. 

Szczere oświadczenie kanclerza Brue- 

ninga, złożone posłowi angielskiemu, 

że Niemcy nie mogą więcej płacić od- 

szkodowań, ani teraz, ańi w przyszło- 

paracyjna w Lozannie. Już dziś trudno 

łudzić się nadziejami, że konferencja 

bądz co bądź uratował jego wpływ na 

masy, podczas gdy przyczyniając się 

de podważenia autorytetu Mahatmy, 
jednocześnie ułatwiałby drogę innym, 

bardziej radykalnym działaczom niepo- 

dległościowym  Indyj. Aresztowanie 
Gandhiego i zamknięcie a właściwie 

SŁO Wo 

DEBATA BUDŻETOWA. 

Budżet Ministerstwa Spraw Wojsk 
w sejmowej komisji budżetowej 

WARSZAWA, PAT, — Na poniedziałko- 

wem posiedzeniu komisja budżetowa przy- 
stąpiła do obrad nad budżetem Ministerstwa 
Spraw Wojskowych. W obradach komisji bie 

rze udział wiceminister spraw wojskowych 
gen, Sławoj-Sktadkowski na czele wyższych 

oficerów Ministertwa, 

ZMNIEJSZENIE BUDŻETU 

Perwszy zabrał głos reierent pos, Pola- 

kiewicz (BBWR), który podkreślił na 
wstępie, że roczne wydatki wojska na jedną 

osobę w roku 1930 wynosiły w Niemczech 

12654, w Rosji Sowieckiej 3570, we Francji 

8966, w Czechosłowacji 3200, a w Polsce 

3044, czyli 4 razy mniej, niż w Niemczech, 

W bieżącym Okresie budżetowym kładzje 

sję specjalny nacjsk na motoryzację i broń 

pancerna, w przyszłym zaś główny  nacjsk 

będzie położony na rozwój lotnictwa i ma- 

rynarki, Budżet Ministerstwa Spraw Woj- 

skowych zmniejszono ogółem o 7600 tysięcy, 

to jest o 0,9 proc. Przy departamencie uzupeł 

nień utworzono w 1930 reku wydział badań 

antropologicznych i psychologicznych, któ- 

rego zadaniem jest praca badawcza nad za- 

sobamj ludzkiemi w Polsce co do budowy 
fizycznej j właściwoścj intelektualnych rocz- 

ników, 

JEDNOROCZNA SŁUŻBA WOJSKOWA 

OBNIŻY ZDOLNOŚĆ OBRONNĄ 

Następnie reirent omawia szeroko skró- 

cenie służby wojskowej do 1 roku, powołu- 

jąc się na stosunki, panujące we Francji, Re 

iernt oświadcza, że skrócenie służby woj- 

skowej do jednego roku w Polsce spowodo- 
wałoby zmniejszenie wydatków M. S$, Wojsk, 

w ciągu 5 lat o 250 mjljonów oercznie, a na- 

stępnie o 200 miljonów każdego roku, Prócz 

tego doszłyby jeszcze wielkie wydatki na 

fortytikacje, Wprowadzenie jednorocznej 

służby postawiłoby nas w sytuacji, że przez 

pewien czas nie posiadalibyśmy rekruta prze 

ciwko półmiljonowej, świetnie wyszkolonej 

armji nieinieckiej. Oparcie służby wojskowej 
o 3 względnie 4-letnją służbę czynną mogło 

by nam zapewnić odpowiednią ilość wojska i 
rezerw, Z danych cyfrowych wynika, že 

wprowadzenie jednorocznej służby wojsko- 
wej obniżyłoby siłę obronną państwa przy- 

najmniej 0 5 proc, Tak wielkie ofiary nie da 

łyby jednak odpowiedniej rekompensaty fi- 

nansowej, Wobec tego referent nie uważa za 

możliwe poważnie zastanawiać sję nad jedno 

roczą służbą wojskową w Polsce, 

Przechodząc do wyszkołenia mówca za- 
znacza, że rocznie staje do poboru wielka 

liczba kandydatów na oficerów rezerwy, Wa 

rumki budżeowej pozwałają na szkolenie tylko 

połowy, Również ze wzgiędów budżetowych 

nie są przewidziane wielkie manewry. Pro- 
wadzone są studja nad skróceniem służby 

podchorażych rezerwy piechoty do 12 mie- 

sięcy oraz skróceniem  czasokresu przygo- 

towania kandydatów na poruczników pie 

choty, 

Na tem przewodniczący zarządził przerwę 

do godziny 17, 

POLSKA WOBEC KONFERENCJI 

ROZBROJENIOWEJ 

Po przerwie w dalszym ciągu przemawiał 

pos, Polakiewicz, zatrzymując się dłużej na 
sprawie powszechnej konierncji robzrojenio- 

wej, Odnośnie do prac komisji przygotowaw 
czej reterent podkeśtił, że komisja uznała, że 
wprowadzenie do korwencjij postanowień, 0- 
graniczających bezpośrednio materjał, to zn, 

ustalających ścisłą ilość różnych Kkategoryj 

uzbrojenia dla każdego państwa, jest niece- 

lowe, gdyż nie dałoby się w istocie skonsta- 
tować, a nawet w razie znalezjenia idealnej 

formuły kontrolnej byłoby to zbyt krępujące, 

Większość delegacyj uznała że skuteczniej- 

szym systemem jest ograniczenie wydatków 

na zbrojenia, bowiem przez to samo ograni- 

cza się stan zbrojeń, nie krępując swobody 

państw w organizowaniu tych zbrojeń we- 

dług wiasnych koncesyj w ramach możliwo 

ści budżetowych, 

Delegacja poiska popierała to stanowisko 

większości komisji, wważając, że nie kryje 

ono w sobie dła Polski niebezpieczeństwa, że 

przeciwnie ograniczenie budżetów wojsko- 

wych wszystkch państw, a więc £ naszych 

sąsjadów, może być dla nas tylko korzyst- 

ne; o jle naturalnie postanowienia te będą 

racjonalnie przeprowadzone j uwarunkowane, 

jak zresztą wszystkie inne postanowienia 

rozbrojeniowe, będzie to wzmocnieniem bez 

pieczeństwa, Nasze wydatki wojskowe są w 

porównaniu z wydatkami wielkich mocarstw 

więcej niż skromne, Podkreślić przytem na- 
leży specjalne położenie Polski jako państwa 

niedawno wskrzeszonego, Musimy mieć ino 

  

Tragiczne pożegnanie rabina 
„cudotwórcy” z Góry Kalwarji 
Podczas ścisku na dworcu zduszono 7 osób 

Warszawa 18. |. (tel. własny). Dziś 
po południu z Dworca Głównego wyje- 
cnał do Palestyny rabin Alter „cudo- 
twórca* z Góry Kalwarji. 

Na dworcu zebrał się 7-mio tysięcz- 
ny tłum żydów, którzy chcieli poże- 
gnać rablna odjeżdzającego specjalnie 
wynajętym wagonem, Zebrani żydzi 
otoczyli tak szczelnie wagon, że przez 
dłuższy czas nie można było doczepić 
go do pociągu. 

Masy żydów zalegające 'tory unie- 
możliwiły normalny ruch na dworcu i 

dopiero wezwane pogotowie policyjne 
po wielu wysiłkach zdołano przywró- 
cić porządex. 

W trakcie ścisku 7 osób zostało 
mocno poturbowanych 1 kilka z nich 
tylke dzięki szybkim zabiegom Pogota 
wia ratunkowego udało się uratować 
od fatalnych skutków zduszenia. Jeden 
z żydów dostał ataku sercowego i zmarł 
na miejscu. Nebywały ścisk powstał 
dlatego, że każdy z żydów kto był na 
dworcu chciał dotknąć się wagonu któ- 
rym podróżuje rabin Alter. ; 

gresu induskiego, nie odbiło siz więk- 

szem echem. Spokój nigdzie nie został 

zamącony, ani też doszło do ulicznych 

rozruchów. Dowodzi to, że nie należy 

przeceniać roli Gandhiego w Indjach, 

które są oceanem skłębionych stosun- 

ków, sprzeczności najróżnorodniejsze- 

go charakteru, wśród których Gandhi 

i jego działalność są jednym z frag- 

mentów. 

— Nowy gabinet francuski. Rozsze- 

rzenie gabinetu przez wciągnięcie do 

rządu radykałów, nie doszło do skutku. 

O wiele więcej zdaje się, chodziło pre- 

uznanie za nielegalne 70 instytucyj kon ':jerowi, Lavalowi o sytuację wewnę- 

sił referat p. t. „Theatrum czyli miste- Piotra i Pawła w rzeźbie, wyobraża- kładnie odtworzyć 
jącej N. Pannę, pokonywając] smoka 
(o tej rzeźbie na „Akademji smoczej“ 
mówił i prof. Limanowski) —- miste- 

stały 

rjum religijne w kościołach wileńskich 
XVII wieku (Studjum do ikonograficz 
nego zrozumienia stiuków w kościele 
św. Piotra i Pawła na Antokolu)". 

W referacie tym X. P. Śledziewski 
zarysował przedewszystkiem bardzo 
szerokie tło, charakteryzując epokę ba 
roku, jako epokę powszechnej teatral- 
ności. 

„Ludzie baroku — mówił prelegent 
— czuli się aktorami na scenie theat- 
rum orbis terrarum““. 

Wnikliwie, systematycznie, głębo- 
ko zastanawiał się referent nad przy- 
czynami i przejawami tej teatralizacji 
życia barokowego. Obraz, który dał, 
wkraczając w dziedzinę życia politycz 
nego, literackiego, artystycznego, a 
przedewszystkiem — religijnego, był 
mocny, wyrazisty i przekonywujący. 

. Przechodząc do terenu wileńskie- 
go, szczególną uwagę zwrócił prele- 
gent na ciekawe theatrum bernardyń- 
skie, odtwarzające pokonanie smoka 
za łaską Najświętszej Panny. 

: Szczegółowo, niezwykle plastycz- 
nie zarysował X. Śledziewski przebieg 
całego misterjum, które było odgrywa- 
ne w drugiej połowie XVII w. w koś- 
ciele Bernardynów. 

To misterjum, którego echo zna- 
lazł wnikliwy badacz w kościele śś. 

rium to, a raczej jego schemat 

trzną ze względu na niezbyt odległe 
wybory, niż sprawy zagraniczne, o 
czem przez cały czas mówiono. Nowy 
rząd, różni się od poprzedniego tylko 
tem, że niema w nim p. Brianda. Może 
mieć to swoją wymowę, ponieważ 
Briand reprezentował najbardziej ugo- 
dowy kurs polityczny wobec Niemiec. 
Stanowisko Francji na zbliżającej się 

konferncji w Lozanie, rychło ujawni 

nam, czy ustąpienie p. Brianda należy 

uważać za zmianę kursu w polityce 

zagranicznej Francji, zwłaszcza w od- 

niesieniu do Niemiec. Sz. 

  

całego przebiegu 
dobrze uzasadnionego rozumowania 
badacza, który w ciągu pięciu lat 
zmagał się z różnemi * przeszkodami, 

pragnąc wydrzeć przeszłości tajemni- 

  

  
się kluczem, otwierającym zamkniętą 
w ciągu wieków zagadkę stiuków an 
tokolskich. 

cę wnętrza kościoła Antokolskiego. 

Trzeba ograniczyć się tylko do 
stwierdzenia, iż, podług X. P. Šle- 

żność odrobienia chocjażby części szkód, wy 

rządzenych nam przez stuletnią niewolę. 

Warunkiem przyjęcia przez Polskę syste- 

mu ograniczenia wydatków wojskowych ntt 

Si być, oczywišcie Zaprowadzenje kontroli, 
działającej z równą skutecznością w stosun 

ku do wszystkich państw, Chocjaż sami nie 

mamy nie do ukrywania, jednak z poczucia 
sprawiedliwości i ze iwzgiędu na własne bez 

pieczeństwo niemoglibyśmy sę zgodzić na 

kontrolę, któraby faktycznie krępowała pań 

stwa o ustroju podobnymi do naszego, a była 

iluzoryczna dla innych, W zakończeniu refe- 

rent stwierdził, że administracja wojskowa 

działa najsprawniej z naszych innych admi- 
nistracyj, 

DYSKUSJA 

Rozpoczęła sie dyskusja, w której pierw- 
szy zabrał głos pos, Arciszewski (Kl, 
Nar.), wskazując na wstępie, że referat był 
wyczerpcjący, Struktura wewnętrzna budżetu 
jest w tym roku znacznie lepsza, niż w po- 
przednim, Mówca nie sprzeciwia się głobał 
nej sume, która wynosi 832,650 tysięcy, do- 
daje jednak, jż wątpliwa jest reałność tej 
esurmny, Mówca poddaje krytyce działaność 
poszczególnych wytwórni, a następnje uskar 
ża się, że u nas w stosunku do innych 
państw mało się mówi i pisze o sprawach 
wojskowych, że wiadomości © wojsku w 
prasie opozycjnej są konsiiskowane i że 
nie wiadomo, jakie są dyrektywy wojska dla 
delegacji polskiej na konferencję rozbrojenio 
wą, 

WYJASNIENIE GEN, SKŁADKOWSKIEGU 

„Po przemówieniu pos, Gruszczyńskiego za 
biera głos wiceminister spraw wojskowych 
gen. Składkowski, który stwierdził na 
wstępie apolityczność dyskusji nad budże- 
tem M-stw Spraw Wojsk,, poczem podkre 
Ślił zasługi byłego szefa administracji armji 
b, wiceministra gen, Konarzewskiego na po 
lu zaopatrzenia. żołnierza, Następnie uważa 
za nieuzasadniony zarzut posła  Arcjszew- 
skiego, zarzucający kierownictwu armji brak 
kontaktu ze społeczeństwem j koniiskowanie 
wszystkiego, co się o wojsku pisze, W „Kur 
jerze Warszawskim“ jest stała rubryka 
spraw wojskowych, która nigdy nie jest kon 
fiskowana. Gdy w jednym z dzienników na 
piano rzeczy złośliwe i niezgodne z rzeczy 
wistością, to zostało to skonfiskowane, 

Następnie minister wykazuje na wykresie, 
że odpowiednia krzywa wskazuje na tenden 
cję zniżkową wydatków wegetacyjnych, Za- 
sadą kierowictwa armji jest opędzić wszyst 
kie potrzeby żołnierza produktami przemy 
słu krajowego, Koszt umundurowania szere- 
gowca spadł od roku 1924, gdy wynosjł 390 
zł, do 314 zł, i żołniez otrzymuje obecnie u- 
mundurowanie dwa razy lepsze, Przy zaku- 
pach zboża wojsko stara się nabywać je bez 
pośrednio u producentów, pomijając pośredni 
ków, _ Następnie. wiceminister demonstruje 
członkom komisji mendury, buty, chlebaki, ko 
ce į inne wytwory wytwórni wojskowych, 
wykazujące znaczne obniżenie kosztów przy 
ROOŻZCY znacznem polepszeniu artyku 
łów, 

„Co się tyczy uposażenia, to wiceminister 
porównywa uposażenie oficerów polskch z 
uposażeniem w armjach obcych, podkreślając 
że podczas gdy gen, brygady w Anglji po 
biera 992 dolary, to gen, Składkowski 119 
dolarów, W Japonjj generał otrzymuje 217 
dol,, w Rumunji 170, we Francji 164, w Cze- 
chosłowacji 133. 

Przemówienie swe zakończy. iwicemi- 
nster nastepujacemį słowami, „Wyszkolenie 
pozostaje w ręku p, Marszałka Piłsudskiego, 
Wojsko ożywione jest największą ofiarno- 
ścią i dąży do tego, ażeby pod dowództwem 
Marszałka nie tylko spełnić swój obowiązek, 
+ szacunek i miłość narodu (okla- 

Po wyjaśnieniach dyretkera . NIK. 
lastępne p. Rogowskiego R 2 

posiedzenie komisji jutro, Na porządku bud 
żet Mnisterstwa Przemysłu i Handlu, 

WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 
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Przezorny kapitalista 
rozlokowuje swe oszczędności w kilku 

Bankach, w tej liczbie i 

w Chrześcijańskim Banku 
Spółdzielczym 

przy ul. Antokolskiej 28 w Wilnie 
Wysokie oprocentowanie, 

Zupełna gwarancja, — dyskrecja zapewniona, 

Bank czynny 9 — 12 rano, oraz 5— 7 wiecz, 

    

tra i Pawła stanowi wielkie misterjum, 
poświęcone św. Augustynowi i odtwa 
rzające nawrócenie się grzesznika lub 
niedowiarka. 

To wielkie misterium składa się z 
14 konstelacyj poszczególnych teatrów 
z których 7 prowadzi do wielkiego 
ołtarza (właśnie siódme w wielkim 
ołtarzu miało być poświęcone św. 
Trójcy), siedem zaś wyprowadzają na 
wróconego i wzmocnionego duchowo 
człowieka z kościoła. 

Te poszczególne misterja, tworzą- 
ce jedną patetyczną całość, przeplata 
ne są intermedjami o charakterze po 
godnym, czasem żartobliwym — stąd 
te postacie aniołków tańczących, śpie 
wających, grających na różnych in- 
strumentach. 

To, co podał X. P. Śledziewski licz 
nie zebranym słuchaczom, zasługuje 
na miano prawdziwej rewelacji. Całe 
zaś misterjum augustjańskie w koście- 
le Antokolskim jest tak potężne i prze 
piękne, że... aż trud1> uwierzyć, aby 
iundator — hetman Pac był na tyle 
genjalny, artyści zaś aż na tyle na- 
tchnienii. . 

Dlatego też oszołomiony słuchacz 
raz po raz zadawał sobie pytanie, czy 
stoi wobec olbrzymiej doniosłości nau- 

Niesposób w krótkiej notatce do- dziewskiego, wnętrze kościoła š.š. Pio kowego odkrycia, czy też ma do czynie 

    

  

Środek tak wspaniale Taš 
rzający bóle, jest często 
miotem podrabiania. Dls- 
tego też bólu głowy £ =bów, Ši Ian 

E A tylko tabletki, 
opakowanie opatrzone są 

znakiem BAYER . 

ISTNIEJE TYLKO JEDNA ASPIRINA? 
OOOO O 
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WIELKI SIERŻANT 
Nietylko jako minister wojny i mąż 

stanu przejdzie Andrzej Maginot do hi 
storji Francji. Nietylko jako generał, 
konsul i cesarz francuski żyje Napoleon 
w pamięci świata. 

Si maiores minoribus comparace li- 
cet: : 

W Małym Kapralu ucielešnilo się, 
podobnie jak w Wielkim Sierżancie— 
którym pozostanie Maginot w pamięci 
swych ziomków — spełnienie powoła- 
nia. 

W chwili wybuchu wojny byłby 
mógł Andrzej Maginot, w on czas były 
wiceminister wojny i członek Izby De- 
putowanych, bronić swej ojczyzny na 
bezpiecznem polu walki parlamentar- 
nej. Przeniósł jednak ponad nie krwa- 
we pole walki zbrojnej. 

Jako ochotnik, szary linjowy pie- 
chur, życiem pragnął dać Świadectwo 

swej prawdzie. Pierwsza ciężka rana 
przyniosła mu dopiero tytuł sierżanta; 
druga rana medal wojskowy i cytację 
w rozkazie dziennym. 

„Sierżant Maginot w 44-tym puł- 
ku infanterji. Komendant oddziału o 
chotniczych wywiadowców, dowodził 
przeszło 50 patrolami, zdobywając 
stale wśród największych  niebezpie- 
cźeństw najdonioślejsze informacje o 
sytuacji wrogów. 6 października, dzię 
ki znakomitej znajomości terenu, prźe 
prowadził wśród gęstej mgły bataljo- 
ny, wyznaczone do zajęcia szeregu miej 
scowości i przyczynił się znacznie do 
powodzenia tego przedsięwzięcia, w któ 
rem mieliśmy tylko trzech rannych. 
Podoficer odznaczający się osobistą 
śmiałością i korzystnym wpływem na 
swych żołnierzy”. 

Utratą nóg, czyniącą ge  niezdol- 
nym do dalszej służby wojskowej, oku 
puje Legję Honorową i wzmiankę „w 
rozkazie dziennym marszałka Petain: 

„Andrzej Maginot, były  wicemini 
ster wojny. Przydzielony na wiasną 
prośbę w czasie mobilizacji jako szere- 
gowiec do 44-go pułku piechoty linjo 
wej. Zorganizował, pod Verdun oddział 
wywiadowców, obejmuje nad nim do 

wództwo i staje się jego duszą. W cią 
gu zwyż pięćdziesięciu wywiadów na 
terenie zajętym przez wroga, dał wzór 
podziwu godnei odwagi i został odzna 
cony medalem wojskowym 6 paździer-, 
nika 1914. 

Ciężko ranny 9 listopada wytrwał 
przez cały dzień z garstką ludzi na po 
sterunku w obliczu znacznie liczebniej 
szego wroga, któremu zadał ciężkie 
straty. 

Pięć razy wymieniany w rozkazach 
dziennych. Medal wojskowy za czyny w 
obliczu wroga. Dwie rany*. 

Po roku spedzonym na łożu bole- 
ści, oparty na dwóch kulach, powrócił 
sierżant Maginot na swoje miejsce w - 
jednej z parlamentarnych ław prawe- 
go skrzydła centrum. Objął przewodnie 
two komisji dla spraw wojskowych. 

Minister kolonji. Minister terenów 
zniszczonych wojną. Minister emerytur 
wojskowych i twórca ubezpieczeń in- 
walidzkich. Minister wojny. Ponownie 
minster wojny. Minister kolonii. I znów 
minister wojny. Dwunastokrotny mini- 
ste:. D'wunastokrotna godność, zniko- 
ma wobec najwyższej nagrody: świa- 
domości spełnionego obowiązku. 

Popierajcie LOPP. 
mia z natchnioną wizją poetycką kapła 
na i historyka sztuki?.. 

Argumenty jednak naukowe, użyte 
przez X. Śledziewskiego, są tak moc- 
ne, że trudno je odeprzeć. 

Kapitalne dzieło X. Śledziewskie- 
go zostanie wydrukowane, wówczas 
można będzie na zimno rozpatrzeć ar- 
gumenty autora i zbadać ich siłę. 

Dziś pozostaje stwierdzić jedno: 
jeżeli „misterjum  augustjańskie* w 
kościele Antokolskim jest tylko wizją 
poetycką, — otworzył X. Śledziewski 
drogę jakiemuś przyszłemu genjuszo- 
wi poetyckiemu, który właśnie w mu 

rach kościoła ś. ś. Piotra i Pawła na- 
bierze sił do podniebnych lotów. 

Jeżeli zaś — a za tem przemawia 

dziś wszystko — dokonał X. Śledziew 
ski odkrycia naukowego, — będzie 
ono miało olbrzymie znaczenie nietyl- 
ko dla Wilna i dla sztuki. 

Takie misterjum wykazuje niezwyk 
łą siłę ducha polskiego, potęgę kulfu- 
ry łacińskiej, genjusz ludzi epoxi ba- 
roku. 

Rozwiązanie tajemnicy wnętrza 
kościoła Antokolskiego będzie najwięk 
szym argumentem w rozpoczętej w о- 
ostanich latach akcji, która zmierza do 
rehabilitacji dotychczas lekceważonej 
epoki baroku.. w. Ch.



at 
  

Z DZIAŁALNOŚCI IZBY 
Przemysłowo-Handlowej w Wilnie 
SPRAWY PODATKOWE 

Na ostatniem odbytem posiedzeniu Komi. 

sja Podatkowa Izby wypowiedziała się za 
wprowadzeniem tytułem próby na lata po- 
datkowe 1932 i 1933 zryczaitowania tku 
przemystowego od drobnych przedsiębiorstw 
— na głównych zasadach następujących. 1) 
zryczałtowaniu miałby podlegać podatek od 
tych przedsiębiorstw III i IV kategorji han- 
dlowej, których przeciętny roczny obrót 
wyprowadzony na podstawie obrotów pra- 
womocnie ustałonych przez władze skarbo- 
we za lata 1928, 1929 i 1930 — nie przekra 
cza 25,000 zł., 2) przy obliczaniu zryczałto- 
wanego podatku należałoby obniżyć przecięt 
ny obrót z 3 łat co najmniej о 10 proc,, 3) 

do podatku zryczałtowanego nie może mjeć 

zastosowania art, 84 ustawy o państw. po- 

datku przem, (prawo uskuteczniania dodat- 

kowego wymiaru), Na posiedzeniu Związku 

Izb Przem, Handlowych w dn. 9 bm, 'więk- 

szość wniosków zgłoszonych w tej sprawie 
przez Izbę Wiłeńską została zaakceptowana, 

W związku z tem, że ogłoszona w Dzien 

niku Ustaw noweła do ustawy o państw, po 

datku przemysłowym — przewiduje stoso- 

wanie ulgowej stopy podatkowej do obro- 

tów osiągniętych przy detalicznej i drobnej 

sprzedaży artykułów pierwszej potrzeby — 

Izba opracowała wykaz tych artykułów, u- 

mieszczając w nim oprócz artykułów, któ- 

re już poprzednio korzystały z omawianej ul- 

gi — jeszcze szereg innych, a mianowicie: 

cykorję, herbatę, cytrynę, ryż przerobiony 

w kraju oraz następujące artykuły pochodze 

nia krajowego: ryby, drób, wszelkie konsei- 

wy, ocet, esencję Octową, makaron, grzyby 

i jagody. 
Z uwagj na zbliżający się termin płatno- 

ści IV-ej zaliczki kwartalnej na poczet po- 

datku przemysłowego od obrotu, który we- 

dług dotychczasowych przepisów przypadał 

na dzień 15 stycznia, zaś według noweli Go 

ustawy o państw. pod, przem,, obowiązu- 

jacej od dn, 1,1 1952 — przesunłęty został 

na dzień 15,IH, Izba zwrócjła się do Pana 

Prezósa Izby Skarbowej w Wilnie z prośbą 

o definitywne wyjaśnienie, który z tych ter- 

minów obowjązuje, 

Równocześnie Izba zwróciła uwag; 

fakt, pobór IV zaliczki kwartalnej, 

nowiącej łącznie z poprzedniemi 80 pro 

   

   
     

  

zeszłorocznych należności podatkowych z ty: 

zu przem, od obrotu — spawodo- 
1, które płatnicy bę- 

  

tułu po: 
waiby. przekroczenie Si bi 

dą ob zauj opła Skarbowi w wyniku 

delinitywnych wymiarów tego podatku za 

r. 1931, a to ze względu na znaczny, bo 

przeciętnie sięgający 30 proc, spadek obro- 

tów handlowych w ubiegłym roku podatko- 

       

     

  

   
   

jłązku ze zbliżającym się okresem 

ewawczym do wymiaru podatku prze 

go od obrotu za r, 1931, Izba przy- 

do opracowania iist rzeczoznawców 

władzom skarbowym intor- 
stąp ła 
celem udzielania 

macyj przy przygotowaniu wniosków dla #- 

stalenia obrotów z przypadającego podatku. 

SPRAWY PRZEMYSŁU I HANDLU 
DRZEWNEGO 

W związku z tem, że w ostatnio ogłoszo- 

nej liście towarów, których przywóz do Pol 

ski jest zakazany, uwzględniona została jedy 

nie celuioza, a pominięta masa drzewna, Izba 

zgłosiła do Ministerstwa Przemysłu i Handlu 

wniosek, ażeby w nowej liście artykułów za- 

bronionych do wwozu, która niebawem ma 

się ukazać — uwzględniona została narów- 

ni z celulozą — także masa drzewna, co U- 

możliwiłoby podjęcie produkcji tego półia- 

brykatu przez tekturownie okręgu Izby, któ- 

re w ten sposób mogłyby częściowo skom- 

pensować sobje zmniejszenie produkcji tek- 

tury, 

wobec ostatnio wprowadzonej prawie 

pięciokrotnej podwyżki cła przywozowego 

ną albuminę, co poważnie dotyka nasz prze 

mysł dyktowy — Izba wystąpiła z wnio- 

skłem o ponowne rozpatrzenie sprawy cie- 

nia alburniny, względnie zwolnienia prze- 

mysłu dyktowego od opłaty cła za albui- 

nę użyta do produkcji dykt wywiezionych 

zagranicę, 
Pozycja eksporterów dykt polskich na ryn 

ku argentyńskim została poważnie zagrożo- 

na wobec udzielenia przez Argentynę — Fin 
landji 50 procentowej zniżki od ceł normal- 

nych na dykty, Izba wystąpiła do odnośnych 

władz z wnioskiem o poczynienie odpowied 

nich kroków wobec rządu argentyńskiego 
celem zrównania warunków eksporterów 

polskich i finlandzkich, 

Wskutek niezałatwienja dotąd sprawy 

zakupu podkładów przez PKP, drzewnictwo 

polskie utraciło w okresie wyjątkowych trud 

ności zbytu — jedną z poważniejszych pozy 

cyj, o ile chodzi o rynek wewnętrzny, W 

związku z tem Izba wystąpiła do ministerstw 

gospodarczych z prośbą, ażeby zakupy pod- 

kładów zostały dokonane jaknajrychlej i to 
w ilości zwiększonej przynajmniej do kwo- 
ty, niezbędnej dla normalnej bieżącej wy- 
miany, tj, do 3—3 i pół miljonów sztuk, 

SPRAWY LNIARSKIE 

W dniu 19 bm. odbędzie się w Izbie po- 
enie Komisji Lniarskiej i Produktów 

na którem będą omawiane: pro- 
jekt statutu stowarzyszenia p. n, „Związek 
dla handlu i eksportu lnu Ziem Północno- 
Wschodnich mw Wilnie“, oraz wyniki ankiety 

© lnie polskim, rozesłanej przez Izbę swe- 
go czast do naszych placówek zagranicz- 

ską, oraz do większych importerów zagra- 

POWSTANIE ZRZESZENIA GARBARZY 

Przy współudziale Izby powstało „Zrze- 
szenie Przemysłowców Garbarzy Ziem Pół- 

n0cno-Wschodnich w Wilnie*, którego te- 
ren działalności obejmuje cały okrąg Izby 

1450 H. P.| 
sily wodnej 
do wykorzystania 

W п | ОНАГО 
Ма 

„— 

z 

   

P.-H. w Wilnie, czyli cztery województwa 
północno-wschodnie, Do Zrzeszenia przystą- 
piły wszystkie większe zakłady garbarskie, 

DZIEDZINA POLITYKI GARBARSKIE] 

W tej dziedzinie Izba opracowuje opinię 
w sprawie projektowanej nowelizacji przepi 
sów o obowiązku pracodawców przyjmowa 
nia pracowników i robotników za pośred- 
nictwem Państw. Urz, Pośredn, Pracy oraz 
prowadzi studja nad sprawą ogródków dział- 
kowych dla robotników i bezrobotnych w 
tej sprawie, nadesłanym do zaopiniowania, 

ZJAZD ZWIĄŻKU iZBY PRZEMYSŁOWO- 
HANDLOWYCH 

W dniu 9,1 rb, odbył się w Warszawie 
Zjazd Związku Izb  Przemystowo-Handlo- 
wych pod przewodnictwem Prezesa inż, Cz. 
Klarnera, Izba P.-H, w Wilnie reprezentowa 
na była przez p o. Dyrektora inż, Barańskie- 
go oraz kierownika działu prawnego biura 
izby B, Nogida, Z ważniejszych postano- 
wień Zjazdu wymienić należy: ponowny wy 
bór Izby P,.H, w Warszawie jako Izby Urzę 
dującej Związku izb, uchwalenie budżetu 
Związku Izb, zajęcie pozytywnego stanowi- 
ską do projektu ustawy o zryczałtowaniu po 
datki przeinysłowego od drobnych  przed- 
siębiorstw z uwzględnienem szeregu popra- 
wek zgłoszonych do tego projektu, wypo- 
wiedzenie się za korekturą stawek ceinych, 
zaprojektowanych w nowej taryfie celnej w 
odniesieniu do tych artykułów, które z uwa- 
gi na spadek waluty i inne podobnie działa- 
jące zjawiska mogą stać się przedmiotem 
wzmożonego importu do Polski, Dłuższą dy 
skusję wywołała sprawa importu owoców 
południowych z zastosowaniem specjalnie 
Gbniżonych stawek celnych, przyznawanych 
za zezwoleniami Ministerstwa Skarbu, Zjazd 
Związku Izb kategorycznie wypowiedział się 

rzecłw wyzyskiwaniu tej drogi dła tworze- 
specjalnych monopolėw importowych, co 

zresztą jak wynika z oświadczeń, złożonych 
przez przedstawicieli Rządu, nie jest obec- 
tie Zainierzone, 

Specjalna Komisja Prawnicza zajmowała 
się zaopinjowaniem projektu prawa egzeku- 
cyjnego, opracowanego przez Komisję Ko- 

  

   
dyfikacyjną, Izba Wileńska wniosła szereg 
zastrzeżeń zarówno do projektu, jak i do 
uchwał Kor Prawniczej, w szczególności 

wypowiedziała się przeciwko ustaleniu 
pierwszeństwa przy podziale sum, uzyska- 
nych przy licytacji w zależności od kolejno- 

ści zajęcia ruchomości, przeciwko wprowa- 
dzeniu przys'ęgi i 
ciwko dzie, upraw 
cji nieruchomości tylko tych wierzycieli 
potecznych, którycii wierzytelności mieszczą 

się w cenie szacunku nieruchomości, 
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Z SĄDÓW 
KOMUNIŚCI PRZED SĄDEM 

APELACY NYM 

  

  

Według infirmacji posiadanych przez Wy- 
dział Śledczy PP. w Wilnie, na dzień 1-go 
maja 1931 r partja Komumstyczna organi- 
zowała cały szereg demonstracyj, między in- 
nemi przed gmachem Sądów. Wysłani wów 
czas funkcjonarjusze PP, pode rozpra- 
szania demonstrantow zatrzyt rozrzucają 
cych ułotki Abrama Zyłberkwejta i J. Mkli- 
szańskiego, Przeprowalzona u zatrzymanych 
rewizja osobista wykazała większą ilość uo- 
tek komunistycznych pozaten u Zylberkwej 
ta znaleziono pod ubran'em transparent ko- 

munistyczny. 

Wobec niezbitych dowodów wiry zatrzy 
manych przekazano do cyspozycji władz pro 
kuratorskich, 

Na rozprawę, która się udbyła w Szdzie 
Okręgowym stawił się 'ylko  Zylb.rkwejt, 
Mikliszański zaś zdążył uciec  Zylberkwejta 
skazno wówczas na osadzenie w 
więzieniu na przeciąg tat 4, 

Ol tego wyroku obrona skazanego złożyła 
apelację, na skutek której $;rawę rozpozna- 
no w dniu wczorajszym, Po przejrowadzeniu 
przewodu sądowego i w chaniu stron Sąd 
uznał za możliwe zmaie oskarżonemu 
karę i skazał go na zamk w. więzieniu 
R ISL dom poprawy ra przeciąg 3 
at. 

   

    

    
   

    

   

  

  

  

KRONIK A Iiezccceołemywnczi 

wilenska 
TT 

% TOREK 

Bas J9 
Karnita 
jutro 

Sebastjana 
Asai 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 

nego U.S.B. w Wilnie. 

Z dnia 18 stycznia 1932 roku 

Cišnienie średnie 775. 

Temperatura średnia '), 

Temperatura najwyższa - 

Temperatura najniższa --1. 

Opad w mm. — 

Wiatr: południowo-zachodni, 

Tendencja: słaby spadek, pt 

Uwagi: pochmurno, 'mgło, 

Wschód słońca g. 8C0 

Za.hód słoń a g. 1621 

  

*em wzrost. 

MIEJSKA 

— Prace budżetowe Magilstra- 
tu. Prace budżetowe Magistratu do- 
biegają kcńca o ile chodzi o budżet 
na rok 1932—38. 

Zaprojektowany przez Magistrat 

budżet jest obecnie litografowany i 

wejdzie w niedługim czasie na obra- 

dy Komisji Finansowej. 
Jednocześnie są prowadzone inten- 

sywne prace nad ułożeniem budże- 

tów miesięcznych: na luty i marzec b.r. 

— jednostronny ruch uliczny, W wyniku 

porozumienia Starostwa ; Magistratu wpro- 

wadzono jednostronny ruch kołowy na uli- 

r. Jańskiej, Skopówka, Młynowej, Za 

o Krzyża, Łotoczka, Końskiej, Bo- 

rstkich zaułkach 

      

saczkowej, Subocz i na ws 

w_ śródmieściu. 

  

    

    
   

       

     

    

— Magistrat spo- 
ožonych na terenie 

że letnim 
36 tysię- 

  

   
e mogą Į 

  

osób 

— \\!'5&г2упшпіе robót miejskich, Z bra 

ku kredytów 'nagistrat musiał przerwać ro- 

boty przy budowie gmachu ośrodka zdro- 

wia u zbiegu ukcy Kijowskiej i zakł, Ku- 

charskiego. Budowa zostanie wiznowiona po 

otrzymaniu odpowiednich funduszów. 

POCZTOWA 
— Inspekcja urędów pocztowych, — Рге- 

zes Wileńskiej Dyrekcji Poct i Telegrafów 

p. inż, Karol Żuchowicz wyjechał w dniu 18 

bm. na kilkudniową inspekcj: podległych mu 

urzędów pocztowo-telegraficznych, 

RÓŻNE 
— Zatwierdzenie statutu fundacji, Mi- 

nister pracy i opieki społecznej zatwierdził 
ostatnia statut fundacji im, S. j J, Montwił- 
łów dla rozwoju prywatnych instytucyj do- 
broczynnych i użytku ogólnego, Zaznaczyć 
należy, że instytucja ta czekała na zatwier- 
dzenie nowego statutu fundacji koło czterech 

lat, 
— W spia“ie lubiłeuszu Teatru Polskie- 

go. W gabinecje p jenta masta p. Fole 
jewskiego odbyło się posiedzenie Komitetu 
obchodu 25-cio letnej rocznicy stałego Tea- 
tru Polskiego w Wilnie, 

Po ożywionej ; wyczerpującej dyskusji 
uchwałono wyznaczyć term'n jubileuszu na 
dzjeń 20 lutego, W dniu tym wystawiioną 
zostanie nowa sztuka Szaniawskiego „Forte- 
pian”, z udzałem p. Nuny Miodziejowskiej, 
wskrzesicjelki Teatru Polskiego w Wilnie, 

Przed rozpoczęciem widowiska wygłoszo- 
na zostane krótka prelekcja, obrazująca sze- 
matycznie dzjałalność Teatru Polskiego w 
okrese czasu 1906—-1931, następnie odbę- 
dzie sję powitanie przez p. Prezydenta p. 
Nuny Młodziejowskiej, która położyła tyle 
zasług nad krzewiienem sztuki rodzinnej w 
Wilnie, 

Artystycznie wykonany przez p. profeso 

  

  

  

     

  

     

  

  

МО WyWałA 
DOCIEKANIA WŁADZ 
WILNO, Sprawy karne wynikłe 

na tle znanych zajść Ilstopado- 
wych podzielone są, Jak wiado- 
mo na dwie grupy I dotyczą wy- 
kroczeń popełnionych przez stu- 
dentów | osoby postronne nie 
mające nic wspólnego z Uniwer- 
sytetem i zatargjiem na tle na- 
rodowościowym. 

Dotychczas, Sąd rozpatrywał 
kla seta sprawy drugiej kate- 

gorji. 

zajścia 
uliczne w listopada 

PROKURATORSKICH 
Dochodzenie przeciwko stu- 

dentom znajduje się w rękach 
władz prokuratorskich. >ledztwo 
prowadzone jest w kierunku 
ustalenia rzeczywistego podłoża 
zajść wynikłych na ulicach, oraz 
ujawnienia osób kierujących tem 
zajściem. 

Na powyższe okoliczności 
zbadano już parę osób z pośród 
profesorów, przedstawicieli ad- 
ministracji I policji. 

SPŁONĘŁA TEKTUROWNIA 
WILNO. Przedwczoraj w nocy w Hance- 

wiczach wybuchł pożar w tekturowni Ko- 
walczyka. Ogień ogarniając cały skład prze- 
rzucił sę na inne domy zagrażając w ten spo- 
sób całemu miasteczku. 

Przy pomocy mieszkańców, straż ognic= 
wa uporała się po kilku godzinach pracy, Z 

szalejącym żywiołem tak, że pożar zniszczył 
prócz tekturowni cztery inne posesje wraz 
Z inwentarzem żywym i martwym oraz sklep 
z artykułami spożywczemi, 

_ Ogień zaprószyli robotnicy pracujący 
wieczorem w tekturowni. 

Straty sięgają 25 tysięcy złotych. 

Na ul. Legjonowej .zawsze niespokojnie 
W dniu 17 b. m. wiecz. Alek- 

sander Perepeczo (Mysia 26) i 
Kurowski Władysław (Koszyko- 
wa 43) na ulicy Legjonowej ko- 
ło domu Nr. 70 wszczęli! pomię- 
dzy sobą awanturę. Widząc to 
post. Wereszczyński Zygmunt z 
V kom. P. P. m. 'Wilna po przy- 
wsłaniu awanturujących się do 
spokoju zawezwał ich aby udali 
się z nim do komisarjatu. Pere- 
peczo odmówił udania się do ko- 
misarjatu, stawiając opór. Wów- 
czas Wereszczyński użył prze- 
mocy, lecz awanturnik chwycił 
posterunkowego za rękę i usiło- 
wał rozbrolć go. Post. Weresz- 

czyński, widząc groźną postaw. 
napastnika, wyjął Gagneł i UE: 
rzył Perepeczo w lewe ramię, 
lecz I te nie odniosło skutku, 
gdyż ten w dalszym ciągu trzy- 
mał za rękę posterunkowego i 
wykręcał ją. Wówczas posterun- 
kowy po raz drugi uderzył ba- 
gnetem Perepeczo w lewą rękę. 
raniąc go dość głęboko. Perepe- 
czo został doprowadzony до Ко- 
misarjatu i po udzieleniu mu po- 
mocy przez Pogotowie Ratunko- 

Z w areszcie central- 
spozycji i 

ratorskich/ pe 

  

woo 

    

ra Ruszczyca album zawiera, szereg daw. 
nych fotografij i pamiątek — złożony zosta 
nie w darze p. Nunię Młodziejowskiej, 
przedstawieniu odbędzie się w małej sali 
"miejskiej raut, zajnicjowany przez władze 
miejskie, 

Zaznaczyć należy, że na jubileusz Teatru, 
zaproszeni zostaną wszyscy dotychczasowi 
dyrektorzy wijleńscy, oraz artyści występu- 
jący za czasów p. N. Młodzjejowskiej, 

— Podziękowaje, Niniejszem Zarząd Sto 
warzyszenia „Opieka Polska nad Rodakami 
na Obczyźnie* — podaje do ogółnej wiiado- 
mości, jż dochód z dwóch przedstawień „Dzie 
cj dla dzjeci*, oraz dancingu u Zielonego 
Sztrala w dniu 31,12 r. ub, — wynósł 493 
24 51 gr. 

Na tein miejscu zarząd „Opieki Polskiej 
ad Rodakamj na Obrzyźnie* składa serdecz 
ne podzjekowanie Wszystkim, którzy w ja- 
kikolwiekbądź sposób przyczynili sę do 
zasilenia kasy. 

— Liczba urodzin | zgonów. 
W roku ubiegłym urodziło się w Wil- 
nie 1150 chrześcjan i 690 żydów. 

Zmarło w tym samym czasie 760 
żydów i 1050 chrześcjan. 

MIERNICZY i 
PRzysięczyWIOÓLMIelZ BOreBIECKI 
Wilno, ul. Be iny 16, m. 5, tel. 15-43. 

(Obok mostu kolejowego) 
Konto czek. w P. K. O. Nr. 82008. 
Godz. przyjęcia: od 9—2 i 6—7. B 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— |utrzejsza środa literacka poświęcona 

będzie twórczości niezwykłe utalentowanego, 

choć mało znanego dramatopisarza polskie- 

go z wieku ubiegłego. Był nim Dominik Ma 

gnuszewski, Postać jego i dzieła przypomuń 

p. Szymon Czarnocki (Wi. Renard), który 

zajmie się głównie omówieniem aktualnego 

dziś dramatu Magnuszewskiego pt. „Barbara, 

jeszce Gasztołdowa żona”. Zostaną również 

cdczytane fragmenty tego pięknego utworu, 

przedstawiającego romantyczne dzieje królo 

wej Barbary Radziiwiłłówny. 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie, — 

JI Posiedzenie Naukowe odbędzie się we śro 

dę dnia 20 stycznia 1932 r., o godz, 20, w sa 

li własnej przy ulicy Zamkowej 24 z nastę- 

pującym porządkiem dziennym: | 

1. Odczytanie protokółu ostatniego p 

dzenia. 2, Demonstracje chorych: D: Luko 

ski, dr, Achmatowicz 3, Dr Łuczy Zmia 

ny anatomopatologiczne sluzówkij macicy, a 

odpowiadające im pojęcia kliniczne 

— Zdrząd T-wa Hodowców Gołębi Pocz 

towych „Czuwaj* ow Wilnie zwołuje na 

dzeń 7 lutego r. b. Ogólne Walne zebranie 

członków T-wa, na które zaprasza nietylko 

członków, lecz i wszystkich, którzy interesu 

ją się hodowią i tresurą gołębi pocztowych. 

Zebranie odbędzie się o godzinie 17, w 
Chojnickiego przy 

  

    

   
   

      

tokalu Prezesa T-wa p. 

ul, Kopanica 12 m, 4. ` 

— Z To", popierania pracy społecznej, — 

Ostatnie posiedzenie zarządu Tow. popiera 

nia pracy społecznej, które się odbyło pod 

przewodnictwem p. L. Ostreyki, poświęcono 

calkowicie omówieniu sprawy zapomoóg П- 

stytucjom aobroczynnym į kulturalno-spolecz 

nym, 
W roku bieżącym ilość złożonych przez 

instytucje podań była wyjątkowo wielka, 

Zarząd Towarzystwa uwzględnić mógł 12 po 

dań tych instytucji, które najwięcej zasu 

gują na poparcie, na ogólną sumę 9937,45. 

Wnioski zarządu podlegają zatwierdzeniu 

przez Walne Zebranie Kuratorówi, т 

— Odczyty w Ognisku Kolejowym. Sta- 

ranfem Zarządu Ogniska KPW st. Wfino w 

dniu 15 stycznia 1932 r, odbył 51е odczyt p. 

T. Kowale a pod tytułem „U podstawy 

dzisiejszej Polski", W barwnych słowach pre 

legnt poruszyć rozwój kultury polskiej, pod 

zaborcami, a wreszcie skreślił różnice, jakie 

są między uśwfadomieniem obywateli Polski 

na gruncie narodowym i państwowym. || 

Większy udział publicznoś która sowi- 

cie oklaskiwała prelegenta, był  sprawdzia- 

nem powszechnego zainteresowama, to też 

Ognisko KPW w Wilnie nadał orga'zuje od- 

czyty, a więc wi dniu 19 stycznia 1932 r, we 

wtorek na temat. „Problem wychowania pań 

stwowego” i w piątek, dnia 22 stycznia 1932 

roku na temat: „Staszyc, jako obywatel pań- 

stwowiec“, + a 

Odczyty zostaną wygłoszone o godzinie 18 

„wie własnej sali Ogniska KPW (ul, Kolejowa 

Nr 19) przez p. Tymoteusza Kowalewicza, 

Wstęp wolny dla wszystkich, 

TEATR I MUZYKA 

— Przedostatni raz „Burza w szklance 

wody““ na Pohulance — Dziś, we wtorek 

Gnia 19 bm., o godz, 8 wiecz, przedostatni 

raz Świetna komedja „Burza w szklance wo 

dy"* — ciesząca się niebywałem powodze- 

niem na wszystkich n'ema* scenach europej- 

skich, „Burza w szklance włody' jest saty- 

rą na aparat urządzeń administracyjnych, wy 

olbrzymianie rzeczy błahych, a wmniejszanie 

wielkich oraz krytykuje łudzi tak czzsto dziś 

sztucznie wyrastających ponad tłum, dzięki 

umiejętności operowania życiową blagą, 

Jutro w środę, dnia 20 stycznia, i godz. 

8 W. po raz ostatni wesoła komedja „Burza 

w Szkłance włody” w Świetnej premjerowej 

obsadzie, 

— „Hulła di Bulla* w Teatrze Lutnia, — 

Dziś, we wtorek, dnia 19 bm., o godzinie 8 

wiecz, arcywesoła farsa „Hulla Ai Bulla“, 

Sceny pełne komicznych sytuacyj, oraz cie 

kawe powikłania sprawiają, że widownia Tea 

tru Lutnia rozbrzmiewa dawno niesłyszanym, 

niepowstrzymanym śmiechem i wesołością, 
„Hulla dį Bulla“ to rekord humoru i radości, 

Reżyserja K, Wyrwicza, Pomysłowe dekora- 

cje W, Makojnika. 

— „Panna Maliczewska“ — premjera na 

Pohulance, — W nadchodzący czwartek, dn. 

21 stycznia, o godz. 8 w. — w rocznicę 

śmierci G, Zapolsk'ej odbędzie s 

głośnej sztuki pt, „Panna Mać 

polska była jedną z najśmieszniejs 
mniej kompromisowych bojowników poisko- 

ści, która emocjonowała społeczeństwo nasze 

przez dwa dziesiątki lat. Dość wspomnieć 

jej sztukę „Tarnten*, jedynie jako przykład 

pomiędzy wie!u innemi dającemi obraz jej 

twórcości, „Panna Maliczewsk* nic nie stra 

ciła ze swej świeżości, nawet w dzjs jszych 

czasach, Ceny miejsc o 50 proc, zniżone, 

— „Reduta* w Wilnie, Zespół „Reduty” 
gościć będzie w Wilnie w ciągu dni trzech 
27, 28, 29 bm, w teatrze na Pohulance, 

W wykonaniu tego świetnego zespołu uj 
rzymy wielce oryginalną, najnowszą sztukę 
angielską „Przedziwna podróż”. 

‚° Jednocześnie „Reduta” organizuje 28, 29 
bm, dwa widowiska popołudniowe przezna- 
czone dla młodzjeży szkolnej po cenach: naj- 
niższych, 

Widowiska te wypełni doskonała kome 
dja kontuszowa I, Kraszewskiego „Radziwiłł 
Panie Kochanku”* z dyrektorem F. Rychiłow- 
skim w roli tytułowej, 

Niewątpłiwie władze szkolne przyczynią 
się o intensywnego poparcia tych zamierzeń 
artystycznych, 
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Bogata przeszłość. —Przestępca wileński na 
gościnnych występach w Kownie. — Herszt 

szajki w Mińsku. 
NIEZWYKŁA GONITWA NA UL. ZAWALNEJ 
W niedzielę wle:z. agenci po- 

licyjni zauważyli na U:. Zawal- 
nej trzech znanych Im włamy- 
waczy ! usiłowali ich zatrzymać, 
Włamywacze rzuciii się do U- 
cieczki i dopiero na ulicy Rud- 
nickiej udało się policji ich ująć. 

W pościgu użyto dorožek I 
tylko dzięki pomocy przechod- 
niów, przestępców zdołano za- 
trzymać. 

Jednym z aresztowznych okz- 
zał się T. Piotrowski, zbiegły 

Czworo dzieci 
WILNO. — We wsi Kalinówka, gminy 

miadzioiskiej w pow, postawskim, pozostało 
bez opieki czworo dzieci Trofiina Dawidowi- 

cza, Bawiąc się zapałkami podpałiły sienrik 

co momėntainie spowodowało pożar całego 
dom 

Dnia 18 stycznia w Barnowiczach odbył 
posiedzenie Sąd dorazny pod przewodnic- 
twem prezesa Sądu Okręgowego w Nowo- 
gródku p, sędziego Muraszki, Rozprawa to- 
czyła sję przeciwko czterem mieszkańcom 
m, Stołpców, Aleksandrowi Mordzie, Miko- 
ławi Kozakiewiczowi, Sergjuszowj Ardzie- 
jowi i Borysow; Korzyczowi, wszystkim 0- 
skarżonych 0 uprawianie szpiegostwa na rzecz 
Rosji sowieckiej, Oskarżał p, wiceprokurator 

SĄD DORAŹNY W 

przed trzema laty przestępca. 
Przez pewien czas grasował 

on w Kownie, by następnie przez 
Łotwę przedostać się do Mińska. 
Będąc w Sowietach stał Piotrów - 
SKi na czele Szajki, która ogra- 
biła kilkanaście Kooperatyw i 
składów żywnościowych. 

Gdy bciszewicy chciell go 
wreszcie aresztować, Piotrowski 
zpowrotem przedostał się do 
Polski. 

w płomieniach 
Zaalarmowani sąsiedzi, pośpieszyli z po- 

mocą i z płomieni dzieci wyniesiono, Wszy- 
stkie doznały ciężkich poparzeń. W 
stane budzącym obawy o życie ułokowano 

w szpitalu, Dom Dawidowicza spłoną! do 

szczętnie, 

BARANOWICZACH 
Zajączkowski, domagając się wyroku śmie 
przez powieszenie na wszystkich oska 
itych, Obronę wnosili adwckacj p. Pa 
ski z urzędu i p, Waszkiewicz z umowy 
ramienja uskarżonego Mikołaja Kozakie=i- 
cza, Po zamknięciu pzewodu sądowego 
taz przemówieniach p. prokuratora i obr 
ców, Sąd doraźny zarządził przerwę, 

  

   

  

wiadając ogłoszenie wyroku na dzień Gzi- 
siejszy o godz. 12-ej, 

  

ESTETYKA I KIGJENA 
KSIĄŻKI 

   

  

   

ka, Dobra w 
druga 

gląd 
łów Pols 

nie szaty w ubieg 
ły piątek p. dr, Krąszyński, Jak ważną jest 
sprawa odpowiedniego druku, dowodzi sta 
tystyka, która wskazuje, że skutkiem złego 

iedbałega druku zwiększa się krótko- 
ść wśród młodzieży szkolnej i uni- 

wer j do 60 proc. Higiena oka wy- 
maga dobrze złożonego druku, zachowana 
odstępów między wierszami, odpowiednie- 
go papieru i wiełu inych warunków, 

Podjęte już zostały 'w Warszawie prace 
nad ustaleniem typu czcionek polskich, do- 
tychczas bowiem używamy francuskich lub 
niemieckich, 

Po referacie i dyskusji odbył się cieka- 
pokaz drzeworytów japońskich z 18 i 19 
ów, (Hokusa', Outa-Maru, ]esh i in.) 

Wileńskie Towarzystwo Miłośników 
Książki powstało z inicjatywy p. dyr, у 
la 4 

      

w 

WI    

  

Obecnie liczy czterdziestu przeszło człon- 
ków. Siedziba Towarzystwa mieści się w 
Bibljotece Państwowej im, Wróblewskich w 
pałacu po-Tyszkiewiczowskim (ul, Zygmun- 

c. towska 2), 

      (eny FEG zniżone! 
W związku z urządzeniem własnych 

składów połączonych z torem ko- 

lejowym mam możność 

obniżenia cen węgla | koksa 
z pierwszorzędnych kopalń górnoślą- 

skich konc. „Progress'* 

Przedsięb. Handl. Przem. 

M. DEULL, wro 
Biuro — Jgiellońska 3, tel. 8-11. 
Bocznica własna — Kijowska 8, tel. 999. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino Mejskie — Cienie więzienia, 
Heljos — Tragedja amerykańska. 
Hollywood — Ulłubjenjec Bogów, 

Casino — Student z Pragi. 
Pan — Afryka mówi, 
Stylowy — Maradu, 
Światowid — Arka Noego. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Zagadka Zmarłego, W. szpitału żydow 

skim zmarł niejaki Zelik Soroczyński, „który 

przebywając na kuracji, podał się za kawa 

lera, nie posiadającego rodziny. 

Potwierdzały to dokumenty przez niego 

przedłożone, Soroczyński zmarł, ciało jego 

miało być oddane do prosektorjum. Niespo- 

dziewanie jednak do szpitala zgłosił sę ja- 

  

kiś osobnik, który twierdzį, že jest synem 

zmarłego j żąda wydania mu cjała, 

— Fałszywy bilon. — Zatrzymano Ma- 
gita Mojżesza (Tatarska 8) za usiłowanie pu 
szczenią w obieg fałszywej monety 1-złoto- 
wej, Fałszywą monetę zakwestjonowano, 

— Usiłowanie samobójstwa— 
Romanowska Antoaina (Pi sudskiego 11) Wy jj 
piła w celach samobójczych esencji Octo- 
wej, Uiokowanio ją w szpiialu żydowskim w 
stanie niezagrażającym życiu. łizyczyną tar 
gnięcia się na życie nyty nieporozumienia ro 
dzinne, 

Również Szadryn Julja (Nowgródzka 10) 
w celu pozbawienia się życia wypiła amo- 
niaku, Lekarz pogotowia odwiózł desperatkę 

do szpitala żydowskiego w stanie niezagra 
żającym życiu, 

POSTAWY 

— Klub Policyjny, — Dnia 9 stycznia 

1932 roku w lokalu Policyjnego Klubu Spor 

towego 'w! Postawach odbyła się zabawa choin 
kowa dla dziecj policjantów urządzona sta- 

raniem Powiatowego Kola Stowarzyszenia 
„Rodzina Policyjna”, która zgromadziła oko 
ło 40 dzjatwy wraz z rodzicami, 

Na zabawie gościli: p, zastępca starosty i 
przedstawiciele miejscowych. władz i społe 
czeństwa, 

Choinka rozpoczęła się  įednoaktowem 
przedstawieniem pod tytułem „Wyprawa na 
wojenkę“, odegraną przez 5 dzieci chłopaków 

. 

Е 

w Bazylice Wileńskiej 
Pod tym tytułem p, konserwator dr. St. 

Larentz wygłosił odczyt w sobotę dnia 16 b. 

m, w małej sałi miejskiej. Odczyt zorgani- 

zowało wileńskie Artystów 

GROBY KRÓLEWSKI! 

  

    

Towarzystwo 

Plastyków na rzecz Kom'tetu Ratowan'a Ba- 

zyliki, — Odczyt był ilustrowany przezrocza 

mi, 

Po wyraziście naszkicowanej historji Ba- 

zyliki, zobrazował prelegent stan prac, któ- 

re zmierzają do ustalenia rozmiaru- uszko- 

dzeń doknanych przez powódź. Od pierwszej 

chwili wszystkie prace prowadzone w Bazy- 

lice (odsłanianie fundamentów, wiercenie, 

wydobywanie wody podskórnej i inn,) miały 

za cel zabezpieczenie grożącego zawale 

frontonu i ściany południowej. Odnalezienie 
grobów krółweskiich, było dziełem szczęśli- 

wego przypadku, Zdarzenie to, o historycz- 

nej doniosłości stało się punktem centralnym 

zainteresowania i pewodem dokładniejszych 

badań w podziemiach katedry. Teraz, gdy 
sprawa grobów królewskich jest wyprowa- 

dzona na równą drogę i wzięta wi opiekę 

przez Rząd, wysuwa Sz dalsze równie waż- 

ne i istotne zagadnienie — utrzymania w 
całości ; wzmocnienia budowy Bazyliki wi- 

żeńskiej, która posiadając słabe tundamenty 

skutkiem ostatniej powodzi znajduje sę w 

groźnym stanie, — Z licznych  przezroczy 

(fotografje ; rysunki malarzy wileńskich: Ru- 

szczyca, Śleńdzińskiego, Hoppena, Kwiatkow 

skiego) dowiedziełśśmy się, jak wyglądają 

znalezione szczątki i insygnia królewskie, 

Najlepiej zachowała się trumna . królowej 

Barbary Radziwiłłówny, gdyż w czasie prze- 

wożenia z Krakowa do Wilna 1bezpieczo- 

na była warstwami wapna i popiciu, Woda 

podskórna działając na wapno utworzyła 

rodzaj skorupy i dzięki temu właśnie trumna 

j szczątki krółowej Barbary są tak dobrze - 

zachowane. 

Odczyt swój zakończył 

wezwaniem do zbierania składek ra rzecz 

Komitetu Ratowiania Bazyliki _ Wileńskiej, 

gdyż dalsze prace wymagają otbrzym'ch na- 

kładów, 

Wśród zgromadzonej na sali oubliczno- 

Ści, obecni byłi J.E. ks, arcybiskup R. Jał- 

brzykowski, oraz }.Е. ksiądz biskup K, M-. 

chałkiewicz, T. G, 

  

p. konserwator 

    

  

W alerjan Charkiewicz 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
I Blałorusi—szkice historyczne 1ł,6— 

Placyd Jankowski (John ot Dycaip)— 
życie i twórczość .  . zł. 18— 

Bez steru | busoli (Sylwetka 
x prof. Michała Bobrowskiego) 2.— 

Ostatnie lata Alumnatu Pa- 
plesklego w Wilnie . 8.66 

„Żyrowice—łask krynice 2.58 

Pierwsze trudy I walki wi- 
łeńskich kolejarzy . „ 868 

SKLAD GLOWNY w KSIĘGARNI 
ŚW. WOJCIECHA w WILNIE 

В — 
WA A M Ė 

w barwnych strojach oraz szeregiem  popi 
sów wi deklamacj; najmłodszej dziatwy. 

Podczas zabawy wszystkim obecnym 

dzieciom rozdane były upominki w postaci 

łakoci, Zabawa mile uromaicona była śpie- 
wem ij tańcami rozbawionej dziatwy, 

Z POGRANICZA 

— Zatrzymani poborowi. Koło Doihino- 

wa usiłowało zbjec do Bołszewji kilku osob 

ników, jak sję następnie ukazało, uchylają- 

cych się od służby wojskowej, mieszkań- 

ców Białegostoku, 

Dwóch z nich w 

zdołało uciec za granice, 

czterech — zatrzymano, 

OFIARY 
J. N. na wykupienie maszyny AZ, zł, 1, 

  

trakcje aresztowania 
pozostałych — 226
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ZA TRZY GROSZE 
PISTOLET 

Choć moda teraz na orjentalizm į na dy- 
skusje o małżeństwie, przecjeż nie tylko o 
tem mówić można, Są sprawy tak ważne, 
jak likwidacja gminy marjawickiej w Wilnie 

i jednocześne powstanie klubu mandolinistek, 
nie mającego zresztą nic wspólnego z marja 
witamį. 

Są sprawy przejmujące swoją błyskotliwią 
sensacyjnošcią, jak afera alchemika 20-g0 
wieku Dunikowskjego, My!i się hurtowny 
producent złota, że wynalazkiem swoim (je- 
żeli wyniki jakie z tego będą) sprowadzi 
szczęście, utnie wszystkie łby hydrze kry- 
zysowej | ogon bezrobocja jej odrąbie, Za 
wiełe dziś dóbr, świat pławi się w złocie į 
kawą brazylijską w piecach pali, a na co- 
dzienną konsumpcję ma tandetę. Tandeta z 
przykrótkiemi rękawami tańczy po dancin- 
gach, panoszy się po barwnych tygodnikach 
w rodzaju „Kina”, które w rubrykach „Mię 
dzy nami* i „Kącjk dobrych znajomych” u- 
prawia autoreklamę ; stręczenie małżeństw, 
pozatem kjepska stojąc z „fachowością” sko 
ro pod fotografją Ramona Novarro pisze się 
Henry Garat, Zdarzają się podobne lapsusy 
i innym, „Światowia” ostatni przyniósł foto- 
gratje Wilna, Dowjedzieliśmy się tam, że 
Wilno teży poś śniegiem, podczas gdy u nas 
liczone dni oglądano śnieg, Co gorsza wie- 
żę kościoła Św. Jana nazwano wieżą kate 
drałną, Ot, zdarza się!... Jest o co robjć hi- 
storję — wieża i tyle! 

Jeże miowa o „wiynalazkach* to wspom 
nieć należy o niemieckim, który z pominię- 
ciem fosgenu dał pociski przecjwpancerne, 
Nie wiadomo co z tego będzje, ale zaw- 
sze nie zawadzj mieć w zapasie, Polska nie 
daje sę wyprzedzać, Mamy swoiste wyna- 
lazkj, Ktoś przeorny 'wiynalazł sposób sygno- 
wania czeków bankowych tak, że najzręcz- 
nej podrobiooy podpis (uważajcie, uważaj- 
cie!) mie pomoże į bank nie wypłacj gotó- 
wseczki, Nie wiem jaki to sposób, ale musi 
być dowcjpny. Że takje wynalazki są bar- 
dzo potrzebne, świadczy przygoda pewnej 
uroczej Berty z Woimy, która kutych na 
cztery nogi kupców wileńskich nabrała na 
8 tysięcy złotych, wekslami,,.! 

W ubiegłym tygodniu przy dźwiękach 
rumby wybraliśmy się na wędrówkę po ba- 
lach wileńskich, Karnawiał tańczy, nie trać- 
mty więc teraż czasu na rozpamiętywania, 
Prędko nadejdzie post i kres... zasobów fi- 
nansowych, wówczas uraczymy się przypom- 
nieniem — czy warto było wydawać — czy 
dużo człowiek zyskał itp, 

. Życzę tedy wesołej zabawy. Wybieram 
siz również na najlepszy, najrozsądniejszy 
„Ba Rolników", ktory w roku bieżącym nie 
odbędzie się wobec ciężkiego położenia kra- 
ju! Choć jeden dobrze pomyślany Ба!? Т, С. 

Radjo wileńskie 
WTOREK, DNIA 19 STYCZNIA 

-—-11,58 Sygnał czasu, 13,40 Uniwersytet 
Rolniczy z Warsz,, 14,35 Program dzienny, 
14,40 Muzyka z płyt, 15,15 Komunikaty z 
Warszawy, 15,25 „Bezimienne patrjotki* — 
odczyt z Warszawy wygłosi Z, Findeisenów 
na, 15,50 Audycja dla dzieci z Warszawy,, 
16,20 „Troski przemysłu bawełnianego" — 
odczyt z Krakowa wygłosi dr, W. Omicki, 
16,40  Codzienty odcinek  powieściowy, 
16,50 Muzyka z płyt 17,10 „Krzysztof Arci- 
szewski** — odczyt z Warszawy wygołsi 
K. Koźmiński, 17,35 Popularny koncert z 
Warszawy, 18,50 Kom, Wil. Aeroklubu, 
19,00 Przegląd litewski, 19,20 „Współczesni 
„Ałdanowa”* (z powodu nowego wydania) 
— odczyt wygłosi Wiiktor Piotrowicz. 19,40 
Program na środę, 19,45 Prasowy dziennik 
radjowp z Warszawy, 20.00 „Życiorys Woj 
ciechowskiego“ — feljeton z Warszawy wy 
głosi T,Nittman, 20,15 Koncert popularny z 
Warszawy, 21,55 Skrzynka techniczna z 
Warszawy, 22,10 Koncert sołisty z Warsza 
wy, 22,40 Komunikaty i muzyka taneczna 
z Warszawy. 

Wyszła z druku w języku 

Anglo - Franc. 

  

bezpośrednio powołując się na nas do 

    

JOHN LAWRENS 

„Promień Miłosierdzia 
— Ja nie rozumiem, — odpowie 

dział poważnie Ryszard. — Ale nie do 
puszczę do tego, aby pani składzła 
swe życie w ofierze, Pani jest młoda... 
Pani nie zdaje sobie sprawy z tego, co 
chce uczynić. Bilsaiter umrze raczej, 
zanim pani zostanie jego żoną! 

— Ryszardzie, co pan zamierza 
uczynić? — zapytała przestraszona. 

Ogarniał ją' coraz większy strach. 
Chciała prosić, aby nic nie przedsię- 
brał, ale nie mogła. Różnorodne uczu- 
cia targały jej serce. 

— Nie wiem, co zrobię, ale nie do 
puszczę do ślubu pani z tym człowie- 
kiem. 

Ton Ryszarda świadczył o niewzru 
szonej decyzji: 

— Pan nie ma prawa wtrącać się 

do moich spraw. Niech pan zapomni, 
co mówiłam, — powiedziała zrozpa- 
czona Edyta, — odchodzę już. Niech 
pan przeprosi w mojem imieniu lady 
Rowmand. Dobranoc! 

Edyta wstała, a Ryszard został w 
parku. Myśli jego krążyły niespokojnie 
dokoła zagadki. Co robić? Od czego 
zacząć? Należało koniecznie coś przed 
sięwziąć, dopóki Bilsaiter nie uzyska 
ostatecznej odpowiedzi. 

Ale niełatwo było działać w tej sy 
tuacji. Ryszard szukał wszędzie Tom- 
my Eblwaya, ale nie znalazł go ani w 
parku, ani w pałacu. Miał nadzieję 
znaleźć klucz od zagadki w rozmowie 
z bratem Edyty. Aby jednak nie ściąg- 
nąć na siebie podejrzeń, nie mówił ni- 
komu, że szuka Tommy. Zapewne dla 

Lorda 0' ABERNONA 
który wraz z Gen. Weygaudem stał na czele Misji 

podczas najazdu 

» .„OSIEMNASTA DECYDUJĄCA BITWA 
W DZIEJACH ŚWIATA" 

z przedmową -p. Ministra Spraw Zagranicznych Augusta Zaleskiego 

z 5-ma mapami i 2-ma portretami, 

EA 
Prenumeratorzy i czytelnicy naszego pisma książkę tę mogą otrzymać wraz z 
przesyłką pocztową po cenie ulgowej Zł, 10. Zgłoszenia do Redakcji lub też 

SPORT 
WILNO BIJE BIAŁYSTOK 

Dwa ostatnie spotkania zawodników Wil 
na i Białegostoku włykazały, że poziom spor 
towy Białegostoku jest jeszcze znacznie niż- 
Szy. 

Bokserzy wygrali bardzo pewnie, a w nie 
dziełę Wilno znów trywmfowało w między 
miastowym turnieju gier sportowych, 

Reprezentacja Biategostoku była przeciwni 
kiem b, słabym, W s'atkówce reprezentacja 
Wilna wygrała 'wi stosunku 30:16, w koszy- 
kówce (panów) 50:10, Ponadto reprezenta 
cja Białegostoku poknana została przez Ogni 
sko 2:25 i AZS -— 13:30, 

Komendanci Ośrodków W. F, Wilna i 
Białegostoku pokonana została przez Ogni- 
sko 22:25 i AZS — 13:30, 

Komendanci Ośrodków W, F, Wilna i 
Białegostoku dobrze zrobili, że zorganjzowa 
li te spotkania i mimo znacznej różnicy po- 
ziomów obu reprezentacyj powinni organizo 
wać następne spotkama, Obydwie strony 
nauczą się czegoś nowego, a publiczność in 
teresująca się sportem nie odzwyczai się od 
chodzenia na zawody. (t) 

nowogęódzka 
— Z Sekcji Zbiórkowej na najbiedniej- 

szych przy Miejskiej Kom. Op. Społecznej, 
Dnia 15 b,m, pod przewodnictwem ks, J. 

  

  

Mysakowskiego odbyło się posiedzenie Se- 
kcji zbiórkowej w celu podziału sumy zebra 
nej na biednych m. Nowogródka, Uchwalo- 
no następujące zapomogi: 

Konferencja św, Wincentego — 60 zł,, Se 
kcji Charytatywnej przy Zw, Pracy Ob, Ko 
biet — 40 zł, Rosyjskiemu  Towarzystwu 
Dobroczynności — 30 zł, na biednych wy- 
znania mojżeszowego 45 zł, Następnie za- 
łatwiono kilkanaście podań indywidualnych, 
przekazanych przez Magistrat, na sumę 71 
zł, 

Aby uzyskać środki na dalszą pomoc, 
Sekcja Zbiórkowa urządzi w najbliższym cza 
sie loterję fantową. 

Ofiary na rzecz Sekcji Zbiórkowej 
przy Miejskiej Komisji Opieki Społecznej, 
Zbiórka na rzecz najbiedniejszych, urządzo- | 
na na baa korporacyjnym strażactwa ziemi 
Nowogródzkiej 65 zł, 50 gr,, żydowski Bank 
Ludowy 7 zł, 

— Choinka dia dzieci Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet. Napracowały się co 
niemiara panie ze związku Pracy Obywatel- 
skiej Kobiet nim przygotowały zapas ciastek, 
pierników i słodyczy dla dziatwy na choinkę. 
Wszystko bowiem, w cełu zmniejszenia ko- 
sztów — przygotowano sposobem gospo- 
darczym, 

W sobotę (16 bm.) juž od godziny 10-ej 
rozpoczęła się uroczystość. Zmieniała się 
dziatwa w sali teatru miejskiego wokół cho- 
inki, dobierana według wieku: starsze od- 
działy szkoły powszechnej osobno, młodsze 
osobno, to dziatwa poz:szkolna biednych 
i bezrobotnych rodziców. Choinka była pięk- 
nie przybrana, panie ze Związku obdarowy- 
wały podarunkami i słodyczami a Ks. prefekt 
Mysakowski prawił dziatwie kto się przyczy- 
nił do uroczystości, że choinka jest symbolem 
miłości bliźniego, jak dziatwa powinna ko- 
chać tych, którzy otaczają ją opieką—przede- 
wszystkiem Wodza Narodu. A kto jest Nim— 
pyta ks. prefekt — Malsałek Józef Piłsudski— 
odzywa się jakiś głosik dziecięcy, Tak, tak— 
prawi kapłan. — Kochajcie Go i pana woje- 
wodę Biernackiego — bo i on się wiele 
przyczynił do waszej dzisiejszej uroczystości, 
Potem ślicznie zadeklamował uczeń Lebiedź. 
Muzykę patefonu, zastąpiła później orkiestra. 
W przemiłym nastroju i z największem zado- 
woleniem przesunęło się około choinki blisko 
920 dziatwy. Uroczystości trwały do godziny 
4-ej po południu. 

y AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA S 

polskim sensacyjna książka 

bolszewickiego 

  

  

Drukarni Mazowieckiej, Warszawa 
Szpitalna 1. 

YYYYYYYYYYYTYTYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYŃ 

tego poszukiwania jego pozostały bez 
owocne 

ROZDZIAŁ II 

„PROMIEŃ* DZIAŁA 
Stary zegar pałacowy wybił trze- 

cią, kiedy Leonard Bilsaiter obudził się 
nagle. 

Cisza panowała w pokoju, ale ban 
Ikierowi wydało się, że ktoś rozsunął 
portjerę przy oknie. Pamiętał, że za- 
sunął portjery starannie, a teraz blask 
księżyca spływał leniwie na posadzkę. 

Co się stało? 
W tejże chwili oślepił go promień 

światła z elektrycznej latarki. Instyn- 
ktownie wsunął rękę pod poduszkę, 
gdzie zwykle leżał rewolwer. Zatrzy- 
mał go pogardliwy śmiech. 

— Niech się pan nie fatyguje. We 
własnym pana interesie radzę leżeć i 
nie ruszać się. 

Słowa te były wypowiedziane to- 
nem, nie dopuszczającym sprzeciwu. 
Bilsaiter zobaczył przed sobą ciemną 
lufę rewolweru. 

— To pana rewolwer, — mówił 
nieznajomy. — Wydostałem go z pod 
poduszki. Druty dzwonka są poprze- 
cinane. Drzwi pokoju zamknięte, a 
klucz mam w kieszeni, A więc radzę 
odrzucić wszelką myśl o obronie. Sy- 
tuacja pana jest zła i beznadziejna. 
Niech się pan pofatyguje i wstanie... 

— Ale... dlaczego?.. Co pan chce 
ode mnie? — wybełkotał przestraszo- 
ny Bilsaiter 

— Niech pan wstaje! Musi 
słuchać, bez gadania! 

Powoli Bilsaiter wstał z łóżka. O- 
czy jego zaczęły już przyzwyczajać się 
do silnego światła latarki, skierowanej 

pan 

SŁOWO 

YYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVI 
OGŁOSZENIE - 

Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie 
rewiru I go zamieszkały w Wilnie przy ul. 
Zakretowej Nr. 2, na zasadzie art. 1030 UPC 
ogłasza, że w dniu 25 stycznia 1932 r. od 
godz ny 10 ranow Wilnie przy ul. Legjono- 
wej Nr, 29a odbędzie się sprzedaż z przetar- 
gu publicznego ruch mości należących do 
Wincentego Gulbonowicza składających się 
z dwóch domów mi=szkalaych d ewnianych i 
trzech budynków drewnianych gospodarczych 
krytych dachówką, wzniesicnych na działce 
dzierżawnej, podlegających sprzedaży na roz- 
biórkę oszacowanych na sumę zł. 1300 — 

Komornik (—) Wł. Matu:hniak. 

  

ш 

«ЕА С а. 

ZĄBAJCIE | | 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

Środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 
OE OZ a: 

FABRYKA i SKŁAD MEBLI 

w. Wilenkin i 5-ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, Tatarska 20, dom własny, 
Jedsini Rik od 1843, 

nie, sypialnie, salony, gabinety, 
tóżka niklowane i angielskie, kreden. 
8y, stoły, szafy, biurka, krzesła, dębom 
we i t. p. Dogodne warunki i na raty. 

SKLEP SUK*A i JEDWABIU 
CALEL NO Niemiecka 19, 

telet. 890. 
Ostatnio otrzymano w wielkim wybo- 

rze rozmaite gatunki 

wełny i jedwabiu 
Ceny niezwykle niskie. 
Prosimy przekonać się! 

  

  

  

  

  

skład Fortepianów, Pianin, Fisharmonji 

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

Wilno, Niemiecka 3, m. 11 

  

Pianina firm „ERARD 

 „TBettiagi, 4.4 ibiget" 
uznane za najlepsze w 
kraju. Sprzedaje na raty 

i odnajmuję. 
Kijowska 4. H. Abelow. 

  

  

      

= 
Fee nes 

Lekarze DOKTOR MED. 

SORAINEN 
ny Choroby weneryczne, 

skórne i narządu mo- 
DOKTOR czowego, 

J. BERNSZTEIN , Mickiewicza 12, 
Choroby sKóLNEj OWA: róg Tatarskiej Tel. e 

neryczne i moczo- 
płciowe. 

Ul. Mickiewicza 28,n. 5 
przyjmuje 9—1 i 4—8. 
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Kosmety ka 
WYYYYVYYYYYYYYYYYVYYVYT 

  

NYYYYTYYTYYYVYYVYYYJ 

Akuszerki GABINET 
"m Racjonalnej 

ŠMIALOWSKA Ia 
rzsprowadziła się al. 1 

Zamkowa 3 m. 8. Ga. Mickiewicza 31—4 
binet kosmetyczny, a kobiecą 
suwa zmarszczki, piegi, ro Bs 
wągry, łupież, brodaw- *" je, dosko- 
ki, kurzajki, wypadanie nali,« odświeża, usuwa 

włosów jej skazy i braki, Masaż 
mi „ kosmetyczny twarzy. 

, Masaż ciała, elektrycz 

Žirodę 22 

  

    

ny, wyszczuplający (pa- 
= kenseT- nie), Natryski „Hormo- 

wuje, dokonali, odswie. na*. według proł. Spuh- 
ii skazy la. Wypadanie włosów, 

oz: Indywidualne Gabinet е łupież. 
ki dobieranie kosmetyków 

aka Cedió: każdej cery. Ostat- 
nie zdobycie kosmety= J. Hryniewiczewej. ki racjonalnej, 

si. WIELKA 4 18 m3. Codziennie cd g.10—8 
Brzyj,wg. M-11 4-7 W. Z. P. 43 

w.Z.B RB. „ 

wprost ku niemu. Z wysiłkiem opano- 

wał strach i doprowadził myśli do 

porządku. 
Bilsaiter nie był tchórzem, ale co 

może zrobić bezbronny. człowiek, pa- 
trząc w lufę rewolweru. 

— Czego pan chce ode mnie? — 
zapytał ostro. 

— Zawartość pańskich kieszeni. 
Tylko prędko! Niech pan weźmie u- 
branie. Niech pan rzuca wszystko na 
ziemię, prędko!.. Wywrócić kieszenie. 
Ot tak! Pan rozumie, że nie man zau- 

fania do pana! 
Bankier wykonał pokornie rozkaz. 

Promień latarki nie zsuwał się z nie- 

go ami na chwilę. 
— Pan jest ,Promieniem Miłosier- 

dzia*? Wątpię, aby pana mogły zado 
wolnić rozmiary zdobyczy, którą pan 
tu znajdzie. 

— W każdym razie, znajdę to, cze 
go szukam. Pan zapomniał wywrócić 
kieszenie spodni. 

Niewidzialny w ciemności wróg 
śledził bacznie, każdy ruch lichwiarza. 
Stopniowo na podłodze zjawiały się: 
złota papierośnica, notes, srebrne mo 
nety, klucz, chustka... 

— (Co jeszcze? — zadrwił ban- 
kier. — Czy każe pan spinki wyjąć z 
man ketów? 

— Naturalnie. Spinki też się przy 
dadzą. 

To mówiąc, nieznajomy wyciąg- 
nął rękę i przysunął do siebie klucze i 
notes. 

— Ale to interesuje mnie więcej! 
Bilsaiter nie mógł powstrzymać ge 

stu niezadowolenia, Zagłuszył jednak 
w sobie wzruszenie i zauważył drwią- 

co: К НАЫ 

  

  

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Matroto awazke 8 Kasa 

Od poniedziałku 18 b. m. godz. 4, o, $ 1 10 
„CIENIE WIĘZIENIA w rolach S © i słynny 

Koncertowa orkiestra pod kierownictwem M. Salnickiego. — Ceny miejsc: balkon 30 gr. parter 60 gr. 

czynna od 3.30 do 10 wiecz. 

  

  
Dziś! Najwieksza sensacja Ameryki i Europy. Miłość amerykańska: miłość europejska. Najnowsze arcydzieło twórcy 

  

  

Dżwiękowy х Ż 

PL „in! TRAGEDJA AĄŃERYRAŃSKA 
„H ELIOS na tle słynnej powieści T. Dreizera. W rol. główn. bohaterka obrazu „Ulice Wielk.“ Silvia Sidney i wielki aktor 

Philips Holmes. Nad program; Dodatki dź:iękowe. Na 1-szy seans ceny zniżone. 
Seansy od g. 4, 6,8 i 10.15, w niedz. od g. 2-ej. 

puagtry | Po pret Owa palecie EMIL JANNINGS 1 OLGA CZECHOWA 
ino=teat. dzi SE a wosrywoco | zadoem WLUBIENIEC BOGÓW ai aoiętowe 

Na i-szy seans ceny zniżone, Seansy o 4, 6, 8 i 10.15, w niedzielę od g. 2-ej. 

  
BZWIĄJUWa Zimu 

CGIIIN 
= AB śr. 

p-g sensacyjnego dzi    
Pocz. o godz. 4, 6. 8i 

Dziś! Najpotężniejsze 10U proc. dzwiękowe arcydzieło, 

STUDENT Z PRAGI 
eła H. Ewersa. W roli tytuł. mistrz ekranu CONRAD VEIDT 

oraz Werner Krauss i Hrabina Esterhszy. Film ten jest chlubą nietylko ostatniego sezonu, 
ale wogóle całej dotychczasowej produkcji kinematograf. Nad program: Dodatki dźwiękowe, 

10.30, w dnie świąt o godz. 2-ej. Na 1-szy seans ceny zniżone. 

  
оо Dziš diugooczekiwsna wielka premjera! Po raz 

„PAN“ AFRYKA MÓWI 
dźungli Afryki ożyli i przemówili w tym filmie. Cudo-techniks! Zadziwiające momenty! Napięcie! 

Dla młodzieży dozwolone. Nad program: Najnowsze atrakcje dźwiękowe. Pocz. seansów o grdz 4, 6. 8 i 10.30 

pierwszy gigantyczny film dźwiękowy — Poisza wersja uŹwiękowa. 
Przepiękne arcydzieło które, przewyższa wszelkie oczekiwania 
bywalców kinowych. Rzecz dzieje się na obszarach „Czarnego 
lądu* od Atlantyku do indyjskiego oceanu. Fauna i Hora 

  

  
Dziś! Największe i najpiękniejsze 1C0 proc. dźwiękowe bezkonkurencyjne arcydzieło poraz pierwszy w Wilnie 

  

  

Dźwiękow: 
a DU Potężny dramat wschodu w 14 akt. Prawdziwy wybuch wulkanu, konflikt uczuć 

= A żywiołów, zwierząt i ludzi. Przepych, erotyka i sensacja. W rolach głównych naj- 

„STYLOWY pię:niejsza nowa gwiazda ROSE HOBART i CHARLES BICKFORD. : 
Wielka 36 UWAGA: Wspaniała realizacja kosztowała 12 mil. dol. i 6-ty miesiąc rekord powodzenia i wyświetlania w Warszawie 

Dziś! Największy film Świata, wybitny dźwiękowiec, pierwszy raz w Wilnie w wersji dźwiękowej 
Kino-Teatr U Groza wojny. Potop... Zemsta brutalnego rosjanina, Kobieta szpieg... 

s Konflikt miłości i obowiązku. W rol. gł. George O'Brien i Dolos ŚWIATOWID g 
" res tostelle Dla młodzieży dozwolone. 

Mickiewicza 9.   
PYYYYVYYYYYYYYVYYYYY 

ORGAN KOLEGJUM HERAL 
MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY HERALDYCE i GENEALOGJI 

Każdy zeszyt zawiera oprócz artykułów, 

rysunków herbów i t. p., 

m. in, 

Zbiera materjały i druku e 

E 

  

bogatą kronikę, 

o życiu współczesnych Zakonów Rycerskich. 

„Przyczynki 

do historji współczesnej Armji Polski j*. 

PRZEDPŁATA: kwartalnie zł, 750 (a z przesyłką — zł. 9). 

Redakcja i Administracja: Warszawa, Dąbrowiecka 24. 

A. Cymbler E LAAAASAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

A NO NS: Juž wkrėtce „Wlatr od morza“ p-g powiešci St. Żeromskiego. 
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LD 
DYCZNEGO 

spisów nazwisk, 

informującą 

7       

Dia zdrowych i cierpiących! 

    

CHTIOMEŃTOL 
| we Lwowie, Teatyńska 16. 

Od 26 lat znane nacieranie 
uśmierza szybko i pewnie 
wszelkie dolegliwości natury 

reumatycznej, gi śćcowej, 
nerwobóle, ból głowy, zę- 

bów i t. p. 
Do nabycia w aptekach. 

Skład wysyłk. Ichtiomentolu: 
Laboratorjum chemiczne 

APTEKARZA 

Mia. Szymona Edelmana 
= 

  

Г 

Žr         

  VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
  

Do restauracji 

  

Pasadv która egzystuje 20 
lat z wyrobioną sta- 

JWYYYYZYVYYYYYYYYYYY | łą klijentelją poszn- 

je się spólnika 
= lub spólniczki z nie- 

Ochmistrzyni wielkim kapitałem, 
z dobremi Świadectwa 
mi, praktyczna, energi- 
czna. Zgł. od 11 — 2 
Tatarska 20—4. 

Oterty do admini- 
nistracji _ „Słowa* 

„dla spólnika*,       

  

M a t ura Nakai ama aaa 
Przygotowywanie ze * 
wszystkich  przedmio- Lokale 
tów do egzaminów W 1 227270075 1 
zakresie szkół średnich TYYVVYYYYYYYVYVYVYYYT 
Języki obce: trancus- 2 pokoje 
ki, niemiecki (konwer- umeblowane z wygo* 
sacja) oraz łacina i dami, niekrępujące wej- 
grecki. Lekcyj vdziela- Ście. Pańska 4—2. 
ją rutynowani korepe- 
torzy b. nauczyciele 
gimn. mag. filozofji i 
spec matematyki. Zgł. 
do Adm. „Słowa* pod 
„Matura“. 

  

Mieszkanie 
7—9 pokojowe nadają- 
ce się pod biuro do 
wynsjęcia, Dominikań- 
ska 8 m, 2, Tel. 11-80. 

  

Uczeń 
w bardzo ciężkich wa- 
runkach prosi o kore- 
petycję. Łaskaw * zgło- 

szenia w Admini- 
stracji pod „Uczeń, 

Dwa frontowe 
pokoje 

z wszelkiemi wygodami 
do wynajęcia. Mickie- 
wicza 48, 5, 

— Dziwne, že pana interesują ta- 
kie głupstwa. Nie znajdzie tam pan 
nic, prócz Ściśle zawodowych notatek. 
Żałuję, że nie zapisałem spotkania z 
panem na 10 czerwca o 3-ej rano. Klu 
cze też nie mogą pana interesować: 
otwierają one walizkę z rozmaitemi 
drobiazgami... 

— I z tem, czego szukam. W prze 
ciwnym razie nie trzymałby pan ich 
przy sobie. A więc przejrzyjmy zawar- 
tość walizki. Gdzież ona jest, panie 
IBilsaiter ? 

Bankier, zgięty nad stosem wyrzu- 
conych na podłogę drobiazgów, oswoił 
się- już z ciemnością i mógł wyraźnie 
rozróżnić wysoką i zgrabną postać na 
pastnika. Ale twarzy nie widział. Prze 
zwyciężywszy w sobie strach, zrozu- 
miał,, że powinien zrobić coś takiego, 
aby nie wypuścić „Promienia Miło- 
sierdzia* z pokoju. = 

— Walizka jest przy oknie.... 
To mówiąc, przygotował się do na 

padu. Gdy latarka odwróciła się ku 
oknu, rzucił szlafrok na nią, a sam sko 
czył na wroga. Ręka jego natrafiła na 
rewolwer i wybiła go z dłoni wroga. 
Ale w tejże chwili, uderzony z całej 
siły w pierś, upadł z jękiam na podło- 

©. 
Naprėžno prėbowat walczyč. Že- 

lazna dłoń przycisnęła go do podłogi, 
uniemożliwiając wszelkie ruchy.: 

— Niestety, — mówił drwiąco nie 
widzialny wróg, — przepraszam bar- 
dzo, ale będę musiał pana związać. 

Ogłuszony upadkiem bankier nie 
odpowiedział. Zanim zdążył oprzytom 
nieć, ręce i nogi zostały mocno skrę- 

powane sznurami, a w ustach miał 
wsuniętą chustkę do nosa. Skończyw- 

  2 mieszkania — 
1 8 i4 pokoi ze 

wszelkiemi wygodami 

Sprzedaje się 
j dom murowany piętro= 

nowoczesnemi, wanna A E sw 
na miejsca do wyna-'“C- »S10W0 . 
Jęcia. Wilno, ul. Sło- 
wackiego 17. 

  

Okazyjnie 
sprzedaje się koncerto- 

Pokój 1 lub 2 we pianino Bechstejna 
do wynajęcia. Ofiarna, Piwna 2, dozorca wska- 

że., 

Do wynajęcia Okazyjnie 
4 pokoje z kuchnią i palta, futra, ubrania 
wygodami.  Zygmun- obuwie, pianinai wiele 
towska 4 m. 11. (Doinnych pozostałych z 
godz. 11 ranoi od 4licytacji rzeczy sprze- 
do 6 pp.) daje tanio LOMBARD, 
nnn 111, Biskupia 4, tel, 14-10 

Z powodu wyjazdu (od 9 do 2 p.p. i od 

sprzedaje się 5 do 7 w.). 
5-cio lampowe radjo = 
z 2-mi lampkami ekra- Pianino 
nowemi Zz aparatem ano Sprzedaje się okazyj 
dowym i z głośnikiem nie b. tanio, dowie 
Philipsa. Dzielna 30,dzieć się Skład Apt. 
m. 1, od 2 — Seej. Pružana telefon 482 

Pokój Litografja 
nieduży. umeblowany, w pełnym ruchu oka- 
wejście osobne i fron-zyjnie bardzo tanio do 
towe. Ul, Mostowa 16, sprzedania całkowicie 

m. 4. lub częściami. Kijow- 
ska 4, m. 36. 

            

szy z bankierem, złodziej zabrał się 
energicznie do poszukiwań. 

Zgrzytnął zamek małej walizki. na 
stole. 

— To pan nazywa „walizą pod ok 
mem“? — drwil, przeglądając szybko 
zawartość. — Pan żartuje, miły panie. 
A przecież to jest właśnie to, czego 
szukałem. 

Światło padło znów na związanego 
lichwiarza. 
Oczy jego pałały nienawiścią. 

— No, skończyłem swoją robotę! 
ciągnął dalej drwiąco... — Znalaziem 
mietylko to, czego szukałem, ale i wie- 
le innych rzeczy... Dobrej nocy, panie 
Bilsoiter. Proszę mi wybaczyć, że zo- 
stawiam pana w tak niewygodnej po- 
zycji. Rewolwer zabieram ze sobą, w 
obawie, by pan nie narobił jakich 
głupstw. 

Cień zniknął, wsiąknął w ciemno- 
Ści, pozostawiając na stoliku nocnym 
kartkę: 

„Kwituję z odbioru 
Wdzięczny Promień Miłosierdzia” 

„ — Śliczna noc, — mruknął cićń, 
otwierając cicho drzwi pokoju i sta- 
rannie zamykając je od strony koryta- 
rza. 

„Promień Miłosierdzia* szedł cicho 
korytarzem, zatrzymując się chwilami, 
i nadsłuchując, czy z pokoju bankiera 
nie dochodzą jakie odgłosy. Ile czasu 
zużyje bankier na oswobodzenie się od 
sznurów? Jutro gwarno będzie w pa- 
łacu od rana, gdy przygoda Bilsaitera 
się rozejdzie. Zwycięstwo przyszło tak 
łatwo! Ten głupi uwierzył, że druty e- 
lektrycznego dzwonka zostały poprze- 
cinanie! A przecież wystarczyłoby po 
cisnąć dzwonek, aby ściągnąć całą 

  „Szredera“' 
pianino koncertowe  Z AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI 
okazji bardzo tanio 
sprzed»m, ul. Wiwnl- 

    

skiego 3, m. 3. ЗЕНЕЕНБуИЕсвоето СОСИ 

Рагсе!е 
z budynkami i bez, Matka 
ośrodki oraz 2 młyny czworga dzieci w cięż- 
wodne sprzedaje I Wi- kich warunkach będąca 
leńska Spółka Parcela woła o pomoc dia wy. 
cyjna, ul. Mickiewicza kupienia maszyny do 
4, od . szycia zastawionej w 

    

Sprzedam nie najdrobniejszych 
z powodu wyjazdu, na ofiar prosi w Redakcji 
dogodnych warunkach Słowa pod literami 
ładny domek, w okoli- A. Z. 
cy kość. Św. Piotra, 
tylko dla rodziny chre- 2221 
ścijańskiej, Szczegóły: Wołam © pomoc 
Kalwaryjska 6 m. 18dla nieszczęśliwej ro- 
od 4 do 6. dziny brutalnie z Litwy 

wydalonej a tu krań- 
Do sprzedania cową nędzą dotkniętą 

lub wydzierżawienia — Składa się z czte- 
mieszkanie w Spółdziel- rech osób a trzech po- 
ni mieszkaniowej nakoleń: babki, córki | 
Artckolu. O warun: dwoje wnucząt posza- 
kach dowiedzieć , się: kujących pracy dla zdo- 
Zwierzyniec, ;Jasna 12 bycia kawałka chleba— 
m. 1. pomimo WA ania 
тр uniwersyteckiego prac 
Powozy, bryczki, zdobyć i S i 
sanki i uprzęże do prosimy o nią oraza e 
sprzedania. Szeptyckie” datki pod literą T. w 
go 5, tel, 13-01. Redakcji „Słowa*. 

  

  

służbę pałacową! 
„Promień Miłosierdzia podszedł 

po miękkin dywaae ku drzwiom, 
które otworzył. Zaledwie  przestąpił 
próg, gdy do uszu jego doleciało ci- 
che skrzypienie jakichś drzwi. Ciche 
kroki zaszeleściły w korytarzu. „Pro- 
mień Miłosierdzia* wyjrzał przez szpa 
rę, dostrzegł niejasny cień, który znik- 
nął za zakrętem. 

— Do djabła! —— westchnął z ul- 
gą, — W sam czas!. 

Mimowolny dreszcz przebiegł po 
jego plecach, Jeszcze chwila, a byłby 
się spotkał z tym człowiekiem, musiał- 
by jutro tłumaczyć się, dlaczego spa- 
cerował nocą po korytarzu. Niełatwo 
byłoby wywinąć się od podejrzeń. 

Nie przyszło mu jednak do głowy 
wyjść i dowiedzieć się, kim był ten 
drugi człowiek, skradający się po no- 

cy. / 
Zamknięty w swym pokoju, zapalił 

światło i zaczął przeglądać papiery, 

lombardzie. O składa «R 

odebrane bankierowi. Jeden dokument > 
zainteresował go szczególnie: 

Zaczynał się od słów: „Obowiązu- 
ję się zaplacič...“, a kończył się podpi- 
sem: 

John Eblway“. 
— Nie widziałem nigdy, żeby oj- 

ciec Edyty tak się podpisywał, —mruk 
nął zdziwiony, — to nie jest jego pod- 
pis! Gdybym sfałszował podpis Johna 
Eblway, zrobiłbym to o wiele lepiej. 
Ach, Boże, więc to o to chodzi To 
tem groził Edycie ten łotr! Gdybym 
wiedział o tem, nie puściłbym mu to 
płazem! 

Świt zaczął snuć szare pajęczyny 
po prze sztory, nieszczelnie oslaniaią- 
ce okna. s 

GROT III IN I T O A I IST II S III I EEEE ROP TI ITT TIME 

Drukarnia Wydawnictwa „Stowo“. Wydawca Stanisław Mackiewicz. ` 

  
Redaktor w. z. Witold Tatarzyński. mę 

 


