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Próba jednej „likwidacii” Dysktcja m 
Sprawa nieusuwalności sędziów. — Echa Gródka Jagiellońskiego. — 

Przemówienie min. Michałowskiego . 
Depesze, jakie od kilku dni dochodzą 

z Hiszpanji, nie potrzebują, by je powta- 

rzano: każdy je pamięta. Nic nie ukryje 

faktu, że w ciągu'półtora roku i czterecn 

miesięcy od swego dojścia do władzy no 

wy reżym hiszpański nie zdołał przywró- 

cić spokoju. W ciągu tego czasu ilość 

wydanych ustaw sięgnęła cyfry paruset, 

zmieniono do podstaw samych cały u- 

strój państwa, zasądzono moc osób, skon 

liskowano nie mniej majątków, spalono 

jeszcze więcej kościołów. I nic. 

Tyle, tak licznych, tak epokowych 

zmian nie miało najmniejszego echa na 

nastroje ulicy hiszpańskiej. Przeciwnie. 

To, co towarzyszyło ostatnim dniom rzą 

dów Alfonsa XIII, było o całe niebo mniej 

ostre, mniej gwałtowne, niż to, co towa- 

rzyszy „normalizowaniu się* republiki. 

„Nawet 13 i 14 kwietnia na rogach uiic 

w Barcelonie stali tylko policjanci do kie 

rowania ruchem kołowym, — dziś stoją 

tam gniazda karabinów maszynowych! 

A przecież dnie 13 i 14 kwietnia były 

ostatniemi dniami monarchji, przede- 

dniem narodzin nowego ustroju, podczas 

gdy dziś — zapewniają o tem nagwait 

poselstwa hiszpańskie, zagranicą — nic 

się tam niezwykłego nie dzieje. 

Wszystkie ustawy Kortezów Ustawo- 

dawczych przechodziły głosami olbrzy - 

miej wprost większości parlamentarnej, 

wydanej w warunkach, gdy raczej moż- 

na było mówić 0 rewolucyjnej, niż o re- 

akcyjnej presji. Stojący u steru rządów 

ludzie są ludźmi przewrotu dokonanego 

zaledwie półtora roku temu. Gabinet jest 

gabinetem par excellence parlamentai- 

nym, ustrój jest demokratyczny, konsty- 
tucja pacyfistyczna. 

A jednak zaburzenia nietylko się nie 

kończą, ale wzmagają, a jednak po jed- 

nym nieudałym puczu następują dwa in- 

ne i jeszcze inne. Nic nie pomaga inter 

nowanie kilkudziesięciu na chybił-tralił 

połapanych monarchistów na krańcu Sa- 

hary: jeszcze mniej pilne strzeżenie od- 

siadującego więzienie warchoła generała 

Sanjurio, ani to, że świeżo jeszcze, i 

tak wielka już liczba aresztowanych 

wzrosła o parę tysięcy osób. Nawprost 

jednej rzeczywistości, która mówi: ustrój, 

rząd, parlament, to wszystko jest wyrazi 

cielem woli narodu, wyrosła inna rzeczy- 

wistość, która tamtej rzuca w twarz pucz 

po puczu, strajk, po strajku, zaburzenie 

po zaburzeniu rzuca—jakby gorączkowo 

wznosząc stos barykady nowego prze- 

wrotu. 

Te dwa diametralnie różne oblicza 

dzisiejszej Hiszpanji, — jest to może je 

dyna rzecz jasna, rzecz wyraźna, w tym 

całym chaosie, Uchwyćmy je, tak, jak 

są, na jednej kliszy: w dalekiej, małej, 

zdegenerowanej Hiszpanji dokonywa się 

bowiem proces o historycznem  znacze- 

niu: rozgrywa się jedyny w obecnych 

czasach epizod powrotu od dyktatury do 

sejmokracji. 
* * * 

Zjawisko to zasługuje na ujęcie w 

pincety, na rozłożenie na stole sekcyj- 

nym historji. Przedtem należy jednak 0- 

derżnąć nożem pewne narośla, utrudinają 

ce tylko pracę badawczą. Przedewszyst - 
kiem mit o tem jakoby republika hiszpań 
ska znajdowała się między młotem a ko 
wadłem. Młotem ma być komunizm, ko- 
wadłem monarchizm. Biedna, młoda repu 
blika — mówi się — tak zajadłych, tak 

potężnych ma wrogów. jestto bardzo ła- 

dna powiastka, bardzo pożyteczna po- 

wiastka dla Zamorry and Co, ale nie-pra- 
wdziwa od A do Z.: Alfons XIII rozjeżdża 

po Europie, grandowie są nieliczni wystra 

szeni, zgnębieni. Tak samo możnaby mó- 

wić, w 1917 r. byli niebezpieczni dla re- 

wolucji rosyjskiej Jusupowowie i Dołgo- 
rukowowie, a przewrotowi, który obalił 
Habsburgów, zagrażali Windischgraetze. 

Nie; — zbyt łatwo, zbyt bez oporu po- 
zwolili ci sami ludzie na obalenie monar- 
chji, by dziś móc stanowić „młot* czy 
„kowadło* dla swych niedawnych zwy- 
cięzców. Monarchizm w dzisiejszej Hisz- 
panji spełnia niestety tylko dwie funkcja: 

— „kozła ofiarnego", na którego zwala 

się nawet strajki anarchistów barceloń- 

skich i pacyfikatora północy: północne 

prowincje — to jedyne, które są spokoi- 

ne. Północne prowincje — to prowincje 

nawskroś monarchistyczne. Tak się więc 

dzieje, że praktycznie monarchizm jest 

dziś nie „młotem'*, ale podporą zniena- 

widzonego dlań ustroju. O tem należy 

pamiętać. 

Również nie mamy wrażenia, by tak 

znowu silnie działała tu Moskwa. Oczy- 

wiście subsydjuje ruch komunistyczny w 

Hiszpanii, jak subsydjuje takie same ru- 

chy w Bułgarji czy w Kanadzie, ale stąd 

do tej „przemożnej roli'* daleko. Nape- 

wno nie Hiszpanja Zamorry jest tym ba- 

stjonem kapitalizmu, który najsilniej 0- 

piera się komunizmowi: — napewno nie 

od zdobycia Hiszpanji rozpocznie się 

wszechświatowa rewolucja. Sam fakt „że 

słyszy się obecnie częściej o anarchistaci: 

niż o komunistach, już potwierdza to 

zdanie. Nie. Berlin bezrobocia Daleki 

Wschód w wojnie, Stany Zjednoczore, 
Warszawa nawet, pochłaniają uwagę Z. 
S. R. R. tysiąc, dziesięć tysięcy razy wię- 
cej. 

Zredukowawszy do właściwych roz- 

miarów dwa „niebezpieczeństwa”, zagra- 

żające republice hiszpańskiej, musimy 

poprzestać na skonstatowaniu ich prze- 

sadności. Co nie przeszkadza, że Hisz- 

panja przeżywa naprawdę bardzo ciężki 
i bardzo pouczający kryzys. 

* * 

Ogłoszenie dyktatury  riwerowskiej 
było niegdyś — nie przeczą temu repu- 
blikanie — powitane przez ulicę z entu- 
zjazmem. Było nawet rozumiane jako po- 
czątek reform. Celem tych reform, jak 
zresztą — dziwna rzecz — i obecnych, 
było podniesienie gospodarcze Hiszpanii. 

Kraj grandów jest krajem nędzy. Rządy 

dyktatorskie roztoczyły ogromny plan: 
— Hiszpanja jak mało który kraj w 

Europie, nadaje się na kraj turystyczny. 
Z rzeki miljonów, jakie corocznie amery- 
kańscy podróżnicy zostawiają na Mont- 

martre czy nad Sorrento, trzeba odwró. 

jaknajwiększy strumień do Hiszpanii. 

     ić 

Rozpoczęła się gigantyczna rozbudo- 

wa zaniedbanych dróg, propaganda w A- 

meryce łacińskiej, tworzenie hiszpańskich 

„kurortów*, lansowanie San Sebastjan. 

Rozpoczęły się dzieła bardzo wielkie — 

ale jednak niedosyć wielkie: brak w Hisz 
panji kapitałów własnych, brak przede- 

wszystkiem oszczędności szerokich mas 

sprawił, że cały ten program mógł zostać 
wykonany tylko kapitałem zagranicznym 

i że z jego lokaty korzystała tylko zagra- 
nica. Kryzys zachwiał ostatecznie zauia- 

niem do dyktatury: oparta nie na jakiniś 

obozie, ale na początkowym nastroju 

mas, musiała upaść z chwilą radykalnej 
tych nastrojów zmiany. Przyszła kolej na 
upragnioną „likwidację dyktatury *, nastą 
pił stuprocentowy nawrót do parlamenta- 
ryzmu. Te.n „nawrót* oznaczał w oczach 

szerokich rzesz powrót do lepszych, nie- 

kryzysowych, spokojnych czasów. Ba — 

czasy jakich jeszcze Hiszpanja nie miała. 

I po półtoraroku nie sprawdza się z tych 

zapowiedzi nic, z tylu nadziei nie ziszcza 
się żadna. „Likwidacja“ okazala się stra- 

conym wysiłkiem, walką z wiatrakami. 
Mówi jej to w oczy każdy pochód robot- 
niczy w Barcelonie, każdy bunt chłopski 
w Santander, Asturji, Granadzie. Straj- 
kami, zamachami, strzelaniną i walką u- 

liczną mówi cała Hiszpanja: „wyście nie 

potrafili nic prócz kaligrafowania kon- 

stytucyjnych paragrafów*. Tym, co po 
załamaniu dyktatury, po 14 kwietnia pi- 
sali o „łekcji hiszpańskiej*, odpowiada 
teraz Hiszpanja dalszym ciągiem lekcji. 

K. P. 
FIEWERZZPEROE SPE ECOKRZWEZSWIZES PR. с оо 

Stan bezrobocia w Polsce 
WARSZIAWA., PAT. — Według danych 

statystycznych, liczba bezrobotnych, zare- 
jestrowanych w Państwowych Urzędach Po 
średnictwa. Pracy na terenie całego państ- 
wa, wynosiła w dniu 7 stycznia br. 231.239 
osób, co Stiamowi wzrost liczby beznobot- 
mych do tygodnia poprzedniego o 10.994 
osoby. 

WARSZAWA. PAT. — Sejmowa komisja 
budżetowa przystąpiła na środowem  rannem 
posiedzeniu do rozpraw nad budżetem Minister 
stwa Sprawiedliwości. Pierwszy zabrał głos re- 
ferent tego budżetu poseł SEIDLER (BB), któ- 
ry na wstępie omówił dokonane i zamierzone 
prace w dziedzinie kodyfikacji i unifikacjt usta- 
wodawstwa. Mówca zaznaczył między innerni, 
że Komisja kodyfikacyjna pracuje nad najrych- 
lejszem ukończeniem prawa o zobowiązaniach 
i nad projektem kodeksu handlowego. 

Dalej referent poruszył zagadnienie seiekcji 
stanu sędziowskiego, którą Ministerstwo prze- 
prowadziło na podstawie rozporządzenia p. Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej. W związku z tem Mi 
nisterstwo wydało okólnik,  zabraniający sę- 
dziom należenia do jakichkolwiek ugrupowań. 

Przechodząc do adwokatury, pos. Seidler 
zauważył, że uzdrowienie jej stało się paląca 
koniecznością. Dlatego też rozporządzenie Pana 
Prezydenta o ustroju adwokatury należy uznać 
za punkt zwrotny w jej rozwoju. 

Omawiając szerzej dziedzinę postępowania 
doraźnego, referent wskazał, że stan bezpieczeń 
stwa w chwili wprowadzenia postępowania do- 
rażnego mógł budzić poważne obawy. Prze- 
stępczość oprócz tego miała charakter progre- 
sywny. Wówczas rząd 2 września 1931 roku 
wprowadził postępowanie doraźne, w myśl art. 
1 rozporządzenia Pana Prezydenta. jeżeli cho- 
dzi o celowość wprowadzenia sądów doraź- 
nych, to szukać należy jej w cyfrach statys- 
tycznych. Postępowanie doraźne musi mieć zna 
czenie profilaktyczne i działać hamująco na 
przestępczość. Porównanie cyfr statystycznych 
dowodzi, że wprowadzenie sądów doraźnych 
było uzasadnione i celowe. 

W dyskusji zabrał głos pos. TRĄMPCZYŃ 
SKI (Klub Narodowy). W dłuższym wywodzie 
występował on przeciwko polityce personalnej 
Ministerstwa Sprawiedliwości na terenie sądo- 
wnictwa. 

Zkolei pos. NIEDZIAŁKOWSKI (PPS) о- 
mawiał szeroko zagadnienie nieusuwalności sę- 
dziów i krytykowa!i przytem politykę Mivister- 
stwa Sprawiedliwości. Mówca wystąpił przeciw 
ko obecnemu regulaminowi więziennemu i poru- 
szył zagadnienie sądów doraźnych. Pos. Nie- 
działkowski polemizował z poglądem referenta, 
że sądy doraźne usprawiedliwiają swą celowość 
znacznem zmniejszeniem się przestępczości w 
Gziedzinie zbrodni, podlegających tym sąadom. 
Wreszcie pos. Niedziałkowski ubolewa nad sio- 
sunkowo małą ilością ułaskawień, poczem poru- 
sza między innemi sprawe nieułaskawienia Bi- 
tasa i Danyłyszyna. 

Po przerwie obiadowej na posiedzeniu sej- 
mowej komisji budżetowej pierwszy przenzawiał 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administrzcje 

nie uwzgiędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 
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b RajsoWICZE — ul. Szeptyckiego — A. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. 
GRODNO — Ks rnia 1-wa „Ruch“. 
RORODZ śsięgarnia Kol. „Ruch 
KLECK — Sklep „jedność 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
LUNINI“ Księgarnia Kol. „Ruch“. 
MGŁODEC. › — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
MIORY — Ejdelman 

5 ul. Ratuszowa — Ksiogarnia je 
RÓDEKM — Kiosk St. Michalskiego. 

N.-SWIĘCIANY — Księgarnia F-wa „Ruch'* 

      

   

    

   

    

    
CENY OGŁOSZEŃ: wiersz 

pos. Bilak z Klubu Ukraińskiego, który atakuje 
kodeks karny, stwierdzając, że nie wprowadza 
on pojęcia przestępstwa politycznego i że u: 
trzymuje karę Śmierci. Mówca uskarżał się, że 
do sądownictwa, prokuratury i więziennictwa 
nie przyjmuje się jakoby zupełnie Ukraińców. 
Poruszając sprawę napadu na urząd pocztowy 
w Gródku jageliolńskim, mówca twierdzi, że 
sprawa ta miała tło polityczne. Pos. Bilak ubu- 
lewa z powodu wykonania wyroku na Biłasie 
i Danyłyszynie. 

PRZEMÓWIENIE MIN. MICHAŁOWSKIEGO 
Raz po raz ponawia się w dyskusjć xiek- 

towny zarzut ograniczania niezawisłości sę- 
dziowskiej przez ostatni dekret, nowelizujący u- 
strój sądów. Własściwie zarzut ten wytaczany 
był ciągle, zarówno w odniesieniu do tekstu 
pierwotnego z 1928 r., jak i do tekstu zmienio- 
nego nowelami 1930 roku. 

Żadna z przyjętych na świecie gwarancyj 
niezawisłości sędziowskiej nie zadowoli gorli- 
wych obrońców absolutnej niezawisłości. Наз!а 
tego stale się nadużywa w celach opozycyjnych 
a nie używa się ze względów rzeczowych. Gwa 
rancje niezawisłości sędziowskiej, zapewnione 
obowiązującemi prawami o ustroju sądów, w 
całej pełni realizują zasady, zawarte w konsty- 
tucji. Tak więc, najważniejszy w tej sprawie 
przepis art. 77 konstytucji, będący podwaliną 
niezawisłości sądu jako instytucji, został bez re 
szty i bez zmiany wciełony do ustroju sądow- 
nictwa. jest to przepis art. 72 par. 4 i art. 79 
prawa o ustroju sądów. 

Tak samo rzecz się ma z gwarancjami qie- 
usuwalności i nienaruszalności sędziów, prokla- 
imowanemi przez art. 78 konstytucji, które zna- 
iazły w ustroju sądów pełną realizację. Niema 
w ustroju takiego przypadku, żeby sędzia mógł 
być usunięty łub przeniesiony bez orzeczenia 
sądowego. Tak jest, przyznaję: orzeczenie są- 
dowe, wydawane przedtem przez zgromadzenie 
ogólne, ma być na mocy noweli jerowane przez 
$-osobowy komplet sędziowski, wybrany też 
przez zgromadzenie ogólne, podobnie jak w każ 
dej innej, chociażby gardłowej sprawie i nikt 
nie może bez obrazy elementarnych zasad pra: 
wa twierdzić, że komplet sędziowski nie spełni 
konstytucyjnego warunku orzeczenia sądowego 
lecz że orzeczenie to wydać może zgromadzenie 
ogólne, bo wiaśnie zgromadzenie ogólne jako 
Grgan administracji sądowej, mogłoby być pod 
tym wzgiędem kwestjonowane, ale nigdy zwy- 
kły komplet sędziowski, powołany do orzeka- 
nia we wszystkich sprawach sądowych. Skoń- 
czyć więc należy raz z tym zarzutem, wyczer- 
pał on już nietylko tesiat, ale także słuchaczy. 

Wobec wprowadzenia w życie całego sze- 
regu ustaw, tak z dziedziny prawa formalnego, 

dookoła pobytu Hitlera w Berlinie 
BERLIN. PAT. — Przywódca narodo 

wych socjalistów udał się z powrotem 
do Lippe, celem dalszego prowadzenia 
kampanji wyborczej. Według prasy libe- 
ralnej, pobyt Hitlera w Berlinie związany 
był głównie z trudnościami finansowemi 
patrji. Przewodniczący Reichstagu Goe- 
ring w związku z tą właśnie sprawą wy: 
jeżdżał zagranicę i prowadził pertraktacje 
© uzyskanie pożyczki. Odpowiednie roko 

wania zakończyły się podobno wczoraj w 
Berlinie i zostały uwieńczone powodze- 
niem. Z drugiej strony Hitier miał prowa- 
dzić rozmowy w sprawie ewentualnego 
dalszego odroczenia prac Reichstagu. Do 
spotkania z kanclerzem Schleicherem nie 
doszło. Prasa nie wyklucza możliwości 
takiego spotkania po wyborach w Lippe, 
to jest po 1 -tym stycznia. 

Otwarcie sesji zwyczajnej Riksdagu 
STOKHOLM. PAT. — Król otworzył 

w dniu 11 bm. sesję zwyczajną Riksdagu, 
w obecności członków rodziny królew- 
skiej, rządu, korpusu dyplomatycznego 
itd. Mowa tronowa podkreśla dobre sto- 
sunki Szwecji z zagranicą, wyraża jednak 
ubolewanie z powodu ogólnej sytuacji 
politycznej. Nadzieje na powrót do bar- 
dziej swobodnej wymiany towarowej nie 
ziściły się, a wyniki konferencji rozbro- 
jeniowej są dotychczas nikłe. Dalej orę- 

  

dzie wspomina o rokowaniach handlo- 
wych z Anglją i Niemcami. 

W dziedzinie polityki wewnęetrzneį 
projektowane są zarządzenia, których ce- 
lem jest zmniejszenie bezrobocia i przyj- 
ście z pomocą rolnikom. — Podatek spad 
kowy będzie zwiększony, celem zdobycia 
funduszów na roboty publiczne. Projek- 
towana jest też reforma ustawy o kon- 
troli spółek i banków. Zamierzone jest 
także zniesienie sądów wojennych. 
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RZEDSTAWICIELSTWA: 
Łaszuk. { DRUJA — Kowkin. 
Wiodzimierowa. GSZMIANA — Księgarnia $| 

į PODBRODZIE — ul. Wiłeńsk 
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WOŁOŻYN — 
WARSZAWA — КюзК К 

93 EEST OPASKI OBEC PTOOZARAT AOC ЕСО ОСН ИИИ ОНЛа ' 

ilimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 r 

Guia aa m & A świątecznych, oraz z i 25 proc. drożej. 

ИНЕИ 
jak i materjalnego, stanęło przed Ministerstwe:n 
poważne zagadnienie doboru sił najlepszych o- 
raz najskrupulatniejszych, wyeliminowania sił, 
nie dorastających w jakimkolwiek kierunku do 
wysokości zadania sędziów, którzy z powodu 
nieudolności nie nadawali się do dalszego wyko 
nywania zawodu, następnie tych, którzy zacho- 
waniem się swem obniżali powagę sąownictwa 
i podrywali zaufanie społeczeństwa do wymiaru 
sprawiedliwości, wreszce tych, którzy, wbrew 
przepisom art. 121 U. S. P. brali czynny udział 
w wystąpieniach politycznych i dawali wyraz 
swoim przekonaniom politycznym w czasie peł- 
nienia swego urzędu. W okresie reorganizacji 
sądownictwa przeniostem w stan spoczynku sę- 
dziów, którzy dawali słuszne podstawy do kwe- 
stjonowania ich bezstronności i przez to odbie- 
rali społeczeństwu wiarę w należyty wymiar 
sprawiedliwości. ` 

Tym przekonaniom swoim dałem wyraz 
w okólniku, zabraniającym sędziom należenia 
do jakiegokołwiek ugrupowania politycznego, 
nie wyłączając i Bezpartyjnego Bloku i brania 
udziału w wystąpieniach o charakterze politycz 
nym. 

Na zarzuty, dotyczące sędziów narodowoś- 
ci ukraińskiej, oświadczam, że przeniosłem w 
stan spoczynku jedynie tych sędziów ukraiń- 
skich, którzy wskutek nieudolności lub nielojał- 
ności na tak odpowiedzialnych stanowiskach po 
zostawać nie mogli. Wszyscy aplikanci sądowi 
uarodowości ukraińskiej, którzy posiadali <wali- 
fikacje, zostali ostatnio "mianowani sędziami. 

Co do sądów doraźnych, to z danych sta- 
tystycznych, przytoczonych przez referenta, wy 
nika, że ilość spraw, kierowanych do sądów 
dorażnych, jest znikoma w porównaniu z licz- 
bą popełnionych przestępstw, podlegających są 
downictwu dorażnemu. Fakt te n dowodzi, ja- 
ką ostrożność zachowują prokuratorowie przy 
decydowaniu o postępowaniu drażnem. Każdą 
sprawę rozważa się wpierw wszechstronnie co 
do stanu faktycznego przestępstwa i co do i- 
lości dowodów, zebranych przeciw oskarżone- 
mu. Tylko w wypadkach popełnienia najcięższej 
zbrodni i to w sposob, wykazujący maksimum 
zwyrodnienia, a przytem kiedy dowody winy 
są zupełnie pewne, kieruje się sprawę do sądu 
doraźnego. Najmniejsze w tym względzie wąt- 
pliwości lub skomplikowany stan faktyczny po- 
woduje przekązanie sprawy do zwykiego po- 
stępowania. 

W tem miejscu uważam za wskazane przed 
stawić sposób zakańczania spraw, podiegają- 
cych sądom dorźnym. Każdy wyrok sądu do- 
raźnego zostaje mi zakomunikowany tełeionicz- 
nie wraz z opinją sgdu. W razie wyroku śmier- 
ci przedkładam ten wyrok śmierci drogą pi- 
i) z moją opinją osobistą, Panu Prezyden- 
owi. 

Oświadczam, że we wszystkich wypadkach, 
kiedy sądy wyraziły opinję nieprzychylną co do 
eweńtualnego złagodzenia kary Śmierci, ja nie 
wystąpiłem do p. Prezydenta ani razu z wnio- 
skiem o złagodzenie tej kary śmierci. Biorę na 
siebie z całą świadomością odpowiedzialność za 
to, co robię. Uważam, że robię dobrze, wedle 
swego rozumienia i ku pożytkowi Rzeczypospo 
litej, której służę. 

Po końcowem przemówieniu posła Seidlera 
budżet Min. Sprawiedliwości przyjęto. 

Prace Komisyj Sejmcewych 
WARSZAWA. PAT. — W dniu 11 bm. o 

godzinie 8 rano obradowała sejmowa komisja 
administracyjna nad rządowymi projektem usta 
wy o częściowej zmianie ustroju samorządu te 
rytorjalnego, w szczególności nad zagadnieniem 
ordynacji wyborczej do organów gminnych 
(poprawki posła Ducha z BB, traktujące o wy- 
borach pośrednich do organów gminnych). 

Posłowie opozycji wypowiadali się prze- 
ciwko wyborom pośrednim. Między innemi po- 
sel Kużyk (Ki. Ukr.) twierdził, że ustawa na- 
pisana jest z myślą krzywdzenia ludności ukra- 
ińskiej. 

Wicemarszałek Polakiewicz, odpowiadając 
na wywody posła Kużyka, podkreślił, że BBWR 
usiłuje usunąć z dyskusji momenty polityczne, 
czego posłowie. opozycyjni nie chcą uznać. —- 
Mówca odparł stanowczo zarzut, jakoby usta- 
wa zmierza do krzywdzenia ludności ukraiń- 
skiej. Przeciwnie, ustawa pomyślana jest w ten 
sposób, aby zadowołnić wszystkich obywateli, 
bez różnicy wyznania, klasy, czy narodowości. 

Zgon prof. Oswalda Balzera 
LWÓW. PAT. — W dniu 11 bm. w 

godzinach popołudniowych zmarł we 
Lwowie proiesor Uniwersytetu jana Kazi 
mierza dr. Oswald Marjan Balzer. 

Prof. Balzer urodził się w Chodorowie 
w Małopolsce Wschodniej, Po ukończe- 
niu gimnazjum we Lwowie, prof. Balzer 
studjował prawo na Uniwersytecie Lwow 
skim, a następnie Krakowskim, oraz na 
wydziale filozoficznym we Lwowie. W r. 
1883 otrzymał stopień doktora praw w 
Uniwersytecie Jagiellońskim, poczem od- 
był studja w uniwersytecie berlińskim. 

W roku 1885 prof. Balzer rozpoczął 
wykłady historji prawa polskiego na wy- 
dziale prawnym Uniwersytetu Jana Kazi- 
mierza. Równocześnie mianowany został 
dyrektorem Archiwum Akt Grodzkich i 
Ziemskich. Na tem stanowisku pozostał 
do ostatniej chwili. 

W roku 1902 prof. Balzer przeprowa- 
dził obronę praw byłej Galicji w sporze 
z Węgrami o Morskie Oko w Tatrach. 
Śp. prof. Balzer był członkiem i czynnym 
i honorowym kilkudziesięciu instytucyj 
naukowych krajowych i zagranicznych, 
między innemi Akademji Umiejętności i 
Towarzystw Naukowych w Moskwie, Pe 

tersburgu, Pradze, Soiji, Zagrzebiu, No- 
wym Sadzie i Bratislavie. Był rówmeż 
doktorem honorowym wszystkich uniwer 
sytetów polskich i uniwersytetu w Pra- 
dze. Posiadał obywatelstwo honorowe 
kilku miast polskich i czechosłowackich. 
Odznaczony był orderem Orła Białego w 
roku 1921 i złotym krzyżem zasługi. — 
Zmarły był honorowym prezesem Brat- 
niej Pomocy Studentów Uniwersytetu we 
Lwowie. 

Przed śmiercią śp. prof. Balzer wyraził 

życzenie, aby na trumnie jego nie skła- 
dano wieńców, natomiast pieniądze, prze 
znaczone na ten cel, prosił przekazać na 
Bratnia Pomoc Studentów Uniwersytetu 
Lwowskiego i na Opiekę nad Dzieckiem 
we Ewowie. 

POGRZEB W PIĄTEK 

LWÓW. PAT. — —Pogrzeb zmarłe- 
go w dniu 11 bm. proi. Oswalda Balzera 
odbędzie się w piątek 13 bm. z domu ża- 
łoby przy ul. Zyblikiewicza. 

  

     

Zlikwidowanie incydentu z radjem angielskiem 
Dyrektor radja wyraził przeproszenie z powodu zajścia 
LONDYN. PAT. — Cała prasa angielska 

ogłasza komunikat radja angielskiego, donoszą- 
cy o wizycie sir Reitha u ambasadora polskie- 
go Skirmunta i oświadczający przytem, że in- 
cydent w ciągu tej wizyty zlikwidowano po 
przyjacielsku. 

„Daily Herald* komunikuje, że dyrektor ra- 
dja sir Reith wyraził wobec ambasadora pol- 
skiego przeproszenie w imieniu radja angielskie 
go i wyjaśnił, że incydent powstał wskuiek te- 
go, że kierownik działu nie był obecny, a zastę 
pował go tego wieczora kto inny, niedoświad- 

czony. Sir Reith wyraził, według dziennika ubo- 
lewanie swe oraz zapewnił, że wypadek taki 
już się nie powtórzy, pozostawiając ambasado- 
rowi polskiemu memorandum, zredagowane we 
dług powyższych przesłanek przeproszenia. 

Dziennik kończy uwagą, że wobec zała- 
twienia incydentu, Forreign Office zlikwiduje 
całą sprawę przez udzielenie Polsce formalnej 
odpowiedzi na notę protestacyjną. Nota angiel- 
ska zaznaczy zadowolenie z załatwienia incy- 
dentu w drodze przyjaznej między ambasado- 
rem polskim a sir Reithem. 
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Księgarnia T-wa „Ruch“ 

nia J. Ryppa ut. Mickiewicza 10. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gświaty. 
M, Lewin — Biuro gazetowe ui. 3 Maja 3. 
rman, Ki gazetowy 

Kol. „Ruch“. 
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Komunikaty oraz 

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
20 groszy. 

SEE ODP RODEO „6 
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       STATUS ROA 

TELEGRAMY 
TADEUSZ ZIELINSKI DOKTOREM HO- 

NORIS CAUSA W MEDjOLANIE 

WARSZAWIA „PAT. Uniwersytet w 
Medjolanie nadesłał profesorowi Tadeuszo 
wi Zielińskiemu stopień doktora homoris 
causa, 

AMBASADOR POLSKI PRZYBYŁ 
DO NEW YORKU 

NOWY YORK. PAT. Ambasador Patek 
przybył do Nosego Yorku we wtorek o g. 
23-ej. Gwałtowma burza opóźniła przy- 
jazd o 16 godzin. Na spotkamie ambasado- 
та wyjechali członkowie ambasady oraz 
konsul generalny. Na przystani witały am- 
basadora delegacje orgamizacyj polskich. 
O północy ambasador wyjechał do Wa- 
szyngtomu. 

KONFERENCJA ROOSEVELTA Z PŁK. 
HOUSE 

NOWY YORK. PAT. Roosevelt konfe- 
nował wiezoraj w Nowym Jorku z płk. Hou- 
se. Konfereneji tej przypisują wielkie zna- 
czenie, ponieważ mastąpiła oma bezpošred- 
nio po naradach Roosevelta z sekretarzem 
stanu Stimsomem. Prasa popołudniowa 
widzi w rozmowie tej dowód, że nosy pre- 
zydenit natychmiast po objęciu władzy 
uczyni 'w polityce zagranicznej decydujące 
pociąenięcia. 

CÓRKA TROCKIEGO POPEŁNIŁA 
SAMOBÓJSTWO 

BERLIN. PAT. „Volksztę* donosi, że 
córika. Trockiego, przebywająca od dłuższe- 
go czasu ną kuracji w Berlinie, popełmiła 

samobójstwo przez zatrucie się gazem 
świetlnym, Powodem tego kroku była oba- 
wa, że grozi jej wydalemie z granie Niemiec 

SŁABY PRZEBIEG KAMPANII ANTY- 
RELIGIJNEJ] W SOWIE: ACH 

MOSKWA. PAT. W okresie prawosław 
nych świąt Bożego Narodzenia uderzał w 
Moskwie wyjątkowo słaby przebieg kam- 
panji antyreligijnej, urządzanej corocznie 
w czasie świątecznym. Nie odbył się ani 
jeden z pochodów, słynniych z lat ubiegłych 
ośmieszających wierzenia i obrzędy. Na- 
bożeństwa w cerkwiiach nie były 
me žadinemi ekscesami. 

W okolicy Moskiyy. wladze tolenowaly 
kieie w dzwiony, zakazane od lat kilku. Na 
placach Moskwy jawnie sprzedawamo cho- 
imki i ozdoby choinkowe. 

Agitacja antyreligijna ograniczyła się 
wyłącznie do odczytów, pokazów: muzeal- 
miych, seansów, kinowych i t. d. 

POWRÓT DO NIEDZIELI W BOL- 
SZEWII 

MOSKIWA. PAT. Wiele rejonów (po- 
wiatów) i przedsiębiorstw mosyjskich prze- 
szło z dniem 1 stycznia ma 7-dniowy ty-. 
dzień pracy z niedzielą, jako dniem iwypo- 
czynkiowym. Przywrócenie niedzieli miało 
być podykiłtłowane względami gospodarcze- 
mi a także tradycyjnemi zwyczajami ro- 
botników, opuszczających częstokroć pra- 
cę w dni świąt religijnych, 

NIE BĘDZIE TOTALIZATORA POD- 
CZAS WYŚCIGÓW PSÓW 

LONDYN. PAT. Powołama przez 
rząd komisja, reprezenittująca wszystkie od- 
tamy społeczeństwa angielskiego, wypowie 
działa się w raporcie jednomyślnie przeciw- 
ko dopuszczaniu totalizatora ma stadjo- 
nach, na których uprawiane są wyścigi 
Psów. 

Raport ujawnia miesłychany rozrost te- 
go sportu, pod którego przykrywką ludność 
oddaje się hazardowi. Niektóre dzien- 
niki traktują raport jako chęć uzdrowienia 
społeczeństwa, stoczonego przez małóg ha- 
zadu. 

Inne pisma jednak uważają zalecenia 
raportu za zbyt surowe, odbierające szero- 

kim masom ludmiości popularne przyjemmo- 
ści życiowe. Raport przedstawionty będzie 
gabinetowi i! będzie rówmież przedmiotem 
wielkiej dyskusji panlamenitarnej. 

KATASTROFA HYDROPLANU 

PARYŻ. PAT. Hydroplan francuskiej 
marynarki wojennej, wiozący na pokładzie 

7 ludzi załogi, spadł w dniu 11 b. m, po 
południu w okolicy Tunisu z wielkiej wy- 
sokości, wskutek fałszywego mamewru 

pilota. W katastrofie zginęło trzy osoby, 
jedna odniosła ciężkie rany. 

WYKRYCIE TAJNEGO SKŁADU BRONI 
HEiMWEHRY 

WIEDEN. PAT. Wiykrydie tajuego skla 
du materjałów: wybuchowych wywołało w 
prasie i opinji publicznej silne wrażenie, 
Prasa lewicowa. sądzi, że narodowi socjali- 
ścii planowali zamach na swych  politycz- 
nych przeciwników . Policja przesłuchała 
wczora jkierownika przedsiębiorstwa w 
którem znaleziomio 352 naboje amonitowe i 
zarządziła jego areszitowamiie. Jest nim 
były oficer Helajega. Obecnie pełnił on 
w stromnietwie narodowo - socjalistycznem 
obowiązki komendanta sztafety motoro- 
wej.  Sóxierdzono pozatem, że amonit po- 
chodził z fabryki  bmonii w Blumau. 

ŚNIEG w dolinie PODTATRZAŃSKIE] 

ZAKOPANE. PAT. Padający od kilku 
dni śnieg madał całej dolinie Podtatrzań- 
skiej właściwy jej piękny wygląd zimowy. 
Dobre warunki śniieżne ściągnęły tu licz 
mych narciarzy z całej Polski, Wiele zapo- 
wiedzianych imprez spomtiowych odbędzie 
się > tegio w bardzo pomyślnych wa- 
runkach. 
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ODWRÓT 
Najbardziej chyba miieuzasadmionym kio 

munalem maszych czasów, jest fnrazes i złu- 
dzenie ico do „oszałamiającego tempa" po- 
stępu na wszystkich polach w, przeżywanej 

pnzez mas epoce. — Złudzenie to powstało 
i utmzymuje się w środowisku miejskich 
deptaków, boisk, zacisznych a  luksuso- 
wych gabinetów, słowem — w sferach nie- 
licznych upnzywilejowiamyeh, będących w 

stamie korzystać z jedynych konkretnych 
darów tego oszałamiającego postępu, — 
tj. z wóżnego rodzaju szybkiej i najszyb- 
szej komunikacji, pewnych ulepszeń w me- 
dycymie, z radja i kinematografu. — Na- 
tomiast, miajszerszym iwianstwiom, stanowią- 
cym 70 procent mieszkańców naszego ikira- 
ju, tj. ludności wiejskiej, 'włościanom, о- 
sadnikom i ziemianom, te zdobycze naj- 
nowszej kultury są zupełnie niedostępne, 

a item samem mie posiadają większego zna- 

czenia, gdyż warstwy te, mietylko marzyć 

już nie mogą o tem, co życie upnzyjemniia 
czy ułatwia, lecz, z dniem każdym, itracą 
najelemenitiarniejsze podstawy tego, eo ży- 
cie zabezpiecza i, również w szybkiem tem- 
pie, «lyzbywać się muszą, przyswojonych, 
od mniej lub więcej długiego czasu, naj- 
prymitywniejszych mawyknień i potrzeb 
kullturalmych. 

Wystanczy zapoznać się z życiem lud- 
mości iwiiejskiej, mie ze sprawiozdań ilustru- 
jących obchody i dožymikowe uroczystości 
o bariwnych  „regjomalnych* delegacjach, 
lecz z jej prawdziwem, codziennem życiem, 
by się przekonać, że — cofamy się — co- 
famy ma całej linji. — Odwrót cywilizacji 
— wi pełni, 

Zaczniijnyy od zabezpieczenia, w dosłow- 
nem znaczeniu, życia i pracy. — W pienw- 

szem. ówiierówieczu XX, a nawet już w XIX 
stuleciu, podróżowanie ma naszych zie- 
miach, końmi lub pieszo, przedstawiało 
trudności, wyłącznie natury technicznej i 
klimatycznej; obeenie, przedsięwzięcie ita- 
kie zaczyna być sprawą ryzykowną. Włoś- 
cianie i kupcy, jadący do miasta czy na 
tamgi, zbierają się mw tabony dla bezpie- 
czeństwa, gdyż mapady i rabunki na dro- 
gach są na porządku dziennym. — Mieć 
coś na sprzedaż dla opłacenia podatku, to 
jeszcze mało; trzeba ten towar, a potem 
otnzymane zań grosze, dowieźć lub donieść 
gdzie mależy. A tu nieraz w drodze, nietyl- 
ko słoninę, zboże i pieniądze zrabują, ale 
i kożuch i buty ściągną. — Pewien staru- 
szek, którego w powiecie lidzkim, w czasie 
ubiegłych Świąt, talka przygoda spotkała, 
powiada, że nigdy miie było mu tak cieplo, 
jak wówiezas, gdy w jednej „marynarce* 
winócił do chaty. Może to i dobry sposób. 

O każdych 10 zł. otrzymanych za 5 pu- 
dów żyta, a przeznaczonych, rzecz prosta, 
mia opłacenie jakiejś raty, posiadają do- 
kładne informacje tacy, co się już postara- 
ją sprzątnąć je, zanim trafią do Kasy Skar- 
bowej. Odbywia się to wedle przepisów, po- 
dawamiych stale w „Detektymie“ a demon- 
strowanych na różnych filmach: w: masce, 
rękawiczkach, w butach na gumowych po- 

—eszwach, z rewolwerem jw ręku, jak to 
miiało miejsce, również w czasie Świąt u- 
biegłych, przy: napadzie na plebanję w Bu- 
trymańcach. — Wnioskować z tego można, 
iż sprawcy należą do owych 30 proc. uprzy- 
śiilejowamych, będących w stanie kupować 
dwogie czasopisma, chodzić do kinemato- 
grafu i w dodatku zdobyć się na tak 'po- 
stępowy ekwipunek. 

(W gminie Dworzeckiej, powiiatu Nowo- 
gródzkiego, miiekitónzy gospodarze zastama- 
wiają się, czy nie zlikwidować hodowli nie- 
nogacizny i pasiekę; perjodyczne bowiem, 
kradzieże z zamkniętych chlewów, co naj- 
lepszych prosiąt, a ostaltmio, nozbijanie ra- 
mowych uli i niszczenie pszczół dla rabo- 
wamniia. pozostawionego na. zimę miodu, u- 
daremniiają całą robotę i nakład, tembar- 
dziej, że chromiczna, niemożność wylkirywa- 
mia, sprajwieców,, zachęca itych i innych do dal 

szych wyczynów. 
Wystarczy pnzejnzeć _pienwszy lepszy 

miumer jakiejkolwiek gazety, by się przeko- 
mać, że i gdzie indziej dzieje się to samo. 

Za to kradzieże leśne, sprawiające daw- 
niej tyle kłopotu, obecnie, zwłaszcza zimą, 
miieco są utrudnione; lasu, bowiem, pilnują 
dość skutecznie — wilki. Nietylko gajowi 
i ich psy, ale i złodzieje pojedyńczo nie- 

14 stycznia 1933 r. 
w salonach 

OFICERSKIEGO KASYNA 
GARNIZONOWEGO 

chętnie się wi las zapuszczają. — Wędrow- 
cy, mający przed sobą dłuższą leśną drogę, 
zbierają się w gromady i — jak w starych 
pawieściach — polecają duszę Bogu, a o 
wilezych mapadach «wl pow. wiołożyńskim 

i stołpeckim krążą, mrożące krew w żyłach 
opowiadamiia. — Dopieroby się teraz cie- 
szyłi Niemcy i Węgrzy, którzy w czasie 
okupacji nie mogli tu u mas, ku wielkiemu 
swemu zmarjtiwieniu, zdobyć ami jednej wil- 
czuny, jalkio trofeum dla Himterlandu i 
wciąż się dziwili, że talk daleko w głąb Ro- 
sji — wilków: niema. — A dzisiaj — zmo- 
wu jak ongiś, w: epoce romantyzmu, mamy 

„. . › pełmie zwienza bory 
„I pełno zbójców ma drodze. 

Zajrzyjnyy teraz do życia domowego 

wsli miaszej. — Oto szereg wiosek i „okolic 
gminy Bielickiej, Dokudowskiej, Ejszys- 

kiej, Zalbłockiej; — wszędzie zobaczyć mo- 
żmia. gosgpodzamzy, stnugających iwłasnoręcz- 
miie todiwiiecznie, najprymitywniejsze sochy; 
-— pojawiły isię, — dawno miiewiidziane, w 
szezelimy pieców wetkniięte — łuczywia; nia 
mogach — wszystikiidh prawiie — łapcie; w 

fajkach — liście dębowe ii wiśniowe, Przy- 

kro jest gościowi: w chacie, zapalić papie- 

rosa, (tyle chciwłych, spragnionych oczu 
wpatruje się w tę rozkosz, której większość 
musiała się rwynzec, a która była jedymią 
miteraz przyjemnością po ciężkim dnliu ro- 

boczym. — Hembalta i cukier stają się zbyrt- 
kiem niebywałym; ich wiidojk ściąga rzesze 
sąsiadów i, do późna wi niacy, przy szumią- 
cym samowarze, gwanrzy się z cicha o tych 
czasach, gdy za jeden pud żyta można było 
kupić machorki ma 4 miiesiące, a cukru — 
to aż osiem funtów! 

  

  

  

Że we dworach spędza się wieczory pnzy > 
kominkowym ogniu dla. oszczędniości nafty, 
to masuwa też romantyczne wspomnienie 

— czasów wojennych — jpowiieści. Dicken- 
Sa... lecz to, że w itychże diwłorach, mięso 
pojawia się ma stole tylko wówiczas, gdy 
który z domowych myśliwych ubije zająca 
Czy cietrzewia, gdyż wieprze, cielęta i ptac- 
two muszą być sprzedanie nia opłacenie po- 
datikėw — to juž zalatuje erą jaskiniową. 
— Ale i № nastamie wkrótce nowa faza, 
Ibo mało kto jest jeszcze mw stamiie opłacać 
pozwolenie na broń i inne, związane z tem 
dokumenita; więc pozostiamią dwie tylko: e- 
"wenitualności:: albo zastawiiać ma zwienzy- 
nę, za przykładem wiiejskich sąsiadów, si- 
dia, — albo żywić się korzonikami i miodem 
leśnym, jako że szamańczy u nas niema. 

O siódmej wieczorem wszystko już 
wszędzie, ma wisi, śpi. Bo i eo robić ?.., Przy 
świetle kominka czy łuczyjwa, czytać, pilsać 
czy; cerowiać — Itinudinio; [eini do przędzemia 
nie wszędzie jest; zmesztą — miestety — 
książka i gazeta stają się na wsi coraz 
większą rzadkością; pożycza się je z rąk 
do rąk, czasem kitto z miasta przywiezie... 
Listy pisze się tylko kioniieczne, do urzę- 
dów tub rw: interesach ; korespondencji zwy - 
kłej, przyjacielskiej, już się nie .podtrzymu- 
je bo to jest zbytek, ma który mie stać. — 
Nuty stare, z przed kilku laity, leżą ma pói- 
kach, ale fortepiam stoi zamkmięty, opisany 

przez sekwestraliora za zaległe podatki. 
Stany, dobry przyjaciel, W czasach bolsze- 
wiiekich przechodził różne koleje, z których 
powrócił bez lichtarzy, ale głos ma ten 
sam. Teraz gospodanze starają się nań nie 
patrzeć... 

"Cóż dziwmego, iż nia takiej glebie roz- 
kwitają znów bujnie, w maszych wioskach, 
prakityki znachorskie, oraz wiara w nie? 
Dokąd się zwrócić, gdy kto w chacie za- 
chomuje? — Dawniej, w takim wypadku, 
biegło: się do dworu, gdzie była zawsze ap- 
teczika dobrze zaopatrzona i porada i pierw 
Szy opatrunek. Obecnie — dwór mniema czę- 

stio za co kupić dla siebie tabletki aspiry- 
ny; leczy się sam lipowym kwiatem i czar- 
memi jagodami... Doktór dałeko — a choć- 
by billzko był, bez dziesięciu, przynajmniej 
złotych, nie przyjedzie — zaś znachorka 
wieźmie 10 jajek albo funit pienza, i da „na- 
szeptanego“ lekarstwa w brudnej butelee 
po wódce czy mafcie, ma rwilieze sadło i ku- 
rze ziele, albo też przyjdzie i zamówi... a 
połtłem — dzieje się co komu sądzone... — 
Ummze — wyzdrowieje — czasem zostanie 
kaleką... Ё 

Tu, wy maszym odwinocie, dochodzimy do 
najgłębszych mroków średniowiecza, z jego 

KSIĘŻA—KAPELANI, ŻOŁNIERZE, 
MĘŻOWIE STANU 

Do rzeczy niezawodnie bardzo nii- 
łych i przyjemnych, należy wskazywa- 
nie na książki nowe a dobre. Przyjen- 
ność ta jeszcze się zwiększa, jeżeli w grę 

wchodzi książka wileńska. 
Właśnie leży przed nami taka dobra 

książka, — książka wileńska, bo zrodzo 
na w murach Wszechnicy  Batorowej, 
choć wydana w Warszawie. 

Autorem jest ksiądz kapelan Edmund 
Nowak. Tytuł książki, wydanej przez 
Wojskowy Instytut  Naukowo-Wydawii- 
czy, brzmi: „Rys dziejów duszpasterstwa 
wojskowego w Polsce" (968 — 1831). 
Wstęp został skreślony przez ś.p. ks. Ki 
skupa Wł. Bandurskiego. Należy odrazu 
zaznaczyć, iż jest to ostatnia drukowana 
praca śp. Biskupa Bandurskiego. 

Ks. E. Nowak dokonał bardzo poży- 
tecznej pracy i przeorał całkiem nietknię 
ty przez historyków grunt. 

O duszpasterstwie wojskowem nie po 
siadaliśmy dotychczas żadnej pracy, nie 
mogliśmy więc mieć dokładnego pojęcia 
o rozwoju i dziejach pracy duszpaster- 
skiej w wojsku polskiem. Mieliśmy tylko 
w pamięci wielkie postacie kapelanów 
obozowych w rodzaju Skargi, Birkow- 
skiego, Sokołowskiego, znaliśmy szereg 
_kapelanów-spowiedników _ królewskich, 

  

no i zdawaliśmy wreszcie sobie $рга- 
wę, że w ostatnim okresie Rzeczypospc- 
litej, szczególnie zaś za czasów Księstwa 
i Królestwa, istniała nowocześnie zor- 
ganizowana obsługa duszpasterska w 
wojsku polskiem. 

Swój „Zarys dziejów duszpasterstwa 
wojskowego w Polsce" rozpoczął ks. 
Nowak od prób odtworzenia stosunków 
za czasów Piastów i Jagiellonów. Z kro 
niki Galla, z rachunków królewskich, z 
kronik zakonnych wydobywał autor na- 

zwiska kapelanów obozowych i nadwor 
nych i zarysowywał postać pierwszego 
duszpasterza wojskowego, — kapłana, 
rycerza i doradcy książęcego, czy kró- 
lewskiego, — w jednej osobie. 

Stałych kapelanów wojskowych — м 
średniowieczu, rzecz jasna, nie było. W 
razie wojny, duchowni, posiadający do- 
bra dziedziczne, byli obowiązani do po- 
spolitego ruszenia, o czem wyraźnie mó- 
wi Statut wiślicki z r. 1347. Od osobistej 
służby wojskowej księża zostali zwolnie- 
ni dopiero w r. 1497, — odtąd księża — 
właściciele dóbr dziedzicznych w razie 
pospolitego ruszenia nie szli sami, lecz 
dawali zastępców. Zjawisko dowodzenia 
oddziałami przez księży było w średnio- 
wieczu dość pospolite. Tak np. w bitwie 

SŁ 

WIELKI KONKURS RADJOWY 
Redakcja ilustrowanego miesięcznika „Tę 

cza”, w porozumieniu z Radjem Polskiem, ogło- 
siła w styczniowym numerze — wielki konkurs 
radjowy z licznemi nagrodami. 

Konkurs stoi w związku ze wzrastającą w 
ostatnim czasie popularyzacją aparatu krysział 
kowego który i ze względu na swą taniość i 
liczne udoskonalenia znajduje coraz większą 
liczbę zwolenników. Dziś na dobry detektor 
osiągnąć można nietylko stację miejscową, nie 
tylko Raszyn, ale i niektóre stacje zagranicz 
ne. Ostatnie miesiące wreszcie przyniosły nie- 
bywałą inowację: aparat kryształkowy można 
przełączać na odpowiedni tani głośnik. 

Konkurs „Tęczy zadaje posiadaczowi de- 
tektora pytanie: „Ile stacyj uzyskałeś na swoim 
detektorze?* Kto wykaże się w ciągu stycznia 
największą ilością osiągniętych stacyj — otrzy 
ma nagrodę. Nagród jest około dwudziestu na 
sumę ponad 1000 złŁ w sprzęcie radjowym, 
głośnikach, wydawnictwach albumowych, obra 
zach i t. p. Bliższe a dokładne szczegóły kon 
kursy podaje najnowszy zeszyt „Tęczy”, . w 

którym podano również wzór blankietów koń- 
kursowych. W konkursie brać może udział każ 
dy posiadacz detektora. 

Styczniowy zeszyt „Tęczy” nabyć można 
w kioskach, w księgarniach, u kolporterów i w 
Administracji „Tęczy* Poznań, Aleje Marcin- 
kowskiego 22. Konto P.K.O. Nr. 201270. Kto 
nabywa styczniowy zeszyt wprost z Administra 
cji, płaci zań tylko 1 zł., jest to bowiem rów- 
nocześnie doroczny, okazowy zeszyt „Tęczy* 
po zniżonej cenie. 
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Z Teatru Narodowego w Warszawie 

  

   
Na zdjęciu naszem widzimy scenę z utworu Bernarda Shaw'a „Pierwsza sztuka Fanny", — 

granej od kilku dni na deskach teatru Narodowego w Warszawie. W scenie tej grają: (li- 

cząc od strony lewej) p.p. Czaplińska, Malicka i Łapiński. 

  

ia. m rzec popierana budownictwa drewniane 

  

Posiedzenie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów 
WARSZAWA. PAT. W dniu wczoraj- 

szym pod: przewiodniietłwem p. premjera 
'Prysttora odbyło się posiedzenie Komitetu 
Ekonomicznego Ministrów, ma którem wy- 
słuchano sprawozdania z prac komisji, po- 
wiołamej do opracecowiamia. plamiu akcji po- 
pieramia budowniictwa: mieszkamiowego w 

roku 1933, 
Ze sprawozdamia wynika, że mimo panu- 

jącej depresji! gospodarczej  budowmietwo 
mieszkaniowe w woku ubiegłym bynaj- 

maniej nie zamarło. Jak wykazało doś- 
wiadczenie zeszłowocznej próbnej akcji 
popierania drobnego budowmictwa, ta os- 
tatnia fonma ruchu budowlanego w stop- 
miu wyższym, miż jakiekolwiek inne mo- 
bilizuje do pracy w budowmiadtwie kapita- 
ły prywatne. 

‹ 7 tych względów Kiomitet Ekonomiczny 
Miimistrów: uznał za miezbędne mimo trud- 
nych waruników, gospodarczych, urucho- 
mienie w' mroku bieżącym ma cele pomocy 

dia budowmietwa kwotę conajmniej 20 
miljonów zł. Z kwoty tej udzielane będą 
kredyty w iwysokości  mieprzekraczającej 
50 proc. kosztów budowy i złotych 4 ty- 

siące ma. jeden! domek. Z publicznej pomo- 

cy kredytowej kionzystać będą 'w zasadzie 
rówinorzędnie budynki murowane i drew- 
miame, 

W tych jednalk: miejscowościach w któ- 
rych koszt budowy domów murowanych 
będzie zmiacznie przekraczał koszt budo- 
«wiy: domów drewnianych, przedewszystkiem 
płomoce udzielana będziie budownietiwtu dre- 
winiajniemu. 

W dalszym ciągu Komitet Ekonomicz- 
ny Ministrów! postanowił spowodować u- 
proszczenie postępowiamia przy zatwierdza 
niu planów budowlanych oraz w) celu ob- 
niiżeniia kosztów, budowy spowodować re- 
dukcję wielu opłat: państwowych i samo- 
nządowych,  miszezanych przez budujące- 
go. 

W pracowni filmowej 
  

  

Na zdjęciu naszem widzimy scenę ze skeczu filmowego nakręcanego przez P.A.T. przy 
udziale artystów p.p. Kryńskiej (1) i Zdzitowieckiego (2). 

podziałem ludzi ma kasty, stany, klasy — 
te najwyższe, to uprzywilejowane i te u- 
pośledzone. — Upośledzeni i wówczas byli 
molnicy, z których pracy i damin wanosiły 
Się wspaniałe zamki i kościoły, podczas 
gly uprzywilejowani. pysznili się wielkim 
postępem i kulturą, przeżywanej przez nich 
epoki, 

Wszystko, to bylłoby bardzo. smutne, ale, 

pod Nakłem w r. 1109 odznaczył się bi- 
skup płocki Aleksander, o którym Kadłu - 
bek pisze w swej kronice, iż umiał po- 
godzić obowiązki biskupa z obowiązkami 
dowódcy rycerzy. „Wielki był w bitwach, 
— większym w służbie Bożej... 

W wieku XVI zjawiają się bardzo wy 
raziste typy kapłana — rycerza z ducha, 
a jednocześnie ukazują się pierwsze książ 
ki do nabożeństwa, przeznaczone dla 
wojska. Uczony i niepospolicie uzdol- 
niony ks. Stanisław Sokołowski, kazno- 
dzieja króla Stefana Batorego wydał w 
roku 1589 „Officium militare*, autorem 
następnej książki do nabożeństwa p. t. 
„żołnierskie nabożeństwo, t. j. nauki, mo 
dlitwy i przykłady do tego stanu słu- 
żące', wyd. w r. 1606,jest inny wiełki 
kapelan, towarzysz wypraw Stefana Ba- 
torego, — sławny Piotr Skarga. 

Próby ujęcia pracy duszpasterskiej w 
wojsku w ścisłe ramy organizacyjne za- 
znaczyły się dopiero w końcu XVII w, 
kiedy konstytucja sejmu z r. 1690 usta- 
liła pierwsze etaty kapelanów, — i w 
związku z reorganizacją siły zbrojnej po! 
skiej. Rozdział pracy ks. Nowaka, traktur- 
lący o reorganizacji duszpasterstwa w 
końcu XVIII wieku, zawiera niezwykle 
ciekawy, przez autora po raz pierwszy 
wydobyty na jaw materjał historyczny, 
pozwalający dokładnie odtworzyć zamia- 
ry reformatorów i poznać, chociażby z 
imienia tylko, szeregi ówczesnych kape- 
lanów. 

Rzecz ciekawa, iż pośród dziesiątków 

ponieważ ną razie, miema żadnej oznaki, 
by odwrót! cywilizacji miał być wstrzyma- 
ny, przeto możemy mieć nadzieję dojścia 
wkońcu do jutnzenki pienwszych dni Chrze 
ścijaństwia, a wówczas: „Każdy padół bę- 
dzie wypełniony, a każda góra i pagórek 
będzie zmiżony i miejsca krzywe wypnostu- 
ją się, a ostre drogii będą gładkiemi*. — 
(Łuk. 3, 5). M. Róm, 

kapelanów wojskowych różnych pułków, 
oprócz kapłanów katolickich, znajdujemy 
kilku mułłów i tylko jedną wzmiankę o 
etacie duchownego prawosławnego. 

Okres Królestwa Kongresowego i woj 
ny polsko-rosyjskiej r. 1831 znalazł w 
dziele ks. Nowaka odzwierciedlenie wy- 
jątkowo dokładne. Obraz organizacji 
duszpasterstwa z wymienieniem nazwisk 
wszystkich ówczesnych kapelanów i po 
daniem wyciągów z regulaminów — jest 
wyczerpujący i dlatego posiada olbizy- 
mią wartość nietylko dla historyka, ale i 
dla każdego Polaka, interesującego się 
całokształtem naszych dziejów. 

Długie szeregi nazwisk księży-uczest- 
ników walk r. 1831 niezawodnie zachęcą 
innych historyków do wydobywania co- 
raz to innych szczegółów, literatów nio- 
ga porwać wymową krótkich wzmianek 
o czynach poszczególnych kapłanów, każ 
dego zaś inteligentnego czytelnika zmu- 
szą do zastanowienia się nad energją 1 
czynami narodu polskiego. 

W roku 1831 oprócz kapelanów eta- 
towych zgłosiło się do wojska, a szczegól 
nie do oddziałów powstańczych sporo 
księży ochotników. 

Znajdujemy wielu księży-ochotników 
z naszych terenów. Bartoszewicz Antoni, 
Bogucki Józef, Dowmant Franciszek, Gie- 
cewicz Szymon, Jackowski Józef, Misz- 
towicz Józef, Niezabitowski Józef, Pio- 
trowski Wincenty, Petrylewicz Dominik 
Wołyński Marcin, Zawichniewicz Boni- 
facy w. in. wymownie świadczą O na- 

Między innemi postanowiono obniżyć o 
połowę dodatek administnacyjny, pobiera- 
my pnzez B. G. K. od budowlamiych poży- 
czek giotówkowych amortyzacyjnych. 

W celu ułatwienia: ludności nabywania 
działek pod budowę, Komitet Ekomiomicz- 
my Ministrów ustalił warunki sprzedaży 
parcelowanych przez Bank Gosp. Krajowe- 
go państwa nych tenenów pod drobne bu- 

downietiwo w Wiarszawie „Kmakowiie, Pło- 
zmaniu, Wilnie, Toruniu, Katowicach, Byd 
goszczy, Białymstoku , Brześciu n/Bugiem 
i Częstochowie oraz w: Dąbnowiie Górniczej 

W KILKU WIERSZACH 
Wedle ostatnich wiadomości liczba bezrobot 

nych w Stanach Zjednoczonych wynosi — 
11590000. 
W porównaniu z lipcem zeszłego roku wzro 

sła ona o 150000. 

* * 

  

Byiy sekretarz generalny partji iaszystow- 
skiej, jeden z najbliższych w swoim czasie 
współpracowników Mussoliniego August Turati, 
został obecnie skreślony z listy członków mili- 
cji faszystowskiej i pozbawiony aż do odwo 
łania godności generała: wojsk włoskich w re 
zerwie, 

Już rok przeszło temu Turati otrzymał był 
dymisję z piastowanych godności, co uważa- 
no powszechnie za niełaskę. Obecnie przypu- 
szczenia te utwierdziły się. 

* * 

W Szwajcarji weszlo w žycie2 niezwykle 
surowe prawo odnośnie do wypadków, spowo 
dowanych ruchem kołowym, motorowym. Na- 
kłada ono nietylko kary na winnych, ale także 
obarcza wszystkich właścicieli samochodów— 
czy motocykli na stałą opłatę na fundusz od- 
szkodowań. 

Cały szereg ludzi sprzedaje swe wozy. Fi- 
nansowo warunki te są za ciężkie dla dzisiej- 
szych czasów. 

* * * 

Do więzienia w Santona prowincji Santan 
der w Hiszpanii przybył _ specjalny oddział 
wojsk republikańskich, który wzmocnił straże 
więzienne. 

Dzieje się to wobec pogłosek o zamierzonej 
ucieczce stąd generała San Jurio. 

Generał ten, który po dopomożeniu republi- 
kanom do obalenia monarchji zrobił w jesieni 
nowy pucz, tym razem nieudany, przebywa 
właśnie w tem więzieniu. 

* & * 

Bojkot sowieckich towarów rozpoczęty w 
Persji trwa i przybiera na rozmiarach. Jedno 
cześnie prasa wszczęła bardzo silną akcję anty 
sowiecką. 

Pod protektoratem Ministra W. R. i O. P. JANUSZA JĘDRZEJEWICZA 

DOROCZNY BAL SZKOŁY NAUK POLITYCZNYCH 
Zaproszenia można otrzymać w Bratniej Pomocy Szk. N. P. przy ul. Arsenalskiej 8, w godz. od 17-tej do 18-tej codziennie, 

strojach naszych ziem w. decydującej 
chwili zmagań się z wrogiem. 

Ale są nazwiska jeszcze wymowniej- 
sze, są czyny jaskrawsze: oprócz ochot- 
ników — kapelanów w szeregach wal- 
czących znalazło się sporo księży, którzy 
poszli do oddziałów w charakterze żoł- 
nierzy i ołicerów. 

Aleksandrowicz Kalikst, karmelita z 
Ostrej Bramy, kameduli z Pożajska: Bur 
ba, Iczkowski, Krucewicz, Pawłowicz, 
Zubowicz, kartuzi z Berezy  kartuskiei: 
Genjung — przeor, Kamiński, Malinow- 
ski, Rozbicki, pijarzy: Górnicki, Jankow- 
ski, Mioduszewski, trynitarze wileńscy: 
Strzałko, Wojtkiewicz (obaj rozstrzelani) 
księża — unici: Dalewski, Domański, 
Horbacewicz, Jelenski, Ktyszynski, Leou- 
kowicz, Raczyński, Zasławski, i wielu, 
wielu innych. 

Autor skrzętnie zestawia nazwiska, 
przytacza wszystkie dane, jakie mógł zna 
leźć i tem wskazuje drogę innym bada- 
czom. 

W tych szeregach księży — powstań- 
ców dotkliwie się odczuwa brak nazwisk 
bazyljanów. Zdajemy sobie sprawę z 
trudności, jakie są przy ustalaniu nazwisk 
bazyljanów, ale należała się im specjal- 
na uwaga, gdyż ich udział w walkach 
był aż nazbyt wyraźny. Bazyljanie z kla- 
sztorów berezajskiego, owruckiego i po- 
czajowskiego wyszli w r. 1831 z bronią 
w ręku, z wileńskiego klasztoru św. Trój- 
cy do oszmiańskiego oddziału Wyżyńskie 
go uciekli bazyljanie Juchniewicz i Wa- 

SILVA RERUM 
Poruszyliśmy na tem miejscu sprawę 

kryzysu w zawodzie lekarskim i adwo- 
kackim; dziś kolej na - inżynierów. 

I inżynierom powodzi się źle, a na- 
wet napewno gorzej, niż lekarzom i ad- 
wokatom. 

Kurjer Poranny (10) tak mówi o po- 
łożeniu inżynierów: 

Ila mamy w Polsce inżynierów wszelkich 
specjalności? Około 10 tysięcy, w tem sześć i 
pół tysiąca zorganizowanych w 29 stowarzysze 
niach zawodowych, które razem łączą się w 
Związek Polskich Zrzeszeń Technicznych. 

Sytuacja wśród inżynierów jest bardzo zła. 
Prócz bezrobocia normalnego, toczy się zwy- 
kła walka młodego pokolenia ze starszem © 
miejsce na wolnych placówkach. Przyrost mio- 
dzieży jest bardzo znaczny... Niestety nie nw 
że ona znaleźć miejsca. Wskutek przymusowej 
bezczynności po ukończeniu politechniki rezy- 
gnuje ze swego fachu, szuka pracy tam, gdzie 
ją znajduje. Wskutek tego trudne wykształce- 
nie techniczne już po paru latach idzie w za- 
pomnienie na marne. Można śmiało powiedzieć, 
iż inwestycje dokonywane przez państwo, w po 
staci kształcenia znacznym kosztem zastępów 
nowych inżynierów, nie opłacają się. 

Jeszcze w roku 1930 młody inżynier zasta- 
nawiał się, gdy mu oliarowano na początek 
400 złotych miesięcznie. Naszemu kolejnictwa 
brakło wskutek tego młodych sił. Dzisiaj posa- 
da za 150 złotych miesięcznie jest przyjmowa 
na z entuzjazmem. Młodzież wyjeżdża na pro- 
wincję na stanowiska techników, w nadziei 
przetrwania złej konjunktury. 
„Jak w większości wolnych zawodów panu- 
je obecnie tendencja dostawania się na urzędy. 
Mała, skromna pensja, ale zawsze pewna. | 

Kryzys, zaznaczający się w naszym 
przemyśle musiało dotkliwie dać się we 
znaki inżynierom i to podwójnie: klęska 
jest bezrobocie, ale również niepożąda- 
nem zjawiskiem jest oglądanie się za po- 
sadami na urzędach: praca urzędnicza nie 
sprzyja rozwojowi inicjatywy i  przed- 
siębiorczości. Marnuje się energja kadr 
inżynierów. Straszne jest bezrobocie: 

Bezrobotnych ujętych w statystykę jest 
2,200. Do tej ogromnej cyfry, wynoszącej 39 
procent wszystkich inżynierów, dochodzi ele- 
ment niezorganizowany, wśród którego bezro 
bocie jest może jeszcze większe. Najtragiczniej 
wygląda sytuacja na Górnym Śląsku. Rozpa- 
czliwie. Bowiem Śląsk notuje olbrzymią cyfrą 
1400 bezrobotnych to jest około 65 procent bez 
robotnych inżynierów całego kraju. Najlepiej 
jest w Poznańskiem. 

Sprawa bezrobocia jest dzisiaj najwięk- 
szą troską wszystkich organizacyj zawodowych, 
skupiających pracowników technicznych. Zo- 
stała zorganizowana pomoc doraźna dla kole 
gów, znajdujących się w wyjątkowo trudnej 
sytuacji, otwarto biura pośrednictwa pracy, Ale 
składki wpływają bardzo słabo, pieniędzy na 
akcję pomocy niema. W Warszawie, która li- 
czy około 2000 inżynierów stowarzyszonych od 
100 przestały wpływać składki w organizacjach 
zawodowych. 

: Klęską bezrobocia dotknięci są inży- 
nierowie całego świata, ale nasi inżynie- 
rowie w swoim czasie mieli — chwilo- 
wą 1 niepewną coprawda — możność 
znalezienia pracy w Sowietach: 

Czy istniała okazja zdobycia przez mżynie- 
rów polskich rosyjskiego rynku sowieckiego? 
Częściowo tak, Bowiem w roku 1927 — 28 
panowało w Sowietach wielkie zaj a- 
nie na siły techniczne. Był to jednak i dla nas 
rok dobrej konjunktury i nasi inżynierowie znaj 

dowali pracę w kraju. 
Nie informowano się zatem zbyt gorliwie 

AAS a popczakoh je poprawi sytuacji. | Dob; 
konjunktura dla sił i ainiai, "Soskietach 
trwała krótko. Fabryki sowieckie wchionęły 
'wówczas znaczną liczbę inżynierów  niemiec- 
kich i aa ie Mieli oni nawet stosunko 
wo niezłe zarol zisiaj zaczęła si wrotna 
tala. Niskie płace, ciężkie warunki na. wo- 
dują masowe wyjazdy z Sowietów. Nicby więc 
nam nie pomogła chwilowa konjunktura dla 

polskich inżynierów w _Sowietach. 
Więc cóż poradzić inżynierom już 

wykwalifikowanym i nie mającym pracy 
i tym tysiącom studentów politechnik, 
którzy wciąż zdobywają dyplomy  inży- 
nierskie?. 

CZEKAĆ!... 
„Sytuacja jest więc niedobra. Pozostaje je- 

dynie czekanie na jej poprawę, albo wielka z- 
kcja rządowa. Jeżeli kryzys wśród pracowni- 
ków technicznych trwać będzie dłużej — grozi 
nam nietylko zmniejszenie ich zastępów, ałe 
osłabienie ich wartości fachowej, 
р 1'\11е jest to świetna rada, ale zawsze ra 

a! 

Bratniej Pomocy Szkoły 
Nauk Politycznych. Po- 
czątek © godzinie 23-ej. 

Trzy orkiestry. 
Moc atrakcyj i niespodz. 

żyński, —- takich wypadków w  in- 
nych klasztorach było niezawodnie spore. 

Ale podobne usterki są nieuniknione 
w pracy, która po raz pierwszy zestawia 
cały materjał, dotyczący przedmiotu. Da- 
łoby się w tej pracy wytknąć te i owe 
usterki charakteru metodycznego, ale bv- 
były to drobiazgi, które nie zmniejszą 
wartości dzieła i wielkich zasług autora 

Dał on nam-książkę, której nie pom.- 
nie żaden historyk i bez której się nie 
obejdzie żaden prawdziwy miłośnik na- 
szej przeszłości. 

Ogarniając całokształt dziejów dusz- 
pasterstwa wojskowego w Polsce, praca 
ks. Nowaka porusza tyle tematów, zwią 
zanych z przeszłością ziem b. W. Ks. Li- 
tewskiego, że staje się książką podwój- 
nie wileńską. 5 

To też należy się autorowi uznanie i 
wdzięczność. 

Książka zasługuje na bliższe zaprzyja- 
źnienie się z nią, zawarty w niej zarys 
dziejów duszpasterstwa wojskowego w 
Polsce — na dalsze rozwinięcie, abyśniy 
z czasem doczekali się wyczerpującej 
топоета . 

Do tej pracy najbardzie powołaną oso 
bą jest właśnie ks.E. Nowak, którego prze 
dewszystkiem prosić należy o opracowa- 
nie udziału duchowieństwa katolickiego 
w walkach r. 1831 na Litwie. 

Temat bogaty, wdzięczny i leżący od- 
łogiem. 

W. Charkiewicz



Zasłużeni wilnianie 
W dniu wczorajszym zebrała się w redak- 

cji „Słowa”* komisja kontrolująca, w składzie 

pp. Wandy Dobaczewskiej, dr.  Adolia Mirsz- 

berga miec. Maksymiljana Malińskiego i dyr. 

Bronisława Zapaśnika. : 
Komisja ustaliła nowy sposób ogłaszania 

nazwisk. Mianowicie ogłaszane będą tylko te 

nazwiska, które do dnia poprzedniego uzyska- 

ły jaż sobie przynajmniej 10 głosów. Nazwiska, 
które za sobą 10 głosów nie mają, ogłaszane 

nie będą. : 
Wieczorem po otwarciu urny znaleziono w 

niej 542 biuletyny, czyli, że od chwili otwarcia 

ia, wzięło w niem udzał 2.376 osób. 

W czase obliczania zakwestjonowano 22 głosy, 
z powodu dentycznego charakteru pisma, któ- 
rym były napisane. 

Wyniki łączne przedstawiają się jak na- 

stępuje: 
W dziale Kapłan: — Ks. Lubianiec 

583 z 
3 a 347; ks. Kulesza 173; ks. 
3 Meysztowicz 112; ks. biskup Michałkiewicz 96; 

k. Puciata 78; ks. Kucharski 74; Arch. Teodo- 

zjusz 65; ks. Kretowicz 59; ks. Miłkowski 48; 

ks. Woyczunas 48; ks. Nowak 47; superinten- 
dent jastrzębski 40; ks. Arcyb. Jaibrzykowski 
27; ks. Lewicki 27; ks. Plejewski 25; ks. Ro- 

galski 24; ks. Zawadzki 23; ks. Śledziewski 22; 

ks. Świrski 21; ks. Butkiewicz 18; Nadrabin Ru 

binsztein 17; rab. Grodenski 14; ks. Hryniewski 

13; ks, Krauze 13; Hacham Szapszał 13; ks. 
Falkowski 10 głosów. 

W dziale Uczony: — Prof. Marjan 
Zdziechowski 1123 głosy. 

Pp: proi. Władyczko 290; prof. Parczew- 

ski 112; prof. Kościałkowski 51; prof. Iigoń 
46; prot. Szymański; prof. Lutosławski po 35; 
prof. Ehrenkreutz 31; prof. M Rose 30; prof. 
Karafia-Korbutt 28; H. Łowmiański 23; ks. Pu- 
tiata 21; L. Uziembło 15; prof. Massonius 14; 
prof. Srebrny 13; prof. Jakowicki 12; prot. Rusz 
€zyc 12; ks. Falkowski 11; ks. Zdanowicz Il; 
Gimbutt 11 głosów. 

W dziale Pisarz: — Stanisław Mac- 
kiewicz 643 głosy. 

Pp: W. Charkiewicz 378; K. Leczycki 183; 
H. Romer-Ochenkowska 151; M. Reuttówna 
125; W. Dobaczewska 93; ]. Wyszomirski 87; 
K. iMakowiczówna 71; W. LŚ B 
Święcicki 60; T. Łopalewski 50; M. iechow 
ski 41; Władysław Studnicki 31; H. Dembiński 
27; j. Obst 27; Wł. Gutowski 20; L. Žycka 
16; St. Wańkowicz 13; . Wierzyński 12; J. Mac 
kiewicz 11 głosów. 

W dziale Artysta - plastyk: — Prof. 
Ferdynand Ruszczyc 1307 głosów. 

Pp: R. Jachimowicz 191; M. Kulesza 177; 
L. šiendzinski 157; J. Horyd 54; Br. Jamontt 
41; G. Achremowicz 30; M. Rouba 27; St. Ja- 
rocki 25; J. Hoppen 25; Znamierowski 23; Ku- 
na 22; Gadomski 17; St. Kazimierowski, P. Her 
manowicz, Balzukiewicz; Wł Cywiński po 13 
głosów. 

W dziale Artysta teatru: — Juljusz 
Osterwa 853 głosy. 

Pp: K. Wyrwicz-Wichrowski 759; L. Woł- 
lejko 191; N. Młodziejowska 180; A. Zelwero- 
wicz 44; Fr. Rychłowski 41; Jasińska 25; Wy- 
rzykowski 22 Tatrzański 18; Zb. Śmiałowski 
14; Szymański 12 głosów. 

W dziale Działacz Społeczny: — Ks 
_ Lubianiec 426 głosów. — 
2 Pp: M. Brensztejnowa 308; L. Ostrejko 
' 218; ks. Kulesza 191; prof. Władyczko 182; 

_ Dobosz 97; dr. Brokowski 65; Eug. Kozłowski 
| 65; Marsz. Raczkiewicz 56; M. Kościałkowska 

35; gen. Żeligowski 34; M. Jeleńska 27; W. A- 
bramowicz 25; ks. Kafarski 24; prof. Kościał- 
kowski 23; prof. Ruszczyc 18; Suszyńska 18; 
ks. Kretowicz 14; ks. Bielawski 14; Į. Rodzie- 

r wiczowa 13; Wilczewska 10 głosów. 

W dziale Adwokat: — Zygmunt Jun- 
dziłł 715 głosów. 

p Engel 282; Zb. Jasiński 173; M. Stru- 
milło 136; B. Szyszkowski 130; Zmitrowicz 81; 
В. Krzyżanowski 83; K. Petrusewicz 64; Bajra- 
Szewski 47; Wiszniewski 45; W. Abramowicz 
39; Andrejew 37; Rodziewicz 33; Sopoćko 24; 

23; Kulikowski 22; Czernichow 16; 
16; Olechnowicz 11 głosów. 

    

w 
Kozłowski 

W dziale Lekarz: — dr. Odyniec 605. ж 
> Pp: Świda 252; prof. Władyczko 224; J. 

Sumorok 221; Borowski 79; Maleszewski 78; 
Tymiński 65; Sztolcman 55; Rudziński 46; żę: 
blonowski 43; prof. Michejda 32; Kisiel 24; 

в błocki 23; Jazwiński 22; Kudrewicz 21; 
Sypniewski 15; Abramowicz 14; Bomasz 13; 
Szabąd i Schermann po 12 głosów. 

W dziale Pedagog: — prof. Kościał- 
i 818 głosów. 

Pp: J. Maciejewiczowa 193; B. Zapasnik 
121; Matuszkiewicz 115; J. żelski 97; Trzeciak 
6; Massonius 59; Młotkowski 51; Staniewi- 
czowa 51; ks. Puciata 45; Turkowski 39; A. 

В ysz 30; A. Hirszberg 29; Z. Federowicz 
26; Paszkiewicz 26; Swietorzecki 26; Hrynie- 

cr 25; Epsztejn 25; Cywiński 22; Świdowa 
3 Paszkowska 20; Siemaszko 19; Starzewski 

gy: ma 16; rc „ae 15; Zdanowicz 
; Starościak, Świdziński 14; ks. Marcinkowski 10 głosów. ь 

, ORZYSZ TEZ ZERA ERĄ PORSECZ, 

Tran uratuje ludzkość 
W. kilku / przedsiębiorstwach przemysio- 

wych w Ameryce zostały dokonane ostatnio na 
I interesujące doświadczenia z przymusowem 
Ywieniem robotników tranem. 

A eis R aa robotnicy 
zieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa 

dala się z 115 kobiet na а 
ga z 88 kobiet i 40-tu mężczyzn. Pierwsza 

т у poczynając od grudnia ub. r. do marca 
- b. codzień przyjmowała podczas przerwy w 
а stołową łyżkę tranu, gdy natomiast dru- 

ь grupa tranu, ani wogóle żadnych innych 
Środków nie przyjmowała. 

4 MA pierwszej grupy, w czasie 
cy zimowych ani razu się nie przeziębiło 

Ro A grupy uniknęły przeziębie- 

96-ciu uczestników 
tranem, ani razu nie opużćliżh 
ZeBo 

  
    
     

    

     

odżywiającej się 
н pracy z powodu 

stanu zdrowia, a z drugiej grupy j i 
SE prowa bez Przerwy. i Sa 

$ tego zostało ustalone, że odżywia- 
nie tranem zabezpiecza ludzi od zakażenia cho: 

& Tobami infekcyjnemi. 

W. KIEWLICZ i S-ka 
Wilno, Mickiewicza 19, tel. 1-46 

sprzed»*.ż WEGLA suo: ŠLĄSKIEGO 
„Į KONCERNU GIESCHE sp akc. 
2 Dostawa natychmiastowa w szezelpie 2 „2 zapłombowsnych wozach, 

S IE SEA TARP 

  

OAMIĘTA OBYWATELU, ŻE W_ WIEKU 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEK 
Z GRUŹLICY! WYOBRAŻ SOBIE 
TE] KLĘSKI i POPIERAJ WALKĘ 

IE NALEPKI PRZECIWGRU- 
! KOPIERAJCIE BUDOWĘ SANA- 
TORJUM POD WILNEM. 

KĘ NIĄ A 

  

70 mężczyzn, @ - 

SŁ 

KRONIK 

  

Czwzrtek 

о: 12 Wschód słońca g. 7,42 

Agia 2 Zachód słońca g 14,57 

Godt yda Į 
AJ 

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

Z DNIA 11 STYCZNIA 

Ciśnienie średnie: 772. 
Temperatura średnia: —9. 

Temperatura najwyższa: —?7. 

Temperatura najniższa: —9. 

Wiatr: południowo - wschodni. 

Opad: ślad. 

Tendencja: stan stały. 

Uwagi: chmurno, drobny Śnieg. 

PROGNOZA P.I.M.-a 

na dzień dzisiejszy: 
hmurno i mglisto. Dniem lekki, 

PY skanų mróz. Šios wiatry 
wschodnie. 

URZĘDOWA 
— TRZYLETNIE ZEZWOLENIA NA 

BROŃ. W najbliższym czasie ma się uka- 
zać zamządzienie przewidujące 3 letnie ze- 

zwolenia na posiadanie i moszenie broni 

palnej. 
W związku z tem Stawostwo Grodzkie 

ogranicza w miarę możności wydawanie 
zezwoleń. 

Zezwolenia. roczne wydane przed 1 sty- 
©znia są ważne ma okres, na jaki są wy- 
dainie. 

— KOSZTY POSTĘPOWANIA ADMI- 
NISTRACYJNEGO. Amnestja umorzyła 
grzywny za wykroczenia administracyjne, 
ulatomiast koszta postępowania w spra- 
wach kanmo - administracyjnych są madal 

ściąganie. 
Upomnienia są obecnie dozęczane 050- 

bom ukaranym z tem, że należności win- 
mę być uregulowane w ciągu 14 dni. 

MIEJSKA 
RADA MIEJSKA. W dniu 19 b. m. zbie- 

ra się jak wiadomo Rada Miejska, 
Na porządku dziennym ma być umiesz- 

ezonia sprawa zmiam w umowie z „Ar- 
bonem“ oraz modyfikacja przepisów: wo- 
dociągowo - kamializacyjnych. 

Sprawie „Arbonu“ magistrat poświęci 
сайу referat i ma być om szeroko omawiany 
na plenum, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— KLUB WŁÓCZĘGÓW. W piątek dn. 

13 b. m. w lokalu przy ul. Przejazd 12, od- 
będzie się 105 zebnanie Klubu Włóczęgów 
Semjorów. Początek o godz. 19,30. Na po- 
rządku dziennym: 1) Sprawy programowe 
Klubu, 2) Odczytywanie zgłoszonych ar- 
tykułów do Nr. 5 „Włóczęgi*. Obecność 
wszystkich członków  niszbędna. 

RÓŻNE 
— Wil. T-wo- Artystów Plastyków podaje 

do wiadomości swym członkom, że w począt 
kach marca rb. nastąpi otwarcie w Warszawie 
w lokalu Instytutu Propagandy Sztuki — wy 
stawy obrazów i rzeźb WTAP. Wystawa c- 
bejmie ponadto wystawę indywidualną L. Śleń 
dzińskiego oraz wystawę poświęconą grobom 
królewskim w Bazylice wileńskiej. Zarząd prosi 
o składanie deklaracyj do dnia 10 lutego rb. 

Jednocześnie zarząd podaje do wiadomości 
że w poczet członków zwyczajnych Towarzy- 
stwa został przyjęty artysta—rzezbiarz p. Sta- 
nisław Horno-Popławski. 

— WICEPREZES „MAKABI* Przy- 
był de Wilna wice - prezes wszechświato- 
wego związku ,Malkabi* dr, Rozenfeld. 
Jest on gościem mil. 2w. „Makabi“. 

— KURS KUCIA KONI. Izba Rzemie- 
ślmiicza w Wilnie zawiadamia, iż zgodnie 
z rozporządzeniem Rzeczypo- 
spolitej z dnia 22 marca 1928 r. o kwalifi- 
kacjach zawodowych osób trudniących się 
szmodzielnie kuciem koni — uruchomiony 
został przy pomocy T-wa _ Przyjaciół 
Zwierząt w Wiilmie l-no miesięczny kurs 
kucia koni. Wykłady teoretyczne odbywa- 
ją się w lokatu Kursu przy ul, Łukiskiej 
Nr. 3, zaś pmaktyczne w kuźniach 1 p. 
art. pol. leg. Opłata za cały kurs wynosi 

15 = > złotych) . 
"Na kurs mogą być przyjęci rzemieślni- 

cy trudniący się kuciem koni, a posiadają- 
Gy a REKE względnie dyplom 
czieladniczy ma kaw: wo. — Zapisy | j 
muje itylko do dnia 18-go b. m. owak 
Sekretarjat Kursów w Wilnie przy ul. Łu- 
kiskiej Nr. 3, 

— Jadłodajnia - Herbaciarnia ZPOK dia nie 

zamożnej i bezrobotnej inteligencji. — We 

czwartek dnia 12 bm. zostanie otwarta przy 

ul. Wielkiej nr 51 jadłodajnia - herbaciarnia 

Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet dla nieza 
możnej i bezrobotnej inteligencji. Herbaciarn'e 
będzie czynna od 8 rano do 8 wiecz., Pożyw 
ne i zdrowe obiady po najniższych cenach hę 
dą wydawane pomiędzy godz. 1 a 5 po polu- 
dniu. 

— Podziękowanie, Zarząd Herbaciarni N. 
O. K. dla bezrobotnej inteligencji składa tą 
drogą najserdeczniejsze podziękowania WSZy- 
stkim osobom prywatnym, jak i firmom, które 
ofiarami swemi w pieniądzach, czy produktach 
dopomogły do zorganizowania bezpłatnej wi- 
lji i pierwszego dnia Świąt dla 275 osób. 

Wyraża też wdzięczność p. Bernównie i 
kwartetowi studenckiemu pod dyrekcją p. Buł 
pa wigilji swą deklamacją 

„, jak również p. i i 
ofarę oo dn. 7 b.m. pomo KI 

— PODZIĘKOWANIE. Zarząd Sto- 
warzyszenia Bratnia Pomoc j Mło- 
dzieży Akademickiej U. S. B. składa J. W. 
Panu Franciszkowi Filliczce gorące podzię: 
kowanie za zaofiarowaną ma tegorączną 
gwiazdkę wełnianą odzież dla miezamoż- 
mych członków! maszego Stowarzyszenia. 

Przy otyłości, pobudza naturalna woda 
gorzka „„Franciszka-Józefa" przemianę materji 
w organizmie i wpływa na wysmukłość kształ 
tów. Zalecana przez lekarzy. 

— Fabryka szczotek, pędzli, wyrobów 
drzewnych i sportowych „Lignopił* w Wilnie 
ul. Wiłkomierska Nr. 109 tel. 7—41 zawiadamia 
Sz. Klijentelę, że sklep fabryczny przy ul. Św. 
jańskiej 2 został zlikwidowany, natomiast wyro 
by fabryki po cenach fabrycznych nabywać 
można w centrze miasta: 

1- W sklepie „Leon de Fillier“ ul. Mickie- 
wicza 20, 

2) W sklepie „Aleksander Miłaszewicz* ul. 
Wileńska 23. 

Powyższe firmy przyjmują również wszet- 
kie zamówienia dla fabryki „Lignopil*. 

BALE I ZABAWY 

— Dancing Patronatu Więziennego odbę- 
dzie się dnia 14 b.m. w cukierni B. Sztralla 
(Mickiewicza, róg Tatarskiej) o godz. 23. Cat- 
kowity dochód przeznacza się na dożywianie ro 
dzin więźniów. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Wielki na Pohulance. Dziś 

czwartek 12-I po raz ostatni w sezonie, po ce 
nach o 50 proc. zniżonych, amerykańska iar 
sa „Cały dzień bez kłamstwa, o  niepospoii- 
tych, zabawnych powikłaniach . sytuacyjnych. 

Jutro w piątek 13 b.m. z powodu genera!- 
nej próby „Cara Iwana Groźnego” przedstawie 
nie zawieszone. 

— „Car Iwan Groźny". W sobotę 14 b.m. 
premjera,,Car Iwan Groźny" — A. Tołstoja. 
Dziesięć obrazów tego historycznego dramatu 
jest niezbitym dowodem nawrotów  historycz- 
nych w dziejach narodu. „Car Iwan Groźny” 
dziś posiada wiele aktuałnych zagadnień rosyj 
skiej polityki państwowej. W roli Iwana Groż- 
nego wystąpi po raz pierwszy od dłuższego cza 
su dyr. Franciszek Rychłowski, Borysa Godu- 
nowa gra Alfred Szymański, Zacharina — A. 
Łodziński, Szujskiego — M. Bielecki w otocze 
niu całego zespołu dramatu. Reżyseruje, zna- 
komity reżyser Rosyjskiego Teatru Ryskiego -— 
Władysław Czengery. Oprawę dekoracyjną i 
kostjumową przygotowuje W. Makojnik. 

—Staiy Teatr Objazdowy Teatrów Mie;- 
skich ZASP w Wilnie. Dziś, w czwartek 12 b. 
m. „Panna Maliczewska* sztuka Gabrjeli Zapol 
skiej w Nowogródku. Jutro, w piątek 13 b.m. 
„Panna Maliczewska* z Ireną Ladosiowną, S. 
Zielińską i Edwardem Glińskim w rolach na- 
czelnych w Stołpcach, 14.1 sobota — „Panna 
Maliczewska* w Niešwiežu. у 

— Teatr Muzyczny Lutnia. Wielka rewja 
„Yo—Yo w Lutni. Dziś niezwykle barwne wi- 
dowisko rewjowe p.t. „Yo—Yo* w wykonaniu 
najwybitniejszych sił zespołu artystycznego. W 
programie szereg pieśni i piosenek, przekomii- 
czne monologi i skecze, jak również efektow 
ne tańce i ewolucje. Interesujące to ze wszech 
miar widowisko, zyskało ogóliiy poklask i u- 
znanie, cieszy się wyjątkowem powodzeniem. 
Ceny normalne. Zniżki ważne. 

— „Róże z Florydy w „Lutni*, Ostatni - 
twór Gperetkowy Falla „Róże z Florydy* od- 
znaczający się ciekawym librettem i piękna 
muzyką — wchodzi niebawem na repertuar ie- 
atru „Lutnia“ w nowem opracowaniu reżyser- 
skiem M. Tatrzańskiego. Nową bogatą wysta 
wę przygotowują pracownie teatralne pod kie- 
rownictwem J.  Hawryłkiewicza. 

— w Lutni. Wo- 
bec wielkiego powodzenia, na niedzielnem prze 
dstawieniu popołudniowem ukaże 5е raz je- 
szcze wesoła operetka Kollo „Lady Chic" z |. 
Kuiczycką w roli tytułowej. Ceny miejsc zniżo 
ne. 

w 

* * * 

„Po dwuletniej przerwie, w sobotę 14 b.m. 
ujrzymy na scenie Teatru Miejskiego na Pohu:- 
lance b. kierownika teatrów wileńskich p. F. 
Rychłowskiego. Czasu tego p. Rychłowski nie 
stracił napróżno. Na zaproszenie Konsulatu Po! 
skiego w Paryżu, dwukrotnie tam zjeżdżał, aby 
dla miejscowej: kolonji polskiej, oraz dla oko 
licznych osiedli robotniczych zorganizować 
przedstawienia Teatru Polskiego. Przedstawie- 
nia te, a mianowicie „Adwokat i róże”, „Ra- 
dziwił panie kochanku”, „Wino, kobieta i dan 
cing“, „Lekkomyślna siostra”, — zyskały uzna 
nie nietylko wśród Kolonji Polskiej, lecz prasa 
francuska poświęciła im pełne uznania i zachę 
ty słowa jak również gorące pochwały dla ta- 
lentu aktorskiego, reżyserskiego i organizacyj 
nego p. Rychłowskiego. 

Rok ostatni p. Rychłowski spędził częścio- 
wo na objeździe całej niemal Polski 2 zespo 
łem „Reduty”, lato zaś i jesień na występach 
w Teatrze Narodowym w Warszawie. 
a ukaże Sk Rychłowski publicz- 

ńskiej w wybitnej roli jącej długich studjów „Cai Iwan Šrekas Ealatej Grožny“. 

‚ = Artur Rubinstein | įeden z naczelnych 
pianistów polskich, znajdujący się obecnie u 
szczytu świetności formy pianistówskiej — ze 
szczególnem zamiłowaniem i olśniewająco tech- 
nicznie odtwarzający utwory nowoczesnej mu- 
zyki (Albeniz, Debussy de Falla, Strawiński, 
Szymanowski, Villa Lobos i inn.) wystąpi z 
jedynym recitalem w sali Konserwatorjum — 
(Wielka 47). Szczegóły w afiszach. Bilety w 
„Orbisie* Mickiewicza 1la. 
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BRT WARSA, 
Głowne wygrane 

200.000, 100.000 ;,. 
2 po 50.000 zł. i wiele in. 

1 losu dla posiadacza lesu 
klasy poprzedniej 10 zł. 
dla nowonabywcy 30 ał. 

Kolektura Loterji Państwowej 
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CO GRAJĄ W KINACH? 
HELIOS—Rasputin. 
CASINO—Nocne sądy. 

PAN — Zangu. 
HOLLYWOOD — Kongres tańczy. 
ŚWIATOWID — Bracia Karamazowy. 
REWJA — Zemsta Tonga. 
STYLOWY—Król podziemi Paryża. 
LUX—Cud wilków. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— POŻAR FOLWARKU. W: folwarku 

Moszyno pożar zniszczył 24 tysiące klgr. 
iana inwentarz żywy i martwy ma szkodę 
właściciela p. Malkiewicza ; jego dzierżaw- 
cy. Straty są b. znaczne, 

— ŚMIERĆ NA DRODZE, Kol - leśnik zmaleziono mia drodze das, 
zmy który będąc pijany upadł i zamarzł, 

KOMUNIKAT 
Dziś zostanie nadany przez Radjo w Wilnie 

o godz. 16 m. 30 bardzo ciekawy reportaż ra- 
djowy z sali operacyjnej oddziału PKO w Wi 
nie. 

й 

owo 

Przyłapana na dzieciobójstwie 
usiłowała popełnić samobójstwo 

WILNO. Nad brzegiem jeziora Marysin u- 
ięto 20-letnią Eugenję Łóbianównę, mieszkankę 
jednej z okolicznych wsi, w chwili, gdy :1siło- 

wała utopić swe nieślubne dziecko. 
Łubianówna zdołała w pewnym momencie 

NAJŚCIE 
WILNO. Do iasów, należących do majątku 

Kobylany w gminie kozłowskiej — wdarła się 
banda chłopów, która przystąpiła do masowegc 

niszczenia drzewostanu. Na alarm wszczęty 

wyrwać się z rąk trzymającego ją chłopa i rzu- 

ciła się do wody z zamiarem popełnienia sa- 

mobójstwa. 

Uratowano ją jednak i oddano w ręce po- 

licji. 

NA LAS 
przez leśnika, na miejsce przybył właściciel №- 
sów p. Kobyłański z parobkami, który zdołał 
wyprzeć napastników ze swych terenów. Poli- 

cja prowadzi ślełdztwo. 

Sprawa lomberdu przed Sądem 
Onegdaj w wydziale cywilnym Sądu Okrę- 

gowego w Wilnie odbył się proces przeciwko 
14-tu udziałowcom i dyrektorowi Jagodzie, nie 
istniejącego obecnie Wileńskiego Towarzyst- 
wa Handlowo - Zastawowego przy ul. Biskupiej 

Treść tej poruszanej zresztą już niejedno- 
krotnie na łamach prasy sprawy, przedstawia 
się następująco: W swoim czasie 8. Jagoda 
zaniepokojony złym stanem lombardu, wpadł 
na pomysł odkupienia od niektórych udziałow- 
ców ich udziałów. Chętnych znalazło się aż 14, 
jednak należności za nabyte udziały Jagoda po- 
krył pieniędzmi, uzyskanemi za sprzedane $а- 
mowolnie znajdujące się w lombardzie cenne 

zastawy, uszczupłając w ten sposób majątek 
łombardu o przeszło 44.000 zł. 

Skutek operacyj p. dyrektora był ten, że 
niezadługo już lombard zbankrutował, zaś Ja- 
godę pociągnęły władze śledcze do odpowie- 
dzialności karnej. 

Niezależnie od tego masa upadłościowa wy 
toczyła zarówno Jagodzie jak i owym 14 udzia- 
lowcom proces o 44.000 zł. 

Sprawa ta była właśnie onegdaj przedmio- 
tem rozważań sądu. 

Wyroku lub decyzji sądu należy się spo- 
dziewać w najbliższych dniach. 

  

Proces 6 mury po-Fran- 
ciszkańskie 

W powstaniu 1863 r. brały udział mię- 

dzy innymi niektóre zakony. Udzia! ten po- 
legał bądź fo na czynnej walce wśród sze- 
regów powstańczych, bądź też na miesieniu 
pomocy walczącym. s 

Klasztory stawały się niejednokrotnie 
przytułkiem dla rannych i wynędzniałych 
powstańców, którzy ,w ucieczce przed cał- 
kowitem rozbiciem, znajdowali tam opiekę 
i względnie bezpieczne ukrycie, 

Do jednych z takich czymnie biorących 
udział w: powstaniu należeli ojeowie Fran- 
ciszkanie w Wilnie. 

Skutek był talki, że po zgmieceniu pow- 

stamia rząd carski zastosował represje 

Między innemi zostały mu skonfiskowa- 
me należące doń mieruchomości ma terenie 
miasta. 

Nieruchomości te w postaci kościoła i 
calego kompleksu domów, znajdowały się 
przy zbiegu nlie Trockiiej, Franciszkańskiej 
i zaułka Lidzkiego. Kościół został w swoim 
czasie Framciszkamom zwrócony, natomiast 
domiy: wraz z placem otrzymał na własmiość 
reskrypiem carskim z roku 1868 magistrat 
m. Wiidnia. 

Odtąd sprawa prawinego posiadania 
przez magistrat tych domów nie była przez 
nikogo kwestjonowana i dopiero na skutek 
głośniego orzeczenia Sądu Najwyższego w 
sprawie Szumkowskiego przeciwko. spadko- 
biercom Rabcowa, zalkoni wytoczył powódz- 
two magistrałłowi o zwrot skonfiskowanych 
domów. 

Powództwo wpłynęło do: sądu jeszcze w 
moku 1929, ma skutek jednak przeszkód na- 
tury formalnej sprawę przewiekano į do- 
piero onegdaj rozpatrzył ją całkowicie wy- 
dzia? cywilny; Sądu Okręgowego. 

W imieniu zalkiomiu występowali na moz- 
prawie adwokaci Br. Kmzyżanowski i J. 
Matyasz magistrat zaś był reprezentowany 
pmzez swych stałych obrońców adw. Bagiń- 
skiego i Popiela. 

Wobec tego, że sprawa przedstawiała 
się dość zagmatwanie, sąd zastrzegł sobie 
parę dni do sprecyzowania iwynoku i ogło- 
szenia takowego należy się spodziewać dziś 
lub jutro. 

=—=00Q0)o-—— 

HOKEIŚCI JADĄ 

Dziś wieczorem wyjeżdża drużyna ho- 
kejowa Ogniska na maleńkie tournee, W 
piątek grać będą w Łodzi z drużyną ŁKS'n 
a w sobotę j miiedzielę ma Śląsku (zapewne 
w Mysłowicach i Katowicach). 

Będzie to pierwszy w tym roku wy- 
stęp naszych hokeistów. Należy przypu- 
szczać że mimo braku  (tireningu chłopcy 
dołożą starań aby dobre imię  drużymy 

AZS'u wileńskiego, przemalowanego na 
banwy Ogmiska, nie poniosło szwanku i 
ambicją madrobią braki, 

Dmużynia wyjeżdża (w składzie: prof. 
Weyssenhoff, J. i Cz. Godlewsey, Okuło- 

wicz, Wiro - Kimo, Dubowski, (b. gracz 
T. K. S.) Szluiński, Staniszewski, Nuszel i 
„Isehias“. (t). 

WIELKIE IMPREZY 

Polski Zw. Łyżwiamski mosi się z za- 
miarem zorganizowania w dniach 1—- 
2 lutego rb. spotkania (nieoficjalnego) Fin 
landja — Polska w jeździe szybkiej na 
lodzie. ' 

Mecz odbyć się ma w Warszawie. 
Program spotkamia przedstawiałby się 

następująco: wielki łyżwianz fiński Thun- 
berg szmienzyłby się z mistrzem Polski 
Kalbarczykiem, ma dystansach: 500, 1500, 
5000 i 10.000 mtr. Łyżwiarki fińskie: 
Vemnie i Leschke zmierzą się z mistrzynią 
świata, Nehringową na 500, 1500 i 3000 mir. 

* * * 

Mistrzostwa wioślanskie Europy — от- 
gamizowane będą w tym noku przez Wię- 

gierski Związek Wioślarski i 

* a 

Do  marciarskich miistrzost Europy. 
kitóre odbędą się 6 — 13 lmtego w Inns- 
brucku zgłosiło się 20 państn z pokaźną ii- 
czbą 300 rzawiodników. 

[Polska zgłosiła jakoby 34 zamodnikow, 
Pozatem lista zgłoszeń . jest. następująca : 

Niemcy — 60, Austrja — 50, Węgry — 
20, Szwajcarja 18, Czechosłowacja — 16, 
HDW — 14, Rumunja — 14, Bułgarja 12, 
Szwecja — 12, Jugosławija 12, Nonwegja 11, 
Japonja 7, Francja 8, Fiinlanidja 6. Cyfr 
mie określili: Hlolandja Angilj,a Ttalja, Łot- 
wa i Hiszpanja. (t). 

* 

NA FILMOWEJ TAŚMIE 

RASPUTIN — „HELIOS“ 

Historja Rosji zna takie pół-misty- 
czne, pól  szarlatiańskiie postacie. 

Rasputin miał w sobie tajemnicze ja- 

kieś siły, które wyzwolone przez ogromną 
ambicję i żądzę władzy służyły mu pokor- 
nie. 

Ten mużyk z wioski syberyjskiej za- 

pamiował mad modziimą carską, a przez nią 
па Rosją. Sławę swoją zdobył błyskawii- 
cznie, Pomagały mu w tem kobiety. 

Pamiętniki księcia Jusupowia dały ma- 
terjał do filmu, Przedstawiały one pew- 
me niebezpieczeństiwo, gdyż przeładowane 
są szczegółami. Film szczęśliwie tego u- 

„niknąt.. Potęžnia postać Rasputina uwy- 
pukliła się ma tle życia rosyjskiego, uch- 

wyconego fragmentarycznie ale ze znaczną 
dozą prawdy. Nie szło zresztą o podkire- 
śleniie tła. 

Rasputim, Komirad Veidt jest to zja- 
misko mia eknamie  miecodzienne. Tylko 
tak genjalny aktor mógł stworzyć maskę i 
postać mieodgadnietego Griszki. 

Szarlatam i rozpustniik, czy prorok i 

cudotwórca? Historja lubi zagadki, 

Ciężki chód, z charakterystycznem u- 
tykamiem ma lewą nogę, cofnięte gdzieś 
wgłąb oczy, chamstiwo i prostota — wszy- 
stko to przemawiało z ekramu. Film stot 
na tym  koncencie aktorskim Veidta. 

Scena zabójstwa Rasputima jest swego 
modzaju dokumenitem historycznym, pra- 
wdziwiość którego zda się być pewna. 

(Ta ostatnia scena jest mocnym akor- 
dem końcowym, 

Film zostawia wrażenie, 

Bardzo mieszczęśliwie słuchowo wypa- 
dły djalogi francuskie film w: oryginale 
jest mówioniy po niemiecku. 

Francuza to mie razi. Nas razi, 

Z efektów filmowych dobry był wzro- 
kowo - słuchowy montaż potężniejącej sła- 
wy Rasputima, - 

Ciekawy jest fakt, iż w Ameryce w 
wytwórni Metro - Goldwyn - Mayer na- 
kręcono również film o Rasputiniie. 

Rasputimia odtwarza doskonały aktor 
chanakterystyczny = Lionel  Banrymoore. 
Będziemy mogli porównać która intenpre- 
tacja jest lepsza, choć już zgóry można 
powiedzieć, że będą obie równe co do ek- 
spresji, ale różne w ujęciu. 

Do amerykańskiego „Rasputina" wskia 
zówki dotyczące tła i: środowiska dawał 
polak — Ryszard Bolesławski, który do- 
bnze zma Rosję przedsojenną. 

Może maz iwireszcie mie będzie tej „ame- 
rykańskiej Rosji", kompromitująco i na- 
iwnie operetikowej. Tad, C. 

NOWINKI FILMOWE 

Zmamy dobrze w Wilnie ex-speaker Pol- 
skiego Radja  lAmitoni Bohdziewicz, jak 
wiadomo studjuje w Paryżu film. Studja 
te dały już rezultat, Bohdziewicz nakrę- 
cił ciekawy reportaż z życia malarzy i rzeź 
biarzy. Może film ten zawita do nas. 

" Jam Kiepura po zasłużonem ; i 
„Pieśni Nocy“ makwęca jeszcze jedną — 
„Pieśń" — tym razem „Pieśń dłą ciebie” 
w reżyserji Joe Maya. Jako partner Kie- 
pury wystąpi między innemi doskonały 
komik Lucien Boroux 

— „100 metrów miłości" jest! najlepszą 
polską 'komedją filmową. Z tego można 
wnioskować, że następna komedja Adolfa 
Dymszy i Konrada Toma p. t. „Romeo i 
Julcia'* będzie również dobra. Tad. C. 

— о00е — 

Ofizrv 
Na rzecz Wojewódzkiego Komitetu ao 

Spraw Bezrobocia w Wilnie: Robotnicy zatrud- 
nieni w Szefostwie Fortyfikacji D. O. W. w 
Wilnie zł. 40 gr. 82. 

  

  

PUDER DLA 
PIĘKNEJ PANI 

Prosimy nie uleg:€ nsmowom sprze- 
dawców, usiłujących pudry o łudząco 
prdobnych opakewarizch I nazwach 
sprzedawzć zamisst oryginalnego pudru 

5 Fieurs FORViL Peris 
Oryginalny pader 5 Fienrs PORVIL Paris 

posi da napis na denku „POUDFRE FORVIL“. 
Polecamy wsze hświatcwej słsvy wody ko- 
lońskie i perfumy 5 Fleurs Forvii Paris 

| oraz inne zapachy, 

Żałobna Środa 
Wczorajsza Środa Literacka poświęco- 

na była uczezemiu pamięci Jiuljusza Kłosa. 

prezesa W. Hulewicza, trzy przemówienia : 

prof. Sokołowski wygłosił wspomnienie 

pośmientne, prof. M. Morelowski sehanak- 
teryzował Zmarłego jako architekta, p. 
Bułhak odczytał fragmenty z nieukończo- 

nej przez. Zmariego monografji (Wilna. 
Kiedyś przed dziesięciu laty, napisałem 

młodzieńczy wierszyk o mieboszczyku jako 

bohaterze. Oto on: 

Mniej więcej to się tak przedstawia 
Na obstalwnek zrobione twarze, 
Pięknie przybrana kościelna nawa, 
Świece płonące na ołtarzu, 

Świeca, powagę odczuwając chwili, || ^ 
Migocąc ból udaje, cienki płomień chyli. 
Mądra gromniczna świeca naprawdę 

rozumie 
Że trzeba się stosować do pobożnych tłumu. 

Wieńce, Kwiaty. Gałązki zielonej choiny. 
W taki oto sposób człowiek uczuciowy, 
Kwiatom i drzewom ból czyniąc, 
Swój własny ból wypowie. 
1 wszędzie czerń. Krepa. 
Sukna czarny kawał 

Wisi, przejęty chwilą, aby tem lepiej 
Żal nieutulony człowieka wydawał, 

Nastrój. Kadzidło, Dymy. Księży miserere. 
Dekoracje żałoby najeupełniej szczere. 
Skupienie, Troska, Łza w oku. 
I dużo tłoku. 

A we środku leży bohater dramatu — 

Nieboszczyk w lepsze przeniesiony światy. 
Leży jak przystało: w krzyż złożonie ręce. 
I uśmiecha się pewnie w gorącej podzięce, 

I pewnie, patrząc jeszcze przez martwe 
„ powieki 

Na tych wszystkich kochanych — bliskich 
i dalekich, 

Szepce mile wzruszony: „Jacy oni grzeczni! 
O moi dobrzy ludzie, dzięki wam serdeczne! 
Ale już wam nie wierzę. Jestem jak ów 

człowiek, 
Który, chcąc poznać scenę, za kulisy 

pobiegł". 
Ten' wierszyk przypomniał mi się po 

zakończonej uroczystości, gdy poczęto roz- 
mosić, jak zwyczaj każe, herbatkę. 

Wysz. 

P. 8. A jednak: wamto zapamiętać wyra- 
żenie Witkiewicza — gnypalstwo, to zna- 
czy; operowanie palcami tam, gdzie należy 

> ezułych i wraźlisych instrumen- 
w. 

0041 —>- 

Radło wiieńskie 
CZWARTEK, DNIA 12 STYCZNIA 1933 R. 

11,40: Przegląd prasy, komun. meteor., 
czas. 12.10: Koncert popul. 13,20: Komun. me- 
teor. 14.40: Program dzienny. 14.45: Muzyka 
popularna (płyty) 15.15: Giełda rolnicza. 13.23: 
Kom. Akad. Koła Misyjnego. 15.35: „Djeta w 
chorobach pok: ch" — odczyt. 15,50: 
Koncert dla młodzieży(płyty). Dawna muzyka 
wielogłosowa. 16.25: Francuski. 16.40: „Oszczę 
dność przedewszystkiem!* — mikrofon w Pocz 
towej Kasie Oszczędności w Wilnie z cyklu 
„Wędrówki mikrofonu”. 17.05: Muzyka współ 
czesna (płyty) 17.40: „O pamiętniku gen. Sła- 
woj-Składkowskiego. 17.51: Program na piątek 
18.00: Muzyka lekka. wiad. bieżące, d. c. mu- 
zyki lekkiej. 18.40: Codzienny odcinek powie- 
ściowy. 18.55: Kom. litewski. 19.00: Muzyka z 
płyt. 19.20: Rozmaitości. 19.54: Recytacje utwo 
rów Adama Ważyka, w wyk. |. Ronarda-Bujań 
skiego. 19.45: Pras. dzien. radj. 20.00: Retraa- 
Smisja, wiad. sport. Dodatek do pras. dz. radj. 
d.c. retransmisji 21,30: Słuchoisko. 22,15 Mu- 
zyka cygańska. 22,55: Kom. meteor. 23.00: Mu- 
zyka tan. 
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bjęcie zabójców gajewego Mizgiera 
BARANOWICZE. — Przed paru dniami 

donosiliśmy o napadzie na gajówkę w maj. Ru- 
dnia gminy dobromyskiej i zamordowaniu ga- 
jowego Mizgiera. Obecnie donoszą nam, że 
dzięki energicznym wysiłkom Wydziału Śled- 
czego w Baranowiczach, zbrodniarze zostali u- 
ięci. Są to Baraszko Jan, Chomicz Józef i Ka- 
raczun Antoni, mieszk. pobliskiej wsi Wólka. 

Według ostatnich informacyj, tłem zbrodni 
były porachunki osobiste między trzema wy- 
mienionymi wyżej osobnikami a gajowym Miz- 
gerem. 

Napastnicy wywabili najpierw gajowego 
Mizgiera do tasu i tam go zamordowali. Nastę- 
pnie, chcąc pozbyć się świadków* wrócili do 
gajówki, by wymordować wszystkie znajdują- 

ce się tam osoby. Prócz gajowego Jana Miz- 
giera, zabita została na miejscu akuszerka Ka- 
tarzyna K przybyła w tym czasie 

do gajówki, by asystować przy porodzie dziec- 
ka Miz. w. Inni, mianowicie żona gajowego 
Anna i czworo jego dzieci — 11-letnia i 5-letnia 
córeczki oraz 7letni i Sletni synowie odnieśli 
tak ciężki rany, że obecnie znajdują się w sta- 
A beznadziejnym w szpitału baranowickim.— 
ak więc ofiarą zbrodniarzy padło 1 

osób. — Dla zatarcia śladów prz man” 
podpalili. 

Mordercy, wraz z dowodami rzeczowymi, 
skierowani zostali do d władz z owe yspozycji da.
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Dziewięciu najbardziej zasłużonych wiinion 
Kupon ten należy wyciąć ł po nateżytem 

(Zamkowa, 2) 

wypełnienia przesłać, lub zanieść do redakcji 

Wpisać nałeży nazwiska wybitnych p:zedstawicieli różnych zawodów, którzy szczegół- 

nie się zasłużyti wobec Wilna. 

Ankieta dotyczy tylko osób żyjących, — 

Ci, z biorących udział w ankiecie, których wszyscy 

tak mężczyzn, jak kebiet. 

kandydaci 

  

(iub zdecydowana 
większość) zwyciężą w plebiscycie, etrzymiają nagredy. Dlatego też uprasza się o czytelne 
wpisanie swego nazwiska i 
2 podpisanemė, 

adresu, ale ankiety nadesłane anonimowo będą liczone narówni 

G szczegółach ankiety patrz Nr. 338 z dnia 30-XI 1932 r. 

NAJBARDZIEJ ZASŁUŻENI WILNIANIE 

1. Kapłan 

©
 

„ Artysta-plastyk . 

. Artysta teatru . S * 

о 
‹ 

» 

. Działacz społeczny. . - . 

н . Adwokat zy ? + - 

o 
0 

. Pedagog . 

. Uczony . - . - - . 

. Pisarz . . 8 - . . 

. Lekarz . 5 5 й 3 . 

  

  

‚юі@/&а 
— ZEBRANIE WYDZ. WYKONAW- 

OZEGO KOMIT. POW. F. P. B. w GROD 
NIE, Dziś o godz. 13 yy lokalu magistratu 
pokój Nr. 14 odbędzie się posiedzenie wy- 
dzialu wykonawczego Komitetu Powiato- 

zaw oźwiąkowiat 
Xino „POLONJA“ pocztow: 4 
PRAW TWOTRABEYNERPORYYA COZORERATAER ПКТа 

Prawdziwy 

Człowiek małpa 
FRANK MERRILL 

słynny mistrz w džin dzitsu jako 
Teaczan władca dżungli 

Przygody i przeżycia 
Człowieka Małpy 

      

  

э 
Domini 26 

Polska 100 proc, mówiona i śpiewana 
i komed's filmowa 

i 

| Ułani Ułani, 
chtopcy malowani | 

| Z ułub'encami publiczności 

| Zula Pogorzelska Adolf 
| Dymsza i Kaz. Krukowski 

Wstęp od 49 gr. 
      

  

  

А Puikztbh BRANSÓY: 
6 g. 618, —- 6, — 16 

  

więgo Fumduszu Pomocy Bezrobotnym w 
Grodnie. 

— BAL MYŚLIWSKI. Staraniem Ofi- 
cerskiego Klubu Łowieckiego Garnizonu 
Gnodnio, w dniu 14 b. m. w salonach Kasyna 
gamizonowego, odbędzie się — Bal Myśliw 
siki. Początek balu o godz. 22-ej, 

Karty wstępu za zaproszeniami. 

— ЙЕ SPORTU. W awiązku z mają- 
cym się odbyć trnójmeczem bokserskim mię- 
dzy reprezentacjami miast: Wiilna, Bia- 
łegostoku i Grodna, o puhar Redakcji — 
„Ilustrowamego Expresu Łódzkiego”. Okrę- 
gowy Ośrodek Wychowania Fizycznego, w 
celu ustalenia reprezentacji do niajbliższego 
spotkania z „silną piešcią“ Wilnian, urzą- 
dza w dnim 15 b. m. zawody eliminiacyjne. 

Zgłoszenia przyjmuje kancelarja Ośrod- 
ka W. F. 

— SUCHE ĆWICZENIA WIOŚLAR- 
SKIE. Zarząd W. K. W. zorganizował su- 
che ówiczenia wioślarskie pod kierowni- 
etwem fachowego instruktora, 

Treningi odbywają się we mwilorki — 
czwartki ii piątki w godz. od 18-tej do 19 

w sali K, 8. „Cresovia”. Wstęp bezpłatny. 

KiMO PAŁACE" 
Orynark, *4. 

ii о52 WOP ZO 

Emił Janings Harty Liedtke, 
Lydja Sałomonowa i Dayny 

Serwzee 
w filmie p. t. 

Żona Faraona 
Reż. Ernest Lubitsch 

Wstęp 49 gr. 

  

PZ 

  

  

  

ziś wstęp od 49 gr. 
  

     
     

    

FRANCISZEK PAKKARD 

IMO 
DŹWIĘKOWE | Nalwspanialsza I najpe 

„SŚWIATOWID" 

GRODNO, Brygidzka 2, 

  

FIRMA RADJOWA „„£ŁANNEiĘŚ 
Grodno, ui. Bominikańska 1 tel. 186 

Konto czekowe P. K. O. 82.157. 

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

głośnikiem akumulatorer:, baterją anodową 

i sprzętem antenowym 

Przy zamawiania należy wpłacić na P.K.O. N. 
82,157 zł. 26. Pozoetałość za zaliczeniem. 

  

i najpotężniejsza epopez z dziejów dawnego 
Chrześci'aństwa pg nieśmiertelnego 

dzieła Hanryka Sienkiewicza 

QUO VADIS..? 
W roli Nerona genjslny tragik Em Janings i piętna 

Rina da Liguvro. 

    

Pedwólne žycia Jimmy Dala 
Chwała Bogu! Auto zwalniało bieg... 

Jeszcze chwila i zatrzymało się. Drzwicz 
ki otworzyły się, zaszeptały głosy, ktoś 
wysiadł i znów wrócił... Nie, to nie byt 
jeszcze koniec podróży: auto ruszyło da- 
lej. 

Jeszcze z pół godziny trwała podróż. 
Z trudnością opanowywał więzień swe 
zniecierpliwienie. 

— Poco samochód się zatrzymał? — 
kręciło się pytanie w głowie Dala. — Mu 
siało to być umówione spotkanie. W ja- 
kim celu? Dlaczego kazali mu się prze- 
brać? Przecież jego własne ubranie nie 
było tak bardzo zniszczone! Coś musiało 
się w tem kryć. Co zawierała paczka, któ 
rej złożono w dani już jedno życie ludz- 
kie? Czy ona wiedziała, gdzie się znaj- 
duje sztab „Centru*? Gdzie znaleźć Ja- 
hna johansena? I tę skrzynkę Nr. 423? 
Dal nie wiedział, czy może liczyć na jej 
wskazówki i pomoc przy szukaniu pacz 
ki. Może ona sama nic nie wiedziała? 

Samochód zatrzymał się znowu.. Tym 
razem, człowiek, siedzący obok Dala, od- 
wiązał szał z jego głowy i rozkazał krót 
ko: + 

— Wychodž pan. 

ROZDZIAŁ VI 

PUŁAPKA 

Gdyby nawet Dal nie miał opaski na 

  

wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

oczach, nie dużoby na tem skorzystał: 
światło w aucie było zgaszone, a okna 
osłaniały szczelnie, cienkie, stalowe #- 
ranki. Ostrożnie wyszedł na chodnik i 
zanim zdążył się rozejrzeć -— samochód 
ruszył gwałtownie i znikł za rogiem. 

Dopiero teraz, Dal zrozumiał, że stoi 
przed swym własnym domem. 

— jechaliśmy godzinę — obliczał Dal 
— jeżeli weźmiemy średnią prędkość jaz 
dy 40 klm., to... 

Uśmiechnął się pogardliwie: „Cen- 
trum'* mogło znajdować się równie do- 
brze w odległości 40 klm. jak i 40 kro- 
ków. Może całą tę godzinę krążyli po uli 
cach śródmieścia?.. 

"Dal szybko wszedł na schodki i 
własnym kluczem otworzył drzwi. Bandy 
ci przełożyli uprzejmie wszystkie drobiaz 
gi z jego kieszeni do nowego ubrania —- 
klucz więc miał przy sobie. Wszedł do 
przedpokoju, cicho zamykając drzwi. 

W domu panowała cisza. Służba spa 
ła już oddawna. Nawet stary Jesson mu- 
siał zdecydować, że pan nie wróci przed 
ranem i zasnął. Ale dziwna rzecz: sta-- 
ruszek zapomniał zgasić światło w przed 
pokoju! 

Dawniej nie bywał tak nieuważny! 

Dal zgasił światło i chwilę stał w 
ciemności, nadsłuchując. Wahał się, czy 
obudzić Jessona i uprzedzić o swym wy- 
jeździe zagranicę. 

  

— Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ROZ- 
JEMCZEGO. Unząd Rozjemczy odbył do- 

tychczas 2 posiedzenia, rozpatrzywszy ©- 

koło 50 spriaw. 
Obeeniie zostały wyznaczone posiedze- 

nia Urzędu Rozjemczego na dzień 21 i 28 

stycznia. 

— ZEBRANIE ZWIĄZKU ROBOTNI- 

KÓW BUDOWLANYCH. W dniu 8 stycz- 
miaą w sali Rzemieślników: Chrześcijan przy 
udziale 60 osób odbylło się zebranie Zw. 
Robotników Budowlanych. Zebranie zaga- 
ił prezes ZZZ Lucjan Roszezyk, poczem p. 
Ryszard  Penzak 'wygłosił referat organi- 
zacyjny oraz o spółdzielniach robotniczych 
zazyajamiając zebranych ze statutem tej- 
że spółdzielni. 

Po wysłuchaniu referatów, zebrani u- 
chwalili założyć spółdzielnię robotniczą 

i w tym celu wybrali komisję organiza- 
cyjną w skład której weszli: p. p. Jam 
Karpowicz  iMichał Radziuk, 

Kilku robotników z zasady robiło opo- 
zycję, lecz w końcu widząc swe miepowodze- 
mie, uspokoiło się. 

— Z ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI ORGIA - 
NIZACYJ SPOŁECZNYCH. W dniu 6 
styczniia: w lokalu szkolnym wi Stołowi- 
czach odbyło się przedstawienie, odegrane 

przez dziatiwę szkolną, 
Po przedstawieniu odbyła się zabawa 

taneczna. Dochód osiągnięto 48 zl. 50 gr. 
W dmiiu 8 stycznia w Darewie przez Ko- 

ło  Miodzieży. Wiejskiej została odegrana 
sztuka p. t. „Bez tem Święty opłatek", 

W dniin 8 stycznia w: szkole powszechnej 
w Podlesiiu przez miejscową straż pożarną 
odiegrano komedyjkę p. t. „żałoba swatem', 
Po przedstawieniu odbyła się zabawa ta- 
mecznia. 

Dochód wyniósł 43 zl. 50 gr. 
We wsi Wielka Łotwa w świetlicy przy 

szkiole powszechniej urządzono: przedstawie- 
nie, odegramio komedyrikę p. t. „Palinka“. 
Po pmzedstiawienin odbyła się zabawa ta- 
meczna, Dochód wyniósł 8 zł. 80 gr. 

— ZE ZWIĄZKU DROBNYCH KUP- 
CÓW. W dniiu 8 stycznia w lokalu własnem 
odbyło się zebranie drobnych kupeów. — 
Głów nym (tematem zebrania było omówie- 
nie sprawy zaitattgu pomiędzy właścicielami 
budek, a właścicielem placu Górskim ma 
Rynku 3 Maja. 

Zatarg ten tnwa: od dość dawna. 
Zebrani postanowil: założy ćkasację i 

w tym celu postiamiawili zebrać odpowied- 
nie sumy w celu przekazania: sprawy ad- 
iwiokaltiowii. ; 

— ZORGANIZOWANIE SEKCJI SZA- 
CHISTÓW PRZY ZW. REZERWISTÓW. 
Dnia 9 bm. została zorgamizowana Sekcja 
Szachowa Koła Rezerwistów w. Baranowi- 
czch, zadamiem której jest: kształcenie się 
członków w grze szachowej, zapoznanie się 
z literaturą szachową, urządzanie turniejów 
szachowych i przyjmowanie udziału na ze- 
wniątrtz. 

Zarząd Sekcji składa się z prezesa p. A. 
Krepskiego i sekretanza p. Seweryna Wiro- 
mowskiego, 

Czlonikiem sekcji może być każdy czło- 
nek Koła, zgłaszając swe przystąpienie 
wiłasnoręczniym podpisem iw liście członków 
sekcji, 

Prócz listy członków, w sekcji będzie 
prowadzona lista szachistów sympatyków, 
do której będą się wpisywali amatorzy sza- 
chowi, mie będący członkami Koła Rezerwi- 
stów, a życzący brać udział w szachowem 
życiu sekcji. 

, Gry będą się odbywialy codziennie od go 
dziniy 18tej, za wyjątkiem wtorków i: piąt- 
kėw. 

— CO BĘDZIE ROBIŁ Z BIELIZNĄ. 
W nocy dnia 10 stycznia ze składzika p. 
Miojżesza Berensztejna zapomocą uszko- 
dzenia kłódki jakiś mieznamy  opryszek 
skradł p. Berensztejnowi bieliznę war- 
tości około 1000 zl. 

Komisarjatposzukuje _ amatora, 
remu tak dużo potrzeba bielizny. 

— OSZUSTWO. Miejscowy komisarjat 
P. P. pnzyjął także jedno zameldowamie o 
oszustwie, eo do którego prowadzi docho- 
dzenie, 

Dr. A. WĘŻYK 
POWRÓCIŁ 

ul Sadowa S w Baranowiczach 
Choroby weneryczne, skórne, płciowe 

Przyjmuje: w g, 7.30— 8.30 r. 3—5 pp. 7—9 w 

  

któ- 

  
  

           

— Nie warto, będzie czas na to rano. 
Gdyby staruszek nie spał, to co innego, 
ale budzić go... Byłoby to zbyt nagłe, nie 
pokojące. Niech wierny kamerdyner my- 
śli, że wyjazd zagranicę jest jedną z lan 
tazyj młodego pana. 

Nagle Jimmy Dal skierował się ku bo 
cznemu wyjściu, prowadzącemu do ga- 
rażu. Kuchennemi schodami zeszedł na 
dół, do piwnicy. Żarówka przepaliła się 
i Dal musiał w ciemności znaleźć drogę 
na dziedziniec. Pamiętał, że drzwi, które 
mi miał wyjść były obok kwadratowego 
okna, które bielało jasną plamą nawpiost 
niego. Drzwi te otwierały się do piwnicy. 
Poomacku przesuwał się Dal wzdłuż ścia 
ny, przeklinając ciemności. 

Gdzież są te przeklęte drzwi? — miu- 
czał. Wyciągnął rękę, szukając. Nagle z 
okrzykiem skoczy, neprzód. 

Sieć drutów! Nie było tu nigdy żad- 
nych drutów. Palcami dotykał porcela- 
nowych izolatorów, drutów.  Wiedziai, 
że zostały one niedawno założone.. 

Na chwilę ogarnęło nim znów uczu- 
cie bezsilności. Był tak pewny, że ich 
wyprzedził, a tymczasem oni, zrobili już 
swoje! Zrobili to w czasie, gdy był uwię 
ziony, bo przecież pierwiej istnienie Jim 
my Dala nie interesowało ich wcale. To 
dlatego wożono go tak długo! Może za- 
trzymywano się, by zasięgnąć informacyj 
o tem, czy robota skończona? 

Poomacku powrócił na górę, biegnąc 
prawie. Nie miał czasu na wahania. Cel 
wrogów był dla niego zupełnie jasny: 
stacja podsłuchowa! Boże! Przecież ona 
miała telefonować! Może już była w ich 

   ra 

  

Drukarnia wydawnictwa „SLOWA“ 

  

Dziš premjera! 
Dźwiękowe-kino PR 

„RE*JA" 
SALA MIEJSKA 
Ostrobrams: a 5. 

„Przed tobą stacą zbliska Daleki Kraj, w nim żółci bracia Li I maścicial Tanga tam... w spelunksch San Franciska 
w na|jo ękaiejszym dźwiękowcu Sezonu P. t. 

ZEĄ4SŚTA TONGA 
Na scen e; zmiana progrmu: Tańce (C Januszewski) i Chór Revellersów (J S=iętochowski) 

Tyiko w najbizsiy czwartek 

Od 7 stycznia cedziennis 

LORETTĄ YOUNG 
! EDWARDEM G. ROBINSONEM 

i piątek 

  

Dźwiękowe 

Kina 

HELIGS 

  

Piem *ra| Poięzny fim iecua.j! 1933 : 

RASPUTI 
Niekoronowany Car Rosji. 
mistrz CONRAD VEIDT. Pieśni i romarse tygzńs: 
carewicz, Wyrubows, Ks. Jisapow, Purys kewicz i t. 4. Historyczna i mistyczna rola R sputima — 
Film ten jednocześnie demonstr, w Warszawie z ogromuem powodzeniem. 

państwowych. — Na ]-szy seans ceny Zniżone. — Seansy o godz 4, 6, *, i 1020, 

  

Žycie i orgje erotyczne szatsna Rosji w-g pam. 
ks Jusupowa, zabójcy Rasputina. W roł. gł. 

e w języku resyjsnim. M:kolaj Il, czrowa, 

II) Szlakiem polsk. kolei + 

  

16 
Dziś nieodwołalnie ostatni dzień „ZUNGU po cenech znižonych od 30 gr. 

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 528 

„„CZEMIP*“* 
W rolach gł. największa gwiazda, 
chlaba ekranu ostatnich czasów 

Arcydzieło to wyświetla się jednocześnie w New Yorku, Londynie, 
Nadzwyczaj fascynująca trasć. Nigdy jeszcze kin: matog'afja 

Już jutro wielka premjera! Gwóżdź sezonu! 

oraz waliace Beery 
pod każdym względem 

Tryumf nad tryumfy! 

Rewelzcjz ' 
fenomenalne, najcnd. 
dziecko az. Jacke Cooper 

Paryżu, Berlinie, Warszawie i Wiinie, 
nie odniosła tskirgo tryumtu. 

  

Dźwiękowe kine Ceny najnizsze w Wilnie. Dla młodzieży dozwoiene 

  

  

HOSLLYWOOG Dziś! Dawnooczekiwany największy przebój dźwiękowy o niewidżianym dotychczas przepychu i niedościga. technice 

Mickiewiczaj22 K KHGR $ NC Najrozkoszniejsza operetka filmowa, Akcja toczy się na ile 
tel. 15-28. © E TA z Kongresu Wiedeńskiego roku 1814-go. Udział biorą ueccza 

Liljana_ Hzrvey, najmilszy Henry Garat, kuszą-o piękna Lil Dagover i n»jlepszy k:mik Armand Bernarś. 

* Dźwiękowy „ Daiśl Wspaniałe 100 proc. arcydzieło dzwiękowe w'g znanej powieści Dostojewskiego p. 1. 
Kine-Teatr Potężny dramat w 12 aktach z ży- 

racć a a ra m a ZOW cia rosyjskiego. — W rol. gł. Fritz 
„ŚWIATOWID* Koertner, Anna Ster» i Gzep— 

Mickiewicza 9. 
skie i syberyjskie w wyk. „Chóru syberyjskich wtóczerów*. — N»d orogram rewelacyjne dodsiki 

rrzepiekne śpiewy rosyjskie, cygań- 

  

еп /а 
— LUSTRACJA ZAKHADOW OPIE- 

KUŃCZYCH W SŁONIMIE. — W dniu 9 
bm. przybył do Słomima p. naczelnik wy- 
działu Umzędu Wojewódzkiego S. Osiński, 
któny dokoniał lustracji zakładów iwrycho- 
wawiezych i opiekuńczych. Między innymi 
p. naczelnik szczegółowo zwiedził imternat 
SS. Niepokalanek, Dom Sierót Żydowskich 
oraz Stację Opieki nad Matką i Dzieckiem 
Interesując się szczegółowo ich administ- 
racją oraz stanem materjalnym, p. naczel- 
mik udzielił szeregu cennych rad i wskazó- 
wek eo do prowadzenia zakładów. Następ- 
nego dmia p. maczelniik odbył konferencję 
ze starostą p. Edmundem Koślaczem i bur- 
mistrzem miasta p. inż. Kazimierzem Mi- 
challiskim iw: sprawach bezrobocia, 

Jak się dowiaduje masz korespondent, 
wyniki lustracji zakładów wypadły dodat- 
mio. P. maczelmik skonstatował wzorowy po 
mządek i oddanie się kierowników zakładów 
zamządzamym przez mich placówkom. 

— POŻAR. — W dniu 9 bm. o godz. 
16,30 w, domu Zygmunta Strabejki przy ul. 
Sienkiewicza 9 w Słonimie, zapaliły się sa- 

dze w: kominie. Nia miejsce przybyła straż 
pożarna, która pożar złokalizowała, Strat 
ат też wypadków z ludźmi: nie było. 

— WYKRYCIE NIELEGALNIE PO- 

SIADANEJ BRONI. — Policji: słonimskiej 
po dłuższych wywiadach udało się wykryć 
mia terenie gminy derewieńskiej i rohotyń- 
skiej broń posiadaną niielegalnie przez Bia- 
łego Władysława, Kościuszkę Józefa, Fili- 
pa Szachraja i Pulikowskiego Stamisława. 

Broń zakwestjonowano i odesłano wraz 
z alktamii dochodzenia, do Starostwa powia- 
towego w Słonimie. 

— I ZNOWU BÓJKA NA ZABAWIE— 
Naczelnik straży pożarnej w Derewnej p. 
Bonowiicz unządził zabawę w lokalu stwa- 
żadkim, W czasie zabawy, ma tle sporu o 
miewiastę powstała bójka, podczas której 
pobici zostali Nesterowicz Amisim i jego 
dwaj bracia przez Zimniekiego Bomysa, Le- 
werowskiego Jana, Buszczyka Władysława 
i Korońców Jama i Ostapa. Dalszej awam- 
turze przeszkodziła policja, której natych- 
miastowa interwencja zlikwidowała zajście 
Na awanturników sporządzono protokół. 

HM 
CZY WIESZ, MATKO, ŻE NA TYFUS 

BRZUSZNY, CZERWONKĘ, OSPĘ, SZKAR- 
LATYNĘ, DYFTERYT, ODRĘ , KOKLUSZ, 
GORĄCZKĘ POŁOGOWĄ RAZEM UMIERA 
DWA RAZY MNIEJ OSÓB, NIż NA JEDNĄ 
TYLKO GRUŹLICĘ! CHROŃ SWE DZIECI 

PRZED TĄ PLAGĄ! POPIERAJ BUDOWĘ 
SANATORJUM DLA DZIECI! GRUŹLICZYCH! 
KUPUJ NALEPKI PRZECIWGRUŹLICZE! 

iękach? W tej chwili chodziło mu tylko 
oto i 0 nic więcej! 

Dal wpadł jak wicher do swego gabi- 
netu. 

— Jesson! 
Starzec wstał z trudnością z fotela, 

mrugając sennemi oczyma. 
— Jessonie! — powtórzył 

trzymując się na progu. 
— Przepraszam, Sir, — tłumaczył się 

zmieszany sługa, — zadrzemałem trochę.. 
— Co tu robicie? Dlaczego jesteście 

tutaj? — pytał gorączkowo Dal. 
— Ja sir.. to telefon, sir.. 
— Teleion! 

Dal, za- 

— Tak, sir, ta pani... przepraszam, 
lady dzwoniła, co godzinę i prosiła... 

— No! — krzyczał Jimmy, tracąc 
panowanie nad sobą i  trzęsąc nim iak 
gałęzią. — — Co ona powiedziała? Prę- 
dzej, prędzej!.. 

— Bože! sir.. ja.. ona.. 
— Jessonie, — Dal opanowal się i 

próbował mówić spokojnie. — Co ona 
wam powiedziata? Przypomnijcie  sobie 
dobrze. Powtórzcie mi każde jej słowo! 
Mówcie! 

— Lady nic nie powiedziała, Sir... py 
tała tylko, czy nie może pana prosić do 
telefonu. 

— I nic więcej? 
— Nie, Sir. 
— Zupełnie sir. Powtarzam dosłow- 

nie prawie. 
— Chwała Bogu! — westchnął z ulgą 

Dal. z. 
— Tak, sir! — powtórzył bezwiednie 

Jesson. 

    

  

WĘGIEL Konc. „Progress“ 

KOKS wszystkich koksowień 

BRYKIETY aw. 
w szczelnie zamkniętych i zaplombows- 

nych wozach dostsrcza 
PRZEDST. HANDL. FRZEMYSŁ, 

M+ BREULLĖ,; wino 
Biuro: J-gielloūska 3 tei. 8li 
Sktady: bo znica wlasns, Kijowske 8, tel. 999 

WITOLD JUREWICZ 
: były majster tirmy 

A „Paweł Bure” 
Poleca zegarki, b źżnterię, 
srebro, platery or:z wszelką 
naprawę po cenach znacznie 

zniżonych 
Wilno, sł Ad. Mickiewicza 4 

  

    
  

  

Wyszedł z draka 

Krótki Rys Dziejów 
Tajnej Oświaty Polsk. 
na ziemi Wileńskiej 

opracowała L. ŻYCKA 
we wszystkich Księgarniach cena 1 zł. 30 gr. 

  

  

Galanterja 

„ródło Polskie 
Wiino — Wileńska 29. 

Poleca nowości sezonowe 
udziela rabatu świątacznego 

  

  

Spróbujcie — porównajcie, 
a przekonacie się 

iż 

wina wytwórni 
WŁ. OSMOŁOWSKI 

WILNO 
są stare — leżałe — mocne 

ł zdrowe. Żądajcie wszędzie     

  

Czy dawno telefonowała? 
— Nie potrafię tego powiedzieć, sir. 

Ja.. bardzo przepraszam, ale zadrzema- 
łem trochę... ale.. 

Zamilkł, a na twarzy jego odmalowa 
ło się zdziwienie. Na biurku zadzwonił 
aparat. 

Jesson zbladł, oblizał końcem języka 
zaschnięte warki. 

— To pewnie znowu lady.. sir. 
— Poczekajcie! — zatrzymał go gwał 

townie Dal. 
Trzeba było się namyśleć, powziąć 

decyzję. Nie można było powiedzieć, że 
niema go w domu: oni wiedzieli, że jest 
w domu. Ten, kto podsłuchiwał miałby 
zaraz podejrzenie. Obawiał się też roz- 
mawiać z nią, aby się nie zdradzić nie- 
ostrożnem słowem . 

Nie mógł się zdecydować, a ona nie- 
cierpliwiła się i ponawiała dzwonki. Nie 
można było jej nic powiedzieć, a życie 
obojga ich zależało może ed tego, czy 
potrafi w porę zawiadomić ją o tem, co 
się stało! 

Naturalnie, mógł jeszcze zbiec na dół 
i poprzecinać druty, a Jesson poprosiłby 
ją aby zaczekała. Ale oznaczałoby to о- 
twarte wypowiedzenie wojny nieznanym 
wrogom. Byłoby to nieopatrzne, gdyby 
teraz dał znać im, że wie o zasadzce i że 
jej się obawia. 

Telefon dzwonił gwałtownie, uporczy 
wie. e 

— Słuchajcie, Jessonie, — powiedział 
stanowczo. Powiecie, że tylko co wróci. 
łem i odrazu położyłem się spać. Że-by- 
łem w złym humorze. Powiecie, że, mówi 

Redaktor w/z Witołd Tatarzyński. 

|=. ' 
skiadach aptecznych znane 

środka od odcisków 11 

  

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wiino, Piickiewicza 31 m. 4. 

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

tyki racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

  

  

  

W. Z. P. 

—2 = ii 
L ai ekt + 
Levarze EK le 

wa SR - UDZIELA 
DOKTOR ac irancu = 

Żeidowicz go! Miedowicza 42 0 
chor. skórne, wenery - il tel. 794 od 2 — 4 
czne, narządów moczo- po poł. 

wych я — 
od 9 do 1, od 5 do 8 wmasnakAdAkAńAkkAnii 

wieczorem. POSZUKUJĄ DOKTOR 
ZELDOwICZOWA PRACY 

4TETWYTEOYPYTYNYYY 1 kud'ece, weneryczne 
narządów * moczowych -= 
od 12 — 2 i od 4--6 Absoiwent 
ul. Mickiewicza 24. Uniwe'sytetu (roinik) 

tel. 277. 1 35 b oficer, prosi o 
= -. pracę obo.ętnie jaką — 
sM -. wy sg'odzenie 150 zł. 

mies ewent, gotów na 
Dr Ginsberce wyiazd. Oferty „Słowa* 

choroby skórne wene- Lgitymacja 284. 
ryczne i moczopłciowe. 
Wileńska 3, od 8— 1 POLECAM 

i 4 —8. Tel. 567. SŁUŻĄCĄ 

  

  

  

  

` 

  

  

SE „— delikatną, uczciwą z 
——-—.----_ bardzo dobremi šwia- 
ważańAkAA AAA AAA AAA, dectwami. Ul. Uniwer- . 

tecka 9 — 15 Wańko- Lokale owizów. НН 
FFYYCWYWWYWYTYTYYYC" ПЕБОШОНЛЯ НОБИБЕСНИЕСКИЕ 

Mieszkanie : Zauby 
REDRZPSYEZĄ "TREK 
ZGUBIONĄ 
ksiszuę wojskową PKU 
Vilno na imię Koziełły 
Wacława rocznika 1896 
Uniewsżnia się. 

2 pokoje z kuchnią d» 
wynajęcia, Dowiedzie: 
się Białostocka 6 -—- 
codziennie od 3 pegai 
do 4.30 

liście mi o telefonie od pani, ale ja za- 
broniłem siebie budzić, chociażby tełe-- 
fonowała księżniczka chińska! Powiecie. 
że nie podejdę do żadnego telefonu. Ra- 
zumiecie? Nie tłumaczcie nic więcej i nie 
-sprzeczajcie się macie powtórzyć  tyłke 
ściśle moje słowa! No, bierzcie słucitaw- 
kę. 

Jesson niepewnym ruchem podniósł 
słuchawkę. 

— Hallo... tak! Słucham panią. Pan 
wrócił i zaraz położył się spać.. Tak, mó- 
wiłem, ale proszę wybaczyć, pan był bar 
dzo zagniewany i zabronił siebie budzić. 

-
 

Dal trzymał przy uchu długą siuchaw 
kę. 

* — Proszę poprosić pana, žeby pod- 
szedł natychmiast do teleionu, — odpa- 
wiedział pełen oburzenia głos kobiecy. —- 
Jeżeli pan nie podejdzie — już nigdy — 
słyszycie nigdy nie zatelejonuję do nie- 
go. Nigdy w życiu mnie nie zobaczy!.. 
Dal o mało co nie podskoczył z rade- 
ści. Jakaż to mądra kobieta! Zrozumiała 
wszystko! 

—  Powtórzcie jej to samo, Jessonie 
— szepnął špiesznie, a na zakończenie 
powiecie: dobranoc. 

— Przepraszam bardzo, ale to niemo 
żliwie, —żałośnie tłumaczył się staruszek 
— mój pan był taki zdenerwowany, że 
nie podejdzie chociażby telefonowala 
księżniczka chińska. Dobranoc pani. 

  
(D.C.N.) 

   


