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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
h' RANUWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. i 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Wlodzimierowa. i 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. į 
HORODZIKį — Ksiegarnia Kol. „Ruch“ 
KLECK — Sklep „jednošė“ 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINI:C — Księgarnia Kol. „Ruch”. 
MOLODECZNO — Księgarnia F-wa „Ruch* 
MIORY — Ejdeiman 
NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa _- Ksiegarnia Jaźwińskiego. | 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. | 

N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 
WOQŁOŻYN — 

   
   

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabełaryczne o 50 
do miejsca. Termin 

    AKSA iš UTI ATI | 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i i 3-ej gr. 40. 15 gi + 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych, oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

y druku mogą być przez Administację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 

K ASA Či EE REWON 

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

PGDBRODZIE — ul. Wiłeńska 15 T. Gurwicz 
PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołaej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch* 3 

SLONIM — Ksiegarnia J. Ryppa ul. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe uł. 3 Maja 3. 

Mickiewicza 10. 

Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch*. 

x BUTE! 

Za tekstem 15 gr. 

  

Komunikaty  Or8z 

"RATUJMY BAZYLIKĘ. NIETYLKO PRZED RUNIĘCIEM... 
wielkiej powodzi Komi- 

   

  

sGdy | 
tet pomocy pow п ; 

czy może dać część „pieniędzy „zagroża- 
nej Bazylice, zabrał głos pewien kapłan 

prawosławny i zaznaczył, iż wszelkie 

skrupuły są bezpodstawne i sumy, prze- 

znaczone na ratowanie ludności wszyst- 

kich wyznań, mogą być w pewnej czę- 

ści użyte na ratowanie katolickiej świą- 

tyni, która jest nietylko kościołem kato- 

lickim, ale i zabytkiem sztuki, skarbem 

całej ludności. 

Były to słowa i 

ne. 
Każda świątynia 

  

  

vahał się, 

szlachetne i słusz- 

jest przedmiotem 

szczególnej troski i opieki ludzi tego 

lub inńego wyznania, ale świątynia - 

dzieło sztuki, a tem bardziej świątynia, 

mająca poza sobą wielowiekowe dzieja, 

staje się wielkim skarbem ogółu bez róż 

nicy wyznania. 

Nic dziwnego. Czem jest, naprzykład, 

Bazylika wileūska? —Przedewszystkiem 

kroniką, wykutą w kamieniu. 

Bazylika to nie są tylko mury, wznie 

sione przez prof. Gucewicza, entuzjasty 

stylu klasycznego: to nie jest przepiękna 

kaplica św. Kazimierza, tak wymownie 

łącząca Wilno z Krakowem; to nie są 

cegły z fundamentów, zakładanych z 

rozkazu księcia Witolda... Bazylika —to 

modlitewny wysiłek długiego szeregu po 

koleń mieszkańców Wilna i obywateli 

b. Wielkiego Księstwa Litewskiego; Ba- 
zylika, — to trud wytrwały, niezłomny 

miljenów ludzi, walczących o jasnć ju- 

tro, to ofiarny czyn i tęskne pragnienie 

doskonałości... 

Bazylika — to głazy, mające w sobie 

tętno gorącej krwi, — to milcząca pieśń 

o przeszłości, — to odwieczny palimp- 

sest, na którym spisano dzieje ducha 

Wilna. 

I Bazylika to nietylko mury, lecz 

ołtarze, obrazy, relikwje, wota, utensylia 

kościelne, szaty kapłańskie, i t. p., sło- 

wem, wszystkie skarby, które w ciągu 

stuleci gromadziły się, zawdzięczając о- 

fiarności pobożnych, aż stworzyły pięk- 
ną całość, będącą wyrazem religijnej żar 

A jednak, nie licząc się z głosem ogó- 

łu, lekceważąc znaczenie _oiia- 

ry ludzi pobożnych, Kurja Metropolital- 

na uważała za możliwe, nie informując 

o tem społeczeństwa, powziąć decyzję o 

sprzedaży bezcennych gobelinów, znajdu 

jących się w skarbcu Bazyliki, wystara- 

ła się o pozwolenie na wywó: gebe!:- 

nów zagranicę; gdyby więc nie alarm 

w prasie, gobeliny zostałyby pocichutku 

wywiezione z Wilna i spe.edane kup- 

coni zagranicznym. 

Robi się te pod hasłem ratowania 

Bazyliki!.. Wciąż się powtarza o tem!. 

I tu po raz niewiedzieć który, nale- 

ży się spytać: co robi Sekcja prasowo - 

propagandowa Komitetu Ratowania Ba- 

zyili? Dlaczego nie uważała ona za sto- 

sowne poinformowanie społeczeństwa o 

konieczności aż takich ofiar? Dlaczega 

przemilczano uchwały i narady Sekcji 

  

artystycznej tegoż Komitetu. Dlaczego 

pomimo wielokrotne uwagi na łamaca 

naszego pisma nie zwrócono najmnie| - 

szej uwagi na konieczność stałego infor- 

mowania społeczeństwa o przebiegu 

prac w Bazylice i o stanie funduszów? 

Dziś obrony gobelinów przed barba- 

rzyńskim pomysłem sprzedaży podjęła 

się Rada Wileńskich Zrzeszeń Artysty- 

cznych. Wdzięczni jesteśmy jej za tak 

obywatelską postawę, ale nie możemy 

jednocześnie powstrzymać się od wyraże 

nia szczerego zdziwienia, dlaczego cza- 

łowi przedstawiciele tej Rady dopiero 

teraz nabrali energii świętego zapału, 

bo przecież, będąc członkami Komitetu 

Ratowania Bazyliki, musieli wiedzieć o 

zamierzonej sprzedaży bodaj jeszcze 

przed miesiącem?.. 

Pierwszy wniosek, jaki należy wy- 
snuć z ponurej historji z gobelinami, po 

winien się wyrazić w formie votum nieui 

ności pod adresem Sekcji prasowo - 

propagandowej Komitetu Ratowania Ba- 

zyliki. Jeżeli ta Sekcja, wiedząc 0 za- 

machu na skarbiec Bazyliki, ukrywała to 

przed społeczenstwem, postąpiła bardzo 

brzydko; jeżeli zaś nic nie wiedziała o 

tem, wykazała tak kompromitujące nie- 

  

katolików i kultury 

wszystkich mieszkańców Wilna różnych 

wyznań. 

Dlatego też Bazylika, jako skarb kul 

liwości wogóie 

tury polskiej na wschodnich rubieżach 
Rzeczypospolitej, nie jest własnością 

prywatną jednostki, nie jest tylko włas- 
nością Kurji Metropolitalnej, ale jest, 
jak już zaznaczyliśmy, skarbem, należą- 

cym do ogółu. 

  

Naprawa złotogłowiu 
We środę bawiła w Wilnie przybyła 

z Warszawy 1a zaproszenie Wileńskiego 
Urzędu Konserwatorskiego p. Bułhaków- 
na, która w ciągu szeregu lat dokonała 
naprawy wielu najcenniejszych gobcli- 
nów i tkanin, pracując jako konserwa- 
torka państwowych zbiorów sztuki i 
jest na tem polu wprost znakomitości. 
P. Bułhakówna wraz z kanonikiem Ci- 
chońskim i p. konserwatorem drem Lo- 

dołęstwo, że powinna być niezwłocznie 
rozwiązana. 

Społeczeństwo chce i musi wiedzieć 
o tem, co się dzieje z Bazyliką i w Ba- 
zylice, ale dotychczas wszelkie wiadomo 
ści trzeba było wydobywać tylko podstę 
pem lub po głośnych protestach. 

Trzeba się zdecydować: albo robo- 
ty w Bazylice i cała akcja ratownicza 
mają posiadać charakter konspiracyjny, 

Królswej Barbary 
rentzem zbadała złotogłów z odnalezio- 
nej po trzystu latach w podziemiach na- 
szej Bazyliki trumny królowej Barbary 
Radziwiłłówny. Postanowiono, że kon- 
serwacja, która potrwa około miesiąca, 
przeprowadzona będzie w kwietniu rb. 
przez p. Buihakównę w Wilnie. Dzięki 
temu cenną pamiątka będzie uratowana i 
zachowana dla przyszłych pokoleń. 

—=0-0-0— 

— wówczas Komitet 

być rozwiązany, — albo 

odwołuje do ofiarności społeczeństwa, 

muszą być wykluczone raz na zawsze 

czyny, niezgodne z wolą ogółu. 

obywatelski musi 

też, jeżeli się 

  

Rzucono hasło: „Ratujmy .Bazylikę!'* 

— ale dziś to hasło zaczyna już wyma- 

gać komentarzy: przed czem, lub przed 

kim? Groźna była powódź, ale, jak wi- 

dzimy, nie mniej groźne jest niedołęstwo 

lub lekkomyślność ludzka!... 

  

dzieł sztuki, przekazanych przez ofiaro- 

dawców pieczy duchowieństwa, — rodzi 

' nas bezbrzeżny smutek. 

I gdybyż naprawdę zachodziła po- 

trzeba giezwykłych ofiar, gdyby właśnie 

Kurja Metropolitalna nie miała żadnych 

źródeł do zasilenia kasy Koimitetu Rato- 

wania Bazyliki!.. 

Wyjątkowe ofiary muszą być wyni - 

kiem wyjątkowych okoliczności, jedno- 

czących cały naród we wspólnym roz- 

pacznym wysiłku! 

Znamy z naszych dziejów takie mo- 

menty!.. Ogołacano skarbce kościelne ze 

złota, srebra i drogocennych przedmio- 

tów w okresie „potopu* szwedzkiego, i 

podczas insurekcji kościuszkowskiej, i 

w okresie powstań narodowych... Wów 

czas można było mówić: „Nie czas żało- 

wać róż, gdy ploną lasy“ , — ale dziś?.. 

Gobeliny, znajdujące się w Bazylize 

wileńskiej, mają podwójną wartość: ja- 

ko dzieła sztuki i jako ofiary. Nie wol- 

no narodowi, uważającemu siebie za 

naród kulturalny, pozbywać się bez о- 

statecznej potrzeby niezwykłych dzieł 

sztuki; nie wolno narodowi, który ma 

tak bogate przeżycia w dziedzinie ducha, 

z lekceważeniem patrzeć na chociażby 

I i] 

O samym pomyśle sprzedania gobeli 

nów cóż można powiedzieć? Przed dwo- 

ma dniami, po otrzymaniu zapewnienia, 

że sprzedaż się nie odbędzie, skreślili- 

śmy swe uwagi na temat tak barbarzyń- 

skiego pomysłu, — co dzisiaj dodać do 

tych słów?.. 

To, że pomysł taki powstał w łonie 

Kurji Metropolitalnej, to, że najczcigod - 

niejsi kapłani katoliccy całkiem poważ- 

nie potraktowali projekt sprzedania 

  

Polska potega obrony krajowej 
Mewa wiceministra Składkowskiego na komisji sejmowej 

WARSZAWA PAT. — W dyskusji na sej 
mowej komisji budżetowej nad budżetem Mini- 
sterstwa Spraw Wojskowych jako pierwszy za 
brał dziś głos pos. Czetwertyński - (Kl. Nar.), 
który omawiając wysokość budżetu, oświad- 
czył, że Klub Nar. stoi na stanowisku, iż 
wojsku trzeba dać na rok przyszły to, co mia- 
ło ono w roku ubiegłym, w postaci tego sa- 
mego materjału. Jeżeli jednak ten materjał jest 
o 30 czy o 50 proc. tańszy, to należy dać 
wojsku na tyle procent mniej pieniędzy. 

GDAŃSK CENTRALĄ ANTYPOLSKIEGO 
SZPIEGOSTWA 

Pos. Tebinka (BB) polemizował z poglą- 
dami posłów PPS w sprawie budżetu wojsko- 
wego oraz z poglądami posła Arciszewskiego 
na kwestję szpiegostwa. 

Nawiązując do niedawnego procesu szpie- 
gowskiego w Gdyni, pos. Tebinka stwierdził, 
że centralą szpiegostwa przeciw Polsce jest w. 
m. Gdańsk. Różni urzędnicy w w. m. Gdań- 
sku są członkafni niemieckiego wywiadu, a 
komisarz policji szefem tegoż wywiadu. Dalej 
przez palce — mówił pos. Tebinka — patrzeć 
na to nie można i trzeba wreszcie tak silnie 
uderzyć pięścią w stół, aby Gdańsk, współży- 
jacy z Polską, zaprzestał tolerowania tej ak- 
cji. 

: Po wyczerpaniu listy mówców zabrał głos 
p. wiceminister spraw wojskowych gen. Sta- 
woj - Składkowski. 

Mowa v-min. Składkowskiego 
KRAJOWA PRODUKCJA UZBROJENIA 

Pan wiceminister pokazuje na wstępie wiel 

ką ilość wykazów, obrazujących linję rozwoju 

produkcji i innych działań resortu MSWojsk. 

Powstały nowe zakłady pyrotechniczne, — 

gdzie dokonywa się przeróbki dawnej amini- 

cji austrjackiej i francuskiej z czasów wojen- 
nych. Wykazy ilustrują wzrost produkcji krajo 

wej i zmniejszanie się zakupów zagranicą — 

Od roku 1925 wydatki krajowe górują nad za 

granicznemi i to zwiększa się coraz bardziej 
na korzyść produkcji krajowej. W tym roku 

mamy już na 138 miljonów zakupów krajo- 

wych, a tylko na 8 miljonów zagranicznych.— 

W następnym roku będzie już tylko 1 milion 

wydany zagranicą, a więc to jest wielki triurmi. 

Wojsko opanowało już produkcję uzbrojenia 

piechoty, a co do artylerji, jest to kwestja naj 
bliższych lat. Potrzeby w dziale materjałów 

wybuchowych przemysł krajowy zaspakaja jeż. 

w 100 procentach ,z pewnemi małemi wyjąt- 
kami. W obronie przeciwgazowej mamy nowy 

typ maski polskiej i nowe ubranie przeciw - 

iperytowe. 

(Tu wchodzi na salę żołnierz, ubrany w to 

ubranie i maskę). 

Pan wiceminister objaśnia konstrukcję ma: 

ski i ubioru. Maska kosztuje 30 zł, a ubra- 
nie 55 zł. Ceny przedmiotów uzbrojenia 

mówił dalej p. wiceminister — obniżyły się. 

Oszczędność na karabinach maszynowych о- 
siągnęła 51 zł. za sztukę w ciągu 4 lat. Nabój 
karabinowy, który w 1930 roku kosztował 31 

groszy, obniżył swą wartość do 24 gr. 

LOTNICTWO 

Następnie dokładne dane dawał p. wicemi- 

nister Składkowski o postępach w dziale ae- 

ronautyki, W produkcji lotniczej Polska stała 

się samowystarczalna, z wyjątkiem pewnych 

surowców, których w kraju się nie wytwarza. 
Sukces polskiego płatowca myśliwskiego spra- 

wił, że teraz podrabia się go w całym świecie. 
Siłniki zagraniczne już w roku 1928 nie były 
zakupywane. Wyrabiamy je sami, a tak samo 

części zamienie tak, że zwiększa się wydaj- 

ność silników. Budżet lotniczy Polski jest 10 

rzało w krajowych wytwórniach. 

razy niższy od francuskiego "wyniki jednak wprowadzane przez dowództwo, muszą być 

naszych wysiłków na tem polu są lepsze, niż specjalnie ogłaszane i każdy szeregowiec mti- 

w innych krajach. si mieć zapisane w swej karcie, że to się sta- 

Następnie p. wiceminister przedstawił staty ło. Za szpiegostwo R WSE Ai sądu do- 

stykę przyczyn wypadków lotniczych, przy- raźnego istniała i_ istnieje. Ambicją naszą jest 

czem podał ciekawy szczegół, że w roku 1930 —' kończy wiceminister gen. Składkówski 
Fokker z powodu pożaru nie mógł dostarczyć nietylko dorownalie potrzebom dnia dzisiejsze 

ela — Pa- go, ale i zapewnienie na stałe bezpieczeństwa 

spokoju Rzeczypospolitej. Osiągnąć to mo- 

pracą. Wojsko jest oży- 

płafowców na linji lotniczej Bruks 

ryż. Uczyniła to firma Plage i Laśkiewicz 
te płatowce są dziś w użyciu. Statystyka wy ' 

padków w naszem lotnictwie wykazuje, że 3 8 a dąžy do tego, 

ilość wypadków w porównaniu z iłością lotów AŻEDY „nietylko spełnić „Swój obowiązek, ale 

jest mniejsza w lotnictwiej wojsk., niż w cy. Zdobyć szacunek i miłość narodu. 
wilnem, natomiast w porównaniu 'zdlością godzina _ POLSKIE CZOŁGI, SAMOCHODY, 
lotu stosunek jest lepszy w lotnictwie cywil- MOTOCYKLE | SILNIKI 
nem. WARSZAWA PAT. — Zapowiedzia- 

BUDOWNICTWO WOJSKOWE n y na wczorajszem posiedzeniu komisji 
AKC budżetowej przez pana wiceministra 

Następnie p. wiceminister przedstawił spra- spraw wojskowych Składkowskiego ро- 
wy budownictwa wojskowego, zaznaczając, że paz czołgów, motocykii i silników, roz 
braki zakwaterowania są jeszcze duże, zrewido począł się na podwórzu garażowem Sej- 
wano szereg niedogodnych umów  czynszo- mu o godz. 9 min. 30 przy licznym u- 

wych. Dalej p. minister zauważa, że jeżeli dziale członków komisji. 

ktoś noże budować, to teraz jest właśnie czas Pokazano opony samochodowe „Sto - 
na to. Metr sześcienny wypala 36 zł. Za 2500 mil“, wyrobu krajowej tabryki poznań- 

zł. buduje się mieszkanie dla podoficera, zło- skiej, silnik loiniczy, całkowicie wykona 
żone z przedpokoju, kuchni i dwu pokoików. ny w naszych zakładach lotniczych, da- 
Žo jest rzecz niebywała. Pozatem daje się pra lej motocykli CWS. powszechnie używa- 

cę bezrobotnym. Za pieniądze w ten sposób ny w wojsku i policji, czołg lekki wy- 

zaoszczędzone kupuje się armaty, które zosta- wiądowczy T. K., niezmiernie zwrotny i 
ły zamówione. Buduje się szczególnie na po- szybki, chluba naszej armji. Dalej czołg 

BO Ewa: „Dickersa”, należący do kategorji sztur- 
ŻYWNOŚĆ, UMUNDUROWANIE, mowych. Wkrótce wszystkie części skia- 

ZDROWOTNOŚĆ. dowe i 

Dalej p. wiceminister zaznaczył, że konser- 

wy dla żołnierzy są obecnie tak dobre, że są £ 
do użycia jeszcze po 6 latach. Puszki blaszane 
do konserw wyrabia się obecnie w kraju, gdy 

dotąd sprowadzało się je z zagranicy. 
W zakresie umundurowania dąży się do 11- 

lepszenia jakości i do wyrobów wyłącznie z 
surowców krajowych. Potanienie produkcji wy 

nosi w niektórych wypadkach 40 proc. W ro- 
ku przyszłym przewidziane jest jednak pewne 
podrożenie, gdyż przeszliśmy z bawełny na 
len. Zdrowotność w armji jest zupełnie zado- 

walająca, o czem świadczy zmniejszenie % ‹ NOMINACJE W SĄDOWNICTWIE 
liczby zgonów i zachorować. 

WARSZAWA 19 — I. (tel. własny):— 
MARYNARKA Prezydent Rzeczypospolitej mianował w dniu 

Przechodząc do spraw marynarki p. gene- L z m. a: a 
5 * . aborowskiego wice L > 

rał podkreślił, że program rozbudowy tloty na cyjnego w Warszawie, p. Bronisława Gacka, 

ustalony okres zrealizowany został w zupełno- sędziego S$. Apelacyjnego wiceprezesem tegoż 
ści. Buduje się obecnie cztery poławiacze min, sądu oraz około 30 asesorów sądowych sę- 
i to we własnych stoczniach. Amunicję potrze dziami grodzkimi. 
bną dla marynarki będzie się również wytwa-  ZATARG HONOROWY POMIĘDZY 

POSŁAMI 
Co do sądów doraźnych, to p; wiceminister WARSZAWA 19 — I. (tel. własny): — 

wyjaśnia, że powstały one w wojsku na skutek Jak się dowiadujemy, w związku z incyden- 
tego, że wobec wprowadzenia nowego kodel-- oj midl udac RA A 

а miedzy poslei 
su karnego trzeba było do niego dostosować Tebinką a pos. Arciszewskim Dosi 7 Tebinka 
kodeks karny wojskowy. Sądy te muszą być skierowuje sprawę na drogę honorową. 

Nowy pancernik niemiecki 
BERLIN PAT. — W dniu 19 bm. spu „B“ i „C*, z których jeden „B'* — zo- 

szczony został na wodę zbudowany w stanie spuszczony na wodę już w dniu 1 
stoczni kilońskiej pierwszy pancernik nie kwietnia rb. Na dzień ten przygotowy- 
miecki „A”. Pancernik ten wypłynął na wane są uroczystości morskie, któ- 
pierwszą próbną podróż ćwiczebną pod rych kulminacyjnym punktem będzie o- 
ilagą handlową, kierując się na wody ficjalne przyjęcie prze marynarkę wojen- 
duńskie. W tej samej stoczni budowane ną pancernika „A Deutschland". 
są dwa dalsze pancerniki niemieckie — — о — 

Tal i 
žemy sprawnošcią i 

wione najwyższą ofiarnością i 

ielskie. LĄ 
Następnie pokazano samochody „Sau- 

rera“ ciężarowe, autobusy wyrabiane 
całkowicie w kraju, oraz samochody pol- 
skiego -„„Fiata' różnych kategoryj. Pan 
wiceminister oraz informujący oficerowie 
podnosili coraz większe uniezależnienie 
się naszego przemysłu w tym zakresie 
od przemysłu zagranicznego i coraz lep 
sze możliwości, jakie się otwierają 
przed naszym przemysłem. 

gasienice tego czołgu wyrabia- 
ne będą w kraju, wypierając wyroby an- * 

najskromniejsze ofiary, złożone w koście 

le ku chwale Bożej i z myślą o upięk- 

szeniu drogiej świątyni!... 

Bo i jakże ustalić granice dopu- 

szczalnego?.. Dziś przehandlujemy gobe 

liny, jutro będziemy sprzedawać obrazy, 

malowane przez mistrzów światowej sła 

wy, pojutrze wyniesiemy na rynek orna- 

ty z przed paru wieków, — a do czego 

dojdziemy, któż wie? 

Gdyby nieunikniona się stała tragicz- 

na sprzedaż gobelinów lub innych skar- 

bów z Bazyliki, musiałoby to być wyni- 

kiem rozpacznej sytuacji całego społe- 

czeństwa, któreby nie miało przed sobą 

żadnego innego wyjścia. Dzień sprzeda- 

nia skarbów wówczas byłby dniem po- 

wszechnej żałoby... Musiałaby panować 

powszechna świadomość, że innego wyj 

ścia niema, nie może być... 

Jeżeli zaś tego przeświadczenia nic- 

ma i nie może być, — dzień barbarzyń- 

skiego wyzbycia się bezcennych dzieł 

sztuki będzie tylko dniem ponurej kom- 

promitacji, dniem klęski... 

Czy za cenę klęski można odnieść 

zwycięstwo? Czy uratowanie murów 

Bazyliki kosztem spustoszenia w skarb- 

cu Bazyliki będzie właściwem uratowa- 

niem Bazyliki?.. 

Przecież jeżeli tylko zapomocą dela- 

rów zaczniemy szacować wartość Bazy- 
liki ze wszystkiemi jej skarbami, może 
dojdziemy do przekonania, że ratowanie 
murów „nie opłaci się”, że lepiej już 
przenieść ołtarze, grobowce, obrazy i 
skarby do innego kościoła i zacząć spo 
kojnie przyglądać się rozpadającym się 
gruzom. : 

Ratujmy Bazylikę w jej wspaniałej 

  

całości: nietylko mury, lecz i 

skarby, jakie ona posiada!.. 

Ratowanie jedną ręką i rujnowanie 

drugą do niczego dobrego nie doprowa- 

dzi!. W. Charkiewicz. 

i ORW ZZERASZNOO O EOOTOEOWOSDOE ZZA 

WYROK W SPRAWIE WŁ. STUD- 

NISKIEGO 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 19 bm, 
wieczowem 'w. Sądzie Grodzkim w Warsza- 
wie zapadł wyrok w sprawie prof. Włady- 
sławia Studnickiego, oskarżonego o zniesła- 
wienie wojewody śląskiego dra Grażyńskie 
go w związku z jego działalnością urzędo- 
wą. — Prof. Studnieki skazany został na 
trzy miesiące więzienia, Kara została prof. 
Studniekiemu darowalna ma mocy amnestji. 

POSIEDZENIE SENATU 

WIARSZAWA. PAT, — Plenarme posie- 
dzienie Senatu odbędzie się we środę dnia 
25 bm. o godz. 16-tej. 

W sobotę dnia 21 bm. odbędzie się po- 
Siedzenie komisji oświalłowej. Na porządku 
dziennym znajduje się rządowy projekt u- 
stawy o, szkołach akademickich. Na posie- 
dzeniu tem komisja wysłucha opinji zapro- 

szonych rzeczoznawców. Sprawozdawcą pro 
jektu jest, jak wiadomo, poseł prof, Czuma. 

SPRAWA „POLONJI* PRZED SĄDEM 
HONOROWYM SENATU 

WARSZAWA. PAT. — Marszałek Sena 
tu, zgodmie z ant. 95 regulaminiu, powołał 
sen. Zygmunta Jundziłła na zastępcę imte- 
resów publicznych w sprawie przed sądem 
homior. Senatu, wszczętej ma prośbę sen. 
Targowskiego, w związku z zanzutami, po- 
stawionemi pnzez dzieninik „Polonia“, 

WIELKI POŻAR WE LWOWIE 

LIWÓW. PAT. — W dniu 19 bm, wiczes- 
mym. nanikiem wybuchł wielki pożar w ma- 
gazymaich fabryki kant do gry, wyrobów 
papierowych i litografieznych „Kartalit”. 
Spłomął częściowo magazyn tej firmy, za- 
wierający duże zapasy kart do gry oraz pra 
sowanego papieru. Do tej pory zdołano u- 
stalić straty w wysokości 300 tysięcy zł. — 

wszystkie 

  



  

SILVA RERUM 
Polska Zbrojna (15) porusza bardzo 

ciekawe zagadnienie sposobu tytułowa- 
nia w wojsku w związku z niektóremi 
stopniami wojskowemi. 

Takim przedewszystkiem, jest stopień star 
szego strzelca, ułana i t.d. Jak dotąd — jedy- 
nie tyfko w artylerji mamy bombardjera, któ 
remu np kanonier bez trudu może meldować 
się „panie bombardjerze”. Zato w każdym in- 
nym rodzaju broni — wciąż są kiopoty, które 
nieraz już opisywano i które dają pole do 
„wynalazczošci“ poszczególnych szeregowych. 
Jak bo np. w piechocie ma się zameidować 
szeregowiec swemu najbliższemu " przeiożone- 
mu, czy starszemu: „panie starszy strzelczer'* 
To też w praktyce widzimy różne dowolności, 
z których bodaj najbardziej utartym jest zwrot: 
„panie drużynowy”. Tkwi w teim błąd podwój 
ny: starszy strzelec nie powinien być drużyno- 
wym (etatowo plutonowy), po drugie — za- 
sadniczo tytuiujemy według stopnia, a nie we 
dług funkcji (przecież np. nie mówi się „panie 
dowódco kompaaji!*) — W tytułowaniu przez 
starszych — niestety, jeszcze i dziś nieraz mo- 
żna posłyszeć horendalne „ireiter, zamełdujcie.. 
1 td 

Uwagi trafne i słuszne. Ale jakież 
można znaleźć wyjście?.. Jaką nazwę mo 
żnaby było wprowadzić zamiast „stai- 

szy strzelec?“ 
W braku innej lepszej czy nie nadawaiaby 

się dla tego stopnia w piechocie i kawalerii 
nazwa: „karabinowy? Przemawia za tem 
fakt, iż karabin (ręczny, czy maszynowy) jest 
giówną bronią piechoty i kawalerji. Starszy 
strzelec dowodzi obsługą rkm. w drużynie 
strzeleckiej. Nazwanie karabinowym —  strzeł- 
ca (ułana) wyróżniającego się z pomiędzy kųle 
gów, ewentualnie kandydata na podolicera 
-— byłoby bardzo właściwem, odpowiadając 
artyleryjskiemu bombardjerowi! 

Jeżeli odrzucilibyśmy karabinowego, to imo 
že „sekcyjay“, albo „przodownik“? 

Drugą nazwą, która jest niezgodna z 
treścią to — plutonowy 

Drugim stopniem 0 nazwie, niezgodnej z 
treścią — jest stopień plutonowego. Akurat 

właśnie plutonowy — ani w piechocie, ani w 
żadnej innej broni — nie jest dowódcą pluto- 
mu, ani (teoretycznie) nie powinien być nawet 

zastępcą olicera — dowódcy plutonu, gdyż i 

tu etat przewiduje sierżanta (wachmistrza, 0- 
gniomistrza) — pozostawiając  plutonowemu 
funkcję drużynowego (dziaionowego i. d.) 

Jeżeli nie możemy znaležė nazwy, ktoraby 

bardziej nadawała się dla tego stopnia — to 

jak sądzę z powodzeniem możnaby zamienić 

plutonowego na „podsierżanta*  (podwachmi- 
strza i t.d.) 

A trzecia ranga, sprawiająca pewien 
kłopot, to ranga podchorążego: 

Wreszcie: stopień „chorąży” i tytuł „pod 

chorąży”. Tak się dzieje obecnie, że prawdzi- 
wy chorąży nigdy nie bywa przedtem podcho 
rążym i naodwrót — podchorąży omija zaw 

sze stopień chorążego. Do niedawna będący na 
wymarciu, a obecnie przywrócony stopień cho- 
rążego — oznacza starszego podoficera, peźnią 

cego odpowiedzialne funkcje, często obowiązki 

przewidziane dla olicera młodszego. Jest on 

niejako zastępcą oiicera, to też wydaje mi się 
najwłaściwszą - @@ tego stopnia, propono- 

wana przez jednego z dowódców pułków do 

piechoty, nazwa staropolska, — „namiestnik". 

Zupełnie dobrze brzmi ona w tytułowaniu i 

nawiązuje do historycznej naszej tradycji („na 

miestnik chorągwi"). 
Natomiast podchorąży (chociaż to tyluł 

tylko) — powinienby logicznie przejść kiedyś 
z czasem przez stopień rzeczywisty chorążego, 
tak jak podporucznik awansuje na porucznika 
a podpułkownik — na pułkownika. 

Uwagi te niezawodnie są słuszne i 
zasługują na zastanowienie się nad niemi. 

A więc — przyszły panie karabino- 
wy, życzę ci awansu nietylko na podsier- 
żata, ale nawet na namiestika!.. | 

Ale, jeżeli już ma się zjawić staro- 
polski dostojny namiestnik, czy nic 
wskrzesić i hetmanów?... 

Gazeta Polska (18) podaje staty- 
stykę małżeństw mieszanych w Polsce: 

Najodporniej pod tym względem trzymają 
się żydzi, wśród których małżeństwa mieszane 
wynoszą zaledwie 0,1 proc. ogólnej ich ilości 
wśród nowożeńców tego wyznania, drugie iniej 

it 
STI EEG LSE 

Fiota k 
Na środzie literackiej dnia 18 stycz- 

nia Janusz Stępowski, utałentowany po- 

eta i powieściopisarz, wygłosił odczyt, 

który ze względu na formę i obrazo- 

avošė naležaloby nazwać poematem, o 

Bałtyku polskim i 0 tęsknocie Włady- 

sławie V do morza. Zamiast recenzji, 

pełnej uznania dla poety, oto z odczy- 

tu fragment, który jest porywającą cha 

rakterystyką króla, nierozumianego 

przez naród. j. w. 

  

    

Był jednak wonczas w Polsce jeden 
wielki człowiek, który tę chwilę powrotu 
iloty na Wik mógł i pragnął przyśpie- 
szyć niezwłocznie. Król o sercu wspania- 
łem, bijącem mocno, jak tale morza, © 
twardy brzeg. Umysł, — ogarniający Eu- 
ropę myślą, jak ramieniem. Władca tysią 
ca możliwości. 

Urodził się królem szwedzkim. Już w 
pacholęcych latach widział bojarów, bia- 
gających go o przyjęcie carskiej korony 
i panowanie na Kremlu. Nic mu nie 
było dziwne, a wszystko najzupełniej pro 
ste i bliskie urzeczywistnieniu. 

Świat mienił się przecież w kalejdo- 
skopie 30-letniej wojny. jedna Polska, 
jakby stworzona do cudownych zwy 
cięstw, gromiła w bitwach  10-kroć sil- 
niejsze armje. Tak było pod Kircholmein, 
pod Kłuszynem, pod Chocimem. Bitwy 
ie o nieprawdopodobnych  rezultatac“, 
okryły oręż polski światową sławą. W 
onczas budziły przerażenia w Konstanty 
nopolu a podziw w Rzymie i Madrycie. 

Wszystko to otwierało przed berłcin 
króla polskiego sazamu tajemnic, dla in- 
nych zamknięty. 

' To też od kolebki towarzyszyła te- 
mu wybrańcowi łosu nadzieja dokona- 
nia czynów na miarę Giganta. Otaczaty 

rólewska 

SŁ ow o 
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Ną scenie — obrazki wyrwane z życia. LU- 

DZIE PRZED KRATAMI. Tańce: R. Radwan, 
i H. Rymkiewiczówna. Śpiew: Skorukówna. 

Na pierwsze seanse ceny zniżone. 
  

  

PODZIĘKOWANIE 

Wielce Szanownemu Profesorowi Kotnelo- 
wi Michejdzie za dokonany nader poważny za 

bieg chirurgiczny oraz personelowi Kliniki Chi- 

rurgicznej USB, a w szczególności dr. Hele- 
nie Maciejewskiej, dr. Wierze Gilelsownie i 
siostrom za troskliwą opiekę składam tą dro- 

gą szczere i gorące podziękowanie. 

Inż. Roman Antonowicz. 
  

  

sce zajmują prawosławni z 1,7 proc. dalej 
tz.-katolicy — 2,3 proc, greko katolicy — 8,8 
proc. i ewangelicy 11,6 proc. 

Katolicy, zawierający związki małżeńskie 
z osobami innych wyznań, żenią się głównie z 
greko-katoliczkami (72,3 proc. ogólnej ilości 
małżeństw mieszanych wśród  rz.-katolików), 
następnie z ewangeliczkami (17,4 proc.). Na- 
tomiast mężczyźni innych wyznań przy zawar 
ciu małżeństw mieszanych żenią się przeważ 
nie z rz. katoliczkami, tak więc greko-katolicy 
zawarli z rz. kateliczkami 98,9 proc. ogólnej 
ilości małżeństw mieszanych, prawosławni —- 
91,1 proc. ewangelicy — 88.0 proc. żydzi — 
50.0 proc. Na uwagę zasługuje, że małżeństwa 
gr. katolików z kobietami wyznania prawosław 
nego stanowią zaledwie 0,5 proc., małżeństw 
mieszanych, unici zatem, którzy stosuakowo 
dość łatwo całemi paraijami przechodzą na 
prawosławie, malżeństw mieszanych w tem wy 
znaniu unikała. Przytoczone cyiry odnoszą się 
do miężczyzn, ale dotyczy to z małemi odchy- 
ieniami i kobiet. Np. gr. katoliczki w 98,8 pre. 
małżeństw mieszanych wyszły zamąż za rz. ka 
tolików, prawosławne — 84,9 proc. ewangelicz 
ki — 92,1 proc. żydówki — 70.6” proc. i td. 
Siłą atrakcyjna zatem katolicyzmu u nas oka- 
zuje się największa, przewyższa bowiem sto 
sunek liczbowy innych wyznań wśród ludno- 
ści. LECTOR. 

EWTZEMCZHEB 

    

go wkoło nazwiska ludzi, na których 
można było śmiało budować świat nowy, 
wywalczony genjuszem woli i czynu: 
Żółkiewski, Chodkiewicz,  Koniecpolski. 
Sam wychował się na życiorysach Alek- 
sandra Macedońskiego i Henryka iv. 

Jak rzadko który z królów Polski, wia 
dał kilkoma językami. A gdy trzeba bytc 
umiał jednak mówić prosto, serdecznie i 
przekonywująco do żołnierzy. Na wypra 
wie moskiewskiej spowodował w ten Spo 
sób uciszenie buntu, jaki wynikł w obo- 
zie, z powodu niepłacenia poborów. Pod 
Chocimem, złożony ciężką chorobą, u- 
miał słowami przykazać wojsku litew- 
skiemu, aby słuchało rozkazów Lubomir- 
skiego, po śmierci Chodkiewicza. 

Przepadali za nim żołnierze, a koza- 
cy Konasewicza Sahajdacznego na pier- 
wsze jego skinienie ciągnęli za nim ze 
wszystkich koszów Niżu i  Zaporoža. 
Mógł ich prowadzić gdzie tylko chciał 
na Szeika pod Smoleńsk, na sułtana Os- 
mana pod Chocim, na Gustawa Adolłta... 

Zawsze mu przynosili w koczanach zwy- 
cięstwo. I napewno nie byłoby  rebelji, 
Chmielnickiego i Tuhaj-Beja, gdyby czło 
wiek ten nie przeżył podczas polowania 
jedną szaloną jazdę po wartepach i ma- 
nowcach w okolicach  Mereczu i nie 
zmarł o kilka lat wcześnie w 1648 r. 

W młodości odznaczał się tym buj- 
nym temperamentem, dla którego wszyst 
ko działo się za powoli. Pomysłowość i 
ciągła inwencja inspirowały go do wy- 
konania powziętych zamiarów. Na razie 
cheiał podpatrzyć stulice oblicze Europy. 
Wybrał się więc w podróż. Zwiedził 
Nizzę, Wiedeń, Salzburg, Monachjum, 

Trevir, Kolonję, poznał w Belgii Ant- 

   

„Chodziłem po świecie, zbierałem 
piqfiki* — tak mówiią dzieci w grze w Cen- 
zurowamiego. I ja chcę dziś ziobić Cenzu- 
rowaniego ii powtórzyć ploteczki o tym, któ- 
ry jest uosobieniem Kryzysu — Selkbwestna 

worze!, 
Kilo w przediwojeniniych 

znali albumu Amdiriollego. 
Były tam ilustracje Świąt ma wisi: 

stoły łamiące się pod obfitością dań, prze- 
cażone gospodymie, którym :babkii krzywo 
wo wyrosły, kuligi wesołe i polowania. 

Jakże imaczej jest teraz! Jak madciąga- 
jąda mad! dajrizałe ziblożie gnaldowa chmura, 
talk mad! wisią zawisnaąjł cień |prizerażający, 
olbrzymi cień sektwestirałtioria. 

Mileszkańcy miasta nie potrafią nigdy 
dbjść dia 'talkiego  wiymzeczenia się wszyst 

kiego — iwszystkich elementarnych — ро- 

czasach nie 

  

Najzasłużeń 

tnzeb kulitturalniyich, do jakich doszli ludzie miód: zastąpi cukier!'* — Ale podobno bę- 
ma wsi. W ciągłej myśli 10 konieczności 
mpłacamia podatków i pnocentėw baniko- 
wiych. 

Autarkja — jak twierdzi Knickerbocker 

jest jednym z czynników: powstrzymują- 
cylch powmot Europy do mormajniegio stanu. 
A właśnie u nas ms iwsi kwitnie owa aiu- 

tatkja, czyli samdstystanczalność gospo- 
daricza jaknajdallej posunięta. „Herbaty — 
mówi wiaścicielka miałego: foltwiarlku, 
nie kupuję już ad jesiejni, : cukier też mam 

itydikio dla gości, ja sama piję kawę iwła- 
niego wyrobu z paldnego zboża, bez cukru 
oczywiście. I tak już u żydów: musiałam 
ma Święta wziąć ma kredyt aż ma 10 zł. 
Sól, natita, — bez 'tego niie można się obejść: 
— wizdłyłehała z żalem. „Trzeba zakładać 

pasieki, — witrąca ktoś przedsiębiorczy, — 

anie 

   

    

si wilni 
OSTATECZNE OBLICZENIA GŁOSÓW 

Poniżej zamieszczamy wyniki osta- 
tecznych obliczeń głosów, dokonane 
przez komisję skrutacyjną. Ogółem od- 
dano 6545 głosów, z czego 159 zostało 
zakwestjonowanych, pozostałe zaś 6486 
głosów rozłóżyły się, jak następuje: 

W dziale KAPŁAN: — KS. KAN. LU- 

BIANIEC 130% głosów. 
Ks, Klulesza 769; ikis Niawałk 767, iks 

Jaisiieński 631; ks. ame. Jalibinaylkowiski 207; 
ks. Kudhawslki! 203; ikis. bis, Michalkiewicz 
186; iks. W. Mieysmtowiicz 183; ks. Hry- 
miewidlaj 164; ks, Piuciata 162; arch. Teo- 
dozjusz 137; ks. Wioyczunmas 135; (ks. Кте- 
towicz 135; walb. Rubiasztejn 99; ks, Mil- 
fojwsiki 92; superijal. Jastrzębski 88; iks, 

Aichimowiicz 80; ks. Załw addki64; ks, Rogal 
ski 58; ks, Szuniewicz 54; (ks. Sledziew- 
ski 52; ks. Bulikieaica 50; ks, Lewidki 
50; madrab. Grodeński 45; ks. Krauze 41; 
Hacham Szapiszelł 32; iks. Bielański 31; ks. 

Kmita 30; ks. Falkowski 23; ks. Spenski 
23; ks, Talłoczko 23; ks, Nawirocki 20; ks. 

Maikainemiilaz 48; kis. Mościaki 18; kis. Sawic- 
ki 18; ks. Halecki 14; ks. Wilamiowski 14; 
Iks. Żaminiowiski 13; ks. Jeleński 12; po 11 
gl: ks, Hiebowiez, ks.  Macewicz; 
ks, Loppe 10; po 8igt: ks, Hry- 
miewieki; iks. Kleran; ks. Krawiec; po T 
gi: ks. Eydzialiowicez; kis. Kiraujalis; ks. 
Miawe'nikowiski; po 6 gł.: ks. Michniewicz; 

ks. Sopiočko; po 5 gł.: ks. Glatniowski; kks, 
fHniyloiiqwicz; ks. Kllimaszewiski; ks. Ko- 
zalk; ks. Rymkiewicz; po 4 glł.: Ikis. Chom- 

ski, kis, Dziaczkowitki ; (kis. Madiejewicz; ks. 
Markowski, ks. Kafarski, ks. Kisiel, ks. 
Sonigin; ks. Szypilea; lks. Żebirowski; po 
3 gł: ks. Czapilńskii; ks. Czeplawski; ks. 
Kmybitaskas; ks. Stankiewicz; ks. Rzy- 

melka.; po 2 gł.: ks. Adamowicz; ks. Alek- 
salmdrowicz; ks. Bairainomski; iks, Ozudek ; 
kis. Kulezycki; kis. Luksza ; ks. Malenman; 
ks. Matuszkiewicz; Ikis, Saldowisiki; kis. Sliele- 
»wliiaz; (ks. Tyczkowski; po 1 gł. ks, ks.: A- 
bramowicz; Barański; Bekisz; Ozybinas; 
Wiiiet ; Hamaiiinaowiicz; Izrael, Kapp, Kowal 

czuk; Kmsblewski; Lewłosz; Mazakiewiicz; 
Niemiro, Nowicki, Olszański, Uszyłło, Wi- 
diarwi 

W dziale UCZONY: 
ZDZIECHOWSKI 2506 głosów, 

'Pp: Wiładłyczkio 1194; Pigon 423; Par- 
czewski 391; (Kościallkoniskii 193; Luto- 
sławski 132; Bossowski 90; Rose 86; Szy- 
mamńsiki 80; Ehrenkireutz 72; Towmiański 
54; Jalkowiidki 51; Karaffa - Klorbutt 49; 
Gimbutt; Iks. iPuciata po 41; Srebrmy 39; 
Massonius 37; Ruszczyie 35; Safarewicz 35; 
Falkowski; Zdajnłowilecz po 33; Hiller 29; 
Studnicki Wac.; Zawadzki po 27; ks. Świir- 
Skli 24; Tnzebiński 23; Otmębski 22; Uziem- 
bło 20; Gyniński; Śwłianiewicz po 17; Fe- 
donowicz; Jenzy Orda po 16; Sledziewslki ; 
Sitalszewisiki po 15; Niemimo; Stefanowicz 
po 14; po 13 gł.: Limamiowskii; Oko; Waś- 
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werpję i Brukselę, we Włoszech Rzym 
i Wenecję. 

Był takiej urody, że we Wiedniu na 
dworze Ferdynanda Il wszystkie senty- 
tymentalne księżniczki, zakochały się w 
nim nazabój; gdy raz przyszło do balu, 
— jak się wyraża Stefan Pac — „sanie 
panny kawalerów brały i nadmordowa- 
ły królewicza jegomości, bo go prawie 
z rąk nie wypuszczały*. Gdy potem ów 
tancerz wiedeński miał się żenić w War- 
szawie, cesarz przysłał mu do wyboru 
portrety szesnastu arcyksiężniczek, król 
angielski miniaturę Elżbiety Palatynów- 
ny, uznanej naówczas za europejską pię- 
kność, a dwór francuski podobizny pię- 
ciu księżniczek czystej krwi. 

Takim widzimy Władysława IV w 
portrecie Rubensa, urodziwego, męskie- 
go i stanowczego w rysach twarzy, о 
wyrazie wodza zdobywcy, pewnego 
zwycięstwa, jak samego siebie. 

Nie było w nim nic z ojca, prócz nie- 
szczęśliwej krwi Wazów, nad którą za- 
ciążyło przekleństwo wydziedziczenia i 
bezskutecznego dobijania się 0 tron 
Szwecji. Gdy Zygmunt lubił w wolnych 
chwiłach bawić się piłką lub alchemią, 
Władysław chętnie przebywał w samot- 
ności nad studjami. Lotny jego umysł 
stałe podróżował... Aby kiedyś tę podróż 
wyobraźni uprzystępnić, zajmował się 
techniką. Interesowała go topografja, in- 
żynierja. Był matematykiem, cyframi o- 
bliczał zdolności twierdz, wytrzymałość 
mostów i budownictwo okrętowe. Znał 
się świetnie na artylerji, zwłaszcza, że 
balistyka wtedy przechodziła przez uno- 
wocześnienia. 

Pewnego razu w swej podróży po 
Europie zwiedził obóz pod Breda, naj- 
głośniejszą wówczas twierdzą holender- 
ską, obleganą przez Hiszpanów. 

Po obozie oprowadzał go generał 
Don Luyz de Velasco. 

Nie go tak nie zajęło, jak technika 

kowski; Wiróblewski; Wiysłouch; po 12 gł.: 
Ohodymicki; Miodelski; Weinneich 9; po 8 

gł.: Alchimowicz, prof. Opoczyński; po T 
gl.: Leczyckij; Michejda; Świątnicki; po 6 
gl: Czapliński; Ehrenkreutzowa; Muszyń- 
ski; Wiienzyński; po 5 gł.: Czeżąsski; ks, 
Kucharski; Obst; Siengalewicz; Starościak 
WIŁ. Stłudnileki; po 4 gł.: Baliński; Bren- 
sztejni; Ejger; Glaser; Jundziłł ; Komarhniic- 

  

    

'ki; Koziel]--Paklliewiski ; Kiridl; Mackiewicz; 
Mienieki;  Moreloiwskii;  Niewodniczański ; 
Pelczer; Rabinowicz; Wiłamowski; Wil- 
czyński; Wiskonti; po 3 gł: Gryglewicz; 
Hermanowiiczówna; Mierzejewski; Niewia- 
domiski; Sumonokówna; Szapszał; Wałłaj- 
tis; po 2 gł.: Biržyszkia; Dmochowski; Dzie 
wulski ; Gultiowws/ki ; Januszkiewicz; Jasiński 
Konieczny ; Kosowisiki; Laidhiorwiicz ; Mierson ; 
Omleszkówzia, Ostmaxtki; Reicher; Samu- 
amis, Słonimski; Świemzyński; Sukienmieki 
Zajpaśnik; Żomgolłowicz; po 1 gł.: Bawa- 
uewijski; Borowski; Brzostowski; Byliński; 
Charkiewicz; Czarnkowski; Głixeli; are, 
Jalbnzykowski; Łastowski; Okulicz; Panej 
ko; Perkowski; Plewako ; Pitaszyński; Reut 
tówinia; Świacki; Szallit; Szteln; Tymiński; 
Woltejko; Żebnoiwski. 

W dziale PISARZ: 
MACKIEWICZ 1537 głosów 

Pp: Charkiewicz 820; Renuttówiaa 660; 

Święcidki 407; Romer - Ochenikaatska 390; 
Leczyckii 361; Dobaczewska 356; Wiyszo- 
minski 235; Itłalkiowiazówna 189; Łopalew- 
ski 146; Hulewicz 135; Życka 102; Zdzie- 

chiowiski 98; Gutlowslki 67; Obst 60; Stud- 

nieki Wł, 60; Rolicki 50; Hiirszberg 37; J. 
Mackiewicz 31; Wańlkowiez 28; Wienzyński 
27; Szantyr 26; Kiofbylińska - Mauliejų viska 

22; R, Mackiewilcz 21; Bujnieki 20; Włokul- 
sika. 20; Palszikilerwiicz 18; Hiemmamowicz 16; 

Rejzen 15; Uziemblio 14; Stanisławski 12; 

Kochańskii 11; Szyszkowski 11; Falkowski 
9; Hałabunda 9; Abramowicz 8; Gołubiew. 
8; Cywiński 7; Korsak 7; Jędnydhnowski 7, 
Słonimski. 6; po 5 gł: Śmianiewicz; Wioł- 
łejlkio ; Ziaigorski; po 4 g1.: Arcimowiiez; Ma- 

1 jwski; Pigoń; Podlecka; Rejzin; po 3 
Nieciecki; Perkowski; po 2 gł.: Ka- 

i; Kościałkowski; Kruszewski; Mar- 
Meiisgnigr ; Miłosz; (Pruszyński; 

iko; Tatelis; Wejjnreidh; Wienzbicki 
po 1 gł.: Akisztulewiicz; Bartoszewicz; Bos- 
sawsiki; Cymiński; Dawidowicz; Drużyłow- 
ski; Fllcryno; Gadomski; Gryglewiez, Hill 
ler; Jumosza; Kossowiczówna; Kubak, Ku- 
moń; Lachowicz; Limamowski; Lutosławski 
Markiiewilez, Miller, Moszyński, Niemojew- 
ski; Ochocki; Olechnoniiez; Ostrowski; 
Pamikiewicz; Parczewisiki; Pawlikowski; 
Petrusewicz; Piotrowicz; Ruszczye; Serli- 
kowski; Słotwiński; Snamski; Studnicki; 
Świiętonzecka; Szalit:; Tom; Zasztont; Zby- 

Obliczenie dalszych rubryk zamieści- 
my w numerze jutrzejszym. 
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prowadzenia obiężenia. I zdziwił się ogro 
mnie. Wśród wojska, panował wzora- 
wy porządek, cisza, karność. Pracowała 
tu olbrzymia piekarnia, w której wypie- 
kano dziennie 17.000 bochenków chleba, 
Obok osiem browarów produkowało pi- 
wo dla żołnierzy, Nieraz z westchnieniem 
wspominał o tem Wadysław: 

W obozach polskich, zwykłe pano- 
szył się głód i straszna nędza. Szlach- 
ta nie znała karności. Przychodziło czę- 
sto do awantur, bijatyk i odmawiania 
wodzom posłuszeństwa. Niewyplacanie“ 
żołdu szło tu w parze z odruchem złotej 
wolności. 

Gdy „Lew siwy”, jak zwano Chod- 
kiewicza, zażądał od jednego szlachcica, 
aby wyszedł na widetę — „Albotim kto? 
— odpowiedział szlachcic, — ciura, czy 
wywłoka? Przysiągłem bić się, a więc 
jestem od pola, a nie od stražy!“... 

Zato kazał Chodkiewicz takiego žo! 
nierza przywiązać do armaty i wystrze- 

lič. 
Nie cierpiat Chodkiewicz sprzeciwu, 

a wojsko jego znów nie znosiło nakazu, 
zwłaszcza, że było oparte na magnatach 
i dobrodziejach różnych chorągwi. Poi 
czas wyprawy na Możajsk, Marcin Kaza 
nowski, ufny w faworyzowanie króla, ca- 
łej jego rodziny, nie chciał uznać komen 
dy hetmana. Wtedy siwy lew ruszył ku 
niemu z tak strasznym krzykiem, iż ulu- 
bieniec królewski, umknął corychlej za 
plecy swych żołnierzy. Chodkiewicza por 
wała furja i nie mogąc dosięgnąć Koza- 
nowskiego, cisnął za nim buławą, A jed 
nak ten sam wódz, sławny z dyscypliny, 
nieraz musiał zawierać ze swymi pułko- 
wnikami konfederację, gdy nie wypłaca 
no żołnierzom poborów i wojsko przy- 
mierało głodem, z winy sejmów. 

W tych warunkach podwójną było 
sztuką utrzymać oręż w rękach i nim 
zwyciężać. 

Cóż mówić o panowaniu nad krajem, 

dzie podatek od ula!'* Momentalnie zai 1 
pał do zakładania pasieki istygłaie — 

Stamy, bardzo stamy dwór, czego nie wi- 

dzieł, czągo mie prizetrwiał! Stoi nad rzeką 
dcikoła rosną. olchy, na wilgotnej ziemi wy- 
rasta prędko iasek olchiowy. Właścicielo- 
wi wyznaczono podlałtek za park 400 zł. 
Niema tam ścieżek, przez gęste zarośla nie 
można się puizednzeć, — dzy Ко można maz- 
wać pawikiiem?  Ozemu wliaściciel nie wy- 
rąbał duzejw, jeżli mile chciali płacić za park! 
Mioże się miajwet mie domyślał, że te sneb- 

uzyste olchy będą go (tyle kosztować! 400 
zł. — to przecież cena 10 — 13 krów z 
cielakami (za kmolstę z cielakiiem płacą 30 
gł.) ! 

Nie mie zdoła zabić naszej, tutejszej 
gościnności, więc i teraz, gdy zajedziesz 
do dworu znajdzie się zawsze jakaś kura, 

czy indyk, chowtatnie „dla gości”, a poczci- 
wie zające iteż matiują sytuację, jak mogą! 
Humor (też dopisuje wszystkim i ta zalko- 

rzemionia, w siamyich sziachcicach żyłka do 
robienia „kajwiałów!”, do podrwiwalnia z 
jakiegoś kozła ofiammego. Danmiej taką 
«ofiarą dobrego humoru dziedzica bywał 0- 
nyg:niaił — rezydent, aibo pocieszmy żyd — 

pachciarz, który umiał wyzyskać iwesołość 
pana. 

W. kącie starego diworiku siadyjwal go- 
Głziniami całemi (pośpiech byłł witedy mie- 
izniamy) p. M., ma komodzie przykucnął ży- 
dek Ajzik Motyl, w ręku ma kij z długim 
Sznłunkiem, siedzi cicho, wpatrzony w pod 
łogę. „A eo, Motyl, będzie nylba? — pyta 
pam. — „Ot, ot, panie dżedżycu, już kluwia, 
aj, aj, piękny szczupak płynie". 

"Ta potrzeba podriwiiwania z kogoś zna- 
lała teraz inną ofiarę. Sekwestrator — 
ten bezwzględny człowiek, którego wszy- 
scy się boją — zarówino chłop, jak wła- 
ścieiel majątku. O miłm się mówi teraz 

S ie i przy każdej okazji. Jemu się 
płata figle, za które poltem mieraz drogo 
trzeba płacić, Ozasem się mówi o talkiim 
panu: „To porządniy ii względny człowiek. 
Qzęściej określenia — 5а niezbyt: pochlebne, 

„Mamy licytację 12-80“. — „A my 
18-go'. — Wszysey mają licytacje wyzna- 
czone. Nikt mie zjawia się, bo Kktóżby mógł 
kupić? Naweńh żydki z sąsiedniego mia- 
steczka mie mają pieniędzy. Więc sekwe- 
strator załbiera meble, każe odesłać wila- 
snem końmi gosjpodamza, jego  kamapę.. 
„Teraz my będziemy odpoczywiać ma Iniej!“ 
— driwi „dowejpnie* przy  przygnębionej 
pani domu, Gdzieindziej sizukia pod łóżkami, 

w szafach, 'w, skrytkach: „Muszą być dwa 

futra i srebrna cukiernica!" Mój Boże! — 
Właściciel 1000 hektarów musiał ukryć do- 
brze swe ostatmie skarby! 

— Tak, trzeba chować, — mówią wszy- 
sy, — a muż znajdzie sie milijoner“, co 
będzie miał 40 zł. mia kupno maszyny do 
Szycia,  kliłóra kosztowała 700 #!. Alblo za- 
biorą, zniszczą, 

— Jakie to futro? — pyta sekwestra- 
tor. — Czy pam nie widzi, — ito: jesilotry ? — 
sekwiestriator zapisał, wyznaczono licytację 
na futro na jesiofltach! 

— Widzę idzie sek westęralto, — iopiowia- 

da ta sama właścicielka, foliwanezku, 
chowam prędko czajnik miedziany i paito 
zimiowe. Dziurawy samowiatr — niech bio- 
ną, sileczkarnii też nie uratuję, ale eóż ro- 
bić z kmowami — wezmą miapewino, a cóż ja 
witedy zwobię ? 

I dodaje nawpół ze smutkiem, nawspół 
zę zdziwieniem: — Tak samo chowaliśmy 
wiszystiko, przed! Niemcami, alle teraz.... toż 
tio swoi? Bo pomyślcie, państwo, czy Ja 
mogę zapłacić zgórą 300 zł. podatików na 19 
ha? I nie mam mie do spizedamiia — zbo- 
ża. nawet nia wiłasne potrzeby nie wystarczy 
— z pięciu kóp żyta wymłóciłam 21 pudów 
— taki mieurodzaj. 

Dla przeciętnego — obywatela kryzys 

jest symonimem obcięcia dochodów, więc 
teraz wszysey się głowiią i dziwią, co 
znłaczy  „Kiryzysojwiy: dodatek |do (podatku 

    

  

i gdzie 

duma pańska krępowała każdy krok i 

każdą myśl rządzenia niszczyła w zarod 

ku. Być królem polskim nie należało do 

gdzie nie obowiązywały prawa 

rzeczy łatwych i przyjemnych z powo- 

du często przeżywanych upokorzeń. 

Despotyczny umysł Władysława ska 
zany był przeto na cierpienie w wię- 
zach jego polot przypominał skrzydła ra 
nione. jego wyższość polegała nieraz na 
tem, że w milczeniu znosił ciosy i uka- 
zywał twarz pogodną. 

I dlatego, nie można się dziwić, że 

tron, jaki mu jednomyślnie ofiarowano 
po ojcu, traktował, jako chwilowe miej 

sce i snuł raczej plany objęcia cesar- 
stwa nad Rzeszą niemiecką, a przede 

wszystkiem powrotu do upragnionej, spo 
kojnej, gospodarczej, malutkiej Szwe- 
cji, która jednak wtedy trzęsła całą pół 
nocną i środkową Europą. 

Raz w Szwajcarji, podczas przejścia 

przez górę św. Gotarda pomagał Włady- 

sławowi przy wspinaniu się na strome 

urwiska, góral zwykły, Szwajcar. Rozma 
wiali prosto, jak ludzie zwykli, nie wy- 
szukanemi słowami. Żegnając królewicza 

uściśnieniem ręki, góral ów darował mu 

piękną bryłę kryształu, na znak  braier- 
stwa. 

Morze, dalekie, wyniosłe na horyzon- 

cie; morze, skłębione burzami, o falach 
urwistych i jak góry niebotycznych, —-- 
oto szczyty, , ku którym się wspinał Wła 
dysław przez całe życie. Podali mu :ę- 
ce pracownicy żywiołu, których potęga 
ducha, złączyła się z jego braterskiem ra 
mieniem, — wielkim czynem tworzenia 

od podstaw: morskiej armady, grodów 

portowych i głosu dla bandery. 

Wśród nich Jan Pleitner, Belgijczyk, 

podał mu bryłę kryształu, — myśl wy- 

budowania nowego portu. 
Kiedyś w młodości swojej marzył 

W WIRZE STOLICY 
TRZASKAJĄCY MRóZ 

Ledwo się zachmurzy, gdzieś, ktoś, €oś 

— wylał za okno, już na Dobrej stoi kołejka 

bezrobotnych. Stoją przed urzędem, gdzie an- 

gażują ludzi do zmiatania śniegu, tylu jest «an 

dydatów, że trzeba zajmować miejsce w ko- 
lejce, nim śnieg spadnie. 

Widać, że nie dawne czasy, spadł już je- 

den śnieg, kapie drugi — nic, magistrat nie 

kwapi się z zamiataniem, niech napada więcej, 

wszystko! zbierze się za jednym zamachem bę 

dzie taniej. 

Piętnaście stopn: mrozu! Lombardy stwier 

dzają, że temperatrra wpłynęła dodatnio na 

wykup zastawionych futer. Sztubacy narze- 

kają: w Warszawie nie ma mrozu uprawnia- 

  

jącego uu pozostawania w domu. W Zakopa , 

nem przy 20 stopniach wolno nie iść do sz** 
ły, w takie szczęśliwe dnie, wszyscy, 7 re- 

sorami łącznie, spotykają się na nartac . jeżeli 
jest 18, to też hażia w góry bo może tan 
termometr jest zepsuty... | w warszawie są 

istoty, którym mróz dogodził. Białe niedźwie- 

dzie w Zoologu aż ryczą z uciechy. Latem — 

brudne, chude, zmęczone, leżały cały dzień w 

cie.iu albo w basenie z wodą. Teraz wesołe, 
rzeźkie, t"rzają się w Śniegu, skaczą po swym 

lodowcu. Gdyby jeszcze mogły upolować fokę 

lub zeżreć eskimosa, byłyby zupełnie szczęśli 

we. 

Gazeciarki, papierosiarze, tkwią dziełnie na 

swych posterunkach — zimno, nie zimno gaze 

ty i papierosy kupują. Zato sprzedawcy auto- 

matycznych kołnierzyków, niełamiących się 

stałówek, wiecznych piór po 50 gr. para, chu- 

stek do nosa, mydełek — znikli. Nie warto 

stać, nie kupuje się u nich bez takiej rozmówki: 

— Ile za to świństwo 

—- To jest autentyczny, angielski, mowo- 

modny kaleson — nie żadne świństwo! Książę 

z Balji innego nie nosi, jak mu takiego nie da- 

ja, to woli w łóżku cały dzień przeleżeć. 

— lle pan myślisz, że dam? 

— Połowę tego co warte, a więc jedne 

3 złote! 

— Udław się pan, daję 75 groszy. 
— Ha, ha, ha, może jeszcze mam dopła- 

cić panu pół snopka. 

— To siedź pan sobie ze swym towarem. 

— Panie, panie, nie odchodź, na — złoty 

dwadzieścia, złoty dziesięć, złoty pięć, no bierz 

pan. 
Kto w taki mróz zdobędzie się na taxie 

pertraktacje. Sklepy z konfekcją są zadowolo- 

ne, ruch nie jest większy, ale przynajmniej nie 
stoi przed drzwiami ten koszykarz i nie sprze 

daje 8 chustek za jeden złoty. 

A jak szybko wszyscy chodzą, niema te- 

go sterczenia na ulicy, jest ruch, gaz, życie — 

każdy pędzi, łeci, widać ma interesy! Naresz- 

cie! Karol. 

dochodowego? Jesłt toi bardzo intrygują- 
ca maga! 

Obecni waruszają mamionami — wszy- 
stlko jedno nie będzie można zapłacić, czy 
się talk nazywa, czy inaczej. 

— Ja już nie jeżdżę do miasteczka, — 
mówi jedna z pań, — bio to takie przykre, 
kiedy żydzi: proszą 0 zwrot. tych małych 
długów — a mie można im oddać, 

Żeby jeszcze dopominali się bezczelnie, 
iestiro, alle omii proszą, polkazują  makazy 
płatnicze, Im 'temaz źle! A i chłopi boją 
się sekrwiestriatora. 

— Do mnie przyszedł żyd, kłtóremm je- 
stem (winien 300 zł. prosił żebym mu od- 
dał choć połowę — więcej mie chea — 
bo teraz 100 zł. więcej warte miż dawniej 
300 zł. 

— A mas licytuje Bank: Ziemski! — Nas 
Bank Rolny! 

— Jeżeli ktoś przetrzyma te czasy — 
to już chyba mie nie potrafi go od ziemna 

oderwać, Obi, 

  

w salonach 

Oficerskiego Kasyna Garnizonowego 
Wstęp wyłącznie za zaprosz: nismi Zaproszenia można 
otrzym:ć w KOLE ROLNIKUW Zakretowa 23 m. 18 co- 
dziennie godz. 16 17 ivb u pp. Gospodyń I Gosrod. balu 
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Władysław IV o objęciu naczelnego do- 
wództwa nad flotą hiszpańską Filipa !V. 

Teraz, gdy skończył się rozejm Polski ze 
Szwecją, i wszystko przemawiało za 
wojną, opromieniony sławą zwycięstw 

osobistych nad Moskalami i Turkami, 

całą mocą ducha zwrócił się ku morzu, 

jakby w tym żywiole znalazł nareszcie 
przestrzeń na miarę sił i wielkich swo- 
ich wzłotów. Tu stał się głównodowo- 
dzącym akcji armady — własnej. 

Do dzieła zabrał się od podstaw, od 
tej piekarni w Bredzie, mogącej wypiec 
17 tysięcy chlebów dla wojska. 

Celem uzbrojenia Wiku trzeba było 
wpierw wybrzeże i teren morski poznać 
gruntownie. . 

Król technik miał godnych siebie po- 

mocników w inżynierach Światowej sła- 

wy. Getkauł, — zwany polskim Archi- 

medesem, choć był Niemcem z nad Re- 

nu, oddał Polsce wielkie zasługi, jako 
twórca sławnego Kudaku na Ukrainie. 
On to wykonał pierwszy szczegółową 
mapę Pucka i okolicy i udał się następ 
nie w przebraniū _ do Piławy, zajętej 
przez Szwedów, gdzie z równą drobiaz- 

gowością skopjował portowe  fortyfika- 
cje. Wróciwszy sporządził nadto plany 
Tczewa, Grudziądza i Gniewu, i pra- 

cę tę w postaci piętnastu cennych karto 

nów topograficznych ofiarował królowi. 
Jan Pleitner, znakomity architekt, 

kierownik robót ziemnych w oblężeniu 
Smoleńska, miał poruczone zadanie wy- 

konanie projektów obrony Pucka. 
Arciszewski Eljasz, brat słynnego 

Krzysztofa, zdobywającego właśnie Bra- 
zylję dla Holendrów, wziął się znów do 
przygotowania obrony Wisły i zbudo- 
wał most na łodziach pod Grudziądzem, 
opatrzony redutami. 

Tymczasem król odbył wiekopomną 
naradę z hetmanem  Koniecpolskim w 
sprawie wyboru miejsca dla budowy por 
tu przyszłej armady. Ciekawe, że już wte 
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Banda eszustów licytacyjnych 
WILNO. Polieja wpadła ma trop bandy 

zazekupniów ligytacyjoych, która od dłuż- 
szego czasu grasowałaą w salach licytacyj- 
nych. Osobnicy ci, dysponujący 'w miektó- 

rych bankach większemi sumami pieniężne- 
mi, grożąc wyśróbowaniem ceny, wyłudzili 
od osób, czyje mienie wystawione było na 

licytację większe datki. 
Działalność hijem lieytacyjnych była 

szkodliwą z jedniej strony dla osób licytowa 
nych, z drugiej zaś strony dla instytucji, 
które licytacje te wyznaczały i przeprosa 
dzały. 

Aresztowano kilka osób, 

Zbrodnia na wsi 
WILNO. — We wsi Kubaczki gminy hołu- 

bickiej mieszkał Konstanty Smiskowicz, zamoż 
ny który starał się o rękę Teodo- 

z binówny, córki sąsiada. 
z Teodozja D. wietkiej chęci do ślibu z nim 

«ie miała i gdy wprost odmówiła mu, Smis- 
%owicz wydebył rewoiwer i oddał do swej u- 

*RO 
@й Ка` 
*РТАТЕК     

    

  

Das Z Wschód słońca g, 7,42 

at Zachód słońca g 14,57 
Agnieszka 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE: 

Z DNIA 19 STYCZNIA 
Cisnienie średnie: 767. 
Temperatura średnia: —14. 

Temperatura najwyższa: —12. 

Temperatura najniższa: —16. 
Opad: ślad. 

Wiatr: wschodni. 
Tendencja: lekki wzrost ciśnienia. 
Uwagi: pochmurno, pada drobny śnieg. 

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

Naogół hmurno, miejscami drobny śnieg: 
Chlodniej. a silny pi Wileńszczyźnie 3 
—25 stopni), dniem umiarkowany mróz. Sła- 
be, chwilami umiarkowane wiatry wschodnie. 

ŻAŁOBNA 
— W drugą bolesną rocznicę śmierci Ś p. 

Władysława Hermana odbędzie się w dniu 2) 
bm. żałobne nabożeństwo w kościele św. Ja- 
kóba o g. 9 m. 30 rano, o OE ais 

  

— SEKCJA ABSOLWENTEK przy So 
dalicj; Marjańskiej Akademiczek zawiada- 
mia swych członków, że nabożeństwo żało- 
'bmie rozpocznie się dniia 21 bm. o godz. 6,45 
телю "w kościele św. Trójcy. 

: MIEJSKA 

— ROBOTY MIEJSKIE W ZIMIE. — 
Magistrat zatrudni w! najbliższym czasie 
kolejną part(ję robotników iw liczbie około 
300 osób którzy będą skierowami do projek- 
towamych ma okres zimowy mobót ziemnych. 

— PODATEK LOKALOWY. W nozsy- 
łanych obecnie nalkazach ma podatek loka- 
lowy, zawierających różny wymiar, uwzglę 
dmiame są również kwiantalne terminy płat- 
mości. Od wymian przysługuje 2-tygod- 
uiowy termini złożenia odwołania. 

AKADEMICKĄ 
— Sekcja Naukowo - Społeczna Koła Me- 

dyków urządza w piątek dnia 20 I. rb. o godz. 
20 min. 30 w lokalu Koła Medyków posiedze- 
nie naukowe, na którem kol. Włodzimierz Su- 
roż wygłosi odczyt pod tytułem: „Etyka lekar 
ska a rzeczywistość", 

— Z KOŁA POLONISTÓW. W piątek 
20 bm. o godz, 7mej iwiecz. odbędzie się w 
lokalu Kołą (Zamkowa 11) zebranie S.T.O, 
zmeferatem Putramenta pt.: „Żagary i pio- 
ny—tearja i pnaktyka”, Koreferat Maślińs.. 
kiego. Goście mile widziani. 

— 8, K. M. A. ODRODZENIE komuni- 
kuje, że w piątek dnia 20 bm. o godz. 18ej 
w lokalu Odnodzenia, odbędzie się I Zebra- 
nie junjorów. Obecność junjorów konieczna 
Goście mile widziani. 

kochanej dwa strzały, Strzały były cełne. O- 
biedwie kule utkwiły w głowie nieszczęśliwej 
dziewczyny, kładąc ją trupem na miejscu. Wi- 
dząc to, Śmiskowicz przyłożył sobie rewołwer 
do skroni i strzelił do siebie. 

Obie ofiary miłości przewieziono do szpita- 
la w Głębokiem, gdzie wkrótce zmarły. 

  

NIKA 
- ZARZĄD SODALICJI MARJAŃ- 

SKIEJ AKADEMIKÓW USB. zawiadamia 
czlonków, że w niedzielę dnia 22 bm, o g. 
9 iw (kościele św. Jama odbędzie się Msza 
św. z Komunją, poczem o godz, 10 51 10- 
kalu sodalic. (ul Wielka 64) Nadzwyczajne 
Zebranie Walne z referatem sod. J. Ro- 
dziewicza pt: „Prądy ideowe na USB". 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— CZY WILNO ODDA GOBELINY ? — 
Pod tym (tytułem Radą Wil. Znzeszeń Ar- 
tysiłycznych urządza w sobotę 21 bm. o g. 
8,30 w'iecz. w sali Związku Litenatów (ul. 
Ostirobiramska 9) zebnanie delegatów wszys 
tkich zrzeszeń artystycznych, kulturalnych, 
oświatowych i społecznych w celu powzię- 
cia odpowiednich uchwa! i decyzyj. Zarzą- 
dy wszystkich pomienioniych organizacyj 
upmasza się o zgłaszanie swego udziału na 
ręce sekretamza dziś i jutro między 12—14 
(tel. 78), względnie ma pół godziny przed 
rozpoczęciem zebramia przy wejściu. — 
Wstęp ściśle za zaproszeniami, 

— ZARZĄD GMINY MUZULMAN- 
SKIEJ W WILNIE podaje do wiadomości, 
że na dzień 22 sihyczniła br., lokalu Muf- 
ttjatu odbędzie się walne zebranie muzuł- 
man, w celu wysłuchania sprawozdania z 
działaności ustępującego Zarządu Gminy 
za t. 1930-1932 i wyboru nowęgo zarządu. 
Zebranie wyzmacza się ma godz. 17-tą, w 
razie nieprzyłhycia dostatecznej liczby pa- 
mafjam, o godziniie 18-tej wyznacza się na- 
stępne zebranie, ważne bez względu na licz- 
bę obecnych. 

— KLUB WŁÓCZĘGÓW. W piątek 20 
bm. w iokalu przy ul. Przejazd 12 odbędzie 
się 106te zebranie Klubu Włóczęgów Senjo- 
rów. Początek o godz. 19,30. Na porządku 
dziennym sprawy administracyjne Klubu 
omaz dalsze odczytywanie zgłoszonych ar- 
tylkułów do Nr, 5 „Wiłłóczęgi*. Obecność 
'Aszystikich czlorików: miezbędna. ; 

— POSIEDZENIE WIL. ODDZIAŁU 
POL. T-WA HISTORYCZNEGO odbędzie 
się w sobotę 21 bm. o g, 6 wiecz. w lokalu 
Seminarjum Historycznego (Zamkowa 11). 

Na porządku dziennym referat p. mgra 
St. Rosiaka pti: Klasztor i kościół OO. Kar- 
melitów: Drzewfezkowych p. w. WW, ŚŚ. w 
Wilnie 1624—1885. Goście mile widziani. 

— ZARZĄD KOŁA WILEŃSKIEGO 
Z. O. R. podaje do wiadomości sxtych człon 
ków, iż dnia. 20 bm. (piątek) o godza 17-tej 
w Kasynie Garnizonowem ul Mickiewicza 
18, odbędzie się odczyt! majora Laskowskie- 
go pt: „Wojna. Batorego z Moskwą”. Wstęp 
dla członków ZOR. za okazaniem legity- 
macji. 

RÓŻNE 

— ŚWIĘTO JORDANU, Witzoraj, jako 
w. prawosławne święto Trzech Króli ulica- 
mi miasta przeszła procesja, kierując się 
ku Wilji, gdzie odbyło się uroczyste świę- 
cenie mody. 

W. godzinach przedpołudniowych w cer 
kwi ma Zarzeczu odbyło się nabożeństwo, 
celebnowane przez J. E, Arch. Teodozjusza, 
poczem uformował się pochód religijny, w 
którym wzięły udział oddziały żołnierzy z 
otikiestrami ma czele. Ceremonji święcenia 
wody u wylotu ulicy Arsenalskiej dokonał 
Arch. Teodozjusz w asysteneji licznego kle 
ru i tłumu prawosławnych, poczem pochód 
wrócił do cerkwi ma Zarzeczu. 

з вО 

— © UIŻENIE SŁUŻBY POLICJI. — 
W okresie ostrych mnozów szczególnie u- 
ciążliwą staje się służba policyjna, 

Na takim np. moście Zielonym pelniiący 
służbę policjant staje się wprost siny po 
godzinmem staniu ma wydmuchu, 

Tuż przy moście znajduje się budka, w 
której z powodzeniem możmia zainstalować 
pnymitywmy piecyk, podobmie jalk to jest u- 
rządzone w budkach inwalidzkich. Służba 
polieyjna ma tem zyska, bowiem będzie 

mmiej zachorcaań, natomiast więcej ludzi 
do pracy. Pieeyki dla policjantów można u- 
silerwić w różnych punkitach miasita, a szcze 
gólmie w miejscach otwartych, gdzie nasile- 
mie mmoźnych wiatrów jest większe, 

— WYCIECZKA TOWARZYSTWA BI- 
BLJOFILÓW POLSKICH NA WYSTAWĘ 
OKRĘŻNĄ ARTURA SZYKA. W piątek 
20 bm. odbędzie się wycieczka T-wa na WY- 
mienicną wystawę, uzupełniona pogadainiką 

o iluminacjach i o Arturze Szyku. Począ- 
tek zwiedzania o godz, 7,30 wiecz. 

— OSTATNIE DNI WYSTAWY MI- 
NJATUR ORAZ ILUMINACYJ ARTURA 
SZYKA. Ciesząca się nadzwyczajniem powo 
dzeniem wystawa  iluminiowamych wękopi- 
sów Artura Szyka w Kasynie Garnizono- 
wem przy ul. Miakiewicza 13, zamknięta 
zostamie nieodwołalnie w miiedzielę dnia 22 
bm. o godz, 8-mej wiecz. 

Z Wilna udaje się wystawa do Bialego- 
stoku i Warszawy. 

Wejście dla pp. wojskowych, urzędni- 
ków, mauczycielstwa 50 groszy. Wystława 
otwarta jest od godz, 10 mamo do 8 wiecz. 

— OBNY CHLEBA. W związku z za- 
tengiem w piekarnietwie, który wybuchł na 
tle wynagrodzenia za jpracę, pewma grupa 
piekamzy zwracała uwagę odpowiednim 'wła 
dzom, że żądania robotników będzie można 
uwzględnić kosztem zwyżki cenmiika. Jak 
się dowiadujemy, władze administracyjne 
stamowczo wypowiedziały się za utrzyma- 
niem dotychczasowych cen. 

BALE I ZABAWY 
— DANCING, W sobotę dnia 21 bm. 

odbędzie się w lokału Czerwonego Sztralla 
dancing, urządzony staraniem Aeroklubu 
Wileńskiego. Wstęp 2 zł., akademicki 1 zł, 

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

tek 20 I. z powodu próby generalnej „Made- 
moiselle" przedstawienie zawieszone. 

— Premjera „Mademoiselle. — W sobotę 
21 I. — premjera jednej z najświetniejszycii 
współczesnych komedyj, cieszącej się olbrzy- 
mieni powodzeniem na scenach europejskich i 
polskich .„Mademoiselle* Devala, w której au- 
tor porusza aktualny problem stosunku rodzi- 
ców do młodego pokolenia swych dzieci. 

Tytułową rolę wykona po raz pierwszy na 
scenie wileńskiej Jadwiga Żmijewska, w oto- 
czeniu C. Niedźwieckiej, Ireny Jasińskiej, Sta- 
nisława Grolickiego, W. Neubelfa, W. Pawłow 
skiego i L. Pośpiełowskiego. 

— Niedzielna popołudniówka. -— W nie- 
dzielę 22 I. o godz. 4 p.p. arcywesola farsa a- 
merykańska „Cały dzień bez kłamstwa”, któ- 
ra budzi na widowni nieustanny śmiech i bez 
troską zabawę. 

Ceny miejsc zniżone o 50 proc. 
— „Róże z Florydy". — Dziś w dalszym 

ciągu przepiękna operetka Falia „Róże z Flo- 
туйу“, która wywołała ogólne zainteresowanie 
i zachwyt publiczności, Oryginalny ten utwór, 
muzyczny, osnuty na tle przeżyć emigracji ro- 
syjskiej zagranicą przenosi widza do uroczej 
Florydy, gdzie akcja się toczy podczas między- 
narodowego konkursu piękności. Rolę główną 
kreuje j. Kulczycka, w otoczeniu wybitniej- 
szych sił zespołu, pod reżyserją M. Tatrzań- 
skiego, Nowe efektowne dekoracje pomysłu |. 
Hawryłkiewicza. Początek o godz. 8,15. Zniżki 
ważne. 

— Wielka rewja „Yo-yo“ na przedstawie- 
niu popołudniowe m w Lutni. — Niedzielne 
przedstawienie popołudniowe po cenach zniżo- 
nych wypełni wspaniała rewja „Yo-yo* w wy 
konaniu całego zespołu artystycznego. Pocz. o 
4 p. p. Ceny miejsc zniżone. 

— Jubileusz M. Kochanowskiego. — Celein 
uczczenia 30-lecia pracy teatralnej zasłużonego 
kapelmistrza Mieczysława Kochanowskiego po 
wstał w Wilnie specjalny Komitet obchodu, -- 
składający się z osób znanych ze swej dzia- 
łalności na niwie artystyczno - muzycznej. -— 
lak już donosiliśmy — na przedstawieniu jubi 
leuszowem wystawiony zostanie najnowszy u- 
twór muzyczny Lehara „Carewicz* według u- 
tworu G. Zapolskiej. Jubileusz odbędzie się 
na początku o: 

— Staraniem tnich Pomocy Seminarjum 
Naucz. im. Król. Jadwigi i gimn. im. j. Lele- 
wela zostaną odegrane tradycyjne „Jasełka 
dnia 21 i 22 stycznia oraz 4 i 5 lutego rb. 
w sali gimn. im. ]. Lelewela. Początek o godz. 
5 p.p. Ceny biletów od 60 gr. 

dy hetman wskazał na Oksywję. Co zaś 
do żeglarzy rozstrzygnął kwestję nie- 
mniej logicznie i trafnie, proponując 
przeniesienie na Bałtyk kozaków zaporo 
skich, urodzonych żeglarzy, skoro na li- 
chych swoich czółnach zapędzali się aż 
po Carogród. 

Wojna wisiała na włosku. Gustaw - 
Adolf, który trzymał dotąd, — jak się 
sam wyraził — orła polskiego za skrzy- 
dła, zginął nagle w bitwie pod Liitzen. 
Należało się śpieszyć. 

Król z planów wybrał 
Pieitnera. 

Inżynier ten podzielał zdanie Koniec- 
polskiego. Zatoczka u Głowy Oksyw- 
skiej przy ujściu rzeczki, Chylówki, na- 
dawała się dobrze do planów. Wybór 
miejsca wydał mu się jednak zbyt śmia- 
ly i nierozważny z uwagi, na bliskie i 
niebezpieczne sąsiedztwo z Gdańskiem. 
Wobec tego znów, że Puck miał dostęp 
uzależniony od trudnego manewru stat- 
ków pośród rew i ławic, Pleitner uwa- 
żał, za wskazaie wybudowanie portu w 
kotle półwyspu helskiego, w jednym z 
przesmyków moczarowatych, przerzyna- 
jących mierzeję obok wiosek Ceynowy i 
Kuzweltu. 

Król przyjął wywody Pleitnera. 
nastaniem wiosny 1635 r. ledwie 

słońce o fryjorze rozkuło lody na zatoce, 
pusta wydma helska napełniła się gwa- 
rem. Setki rąk kopało w piaskach rowy, 
sypało wały i bastjony. Na ich oszkar- 
powanie i palisady zwożono drzewo z 
głębi puszczy Darżlubskiej, z nad Żarno 
wieckiego Jeziora. 

Wznosiło się z piasku nowe miasto- - 
warownia. Ukazywały się za palisadaimni 
szczyty domów, śpichlerzy, wieże strzel 
nie. Pamiętał król o piekarni z owej ho- 
lenderskiej Bredy, skoro w liście nakazy 
wał staroście puckiemu: 

-„.„żeby na zbóż różnych zwiezienie i 
składanie, miejsca sposobne były upa- 

projekt Jana 

trzone, i naznaczone; także, aby pieka- 
rze i piwowarowie pewni byli do tego 
obróceni , którzyby i chleb wedle po- 
trzebyż wygotowywali i piwo robili“,. 

Dwa zbudowane forty otrzymały na- 
zwę Władysławowo i Kazimierzowo. 

Krół przez ten czas przygotowywał 
armadę. Sprawa była nie łatwa, sam pro 
jekt jej możliwości zaistnienia na Wiku, 
wzbudził w senacie gdańskim przeraże- 
nie i podejrzenia. Nie znalazł tu Włady- 
sław pomocy, ale przeciwnie, same prze 
szkody, jakże ważne w niedługiej przy- 
szłości. 

Nagle zjawił się przed królem boga- 
ty, przedsiębiorczy kupiec gdański, Jan 
Hewel. Król zwierzył mu się z kłopotów, 
i o dziwo, Hewel przyjął je na siebie. 
Ofiarował mianowicie Władysławowi 
dwa własne okręty, dziesięć innych zaś 
nabył pod swoją firmą. 

W ten sposób pozyskał król zaczą- 
tek, jakby zarybek przyszłej floty. Gako- 
ny kupieckie szybko przerobiono we'Wła 
dysławowie na wojenne i załogą opa- 
trzono. Admirałem mianowany został A- 
leksander Betan, zastępcą jego Klaus 
Becker. Opatrzeniem  armady zajął się 
komisarz okrętowy Zygmunta  ill-go, 
Chrystjan _ Strobandt, _ dostarczeniem 
dział i amunicji, Wilhelm Woliersein. 
Równocześnie rozpoczęła swą _ działal- 
ność „Komisja Okrętów Królewskich”, 
której przewodził Gerard Dónhoff,, staro 
sta kościerzyński, wierny towarzysz wo- 
jenny wspomnianego Jana Bąka Lancko 
rońskiego. 

Wszystko było wygotowane do woj- 
ny ze Szwecją, gdy Koniecpolski przy- 
słał na Wik obiecanych kozaków, w licz 
bie 1.500 mołodców, pod wodzą Kon- 
stantego Wołka. 

Król nie posiadał się z radości. 
Aparat był gotowy. 
I otóż w takiej chwili wysokiego na- 

pięcia; w chwili jedynej w historji, jaka 

zdarzyła się w Polsce, zdając się wróżyć 
nową erę związania nawy państwowej z 
morzem; gdy wszystka praca i trudy 
niesłychane złożone zostały na dzieło ty 
siąca możliwości; gdy skutki mogły być 
pewne, gdyż przyczyny były gruntow- 
nie przemyślane; — w takiej chwili ru- 
nął grom z jasnego nieba. 

Układy polsko - szwedzkie w Szłum- 
skiej wsi, prowadzone wciąż we wyła- 
dowaniu nerwów i przerywane nieraz 
orężnie, niespodziewanie skończyły się 
zawarciem pokoju na niekorzystnych wa 
runkach,, z czego jednak cały naród pol- 
ski cieszył się wielce. Równocześnie do- 
Szła do króla, przebywającego właśnie 
nad morzem, wiadomość, że „wojewódz- 
twa żadną miarą podatków na przyszłą 
ćwierć roku dać nie chcą“ — bo sobie 
wojny nie życzą. 

Obie te wiadomości powaliły króla z 
nóg. 2 

Ugiął się, jak kolumna, podtrzymują- 
ca dotąd wysoki strop. 

— Król omal nie szaleje! -— pisał w 
owym czasie Janusz Radziwiłł. 

W istocie, przywiedziony do rozpa- 
czy Władysław klął głośno, jak prostak, 
głową bił o ścianę i tupał nogami. Prze 
klinał kanclerza, hetmana, dworaków, 
wyzywał na Świat, na Polskę, na naród 
ślepy, gnuśny i głupi, i na siebie, że 
musi być posłuszny. 

A nazajutrz twarz musiał ustroić w 
uśmiech, i ukazał ją otoczeniu, dostaja 
w cierpieniu skruchy, godną  cierniowej 
korony. 

U szczytów, nie podał królowi naród 
rąk pomocnych, aby przejąć od niego 
ów piękny kryształ, na znak zbratania 
się cnót ducha. 

   

Janusz Stępowski. 

ie dšads 
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POSIEDZENIE WILEŃSKIEJ RADY MIEJSKIEJ Pogrzeb ś. p. dyrektora. 
Były na wczorajszem posiedzeniu Rady 

trzy kwestje, wokoło których powstała dłuż 
Sza debata. Były to: sprawa wymówienia 
pracownikom miejskim 10 proc. dodatku 
komunalnego do uposażeń, wniosek 'w' spra- 
'wie ustalenia podatków komunalnych na 
rok budżetowy 1933—34 oraz zgłoszone ро- 
za porządkiem dziennym odczytanie pisma 
p. Wojewody, zawiadamiającego o uchyle- 
niu przez Min, Spr. Wewin. skreślenia etatu 
naczelnego lekamza szkół powszechnych m. 
Wilna. Pozatem Rada uporała się wczoraj 
z kilkunastoma punktami porządku dzienne 
go, nie budzącymi większego zajniteresoma- 
miia, ze względu na ich formalny charakter 
oraz z czterema zgłoszonymi wnioskami na- 
głymi. 

WNIOSKI NAGŁE, 

Pierwszy domagał się zaliczenia 'wioź- 
nych szkół powszechnych do grona etato- 
wych pracowników miejskich, dnugi — (r. 
Jakóbczyka) — dalszego zwolnienia od о- 
płat kanalizacyjnych właścicieli mierucho- 
mości położonych przy ul. Legjonowej do 
czasu usunięcia z miej tonów kolejowych ; 
trzeci — skasowania t. zw. podatku luksu- 
sowego od lokali oraz czwarty — ustalenia 
trybu rozpatrywania wniosków nagłych, 
zgłaszamych na Radę Miejską. 

Wszystkie wnioski trafiły następnie do 
odpowiednich komisyj. 

SKASOWIANIE ETATU NACZ, LEK, 

SZKÓŁ POWSZ. UCHYLONE. 

Z kolei Rada dowiedziała się z pisma 
p. Wojewody o uchyleniu jej odwołania się 
do Min. Spr. Wewn, w sprawie skasowania 
stanowiska Naczelnego Lekamza Szkół Pow 

° — Ака е t 
Komitet obywatelski do walki o tańszy 

prąd elektryczny złożył ostatnio do Rady 
Miejskiej memorjał rv: sprawie potrzeby ob 
niżenia obowiązującego cennika elektrycz 
mego, kitóry to memorjał z uwagi ma spo- 
łeczny charakter prowadzonej przez komi- 
tet akcji, w jego głównych zarysach poda- 
jemy: 

Cena za energ'ję elektryczną w Wilnie 
jest nieproporejonalnie wysoka do kosztów 
'wdasnych elektrowinii, eo spowodowało, że 
dochód z kapitału, zaamgażowanego w E- 
lektmowini Miejskiej, wymosi według obli- 
czeń, dokonanych ma podstawie damych z 
ubiegłego roku budżetowego, przeszło 17 
procent rocznie. — (Ponieważ ftatk wielkiego 
dochodu mie daje żadne przedsiębiorstwo 
prysatne w Wilnie, należy stwierdzić, że 
Elektmowmia Miejska jest. eksploatowana 
mie na masadach użyteczności publicznej, 
lecz na podstawach fiskalnego Momiopolu. 

W związku z tem Obywatelski Komitet 
wallki o potanienie prądu elektr. stwierdza 
i prosi Radę Miejską uwzględnić, eo ma- 
stępuje: 
"9 Obniżyć cenę zasadniiczą za elektrycz 

R. Siążowski wysunął fakt, że prasa po 
dała o tem wiadomość przed zakomuniko- 
waniem decyzji Ministerstwa Radzie i zgło 
Sił na ręce p. prezydenta dr. Malesze»skie- 
go protest przeciwłko temu falobowi. 

Przemawiało w tej sprawie kilku rad- 
miych, którym udało się rwyitłómaczyć . 
Stążo: skiemu bezprzedmiotowość jego nie 
wiadomo do kogo skierowanych protestów. 

SPRAWIA 10-PROC. DODATKIU KOMU. 
NALNEGO. 

Fatalmy stan fimansów miejskich skło- 
nił magistrat do wystąpienia z wnioskiem, 
dotyczącym cofnięcia z dniem 1 maja br. 
10 proc. dodatku komunalnego pracowmi- 
kom miejskim w wypadku, gdyby to oka- 
zało się potrzebnem ze względów budżeto- 
"wych. 

Kom. Finansowa wypowiedziała się 
przeciw temu wnioskowi, zaś Rada Miejska 
po dłuższej, nie pozbawioneęj akcentów de- 
magogicznych, wymianie zdań, przychyliła 
się do jej stanowiska. 

PODATKI. 
Następnie uchwalomo podatki komumal- 

me na rok 1933—34 obniżając podatek od 
hoteli oraz o 50 procent t, zw. podatek tuk- 
susowy od lokali, uchwalaijąc zgoła bez 
zmiajni lub ftież z niezmacznemi zmianami po- 
daltiki miejskie, obowiązujące dotychczas. 

SPRAWY DROBNE 

Pozaitem uchwalono projekt dodatkowe 
go budżetu betoniarni miejskiej, kredyt na 
kupno lieznikėw dia Elektrowni Miejskiej, 
mmiosek ny. spnasiie przeniesienie Rynku Ry 
bniego z ul. Jeziornej do zabudowań po sta- 
cji kontroli mięsa, oraz szereg spraw drob- 
nych. 

ańszy prąd 
mość z 75 ma 50 gr. zał kilowat, bez wpro- 
wadzania żadnych dodatkowych opłat, był E akkodikokenii d dod 

, bezmolbotmych cenia za kilowatgo- 
dzinę niie wtynosiła więcej, jak 60 gr. 

2) Obniżyć cenę prądu przemysłowego 
(dla motorów) w stosmku, m jakim zosta- 
nie obmiżoma cenia zasadnicza, 

3) Zrównmać cenę prądu, zużywanego 
przez sodowiarnie, sprzedające piwo, piwiar 
nie, jadłodajnie, kawiarnie i cukiernie z ce 
mą pobieraną od innych komsumentów, gdyż 
normalnie powinno być odwrotnie, miano- 
wieie abonenci, zużywający 'więcej prądu, 

powinmi placić cenę miższą. 

4) Obniżyć opłaty za ponowne włacze- 
nie prądu do 50 gr. 

Niedobór łudżetowy miasta, jaki pow- 
stamie przez wprowadzenie powyższych ob- 
niżek, komitet proponuje pokryć przez u- 

sprawienie gospodanki! elekktnowni, zwięk- 
szemie liczby abonentów dzięki niższej cemie 
itd. Należy dodać, że dla powyższej akcji po 
zyskaino poparcie Izb Rzemieślniczej i Prze 
mysłowo-Handlowej. 

Oi 1 lik i ai i i 

CO GRAJĄ W KINACH? 

REWJA — Ludzie za kratami. 
CASINO—1095 dla mniel 
PAN—Czemp. 

LuA — Niebezpieczny romans, 
HELIOS — Kochaj mnie dziś 

+ ADRIA—Szary dom. 

HOLLYWOOD — Szanghaj — Express 

ŚWIATOWID—Na zachodzie bez zmian. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— FRUWAJĄCY FARTUCH. Fartuch 
skėrzany z dorożki 'wamtości 30 zł. skradzio 
mo Pawłowskiemu Włodzimierzowi (Jarozo 
łimska 36). Sprawcą kradzieży okazał się 
Sakoniidki Benko (Składowa 20). Zatrzy- 
mano go, ale fartucha mamazie nie znale- 

— DUżA KRADZIEŻ, R. Daszkowiski, 
zamieszkały przy ul. św. Filipa 6 ,zamaldo- 
rnał policji, iż z mieszkamia jego mieujawnie 
mi miaraze sprawcy wykradli papiery warto- 
ściowe oraz imne rzeczy, wartości 17 tysię- 
cy złotych. 

— ZAMACH SAMOBÓJCZY STUDENT 
KI USB. — W godzinach porannych w mie 
szkaniu swojem pnzy ulicy Stefańskiej 27, 
załtruła się esencją qetową w zamiarze sa- 
mobójczym Musia Kalmanowicz, studentka 
USB. Zawezwane pogotowie ratunkowe 
przewiozło ją do szpitala Sawicz. 

— FATALNY UPADEK. Trza, Pesia 
(Liwowska 11), przedhodząc przez jezdnię 
przy zbiegu ulic Zawalnej i Lidzkiej, po- 
ślizgnęła się i padając doznała zenwania 
ścięgnia prawej mogi, Lekanz Pogotowia u- 
dzielił jej pienwszej pomocy, a następnie 
odiwiiózł do mieszkainia w Stanie gie budzą- 

obaw. 
T MOŁODECZNO 

— SAMOBÓJSTWO. Onegdaj w godzi- 
nach popołudniowych rw! Mołodecznie w za- 
miamach samobójczych napiła się esencji 
octowej siedemnastoletnia Tamara Pisa- 
remiek. Pisaren(ków nę w! stfamie bardzo cięż- 
kim odwieziono dorożką do szpitala. Denat 
ka od dłuższego czasu była bez zajęcia i 
prawdopodobnie głód pdhnął ją do tego o- 
statecznęgo kroku. 

DEREWNICA 

— ŚMIERĆ W: LESIE, Podczas ścina- 
nia drze'»a w lesie gm. derewnickiej spada- 
jąca sosna przygniotła ma śmierć włościa- 
mima Stanisława Horoszuche, mieszkańca 
osady Klewimowo gm. derewnidkież 

POSTAWY 

— SPŁONĄŁ ŻYWCEM. W stodole Mi 
chała Niewiarowicza mieszkańca wsi Cze- 
ladzie spalił się żywcem żebrak Łukasz Piet 
kum lat 63 ze wsi Dmyjki. Pietkun będąc w 
stamie mietnzežwym dostał się do stodoły 
Michała Niewiarowicza celem spędzenia no 
cy. W nocy paląc fajkę pnzez nieostrożność 
zapwószył ogień i spowodował pożar. 

Śmierć od czadu 
WILNO. [Przy ul. Trakt Batorego 38, 

zmarła ma skiutek zaczadzenia  20-letnia 

Władysława Wysocka. 
W godzinach popoludniowych Wysocka 

zeszła do piwnicy 'w celu uporządkowania 
kartofli, Przedtem jednak zainstalowała 
tam piecyk bez kominia i zapaliła go. W cza 
sie pracy Wysocka nie poczuła wydostają- 
cago się z piecyka czadu, a gdy po pewnym 
czasie lkboś z modzimy zeszedł do piwnicy, 
zmallazł już 'tylko iirupa. 

  

Uroczysta inauguracja 
AKADEMICKIEGO ODDZIAŁU ZWIĄZ - 
KU STRZELECKIEGO STUD. U. S. B. 
odbędzie się w niedzielę dnia 22 stycz- 
nia rb. o godz. 19-ej w sali Śniadeckich 
USB. Program: 1) orkiestra 6 p. p. leg. 
pod batutą kpt. Bogumiła Reszke; zaga- 
jenie: prezes AOZS kol. Wł. Ryńca. 

Przemówienia: kurator oddziału prof. 
dr. Stanisław Hiller; prezes zarządu Pod 
okręgu Z. S. ppłk. dr. Eugenjusz Doba- 
czewski! komendant AOZS kol. Włodzi- 
mierz Suroż; Orkiestra. Recytacje z Wy 
spiańskiego wykona Jerzy Bujański,, ar- 
tysta teatrów wileńskich. Orkiestra Prze 
rwa 5 min. 

2) Odczyt p. ppłk. dypl. Tadeusza 
Pełczyńskiego, dowódcy 5 p. p. leg, p.t. 

Strzelcy rozpalają znicz 
W. dnim 22 sttyczniia, 'w siedemdziesiątą 

wocznicę Powstania Styczniowego, Z siązek 
Strzelecki rozpalii ma Górze Zamkowej O- 
gnisko u grobu Zygmunta Sierakowskiego 
i jego towarzyszy. Oginisko zapłonie o @. 
17-tej. Chór strzelecki zaśpiewa przy niem 
pieśni powstańcze z 1863 roku. Strzelec za- 
prasza wszystkich Wilnian do jaknajlicz- 
niejszego udziału w tym obehodzie. 

List do Redakcji 
Dnia 13 stycznia wydrukowano w „Slowie“ 

ogłoszenie, opłacone przez nieznaną bliżej 0- 
sobę; ogłoszenie to z punktu widzenia admini- 
stracji pisma nie zawierało nic zdrożnego, jak 
się jednak w następstwie okazało, stało się dla 
p. Bejnarowiczowej powodem przykrości i 
krzywdy, było bowiem ordynarnym żartem ja 
*kiegoś dowcipnisia. 

W związku z powyższem otrzymaliśiny od 
p. Bejnarowiczowej następujący list: 

Szanowny Panie Redaktorze! 
Zrozumiałem jest chyba moje oburzenie, i 

niesmak z powodu nędznego wyczynu pewne- 
go oszusta, który nietylko sfingował pochodzą 
ce rzekomo ode minie ogłoszenie, lecz sfałszo 
wał również list do Redakcji, napisany jakoby 
przeze mnie — . 1 fist ten znałazł, й 
gościnę na szpaltack „Slowa“, а 

Chcę wierzyć, że Redakcja działała tutaj w 
dobrej wierze, ulegając nieświadomie mistyfi- 
kacji niewybrednego łobuza i tembardziej wie 
rzę, że redakcja „Słowa” zrobi wszystko, aby 
usunąć wyrządzoną mi krzywdę przez oedpo- 
wiednie napiętnowanie nieuczciwego postępku, 
świadczącego o niskiej kulturze i etyce spraw 

cy. 

  

*" Pomijając już mnie i moją krzywdę, są- 
dzę, że w celach dobra społecznego należy 
walczyć z podobnemi objawami moralnego 
zdziczenia, gdyż w przeciwnym razie każdy 
najuczciwszy nawet człowiek może być przed 
miotem napaści w druku, która nietylko zatru- 
je mu spokój domowy, lecz i zaszkodzi jego 

opinii. # 2) 
Proszę więc uprzejmie Szanowną Redakcję 

o zajęcie właściwego i zdecydowanego stano 
wiska wobec ogłoszenia z dnia 13 i notatki 
„Słowa* z dnia 17 stycznia rb. 

Z poważaniem 
Marja Bejnarowicz. 

Przepraszamy p. Bejnarowiczową za przy- 

kre konsekwencje ogłoszenia, zapewniając że 

swej strony, że notatka nasza z dnia 17 stycz- 

nia była istotnie skutkiem wprowadzenia Aas 
w błąd przez rzekomy jej list do redakcji, pod 

pisany jej pełnem imieniem 

podaniem adresu. 

Stanisł«wa Białasa 
Pogrzeb I prezesa Archidiecezjalnego Instytutu 

ё Аксй Katolickiej w Wilnie 
We środę 18 bm. w godzinach wieczor- 

nych nastąpiła eksportucja zwłok śp. dy- 

prezesa. Anchidjecezjalnego lagtytuwtu Akcji 
Katolidkiej, Kondukt żałobny z mieszkania 
przy ul. Mickiewicza 37, prowadzić J. E. 
ks, biskup Kazimierz Michaukiewicz, sufna- 
gam wileński w otoczeniu bamdzo licznego 
duchowieństwa, zarówno z Dostojnej Kapi- 

tuby Metropolitalnej, jak też parafjalnego 
oraz z prowincji, 

Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Romu 
ald Jatbrzykowski, Metropolita Wileński 
cały czas towanzyszył konduktowi. W ог- ku żałoł ięły udział liczne del 

gacje organizacyj społecznych m, Wima ze 
sztandarami, niesiono wiele wieńców. Za 
trumną Zmarłego postępowało niemał całe 
kulturalne Wilmo, 'w: osobach swych naj- 
wybitniejszych przedstawicieli. Zauważy- 
liśmy tam p. wicewojewodę Janikowskiego, 
rektorów USB. p. prof. Opoczyńskiego i 

i i „profesorów; USB. pp. Gla- 
sera, Pelczara, Cywińskiego, Michejdę, Ja- 
"worskiege i innych, senatora Arsenjusza 
Pimonowa, przedstawicieli wielu organiza- 
<cyj społecznych w których Zmarły bezpo- 
średnio pracował lub z któremi był w ścis- 
łym kontakcie. Ponadto byli obecni przed- 
sta'wiciele wojskowości i szeregu innych 
państwowych urzędów, oraz licznie терге- 
zentowane sfery gospodarczo - finansowe. 
Po przybyciu konduktu do kościoła św. Ja- 
kóba, ks. kanonik J. Kretowicz wicedzie- 
kan m. Wilna wygłosił przemósiemie w i- 
mieniu duchowieństwa parafjalnego m, 
Wilna, w którem wskazał na mieprzeciętne 
walory śp. prezesa Stanisława Białasa ja- 
ko czynnego katolika i pracownika na ni- 
wie społecznej. 

W dniu wczorajszym nabożeństwo ża- 
łobne celebrował Jego Ekscelencja ks. Ar- 
cybiskup Romuald Jałbrzykowski, Metro- 
polita Wileński 'w asyście licznego ducho- 
wieństwa. Kościół św. Jakóba wypełniony 
po hbnzegi, Całe Wilno reprezentowane 
przez wszystkie władze i wszystwie warstw. 
Spoieczne nia czele z p. Wojewodą Wileń- 
skim Zygmuntem Beczkowiczem. 

Jeszcze liczniej, niż dnia poprzedniego 
zebrali się wszyscy, aby oddać ostatnią po- 
sługę śp. Stanisławowi Białasowi, który 
voftrafił zjednać dla siebie całe nasze Wił- 
mo, pracując dia niego do ostatka dmi swo- 
ich i oddając całego siebie. W <zasie Mszy 
św. pontyfikalnej róstnocześnie zostały ad- 
prawione Msze św. przez księży: dyr. Fr. 
Kafarskiego, B. Maciejowskiego, A. Moś- 
cickiego. 

Po Mszy św. pontyfikalnej ks. prof. dr. 
Czeslaw Falkowski, b. rektor USB. wygło- 
sił piękne w formie i bogate w: treści prze- 
mówienie żałobne na szerokiem tle kultn- 
ralno - socjologicznem, ujmująe sylwetkę 
śp. Zmawłego, Kondukt żałobny poprzedza- 
ny około 20 sztandarami i szeregiem wień- 
ców, prowadził ks, kanonik A. Cichoński, 
który ze śp. dyrektorem Białasem najbuiżej 
wspóipracował 'w dziele ratowania Bazyli 
ki Wileńskiej. Nie mmiej licznie niż dnia 
poprzedniego '»: komdukcie szło duchowień- 
Stiwo, ,w którem reprezentowane były 
wszystkie szczeble hieranchji kościelnej. 

Gdy kondukt żałdbny zbliżył się do 
gmachu Banku Polskiego, wszyscy urzędni- 
cy, którzy w przeciągu kilku lat współpra- 
cawali ze śp. St. Białasem, jako dyrektorem 
Banku, wyszli, by pożegnać śmiertelne 
szkzątki niedawnego szefa, Krótko przemó- 
wił nad trumną p. Karpowicz imieniem gre 

urzędników. na 

Na ementarzu nad mogiłą Dyrektor Аг 
chidjecezjalnego Instytutu Akcji Katolic- 
kiej ks. Franciszek Kafarski i 
bne przemówienie, poświęcone Zmarłemu, 
jako Pierwszemu Prezesowi Archidjecezjal 
niego Instytutu Akcji Katolickiej w Wilnie. 

Po pogrzebie o godz. 13 odbyła się Ża- 
łobna Akademja, poświęcona oddaniu hoł. 
du śp. Prezesowi Stanisławowi Białasowi w 
sali Twa Chrześć. Domu Ludowego (Metro- 
politalna 1), na której wygłoszono 15 prze- 
mówień od organizacyj społecznych, w któ- 
nych Zmarły pracował, 

Aikademję swą obecności 
Ich Ekscelencje ks, Arcybiskup R. Takas 
kawski, Metropolita Wileński i ks, biskup | 

szereg przedstawicieli organizacyj 
2 i liczni przyjaciele Zack | 
o akademji w gronie najbliższych 

współpracowników nieodżałowanego ś. n. 
Prezesa i Dyrektora sA powstała 

myśl opracowania specjalnej monografji 
która przekaże potomności żywot i pracę 
rzadkiej postaci, a tak przedziwnie zrośnię- 

tej z Wilnem i ziemią 'wśleńską, która nie 
tylko potrafiła całkowicie zasymilować się 
2 autochtonami, lecz im także z całą skrom- 

nością i taktem wi pracy społecznej przewo- 
dzić. Stąd taki powszechny, szczery, głębo- 
ki żal po stracie śp. zarz Białasą, 
strony wiłnian, rzetelnie kochających & 
którzy potrafią Wilno ukochać, = 

  

   | . 

Gdzie tak śpieszysz? 
— Stuchzč radja. 

Za 10 groszy dziennie 
mam w domu 

operę, operetkę, słachowiska, muzyk 
ciekawe andycje i moc iai k 

Załóż sobie radjo 
a najlepiej idealny komplet 

DETEFON z AMPLIFONEM 
Do nabycis w sklepie Нгшу 

BLOCK-BRUN 
W:lno, ul. Mickiewicza 31. 

i nazwiskiem z 2 B  



& 

| grodźięhyka 
— POSIEDZENIE TWA „KRAJAN'. 

W. dniu 21 bm, o godz. 13-tej odbędzie się 

posiedzenie Towianzystwa Popierania Prze- 

› myslu Ludowego „Krajam'* oddziału iw Gro 

dmie. 3 

— WYROK W PROCESIE SZPIEGÓW 

SKIM. — Wiezoraj Sąd. Okręgowy ogłosił 

wyrok w: sprawie Wincentego Budziło i in- 

mych, oskarżonych o szpiegostwo, skazując: 

IWimeanitego Budziłę, Michała Stokisza, An- 

dmzeja Mikulicza, Jana Byla i Grzegorza 

Kochanowskiego po 6 lałt więziemia, Włodzi 

mierza Cebruka i Mikołaja Stokisza po 5 

lat więzienia, Mikolaja Budziło, Konstan- 

tego Garbarewicza, Szperliiniga Rubina i 

Sieluka Michała po 3 latia więzienia, a Bo- 

dysa Gonczarka uniewinnił. 

Wiszystkich skazanych sąd pozbaiwił 

praw obywatelskich ma przeciąg lat 10 i 

zaliczył im areszt prewncyjny. 

— POZAR. W dniu 18 bm. o godz, 19,30 

w. fabryce dykty braci Brawn wskutek za- 

Alenia się kurzu ma wentylatorze "wybuchł 

pożar, (Po _ przybyciu straży ogniowej 

siiwierdzono, że kumz zatlił się od iskry, wy 

dobywającej się z maszyny przy tarciu.— 

Straty wynoszą według zapodania właści- 

ciela około 200 zł. Wiypadku z ludźmi mie 

było 

— USIŁOWANE SAMOBÓJSTWO. — 

Ozyżewska Julja, zam. we «si Kiruszymia- 

my . usiłowała popełnić samobójstwo przez 

„otrucie się. Powodem samobójstwa jest za- 

wód miłosny. 

— ZNALEZIENIE TRUPA. W dniu 18 

wm. stróż obchodowy PKP. Machało An- 

dmzej zameldował na poster. PP. w. Porze- 

«zu, że na szlaku Druskieniki-Marcinkańce 

dbok toru kolejowego leżą zwłoki mężczy- 

amy. Według (powierzchownych oględzin 

przez komendanta post. PP. w Ponzeczu u- 

stalono, že są to zwłoki Famabera Zoji, ur. 

w r. 1870, mieszkańca Brześcia nad Bugiem 

Zachodzi podejrzenie, że Fanaber wymadł z 

pociągu, Iub..też popełnił samobójstwo. —- 

Zwłoki na miejseu zabezpieczono i powia- 

domionio rodzinę denaita. Dochodzenie pro- 

miadzi post. PP. + Ponzeczu. 

— Z TEATRU MIEJSKIEGO. Drziš. mw 

piątek pełna życia i humoru farsa „Awa. 

tuma w maju. 
W próbach pod reż. dyr. Krokowskiego 

zmakomita, ciesząca się obecnie wielkiem 
powodzeniem w Warszawie komedja Jana 
Adolfa Hertza. „Podróż poślubnia pana. dy- 
wekitora” z p. Pietruszewskim 'w moli tytu- 

łowej i pp. Mrowińską, Pamniewską, W. 
Dąbrowskim i Smoczyńskim w rolach 
pierwszoplanowych. 

W sztuce bierze udział cały zesn** te 

      

  

KINO „PAL ACE" 
Orzaszk. 12. 

Najxeselsza para komików ulubieńcy 
starych i młodych w arccykomicznym 

tilmie p. t. 

Pat i Patachon 
w opałach 

Humor — Śmiech — Sensacja 

Wstęp 49 gr. 

dźwiąękowiac 
Kine „ĄPOGL £ 05 

Daminik. 26, 

Jahtzy  Wolsymulle: 
w tilmie p t 

book Melno 
ta reklama wystarczy dls každego kto 
chce zobaczyć nadzwyczajny supertilm 

świata!!! 

  

Bźwiękowiac 
Kino „POLONIA” pocztowa 4. 
RGESEE O WOPEEREROWCN 

  

    
Czarujące zjawisko ekranu 

Liljan Harwey, Henri Garat 
I P. Brasseur 
w superfilmie 

kare tor 
Wstęp od 49 gr. 

    

KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATOWID" 
GRODNO, Brygidzka 2. 

Botzytać SEANSÓW 
6 g. 4.16, — @, —- 

Najwspanialsza i najpotężniejsza epopea z dziejów dawnego 
Rzymn i martyrologji 

dzieła Henryka Sienkiewicza 

QUO VADIS..? 
W roli Nerona genjalny tragik Emil Janings i piękna 

   

  

nowogtódzka 
— ODPRAWA KOMENDANTÓW РО- 

WIATOWYCH PP. WOJEW. NOWOGR. 

W dniach 17 i 18 bm. odbyła się w” Nowo- 

gródiku odjprawa komendajnitów  poiwiato- 

wych PP., zaszczycoma. obejenością p. 'Wo- 

jewiody Świidenskiego. (Pozatem, prócz kio- 

memdanita wojew. PP. p. insp. Roszkowskie 

go, na odpreiwie obeani byli: p. prokurator 

Fdanowicz, naczelnik wydziału bezpieczeń- 

stwa Szezepański, oraz przedstatwiciel Bry- 

gady KOP Nowogródek z Baraniowiicz. 

— HARCERZE NA WSI. III drużyna 

harcerzy im. Mamszalika. Józefa Pilsudskie- 

go w, Nowogródku parę dni temu unządziła 

przedstawienie amatorskie ie wsi Sielec, 

gm. honodeczańskiej, specjalnie dlia miej- 

seawej ludmości, Przedstawienie cieszyło 

się dużem powodzeniem. 

  

— PIĘKNA INICJATYWA KÓŁKA 

KRAJOZNAWICZEGO. W dniu 18 bm. od- 

było się zebranie Kółka Młodzieży Krajo- 

zmawiczej przy Seminarjum Nauezyciel-- 

skiem żeńskiem SS. Niepokalanek w Słoni- 

mie pod przewodnictwem prezeski Framici- 

szki Pilawskiej. Po omówieniu sprawy wy- 

borów uzupełniających do: zarządu, mia wnio 

sek prezeskii uchwalcjno: nawiązanie konitak- 

tu z młodzieżą poliską zagranicą. „Kontakt 

tem, ma się wyrażać rw stałem Ibezpośredniem 

informowaniu młodzięży polskiej we Fram- 

aji i Niemczech 0 х ażniejszych  wydarze- 

mach lokalnych i pracach Kółka: Miodziežy. 

Ziamazem (postanowiono prosić młodzież za- 

grianiczą o nadsyłanie kółku wiadomości o 

jej życiu i pracach. З 

З Piękna a i iniejatywa wilnma posłużyć 

za przykład innym. kółkom, bowiem na sta 

łym kcnitakcie z rodakami ina obczyźnie i 

interesowaniu się idh życiem. prizecielž talk 

bardzo im zależy. Jest to wreszcie dowód 

wielkiego patrjotyzmu. 

— WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

ODDZ. SŁON, ZW. STRZEL. Zapowiedzia- 

me na ubiegłą niedzielę zebnamie Zw. Strze - 

leckiego zostało odwołane. Jak mas infor- 

mują, zebramie ma się odbyć w dniu 22 bm. 

w świetlicy strzeleckiej przy ml. Ułańskiej 

© godz. 13-tej. 

— NOWY KOMENDANT IPOWIATO- 

WY „STRZELCA* W uko 

dujemy się, że p. Stanisław Woźniczko: Z0- 

stlał wiezy Ikomendaintiem. pow. Zw. 

Strzeleckiego w! Słonimie. Nomimacja ta 

przyczyni się do ożywienia działalności ог- 

gamizacji i podniesie jej tężyznę, p. Woznicz 

ko, bowiem, starły legjonista, zma doskonale 

pracę „Strzelca i jest dokładnem odbiciem 

j ideologji. 

= ZJAZD NAUCZY! CIELSTWIA SZKÓŁ 

POWSZECHNYCH. W związku z dziesię- 

cioleciem Związku Nauczycielstwa Polskie- 

go w dniu 4 i 5 lutego 1933 r. odbędzie się 

w Słonimie zjazd nauczycielstwa. szkół pow 

szechnych z terenu całego powiatu. 

—_ POLICJA SŁONIMSKA DOŻYWIA 

DZIECI BEZROBOTNYCH I NĘDZY 

MIEJSKIEJ. Ostatnio rozpoczęto wydawać 

w komisanjacie PP. w. Słonimie obiady dla 

uczących się dzieci bezrobotnych. i mędzy 

miejskiej. : 

Akcją dożywania kieruje osobiście p. 

Amiela Żmudź - Fllorkowa, przy czymnym 

współudziale pań z Rodziny Policyjnej. — 

Ogółem wydaje się codzienniie około 25 0- 

biadów: 'z 2 dań. Portcije obfite i smaczne, są 

z apełiytem spożywane przez wynędzniałe 

dzieciaki, które 'ak chętnie przebywają w 

gronie swych dobroczyńców. 

Na 'obwancie dożywiania dzieciaków 

przyprowadził ze szkoły powszechnej jej 

kierownik p. Stanisław Majewski, a ma o- 

biedzie był także obecny p. komenda tpow. 

PP. komisarz Żmudź - Florko, który razem 

z małżonką jest: duszą całej tej akcji. 

Inicjatywę (tę witamy z prawdziwem u- 

zmamiem i już jesteśmy proszeni pnzez ro- 

dziców dzieci i kierownictwo szkoły 0 zło- 

żenie podziękowaniia p. Komendantowi, Je- 

go Małżoniee i tym wszystkim, którzy przy- 

azymili się do realizacji i popaneia tej pięk- 

nej akcji, 

— WYŚWIĘCENIE GMACHU SZKOL 

NEGO. — W os. Pławiskie poświęcono mowiy 

lokal! szkolny, Na uroczysltości tej, poza p. 
stamositą Koślalczem, insp. szkolnym A. Sar- 

neckim była obeemia eała mada gminna z 
wójtem gmimjy na czele oraz ludność szla- 

cheickiego zaścianka Pławskie. 

— NAGŁY ZGON W SKLEPIE, — Po 
przyjściu ze spaceru do sklepu swoich ro- 

dzieów: J. Kinszner: dostał ataku mózgowe 

go, wskutek ltórego zmamł. Śmierć miastą- 

piła. momentialmie, 

Kirszner znany był w świecie sporito- 

wym Stonima jako jeden, z najlepszych 

sjportsmemów i dlatego niespodziewany je- 

go zgon wywołał w Słonimie, w społeczeń- 
stwie żydowskiem, żywe poruszenie, 

Dziś wstęp od 49 gr. 

  

    16, 

        Chrześciłaństwa p-g nieśmiertelnego 

       
       

Rina da Liguara. 

      

FIRMA RADJOWA „,ŁERZEBÓĆ* 
Grodno, ut. Dominikańska 1 tel. 186 

Konto czekowa P. K. ©. 82.157. 

POLECA ZA 160 ZŁ. GoTÓWKĄ 
s-.iampowy odalernik radjowy, z lampami 

głośnikiem akumulatorem, baterją anodową 

i sprzętem antenowym 

Przy 

  

  

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

zamawiania należy wpłacić na P.K.O. N. 
82,157 zł. 20. Pozostałość za zaliczeniem. 

  

  

Багай с 
— m DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACYJ 

SPOŁECZNYCH. — (W dniu 14 bm. Zw. 

Strzeledki w Leśnej urządził przedstawie- 

nie amatorskie, na którem odegrano: „Fa- 

tallna kiełbasa”, „Mieszkamie kawalerskie” 

i „Zięć z przeszkodami”. Po pnzedstawienitu 

odbyła się zabawa taneczna. Ozysty zysłk 

'wiymiósł 8 zł. ь 

— Straż Pożarna we wsi Nowosidlki, 

gm. darewskiej w tymże dniu urządziła 

przedstawienie. Odegrano „Paulinkę“. Po 

przedstawieniu odbyła się zabawa: tanecz- 

ma, Dochód 80 gr. 

W dmiu 15 bm. kółko amatorskie w 

Szczasjniowiczach gm. lachowiekiej urządzi- 

to amatorskie przedstawienie, ma którem 

odegrano „Świfł”. Po przedstawieniu odlbry- 

la się zabawa tameiczna, Frekwencja zmaicz- 

na, około 100 osób. Dochód 3,30 zł. 

— 7 KOMITETU BEZROBOCIA. — 

W dniu 14 sityczmia staraniem Komitetu 

Bezrobocia odbyła się zabawa taneczna w 

Ogniisku kolejowem. Dochód w kwocie 25 

zł. 50 gr. przeznaczono na cele Komitetu. 

— JAK NAPRAWDĘ BYŁO? W dniu 

15 stycznia Chwiećko Luba! zameldowala 

na posteruniku PP. Dobiromyśl, że w tymże 

dniu około godziny 20-tej Jalkomezuk Miko- 

łaj, mieszkaniec wsi Zakajplicze wyprowa- 

dził ją za wieś i tam dokonał gwałtu 

Dochodzenie prowadzi posterunek TP. 

Dobromyśl. 

—_NOWY LOKAL SPKRETARJATU 

BBWR. — Sekretarijat Powiatowy BBWR 

z dmiem 17 bm. przeniósł się do nowego lo- 

kalu przy ul. Szeptyckiego: 37. ы 

W tymże lokalu mieści się i Związek 

Pracy Obywatelskiej Kobiet oraz będzie się 

mieścił Powiatowy Komitet LOPP. 

— żYDOWSCY DZIAŁACZE W BA- 

RANOWICZACH. W dniu 15 bm. bawili 

w Baranowiczach dwaj przedstawiciele 

Twa Makabi, a mianowicie gen. sekreltamz 

ma Poliskę Dykieshames i wiceprezydemt 

Międzynamodowejgo Związku dr. Rozenfeld 

Aleksander, zam. y! Berilinie, 

W związku z tem odbyły się uroczysto- 

ści, mianowicie: akademja, nadzwyczajne 

zebranie iczłonikós oraz bankiet, który zero 

madził około 70 osób inteligencji żyd. 

— OSZUSTWO. W dniu 16 bm. do ko- 

misarjatu PP. w Barapmowiczach zgłosił się 

mieszkańcy wsi: Jastirzębe i (Podlisaejki, No 

syiiejki Nikodem, i Dziadowicz Sergjusz, któ- 

rzy zameldowal, że Czyniewicz: Bazyl doko- 

nat oszustwa podczas zakupu u mich: świń. 

W celu wyświellemia sprawy: komisat - 

prowadzi dochodzenie. 

  

   ja 

POWRÓCIŁ 

ul. $adowz $ w Baranowiczach 

Choroby weneryczne, skórne, pleiowe 

Przyjmuje: w g, 7.30—8.80 r. 3—5 pp. 7—9 w 
  

  
  _ 
  

Radijo wileńskie 
PIĄTEK 20 STYCZNIA 

11.40 Przegląd prasy, Kom. meteor. Czas; 

12.10 Muzyka; 13.20 Kom. meteor. 1440 Pro- 

gram dzienny; 14.45 Słynne piosenkarki (piy- 

ty; 15.15 Giełda rolnicza; 15.25 Angielski;— 

15.50 Utwory: Beethovena; (płyty); 16.20 „Ma 

ła skrzyneczna” — listy dzieci omówi Ciocia 

Hala; 16.40 Idealizm Jerzego Berkeley'a — od 

czy wygł. prof. Ajdukiewicz; 17.00 Utwory ja- 

na Straussa (płyty). Słowo wstępne prof. M. 

Józefowicza; 17.55 Program na sobotę; 18.00 

Muzyka lekka; Wiad. bieżące; D. c. muzyki lek 

kiej; 18.40 Sprawy litewskie; 18.55 Rozmaito- 

ści; 19.00 Codzienny odcinek * powieściowy; 

19.10 Rozmaitości; 19.15 Przegląd prasy roini 

czej; 19.30 Przemysłowy kameleon — ieljeton 

19.45 Prasowy dziennik radjowy; 20.00 Poga- 

danka muzyczna; 20.15 Koncert symfonicziy 

z Filharmonji Warszawskiej; „Powstanie stycz 

niowe w zwierciadle literatury'; О. c. koncer- 

tu symfonicznego; 22.40 Wiad. sport.; dod. do 

pras. dz. radjowego; 23.00 Muzyka taneczna. 

Ofiary 
Ku uczczeniu córki naszej i siostry Ś. p. 

Haliny z hr. Ursyn - Szantyrów Dowgielewi - 
czowej na żłobek im. Marji zł. 35, na Dom 
Dzieciątka Jezus zł. 35, i na Schronisko izo- 
lacyjne im. jędrz. Śniadeckiego zł. 30 składa 
Rodzina. > 

Zamiast kwiatów na grób ś. p. dra Marjana 
Moszyńskiego na ochronę im. ks. biskupa Ban 

durskiego 5 zł. (pięć zł.) składa Antonina Boh 
danowiczówna. 

Zamiast kwiatów na trumnę $. p. dra Ma- 

1jana Moszyńskiego dla najbiedniejszych skła- 
da 5 zł. Z. Paszkowska. 

FRANCISZEK PAKKARD . 

Uźwiękowe-kino 

„REWJĄ“ 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5. 

LUDZIE ŻA KRATAM PHILIPEM HOLMESEM 
i BORYSEM CARLOWEM 

N: scenia — obrazek wyrwany z życia Ludzie przed kratami. 
Tińce: Radwan i H. Rymkiewiczówna. Ś>iew; Szorukówna. 

  

Największa sensacja ekranów Uzwięsow. 
a * ргоап:;:‘):} 1933 r. Najulnb. para kochanków Maurice Chevalier i Jeanette Mac Donald 

m. w з a а© Režys. Roub. Mamau iana (twórcy „Dr. Jekyll i-Mr Hyde) — Naj- 
najnowszej K h | d nowsze piosenki. Fil 6г i 

HELIOS kreacji gl d mžič ZiS Wiln:! Dydatki dźwiek. Na Peer SERY tdę Solis AE. 68 11020 
  

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 
Tylko jeszcze 

z powodu rekordowego powodzenia 
dziś s„CGZEĄP”, Jutro premjera! 

Największe i najodpowiedzialniejsze dzieło 

  

  

rezysea Rene Claira 
Wielka 42, tel. 528 2 Zdjącia i  „AIECH ŻYJ E WOL N o Š 6 

DZWIĘKOWE KINO W tych * 366  Retyserii 

CASINO” | dniach Doloro; Il NI о Ш“ | PIN KINGA 
33 dawno 4 

* 99 Wielka 47, tel. 15-41 ulewidziana 

  

  

VIDORA 
  

Dźwiękowe kine   Dziś! Największa i najsłynniejsza sensacja doby obecnej 

SZAŃ GHAJ-EXPRES$$ 
С 

  

  

HOLLYWOOD 
Mickiewiczsz22 Arcydzieło dźwiękowe znakomitego reżysera Józefa Sternberga. Rekordowa obsada: MARLE 

tel. 15-28, May Wong i najwytworniejszy gwiazdor ekranu Clive Brook. Film osnuty na tle ostatnich Ya Cana 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.20, w dnie świąteczne o g. 2-ej 

RADE? Dziś! Arcydzieło, które wstrząsnęło sumieniem Świata 
по-1еа 

. $ZAR CR 2 ADRIA" |” $Z У В (Krwawy bunt więżniów Sing-Sing). 
” Tragedja wszystkich czss6w w 12 aktsch. — W roli gł. Wallace Beery, Levis Stone, Lejis Hyams i Robart 

Wielka 35 Montgomery. — Nad program; Najlepsza i najzabawaiejsza para komików w uajwiększej kreacji p. t. FLIP i FLAP 

RA FILMOWEJ TAŚMIE 

„LUDZIE ZA KRATAMI* — „REWJA“. 

  

Wśród różnych modzajów filmów łatwo 
przeprowadzić pewiną segregację. 

Serje operetek filmowych dłużą się w 

niieskończoność. 
Egzotyczne reportaże zaczynają pawita- 

mzać się. 
Amerykańskie filmy obyczajowe, ukomo 

nowane „Uliceami Wiełkomiejskiemi* we- 

szły w szabilom. 
Po sybirach i poliemajstrach otworzył 

się w filmie polskim worek z komedjami. 

I tak zawsze. Zrzadka zdarzają się fil- 

my orygfinalne o większej 'wiamtości, 

Filmy więzienine mają swoją własną ru- 

brykę, którą. otwiera „Szary Dom* Hilla. 

Jak dotychczas film spopulanyzował do 

Ikladnie jedynie więzienie amenykańskie. 
lecz „znawiay” powiadają, że wszystkie wię- 
zienia całego Świata są do siebie podobne. 
mma rzecz, że ci sami zniawey określają 

miszysitikie te fiilmiy więzienie bardzo niepo- 
chlebnie, ze względu na prawdę psyicholo- 

.giczną. 
Najbamdziej miiarodajną w tym wizglę- 

dzie może być opiłnja takiego „fachowca 
jak: Urke-Nachalnik, 

Gdy mozmatwiałem z miim lo filmach mię- 

ziemnyyjch, machnął! pogamdliiwiie ręką. 
Grosza niie warte... Żadeni z tych panów 

nile zna prawdziwego więzienia. 
To jest 'wystiawa! na: pokaz. Atmosfery 

wiięziennej śladu tu mawieti niema... 

Publiczność patnzy nia te mury i kraty 
i myśli, że więzienie tak wygląda i tyle. A 
gdzie poniury: nastrój tego grobu, gdzie bez- 
naldziejność Ściam. il ciemnie? 

Wracając od! tej dygmesji do „Ludzi za 
kmaliiami““, eóż da się powiedzieć o prawdzie 
filmu? Mało albo. nie zgoła. 

Widz dostrzega tylko rzeczy zewniętrzne 
Tajemnice celii więzieninej są przed nim za- 
kryte. 

Objektyw aparatu chwyta sytuacje uło- 
żonie i zmobione. Ot zwykłe naśladownictwo 
życia. 

Jako film „Ludzie za kratami ma sze- 
reg dobrych momentów. Reżyserja Freda 
Niblo (twómncy „Ben - Hura*) chętnie wra- 
ea do operawaniia masą ludzką, ao tułaj 

jednaik mie jest już nowością. Zdjęcia pierw 
szoplaniowe są bardzo dobre, 

Strona: dźwiiękowia jest pnzeplatama: —. 
djallogi ustępują muzyce, w czasie której 
film idzie jako niemy. 

Role ttyłtułowe spoczywają w wytrańw- 
nyidh rękach: Philips Holmes wyspecjalizo- 
wał się w. postaciach złamamych przez los 

młodzieńców. 
Walter Huston, oglądany miiedawmo w 

„Nodnych sądach“ dobnze ujął rolę naczel- 
nika: więziemiia,. 

Niesamowity Borys Karilow z „F'rankem 
<steinia" jest tu całkiem. „ludzki, co nie prze 
szkadza mu dać mocną kreację w: roli: epi- 
zodycznej, ale ciekawej i pozostawiającej 
wirażemije. 

Do filmu przystłosowiany jest program 
rewjowy. 

Na scenie oglądamy: montaż recytacyj- 

40) 

Pedwólne życie Jimmy Dala 
— Dobrze! — ucieszył się Sroka. 

— Ot, jaka sprawa... 
— Stój! — przerwała krzykliwie Ma- 

rja, — ostrożnie chłopczyki, zaczekajcie! 
A mnie nie zapytacie? Może to dla mnie 
zamała cena? 

— Phi! — sapnął Sroka. — Ciebie 
niema o co pytać. I za darmo pójdziesz! 
Bo chodzi o Henryka Lassala... Rozu- 
miesz? 

Henryk Lassal! Dal zacisnął kurczo- 
wo pięście pod stołem; ale na twarzy 
jego nie drgnął żaden mięsień. Tylko 
papieros zwolna przesunął się z jedne- 
go kącika ust do drugiego. 

Słusznie! — mrugnął znacząco. 
— Ona pójdzie na to, Ślimmy! „Starusz- 
ka* przez całe życie nie może mu wy-- 
baczyć, że tak podle się z nią obszedł. 
ile butów zdarłem śledząc tego draba 
dla niej! Niema mowy, że ona pójdzie. 
Nie bój się! Mów, o co chodzi? Ża zo 
dajesz dwadzieścia sztuk? 

Sroka przysunął bliżej krzesło, obizu 
cił ttwożnem spojrzeniem cały pokój i 
zaczął mówić z tajemniczą miną: 

— Naprowadził mnie na ten pomysł 
jeden przyjaciel. Więcej gadać o tem nice 
będę. Ale bądźcie pewni, że napróżno- 
bym tej sprawy nie brał na siebie! — 

zniżył głos. — Ty sama mówiłaś, że to 
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jeden z najbogatszych ludzi w Londy- 
nie! No, a teraz on posprzedawał dużo 
papierów wartościowych, powymieniał 
akcje i obligacje na pieniądze. Powy- 
mieniał na złoto, rozumiecie? Wypisuje 
czeki i wyjmuje pieniądze z banków. 
Wiem, że dziś przyniósł do domu, z je- 
dnego banku piętnaście tysięcy. To 
wszystko leży u niego w kasie ognio- 
trwałej. : 
— Dlaczego on to robi? —zdziwił się 

Larry. 
To samo pytanie zawisło na ustacii 

Marji Lassal. Co to miało znaczyć? Dla 
czego Henryk Lassal tak śpieszył z za- 
mianą wszystkich swych bogactw na 
pieniądze. Błyskawiczna myśl rozjaśniła 
nagle umysł Dala: Oni nie. znaleźli pacz 
ki. A więc walka trwa! Jeżeli Marji i 
jemu uda się odraleźć ją — wygrają grę! 
W przewidywaniu klęski wrogowie przy 
gotowali się do ucieczki. Obiecywali so- 
bie, że jeśli uda się im uciec, to nie z pu 
stemi rękami! 

— Dlaczego on to robi. Ślimmy? -— 
powtórzył Larry-Upiór, wciągając kłab 
dymu. Po jakiego djabła, potrzeba mu 
tyle pieniędzy? 

— A ja skąd mogę wiedzieć! — wzru 
szyt ramionami Sroka. — To już jego 
rzecz— nie moja! Moja rzecz sprawdzić, 

  

1 S-ka ASEKURACYJNA, Komedja w 4 skt 

NARESZCIE! 
Wielokrotniie odkiładany mecz bolksemski 

reprezenitacyj Grodna i Wilna odbędzie się 
— nieodwołalnie — »%» dniu 21 bm. w sali 
Ošnodka WF, 

Grodiniamnie pirayježdžają 'w składzie: 
Pilikes (Maikaibi), „Jemgy“ (Cresovia), Pe- 
relsztejn (M.), Labedž (M.), Surmacz (Cr.) 
Lesiak (Cr.), Žukiowski (Gr.), a 'Wilmo pnze | 
civisitaiwi temu zespolowi następujący: Ba- 

giński, Łukmiji I, Znamierowsłki, Mattiu- 
kow, Minikow, Sadowsiki, 

Jak widać iz tego, w, składzie reprezen- 

tacji wileńskiej znajdą się sami „pogania- 
cze' i jeden żaksista — Minikow. 

Mecz ten: będzie  dosikoniailym 
giem przed tirudnem tournee: reprezenitacji į 
Wilna po Łotwie i Estonii. Tournee to prze 
widuje następujące mecze: 28 bm. w Mita- 
лй, 92 bm. w: Rydze i 30 bm. w Tallinie. 

I Łotysze i Estończycy proponują wa- 
runki bardzo dogodnie, tlo też mależy przy 
puszczać, że Zarząd Wil. Oktr, к' Bokiser- 
skiego dołoży starań, aby wiyjazd: bokserów 
zagranicę doszedł do skutku. Wydatek bę- 

dzie miewielki, a: korzyść bezspormie duża. 
Mówiąe o boksie nadmieniić należy, że 

z uwagi ną dwa wypadki śmierci na: ringu 
(Lwów i Białystok), kierownik lekarskiej 
przychodni. sportowej w Wilmie dr. kpt. 

Golyūski postanowił, że wszyscy bokserzy 
obowiązami są co pewien cząs zgłaszać się 
do przychodni i zawodnicy, kltórzy nie bę- 

dą zgłaszać się dla zbadamia stanu ich zdmo 
wila, nie będą mogli! brać udziału w zawo- 

dch. ()г 
STONIO EAS TK TESTAI zz 

OGŁOSZENIE. 

Magistrali m. Wilma ogłasza przetarg 

ma doritawę mięsa i słoniny do szpitali 

Miejskich i Pnzytułku. 
Oferty ze wskazajniem ceny ryczałtowej 

lub procentu ustępstwa od cen rynkowych, 

należy składać w biumze Wydziału Zdrowia 

i Opielki Społecznej Magistratu m. Wilna 
w temmimie do 23-g0 I 1933 r, 

Otwarcie ofert ii ustny przetarg odbę- 
dzie się w tymże dniu o godz. 10-tej rano. 

Stający do przetargu powinni złożyć 

kaucję w wysokości 200 zł. 

Przyjmowanie ofert! i udzielanie infor- 

macyj uskutecznia się m: Magistracie, Wy- 

dział Zidmowia i Opieki Społecznej (oficyna, 

pokój Nr, 2). 

MAGISTRA'T M. WILNA. 
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mo-milmiieznyy pod wspólnym tytułem „Lu- 
dzie przejd kratami'* —czyli za co można 
dostać się za: knaty. 

Para Radu an — Rymkiewiczównia tań- 
azy tango „Nietoperze“ i pollkę andrusow- 
ską przy džwiekach harmonji, 

„Pnzewiewne” stinoje p. Rymkiemilazė- 
winy podnoszą nieco temperature, która 
(temperaltiura, inlie sala), domaga się gwał- 
tommie uregulowania. Tad. C. 

czy wszystkie pieniądze są na miejscu 
w jego kasie na West-Endzie... 

Larry- Upior gwizdnął z pełnym sza 
cunku zachwytem. 

— Djabelna sprawa, Slimmy... ale ty 
nie boisz się wpaść? 

Sroka uśmiechnął się pogardliwie: 
— ]а ше z takich, co wpadają. Ro 

bota będzie czysto zrobiona! 

Larry-Upior wstał i pochylił się nad 

lampą, zapalając papierosa. Oczyma szu 
kał twarzy Marji. Ale ona była zupełnie 
zajęta Sroką. Larry znów usiadł, patrząc 
z nieukrywanym zachwytem na Slimmy 
Jo. Czyżby to była pułapka? Dlaczego 
Sroka zjawił się nagle do nich, do Marji 
z taką nieprawdopodobną propozycją. 

Ale podejrzenia te szybko rozwiały się. 

— No, kończmy! — zaproponował 
Sroka. — Ty, Staruszko od dawna już 
miałaś oko na tego Henryka Lassala. On 
przecież popędził ciebie do ciupy, kiedy 
tam coś ściągnęłaś? 

— Ja nic nie ściągnęłam! — oburzy 
ła się Staruszka. — On łże! Ja nigdy nie 
kradłam! 

— No, dobrze, dobrze! — zaśmiał 
się Sroka. — Jednem słowem, pracowa- 
łaś w jego domu? 

— Tak, pracowałam! — krzyknęła 
wyzywająco. — Cóż z tego, że służy- 
łam tam. Ja nic nie... 

— No, o to właśnie chodzi! Dlatego 
tu przychodzę Staruszko. Czy możesz 
dać nam plan domu? Rozumiesz? 

trenin- į 

Redaktor w/z Witold Tatarzyński. 

  

Hurtowa i detaliczna sprzedaż węgla i 
drzewa opałowego „Centroopał” 

Zamkowa 18. Tel. 17-90. 

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki ieczniczej 
Wilno, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
| kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, t- 
| suwa jej skazy i braki, Masaż kosmetycz- 

my twarzy. Miasaż ciała, elektryczny, wy- 
zuplający (panie). Natryski „Hormona”* 

ug prof, Spuhla. Wypadanie włosów, 
ualne dobieranie kosmetyków 

Ostatnie zdobycze kesma- 

  

  

  

‚ ме 
       

  

  

  

i racjonalnej. 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z. P. 
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LTA BBBRENEWIECH ver" 

Lekarze Kueno 
. -- | SPRZEDAŻ 

DOKTOR 

Zełdowicz PIANINO 
chor. skórne, wenery - Miihlbacha do sprzeda- 
czne, narządów moczo- nia niedrogo. Boufałło-* 

wych * wa Góra 19 m. 3 godz. 
od 9 do 1, od 5 do 8 

  

D 4 — 6 p" poi. 

"DOKTOR | | 5 Wiiczycę ZELDOWICZOWA prawdziwą — oswcj mą 
KD €Lt, weneryczne -- Sprzedam niedrogo. Św. 
narządów * moczowych Jakóbska 14 m, 2 

  

ой 12 — 2 i od 4--6 

  

ul. Mickiewicza 24,  asaskaakańnaadckanim 
tel. 277. LCKAIE 

== — — —— — — — == — МЧТУТПРАПЛРРИЧТТРУ 
DOKTUR $ 
Zygmunt POSZUKUJĘ 

więzszego ładnie ume 
Kud rewi cz A słonecznego 

choroby weneryczne, pokoju, względnie 2:ch 
pośoj, korzystaniem ła» Syfilis. skórze i moczo- 
zienki, telefonem ewen- picicwe. Przyjmuje rano 

  

7—8ipół i 3 —6 tnalnie nt zymaniem— 
wieczorem ul. Zamkowa Oferty do Biura Stefana 
Nr 15m.2 Grabowskiego — ulica 
== — — — — — m Osbarska 1 — pod 
DOKTOR „Prawnik“, 

Janina kau 
PIOTROWICZ- POKOJ 
JURCZENKOWA dia 2 panów z łazien- 
ordymstor Szpit. Sawicz Ką. Zgt. do Administr. 

  

cheroby skórne, wene- „Słowa”. 
ryczne i moczopłciowe *^ —— —- 

przeprowadzila się POKÓJ 
ładnie umebloweny — 
słoneczny i ciepły, do 
wynajęcia dla jednej 
osoby. Ul. Mickiewicza 
22, m. 5 (nad kinem), 

Wileńska 34 
ii piętro 
przyjmnje 

od 5 — 7 wiecz, 

DrGinsberg 
choroby skórne wene- 

> i moczopłciowe. 
ileńska 3, od 8 — 1 > ы UDZIELAM 

t 4 — 8. Tel. 307. iekcyj francuskiego 

BOPiEnAsTiE 

LO.P.P 12” 
go. Mickiewicza - 
11 1е!..794 оё ž — * 
po poł. 

Dal poczuł na sobie oczy Marji: ra- 
dzili się siebie, niepewni, jak należało 
zareagować na prośbę Sroki. Dał pierw- 
szy powziął decyzję. 

— Słusznie! -— potakiwał, nie waha 

jąc się dłużej. — Myślałem właśnie o tem 
Ty masz głowę, Slimmy! Dobrze obniy- 
ślane! Pomóż, Staruszko, narysuj płan, 
tak będzie najlepiej. Bo jak zaczniemy 
wypytywać służbę, wpadniemy! 

Sroka wyjął z kieszeni papier i ołó- 
wek. 
— Masz, rysuj — rozłożył arkusz na 

stole. — Tylko tak, żeby było jasno. 
Staruszka nie wiedziała, jak zabrać 

się do roboty, gryzła ołówek niezdecy- 
dowana. 

— Nigdy nie rysowałam planów! Mo 
że, — spojrzała pytająco na Dala. — mo 
że naprawdę naplączę tylko? * 

— Ržnij! — namawiał Larry-Upiór. 
Nie bój się, nie naplączesz! To nie о- 
braz olejny! Sroka nie potrzebuje nicze 
go więcej, tylko żeby było pokazane, 
gdzie są okna i drzwi. Tego będzie do- 
syć, Slimmy? 

— Dosyć okien i drzwi, — potwier- 
dził Sroka. — Więcej nie trzeba. Nary- 
suj tylko, gdzie jest jaki pokój na dole, 
a resztę zostaw nam! 

Sroka wstał i pochylił się nad Sta- 
ruszką. Marja niezręcznie sunęła ołów- 
kiem po papierze.. 

        

  

D. C. N. 

 


