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Wiatr odwiał to tro śniegu i w 

półmroku, rozświetla dalekiemi lam- 

pami, od skweru, ślizgamy się co chwila 

na tych wielkich tyloma  stąpnięciami 

tylu lat dziesiątków 

na wokół Bazyliki biegnących płytach 

kamiennych.. A już jesteśmy za furtką 

tego drewnianego parkanu, który cieka- 

wym kryje tę całą pracę, huczącą turko- 

tem jakichś maszyn, łyskającą błyskami 

jakichś ogni, dzień i noc, dzień i noc, 

u oszalowanego deskami na głucho fron- 

tonu. Noc tu już jest ciemna o tej porze 

i trzeba uważać na te narzucone na dro 

dze jakieś belki, kamienie, wąskie, pod 

taczkami wygięte deski chodnika. A te- 

raz jesteśmy już za katedrą, od lewej jej 

ńawy: — tam jeszcze niesie się od Mic- 

kiewicza rozgwar uliczny. Choć to jest 

stąd kilkadziesiąt kroków, wydaje się tu 

że to jakoś bardzo daleko, gdzieś dale- 

ko, a że u tej wielkiej kolumnowej ścia 

ny, z jej sinym cieniem i śniegiem, 

przyprószonym na ziemi legła cisza. — 

A może to się tylko mnie, to wszystko, 

tak wydaje? 

Lecz mój towarzysz, 

te wielkie drzwi nawy, raz i znowu 

znowu. Dziwne to jest, . to kołatanie 

wśród tej nocy i zimy do takich wiel- 
kich odrzwi kościelnych. Nie, nie otwo- 

rzą się przed nami. Z jakichś małych za- 

krystyjnych drzwi wychodzi ktoś z ro- 

bót,. „My do pana inżyniera... — „Pan 

inżynier na górze”. 

Ta latarnia , w zakrystji taka jasna, 

staje się ogarkiem małym w ciemnym о- 

gremie Katedry. Choć tu i. tam, pod ii- 

larami świecą się jakieś światła. Tacy 

robotnicy, nachyleni nad wyjętą posadz- 

ką. Coś mówią. Takie tu dziwne jakieś 

echo: .to słychać głośno przecież, co ci 

ludzie mówią, naprawdę zupełnie głoś - 

no, a takie to jakieś, jakby ze studni 

jakiejś głębokiej, zawalonego, dalekiego 

lochu, jakby z grobu... To jest wszystko, 

ta cała świątynia taka jasna za dnia, 

taka spokojna i nie niepokojąca w po- 
godnej harmonji swego klasycyzmu. 
Mrok się czail u pułapów wysoko i 

spływa po kolumnach, jak smugi tej ni- 

szczącej wilgoci, kładzie na pustyci 

ścianach ciemną plamę, jak  spłowiały, 

zatarty gobelin... Jakieś odsunięte w bok 

ławki.. Jakaś wyrzucona łopatami zie- 

mia... Czarna, głęboka jama,. Coś tu 
jest i wielkiego, i ciemnego, i nie- 
zwykłego w tej ogromnej, rozrytej, roz- 
kopanej, rusztowaniami _ powspieranej 

świątyni. Przypomina się coś. Już wiein, 

wiem co. Wawel. Ale nie, nie ten „od- 

nowiony* i z wyglansowaniem nuwory- 

szowskiem klamek. Mój Wawel z roku 

1919, Wawel pierwszych wrażeń dziecka 

taki sam rozkopany, rozryty, z wywalo- 

nemi posadzkami, w zrujnowaniu i w 

pracach restauracyjnych zarazem, Wa- 

wel, taki sam w swej pustce i zniszcze 

niu, z tym swoim ogromem, z tym swo- 
im, jak tej Bazyliki królów, przeogroni- 
niejszym, im bardziej ratunku wołają- 
cym, majestatem... 

nóg, w toku tylu i 

uderza już w 

Tu zato na górze, w tej zainstalo- 

wanej nad nawą, pracowni budowni- 

czych jest jasno, prawie ciepło, i lam- 
pa elektryczna, taka biurowa lampa, о- 

świetla stół z temi mapami i planami— 
i nas czworo przy niej. Mój towarzysz 
zbiera wiadomości do jutrzejszego repor 
tažu o stanie robót w Bazylice. Pan ir- 
żynier Wąsowicz tłumaczy. Daje treści- 
we, fachowe, budownicze informacje. 

Pan architekt Peksza, siedzący przy 
mnie, objaśnia. Więc jutro, — prawda 
jutro rano? żeby do kliszarni? na czas. 

— otrzymamy fotografję z tych prac*— 
Aha, proszę panów, a co to takiego z tą 
jakąś tablicą, co miano znaleźć w pod- 
ziemiach ? 

P. Wąsowicz nie mówi nic. Trwa to 
ułamek sekundy. To jakby tak, by jego 
kolega miał odpowiedzieć. Nawet patrzy 
się na niego. P. Peksza przesunąi ku 
sobie plan. Ogląda go. To jakby coś in- 
nego, bardzo pilnego mu się przypom- 
niało. I nagle: 

  

  

       

  

prze 

E 

„Ww podziemiach? Niee.... w pod- 

ziemiach nie znaleźliśmy żadnej  tabli- 

СУ 
W pokoju jest dalej jasno.. Lampa 

oświeca dalej rozłożony przed nami plan 

orjentacyjny. Tam jest wymierzone, wy- 

rysowane wszystko, geometrycznie, та- 

tematycznie do milimetra. Tak tu jakby 

nie było miejsca na nic, co nie jest jas- 

ne, cyfrowe, wymierzone. A jednak coś 

jest nie tak, jak było przed chwilą. Czy 

to mnie się tak tylko wydaje? Chyba 

nie. Mój towarzysz pyta dalej: 

— Więc takiej tablicy nie było? Ta- 

ki napis łaciński, i... groźba... 

Obaj panowie uśmiechają się do nas 

i naraz obaj mówią. Ach, ta tablica... 

owszem, wmurowana w ścianę, nie w 

podziemiach... no to rzecz znana.,,, 

— Przewodniki o tem piszą... -—-m5- 

wi p. Pekszo, 

Mój towarzysz wtrąca: 

Ale u Zahorskiego tego nien:a.. 
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czenia ogło: 
    

Prałat Kurczewski także nie wspomina o 

tem... 

— W przewodniku prof. Kłosa to 

jest. Napewno jest — mówi szybko, jak 

by tych słów się chwytając, jakby one 

uciec gdzieś mogły... 

Pan inżynier Wąsowicz, bardzo 

przejmy, wraca do kwestji tych totogra- 

fij. Dlaczego mój towarzysz, ten sa: 

człowiek, co się tak szczegółowo, z ta- 

kim naciskiem o to umawiał, tak jakoś 

myśli teraz, jakby o czemś zupełnie in- 

nem? Czyż ciągle ...ta tablica? Ach tak. 

bo pyta: 

— „I gdzie ona jest?“ 

— Tu, na lewo od wejścią, widzi 

pan — (inżynier Wąsowicz wodzi o- 

łówkiem po planie) — ta druga kaplica. 

To kaplica Królewska. Pan widzi za nią, 

z tyłu jest taki zakamarek, rupieciarnia. 

I to jest tam... Właśnie w tej rupieciar- 

ni... 

— „Jak wygląda ta tablica? 

u- 

1 

1 3 1 

szeń. ! 
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— Ja tam nie byłem. Mówiono mi: 

Nie chciałem tam chodzić... 

Pan inżynier Wąsowicz tam nie był. 

Pan inżynier Wąsowicz jest kierowni- 

kiem robót w Bazylice. On prowadzi tę 

całą pracę. Te maszyny, co tam dzień i 

noc, noc i dzień, huczą, ci ludzie, co 

tam rozkopywali posadzki... 

Pan inżynier Wąsowicz tam nie był. 

O, nie! To nie jest wyrzut. My to rozu- 

miemiy. W milczeniu, jakie się teraz zro- 

biło, jest tyłko zrozumienie. My rozumie 

my, że po tem, co mówi przypominają- 
ca się legenda, on tam nie był. 

— O, nie jestem przesądny, — doda- 

je po chwili: — wierzę, że są siły dobre 

i złe, ale ufam w pomoc dobrych... 

Rozmowa się rwie. Jakby coś niewi- 

dzialnego zawiało nad nami czterema i 

wyrywało nam z ust samych jakieś nie- 

rozpoczęte słowa, pytania. Pan inżynier 

Peksza mówi. jest uśmiechnięty nawet, 

Mtymirelna elera wywozu zagranicę temnyth zabytków 
ATENY. PAT .— Ateny zostały po- 

ruszone wykryciem sensacyjnej aiery nie 
legalnego handlu zabytkami starożytno- 
ści. Afera została wykryta dzięki ogło - 
szonej przed paru tygodniami w prasie 
greckiej enuncjacji prof. Arvantinosa, w 
której ten ostatni oskarża Metropolitan 
Museum w Nowym Yorku o nabycie nie 
legalnie wywiezionego zagranicę wspa-= 
niałego dwumetrowej wysokości posągi 
Apollina, który — według publikacji ku 
stosza Metropolitain Museum miał 
pochodzić z wykopalisk w Attyce. Na 
podstawie tych rewełacyj policja grecka 
wszczęła dochodzenia , które dały sensa 
cyjne wyniki. 

Oka: - się, że grupa chłopow 2 0- 
kolic Markiza i Koropi zajmowała się 
systematycznemi rozkopami koło Ana- 
wyssos w Attyce, gdzie znajdował się 
stary cmentarz z epoki Myceńskiej, odna 
lezione zaś wykopaliska sprzedawała po 
kryjomu niejakiemu Russu, antykwarju- 
szowi w Atenach. Latem ubiegłego roku 
chłopi ci wykopali niedaleko posiadłości 
Malissurgos w Anawyssos marmurowy 
posąg, który sprzedali za 100 tysięcy 
drachm antykwarjuszowi Russu. Ten о- 
statni, rozpiłowawszy uprzednio posąg 
na kilka mniejszych części, zdołał wy- 

OBRADY SEJMU 
WARSZAWA. PAT. —,76 plenarne po- 

siedzenie Sejmu. 
W pierwszym punkcie ponządku dzien- 

mego pos. Hołyński (BB) zreferował nowe- 
lę do rozporządzenia Prezydenta o ulgach 
dla przedsiębiorstw przemysłowych i ko- 
mulnialinych. Referent zauważył, że nowela 
zasadniczo powinna być rozszerzona, Obec- 
na nowela przedłuża tylko okres .obowiązu- 
jących ulg ma dalszych 5 lat, Projekt usta- 
wy przyjęto 'w drugiem i trzeciem czytaniu. 

"Pos Moczulski (BB) przedłożył projekt 
ustawy o przekazaniu Polskiemu Czerwone 
mu Krzyżowi kilku nieruchomości, naležą- 
cych niegdyś do byłego Rosyjskiego Czer- 

wonego Krzyża. Polski Czerwony Krzyż 
faktycznie włada już temi nieruchomościa- 

mi. Chodzi o uregulowanie tytułu własności 

Projekt ustawy przyjęto 'w drugiem i trze- 

ciem czytaniu. = 

Pos. Burda (BB) referował wniosek 
Klubu Ukraińskich Socjal. Radykałów © 
zmowelizowanie ant. 90 ustawy o powszech- 
nym obowiązku służby wojskowej oraz 
wniosek Klubu Ukraińskiego 0 zmianie 
rozporządzenia Rady Ministrów o podatku 
wojskowym. — Pierwszy wniosek domaga 
się zwolnienia od podatku wojskowego 
tych, których dochody nie sięgają 5200 zł, 
drugi domaga się obniżenia do połowy sro- 
py podatku wojskowego oraz dalszych 
zwolnień od tego podatku. Oba te wnioski 
— jak wskazał referent — mogą mieć chy- 
ba. znaczenie demonstracyjne, sam bowiem 
podatek jest b. mały i na całe państwo 
przynosi najwyżej 200 tysięcy. 

Przyjęto wniosek komisji o przejście do 
porządku dziennego nad obu wmioskami. 

Przy pierwszem czytanaiu projektu u- 
stawy w sprawie zaniechania ogłoszenia na 
rok 1933 wykazu imiennego gruntów, pod- 
legających przymusowemu wykupow i, prze 
mawiał pos. Langer (Str. Lud.) i zapowie- 
dział ostrą walkę z tym projektem. Podo- 
bne stanowisko zajął pos. Świątkowski 
(PPS). Projekt ustawy odesłano do komi- 
sji reform rolnych. 

Na tem marszałek Świtalski zamknął 
posiedzenie. 

—=000-— 

wieźć go pokryjowu zagranicę i sprze- 
dać za 300 tysięcy dolarów do Metropo- 
htain Museum w Nowym Yorku. 

Dalsze dochodzenia wykazały, że kil 
ka lat temu ten sam Russu wywiózł do 
Niemiec drugi posąg Apollina i sprze- 
dał go tam za 1800000 marek w złocie. 

  

WARSZAWA 20 - I. (tel. własny)— 
W ostatnich dniach grupa oświatowa 
posłów i senatorów BBWR obradowała 
nad rządowym projektem ustawy o szko 
łach akademickich. — Dla omówienia 
szczegółowych poprawek, zgłoszonych* 
przez referenta posła Czumę w dniu 17 
bm. wybrano podkomisję, złożoną z 9 

Znalezione u Russu i jego wspólników 
różne objekty, pochodzące z nielegal- 
nych wykopalisk, zostały skoniiskowane, . 
i przekazane do archeologicznego mu- 
тент w Atenach. Dalsze śledztwo w tej 
sprawie trwa i zatacza coraz szersze 
kręgi. 

  

Obrady nad prolektem ustawy 
o szkołach akzdemickich 

osób, która po 1l-godzinnych obradach 
w dniu 19 bm. uzgodniła wszystkie po- 
prawki. Zmiany te były przedmiotem ob 
rad w dniu 20 bm. grupy oświatowej, 
która po dłuższej dyskusji jednomyślnie 
je przyjęła. W obradach wziął udział 
min. oświaty p. Jędrzejewicz i wicemi- 
nister ks. prof. Żongołłowicz. 

Zasiłki dla bezrobstnych prac. umysłowych 
BĘDĄ WYPŁACANE 
WARSZAWA 20 - I. (tel. własny)— 

Przed kilku dniami opublikowano w pra 
sie wiadomość, że zasiłki dla bezrobot- 
nych pracowników umysłowych wypła- 
cane przez ZUPU z dniem 15 stycznia 
obniżone zostają o 60 proc. Wiadomość 
tę trzeba uzupełnić następującem wyjaś- 
nieniem: Według okólnika ZUPU. wy- 
danego w dniu 14 stycznia zasiłki do 14 
stycznia były wypłacane w 100 proc. Za 
miesiąc styczeń przyznano wypłatę w 

PRZEZ Z.U.HU. W ZALEŻNOŚCI OD WPŁYWÓW 

wysokości 40 psoc. należności. Najbar- 
dziej zaamiennym jest p. 2 wspomniane- 
go okólnika, który głosi: że zasiłki będą 
wypłacane co miesiąc w procentach w 
zależności od posiadanych środków go- 
tówkowych w dziale ubezpieczeń na wy 
padek bezrobocia. Wpływy obecne w 
tym dziale wynoszą 600 tysięcy zł., wy- 
płaty zaś 1200 tysięcy zł — Wypłata 
więc zasiłków nie może przekroczyć 50 
proc. należności. 

Wyjazd min. Becka do Genewy 
WARSZAWA 20 - I. (tel. własny)-— 

Minister spraw zagranicznych p. ]. 
Beck wyjechał w dniu dzisiejszym do 

Genewy. P. minister udał się do Gene- 
wy bezpośrednio. 

— 0 — 

Pesiedzenie Rady Ministrów 
WARSZAWA PAT. — W piątek dn. 

20 bm. odbyło się pod przewodnictwem 
o. premjera Prystora posiedzenie Rady 
Ministrów, na którem rozpatrzono kilka 
projektów ustawodawczych i załatwio- 
no sprawy bieżące. 

Rada Ministrów uchwaliła i postano 
wiła wnieść do Sejmu _ projekt noweli 
do ustawy z dnia 20 czerwca 1924 roku 
w sprawie uwłaszczenia byłych czyn- 
szowników, byłych „wolnych ludzi* i 
długoletnich dzierżawców w wojewódz-' 
twach nowogródzkiem,  poleskiem, wo- 
łyńskiem i wileńskiem Oraz w powia- 
tach: grodzieńskim, wołkowyskim, biel- 
skim, białostockim i sokólskim wojewó 
dztwa białostockiego, dwa projekty u- 
staw w sprawie rozporządzenia Prezy- 
denta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 
1927 roku o zniesieniu służebności w 
województwach: kieleckiem, lubelskiem," 
łódzkiem, warszawskiem, białostockiem,! 
wileńskiem,  nowogródzkiem  „wotyn- 
skiem i poleskiem, dwa projekty noweli 
do ustawy z dnia 18 marca 1932 r. 
uregulowaniu prawa własności gruntów, 
oddanych w drodze parcelacji w posiada 
nie nabywców na obszarze województw 
centralnych i wschodnich, oraz do u- 
stawy z dnia 23 marca 1929 roku o ure 
gulowaniu stanu hipotecznego nierucho-“ 
mości oddanych w toku parcelacji w po- 

о- 

siadanie nabywców na obszarze woje- 
wództw: krakowskiego, lwowskiego, sta 
nisławowskiego, tarnopolskiego, pozosta- 
jacy w związku z obu powyższemi pro- 
jektami projekt ustawy w sprawie uregu 
lowania prawa własności gruntów, od- 
aanych w drodze pertraktacyj w posia- 
danie nabywców na obszarze woje- 
wództw: poznańskiego i pomorskiego, 
wreszcie prejekt ustawy © opiece nad 
muzeami publicznemi. 
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ST. ŚWIĘCIA 
WQŁOŻYN — 
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  o tak, ale to jakby wysiłek, stara- 

BIE... 

— Ja tam 

czerwonego piaskowca. 

sów dawnej, jagiellońskiej, katedry. 

napisem, łacińskim napisem... 

— Jakim? 4 

I słyszymy, ich obu, odpowiedź: 

„VIOLATOR HUIUS OPERIS INFE- 

LIX ESTO!“ 

byłem. Jest to tablica z 

jeszcze z cza- 

2 

Jakbyśmy, zmartwiawszy, mimo po- 

zorów, przetrawiali tych pięć słów la- 

cińskich. Ale już wiemy. „No, dobrze, — 

mówi mój towarzysz — ale violator, to 

gwałciciel, burzyciel, gwałtownik. Czy 

to ma coś do rzeczy z przebudowywa- 

niem Katedry?*. 

P. inż. Peksza i ja milczymy. Ale 

p. Wąsowicz odpowrada: 

— „..Nie, panie. Violator — to wo- 

  

5 Monopolów Pzństw. 
OBRADY KOMISJI BUDŻETOWEJ 

SEJMU 
WARSZAWA. PAT. — Sejmowa komi- 

sja budżetowa przystąpiła w dniu 20 bm, 
do narad nad budżetem momnopolów. Budżei 
ten referuje pos. hr. Hutten-Czapski. 

Wprowadzono w Polsce 5 monopołów: 
spirytusowy, solny, zapałczany, tytoniowy 

i loteryjny — Wpływ do skarbu państwa 
wyraził się w r. 1931—32 sumą 677.915.670 
zł, 72 gr., w odsetkaich 29,96 proc, Mionopo- 
le oddano w roku 1931 specjalnemu wicemi- 
nistnowii. (W roku 1932—33 przy podziaie 
referatów budżetowych wydzielono odręb- 
ny referat. 

Miomopol solny powstał w roku 1918 i 

zarządza 8 żupami, dającemi 75 proc. ogól- 
nej wytwórczości soli. Z pozostałych 25 
procentów 3 proc. przypada mia zakłady pań 
stwowe, a 22 proc. ma prywatne.— Koszty 

produkcji jednej tommy soli wynoszą od 20 
do 90 zł. Spożycie soli na głowę wymesi w 
Polsce 9,81 kg. Wywóz zagranicę ma nie- 
wielkie znaczenie dla. produkcji. Dochody 
monopolu solnego  preliminowano ma 
96.573,500 zł., w czem eksport figuruje w 
kwocie 783.800 z!. 

Referent pnzechodzi: do gospodarki Mo- 
nopolu Tyitoniowego. Monopol ten daje o- 
becnie skarbowi majwiększe zyski. Za su- 
rowiee, wyprodukowany w kraju, Monopol 
wypłaca 7 miljonów zł. mocznie, i ma ma- 
terjał pomocniczy, nabywamy w kraju, rów 
nież 7 miljonów zł. Monopol zatrudnia o- 
prócz urzędników okolo 8400 rzemieślni- 
ków i rębotmików. Przywóz tytoniowy z za 
gramiey w ciągu ostatnich lat zmniejszył 
się. W roku 1932—33 przywóz wyniósł o- 
kolo 9 mikjonów kg., wantości około 30 mil- 
jonów zł, Uprawia tytoniu od moku 1930 
zoał unormowana: do wysokości około 8 
milijomów "o0cznie, 

Przystępując do omówienia Monopolu 
Spirytusowego referent zaznacza, że celem 
Monopolu nie jest rozpijamie ludmości, lecz 
dostamczamie po cenach możliwych napojów 

alkoholowych. Nowy minister skarbu, na- 
tychmiast po objęciu swego urzędu, obniżył 
znaczmie ceny. Oo do preliminarza na rok 
1933—34, to wpływy przewiduje się w su- 

mie 412,6 miljonów zł. wpłata do skarbu 
przewidziamia jest w sumie 230 miljonów. 
Referenit zastrzega sobie wniesienie w trze- 
ciem czytaniu poprawek ze względu na 

ostatmie posunięcia w dziedzinie spirytusu 
niekonsumeyjnego. 

Loterje państwowe przyniosły jako czy 
sty zysk w roku 1928—29 15.828.863 złote. 
W roku 1932—33 przyniosą zapewne 14 mil 
jonów. Na rok 1933—34 przewiduje się do- 
chód z loterji iw kwocie 69.021 tysięcy, 
wpłata: do skarbu przewidziana jest w wy- 
sokości 14 miljonów. 

Przechodząc do Monopolu Zapałczanego 
referemit podkreśla, że wpływ rządu r= m. 
iitykę cen zapałek jest dość ograniczony. 
Obecne ceny nasuwają wątpliwości, gdyż są 
wyższe niż we Francji, Czechosłowacji i w 
wielu innych krajach. 

  

  

Uczczenie 30-lecia pracy nauk. P. Prezydenta 
WARSZAWA 20 — 1. (tel. własny): 

W roku bieżącym upływa 30 lat pracy na polu 
naukowem— P. Prezydenta Rzeczypospolitej 

prof. dr. Ignacego Mościckiego. W związku & 
tem odbyła się przedwstępna narada przedsta- 

wicieli kilku instytucyj, na której zdecydowa- 
no powołać większe grono osób w celu utwo- 
rzenia komitetu oraz opracowania wytycznych 
dalszej akcji dla należytego uczczenia pracy 
naukowej znakomitego uczonego polskiego. 

  

Sowiecka ustawa paszportowa 
MOSKWA. PAT. — Z dniem dzisiej 

szym zawieszone aż do odwołania dzia- 
łalność urzędów stanu cywilnego w Mo- 
skwie, Leningradzie, Charkowie i miej- 
scowościach, znajdujących się w promie 
niu 100 kiłometrów od tych miast. wo- 
bec tego nie udziela się ślubów, ani roz 
wodów, nie można również dokonywać 

adoptacji. — Stan ten ma trwać aż do 
chwili ukończenia akcji wydawania pasz 
portów, to jest do końca kwietnia. Za- 
wieszenie działalności tych urzędów ma 
na celu umożliwienie pewnym osobom 
pozostawania w większych miastach* 
dzięki małżeństwu lub adoptacji. Wielu 
ludzi już obecnie opuszcza Moskwę 

SMORGONIE — 

  

-€3 #Т 40. Za 

a dostarczenie n-ru 

DRUJA — Kowkin. 
Księgarnia Spółdz. Naucz. 

3 — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

  

    

    

PINSK — k iła Polska — St. Bednarski 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

S10ŁYPCE — Księgarnia F-wa „Ruch“ 

SŁONIM -— Księgarnia J. Ryppa ul. Mik wiczą 10.     
Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
— M, Lewin — Biuro gazetowe ui. 3 Maja 3 

Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA — Kiesk Księg. Koł. „Ruch”. 

L kia ia 
tekstem 15 zr. Komunikaty Graz 

  

     

     
  dowodowego 20 groszy. 
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Violator huius operis infelix esto“ 
pewiea góle ten, co narusza. Ten, co 

stan rzeczy zmienia, niepokoi, 

Wszystka wiedza gimnazjum typu 

klasycznego ciśnie mi się w tej chwili. 

Tak. Ten, có narusza. O, szerokiem, bar 

dzo, straszliwie szerokiem jest rzymskie 

słowo „violator'*'! 

Gdy schodziła rozmowa na tę tabli- 

cę, to szła ona tak, jakby nasi gospoda- 

rze gdzieś się cofali, jak w korytarz, czy 

przechód mroczny, a myśmy na nich na- 

pierali, szli. Teraz to jakbyśmy my byli 

w odwrocie, — a jakaś rzecz za nimi 

rozpoczęł.a na nas ofensywę. 

Znowu pytamy: 

— „l czyż to jest prawda... to, co 

mówią, to, co... plotą, że, ci, co się 

tknęli murów Katedry nie zginęli swoją 

śmiercią ?? 

Stanowczo ci ludzie są teraz „м а{а - 

Ки“! Zabawne porównanie, ale to do- 

prawdy takie wrażenie robi. 

— „ Na toby wyglądało... Gucewicz 

został zarąbany siekierą...'* 

— „Szulc utopił się”. 

I już niewiedzieć skąd i jak, cisną 

się — czy to słowa nasze, czy myśli?— 

dalszy ciąg, wznowiony ze wznowieniem 

po stu latach robót w Katedrze, kosz- 

marna, bolesna świeżą żałobą litanja: 

Juljusz Kłos... 

August Przygodzki... 
— — — — = 2 — =". 

Teraz nikt nie pyta i nikt nie ob- 

jaśnia. Wiemy, że to jest jakiś nastrój, 

wstyd: nie poddawać się. O właśnie: nie 

poddawać: "Na te słowa, 'co wraca- 

ją, jak fala, ale już polskie: „Ten, co 

to dzieło naruszy, nieszczęsnym niech 

będzie!* idą proste, spokoine słowa in- 

żyniera Wąsowicza: „Są siły złe, ale są 

i dobre". „Są i dobre*. „Są i dobre". 

Ksawery Pruszyński 
EE TTE EITI S Е 

TELEGRAMY 
JURY NAGRODY LITERACKIEJ 

WARSZAWA PAT. — Pełny skład ju- 
ry nagrody literackiej Ministerstsa WR. i 
OP jest następujący: naczelnik wydziału 
szitniki Ministerstwa WR i OP Władysław 

Zawistowski, Leopold Staff i Piotr Choy- 
mowski jako delegaci Ministerstwa WR i 
OP., Juiljusz Kaden - Bandrowski z ramie- 

mia Związku Zawodowego Literatów, Kazi- 
mierz Wierzyński z ramienia Peno iubu. 
Stamisław Szpotański z ramienia związku 
Autorów Dramatycznych i Wacław Grubiń- 
ski z ramienia Towarzystwa Literatów i 
Dzienmikarzy. Powyższy skład jury został 
** dmiu dzisiejszym zatwierdzony przez mi- 
nistna WR i OP. Posiedzenie jury odbędzie 
się w niedzielę 22 bm. w południe. 

STRAJK PRACOWNIKÓW AUTOBU- 

SOWYCH W LONDYNIE 

LONDYN, PAT. — Około 3 tysięcy pra 
cowmików autobusowych w Londynie rozpo 
częło 'w dniu 20 bm. strajk na skutek wpno- 
wadzenia w życie nowego planu, przyśpie- 
szającego slużbę. Pracownicy, mający za- 
jęcie w City, a zamieszkali na przedmieś- 
ciach, odczuwają w związku z tem wielkie 
niedogodności. 

SKOK NARCIARSKI — 76 METRÓW 

OSŁO. PAT. Skyminy olimpijski mar- 
ciamz morweski Ruud startował w Niem- 
czech na międzynanodowych zawodach nar- 
ciarskich. Ruumd uzyskał w skokach 73 
metry, a następnie wynik poza komkunsem 
poprawił do 76 metrów. Jest to pierwszy 
narciamz, który uzyskał taki wymik na 
terenie Niemiec. 

  

    

  

Dar honorowy dla weteranów 
1863 roku 

Komitet obchodu mocznicy powstamia 
styczniowego pod protektoratem Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej Polskiej i Pierwszego 
Marszałka Polski oraz pod honorowem prze 
wodnietwem Pani Marszałkowej Pižsud- 
skiej, obok wyrazów hołdu, jakie złoży spo- 
łeczeństwo weteranom 1863 roku w 7%0-tą 
rocznicę powstamia, pragnie ofiarować we- 
tenamiom dar homomowiy: w: postaci i 
siięcznej pensji w mysokości 125 ziotych. 
W. związku z tem komitet zwirócił się do 
"wojewodów, aby ma swym teremie działa- 

nia przeprowadzili zbiórkę dobrowolnych о- 
fiav w temi sposób, by zebrana suma rów - 
niała się kwocie iloczynu powstałego z po- 
mmożenia 125 zł. płszez liczbę weteranów, 
zamieszkałych ma terenie województwa. 

Ministerstwo spraw wewnętrznych u- 
zniająe doniosłość akcji komitetu, poleei!:, 

wojewodom, aby zadania te złożone na ieh 
barki, przeprowadzili możliwie najlepiej. 

   



z 

Diatydawa ajiarzy И 
(1609 - 1666) 

W dziełe ks. prałata Jana Kurczew- 

skiego p.t. „Kościół Zamkowy, czyli Ka- 

tedra wileńska*, w t. III, podającym 

wzmiankę o pierwszym ofiarodawcy go- 

belinów. 
Czytamy: 

str. 177. — Rok 1664, 3 października. 
Kazimierz Leon Sapieha zapisał 
Katedrze dywany, które się prze- 

: chowują u hetmana Pawia Sapie 
hy. 

str. 186, — Rok 1667, 6 października. 
Postanowicno obchodzić aniwer- 
Sarz za duszę Kazimierza Leona 

Sapiehy w rocznicę jego zejścia, 
19 stycznia lub dnia następnego, 
oraz odprawiać co rok po jednej 
miszy Św. przez każdego członka, 
na tej sesji obecnego, za jego du- ; 
szę, ze względu na jego dobro- 
dziejstwa i za dywany, oiiaro- 
wane do katedry z wyobraże- 
niem króla Salomona i Dawida, 
oraz innych historji, utkane róż- 
nemi kolorami. 

Tragiczna ironja losu sprawiła, iż w 

rocznicę zgonu Kazimierza Leona Sapie- 

hy zamiast modłów za spokój duszy szla 

chetnego i hojnego ofiarodawcy gobeli- 

nów, właśnie dnia 19 stycznia społeczeń 

stwo wileńskie dowiedziało się o zamie- 

  

rzonej sprzedaży gobelinów, które w 

skarbcu katedralnym przetrwały przeszło 

dwa wieki... 

  

azimierz Lew Sapieha, trzeci i najuko- 

ielkiego Lwa i Halszki Radzi- 
ny, kształcił się w Akademji Wilenskiej, 

później w Monachjum, Ingolstadzie, Lowanjum 

i Brukseli. Gruntownie wyksztaicony w nau- 

   
   

    

  

ustycznych i sztuce wojennej po 

ch zagranicznych  poświęcii się 

‚ zajmując kolejno  stanowi- 

ska deputowanego trybunału, pisarza W. Ks. 

Lit., marszałka nadwornego i wreszcie pod- 
kanclerza W. Ks. Litewskiego. W r. 1634 za- 

warł z carem Michałem Fedorowiczem pokój, 

mocą którego Smoleńsk, Siewierz, Czernihów i 

t.d. wróciły do Polski. 

    

    

iysław IV cenił go tak wysoko, 

zył egzekutorem swego testamentu. 

nierz Lew Sapieha nieodrodnym sy- 

vego genjalnego ojca: odznaczał się wiel 

i zdolnościami i cnotami, jako mąż stanu, 

jako wódz, jako gorliwy Polak i katolik. Spe- 

cjalną opieką otaczał świątynie i był fundato- 

rem klasztoru kanoników regularnych w Słoni- 
fide. 

  

Reprodukowany obecnie portret znajduje 

się w Muzeum Rumiancewa w Moskwie i z0- 

stał wywieziony z muzeum wileńskiego. Foto- 

grafję zawdzięczainy p. józefowi Jodkowskie-- 

mu, ksstoszowi muzeum w Grodnie. 

W. Ch. 

Z wieikiej tr2gedji relnictwa 
ŚMIERĆ SAMOBÓJCZĄ W WARSZAWSKIM HOTELU 

W hotelu Toruńskim w Warszawie роре!- 
mił samobójstwo 44-letni Feliks Karczewski, — 
rolnik z Łowickiego. Gdy służba zaałarmowa 
na hukiem wystrzału wyważyła zamknięte 
drzwi pokoju, znaleziono Karczewskiego leżą- 
cego w negliżu w olbrzymiej kałuży krwi. Na 
szaice nocnej leżał rewolwer, a na podiodze 
dubeltówka, z której oddano strzał z prawej 
iuiy. 

Wezwano natychmiast pogotowie raiunko- 
we, zawiadomiono policję 7-go komisarjatu — 
Lekarz pogotowia stwierdzii skom, wskutek 
przestrzelenia głowy nawyłot, przyczem śrut 
utkwii w suficie. 

Na stoliku znaleziono dyplom na 
SREBRNY KRZY ZASŁUGI 

wydany Karczewskiemu w marcu 1929 roku 
przez kancelarję p. Prezydenta Rzplitej W U- 
ZNANIU ZASŁUG NAD PODNIESIENIEM 

' ROLNICTWA... Znaleziono również zaprosze- 

„Samobójstwo, 
czworo dzieci. 

Kryzys rolniczy, jaki przeżywamy, — 
jest silniejszy niż wojna. Nerwy moje 
nie wytrzymują obecnego stanu gospo- 
darczego. Roinicy są tak obciążeni, że 
winni skarbowi państwa płacić 50 pro- 
cent nałożonego podatku. 

jeżeli jest kryzys, to rząd nie powi- 
nien go powiększać, nakładając jeszcze 
podatek kryzysowy. 

Cale moje życie poświęciłem pracy 
spolecznej, wreszcie doszedłem do ta- 
kiej nędzy, że nie mogłem wyżywić żo- 
ny i dzieci. 

Zwłoki moje proszę przesłać do pro- 
sektorjum. 

(—) Feliks Karczewski. * 

Śrebrny krzyż ,w „uznaniu zasług nad pod- 
niesieniem rolnictwa". „Rołnicy są tak obciąże 

pozostała żona i 

nie do przybycia wraz z rodziną do Warsza- ni, że powinni rządowi płacić 50 proc. nałożo 
wy i wzięcia udziału w uroczystej dekora- 
cji tym krzyżem. 

Na środku stołu leżał list. 

  

nego podatku". 
„Psychoza“. 
I to samobójstwo..... 

Lupanujmy nad nerodmi... 
(Z powodu zamachu na gobeliny) 

Gdy saperzy wileńscy odbywają ćwi- 
czenia z materjałami wybuchowemi, lub 
gdy lotnicy organizują pokaz 
zowego na miasto, w gazetach zawczasu 
ukazują się komunikaty, ludność zostaje 
przygotowana do przykrej niespodzianki, 
— więc panuje ogólny spokój. 

Gdyby jednak pięknego dnia, a je- 
szcze lepiej — pięknej nocy saperzy za- 
częliby wysadzać w powietrze pagórki 0- <, 
kolic Wilna, artylerja postawiłaby arma- 
ty na ulicach miasta i waliłaby, aż wy- 
latywałyby z dźwiękiem potłuczone szy- 
by, lotnicy zaś obrzuciliby miasto bom- 
bami z gazem łzawiącym, — niezawod- 
nie powstałaby straszliwa panika. 

Wieść o zamierzonej sprzedaży go- 
 belinów ze skarbca Bazyliki była bom- 
 bą z gazem łzawiącym. Powstała pow- 

_ szechna panika przedewszystkiem dlate- 
_ 0; że nikt nie był przygotowany do tak 
_ niemiłej niespodzianki. Wskutek tego 
przestraszony Wilnianin nietylko kręci 

  

— ma wszystkie strony głową, bo gaz gry- 
zie oczy, ale zaczypa spodziewać się je- 
szcze czegoś gorsze. Zaczyna rozumo- 
wać: „Jeżeli okazał _ się możliwy taki 

  

ataku ga- . 

projekt, to..itd. Do głosu dochodzi wy- 
obraźnia, ulegająca panice. 

Zapanujmy nad nerwami. Zastanów- 
my się spokojnie nad wytworzoną sytua- 
cją i oceńmy ją należycie. 

A właśnie pewne spokojne zastano- 
wienie się podsunie nam myśl, że jest 
dobrze, wyśmienicie, znakomicie, šwiet- 
nie, i że powinniśmy się właściwie cie- 

Pozytywną stroną niespodzianki 2 
gobelinami jest możność gruntownego 
zbadania nastrojów szerszych mas. Właś 
nie podczas paniki najłatwiej można po- 
znać każdego człowieka. Wilno w pani- 
ce „gobelinowej'* zarysowało się całkiem 
dodatnio. W okresie ogólnej biedy 1 po- 
wszechnego zmaterjalizowania wieść o 
pozbyciu się dzieł sztuki zelektryzowała 
masy, wydobyła z nich szlachetny pro- 
test, wykazała jeszcze raz, że Wilno w 
potrzebie potrafi się zjednoczyć i zdo- 
być na zdecydowany gest i czyn. 

To dobrze. Cieszyć się należy, iż 
Wilno docenia znaczenie rzeczy niemate- 
rjalnych, że nie zapomniało 0 wielkich, 

SŁ 

Wstrzymanie przymusowego wykupu ziemi 

ow © 

na cele reformy rolnej 
Zgodzie z tem, co zapowiedział minister 

inż. Ludkiewicz na posiedzeniu komisji budże- 
sejmu rodczas rozpatrywania budże i 
erstw' wlnictwa i reform rolnych, do- 

iaduje się zencja „Iskra* że w dniach naj- 
bliższych wpłynie do sejmu projekt ustawy w 
sprawie zaniechania ogłoszenia na rok 1933 wy 
kazu imiennego gruntów, podlegających przy- 
musowemu wykupowi na cele reformy rolnej. 

Zgodnie z tym projektem, grunty, które w 
ramach planu parcelacyjnego na rok 1933 pod 
legałyby przymusowemu wykupowi na pod- 
stawie ustawy o wykonaniu reformy rolnej —- 
nie będą przymusowo wykupione, a przew:- 
dziany w tejże ustawie wykaz imienny grua- 
tów, podlegających przymusowemu wykupo- 
wi, nie będzie w tym roku ogłoszony. 

  

   
   

  

Zgioszenie przez rząd projektu tej ustawy 
do sejmu pozostaje w związku z tem, że plan 
parcelacyjny na rok 1933 według przewidy- 
wań, nie będzie mógł być całkowicie wykona 
ny, a wobeg tego dla niektórych okrętgów 
ziemskich zaszłaby ustawowa konieczność ogic 
szenia wykazu gruntów, podlegających przy 
musowemu wykupowi. 

Przy obecnej konjunkturze gospodarczej, о- 
raz z uwagi na stan funduszu obrotowego re- 
formy rolnej, takie ogłoszenie wykazu imienre 
go — jak to wskazał minister Ludkiewicz — 
byłoby niewskazane, tembardziej, że nie wy- 
magają tego również względy agrarne wobec 
niezakończenia spraw wykupu przymusowego 
na podstawie wykazów imiennych, ogłoszo- 
nych w latach poprzednich. (ISKRA) 

    

  

Najzasłużeńsi wiinianie 
OSTATECZNE WYNIKI GŁOSOWANIA 

W dziale ARTYSTA - PLASTYK: — 
FERDYNAND RUSZCZYC 3663 głosów. 

Pp: Mamjam. Kulesza 438; Rafat Jachi- 

moiwiicz 404; R. Śleńdziński 339; J. Horyd 
226; G. Achremowildz 223; Br. Jamiomtt 101, 

M, Rouba 80; St. Jamocki 72; J. Hoppen 69, 
S. Gadomski 61; H. Kuma 57; Wł. Cywiński 
53; B. Baltzukiewicz 45; Znamiemowski 33; 

Piotr Hermanowiicz 28; E. Kazimierski 28; 
Kwiatkowiski 23; A, Miiędzybłocki 20; 
Szcezepanowiezowia 20; IPronaszki 16; Bul- 
hak 15; Dangel i Dawiidowski po 14; Stul- 
giński 12; Fleumy, Godziszewski 4: Wierz- 
picka po 9; Bałzukiewiiezówinia 8; Kowalski, 

Nowaryttlo, Siemgiejawicz i Wierzbicka po 

6; Szpakowski 5; Drużyłowska i Słoniez - 
Słoński po 4; Sarafinowiczówna 3; Dunin- 

Marcinkiewicz, Gołubiewowa, Hawryłkie- 
wicz, Hemmanowiczówina:; Horno - Popław 

siki; Kubieki; Macieja wskka, Makojnik, Pa- 

<hmiewicz, Pnzysiecka, Sikorski i Zakrzew- 
ski po 2 głosy; 

Pp: Cholewa, Dobrowolski, Drejzer-na- 
płamowa, Glatryd, Groledki, Kuwanowicz; 
Lejbowski; Lewówna, Mertens, Nitosła'x- 
ska, Niosowicz, Olewiński:; Rainiidomski; Sa 
rafimowiicz; Szczawiński; Szyk; Szyszczyn; 
Wańkowicz; Weinreich; Załkind; Ząbczyń- 
sibi i St. Skangiel po 1 głosie. 

W dziale ARTYSTA TEATRU: — JuL- 
JUSZ OSTERWA 2371 głosów, - 

Pp: Karol Wiymnwicz - Wilehmowski 2065, 
Leon: Wołłejko 579;  Nuna Mlodziejowska. 
384; Jasińska 135; A. Zelwerowicz 99; 'F. 
Rychlowiski 97; J. Kulczycka 67; Tatrzań- 
ski 62; Z. Śmiałowski 53; Wiymzyłkowski 48. 
Morewski 46; Szymański 41; St, Wysocka 

27; Szpakiewicz 25; Małyniczówna 22; Lud 
wig 20; (Wasilewski 19; Szczawiiński 15; 
Raduliski 13; Dembowski 11; Dejunowicz 
Grolieki ® Alendrychówna po 10; Biernacka 
i Bzubowska po 9; DTehorzanika: 8; Słoński; 
Siemaszkowa i Tomaszewski po 7; Łado- 
siówaa -6; Bielecki i Świętochowski po 5; 
Tydczyński 4; Halmimska; Pośpiałowski i 
Wiierciński po 3; Gabrielli; Limanowski, 
Morawski; Niedziałkowskii; Roticki; Rusz- 

<zyle, Śkipetnowia; Szwiykkowski, "Turkow i 
Zdanowicz po 2 głosy. 

Pp: Bujański; Ddkowski; Eychlerówma, 
Jamocki; Kopeć; Kulbowsika:; Mailimowsiki, 
Maksimowa; Kopelewski; Romejko i Łu- 

kowska po 1 głosie. 

W dziale DZIAŁACZ SPOŁECZNY: — 
KUGENJUSZ KOZŁOWSKI 1181 głosów. 

Pp: ks. Lubianiec 998; kis. Kulesza 991; 
M.Brnsztejnowa 496; Ostrejko 329, marsz, 

Raczkiewicz 135; Brokowski 128; Dobosz 
125; gen. Żeligowski 84; prof. St. Kościał- 
kowski 74; Wiyigodzki 65; M, Kościałkow- 
ska 61; Gutowski 55; ks. Kafamski 46; M. 
Jeleńska 44; W. Abramowicz 39; ks. Bie- 
lawski 39; J. Majciejewiczowa 37; Kasztań- 
ski 34; ks, Kratowiicz 28; J. Rodziewiczowa 
27; Suszyńska 27; Ruszczycć 22; Wileczew 
ska 21; Pnzewłodka 20; Nagnodzki 19; ks. 
Nowak 19; Hirszbeng i Maleszewski po 17; 
Góna 16; hr. Mohl i Zaszitowit! po 15; Pita- 
szyńsiki i Sztrallowa po 14; Merson 13; 
Burhardtowa i Hulewicz po 12; W. Stamie- 
wiiez 11; Kossowiska i ks. (Pueiata po 10; 
Dembiński; Truszkowska i M. Zdziechow- 
ski po 9; Borowski; Ozyż; Konolee: Fres_ 
'tjamow; Łukaszewicz Młotkowski i H. ro- 
mer-Ochenikowska po 8;  Ambrożkiewicz; 
Dembowski, Dobalczewiski, Gulczyński, Życ- 
ka i (ks. Rzymełka po 6; Ohomiński; Reiss 
4 Rutkowska po 5; Białas; Engel; Gulbino- 
wa; Maikarewicz; Mioniiwėlloma; Odymiec; 
iks. Ostachiewiiez; Jiam. Pilsudski; Swiecicki, 
Szuniewicz i Trzeciak po 4; Fedowowcz; Hit 

lerowa, Jarocki, ks. Jasieński, Kapłański, 
Wł. Mościcki, Wiroma; Wiysocki. i Zapaišnik 
po 3; Bańkowski; Broel-Plater; Fiedosie- 
jowa, anie, Jalbnzyjkowsiki; Jumdziłł ; Kamiń 
ski, Kapała; Kociędki; Kridl; ks. Kuchar. 
skii; Lankau, Luboński; Ładysz; Łokucie- 

—- 

  

bezinteresownych i szlachetnych odru- 
chach!.. 

Drugim dodatnim momentem gobeli- 
nowej tragedji jest nieoczekiwana karje- 
ra nowej wileńskiej organizacji, która ma, 
pięknie brzmiącą nazwę: Rada Wileń- 
skich Zrzeszeń Artystycznych. Jeszcze 
tak niedawno ta Rada (istniejąca zaled- 
wie od miesiąca) nazywała się Radą 
Zrzeszeń Artystyczno - Literackich, co 
pozwoliło ludziom dowcipuym a  złośli- 
wym odczytać skrót RZAL — jako „žal“, 
napisany nieortograficznie. Ciż ludzie i 
obecnie nie dają spokoju biednej Radzie, 
tłumacząc nowy skrót RWZA, jako 
R-ada WZ-ajemnej A-doracji. 

Tak czy owak, Rada wykazała wiel 
ką ruchliwość i przekonała się sama i 
przekonała innych o potrzebie istnienia 
podobnej organizacji. 7 drugiej zaś 
strony fakt, że ta sama Rada na dzisiej 
sze zebranie w sprawie gobelinów zapra- 
sza przedstawicieli wszystkich wileń- 
skich organizacyj, interesujących się 
sprawami kultury (nietylko organizacyj, 
wchodzących w skład RWZA) dowodzi, 
iż Rada już się przekonała nietylko o 
potrzebie istnienia, ale i o potrzebie 
pewnej reorganizacji w celu wzmocnie- 
nia swego autorytetu. 

Miejmy nadzieję, iż Rada po raz trze 
ci zmieni swą nazwę i stanie się Wileń 
ską Radą Artystycznych Zrzeszeń, co w 

jewski; Łoś; ks. Masikowiski, Mamkun:; ks. 
Miłkowski; iks. Meyszitfowicz;  Obiezierski; 
Olszewski; Rodziewiaz; 'Wac. Studnicki; 
Sumomokówna ; Stągwiiłło; Woycieki i Wy- 
leżyński po 2 głosy. 

Pip: Adplfowa; Bohndanowiczówna ; Bia- 
łasowicz; Cywiński; Ozapriocka; Dawidow- 
sika; Dejuniow lez, Dnaidz, Glatman, Glukow- 
ski, Hlebowicz; Horyd; Hryniewicz, Izo- 
donczykówna, Janicki, Jankowska, Jasie- 
wiiezówina, Kalleciūska, Kirtiklisowa, Kir 
tikilis, Kisiel, Komarnicki, Korsakówna, 

Kozakiewicz, ks. Kmita, Kruszewski; Krysz 
kowska; Kuezewski, Kuraczycki; Lacho- 
rwiez; Lejszysowia; Łukaszewiezowa; Мас- 
kie wiaez St.; Mackiewicz Bohdan; Matusz- 
ikiewicz; Marfinasowa; Mączka!; Michałkie- 
wilez; prof, Michejda ; Moszyński; Muchliń- 
sika; Nagrodzki; Nawrocki; Niawiamowska, 
Niewodniczańska, Obst, Orsuszyńska, Pió- 
moiwicz; Pośpiełowska ; Roztosławska; Sa- 
dcaski; Studnicka; Studmieki Wł.; Stubie- 
do, Świątecki, Suszewska, Szachmo, Szantyr 
Szeligowski, Tatanzyński, amch. Teodozjusz 
Trzebiński; Tujnowska; Umiastowski; Wa- 
dowska; Wańkowiez; (Wioyczunas; Wła- 
dypcziko; Wiienzyński; Zagórska; Zagórski, 
Zarboirska i Zmitmowicz po 1 głosie. 

Zakończenie obliczeń zamieścimy w: nu- 
menze jutmzejszym. 

Mianawanie majorów 
pulkawnikami 

Ajencja „Iskra“ dowiaduje się, że Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej zarządzeniem, 
podpisanem dnia 17 stycznia br. madał z 
dmiem 1 styczniia 1933 r. stopień podpuł- 
kowmika mastępującym majorom: 

w korpusie oficerów piechoty: 

Franciszkowi: Stludzińskiemu II, Jenze- 
mu Janowi iPłachita - iPłatowiezowi, iPrze- 
mysławowi Nakoniedznikoffowi, Romamiowi 
Szymańskiemu, Januszowi Gatadykowi, 
Stamisławowi Brodowskiemu, Janowi Wań- 
tuehowi II, Rudolfowi Amtoniemu Kostec- 
kiemnu, Aleksandrowi: Franciszkowi Bieniece 
kiemu, Bolesła:s owi Ciechalnowskiemu, Ma- 
rjamowi Liecnowi Jadwińskiemu, Juljanowi 
Girudzińskiemu, Zygmumtowi Longinowi 
Bezegowi, Hugonpowi! Mijakowskiemu, Gu- 
stawowi Wiiktorowi Nowosielskiemu, Kon- 
stantemu Zaborowskiemiu 

w korpusie oficerów kawalerji: 

Wiitoldowi Cieślińskiemu, Bronisławiowi 
Kazimierzowi Lachowskiemu, Józefowi He 
nmyjkowi Trzcińskiemu, Józefowi Pająkowi. 
Stamislawowi Królickiemu, Juljanowi Edwi 
mowi Arnoldt-Russockiemu, Władysławowi 
Płonce, Liudomirowi Wysocdkiemu, Janowi 
Hipolitowi  Litewskiemu,  Mieczysławowi 

Karolowi Dąbrowskiemu, Adamowi Ludi i- 
kow Sokołowskiemu, Józefowi Trepto, Ka- 
zimienzowi Karolowi Buslerowi, Władysła- 
wotyi Mądczewskiemu, Józefowi. Zygmunito- 
wi Pętkowskiemu, Dezyderjuszowi Janowi 
Jerzemu Zawistowskiemu:; 

w korpusie oficerów artylerji: 
Konstantemu Kazimierzowi Ważyńskie- 

mu, Karolowi Rychterowi, Wacławowi Ja- 
nowi Świecińskiemu, Stanisławowi Giebuł- 
towiiezowi, Stefiamowi. Józefowi Springero- 
wi, Lecniowi Pinzybytiko, (Wiitoldowi Sztar- 
ikorwii, Jul juszowi Władysławowi Tomaszew- 
skiemu, Emilowi Rudolfowi Loos, Janowi 
Szewczylkowi, Zygmuntowi: Lewamdowskie- 
mu, Kazimierzowi: Świdemskiemu, Klaudju- 
szowi Redenowii, Mapijanowi Jasiūskiemu, 
Franciszkowi: Władysławowi Machowskie- 
miu, Adamowi. Dzianottowi, Edmundowi 
Barltkowskiemu, Jamowi Heine, Stanisławo 
wii Martjaniowii Wiojtowiczowi, Rafałowi Sa- 
dowskiemu, Władyslawowi. Piotrowi Wia- 
trowi, Karolowi. Piaseckiemu. 

  

   

skrócie da wymowne słówko: WRAZ!.. 
Niebezpieczeństwo, zagrażające gobe 

linom, przyda się może i pod tym wzglę 
dem. 

Trzecim pocieszającym objawem, mo 
gącym mieć piękne następstwa , jest 
zwrócenie powszechnej uwagi na skar- 
biec katedralny i przypomnienie sobie 
skarbców innych: kościołów. Wielokrot-- 
nie się zdarzało, (Wilno, niestety, zna 
szczególnie dużo podobych faktów), iż 
prawdziwe arcydzieła sztuki lub cenne 
ofiary nie znajdowały w kościołach na- 
leżycie troskliwej opieki i zrozumienia 
ich istotnej wartości, polegającej nietyl- 
ko n a tem, że przedmiot taki a taki moż 
na sprzedać za tyle a tyle dolarów. Hi- 
storja z gobelinami powinna'zbudzić'czui 
ność społeczeństwa, które musi zaintere- 
sować się posiadanemi skarbami, po- 
znać je i  roztoczyć nad niemi troskli- 
wą opiekę moralną. 

Ponieważ nasze kościoły najbujniej i 
najbarwniej reprezentują wiek -XVIHI, a 
z drugiej strony właśnie wiek XVII każe 
przypomnieć sobie jego dzieje z powo- 
du tegorocznych jubileuszy — Sapieżyń- 
skiego i  Odsieczy Wiedeńskiej, — 
przeto zbadanie i spopularyzowanie 
skarbów, przechowywanych w kościo- 
łach wileńskich, mogłoby mieć cechy na 
wet aktualne. 

To trzecia korzyść, Z wypływająca 

Rok Jubileuszowy 
NA TLE DYSKUSJI W KOLE MIŁOŚNIKÓW 

WILNA 
'Fylko wyobrazić sobie: kilkudziesięciu Wii- 

nian prowadzi dyskusję w lokalu Związku Li 
teratów i dyskusja ta trwa od g. 8 m. 50 
do 12-ej prawie!.. Lokal Zw. Literatów zla 
dyskusje i przechowuje dość przykre pod tym 
względem wspomnienia! 

To też z prawdziwą radością i 
zadowoleniem trzeba zaznaczyć, iż wi х 
skusyjny na temat obchodu przypadających w 
tym roku jubileuszy, zorganizowany 20 bm. 
przez Koło Miłośników Wilna, — wieczór ten 
naogół wyjątkowo się udał. 

Temat zebrania poruszył licznie zgromadzo 
uych miłośników Wilna. Nic dziwnego: zbliża- 
jące się rocznice, na które wskazywaliśniy 
noworocznym numerze, blisko obchodzą V 
no i domagają się należytego uczczenia Z 
drugiej jednak strony szabionowa piła obcho- 
dowa, puszczona w ruch dziesięciokrotnie w 
ciągu kiiku miesięcy, może zatruć życie i gium 
townie wyjałowić dusze ludzi, zmuszonych do 
bywania na akademjach, pochodach i tp. pięk- 
nych wynalazkach, obrzydzających przeszłość 

W obronie szablonu nie rozległo się ai 
nego głosu. Wszyscy zebrani zgodnie stw: 
dzili, że należy w sposób stanowczy zerwać z 
bezdusznym szablonem, przerabiającym spoie - 
czeństwo na triumiujących,  karawaniarzy, 
że trzeba znaleźć i ustalić nowe formy 00- 
chodu wielkich rocznic i zbliżające się roczni- 
ce uczcić w sposób niebanalny. 

Ale w jaki? 

Dyskusja potoczyła się żwawo: każdy mów 
ca występował ze swoim projektem, oświetia- 
jąc sprawy, które najbardziej go obchodzą i 
są mu najbliższe. Uwaga do uwagi, pomysł do 
pomysłu i oto zaczął zarysowywac się ogci 
ny plan, obejmujący wszystkie rocznice, kon- 
centrujący obchód w okresie letnim, jednoczą- 
cy wreszcie Wilno z Grodnem i Słonimem, 
gdzie już od paru miesięcy pracują lokalne 
komitety jubileuszowe. 

W ostatecznym wyniku zebranie nie opra- 
cowalo konkretnego planu i nie wyłoniło ko- 
mitetu obchodowego, upoważniając tylko Za- 
rząd Koła Miłośników Wilna do powołania od 
powiedniego Komitetu i uwzględnienia wypu- 
wiedzianych życzeń i projektów. 

. Miejmy nadzieję, iż ruchliwy zarząd Koia, 
nie zwlekając, bo czasu dużo niema, zorganizu 
je poważny i zdolny do pracy komitet, który 
po pewnym czasie poda do wiadomości pu - 
blicznej szczegółowy plan niebanalnego sposo- 
bu uczczenia znamiennych rocznic. 

Nie będziemy więc obecnie powtarzać luż- 
nych pomysłów, które zostały wypowiedziase 
na zebraniu. — musimy natomiast ze szcze- 
gólną wdzięcznością wskazać na jedyne na 
tem zebraniu syntetyczne przemówienie, ktore 
wygłosił Pan Wojewoda Zygmunt Beczkowicz. 

Pan Wojewoda, jak już w swoim czase 
zaznaczaliśmy, był inicjatorem „jubileuszowej '* 
konferencji, która się odbyła jeszcze przed 
świętami. Już wówczas wskazywał Pan Woje- 
woda na konieczność zerwania za nużącym i 
wyjaławiającym umysł lonem obchodo- 
wym i zachęcał do szu nowych form, 
rozszerzających i pogłębiających akcję uce- 
czenia wielkich rocznic. 

Na wieczorze dyskusyjnym Koła Miłośni- 
ków Wilna Pan Wojewoda Beczkowicz nie- 
tylko powtórzył to, co mówił na konferencji, 
lecz posunął się znacznie dalej, rzucając Śmiż- 
łą i postokroć słuszną myśl stworzenia w 
Wilnie jakiegoś stałego ośrodka, któryby za 
jedno Zz naczelnych swoich zadań miał utrzy- 
mywanie ścisłej łączności z prowincją. 

Wilno musi zdobyć należne sobie stanowi- 
sko, jako centrum wielkiej dzielnicy, — musi 
przodować nie w znaczeniu  biurokratycznetu, 
lecz jako miasto o wielowiekowych tradycjach 
które pod względem kulturalnym było i ти- 
si być miastem twórczo .przodującem. Więk- 
sze ośrodki prowincjonalne: Grodno, Słonim, 
Nowogródek itp. wyraźnie ciążą ku Wilnu i 
szukają oparcia się o Wilno. O tem trzeba 
wciąż pamiętać, szczególnie zaś, gdy będzie- 
my się zastanawiać nad sposobami uczczenia 
rocznic. Wspomnienia dawnych wielkich i 
sławnych dziejów muszą złączyć Wilno z in- 
nemi miastami, które mają takież przeżycia, — 
łącząc się w imię przeszłości, tem bardziej na 

              

   

    

W WIRZE STOLICY 
MATEMATYK WLAZŁ NA PATYK 

Młody, tysto co absolwowany inżynier, za 
nudzał wszystkich swą dokładnością, różniczką 
logarytmem i innemi paskudztwami. 

— Co to ma za sens: większa połowa?-- 
a to wyciągnięty pierwiastek kwadratowy z 

16! — Wyróżnik jest większy od zera jeśli 

n=-1 równa się nieskończoności! — Tyłko kre 

tyn nie umie na pamięć ośmiu pierwszych cyfr 

wartości pi! 

Nie jest przyjemnie słyszeć takie aksioma- 

ty, to też wszyscy z zadowoleniem słuchali 

jak dwunastoletnia Klocia zasypała mądrego 
inżyniera. 

— Wujaszku! Stary beduin umierając zo 

stawił trzem synom w spadku 17 wielbłądów 

i taki testament: najstarszy mój syn  Ali-Aga 

— Abduł sa sobie wziąć połowę  wszyst!.ich 

wielbłądów; drugi z kolei syn Ba-Bu-Byk ma 

dostać jedną trzecią poczciwych zwierz 
ci zaś syn Cen-Col-Ca niech sobie za! erze jed- 
ną dziewiątą wszystkich” dromadeiow! Tak 

ma być, albo: obystie pozdychali na pustyni. 

Wujaszku, jak podzielić wielbłądy? 

inżynier podrapał się w mądrą głowę, liczy: 

na palcach, na specjalnym, suwanym białym 

patyku, który zawsze nosił w kieszeni, gry- 

zmolił w notesie: — twój beduin był głupceni: 

— zdecydował wreszcie, to się nie da zrobić! 

— Ależ wujaszku... 
—- Tak, beduin nie mia pojęcia o matema- 

tyce! 

— Otóż wujaszku, — ciągnęła uradowa-- 
na Klocia, trzej beduinięta byli równie tępi 
jak wujaszek, nie wiedząc co robić, poszli de 

mułły po radę. Mulla nie zastanawiał się dłu- 

  

  

rze- 

  

go i rzekł: — pożyczmy sobie od sąsiada je 

szcze jednego wiełbłąda! 

Zrobione. 

— Zatem mamy 18 wielbłądów, ty Ali-Aga 
-Abduł bierz połowę t.j. 9 wielbłądów; jedna 
trzecia, to naturalnie 6 wielbłądów, bierz je 
Ba-Bu-Byk; ty Cen-Col—masz otrzymać jed 
ną dziewiątą, wszystkich, a jedna dziewiąta, to 
równo 2, zabieraj je sobie. 9+6--2, to 17! 

— A © robić z tym jednym wielbłądem cc. 
został? 

— Jakto, oddamy go prawemu wlašcicielo 
wi, przecież on był tylko pożyczony. 

Zuch mułła! Zuch Klocia! Inżynier na pa- 
rę dni zapomniał języka w gębie. K. 

ZZ OOOO TOO 

PAMIĘTAJ OBYWATELU, ŻE W WIEKU 
OD 15 DO 69 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEK 
LUMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŹ SOBIE 
UGGUROM TEJ KLĘSKI i POPIERAJ WALKĘ 
2 NIĄ. KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRU- 
ZLICZE*! rOPIERAJCIE BUDOWĘ SANA- 

TORJUM POD WILNEM. 
  

leży się połączyć w imię jasnej przyszłości. 
Pan Wojewoda mocno  zaakcentował ko- 

nieczność wprowadzenia do przyszłego komite- 
tu wileńskiego przedstawicieli Grodna i  Sło- 
nima, aby już w ten sposób zaznaczyć bli- 
skość duchową trzech miast. I również mocno 
podkreślił, że ta jedność starych miast nie po- 
winna się ograniczyć tylko do zorganizowania 
wspólnemi siłami obchodu rocznic, — że po- 
winna pozostać, jako trwały dorobek roku ju- 
bileuszowego, jako najistotniejszy krok  na- 
przód w kierunku zerwania z płytkim szabio- 
nem. 

Ta myśl Pana Wojewody, którą pod wzglę 
dem treści odtwarzam, mam, wrażenie, dość 
Ściśle, — powinna stać się myślą przewodnią 
w całej akcji jubileuszowej, a nawet, wycho- 
dząc poza ramy okolicznościowych obciiodów, 
powinna zrodzić nowe formy nietylko chwilo- 
wego współdziałania, lecz i stałego współży- 
cia prastarych naszych grodów!.. W. Ch. 

  

Na zdjęciu naszem widzimy stół wigilijny, przy którym siedzi wśród grona 
weteranów powstania z r. 1863, żyjących w schro- nów wojskowych i cywilnych 5-ciu 

nisku we Lwowie. 

obeciej sytuacji. Ale jest i czwarta, naj 
główniejsza. 

Gobeliny przecież miały być sprze- 
dane w celu zdobycia środków, potrzeb 
nych na ratowanie Bazyliki. Cała więc 
uzyskana od sprzedaży suma wpłynęła- 
by do kasy Komitetu Ratowania Bazyli - 
ki. Jakkolwiek będziemy się zapatrywać 
na decyzję Kurji Metropolitalnej, nie bę- 
dziemy mogli zlekceważyć nadzwyczajne 
go gestu, wielkiej ofiarności. Z chwilą 
powzięcia podobnej decyzji gobeliny 
stają się do pewnego stopnia własnością 
Komitetu Ratowania Bazyliki. Ten Komi 

'tet głosu jednak dotychczas nie zabrał. 
Naszem zdaniem, Komitet Ratowania 

Bazyliki powinien przyjąć zaproponowa- 
ną przez Kurję Metropolitalną ofiarę! 
Nie chodzi jednak o to, aby Komitet wy 
raził swoją zgodę na sprzedaż gobeli- 
nów, chociaż, gdyby kiedyś zaszła tra- 

giczna konieczność sprzedania tych dzieł 
sztuki,  bardzieįby przystało ludziom 
świeckim, zasiadającym w Komitecie, 
wystąpić w charakterze kupców, niż do 
stojnikom Kościoła. Miejmy pewność, że 
taka konieczność nie powstanie. Ofiarę 
Kurji jednak należałoby przyjąć, t. j. na 
leżałoby przejąć od niej gobeliny!.. 

Gobeliny te mogłyby stać się ozdo- 
bą projektowanej Królewskiej wystawy, 
dałyby się wyzyskać w celu pobudzenia 
ofiarności ludzkiej (możnaby było rzucić 

Wigilja weteranów    
opieku- 

  
hasło „wykupienia* gobelinów), po za- 
kończonych zaś pracach ratowniczych w 
Bazylice gobeliny te zostałyby przekaza 
ne do muzeum lub ozdobiłyby salę re- 
prezentacyjną w Pałacu Rzeczypospoli- 
tej, — naturalnie z odpowiednim napi- 
sem na tabliczce, że w krytycznej chwili 
gdy chodziło o fundusz ratowniczy, Wi- 
leńska Kurja Metropolitalna nie zawaha- 
ła się zaofiarować dzieł sztuki tak nie- 
zmiernej wartości!.. 

Pamiętać wciąż musimy, że gobeliny 
wileńskie posiadają niezwykłą wartość i 
to z różnych względów. Są to arcydzie- 
ła sztuki, które na rynku zagranicznym 
zawsze znajdą nabywców, mogących za- 
płacić parę miljonów. Są to arcydzieła, 
których wartość nie może być szacowa- 
na zapomocą- dolarów! Są to wreszcie 
oliary ludzi pobożnych. 

Pierwsze gobeliny 
drze Kazimierz-Leon 
Sapiehy. 

Upamiętnienie trzechsetnej rocznicy 
śmierci wielkiego Lwa Sapiehy zapomo- 
cą sprzedania zagranicznym handlarzon: 
gobelinów, ofiarowanych przez syna 
Lwa, byłoby zbyt wielką potwornošcią!.. 

Na to, bądźmy całkiem pewni! 
nikt się nie zgodzi!... 

W. Charkiewicz. 

ofiarował kate- 
Sapieha, syn Lwa 

« == 1 o



Róże z Fisrydv 
Operetka w 3-ch aktach A. M. Wilnera 

i Н. Reicherta. Przekład Marcelego Marka. 

Muzyka Leo Falla, 

J Nie po raz pier szy, podłożem akoji sce 

| nicznej w operetce jest, zrwisielczym humo- 

1 rem podana, iście tragiczna dola tułajcza ma. 

3 obczyźnie dawnej możnej arystokracji ro- 

syjskiej. W mowej operetce treść się roz- 

wija dość kionselkiwielnitnie, w stylu pow- 

szechnie w: tym rodzaju przyjętym, pelnym 

ъ zabawmych nieporozumien, iktone ® ywolują 

2 salwy šmiedhu i szczerze bamwią. A to jest 

| 2 głównem zadaniem operetki. 

Muzyka bardzo utalentowanego Leo 
Falia, którego liczne openellki eieszyły się 
powodzeniem, a miektóne zdobyły sławę 

świaltową, W ię korzystnie z pomię- 

tat ojennej, Me- 

    

       

trzeba stwiemdzić niepnzeci ' : 

zyczną ostatniego dziela, pr ed КИКа : 

zmarlego kompczyttara, stawiającego wywo 

konaweom odpowiednie zadamia śpiewacze, 

a słuchaczem. wdzięczny objelkit, który =" 

miarę częstszego pozeawiamia — miezawiod- 

į nie coraz nowe miailorty myikaiže. 

| Wybornie śpiewała i wiytiwiornie prze- 

| prowadziła molę ks. Iryny, zdobywając za- 

służone powodzenie J.  Knuiczycka. Nie- 

mniej się podobała ogólnie M. Gabmielli, ja- 

ko pełna temperamentu i nadobna Dorrit. 

Wyśmienitym w woli: seluretanza Webs byl 

W. Szczawiński, porywające widzów: zaraż- 

liwtą wesołością. Szczere pochwały należą 

się K, Dembossikiemu za piękne: odśpiewa- 

| nie partji i odtworzenie sympatycznej Po- 

staci Golijalta Armstronga. Niedługą rolę 

( Phillipsa wdzięcznie wyzyskał M. Tatrzań- 
| agski, zdecydowany ułubieniee publiczności i 

reżyser przedstawienia.  Wyśmienitym był 

4 EK. Wynwiez - Widhnowski w moli zuboża- 

- łego księcia Nikifora; a teraz male spro- 
stowanie — pułk hiuzarów g'wardji mie miał 

nazwy „Preobrażenskij”, ale pierwszy pułk 

piechoty gwardji. : 

Role mniejsze i epizodyczne nie nasu- 

wały żadnych uwag w wykonaniu pp: Z. 

Hajdamowicz; L. Defikowskiego, S. Brusi- 

kiewicza, K, Dejunowicza, P. Bulhaka i in- 

u ь 

’УЫЬ]МЮШ unozmaicenžem, bardzo žyczliwie 

przyjętem, był epizod baletowy „Międzyma- 

rodowy konkurs piękności” z pp. R. Gorec- 

ką i D. Lubowiską na czele, Taniec rosyjski, 
odtańczony doskonale przez R. Gorecką, W. 

Morawskiego i cały zespół baletowy, 'wy!'so- 

łał huczne brawa, 
* Kapelmistnz M, Kochamowiski wnaz z or 

kiestrą wydobyli z pięknej partytury dużo 

rzetelnych walorów muzycznych i ożywiłi 

temperameniio' * em wyłkanamiem. ° 

ardzo, efektowne dekoracje, gustownie 

zrealizowane przez J. Hawryłkiewiicza, oraz 

świeże i pomysłowe  kostjumy, dopełniły 

miłe wrażenie, ofzymame z przedstawienia 

pierwszorzędmegio, mokującego pow odzemie 

« enas dłuższy. Michał Józefowicz. 
—=0-0-0 = 

Jeszcze o świetlicach 
„Słomiany zapał, jak zwykle!* — twierdzi 

<Kio starsze społeczeństwo, czytając przed mie- 

siącem artykuł p. W. Charkiewicza o Akademi 
ckim Czynie Społ. i świetlicach przezeń org- 
nizowanych. > S : 

„No, poczekamy co będzie dalej, na jak 

długo wam wystarczy energji i wytrwałości? 
To nie łatwa rzecz! Zobaczycie, że za parę ty- 
godni będziecie musieli pozamykać wasze świe 

Zeilice, zabraknie środków, a borykanie się Z 
© trudnościami odbierze wam cały zapał i chęć 
© do pracy” — próbowali zniechęcić pesymiśc'. 

„ ymczasem... parę tygodni przeszło! 

Р Świetlice nietylko, że nie pozamykano, ale 
otwierają się wciąż nowe w miarę przybywania 

dzieci. - 
Trudności się piętrzą, rozchody wzrastają, 

ale zapał nie minął... bo nie był słomiany! 

Dzieci zżyły się ze sobą, zaprzyjaźniły, a 
ź jaką radością Śpieszą do Świetlic, świadczy 
fakt, że o 2-giej nieraz już się zjawiają i cze 
kają na ulicy chwili otwarcia, czyli.. godz. 4-tej. 

Nic też dziwnego, że i na choinkę, urzą- 
| dzoną dla nich dnia 15 stycznia w Ognisku Ko- 
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łejowem, zjawiły się bardzo punktualnie. 
2 Już o godz. 2 sala zaroiła się od dziew- 

| czynek i chłopców w  najprzeróżniejszym 
wieku. Z niektóremi poprzychodziły nawet mat 
ki i starsze lub młodsze rodzeństwo. 

Rozpoczęły się ożywione gry. Kotek 1 
myszka, trzeciak, ostatnia para naprzód! — 
Cała sala w ruchu! 

| Ci się bawią i skaczą, tamci znów zado- 
- woleni z wielkiej przestrzeni biegają, gonią się, 

a nawet, o zgrozo... urządzają sobie z podłogi 
ślizgawkę, jadąc z rozpędu przez pół niemal 
sali. 

| W rogu stoi pięknie przystrojona choinka, 
przed którą od czasu do czasu staje z palcem 

_ w buzi kilkuletnie bobo, chcąc koniecznie do- 
__ tknąć, niżej wiszących zabawek. Nic dziwnego: 
| iedy to wszystko tak cudownie błyszczy! 

i _ Nie wszyscy jednak równocześnie bawią 
się i oglądają drzewko. Część (na zmianę) 
zasiadła tymczasem na dole do połaszowania 
podwieczorku, z jakim apetytem... mówić chy 

nie trzeba! Wszędze hałas, wrzawa, śmie- 
chy... wtem... cisza... gaśnie Światło na sali 
i na scenie ukazuje się milutka Helusia Zda- 

„ nowska, (uczenica godna swej mistrzyni p. 
Dolskiej) i przy okampanjamencie p. Zale- 
skiej tańczy walca. 

r „Patrzaj! Patrzaj! Jak na samych palusz- 
t kach!“ — trąca poi A 

„A jaka ładna sukienka! Ot, ślicznie!" 
| szepcze do swej szkolnej koleżanki Marysia. 
ge _ Potem Krakowiak. — Kolorowa spódnicz- 

ka, gorsecik i lśniące sznury korali, budzą za 
chwyt wśród dziewczynek. Najwięcej jednak 

, podobał się taniec marynarski! 
į Ale wszystko ma swój koniec! 

To też po zadeklamowaniu jeszcze przez 

  

Helusię wierszyką, kurtyna przesłoniła scenę. 
Zato w drugim końcu sali zajaśniało drzewko. 

„Bóg się rodzi, moc truchleje”... — zaczy- 
na ktoś ze starszych, a kilkadziesiąt głosików 
podchwytuje dalsze słową kolędy. 

Jedno spojrzenie. na te główki skupione 
przy choince, z przejęciem wyśpiewujące na- 
ępne kolędy, utrwala w przekonaniu, że jed- 

nak są chwile, kiedy ta rozdokazywana dzie- 
<iarnią te wiercipięty, nie mogące usiedzieć, 
ani chwili spokojnie, ci najwięksi łobuzi, roz- 
bijający sobie wzajemnie nosy — mogą wy- 
€zuć nastrój i odpowiednio do niego się za- chować. Trzeba tylko umieć do nich podejść, 
trzeba umiejętnie trafić na najczulszą strunę 
ich psychiki. 

W. Chmielowska. 
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Opady śnieżne 
WILNO, Wkzoraj iw mocy na terenie Wi 

leńszczyzny, częściowo i Nowiogródczyzmy, 
spadł śnieg. Na ulieach Wilna ukazały się 

pierwsze sanki. 
Zamieć Śnieżna, zagrażała poważnie ru- 

chowi pociągów i mia linje zagnożone wy- 
słano brygady robotnicze z plugami cdšnie- 

  

   

        

Das 27 
Aguteszka 

jutro 

Winceniy 

„OMUNiKAT STACJI METEOROLO- 

Wschód słończ g. 7,42 | 

Zachód słońca g 14,57 

   
Z DNIA 20 STYCZNIA 

Ciśnienie średnie: 770. 

Temperatura średnia: —13. 

Temperatura najwyższa: —l1. 

Temperatura najniższa: —13. 

Opad: 0,6. mm. 

Wiatr: wschodni. 
Tendencja: lekki wzrost ciśnienia. 

Uwagi: pochmurno, drobny Śnieg. 

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

Naogół chmurno z przejaśnieniami, zwła- 
szcza w Wileńszczyźnie. Silny mróz. Nocą tem 
peratura poniżej 20 stopni. Słabe, miejscami 
jeszcze umiarkowane wiatry wschodnie. 

в MIEJSKA 

—-Z POSIEDZENIA MAGISTRATU.-- 
Wiezorajsze posiedzenie magistratu było 
prawie w: całości poświęcone sprawie pro- 
wadzenia: robót ziemnych w okresie zimo- 
wym. M. im; istnieje projekt prowadzenia 
mobót dnogowych w. kiermnku Trynopola, 
przy iktónych znajdzie zatrudnienie większa 

licziba bezmobotmiych., 

— KOMISJI REWIZYJNEJ NIE JEST 
SPIESZNO. — Radziecka kiemisja rewizyj- 

na, powołana do madzonu nad eelowością i 
sposobami gospodarki magistratu ostatnio 

nie może się jakoś zebrać. Winę w tym wy- 
padku pomioszą członkowie komisji, którzy 
mie zja'wiają się ma posiedzenia, powodując 
stały (bralk quorum. „Działalnością* tej о- 
ryiginallnej komisji ma się zająć, jak sły- 
chać, konwent senjonów R. M, i pnojekto- 
wane są zmiany wi jej składzie, 

— PODATEK OD ZBYTKU MIESZKA 
"NIOWIEGO: — Większe mieszka mie są 
poszukiwane, m. in. również z powodu dość 
wysokich stawek podatku od zbytku miesz- 
kaniowego. W celu zwiększenia wpływów z 
tego źródła, magistrat opracował projekt, 
-zmaniiejszenia stawek tego podatku o 50 
proceni. 

— SZPECĄCE SZYLDY. (Wzorem 
ioimtych miast, magistrat projektuje rozto- 
czyć madzór nad sposobem rozmieszczania 
szylidów sklepowych i ich wyglądem. Szyl- 
dy nieestetyczne będą usuwane. Do nad- 
zonu miad wyglądem estetycznym szyldów 
ma czuwać specjalny orgam, powołany 
phzez magistrat, 

— 224 PRACOWNIKÓW ZREDUKO- 
WAŁ MAGISTRAT. — Poczynając od lip- 
ca ub. m. tj. od: ezasu decyzji zwrócenia jak 
najbaczniejszej uwagi na zbyt wysokie wy- 
datiki personalne i pocgymienia miezbędnych 

medukcyj urzędniczych, magistrat kierując 
się m. im. i wskazówkami komisji reduk- 
cyjnej, roawiązał stosunek służbowy z 224 

pracownikami, 
Większość zredukowanych stamiowią mę 

żatiki, mające zabezpieczenie emerytalne i 
wogóle osoby, posiadające jakiekolwiek in- 
ne źródło dochodów. 

Dzięki temu na dzień 1 styczmiia 1933 r. 
wydatki ogólne na utrzymanie personelu 
Pracowniczego przedsta'wiały się 34 proc. 
mniejsze, miż w noku ubiegłym. 

— KANALIZACJA NA KALWARYJ.- 
SKIEJ. — Roboty kanalizacyjne na ul. Kal 
waryjskiej i Artyleryjskiej zostały już u- 
kończone i obecnie prowadzone jest uprzą- 
tianie jezdmi. 

SZKOLNA 
— Wizytator Ministerstwa Oświaty. — W 

związku z otwarciem w lokalu gimnazjum Le- 
lewela metodycznego kursu nauczycielskiego 
bawił w Wilnie wizytator ministerstwa oświa- 
ty dr. Zaleski. 

AKADEMICKA 
— Zarząd Sodalicji Marjańskiej Akademi- 

ków USB zawiadamia, że di dnia 22 
l. rb. o godz. 9 w kościele św. Jana odbędzie 
się msza św. z komunją, poczem o godz. 10 w 
lokalu sodalic. (ul. Wielka 64) nadzwyczajne 
zebranie walne z referatem sod. ]. Rodziewi - 
cza pt. „Prądy ideowe na USB“: 
se Z Koła Polonistów St. USB. — W so- 
botę dnia 21 l. o godz. 12 odbędzie się w Io- 
kalu Koła zebranie sekcji literatury współczes- 
nej z referatem Zb. Folejewskiego o M. Chora 
mańskim. Goście mile widziani. 

— Zarząd Koła Akademickiego Polsko - 
Estońskiego zawiadamia ciónków i sympaty - 
ków, że w dniu 21 bm. (w sobotę) odbędzie 

się zebranie informacyjne w lokalu K! Polonia 
Ano o o zg > 5 р.р. х referatem 
p. Norberta Ża .t. „Rozwój gos yi 
kulturalny Estonjie. : Ai 
,— Sekcja eucharystyczna przy sod. marjań 

skiej akademiczek powiadamia, że dnia 22 I r. 
b. po mszy Św. akademickiej (o godz. 9) w 
ognisku własnem (ul. Uniwersytecka 9-9) od- 
będzie się zebranie z referatem pt. „Znaczenie 
komunji św. w życiu codziennem“, wygłoszo- 
nym przez sod. H. Miciukiewiczównę. Goście 
mile widziani. 

— # Kola Akademikow - Dzišnian, Zarząd 
Kola podaje do wiadomości członków „że dnia 
22 stycznia rb. w lokalu ORK (Dominikańska 
14) o godz. 11 odbędzie się posiedzenie sek- 
cji kulturalno - oŚwiatowej , na którem kol. 
Józet Ryszard Klimaszewski wygłosi odczyt na 
temat „Co może zdziałać Koło Akad. Dziśnian 
na terenie powiatu dziśnieńskiego i przy- 
legtych?“. Goście mile widziani. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Dwa odczyty na temat: „Genesis z dii- 
cha Słowackiego, jako zarys światopoglądu" 
wygłosi inż. W. Adolph w najbliższy ponie- 

  

žnemi, Dzięki energicznej akcji opóźnienia 
w. ruchu pociągów: mie było. 

Wichura uszkodziła również przewody 
telefomiczne i z tego powodu przez krótki 
czas jedem z przewodów: na linji Wilno — 
Warszawa był nieczynny, 

     

                  

    

działek i wtorek { . į. 23 i 24 bm. w sali 
Stowarzyszenia Techników (Wileńska 33). — 
Treść odczytów: Widząca wiara, a poznanie. 
Formy poznania. Troistość człowieka. Człowiek 
jako rstota moralna. Początek o g. 7-ej po poł. 

T-wo Niezależnych Artystów  Piasty- 
ków zawiadamia że w sobotę o godz. 7 mit. 
30 wieczorem w sali Techników przy ul. Wi- 
leńskiej 33 odbędzie się kolejne zebranie towa 
rzyskie wypełnione pogawędką artystyczną i 
koncertem. 

Udział w koncercie przyrzekli łaskawie: pa 
ni Helena Dal, panna Jagminówna i inni. 

— Walne zebranie członków T-wa Lyž- 
wiarskiego. Zarząd Wileńskiego Towarzystwa” 
Łyżwiarskiego podaję do wiadomości czton- 
ków, że w dniu 22 stycznia (w niedzielę) w 
lokalu ślizgawki parku sportowego im. gen. 
Żeligowskiego odbędzie się doroczne walne ze 
branie członków: pierwsze 0 godz. 10-ej — 
drugie zaś w tymże dniu o godz. 10 min. 30 
którego uchwały będą ważne przy wszelkiej 
ilości zebranych członków. 

Porządek dzienny: 1)  Zagajenie zebrania; 
2) wybór przewodniczącego zebrania, odczyta 
nie i przyjęcie sprawozdań z działalności Tn- 
warzystwa, kasowe i komisji rewizyjnej; 3) 
wybory nowego zarządu, komisji rewizyjnej i 
sądu rozjemczego; 4) sprawy bieżącego sezc- 
nu łyżwiarskiego; 5) sprawa likwidacji inwen 
tarza i inne; 6) wolne wnioski. 

RÓŻNE 

— Z WILEŃSKIEJ GIEŁDY TOWA- 
ROWO - ZBOŻOWEJ. Wizoraj odbyło się 
posiedzenie Rady Giełdowej Giełdy Zibożo- 
wio-Tosamowej, na którem postanowiono 
rozpoczęcie tranzakceyj z dniem 23 bm., o- 

raz że zebrania giełdowe będą się odbywały 
w. poniedziałki, środy i czwartki od: godz. 
13 do 14-tej. 

Równocześnie odbyło się zaprzysiężenie 
ostatmio zatwierdzonego przez ministra 
przemysłu i handlu przysięgłego maklera 
gieldy p. Adama Mongirda. 

'PIENIACTWO ENDBOKO-BUN- 
DOWSKIE. — iPorczumienie endeckio-bun- 
dowiskie nie może przeboleć niepowodzenia 
'w akeji pizeciwko dr. Brokowsikiemu. 

Mimo dwukrotnego (pnzez województwo 
i mimieterstwo) odrzucenia uchwał o skre- 
śleniu etatu maczelnego lekarza szkół pow- 
szechnych, dobrane to towarzystwo przy 

poparciu socjalistów zdołało przelansow ać 
jeszeze jedną uchwałę o zaskarżeniu decyzj) 
ministerstwa do Najwyższego Trybuna.u 
Administracyjnego. 

—PROTESTY WIEKSLOWE. Na teremie 
Wileńskiej Izby P.-H. zaprotestowano w о- 

statnim kwartale przeszło 3400 weksli na 
ogólgą sumę 7,867.500 zł. 

— Sodalicja św. Piotra Klawera. Z okazji 
otwarcia Bractwa św. Genezjusza Sceny Kato- 
lickiej dnia 22 stycznia rb. odbędzie się uro- 
czysta msza św. ze wspólną komunją św. o 
godz. 9 min. 30 w kościele Św. Jana w kapii- 
cy M. B. Pocieszenia, na którą prosimy o la- 
sławe przybycie wszystkich ezłonków i 
przyjaciół Akcji. Katolickiej. 

BALE I ZABAWY 

— (Czy wiecie, że prawdziwą rewelacją с- 
becnego sezonu karnawałowego będzie Vll 
DOROCZNY BAL ROLNIKÓW, który odbędzie 
się dziś w Salonach Oficerskiego Kasyna Gar- 
nizonowego — Mickiewicza 137 ° 

Bal zapewni miłe i wesołe spędzenie cza- 
su. Gości czeka wiele atrakcyj. Początek balu 
o godz. 22-ej. 

A więc dziś wszyscy idziemy na VII Do- 
roczny Bal Rolników! 

Wstęp wyłącznie za zaproszeniami, które 
dziś można jeszcze otrzymać w lokalu Koła 
Rolników, przy ul. Zakretowej 23 od godz. 
16-ej do godz. 17-ej lub u p. p. Gospodyń i 
Gospodarzy bału. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance. Dziś w so- 

botę 21 bm. premjera głośnej już w Polsce 
świetnej komedji Devala „„Mademoiselle* po- 
ruszającej najżywotniejsze problemy dnia dzi- 
siejszego. Udział biorą: ]. Žmijewska, J. Jasin- 
ska, Stanisław Grolicki, W. Neubelt, Celina 
Niedźwiecka, Paszkowska, Pośpiełowski, Paw 
łowski. Reżyserja ]. Bujańskiego, wnętrze po- 
mysłu Makojnika. 

— Niedzielna popołudniówka.. — W  nie- 
dzielę 22 l. jedna z najweselszych fars amery- 
kańskich ostatnich lat „Cały dzień bez kłan:- 
stwa" o świetnym humorze sytuacyjnym i cha 
rakterze osób. Ceny miejsc zniżone. Początek 
o g. 4 pop. 

LORRSPACZOŃ RZ AERO WE ZRZEAOAAWE SRC 

Odezwa T-wa Opieki 
nad Zwierzętami 

Wobec panujących silinjych mmozów To- 
warzystwo Opieki nad Zwierzętami nawo- 
łuje właścicieli zwierząt domowych do sta- 
ranmego opatrzenia pomieszczeń zwierzę 
cych: stajen, obów i bud psich. Mniemamie, 
jakoby zwierzę mogło znosić najostrzejsze 
zimmo bezkarnie, jest z giruntu fałszywe— 
Jakikolxiek odpomiejszy od człowieka na 
zimmo nasz koń czy pies. cierpi w żelaznyca 

kleszczach msrozu i miieraz (pada ofiarą za- 
marznięcia, „Okryjwam derką konia'* mówi 
troskliwy: dorożkamz — „bo stojąc godzina- 
mi bez ruchu, drży cały”. Używanie demek 
w mnozy jest niezbędne. Każdy wioźmiica 
musi taką dewkę posiadać. 

Rola psa podwónzowego, pozbawionego 
mieraz budy, byłwia okropnia. Opatrzeć trze- 
ba budę, zmniejszyć otwór, postawić budę 
w zajeisznem miejscu, otworem ku południo 
wi, zasłąć suto słomą. Gdy belki od mrozu 
tnzaskają, majwiytnzymalszego Burka nale- 
ży zabrać do stajni lub sieni. Skazywanie 
zwierząt mia marzmięcie, gdy sami! troskili- 
wie chronimy się do dobnze opatrzonych 
mieszkań jest okrucieństwem i jako talkie 
karane być powinno na podstawie par. 2 
Rozporządzenia (Pana Prezydemita z dnia 22 
marca 1928 maku. 

Zwracamy się do magistratu z prośbą 
0 wydanie zarządzenia dozorcy (rakarni, a- 
by psom (w budach i tym, które są tnzyma- 
me w mieopalomem schronisku ma asfaltowej 
a > zostały wydzielone podściółki ze 

ё Pamiętajmy też o ptakach i pomóżmy 
im przetrwać surową zimę! i 

  

  

Z życia Wiieńsk. Oddziału Stow. 
Kobiet z Wyż. Wykształceniem 

Wileński oddzial! Stowarzyszenia spo- 
dziewa się w końcu stycznia przyjazdu p. 
Stanisławy, Adamowiczowej, postaci znanej 
mietylko w: Polsce ale i ma terenie między- 
namodowym ze swych prac maukovych i 
działalności społecznej. 

W. Wilmie zamierza p. St. Adamowiczo- 
wia wygłosić jeden, odczyt na temat: Fede- 
racja Międzynawodowa Kobiet z Wyższem 
Wykształeeniem, jej cele, zadamia, oblicze i 
praca ma tle komiferencji w Edynburgu i 
drugi z zagadnień palcyfizmu i rozbrojenia. 

Zarówno osoba prelegentki jak i te- 
maty referatów miewątpliwie obudzą żywie 
zaimteresowanie szerszych kół kobiet. 

Osoba prelegentki wiąże się ściśle z pra 
są Stowarzyszenia Kobiet z Wyższem Wiy- 
kształceniem w: Polsce i: Międzymarodową 
Federacją Kobiet z Wyższem Wykszitlałce- 
miem. Fedewacja powstała w 1919 r. jako 
onganiizacja międzynarodowa, malwiiązama 

początikowo przez Angielki i Amerykamki. 
Stopniowio dołączały się inne narodowe 

Stowarzyszemia i już kongres Federacji, 
które się odbyły mw Genemie w: 1930 r. ze- 

brał delegatki 33 państw, które reprezento- 
wiały 50 tysięcy kobiet z uniwersyłtieeckiem 
wylkształeeniem. 

Prace Federacji idą ma terenie między- 
narodawym przewaążmie w kierunku wyro- 
bienia zaprzyjaźniomych stosumków, pomię- 
dzy poszczególnemi narodami: przez stypen- 
dja zagraniczne, zamiamy studentek i nau- 
czycielek, pnzez wprowadzemie zasad współ- 
pracy pokojowej miamodów i pacyfizmu jako 
podstawosych postulatów wychowania i 
wineszeie przez współpracę intelektualną kio 
biet wszystkich zawodów i wszystkich na- 
rodów, 

Tak się przedstawiają w głównych za- 
rysach prace Federacji, której siedzibą 
jest. Londyn — organem wykonawczym Ra 

da Federacji, złożona z przedstawicielek 
poszczególnych miarodowych stowamzyszeń. 
Co dwa lata odbywają się kongresy Fede- 
racji, z których ostałini był w Edynburgu 
— gdzie polską dellęgację spotkał zaszczyt 
gdyż p. St. Adamonviezowa weszła do za- 
rządu Federacji, jako 'wiceprzewodnicząca. 

Z wykształcenia przyrodmik i lekarz, 
pracuje p. Adamowiiczowa naukowo mad ra- 
kiem, jako zagadniemiem rasy, i mad za- 
gadniieniami hiejemy społecznej. Jest od r. 
1924 adjumkitem w wydziale statystycznym 
w Szkole Hiojeny w Wamszawie, gdzie o- 
pracowuje zagadmienia muchu ludności, 
śmieritelmości: dzieci itd, Z tego zakresu o- 
głosiła około 60 proc. prac drukiem, 

Społeczna dzialłalmiość p. A. wiąże się w 
dużej mierze z terenem międzynanodowym. 
W latach 1921-—24 była delegatką Polski rw 
Lidze Narodów, jako członek sekcji higjemy 
i była miejednoknotnie delegowiama przez 
Stowarzyszenie Kiobiet z W. 'W. na kongre- 
sy! Federacji, 

Wybitna Polka z dużym dorobkiem na- 
ukowym i społecznym, która zdobyła uzna- 
nie na forum miedzymiamodowem, jako chwi 
lowy gość w Wiilmie, zasługuje na wyrazy 
czci i uzmamia Wilnianek ma głodną repre- 
zentację zagranicą i za obronę praw i pra- 
cy kobiecej wewnątrz kraju. 

O dniu i miejscu odczytów mastąpią o- 
głoszenia specjalne. AE. 

  

   
    

    

— Tani poniedziałek. 
dnia 23 I. po cenach propa, 
dzień bez kłamstwa”. 
— Stały teatr objazdowy teatrów miejskich 

ZASP w Wilnie. — Dziś w sobotę dnia 21 I. 
w Janowie Podlaskim Gabrieli Zapolskiej „Pan 
na Maliczewska”. W niedzielę 22 I. „Panna Ma 
liczewska“ z Ireną Ładosiówną i Edwardem 
Glińskim w Pińsku. 

— „Róże z Florydy". — Dziś grana będzie 
po raz czwarty doskonała operetka Falla „Ro- 
że z Florydy", odznaczająca się piękną muzy- 
ką i interesującem librettem. Role główne ziia 
lazły świetnych wykonawców w osobach: Ku: 
czyckiej, Gabrjelli, Dembowskiego, Szczawiń- 
skiego, Tatrzańskiego i Wyrwicz - Wichrow- 
skiego. Nowość ta wyreżyserowana przez M. 
Tatrzańskiego otrzymała efektowną oprawę de 
koracyjną według projektów J. Hawrylkiewi - 
cza. Początek o godz. 8 min. 15. Zniżki waż- 
ne.. W przygotowaniu „Carewicz* Lehara. 

— Popołudniówka niedzielna w Lutni, — 
W nadchodzącą niedzielę ukaże się na przed- 
stawieniu popołudniowem po cenach  zniżo- 
nych wielka rewja „Yo-yo”, składająca się z 
najnowszych piosenek, wesołych skeczów i 
monologów oraz tańców i ewolucyj. W wyko 
naniu bierze udział cały zespół artystyczny 1е- 
atru. Ceny miejsc zniżone. Bilety już są do 
nabycia w kasie teatru Lutnia. 

CÓ GRAJĄ W KINACH? 

REWJA — Ludzie za kratami. 

— KOMUNIKAT KINA „REWJA“. 
ldąc po linji udostępnienia mniej zamożnym 
warstwom naszego społeczeństwa godziwej 
rozrywki dyrekcja kina „Rewja“ od bieżącej 
soboty przystępuje do zorganizowania t . zw. 
„Kryzysowych poranków filmowych”, na któ: 
rych wyświetlane będą filmy pierwszorzędnej 
wartości po cenach najniższych. (od 20 gr.). 
Poranki będą się odbywały w soboty (od go- 
dziny 2-ej) i niedziele (od godz. 12-ej). 

CASIN0O—10% dla mnie! 
PAN—Czemp. 

Lu» — Niebezpieczny romans, 

HELIOS — Kochaj mnie dziś 
+  ADRIA—-Szary dom. 

HOLLYWOOD — Szanghaj — Express 
ŚWIATOWID—Na zachodzie bez zmian. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Alarm pożarowy. — W mieszkaniu Bi- 

deckiego Załmana (Kalwaryjska 6) z powodu 
wadliwej budowy pieca zapaliła się podłoga.-— 
Zaalarmowana straż pożarna ogień ugasiła.--- 
Wysokości strat jeszcze nie ustalono. 

— ZGON SAMOBÓJCZYNI. — W szpita- 
lu Sawicz zmaria studentka USB M. Kalinko- 
wiczówna, (Stefańska 27), która — jak pisa- 
liśmy — napiła się onegdaj esencji octowej. 

— WYPADEK Z EPILEPTYKIEM. — Na 
Popławach ulegi nagle atakowi epilepsji prze- 
chodzący ulicą K. Brodzki. Leżąc dłuższy czas 
na mrozie nieszczęśliwy uległ odmrożeniu nóg. 
Przewieziono go do szpitala żydowskiego. 

— Sprawki złodziejskie, — Nieznani spraw 
cy przedostali się w nocy do sklepu jubiler- 
sko - obuwianego przy ul. Rudnickiej 23 i 
skradli na szkodę Dajchesa Sziomy  (Subocz 
15) i Gitlin Lei (Krupnicza 3) obuwie i dron 
ną biżuterję łącznej wartości 770 zł. 

Z mieszkania Emeljanowiczowej  Zenaidy 
(Portowa 4) skradziono różną bieliznę damską 
i stołową łącznej wartości 350 zł. Złodzieje 
narazie nieznani. 

Z niezamkniętego przedpokoju mieszkania 
przy ul. Suwalskiej 7 wynieśli nieznani złodzie 

je 2 palta męskie wartości 300 zł. własność p. 

Kutulisa Bronisława. 

poniedziałek 
lowych „Cały 
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Dziś zebranie protestacyjne 
w sprawie gobelinów katedrainych 

Dziś, w sobotę o godzinie 8,30 wiecz, 
odbędzie się w sali Związku Literatów (0- 
stnobrwamska 9, w. głębi podwórza I piętno) 
wielkie zebnanie, zwiołane przez Radę Wil. 
Zrzeszeń Artystycznych pod hasłem: „Czy 
Wilno odda gobeliny 7° 

Porządek obrad: zagajenie prezes 
Rady pmof. L. Śleńdziński; wiylbór prezy- 
djum zebrania. „Wartość i znaczenie gobe- 
linów: wileńskich* — prof. dr, M. Morelow- 
ski (z przeźroczami). Dyskusja i rezolucje. 

Rada zaprasza wszystkie wileńskie znze 
szenia kulturalne i społeczne do wysłania 
delegatów i zgłoszenie ich upirzednie (tele- 
fom 78), lub na pół godziny przez zebra- 
niem u wejścia ma salę. Wstęp za kartami 
wejścia, których liczba jest ograniczona.— 
Zaproszone są również osoby, reprezentu- 
jące naukę, sztukę, pnasę, literaturę, oraz 
wszelkie dziedziny pracy kultujnalnej, — 
Wstęp bezpłatny. 

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU ZAW. LITE- 
RATÓW POLSKICH 

proszeni są usilnie o gremjalne stawienie 
się w lokału Związku dziś wieczorem o g. 
8,30, celem wzięcia udziału w zebraniu de- 
legatów wileńskich stowarzyszeń, mającem 
mai eel obronę zagrożenych gobelinėw: 2 
Katedry Wileńskiej. Karty wstępu przy 
wejściu. Wstęp bezpłatny. 

RADA WILEŃSKICH ZRZESZEŃ ART. 

wzywa wszystikich swoich członków zwy- 
czajnych i nadzwyczajnych do: przybycia, 
wzgl. wysłamia delegatów ma dzisiejsze ze- 
branie protestacyjne w sprawie zagnożo- 
nych gobelinów katedmalmych.— Obecność 
wszystkich <złoników konieczna. Karty wstę 
pu zarezerwowane przy: wejściu. 

Początek zebrania o godz. 8,30 w sie- 
dzibie Związku Literatów, ul. Ostrobram- 
ska 9. 

Prezydent m. Wiina dr. Mali- 
szewski oraz posłowie BBWR 

wśród dziatwy robotniczej 

Niedziela 15-go bieżącego miesiąca by- 
ła ostatnim dniem imprez choinkowych. — 
(W. sali miejskiej przy ulicy Końskiej odby- 
la się zabawa przy choince dla dzieci pra- 
ceowników miejskich, zorganizowana przez 
Związek iPracowmików' Miejskich miasta 
Wilna oraz przy ulicy Wielkiej 34, w loka- 
lu Zjednoczemia Związków Zawod. Robotni- 

czych ziem północno-wschodnich. Zgnoma- 
dziło się pnzy .choiniee 180-cioro dzieci ro- 
botnikow, 

Obie „choinki'* odwiedził Prezydent mia 
sta Wilna dr. Wiktor Maleszewiski. W sali 
na Końskiej kilkaset dzieci z entuzjazmem 
przyglądało się „Szopce małego Świata”, 
odegranej z wielką swobodą przez dzieci z 
„przedszkola miejskiego Nr. 3. Orkiestra 
Związkowa złożomia: z urzędników magistra- 
tu wypełniała amtrakty produkcjami mu- 
zyczmemi, 

W sali Zjedmoczerńia Robotniczych Zw. 
Zawodowych przy ulicy Wielkiej 34 pamo- 
wał świąteczny nastrój. Dzieci z towarzy- 
szemiem ctrkiestry robotniczej śpiewały ko- 
lenidy przy antystyczmie przybranej choince 
Nie obeszło się bez św. Mikołaja, który w 
odpowiednim momencie zjawił się z wiel 
kiemi koszami pełnemi darów. Każde dziec 
ko otrzymało torebkę z łalkociami i zabawa 
ką. Na tej uroczystości obecny był również 
p. posel Stanisław. Dobosz i prezes Rady 
Głównej Zjednoczenia Robotniczych Zi» iąz- 
ków Zawiodowych Ziem Północno-Wsch. 
poseł dr. Stefan Brokowski. 

SPORT 
DZIS MEOZ (BOKSERSKI 

GRODNO — WILNO, 

Dziś o godz. 19 (7 wicz.) w sali Ośrod- 
ka WF odbędzie się ciekawy mecz bok- 
senski. 

Na ringu reprezentacje Grodna i Wilna, 
Sędziuje przybyły specjalnie do Wilna 

p. Klocakowski. (E) 

NAUCZYCIELE WYCH. FIZYCZNEGO 
W TROSCE O SWYCH UCZNIÓW. 

Mając nia myśli komieczniość odciągnię- 
cia milodzieży szkolnej od klubów sporto- 
wych, z uwagi na miezawsze odpowiednie 
towanrzystiwo i brak opieki, gnono nauczy 
cieli wychowania fizycznego ongamizuje 
tremingi bokserskie dla uezni starszych 
klas, pod fachowem kierownictwem prof. 
Lisowiskięgo. 

W: tym samym celu zorganizowany bę- 
dzie «śród nauczycieli w. f. kurs sędziów 
hokejowych. Umożliwi to nauczycielom roz 
ciągmięcie opieki mad szkolnemi drużynami 
hokejowemi. 

Prócz itego orgalniizowiame są komplety 
tańców dlą uczeniie i ucznów starszych klas, 

(E) 
WSZECHSŁOWIAŃSKA  OLIMPJADA 

ZIMOWA 

Jugosłowiański zw. sportów zimowych 
powziął myśl zorganizowania: wszechsło- 
wiańskiej olimpjady zimowej w sensie za- 
proszenia ma mistrzostwa Jugoslawji (ma- 
ją się one odbyć 27—29 bm. w Bledzie), za- 
wiodników! reprezentujących Bułgarję, Cze- 
chosłowację, Jugosławję i Polskę. 

W tym celu prezes wspomnianego związ 
ku dr. Iwo [Pire bawił w Pradze, a obecnie 
wybiera się do Kmakowa. Czesi iw zasadzie 
zgadzają się wziąć udział w tej imprezie, 
proponują tylko, aby odbyła się ona nie w 
Jugosławziji, lecz w. Zakopanem. (t). 

BOERREB TW. YRETRTACZT ZEW TTOBOZOOZESGYTE, 

— ZDERZENIE SIĘ AUTOBUSÓW. 
Wczoraj w dzień przy zbiegu ulic Gdań 
skiej i Zawalnej miał miejsce wypadek 
samochodowy. Wyjeżdżający z Gdań- 
skiej autobus komunikacji miejskiej zde 

rzył się z przebiegającym w tym czasie 
ulicą Zawalną w kierunku Mic - 
kiewicza — autobusem zamiejskim z 
Grodna. Zderzenie się było dość silne, 

tak, „że maszyna zamiejska wyszła z 0- 
presji ze zgruchotanym przodem. Mimo, 
że w obu autobusach byli pasażerowie, 
nikt z jadących nie odniósł szwanku. 

ŚWIĘCIANY 

— RZEKI STANĘŁY, (Prawiie wszyst- 
kie jeziora na terenie pow. święciańskiego, 

brasławskiego i postawskiego pokryły się 
lodem. Równiież zamarzły jeziora tnockie. 
Stamęły równiież iwiększe rzeki na terenie 

wojewódziiwa. 
— POSTRZELENIE. — Na odcinku Kolty- 

niany strażnik litewski postrzelił ciężko Fran- 
ciszka Michałowicza, który będąc zatrudniony 

wyrębie lasu, wskutek ciemności zbłądził 
ia. a litewski i nie zatrzymał się Ža we- 
zwanie 

—=0-0-0=— 

Ofiary 
Pocztowa Kasa Oszczędności w Wilnie na 

rzecz Wojewódzkiego Komitetu do Spraw Bez- 
robocia ofiaruje po zł. 200 miesięcznie od dn. 
1. L do 30 4. 1933 r. 

Bratnia Pomoc Instytutu Nauk Handlowo- 
Gospodarczych zamiast wieńca na grób Ś. p. 
prezesa Białasa na tenże cel składa zł. 20. 

  

ski; 23.00 Kom. meteor.; 

KA FILMOWEJ TAŚMIE 
„KOCHAJ MNIE DZIS* — „HELIOS*. 
Dziś to brzmi zbyt ogólnikowo, — 

Księżniczka Jeanetta dlatego tylko dała się 
pnzekomać mamowom  kmawca Maurycego, 
że ten! prosił ją — love me to night! 

Noc ta zdecydowała, że księżniczka kon- 
no goni pociąg, w którym dzielny krawiee 
a jej luby, odjechał. Nie nie pomoże rodzina 
i wszystkie ciotki. Moryś zawojował aresz- 
tą mazem z sercem Jeanetty całe jej otocze- 
mie. 

Dobre tempo akcji, obfity dobór pomy= 
słowych sytuacyj i pierwszorzędna techni- 
ka montażu i zespolenia dźwięku z obraza- 
mi, wystawia bardzo pochlebne świadedtwo 
twómcy tego filmu. 

Wykonawcy ról głównych Chevalier i 
Jeanetta Mac Donald są tu 'w świetnej for- 
mie i znakomicie ułatwiają reżysqrowi za- 
damie. Stąd taka dokładność w: opracowa- 
nim całego sztafażu i precyzja w trakiawa- 
nmiiu szczegółów. 

Zresztą 'wiystarczy, jeżeli się wymieni 
nazwisko reżysera, Jest nim R. Mamowiian. 
zaszczytnie znany z doskonałych „Ulie wież 
komiejskich" i śmialego ujęcia „Dr. Je- 

kylija“, — Trzeba przyznać, że skala i roz- 
piętość talentu Mamculiama jest zdumiewa- 
jąca. Dobrego reżysera poznać w robocie. 

W „Kochaj mnie dziś* poza opere kową 
lirešcią, okmaszoną giosem Jeanetty Mac De 
оаЛа тш‘:ерщушшшщ swadą Miauricea 
Chevalier'a, jest nienaganna robota reży- 
serska, ico w filmie stanowi walcz pienW- 
szoplamowiy. 

Na osobne wyróżnienie zasługuje » tym 
filmie również i dekoracja wnętrz, mt: zy- 
mana w: stylu i dobrym toniie. 

Nad program idzie tygodnik „Para- 
monunitu“, 

W zapowiedziach widnieje obraz z nie 
zmamą jeszcze u mas aktorką amerykańsk: 
Tallulah Bamikhead, którą lamsowzua jest 

jako rywalka i następczyni Grety Garbo i 
Mauleny Dietrich jednocześnie. Istotnie 
dużo ma do tych dwóch wiampów podobień- 

stwa, podkreślonego nadto własnym typem. 
Wkirótce będziemy mogli stwierdzić war- 
tość tego „ekstnaktu wampiiryzmn*. 

Tad. С. 

Można miotać się 
: Rozdzierający skowyt psa. Można pe- 

wiedzieć: psa. katowanego. (Psa, z którego 
hycel żywcem drze skórę, Psa, na którym 
dokonywa się wiwisekcji, nie zakneblowaw 
szy mu przedtem pyska. Skowyt, który 
przechodzi w jęk i łkanie, Mówimy o <zio- 
wieku kulturalnym, że zawył z bólu. Ten 
pies mie wył, a łkał już jak człowiek. I je- 
dmocześnie głuchy huk ciskamych kamieni. 

; Tak jest. Na rogu Pióromontu i wąs- 
kiej ulicy Siuekiej o dwunastej w: południe, 
w blasku dnia i świeżo spadłego śniegu — 

kilkunastu uczniów szkoły pow szechnej w 
uniformowych rogatywkach z czenwonym. 
lampasem. Stanęli w dwa zwante szeregi: 
jeden wzdłuż wylotu Słuckiej, drugi o kil 
„ka metrów: przed tym. Z dwoma płotami po 
obu stronach ulicy utworzyli czworobok. 
Dwa jego boki — to martwe płoty, dwa 
imnie'— to żywe, zdrowe dzieci. A we środ- 
ku czworonożny oszalały: pies, rozstrzeli- 
'wany celnemi rzutami kamiemi. Rzuca się 
naprawo: wysoki płot i kamienie walące 
Się z tyłu. Biegnie w przeciwną stronę: ka- 
mienie trzaskają po mogach. Dopada prze- 
ciwlieglego płotu: ani jednej szpary, przez którą możnia przecisnąć się i huraganowy 
łomot kamieni ztyłu. Ilie razy może pies 
Plzebiee po tym froncie pod obstrzałem, za- 
n:m mie padnie trupem? O, może miotać się 
dosyć długo, gdyż chlopcy mie mierzą od- 
szy 7. Skończyłaby się wówczas za- 
awa. I n epiej nie przetrącać. Niechaj 

pobiega. 3 & 
Ten siwy pan, który w gorącem oburze- 

niu opowiada o widowisku kamienowamia, 
rozpędził uczniów szkoły powszechnej. Gdy 
ikrzyknął i rzucił się ma nich, rozbiegli się 
nałtychmiast. Któryś z nich zapomniał na- 
wet w popłochu zeszytów. 
R Przerażające zdziczenie — powtarza 

Siwy pan. Pewnie: tłumem mordują bez- 
bronnego psa i tłumem uciekają przed jed- 
mym starym człowiekiem. 

Eadlo wileńskie 
Z DNIA 20 STYCZNIA 

11.40 Przegląd prasy; kom. meteor.; Czas; 
13.10 Muzyka z płyt; Kom. meteor; 13,15 Po- 
ranek szkolny; 14.40 Program dzienny; 14.45 
Pieśni hebrajskie (plyty); 15.15 Giełda  rolni- 
cza; 15.15 Wiad. wojskowe; 15.35 Słuchowi- 
sko; 16.00 Utwory C. Francka (płyty); 16,25 
Wilcze Kły Кафоме — — tygodnik mówiony 
młodzieży akad. USB; 16.40 Piłsudski, jako 
historyk powstania styczniowego — odczyt; 
17.00 Podstawy muzyki—pogadanka Tadeusza 
Szeligowskiego; 17.40 Nowe wydanie pisowni 
polskiej — odczyt; 17.55 Program na niedzie- 
lę; 18.00 Muzyka, wiad. bieżące; d. c. muzy- 
ki; 18.40 Tygodnik litewski; 18.55 Rozmaitości 
19.00 Codzienny odc. powieściowy; 19.10 Gre- 
cki teatr jarmarczny — odczyt wygłosi prof.- 
Stefan Srebrny; 19.30 Na widnokręgu; 19.45 
Prasowy dziennik radjowy; 20.00 Godzina ży 
czeń (płyty); 20.55 Wiad. sport.; dodatek do 
pras. dz. radj.; 21.05 Koncert; 21.45 Pani a 
zoologia — feljeton; 22.00 Koncert chopinow- 

muz. taneczna; —- 
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grodźięhyka 
— ZE SPRAW BEZROBOCIA. W dniu 

18 bm. pod przewodnietwem p. starosty 
Drożańskiego odbyło się posiedzenie pre- 
zydjum i wydziału wykonawczego Powialto- 
«ego Komitetu Funduszu Bezrobocia, ma 
Kkitónem omawiane były ogólne sprawy, 
związane z reorganizacją Komitetu, sto- 
sosie do ostatnich zarządzeń Naczelneg: 
Komitetu. ` 

Projektowajne jest ogólne zebranie 
wszystkich członków Komitetu dla omówie- 
nia bamdzo ważnych spraw, dotyczących 
pomocy bezrobotnym ma dzień 29 bm. 

— Z SALI SĄDOWEJ. — DWA PRO- 
CESY O OPÓR WŁADZY. Sąd Okręgowy 
ww składzie jednoosobowym (sędzia p. Mer- 
le), rozpatrywał w tych dniach dwie spra- 

wy o stawienie oporu sek'w'estnatonom przy 

wykonywaniu ich czynności, 
W pierwszym procesie ławę oskaržo- 

nych zajęła 61-leinia „Alta Bursztejnowa 
i jej 26-letni syn, Mojżesz, 

Sprawa przedstawia się mastępująco : 
W dniu 7 paździennika ub. r. sekwest- 

забог р Malimo»ski przyszedł do Bursztej- 
nowej, celem ściągnięeia od niej zaległego 
podatku od lokalu, a gdy Bursztejnowa nie 

zapłaciła żądamej sumy, sekwestrator przy- 
stąpił do zabierania: zajętej szafy. W tym 
  my 

Sżwiękowia 
Kina „POLONIA“ pocztowa 4. 
(ANTRINIS 

C:ołowy szlagier Paramoutu 
na rok 1933 p t. 

Blond Veru) 
W roli gł. MARLENA "ETRCH, H. 
Marschau, G, Grant, Moere Wallace 
iinni, F.lm, który przez trzy m esiące 

zachwycał całą Warszawę, 

Wstęo od 49 gr.     
    

MArzsavė 1% 

НБООЯКРИЧСИОТРОСХАОННИЕНИЦРСРМЕЦЕДЧОТ КАНОН У OBO 

Najweselsza para komików ulubieńcy 
starych i młodych w arcykomicznym 

tilmie p. t. 

Pat i Patachon 
w opałach 

Humor — Śmiech — Sensacja 

Ożwię: 

šino AP2LL O“ 
Narminik 98, 

Jihacy eissmallet 
w filmie p t 

ek ala 
ta reklama wystarczy dla każdego kto 
chce zobaczyć nadzwyczajny supertilm 

świata!!! 

SR"... 2.8] OBI 
   

  

   

   

   

  

KINO o g 618, — 8, 

DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATEWID" 
G3ZODNO, Brygidzka 2. 

gierskiej. — W rol. 

  

rorhąteńa sSEŃSÓ w 

Wspaniałe arcydzieło dźwiękowe to film p. t. 

MELODJA SERC 
prześliczny plon miłosny rozgrywsjący się na tle puszczy wę- 

kobiet WiLLI FRITSCH . 

  

  

czasie nadszedł sym oskarżonej i wraz % 
matką pnzeszkodził woźnicy w wyniesieniu 
szafy. 

Na przewodzie sądowym oskarżona B. 
oświadczyła, że żadnego oporu sek!» estrato 
mowi nie stawiała lecz jedynie prosiła sek- 
"westnatora, aby mie zabierał szafy i pro- 
ponowała mu mia poczet podatków 10 zł — 
Oskarżony Bursztejn również nie przyznał 
się do winy. 

Sąd zbadawiszjy sekwestratłora i woźnicę 
skazał oboj oskarżonych po 6 mies, więzie- 
mia, jprzyczem Bumszteżjnowej sąd! zawiesił 
wykonanie kary na przeciąg lat! trzech. 

(W drug 'm procesie lawę oskarżonych 
zajęła prawie eała rodzina, a mianowicie: 
Buj s icka Mima lat 55, syn Feiwell lat 20 ia 
córka Rachela lat 18. Według aktu oskar- 
żenia wina oskarżonych polega na tem, że 
w dmiu 2 września ub. r. wszyscy itmoje ze 
zmarłym mężem i ojcem oskarżonych nie 

dopuścili sekwestraftona Ditlka do zabrania 
zajętych u mich za zaległe podatki rucho- 
mości, tak, że pan Ditko zmuszony był za- 
wiezwać aż czterech posterunkowych i do- 

piero wówczas udało mu się zabrać zajęte 

rzeczy. 
Oskarżeni do winy się nie przyznają i 

wyjaśniają, iż jedynie prosili sekwestrato- 
ra 0 iodroczemie zabierania mebli na kilika 
dni, obiecując w tym terminie zapłacić za- 
legły podatek, a gdy sekwestrator ma to 
się nie zgodził, to wówezas zmarły ojciec 
stanął przy zajętej szafie mówiąc, że nie 

adda szaty, którą ma już 40 lat. 
iPo zbadaniu świadków przemówił pod- 

rok. Buczacki, który prosił o ukaramie о- 
skarżonych, natomiast obrońca oskarżo- 
mych mec. Firstenberg w przemówieniu 
swojem wskazał ma niewłaściwość postę- 
powania sekwestratora, skutkiem czego by- 
ła wywołana awantura. Omawiając winę 
poszczególnych oskarżonych dochcdzi om 
do wniosku, że nie są oni winni i prosi o 

umiewinnienie. 
Sąd skazał wszystkich oskarżonych po 

6 miesięcy więzienia. Matce oskarżonych 
Sąd zawiesił wykonanie kary mia! przeciąg 
lat trzech. 

Następnie Sąd Okręgowy rozpoznał 
sprawę z oskarżenia 16-letniego Prokop- 

czyka Józefa o fałszywe zeznanie przed Są 
dem Grodzikim w Grodnie, które złożył pod 
przysięgą w* dniu 10 lutego 1932 r. 

Po zbadamiu szeregu świadków i wysłu- 
chamiu stron Sąd Okręgowy uniewinnił o- 
skanżonego. 

— ZAGINIĘCIE. — Sołewiez Rozalja, 
zaim, przy ul, Kadrowej 9, zameldowała o 
zaginięciu jej męża Władysława, który wy- 
jechał w dniu 2 stycznia do Indury i do tej 
pory nie powrócił. Poszukiwania zarzą- 
dzone. 

   

  

— PRZYJĘCIA U P. WOJEWODY, — 
W dniu wczorajszym p. wojewoda przyjął: 

inż, Podoskiego, red. tygodnika Rolnik No- 
wogrėdaki; inž. Natana Goldfarba w spra- 
wie budowy szkoły w'Nieświeżu; oraz Da- 

niela Chmielewskiego, Stanisława. Sosnow- 
skiego i Jana Rękawka — jako delegację 
w sprawie oddania budynku państwowego 
w Marysinie pod szkołę powszechną. 

— ZATARG URZĘDNIKÓW MIEJS- 
KICH Z MAGISTRATEM. Z powodu 'obniż 
ki poborów, urzędnicy miejscy m. Nowo- 
gródka wnieśli do Sądu Okręgowego w No- 

wpgródku skargę o przyznanie lim praw e- 
merytalinych. Do skargi dołączyli świadec- 
twa ubóstwa wydane przez magistrat — 

= celem zwolniemia od opłat sądowych (przy- 

Dziś wstęp 0d 48 gr.     48; 

gł prześliczna DITA PARLO i siubieniec 

FIRMA RA0JOWA „„KĖišiiKĘ““ 
Grodno, ui. Sominikańska 1 tei. 186 

Konto czekowe P. K. 0. 82.157. 

POLECA ZA 160 ZŁ. GOTÓWKĄ. 
a.iampowy odbiornik radjowy, z lampami 

głośnikiem akumulstorem, baiecją anodową 

i sprzętem am! 

  

id ym 

zamawianiu naisży wpłacić na PKO, N. # 
82,157 zł. 20, Pozastuiość га zaiiczerńtm. 

Ež-- za 

FRANCISZEK PAKKARD 41) — 

Podwójne życie Jimmy Dala 
Larry - Upior obojętnie spoglądał na 

tę robotę, ale w rzeczywistości ciemne 
jego oczy śledziły chciwie, jastrzębiem 
spojrzeniem, każdą linję. Najdziksze, naj 
nieprawdopodobniejsze było to, że Ma- 
cja dawała Sroce wskazówki, jak ukraść 
jej wiasne pieniądze! Jak daleko można 
było dopuścić Srokę w jego przedsię- 
wzięciu? Dał nie mógł odpowiedzieć na 
to pytanie. Kto wie, może będą zmuszeni 
dać mu całkowitą swobodę? Przecież w 
tej chwili najważniejszy był los paczki! 

Jeszcze w drodze do mieszkanka Sta 
ruszki, postanowił Dal szukać paczki we 
wszelkich możliwych kryjówkach. Intui- 
cja podpowiedziała mu, że należało isć 
do człowieka, który się nazywał Pająk 
Jack. Gdyby się udało dowiedzieć  cze- 
goś, lub znaleźć paczkę... wtedy napad 
Sroki byłby dla zbrodniarzy przedwczes- 
nym alarmem. 

"Dal wpatrywał się w Srokę. Ostate- 
cznie od Sroki pieniądze można będzie 
zawsze odebrać — nie zginą. Ale, jeżeli 
Pająk Jack — człowiek znany z dyskre- 
cji, pośrednik nie będzie tym, o którym 

   

  

©2 Wydawca: Stanisław Mackie! 

w ostatniej chwili wspominał Travers... 
Wciąż zdawało mu się, że nazwisko Pa- 

jąka był John Johansen... 
Uśmiechnął się mimowoli do swycii 

myśli. Jeśli to się nie uda, Sroka może 
pożałować gorzko wyboru wspólników. 

Tymczasem Sroka zasypywał Marję 
pytaniami: kędy się wchodzi? Ile jest 
okien w gabinecie. Czy nie pamięta syste 
mu zamków? Gdzie śpi służba, w sute- 
renię, czy na górze? A najważniejsze: 
gdzie ' w jakiem miejscu jest ogniotrwa 
ła kasa? 

—No dosyć tego, Ślimmy! — przer- 
wał Larry-Upior. — jeżeli tam czegoś 
zapomnisz, zapytasz mnie, już ja wszyst 
ko pysznie pamiętam! 

Sroka złożył papier i 
szeni. 

wsunął do kie-- 

—  Zapytać ciebie! — zaśmiał 
drwiąco. Gdzież ty myślisz być? 

, — Gdzieś koło ciebie, — wzruszył ra 
mionami Larry. Przecież ty sam mówiłeś.. 

, — Nie podobnego! Myślisz, że chcę 
się wsypać przez ciebie? Miałbym kogo 
brać do takiej delikatnej roboty! Ty bę- 

się 

    

zmania prawa ubogich). Podobno magis- 
trat ma kwestjonować te zaświadczenia, 
gdyż miały być one wydane w innych oko- 
licznościach, a mie w związku ze sprawą 
skargi pracowników z magistratem. 

Sprawą skargi urzędników miejskich 
magistrat i Rada Miejska — zajmują się 
już od paru dni. Ostatnio, w dniu 18 bm. 
odbyła się w tej sprawie specjalna konfe- 

rencja rady i magistratu. 
— ZBBRANIE  FULITYCZNO-SPRA - 

WOZDAWCZE. — Jak już »zmianikowaliś 
my, przybędzie z Warszawy w niedzielę 22 
bm. p. senałtor Bogucki, który weźmie u- 
dział w zebramiu polityczno - sprawozdaw- 
czem. Zebranie to zainiejowane przez Sekr. 
Wojew. BBWR w Nowogródku, odbędzie 
się 'w sali Kina Miejskiego. Początek o g. 
13tej. 'Wstęp bezplatmy:. 

— ZEBRANIE LIKWIDACYJNE „TY- 
GODNIA AKADEMICKIEGO". W dniu 21 
stycznia w łokaliu Ogniska odbędzie się po- 
siedzenie likwidacyjne Komitetu „Tygo- 

dnia akademickiego". Na porządku dzien- 
nym sprawozdanie kasowe z akcji tygo- 

dnia. 
— ZARZĄD GMINNEGO KOŁA BBWR 

Wi HORODYSZCZU postanowił zonganizo- 
wać przy Kole, w lokalu Urzędu gminnego 
biuno pisania podań i próśb. 

Do wykoniy'wania tych czynności zosta- 

li powołani urzędnicy gminni i niektórzy 

członkowie Koła w ilośc 16 osób, kolegjal- 
nie po trzy osoby w każdą niedizelę. 

Porady będą udzielane ludmości horo- 

dyskiej bezpłatwie w każdą niedzielę, po- 
czymająe od dnia 15 stycznia br. w godzi- 

nach od-8 do l1-tej. 
— ZLIKWIDOWANIE SZAJKI ZŁO- 

DZIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY DWO 
RZECKIEJ. — W lecie ub. r. władze bez- 
pieczeństwa zaobserwowały, że ma terenie 
gminy zdzięciolskiej i dwonzeckiej pow. 
nowogródzkiego — poczęły się wydarzać 
dość częste kradzieże, W październiku 
organa bezpieczeństwa zatrzymały podej- 
rzamych o kradzież roweru i kożucha na 
szkodę Urbańskiego ze wsi Staryny gm. 
Dworzec — Aleksandra Czuwała z folwar- 
ku Słowikowszczyzna i Szejpuka Jull jana ze 

wisi Rybołowo. Od tego czasu rozpoczęła się 
likwidacja szajki złodziejskiej, liczącej kil- 
kamaście osób, przyczem odebnano i zwró- 
cono skrądzione pnzedmioty 13 poszkodo- 
wanym. Spraaę pnzekazano już sądowi 
grodzkiemu. Charakterystyczne, że po zli- 
kwidowańniu szajki — wypadki kradzieży 
stały się dość rzadkie w tej okoliey. 
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KILKA SŁÓW O ŻYCIU PARAFJI SLO- 
NIMSKIEJ. 

(wywiad z ks, dziekanem Romualdem 
Świrkowskim). 

Z powodu zaszłej zmiany na stanowis- 

ku proboszcza i dziekana slonimskiego, u- 

daliśmy się do obecnego proboszcza ks. R. 

Świrkowskiego z prośbą o udzielenie garści 

informacyj o życiu i potrzebach parafji. 

— Stam kościoła św. Andrzeja w Słoni- 
mie (fara) pozostawia iwiele do życzenia, 
dlatego też chcielibyśmy usłyszeć czy i ja- 

kie ewentuali zewidywamne są poczyma- 

nia w celu radzenia świątyni do sta- 

nu normalne 

— Uszku %*aie kościoła w czasie walk 
rosyjsko-niemieckich mad Szczarą było bar 

dzo duże i zawidzięczając staraniom poprze- 

dnika mego, na zewnątrz świątynia została 
odmowioma. Pozostala zaś strona wewnętrz- 

ma. Groźnie przedstawiają się sklepiemia 

kościelme, które zostały silnie nadwerężone, 

nietylko z powodu uszkodzeń ой pocisków 
artyllerji, ale i z uwagi na tę okoliczność, 
że ikościół przeszło nok był bez dachu. Wie- 
lokrotne badamia komisji technicznych nie 

zaopiniowały defimitywnie dotychczas, czy 

sklepienie ikościołą ma być przebudowane 

częściowo, iczy też wybudowane w całości. 

W najbliższej przyszłości zwołana zostanie 
komisja mzeczoznawców, która ostatecznie 
rozstrzygnie tę sprawę. Po objęciu parafji 
zwołałem komitet paratjalny, na którym 
kwestję odnowienia świątyni omówiomo.— 
Uchwallono pnzystąpić do zbierania ofiar, 
by na wiosnę nozpocząć remont. < 

Z uznaniem muszę zaznaczyć, iż urzęd- 
niey, tak państwowi! jak i samorządowi je- 

dnomyślnie uchwalili opodatkować się na 
nzecz odnow iemia kościoła 'w ciągu bieżą- 
cego roku 'w wysokości od pół do 1 proc. 

miesięcznych poborów. 
Inni parafjamie, nie zważając na ciężką 

sytuację ekonomiczną, również docenili 
alkeję Foraitafu parafjalnego i chętnie ofia- 

rowuią swą (pomoja. 
Jako przykład mogę zacytować kol. 

Choroszewicze, mieszkańcy której samorzut 
nie uchwalili wpłacić na temi cel 250 zł. 

Styczniowe ofiary wpłynęły już z na- 
stępujących urzędów: 

  

KS RE LARWY NEED e 

dziesz stać zzewnątrz — ty i Staruszka. 
Rozumiesz? Zapamiętaj dobrze. Dopóki 
ja będę pracować, — wy macie pilnować 
domu. A teraz słuchajcie: jeżeli w doniu 
zapali się światło, czy coś w tym rodza- 
ju, wy zaraz zaczniecie bójkę i awantu- 
rę na ulicy. jednem słowem sami rozu- 
miecie. A ja tymczasem dam sobie rady! 
O pierwszej po północy macie 
miejscu! 

O pierwszej po północy! Larry-Upió: 
zadrżał. Któraż to teraz może być godzi- 
na? Zbliżała się dwunasta. Do pierwszej 
tak mało czasu, a trzeba było zdążyć do 
Pająka Jacka! 

— To marnie! — zmarszczył 51е ро- 
gardliwie — źle liczysz Slimmy! Pierw- 
sza — to niedobry czas. Ja nieraz — dy- 
żurowałem tam dla Staruszki, on nigdy 

być na 

nie wraca przed pierwszą, a kładzie się 
o drugiej. 

_ — Może masz rację, — zgodził się 
Sroka, po namyśle. — Naznaczmy więc 
na trzecią. 

— Wyjął z kieszeni papierosa, zapa- 
lił go i wyciągnął długie nogi. 

— Jeżeli tobie to nie przeszkadza, 

Staruszko, to ja tu posiedzę. Lepiej nie 
leźć dziś nikomu na oczy — tutaj nikt 
mnie nie znajdzie. Zgadzasz się? 

Larry zakaszlał i wstał. Nie liczył 

  

Z sowoda rekord >wego powodzenia na iądan' e Koła 
Prawn. Stud. USB i szerokiej publiczności £ Im p. t. 

Dźwiękowe kino 

„PAN” NIECH ZZ! 
Wielka 42, tel. 528 

w mistrzowskiej 'e»lizacj: najgenjalnie'szego mistrza 
reżysera twórcy łlmv „Pod da:hami Parysa" 

Jutro premjera. COS NOW EGO 

„CZEMP“ został utrzymany na ekranie jeszcze tyke 
m: dzień dzisiejszy. 

DLA WILNA 
Największe arcydzieło radości i życis czystej sztuki filmowej 

E WOLNOŚĆ. 
Rene Cizir'a. Dźżwiękowość bajeczn:. Te hnika zdjęć 

niebywała. Wyjątkowo ciekawa treść. 
Nad brcgram: Atrakcj* dźwiękowe. — Sea: se: 4, 6. 8 i 10.15. W dnie Świąteczne o Ż ej. 
  

  

Dżwięsowe-nino 

„REWJA“ 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramss a 5. 

LUDZIE ZA KRATAM PHILIPEM HOLMESEM 
i BORYSEM CARLOWEM 

N: sce-ia — obrazek wyrwany z życia Ludz'e przed krstami. 
T ń:e: Radwan i H. Rym<iewiczówna iew; $ orukówna. 

  

Najwięssza sens:cja ekranó « 

  

  

      

we predake i 1933 r. Najnlab, pura kochanków Maurice Ch evaiier i Jeanette Mac Donald 

HeLios | wies Kochaj mie dziś wyzywa, ia на Esi Pay mow Мач й 

IIS ių 1466 5 

i 5 ОО НЫ НО A AI 3; Wieika 47, tel. 15 41 Kailio 9 f VIDORA 

  

DZWIĘKOWE KINO 

CGJINE 
Wielka 47, tel. 15-41 

  

Dziśl Sm'ech i namo.! r dziw! Wspaniała 100 proc. polska komedja dźwięaowa 

-- DZIESIĘĆ PROCENT DŁA ANIE 
która przewyższa poi względem hum orystyczuym jak i artystycznym dotychczasowe kom=*dje polskie. 

W rol gł Kazimierz Krusows-i, T la Msinkiawiczówna, W Walter : T. Wesołowska Nad progr.: 
Dždates rysankowy Fiejszera i tygodsik F xa. — Poc-ą'ek a god: 4, 6, 8 1 1020, w dnie świąt. o g. 2 ef. 

  

Dźwiękowe kine 
Dziś! Naiwięks » i naj łynniejsza s'nsa:ja drbv ocecuej 

SZANGHAJ-EXPRE$$ 

  

  

HOLLYWGOD 
Mickiewicza 522 Arcydtieło dźwiękowe znakomitego reżysera Jozefo Sternb+rga Rekordowa obszda: MARLENA DIETRICH, Anna 

tel. 15-28. May Wo'g i najwytwo niejszy gw azdcr ekrsnu Ci ve Brook. Film osnuty na tle ostatnich wydarzeń w Cainach. — 
Nad prcgram. Atrak.je dź iękowe Początek o godz. 4 6 8 i 10.20, w dnie św'ąteczne о В 2-ei 

Dzwiękewy Dziś najznakomitsze arcydzieło dźwiękowe osauie na tie głośnej powieści E. Remarque'a 

apa + NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN 
„ŠWIATOWID“ Film, który poruszył csły świat i przemówił d. wszystsich serc i dusz. Wierne, rea istyczne odź wierciadlenie minionej 

Mickiewicza © 

1) Zw. Prac. PZUW. Słonim 23 zł. 

2) Umzędnicy pocztowi Słonim 15,47. 

3) Wydział iPow. Sejmiku 17,00: 
4) Okr. Urząd Akcyzowy 12,55. 

5) Wieeprokurator w Słonimie 5,06 

6) Funkcjonarjusze więzienia 15,30 

7) Pow. Urząd Ziemski 6,00 
8) Rozlewnia. Spinytusowa 10,60 
9) Uwzędn. Sądu Grodzkiego 15,00 

Inne urzędy mają madesłać w dniach 

najbliższych. 

Remont w kościele rozpocznie się w 

końcu wiosny, lub na początku lata. Pierw- 

szą z prac odnowienia będzie sprowadzenie 

żelaznych bnam do ogrodzenia (cmentarza, 

gdyż istniejące obecnie mlie odpowiadają 

wspaniałej świątyni słonimskiej. 

— A teraz prosimy ks. dziekana о po- 

informowanie nas o życiu parafji słonim- 

skiej. 
— Ohętnie na to zapytanie odpowiem. 

— Ludność katolicka miasta dała wy- 

raz zainteresowania życiem religijnem przez 

uczęszczamie na nabożeństwa i przez utso- 

rzenie 4 ongamizacyj akcji katolickiej w 

Słonimie. Jeśli chodzi o paraćjan jpoze -*iej- 

skich, frekwencja lich na naboże.s.wach 

jest dość mała ze względu na znaczne odda 

lenie od kościoła (do 20 km.) i rozproszenie 

takowej pomiędzy inowiereów. W związku 

z kolendą mam nadzieję nawhązania ściś- 
lejszego kontaktu i z nimi. 

— Jakie są najbardziej palące potrzeby 
parafji, poza odnowieniem świątymi ? 

— Dla przyciągmięcia na nabożeństwa 
parafjan pozamiejskich, jak również dla u- 
możliwienia prae i nozwoju onganizacyj ka 

tolickich, uważam za rzecz konieczną wybu- 

downie domu jpamafjalnego @ dużą salą, 

według planu, iopracowanego przez Archi- 
djecezjalny Imistytut Akcji Katolickiej w 
Willnie. Rówmież i co do tej sprawy zna- 

llazłem całkowite znozumienie i poparcie u 
parafjan. 

Od siebie musimy dodać, że duże zain- 

teresowamie miejscowego społeczeństwa 

kościołem parafjalnym i akcji katolickiej 

pnzypisać należy w pierwszym nzędzie pra- 

cy duszpasterskiej ks. dziekana Swirkow- 

skiego, który za czas swego krótkiego po- 
bytu w Słonimie (2 miesiące), dał się po- 

znać jako energiczny działacz tak ma tere- 
nie kościoła, jak i ma/rmiwie społecznej. 

Dlatego 'też śmiemy przypuszezać, że 
inicjatywa, rzucona pnzez iks. dziekana, dio- 
tycząca budowy domu paratjalnego i od- 

budowy świątymi zostanie uwieńczona po- 

myślnym rezuliatem, tak wielkie mający 

zmaczenie w życiu katolickiego Słonima. 
Wik. 

— NOWI SZKOŁA POWSZECHNA W 
POWIECIE. — Dowiadujemy się, że 'w tych 

dniach została otwamta, dzięki: staramiom im 

gpektora szkolnego p. A. Sarneckiego, szko- 

ła powszechna w Zawodnym Lesie. 

  

  

  

się z możliwością. Sroka zasiądzie tu na 
całą noc. Trudno było wyjść nie budząc 

podejrzeń, a wyjść trzeba koniecznie! 

Znów odchrząknął, patrząc niepewnie 

na Staruszkę, to na jej gościa. Kręcił się 
niespokojnie po pokoju. 

— No, o co chodzi? — zapytał drwią 
co Sroka. 

— Głupstwo, — zmieszał się jeszcze 
bardziej Larry-Upior, tylko... 

Oblizał wargi i wreszcie zdobył się 
na odwagę: 
— Slimmy, możebyś dał trochę na ra- 

chunek tych dwudziestu? 
— Poco? — zdziwi się podejrzliwie. 
Larry chrząknął rozpaczliwie. 
— Ty sam wiesz.. jeden węch... Sli- 

mumy., tylko raz! 
— Kokainy? — oburzył się Sroka. —- 

Chcesz nawąchać się do oglupienia przed 
robotą? — Ależ za nic! 

— Nie, przysięgam, Slimmy, tylka 
raz! — prosił załośnie Larry. 

— Nie dam! 
Larry wyciągnął, chorobliwie drżą- 

cą rękę i powtórzył rozpaczliwie: 
— Widzisz? Ja potrzebuję tego ko- 

niecznie! Bez tego nie dziś nie zrobię! 

Mówię ci — daj! Naprawdę, Slimmy, ja 

ciebie nie nabiorę — przyjdę w porę. 
Wszystko zrobię. Ale jak nie dasz, to le-- 

Drukarnia wydawnictwa „SŁOWA 

ИЛ     

— ZEBRANIE KOM. BEZROBOCIA, — 
W dniu 22bm. o godz. 13 w. sali kina „Ca- 

sino““ odbędzie się zebramie Komitetu do 

spnaw bezrobocia. Na zebranie zaproszono 

szereg osób ze społeczeńst * a. 
Na zebramiu tem pan. stanosta Neuge- 

baner wygłosi referat pt: „Bezrobocie i spo 
soby jego zwalczamia“. 

— POŻAR. — W dniu 18 bm. w osa- 
dzie Ozierce gm. Wolna spalił się dom mie- 

szkalmy, chlew oraz chlewik. Spłonęły tak- 

że sprzęty domowe. Ogólna wartość wymzą- 
dzonych szkód wynosi około 3.000 zł. Po- 
żar powstał pras dopodobnie podpalenia 
przy pnzybudówece. 

lidžka 
— TAJNE GORZELNIE. — W powie- 

cie wołożyńskim wykryto w tych dniach 

kilka. potajemniych gorzelni. W Szczuczym 
Dworze gminy juraciskiej u Mikołaja 

Szezerbaczewicza wiykryto fabryczkę samo- 

gonki i 45 litrów gotowego już trumku. We 

wsi Łosk gminy Zabrzezie pędziła. samu-- 

gonkę Szymańska Helena ze wspólmikiem 

Bohdanowiczem Bolesławem, We wsi Rew- 
ki skonfiskowano aparat gorzelniany i wy 
pędzoną wódkę. Fabrykanci szmogonki — 
Dasiukiewicz Jam, Dasiukiealicz Adam i 

Wolska Stanisława zdołali zbiee przed przy 
byciem polieji. We wsi Rądziuki gminy 

wiszmiewskiej fabwykowali wódkę Konstatn- 

ty Drozdowicz i Józef Wojtko. 

— UPARTY SAMOBÓJCA. Z Wołożyna 
donloszą, ż 39-letni mieszkaniec wsii Chary- 
tomy gminy Zabrzezie Daniel Morzak jed- 
mego dnia usiłował dwa razy się powiesić, 
pmzeszikodzili mu jednak w urzeczywistnie- 
niu zamiaró wsamobójezych sąsiedzi. Jed- 
nalkże Morzak targnął się ma swe życie te- 
goż_ dnia po raz trzeci i samobójstwa wre- 

szcie dokonał. 
— PRZEDSTAWIENIE AMATORSKIE 

W. dniu. 18 bm. ma scenie kina. „Maleńkie” 

w Lidzie zespół Towarzystwa Miłośnikó w 
Sztuki w Lidzie odegnał z dużem powodze- 
niem sztukę Bałuckiiego „Radcy pana rad- 
су“. Dochód z tego przedstawienia jprzezna- 
czono ma zakup pierwszej cegiełki pod bu- 
dowę „Miejskiego i Garnizonowego Tea- 
tmu' w Lidzie, 
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WŁASNE WŁÓKNO,WŁASNY CHLEB 
MOŻESZ MIEĆ, WIĘC NIE BĄDŹ 

KIEP. 

piej nie pójdę z wami! Jestem do nicze 

go. Zapytaj się Staruszki — ona wie. 

— Daj! — wmieszała się Marija, 

oni wszyscy tacy, ci wąchający! — Jak 

nie powącha — do niczego. 

— Wstretni ludzie! 

wami! — zmarszczył się z obrzydze- 

niem Sroka, ale wyjął z kieszeni funto-- 

wy banknot i rzucił zgniecinny na stół 
— Masz, wąchaj. Ale sprobuj mnie 

oszukać! Zdrowego kawałka skóry nie 
zostawię na tobie! Rozumiesz? 

— Slimmy, — zawołał radośnie Larry 

Upior, zgarniając gorączkowo pieniądze. 
— Możesz liczyć na mnie! Będę na miej 

scu przed tobą. O trzeciej, tak? 

Śpiesznie ruszył ku drzwiom. 

— Dowidzenia, Staruszko, jeszcze 

się zobaczymy! | 
—— Powodzenia! — krzyknęła życzli- 

wie Staruszka. 
Za chwilę drzwi zatrzasnęły się za 

nim i Dał znalazł się na ulicy. 

ROZDZIAE XII 

428 

Było już po północy, kiedy Larry- 
Upior przylgnął twarzą do witryny ma- 
gazynu zegarów. Gwizdnął niezadowo- 

lony. 

Redaktor w/z Witold Tatarzyństń. 

wojny. W rol giówzy В: Lewis, Ayras, Luis Wolheim i $lim Summ>ryle. 

JU i ii AA НЫ НАННТЫ 

OGŁOSZENIE 

Koniornik Sądu Grodzkiego w Lachowi- 
cząch Kazimierz Dunin - Markiewicz, zamiesz- 
kały w Lachowiczach, przy ul. Hożewickiej 51 
na zasadzie art. 1030 UPC. ogłasza, iż w dniu 
26 stycznia 1933 r. o godzinie ł0-tej rano w 
maj. Leonowszczyzna, gminy  Niedźwiedzić- 
kiej odbędzie się sprzedaż przez licytację ru- 
chomości, należących do Wandy i Andrzeja 
Nowickich, składających się z mebli i oszaco- 
wanych na sumę 1090 zł. 

Spis rzeczy i ich szacunek przejrzeć moż- 
na w dniu licytacji. 

Komornik (—) MARKIEWICZ. 

4 i Ak 

SABINET | 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

iino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
| kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, ©- 
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braki. Masaž kosmetyci- 

    

       

    

  

   
    

  

Wypadanie w 
ke 

według p 
tur i : dobieranie nety 

tatnie zdobycze kac 
tyki racionalnej. 

Codziennie od g. 10—8. 
W. Z. P. 
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wejscie frontowe, od 
zsraz do wynsjęcia przy 
wł Tatarskiej 20, Do- 
wiedzieć się tamże в 

właściciela domu. 
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po poł. 2 POKOJE. 
= "- bez mebli, używa mość 
AAAMAA SAS AAA kuchui, lazienki, vygody 

Lokais. „tai 
PPTWEWGYPYWWYTCTTYFY POKO I 

w dla samotnych z wygo- 
POZY dami. Wi efska 48 m4 

dla 2 panów z łazien- WuWSTURWE 
ką Zgł d: Adainistr, я ю 
„Siewa“ @0 Р. Różne 
SPO EO DRS TZN 6J e — — 

ładnie umeblowany — Wydzierżawię 
majątek nad Horyniem, 
dogodne warunki, oko- 
ło 300 ha pierwszorzęd-, 
nych łąk, 100 ha me: 
krysb, 300 la ornego, 
budynki znakomite, go: 
rzelnia nowa, stacja 5 
kra. — Zgłoszenia pod 
„Horyń* do Administr. 
„Słowa”. 
a >> 

słoneczny i ciepły, do 
wynajęcia dła jednej 
osoby Ul. Mickiewicza 
22 m. 5 (nad kinem). 

POPIERAJCIE 

L.0.P.P 

  

  

Szybko ruszył w kierunku „Świątym 
Tajemnic", była ona po drodze do Pają- 
ka Jacka. 

Skręcił za róg i zatrzymał się w nie- 
pewności: czy zajść? Należałoby wziąć 

Obrzydliwie % ze sobą kilka niezbędnych rzeczy. Prze- 
bierając się pośpiesznie, przed wyjściem 

ze Staruszką nie zdążył wziąć wszyst- 

kich narzędzi „Szarego znaka*. Ale nie 

można było się spóźnić do Pająka. 

Pająk jack zamykał swój sklepik e 
jedenastej. Gdyby nie spał jeszcze pacz- 
kę można będzie prędko odzyskać, ale 
jeżeli śpi, albo wyszedł, czy zdoła zorjen 
tować się w chaosie, panującym w tym 
sklepiku?.. Nie, nie można było ryzyko- 
wač... 

Z powziętą już decyzją, Dal skręcił 
do „Šwiątyni“. Ostatecznie nie straci wię 

cej, jak kwadrans. O wpół do pierwszej 
będzie u Pająka. 

Nie zauważony przez nikogo, wszedł 

głównem wejściem, zamknął drzwi, za- 

palił gazową lampę i w ciągu kilkuna- 
stu minut zamienił się na Jimmy Dała. 
zrzucając ze siebie przybraną postać Ła; 

ry-Upiora. . 

D. ©. N. 
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