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SIEDEMDZIESIĄT LAT jięjigą YJ 
1863 — 

W krwawem polu srebrne ptaszę, — 

Poszli w boje chłopcy nasze... 
Obok Orła znak Pogoni, — 
Poszli chłopcy w las bez broni... 

Tak się mówiło zwyczajnie: „pójść 

w lasy'.. Jakgdyby chodziło o niewinny” 

spracer, o przyjemną wycieczkę.. 

I szło się w te lasy w mrozy stycz- 

niowe, szło się, by stać się tropioną 

przez wroga zwierzyną, by się prze- 

dzierżgnąć w człowieka pierwotnego, by 

się przeobrażać w wolnego żołnierza 

- wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej :.. 

Największe składano ofiary, aby 

oktspić niemi wyzwolenie. Przez męki 

straszliwe, przez poniewierkę przeraża-- 

jącą, przez śmierć — wybawicielkę to1o- 

wano Narodowi drogę do Wolności... 

A działo się to lat temu siedemdzie- 

siąt.. Tak jeszcze właściwie niedawno.. 

Żyją jeszcze uczestnicy najtragiczniej 

szych walk polskich, najofiarniejsi żoł- 

nierze polscy... Jeszcze można, choć co- 

raz rzadziej — spotkać na ulicach miast 
pochylone postacie 'siwiuteńkich star- 

ców, ubranych w granatowe mundury z 

odznakami poruczników. To są żywe ie- 

gendy. To są ludzie, którzy w sposób 

zdumiewający wchłonęli w siebie całą 

wielowiekową przeszłość Polski i mieli 

moc niezwykłą tworzenia Polski nowej. 

Powstanie styczniowe byio czynem 

nierozsądnym, — powstanie styczniowe 

było czynem świętym. 

Ktoś batdzo opanowany potrafi z 

kredką w ręku robić obliczenia: — coby 

było, gdyby zamiast prowadzenia nie- 

równej walki, naród polski zrobił to, a 

to... gdyby postąpił tak, a tak, a później 
zrobił posunięcie takie, a takie... W ta- 
kich obliczeniach wszystko jest jasne, 
niezawodnie, zwycięskie. Ale arytmetyka 
i dyplomacja, zawsze zawodzą, gdy w 

izi duch ludzki. 

je tworzą szaleńcy! 

anie styczniowe było czynem 

szaleńczym i dlatego może tak decydu- 

jącym w naszych dziejach. 

Jakże piękne i twórcze było to sza- 

leństwo! Udział w powstaniu nie był tyl- 

ko bierną ofiarą szłachetnych jednostek, 

powolnem spalaniem się w ofierze dla 
Przyszłości. Powstanie zadziwia przede- 
wszystkiem jako wyraz  zdumiewającej 

potęgi ducha narodu polskiego. 
Jeżeli zastanowić się tylko nad dzia- 

łaniami wojennemi, już wówczas zoba- 

czymy coś niezwykłego. Siły były rozpa- 

czliwie nierówne. Z jednej strony regu- 
larna armja, dobrze wyekwipowana i 
doskonale uzbrojona, prowadzona przez 

należycie wyszkolonych oficerów, a na- 
dewszystko bardzo liczna; — z drugiej 
zaś Inźne oddziałki ochotników źle uzbro 

    

  

  

  

do domu, lub z prze 

nie uwzgłędi 
  

1933) 

jonych, nie wyszkolonych, absolutnie 

nie posiadających odpowiedniego ekwi- 

punku i znajdujących się najczęsciej 

pod rozkazami dowódców, nie mających 

żadnego wyszkolenia wojskowego. 

A jednak w tych rozpacznych warun- 

kach wojna, rozpoczęta w porze naj- 

mniej odpowiedniej, bo w zimie, trwała 

w ciągu roku i wykazała zdumiewająca 

zdolność organizacyjną wodzów i  nie- 

zwykłą odwagę i wytrwałość żołnierzy 

— Polaków. 

O bohaterstwie powstańców nie trze 

ba mówić, — jest to rzecz zbyt znana. 

Natomiast wciąż trzeba powtarzać, że 

walki w r. 1863 nietylko ograniczały się 

do partyzantki, lecz były kierowane na 

drogę walk regularnych armij. Tego nie 
^ 

osiągnięto, — w ogniu bojowym, w cią- 

głym ruchu, niesposób było zorganizo- 

wać prawdziwej armji, a jednak to, cze- 

go dokonał kuzyn cara, generał Bosak- 

Hauke, który stworzył doskonale wyćwi- 

czone i nieźle uzbrojone pułki, — moż: 

być najchlubniejszem świadectwem talen 

tów wojskowych, jakiemi się odznaczali 

polscy wodzowie. 

A talenty te — niezwykłe, przepiękne 

— zarysowały się całkiem wyraźnie. W 

normalnych warunkach i w należycie 

zorganizowanych armjach prawdziwą o- 

zdobą byliby Bosak, Traugutt, Sierakow 
ski, Narbutt, Różycki, Langiewicz 1 

inni... 
Co za nadzwyczajne zdolności orga- 

nizacyjne, jaka nieugięta wola, jaka wia- 

ra i zapał, połączone z szaloną odwagą i 

umiejętnością błyskawicznego orjentowa 

nia się!... 

Powstanie styczniowe więc to nie- 

tylko przygodne potyczki z Moskalami, 

— to planowe działania wojenne od- 

działów, któremi kierowała wola w»- 

dzów. I pod tym względem, właśnie jako 

czyn zbrojny, organizujący 

sie walk drobnych oddziałów, — jest 
powstanie r. 1863 jedynem w swoim ro- 
dzaju i naprawdę imponującem  zjawi- 
skiem, które w zdumienie wprowadzała 
całą Europę. 

Nic też dziwnego, że na studjowaniu 
walk r. 1863 pogłębiał swą wiedzę woj- 

skową i kształcił zastępy przyszłych 

żołnierzy Józef Piłsudski, który tak mac- 

no akcentuje, iż swój rodowód  żołnier- 
ski wywodzi od tych, co „szli w lasy"... 

I jeszcze jedno powstanie 1863 r. jest 

godne największego podziwu i szczere- 
go zachwytu, budzącego niezłomną wia 
rę w jasną przyszłość Polski, — to zdol 
ność Narodu polskiego do bezgranicz- 

nych ofiar w potrzebie! 

Naród, który w swych dziejach ma 

  

   

się w chao- 
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Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
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WARSZAWA PAT. — W dniu 21 b. orkiestrami. i 
m. z okazji 
styczn. odbyło 
uroczystości. 

Miasto udekorowano ilagami о 
wach narodowych. 

O godzinie 10.30 zostało odprawione 
nabożeństwo w kościele garnizonowym. 
Następnie odbyło się otwarcie wystawy 
powstania styczniowego w Muzeum Na- 
rodowem. O godzinie 17.30 organizacje, 
biorące udział w pochodzie do krzyża 
Traugutta „zępocztami sztandarowemi, 

Wystawa pė 
WARSZAWA. PAT, — W dniu dzisiej- 

szym nastąpiło otwarcie w gmachu Muze- 
um Narodowego iwystalwy paristania stycz 
niowego. Na otwarcie przybył minister mo- 
bót publicznych  Hubicki, meprezentujący 
na uroczystości Pana Prezydenita ' Rzeczy- 

pospolitej, marszałek Senatu Raczkiewiiez, 
wicemómiister WR 'i OIP Piieracki, posłowie 

i Czechoslowaceji, Finlamdji, £o- 
twy, Jugosławji i ZSRR, prezes komitetu 
obchodu 70-lecia pąsistania styczniowego 
gen. dyw. Rydz-Śmigły, szef sztabu głów- 
nego gen. Gąsiorowski, dowódca OK I 
gen. Jarmuszkiewicz, amcybliskup Ropp, bi- 
skup Szlagowski, szef kancelarji cywilnej 
Pana Prezydenta Hełczyński, dywekitor pro 
tokółu dyplomatycznego Romer, posłowie, 

senator przedstawiciele władz admini 

Uczeni po 

70-ej rocznicy powstania 
się w stolicy szereg 

bar- 
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+ WARSZĄWA PAT. — Komisja oświatowa 
zgi „zebrała się dziś ma obrady nad projek 
em o szkołach akademickich. Obecni byli mi- 
nister ledrzejewicz i wiceminister ks. prof. 
Žongoliowicz. 

GŁOSY PRZECIW 

dek obrad przewidywał wysłuchanie 
oszorych znawców z poza grona 

      

frezes Akademji Umiejętności prof. Kosta- 
necki ustosunkowuje się negatywnie, o ile cho 
dzi o obecny projekt, Ze stanowiska nauki 
chodzi mówcy o harmonję między młodzieżą, 
ministrem i nauką. 

Rektor proi. Sierpiński opowiedział się prze 
ciwko ograniczeniu samorządu szkół akademi- 
ckich twierdząc, że może to wpłynąć ujemnie 
na rozwój nauki. 

OPINJA PROF. KUTRZEBY 

Prezes konierencji rektorów prof. Kutrze- 
ba podnosi, że projekt obecny wychodzi Z 
założenia, iż samorząd uniwersytetów jest za 
szeroki i że prolesorowie nie sz w stanie po 
dołać swym zadaniom, a również, że wiadza 
ministra jest za bardzo ograniczona, a ponie- 
waż jest on za szkolnictwo odpowiedzialny, — 
władza jego zatem powinna być zwiększona. 
Mówca podkreśla, że ustawa dąży do wzimoc- 
nienia autorytetu ministra i rektora. Rząd sta 
ra się podnieść autorytet władzy państwowej. 
Niewątpliwie w Polsce tego autorytetu bardzo 
brakuje, zdaniem jednak mówcy, nowe przepi 
sy muszą się stosować do życia — autorytet 
zaś musi należeć naturalnie do ministra. lecz 
musi być równomiernie rozdzielany. 

Przechodząc do sprawy projektowanego 
ewentualnego zwinięcia poszczególnych wy- 
działów, prof. Kutrzeba podkreśla, że w swo- 
im czasie wypowiadał się przeciw tworzeniu 
jednego z uniwersytetów i peinemu uniwersy 
tetowi w Poznaniu, uważając, że powinien 

KLECK — Sklep „Jedność* 
LIDA — ul Suwalska 13 — S. Mateski. 
ŁUNINI"C — Ksiegarnia Kol, „Ruch“. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
MIORY — Ejdełman 

NGWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

N.-ŚWIĘCIANY -— Księgarnia F-wa „Ruch* 

   

do miejsca. Terminy druk; 
    

pochodniami zaczęły wy- 
pełniać plac Marszałka Piłsudskiego. 

Przed grobem Nieznanego Żołnierza 
ustawiła się kompanja honorowa 30 p.p. 
ze sztandarem i orkiestrą, delegacje о- 
fcerskie i podoficerskie oraz oddziały 
wojskowe wszystkich pułków garnizonu 
warszawskiego z pochodniami. 

Po tej uroczystości uformował się ol 
brzymi pochód, na którego czele kroczy 
ły oddziały wojskowe z pochodniami i 
orkiestrą, następnie oddziały Strzelca, 
siederowanych Związków b. wojsko - 

  

wstania stycznicwege. 
stracyjnych i komunalnych, weterani moku 
1863 i zaproszeni! goście, 

Zebramyich oprowadzał i udzielał wyjaś 
mień, dotyczących pamiątek powstania dy- 

ski. Cenne zbiory rozmieszczono m kilku 

rektor Muzeum Narodowego Gembarzew- 
obszernych sallach muzeum, Wystawa о- 
bejmuje sztandary oddziałów powstań- 
czyich, dokumemty, dotyczące powstania, 
między inmemi odezwy. i rozporządzenia, 
[wyłdame przez rząd narodowy. 1863 roku, 
broń powstańczą, umundurowanie, sztychy, 
pomtrety uczestnilków powstań i członków 
rządu: narodowego, wycinki z dzienników 
zagranicznych, dotyczące powstania, sze- 
reg inmyich cennych pamiątek owych cza- 
SÓW. 

——=0-0-0=   

tam być tylko wydział filozoiiczny. Wydzia- 
łew.jest za dużo w stosunku do potrzeb, w 
zwijaniu ich jedna” _ eży być niezmiernie 0- 
strożnym. Ministerstzzegeleży na tem, by nie 
rozbudowywać nadn >uiwersytetów. — 
Zasada jest słuszna, W astrzec się potrzeba, 
ażeby nie była stosow * + wszędzie i stale.ł 

Przechodząc do omówienia spraw młodzie- 
ży, mówca podkreśla trudności, jakie ciału 
proiesorskiemu sprawiają stowarzyszenia aka- 
demickie. Społeczeństwo nasze jest tak rozna- 
miętnione i rozpolitykowane, że odbija się 
to na psychice młodzieży. Przechodząc do 
sprawy wychowania państwowego mówca 0- 
świadcza się jako jego zwolennik, rozumiejąc 
je jako konieczność budżenia uczuć dla pań- 
stwa. Zaznacza jednak, że ustawa niesłusznie 
stosuje polecenia dobre dla młodzieży gimna- 
zjalnej — do młodzieży uniwersyteckiej. 

GŁOSY ZĄ PROJEKTEM 

Rektor prof. Ujejski domaga się zgody i 
porozumienia między planami i  posunięciami 
Ministerstwa a opinją proiesorów. 

Prof. Chrzanowski omawia projekt ustawy 
z punktu widzenia Politechniki i przyszłego 
rozwoju gospodarki i przemysłu. 

Prof. Kamil Stefko uważa, że w porówna- 
niu ze stosunkami przedwojennemi np. w Au- 
strji ustawa dała bardzo szeroki zakres dzia- 
łania uniwersytetom. Mówca jest przekonania, 
że ustawa nie uszczupli również naszej wol- 
ności. Mówca uważa, że podstawą projektu 
jest art. 3, który postanawia, że minister może 
zwijać katedry w porozumieniu z pewnemi 
czynnikami. Mówca uważa, że system który po 

zwala sninistrowi obsadzać katedry, jest w 
dzisiejszych czasach bardziej pożądany. Mów- 
ca zaznacza, że i teraz, jeżeli zwijano katedry. 
—przyjeżdżał delegat ministerstwa i docho- 
dzono do porozumienia. Od początku państwa 
polskiego czujemy, że władze państwowe są 

BEI STALO UEI IIA 

taką kartę, jak powstanie styczniowe, 

nie mógł zginąć, — nie zginie nigdy! 

Rok 1863 nietylko porwał do czynu 

tysiące szlachetnych Polaków, ale zbu- 

dził poczucie przynależności do narodu 

poskiego w jednostkach, które zdawała- 
by się, już się oderwały od Polski i za- 

pomniały o swem pochodzeniu. 

Oddziały powstańcze nieraz były pro 

wadzone przez dzielnych i wykształco- 

nych oficerów z armji rosyjskiej, którzy 

niedołężnie wysławiali się po polsku, 

lecz w piersi swej mieli najofiarniejsze, 

gorące serce polskie. 
Rzecz nawet zastanawiająca: naj- 

dzielniejszych wodzów dały powstaniu 

kresy polskie, albo dalekie obszary Ro- 

sji, gdzie się błąkały samotne jednostki, 

od kolebki oderwane od ojczyzny... 

Bosak-Hauke już jako dorosły czło 

wiek, zaczął uczyć się języka polskiego, 

— Różycki, jak i Hauke, —— wychowa- 

niec korpusu paziów, poznał w Petersbur 

gu studentów — Polaków i na jednem 

zebraniu tak się podpisał: Edmynd Syn 

Kapola Ryżycki.... 

A byli to najwaleczniejsi z walecz- 

nych, najdzielniejsi z dzielnych... 

Duch polski jest jeden. Może ręka 

niewprawnie kreślić litery, może język 

kaleczyć wyrazy, — świadectwem pol- 

skości jest tyko serce!... 

W roku sześćdziesiątym trzecim ser- 

ce polskie przemówiło głośno, bardzo 

głośno!.. 

I to sprawiło, że triumfujący zwycięz- 

ca nie był pewien swego zwycięstwa, —- 

pod adresem zaś zwyciężonych rzucono 

dumne: GLORIA VICTIS!.. 

Gloria!... 
Ci, co polegli w nierównej walce, 

lub zginęli w kazamatach rosyjskich i 

na wygnaniu syberyjskiem, niech śpią 

spokojnie: ofiara ich wydała plon wspa- 

niały: Rzeczpospolita się odrodziła cio 

nowego życia!... 

Ci, co dożyli radosnej chwili wyzwo 

lenia Ojczyzny i w dniu siedemdziesią- 
tej rocznicy ich bohaterskiego czynu ma- 

ją na sobie mundur oficera polskiego, — 

niech przyjmą od nas hołd i szczere 

słowa bezgranicznej wdzięczności i czci 

najgłębszej!... 

NIEŚWIEŻ ul. Ratuszowa — Księgarnia Įažwiūskiego. 
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rocznicę powstania StyCZNOWEO 
wych, przysposobienia _ wojskowego, 
szkół itd. Pochód zdążał przed krzyż 
Traugutta. Przed samym krzyżem ustawi 
ły się poczty sztandarowe w liczbie kil- 
kudziesięciu. W chwili, gdy cały po- 
chód dotarł do stoków Cytadeli, gen. 
Rydz - Śmigły odczytał następujący de- 
kret p. Prezydenta Rzeczypospolitej. 

„Nadaję krzyż niepodległości z mie- 
czami poległym i zmarłym powstań- 
com z 1863 roku, jako symbol uznania 
za ich zasługi w walce 0 niepodległość 
Polski. 

Odznaczenie to winno być zawieszo- 
ne na krzyżu Traugutta na stokach Cy- 
'tadeli w Warszawie. 

(—) I. MOŚCICKI 
Prezydent Rzeczypospolitej. 

(—)- A. PRYSTOR 
Prezes Rady Ministrów. 

Po odczytaniu dekretu gen. Rydz - 
Śmigły zawiesił to wysokie odznaczenie 
'na krzyżu Traugutta. W tej podniosiej 
chwili wojsko sprezentowało broń, a 
orkiestry odegrały hymn narodowy. 

Zkolei gen. Rydz - Śmigły, wygłosił 
przemówienie, w którem stwierdził zwią 
zek między ideą powstania a walkami 
niepodległościowemi ostatniej doby. 

Po przemówieniu gen. Rydza - Śmig 
łego szef gabinetu wojskowego Prezy- 
denta Rzeczypospolitej płk. Głogowski 
złóżył u stóp krzyża wieniec od Prezy- 
denta Rzeczypospolitej z napisem: „Bo- 
haterom 1863 r. — Prezydent Rzplitej*. 

  

reformie uniwersytetów 
Zaproszeni znawcy w Komisji Oświatowej Sejmu || 

życzliwe | popierają naukę, a teraz będziemy 
pieli nstawę, która. edcłąży- profesorów. 

Proiesor Zygmunt Czerny ze Lwowa za- 
znacza, że nie jest tak žie, jak to niektórzy 
chcieli przedstawić. е 

Gdy opracowywałem obecnie obowiązującą 
ustawę, państwo i władze były rułode, wrzęd- 
nicy byli dyletantami, a uniwersytety miały 
za sobą dorobek wieków i  słusznem było, że 
ministrowi chciały dać minimum uprawnień — 
teraz jednak musi być inny stosunek. 

Niesłuszna jest opozycja przeciw nowej 
koncepcji rektora. We Francji rektor jest mia- 
nowany i ma autorytet. 

USTRÓJ KORPORACYJNY NALEŻY 
ZLIKWIDOWAĆ 

Profesor Wałek - Czarnecki podkreślił, że 
musimy znaleźć zasadniczy punkt wyjścia, na 

który się wszyscy zgodzimy. Tym punktem 
będzie szacunek dla wolności nauki, przed któ 
rym wszystko inne, nawet racja stanu, muszą 
ustąpić. Ale z tej samej zasady mówca wy- 
snuwą konkluzję diametralnie przeciwną, ani- 
żeli prezes Akademji i panowie rektorowie. 
Już prof. Czerny zwrócił uwagę na to, że woł 
ność nauki i autonomja wszechnicy nie pozo- 
staje ze sobą w związku funkcjonalnym. ja 
idę dalej — oświadcza mówca — i powia- 
dam, że te dwie rzeczy stoją w zasadniczem 
przeciwieństwie do siebie i że w imię wolno- 
ści nauki ustrój korporacyjny ciał naukowych 
powinien być zlikwidowany. 

Pierwszym uniwersytetem opartym na za- 
sadzie wolności naukowej był uniwersytet w 
Halle, Wpływ uniwersytetów niemieckich by: 
największy sto lat temu, ale na tem się skoń- 
czyło. Od tego czasu uniwersytety właśnie na 
skutek swego ustroju korporacyjnego, konfor- 
mizmu i konserwatyzmu odseparowały się od 
społeczeństwa. Gdy we Francji wpływ uniwer 
sytetów na społeczeństwo rósł, koniormizm u- 
niwersytetów niemieckich doprowadził do tego 
że stały się one duchową gwardją Hohenzoiter- 
nów. Stan ten przetrwał katastrofę polityczną 
Hohenzollernów i do dziś się utrzymuje. 

Dlatego zarówno ze względów naukowych 
jak i dlatego, aby uniwersytet nie stał się te- 
renemi rozgrywek politycznych, reforma uni- 

wersytetów w myśl programu rządu jest ko- 
niecznością. 

tm I 
SZANGHA PAT. — Premjer nowego 

POSTAWY — Księgartia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

STOŁPCE — Księgariia T-wa „Ruch“ 

SŁONIM — Księgarnia J. Ryppa ul. 

SMORGGNIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
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TELEGRAMY 
MIN. BECK W GENEWIE 

GENEWA. PAT. — W sobotę po po- 
łudniu przybyli do Gełaewy: minister spraw 
zagranicznych Beck z małżonką, p. Dębie- 
ki oraz naczelnik wydz. ustrojów, między- 
narodowych p. Gwiazdowiski!, 

PRZED NOWYM PROCESEM 
GORGONOWEJ 

LWÓW. PAT. — [Prasa donosi, że wczo 
raj praybyl do Liwjowa wiceprokurator Są- 
du Okręgowego w: Krakowie dr. Szypuła, 
który oskarżać będzie Gongonywą przed 
sądem krakowskim. Dziś rano prok. Szy- 
puła odbył konferencję z przedstawicielami 
sądownictwa, poczem udał się do Brzucho- 
wile, gdzie przez kilka godzin pnok, dr. Ła- 
miewski, który oskarżał Gorgionową w 
piemwiszym procesie, demonstrował mu prze 
bieg zbrodni na miejscu w. willi architekta 
Zaremby. 

KRÓLEWSKA WIZYTA W BUKA- 
RESZCIE 

WIEDEŃ. PAT. — Dzienniki (wiedeń- 
skie donoszą z Bukaresztu, że król Alek- 
sander i! królowa Marja jugosłowiańska u- 
dadzą się 23 bm. do Rumunji. Według za- 
pewnień oficjalnych, wizyta jugosłowiań- 
skiej pary królewskiej dotyczy wyłącznie 
spraw familijnych. Parze królewskiej bę- 
dzie towanzyszył premjer. 

STRAJK AUTOBUSÓW W LONDYNIE 
LONDYN. (PAT. — Strajk pracowni- 

ków autobusowych w Londynie objął już 
przeszło 10.000 pracowników, czyli prawie 
polowę ich ogółu. 

LONDYN. PAT. — Częściowy strajk 
autobusów w Londynie rozszerzył się dziś 
gwałtownie i objął już 10 tysięcy szoferów 
i konduktorów na prawie 100 linjach. Po- 
łowa całego ruchu autobusowego w Lon- 
dymie jest nieczynna. Fakt, że pracownicy 
autobusów. nie usłuchali wezwania Związ- 
ku Zamvodowego zaprizestiania strajku, 
"visisaizar" zuje ma to, że ruch siinajkowy. opamo- 
walny jest przez elememty ska jno-radykal 
ne, zbliżene do komunistów. 

" BOLSZEWICKIE. ODZNACZENIE 
DLA STANISLA ч 

MOSKWA. PAT. — Zmiełkomity reży- 
    

     

  

ser rosyjski, założyciei Teatru artystyczne 
go w kwie, Konstanty Stanisławski, 
odznałczomy został z olseji siedom ą 

  

tej rocznicy swych umodzin, niezajeżnie od 
orderu „Czerwonego. Sztandaru", 0 które- 
go adaniu domoszonio jnż — dodatkowo ty- 
tułem „Iudojsteęgo artysty republiki". 

Sytuacja finansowa 
Francji 

PARYŻ. PAT. — W dhniu 21 bm. od- 
było się posiedzenie rady ministrów. Przed 
miotem obrad była sytuacja, wytworzona 
wisikutek istanlowiska, zajętęgo przez komi- 
sję finansową. Żadna decyzja nie zostala 
powzięta. W kołach parlamentarnych in- 
formują, że komisja usiłuje zakończyć swe 
prajce jutro, celem ułatwienia radzie mini- 
strów zajęcia sitamowiiska już w poniedzia- 
łek. Po zakończeniu posiedzenia minister 
Cheron oświadczył dziennikarzom, że mie- 
wzruszenie zmierza do przywrócenia rów.- 
nowagi budżetowej, jednak bez uciekania 
się do systemu zaciągania nowych poży- 
czek. Równowaga budżetowa powinna być 
osiągnięta yw dmodze oszczędności, których 
domaga się całe społeczeństwio, a mastęp- 
mie pnzez dochody mormaflne i dokładnie 
spnecyzawiane. Komisja finamsowa prowa- 
dzi w dalszym ciągu swoje dzieło. 

Ze swej strony (Panl-Boncour oświad- 
czył, że rząd pragnie współpracy z komi- 
sją finansową i gołtów jest mozważyć wszel 
kie wysunięte przez nią wnioski. Pomimo 
to jednak mząd obstaje przy awoim planie 
finansowym, zwiłaszeza co do pokrycia de- 
fieytiu budżetowego ma rok 1933 bez zacią- 
gania w tym eelu pożyczek. 

  

  

1 prenjera Mandii 
państwa mandżurskiego zginął skutkiem 

wybuchu bomby. Ambasador japońskizostał w czasie wybuchu ciężko ranny. 

Sprawa długów wojennych 
LONDYN. PAT. — W Waszyngtonie 

odbyła się wczoraj między prezydentem 

Hooverem a mowioobranym prezydentem 

Rooseveltem konferencja, dotycząca spra- 

wy długów. wojennych. 'W obradach wzięli 
również udział Stimson, Mills, Norman Da 

vi si, Moley, 

Komunikat Białego Domu, wydamy po 

zalkończeniu konferencji, stiwierdza, że Sta 
ny; Zjednoczone ichętmie podejmą z przed- 

stawicielami Wielkiej Brytamji dyskusję w 
sprawie długów w początkach mamea. O- 

czywiiśdie jest rzeczą konieczną jednocze- 

spodaąrczych, które interesują zarówno W. 

Brytamję, jak i Stany Zjednoczone. Posta- 

miowionio, że seknetarz stanu podejmie się 

tych układów z rządem angielskiim, 

Ustępstwa, jakich zażąda Ameryka od 

Amglji, będą dotyczyły: 1) pownotu Wiel- 
kiej Brytanji do panytetu złotego; 2) zńie- 

sienia ceł protekcyjnych, ustanowionych 
w. Ofltiawiie. Obydwa te warunki, zwłaszcza 
drugi, są trudne do przyjęcia. Stanowisko, 

zajęte przez Roosevelta i Hoovera, utmid- 
nia również zwołanie wszechświatowej ikon 
ferencji ekonomicznej, której imiejatorem 

W. Charkiewicz „me rozpatrzenie światowych zagadnień go jest premjer Mac Donald. 

———
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W 70-tą Rocznice P 
LUDWIK NARBUTT 

Maczelnik powstania w pow. Lidzkim 
Siedemdziesiąt lat upłynęło od chwili 

wybuchu powstania styczniowego. Na- 

ród, ciemiężony przez najeźdcę, chwy- 

cił za oręż by porwać pęta długiej nie- 

woli. W walce tej nasza Wileńszczyzna 

zajmuje jedno z pierwszych miejsc, da- 

jąc niezwłocznie po ogłoszeniu manife- 

stu Rządu Narodowego, swoich  najlep- 

szych synów do oddziałów powstań- 

czych i niosąc wszelkie ofiary z mienia 

i życia dla dobra Ojczyzny. Wschodnie 

rubieże Rzeczypospolitej jak zawsze, 

tak i teraz dały dowód ścisłej łączno- 

Ści ze swoją macierzą polską w jej doli 

i niedoli. Tutejsze dwory i szlacheckie 

zaścianki, kryjące się wśród  rozłegłych 

lasów, stanowiły jakby ogniska, gdzie 

tlit wieczny bunt przeciw gwałtowi, do- 

konanemu przez najeźdźców na kraju i 

narodzie naszym. One to dały w roku 

1863 wybitniejszych przywódców  partji 

powstańczych, do których, poza szłach- 

tą, chętnie garnął się lud wiejski. Jed- 

nym z pierwszych na Wileńszczyźnie wy 

stąpił czynnie Ludwik Narbutt w powie- 

cie Lidzkim. 
Urodzony w roku 1832 w Szawrach, 

pow. Lidzkiego, był synem znanego hi- 

storyka Litwy Teodora Narbutta i Kry 

styny z Sadowskici, wnuczki żołnierza 

košciuszkowskiego. Od najmłodszych 

lat miał głęboko wpojoną przez 10dzi- 

ców miłość Ojczyzny. Ucząc się w szko- 

le ks. Pijarów w Lidzie, a następnie w 

Wilnie, należał do tajnych organizacyj 

młodzieży patrjotycznej polskiej. W roku 

1849 widzimy młodocianego Narbutta, 

stawionego rzed sąd moskiewski za „roz 

powszechnianie bezmyślnych  politycz- 

nych idei"  (rasprostranienje nielepych 

politiczeskich wymysłow  średi towary- 

szczej). Skazano go na karę cielesną i 

zdanie w sołdaty. 
Siedemnastoletniego Ludwika wywie- 

ziono ha Kaukaz, gdzie w. szeregach 

wojsk moskiewskich, wysłanych na uja- 

rzmienie dzikich plemion górskich, spę- 

dził długie lata, poznając dokładnie me- 

tody walki partyzanckiej, które to wia- 

domości tak znakowicie mu się przydały 

w roku 1863. W ubiegłym roku znalezio 

no w majątku Zubiszki, w dokumentach, 

pozostałych po ś.p. Piotrze Siedlikow- 

skim, opis służby Ludwika Narbutta w 

wojsku rosyjskiem  (posłużnoj spisok), 

w którym władze wojskowe stwierdzają 

jego nadzwyczajną osobistą odwagę w 
bojach i znajomość sztuki 
Kiikatrotnie był wyróżniańy w rózkazach 

nagrody i podwyższenia 

rangi aż do stopnia oficerskiego włącz- 

nie. Po otrzymaniu stopnia podporuczni- 

ka w roku 1860, poraz pierwszy otrzy- 

mał możność porzucenia szeregów WO1- 

ska moskiewskiego i wrócił do rodzin- 

nych Szawrów. Tutaj oddał się pracy 

ideowej, patrjotycznej wśród sąsiadów i 

ludu wiejskiego. 
Z chwilą ogłoszenia maniiestu Rządu 

Narodowego, niezwłocznie zaczął orga- 

nizować partję na terenie powiatu Lidz- 

kiego. Mając przy boku swoim brata 
Bolesława, w dniu 14 łutego (2 lutego 
st. st.) wystąpił w pole z grupą 7 ludzi 
najbliższych swoich sąsiadów i wło- 
ścian ze wsi Szawrów. Tegoż dnia przy- 
łączył się do niego Kraiński Leon z kil- 
*kunastu ludźmi i ksiądz Horbaczewski, 
„wikary ejszyski, z dwudziestu kilku ludź 
mi. To był początek partji, która bardzo 
szybko się zwiększała, a prowadzona 
przez tak wytrawnego partyzanta, jakim 

był Narbutt, zadawała dotkliwe porażki 

gwardji rosyjskiej, której kilka bataljo- 

nów było specjalnie skierowanych do 

Lidzkiego pow. w celu rozproszenia od- 

"działów powstańczych. W przeciągu 
trzech miesięcy partja Narbutta była 
nieuchwytną i stoczyła dziewięć bitew 
zwycięskich, z których najwięcej znane 
są: pod Rudnikami, pod Kowalkami, w 
urocz. Łaksztuciany i koło jeziora Dum- 
bla. 

Powodzenia partji Narbutta wprowa- 

dzały w rozpacz dowódców moskiew- 

skich. Na specjalny rozkaz gen. gub. Na- 

zimowa, były posunięte silne oddziały 

gwardji jednocześnie z trzech punktów: 

z Wilna, Grodna i Lidy w celu otocze- 
mia i rozbicia tak dotychczas niezwy- 
ciężonego oddziału. Narbutt w tym cza- 
sie biwakował kilka dni wśród  niedo- 
stępnych błot rzek: Pielasy i Kotry, w 
bliskości Dubicz, i oczekiwał na mają- 

ce lada dzień przybyć posiłki ze strony 
Lidy. Oddział z Lidy jednakże nie nad- 
szedł, dzięki zdradzie jednego z człon- 
ków, o czem Narbutt nie wiedząc, prze- 

wlekał swój pobyt pod Dubiczami. 

W dniu 5 maja (22 kwietnia st. st.) 

przybył do Dubicz pierwszy oddział gwar 

dji rosyjskiej pod dowództwem kapita- 
na Timofiejewa. Dzięki zdradzie miejsco- 
wego włościanina — przewodnika Ba- 
zyłewicza i przeprowadzonego wywia- 
du, moskale dokładnie wiedzieli 0 roz- 
mieszczeniu i sile oddziału powstańcze 
go. Narbutt w ostatniej chwili dowie- 
dział się o tak bliskiej obecności moska- 
li i niezwłocznie przystąpił do przepro 
waądzenia oddziału w bezpieczniejsze 

Ba LTW CCIE RZECZ 
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miejsce, lecz już było zapóźno. Sam 

szedł na czele oddziału wraz ze swoim 

najbliższym pomocnikiem Leonem Kra- 

ińskim, gdy wśród ciszy rozległ się głos: 

„oto Narbutt“. Wślad za temi słowami 

zdrajcy Bazylewicza, posypały się strza- 

ły i Narbutt padł ranny w nogę. Co 

"dzielniejsi rzucili się na ratunek dowód- 

cy i w większości sami polegli. Byli to: 

Kraiński, żukowski, dwaj bracia Brzo- 

zowscy,  Hubarewicz, 

Jodko, Skirmunt, Popławski, Tarasie- 

wicz, Łukaszewicz i Gremza. Oddział po 

tracie d-cy rozproszył się, część trafiła 

do niewoli i zesłani zostali na sybir, in- 

ni zaś szczęśliwie uszłi z pola bitwy i 

przyłączyli się do innych oddziałów pow 

stańczych. Brat Ludwika Narbutt, Bole- 

sław, nie był obecny w bitwie dubickiej 

i został pojmany przez moskali w kilka 

dmi później, oddany pod sąd i zesłany 

na Sybir, gdzie przebył łat czternaście. 

Kapitan Timofiejew zezwolił rodzi- 

ńom pogrzebać ciała poległych powstań- 

ców. W dniu 6 maja mały kościołek w 

Dubiczach nie mógł pomieścić tłumu miej 

scowych włościan i obywateli, chcą- 

cycn oddać ostatnią posługę bohaterom 

idei narodowej. Po uroczystem nabożeń- 

stwie, złożono ciała połegłych we wpsó! 

nym grobie na cmentarzu koło kościoła. 

Przez długie lata tylko wysoka mogiła 
wskazywała miejsce wiecznego spoczyn- 

ku trzynastu poległych pod Dubiczami, 

gdyż władze moskiewskie nie zezwoliły 

na postawienie na mogile nawet krzyża. 
W kilkanaście lat potem na mogile 

tej znalazł się po nocy głaz z wyrytym 

lakonicznym napisem: „Ś. p. Leon Kra- 

iński'. To syn oddał dług należny ojcu, 

narażając się na prześladowanie moskali. 

Wręczono w odpowiednim czasie 25 ru- 

bli urzędnikowi, prowadzącemu śledztwo 

załagodziło całą sprawę i pomnik do 

dnia dzisiejszego stoi. 

Dziś, .po siedemdziesięciu latach, je- 

steśmy w warunkach takich, że możemy 
w oswobodzonej Ojczyźnie otwarcie od- 
dać należną cześć naszym . bohaterom. 

Przed kilku laty, z inicjatywy  miejsco- 

(wego społeczeństwa, powstał projekt u-- 

„stawienia odpowiedniego pomnika na 

wspólnym grobie bohaterów w Dubi- 

czach. Wyłoniono komitet, na którego 

czele stanął obecny wice-wojewoda wi- 

łeński p. Marjan Jankowski i w bieężą=” 

cym roku _stanię piękuy_ pomnik według 
rojektu prof. Ferdynanda Ruszczyca. 

Historja partji Ludwika Narbutt do- 
tychczas nie była dokładnie 
detalach, gdyż dużo dokumentów 
czących się tej spaawy, było ukrywane 

u miejscowych obywateli. Nikt dotych- 

czas o nich nie wiedział. Dzięki stara- 
niom kilku osób, materjały te zostały ze- 
brane iw bieżącym roku ma wyjść dzie- 
ło z przedmową prof. Henryka Mościc- 

kiego i pod jego redakcją. Czysty do- 
chód, otrzymany z rozsprzedaży tego 
dzieła, ma być przeznaczony na utworze 
nie stypendjum dla niezamożnego ucz- 
nia — lidzianina. 

Zygmunt Szukiewicz 

Žž     
  
MARJA-ANTONINA LIX (1839—1909) 

irancuzka z Alzacji, która brała udzia: w po- 

wstaniu styczniowem „jako dowódca oddzialu 

jazdy. Wzięta do niewoli, została następnie, ja 

ko obcopoddana, zwolniona i wysiedlona z 

granic imperjum rosyjskiego. W wojnie francu 

sko - niemieckiej w r. 1870 brała udział, jako 

lejtnant wolnych strzelców. (Szczegóły w art. 

W. Charkiewicza — „Kobieta - oficer dwu ar- 

mij*. „Słowo Nr. 211 — 15 IX. 1931 r.) 
eng: Że 
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Podporucznik wet. Stanisiaw Jodko. 

  

Na rónjninach podłaskich, w lasy i mo- 

czary zapadła, leżała wieś Dołha. Sama 
nazwa mówi, że długą była, dwór byl mi- 
ski, słomą kryty, ma drewnianych słupach 
gamek swój wspierał, małemi oknami ma 

cerkiew unidką i szosę  lączącą Bialę z 
Miedzyrzycem spoglądał. 

A w domu tym żylła nodzina nietylko 

pracą dla chleba poehlonięta. Więc gwar- 
mo w mim podó sezas (było, jakieś zjazdy i 

narady, ktoś przyjeżdżał, kogoś odwożomo. 
Byt 'to nok mamifestacji, rok żałoby ma- 

rodowej. Twójkcicrowe kokardy moszono, 

szły procesje do miejse cudwnych, špiewa- 
me pod knzyżami, 

„Boże, Ojczie, Twoje dzieci płaczą, że- 
brizą lepszej doli, wok po roku marnie le- 

owstania Styczniowego 
Duchowieństwo polskie w r. 1863 
Rok 1863 to jedna z bardziej tragicz- 

nych kart naszych dziejów. Na tych krwa- 
wych kartach walk powstańczych  chlub- 

nie zapisały się imioma polskich kapłanów, 
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że 

całe duchowieństwo w kraju spnzyjało pow 

staniu, a wielu gorliwszych (wzięło popro- 
stu w partyzanitee, jako kapelami, szere- 

gowcy, a naąret dowódcy oddziałów pow- 
stańczych Duch ożywiający duchowieństwo 

elkże niewątpliwie musiał wzmacniać 
i podniecać patrjotyczny zapał w: społe- 
czeńsitwie. Udzielał się om nawet ducho- 
wieństjąłu prawosławnemu. Znany jest wy 
padek agitacji na rzecz powstamia prowa- 
dizonej przez prawosławnego popa Mikoła- 

ja Morczowa i mnicha Dymińskiego. Obu 

potem zesłamo. 

      

(WSPOMNIENIA DZIECIŃSTWA) 

ci, my w niewoli, my w. niemoli*. I my- 
ślano jak niewolę zrzucić. Tak przyszła 
moc z 22-g0 ma 23-ci stycznia. Już wie- 
czorem zebrało się kilka osób, czyszczono 
dubeltówki, robiomo maboje jakby przed 
polowaniem, tylko  jalkoś ciszej, poważ- 
niej, ehoć gospodarz żartami witał przy- 

bywającyich : 
„Coś się pan tak grubo ubrał, czyś 

się slomą olkręcił, by kulia wniej ugrzęzła ? 
Nastąpiło pożegnanie krótkie, zwyczaj 

ne z matlką, żoną, ma mozezochramnej gło- 

winie malej Polki ojciec rękę dłużej za- 
trzymał: „Nie becz”*! a w czeladnej: — 
„Dziewczęta, jeśli wrócę, paciorki będą'*. 

Pojechali! w ciemną, bezksiężycową moe. 
Diugo staliśmy na ganku, służba po- 

Nalzasłużeń si wilnianie 
OSTATECZNE WYNIKI OBLICZEN 

W DZIALE ADWOKAT: — ZYGMUNT 
JUNDZIŁŁ 1369 głosów. 

P. p. Engiel 894; Szysakowslki 861; Ja- 

siński 430; Zmitrowicz 295; Strumilło 276; 
Andrejew 168; Petrusewilcz 148; Kirzyža- 
mowski 148; Bajraszewski 97;  Abramo- 
sez 82; Krestjanow 71; Rodziewicz 70; 
Wiszniewski 65; Czenniehow 58; Sopoćko. 
55; Kulikowgkk 5*-Oleómiqxicz i Rudkie- 
wicz po-BU gł.; Bagiński 45; Kozłowski i 
Piłsudski po 39; Zasztowt - Sukienieka 37; 
Falejewski 38; Wiróblewski 31; Świda 25; 

Jodko 283; Zagórski 19; Iszorowa i Jamontt 
; Koziński 16; Sienikiesiczowa 14;- 

i 14; Zajączkowiski 13; Iżycki i 

wski po 11 gł.; Fiorczak, Śmiig,-Tur*- 
ski i Zacharzewski po 10 gł.; Maliński, Ka- 
miński i Rudnicki po 7 gł.; Hamiezówma, 
Kopeć, Szafkowski po 6 gl.; Marcinkowski 
i Miller po 5 gł, Kmzyszkowski, Lityń- 

ski, Łuczyński, Taezywek, Parczesgki i 
Słonimski po 4 gł.: Falkowski, Frydmam, 
Kuietowiicz, Maliszewski, Mianowski, Ma- 

tiasz i Mianowski po 3 gł.; Andryłowiez, 
Bartoszewicz, Kapłan, Kowalski, Kruszew- 

      

   

      

  

    

ski Kryszyński; Milewski,  Muchanow, 
Neuman, Jaziński, (Popiel, Raczkiewicz, 
Sawiński, Sejfer, Wasilewski, Wirszyłło, 

    

cha, Wojtkiewicz i Zeus po 2 głosy; 

IP. p. Achmatowicz, Bufowowicz, Bała- 
wiiński, Bącikepicz, Duda, Grodzki, Twa- 
nowski, Jachowicka, Janowicki, Jalkubow- 
ski, Jewzycki, Juchniewicz, Kiensnowski, 
Kościatkowski,  Koźliński,  Knzywobłocki, 
Matelkiewiczowa, Mineerowa, Staniszewski 

Szabelska, Sztukowska, Szumski, Szydłow- 

ski, Terlikowski, Tymiński, Tejtelbański, 
Wachnowski, Wiscicki, Wittortowa, Zale- 
ski, Zajączkowski i Żarski po 1 głosie, 

W DZIALE LEKARZ — dr. ODY- 

NIEC — 1787 gł. 

P. p. Maleszewiski 610; dr. (Wiladyczko 
525; dr. Sumorok 521; dr. Św. 
Kudrewicz 186; dr. Tymiński 123; dr. Bo- 
mowiskii 114; dr. Sztolemam 113; dr. Ru- 
dziński 97; dr. Jabłomowski 92; dr. Krzywio 
błocki 79; dr. Michejda 79; dr. Legiejko 
76; dr. Kisiel 73; dr. Szerman 70; dw, Jaž- 
wiński 46; dr. Jakowieki 42; dr. Hilier 39; 

dr, Szaibad 38;-dr. Bagiński 37; dr. Doba- 
czewskki i dr. Czarnocki po 35 gł.; dr. An- 
tomowicz 31; dr. Szuniewiez i dr. Wittor- 
dlorwiai po 27 gł.; dr. Janowicz i dir. Klott po 
26 gl.; dr. Bomasz 24; dr. Januszkiewicz 23 
dr. Abramowiez i dr. Karnieka po 22 gt.; 
dr. Hurymowiczówna i dr. Iszora po 21 
gł; Gerle 18; dr. Karnicki, dr. Świerzyń- 

i, i dr, Sypniewski po 15 gł.; dr. Kosiń- 
ski i dr. Muszyński po 14 gł.; dr. Czarnec- 
ki 18; dr. Umiastowski 12; dr. Gojdź 11:* 
dr, Hamusowicz, dr. Tirusewiezówna i dr. 
Szniolis po 10 gł.; dr. Achmatowicz, dr. 
Janowicz, dr. Jasiński, dr. Orłowski, dr. 
Markiewicz i dr. Szmurło po 9 gł.; dr. 
Szymański: driBrokowiskii, drSuszyńska po 8 

gł.; dr. Borysewicz, dr. Cynkutisówna, dr. 

dr. Muraszkówna, dr. Podwiński, dr. Wa- 
silemski po 6 gl., dr. Bublej, dr. Kucharski 
dr, Siedlecki, i dr. Rose po 5 gł.; dr. Do- 
fbrzański, dr. Jankowski, dr. Olsejko, dr. 
Safareicz i dr. Syliwamowiicz po 4 gł., dr. 
Borysewicz, dr. Bujalski, dr. Garmiewski, 
dr. Jaszpan, dr. Kopeć, dr. Kirotow, dr. Kun 
cewiczówna, dr. Łobzowa, dr. Minkiewicz, 

dw. Nowakiūski, dr. Pawłowski, dr. IPo- 
topowiczówna, dr. Zareyn i dr. Zeldowicz 
po 3 gł.; dr. Bohmuszewski, dr. Bojarczykków 
na, dr. Gerszowski, dr. Giedwod, dr. Ko- 
mauski dr. Łobza, dr. Łukaszewicz, dr. Ole- 
chmowicz, dr. Pelirusewiicz, dr, Rosse, dr. 
Salitówna, dr. Starczewski, dr. Świdowa, 
dr. Suszyński, dr. Taugalewicz, dr. Wasz- 
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la 501; dr. | 

kiewicz, dr. Winez i dr. Żukowski po 2 gł. 
P. p. dr, Arleśnini, dr. Bereza, dr. Big- 

blej, dr. Bielski, dr. Bilumowicz, dr. Bła- 

husewicz, dr. Błoch, dr. Bohdanowicz, dr. 
Dubidki, dr. Dziadul, dr. Dźikiewiezówna; 

dr. Dźwil, dr. Dylewski, dr. Fedosewlioz, dr. 
Gierszymowicz, dr,. Giekūs, dr. Hiryniewicz, 
Gr. Hurynowicz, dr. Igmiński, dr. Taianter, 
ar! Tl eakiewtiez, dr. Jakubowiczówna, dr. 

Jankowska, dr. Jasiński, dr. Jedwabnik, 

  

dr. Judkiewicz, dr. Kapłan, dr. Kapłański, 

dr. Kodź, dr. Kordyń, dr. Kozłowski, dr. 

Klukowski, dr. Kiskszto, dr. Kridl, dr. 
Kudrawski, dr. Limowa, dr. Ludbanowa, 
dr. dLęsixż, dr. Łopato, dr, Michniewicz, dr. 
Mcmcey 
dr Pa. 

    

  

   cz, drOleszkiewicz, drOpoczyński, 

ski, dr Peltrusewiczowa, dx: Prega- 
. Rądecki, dr. Romanowski, dr. Sa- 

  

rieki, dr. Sukiennieki, dr. Sułkowski, dr. 
Szalewicz, dr. Szezerbo, dr. Szmurłowa, dr. 
Widawiki, dr. Wołodźko, dr. Wróblewski, 

  

W DZIALE PEDAGOG: -- PROF. 

STANISŁAW KOŚCIAŁKOWSKI 1520 gł. 

P. p. Br. Zapaśnik 807; Matuszkiewicz 
788, J. Maciejeńiczowa 555; ks. 'Puciaita 
403; J. Żelski 211; Mas'onius 156; J. Trze 
ciak 148; Wojcicki 136; Eug. Stankiewiiczo 

wa. 126; Cywiński 89; Epsztejn 88; Tur- 
kowski 72; Hirszbeng 71; Fedorowicz 66; 
Paszkiewicz 63, ks, Marcinkowski 51; Sie- 
maszko 46; Świętorzecki 46; Świdowa 43; 
Nanwoysz 42; Domaniewska 38; Paszkow- 
ska 36; Rodziewiezowia 36, Zdanowicz 33; 
Hryniewicz 32; Staszewski 31; Świdziński 
30; Gulbinowa 27; Antoszczuk 26; Sumo- 
mokówma 26; Nestorowicz 25; Starościak 25 
J. Kapp 20; Zof. Korsakówna 20; Miehliń- 
ska 19; Okmo 17; J. Ostrowski 16; Bohda- 

nowicz i Buczyński po 15 gł. Zongołłowi- 
czówma 14; ks. Allchimowicz 12; Samula- 

is i Surož po 10 gł.; Hoffmanowa i Ol- 
о9 gl.; Lutosławski, Mączkia; Mor- 

genszitejn; Pigoń i Zmiilrowiez po 8 gł; 
Bossowski, Konewecki, Obiezienska, Tera- 

jewicz i Widawski po 6 gł.; Kąpielska, ks. 
Kucharski,  Kuncewiiezówna, IPiotnowski i 
Wierzyński po 5 gł.; Chomski, Klawe, Ni- 
wińskii, Kridl, Łaszkiewicz, Szpejzew, Szen- 
flan i. Sztejmamowa po 4 gł.; J. Bohdano- 
wiezówna, Ciżkiewiczowa, Dmochowski, ks. 

Kafarski, Pizlo, Radziwonów, Szelągowski. 
Wygamowski,  Wyszomirski po 3 gło- 
sy; žinyniewslki, Jaworski, Jasiń- 

ski, Kretowiczówna, Kostrzyński, La- 

chowicz, ks. Lubianiec, St. Mackiewicz, 
Merson, Niesiołowski, Nowowiejski, Po- 
oławski, Prėfer, Rose, Szaken; Wajnrejeh; 
Wesbatalewiczówna, | "Wžadyeziko, Wol- 
ska, Zawadzki i Zgorzelski po 2 gl. 

P. p. Bagiński, Bartoszewicz, Bielecki, 
Brzostowski, Chrapko, Cieżkowski,  Oze- 
katowska, Czyżowski Dubicki, Phrenkreutz 

Francuzewilez, Falkowski, Golld, ks. Halec- 

ki, Jastrzębski, Januszkiewicz, Jurewicz, 
Kotowiczówjna, Kowalewicz, Krawiec, Kre 
towiczowa, Kruszyński, Kulesza, Lubocki, 
Łazarówna, Machcewiczówna, Kobylińska 
Masiejewska, Matuszewski, Merski, No- 
wodworski, Niewiadomski, Nomiobielski, 
Okulliez. Opoczyński, Orłowski, R. Ostrow- 
ski, Otrębski, iPawejko; iPetrowski, Po- 
dolakówna, Kozioł .- Pokllewiski, Piruder- 
macher, (Prawocheński, Rlodziewicz; Rud- 

   

  

   

      

    

kowski, Safarewiecz, Sągowiczówna, Soko-. 
dowski, Staniewicz, Szantyr, Sztoleman, 
Sztukowska, Szukał, Trepka, Tymiński, 
Topór - Wąsowski, Wendorff, Wielhorsiki, 
Wielanowski, Wróblewska, Zdziechowski i 
Zolakėwnia po 1 gł. 
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mów. 

(To stanowisko kleru katolickiego Wy- 
wyołało ze strony nządu carskiego bezwzgled 
ną reakicję. Carat przyzayezajony do słu- 
żalmej  ulegiości! władzy rze strony popów 
nie mógł pojąć tego „zuchwalstwa', ja- 
kie przejawiał kler katolicki, popierając 
„polskij miatież*, 3 

Nie mógł zrozumieć—jak pisze ukrywa- 
jący się pod pseudonimem Ahaster jeden 
z kapłanów — powstańców — że „będące 
kapłanami mie przestawali być dobrymi 
polakami, 

Jalkąż popełnili ci kapłani zbrodnię? 
„Jedymą idh zbnodmią było, że szli ra- 

ziem z ludem tam, gdzie on cienpiał, że 

dzielili jęgo marzenia i pragnienia, że 
kochali swą Ojczyznę ponad wszystko..." 

Nie dziwnego, że przy lada podejrzeniu 

qe osiemset sześćdziesiąty trzeci 
chlipywała, matka kmzyż w powietrzu 
kreślita, a potem, mówiąc głośno wspól- 
my pacież, często się zatrzymyniała. Mio- 
że już wtedy widziała swą duszą wmażliwą 
te szare cienie z czarną łatką ma plecach 

sunących pieszo po bezkriesnych tajgach 
Sybiru, które miał zmienzyć także ten, 
co dziś w tę ciemną noc odjechał. 

A może widziała siebie samą z troj- 
giem dzieci pozostałą wśród pustki serc 
ludzkich po burzy dziejowej dzieci wo- 
łających ponad chleb wiedzy. A może 
Słyszała wtiyrzekamie tych, eo majmniej 
utracili, ten syk przyziemny: „Wanchoły 
kraj zgubili*, gdyż wiele lat upłynąć mia- 
ło zamim ponad tem syk wzbiło się: — 
„Glorja Victis" !... 

= O świcie zbudziła mię nozmowa modzi- 
Gów : 

„Zebnali się wszyscy, wodzem wybra- 
mo Krysiūskiego, mielišmy  ciclio yejść 

do miasta, bez wystrzału zdjąć straże. 
opanować sklad bnoni i z nią mzucić się 
na koszary, alle przy wejściu, ktoś wy- 
strzlił, podobno chciał wzawiiadomić marze- 
czoną i wszystko przepadło, Straże zmo- 
biły alarm, koszary zaszumiały jak ul. 
więc postmzelawiszy trochę bez rezulta- 
tów. ii bez_stnat -rozjechaliiśmy się do do- 

oczątek zawsze już znobilomy dziś 
wszędzie". 

    

   

Podporucznik wet. Franciszek Lipień. 

— A co dalej? 
— Sprawa nasza czysta, . komitet w 

Wamszawie myśli, partje się zbierają. Po- 
może Bóg i Francja. 

Tak to rozpoczęło się powstanie 1863 
r. w Międzyrzecu podlaskim. A potem 

potem przesuwał się, cały korowód ludzi, 

walk, zmagań ponad siły, sądów, kaźni, 
zsyłek. Niechże mie będzie choć zapomnie- 
nia w 70-tą woczmicę. 

4. Makowska 
« — — шл 

PAMIĘTAJ OBYWATELU, ŻE W  WiEKL 
OD 15 DO 60 LAT, CO TRZECI CZŁOWIEK 
UMIERA Z GRUŹLICY! WYOBRAŻ SOBiŁ 
OGROM TEJ] KLĘSKI i POPIERA) WALKĘ 
Z NiĄ. KUPUJCIE NALEPKI PRZECIWGRU- 
ŹLICZE*! rOPIERAJCIE BUDOWĘ SANA. 

TORIUM POD WILNEM. 

carsty siepacze rzucali się, by uwięgić ka- 
plana, jako sprzyjającego spiskowi. Sądy 
wojenne wobec nich nie wobiły sobie żad- 
mej ceremaomji, Skazywanio ma śmierć lub 
wygnanie bez najmniejszych nieraz dowo- 

dów winy. 

W spisie urzędoaym Nr. 23 z dnia 27 
sierpnia 1867 w. czytamy: „Ks, Kamieniec- 
ki. Dia braku dowodów zbrodnia niewiadu- 
mia. Wysłany do kationgi“. 

A tym którym udowoadmiono ich „zbnod- 
nie“ groziła szubieniea. Tak powieszono 
Ks. Stanisława Brzózkę z Łukowa 23, 
V. 63 r., ks. Dmosińskiego z Piotrkowa, 
4. XI. 63 r, o Agr. Konarskiego z War- 
szawy, 12, VI. 63 r. Bon Czerniajigkiego 

— reformatora, 12. XII. 63 m., ks. Ant. 
Mackiewicza, 28. XII. 63 r. A ilu4 roz- 

strzelamo! 

   

Tmnyich poprostu zakopywano żywcem, 

jak fo się stało z rozkazu Murawjewa z 
ks. St. Siemaszką, 26. VI. 63 r., lub m o. 

  

Maks,  Tarejwio kapucynem 9. VIL. 63 r. 

„Ksiedzy“ to byl niebezpieczny  ele- 
ment. Rząd całą swą pnzemoe główni” też 
prezeńn mim skierował, dochodząc w iozru 
cieńsiiwiie aż |do śmieszności. Oto mały ale 
wymowny dowód. Rząd mp. odmówił 24 
czerwca 1866 ks, Karolowi Chodkiewiczo- 
wi, skazańcowi na Syberji, prawa przesie- 
dlenia się do kolonji świeckiej wygnań- 
eów politycznych, gdyż jako „przesiąk- 
nięty temdencjami kleru rzymsko - ka- 
toliekiego mógł szerzyć wśród mich nie- 
bezpieczną agitację". Gdy ks. Kluczewski, 
który padł ofiarą gorliwości carskich sie- 
paczy zwtrócił się do samego cesarza 0 
interwencję pmzeciw bezprawiu, can na- 
pisał krótko i odmownie! 

(Z ttych zapewne też względów każdy ma 
mifest camskiej łaski tendencyjnie omijał 

swym przywilejem księży wygnańców — 
Wielu zesłauć w politycznych wróciło av 
kraju, mie wnacali tylko księża. Dopiero 
po roku 1880, gdyż już katorga sterała 
-h si.y i , czne i długie wygnanie 'w' ma- 
„as%yeznych mieraz okolicach Syberji przy- 
prawiła księży o chorobę, temu owemu 
z pośród kapłanów pozweoieno ma powrót. 
Innych spotkało „osiedlenie. Pnrzytem, 
jak to już wyżej zaznaczylliiśmy, rząd posta- 
nowił murem oddzielić kapłanów od resz- 
ty zesłańców, obawiająe się widać, że 
wpływ ich doda otuchy naszym |ułaczom. 

Oczywiście, mząd vuiał swe powody *-. 

obajw. Kilkuset kapłanów, wysnamyca 4: 
Syberję, to niewątpliwie była wielka armja 
ducha, której dobroczynny wpływ rychło 
by się okazał. 

Tak więc za takie patrjotyczne zbrod- 
nie — jak pisze kapłan — zesłaniec 

„ciężka  doltiknęła kapłanów karząca rę- 
ka, za to skroń ich pokryła korona cier- 

miowa, za: to wazem z ludem pili czaszę go- 

ryleczy aż do ostatniej kropli". 

Kaplanii, szli za swoimi pasterzami 

biskupami. Arcybiskup Wianszawski,” Ks. 
Szczęsny: Feliński, Obrońca młodzieży, we- 
zwamy do Petersbunga, został wywieziony 
wigląb Rosji. To samo stało się z. bisku- 
pami płockim — Popielem, wileńskim 
Krasińskim i in. Był czas po powstaniu, 
że ma tienenie b. zaboru rosyjskiego za- 
rządzał tylko jeden biskup katolicki! O- 
bietnicami lub groźbą siłarały się władze 
rosyjskie pozyskać lub  steroryzować bi- 
skupów* polskich. Nie jednak nie pomogło. 
Pasterze nie opuścili ludu swego w niedoli. 

Patrjotyczne i bohaterskie stanowisko 
biskupów: i kaplanów polskich w poxįsta- 

niu 1863 noku jeszcze raz jest wymownym 
dowodem, że katolicyzm z polstkością, jest 
związany majsilniejszemi więzami, wię- 

zamai krwii il cierpień, aż do śmierci. 

      

TUNE ACTA т 

Hotel Royal 
WARSZAWĄ, CHMIELNA 31, | 

Gbok Dworca 6*+ównego 
poleca: ciesła, czyste i ciche po- 

koje z ogrzewaniom cen- 

tralnem, wodą bieżącą i 
telefonami. 

Bezpłatny gad — (ery niekie 
  

  

Taniej 

Skórki bibretowe 

Palta męskie э 
Kapelusze damskie ,, 
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Z. 
S.
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R.
 

  WILNO, ul. 

Ostatnie dni 
(przed Białym Tygodniem) 

okazji gwiazdkowych i polnwentarzewych 
Wełny sukniowe od zł. 

zł. 
Okrycia damskie zimowe z rabatem 20 proc. 

Okazyjne swetry i pslowery damskie 

Kalosze i śniegowce po zniżonych cenach 

Łóżka metalowe z ustępstwem do 50 proc. 

B-cia JabikoWscy s. A. 

sprzedaży 

260 za metr 

3.50 

20 
20 

” ” 

” ” 

Mickiewicza 18   
  

  

| 

  

Początek o godz. 22-ej 

Zaproszenia i bilety u W-nych Pań 
Gospodyń w cenie 6 zł. 

Członkowskie i akademickie zł. 4 
przy kasie w dniu Balu



  

wileński Komitet Zbiórki 
NA FUNDUSZ SZKOLNICTWA POL- 

SKIEGO ZAGRANICĄ 

Pamiętajmy: osiem miljonów Polaków znaj 

duje się poza granicami państwa, osiem miljo 

rów Polaldyw, oderwanych od kraju pod wie 

u wzgiędźgni dotkliwie odczuwa brak łączno- 

sci 

wodu Miemożności 

łach polskich. 

Szkół polskich zagranicą jest wielki brak; 

te zaś, które są, borykają się Z niezwykleini 

trudnościami ze względu na coraz się pogas- 

kształcenia dzieci w szko- 

szające warunki materjalne. 

fr Хча dopomóc rodakom zagranicą! Trze- 

ba ułatwić im zorganizowanie sieci szkół i u- 

trzymanie tych szkół na *odpowiednim poziomie 

Wysiłek Polaków, zagranicą, połączony Z 

ofiarnością rodaków, mających szczęście żyć i 

«acować na własnej ziemi, — może dać jak 

r iwspanialsze wyniki, które będą decydowa- 

ły o przyszłości narodu i jego mocarstwowem 

znaczeniu. 

Właściwie w celu zasilenia funduszami 

szkół polskich zostanie zorganizowana w całej 

Poisce zbiórka, która będzie trwała od dnia 31 

stycznia do 10 lutego rb. W. Warszawie p= 

wstał Komitet Wykonawczy, ziożony Z czion- 

ków zarządów Stowarzyszenia Uczestników 

Waiki o Szkołę Polską oraz Funduszu Szkol- 

nictwa Polskiego Zagranicą. 

Protektorat nad akcją zbiórki objął Pan 

Prezydent Rzeczypospolitej, prof. 1. Mościcki, 

prezesem zaś honorowym Komitetu Wykonaw- 

czego jest Pan Marszałek Władysław Raczkie- 

wicz. 

W dn. 21 w Sali Konferencyjnej Wojewódz 

twa odbyło się pod przewodnictwem Pana 

Wojewody Zygmunta Beczkowicza zebranie Or 

ganizacyjne Komitetu Wileńskiego, na którem 

po krótkich naradach został wyłoniony Komitet 

Wykonawczy. Komitet ten w  pierwszem po- 

siedzeniu tegoż dnia ukonstytuował się w spo 

sób następujący: Przewodniczący: Prezydent 

miasta dr. _Maleszewski, wiceprzewodniczący: 

Kurator K. Szelągowski, członkowie: p. vr. 

Staniewiczowa i panowie: dr. W. Charkiewicz, 

poseł Dobosz, p. Gałecki, major Adam Kozłów, 

ski, prof. dr. Patkowski, i ks. prąła + Leon 

Żebrowski. ži“ : 

Do Komisji Kewizyjnej zebranie powołalo 
  

     
   

of. dr. St. Kościałkowziłegij 

zkiego, nacz. Szczęsnego 1 Wł. Szy 

Szkolnictwa 

ofiarr 

czeń 

zbiórki na 
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stw > z mas nie I a tułaczce, | 

miał krewnych i znajomych. poza granicami 

+= Łatwo więc będziemy mogli zrozu- 

mieć atsoski „rodaków, pozbawionych na ob- 

czyźnie polskich szkół. 

Niech się znajdzie wdowi grosz na szkoły 

polskie zagranicą! n. z. 
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Strzszn przygoda 
14-letni Piotruś Milewicz i 15-letni A- 

daś Marciniak ze wsi Jamulańce „kolo Or 

nian wybrali stę onegdaj do chorej babuni, 

  

  

zamieszkałej w: sąsiedniej wsi. Mamusie о- 

iehlonczy”6 I rządziły @а 
SI rzee zapakiowa-     

   

   

   

kom ze słowa 

— Niech ( 
Gie się, bo babunia czeka. / 
by was k nie požari lub I 
porwali. . 

Ale dzielni i odważni chłopcy Odra 
Ho, ko! Niach tytko sprół 

im pokażem, 
1 udali się w daleką drogę 0 dwa kilo- 

metry, Nie zdążyli wyjść kilka kroków za 
wieś, gdy nagle zerwał się straszny utlatr 
i gęsty śnieg począł spadać wielkiemi pła- 
tamy. Młodszy Pilotmuś zaniepokoił się 
troszkę i chciał wracać, ale starszy Adaś 
wyśmiał i zawstydził. 

— Tkii z ciebie mężczyzna? A prócz 

tego, czyś pomyślał o tem, że chora babu- 
nia z niecierpliwością czeka na smakołyki, 
które miesiemy ? 

Więe Piotruś uległ, i chłopey raźno po- 
szłi naprzód, Wichura jednak wzmagała 
się, i wkrótee miozpętała gwoźną zamieć 
śnieżną. Już drogi n*e było mwealle widać, 
śnieg nastalił do kolan, i biedni chłopcy 
zabłądzili. Zmaleźlii się magle w ciemnym 
"lesie. Strach ch ogarmąłi. Patrzą — a tu 
blyska światełko między drzewami. Z bi- 
ciem serca zbliżają się i widzą: stoi chalka 

‚ — To mapewno domek Baby Jagi — 
szepnął ze drżeniem Piotruś: —uciekajmy! 

Odważniejszy Adaś odpowiedział: 
— Wolę spoflkać się oko w oko z Babą 

Jagą, niż zmarznąć w polu. 
I zapukał do drzwi, 
W drzwiach ukazał się wielki, brodaty 

człowiek z nożem u boku ii stnzelbą na ra- 

Pan Bóg prowadzi Spiesz 
А ‚ ż 

     

     

  

- mienim. 
— Al Capone — zdołał wyszeptać Pio- 

tmuś, ż obydwiaj chłopcy stracili ze strachu 
Przytommość. Gdy ocknęli się, zobaczyli 

jak brodaty człowiek kmząta się po izbie i 
usmiecha do mich przyjaźnie, 

‚ — Jestem ieśnikiem — powiedział: — 
cóż wy tu robicie? 

Ale chłopcy nie rozumieli, leśnik bo- 

wiem przemówił w języku litewskim. I te- 
raz wiyjaśniła się cała! rzecz. Adaś i Pio- 
truś zgubiłi w śniegu drogę i miechcący 

przekiroczyli gmanicę litewską. Leśnik więc 
oświadczył im już po polsku, że stają się 
na pewien czas jego jeńcami. Zapnfowadził 
ich do Mnużyn. Tam oddał ich w ręce stinaż 

miłków litewskich. Strażmiey litewscy prze 
kazali chłopców policji litęwskiej. Policja 
zaczęła ich wypytywać, co i jak. Ale że 
chłopcy byli grzeczni i widać było, że złych 
zamiarów mie żywią, policjant każał im 
iść za sobą i doprowadził do granicy poł- 
skiej. Gdy zmaleźli się w kraju rodzinnym, 
pobiegli czemprędzej do domu, aby pocie- 
szyć stnoskanych modziców i opowiedzieć 
im o strasznej przygodzie. Wesełu i radoś- 
ci nie było miary, tylko chora babunia 
martwiła się, bo nie 01 oczeki а- 
nych smakołyków. 
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY? 

— KUPUJ SAMODZIAŁY LNIANE! 

POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 

OPARTY NA KRAJOWEM WŁÓKNIE. 

AAAALAMAAAAAASAAAAAAAA AA AAA AAA AA AA AAA AAA 

Macierzą, szczególnie zaś cierpiąc z po- fg 

  

PODZIĘK 
Wzruszona do głębi objawami żalu z 

wa Białasa składam z głębi serca płynące podziękowanie za udział w pogrzebie: 
Arcyb. Jaibrzykowskiemu, Metropolicie Wile; 

® wi, ks. prof. dr Falkowskieniu,'ks. kan.Cichońskiemu i 
39 Ks. prof. Żarnowskiemu, Ks. Dyr. Kafarskie mu, 

k) jak niemniej całemu Duchowieństwu, reprezentantom władz cywilnych i 
finansowych, delegatom towarzystw i przedstawicielom sfer gospodarczych i 

zacyj społecznych, wreszcie wszystkim prz yjaciołom i 

` з т о М 

  

powodu śmierci męża mego Ś. p. R! 

JE. 
skiemu, J. E. Biskupowi  Michalkiewiczo- 

Ks. Dziekanowi Kretowiczowi, 
i Maciejewskiemu, 

wojskowych, 
organi- 

  

s. Mościckiemu 

znajomym. 
Kolegom ś. p. męża, którzy w dowód szczególnego przywiązania nieśli na swych 

ramionach trumnę, wyrażam gorące „Bóz 
Jak najserdeczniej dziękuję również za 

ś. p. męża wyrażone w licznych przemówieniach przedstawicieli organizacyj 

zaplač!“, 
wyrazy czci i hołdu dla pracy społecznej 

społecz- 
nych, w czasie Akademji urządzonej ku uczczeniu pamięci ś. p. męża w dniu pogrze- 
bu. — 

W końcu raczą przyjąć serdeczne podziękowanie przyjaciele mego $. 
W.P. Dr Niżyński, Dyrektor Banku Związku 

p. męża 
Spółek  Zarobkowych, Wysocki, Dyrektor 

B. Pol., prof. USB Glaser, prof. USB Pelczar, dr Kopeć, dr Pawłowski, p .p. Redak- 
torowie „Dziennika Wileńskiego" i „Słowa”, oraz ci wszyscy, którzy w dniach cho- 
roby nieśli pomoc memu Šš. p. mężowi ,a mnie po jego śmierci słowa otuchy i pokrze- 
pienia. 

Zuchwały 
WILNO. — Przedwczoraj wieczorem na ul. 

Bołtupskiej koło nr. 8 na rozwożącego chleb w 
wózku Edwarda Czernisa dooknano napadu. 

Jaki śosobnik zdołał znienacka napaść Czer 
nisa i zadać mu ciężkie: ciosy kawałkiem że- 
laza po głowie z zamiarem ogłuszenia swej 0- 
fiary. Żelazo ześlizgnęło się jedna kz głowy, 
tak że Czernis odniósł jedynie ranę twarzy 
stracił ząb. 

Wiejscy fałsze 
WILNO. — Podczas targu w Dziewienisz- 

kach zatrzymano Stanisława Mickiewicza i 
Wincentego Geniaź przy których znaleziono kil 
kadziesiąt sztuk fałszywych monet 50-groszo- 
wych. Rewizja w mieszkaniu _ zatrzymanego 

te с 
  

  

i Niedziela & 

š Dzis 22 ! Wschód słońca g. 7,42 

i i Zachód słońca g 14,57 
$ Zaś. N.M.P. 6 
| nana B 
KOMUNIKAT STACJI METEOROLO - 

GICZNEJ U.5.B. W WIŁNIE: 

Z DNIA 21 STYCZNIA 

Ciśnienie Średnie: 774. 

Temperatura średnia: —15. 

Temperatura najwyższa: —13. 

Temperatura najnižsza: —18. 

Opad: 1 mm. 

Wiatr: północno - wschodni. 

Tendencja: wzrost ciśnienia. 

Uwagi: chmurno, śnieg 

PROGNOZA P.LM.-2 
ną dzień dzisiejszy: 

rozpogodzeniami. 

Umiaskars 

  

ai e 

  

OSOBISTA 

— POŻEGNANIE WOJEWODY BECZ 

KOWICZA. — W związku ze zdecydowa- 

nem. ustąpiemiem woj. Beczkowieza, organi 

zuje się Komitet pożegnania Go. Jak sły- 

chać, p. Beczkowicz opuszcza Wilno w 

pienwszych dniach lutego. 

= MIEJSKA 

— ROBOTY MIEJSKIE. W związku z 

opracowywaniem planu robót ziemnych w 

okresie zimowym, magistrat prowadzi per- 

traktacje z Komitetem Bezrobocia w spra- 

wie zatrudnienia przy projektowanych ro- 

botach zarejestrowanych bezrobotnych. 
— PODATEK LUKSUSOWY OD LO- 

KALI. — Postanąqsiienie magistratu obni- 
żenia o 50 procent t. zw. podatku luksuso- 
wego od lokali, wobec uzyskania zatwier- 
dzemia przez R. M., wejdzie w życie z dn. 

1 kwietnia br. 
— AKCJA O TAŃSZY PRĄD. Złożony 

przez komitet walki o tańszy prąd elek- 
tryczmy memorjał będzie w najbliższych 
dniach rozpatrzony pnzez magistrat i komi 
sje madzieckie i dopiero po szezegółowem 
omówieniu tej spnawy zapadnie odnośna 
decyzja. 

— BEZROBOCIE. Liczba bezrobot- 
mych na terenie miasta wymosi cbecnie 
5679 osób. (W tygodniu bież. bezrobocie 
wizrosło o 39 osób. 

AKADEMICKA 
— $. K.M.A. Odrodzenie komunikuje, że 

w niedzielę dnia 22 b.m. o godz. 16-ej w lo- 
kalu Koła Prawników odbędzie się zebranie 
dyskusyjne z referatem kol. Leonarda Korowaj 
czyka p.t. „Materjalizm filozoficzny na tie 
współczesnej fizyki. 

Goście mile widziani. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
—DZISIEJSZY „WIECZÓR POWSZE- 

CHNY* SEKCJI KULTURALNO-OŚWIA- 
'TOWEJ RADY WOJ. BBWR. Siedemdzie- 
siąt lat mija od chwili, gdy garstka ryce- 
nzy-powstańców (dhwyciła za broń, by z 
kajdam miewoli wyzwolić Ojczyznę. 

Dziś 'właśnie, by uezcić Tch pamięć Sek- 
cja Kulturalmo - Oświatowa BBWR. urzą- 
dza wie własnym lokalu (św. Anny 2—4) o 
godz. 18-tej (6 wiecz.) „wiieczór”, na który 
złożą się: słowo wstępne, odczyt: okolicznoś- 
ciowy z przeźroczami, deklamacje i wystę- 
Dy ai 

7 Dwa odezyty na temat: „Genesis z du- 
cha Słowackiego, jako zarys  Światopoglądu" 
wygłosi in. W. Adolph w najbliższy poniedzia- 
łek i wtorek t. j. 23 i 24 b.m. w sali Stowa- 
rzyszenia Techników (Wileńska 33). Treść od-- 
czytów: Widząca wiara, a poznanie. Formy 
poznania. Troistość człowieka. Człowiek jako 
istota moralna. Początek o godz. 7 po poł. 

— ZarządKomitetu Leśnego LOPP w Wil. 
nie, zawiadamia, że w dniu 5 lutego 1933 r. o 
godz. 10-ej w lokalu Dyrekcji Lasów Pać- 
stwowych w Wilnie przy ulicy Wielkiej Nr. 66 
odbędzie się Zwyczajne Ogólne Zebranie De- 
legatów Kół Miejscowych Komitetu Leśnego 
LOPP. 

— Wileńskie Towarzystwo _ Filozoficzne, 
Na zebraniu naukowem dnia 23 stycznia b.r. 
(poniedziałek) o godz. 8 wiecz. w Seminarjum 

   

Silny т 

  

WANDA BIAŁASOWA Z SYNEM. 

„NUTS ss 

opryszek 
Rabuś, który czyhał na pieniądze Czernisa 

i chciał go obrabować, gdy ten straci przy- 
tomność, widząc, że zamach się nie udał, zdo 
łał zbiec. 

Dopiero p o pewnym czasie policja zatrzy- 
mała zawodowego złodzieja Kazimierza Kruszy 

na, który okazał się sprawcą napadu na Czer- 
i nisa. 

—-— 

rze pieniędzy 
Mickiewicza doprowadziła do ujawnienia całej 
fabryki biloniu. 

Podobna fabryczkę znaleziono u Juljana 
Kozłowskiego we wsi Dubatówna gm. żodzi- 
skiej. 

  

NIKA 
Filozoficznem Uniwersytetu prof. dr. Marjan 
Massonius wygłosi odczyt p.t. „Hegel w Pol- 
sce”. Wstęp dla członków Towarzystwa i 
wprowadzonych gości. 

— Zebranie Koła b. Wychowanek gimn. 
$.5. Nazaretanek z referatem kol. Szwykow- 
skiej p.t. „Francja”, odbędzie się w niedzieię 
dnia 22 b.m. o godz. 4 po poł. w lokalu szkoły. 

SZKOŁNA 
— Wyjazd p. kuratora. — Pan kurator O. 

S. Wileńskiego K. Szelągowski odleciał w dniu 
21 bm. samolotem do Warszawy w sprawach 
służbowych. 

ROŻNE 

— W ZWIĄZKU Z NADZWYCZAJ 
ROZPOWSZBCHNIONEM ZEBRAC - 
TWEM w Wilnie, Komitet Pomocy Bied- 
mym stwierdził w catyci szeregu wypad- 
kóww, iż pnoszący i otrzymujący jałmużnę 
wcale nie zasługują na wspawcie. 

W celu uniknięcia podobnych nadużyć, 
Komitet ponownie zwraca się do Sz. Pub- 

liczności z usilną prośbą o mieudzielanie 

wsparcia gotónłką, lecz bonami, które są 

do mabycia w bi 
tałna 1 od 11—1, 

  

   maz w księgarni Geheth1 
mer, Wolff i Ska Miekiewicza 7 i w sklepie 
bławratnym A. Glowińskiego Wileńska 27. 

Die wyjaśnienie dodajemy, że Komitet 
izuje ma gotówkę bony, przyniesione 
żebraków tylko ubogim sprawdzonym 

7a pobicgajac m ten sposób nadużyciom, 

PODATEK OBROTOWY. Rozplaka- 
«wano zostały obwieszczenie władz skarbo 

wych, (wzywające właścicieli pnzedsię- 
biorstw do składania zeznań o obrocie, u- 
zyskamym w róku ubiegłym. 

. Termin składania zezmań określono do 
15 lutego włącznie. 

— AGITACJA WSRÓD BEZROBOT- 
NEJ INTELIGENCJI. W związku z częś- 
ciowem wstrzymaniem wypłat zapomóg z 
ZUP-u, wśród bezrobotnych inteligentów 
prowadzona jest ostatnio agitacja za msto- 
lamiem wiecu .protestacyjnego pracowników 
umysłowych, korzystających z zasiłków. 

-—— Kursy Sanitarne Polskiego Czerwonego 
Krzyża, Wkrótce rozpocznie się VII Kurs @а 
sióstr pogotowia sanitarnego Polskiego Czer- 
wonego Krzyża. 
._. Podania o przyjęcie na Kurs przyjmuje i 
informacyj o warunkach przyjęcia kandydatek 
udziela Okręgowa Sekcja Sióstr P.C.K. (ul. 
Tatarska 5) codziennie od godz. 10 do 12. 

— Zarząd Główny Koła Polek prosi wszv 
stkie dawne członkinie Kół Polek o zarejestro 
wanie się pod adresem. Warszawa, Plac Zam- 
kowy 9, teł. 702 — 35. 

Podaje się zarazem do wiadomości, że 
koleżeńskie wieczory klubowe odbywają się w 
każdy poniedziałek. 

Informacyj udziela Sekretarjat w ponie- 
działki, środy i piątki od godziny 17 do 19-tei 
w lokalu Zarządu Koła Polek. 5 

‚ — — Muzeum Sztuki Współczesnej otwarte 
jest dla zwiedzających w czwartki i niedziele 
oraz w święta od godz. 11 do 15. Muzeum mie- 
ści się na I piętrze Pałacu Reprezentacyjnego 
wejście z dziedzińca, pierwsze drzwi. step 
20 groszy, wycieczki bezplatnie po zgioszeniu 
się u dyżurnego w Muzeum. W inne dnie zwie 
dzać można Muzeum po uprzedniem zgłosze- 
niu się do Konserwatora Lorentza (tel. Nr. 7) 

— 

Przy cierpieniach nerek, chorobach moczo 
wych, pęcherza moczowego i dolnego odcinka 

kiszek, maturalna woda gorzka „Franciszka-Jó- 
zeia“ łagodzi i usuwa szybko gwałtowne bo- 
leści przy wypróżnianiu. Zalecana przez leka- 
rzy. Żądać w aptekach i drogerjach. 

  

  

    

BALE I ZABAWY 
— „Najwspanialszy Bal w karnawale! Zwy 

czajem lat ubiegłych w dniu 4 lutego r.b. od- 
będzie się tradycyjny bal Związku Oficerów 
Rezerwy Okręgu Wileńskiego. Ustalona renoma 
balów Z.O.R.-u wspaniałe dekoracje salonów, 
pierwszorzędne orkiestry i moc rozmaitych 
niespodzianek zapowiadanych _ niedyskretnie 
przez gospodarzy, nakazują przypuszczać, że 
tegoroczny bal będzie clou karnawału, wobec 
czego wspomniany wieczór należy zarezer- 
wować w tegorocznym kalendarzyku balowym 
eleganckiego Wilna. 

rze Kiomitetu Metnopoli-«. › 

о 

TEST Otwarcie gicłdy zb 20- 
SĄ Wszystkim Tym, którzy oddali ostatnią Wo-towar. i Iniarskieį 

posługę św. p. POD 
szyńs<iemn odprowadzając jego Zwło- i SALA н E 7 
kie na jaca Mira ka A p: 7 aż > br. meenoE > Na 
oraz okszując żal z powodu Jego Zgo nie otwarcie giełdy zbożowo - towarasej 
nu i ogromne wspołszucie po ostałej i (miarskiej, pierwsze zaś zebranie giełdo- 
rodzinie — składsją wyrszy najserdecz: we, na którem będą zawienane pierwsze 
niejszej wdzięczności, tranzakcje, odbędzie się dnia mastępuego, 

w 5 23 styczna br. 
Ka Toa Działaniem swem obejmie nowopowsta- 

i i a więc cłem wojewódz słąnio-Handlowej, a więc cztery wiojewódz 
ы twa północno - wschodnie: wileńskie, no- 

TEATR I MUZYKA — gogródzkie, białostockie, poleskie. 
— Teatr Wielki na Pohulance. Dziś w nic- Faktowi powstamia tego rodzaju pła- 

dzielę 22 bm. po raz drugi świetna komedja eówki gospodarczej w dzisiejszym trud- 
współczesna © zagadnieniu społecznem „Made- nym momencie, towarzyszy powszechne za 
moiselle“ Devala, w wykonaniu czołowych Sił ;nypresowamie sfer przemysłowo-handll> 
zespołu z Jadwigą Żmijewską na czele. Premie ь 5 + A 
ra wczorajsza tej sztuki i jej przyjęcie prze: mych i molniczych, 2 pośród których rekru- 
publiczność wróży jej długotrwałe powodze- tuje się 82 przedstarwicieli tych sfer, jacy 

nie. dotąd zapisali się w poczet członków ziel- 
— Dzisiejsza popołudniówka. — Dziś 22 I. dy. Liczba ta wamośnie. Świat gospodarczy 

arcywesoła farsa amerykańska doby ostatniej łączy z nową giełdą duże nadzieje, przypi- 
„Cały dzień bez myję ma Zk, te Ко- sując jej domiosłe zmaczenie dla życia go- 
mizm sytuacyjny od pierwszego do ostatniego 1 В 4 i e 
aktu Bab na widowni nieustanną per is were z bowiem 
C. Niedžwiecka, I. Jasińska, S. Grolicki i M. Sy aa instytucji, 
Bielecki zbierają huczne oklaski. Ceny miejsc któraby przyczyniałaby się do uzdrowienia 
zniżone o 50 proc. Początek o godz. 4 p.p. Stosunków, panujących w handlu, regulu- 

Jutro „Panna Maliczewska" w Łunińcu. jąc pia ryj art Oh z a: 
= tami memi, ustalajac y, odpowi: = 

Teatr muzyczny Lutnia. Występy J. jące faktycznym 
Kulczyckiej. — Dziś odbędą się dwa przedsta- 
wienia. Po południu o godz. 4 ukaże się po Giełda wileńska jest jedyną giełdą lniar 
raz ostatni wielka rewja tradycyjna „Yo-yo" ską w iPolsce i ze względu na to, że zagad- 
z udziałem całego ae bali ng +. gad niienie zwiększenia uprawy lnu i wzmože- 
ny miejsc zniżone. Wieczorem o godz. 8,15 — mia į są 3 r ać ż 
ciesząca się wielkiem powodzeniem wspaniała 12 A jest w za obecnej 
operetka Falla „Róże z Florydy", która zyska- PATdZO aiktuai ‚ giełda masza nabiera вре- 
ła ogólne uznanie prasy i publiczności. Wyko <jalnego znaczenia dla calejRzeczypospolitej 
nanie tego oryginalnego utworu muzycznego je ona też miała duże znaczenie dla 
stoi na wysokim poziomie artystycznym. No- ekspontu lnu. Nie było dotąd określonych 
we efektowne dekoracje i aa a standartów na len. Otóż jednem z glów- 
tworzą całość ujmującą i godną widzenia— mych zadań giełdy wileńskiej będzi z 
Reżyserował M. Tatrzański. Zniżki ważne. W czynienie się © Roka rób a 
obu przedstawieniach bierze udział znakomita = = 
artystka Janina Kulczycka. Jutro w poniedzia- dartów. Tranzakcje eksportowe były dotąd 
łek „Róże z Florydy". Wszystkie bilety sprze- 
dane. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

REWJA — Ludzie za kratami. 
CASIN0—10% dla mnie! 

PAN—Niech żyje wolność! 

Lua — Niebezpieczny romans. 

HELIOS — Kochaj mnie dziś 
+  ADRIA—Szary dom. 

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

Wczoraj o godz. 21,30 odbyło się w sali 
Związku Litematów (Ostrobramska 9) wiel 
kie zebramie protestacyjne, zwołane przez 
Radę Wileńskich Zrzeszeń Artystycznych 
pod hasłem „Ozy Wilino odda gobeliny ?* 

Po zagajeniu przez prezesa Rady prof. 
L. Śleńdzińskiego i treściwym referacie 
prof, M. Morelowskiego o wartości i zna- 

* > 2 — — — о— — — czeniu gobelinės, wileūskich, nastąpił wy- 
_ Najlepszym środkiem regulującym  trawie- bór przewodniczącego w osobie p. ministra 

nie Naturalna Sół Morszyńska. Gen. Repr. Dr. W, Eimiadedcia, A4505 ak do stołu 
K. Wenda. Warszawa, Krak. Przedm. 45. prezydjalnego mastępujące osoby: posła 

ER T. TT St. Dobosza, mec. Z. Jundziłła, prof. Hil- 

WYPADKI I KRADZIEŻE = та Z © „gów 
eszewskiego, Z. Nagrodzk Е . 

— ZWŁOKI NOWORODKA. — Przy ul. kowską. pa Rudaw 1 oto Śleń- Zwierzynieckiej 18 znaleziono zwłoki noworod Golas tao > A 
ka w wieku paru tygodni. į koma : 
< = EE RA SAL =:D3- 

wała powiesić się 50-letnia Mera Kasztelań- , я a = 

i czynię uratowano, W sta- 5 е Nowa › 
nie niezagrażejącym życiu Kasztelańską pogo- DTOL. M. Limamowskiemu, J. Hoppenowi, 
towie przewiozło do Szpitala św. łakóba. Po- prof. Giaserowi, W. Studnickiemu, prez. 
wód — niepowodzenia życiowe. na Kopciawi, sen. « vdzewsakiemu, L. Chomiń- 

ŚWIĘCIANY Sk:emu, med. 2. Hrymiewiczuwi mec. St. 
POŻAR wia z , ‚ (Węstaviskiemu, prof. M; Morelowskiemu 

g Sios wych. Swiecianach ; arch. St. Narębskiemu Wszyscy oni wy- 
Pat w 10 spłonęly zabudowacia Mi- nosxiedzieli się przectwikę oki a 

— PODPALENIE. — W m. Świronki gm. (237 i wywozu gobelinów z Wilna. Na za- 
kiemieliskiej spaliły się zabudowania Franc. Ba KoŃTzenie zebramie uchwalilo upełnomoe- 
bicza. Podpalenia dokonała Anna Szablewska, Tić KWŁA do się. „aga wezolucji pro 
z sąsiedztwa z zemsty za okradzenie o kra- testującej w imieniu ństwa wileń- 
dzież owsa. skiego fi przedłożenia jej J.E. Arcybisku- 

Z POGRANICZA powi Metropolicie i P. Prezydentowi Mii- 

    

Przewodniczący *p. min. Staniewicz 0- 

‚ — WYSIEDLENIE GLOBTRETTEROW. ci — Na odcinku Kołosowo wysiedłono z Rosji 2-ch Szczegóły webrania podamy wi nume- Czechów, rzekomo globtretterów. Są to H. rze jutrzejszym : Mićka i Z. Posse, którzy przed miesiącem Е przez Łotwę dostali się do Rosji sowieckiej— RE Wałęsali się oni po terytorjum sowieckiem, od * wiedzając różne instytucje i zbierając datki i na dalszą podrėž. Zatrzymano ich wreszcie— i ę Tiny pa i przy 
pz przywieziono do Niegorełoje i wysied 

4 : : Dziś w niedzielę 0 godzinie 17-ej 

Adi me aa ienas, a a as na placu robėt przed portykiem Bazyliki 
sowicza znaleziono kilka karabinów i dwa rę ОЧБеЧа się oględziny i zbadanie trzonu, 
wolwery. Krzesowicz broń tę ukrywał przed Wywierconego w betonowym palu, wska 
władzami, Ponadto na terenie gminy znalezio- źanym w dniu 15 stycznia rb. przez ks. ng dka oóa kilka karabinów, strzelb ks. biskupów, przedstawicieli władz z v. 

wojewodą na czele i członków Komite- 
tu Ratowania Bazyliki w celu sprawdze 

  

PUDER 
Nie zawiara metali, nie- 
szkodliwych o subtelt ym 
miłym zapachu, doskonale 

maiuje cerę, 

W związku z 50-leciem pracy pisar- 
skiej Marjana Zdziechowskiego, które u- 
płynęło w roku 1932, z inicjatywy Uni- 
wersytetu Stefana Batorego oraz Zwiaz- 

AAAA AAAA AAA AAA ADA AAAA AAAA AAA AG AA ŁAŁ AR AKI KU Literatów Polskich w Wilnie zapadła 
Radio wiieńskia decyzja uczczenia zasług jubilata w nie 

siącu lutym rb. 
Z DNIA 21 STYCZNIA Wyłoniony w tym celu komitet, w 

10.05 Transmisja nabożeństwa; 11.58 czas; składzie JM. rektora Opoczyńskiego, 
12.10 kom. meteor.; 12.15 poranek symfonicz- 
ny; „Organizacja lecznictwa w Kasie Chorych * 
— odczyt wygłosi dr. M. Stawiūski; d. c. ро- 
ranku; 14.00 dialog konkursowy; 14.20 kon- 
cert; 14.40) „jak korzystać z podręczników © 
hodowli zwierząt” — odczyt; 15.00 Audycja 
dla wszystkich: 1) muzyka polska; Dawne 
pieśni wojenne; 3 muzyka _ polska; 4) „Jak 
mnich franciszkanin proch wynalazł* — poga- pj Р н = 
dankę wyglosi Kazimierz Petaszewski; 5) mu- pierwsze w tym roku posiedzenie Wileń 
zyka polska; 6) „Z życia prowincji" — wygło skiej Grupy Regjonalnej Posłów i Sena- 
si pogadankę ]. Hopko; 16.00 audycja dla mło torów BB.W.R. Na porządku dziennym 
dzieży; 16.25 „Wspomnienie z walk powstań- posiedzenia m. in. zostanie poruszona 
czych w r. 1863“ — jednego z uczestników (z sprawa programu działalności w roku 
niewydanych pamiętników); 1640 koncert; . , е 3 

17.40 koncert; komunikaty; d. c. koncertu; — bieżącym oraz projektowanego w naj- 
17.55 program na poniedziałek; 18.00 Muzyka 
lekka; wiadomości bieżące; d. c. muzyki; 19.00 
Litewska audycja literacka; 19.15 rozmaitości; 
-19.25 słuchowisko; 19.55 transmisja z Sali 
Śniadeckich na USB w Wilnie uroczystej inau 
guracji Akademickiego Oddziału Zw. Strzelec- 
Mego; 20.30 koncert; s sed sporto- 
we; 21.15 d. c. koncertu; 22.00 muzyka tanecz kandzi Р 
na; 22.55 komunikat meteorołogiczny; 23.00--- Za oj wa k = eu R 

muzyka taneczna; 23.45 komunikat specjalny sarzowi Kasy Chorych m. Wilna p. Kazimie- 
w językach: polskim i francuskim z przebiegu rzowi Hertlowi. у 
12-go „Rallye Monte Carlo". - Z aktu oskarżenia wynikało, że p. Hertel, 

stycznia 1933 r. do poło- 

  

W poniedziałek 23 bm. odbędzie się 

  

Opłata: 3 zł. płata: za RA 4 
     

Przy il-ej Klinice Wewnętrznej U.S.B, na Antokolu zestała otwarta 

Kliniczna Peradnia Wychowania 
Fizycznego | Sportu 

Przyjęcia: we wtorki | soboty od 9 do 11 rano, we czwartki od 5 do 6 pp. 
,150 ża następne, łącznie z badaniem 

atoryjnem i rentgenowskiem 

pelniąc 
wy 1931 roku swe obowiązki służbowe, dopu- 

ścił się całego szeregu nadużyć n aszkodę Ka- 
sy Chorych w ogólnej ilości około 40 tys. zi. 

Jednym z ważniejszych zarzutów, stawia- 
nych p. Hertlowi, było to, że w dniu 20 lipca 
1930 roku udał się autem K. Ch. do Warsza- 
wy, a następnie podał, że podróż tę odbył ko- 
2 a z. związku z tem podjął tytułem djet 

zł. gr. 
Na wczorajszej rozprawie w obronie oskar 

żonego występował adw. Szyszkowski, zaś 
powództwo cywilne K. Ch. na sumę 40 tys. zł. 
popierał adw. Andrejew.     

  

GRUZL'CĘ, KRZYWICĘ, ZŁĄ P -ZEMIARĘ 
MATERJI u dzesi i dorosły. h. 

Zawiersją y Vonixi witaminowe leczy 

  

  

  

  

JECOROL 
Magistra A. BUKOWSKIEGO. 

Wystrzegać się bezwartościowych namiestek 
1 nsćlad-v rietw 

  

      
częściowo zawierane na warunkach giełdy 
ryskiej i w razie powstania jakiegokolwiek 
zatłarmgu między impontenami zagrauiczny- 
mi a naszymi eksporterami, musieliśmy się 
siłą faktów stosować do orzeczeń giełdy za 
gmanicznej. Z chwilą jednak powstania 
giełdy w Wilnie, kupiectwio zawierać bę- 
dzie tranzakeje eksportowe na warunkach 
tej giełdy, co bezsprzecznie przyczy- 
mi się do bardziej objektywnego i spra- 
wiedłiwego traktowania tnanzakcyj eks- 
portawtych. 

Protest Wilna przeciwko sprzedaniu goblinów 
Protest pracowników 

samorządu wiieńskiego. 
DG 

JEGO EKSCELENCJI ARCYBISKUPA - ME- 
TROPOLITY WILEŃSKIEGO 

Pracownicy samorządowi m. Wilna pod- 
czas prób dziejowych i zamachów na całość 
Świątyń naszych, wespół z całą ludnością, w 

miarę Sił i możności, bronili wileńskich pamią 
tek. iKiedy władze okupacyjne niemieckie po- 
stanowiły zrabować miedź na dachu naszej 
Bazyliki, nikt z pracowników miejskich nie wa 
żył się podjąć świętokradzkiej ręki po dobre 
Świątyni. Nawet robotnicy obcego wyznania i 
robotnicy — żydzi, pomimo groźby utraty 
chleba i kar, nie dali się zmusić do haniebne- 
go czynu i okupanci musieli sprowadzić ludzi 
zdaleka, a pracę ich niecną strzec siłą zbroj- 

г W tej stanowczości ludności nz od- 
biło się przywiązanie do macierzy .Świątyń na- 
szych i bezcenna moralna siła, która zdecydo- 
wała w okresach niewoli o przetrwaniu i zwy 
cięstwie. 

Dziś, wobec groźby wywiezienia ze skar- 
bca Katedrainego bezcennej i jako dzieła sztu- 
ki i jako pamiątki kolekcji gobelinów, ofiaro- 
wanych ku ozdobie przybytku Bożego, К- 
re całe Wiłno przywykło widzieć dawniej stałe 
wiszące w prezbiterjum Katedry, później w 
dnie uroczystości kościelnych, zwracamy 
do Waszej Ekscelencji z gorącą i usilną 
bą o odwrócenie grożącego niebezpieczeństwa. 

Ufamy i wierzymy, że jego Ekscelencja 
zarządzi umieszczenie w prasie olicjalnego Ko- 
munikatu, obrazującego faktyczny stan rzeczy 
w celu uspokojenia wzburzonej opinji publicz- 
nej. 

Następują liczne podpisy. 
—=9-0-9=— 

remoncie Bazyliki 
nia struktury, mocy i wytrzymałości wy 
konanych pali. 

Uprasza się o przybycie na powyższą 
godzinę tak wszystkie osóby, które by- 
ły obecne przy wyznaczeniu pala w dn. 
15 stycznia rb., jak również przedstawi- 
cieli prasy, członków KOmitetu Ratowa- 
nia Bazyliki, p.p. inżynierów. 

Jubileusz pracy pisarskiej 
prof. Marjana Zdziechowskiego 

dziekana prof. Glixelli'ego, prof. Manfre 
da Kridla, pani Wandy Niedziałkowskiej 
-Dobaczewskiej i p. W. Piotrowicza,, 
ustalił, że dnia 15 lutego rb. odbędzie 
się „Środa autorska* jubilata w Związ- 
ku Literatów, następnie w sobotę dnia 
18 lutego uroczysty wieczór w auli ko- 
lumnowej USB, poczem zebranie towa- 
rzyskie. 

Posiedzenie Wileńskiej Grupy Regjonalaej 
„Posłów i Senatorów B.B.W.R. 

bliższym czasie Zjazdu Kierowników Se- 
kretarjatów Powiatowych, oraz Zjazdu . 
Rady Wojewódzkiej B.B.W.R. 

Posiedzenie Grupy odbędzie się w. 
lokalu Sekretarjatu Wojewódzkiego przy 
ul. św. Anny 2 — 4. Początek o godz. 
11 rano. 

  

Proces przeciwko b. komisarzowi Kasy Charych 
SĄD OKRĘGOWY OSKARŻONEGO CAŁKOWICIE UNIEWINNIŁ 

W wyniku rozpatrzenia całokształtu spra- 
wy sąd uznał, że zarzuty stawiane oskarżone- 
mu nie znalazły potwierdzenia na przewodzie 
sądowym i p. Hertla uniewinnił. 

    
Wycieczko morska 
okrętem »Polonio* 

Genio = Lirbono > Cosoblonco 
Malago-Sewilla-Antwerpio 

E" Od 3 do 27 kwietnia. Poszporty 
3 wizy zograniczne zbędne 

Ceny od 870 el. 

oce Ulira род уе kie biura podróży 0raz 
UNJA GDYNIA - AMERYKA 

      
   

  

       

     



  

  

      

    

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

    
   

  

  

  

  

    
    

  

” — WALNE ZGROMADZENIE CZŁON 
KÓW: KOŁA GRODZ. ZW. OF. REZ. — Jedyny w Wilnie Polski sklep Ozdób w GIEL - 

я U Wojskowych Artykutów Podróży Konc. „Progress 
Dziś, tj. w miedzielę 22 bm. odbędzie się i Spoitu 
w: Oficerskiem Kasymie Garnizonowiem do- L E c H 86 i. Wielka 24 KOKS wszystkich koksowień 
roczne Wialne Zgromadzenie Członków: Ko- s A RE, BRYKIETY 

— Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACYJ 14 Związku Oficerów Rezerwy. aa R i“ i aaa: a. H. M. 
i V. ran! narciati к - 

SPOLECZNYCH. — [WI dniu d bra: Zw. — NIEDZIELNY "UNIWERSYTET | szych modeli zł. 25 —- Narty, wiąranis, kij- w RE zamkniętych i zaplombowa- 
Strzelecki w, lokalu szkoły powszechnej u- POWSZECHNY W GRODNIE. Dziś w nio | ki, buty, komplet „,Baby* zł. 10 —  Wiat- nych wozach ioco piwuicy dostarcza 

rządził przedstawienie. Odegrano: „Bolsze” 1 22 bm. o godz. 5 pp. w sali radnych | rówki zł. 18 — _ Вагу kolorowe zł. 10 — PRZEDST. HANDL. PRZEMYSŁ. 
wicy pod Warszawą”; „Monolog cygański" SZiesę * A ft. | Czapki narc, zł. 2— Spodnie suk. zł 12 — 
i „Pijak“ edstawiemiu odb; si (gmech magistratu), dyr. Muzeum Państ Nauszniki wełn ).75 gr. Rękawice brezen- Ф e wii 
PE PO = A = Gmodnie p. Jodkaxski wyglosi | „40578 SZA | в по 

aż Tai 35 zł. Wowego w Gm p. D towe 250 gr Skarpetki weło. 3.25 gr. Cza- » „bawa tameczna. Dochód: w kwocie zł. NEA tanie Styczniowe 9 Biuro: Jagiellońska 3 tel. 811 
50 gr. przeznaczono ma cele Związku. adczyit ma. temat: „p DNA y' : peczki, szale wełn. (komplei) 650 gr. Skłdy: bocznica własna, Kijowska 8, tel. 999 

W HL aż 6d w bym W powlicacie gnodziensikim“ Kożnszki narciarskie. 
OM a ER = Wstęp bezpłaltny. Sanki 1—2—3 ostb. i dziecin. 7 opsrciem. 

samy niu u izila tia! przedstaw: ® = 4 

Odegrano: „Miłość strażaka” i „Nagrodzo- | — OBRADY KOMISJI REPARTYCYJ za FABRYKA CZYTELNIA + 
ma dzieinošė“, NEJ. — W dniu 26 stycznia bn. o godz. "ao MEBLI Im. Adama Mickiewi ————— — 10-tej w II Urzędziie Skarbowym w Grod- W WILENKIN į th в a cKiewWicza ы 

D A w ŻYK nie odbędą się obrady Komisji Repartycyj . została przeniesiona z ulicy Wileńskiej 31 

r nej Podatku griuntowego na nok 1933. || Spółka z ogr. odp. к 

ё ZE — WALNY ZJAZD OSADNIKÓW dom włażny, lstaleje 0d 1843 A a. Imo = A ul. Sadowa 9 w Baranowiczach WOJSKOWYCH W GRODNIE.— Zamząd Jadalai ka Lis alina 3 Z odl Nie należy jednak rozpaczać. * Jakże ii 
Choroby weneryczne, skórne, płciowe Zaiązku Osadników 'w Grodnie zawiiada- : в.-Ь?пеЁ Ё›Ёк.я o y. Rs GR SED 55 05 GD UD LSD DL szczęśliwym jest ten, kto ma Togai . 

Przyjmoje: w g, 7.30 — 50 r. 3-5 pp. 7—8 w mia, że w dniu 12 lutego br. odbędzie się ) mgielskie, kredeusy, stoły, OGŁOSZENIE stale tabletki Togel, Gdyż wię dobrze, | 
E = ==, Wialiny Zjazd Osadników: pow. gnodzieńskie szały, biurka, krzesła dębowe A у etki Togal, gdyž wie dobrze, == a" E ra O dol noca Siawicdeli 1 tp, Ceny znacznie zniżone. Magistrat m. Wilna ogłasza przetarg na Sion sicoek Jost ada niej moża: 

‚ ay na: tórym. BGA $ dostarczenie i ułożenie lodu w  lodowniach dzieci potrzebny Jak wiadomo Togal 
я władz i urzędów rozpatrywane będą trud- ppewmewwws wz ZY: WWERORESK Szpitali miejskich i Rzežni, w Halach, i Ryn- zapobiega nagromadzaniu sie  wasu 

ności: gospodarcze, w jakich się znalazly kach oraz w ogrodzie po-Bernardyńskim (ka- o ADI Ea ISTA 
gro a warsztaty i podjęte prajee przez osadników ŻĄDAJCIE wiarnia). a nguralaja, bėle ei a i 

: OWI Oferty ze wskazaniem ceny na lód w ka- wy, reumatyzm, grypę i przeziębie- 
RENE nia Ta we wszystkich aptekach wałku, który powinien mieć Ti ctm. długości, I ao mać Sobie ga? : 

: ś © 3 36 ctm. okości i ni iej : * A St eż R: POMOC SIEWNA DLA ROLNI- 16 bm. przy udziale przedstąwicieli: Woje składach aptecznych znane Ik „Ad A o: ać konajcie się sami. Do nabycia 

KÓW. — Powiatowa Organizacja Rolnicza wódzkiej Kom. Przysp. Roln. p. Zaiczki, środka od odcisków 1933 r. y we wszystkich aptekach 

za pośrednictwem p. starosty mozpoczęła komendaniia pow. Zwi. Stnzel., Stowarzysze Prow. A. p A K A. Ustny przetarg odbędzie się w tymże dniu 
starania u p. wojewody białostockiego 0 nją Młodzieży Polskiej ks. Szulborskiego, "5: UE EOSRE——uaz53 О godz. 10-е) rano w lokalu Wydziału Zdro- wyjednanie kredytu na zakup owsa nasien Oświaty Pozaszkolnej p. Horodyńskiego, wia i Opieki Społecznej (ul. Dominikańska nr. 
mege w ilości 40 wagonów, ażeby iw: (en Kerownika sejmikowej fermy Grandzicze ach "dalo © targu "Mini od 
sposób przyjść z pomocą gospodarstwom p. jnż. Głogowskiego, prezesa Pow. Kom. | Do sprzedaży różnych maszyn || eta winni złożyć wa - 

leci ада A S = a 05 jum w wysokości 100 zł. 
calnym w powiecie, udzielając = I) IPrzysp. Rolm. p. Kościucha i kierownika я ! instaiacy] i Przyjmowanie ofert i udzielanie informazyj 
przy. zasiewach wiosennych na dogodnych OTO i KR. p. zaa odbyło się po | Do Nd różnych maszyn Z o warunkach przetargu uskutecznia się w W 
mwarunkach kredytowych. siedzenie Pow. Kłam, Przysp. Rolniczego | oszczędzających czas i pracę, dziale Zdrowia i Opieki Społecznej (pokój nr. 

— Z TEATRU MIEJSKIEGO. W nie- is: Grodnie. są firmy względnie osoby prywatne w od- | 2), 
dzielę 22 bm. o godz. 4 pp. komedja w 4-ch Na zebraniu, któremu przewodniczył p. | powiednich rejonach. = Tylko Enerkicani MAGISTRAT M. WILNA. 
alstaich z „epilogiem. (Kamoja: Huberta Ros- prezes PKPR. ej Rościuch, przyjęto wy- ją Kośc zbytu większych objektów m й ET - 
stworowskiego „U mety''. pracowania na tematy konkursowe, nade do instytucyj państwowych, wojskowych, 

O godz. 8,15 znakomita, pełna humoru, słane przez: Zw. Strzelecki 5 zespołów 46 | komunalnych oraz większych  przedsię-' i coŚ NOWEGO DL A WILN A 
życia, beztroski i wenwy — farsa w 3-ch Dziš pramjara. 
aktach Franciszka Armolda i Ernesta Ba- 
cha „Amamtuna w raiju“, ciesząca się na 
ppoprzedinich przedstamieniach wielkiem po 

W próbach pod reż, dyr. Krokowskiego 
„Podróż poślubna pania: dyrek'toma*, 

— KRADZIEŻ DOLARÓW — W tych 
dniach do Grodna przybył mieszkaniec wsi 
Prokopowicze gm. indunskiej, Mancewicz 
Stanisław i zatrzymał się w hotelu „Cen- 
tralnym", Widocznie miejscowi złodzieja- 
sziki przewąchali, że Manicewicz przywiózł 
pieniądze, gdyż zostało mu skinadzone 370 
dolarów przez nieznanych sprawcėv. 

— POŻAR. — W dniu 19 bm. w Dris- 

uczestników, Stow. Mł. Pol, 21 zespołów 
220 uczestników, Zw. Mł. Wiejskiej 4 ze- 
spoty 30 uczestników. 

W: związku z mającemi się odbywać od 
dnia 7 lutego w poszczególmych okręgach, 
kursami przodowników przysposobienia 

moliniczego, na dzień 6 lutego wyznaczone 
zostało mastępne posiedzemiie Powiatowego 

Komitetu Przysposobienia: Rolniczego. 

nowoGródzia    

biorstw prywatnych, wchodzą w rachubę. — 
Ewentualne oferty pod: „Zbyt* kierować 
do Tow. Rekl. Międz. j. r. Rudolf Mosse.-— 

Warszawa, Marszałkowska 124. 

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Wiine, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ 
kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, t- 
suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetyc«- 
my twarzy. Masaż ciała, elektryczny, w;y- 

  

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ | NBC 
Wielka 42, tel. 528 

w mistrzowskiej realizacji najgenjalniejszego mistrza- 
reżysera twórcy tilmu „Pod dachami Paryża” 

Największe arcydzieło radości i życis czystej sztuki filmowej 

ZVE WOLNOŚĆ 
Rene Claira. Dźwiękowość bajeczna. Te: hnika zdjęć 

niebywała, Wyjątkowo ciekawa treść. 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. — Seanse: 4, 6, 8 i 10.15. W dnie Świąteczne o 2-ej. 

  

Dźwiękowe-uino 

„REWJA“ 
SALA MIEJSKA 
Ostrobrsmsia 5, 

LUDZIE ŻA KRATA z PHILIPEM HULMESEM 
i BORYSEM CARLOLWEM 

Ni scenia — obrazek wyrwany z życia Ludzie przed kratami. 
Tlńce: Radwan i H. Rymkiewiczównąa Śsiew; S<orukówna. 

  

z 
  

  

oni i 10 < я szczuplający (panie). Natryski „Hormona“ ; я Cany pzpularne. Najwieksza sensacja ekranów 
RA POW OE wi 20 9 eu = wany at Spuhia. Wypadanie włosów, smc produkcji 1933 r. Najulub, para kochanków Maurice Chevalier i Jeanette Mac Donald 
dowaniach  Krauzenszternowej Katarzyny —Z POSIEDZENIA LOKALNEGO K0- lupież, indywidualne dobieranie kosmetyków Kino w swej z s i Režys. Roub. Mamau iana (twórcy „Dr. Jekyil i Mr Hyde) — kozy 
mmybachł pożar w: mieszkaniu lokatora por. MITETU FUNDUSZU POMOCY BEZRO- | 45 każdej cery. Ostatnie zdobycze kosn:a- HELIGS najnowszej ść a] mnie 235 nawsza piasanki. Film, o którym mówi Paryż i mówić będzie « 
B ki Na. ście ogień został BOTNYM WOJEWÓDZTWA NOWO- fyki: racjonalnej. kreacji W lu.! Dodstki dźwiek. Na I seans Ćeny zniż. Seanse 4, 6, 8 i 10.20 

stłumiony, — Straty wynoszą okoła 650 
«1. — Jak ustaliło dochodzemie, pożar powe 

      

  

GRÓDZKIEGO. Na zebraniu organiza- 
cyjnem Lokalnego Komitetu Funduszu 

Codziennie od g. 10—8. 
W.-Z..P.       

  

  

  

  

DZWIĘKOWE KINO 
Dziś! Smiech i hamoi! Podziw! *spaniała 1U0 proc. polska komedja dźwięsowa 

  

stał wskutek zapalenia się ściany od sil- Pomiocy beznobotnym Wojew. Nowogródz- 5 
nie nagrzanego pieca. kiego które odbyło się w dniu 16 b. m, E ———— ze £ # % A4 R P. t DZIESIĘĆ PROCEKT BŁA ANIE Las ‚ Mai i » ) 5 Sa DO SPRZE ЕЕ & З 

с —1= uuu pod przewodnictwem p. wojesiody Świ- Lekaržė palto męskie PANA = Ža is К która przewyższa pod względem humorystycznym jak i artystycznym dotychczasowe komedje polskie, 
Bźwiąkowiac denskiego uchwalono preliminarz wydat- MEAN („ka karakułowa ©- Wielka 47, tel. 15-41 W rol. gł: Kazimierz Kruxowski, Tsla Mankiawiczówne, W. Walter i T. Wesołowska Nad progr.: 4 

Kina .„ĄPOLLOQ" ków Komitetu w kwocie 370,000 zł. ро- ^^ DOKTOR "raz radjo 3-lampowe z 3 Dodatek rysunkowy Flejszera i tygodaik F.xa, — Początek 0 god:. 4, 6, 8 1 1020, w daic Świąt. o g. 2 ej. 
Baminik 95. Ad. Mic- 

Ulubieniec publicz ności Iwan Pietro. 

moc beznobotnym ma iść w kierunku cha- 
rytatywmym jak dożywianie dzieci, udzie 

lanie zapomóg w naturze modziinorz bezno- 

, głośnikiem. 
ZziIGGWICZ  kiewicza 41 - 19 front. 

€TYTYTYYTYWYYYYYYYYY' 
chor. skórne, wenery - 

  

OD JUTRA! Dawno niewidziana wicz w lilmie p. t. > a ; i 
botnych, wineszcie przez uruchamianie wo- czne, narządów moczo- Pa z 

Wiktoria bėt. publicznyyst, celėm zatrudnienia bezro- а о ао° Ва 5 ао 8 ERA 
botnych. Dotychczas p. wojewoda Świder- sios mięczorem ю [A44444444444444252 > 

Ф ы i JEJ HUZAR ski uzyskał z funduszów Mim. Opieki Spo- DOKTOR. ъ ż 

łecznej kbwiotę 30 tysięcy zł., któne wydatko- DZ%IĘKOWE KINO 
Wielka epopeja z czasów wojny swia- 
towej. Porywająca akcja tuczy się na 
Węgrzech w Rosji Carskiej, Japonji 
i Rosji Sowieckiej. 
Upajsjące melodje. Ssia dobrze ogrzana     wane zostały ma moboty publiczne w Ba- 

namowiezaich, Słonimie, Nowogródku, oraz 

innych miastach powiatowych, gdzie głów- 
mie skupieni są bezmobotni, Następnie p. 

  

RZĄDCA 
ZELDOWICZOWA Šekai ae Były 
kudrece, weneryczne -- wieloletni* pracownik - 
narządów * moczowych Wielko - Śolecznicki— 
ой 12 — 2 i od 4-6 żonąty, lat 35 z małą 
ul. Mickiewicza 24. rodziną. Wymagań bar 

  

  

  

      

„CASINO“ 
Wielka 47, tel. 15 41     w filmie 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

„ RAJSKI PTAK Wstęp Od 49 g (wojewoda wyjednał przydział pewnych za- tel. 277. dzo skromnych, poszu- 
— pasów konserw kawowych, mąki, cukru, e kuje posady na orcy- 3 

które przydzielone zostały poszczególnym DOKTUR EE sa A 2 \ Ožeiakania komiteto powietowym Ossńo szynione Zygmunt Szus, nieg D а K. VIDORA Kino „POLOMIA“ pocztowa 4. są przez p. wojewodę starania, celem uzy- dr į WA b kn | zg Reżyser ji " 
ik 22 skamia przydziału nafty. Ku rew cz rzem lub poruczającą AE > > 

Przy У. administracji. 
Czołowy szlagier Paramovtn Komitet uchwalił rozszerzyć akcję zbiór choroby weneryczne, 1 askawe oferty poczta na rok 1933 p. t. kową wśród sfer rolniczych i kupieckich, Syłllis. skórne i moczo- Mejzagoła — majątek Е £ Dziś! Największa | najsłynniejsza sensacja doby obeczej 

do eo je Gi Kmita a T SZĄANGHAJ-EXPRES$ - Na zebraniu Klomitetu zalinteresowamo wieczorem ul. Zamkowa 5. '— HOLLYWOOD ' р 
się tež kwesitją osób zajmujących kilka po- № 15 м, 2 POLECAM Mickiewicza 22 Arcydrieto džwigkowe Znakomitego režysera Jėzeta Sternbirga. Rekordowa obsads: MARLENA DIETRICH, Anna 

sad. Komitet wyraził opilnję, że osoby po- -- ——— -- osobę pewną, łagodiic- tal, 15-28 May Wong i najwytwosniejszy gwiazdor ekranu Clive Hrook. Film osnuty na tle ostatnich wydarzeń w Cuinach, — 
dładające dod EJ eš = LA DOKTOR go charakteru, jako = > Nad program: Atrakcje dž siękowe. Początek o godz. 4 6, 8 i 10.20, w dnie świąteczne o g. Ż-ej 

ada, la žr dochodu, *%' po- rkwalifik ; - = sę W roli gł. MARLENA SIETRICH, H. A staci ubocznych zajęć, powinne być zwalnia Janina kasa ia Dai Krcydziela Które wsirzasiało Sumieum wiola 
Marschau, G. Grant, Moere Wallace me od tychże zajęć, by wtem sposób umożli- PIOTRYWICZ- lub mogącą się zająć Kino-Testr o 3 
1 inni, Film, który przez trzy miesiące wić zatrudnienie bezrobotnych. JURCZENKOWA pa do - RIA“ p. t. SZARY DOŃ (Krwawy bunt więżniów Sing-Sing). 

zet = A ae NE me a p. ordynator Szpit Sawicz Dalai „pdg 3. „AD Trsgedja wszystkich czssów w 12 aktech. — W roli gł. Wallace Beery, Levis Stone, Lejla Hyams i Robert 

„Wstęp od 4 od 49 gr. O Sy Idenski, jako przewodniczący, choroby skórne, wene: _ R z Wielka 26 Montgomery. — Nad pregram; Najlepsza i nejzabawniejsza para komików w usjwiększej kreacji p. t. FLIP i FLAP 
onaz jako członkowie: prezes Sądu Okr. No ryczne i moczopłciowe e = 1 S-ka ASEKURACYJNA, Komedja w 4 skt 
wbogródzkiego Munaszko, i prezes Izby Skar przeprowadziła się AA ERA 

KINO „PAL ACE” bowej p. Wojno. wileńska 34 Lokale ор иект Dziš najinakomitsze arcydzieło dźwiękowe osnute na tle głośnej powieści E. Remaique'a 
(W skład komitetu wyłkonawczego: p. WTYPYNTTTTENCYNEY ы 

frzoszk. 18. wicewojewoda Fr. Godlewsi jako przewod > a P ki Klne-Tezir p= N A Z A c (3 Z 8 E Z Ž M į A 

Najweselsza para komików ulubieńcy ad RO jako członkowie PP+ nacz. о- od 5 — 7 wiecz, POKOJY „ŚWIATOWID* Film, który poruszył csły świat i przemówił do wszystkich serc i dusz, Wierne, realistyczne odźwierciadienie minionej 
KSS, iziwonowiiez, insp. Chruściel, na- -- ее | -- Mickiewicza 9 wojny. W rol. głównych: Lewis, Ayras, Luis Wolheim i Slim Summeryle. 

starych i młodych w arcykomicznym czelnik Wiernieniicz. Do komisji rewizyjnej DOKTOR ce Žas z łazien- (c je; | 

e p. t. p za RB = moj. Biumowicz Słowa” ang i = Drziši Najpotęžniejszy polski 100 proc. film džwigkowo-špievny i mowiony 
iw. Eracy ‹ Si i ielskiie) Iauobiet oraz p. choroby weneryczne — ** źwiękowe kino W rol. gł. kusząco piękna 

poseł ROA н S opa. — $kėrme į moczopliowe. | ||pgzkgpig „LUX“ BĘ Betty Aman, Zula Pogorzelska 
— Е ОЛЕ . — WIELKA 21, tel. 921. a s ае : : ASS : + z 4 pokoi z wygodami Bogusław Samborski, Eugenjusz Bodo, Adolf Dymsza, Kazimierz Krukowski i inne. 

w opałach W związku z odbyfemi ćwiczeniami OPL i od 9 zB zi: TE Le od Micki pica i = : Rekordowa obsada — Niebywała iuteresująca tresćl 

Hamor — Śmiech — Sensacja 

  

    
    

  

OPG w listopadzie r. ub. pan minister 
spraw wewnętrznych nadesłał podziękowa- 
mie panu burmistrzowi Maksymiljamowi 
Jammulskiemu za fadhowe ujęcie sprawy 

      

      
        

      

GRODNO, Brygidzka 2. | Wielka epopeja braterstws narodów. Akcja toczy się na pogra- 
uiezu rosyjsko-chińskim, 

  

oraz na etapach Mandżurji podczas 

zaraz do wynsjęcia przy 
ul Taiarskiej 20, Do- 

Dr. Wolfson wiedzieć się tamże u 
włsściciela domu, 

  

  

2 POKOJE 
MeiAżakkAMOGAAŁCziO6 bez mebli, używalność 

Kupno kuchni, łazienki, wygody 

  

  

3-POKOJOWE — * 

  

       

     

    

  

   

    

Lekcje 

  

NAJUPORCZYWSZE 

    

    
PRZEBÓJ SEZONU NA ROK 1933. 

   

weneryczne, — тосхо - MIESZKANIE : 
obrony miasta. pa: OE "DO WYNATECI WYNAJĘCIA | > ogrodzie i 2 pok. BÓLĘ GŁOWY CAŁA EUROPA NA GŁOŚNIK! 

leńs| -67.° k. ami i WOK $ Р 

тач наоовое 216 Wat ер оа 49 9г | “ °— 11 4 — 8. dwa umeblowane poko. ogródkiem. Jasna 15. AO Ólerajemy. wyłączaje „west. sbówoiacyzówwwa umszej:firty 
o g. 618, — 8, — 18 й а Rz S suole "065 lE > ua BoA a ZAMIAST ZŁ. 400 TYLKO ZŁ. 175. 

RINO -Ё > POPIERAJCIE ności łazienki. i Go POKÓJ ALE KONIECZNIE | Trzylampowy odbornik „Non Plus ultra 3", najnowszej udo- 
DŹWIĘKOWE 100 proc, dwiękowi a ž umeblowany do wyna- н p a: : е ŻWIĘJ * Ękowiec 10nu. ul. Bakszta 14 — sy pią 2 Z TYM ZNAKIEM . skonalonej konstrukcji, odbierający wszystkie europejskie sta- 

L 0 P P 4. 02 zawał L о РАВЕНСУС2ЫУ i cje na głośnik nadzwyczaj czysto i głośno. Zakres fal od 
„ŚWIATOWID" uuPRE в Sm 2 BO Каа Ё !ЕПЁС ons | 200 do 2000 metr. Zmontowany w eleganckiej nowoczesnej! 

NL a | skrzynce, mahoniowej lub dębowej, z pierwszorzędnych czę- 
ści składowych. Obsługa nadzwyczaj łatwa. Do aparatu doda- 
jemy pełny komplet niezbędnych  akcesorjów, a mianowicie: 

  

  

    

W roll gł. Will ca ZOO iw t I SPRZEDA 2 Pańska 4 m. 4. = SARAS Z > vvvvvvYY NyvYvYYT: 2 lampy oszczędnościowe, 1 lampę ikona, siela 
ro. . ams Boyd, Robert Armstrony ana 5. ЕЕ = PRZZYSKM'U V nasi WARDZE gunowy, odtwarzający wiernie i czysto wszelkie głosy i mu- 

NY DO. WYNAJĘCIA 23 E S B roboty w a iš Ž b zykę, w pięknej skrzynce skomplet. odpowiednio do skrzyki 
= == — — — — — — — MIESZKANIE kas —iads wiectwa wchodzące. 0- gu y aparatu, 1 akimulator 25 amp. godz., | baterję anodową na У 

а ТЕ]\“ТК о$2!:)о!п]у S 5 pokoi z wygodami— go, Miękiewicza WE US ИДЕЩНЯЧНЕНЫЙ S = al i gaapi z antenowego. Gwarancja pisemna, 
nazjum O. O. jezu na parterze. Ul. Góra 1° Sz chemic - -- wuletnia. Instrukcja bezplatna. 3 

FIRMA RADJOWA KABMNE 66 w Wilnie — Wielka Bodalłówa 19 = 3, R 5 784 о4,2 szczenie — zabieram i ZGUBY Zaznaczamy, że podana cena jest naj niższa, wyjątkowa 
РР ® 58 kupi okazyjnie 50 - -- —— --‘пзнинннни шицинце NOSZĘ Ee S 2 W okresie feryj B. N. na czas ograniczony. Radzimy zatem skorzystać z tej nieby- 

100 krzeseł używanych DO WYNAJĘCIA Róż ny niskie. Chocimska ną terenie Uniwersyte- wałej dotychczas okazji. Przy tak bowiem niskiej cenie taki 
Grodno, ui. Dominikańska 1 tel. 186 e a YĆ trzy ro- L OK AL m 42 a: M. Andrze- tu znaleziono ołówek - adbiomnik winien znaleźć się w każdym domu, szkole, zwią:- 

aje. Oferty składać 4 - pokojowy na parte- jewsi w srebrnej oprawie. — u i instytucji publicznej. н 
Konto czekowe P. K. O. 82.157. w Dyrekcji gimnazjum. rze ROWIE 2 pra ” =" - ————— "e Odebrać go można w Dla miejscowości posiadających sieć elektr. polecamy 

śe <= cownię skład itp. Wia; Wydzierżawię „ROD OWITA redakcji między godz. taki sam odbiornik z wyżej opisanym głośnikiem na prąd 
POLECA ZA 160 ZŁ. GOTÓWKĄ kawa | N s domość Wielka 9. Do- majątek nad Horyniem, Aa Posakije -6 — 7 wiecz. zmienny 220 V (akumulator i baterja zbyteczne). Cena kom- 

: we nowe —do zorca wskaże. " demi-place w centrum — ———— — letu Zł. 225. 
8-lampowy odblornik radjowy, z lampami sprzedania niedrogo, — са € ч ka 1 miasta. Mickiewicza 19 ZGINĄŁ — M Za sprawne działanie tych aparatów otrzymujemy mnó- 

głośnikiem akumulatorem, baterją anodową Mostowa 12 — 17 —ż 3 - POKOJOWE * ПУОа 100 Ma e BI. pies - ponter niemiecki stwo podziękowań. Na żądanie wysyłamy spis osób, wyraża- > 

i + trontu. MIESZKA NIE krych, 300 la ornego, >> —— - —— > plamisty, grzbiet bron- jących nam swe podziękowania. › : 3 
i sprzętem antenowym ER — z wygodami _ świeżo budynki znakomite, go- PSY TRESUJĘ  zowy. Wabi się „Rex“ Zamówienia wysyłamy odwrotnie wyłącznie za pobra- 

Wilczycę odremontowane do wy rzelnia nowa, stacja 5 tanio. Przychodzę na Odnalazcę uprasza się niem pocztowem po otrzymaniu 25 zł. tytułem zadatku. 

SLT = A ama a LEO Ss 

Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

prawdziwą — oswojzną najęcia niedrogo. Infor- km, Zgłoszenia pod miejsce. Zgłoszenia odprowadzenie ° za Adresować „Radjofot* Lwów, ul. Kołłątaja 8. 
sprzedam niedrogo. Św. macje Zawalna 60 m. „Horyń* do Administr. Biurze Reklamowem S. wynagrodzeniem. Ma - Telefon Nr. 106-11. 
Jskóbska 14 m. 2 10 о 9 — 10 rano „Słowa*. Grabowskiego, _Gar -ła Pohulanka 17 - 7 

- lub 4 — 5 po poł. m=arska 1, pod „Psy“. 

        

Drukarnia wydawnictwa „SŁOWA Redaktor w/z Witold Tatarzyński. 
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