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ST. ŚWIECIANY —- M, Lewin — Biuro gazetowe ul, 3 Maja 5 
WOLOŽYN — Liberman, Kiosk gazetowy 

     

    

Redakcja i Administracja: Wilno, £amkowa 2. Otwarta od godz 3 do 4. 

  

POEZJE WESTALKI ygyff z kazemadiw Ork 

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu, lub z prze 

syłką pocztowa 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe PKO Nr. i 

80259,W sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego n-ru 20 groszy | 
TA 

Napisałem o iłłakowiczównie, że materjałem dla niej jest tak kopenhaska 

glinka porcelanowa, jak Śpiż. 

Pytał się laur głowy, co pod nim schylona: 
„O, człowieku, cziowieku, jakiegoś czynu dokonał? 
Czyliś był mieczem wodza, czy też litością anioła? 
Mów, abym się dowiedział dlaczego przez ciebie zginąłem* 

I zapłakał w cieniu zielonym człowiek uwieńczon przez laury, 
Mówiąc: „Oto nam obu rozgłośne grają litaury. 
Otośmy obaj nad lud na cokole wysokim wzniesieni. 
Lecz tyś żywy — a ja zimnym tylko jestem kamieniem. 

( Powiem ci, bracie laurze, że zanim stałem się głazem, 
Wołaiem ludzkiej pomocy z serca po wiele razy, 
Dźwigałem ciężar nad siły, budowałem dom sam jeden. 
Nikt prócz mnie wiary nie miai, nikt mi pomocy nie dał. 

Powiem ci bracie laurze, — szeptem i tylko tobie — 
Że mię żal gryzł pociemku, zanim mię wreszcie dobił. 
Było tylu i takiej mocy i itak długo wkoło mnie stali, 
Ażem się w trudzie zniszczył, ogniem się w sobie spalił! 

Przejrzałerm mękę Boga idącą ku swej Golgocie: 
Wziąłem drewna koniec na ramię, krwiąm się pod belką napocił, 
Pomogłem przez wiele stajań, ciężarum mu umniejszył. 
Wierniejszym był od Piotra, słabszy — niż Cyrenejczyk. 

Stali koło mnie: mocni, rośli, głowami w niebo. 
Dziwować się im chciało, jak Bóg się pod krzyżem grzebał. 
Zagłądali w twarze nam, pod ciernie bardzo zbliska... 

Jam zginął, Bóg poszedł dalej. Skończone widowisko. 

O bracie, zielony laurze, zmęczoną wieńczysz głowę! 
Kości moje piach miłosierny przytulił i pochował. 
Ale siła została żywa i głaz, którym jestem, rozrywa. 

Bo Bóg się męczy pod krzyżem, pomocy mej przyzywa!. 

Niechże rośli i mocni natężą każde ścięgno, 

Do krzyża Chrystusowego miast mnie umarłego się wprzęgną, 

Bo laurem jak gromem czucę i głaz jak dynamitem rozerwę 
I spadnę orłem drapieżnym i rwać będę ludzkie ścierwa! 

Jest to wiersz, który w r. 1930 Hła-. 

kowiczówna napisała na imieniny Mar- 

szałka Piłsudskiego. Nie wiem, czy w 

całej poezji polskiej można zacytować 

wiersz, który w takim samym stopniu, 

jak ten powyższy, czyniłby wrażenie 

czegoś budowanego z głazów, jakiejś 

budowli cyklopów, tworzonej ze skai, 

których ręce ludzkie dźwignąć nie po- 

trafią, a tylko nadludzka siła mogła je 

poruszać;-rzucać-i niemi budować linje 

architektonicznie piękne. Każde zdanie, 

każdy wyraz nieomal ciąży nad nami 

głazem, ogłusza nas swym śpiżem. 

Kiedyś zachwycałem się specjalnie 0- 

statnim dwuwierszem: 

Bo laurem jak gromem rzucę, a głaz jak dy- 

namitem rozerwę 

ł spadnę orłem drapieżnym i gryźć będę ludz- 
kie ścierwo. 

Cudowna aliteracja! Ta duża ilość 

donośnych r sprawiła, że te wszystkie 

r dźwięczą, jak uderzenia we dzwony. 

Dziś może jeszcze więcej imponuje 

mi prostota słów: 

jam zginął. Bóg poszedł dalej. Skończone wi- 

: dowisko. 

W innem miejscu poetka jakby na- 

przekór sobie i naprzekór językowi pol- 
skiemu zbiera w jedno zdanie wszystkie 

brzydkie polskie głoski, wszystkie stę- 

kające ę, wszystkie brzydoty języka pol- 

skiego, polegające na zbiegu trudnych 

do wymawiania spółgłosek. Zbiera te 

wszystkie dźwięki brzydkie i trudno 
wymawialne, aby wyrzucić z siebie 

przeżycie wielkiego wysiłku, aby tem 

więcej uczuciem nadpospolitego wysiłku 

fias zasugestjonować. 

Niechże rośli i mocni natężą każde ścięgno, 

Treść całego tego wiersza odczuwa- 

my w sposób inny, niż każdego innego 

kawałka prozy i poezji. Oto treść ta. 
zanim dojdzie do naszej Świadomości 

w postaci wyrazów i pojęć, już owład- 

nęła mózgiem swoją dźwiękową, fone- 
tyczną sugestją. 
Powiem ci, bracie laurze,—szeptem i _ tylko 

tobie. 
Wyraz „bracie“  czerwienieje tu 

krwią braterską, wyraz „szeptem* —sy- 
czy tajemniczo, jak pociągnięcie  wios- 

łem po tafli leśnego jeziora, wyrazy „i 

tylko tobie" — skarżą się czegoś. 

Cudowny wiersz, w którym zdania 
są jak głazy, a poszczególne wyrazy, 

jak odpryski marmuru z pod uderzeń ki- 
lofa. 

I ta sama Hłłakowiczówna pisuje ta- 
kie wierszyki: 

Będę dla was rybki rysować na płótnie, 
Wyszyjcie je niebiesko, żółto i różowo 
z oczkiem, z noskiem, ze skrzelami, z ogonem 

i głową”. 
Nie potrafię się pozbyć wrażenia, że 

ostatni wyraz w takim wierszyku nalezy 

wymawiać z pewnym odcieniem  zdzi- 

wienia. 

nie uciekaj z krzykiem - 
+ kiedy się spuszczam do stolu, 

by z wami kolorowe włóczki oglądać pospołu. 

Nazywa się to „rymy dziecięce*. Jest 

coś bardziej dziecinnego w tych wier- 

szykach niż rym. Robią one prawie 

wszystkie wrażenie nietylko snu dziec- 

ka, ale właśnie tego momentu w śnie 

dziecinnym, kiedy dziecko zaczyna się 

już budzić, lecz jeszcze nie zerwawszy 

współżycia ze światem marzeń i mami- 

deł, zaczyna sobie nawpół trzeźwo, ne- 

wpół sennie formułować językiem rze- 

czywistości to, co mu się widzi. W taki 

sposób poetka schodzi do tych delikat- 

niutkich swoich prymitywów. 

W tym śnie dziecinnym odnajdujemy 

jakgdyby złoty kluczyk do tajemnicy, 

której na imię: talent łakowiczówny. 

Nie wymienimy żadnego współczesne- 
go poetyckiego nazwiska, któreby w tak 

wyraźny sposób, jak Hłakowiczówna nie 

miało nic współnego z wierszami u- 

przednio przemyślanemi, z wierszami, 

pisanemi według zadanego sobie zg5ry 

programu, z wierszami na zadany sobie 

temat. Żadne też poezje bardziej niż Iiła- 

kowiczówny nie są dalsze od prozy ryj 

mowanej, czy wierszowanej. Nigdzie u 

nikogo poezje bardziej nie noszą chaiak- 

teru objawienia, skutków hipnozy, czy 

transu. Gdyby Iłakowiczówna mieszke-| 

ła w Grecji, osadzonoby ją na trójnogu| 

nad rozpadliną deliicką, jako Pytję.| 

Gdzieindziej byłaby może kapłanką, w) 

epoce gotyckiej mistyczką, świętą. Naj 

ciekawszą cechą poetyckiej iwórzośc 

Hłakowizówny jest właśnie to wiażeni 

czytelnika, że ma do czynienia 
nie z wierszami, tworzonemi przez 

zwykłą ludzką wolę, lecz jakby 

przez jakiś dziwny nakaz skądyś przy- 
chodzący, przez widziadło senne, przez 

czyjąś hipnozę z oddali. 

Tę cechę potęguje jeszcze kom- 
pletny brak w jej poezji czynnika e- 

rotycznego. "W doskonałych filmach 
współczesnych jest jeden czynnik, który 

nam przeszkadza brać ekran za rzeczy- 

wistość. Czynnikiem tym jest brak reak- 
cji powonienia. Ta Marsylja na ekranie 

nie pachnie morzem, wodorostami i wi- 

nem, ten Rzym ekranowy nie ma tei 

perfumy rozpylonego marmuru, ten bal, 

ten dancing, wojsko, tłum, ocean nie 

pachnie, nie śmierdzi wodą kolońska, 

strojami kobiet, juchtem, potem, słoną 
wodą. Są ludzie, których stosunek do 
kobiet jest przedewszystkiem  kwestją 
reakcji węchowej. Węch — ta zaniedba- 
na przez psychologów i badaczy dzie- 

dzina, jest strasznie silnym motorem 

działań. To reakcja węchowa, to zapacii 

krwi sprawia, że lew uderza pazurami. 

Poezja izolowana od pierwiastków 

erotycznych jest, jak to kino, które nie 
ma czynników, oddziaływujących na 
powonienie. Tylko, że ambicją ekranu 

jest iść w kierunku zbliżenia się do rze- 

czywistości. W poezji Hłakowiczówny 

oddalenie się od ludzkiej rzeczywi- 

stości, wyraźna granica od niej od- 

dzielająca. nie może zaszkodzić, 
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SOWIETY WYDAŁY BISKUPA SŁOSKANA LOTWIE 

RYGA PAT. — Do pogranicznej sta 
cji na granicy sowieckiej Indra przybył 
pod eskortą urzędników biskup 
Słoskan. Został on przed 10 laty miano- 
wany biskupem diecezji leningradzkieį, 
przed 5 zaś laty został aresztowany i 
deportowany na wyspy Sołowieckie, — 
gdzie przebył przeszło 3 lata. 

Po trzyletnim pobycie na tych wy- 
spach na mocy amnestji został ułaska- 
wiony i zesłany na osiedlenie do Turu 
chańska (w Syberji, za Krasnojarskiem). 

Оа szeregu lat toczyły się rokowania 

GPU 

w sprawie oswobodzenia biskupa i u- 
zyskania zezwolenia na jego wyjazd z 
Rosji sowieckiej. Dotychczas jednak 
wszelkie rokowania nie dały pożądanych 
rezultatów. Dopiero teraz władze so- 
wieckie zgodziły się na wydanie biskupa 
Słoskana wzamian za jednego z wybit- 
nych działaczy komunistycznych, oaby-" 
wających karę więzienia na Łotwie. z 

Przed dostarczeniem biskupa do gra- 
icy łotewskiej spędził on kilka miesię- 

cy w więzieniu Butyrskiem w Moskwie. 
  

Sezon genewski rozpoczęty 
SPRAWA SZMUGLU BRONI 

GENEWA PAT. — Delegaci państw 
Małej Ententy odbyli naradę, na której 
postanowili przedstawić Radzie Ligi 
kwestję szmuglu broni między Węgrami 
a Austrją. Kwestja ta przedstawiona bę- 
dzie na podstawie traktatów w Trianon 
i St. Germain, które — zdaniem tych 
państw — zostały pogwałcone.. W cią- 
gu dnia wczorajszego delegaci tych 
państw opracowywali tekst noty do Ra- 
dy Ligi, który przedłożą swym rządom 
do zatwierdzenia. 

KOMISJA ROZBROJENIOWA — 
WZNOWIŁA PRACE 

GENEWA PAT. — Prezydjum kon- 
ierencji rozbrojeniowej wznowiło dziś 
swe prace pod przewodnictwem Hender- 
sora. Polskę reprezemuje gen. Burhardt- 

  

Bukacki. Posiedzenie wypełniła dyskusja 
nad raportem 0 kontroli przyszłych z0- 
tewiązań rozbrojeniowych. 

KOMITET 19-tu 
GENEWA PAT „— Komitet 19-tu 

powołał dziś komitet redakcyjny, złożo- 
ny- z 9 członków „dla przestudjowania 
problematów, które nasuwa opracowa- 
nie raportu, formułującego zalecenia koń 
cowe Zgromadzenia Ligi co do załatwie 
nia sporu japońsko - chińskiego. 
upańó5nj— uwtnl9b Łta : 

MIN. BECK 
GENEWA PAT. —Minister spraw za- 

granicznych Beck przyjął dziś specjalne- 
go delegata perskiego na sesję Rady 
Ligi p. Dawar-Chana oraz konierował z 
sekretarzem generalnym Ligi sir Drum- 
mondem. 

Budżet Ministerstwa Oświaty 
Mowa ministra 

WARSZAWA PAT. Sejmowa komisja bud- 
żetowa przystąpiła w dniu 23 bm, do obrać 
nad preliminarzem budżetowym Ministerstwa 
Oświaty. Przewodniczy wiceprezes komisji 
pos. Hoiyński (BB). Na posiedzeniu obecni 
są: minister oświaty Jędrzejewicz, 

Po przemówieniu sprawozdawcy pos. Zdzi- 
sława Strońskiego zabrał głos p. minister wy- 
znań religijnych i oświecenia publicznego ję- 
drzejewicz. Pan minister oświadczył, że cho- 
ciaż globalna kwota budżetu Ministerstwa 
zmniejszyła się, preliminarz oświaty nie zamie 
rza ograniczenia rozmiarów prac Ministerstwa. 
Przecwnie, daje pewne możliwości. Zmiana 
ustroju w szkolnictwie i przejęcie szkół rolni 
czych pod zarząd Ministerstwa wywołały po- 
trzebę zmian również i w pragmatyce nauczy 
cielskiej. 

Wśród nauczycielstwa ujawniły się głosy 
niezadowolenia z tajności kwalitikacjj w zno- 
welizowanej ustawie pragmatycznej. Minister 
kategorycznie stwierdza, że jest to nieporozu- 
mienie, które wyjaśni rozporządzenie wykona- 
wcze do tej ustawy, stawiające wyraźną zasa 
dę, że ocena pracy nauczycielskiej będzie wo- 
bec nauczyciela ujawniona. 

Ustawa о ustroju szkolnictwa ustaliła, о- 
statecznie 7-klasową szkołę powszecnną, na 
której 6 latach została oparta 6-letnia szkoła 
średnia ogolnokształcąca, podzielona na 4-let- 
nie gimnazjum i 2-letnie liceum. Postawiła o- 
na szkolnictwo zawodowe na należytem miej- 
scu, zmienia zasady dotychczasowego kształ- 
cenia nauczycieli, wprowadziła istotne zmiany 
do przepisów o przyjmowaniu studentów do 
szkół wyższych. Wszystkie postanowienia u- 
stawy mają wejść w życie w ciągu lat 6. 

Od 1 lipca otrzymało istawę prawną sto 
sowanie 7-letniego obowiązku szkolnego. O- 
becnie Ministerstwo pracuje nad ustrojem 
szkolnictwa powszechnego. 

Ze względu na konieczność największych 
oszczędności p. minister zgłosił do budżetu tyl- 
ko 500 nowych etatów. Przez uruchomienie 
tych etatów oraz przez _ przydzielenie okoio 
300 etatów ze szkolnictwa średniego będzie 
można zmniejszyć liczbę dzieci pozaszkolnych 
o kilkadziesiąt tysięcy. 

Szkolnictwo średnie 
W zakresie szkolnictwa średniego ogólno - 

kształcącego preliminarz pozostaje bez zmiany. 
W tej dziedzinie Polska oryginalnością pontys- 
łów i siłą natężenia pracy niewątpliwie przo - 
duje innym państwom. Co się tyczy szkół za- 
wodowych, to w roku ubiegłym szkoły zawo- 
dowe z wyjątkiem szkół rolniczych kształciły 
około 180 tysięcy młodzieży, a w bieżącym 
roku około 159 tysięcy. Ministerstwo przystą- 
piło do opracowania norm ustrojowych i pro- 
gramowych dla szkół zawodowych. * 

Szkoły mniejszościowe 
Co się tyczy szkół mniejszościowych to p. 

minister stoi Ściśle na gruncie przepisów kon- 
stytucyjnych i ustaw szkolnych. 

SKSEROWAC OZ SEK UA 

przeciwnie, tkwi w istocie charakteru tej 

twórczości. Wiersze  Hłakowiczówny, to 

wiersze kapłanki, wieszczki, westalki,, 

mają w sobie dużo iskier nadludzkich, 

a na ziemi nie stoją całą stopą, a raczej 

tak, jak marmurowe posągi, zdają się 

padół ziemski ledwie muskać palcami 

nóg, ale się na niej nie opierają. I dlate- 

go co jest w nich sztuką, objawieniem, 

proroctwem, to brzmi tak donośnie, tak 

z całej piersi, — co jest ziemskie, co jest 

związane z obserwacją życia, widziane 

jest tylko tak, jakby przez oczy zamglo- 
ne, albo przez szybę zimnym  szronem 

zamaržniętą, tak tylko  konturowo, nie- 

wyraźnie. Poezja westałki! Cat. 

Jędrzejewicza 
„„ Bezstronną sprawiedliwą oceną гехийа- 
tow pracy szkół: mniejszościowych oraz šciš- 
iem przestrzeganiem przepisów _ ustawowych, 
p. minister stara się o podniesienie poziomu 
dydaktycznego i wychowawczego tych szkół, 
Z naciskiem p. tninister podkreśla, że szkolnic- 
twu mniejszościowemu będzie stawiał wymia- 
gania nietylko zewnętrznej iojalności, ale wręcz 
pozytywnego ustosunkowana się do państwo- 
wości polskiej i te szkoły, w których stosunek 
ten nie przedstawiałby się w sposób właściwy 
będą musiały odczuć w przykry sposób skutki 
swego postępowania. 

©świata pozaszkolna 

Następnie p. minister omówił pracę Minister 
stwa w dziedzinie oświaty pozaszkoinej oraz 
w dziedzinie stosunków naukowych. . Praca w 
zakresie szkolnictwa akademickiego polegać bę 
dzie na wykonyWaniu ustawy o szkolnictwie 
akademickiem „która wywoła konieczność о- 

pracowania rozporządzeń wykonawczych. Re- 
wizji zostaną poddane podstawy organizacyjne 
szkolnictwa wyższego  nie-akademickiego, Do- 
niosie znaczenie nia rozporządzenie o opłatach 
studenckich. Wprowadzono zryczałtowanie о- 
płat, pobieranych od studentów w toku stu- 
djów. Zrównano opłaty na wszystkich wydzia 
iach danej szkoły, wprowadzając jednak zasa- 
dę, że wyższy rok studjów ma niższe opłaty. 
Wprowadzono zasadę gromadzenia wszystkica 
wpływów z opłat na t. zw. fundusz opłat stu- 
denckich. Zwyżka opłat dotknie tylko wydzia- 
ły teoretyczne, a w innych jak lekarski, rolni- 
czy itp. nastąpi nawet zniżka. 

Sprawy wyznaniowe 
Przechodząc do spraw wyznaniowych, p. 

minister podkreślił, że uznaje jak największe 
poszanowanie dła uczuć i wierzeń religijnych 
i docenia ich rolę względami sprawiedliwo- 
ści i poszanowania istniejących ustaw, dalej 
dbałoścą o pokój religijny, dobro państwa i 
wymagania polskiej racji stanu. Rząd dokłada 
starań, aby konkordat nietylko był wykonany 
z całą surniennością, ale aby zasady jego co- 
raz bardziej przenikały do prawnej świadomo- 
ści społeczeństwa. Na dążenia rządu do harmo 
nijnej współpracy z kościołem rzucają pewien 
cień wystąpienia niektórych jednostek, stoją- 
cych niestety, nieraz na wysokich i odpowie- 
dzialnych stopniach w hierarchji kościelnej, wy 
stąpienia, godzące wprost w ni ny au 
torytet rządu i organów państwowych. Nie 
zdołały one zamącić harmonji, ale wpro- 
wadzają zamęt w umysły szerokich mas. Wy- 
stąpienia takie pogłębiają jedynie kryzys wiel- 
kich autorytetów, będąc jednym z elementów 
ogólnego kryzysu duchowego. 

Usiłowaniom przywrócenia jedności kościo- 
ła wschodniego z zachodnim poświęca rząd pil 
ną uwagę, zwłaszcza na odcinku polskim. --- 
Sprawy kościoła prawosławnego znajdują się 
pod znakiem zwołaria Soboru, ustalenia sto- 
sunku państwa do tego kościoła i uregulo- 
wania jego położenia prawnego. W dziedzinie 
wyznania żydowskiego utworzono gminy wy- 
znaniowe w województwie poznańskiem i po- 
morskiem i odroczono na rok nowy system 
pobierania składek na rzecz gminy. 

Szkodliwa działalność opozycji 
W zakończeniu p. minister powiedział m. 

in.: Napastowany przez wiele wrogich czynni- 

ków politycznych, zastanawiałem się nad przy 
czynami tego osobliwego koncentrycznego ata 
ku i przyszedłem do przekonania, że moje 
przewinienia sprowadzają się do jednej rzeczy: 
do innego poglądu na rolę i znaczenie pań- 
stwa w zorganizow: 
i innego poglądu na rolę i znaczenie rządu 
w życiu państwowem. W tej różnicy, która nie 
da się nigdy wyrównać lub uzgodnić, tkwi 
źródło nieporozumień. Proszę szanownych pos 
łów opozycyjnych o przyjęcie do wiadomości, 
że wszystkie wasze zarzuty zawierają się bez 
reszty właśnie w tej roli, jaką w zgodzie z ca 
tym rządem pragnę nadać w życiu polskiem 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. е 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administacje zmieniane dowolnie. Za d 
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starczenie n-ru dowodowego 20 groszy. 

„idybyż choć wzorem Łotwy!” 

  

   
W. związku 

rolnictwa, w k е 

pogłębia, skorzystaliśmy z przyjazdu 
p. posła Polkowskiego, by w wywia- 
dzie udzielił nam informacyj, co do 
środków naprawy sytuacji, jakie wi- 
dzi zorganizowane społeczeństwo rol- 
nicze. 

położeniem naszego 
ys „stale się 

  

„Myślę, że kilka zdań o tem położe- 

niu zupełnie wystarczą do przypomnienia 

sobie — ale czyż wogóle można to za- 

pominieć? — jakie były koleje naszego 

staczania się w dół. Podczas wielkie; 

wojny byliśmy nie terenem automatycz- 

nego posuwania się Niemców, jak Kró- 

lestwo, ale terenem walk  pozycyjnycii. 

Wyszliśmy z rozbitym zupełnie aparateni 

gospodarczym. Bolszewja dokończyła 

ruiny. Kilka lat urodzajnych tego okresu 

zostały dla nas stracone. Z krótkiego о- 

kresu „konjunktury* lat powojennych, 

zniszczeni, nie mogliśmy tak skorzystać, 

jak to przecież uczyniło ziemiaństwo nie- 

kresowe. Na to wszystko zwalił się kry- 

zys. Ceny płodów rolnych . katastrofal- 

nie spadły. Ich niższość w stosunku do 

procentów od kapitałów pożyczonych na 

odnowienie, w stosunku do podatków 

rozwierała się coraz większa. Mówi się, 

pisze się tyle o „nożycach cen“ i zaw- 

sze się przez to rozumie różnicę międz% 

cenami przemysłowemi, które pozostały 

wysokie, a cenami produktów rolnych, 

które spadły katastrofalnie. Nie. Dla nas 

na Kresach, na Wileńszczyźnie istnieją 

inne nożyce rozwartych cen: tamie są 

problemem najbardziej palącym. Nasze 

„nożyce cen* — to rozwartość, to ta 

różnica ogromna, jaka istnieje między 

tem, co rolnictwu płacą, a tem, co rolni- 

ctwo płaci, płaci nie produktem przemy- 

słowym, nie za towary, ale wprost pań- 

stwu jako podatki, wierzycielom jako 

procenta. To jest nasza „rozwartość no- 

życ”. 
W czem jednak jest prawdziwy tra- 

gizm sytuacji? Oto w tem, że państwo 

wszystko, co zrobi, wszelką pomoc jaką 

daje rolnictwu, to z wyjątkiem może u- 

stawy konwersyjnej, odnosi się to i jest 

z korzyścią dla naszych dzielnic zachod 

nich, czy centralnych — a nas nie obej- 

muje. Przecież te nieszczęsne premje wy- 

wozowe, to rzecz, która nam, rolnictwit 

najciężej pogrążonemu z całego polskie- 

go rolnictwa — (nakreśliliśmy to, praw- 

da, prze! chwilą dlaczego?) nic nie da- 

ją: przecież koszta przewozu do Gdyni 

z naszej dzielnicy niwelują dla wileńskie 

go rolnika wszelką możliwość „korzyści* 

z premii. Czyż ktoś wogóle z tego korzy 

sta? Czy przeciwnie, to nie jest dla wi- 

leńskiego rolnika jedynie obciążenie po- 

datkowe, tych 75 miljonów na „premje“ 
przeznaczone? 

Gdybyśmy jeszcze mogli powiedzieć: 

trudno. jest kryzys, jesteśmy bezradni. 

Ale jeżeli kryzys ogólny, — nikt rozunmt- 

ny, nikt politycznie niezaślepiony, teniu 

LL о ЛЕНЕ БН аЫЛ ааЫ аСиа 

państwu i rządowi. Brutalne ataki na mnie 
dotyczą nie ustawy O ustroju szkolnictwa, nie 
ustawy o szkołnictwie prywatnem, .nie noweli- 

zacji pragmatyki nauczycielskiej lub proiesor- 
skiej, nie ustawy o szkołach akademickich, nie 
tych czy innych pociągnięć personalnych, czy 
programowych, ale ciągle związane są z kapi 

talnem zagadnieniem państwa i rządu. Wy- 
stąpienia pism opozycyjnych przeciw pracom 
mego ministerstwa, uznaję za wyraz szkodli- 
wej i niszczycielskiej roboty, mającej na oku 
wszystko, tylko nie interes państwa. Walczę o 
poziom kultury na naczelnych naszych aczel- 
niach, aby nie noże, nie pałki regulowały sto- 
sunki między odłamami naszej młodzieży i za 
to otrzymuję miano gnębiciela kultury polskiej 

przyrównywano mnie do osławionych postaci 
Kasso i Schwartza. 

Rozbudowuję polski ustrój szkolny w wielki 
gmach demokratycznej szkoły „a twiesdzicie, 
że chcę zniszczyć polskie szkolnictwo. Chcę 
wprowadzić w szkołach wszystkich typów i 
stopni szczery, głęboki, na uczuciu i wiedzy 
oparty kult państwowości polskiej, cześć i mi 
dość dla wielkich postaci twórców tej pań- 
stwowości, oraz szacunek i posłuch dla wia- 
dzy urzędowej, bo przecież na tem polega wy 
chowanie e. Panowie wszystkiemi 
środkami zwalczacie tę moją robotę, szkalując 

hasła, które dotyczą naprawdę rzeczy naj- 
szczytniejszych. 

Natomiast stwierdzić muszę, z radością i 
dumą, że z większością ciał ustawodawczych 
współpraca moja rozwija się coraz bardziej. 
Ta współpraca dała już owoce, których trwa- 

pomnik zostanie w polskiej historji --- mó 
wię o wielkiem dziele, jakiem jest reforma na 
szego ustroju szkolnego. O! stoimy przed 
współną pracą nad dokończeniem tej reiormy, 
w odniesieniu do szkół akademickich. Niech 

mi wolno będzie wyrazić przekonanie, że i 
to dzieło doprowadzimy współnie do pomyśl - 
nego końca dła dobra państwa, i nauki pol- 
skiej (oklaski). 

nie przeczy — jest rzeczą przerastającą 
siły i możność państwa, rządu, — to 

przecież na naszym odcinku istnieje pre- 

sta, łatwa możność zaradzenia i to w 

dużej mierze naszej klęsce. 

POPATRZMY NA ŁOTWĘ 

Widzi pan — mówi mi dalej poseł 

Polkowski — któż u nas, odciętych od 

Gdyni kosztami drogi, od Bałtyku gra- 

nicami, jest konsumentem? Wojsko. jed- 

nocześnie, to, co produkujemy najwięcej 

— to owies. Owies i kartofle. Wojsko wy 

stępuje więc jako główny, ba, jedyny od- 

biorca. Niestety, dostawy odbywają się 

w drodze przetargu. I tu zaczyna się klę- 

ska. 
Pan wie, że jestem rolnikiem, te rze- 

czy znam nie ze skarg naszych wybor- 

ców, ale z własnej, długoletniej obserwa- 

cji. I jakżeż jest z tym przetargiem? 

Zgłasza się dostawca rolnik, zgłasza się 

dostawca nierolnik, kupiec, pośrednik. 

Pierwszy nie może zaofiarować coś ni- 

żej kosztów produkcji. Drugi go jednak 

przelicytowuje,  wzniż. _ Wojskowość 

przyznaje dostawę najtaniej dającemu, 

zatem pośrednikowi. Cóż ten robi? Sku- 

puje u rolnika, którego - przelicytował, 

skupuje nieraz niżej jego dawnej ce- 

ny. Pan się pyta, dlaczego sprzedaje? 

dlaczego wtędy nie sprzedał? Prosta 

rzecz. Teraz ma nóż na gardle: duszą go 

podatki, nie ma najmniejszej nadzi:i 

sprzedaży. Bywa inaczej jeszcze. Oto 

ilustracja, konkretny wypadek: kółko го! 

nicze oferuje 5000 pudów kiszonej kapu- 

sty. Przetarg. Pośrednik obniża w prze- 

targu cenę do 4 i pół grosza za kile- 

gram. Kółko odstępuje, gdyż jego koszta 

własne są niższe. Pośrednik został na 

placu, ale oczywiście (to rzecz notorycz- 

na) niema wcale towaru. Skupuje teraz 

jego część u tego samego kółka, płacąc 

po 7 gr. kilo. Jak na tem wychodzi? Zno- 

wu prosta kalkulacja: miesza ową do- 

brą kapustę z wodą, z zepsutym, naby- 

tym tanio towarem, obniża jego jakość 

i wychodzi na swojem! jak na tem mi- 

mo pozornie niższej ceny wychodzi sa- 

mo wojsko — pozostawiam do rozstrzy- 

gnięcia. Jest faktem, że na tym systemie 

jaki u nas się rozwielmożnił, pośrednik 

zarabia od 15 do 50 proc. O, ci ludzie 

nie znają kryzysu. Wybawia ich od tego 

rolnik i żołnierz wspólnym kosztem: 

pracy daremnej i zdrowia. 

Ale ktoś powie może: więc cóż? Za- 

prowadzić sztywne ceny na płody rolne 

przy dostawach wojskowych, wykluczyć 

mafję pośredników, stworzyć bezpośred- 

ni kontakt rolnik-żołnierz? Czy kto wi- 

dział taki system? Owszem. Przecież za 
miedzą, za łotewską granicą funkcjonuje 

od lat taki właśnie system. Z ołówkiem 

w ręku ustalane są najniższe, ale opła- 

calne koszta produkcji rolnej: wedle nich 

dokonywa się dostawa rolników do woj- 

ska. Państwo jest podzielone na okręgi, 

z przyznanemi kontyngentami. System 

funkcjonuje doskonale. Obie strony są za 

dowolone. A przecież struktura rynkowa 

Łotwy nie wiele się chyba od wileńskiej 

różni. 

Praca, którą prowadzimy, mimo tiu- 

dności, mimo niepowodzeń, w tym kie- 

runku ma jeszcze jednego bodźca: oto 

ludność nasza utraciła już przez ten stan 

rzeczy wiarę we własne siły, jest w sta- 

nie najzupełniejszego pesymizmu. To nie 

jest już tylko walka o dobrobyt, jaki te- 

czymy: to jest już coś wiele, wiele, wię- 

cej. Może i lepiej tego nie formułować... 

Czytam w gazetach nieraz o „wałce” 

politycznej, jaką u nas prowadzi „opo-| 

zycja”. To nie jest walka. Walka to to, 

co my robimy, gdy dążymy, wbrew tyiu 

trudnościom, do naprawy rzeczy  tatal- 

nych, a jedynie dziś istotnych. Walka 

ta, — to tworzenie solidarnego frontu 

obrony interesów rolnictwa, praca nad 

skonkretyzowaniem sobie samym  na- 

szych postulatów naczelnych, kolejności 

naszych „żądań. Stwierdzam: na pierw- 

szem miejscu stoi dla nas zniesienie S;- 

stemu „sztywnych cen* płodów, przepro | 

wadzenie zasady wykluczenia pośredni- 

ka. To cele naszej kampanii. K. P.



SILVA RERUM 
Siedemdziesiąta rocznica powstania 

styczniowego, znalazła gorący oddźwięk 
w całej prasie polskiej, która poświęciła 
wspomnieniom r. 1863 specjalne nume- 
ry. Odtwarzając przeszłość, prasa sko- 
„rzystała ze sposobności, aby złożyć hołd 
najstarszym żołnierzom polskim, który 
obecnie żyją. 

„Żywe relikwje'* — tak nazwała Ga- 
zeta Polska (22) powstańców, żyjących 
w chwili obecnej, mówiąc w obszernym 
artykule m. in.: 

Cały naród polski bez różnicy poglądów 
politycznych oddaje dzisiaj głęboki hołd wete- 
ranom 1863 roku, żywym relikwjom krwawej 
oliary, ziożonej przed 70 laty na oitarzu idei 
niepodiegiościowej. Czy rozłegł się chociaż je- 
den głos za wyłączeniem od tego hołdu tych, 
którzy nie przez cały czas swego uczestnictwa 
w powstaniu stali bezpośrednio w ogaiu walki 
linjowej, którzy pełnii czynności o charakte- 
rze politycznym, jako erisarjusze Rządu Na- 
rodowego, lub kierownicy organizacji powiato- 
wej- Nie, bo każdy rozumie, że prawo do czci 
daje nie sama iizyczna funkcja, lecz pobudki, 
które jej przyświecają. Powstańców 1863 roku 
czcimy nie dłatego, że się bili, bo bili się wów- 
czas także żoinierze polscy wojska rosyjskie- 
go, lecz dlatego, że walczyli o r cję okre- 
ślonej idei. A w takim razie siuszne jest oia- 
czanie tą sanmią czcią członków powstańczego 
Rządu Narodowego,. jak i żołnierzy oddzia- 
łów bojowych. Romuald Traugutt, jako party- 
zant poleski, nie wyrasta ponad Kurowskiego, 
Czachowskiego, Hauke-Bosaka i wielu innych, 
ale jako dykiator, a więc wojskowy i politycz 
ny wódz powstania, stał się jedną z najczci- 
goduiejszych relikwij poiskiej legendy narodo- 
wej. Żoinierzami Polski wałczącej byli wszy- 
scy, którzy służyli idei niepodległości „bez 
względu na rodzaj sprawowanej przez siebie 
czynności. Oto prawda, której zrozumienie uła- 
twia nam obecność pomiędzy nami żywych 
relikwij powstania styczniowego. 

Wielu jest obecnie weteranów pow- 
stania styczniowego i w jakich  warun- 
kach oni żyją? Na te pytania daje odpo- 
wiedź Głos Narodu (20): 

Ilu żyje jeszcze w Polsce weteranów? Obe 
cnie jest ich około dwustu, zamieszkałych 
bądź przy rodzinach, lub krewnych, bądź też 
w schroniskach, rozrzuconych na całym obsza- 
rze Rzeczypospolitej. jeszcze dziesięć lat te- 
mu weteranów w Połsce było zgórą dwa ty- 
siące. Umarło zatem w ciągu tych lat dziesię- 
ciu 1800 weteranów. Weterani otrzymali z rąk 
rządu połskiego stalą emeryturę, umundarowa 
nie, opiekę lekarską itp., ci zaś którym rodziny 
zupelnie już powymierały, względnie ktlryci 
krewni nie mogą czy nie chcą ponosic ci 
rui utizymania, zapewniony mają & 
specjalnych schroniskach. 

tych schronisk — jeżeli uwzględ- 
niać większe — jest dwa: w Krakowie 1 
Warszawie. Dziennik podaje informacje 
o życiu weteranów w schronisku war- 
szawskiem: 

Weterani w schronisku warszawskieti ma- 
ją wiasną świetlicę, zaopatrzoną w pisma, nad 
syłane przez redakcje bezpłatnie, radjo, iorte- 
piau, gry it.p. Radjo jest ponadto w każdym 
pokoju weterana: Pokoje są schludne, czyste, 
wygodne, bardziej sterani wiekiem zajmują od 
dziełne pokoje, inni mieszkają po dwóch. Pol- 
ski Czerwony Krzyż urządził również wetera- 
nom obszerną, nowoczesną lazienkę do kąpieli 
gazowych. Tryb życia w schronisku ujęty jest 
w pewien regulamin, unormowane są posiiki: 
o siódmej śniadanie, — staruszkowie wstają 

    

  

    
   

    

    

  

  

byt w 

już o godz. 4 —5 rano, o drugiej drugie Śnia | 
danie, między 14 — 15 obiad, potem krótki 
odpoczynek, względnie spacery i wizyty u 
krewnych, łub znajomych, kołacja jest o godz. 
14, poczem wszyscy udają się na spoczynek. 
rensjoarjusze otrzymują emeryturę w sumie 
125 zi, z czego część potrąca się na utrzyma 
nie. Ponadto korzystają z wolnej jazdy tram- 
wajami Oi z dużych ul g kolejowych, z cze- 
go przeważnie nie korzystają, gdyż wolą sie- 
dzieć w zacisznych, ciepłych pokojach. czytać 
gazety, słucha ćĆradja. Najstarszym weteranem 
w schronisku jest p. Szrajer, liczący sobie 99 
lat, najmiodszym p. Maciejowski (87 lat). — 
Wśród dziesięciu mężczyzn znajduje się. jedna 

kobiea, p. Daniłowska, która brała udział po- 
średni w powstaniu. : 

Uroczystości obecne, będąc jedno- 
cześnie wyrazem szczególnego hołdu 

„żywym Pomnikom Powstania“, są pię- 
knem świadectwem wdzięczności Naro- 
du polskiego, który umie oceniać wielkie 
ofiary, złożone na ołtarzu Ojczyzny. 

Lector. 
=== 

P Prezydent w Białowieży 
Do Białowieży przybył Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej z szeiem kancelarji cy- 

wilnej i kiłku osobami ze świata poli- 
tycznego. Pobyt Pana Prezydenta w Bia 
łowieży jest prywatny. Pobyt potrwa 2 
dia" : 

  

TEATR WIELKI 

KOMENDAN GŁÓWNY  ESTOŃSKIEGO 
KAITSELITU W WARSZAWIE 

  

    

List 
  

stolski Ojca Św. do 

SŁ 0 w e 

Gobeliny Katedralna 
iPrezydjum zebrania delegatów 33 wi- 

leńskich stowarzyszeń kulturalnych i spo- 

łecznych, odbytego w: lokalu 7» iązku Lite- 
ratów w sobotę 21 bm. sv, osobach pp: prof. 
W. Stajniewicza, prezydenta miasta dra 
Maleszewsikiego, senatora IZ. Jumdzilła, se- 
małtora B. Rydzewskiego, posła S. Dobosza, 
mec. B, Krzyżanowskiego, prezesa prof. L. 
Sleńdzińskiego, radnej Jadwigi „Iwaszkie- 
wicz, prezeski dr. J. Rostkawskiej i prez. 

Z. Niagrodzkiego, natychmiast po zebraniu 
przystąpiło do realizacji uchwał, 

Wysłane zostały (dwie równobrzmiące 

depesze do p. prezesa Rady Minietrów i do 

p. ministra WR i OP., treści mastęjpi jącej: 

„33 mileūskie stawarzyszenia kuliural- 

ne i społeczne, zebrane na zgromadzeniu w 

  

    

    

    

      

dmiu 21 stycznia br. gorąco proszą Pama a 

Premjera (IP. Ministra) ю popareie swym ), 
wplywem starań spoleczeństwa 

cylbiskupa wi ki 

niedhanie zamiaru pozbawienia Bazyliki 

dziesięciu bezeennych gobelimów, pociągają 
za sdbą katastrofalne zubożenie mie- 

mia narodowego. Prezydjum*. (następuje 
10 podpisów). 

W pon ziałek 23 bm. w godzinach po 

południowych wyłoniona przez powyższe 

prezydjum delegacja w: osobach pp: prof. 

GREDAPORCZZGSC 

księży 

  

      
   

   

  

kardynałów poiskich 
Ojciec św. Pius XI wystosował do Ich 

Eminencyj Księży Kardynałów list apostol 
ski następującej treści: 

Ukochanym Symom Naszym: Aleksan- 
dro tytułu św, Augustyna św. Rzymskiego 
Kościoła Kardyjnałowi Pnezbyłterowi Ka- 

kowiskiemu, Areybiskupowi Wiarszawskie- 
mu, Augustowi tytułu Najśw. Marji Pan- 
ny Pokoju św. Rzymskiego Kościoła Kar- 
dymałowi Hlondowi, Areybiskupowi Gniieź- 

nieńskiemu i Poznańskiemu Papież PiusXI 
Ukochan: Synowie Nasi, pozdrowienie 

i błogosławieństwio apostolskie! 
Z wielką radością i zadowoleniem do- 

wiedzieliśmy się, że gomliwy  Epistkopa* 
Polski ma miedawino odbytej konteremeji 

jednomyślnie uchwalił, ażeby uroczyście 
był obchodzony tydzień poświięcony zjedmo 
czeniu ze Stolicą Piotrową chrześcijan: o- 
denwanyich od jedności. Wszystkie bowiem 
sposoby i usiłowania ludzi dobrej wioli, 
które dlo tego eelu zmienzają, (ten przede- 
wszystkiem będą miały skutek, że z jed- 

iej zrozumeją swóji specjaln: 
do 'współdziałamia każdy według własnych 
sił w zjedooeczeniu jaknajwiększej iiczby 

M NAROK 1933 

rozsyłamy na żądanie 
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z Pocztowej Kasy Oszczędności 
SDnia 20 stycznia rb. odbyło się pod prze 

wodnictwem prezesa PKO dra Henryka Grube- 
ra doroczne posiedzenia bilansowe PKO, na 
którem zatwierdzony został przez Radę bilans 
instytucji na dzień 31- 12. 1932 r. 

Jak zdołaliśmy się poinformować, wszystkie 
działy pracy w PKO w r. 1932 wykazują da! 
szy znaczny wzrost i rozwój. 

Wkłady oszczędnościowe wzrosły w ciągt: 
r. 1932 o 115 milj. zł. osiągając na koniec 
1932 r. łączny stan 445  milj. zł. Liczba о- 
szczędzających w PKO wzrosła w ciągu roku 
sprawozdawczego o blisko 200 tysięcy osób i 
wynosiła w dniu 31 grudnia 1932 r. ogółem 
953 tysięcy oszczędzających. 

Stan wkładów na rachunkach czekowych 
osiągną kwotę 178 milį. złotych, liczba zaś 
rachunków czekowych — 67 tysięcy. Ogólny 
obrót czekowy i oszczędnościowy PKO о- 
siągnął w r. 1932 olbrzymią sumę 23 miljar- 
dów zł. 

Wreszcie środki zabezpieczające płynność 
instytucji wyniosły w dniu 31 grudnia 1922 r. 
ponad 200 milj. zł., co stanowiło 32 proc. — 
Samo tylko pogotowie gotówkowe -(gotówka 
we własnych kasach PKO, w urzędach pocz- 
towych i w. Banku i”olskim) wynosiła w dn. 
31 grudnia 1932 r. 1'6 milį. zi“, c0 w stosun 
ku do natychmiast p<atnych zobowiązań wy- 
nosi 27 proc. 

Cyiry te świadczą dowodnie, iž PKO za- 
mknęia rok 1932 wyaikami bardzo pomyślne- 
mi. 

NA POHULANCE 
MADEMOISELLE — KOMEDJA W 3-CH AKTACH JAKÓBA DEVAL'A. PRZE- 

KŁAD JANA ADOLFA HERTZA 

Odwieczne zagadnienie: kobieta i 
dziecko... Dziś to zagadnienie mabrało 

szczególnej siły, wysuwa się na plan pier 
wszy Czy istnieje instynkt macierzyński, 
czy pozostał bez zmian taki, jakim był 
przed wiekami, czy uległ jakiejś ewolucji, 
czy też zamiera powoli,a może nawet 
prawie całkowicie zaginął ?.. 

Dziecko... Bywa ono szczytem та- 
rzeń kobiety, jakąś cudowną soczewką, 
skupiającą w sobie wszystkie jasne pier- 
wiastki życia, całą jego radość, pogodę 
i miłość, — bywa często tylko zabaw- 
ną laleczką, lub zbytkowym  przedmio- 
tem, który jednak wypada posiadać, by- 
wa spełnieniem jakiegoś nudnego obo- 
wiązku, nałożonego na człowieka, — by- 
wa ciężarem nie do zniesienia, — zawa- 
dą irytującą, — przekleństwem, łamią- 
cem życie... 

Dawniej, czy to dlatego, że instynkt 
macierzyński przemawiał silniej, czy dla- 
tego, że dziecko było całem życiem ko- 
biety, — życiem i nieraz... ucieczką ad 
życia, — czy też poprostu dlatego, że 
warunki materjalne były lepsze, — ko- 
biety marzyły i walczyły o dziecko. 

Dziś toczy się wałka z dzieckiem, — 
nie z tem nawet, które jest, lecz przede- 
wszystkiem z tem, które może być... 

Układ społeczny obecnie zmienił się 
"w stosunku do niedawnej przeszłości 
wprost do niepoznania. Zmiany te 7а 
tem ciekawsze, że zostały wprowadzone 

w życie bynajmniej nie przez nowe po- 
kolenie wychowane w odmiennych warun 
kach, lecz właśnie przez ludzi „przed- 
wojennych*, deklamujących z patosem 
o tem, jak było „za naszych czasów*, 
narzekających na młodzież, lecz dających 
tej młodzieży przykład nie zanadto bu- 
dujący... 

Pokólenie, które pierwsze padło ойа- 
та zmienionych warunków, przedewszy- 
stkiem ekonomicznych, bynajmniej na о- 
iiarę nie wygląda: prędko się przystoso- 
wało do owych form życia i nieraz czu- 
je się doskonale. 

Rodzina się wykoleiła, 
zowała... 

J. Deval daje obraz współczesnej ro- 
dziny, obraz, potraktowany na wesoło i 
nieco przeszarżowany, choć zasadniczo 
niezwykle trafny. 

Czworo osób stanowi rodzinę. Oj- 

ciec — znany adwokat, mający obszerną 
klijentelę na prowincji, a więc znajduja- 
cy się w ciągłych rozjazdach i nie ma- 
jący w domu żadnego głosu. Jest na ty- 
le inteligentny, że zdaje sobie z tego 
sprawę, ale nie przejmuje się tem i żą- 
da tylko zachowania pozorów  autoryte- 
tu głowy rodziny. 

Jego zacna małżonka pracuje, acli, 
— ciężko pracuje; przecież co zień od 
bywają się liczne przyjęcia gości, — sa- 
mo pisanie zaproszeń pochłania tyle cza- 
su. A później — dom, ten dom, w 

skarykatury- 

y cbowązek s 

  

buaci; z drugiej strony — sami bmacia blą- 

dzący odczują jak msiinie jest piožądany 

przez katolików ich powrót do jednej ow- 

czarni, z jaką radością będą przyjęci, je- 

żeli do miiłującej Mialtki Kościoła: powrócą, 

która zawsze ich kocha i zawsze za nimi 

do Boga się madli. 
Te wysiłki i pobożne modły do Boga 

tem usilniej į tem żarliwiej będą w roku 

  

bieżącym miały miejsce z uwagi na to, że ; 
w okresie uroczystości jubileuszowych je- 
dmocześnie z chwiallebnem dziełem Odkupi- 
ciela będzie rozważame ustanowienie ma 

majmocniejszym fumdemencie Piolina-Koš- 
ciola, kitėny jako mistyczne Ciało Chrystu- 
sa, jak mówi św. Paweł, lie może być roz- 
dzielony. My zaś mazem z wiami wzniósłszy 
miodły do Boga, wszystkie wasze poczy- 
nania, które mają się przyczymić do pojed- 
namia braci, z ojeowską życzliwością: po- 
pieramy; oprócz tego pragnąc dać mowy do 
wód Naszej tmoski: wzgliędem synów Koś- 
cioła wschodniego zatączone przy. miniej- 

„m pieniądze wam przesyłamy, w tym 

, abys uchodźcom ze Wschodu ;pozo- 
ającym 'w nędzy, bez różnicy marodowioś- 

li z pomocą, pnzyczem 

ie, że w obecnych cięż 

y więcej ofiawować 
že i Biskupi i za 

    

        

   

  

ci zechcą przyjść z pomocą z calą szczod- 
robliwością swym braciom w tych nze- 
czach, które są im kioniecezne. Wiemy zaiste 

k trudnych ekonomicznie warunkach, 

zwesztą jak i cały šwiat, znajdują się Ро- 

lacy, a także miie 'tajną jest dla Nas mze- 
czą, że wielu z mich zmajduje się w majbar- 
dziej opłakanem položemiu, a niektórzy 

mayet do ostaltiniej nędzy są doprowadzeni, 
podobnież jak h uchodźcy ze Wschodu; wie 
my jednak także, że miłość tak jest gor- 

liwa, ćż ze wznostem potrzeb i sama wezra- 
sta, talk jest przemyślna i szezodrobliwa, 
że potrzebę biednego i! sposób pomocy bied 
-ejszemu bratu potrafil zaaleźć, 

Jednocześnie z 'temi życzeniami i usi- 
szajami miaszemi usflnie zachęcamy Sy- 

1-Ww od ojeowskiego domu oderwanych, a- 
żeby czemprędzej znaleźli! na łomie Kościo- 
ła pokój i zbsiwienie, Boga zaś Wszechmo- 

gącego, kłtóny umysły i serca ludzkie ła- 
ską swą skutecznie porusza, majusilniej 
błagamy, ażeby zajaśmiał madosmy dzień, 
w którymby się dokonała jedność i zgoda 
wyzmawiców Wiiry chrzešcijūskiej. Tymeza 
sem jalko zadatek tego: zbawiennego pojed- 
pania i dowód Naszej szczególmej miłości, 
apostiolskie błogosławieństwo Wam, uko- 
chanii Synowie Nasi, i wszystkim innym 
Biskupom Polski, oraz wszystkim wier- 
nym, a specjalnie tym, którzy przyczynili 
się wysiłkiem i pracą do uświetniemia te- 
20 uroczystego tygodhia, udzielamy. 

Dam w Rzymie, u św. Piotra, 6 stycz- 
nia, w dzień Objawiemia, Pańskiego, roku 
Pańskiego 1933, pontyfikatu Naszego 11g0 

IPAPIE (PIUS XI. 

  

  

    

którym wszystko się przewraca do góry 
nogami, w którym panuje nieopisany 
chaos, — naturalnie, nie z winy pani 
domu!... A przedewszystkiem jej najwię- 
ksza troska: zachowanie młodości, —- 
przecież to wymaga niesłychanej pracy, 
wielkich zabiegów, kłopotów, — no 1 
jest nieco kosztowne... Zresztą od tego 
już jest mąż.. 

Dwoje dzieci: ośmnastoletnia Krysty- 
na i dwudziestoletni Robert żyją włas- 
nem życiem. Robert, jak stwierdza ze 
śmiechem jego mamusia, „studjuje pra- 
wo na polu wyścigowem*. Krystyna... 
cóż Krystyna?., To jeszcze dziecko pra- 
wie.. Trochę się bawi, trochę  flirtuje.., 

Ojczulek określa jej przeżycia, jako „ząb 
kowanie panieńskiego serduszka”... |. 

Co łączy tych ludzi?,, Ojciec rodziny, 
mecenas Galvoisier sam stwierdza, że 
wszyscy oni trzymają się razem chyba 
tylko siłą przyzwyczajenia. Możnaby by- 
ło znaleźć inny łącznik: pieniądz... 

Gdyby pan mecenas nie zarabiał tak 
dużo, rodzina natychmiast rozpadłaby 
się, — gdyby zaś umiał on patrzeć głę- 
biej i mocniej się przejmować, mógłby 
już sobie powiedzieć: „mam prawo 
odejść"... 

Właśnie: rodzina w sztuce Deval'a 
bardzo przypomina rodziny, zarysowane 
przez W. Sommerset Maughama w 
„Mam prawo odejšč“.. 

Anglik dał satyrę, posiadającą nutv 
niemal tragiczne, Francuz, zgodnie z cha 
rakterem swej rasy, potraktował rzecz o 
wiele łagodniej. 

I rzeczywiście: satyra Deval'a jest 
niezwykle pogodna, pomimo całą  złośli- 
wość. To, co się dzieje w zwarjowanyłi 

"Witolda. Stamiewieza, senatora Zygmunta 
Juadziłla i prof. Ludomira Śłeńdzińskiego, 
udała się do p. Wojewody wileńskiego, skla 
dając mu na piśmie uchwalone przez so- 
botnie zebranie rezolucje. 

Następnie delegacja udała się do J. E. 

ks. ancybiskupa metropolity Jałbnzykow- 

skiego, który przyjął ją ma dłuższem .posłu- 

chaniu. 

Ks, arcybiiskup Jałbrzykowski oświad- 

czył delegacji, że zarówno iks. arcybiskup 

jalk i Kapituła podzielają troskę spoleczeń- 

stwa wileńskiego «0 zachowanie dla, Wina 

tais cennych i artystycznych zabytków, ja- 

kiemi są gobeliny, i zapewnił, że kwestja 

sp žy gobelinów jest w obecnej chwili 

nierealna. Możliwość ta mogłaby powstać 

ie w wypadku ostatecznym, gdyby 

towamie Ksaitedniy wszelkie inne źródła 

zawiodły, jedniałk ks. amcybiskup nie wątpi, 

Ž ność społeczna nigdy do takiej e- 
wentualności nie dopuści. 

ja złożyła ks. ameybiskupowi 
metropolii rezollucje sobotniego. zebrania, 
o tekście identycznym z rezolucją złożoną 
panu Wojewodzie, 

Rezolucje te brzmią jek następuje: Ze- 

brani na zgromadzeniu 21 stycznia 1933 
r. delegaci 33 stowamzyszeń oraz przedsta- 
mwiciele społeczeństy a wileńskiego, uchwa- 
Uli następującą rezolucję: „Po zazniajomie 

niu się z istotnym stanem sprawy zamie- 

rzonej sprzedaży zsigranicę 10 gobelinów z 
XVII wieku, znajdujących się w skarbeu 
Bazyliki Wileńskiej oraz po zapoznaniu 
Się z fadhową oceną tych zabytków stwier- 
dzają, że cenne zabytki amtystyczne, jaki- 
mi są gobeliny wileńskie, stanowią dobro 
dudhtome i własność mie jednostek lub in- 
stytucyj, lecz całego narodu. Wolą społe- 
czeństwi» wileńskiego jest, ażeby drogie 
sercu Wilniami gobeliny  Bazyjliki Wileń- 
skiej pozostały w: Wiilnie po wieczne czasy. 

Społeczeństwo wileńskie zwnaca się z maj- 
usilniejszą prośbą a) do J. E. ks. arcy- 
islkupa metropolity wileńskiego, ażeby 

definittywmie zamiechał zamiarów pozbawie 
nia Wilna gobeliinówkościelmych Bazyliki 
wfileńskiej, b) do p. prezesa Rady Minist- 
rów i p. ministra WR i OP o poparcie sta- 

rań społeczeństwa wileńskiego. Rezolucja 
upowiażnia w dalszym ciągu prezydjum do 

realizacji wyżej wymienionych środków, 
z do podjęcia w. razie potnzeby wszel- 

kich miezbędnych kmoków, w: celu uratowa- 
mia gobelinów”. 

    

  

     

  

    

   

  

   

  

  

    

   

  

Areszte 

  

Profesor Rybarski i na- 
czelnik ©d mycia podłóg 

    „Prof. Rybarski zdobył sobie wielką popular 
ność wśród kolejarzy, a przedewszysikiem 
wśród naszych zawiadowców siacyj i dyżur- 
nych ruchu. 

Jak to się stało? 
W czasie dyskusji nad budżetem minister- 

stwa komunikacji prof. Rybarski, nie mogąc, 

  

a chcąc znaleźć oszczędności w resorcie komu- 
nikacyjnym, wystąpił z wnioskiem, aby zawia- 

swojemu 
iągów, 

dowcy stacyj (naczelnicy), poza 
czynnościami, związanemi z ruchent poci 
załatwianiem interesantów, sprzeuaza 
i t.p., sami myli podłogi, okna i t.d. U 
niając swój kapitalny wniosek, prot Rybar- 
ski powołał się na fakt, že w Oxicrdžie, slyn- 
nem mieście uniwersyteckiem Anglji, naczelnik 
stacji osobiście mył podłogi i to w chwili, kie- 
dy prof. zwrócił się do niego z zapytaniem o 
zaginione rzeczy. 

W tego rodzaju popisach oszczędnośće- 
wych endeckiego profesora i posła mie było- 
by nic dziwnego, gdyby nie to, że. na zwro- 
coną sobie uwagę, aby cofnął !en niedorzeczny 
przykład, gdyż zapewne uległ  mistylika 
Rybarski z całą pewnością siebie odpowi 

— Nie wstydzę się, bo sam to widzia 
jeśli spostrzegawczość posła N.-1). Rybar- 

skiego jest aż tak ostra i jeśli w motywach 
oszczędnościowych operuje zawsze tego rodza 
ju faktami, to zaiste powinszować należy stron 
nictwu ludowo-narodowemu! 

Endecki cynizm zohydzania tak odpowie- 
dzialnego stanowiska, jakiem jest stanowisko 
naczelnika stacji chociażby najmniejszej, 
sługuje na ostrą naganę. 

Żawiadowca stacji w Anglji jest dygnita- 
rzem nielada, nie mówiąc już o stanowiskach 
stacyjnych mniejszych, które tam są w  w'el- 
kiem poszanowaniu. Nie zawiadowca sticji za- 
pewne poszukiwał zaginionych rzeczy skut- 
kiem profesorskiego gapiostwa, a stróż sta- 
cyjny. Szkoda, że p. proi. Rybarski uprzednio 
nie zaznajomił się z organizacją kolei angiel- 

   

  

  

    

za- 

skich, a następnie dopiero publikował swoje 
spostrzeżenia! 

Zawiadowcy stacyj i dyżurni ruchu je- 
szcze raz się przekonali jakich opiekunów ma- 
ja w osobach posłów endeckich. 

I, jeszcze jedno. 
"o, że z taką „wyskoczką* wylazł profe 

sor uniwersytetu w dodatku — to wstyd, wiel- 
ki wstyd. Andrzej B. 

Oddalenie protestów wybor. 
czych w okręgu Wline 

WIARSZAWA (tel. włł.) Dnia 23 bm, 
Sąd Najwyższy ma posiedzeniu jawnem 

rozpatrywał 4 protesty wyboncze przeciw- 
ko wyborom do Sejmu w okręgu Nr. 63 
Willno miasto i powiat, Protesty referowiał 
sędzia Krotowski. Po _ przeprowadzeniu 
przewodu sądowego, Sąd postanowił wszyst 
kie 4 protesty oddalić. 

< EET ISSN, PIRTIS, 

wanie gen. Galdy 
W związku z zajściami w Brnie 

MORAWSKA OSTRAWA PAT. — 
Faszystowski zamach w Brnie odbił się 
głośnem echem w całym kraju i spot- 
kał się z jednomyślnem potępieniem całe 
go społeczeństwa czeskiego. Prasa pucz 
ten nazywa szaleńczym pomysłem i do 
maga się od rządu poczynienia energicz 
mych kroków celem zapobieżenia na 
przyszłość podobnym wybrykom w dro- 
dze obostrzenia cenzury prasowej w sto- 
sunku do pism terorystycznych i likwi- 
dacji organizacji iaszystowskiej, podkreś 
lając przytem, że państwo miało już wie 
le kłopotów ze strony komunistów i 
hackenkreutzierowców, lecz nikt dotych- 
czas nie cdważył się zaatakować koszar. 

MORAWSKA OSTRAWA PAT. — 
W ciągu dnia wczorajszego dokonano 
w związku z planowanym przewrotem 

faszystowskim w Brnie wielu areszto- 
wań i kilkudziesięciu rewizyj: domo- 
wych wśród faszystów w Brnie i Pro- 
ściejowie, który jest siedzibą faszystów 
czeskich, oraz w Pradze. Aresztowany 
został również gen. Gajda. 

PRAGA. PAT. — Zajścia w Brnie Mo- 
rawisikiem zostałły całkowicie zlikwidowane 
W. areszcie śledczym zatrzymano 35 osób. 
Dochodzenie prowadzone jest bardzo ener- 
gicznie. Główny winowajca napaści na ko- 
szary, porucznik rezerwy zbiegł i miejsca 
jego pobytu nie udało się dotychczas wy- 
kryć, Stam ostnego pogotowiła, ogłoszony 
w ciągu mocy, został już odwołany. Miesz- 
kańcy Brna spędzili noc w wielkim niepo- 
koju, ponieważ dla; zaalarmowania garnizo 

nu dano 4 strzały armatnie i wypiuszezonio 
liczne rakiety. 

Strajk autobusów w Lendynie 
LONDYN. PAT. — Strajk autobusów 

w. Londymie, kitówy: wiezonaj objął około 14 
tysięcy: kondukitorów i szoferów i 1300 wo- 
zów, czyli dwie trzecie eałłego ruchu auto- 
busowego w Londynie, został dziś przeła- 
many wskutek nacisku ze strony związku 

zawodowego, który nawoływał do zapnze- 
stania strajku oraz wskutek zagrożenia ze 
strony dyrekcji usunięciem strajkujących. 
Po południu połowa strajkujących powró- 

ciła już do pracy. 

Automobilowy rałd owiazdzisty 
NA ETAPIE W KRAKOWIE 

KRAKÓW PAT. W nocy z 22 na 23 bmi. 
przybywali do Krakowa pierwsi uczestnicy rai 
du gwiaździstego automobilowego do Monte 
Carlo. Pierwszy przybył na stację kontrolną w 
Krakowie wóz „Mathis* z kierowcą p. Етап- 
cois de Bremont. O godzinie 12 w nocy wy 
startował on do dalszej drogi. O 2.06 przybył 

domu mecenasostwa Galvoisier, wywo- 
łuje wybuchy śmiechu, bawi szczerze. 
Przyczynia się do tego wyśmienita gra 
p. Jasińskiej-Detkowskiej i p. Grolickie- 
go. Trudno .o doskonalszą, jako typy, pa 
rę małżeńską!.. Przepyszny jest i stary 
wyga, kamerdyner Walenty (W. Neu- 
belt), który również jest ponad wszelkie 

pochwały. 
Ale życie rodzinne jest tylko tłem, na 

którem tem jaskrawiej zarysowują się 
dwa całkiem odmienne typy niewieście, 
— dwa serca kobiece, przechodzące 0- 
gniową próbę uczuć macierzyńskich. 

Krystyna — to „jeszcze dziecko”, po 
siadające „ząbkujące serduszko”, ma zo- 
stać matką... Przygodna znajomość z ja- 
kimś egzotycznym Egipcjaninem, cudo- 
wna noc na plaży.. I oto życie jest zła- 
mane u progu, — ręka rozpacznie szuka 
rewolweru, serce czuje przerażającą pust 
'kę. Mające się narodzić dziecko, będzie 
przekleństwem, — śmierć, która jedynie 

może wyzwolić od ponurego, złamanego 
życia, nie stanie się tragedją dla niko- 
go: ojciec, jak dawniej, wciąż będzie 
śpieszył się na pociąg, matka będzie roz 
syłała swoje zaproszenia, — tylko już 
na papierze z żałobną obwódką... Nie- 
możliwe jest szare, bezbarwne, pokutni- 
cze życie, — niemożliwa szara, wstrętna, 
niesławna śmierć... 

Obok Krystyny wyrasta nieoczekiwa- 
nie postać „„Mademoiselle* — starej gu- 
wernantki, od dwudziestu lat poniewie- 
rającej się po cudzych domach, jak nieu- 
nikniony do pewnego czasu zużyty grat. 
Istota, bezbarwna, szara, zdaje się, po- 
zbawiona wszelkich głębszych myśli i 
uczuć, — coś rozpacznie bezosobowego, 

automobil marki Lancia z kierowcą Rene Sto- 

cket (Francja). Trzeci był wóz MG z kierow- 

cą Prestwichem (Anglja). O godzinie 8.40 rano 

kontrola wozów została zamknięta. Wszystkie 
wozy, które przyjechały później, jadą dalej 
już poza konkursem. 

stworzonego chyba tylko poto, aby oto- 

czenie miało na kim się pastwić, gdy na- 
dejdzie chwila złego humoru, — aby mia 

ło kim pogardzać... 
Stara, biedna guwernantka, która w 

życiu nie zaznała może ani jednej rados 
nej chwili, ma jedno ukryte marzenie, je- 
dną dziwną, śmieszną myśl, jedno palą- 

ce pragnienie: chce kochać dziecko. Ko- 

chać dziecko, poświęcić mu się bez za- 

strzeżeń, oddać się niewolniczo, posia- 

dać... O dziecku własnem marzyć już 
nie może, — chce więc posiadać dziec- 
ko obce, któreby mogła uważać za swojz. 

Mademoiselle Boutin zapomocą zręcz 
nego podstępu i kosztem wielkich otiar 
materjalnych ratuje Krystynę, stwarza 
warunki, w jakich dziecko się mogło uro- 

dzić, nie zwracając niczyjej uwagi (na- 

wet rodziny, która się nie domyśla c 

przeżyciach Krystyny), a wreszcie, kie- 
dy widzi, że Krystynę, powracającą do 

"rodziny po dłuższym pobycie na wsi, 
'znów porywa puste, błyskotliwe życie, 
— odjeżdża, aby się poświęcić „swemu'* 

dziecku... : 
Kobieta, która ma dziecko i traktuje 

je, jako straszliwą zawadę w życiu, od- 
daje dziecko kobiecie, która dzieci mieć 
nie może, dla której dziecko jest wszyst- 
kiem w życiu... 

Czy mamy się śmiać z instynktu ma- 
cierzyńskiego, zarysowanego przez De- 
val'a w sposób tak karykaturalny? Czy 
mamy potępiać Krystynę, w której in- 
stynkt macierzyński jeszcze się nie obu- 
dził, ub która może jest pozbawiona te- 
go instynktu?... 

Nie! Powinniśmy _ przedewszystkiem 
głęboko się zamyšleč... 

(UW _WIRZE STOLICY 
POCHYLENI NAD PRZESZŁOŚCIĄ 

W iluż to dworach są jeszcze piękne ma- 

honiowe meble pomalowane brzydką czarną 

farbą — to żałoba popowstaniowa. A któż ze 

starszych ludzi nie ma bezpośrednich, osobi- 

stych wspomnień z 63-go roku, kto z nas nie 

znał, nie rozmawiał z człowiekiem, co w 63-cim 

roku żył, patrzał, rozumiał... Powstanie stycz- 

niowe jest nam bliskie, bo dowiadujemy się o 

niem nie z książek, nie z pisanej histerji. 

Znany był w Lubelszczyźnie wesoły oby- 
watel — pan Czarnecki. Gadatliwy bez miary, 

co opowiedział, to kiamstwo napewno. Był sta 

ry, ale nikt nie wiedział, ile tam ma dokładnie. 

I oto po wojnie, gdy pan Czarnecki zbankru- 

tował zupełnie i nie miał z czego żyć — wy- 

stąpił z rewelacją, że jest powstańcem, że na- 

leży mu się mundur i pensja 125 zł Nikt 

nie uwierzył, ale władze sprawdziły, okazało 

się, że niema żadnych wątpliwości, pan Czar- 

  

: necki jako 16-letni chłopak ucieki z domu, wal- 

. czył w lesie, został ranny i szczęśliwym tra- 

fem Moskale nie pochwycili go w ręce. Wró- 

cit do domu, nakazano mu surowo milczenie. 

Przez 60 lat terkotał bez przerwy, a o powsta- 

niu nigdy słówkiem nie wspomniał... 

Na Ukrainie nie było powstania, ale eby- 

watelstwo sprzyjało Królestwu, Moskale użyli 

starego środka: podburzyli chłopstwo. Zaczę- 

ły się dzikie rewizje, dwóch żandarmów i ca- 

ła wieś — 5000 ludzi — przychodziło do dwo- 

ru, sprawdzić czy niema broni. W Demidówce 
ktoś zrobił donos, szukane więc gorliwie: po- 

pruto wszystkie meble — nic, zerwano pedło- 

gi — rozwalono Ściany — nic, dom się zawa- 

lił — dopiero wystawiono obywatelowi świa-- 
dectwo, że błagonadiożnyj. 

Przed każdą wsią stały z pikami i kosami 

warty chłopskie, nie puszczały żadnego Polaka 

bez okazania paszportu. W Podwysokiem za- 

trzymano szlachcica, pokazuje papiery, wszy- 

scy strażnicy niepiśmienni. — Wołać Stefana, 

on gramotnyj! Szukają Stefana, leży. pijany. 

Ani się go dobudzić. — Trudno, musisz zacze- 

kać, aż Stefan otrzeźwieje! Czekał szlachcic 

18 godzin. 
Moskale podejrzewając całe obywatelstwo, 

spędzili wszystkich ze 150 wiorst naokoło do 

Winnicy. W więzieniu zabrakło odrazu  miej- 

sca, wyrzucono z żydowskich zajazdów meble 

i ulokowano tam przybyłych. Po paru ty- 

godniach, gdy wszyscy sowicie się opłacili, 

wypuszczono ich. 

W Sokołowie stoi na rynku pomnik w 

tem miejscu, gdzie powieszono bohatera Pod- 

lasia, ostatniego zbrojnego powstańca — księ- 

dza Brzózkę. I w Sokołowie jeszcze żyje 80-cie 

paroletni żyd, co jako pejsate chłopczysko stał 

w tłumie wtedy — podczas egzekucji... 

Staruszka, co 85 lat mieszka w Warsza- 

wie opowiada: „w 63-cim mieszkaliśmy — па 

ulicy Dolnej, tuż obok tego domu, gdzie teraz 

tablica, że tam był Traugutt. Spokojniutka by- 

ła Warszawa, latałam po ulicach, nigdy mi de 
głowy nie przyszło, że tu, o dwa kroki, siedzi 

wódz powstania; i nikt na naszej ulicy nie 

podejrzewał. Pewno spotykałam Traugutta, że- 

bym to wiedziała, że to on...“ 

Najdziwniejsze powstanie na Świecie: w 

jednej stolicy dwa rządy, dwie władze. Co za 
nadzwyczajna konspiracja! Wojsko ukryte w 

lesie, wodzowie na strychu... i ta garstka sta- 

wiała czoło tej olbrzymiej Rosji. Karol 

  

  

W artykule wstępnym „Czasu* z Niedzieli 

22 stycznia czytamy taki passus, — o powsta- 

niu 63 r. 

Konjunktura wewnętrzna była jak najgor- 
sza — wobec świeżego uwłaszczenia włościan. 

Wynika z tego, iż „Czas* sądzi, że uwła- 

szczenie włościan w Królestwie odbyło się 
„Świeżo* przed powstaniem. Takie poglądy 

wypowiada organ niegdyś Stanisława Koźmia- 

na. Odbył się oto w Krakowie odczyt p. Bo- 

cheńskiego, o którym „Czas* nie wspomniał 
ani słówkiem. A jednak ten młody człowiek 
napewno pouczyłby redakcję „Czasu* kiedy 

przyjechali do Królestwa Milutin, ks. Czerka- 
skij i Samarin i że nie można dezorjento- 

wać się datą lutowego edyktu 1861 r. 

  

  

Galsworthy chory 

LONDYN. PAT. — Zmakomity (pisanz 
angielski sir John Galsworthy, leureat ze- 
szłorocznej nagrody Nobla, ciężko zapadł 
ma. zdrowiu. 

i 2 

Sztuka Laval'a jest šwietnie napisa- 
na i jest niezwykle sceniczna. Gra ar- 
tystów jest tego rodzaju, że trudno 6 
niej coś powiedzieć: trzeba ją widzieć, 
aby szczerze się rozkoszować, czując 
głęboką wdzięczność do artystów za tak 
rzetelne przemyślenie ról i tak inteli- 
gentne wykonanie. 

Pani J. Žmijewska, jako Mademoisel- 
le, dała tak wyrazistą postać, tak mi- 
strzowsko połączyła niemal odražającą 
sztywność bezbarwnej guwernantki z 
przepięknym, spalającym ją ogniem we- 
wnetrznym, — że już dla niej jednej 
warto zobaczyć sztukę. 

Pani Niedźwiedzka wydobyła z Kry- 
styny tyle życia, tak subtelnie wycie- 
niowała rolę, tak dokładny dała przekrój 
duszy kobiecej, — że pod wrażeniem jej 
gry możnaby było napisać całe studjum 
o kobiecie. 

Na jeden tylko zarzut możnaby było 
pozwolić sobie, —zresztą nie pod adre- 
sem utalentowanej artystki, lecz reżyse- 
ra: czy scena oglądania żurnali mód 

wymagała aż tak gruntownego rozbiera- 
nia się? Niema dwóch zdań: obraz jest 
prześliczny, ale czy to nie zalatuje cał- 
kiem niepotrzebnie kabaretem?.. 

Dekoracje p. W. Makojnika — wspa 
niałe!.. 

Wniosek: „Mademoiselle* jest świet- 
ną pozycją w repertuarze Teatru Wiel- 
kiego. 

W. Charkiewicz.



---Habs, 

  

Saurer obejmuje komunikację w Wilnie 
WILNO — Sprawa komunikacji au- 

tobusowej weszła — jak się zdaje — na 
nowe tory. Mianowicie przybył do Wiina 
dyrektor Saurera na Polskę inż. Rene 

który natychmiast wszczął z 
magistratem rozmowy na temat umowy 
dzierżawnej. 

Wobec przybycia inż. Habsa załatwie 

Aresztowanie ieśniczeg 
WILNO. — W nadleśnictwie wileńsko - 

trockiem ujawniono ostatnio nadużycia, jakich 

się dopuszczał leśniczy z obwodu nowowilej- 

skiego Montarewicz, zatrudniony w Iešnic- 

twie od przeszło 10 lat. 
Prowadżąc gospodarkę w powierzonych 

miu lasach ciągnął z tego zyski dla siebie, wy 

nie sprawy komunikacji miejskiej prze- 
ciągnie się cokolwiek, bowiem — jak 
słychać — nawet wyznaczone na czwar 
tek posiedzenie R. M. zostało odwołane. 

Na posiedzeniu tem  (nadzwyczaj- 
nem) miała zapaść decyzja zerwania tu- 
mowy z dotychczasowym  koncesjonar- 
juszem. 

  

kazując przed władzami fikcyjne rozrachowa- 

nia. Gdy go zawieszono w czynnościach Mon 

tarewicz przyrzekł spłacać zdefraudowane su- 

my. 

Z uwagi jednak, że jednocześnie czynił 
on przygotowania do ucieczki, został artszto- 

wany i osadzony w więzieniu. 

  

Koniec Karasiewicza 
Onegdaj w) mocy w pobliżu Domanie- 

wicz na granicy pdlsko-rosyjskiej szaliała 
samieė — błogosławieństwo przemytników 
W jej śnieżnym tumanie nie nie dojrzysz, 
w jej wyciu nic mie usłyszysz. A jednak 
czuwający patrol KOP. dosłyszał, Nim 
wszakże nadbiegł, odglosy strzałów meich- 
ły. W śniegu leżał ciepły trup. Rawiolwer 

wystnzelony trzymał w dłoni, Cztery rany 
zakrwawiły śnieg, który lepił się świeżem, 
ezerwonem błotem. Cztery ramy i wystrze- 
tony magam: była więc walka. Latarki e- 
lektryczne zbadały twarz tnupa. To Tiele- 
ga Karasewicz. 

Oto jego historja. [Przed kilku latty ma- 
zywał się Piotrem Tielegą i w powiecie 
mołodeczańskim uwisażano go za majzdol- 
niejszego hromadowica. To mu nie wystar- 
ezało. Puajgnął wybić się i zastynąć. Zmła- 
lazł się w Mińsku, pod opieką Raka-Michaj 
łowskiego i innych wodzów: hromady, zbie- 
glych z Polski, W Mińsku odbywa przecja! 
ne studja polityczno - agitatorskie, ćwiczy 
się w służbie wywiadowczej i wyedukowa- 
ny otrzymuje przydział do Połocka, skąd 
wywiad sowiecki obejmuje Łotwę i pogra.. 
niczne polskie powiaty. Z Połocka sięga 
wyżej — do Dyneburga, z Dyneburga о- 
trzymiuje rozkaz wyjazdu do Polski. Po- 
wiał wołożyński, nowogródzki j baranowie 
ki stają się polem jego działalności, której 
celem jest. tworzenie jaczejek białorusko- 
komumistycznych. Czas jakiś wichrzy, śle- 
dzony Lecz nadchodzi moment. Tielega wy 
czuwa niebezpieczeństwo i ratuje się. No- 
eą, gdy mad Domaniewiczami "ozpętała się 
sniezyca, postanawia przekrašė sie do Ro- 
sji. Patrol sowiecki nie zma go i strzela. 

  

   
ZDROWIE 

=| BIAŁY 
Nareszcie coś czystego i jasnego, 
męczy, nie szlocha i nie jęczy, nareszcie nie żałobne nabo= 
żeństwo, lecz coś, co raduje, krzepi, 

„bywa się wesele słońca z najpiękniejszą góralską ziemią. 
Ruch, życie i jasność, 
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Kl. 
Marja Bruchnalska. Ciche bohaterki. Udziai 

kobiet w powstaniu styczniowem. Wyd. Tow. 
św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowem. 
Wychodzi zeszytami. 

Trzeba ze szczególnem uznaniem podkre- 
ślić inicjatywę wydawniczą Tow. Św. Micha- 

e 

ła Archanioła, które pragnąc uczcić 70-lecie 
powstania styczniowego, przystąpiło do druku 
monografji p. Marji Bruchnalskiej na temat u- 
działu kobiet polskich w powstaniu 186. r. 

Pani Bruchnalska, maiżonka znakomitego 
Profesora Wilhelma Bruchnalskiego, od szere- 
gu lat zbierała materjały, Gotyczące udziału 
kobiet w walkach i pracach, dążących do 
wyzwolenia Polski i,  syvomadziła niezwykłą 

iłość dokumentów, fotogratj i portretów bo- 
haterek narodowych. Z inicjatywy i pizy bar 
dzo czynnym udziale pani Bruchnalskiej zosta- 

© zorganizowane we Lwowie Muzeusr: Zasłu- 
żonych Polek (Ossoliiskich, !1), kolekcja zaś 
portretów zasłużonych Polek była wystawiana 
na Powszechnej Wysławie k1ajowej w Posna- 
niu. P. Bruchnalska, pochodząca z naszych te- 
renów, ; szczególnym sentymentem obdarza- 

jaca Litwę (o, nie kowieńską!) parokrotnie 
Przyjeżdżała do Wilna i tu badała akty archi 
walne i zbierała tradycje ustne. Niema więc 
w Polsce osoby bardziej powołanej do skre- 

ślenia dziejów walk i ofiar kobiety polskiej. 
To też nie powinno być w Polsce, ani je:śnej 
inteligentnej Polki, któraby nie zaprenunierowa- 

ła dzieła p. Bruchnalskiej, wychodzącego zcszy 
tami. Zeszyt pierwszy już się ukazał; takich 
zeszytów, zawierających po 48 stron, będzie 
około 20. Cena zeszytu zł. 1,50. Dla płacących 
zgóry są ulgi. Całość uwzględni około 300 na- 
zwisk kobiet i będzie zawierała około 350 ilu- 
stracyj. 

Treść dzieła: |. Demonstracje polityczne, (Nabożeństwa, pielgrzymki, żałoba narodo- 
wa), Il. Komitety niewiast (w Warszawie, Kra kowie, Lwowie i in. miastach), Il Kobiety, wal 
<zące Z bronią w ręku. IV Kurjerki. V Pielę- gniarki w szpitalach i lazaretach. VI Zakon- 
nice. VII Matki, siostry, żony bohaterów. 
VIII. Bohaterstwo polskiego dziewczęcia. 1X. Kobiety Królestwa. X. Kobiety Litwy. XI Ko- 
biety Galicji XII. Gospodarność,  rządność. XIII. Kobiety wiejskie. XIV. Żydówki, xy. Ode 
žwy. XVI. Martyrologja. 

..Jeszeze raz podkreślamy wyjątkową war- 
tość rozpoczętego wydawnictwa, zaznaczając, 
iż Poza prenumeratą książki nie można 
będzie dostać, gdyż w handlu księgarskim nie ukaże się wcale. Dlatego też należy ją zapre- 
Aumerować. Dochód pójdzie na utrzymanie 
wielkich Zakładów wychowawczych w Miejscu 

towem. Konto P.K.O. Nr. 405,570. 

SŁONCE — 

oto główni bohaterowie filmu 

P 

W. KIEĖWLICZ i S-ka 
Wilno, Mlckiamicza 19, tel. 146 

sprzed*ż 

w Ę E L GORNO- 
* ŠLĄSKIEGS 

KONCERNU GIESCHE SP. AKC. 
Dostawa natychmisstowa w szczelnie 

zaplombowsnych wozach, 

Trockis zajączki 
P. St, Wiańkowicz jnie był nigdy w ży- 

ciu w lešnietwie oltockiem, naležącem do 
nadleśnictw a Trockiego. P. St. Wańkowicz 
nie poluje od czterech lat. P. St. Wańko- 
wiez mie piastował nigdy urzędu redaktora 
ani administratona „Słowa'*. Mimo to o- 
kazało się, że dmia 13 listopada r, 1932 
upiolował w lasach ołtodkich zajączka war- 
tości 1 zł. 50 gr. Mimo to okazało się, że 
jest nietylko redaktorem i admihistrato- 

rem „Slowa“, ale dla wzmocnienia „redak- 
torem administracji Słowa”. Albowiem 
dnia 17 stycznia 1933 r. p. St. Wańkowicz 
otrzymał pismo z dixoma wielkiemi pieczę- 

ciami madleśnictwia trockiego: „Do p. St. 
Wańkowicza, redaktora. administracji Sło- 
wo“... id, z asygnatą ma upolowanego 
przezeń w lasach oltockich zajączka za 1 
zł. 50 gr. 

"Teraz p. St. Wańkowicz nie wie, czy on 
ma zajączika, czy nadleśnictwo. 

— Zbłądziłem — myśli Tielega— to 
napawmo Polacy. Wpadłem w zasadzkę, 

I raz po raz wali z rewolweru. 
Jalkie życie, taka śmierć. 
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nareszcie coś, co nie 

pociesza i nareszcie od- 

(©) Kornel Makuszyński, 
zanotujcie powyższe słowa wraz z postanowieniem 

obejrzenia tej 

perły kinematografji polskiej 
z gronem najbliższych 

ERZZŻCZRE CK Do OS 

że Związku Peowiaków 
Ostatnio odbyła się w lokalu cukierni 

Wilnie. 
Pierwsza tego rodzaju 

nadzwyczaj udatnie. Zabawę zaszczycił swą 
obecnością p. Zygmunt Beczkowicz, wojewo- 
da wileński. Publiczność przybyła tak licznie, że lokal ledwo mógł pomieścić rozbawionych gości. Muzyka 1 p.p. leg. dopisała i zadowo lila wszystkich obecnych, za co należy się jej specjalna wzmianka. Również dobry i smacz- ny bufet, po nader niskich cenach, urządzony 
staraniem pań peowiaczek i żon peowiaków 
w dużej mierze przyczynił się ,że publiczność 
tak długo i dobrze się bawiła i wyszła mile 
wspominając swój pobyt na zabawie u peo- wiaków. Zabawa przeciągnęła się do bialego 
dnia. Dochód z zabawy przeznaczony  zestał na rzecz bezrobotnych peowiaków. Wszystkini tym, którzy przyczynili się do powiększenia do 

> składa tą drogą gorące podzię- 
owanie. 
W dniu następnym zwyczajem staropolskii:; 

celem bliższego poznania się członków i 16% 
rodzin urządzit zarząd Kola POW oplatek w 
lokalu BBWR użyczonym gościnnie, dzięki u- 
przejmości pana posła Dobosza. 

W opłatku wzięli udział pan wojewoda Zyg 
munt Beczkowicz, pozostając wśród peowia- 
ków przez dłuższy czas; ponadto w charakte- 
rze gości przybyli: b. min. ob. Witold Stanie- 
Wicz, prezes okręgu związku POW, starosia 
grodzki ob. Kowalski, członek zarządu Okręgu, 
komendant P. P. na miasto Wilno p. Izydor- 
czyk, członkowie Związku Legjonistów oraz 
innych organizacyj b. wojskowych. Peowiacy 
wraz z rodzinami zebrali się licznie. 

Na wstępie wygłosił okolicznościowe prze- 
mówienie b. min. ob. W. Staniewicz, nawiązu- 
jąc do miłych wspomnień z lat dziecinnych, 
związanych z lokalem BBWR, w którym jako 
młody chłopiec poznał Komendanta. Następnie 
wspomniał czasy wspólnej pracy peowiackiej, 
i poświęcił kilka gorących słów tym zasłużo- 
nym kolegom, dla wspólnej sprawy, którzy o- 
deszli od nas nazawsze. Kończąc przemówie- 
nie,, złożył na ręce wojewody Beczkowicza, ja 
ko przedstawiciela Rządu, najlepsze życzenia 
rozwoju Polski i najszybszego wyjścia z kiy 
zysu, i wzniósł toast na cześć Pierwszego 
Marszałka jPolski, Józefa Piłsudskiego, który 
zebrani entuzjastycznie powtórzyli. W dalszym 
ciągu przemawiał ob. T. Nagurski, składając 
podziękowanie panu wojewodzie za jego ser- 
deczne ustosunkowanie do Związku. Ostatni 
zabrał głos prezes Koła ob. Niekrasz, podkreś- 
lając zasługi położone dla Związku przez min. 
ob. Staniewicza i ob. T. Nagurskiego. Opłatek 
przeciągnął się do późnego wieczora, a czas 
upływał szybko, mile i wesoło na towarzy- 
skich rozmowach, urozmaicany śpiewaniem ko 
lend i pieśni legjonowych. 

Na zakończenie dla upamiętnienia pierwsze 
go opłatka peowiaków odbyła się wspólna fa- 
tografja. 

„Czer 

impreza wypadła 

    All Kry 

złożenia w grcbach rodzinnych. 

b. sędzia i obywatel ziemski pow. Mołodeczzńskiega 

zmarł po długich i ciężkich cierpienisch w dniu 22 stycznia 1933 r. 

Eksporticja odbędzie się we wtorek dnia 24 b. m o godz. 10 z domu 

żsłoby przy ul. Sierakowskiego 21 na cmentarz w maj, Daubuciszkach @1а 

O czem zawiędamiają pogrążeni w smutku, 

SZŁO OKO 

    czyński 

      
     

     

  

SIOSTRA I SZWAGIER 

    

KRONIKA 

  

DTS 
WTOBEK 

Dzi: 24 

Tymoteusza 
jutro 

Nawr, św. P. 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLC - 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE: 

Z DNIA 23 STYCZNIA 

Ciśnienie średnie: 780. 
Temperatura średnia: —17. 

Temperatura najwyższa: —14. 

Temperatura najniższa: —19, 

Opad: šlad. 

Wiatr: północno - wschodni. 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: ramo drobny śnieg. . 

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

Wschód stofics g. 7,42 

Zachód słońce g 14,57 

Po pogodnej nocy dniem zachmurzenie u- 
pogodzeniami. NG : ii ы 
тгб2. Slabe wia- TOStwie grodz.iem uformowualy się scm sje 

miarkowane, z większemi roz) 
cą silny, dniem umiarkowany 
try poółnocno-wschodnie. 

  

— Od Administracji. — 

stkim zalegającym w opłacie. 

URZĘDOWA 
— Prezes Izby Kontroli Państwa p. Jan Spodzianki dla Wilna. Wielką Redutę Karnawa- drewniane, w r. 1914 

Pietraszewski wyjechał w dniu 23 stycznia br. łową па @. 1 lutego (wyłącznie za zaprosze- ny, 
do Warszawy w sprawach służbowych 

MIEJSKA 
— MIEJSKA Kow!śJA DYSCYPLI- artystyczne. Doskonała orkiestra. Szczegóły у — 

NARNA. Przewodniczącym komisji dyscy ogłoszeniach i 

plinarnej ma rok 1933 został mianowany 

sekretarz R. M. p. Dziewicki, 
— PRZEGLĄD SANEK DOROŻKAR - 

— SPRAWA B. KOMENDANTA WA- 
LIGÓRY. Jak się dowiadujemy, komisja 
powołana do zbadania gospodarki p. Wali- 
góry w siiraży ogniowej, po zorjentow' aniu 
się w zebranym materjale, miała postawić 

Ognisko strzeleckie na 
górze Zamkowej 

Ku uczczeniu grobów powstańczych było 
rozpalone. Ku uczczeniu światłem i ciepłem 
bojowników 63 roku, co mroźne i ciemne no 

A ce styczniowe spędzali w lesie, osaczeni w pu 
4 szczach, z dubeltówkami myśliwskiemi w rę- 

kach i z przeświadczeniem nieuniknionej śmier 
ci za ojczyznę w duszy. 

Na przeczystym, pierwszym tej zimy, Śnie- 
gu, na Górze Zamkowej szerokiem półkolem 
dokoła grobu Sierakowskiego, paliły się jas- 
nym płomieniem stosy grubych bierwion, Što- 
sy ofiarne. Strzelcy w mundurach stali szerega 
mi dokoła ognisk i śpiewali pieśn powslan- 
cze, te same, co przed siedemdziesięciu laty 
pbijały się echem o stare sosny i dęby na- 
szych lasów. Dziwnie brzmiała w ustach mio- 
dziutkich żołnierzyków - obywateli _ bolesna 
skarga powstańcza: — Zgasły dla nas nadziei 
promienie. Dziwnie, — а# niesamowicie, ale 
nie rażąco. Czuło się w tej pieśni ofarę składa 
ną cieniom tamtych, czuło się prawie dotykal- 
nie, że ich duchy są tu gdzieś blisko, że prze 
latują nad płonącemi ogniskami, grzeją się i 
nasiąkają ognistą jasnością, odposępniają się i 
ulatują w górę, uspokojone. Mogiła powstań- 
cza tonęła w zielonej Świerczynie,, paliły się 
znicze tuż przy krzyżu, a krzyż oświetlony 
mocno uwypuklał sę na tle nocy i czerniał po 
ważnie, jakby zamyślony czegoś, ale nie groż 
ny. Stróżowały przy nim dwa sztandary: strze 
lecki i harcerski. 

Harcerze przyłączyli się do hołdu strzelców. 

  

GRUZLICĘ KRZYWICĘ ZŁĄ P-+ZEMIAKĘ 
MAGERII u dzieci i dorosłych 

Leczy zauiersiący czynniki witaminowe 

  

    
  

  

Magistra A. BUKOWSKIEGO. 

Wystrzegać się bezwaricšcio vych remiesiel 
i peśladcv nictw.     
  

ma kom, dysc. wniosek o wydalenie go ze Publiczności było bardzo mało, za mało, nikt służby miejskiej. Dochodzenie przeciwko jakoś nie przeczuł, ile pięknego nastroju wy- 
p. Wuligórze toczyło się jak wiadom» od dobędzie ea A CE sposobu ucz- Ž z > > Ь z obcią- SZenia poległych dziadów: gnisko i pieśń 
row m R chóralna. Przemówienie byłe jedno tylko; krót «jący FUNDUSZ ^ 0 CTWA POL- kie > komendanta _ wileńskie- = SZKOLNI! Ze z go podokręgu, Ptaszyńskiego. Tego samego SKIEGO ZAGRANICĄ. W dniu 25 

bm. u p. prezydenta miasta odbędzie się 
zebranie sekcji propagandowej i finanso- 
wej Wojew. Komiteiu Zbiórki na Fundusz 
Szkolnictwa Polskiego zagraaicą. 

— J. E. Skiwski na Środzie Literackiej. 
Jutro gościć będzie Związek Literatów przyjeż 
dżającego na specjalne zaproszenie z Poznania 
znakomitego pisarza Jana Emila Skiwskiego, 
autora świetnego tomu krytyk „Poza wieszcz- 
biarstwem i pedanterją" oraz znakomitych stu 
djów o Chestertonie, Zegadłowiczu, Dmowskim 
i in. Skiwski, jedno z najtęższych dziś piór li- 
terackich w Polsce, mówić będzie na temat: 
„Nasze kłopoty literackie: brak wielkich pro- 
blematów*. Na tejże Środzie obecny będzie 
znany poeta poznański, kierownik literacki Ra 
dja poznańskiego, Zenon Kosidowski. 

Początek o godz. 8,30 wiecz. Wstęp 1 zł. 
dla nieczłonków. 

— KOMISJE CENNIKOWS. Рг:у Sta 

dnia Strzelec wystawił wartę honorową na L- 
licy Ofiarnej, u tablicy pamiątkowej, na miej 
scu :dawnych moskiewskich egzekucyj. 

— о — 

Oświadczenie 
W nrze 259 „Słowa” p. > „Sł Esquire umieścił 

opisy swych wrażeń z nad Dźwiny pod tyt. 
„Na nowym szlaku”. Bezstronny  obserwaior między innemi pisze: „Na horyzoncie tu i 
ówdzie wystrzeliły wieże kościołów. Kościo - ly te, jeden do drugiego bliźniaczo podobne, 
są owocem pracy i działalności znanego ks 
Borodzicza“... 
„W tydzień później ukazało się w „Kurjerze Wil. „Sprostowanie“, w którem anonimowy „J. M. z pod Mior* czyni zarzuty p. Esgu. i rzuca oszczerstwa na ks. kanonika Józefa Borodzicza, b. naszego proboszcza... że jako- by on „tylko jeden kościół i siedem kapli- 

czek zbudował i 

Uprzedzamy na- stamwiciele konsum. 
szych sz. sz. prenumeratorów, że z. dniem 1 lu poszczególnych bi. 

A = RZEERSRZOWENEANNNNSKANZNWANAA tego rb. wstrzymujemy wysyłkę pisma, wszy- 

ai R czci tyle ludzi“.. 8 raw jest, że „ K Е cennikowe, dia амукыю т ; нежвте) po- zef Вогой:ісгаиіша'ошаі ‚,туік}о\э]е';Ё:°П||‘‹(оёс]і(с;1 trzeby. W skła: vcn k m.syj weSi przed „Z desek" i kaplic 7*, Natomiast prawdą jest, ów, producentów i że ten kapłan wybudował piękne kościoły: w r. 1902 — w Žošlach murowany, w r. 1902 -— w Kluszczanach drewniany, w r. 1907 — w BALE 1 ZABAWY Miorach — murowany, w r. 1908 (na wygna- niu) — w Rybińsku — murowany, w r. i909 
ё A 9 as 

Kino „Rewja“ przygotowuje dwie nie k Myszkirie nad Wei) 

— w San Remo-murowa- 

    

aplice w Lubimie i 

w-r. 1927 — kościół w Leonpolu — muro- miamD 1 Populatna Zabawę fabóczną Wil ZW: w Bogudziękach, . Bobolowie, Potaszni, 4 łego dia ważysteich, Liczne - urozełkioia. Warapowi ank аааа ION = i /y, w r. 1930 w Drui św. Antoniego — drewniany, ksóry afiszach. został przeniesiony do Wiaty, w r. 1931 kapii- Zaproszenia wydaje Dyrekcja Kina Rewja €€. 16 Oblatowie — drewnianą. A więc 12 ko- 
codziennie w godz. 11—1. Tel. 14-05. W ao PIC Ponadto w r. 1932 ks, Borodzicz odnowił gruntownie kościół TEATR I MUZYKA 

) 
w Miorach i . zaopatrzył УЕ ое komos odaje do iednicjsze kości y a Poraj BB i 3. bm, | — Teatr Wielki na Pohulance. Dziś we ad: Bio I wiadomości, iż w BOA ad sanek Wtorek 24 1. po raz trzeci jedna z najświet- ay Janie zaprosili ks, Borodziczą na tok 1, 4 i 6 lutego odbędzie się przegląd sa niejszych komedyj przyszły do zbudowania kościołów w Prze- 

dorożkarskich na rynku kabwaryjskim. 
— ZAPASY 

z kostki kani 
cementowni nie 

  

  

„yrabia się odpowedn e ceziełk! 

Ułożone w roxu 
klinkieru na uw. Zamkowej « Wielkiej ile- 

jak stwierdza 
sekcja technu::na dotychczas wytrzymały 

"kazuje dużą 

tonowy ma u. Wiussk e, 

próbę. Szczezórwie kl ale 
odpormość mia zmiany atmosferyczne. 

KOSTKI KAMIENNEJ, 

Jak wiadomo, magistrat przystąpi ua wio- sunku rodziców do dzieci, ich wychowanie, 
snę do układania na ul. Zawalnej koło szpi Ma BY do dziecka i 

а # rski róbaego odcinika jezdni wej młodej ‹ 
= I a W M okócnej уу współczesności. Świetna 

jakiej na ul. Piłsudsk:egv 
grupowany jesc kami:ń z zapasów ktorego 

GŁADKIEJ JEZDNI. — 
ub'ez ym odejuk: jezdni z stawienie „Car Iwan Groźny”. 

8 wspolczesnego repertuaru 
„Mademoiselle“, ktėreį problem budzi najžyw 
sze zainteresowania. Aktualne zagadnienia sto- 

brodziu, Dalekich i 
madzą. % 

Rze a potwierdzenie powyższego, 
šci žycio YIelu depesz gratulacyjnych: kn g A „Do PW. X. Kanonika Jėzefa Borodzicza Ва Jadwigi -Zmiiew- w Leonpolu. Nie mogąc przybyć osobiście na skiej w roli tytułowej, w otoczeniu _C. Niedź- gtyggystości poświęcenia odbudowanych  ko- wieckiej, I. Jasińskiej, Stanisława  Grolckego, Połazńi i Leoapoė iais) Pogudziekach, śni » LS Pośpiełowskiego tworzą do Kanonikowi słowa szczerego uznania ma boa. Ee mai US nej pracy. Przyjmijcie zapewnienia, że czy w dniach radosnych, jak dziś, czy w dniach cięż kich, myślą i sercem jestem z Wami 

Bohiniu i  materjał gro- 

oto jedna z 

dziewczyny, 

wieczorowe  przed- 

— $ teatr objazdowy teatrów miejskich ; a я ZASP w "Wilnie. Dziś we włask 24.1. zakoń. (>) Józef Piłsudski, Marszałek Polski”, czenie trzeciego objazdu wileńskiego zesporu Byliśmy świadkami nietylko budowy w Baranowiczach dana będzie świetna sztuka tych kościołów i kaplic, ale i ciężkich okoii- Gabrjeli Zapolskiej „Panna Maliczewska" w  Czności, w jakich je budowano za caratu: za 
wykonniu Ireny Ładosiówny, E. Glińskiego, $. budowę kościoła w Miorach i odpieranie ru- — ŚLIZGAWKA NA ULICACH, Ulice Zielińskiej, W. tanisławskiej, B. Loedla, M. Ko Syfikacja ks. Borodzicz był skazany na 3 lata 

spadziste jak Wielka Pohulanka, 
na, nie mówiąc już o stromych zjazdach 

Zarzęcz- czyrkiewicSza i Z. Elwickiego. więzienia, odbył 3 lata wygnania i zmuszono 
We środę dnia 25 I. „Panna Maliczewska" £0 wyjechać zagranicę. 

EL s El; % "dniki Odegrana będzie jeszcze w Lidzie w Ognisku Nieprawdą jest też, że „J. M. z pod Mior“, ma przedmieściach, jeśli chodzi o chvdniki, Eda i gni natomiast jest prawdą, że”,j. M.” Fest E 
m Teatr muzyczny Lutnia. „Róże z Flory- Drui“. I on odsiadywai karę za wywrotową 

są madal w zaniedbaniu. O trochę piasku 
trzeba tak długo prosić! Również niesprząt 
nięty jest przejazd na moście Zielonym. 
Wczcraj około godziny 3 pp. 

łowy. 
— WILJA ZAMARZA, -— Wskutek na 

silenia mrozów, praw e cała Wjłja w prze- 
biegu swym przez m'asto pokryła się 10- 
dem. Tafla wody widoczna jest 
koło elektrowni i wzdłuż ul 1 Baterji, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— 3-cie posiedzenie Naukowe - Wil. To- 
warzystwa Naukowo - Lekarskiego wspólnie 
z Wil. Towarzystwem  Otolaryngologicznem 
odbędzie się dnia 25 bm. o godz. 20 w sali 
własnej przy ul. Zamkowej nr 24 z następują 
cym porządkiem dziennym: 

1) Pokazy chorych z Klinik: Otolaryngo'2- 
gicznej USB; 2) Doc. dr. Wąsowski; Gruźlica 
krtani na podstawie materjału Klinki Otolaryn- 
gologicznej USB; 3) Dr. Berlinerblau: Nowy 
sposób leczenia chronicznych ropni ucha Środ 
kowego. 

— Estetyka otoczenia. — Odczyt pod tym 
tytułem wygłosi p. Czesław Wierusz - Kowal 
ski w dniu 26, bm. o godz. 8 wiecz. w lokału 
Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet (Jagiel- 
lońska 3 m. 3). Goście mile widziani. 

— Wileńskie Towarzystwo Filozoficzne. W 
środę dnia 25 stycznia rb. o godz. 8 wiecz. od 
będzie się w lokalu seminarjum filozoficznego 
Uniwersytetu posiedzenie sekcji dydaktycznej 
Towarzystwa. Wstęp dla członków i wprowa 
dzonych gości. 
< Resursa Rzemieślnicza w Wilnie zapra- 
sza rzemieślników, oraz sympatyków rzemiosła 
na odczyt z przezroczami zorganizowany Z o- 
kazji 70-letniej rocznicy opwstania styczniowe- 
go, który w dniu 25 stycznia 1933 roku o godz. 
20 w sali Resursy wygłosi p. Lucjan Krawiec, 
profesor seminarjum nauczycielskiego w Wil- 
nie. 

— Komunikat Związku Pań Domu.. Dnia 
26 bm. o godzinie 17 w sali Towarzystwa Kre 
dytowego (Jagiellońska 14) pogadankę pt. --- 
„Pranie tkanin białych lnianych i  bawełnia- 
nych* wygłosi Barbara Wołodźkowa. 

SZKOLNA 

— KURATOR OKRĘGU SZKOLNEGO: 
p. K.Szelągowski powrócił z Warszawy i 
objął urzędowanie. 

RÓŻNE 

INSTYTUT PSYCHO - TECH- 
NICZNY PRZY IZBIE RZEMTIE: „NI- 
CZEJ. Imstytut psycho - techniczny zosta- 
nie zorganizowany wkrótce przy Izbie Rze 
mieślniczej Zakupione będą jedynie mie- 
zbędne aparaty, z uwagi na szezuplošė 
funduszėw. 

— sząca się wielkiem powodzeniem doskonala 0- 2 O 
upadło tam peretka Falla „Róże z Florydy", której intere- dowicz z_Mior, 

kilka koni ciężarowych, tamując wuch ko- sująca treść, przepiękna muzyka jak również nowicz, Edward 

jedynie rowskiego. Nowe efektowne dekoracje i ko- 

dy". Dziś grana będzie w dalszym ci cie- robotę. 
Ч r : “ Sia Józef Korzeniowski z Leonpola, Jan Chwia 

Franciszek Saulewicz z Ware- 
c „Ed Kalinowski z Kluszczan, Jur- 

świetne wykonanie wywołują ogólny zachwyt fis Źwirblis z Żośli, Józef Olechnowicz z Bo- 
publiczności. Czołowe role w tej operetce zna bolewa, Wincenty Wincenty Apanasiuk z Za- 
lazły wybornych wykonawców w osobach: Starzyńcówa, Michał Zawadzki z Wiaty, Stani- 
Kulczyckiej, Gabrjelli, Dembowskiego, Szcza- sław Narutowicz z Potaszni, Witold * Jasiński 
wińskiego, Tatrzańskiego i Wyrwicz - Wich- z Oblatowa. 

stjumy J]. Hawryłkiewicza dopełniają artystycz 
" calości. W akcie ke — iai Pora Radio wiieńskie 
cenie akcji stanowi międzynarodowy konkurs 
piękności! Zniżki ważne. WTOREK 24 STYCZNIA 

Przedstawienie propagandowe „Lady , 11.40 Przegląd prasy; komunikat meteoro- 
Lie", We czwartek najbliższy odbędzie się o logiczny; czas; 12.10- Muzyka z płyt; 13.20 
godz. 8,15 wiecz. przedstawienie z cyklu pro- Komunikat meteorologiczny; 14.40 Program 
pagandowych. Wystawiona zostanie pełna hu- dzienny; 14.45 Opera komiczna (płyty); 15.15 
moru i werwy operetka Kollo „Lady Chic" z Giełda rolnicza; 15.25 Komunikat Wileńskiego 
udziałem ]. Kulczyckiej. Ceny propagandowe. Aeroklubu; 15.35 Pogadanka mvzyczna — wy 

3 głosi prof. M. Józefowicz; 15.50 Koncert dla CO GRAJĄ W KINACH? pre Płyty). Objaśnia Zofja Łowęska; 
REWJA — Ludzie za kratami. .25 „Rola szkół powsz. niżej zorganizowa- 

— łosi M. ki CASINO — Rajski piak. nych odczyt wygi Drzerzbicka; 

PAN—Niech żyje wolność! 
16.40 „Najstarsze drogi w Polsce" — odczyt 

LUA — Niebezpieczny romans. 
wygłosi prof. Mieczysław  Limanowski; 17.00 
Koncert, komunikaty, program na środę; 18.00 

HELIOS — Kochaj mnie dziś Koncert; 18.30 Wadomości bieżące; 18.35 Koz zaku 
+  ADRIA—Szary dom. maitości; 18.40 „Wspomnienia wspólnych walk 
HOLLYWOOD — Książe Dracula _ polsko-łotewskich" —- odczyt litewski; 18.55 Rozmaitości; 19.00 Codzienny odcinek powies- 

ciowy; 19.15 „Pogadanka radjotechniczna“ — 
„Niny. Pietmowny. wyglosi is Galski; 19.30 Ra o mu 

KRADZIEŻE zyce w radjo* — wygłosi R. owicz; —- 
WYPADKI I 19.45 Prasówy” dziennik: radjowy; * 20.00 Kon- 

— NAJŚCIE NA! MIESZKANIE. —Do cert muzyki lekkiej; 21.05 Wiadomości sporto 
mieszkania Br. Woroneckiej (Bakszta 2) we; ET" do Pa Z Jo2 zę 
wdarły się trzy kobiety, mające z mią po- go; 21.15 Koncert europejski (Jazz sym onicz- 

i i 1 20 val „ny i soliści); 22.15 Słuchowisko „Dramat jed kt osobiste i zdemolowały urządze. Ai noc ża A. Urbańskiego: radooniza 
» cji H. Hohendlingerówny; 22. uzyka tane- 
— ZATRUCIE. — Denaturatem ZAM B 22.55 Kaunas meteorologiczny, 23.00 

ła się 41-letnia Anna Szymaniec (Szeptye- Muzyka taneczna. 
kiego 16). Odwieziono ją do szpitala. 

— OKRADZIONE MIESZKANIE. — 
P.P. Nadziei Ruszczewskiej (Niešwieska 
7a), skradziono z mieszkania różne rzeczy, 
wartości 500 zł 

— WYRWANE ŁYŻWY. Na ul. Wi- 
wniskiego jakiś opryszek wyrwał łyżwy 
przechodzącej w tym czasie Marji Łuczew- 
skiej (Arehanielska 10). 

MOŁODECZNO 
— POŻAR. We wsi Karolinów gm. 

ostrawskiej powstały pożar zniszczył 16 
zabudowań wraz z inwiemnitarzem. westycje konsumcyjne"*. W. Skrzywan. Formy 

ŚWIĘCIANY Z a ki Próby PE 
л - JKA 4 icha- Ofii stwarzania kredytu przez banki. — J. Wi- 

= KRWIAIWIA BO: E AE es śniewski. Dyspersja > hurtowych. — M. Ka- 
ówika gm. janowskiej podczas bójki w do- jecki i L. Landau. Handel włókienniczy w Pol 
mu Jana Bohdziewicza rzucono palącą Się sce. Zarys struktury. — J. Buczkowski i |. 
lampą w: St. Kublisa. Wskutek ciężkich 0- Wiśniewski. Statystyka drobnych ogłoszeń w 
parzeń Kublis po godzimie zmarł. jednym z dzienników warszawskich. 

ŚWIATOWID — Przedziwne kłamstwo 

  

  

„Prace Instytutu Badania Konjunktur Go- 
spodarczych i Cen“ pod red. Edwarda Lipiń- 
skiego, zawiera następujące artykuły: 

E. Lipiński — Inwestycje produkcyjne i „in- 

Z SĄDÓW 
KRZYCZĄCY KOMUNISTA I ORYGI- 

NALNA DEMONSTRACJA. 

Manifestacje mogą być rozmaite. Koś- 
cisty Gamdhi protestował przeciwko impe- 
rjalizmowi angielskiemu długotn*ałą gło- 
dówką, naśladował zaś go z dość pomyśl- 
nym rezultatem warszawski gazeciarz itp. 

Znamy na bruku wileńskim 27-letni ko- 
munista Józef Jodko poprostu położył się 
ое placu Łukiskim i kazał eskortującym 
go policjantom wodniieść siebie na rękach 
do sądu. 

Przebieg tego oryginalnego zajścia jest 
następujący: W dniu 9 maja w. ub. Jodko 

był eskortowany z więzienia do sądu ma 
rozpnawę. 

Gdy znaleźli się na wspomaianym placu 
więzień ku niemałemu zdumieniu policjan- 
tów położył się na ziemi i w żaden: sposób 
nie chciał powstać. Poprostu leżał i krzy- 

Olkrzyki jego, Skierowialne przeciwko 
„białemu faszyzmowi' „tyranom pracują- 
cego ludu“ itp. zrobiły swoje. Na placu 
odbywał się akurat targ. Dookoła leżącego 
na ziemi komnunisty, bezradnie mań patrzą- 
cych palicjantów zebrał się przeto duży 
tłum. 

Zbiegowisko owo powiększało się z se- 
kumdy ma sekundę i niewiadomo jaki przy- 
jęłoby obrót, gdyby mie decyzja jednego z 
posterunkow ych. 

— Nie chce iść?! Dobrze, jest nas 
trzech, zabierzemy go w. takim razie na 
ręce i pomiesiemy. 

Na oczach licznej gawiedzi barczyste 
ramiona posteruukowych podniosły z ziemi 
Jodkę i zaniosły do gmachu sądowego. 

Rozprawa sądowa odbyła się już nor- 
malnie i pomysłowy komunista został wów 
czas skazany zą działalność wywrotową na 
8 lat więzienia, 

Niezależnie jednak od tego sprawę o 
stawianie czynnego oporu władzy oraz za 
podburzanie tłumu przekazano Sądowi O- 
kręgowemu, który na wczorajszej rozpra- 
wie wymierzył oskarżonemu 1 rok więzie- 

mia: Pp. w, 

WA FILMOWEJ TAŚMIE 
„NIECH ŻYJE WOLNOŚĆ" — „PAN* 

Współczesny film framcuski jest awan- 
gardą sztuki kiniowej. Nazwisko Renć 
Claire'a zma dziś cały świat. Żaden film 
amerykański nie był tak doskonały kino- 
wo jak obrazy tego ь 

Talent Renė Olaireta znajduje się w 
oktresie mozkwittu. Gradacja w opanowaniu 
języka filmu widoczna jest wyraźnie — 
„iPod dachami Paryża", — „Miljon* — 
;Niech żyje wolność" — to mocno spojony 
łańcuch ewolucyjny i rozwojowy. Czwarty 
film Renć Claire'a — p. tt. „Święto namo- 
dowe“ przyniesie dalsze zdobycze. 

Stył obrazów Chlairefa jest w obec- 
nym stanie  kinematografji majwyższym 
wyrazem szłtuki filmowej, Kto nie zna 
filmu Clairowskiego, ten mie zna kina i 
przebogatych jego możliwości. 

Jesteśmy daleko za fotografją rucho- 
wę i ręprodukowaniem teatru na taśmie. 
Z filmu Chlairea mówi przedmiot, oży- 
wiony myślą, mówi sama idea, dla której 
skomkretyzowania uruchomiony jest pre- 
cyzyjmy aparat montażu i sychronizacji. 

Film Claire? jest, bezgiezdny. Bo i po 
co. — Dwaj przyjaciele — wszystko jedmo 
Jacy — poprostu Ludwik i Emil — ucie- 
kają % więziemia. Ludwik pierw, Emil 
później. Zanim Emil uciekł, Ludwik stał 
się bogatym fabryfkaniiem patefonėw. Ро- 
maga więc przyjacielowi — ale obaj nie 
znajdują szezęścia. Emil zawiódł Się na 
objekcie swej miłości, Ludwika poszukuje 
policja. — Uzbierane miljony rozwiewa 
wiiate i obaj przyjaciele zmów. j 

rzoną drogą w: świat zarabiając Śpie- 
wem ma życie — ale weseli i swobodni. 

Tak wygląda szkielet fabuły tego fil. 
mu. Poruszył tu reżyser 

к kolektywizmu i mechanizacji prze- 
ciwstawił miezależność i romanttyzm twol- 
mpści. Cały film jest: poematem na cześć 
wolności. 

A mons la librete! — śpiewaj w 
łąki i niebiosa uciekającym oda 

mumów, fabrycznych į więziennych przyja- 
cielom. 

Walizka z banknotami porzucona na 
dachu, ogrom mowoczesniej fabiryfki i cha- 
Dlinowski gest Emila ofiarą rującego kwia 
tek dziewczynie lub walczącego 0 odnale- 
zienie jej chustki do nosa — czyż nie jest to najczystszy. momanityzm ? 

_ Wspaniała. wizja maszynowej pradu- 

przypominających więzienie z tła dirama- z: staje się dekomacją dla grote- 

Wyfraczeni dostojni panowie w eylin- drach uganiają się po asfaltowem mod- wórku za. bamknotami, Wiałtr mesoło po- 
gwizdując kpi z Tudzkiej nędzoty. 

Renć Clair — genialny reżyser jest poetą ekranu. RE mms £0 Z0- 
cyidzietem, Tad. d
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Na froncie walki z bezrobaciem 
ZAKOŃCZENIE AKCJI ZIEMNTA- 

CZANEJ. 
Wojewódzki Komitet do spraw. bezro- 

Ibocia zakończył wi ubiegłym tygodniu ak- 
cję ziemniaczaną, wydając 3.889 rodzinom 
fbeznoboinym  1,008.460 kg. kariofli. Każda 
rodzina otrzymała po 200—40 kg. па ©- 

kres zimy. Zezrchołini są naogół zadowo- 

deni z ziemniaków, których gatunek i ja- 
kość były kardzo dłobre, i dhętnie opna- 
cowują ten zasiłek, Dla 500 rodzim, ubie- 
zających się o zasiłek ziemniaczany, za- 
bralkło kartofli. Otmzymają cne w innje po- 

staei równowartość tego zasiłku. 

OPAŁ DLA BEZROBOTNYCH. 

Sekcja Doraźnej Pomocy Wojewódzkie- 
go Kom. do spraw bezwcjbocia wydaje bez- 
robotmym opał. Zakwalifikowana rodzina 

otrzymuje po 150 kg. węgla lub po 1 m, 
sześciermym drzowa ma okres jednego mie- 

siąca. Dotychczas wydano węgiel 862 ro- 

dzincm bezrobotnym majbardziej potrzebu- 

jącym. — razem 128,856 kg. węgla. Drzewo 
otrzymało 260 rodzin. Razem opał otnzy- 

mało 1.122 rodziny beznobotne. Wojew ódz- 

ki Komitet do spraw bezrobocia posiada 
mia składach 172 ysiące kg. węgla. Wiczoraj 

przybyło jeszcze 6 wagonów: węgila. Jednak 
mimo tak znaączniej napozór ilości opału, 

węgla bezwzględnie nie wystanczy ma zao- 

patrzenie wszystkich majbardziej potlrzebu 
jącyidh rodzin. Wcjewódziki Kom. nabywa 

tem opał za gotówikę, której brak dotkliwie 
odezuwa. Dopłyiw: pieniędzy zależy tylko 
od ofiaraości. społeczeństwia. 

ODZIEŻ DLA 70 UCZNIÓW. 

Komisja Odzieżowa W. K. wydała w 
tbiegłym tygodniu ubranka ciepłe i obu- 
wie 70 dziecicm, w wieku szkolnym, uczęsz 

czającym do powszechiniych szkół Wilna.— 
Koi a Odzieżowa nie posiada dostatecz- 

nej lości ubrań i obiumada: dla zaopatrzenia 
wszystkich bezrdbotnych, dla, których tego 
rodzaju (pomoe jest mieraz ikwestją dalszej 
egzystencji iv okmesie panujących obecnie 
mrozów. Komisja, mieszcząca się w gma- 

chu poratuszowym przy ulicy, Wielkiej, 
przyjmuje z wdzięczniością każdy dar w po- 

stiaci wszelkiegio rodzaju starego ubrania o 
obuwia. $ 

          

KURZ NARCIARSKI KLUBU PRAWNI- 

KÓW. 

Kierownietwo sportowe Klubu Prawini- 

ków komunikuje, iż w dniach najbliższych 

rozpoczyna prowadzenie kursu narciarskie 

go dla początkujących i wprawmych nar- 

езатту. > 

W celu ustalenia czasu ćwiczeń i miej- 

sca, zbiórek, udzielemie instrukcji w kaest- 

jach ekwipunku oraz przydzielenia nart z 

mypożyczalni: klubowej, we środę dnia 25 

Km. o godz. 20-tej w lokalu klubu (Dą- 

browskiego 10 m. 5) odbędzie się zebranie 

organizacyjne kursu, na które są proszeni 

wszyscy reflektujący ma kurs z pośród 

człomków oraz sympatyków klubu. 

Na zebraniu tem zostaną pozatem о- 

mówiome sprawy omganizacyjne wycieczek 

narciarskich, kuligu onaz gimnastyk: i gier 

Jednocześnie kierownictwo sportowe 

komunikuje, że do dyspozycji cztonków c0- 

dziennie w lokalu klubu czynna jest wy- 

požyczalnia narciarska, 

JAK TO JEST NAPRAWDĘ Z TYM 
LANDWAROWEM. 

Swego czasu podawia]liśmy o projekcie 

zorganizowania przez Polski Klub Campin- 

gowy, łącznie z wileńskiemi związkami 

spartowemi wielkiego meetinigo sportowe- 

go w Landwarawie. Zapowiadamo istne cu- 

da: kursy i zawody narciarskie, łyżwiar- 

skie, boerowe, sameczkowe, dancingi i bale 

onaz moce innych uciech. 

Zapowiedzi te poszły w niepamięć, gdyż 

jak informowano, w Lamdwarow ie mikt nie 

nie wedział o jaikichkolwek przygotowa- 

miach. 
Obecnie znów nadchodzą 'wieści. 

Prasa warszawska donosi, że sezon: 0- 

twamty zostłamie w. dłnin 1 lutego nadmienia 
jąe, że przygotowania są iw toku, że dwie 

mycieczki, zomganizówame przez jedną z 

medakcyj (4 i 14-dniowe), wymuszą z War- 

| szawy do Landwarowa wieczorem 1 lutegc. 
Aż dziwino czytać. U nas pod bokiem 

montują się już boery jachtingowe, unzą- 

dza „specjalne kasyno", lada dzień zjedą 

setki gości-sportowców, a my mie nie wie- 
my o tych przygotowaniach, 

Coś tu jest mie w porządku. Albo my 

jesteśmy miedorajdy, albo omganizatorzy 

tych wszystkich „cudów* zbyt sprytni. 
Nie przeczymy, że Landwarów całko- 

wicie madaje się do roli, jaką mu gotują 

organizatorzy warszawscy, ale dlatego, że- 

by zrobić z Landwamowa i Trok „Zakopa- 

ne północy”, trzeba dużo popriacowač. — 
Trzeba przygocwać locum dła gości, zapew 
mić im Środki lokomocji, wyżywiemia, trze- 
Фа wreszcie zrobić tory saneczkowe, tereny 
ślizgawikowe i multum imnyrh rzeczy. 

Kilo to 'wszystiko zrobi i kiedy? Kto z 
mieszkańców ILandwamowa słyszał o ja- 
kichkolwiek przygotowaniach ? 

iPrasa. warszayska reklamuje: „Polski 

Klub Campingowy łącznie z wileńskiemi 

związkami”. Jakiemi związkami? Należa- 
doby zapobiec temu, aby ta sama prasa w 
razie nieudania się imprezy, mogła zwalać 
winę na wileńskie związki. Jalkoś cała ta 
impreza, zresztą b. dobrze pomyślana, wy- 
daje się być niepaważnie organizowana. 

Trzeba się mieć na ostnożności, (b! 

W KILKU WIERSZACH. ' 
Polski Zw. Narciarski ustalił już imien 

mą reprezentację marcianską na zawody o 

mistrzostwo F. I. 8. w Insbrucku i w Ju- 
gosławji. Polacy zostali zgłoszeni do 
wszystkich komikurencyj, jakie przewiduje 

program zawodów w Insbrucku, 
W. Imsbrudku startować będą: 

Bieg rozstawny, 4X10 km: Bronisław 

Czech, Berych Władysław, Marusarz St. i 
Skupień St. 

Bieg na 18 kilometrów: Czech Broni- 

sław, bmsicia Marusarze Stanisław, An- 
drzej i Jan, Berych, Skupień, Michalski i 
Legierski. 

ieg złożomy: Czech Br., trzej bracia 
Marusanze, Luszezek i Legierski. 

Skoki: Czech Bronistaw, trzej bracia 
Marfusarze, Łuszezek i Kolllesar. 

Bieg mia 50 kilometrów: Berych, Sku- 
pień, Czech Br. i Legierski oraz Michalski. 

Do biegów i sialcmów zgłoszeni zostali: 
Czech Br. oraz bracia Manusanze, a w jaz- 
diaich i slalomach pań: (Palonkówna i Sto- 
kówna. 

W Bohinju (Jlugosławja) na mistrzost- 
wach stawtować będą tylko najlepsi nar- 
eiarze: Czedh, Marusarze, Łuszcze i Be- 
rych. Startty w Jugoslawji będą doskona- 
ge treningiem przed mistrzostwami F. I. 

" (t) 

   

Walasiewiczówna uprawia  narciarstwo. 

Przed kilku dniami, wracając z Woroch 
ty, gdzie była ma kunsie, w pnzejeździe 
przez Lwów. uległa witypadkowi. Poślizgmę- 
ła się i upadła talk nieszczęśliwie, że zenwa- 
ła ścięgno prawej mogi. 

Kto wie, jaki wpływ będzie miał ten 
wypadek nia dalszą formę naszej najlepszej 

й асНа 

Mackiewicz. 

     

Wydawca: Stanisław 

   

sprimterki i łyżwiauki, bo trzeba wie- 

dzieć, že Wialasiewiczówna jest. doskonalą 

łyżwianką i właśnie w dniach 11 i 12 lute- 

go, w mamłach  mistirzostiw słowiańskich 

(Morawska Ostrawa), miała zmienzyć się 

z rekomdzistką świata i Polski — Nehrin- 

gową. 

Sekcja narciarska Żyd. Twa: Krajoznaw 

czego zgłosiła akces do Wil. Okr. Związku 

Narciarskiego. 

Dziś odbędą się eliminacyjne zawody 

bokserskie, mające za zadanie wyilonienie 

sklłacłu reprezentacyjlnego ma tournee po 
Łotwie i Estomji. Jeżeli wyjazd reprezenta 

cji: wiogól dodjzie do skutku, nastąpi to w 

czwartek. 
Z dmużymą wyjeżdża p. Kłoczkowisiki i 

Nowicki. (t). 

DWA RAIDY NARCIARSKIE W GÓRY. 

UŁATWIENIA. KOLEJOWE. 

Dyrekcja Kolei komunikuje: 

W dniach 2 i 21 lutego br. z Krakowa 
wyiruszą pociągi manciarskie, S 

Pierwszy raid! będzie triwał od 2 lutego 

do 10 lutego, a.trasa jego przejdzie przez 

Jaremicze, Sławsiko, Truskawiec, Sianki, 
Krynice, Zakopane, Rabkę, Zwardoń, Wi- 
stę, 

Drugi raid mamelarski polnwa od 21 
lutego do 1 marca; trasa (pójdzie przez Wio 
rodhtę, Sławsko, Sianki, Łupków, Piwnicz- 

mą (Krymica), Rabkę Maków, Zawoję, 
Ziwardoń, Wisłę. 

Opłata za uczestmietiwo w raidzie 200 
złotych od osoby. Bilety do pociągu raido- 
wego uprawniają do przejazdu podróżnyieh 
od stacji ich wyjazdu np. od Wilma do Kra 
kiciwia Ibezpłatnie, jalk mównież z powmotem. 
Wagony mralidowe (miękikie) zaopatrzone 
są w: pościell, miejsca sypialne są numero- 
wiame. Pasażerowie, zamieszkali poza: sta- 
ejami rwęzłowemi, mają rówmież prawo 

Ibezpłałtnego dojazdu. Goście zagraniczni 

mają bezpłatny przejazd ze stacji gramicz- 

  

Uczestnicy mają prawło do. przewozu 

miant w specjalmych wagonach za osobnymi 
zmajeczkami, objętymi ogólną ceją; tak sa- 
mo mają prawo (przewozu bagażu męcznego 
brania udziału w imjprezach towarzyskich, 
Zła wspomnianych 200 zł, uczestnicy mają 
prawo dojazdu pociągami osobowymi i po 
śpiesznymi, mają numerowane miejsca Sy- 
palne, prawo przewozu bagażu w brankar- 
dzie (pociągu rajdowego, pełne utrzymanie 
w czasie rajdu w ciągu 9 dni, udział cał- 
kowity w programie tymusłtycznym impre 
zowym, towarzyskim itd., z wyjątkiem wy- 
cieczek autobusowych ilub sankami, prawo 

do korzystania z wszystkich urządzeń i u- 
dogodnień specjalnych. $ 

DLACZEGO ? 
Przed kilku dmiami ogłoszony został 

komunikat, omawiający rozwój zapaśnie- 
twa x, Polsce. Dowiadujemy się z niego, że 
Pol. Zw. Atletyezmy liczy obecnie 72 klu- 
by ii możma. mieć — zupełnie uzasadnioną — 

nadzieję, że ilość tą jeszcze wzmośniie. 
Wszystkie okręgi eoś robią, wszystkie 

mogą się czemś pochwalić, tylko Wilno mu 
si opuścić w zastiydzeniiu głowę. Nie ma nie 

do gadania jakkolwiek wiemy, że był — 
krótki zresztą — okres, kiedy miewaliiśmy 
nawet mecze zapaśnicze, Miieliśmy mecze 
a itięc tem samem, było zajpaśnietwo, były 
"neningi, doś się robiło. Pamiętamy WSzys- 
cy, że mecze zapaśnicze (niewiele ich było 
wpriawidzie) ściągały! sporą ilość widzów 
i były imprezami! popularnemi. Były... 

Obeeniie o zapaśnictwie ani! duchu, ani 
słuchu, jak się to mówi. „Sokół* zamąugu 
rował zapaśnietwo u siebie, któmyś z klu- 
bów zorganizował u siebie podkekcję, zna- 
lazł się tirener-amaitior, b. mistrz. Zdławało 
się, że sprawa została nuszona z mantwe- 
go pumiktu i zaczyna niabienać mozpędu. Ale 
gdzietam: wszystkio zamiarto. 

Nieboszezyk mie jest jeszcze stupnocen- 

towym. mieboszczykiiem. Da się odchuchać, 
przywrócić do życia, byleby znalazł sie 
ktloś z energją i inicjatywą. Są zawodney, 
jest dywan, są kluby irozponządzające od- 
powiedniemi salami, trzeba tylko zebrać 
do Kupy zenodników. 

Kto się tega podejmie? (t) 

szenie do pism miej- 

r 

Baczność! scowych wileńskich 

Sprawdzcie :57 овоней 1 
żądajcie koszto- 

rysów a bezwątpienia przekonacie się, iż 

ogłoszenia do SŁOWA orsz do 

wszystkich pism TANIO i bardzo 
wygodnie jest załatwić 
za pośrednictwem Biura Reklamowego 

$. GRABOWSKIEGO 
Gzrbarska 1, 

tel. 82. 

    

Zanim dacie ogło- 
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—NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE ZA SP. 

BOHATERÓW POWSTANIA, Staraniem 

Komiteltiu obchodu 70-tej rocznicy Powstia- 

nia Styczniowego 23 stycznia br. o godz. 

10-tej w kościele Farmym odprawione zo- 

stało uroczyste mabożeństiyo za spokój 

duisz śp. Bohaterów (Powstania. 

—% DZIAŁALNOŚCI POW. KOMISJI 

PRZYSP. ROLNICZEGO. Przy udziale 

przedstawiciela Wojew. Komisji Przysp. 

iniezego, oraz pazedstawicieli stowarzy- 

szeń miejscowych, odbyło się posiedzenie 

Powiatowej Komisji Przysp. Rolmiczego w 

Grodnie. 
Na zebraniu, któremu przewodniczył 

prezes Pow. Kom. iPirzysp. Rol. w Grodnie 

p. Kościuch, przyjętło opracowanie ma te- 
r konkursowe, madesłane przez Zwią- 

zeń Ślirzeledki, Stow. Młodz. [Polskiej i 
Zw. Mtodz. Wiejskiej, 

W ziwąziku z mającemi się odbywać od 
"nina. T lutego w poszczególnych okręgach 

kursami dla przodowników przysposobie- 
zego, ma dzień 6 lutego wyznaczo 

lo następne posiedzenie Pow. Kim. 
Przysposobienie Roilaiczego. : 

— ZEBRANIE. D nia 26 stiyemia br. 
(czwartek) o godz. 18-tej w sali Sejmiku 
Piwiatowego w Grodnie przy ul. Orzeszko- 
wej 3 (gmach Starostwa) odbędzie się or- 
ganizacyjne posiedzenie Komitetu Zbiórki 
na Fundusz Szkolnictwa Poolsikiego Zagra- 
micą. 

— KOMUNIKAT KS. RODZINY WOJ- 
SKOWEJ. Klub sportowy Rodziny Wojsko 

wej zawiadamia, że z dniem 1-go lutego u- 
ruchamia sekcję narciarską, Chętni korzy- 
stania zechcą się zgłosić do sekretariatu 
klubu (Zamkowa 1) do dnia 31 stycznia. 

—2Z SALI SĄDOWEJ. POLICJĘ 
TRZEBA SZANOWIAĆ. Sąd Okręgowy w 
Grodnie wj składzie jednoosobowym _ (sę- 
dzia p. Merle), mozpatrywał w piątek spra 

we 19-letiniego Kazimierzą Krugilika, któ- 
Ty iw! @амт 20 listopada ub. r. wywołał a- 
wiamitiumę mia zabawie w „Domu Žolnierza“, 
a gdy pos. Okulski wyprowadzał go z „Do- 

miu Żołnierza” z zamiarem odprowadzenia 

go do Ikomisarjatiu, uderzył post. głową w 

piemsi i uciekł, został jednak zatrzymany 

i za czym swój odpowiadał przez sądem, 
sprowadzony: z węzienia, 

Oskarżolniy tłumaczył się tem, że był 
w czasie zajścia iw sitiamie nietrzežwym. 

Sąd: skazał oskarżonego na 6 miesięcy 
więzienia z zaliczeniem aresztu prewencyj- 
nego. Wymierzona ikara niauczy może Kru- 
gliga i jemu podobnjych, że policję trzeba 
szafnłować. 

OGÓLNY ZJAZD OSADNIKÓW 
WOJSKOWYCH W GRODNIE. W celm o- 
mówienia i przedstawienia trudności gos- 
podarezych wobec wiładz i przedstawicieli, 

      

  

DTźw'okowiac 
Kina „POLONJIA* pPacztowa 4. 
MAEPSZREORE NN AT MRS 

Czołowy szlagier Paramoutu 
na rok 1933 p. t, 

lord Wen 
W rcli gł. MARLENA DIETRICH, H. 
Marschau, 6, Brant, Msera Wallace 

inni, Film, który przez trzy miesiące 
zachwycał całą Warszawę, 

Wstęp Gd 49 gr. 

  

    
   

    

    

    

  

    

    

    

  

Sźwiążowiez 

Kima „A POL LG” 
Uamimik. 26, 
  

Ulubieniec publiczności Iwan Pietro. 
wicz w filmie p. t. 

Wiktoja 
I JEJ HUZAR 

Wielka epopeja Z czasów wojny SWia- 
towej. Porywająca akcja tcczy się na 
Węgrzech w Rosji Carskiej, Japonji 
i Rosji Sowieckiej. 
Upajsjące melodje. Sala dobrze ogrzana 

__ Wstęp od 49 gr. 
   

   

KING „PAL ACE" 
Orzaszk. 19. 

Najweselsza para komików ulubieńcy 

starych i młodych w arcykomicznym 
filmie p. t. 

Pat i Patachoń 
w opałach 

Нашст — Śmiech — Sensacja 

wstęp 49 gr. 
   

  

Poczytak saensów 
a g. 515, — &, — 16, 

KINO 
DŹWIĘKOWE 

„ŚWIATEWID” 
GRODNO, Brygidzka 2. 

Dżwięc owe-kino 

„REWJA“ 
SALA MIEJSKA 
Ostrobrsmsk a 5.   

Setki niezadowolonych “7997 6 Ыг 

LUDZIE ZA KRATAMI Uprasza 

letu od kasy wobec przepelnienia widowni 
Uprzedzamy, iż tylko 3 najbliższe dni będzie wyświetlany film p. t. 

Na pierwszy seans ceny zniżone 
się o przybywanie na wcześniejsze seanse 

*Jeszcże tylko 2 dnil 

  

Dziwiękowe 

Kine w swej 
najuowszej HELIOS kreacji 

Ceny popularne. Najwięssza sensacja ekranów 
produkcji 1933 r. Najulub. para kochanków 

Kochaj mnie dziś 
Maurice Chevalier, Jeanette Mac Donald 

Reżys. Roub. Mamou iana (twórcy „Dr. Jskyil i Mc Hyde) — Mak 
nowsza piosan«i. Film, o którym mówi Paryż i mówić będzie całe 
Wilno! Dodstxi džwisk. Na I seans čeny zniż. Seanse 4, 6, 8 i 10.20 

  

  

Dzwiękowe kino 

„PAN“ 
Wielka 42, tel. 528 

Ceny znacznie zniżone 

od 30 gr. 
Nad programi 

Naibarwniejsze arcydzieło filmowe 

„NIECH ŻYJE WOLNOŚ 
zdjęć niebywała. Wyjątkowo ciekawa treść. 

Atrakcje dźwiękowe, 

££ Dźwiękowość — Бае 
jeczna. = Technika 

Dla młodzieży dozwolone. 

  

DZWIĘKOWE KINO 

„CASINO“ 
Wieika 47, tel. 15-41 

Dziś największy film sezonu 

RAJSKI PTAK 
Przepiękne oryginalne pieśni miłosne na hawajskich gitarach. Wszystkie zdjęcia zrobione na wyspach hawajskich — Nać 
program urozmsicone dodstki dźwiękowe, Pocz. seansów o g.4 6,8110,20,w dnie świąt. og 2. Dla młodzieży dcz” olone 

p. t. 

genjaln:go króla reżyserów R. 
VIDORA z udziałem dawno nie- 

widzianej Dolores ią] Rio 

  

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 
Mickiewiczaj22 

tel. 15-28,   Dziś! Podwójny program! 1 Film, który wywołał wielką sensację na całym Świecie KSIĄŻE DRACULA. W coli gi. 
genjalny BELA LUGON, oraz piękna HELENA CHANDLER 2) Najbardziej interesujacy film dźwiękowy pod waż 

2 Byrdem de Bieguna Południoweg 
z ekspedycji Kontradmirała E. Byrda do 
Bieguna Poładniowego. Pocz. o g. 4, ost. 
og. 10.20, w dnie świąt. pocz. o g. 2ej. 

  

którzy przybędą na zjazd, Zarząd Związku 

Osadników zwołuje na dzień 12 lutego br. 

Ogólmy Zjazd Osadników powiatu grodzień 

—_7AKORZENIAŁY RECYDYWISTA, 

Po raz 10-ty za swoje Z8lak, zajął w tymże 

dniu ławę oskamżonych Sądu, Oikręgowego 

zakorzeniały recydywista Kazimierz Sze- 

szko. — Akt oskarżenia (tym razem mu dol 

konanie w dniu 21 listopada ub. r. kra- 

dzieży z włamaniem do sklepu Amdresow ej 

przy ul. Orzeszkowej, przyczem zabrał on 
wówczas towarów mla sumę 1659 zł. 

Oskarżony przyznaje się do winy i 0- 

powiada szczegóły tej kradzieży. 

Sąd skazał oskarżonego na 4 lata wię- 

zienia z pozbawieniem praw publicznych 

na przeciąg lalt sześciu. 
W motywach wyroku sąd zaznaczył, iż 

wymierzył talką karę, mając na względzie, 

iż Szesziko jest szkodiliwiym elementem dla 
społeczeństwa, wobec czego +rzeba go od 
społeezeństiwia izolowiać. 

— USZKODZENIE CIAŁA. 
Szloma, zam. przy: ul. Orzes 
meldował o zadaniu mu cięż! 
dzenia ciała i zabraniu 50 zł. i zegarka 

przez Rusaka Stanisława, zam. także przy 
ulicy Omzeszkowej 29. Dochodzenie pnowa- 
dzi I kom. PP. 

— WYRODNA MATKA. Okulicz Ju!- 
jam, soltys wsi Pieftirowice gm. Mała Brzos- 
towica zameldował, że Okulcz Zina 
panna lat 21 pomodziła nieślubne dziecko, 
które gdzieś ukryła. Przeprowadzone wy- 
wiady ustaliły, że Okulewicz Zina faktycz- 
mia w dniu 29 grudnia ub. r. porodziła dzic- 
cko płci męskiej, które jak twierdzi, ro 24 

godzinach zmarłą i takowe zalkopała w 

pollu. Zwłoki mowomodka ma wskazanem 
miejscu odnaleziono i zabezpieczono. Do- 
chcdzenie w toku. 

—7 TEATRU MIEJSKIEGO. Dziś we 

witorek dnia 23 stycznia o godz. 8,15 pre- 

mjera ostatmiej nowości, granej z olbrzy- 

miem powodzeniem: w! teatrze „Letnim* w 

Warszawie 3-akt. komedja autora „Księ- 

cia Józefa i „„Młodego Lasu" Jana Adolfa 

Hertza pt.: „Podróż poślubna pama dyrek- 

tora“ mw reż. dyr. Krokowskiego z p. Pie- 

truszyńskim w roli tytułowej i pp. iPar- 

miewską i Śmoczyńskim w. nolachpierwsz:- 

planowych. 
Nowe pomysłowe i bardzo efektowne 

dekonacje. Dochód przeznaczony na cele 

Czertok 

      

Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet. 

— PAN WOŁOWISKI OPUSZCZA SCE- 
NĘ GRODZIEŃSKĄ. Jak się dowiaduje- 

my jedem z najlepszych a tem samem naj- 

populanniejszy aktor Teatru Miejskiego 

im. Elizy Orzeszkowej p. Tadeusz Wo- 

łowisiki zamierza opuścić scenę teatru 

gmodzieńskiego. - 

MWyjazd p. Wolowskiego ma nastąpič 

w pierwszej połowie m-ca lutego do 

Wamszawy. 

SKIDEL 

— WIECZORNICA SZKOŁY POW- 
SZECHNEJ W SKIDLU. Dzięki inicjaty- 

wie p. Jarockiego, kierownika. szkoły pow- 

szechnej im. "Tadeusza Kościuszki w Ski- 

dllu i przy gorącym udziale pań mauczy- 

cielek Stedkiewiczowej Stamisławy, Wandy 

Stanislawskiej i Ireny Grudosławskiej 0- 

raz nauczyciela p. Żukowskiego, w sali re- 

mizy strażackej odbyła sięw ieczormica 

szkoły powszechnej w Skidliu, na którą zło- 
żyły się: wesoła jedmoalktówika, tańce w 
strojach ludowych, deklamacje i śpiewy 

chóralne, wykonane przez uezni i uczenice 

szkoły. Z famtów zebranych przez zespół 

mauczycieli tej szkoły zorganizowano lo- 

terję, która. szezególniie pomyślana, dała 

winaz z bufetem. około 70 zł. dochodu, pnze- 

zmaczonego na: wycieczkę dzieci szkolnych 

miad polskie morze. Przy dźwiękach gramo- 

fonu i gnze mandollin: wykonanej przez ucz 

ni, odbyły się maetępniie tańce, w których 

wbiięli udział goście i osoby, starsze. 

""Dziś wstęp 0d 49 gr. 
100 proc. dwiękowiec 

TRZEJ PRZYJACIELE 
Wielka epopeja braterstwa narodów. Akcja toczy się na pogra- 

niezu rosyjsko-chińskim, oraz na etapach Mandżurji podczas 
przewrotu bolszewickiego, 

W rcli gł Wiłlams Boyd, Robert Armstrony I Diana Ellis. 

    

ь 

  

FIRMA RADJOWA „„Š.88MUBĘ““ 
Grodno, ul. Dominikańska ? tei. 186 

Konta czekowe P. K. 0. 82.157. 
POLECA 7А 160 ZŁ. GOTÓWKĄ 

s.lampowy odbiornik radiowy, z larzpami 
głośnikiem akumulstorem, baterją anodową 

i sprzętem 

Przy zamawłaniu nałaży 

antenowym 

wpiactė па P.K.O. N. 
82,157 zł. 20. Pozostałość za 

  

— KURS NARCIARSKI. Związek Re- 

zenmwistów urządza kursa marciarskie; za- 

pisy przyjmuje związek wi swioim lokalu 

(ul. Ułańska).p rzyłezem dla członków kur- 

sa są bezpłatne. 

— KURSA O. P. G. — Powiatowy Ko- 
mitet LOPP. unządza: kursa przeciwgazowe 

dla podinspektorów. i. instruktorów, które 

będą na początku lutego. Ze względu ma 
znaczenie, jakie mają te kumsa dla ludnoś- 
ci i miasta, powimny: one być jak majlicz- 
niej uczęszczane. 

Zapisy przyjmuje magistrat (sekretar- 

jat), oraz Starostwio (p. Piekamski). 
Należy przeto śpieszyć z zapisami, 

ZORGANIZOWANIE KOMITETU 
PIW i WE W: WOLNEJ, — W dniu 14 bm, 
w lckaliu unzędu gminy odbyło się orgeni- 

zacyjjne zebranie Komitetu gminnego PW 

i 'WF. Zebrani jednogłośnie uchwislili zor- 

gamizować Kcmitet, poczem wybrano wy- 
dział wykcnewezy: w następującym skła- 

dzie: pp: Tadeusz Piotrowicz, Cecylija Rysz 

kowska, Władysław. Umbezmowiez, Heleną 

Paszukowa i Wladystaix Ryszkowski. 
Do komisji, rewizyjnej weszli: Gustaw 

Hartinigt, Bolesław iPławsiuk, Kazimierz 

Budrewicz i mia zastępców: Miększyński 

Edmund i Józef Chwioszez. 

— POŻAR, W. dniu 20 stycznia o godz. 
22,30 we wsi Miłowody powstał pożar w 
zabudowaniach Jama Wołczika. 

Wiikutek silnego wiatru i gęstości za- 
budowań cgień przerzucił się na inne za- 
budowania i spłonęło 11 domów, 4 stlldoły 
i 5 obór, wyrządzając straty, wynoszące 
do 21.000 zł. Asekuracja wszystkich budyja- 
ków wymosiła zaledwie 9.210 zł. W czasie 

pożaru spaliły się 2 krowy. MWypadku z 

ludźmi: mie (było, 
W akcji ratowniczej brały udział stra- 

że pożamne ze wsi Skorynek i Ostrowia. 

Pożam powsitał  wislkutek. mieostrożnego 

obchodzenia się z ogniem. Dochodzenie pro 
ixadzi komendiamt post. PP. w Miłowodacih. 

  

GABINET 
Racjonalnej kosmetyki iecznicnej 

wiino, Mickiewicza 31 m. 4. 

URODĘ Н 
j kobiecą konserwuje, doskonali, odświeża, %- 
| suwa jej skazy i braki. Masaż kosmetycz- 

ty twarzy. Masaż ciała, elektryczny, 
szczupiający (panie). Natryski „Hormone 
według prof. Spuhla. Wypadanie włosów. 
łupież, indywidualne dobieranie kosmetyków 

każdej cery. Ostatnie zdobycze kosma- 
tyki racjonalnej. 

Codziennie od g. 10—8. 

   

     

  

  

  

    

  

№. КОВ 

NEGRO — _—_ === 

I kina Lekžis 
akiai > 

Zygmunt Poszukiwany 
кО 

Kudrewicz dla 2 panów z łaziem= 
choroby weneryczne, ką Zgł. d» Administr. 
syłilis, skórne i moczo- Sława* dle Р, 
płciowe. Przyjmnjersno © 0 _ 
1 8ipół i 3—6 po WYNAJĘCIA 
wieczorem ul. Zamkowa LOKAL 

Nr 15 m,2 4 - pokojowy na parte- 
Mo we zę  (*. «a AB: QdpOWIEWNI NAIR 

® 2a ” cownię skład itp. Wia- 
Kupno domość Wielka 9. Do- 

; PRZENAŻ O OR O 
Present ZZS 
- = POKO] 

dla sam layca z *)go- 
ając dami. Wileńska 48 m. 4 
poleca Ela o S a 

Zwiedryński ac) 
Lekcie 

UDZIE LA 4 
lekcyį francuskiega 
—korepetycje —nisdro 
go. Mickiewicza 43 —- 
11 tel. 794 od 2 — & 
po poł. 4 

Wileńska 28 tel, 12-24. 
  

OKAZYJNIE 
DO SPRZEDANIA 

5A5NKi 
Sportowe i zwyczajce 
parokonne i pojedyń.ze 
Trąbacka 7u właściciela 
domu, 

  

  

  

Dr. A. WĘŻYK 
POWRÓCIŁ 

ul. Szdewa 9 w Baranowiczach 
Choroby weneryczne, skórne, płciowe 

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

— W ROCZNICZ POWSTANIA STYCZ 

NIOWIEGO. — W dniu 22 bm. w 70-tą 

nocznicę powstania. styczniowego, odpra- 

wiiome zostajło uroczyste nabożeństwo w 
kościele farnym przez ks. dziekana Romu- 
alda Świrkcaskiego. Ks. dziekan wygłosił 

podjniosłe kiazanie, (poświęcone powstaniu 

1863 r. Na nabożeństwie byli obecni pnzed- 

stawwiciele władz państwowych z zastępcą 

starosty Wacławem Wojewódzkim ma cze- 

de, wojska z płk. Bzmaszkiem, zastępeą dey 

79 pp., burmistrz inż. K. Michaliski, przed- 

sty ieiele organizacyj społecznych, ucząca 

się młodzież i liczna publiczność. Na zakoń 

czenie małbożeństwa  odśpiewano hymn: 

„Boże coś Polskę". 

— ZJAZD JUBILEUSZOWY ZWIĄZ- 
KU NAUCZ. POLSK. W, SŁONIMIE, Jak. 
już domosiliśmy, w związku z 10-leciem ist- 

nienia Związku Nanczycielstwa Polskiego, 
oddzialu w: Słonimie, rw dmiach 4 i 5 lute- 
go br. odbędzie się w sali Domu Ludowego 

10-ty zjazd Jubileuszowy członków związ- 
ku Naucz. (Polsk w Słonimie, 

— ZP. B. K. SŁONIM. — Przed mie- 
siącem ulkonstytuował się nowiy zarząd Ko 
ła Polskiego Białego Krzyża w. składzie 
następującym: p. Koślacz Edm. starosta 
slomimski prezese, p. Jadwiga Kohutnieka 
wiceprezes, sekretiawz p. Juszkiewicz Anto- 
mi, skarbnik p. Holly Karol por. 79 pp., 
kier. oświatowy: p. Zofja Spacicka, Na ze- 

braniu uchwalono zorganizować szereg im 
gprez dodhowych, a imiamowicie: zabawę 

tameczną w: dniu 1-go łutego br. następnie 
czarną karwę i loterję famtewą itd. Zarząd 
mie wątpi, że słonimskie społeczeństwo mie 
odmówi swego popancia i nie poskąpi о- 

fiar ma tak zbożny cel. Od kilkunastu już 
lat Polski Biały Krzyż prowadzi na tere- 

nie garnizonu słonimskiego szeroką dzia- 
teliniošė kulturalno - oświatową, a więc:— 
1) nauczanie analfabetów z obu pułków ra- 

rem. około 200 strzelców, 2 bibljoteki liczą 
ce 1176 tomów, z których korzysta cd 500 
do 608 czytelników (strzelców) rocznie, 3) 

kursy ikultumalne — I grupa 5 i 6-ta. kl., 
I grupa 8 klasa, uazem do 50 słudchaczów, 
4) Ikuns dokształcający podoficerski z za- 
kresu szkóły powszechnej, 5) kurs elewów 
owikiestry, z 5 6-90 oddz. szk. państw: - 
czący 45 uczni, 6) kurs rolniczy, dzięki 
mspółdziałamiu jp. Edwarda: Kostry, dyrek- 
tora. Szkoły Rolniczej tw. Żyrowieach, 7) 

rodinicze. 

  

    DOTRZE 

w Dyrekcji gimnazjum. 

i ię rod 
nazjum O. O. Jetitów PRACY = 

w Wilnie — Wielka 
58 kupi okazyjnie 50 - 
100 krzeseł używanych 
— mogą być trzy ro- osobę pewną, łagodne- 

dzaje. Oferty składać g9, Charakteru, jako 
wykwalifikowaną wy - 
chowawczynię dzieci, - 

„lub mogącą się zająć 
gospodarstwem do - 
mowem. Szmidtowa — 
Dąbrowskiego 5 m. 3. 

POLECAM 

  

  

  

Pianina 
„T. BE T TI NG* książeczkę 

ZGUBIONA 
wojskową, 

i K. i A. FIBIGER '* wydzną przez P.K U 
uznane za najlepsze w Święcjszy ns jmię Szażt 
kraju. — Sprzedaż na Syus Fajwusia Cz:jeta 
raty i wynajęcie. — una'ewsżnia się 
Kijowska 4, H. Abebw -- —— -- 
  т -- R me 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 

środka ed odcisków 

Prow. A. PAKA. 

  

  

Wyszedł z draku 

Krótki Rys Dziejów 
Tajnej Oświaty Polsk. 
na zemi Wileńskiej 

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

  

— POŻAR. Na szkodę mieszkańca wsi 
Dońce, gminy kuryłowiekiej Homiczara Fi. 

lipa, syna. Eljasza spalił się stóg siana — 
wartości 80 zł., znajdujący się na łąkach 
w pobliżu wsi Bojary gminy kuryłowickiej 

Stóg wie był ubezpieczony. Zachodzi przy- 
puszczemie, że pożar powstał wskutek pod- 
palenila z zemsty przez kochankę poszkode 
wamiegło. Dochodzenie tw toku. 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK 
PRZY PRACY. — Mieszkaniec wsi Meły- 
szewicze gminy derewieńskiej Michał Chył 
ko syn Mamcina lat 20, podczas pracy w 
lesie, należącym do folwarku Huta, gminy 
derewienskiej, 2 eksploatowanym przez 

kupca leśnego Jakimowskiego ze Słonima, 
został uderzony w: głowę przez podcięte i 
spadające drzewo, wskiutek czego upadł na 
ziemię i stracił przytomność. Chylka odsta 
wiiomo w tymże dniu do szpitala. państwo. 
wego w Słonimie, gdzie dotychczas prze- 
bywa. na kuracji. Stem jego jest ciężki. — 
Dochodzenie celem wyświetlenia przyczym 

wpływa jących ma niezachowanie miezbęd- 
mych iw ajrvmków: ostrożności przy pracy — 
prowiadzi się. 

  

     

       


