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GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Księgarnia Koi. „Ruch* 
KLECK — Skiep „jednošė“ 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S$. Mateski. 
ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch”. 
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— Księgarnia T-wa „Ruch'* 

Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 
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DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spóidz. Naucz. 
PGDBRODZIE — ul. Wileńska 15 FT. Gurwicz 

PIŃŚK — Księgarnia Polska — Si. Be; i 

— Księgarnia Polskiej Macierzy 

S1OŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch 

SŁONIM — Księgarnia |. Ryppa ul. 

SMGRGONIE — Stowarzyszenie Przyjacióż Oświaty. 
CIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ut. 3 Maja » 
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Szkołnej. 
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Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 
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Radkowe echa 
Zacznijmy od cytat: 

Projektując jednak międzynarodową armję pe 
Ligi Narodów przeciw ZSSR., „pacyfista” Her- 

riot zmuszony jest równocześnie prowadzić z 
Sowietami rokowania  o.. pakt nieagresji 

którego głównym celem dla Francji 

jest usiłowanie przesłonięcia przygotowań wo- 
jennych. 

Nie ulega wątpliwości, że nawet w razie 
zawarcia paktu z Sowietami Francja Herriota 
czy Tardieu'go pozostanie główną  organiza- 
torką wojny interwencyjnej. : 

Sprawa Besarabji, zrabowanej przez Rumu- 

nję 14 lat temu, stała się dia p. Titulescu b a r- 
dzo popularnego w Lidze Na- 
rodów pozorem do ostrego występu przeciw- 
sowieckiego. Zaostrzające się w miarę pogłę- 
biania się kryzysu przeciwieństwa w łonie ka- 

pitalizmu stają się coraz widoczniejsze. Nie wy 

kluczają one jednak w żadnym razie urzeczy- 
wistnienia interwencyjnych planów. Wojna bo- 
wiem pozostaje nadal najbliższym celem poli- 

tyki imperjalistycznej i w tym kierunku toczą 

się właśnie targi między mocarstwami. hapi- 
talizm wkroczywszy na tę drogę, na której 
szuka wyjścia z kryzysu, staje jednak w obli- 
czu pokojowej polityki ZSRR, nawet w chwili 
ostrych prowokacyj japońskich. Coraz wyraź- 
niejsze są też nastroje przeciwwojenne miljo- 
nowych mas, które zdają sobie sprawę, że w 
świętem dziele „obrony cywlizacji“ stalyby się 

żywem mięsem armatniem“. 

Skąd te cytaty są wyjęte? Z „Praw- 

dy“, „Izwiestij“ lub innego pisma bol- 

szewickiego, —. odpowie nam czytelnik. 

A jednak odpowiedź będzie mylna, mi- 

mo bowiem że przytoczone ustępy, to 

100-procentowe ujęcie tez sowieckiej pe 

lityki zagranicznej, wypisują je nie pis- 

ma wydawane w Rosji, a dwutygodnik 

pod niewinnym tytułem „Ze Świata”, 

wychodzący bezkarnie w Bydgoszczy i 

poświęcony „literaturze, sztuce i spra- 

wom społecznym”. 
„Ze Świata” igjotnie służy „,sztuce”, 

ale sztuce propagandy „komunistyczno - 

sowieckiej i že wyrazimy się trywjał 

nie — „nabijaniu w butelkę* naszych 

władz bezpieczeństwa*. Od pierwszej do 

ostatniej strony tego bolszewickiego pis 

ma wydawanego niewątpliwie nie bez 

materjalnego natchnienia Kominternu, —- 
wszystkie są ekstraktem propagandy. 

Nawet grafika, sposób akcentowania, to- 

tomontaże i Karykatury, od artykułów 

wstępnych do korespondencji redakcyj - 

nej wszystko jest obliczone na efekt a- 

gitacyjny. 

„Ze Świata” wiernie się trzyma kur- 

su moskiewskiego. Numer z którego za- 
czerpnęliśmy powyższe cytaty, ukazał 

się 30 listopada. Natomiast 26 listopada 

w „Izwiestjach“ można było przeczytać 

artykuł dybrze w Polsce znanego Karol. 

Radka p.t. „Yo-yo“. 

— Yo-yo — pisze Radek —- to syn: 

bol powojennego kapitalizmu, Spada w 

dół i podnosi się z powrotem do góry, 

ale tylko dlatego, aby następnie znów 

potoczyć się na dół. Karol Radek ilust:ui- 
je przykładami: 

Konferencja rozbrojeniowa dała dotychczas 

nikłe rezultaty. Krążek opada na dół. Trzeba 

go windować do góry, ale Niemcy powiedzia- 
ły, że nie będą brać udziału w konierencji, do 
póki nie zostanie przyznane im srównoupraw- 

nienie w rozbrojeniu tub uzbrojeniu. Anglja 

czem prędzej oświadczyła, że zgadza się uznać 

niemieckie równouprawnienie pod warunkiem, 

że Niemcy nie będą go wykorzystywały. Fatal 

ny krążek wisi i nikt nie umie go pociągnąć 
do góry. Teraz wysunęła się ręka amerykai- 
ska. Prezydent Hoover w odpowiedzi na noty 
Anglji i Francji w sprawie długów  oświad- 
cza: Panowie, żabierzmy się poważnie do re- 
dukcji uzbrojeń.* 

Rzecz cała polega na tem, że bawiąc się w 
yo-yo, rozkręcając nitkę na krążku i podry- 
wając ją do góry, imperjalistyczne mocarstwa 
staczają się ku wojnie. Wojna celna, szałona 

walka o rynek światowy, w której wszystkie 

kapitalistyczne grupy działają zabójczym dum- 
pingiem pogłębia kryzys. Zbliża się on już do 

rozmiarów, przy których nie może być mowy 
© zmniejszeniu się dochodów lub bankructwie, 

ale kiedy wyrasta niebezpieczeństwo politycz- 

nych następstw chaosu. Te mocarstwa, którym 
woda dojdzie do gardła, nieodwołalnie pojdą 

na awantury. W dziedzinie zbrojeń nie mogą 
one zawrzeć żadnego porozumienia dlatego, 
że kompromis polityczny jest niemożliwy. — 
Świat nie może podołać ciężarowi już istnieją 
cych zbrojeń, a cóż mówić o nowych, o rywali 
zacji w zbrojeniach, które wzmoże się z chwi- 

lą, gdy konferencja genewska ostatecznie zban 
krutuje? Państwa, które będą oczekiwały po- 
gorszenia swojej sytuacji, wobec nowej rywa- 

lizacji rozpoczną awantury. 

Karol Radek i „Ze Świata* idą ra- 

zem. Więcej nawet: „Ze Świata" w got 

liwości swej wymyśla już w trzecim z 
rzędu numerze Trockiemu, podczas, gdy 

prasa sowiecka o podróży byłego „nar- 

komwojens-ora“ nie pisnęła ani słów- 

kiem. Prasa sowiecka zrobiła to rozmyśl 
nie: poco przypominać towarzyszom, że 
Trocki istnieje, innych gazet nie czytają, 
więc nie dowiedzą się o wojażach kon- 
kurenta Stalina. 

„Ze Świata” natomiast drukuje się w 

kraju, gdzie są inne pisma, wiadomości 
więc przenikają, trzeba je propagando- 
wo spreparować; stąd ta trockofobja w 

dwutygodniku bydgoskim. Należy dodac, 
że wymyślając Trockiemu „Ze Świata 
trzyma się wiernie oficjalnej stalinow - 

skiej oceny działalności mieszkańców 
Wysp Książęcych, opracowanej przez 
Jarosławskiego. Zarzuca więc Trockiemu 

„lewicowe zagiby*, pomoc imperjalizmo 
wi w walce z budującym się socjaliz- 

тет“, „„antysocjalistyczny charakter”, 

„mieszczańskie stanowisko i zgodę z 

mieszczańskimi publicystami organu e- 

migracyjnego  „Socjalisticzeskij Wiest- 
nik. 

Mieszczańskie stanowisko, mieszczań 

scy publicyści — kto tu u nas tak lubi 

te określenia? Rosjanie powiedzieliby: 

czto słyszytsia rodnowo. Wróćmy jedn*k 

do „literatury, sztuki i spraw społecz- 

nych* bydgoskiego wydania moskiew- 

skiej „Prawdy*. Oto notatka o Hiszpa- 

nji informuje, że „awangarda psoletarja- 

cka była tam jeszcze słaba i dlatego 

partja socjal - demokratyczna zdołała 

skierować niezadowolenie mas wyłącznie 

przeciwko monarchji i klerykalizmowi, , 
wmawiając, że tylko królestwo, a nie 

sam kapitalizm ponosi winę za nędzę. 

Republika hiszpańska to krwawa dykta- 
tura kapitalistów i  obszarników, wykc - 

nana już nie jak dawniej rękami królew- 

skich biurokratów i jezuitów, ale ręka- 

mi socjal - demokratycznych  lokajów 
kapitału, którzy setkami mordują wal- 

czących robotników i chłopów... 

I tak w tym guście na 8 kolumnach. 

„Literatura i sztuka”, brakuje tylko na 

grody Nobla.. 

Czas już najwyższy uwolnić Polskę 

od tych wyczynów literackich a „litera- 

tom“ z „Ze Šwiata“ zafundować bilety 

wolnej jazdy na Stołpcee — Niegorełojz 

—Moskwa. sz. 
  

Sprostowanie. — W artykule wstępnym 

wczorajszym skutkiem  przeoczenia korektor- 
skiego zamiast „zaśnięcia antagonizmów 
cjalnych na wsi," wydrukowano „rośnięcia an- 

tagoniżmów socjalnych na wsi“, co zmienia 

sens w sposób sprzeczny z kiedykolwiek przez 
nasze pismo wygłaszaną tezą. 

sa 

  

Z 

Aresztowanie 

OFENZYWA WNIOSKÓW OPOZYCYJNYCH 
WARSZAWA 5 12. (tel. własny): 

— Do Sejmu wpłynęły 4-y wnioski de- 
monstracyjne opozycji. Są to: wniosek 
Stronnictwa Ludowego w sprawie aresz- 
tów i rewizyj oraz zwalczania przez 
administrację i policję legalnej samoo- 
brony gospodarczej chłopów. Wniosko- 
dawcy doinagają się od rządu ukarania 
tych organów  adiministracji i policji, 
które dopuściły się nadużyć i bezpra- 
wi przez masowe aresztowania w związ 
ku z samoobroną gospodarczą chłopów 
oraz uwolnienia aresztowatych. Drugi 
wniosek również podpisany przez Stron- 
nictwo ludowe dotyczy zajść w Lubli, 
Łapanowie i Jadowie. Podpisani wzywa 
ja rząd do pociągnięcia do karnej i dy- 
scyplinarnej odpowiedzialności winnych 
spowodowania powyższych zajść. 

Trzeci wniosek zgłosił Klub Narodo- 
wy w sprawie kosztów budowy niektó- 
tych gmachów państwowych i nadużyć 
przy tema popełnionych. Podpisani wzy- 
wają rząd do przedłożenia Sejmowi w 
ciągu 4 tygodni sprawozdania © kosz- 
tach budowy następujących gmachów: 
Banku Gospodarstwa Krajowego w War 
szawie, Centrali Poczt i Telegrafów, 
jak również © nadużyciach popełnio- 
mych przy budowie budynku pocztowe- 
go w Gdyni. Czwarty wniosek zgłosił 
klub parlamentarny PPS w sprawie kon 
fiskat prasowych. 

Z pośród tych wiiosków tylko pier- 
wszy znajdzie się na posiedzeniu  dzi- 
siejszem Izby. 

————00o 

Dokoła paktu rumuńsko - sowieckiego 
BUKARESZT PAT. — List ambasa- 

dora Dowgalewskiego do premjera Her- 
riota, wystosowany z okazji podpisania 
paktu francusko - sowieckiego i wyraża 
jący gotowość Sowietów do podpisania 
z Rumunją w przeciągu 4 miesięcy pak- 
tu o nieagresji na podstawie formuły, u- 
zgodnionej między p.p. Litwinowem a 
Cadere, wywołał w opinji rumuńskiej sił 
ne poruszenie. Stwierdzając rozbieżność! 

powyższej deklaracji sowieckiej, z o- 
świadczeniem ministra  Titulescu, który 
powiedział w parlamencie, że p. Cadere 
nie uzgodnił żadnej formuły z Sowieta- 
mi. „Dimineata* domaga się opublikowa 
nia przez rząd rumuński zbioru dokumen 
tów, dotyczących rokowań z Rosją So- 
wiecką o pakt nieagresji, aby rozwiać w 
opinji międzynarodowej wszelkie wątpli- 
wości, po czyjej stronie leży zła wola. 

Kenferencja w Białym Demu nad spłatą długów 
WASZYNGTON PAT, — Według 

wiadomości ze źródeł miarodajnych — 
władza wykonawcza zdecydowana jest 
zwrócić się do kongresu 0 uzyskanie 
zmniejszenia ciężaru długów  przynaj- 
mniej dla Wielkiej Brytanii. 

Z drugiej strony słychać, że prezy. 
dent Hoover stara się za pośrednictwem 

  

  

ambasadora Mellona poznać poglądy rzą 
du brytyjskiego na sprawę sposobu spła 
cenia długów, któryby umożliwił uniknię 
cie poważnych powikłań na rynku pienię 
żmym. jedną z propozycyj, omawianych 
wczoraj na konferencji w Białym Domu, 
była sprawa spłaty długów w biletach 
bankowych. 

  

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru 

$. Р. STEFAN PRZEŹDZIECKI 

  

3 grudnia w nocy zmarł nagle w Warszawie, 
ambasador Rzeczypospolitej przy dworze wło- 
skim ś.p. Stefan Przeździecki, urodzony 18 
września 1879 r. w Warszawie. Gimnazjum u- 
kończył w Libawie w r. 1889 a następnie w r. 
1903 wydział prawa w Uniwersytecie peter- 
sburskim. W czerwcu r. 1918 ówczesny prezes 
Rady Ministrów ]. K. Steczkowski powierzył 
imu przedstawicielstwo interesów polskich w 
Austro-Węgrzech i zwierzchnictwo nad pla- 
cówkami departamentu stanu w Budapeszcie, 
Krakowie i Lwowie. W lutym r. 1919 Stefan 
Przeździecki mianowany został posłem nadzwy- 
czajnym ad personem w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych. W październikuk r. 1921 objął 
kierownictwo Protokułu Dyplomatycznego, a w 
kwietniu 1931 r. mianowany został dyrektorem 
gabinetu ministra i dyrektorem Protokułu Dy- 
plomatycznego. W czerwcu r. 1928, mianowa- 
ny został posłem R.P. przy rządzie królew- 
sko-włoskim w Rzymie a w czerwcu r. 1929 
ambasadorem. 
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Armia chińska cofa sie w nieładzie 
Gen. $u-Ping-Wen wszedł na terytarium sowieckie 

CICIKAR PAT. — Armja chińska co- 
fa się na zachód, zbliżając się do Khai- 
łaru. W armji panuje demoralizacja i 
nieporządek. Na czele tej armji stoi gen. 
Su-Ping-Wen, który odmówił rokowań v 
sprawie wydania 250 cywilnych zakład- 
ników, zatrzymanych przez wojska chiń- 
skie pa zbombardowaniu Khailaru. 

Według ostatnich wiadomości, armja 
chińska przeszła wczoraj wieczorem па 
terytorjum sowieckie i posuwa się 
wdłuż linji kolejowej wschodnio - chiń- 
skiej. 

MOSKWA PAT. — Szczegóły uciecz 
ki armji powstańczej gen. Su-Ping -We- 
na na terytorjum sowieckie są następują- 
ce: — 

ktor ów polskich @ 

W nocy z 4 na 5 bm. chiński komea 
dant wojskowy stacji Mandżuli zażądał 
od naczelnika stacji przygotowania kil- 
ku eszelonów <celem wyjazdu do ZSSR. 
Wobec odmowy żołnierze chińscy zajęji 
wagony przy pomocy siły zbrojnej, po- 
czem steryrozowawszy kolejarzy, bez za 
chowania jakichkolwiek środków ostroż- 
ności, opuścili terytorjum  mandżurskie, 
zabierając ze sobą stu kilkudziesięciu о- 
bywateli japońskich i narodowości chiń 
skiej, zatrzymanych przez gen. Su - 
Ping - Wena w charakterze zakałdni-- 
ków. Część wojska, której nie starczyio 
wagonów, przekroczyła granicę sowiec-* 
ką piechotą. Ucieczka powstańców chiń- 
skich trwa. 
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Rekwizytowa broń „pisbezsieczeństwem* dla Gdańska 
GDAŃSK. PAT. — Wezoraj podczas 

próby generalnej, wystawianej przez pol- 
ską tnupę amatorską, ,„Nocy Listopadowej'' 

Wyspiańskiego „zjawiła się na sali teatral 
nej policja i aresztowała aktorów, zabiera- 
jąc broń rekwizytową. Aktorów wraz z 
bronią odstawionmo do prezydjum policji, 
gdzie spisano protokuł. 

  

Dawis Mac-Donald 

    

i Herriot kaafe 

z Na skutek natychmiastowej interwencji 
Komisarjatu Generalnego Rzeczypospolitej 

Polskiej, aktonzy zostali zwolnieni, zaś re- 
kwizytową broń zwrócono. Wyznaczony na 
wieczór wczorajszy obchód ku uczczeniu 25- 
lecia śmierci Wyspiańskiego, połączony z 
uczczeniem rocznicy powstania listopado- 
wego, nie mógł się odbyć. 

rują 
Propozycje amerykańskie nie budzą zapału 
GENEWA. PAT. — Norman Davis, 

Mac Donald i Herriot odbyli dłuższą kon- 
ferencję wspólną, w czasie której przedy- 
skutowamo propozycje amerykańskie, tym 
razem wyraźnie już sprecyzowane. 

Jak słychać, szczegóły propozycyj a- 
merykańskich są następujące: Konwencja, 
któraby zakończyła konferencję rozbroje- 
miową i któraby została wypracolwana jak 
majszybciej, mie rozwiązywałaby kwestji ró 
wności praw i problemu bezpieczeństwa. 
Zarejestrowane byłyby w: miej osiągnięte 
dotąd rezultaty, jak między innemi zakaz 
bombardowania powietrznego, zakaz woj- 
my chemicznej, ograniczenia jakościowe 
zbrojeń itd. Stworzona zostałaby stała ko- 
misja rozbrojeniowa, która przygotowała- 
by trzeci etap rozbnojenia i któraby zajęła 
się kwestją rowmouprawnienia i bezpieczeń 
stwa. Konwencja 'obowiązywałaby 3—5 
lat aż do wygaśnięcia układów morskich 
waszyngtońsikego i ]ondyńskiego. 

Propozycje amerykańskie nie wzbudzi - 
ły podobno entuzjazmu wśród: uczestników 
mozmowy. Delegaci francuski i brytyjski 

pragnęliby kontynuowania prac rozbroje- 
miowych, przyczem Francja w dalszym cią- 

gu nalega ua rozpatrzenie francuskiego 
planu organizacji pokoju. Jednakże gdyby 
obecnie okazało się miemożliwe posunięcie 
naprzód prac konferencji, propozycje ame- 
rykańskie mogłyby, zdaniem tych delega- 
cyj, okazać się celowie. 

W godzinach popołudniowych narady 
delegatów francuskich, angielskich i Sta- 
now Zjednoczonych były kontynuowane, 
tym razem z udziałem reprezentanta Włoch 

  

Przypomnieć należy, że władze gdań- 
skie, iw krótkim przeciągu czasu, już po 
raz drugi usiłują dojrzeć w rekwizytach 
bromi, miezbędnej dla przedstawień — ро!- 
skich, miebezpieczeństwo dla Gdańska. — 
Pienwszy tego rodzaju wypadek, zdarzył 
się, gdy sprowadzono z Polski rekwizyty 

teatralne, potrzebne do wystawienia sztu- 
ki „Kościuszko pod Racławicami". 

INTERWENCJA KOMISARZA 
GENERALNEGO R. P. 

GDAŃSK. PAT. — Komisarz general- 

ny R. P. w Gdańsku wystosowa! do Senatu 

pismo, szczegółowo przedstawiające spra- 

wę aresztowania przez policję gdańską ak- 

torów i zabrania i mrekwizytów teatral- 

mych, sprowadzonych z Pelski. 

Komisarz generalny żąda wyjaśnienia 

motywów podobnego postępowania i za- 

strzega żądamie odszkodowamia za ponie- 

sione straty na rzecz Macierzy Szkolnej, 

która wczorajsze przedstawienie organizo- 

wała. 

Echa zwantur studenckich 
SKAZANIA STUDENTÓW 

W WARSZAWIE 

WARSZAWA PAT. — W dniu 5 bm. odby 
ła się r wa karno - administracyjna w 
starostwie grodzkiem Warszawa - Śródmieście 
pzeciwko zatrzymanym w czasie tmanitestacyj 
ulicznych w dniu 3 grudnia studentom: 

Z pośród 24 zatrzymanych osób następują- 
ce zostały skazane: Iwanowski Antoni - Adam, 
Szymoniewski Ferdynand, Orzechowski Jan, 
Fiszer Tadeusz, Fiszer Józef, Starzyński Cze- 
sław i Stobnicki Feliks — na karę do 60 dni 

bezwzględnego aresztu oraz Jarecki Józef i 
Prószyński Jerzy — na karę grzywny 2 tysią- 
ce zł. z zamianą na 60 dni aesztu. 

NA POLITECHNICE LWOWSKIEJ 
SPOKÓJ 

LWÓW. PAT.—Zgodnie z wezwaniem rek- 
tora wznowione zostały dziś wykłady w Poli- 
technice lwowskiej. Wykłady i ćwiczenia od- 
bywały się w zupełnym spokoju. Obecnie od- 
bywają się wykłady we wszystkich uczel- 
niach Iwowskich. W mieście panuje zupełny 

spokój. 

SZFAB ARM] IINTERNOWANO 

, PRZEZ G.P.U. 

MOSKWA PAT. — Gen Su-Piug - 

Wen został wraz z całym: sztabem inter- 

nowany w pociągu, składzjącym się z 

43 wagonów, zatrzymany przez pogra- 
niczny oddział GPU pod stacją Maciejew 

skaja. Wszystkich rozbrojono. 

Zakładnicy japońscy i  mandżurscy 

zostali ewakuowani na stację Maciejew - 

skaja (pierwsza stacja sowiecka na po- 

graniczu Mandżurii) i będą mieć za- 

pewniony powrót do  Japonji lub Mar- 
dżurji. 

Przewodniczący japońskiej delegacji 

do ewakuowania  obywateii japońskich 

w Mandżurji, szef japońskiej misji woj- 

skowej w Charbinie pik. Ramacabara wy 

echał za gozwóleniem władz sowieckich 

na sumo pozranicze (t. zw. przystańck 

86), później do stacji Maciejewskaja. 

SZOPY ZST 

  

Konferencja 
BERLIN PAT. — Gabinet Rzeszy roz- 

począł w poniedziałek narady nad ex- 
pose, które kanclerz Schleicher ma wy- 
głosić w Reichstagu, jak codziennie, ob 
radowały również irakcje parłamentarne, 
nad ustaleniem swej taktyki wobec ży- 
czeń gabinetu. Głównem wydarzeniem 
dnia była konierencja premjera Schlei- 
chera z byłym prezydentem Reichstagu 
Goeringiem. 

W miarodajnych kołach oświadczają, 
że Goering w rozmowie ze Schleicherem 
zapewnił spokojny przebieg jutrzejszego 
posiedzenia Reichstagu. W kuluarach 
parlamentu wyrażano przypuszczenie, że 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyirowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
dowodowego 20 groszy. 
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TELEGRAMY 
B. MIN. ZALESKI 

WARSZAWIA: 5 grudnia (tel. wł.) Do- 
'wiadujemy się, że b. minister August Za- 
leski został mianowany członkiem Kró- 

skego Towarzystwa Historycznego 
Londynie. 

KOLEĮ H-RBY—GDYNIA 

WARSZAIWA 5 grudnia (tel. wL.) Dnia 
17-g0 grudmia odbędzie się w Paryżu po- 
siedzenie Rady Nadzorczej polsko-fran- 
cuskiego T-wa kolejowego. Na zebraniu 
m. inn. będzie omawiana sprawa przejęcia 
eksploatacji nowej linji kolejowej Herby— 
Gdynia. Linja ta ma być oddana do użytku 
w dniu 1-go stycznia 1933 r. 

RAID NARCIARSKI: KRYNICA — 
ZWARDOŃ 

WARSZAWA. PAT W okresie 
świąt Bożego Narodzenia odbędzie się 

pierwszy w Polsce raid namcianski z Kry- 
micy do Zwardonia na dystansie 230 km. 
Dystans ten zostanie podzielony na 7 eta- 
pów. Raid potrwa 11 dni. Koszt wycieczki 
wynosi 88 zł. 

KOMYITADŻE BUŁGARSCY NAPADAJA 

BUKARESZT. PAT. — Dzienniki do- 
noszą, że na granicy bułgarsko-rumuńskiej 
pojawiły się dwie nowe bandy komitadżj. 
Dokonawszy kradzieży w miejscowościach, 
położonych na granicy, bandy uciekły na 
terytorjum Bułgarji. 

Również donoszą, że patrol rumuński 
zasypamy został strzałami, danemi z tery- 
torjum Bułgarji. Jeden żołnierz rumuński 
został śmiertelnie ranny. 

ZGON GUSTAWA MEYRINKA 
BERLIN. PAT. — Zmarł tu po dłuż 

szej chorobie znany pisarz niemiecki Gus- 
taw Meyrink, autor (wielu powieści i nowel 
o motywach fantastycznych i okułtystycz- 
nych, w: pierwszym rzędzie autor Golema, 
tlumaczonego ma wiele języków europej- 
skich, dalej _ „Gabinetu figur woskowych” 
itd. Zmarły liczył lat 65. ; 

NIEZWYKŁY SKOK Z SAMOLOTU 
DOURBAN (Poł, Afryka, w Natalu). 

PAT. — Pewien lotnik wyskoczył z aero- 
planu, znajdującego się na wysokości 17300 
stóp. Ten amator silnych wrażeń odbył 
przelot, który ttrnwał 20 minut, zupełnie po- 
myślnie j wylądował między dwoma drze- 
wami. Wiezasie przelotu palił papierosy i 
jadł biszkopty — jak opowiada — aby u- 
trzymać się w pogodnym nastroju. 

NIEMCY—PARYŻ 5:2 

BERLIN. PAT. — W Paryżu odbył się 
mecz między reprezentacją Niemiee Polu- 
dmiowych a reprezentacją Paryża. Zwy- 
ciężyli Niemcy 5:2 (1:0). 

HUBERMAN OKLASKIWANY 
WE WROCŁAWIU 

WROCŁAW. PAT. Odbył się tu 
koncert Bronisława Hubermana. Niekoń- 
czące się brawa i oklaski przy wypełnionej 

po brzegi sali koncertowej zmusiły artystę 
do kilkakrotnego bisowania. Program wie- 
czoru zawierał między imnemi noctumne 
Szymanowskiego i wale Szopena. 

Krytyka zestawia. nazwisko Huberma- 
na z nazwiskami Kubelika i Prichody, któ- 
rzy koneentowali ostatnio we Wrocławiu, 
przyczem stwierdza, że „niema wątpliwoś- 

ci, kto z itych tnzech jest majwiększym 
skrzypkiem”, oraz że „od Kubelika po- 
przez Prichodę linja prowadzi wzwyż ku 

Hubermanowi, stojącemu ma niedosięgal- 
nym szczycie”, 

  

  

  

Schleichera z Gooringiem 
rząd za cenę ogłoszenia amnestji polity - 
cznej mógłby uzyskać zgodę narodo- 
wych socjalistów na odroczenie Reichs- 
tagu mniej więcej do połowy stycznia. 

Decyzja frakcji narodowo - socjali- 
stycznej, która na dzisiejszem zebraniu 
złożyła przysięgę wierności na ręce Hit- 
lera, trzymana jest narazie w tajemnicy. 
Obiegała dziś pogłoska, że program go- 
spodarczy rządu Schleichera przewiduje“ 
między innemi rozpisanie przymusowej 
pożyczki i na łożenie daniny majątko- 
wej. Pogłoski te zostały ze strony mia- 
rodajnej zdementowane. 

Nowa głodówka Gandhiego 
LONDYN PAT. — Dzienniki dono- 

szą o nowej głodówce podjętej wczoraj 

przez Gandhiego, tym razem na znak 

protestu przeciwko złemu traktowaniu w 
więzieniu jego przyjaciela prof. Patwar- 
dhana. W ciągu pierwszych 24 godzin 
Gandhi stracił 6 funtów wagi i osłabł 

tak dalece, że musiał post swój prze- 
rwać, wypijając dziśiaj szklankę soku 
pomarańczowego. Zamierza on jednak 
post rozpocząć ponownie we środę. — 
Profesor Patwardhan, również prowadzi 
głodówkę już od 17 listopada i jest po- 
dobno bliski śmierci. 

Wyrok na pięciu komunistów w Paryżu 
SKRADLI DOKUMENTY 

PARYŻ. PAT.— Dziś lzba Karna wy- 
dala wyrok ma 5 komunistów, oskarżonych 
© kradzież dekretów, dotyczących francus- 
kiej obrony narodowej ma rzecz jednego z 
obcych państw. 

Oskarżeni lzaak Bir, zwany Fantomas, 
obywatel rumuński i Walter Strom, oby- 

NA RZECZ OBCEGO PAŃSTWA 

watel polski, skazani zostali ma 3 lata wię- 
zienia i po 3 tysiące franków grzywny oraz 
10 lat zakazu pobytu we Francji.— Trzej 
inni oskarżeni — Francuzi, wśród mich re- 
daktor komunistycznego „Humanite” ska- 
zami zostali po 13 miesięcy więzienia i po 
300 franków grzywny.



    

SILVA RERUM 
  

Jak wygląda Wilno, gdy patrzy na 
nie przelotny podróżnik?.. Ach, wielcž 
to razy czytaliśmy o sobie rzeczy, bar- 
dziej efektowne, niż prawdziwe!... 

Obecnie jeszcze jeden „przelotny po- 
dróżnik* opowiada o Wilnie w krakow- 
skim Czasie (219). Wilno przedewszyst 
kiem jest miastem dziwaków: 

Mam wrażenie, że Wilno jest trochę mia- 
stem dziwaków, jak Kraków. Pisarz, obdarzo- 
ny zdolnością obserwacji artystycznej, znalazł- 
by tu napewno całą kopalnię figur kapitalnych, 
wprost Dickensowskich. Samo życie, jest zre- 
sztą nieco dziwaczne, począwszy od nazw 
formy ulic, które NOCE się stromo do góry, 
łub gwałtownie spadają w dół, a nazywają 
naprzykład: Praczkarska, Zakrętowa,  Subocz, 
Skopówka, nie mówiąc już o Pohulance, wy- 
wodzącej się od nieistniejącej przed wiekiem 
restauracji podmiejskiej, tamtędy to Napoleon 
wkroczył do miasta w roku 1812-tym, a w 
1838 wieziono na  szubienicę  rewolucjonistę 
Konarskiego. 

Największą osobliwością Wilna, są 
rzecz jasna, „kocie łby. Któżby śmiał 
pominąć je w swojem opowiadaniu o po- 
bycie w „Grodzie Gedymina'*?.. 

Ulice Wilna są słabo oświetlone, budowa- 
ne bez pianu regulacyjnego; asfalt i kostka 
brukowa są tu niemal zupełnie nieznane — za- 
stępują je poprostu „kocie łby”. 

Ale nie jest z Wilnem tak źle, skoro 
krakowianin kończy zdanie o ulicach 
wileńskich w ten sposób: 

Ze wszystkiego jednak widać, że to mało 
zamożne miasto ma silne i oryginalne życie 
duchowe: nigdzie nie wychodzi tyle tygodni- 
ków, z których niektóre stoją na bardzo wy- 
sokim poziomie, np. „Włóczęga”. 

Otucha wstępuje w serce: Wilno zwy 
cięża inne miasta polskie, bo „nigdzie 
nie wychodzi tyle tygodników *... A mys- 
my o tem jakoś nie wiedzieli!.. 

Wilno jest miastem bardzo egzotycz 
nem: 

Czar wspomnień i historji, czar wysokiej 
kultury murów i ludzi wileńskich, to tyiko je- 
dna strona uroku tego miasta. Ponadto jest tu 
jeszcze gęsto rozsiany egzotyzm. Jadłem wy- 
borne ciastka w cukierni — tureckiej; prawo- 
sławne cerkwie odcinają się na tle gotyckich i 
neoklasycznych budowli; po ulicach  przecha- 
dzają się popi, a na płerwszej ze śród literac- 
kich, na której byłem, przemawiał sam Eksce- 
lencja Hachan Seraj Ben Sza najwyż- 
szy dostojnik Kościoła karaimskiego w Polsce. 

Wszystko mógł w Wilnie podziwiać 
podróżnik z Krakowa, ale nie „popów'* 
Przecież najbardziej egzotyczne okazy 
tego gatunku ludzi są do nas eksporto- 
wane właśnie z Małopolski, — są to mi- 
sjonarze obrządku wschodniego!... 

ABC (351) znów porusza sprawę po 
mnika Lotnikom w Warszawie. 

Dość na tem, że najdziwaczniejszy plac, 
jaki posiada Warszawa, doczekał się zaszczy- 
tu pomnika. Jest to plac, przez którego środek 
biegnie granica wielkomiejskiej architektury 
Warszawy i najnędzniejszej architektury War- 
szawy. Od strony Alei Marszałkowskiej, Alei 
Szucha i Bagateli wznoszą się kamienice. 
Od strony ulicy Chocimskiej, Puławskiej i Pol 
nej jednopiętrowe budki, lub zgoła parterowe 

drewniaki 2 
Pomnik postawiony czołem do Alei Szu- 

cha, za tło ma perspektywę wylotu ulicy Pu- 
ławskiej, a więc jedną z  najpaskudniejszych 
perspektyw, jakie można znaleźć w Warszawie: 
zabudowania kolejek aa: i, grójec- 
kiej, ten prawdziwy wrzód na ciele miljono- 
wego miasta. 

Stało się! Ale na przyszłość należy 
więcej dbać o architektoniczne otoczenie 
pomników. 

. Wogóle zaś warto, by na przyszłość wy- 
bór miejsc na pomniki traktowano z większem 
poczuciem odpowiedzialności. Pomnik nie mo- 
że być kwatkiem, przyczepionym do kozucha. 

} Lector. 

OTRĄBKI ABARID 
doskonsle oczyszczsją pory skóry, po- 

budzają transpirację, zapobiegają two- 

rzeniu się wągrów pryszczy i t. p. 

1 utrzymują czystą, gładką, o świeżym 

wiec CERĘ 
RODZICE! PAMIĘTAJCIE ŻE 1% MŁODZIE- 
ŻY SZKOLNEJ CIERPI NA GRUŹLICĘ PŁUC 
ROZWINIĘTĄ! POPIERAJCIE WALKĘ Z TĄ 
STRASZLIWĄ CHOROBĄ! CHROŃCIE SWE 
DZIECI PRZED ZAKAŻENIEM! _ „POPIERAJ- 
CIE „DNI PRZECIWGRUŹLICZE*! KUPUJ- 

CIE NALEPKI PRZECIWGRUŹLICZE! 

KAPŁAN 
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Rex Beach. Srebrna Ławica. 
Arcta. Warszawa, 1933, str. 292. 

Srebrna ławica, to niezmierne gromady io- 
sosiów, wpływających na okres składania ikry 
do rzek, stwarzając w ten sposób bogate pole 
zarobków dla człowieka. Na tle ostrej i  bru- 
talnej walki dwóch towarzystw  eksploatują- 
cych, toczy się bystrym potokiem porywająca 
akcja, szerokiemi i silnemi rzutami utalentowa 
nego pisarza przekraczająca wielekroć dotych- 
czasowe obrazy Północy. Napięcie zaciekawie- 
nia wzmaga się w ogromnym stopniu i wsku- 
tek tego, że bohaterami powieści są jak zwy- 
kle u Rex Beacha, ludzie o stalowej woli, nie- 
ugięci przez wszelakie przeszkody, dążący do 
wytkniętego celu. 

Ks. Dr. Ferdynand Machay. Zadania Dusz- 
pasterskie Świeckich. Str. 181. Cena zł. 4. — 
Nakładem Księgarni św. Wojciecha. 

Autor „Zadań duszpasterskich" w obszer- 
ne, źródłowem dziele zajęli się  zagadnienia- 
mi dotychczasowej i przyszłej roboty šwie:- 
kich okolo dobra Kościoła. Pole do pracy jest 
ogromne, a w wielu miejscach nietknięte. Po- 
trzeba będzie wychować znaczny w każdyia 
kraju zastęp oświeconych katolików, aby A- 
kcja Katolicka uczyniła to, do czego ją powo- 
łała Stolica Apostolska. Niepodobna w krót- 

kiej recenzji wyłuszczać wszystkich spraw, о- 
mówionych przez autora. Na szczególną uwa- 
gę zasługuje rozdział o stosunku Akcji Katolic- 
kiej do polityki. 

„ W całości praca ks. Machaya przedstawia 
się poważnie i wróży dobrze 0 autorze, któ- 
ry oddał swój intelekt na propagandę zasad 
wielkiej instytucji. 

Ks. Bp. Bougaud. Credo. Wydanie II. Str. 
376. Cena zł. 7. — Nakład Księgarni św. Woj- 
ciecha. 
._ Są dwa sposoby pisania apologji wiary: 
jeden, który zwraca uwagę przedewszystkiem 
jeżeli nie wyłącznie, na argumenty rozumowe 
i przez to staje się traktatem. Drugi, nie le- 
kceważąc, ani pomijając dowodów  rozumo- 
wych, jest jakby hymnem na cześć wiary, pły- 
nącym z najgłębszych i najczystszych žrodei 
serca apalogety. Hymn taki osiąga to właśnie, 
czego nie zdoła dokofiać traktat poważny. Prze 
nika czytelnika nawskroś. A kiedy obudzi w 
nim nietknięte dotychczas, łub zamarie oddaw- 
na struny wiary, to już spełnia swoje zadanie. 

._. Taką pieśnią czarującą o wierze jest pię- 
ciotomowa apologja biskupa Bougaud „Chry- 

  

Wyd. M. 

stjanizm i czasy obecne. Tom świeżo wy- 
szły i ostatni z kolei publikacja omawia @- 
gmaty. 

Władysław Berkan. Ksiądz Patron Wawrzy 
niak. Nakł. Ks. św. Wojciecha, Poznań, 1932, 
str. 148. Jak żywa wynurza się w tej sylwetce 
postać znakomitego  Wielkopolanina. Zasługi 
jego dla Wielkopolski i Pomorza czekają je- 
szcze pełnego rozbioru. Ale to, co dali w atie- 
gdotycznem przedstawieniu tej postaci — daw- 
niej ks. Zimmermann, a teraz p. Berkan, za- 
sługuje na jaknajżyczliwszą wzmiankę. 

Autor szczycąc się zażyłą przyjaźnią ks. 
Wawrzyniaka, mógł o nim napisać nietylko ja- 
ko o gospodarzu, ale również i zwłaszcza -— 
jako o człowieku. Widzimy z jego pracy, że 
psychika to była szlachetna, mądra, lecz nie 
zarozumiała, dająca ucho zdrowym radom, wiel 
ka — tą wielkkością, która nie przytłacza od- 
razu, jeno stopniowo dominować będzie nad 
otoczeniem. Niemcy się na nim poznali i za- 
zdrościli go społeczeństwu  wielkopoiskiemu. 
My zaś, właśnie w dobie kryzysu, powinniśmy 
iść za ostrożnemi radami, jakich nie szczędził 
rodakom ks. Patron Wawrzyniak, gdyż są i 
dzisiaj aktualne. 

W szczupłym stosunkowo wyborze życio- 
rysów Wielkopolan, broszura p. Berkana zaj- 
mie poczesne miejsce zarówno ze względu na 
osobę, którą omawia autor, jak i na treść, 
dotyczącą także ogólnych zagadnień pracy go- 
spodarczo-społecznej w Polsce. 

  

Almanach gotajski na rok 1933 
Ukazały się trzy tomy almanachu gotajskie 

go na rok 1933. Jest to sto siedemdziesiąty je 
go rocznik gdyż almanach ten, jak wiadomo, 
wyszedł po raz pierwszy w roku 1764. 

Pierwszy tom obecnego wydania jest rocz- 
nikiem domów panujących, drugi hrabiów, 
trzeci — baronów. Do liczby dynastyj panują 
cych w nowym roczniku została włączona dy- 
nastja Tatsing, której potomek, b. cesarz chiń 
ski Puji, objął w lutym roku bieżącego rządy 
Mandżurji. Poza tem pierwszy tom almanachn 
gotajskiego innych zmian, dotyczących genea- 
togji monarchów nie zawiera. Charakterystycz- 
ny jest tylko szczegół, że Zakon Kawalerów 
Maitańskich posiadł przywileje państwa suwe- 
tennego Obecnym jego wielkim mistrzem jest 
książę Ludovico Chigi Albani de Ia Rovere, 

Okładkę nowego rocznika almanachu zdo- 
bią portrety. króla Rumunji Karola П oraz nie 
dawno zaślubionej pary: księcia szwedzkiego 
Gustawa Adolfa i księżniczki Sybilli Saksen- 
Koburg Gotha. 

Wiele miejsca poświęca almanach Habsbur 
gom w związku z kilkonia małżeństwami, za: 
wartemi przez członków tego domu z przedsta 
wicielami innych rodów panujących. 

I DUCHA 
(Siódmy stopień służbowy) 

Taki był początek. 

Piękna sala starego teatru w Krako- 
wie wypełniona po brzegi. W pierwszych 
rzędach krzeseł — oni: kwiat narodu, eli 
ta duchowa, kapłani sztuki, spadkobie:- 
cy Wyspiańskiego, W głębi sali, w ostat- 
nich rzędach — młodzież akademicka, 
poloniści i początkujący literaci, któ- 
rych dręczy pytanie: czy „opłaci się” pi- 
sać dalej. Jeden z młodzieńców zbiera 
autografy przyjezdnych do Krakowa lite- 
ratów, których łatwo poznać po znacz- 
kach zjazdowych, zdobiących klapy ma- 
rynarek. Nikt nie odmawia podpisu; kart- 
ki album zapełniają się esami-floresan:i 
podpisów, wprowadzających młodzieńca 
w pewne zakłopotanie: tak trudno jest 
odczytać podpisy, ai nie łatwiej zorjen- 
tować się w tem, jaka jest właściwa treść 
odczytanego nazwiska.... 

Dzwonek. Zagajenie. Na tle portretu 
wielkiego Poety, od dwudziestu pięciu 
lat leżącego w grobie, zarysowują się 
sylwetki jego spadkobierców, jak on 
wielkich, ach, — większych nawet. 

Przedstawiciel miasta w patetycz- 
nem przemówieniu wita „kapłanów du- 
cha”, którzy zaszczycili swoją obecno- 
ścią skromne mury Krakowa. Wzruszeni 
kapłani dumnie wyprostowują się, aż 
chrzęszczą sztywne gorsy koszul (prze- 
cież dziś: śniadanie, teatr i raut!), ka- 
płanki nerwowym ruchem wydobywają 

torebki i śpiesznie karminują sobie u- 
sta i pudrują nosy... . 

Panuje podniosty nastrėj.... 

Wreszcie po wielu  przemėwieniacl: 
głos zabiera On — przewodniczący, 
wódz ideowy, niewątpliwie jeden z naj- 
sławniejszych.... 

Z jedną ręką w kieszeni spodni, wy- 
machując drugą, — niedbale oparty o 
stół, przemawia z żarcikami, noszalanc- 
ko, zwracając się raz po raz bezpośred- 
nio do obecnego na sali Ministra Rzeczy - 
pospolitej Polskiej!... Chce dobić targu, 
chce przekonać Pana Ministra, iż рго- 
ponuje mu zrobienie świetnego interest... 
Nie żąda od Pana Ministra specjalnej 
wdzięczności, ale dobitnie, przekonywa- 
jąco dowodzi, że cały zysk będzie właż- 
nie po stronie Pana Ministra... 

O co chodzi?.. O drobiazg: 
rzenie Akademji Literatury!.. 

Interes jest świetny: Pan Minister u- 
nieśmiertelni kilkudziesięciu panów lite- 
ratów (i da im pensje ministerjalne), — 
nieśmiertelni zaś ministrowie od litera- 
tury blaskiem swej "sławy opromienią 
ministra od robienia akademików !... 

o stwo- 

Mówca nie wątpi, że Pan  Ministe* 
doskonale zrozumiał, jak świetny mu 
został zaproponowany interes i wyra- 
ża pewność, że sprawa Akademji Literac 
kiej znajdzie się wkrótce... na tapecie!*) 

Jak tam będzie z temi,, tapetami" li-. 

SSESO wo 

WPOŚRÓD CIEMNEGO ZNALAZŁEM SIĘ LASU (4955 see 
Wpośród ciemnego znalaz 
łam się lasu (Dante). 

Wyróżniając Kościół Katolicki z po- 
śród innych zgromadzeń religijnych, mó- 
wimy: Kościół jest: jeden, święty, pow- 
szechny (katolicki) i apostolski. Każda z 
tych cech ma swoje uzasadnienie teologicz- 
ne. Jest jeszcze jeden przymiot, który stale 
pomijamy, chociaż jest on przez Chrystusa 
zapowiedziany i najzupełniej historycznie 
stwierdzomy. Mam ma myśli stałe prześla- 
dowanie, albo przynajmniej ucisk i krępo- 
wanie Kościoła. Widzieliśmy i zawsze z0- 
baczymy, majwiiększych wrogów zjednoczo- 
mych i pogodzonych, gdy szło, lub chodzi, 
lo walkę z Kościołem: „I stali się przyja- 
cioły Herod i Piłat onego dnia, lecz przed 
tym byli sobie mieprzyjacielmi*, (Łuk. 
23—12). I to jest jasnem. Kościół jest syn- 
tezą całej prawdy i wszystkich zabiegów 
doczesnych i wiecznych ludzkości, — jest. 
to: pmalwida, droga i życie, Oczywiście, że 

to wszystko, co mie jest z prawdy, miusi 

sprzeciwiać się Kościołowi i dążyć do 0- 
balenia w nim porządku bożego. Ztąd cią- 
gła walka, Oto dlaczego dzieje Kościoła 
nie znają ani jednego okresu powszechne- 
go spokoju, ani powszechnego wcielenia za 
sad katolickich iw! życiu społecznem. By-. 
wały chwile pomyślności i wozkiwitu, zie 
były, to momenty 'ograniczojne pewną prze- 

strzenią i czasem, ażebyśmy poznali, jak 

piękne owoce rodzić może drzewo katolic- 
kie. Pogrąża Bóg „Kościół mw odmęty wal- 
ki i męczeństwa, żebyśmy nie zapominali, 
że Kościół wojujący miesie zapowiedź tri- 
umfu niebieskiego. Na ziemi ludzkość 
zmienią warunki swego bytowania. Ztąd 
każda epoka dziejowa. nosi swój charakter 
i piętno sobie właściwe: w historji widzi- 
my ciągłą zmianę zabanwienia, sposobów i 
działań. Mówiąc o tem, mam zamiar zwró- 
cić wwagę na czasy obecne. 

Przy tym przeglądzie biorę za podsta- 

  

wę sądu tę prawdę życiową, że każdy czlo- 

wiek i każde społeczeństwo jest takiem, 
jakiemi są ich (przekonania; stosunek do 
obowiązków, i zabawy. 

Przy każdej madarzonej sposobności lu- 

bimy głosić, że jesteśmy majbardziej kato- 
lickim marodem. 48 lat pracując ma ma- 
szych zagonach, muszę wyznać, że katoli- 
ków, uświadomionych ; znających katechizm 
dogmatyczny i moralny i stwierdzających 

takowy życiem, — nie wielu spotykałem. 
Są jednostki światłe i konsekwentne, ale 
są to kruki białe. W przeważnej części im- 
teligencja patrzy ma wiarę jakio na pewną 
tradycję dziejową, bardzo szanowną i miłą, 
ale do niczego nie obowiązującą... Chyba 
tylko, gdy chodzi o popieranie celów ma- 
cjomalistycznych... Tacy lubią nazywać sie 
bie katolikami i przy obrzędach uroczys- 
tych chętnie pełnią obowiązki kościelne. 
Jeden z moich znajomych często powtarzał: 
„Ja, księże dobrodzieju, jestem zajadiym 
ikatolikiem, bo wigilję przed Bożem Na- 
rodzeniem stale w domu urządzam ; ma. Wie] 

kiamoe zastawiam masze tradycyjne świę- 
cone; moskali zaś nienawidzę z całego 
serca“. 

Inteligencja zawodowa jest jeszcze dal- 

szą 'od iwszelikich meligijnych przejar 
W tej grupie widzimy przedstajwicieli 
wszelkich systematów filozoficznych, So- 
cjalnych, etycznych, estetycznych i tp. — 
nihilizm moralny, zwątpienie i zanurzenie 
się w używaniu dusz scieleśnionych. Ślepi 
i głusi. 

Lud wejski, obywatele miasteczek, rze- 
mieślnik i robotnik —są podminowani bol- 
szewizmem. Z nadzwyczajnym sprytem, 0- 
strożnością i skutecznością bolszewicy za-- 
rzucili sieć ma mas. Gdziekolwiek zjawi się 
bolszewik, musi zawaz stworzyć kotu, lub 

kółko bolszewickie. Pad względem religij- 
nym jest to rozpaczliwie ciemne i tylko o0-- 
brzędem związane ze swojem wyznaniem. 

  

  

Ku czci kolonizatora po!skiego Stefana Rogozińskiego 

  

W dniu 4 grudnia przypadała 50-ta roczni- 
ca wyruszenia do Kamerunu polskiej wyprawy 
naukowej pod kierownictwem Stefana Rogo- 
zińskiego, Wyprawa ta miała na celu nietylko+ 
wzbogacenie polskiego dorobku naukowego, 
nietylko, by dorobek ten przeszedł do potomno 
ści, jako zdobycz polskiej wyprawy naukowej, 
ale miała również na celu odkrycie i zdoby- 
cie masztu ziemi afrykańskiej dla założenia tam 
niezawisłej kolonii polskiej. 

W dniu 13 grudnia 1882 r. wyrusza Rogó- 
ziński z Havru do kameruńskich brzegów Atry 
ki na małym žaglowcu „Lucja —- Malgorzata“ 
w towarzystwie Klemensa Tomczaka, Leopolda 
janikowskiego, Hirszfelda i Ostaszewskiego, 
z których tylko dwaj pierwsi biorą udział w 
wyprawie do końca. Po kilkumiesięcznej po- 
dróży morskiej ekspedycja polska ląduje u wy- 
brzeży Kamerunu i zakłada faktorję. W krót 
kim czasie Rogoziński zdobywa sobie zaufanie 
krajowców do tego stopnia, iż główny kacyk 
z Boty oddaje mu rządy nad swym krajem. Za 
jego przykładem poszli także inni, sąsiedni wład 
cy plemion murzyńskich. Po pewnym czasie 
Rogoziński, celem zabezpieczenia się przeciw 

zaborczej polityce niemieckich kolonizatorów, 
oddaje sę pod protektorat Anglji. Trzy lata prze 
bywa Rogoziński w dziewiczych puszczach ka- 
meruńskich, rządząc wielką prowincją i  do- 
konywując szeregu odkryć naukowych. W tym 
że czasie zmarł jego przyjaciel i towarzysz 
pracy Tomczak. Po trzechletnim pobycie w Ka 
merunie wraca Rogoziński do Warszawy wraz 
ze swym przyjacielem Janikowskim, aby zdać 
rodakom sprawę ze swej działalności i pone- 
wnie wyrusza na brzegi afrykańskie, posiada- 
jąc na wyspie Fernando Poo, ale już jako plan 
tator, gdyż zachłanność niemiecka wydarła mt 
polityczne zdobycze jego imprezy kameruń- 
skiej. Rogoziński zmarł w kilka lat później, w 
r. 1896 w Paryżu, licząc lat 36. Celem uczcze- 
nia 50-tej rocznicy ekspedycji Rogozińskiego, 
Liga Morska i Kolonjalna urządza pod pro- 
tektoratem Pana Marszałka Józefa  Piłsudskie- 
go w dniu 8 grudnia uroczystą akdemię. W 
akademii tej weźmie udział ostatni, żyjący u- 
czestnik wyprawy p. Janikowski. 

Na zdjęciu naszem widzimy faktorję zało- 
żoną przez Rogozińskiego na wybrzeżu kame- 
ruńskiem, oraz podobiznę p. Rogozińskiego. 
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Patry jarchalne sądy wielką przywiązy- 
wały wagę do stanowiska, w społeczeńst- 
wie kobiety i młodzieży. Dzisiejsze kobie- 
ty i młodzież współczesna mówią głośno w 
sobie i swoich madziejach, i to, co głoszą, 
życiem i obyczajem logicznie stwierdzają: 
bezbożność, rozwody, unikanie macierzyń- 
stwa, przeniewierstwo, rozmiłowanie w próż 
niactwie i strojach, pozbawionych piękna 
i wstydu. O stamie młodzieży radzę zapy- 
tać profesorów i nauczycieli szkół. Zresz- 
tą, któż o tem nie wie! 

Dogmata są korzeniami moralności, 

więc bez mich jesteśmy jak rośliny zerwa- 
ne i w ziemię powtykame, które życia nie 
mają. Bez mich etyka będzie zawsze przy- 

pominać budowę wieży Babel. Z powodu 
małego uświadomienia etycznego, widzi- 
my, że ci, którzy zaliczają się do katoli- 
ków, nie zdają sobie sprawy z tego i dla- 
tego w społecznem życiu naszem widzimy 
obniżenie moralne charakterów i obycza- 
jów. Ten spadek wyraża się stosunkiem nie 
sumiennym do obowązków wzęlędem Bo- 
ga: zmniejsza się liczba wzywających i- 
mienia Pańskiego i zmniejsza się liczba 
żyjących w imię Pańskie. Względem bliź- 
nich, zamiast miłości wzajemnej, i posza- 
mowania godności ludzkiej, widzimy: wal- 
kę i nienawiść stanową, wyzysk. samolub- 
stwo, zadrość, nieuczciwość i zdradę Oj- 
czyzny. Wzjęlędem siebie samych ludzie za- 
pomnieli o swojem wysokiem przeznacze- 

niu, o duszy, która tylko w Bogu może 
zmaleźć pokój i światło przewiadnie. Człc- 
wiek, zapomniawszy 0 Bogu, poszedł w nie 
wolę najniższych pożądliwości, popędów— 
zdziczenia i chamstwa, chamem bowiem 
jest każdy, kto wysokie poniża. Bez bo- 
żego prawa moralnego wyradza się w Ssto- 
sunkach społecznych obłuda, o której opo- 
wiada znakomity pisarz - satyryk rosyjski 
Szezedrym, w ibajce pt.: „Dobrodieteli i 
paraki“. 

Jeszcze jaskrawiej zarysowuje się przed 
nami położenie obecne, gdy myślimy o 
tem, jak się bawi nasze społeczeństwo. Za- 
bawa zdradza człowieka niezawodnie. Ka- 
żdy z mas dobiera rozrywki według swego 

upodobania i dlatego bardzo prawdziwem 
jest powiedzenie: powiedz mi, jak się ba- 
wiisz, a. jać obiecuję powiedzieć, jakiim jes- 
teś. Zabawa, rozrywka, zapełnienie czasu 
wolnego od zajęć obowiązkowych — odpo- 
czynek jest rzeczą potrzebną, mależną i po- 
żyteczną, ale nigdy mie powinna zabawa 
psuć człowieka. Tymczasem dziś rozrywki 
zmieniły porządek rzeczy: zabawa stała 
się celem życia i, co najsmutniej, rozsad- 

nikiem zepsucia. Jeżeli dotrzemy do grun- 
tu wszystkich klubów, teatrów, kim, radjo, 
balów, koncertów, kabaretów, instytutów 
piękności i innych miezliczonych miejsc 
zabaw i sportów, — przekonamy się, że 
wszędzie wozsiadła się rozpusta ze swemi 
siostrzycami... Dodać mależy, że dziś wszys 
cy muszą się bawić, tj. tmszyscy mają brać 
udział w zepsuciu; wszyscy muszą zagłu- 
szyć w sobie sumienie, bojaźń Bożą, ażeby 
wylać się swobodnie ma wszelką niepra- 
wiość ! 

X. Kajsiewicz powiada: „Narodowość 
(każda (w kościele jest jak obraz na murze 
malowany i weń wsiąkły. Dopóki mur ca- 
ly, jakikolwiek by obraz był uszkodzony, 
wszystko da się nąprawić; ałe skoro mur 
się obali, wówiezas nie pomogą teorje spo- 
łeczne — maród upada, nozdrabnia się, 
sciera się i ginie, a upadek ten bywa 
straszny”. 

Nie jest to ami przesada, ani gnoźba, 
ani proroctwo. Jest ito mastępczość dziejo- 
wa, znama mam dobrze z doświadczenia na- 
szej własnej historji. 

Stalin z Moskwy powiedział: „Od re- 
wolucji światowej dzieli nas tylko Chrys- 
tus!* (Odczyt D. Merežkowskiego: Leo- 
nar dą Vinci a my). 

X. Michał Rutkowski. 

  

  

  

W gmachu Towarzystwa Zachęty do 

Sztuk Pięknych w Warszawie otwarty został 

salon jesienny niezwykle bogato obesłany dzie- 

łami wielu artystów. Na zdjęciu naszem widzi- 

my „Chłopca z krokodylem" dłuta Stanisława 

Jackowskiego. 

ORERTA TUTIS TIT OAS, 

RACZEJ ZNUŻONY PROFESOR 
TROCKI NA TRYBUNIE W KOPENHADZE 

Trocki wygłosił w Kopenhadze odczyt ©» 
rewolucji rosyjskiej. Oczywiście było to sensa- 
cją i ze względu na osobę exdyktatora i ze 
względu na niesłychane ostrożności i Środki 
bezpieczeństwa, jakie przedsięwzięto. Na dwie 
godziny przed rozpoczęciem odczytu wszystkie 
ulice przylegające do pałacu sportowego, gdzie 
miał przemawiać Trocki, otoczono kordonemi 
policji Również na sali widziało się ją w nad- 
miarze, a prócz . niej pracował cały sztab pry- 
watnych agentów Trockiego, zachodziła bo - 
wiem obawa BEBO komunistycznych. 

Exdyktator przybywa tyinem wejściem, za- 
mim tysiączne tłumy zdołały wypełnić unce. 
Zjawia się na trybunie w otoczeniu dziesięciu 
agentów. Oślepiający blask  reilektorów pada 
w tym momencie na niego, a operator roxa 
przystępuje do utrwalenia odczytu Trockiego 
w taci dźwiękowca. 

ewien dziennik duński tak opisuje postac 
dawnego wodza rewolucji: nic w nim z pło- 
miennego demagoga nie pozostało; przypomina 
оп raczej znużonego proiesora gimnazjalnego 
w swoim źle skrojonym, niedbale noszonym 
garniturze. 
Mówi po niemiecku i mówi świetnie, bez naj 
mniejszego akcentu. jedynym dowodem jego 
dawnej żywotności i energji jest tylko gesty- 
kulacja, która w pewnych momentach staje się 
gwałtowna i namiętna, 

Odczyt swój kończy Trocki następującem 
zdaniem: 

— Carat obdarzył wszystkie języki wyraza- 
mi: kozak, pogrom i knut, Nowa Rosja dała 
ži inne slowa: gosplan, kolektyw i so- 
wiet. 

I Trocki dumnie wyprostowuje się na trybu 
nie. Ale na sali nie czuje się entuzjazmu. 

„Ai i J A ВЬ ВНННОНЫИ Е НННННКННИНИ 

  

qOLA NEGę, 
olśni swoim śpiewem rozpęta hura- 
gany zachwytu w super przeboju 

wiatowej prodakcji 1933 r. 

Na rozkaz kobiety 
premjera dziś 
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Uproszczenie pisowni paiskiej 
W bieżącym tygodniu Akademja Umiejętno 

ści dokonała zmiany pisowni polskiej, upra- 
szczając ją w pewnym stopniu. Zmiany polega 
ją na tem, że tanowiono pisać wszystkie 
słowa, które miały dotąd na początku litęrę 
„Z* i składały się z dwóch, ściśle połączo- 
nych ze sobą słów, razem i przez literę „S“. 

A więc na przykładzie sprawa ta wygląda 
następująco: dotychczas pisało się: — z kolei, 
z przodu, z początku z pod, itd. Obecnie male 
ży słowa te pisać: skolei, sprzodu, spoczątku, 
spod itd. 

i są już obowiązujące a w związ- 
ku z tem, wydawcy książek zwrócili się do mi 

nisterstwa oświaty z prośbą, aby ingerowało 
w Akademji Umiejętności i spowodowało, by 
tego rodzaju zmiany nie były wprowadzane 
stopniowo, gdyż naraża to wydawców książek 
na poważne straty. 

Wydawcy proponują, aby Akademja Umie- 
jętności zajęła się całą pisownią polską i u- 
staliła wszelkie zmiany, "au, je dopiero 
wówczas, gdy nic już nie będzie budziło żad- 
nych wątpliwości. — Równocześnie wydawcy 
książek zaproponowali, aby uprościć w dal- 

M pisownię, przez skasowanie „rz”%, 
„0“ 
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terackiemi, Pan Bóg raczy wiedzieć, ale 
przemówienie Mistrza było jakby kamer- 
tonem, do którego dostrojono całą orkie- 
strę Zjazdu literatów „polskich w Krako- 
wie. Bodaj we wszystkich  przemówie- 
niach i uchwałach brzmiała dźwięczia 
nuta: „rząd musi dać"... „rząd powinien 
zaopiekować się*.. „rząd musi ratowacć',, 

Rząd musi stworzyć Akademję Lite- 
racką, która będzie stała na straży pi- 
smiennictwa polskiego i będzie miała 
„na tapecie'* troskę o czystość mowy pol 
skiej. Akademja ta jednocześnie zapewni 
byt najbardziej zasłużonym pisarzom poi 
skim... 

Rząd musi niezwłocznie wprowadzić 
w życie ustawę bibljoteczną, bo w ten 
sposób przed pisarzami polskimi otworzą 
się pewne perspektywy stania się literac 
kimi Szoberami: przecież książka, pole- 
cona do bibljotek, pójdzie jak podręcznik 
szkolny, odrazu w kilkunastu tysiącach 
egzemplarzy, — interes murowany. 

Rząd musi zwrócić uwagę na krzyw- 

  

*) Poczciwi wilnianie, nie znający nieprze- 
branych skarbów mowy ojczystej, nie wiedzą 
nawet, co to znaczy „tapet”. Nie są to tapety, 
jest to piękny wyraz, który przez grekę i la- 
cinę trafił do niemieckiego a stamtąd przeszedł 
do wytwornej mowy  lodomeryjsko-galicyj- 
skiej. Niemcy mówią: „etwas aufs Tapet brin- 
gen” lub „auis Tapet Коттеп“... Jeżeli Niem- 
cy tak mówią, to czemuż nie mogą mówić 1 
polscy literaci? 

Trzeba tym literatom oddać  sprawiedii- 
wość: ich zamiłowanie do barbaryzmów jest 
wprost wzruszające. Pewien poeta, pochodzący 
ze Śląska, a więc nie znający rosyjskiego, 
wciąż mówił: „za wyjątkiem* („za isklucze- 
niem”), inny wybitny i chlubnie znany pisarz 
parę razy powtórzył „najwyższy czas” („die 
hóchste Zeit*) — podobnych przykładów da- 
łoby się przytoczyć o wiele więcej... 

dę, która się dzieje literatom przy po- 
dziale sum z Funduszu Kultury Narodo- 
wej. Plastycy i muzycy dostają o wiele 
więcej!... Cóż, że mają oni szereg szkći, 
do których się tylko dokłada, przecież i 
literaci mogą stworzyć szkołę poetów. 
byle dostać większą sumę pieniędzy. 

Rząd misi ustalić emerytury dla lite- 
ratów. Członek Zw. Literatów, który prze 
kroczy 55 lat, powinien dostawać eme- 
ryturę w wysokości poborów urzędnika 
VII st. sł. Najbardziej zasłużonym moż- 
na dawać emeryturę większą, podług VI 
i Vst. sł. 

Rząd musi unormować sprawę zasił- 
ków dla literatów z Funduszu Bezrobo-- 
cia, należą się im zapomogi, bo przecież 
bezrobocie kapłanów ducha pociąga za 
sobą tragiczne następstwa dla kultury 
polskiej... 

Rząd musi dbać o należyte zorgani- 
zowanie propagandy zagranicznej, do 
której najbardziej są powołani właśnie 
literaci. A więc literatom słusznie się na- 
leżą stanowiska sekretarzy i radców ро- 
selstw i ambasad. A zresztą wogóle w 
sprawach propagandy zagranicznej rząd 
powinien stale zwracać się do Związku 
Zawodowego Literatów Polskich, który 
może udzielić mu światłych rad i wska- 
zówek... 

Rząd musi dopomóc literatom w stwo 
rzeniu spółdzielni wydawniczej. Literaci 
dadzą po kilkadziesiąt złotych, rząd da 
kilkadziesiąt tysięcy, — za te pieniądze 
będą wydawane utwory wszystkich człon 
ków związku, — cóż za zbawienny wy- 
tworzy się ruch!... 

Rząd musi pomyśleć o ustaleniu zni- 
żek kolejowych dla członków Zw. Litera- 
tów, a jeszcze lepiej — o całkiem bez- 

płatnych biletach dla literatów... 
Rząd musi.. 
Litanja żądań literatów jest nieskoń- 

czona... Dajmy jej spokój. 
Zjazd literatów w Krakowie robił przy 

kre, bardzo przykre wrażenie.. Z jedne; 
strony brzmiały górnolotne, patetyczne, 
oklepane frazesy na temat kapłaństwa, 
misji, kultury, ' puścizny wieszczów i 
t.p., — z drugiej zaś cynicznie się roz- 
pierał zbiorowy egoizm członków związ- 
ku zawodowego, nie różniącego się pod 
tym względem od wielu innych zawodo- 
wych związków... 

Żądania i życzenia literatów były je- 
dnak przeważnie słuszne, niesłu- 
szne było egocentryczne podejście do za- 
gadnień, związanych z bolączkami na- 
szego życia kulturalnego. Literatura prze 
żywa niebywały kryzys, nędza wśród 
literatów jest przeogromna, unormowa- 
nie sprawy zasiłków dla literatów w ce- 
lu ułatwienia im pracy, lub na wypadek 
choroby, kalectwa, — ustalenie emerytur 
dla niezdolnych do pracy, lub dla wdów 
i dzieci po literatach, — wszystko to są 
sprawy bardzo poważne, istotne, doma- 
gające się rozstrzygnięcia. 

Ale... Czy w obecnej chwili najlepiej 
zorganizowana Akademja Literacka mo- 
głaby wiele zdziałać? Czy doskonale po 
myślana ustawa bibljoteczna nie stałaby 
się dziś tylko nowym uciążliwym podai- 
kiem ponad siły ludności?... 

Ą przedewszystkiem: czy wolno lite- 
ratom tak głośno i dokuczliwie mówić 
o swojej nędzy i domagać się dla sie- 
bie nietylko skromnych praw, ale i nie- 
uzasadnionych przywilejów, — w okre- 
sie nędzy powszechnej? Czy wolno my- 
sieć i mówić tylko o sobie, o sobie?.. 

  

Gdy domagano się jak najrychlejsze- 
go wprowadzenia w Życie ustawy  bi- 
bljotecznej, cieszono się zgóry nie z tei 
racji, że pod strzechy wiejskie zawędri:- 
ją książki Mickiewicza, Prusa, Orzeszko- 
wej, Sienkiewicza, — lecz, że można bę- 
dzie przedewszystkiem puścić w ruch pa- 
rę własnych książek; gdy mówiono © 
„krzywdzie* literatów, ponoć za mało 
otrzymujących z Funduszu Kultury Naro- 
dowej, z przekąsem, a nawet niechęcią 
wspomniano 0 płastykach, muzykach, 
artystach dramatycznych, którzy według 
opinji literackiej, są przez Fundusz za- 
nadto wyróżniani. 

Istnieje jeden niezaprzeczalny, jaskra 
wy fakt: książka polska przeżywa kry- 
zys, — nie jest czytana. Stąd — upadek 
firm wydawniczych i stąd szczególnie 
ciężka sytuacja materjalna literatów. 

Trzy przyczyny mogą wywołać to 
zjawisko: nędza materjalna ogółu, mała 
wartość dzieł literackich i wreszcie upa 
dek, lub nawet zanik wyższej kultury spo 
łeczeństwa. 

Jeżeli w chwili obecnej decydujący. 
czynnikiem jest przyczyna pierwsza, czy- 
li zubożenie społeczeństwa, na nic się 
nie zda najenergiczniejsza pomoc  lite- 
ratom ze strony rządu. Łatwiej byłoby 
stworzyć uprzywilejowaną materjalną 
kastę literatów, niż przekonać głodomo- 
ra, że nie jedynym chlebem żyje czło- 
wie i że trzeba od czasu do czasu ku- 
pować książki. 

Jeżeli do upadku książki przyczynia 
się biak potężnych talentów literackich, 
wówczas również nie pomogą rządowe 
zasiłki, ministerjalne pensje „nieśmiertel- 
nych“, lub emerytury podług 7-go sto- 
pnia służbowego. A przecież nie możni
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 
Z DNIA 5 GRUDNIA 

Ciśnienie średnie: 157. 

Temperatura średnia: --5. 

Temperatura najwyższa: 6. 

Temperatura najniższa: --4. 

Wschód słońca g. 7,17 

Zachód słońca g. 14,58 

  

  

dzialu podatkowego. 

NIKA 
dze, obiecując wzamian pomyślne załatwie 
mie spraw urzędowych, wyjednanie u władz 
skarbowych ulg itd, 

Włbec tego przypominamy właścicie- 
lom przedsiębiorstw, że od osób zamierza- 
jących w. ich lokalu przedsięwziąć jakie- 
kolwiek czynności urzędowe, należy żądać 
Ksylegitymowania sie. Gdy przybyły nie po 
siada legitymacji, należy bezwłocznie za- 

wiadomić o tem policję. 

AKADEMICKA 
— Zarząd Sodalicji Marjańskiej Akademi- 

ków USB zawiadamia, że dnia 8 grudnia rb. 
o godz. 9 w kościele św. Jana odbędzie się 
msza św. z komunją, poczem w iokalu sodali- 
cyjnym (ul. Wielka 64) śniadanie i zebranie 
ogólne z referatem sod. j. Prekiera pt. „j. Fras 
setti — katolik czynu”. 

Goście mile widziani. 
— Z Koła Akademików Dziśnian. — W da. 

2 grudnia 1932 na nadzwyczajnem walnem ze- 
braniu po przyjęciu dymisji byłych władz zo- 
stały obrane nowe władze w składzie n:pstępu- 

    
  

Wiatr: zachodni. jącym: zarząd: prezes — kol. Józef Szantyr, 
р : 3 (po raz drugi!), wiceprezes — kol. Witold Kli Opad: R IŻ B 

Tendencia: wzrost maszewski, sekretarz — kol. Kazimierz Szan- 
wiesza о tyr, skarbnik — kol. Irena Wasilewska, kic- 

Uwagi :- pochmurnie. rownik agendy kulturalno - oświatowej —koi. 
> Zofja Bajdalinówna, kierownik agendy towa- 

* PROGNOZA PALM. a „ _ tzyskiej — kol. Józef Ryszard Klimaszews 
Zachmurzenie przeważnie duże. — Rankiem (ponownie!), kierownik ag. samopomocowej 

miejscami mgły lub drobny opad. —— Dość kol. Wacław Mierzwiński. 
ciepło. — Słabe wiatry południowo - zachod- SZKGLNA 
nie i zachodnie. — O poradnię szkolną. — W magistracie 

omawiana jest możliwość wznowienia szkolnej 
NABOŻEŃSTWA Son iek Das o z powo 

3 u braku funduszów. Brak poradni daje się o- 
— RORATY STOW. KURCÓWII PRZE bęcnie bardzo we znaki. | 3-3 

MYSŁOWCÓW odbędą się dnia 8 grudnia — Wycieczka krajoznawcza młodzieży 
br. o godz, 7-mej w kościele św. Kazimie- szkolnej i nauczyciełstwa do Krakowa i Za- 
za. kopanego. — Kuratorium Okręgu ozkolnego 
> URZĘDOWA wileńskiego organizuje w okresie przerwy świą 

ь < apa. tecznej wycieczkę kajoznawczą w góry, w o- 
— Zezwolenia iż kolendowanie. — Staro sobnych grupach — młodzieży szkolnej i nau 

stwo Gradzkie podaje do wiadomości, że poda (vejejstwa. W drodze wycieczka zwiedzi Kra 
nia o zezwolenie na kolendowanie przyjmowa- = ž Zakopane = się w miej 

ne będa w Starostwie tylko do dnia 15 bm. scowości Bukowina, pod Zakopanem. Celeir: 
MIEJSKA wycieczki jest zwiedzenie Krakowa, Żakopane- 

— REDUKCJE W MAGISTRACIE, — go, Ma. EA > Gy ża 
iązku ' 2 | m budże- ycieczka wyjedzie z Wilna w dniu 3 sty- 
w nz. me a wydat- cznia i wróci do Wilna w dniu 14 stycznia 

ce : J = $ Po 1933-34 1933 roku. Ogólny koszt wycieczki wyniesie 
ków, w mowym  preliminarzu na "2 około 170 zł. (siedemdziesiąt) od osoby 1 о- 
z. znowu a moi 2 bejmuje przejazd z Wilna i powrót do Wilna 
czyć należy, że z dniem 1 kiwietnia r. utrzymanie i koszta noclegów. Uczestnicy za 

. około 100 D cowników zostanie zreduko- kwaterowani będą w chatach góralskich.. 
> Ogólnym kierownikiem wycieczki pan kura 

Z (odzie. tor Okręgu Szkolnego wyznaczył p. Bolesła- 
„si оо wa Lucznika , instruktora harcerstwa Okręgu $ 2 > й ika, 

wama, jest modyfikacja A podatku Szkolnego. Bliższych danych o wycieczce udzie 
ad: lokali. Dotychczas mależność za lokale liė mogą p.p. inspektorowie szkolni, dyrekcje 
wymierzano co kwantał, tak że uiszczenie szkół średnich, seminarjów nauczycielskich i 
dłość znacznej sumy dla większości płatni- zawodowych oraz kierownik wycieczki. 
ków było niemożliwe. Należności rozkłada 

э 5е wy na raty, eo w konsekwencji jedy- 7 HARCERSKA 
nie komplikowało pracę miejskiego wy- — KTO MOŻE ORGANIZOWAĆ DRU- 

ŻYNY HARCERSKIE. — Wobec wypad- 
Obecnie istnieje projekt mocznego wy- ków samowolnego organizowania drużyn 

miaru podatku, z prawem płatności w ra- harcerskich przez osoby do tej pracy nie 
tach miesięcznych. upoważnione i nie posiadające odpowied- 

— PRACE W BAZYLICE. — Roboty nich kwalifikacyj — Komenda Chorągwi 
przy zabezpieczaniu portyku Bazyliki są Harcerzy, obejmująca teren wojew. wileń- 
na ukończeniu i obecnie rozpoczęte zosta- skiego i nowogródzkiego podaje do wiado- 

mie szałowanie boków. mości, że drużyny harcerskie mogą orga- 
— ZBĘDNA DEKORACJA ULICY.— mizować tylko instruktorzy harcerscy lub 

Na rogu pl. Katedralnego i ul. Mickie- starsi harcerze, upoważnieni do tego pi- 
wicza tkwi nieczynny ikiosk gazetowy, wy- semnie przez Komendę Chorągwi. 
gląd którego jest conajmniej opłakany.— 
Obok przed paru tygodniami ustawiono no- cerskiej, oraz o dobre 

Dbając o należyty poziom pracy har- 
imię Organizacji, 

wą budkę, lecz o usunięciu starej, stojącej Komenda Chorągwi będzie pociągała do od 
beznżytecznie nikt jakoś nie pomyślał. 

— Cennik na rzeźni. -— Mimo, 

powiedzialności osoby, tworzące pseudo- 

że magi- harcerskie drużyny i fakty takie będzie 
strat zapowiedział zniżkę opłat na rzeźni o 25 podawała do publicznej wiadomości. 
proc., rzeźnicy domagają się dalszego obniże- 
nia cennika do 50 proc. i' w sprawie tej in- 
terwenjowali już w magistracie. 

SKARBOWĄ” 

Komenda Chorągwi przypomina, że Ku 

ratorjum Okręgu Szkolnego Wil. wydało 
zarządzenie, zabraniające organizowania 
drużym harcerskich ma terenie szkół, bez u- 

— WYSYŁANIE UPOMNIEŃ PŁAT- zyskania pozwolenia Komendy Chorąguii. 

NICZYCH. — Unząd Wojenódzki ogłosił Wszelkich informacyj w sprawach har- 
zarządzenie władz skarbowych w sprawie censkich udziela Komenda Wil. Chorągwi 
przestrzegania terminów przy przysyłaniu Harcerzy (Wilno, W. Pohulanka 32). 
upomnień płatniczych. Zachodzą częste wy 
padki, że urzędnicy skarbowii w 3 lub 4 dni 

po przesłaniu płatnikowi nakazu egzeku- 
cyjnego przesyłają upomnienie, co nie da- 

podatku w tak je możmości zapłacenia 
krótkim terminie. Wiładze skarbowe zazna 
czają, że wypadki powiyższe nie mogą mieć 

ZEBRANIA | ODCZYTY 
— jJutrzejsza Środa Literacka poświęco- 

na będzie lotnictwu w literaturze. Gościom bę 
dzie znany szeroko autor nowel i powieści 
lotniczych, porucznik-pilot Janusz Meissner, 
który ostatnio wydał książkę o Ś. p. Żwirce i 
Wigurze. Por. Meissner wygłosi pogadankę p. 

miejsca, gdyż mie są zgodne z obowiązu- t. „LLotnictwo, jako tło i „temat beletryczny”, 
jącerai przepisami | urzędnicy w razie nie Oraz odczyta z rękopisu najnowsze swoje utwo 

_ stosowania się do powyższego zarządze- "V: 
>. Lia, będą ponosić odpowiednie konsekwen- 

eje. 

— LEGITYMOWANIE URZĘDNIKÓW 
SKARBOWYCH. Zdarzają się iwypadki 
przegrowiadzamia rewizyj w przedsiębiorst o go 

podległych kontroli Jagiellońska nr 3 m. 3 — odbędzie się ogólne wweh _ handlowych, 

skarbowej przez osoby iku temu mieupoważ- 
nione. 

Osoby te, licząc 

przedsiębiorców, wyłudzają od mich pienią- 

zamykać oczu na znaczny upadek litera- 
tury w chwili obecnej: najliczniejsze li- 
terackie związki zawodowe, złożone w 
przeważającej części z grafomanów, nie 
zastąpią prawdziwych talentów. Czy wie 
le znajdziemy współczesnych dzieł lite- 
rackich, któreby wzruszały i zacieka- 
wiały i do których chciałoby się powra- 
cać raz po raz?.,. 

Ale najistotniejszą przyczyną kryzy- 
su książki jest niezawodnie powszechne 
obniżenie się poziomu kulturalnego, czc- 
go jaskrawym przejawem jest panosze - 
nie się snobizmu i obłędna sportemanja. 

Z tem trzeba walczyć — wytrwaie, 
zawzięcie, z zapałem. Ale i w tym wy- 
padku droga do' zwycięstwa prowadzi 
bynajmniej nie przez urzędnicze pobory 
takiej a takiej kategorji, przyznane lite- 
ratom!... 

№е!.. Leon Chwistek, w głębokim | 
śmiałym artykule p.t. „O przyszłość kul- 
tury w Polsce" („Droga”, Nr. 12-—1931) 
jakże słusznie mówił: 

— O pomocy ze strony  społeczet- 
stwa czy rządu, nie myślę wcale. Naj. 
pierw — tego trudno żądać w  dzisiej- 
szych stosunkach, potem — są to rze- 
czy raczej szkodliwe, niż użyteczne, bo 
kończy się zawsze na bezmyšlnym  pru- 
tekcjonizmie. Lepiej nie pomagajmy, je- 
śli tego nie umiemy robić, ale nie 
uiszczmy, nie dEaX my 
zwartym szeregiem szyderstwa i pogar- 
dy“. 

Wiašnie! Nie sztuczna opieka ze stro 
ny rządu (czego domaga się krakow- 
ski zjazd literatów), lecz zwarty front 
wszystkich twórczych jednostek — arty- 
stów wszystkich dziedzin, oraz uczonych 

  

na  łatwowierność 

Początek o godz. 8,30 wiecz. przy ul. 
Ostrobramskiej 9. Wstęp dła wprowadzonych 
gości I zł., dla uczącej się młodzieży 75 gr. 

— Ogólne zebranie członkiń Związku Pra- 
cy Obywatelskiej Kobiet, — Dnia 6 grudnia r. 
b. o godz. 8 wieczorem w lokalu Związku — 

zebranie członkiń ZPOK połączone z herbatką. 
„Ze względu na ważność spraw organiza- 

cyjnych, które będą omawiane — członkinie 
AE proszone są o jak najliczniejsze przy- 
ycie. 

| „ WRZEBERECIOZTZZTRERIA WYZWZYCZKA OAREPIERE TODT ESET SESI 
— może przyczynić się do zmiany stosun 
ków. 

Walka musiałaby być prowadzona 
na dwóci; frontach: z ospałem, obojęt- 
nesi na sprawy kulturalne spoieczeń- 
stwem, Oraz z panoszącemi się w związ- 
kach Hierackich, artystycznych, nauko- 
wych pzeróżnemi koterjami. 

Dość upokarzającej żebraniny o ła- 
skuwe datki na nieszczęśliwych  litera- 
tów i artystów, dość kłótni z powodu 
tego, że ktoś dostał za mało, a ktoś za 
wiele, -— czy nie czas na zicdnoczenie 
wszystkich twórców, — wszystkich lu- 
dzi, zdcimych do zdecydowanej walki o 
jasną ; rzyszłość kultury polskiej?... Do 
walki w imię Sztuki (przez duże „S*%) i 
w imię Nauki (przez największe „N*)!. 

Ale... ale., To przecież jakiś romat- 
tyzm.. Avbo Młoda Polska... Coś, co do- 

brze Uąci myszką., Przecież właśnie na 
zjeździe literatów w Krakowie pewien 
wybitny literat narzekał na niezaradność 
iiteratów, którzy nie umieją pilnować 
swcieh inferesów i nie potrafią tak zrę- 
cznie i skutecznie prosić o zasiłki, sty- 
pendja, subwencje, jak to robią plastycy 
i aktorzy, —- i zakończył swe narzeka- 
nia na zbytnią skromność literatów za- 
znaczenicm, iz takie ich postępowanie -— 
„iest niezgodne z ideologią Wyspiańskie- 

    

będziem zwalczać ideologį 
Wyspiańskiego a A broń Boże!... > 

Więc?.. "SRSzig=d- m u Si. 
= W. Charkiewicz 

, Sprostowanie. — W numerze wczo- 
rajszym (z dnia 5 grudnia) przy łamaniu 
opuszczony został podpis autora feljeto- 
nu p.t. „Cudowna podróż* K. W. Zawo- 
dzińskiego. 

э 

Kampan Dziedziuła na ławie oskarżonych | NA FILMOWEJ TAŚMIE 
Wdniu wczorajszym nia. wokandzie Są- 

du Okręgowego znalazła się sprawa: znane- 
go na bruku wileńskim działacza komunis- 
tycznego Jana Chmielisa. 

Chmielis wraz z niemniej osławiomym 
ongiś radnym Dziedziulem, należeli do P. 
P. 8. Lewicy i prowadzili działalność, wy- 
wrotową przeważnie wśród miejscowych 

szewców. W międzyczasie Dziedziul został 
skazany na 6 lat więzienia. 

Odtąd intensywną agitację wśród rze- 
mieślników: prowadził już tylko Chmielis. 
Wiobec tego jednak, że па ślad tej agitacji 
wypadła wreszcie policja, Chmielis został na 
wiosnę br. aresztowany i osadzony w iwię- 

zieniu. 
Na wczorajszej rozprawie oskarżony do 

   

  

AMPLIFON 

TO NAJPIĘKNIEJSZY 

PODAREK na GWIAZDKĘ 
Komplet DETEFON zł. 39.— 

POW G 

inkryminowanego mu przestępstwa mie 

przyznał się, pomimo to jednak sąd uzna- 
jąc winę Chmielisa za zupełnie udowodnio- 
mą, skazał go ma 2 lata tnięzienia z zawie- 

szeniem wykonania wyroku na lat 5. 
Pozaitem sąd zastosował jeszcze лу sto- 

sunku (do oskarżonego pozbawienie praw 

obywatelskich. 
Łagodny ten stosunkowo wymiar ka- 

ry, jak wymika z sentencji wyroku został 
zastosowany: względem Chmielisa jedymie 
dlatego, że sąd miał przekonanie, że wię- 
cej działalności antypaństwowej skazany 
pnowadzić nie będzie. 

Przewodniczył rozprawie wiceprezes 

Brzozowski, oskarżał zaś podprokurator 
Piotrowski. p. w. 

    125,— 
Do nabycia w sklepie firmy 

BLOCK-BRUN — Wilno, ui. Mickiewicza 31. 

— Sekcja Współżycia Towarzyskiego Ro- 
dziny Wojskowej prosi członkinie o przybycie 
na herbatkę, która odbędzie się 7 grudnia rb. 
o godz. 7,30 wiecz. w lokalu Stowarzyszenia 
Rodziny Wojskowej — ul. Mickiewicza 13. 

— Wileńskie Towarzystwo Filozoficzne. — 
Na zebraniu naukowem sekcji dydaktycznej w 
dniu 7 grudnia (środa) o godz. 8 wiecz. w 
seminarjum filozoficznem Uniwersytetu odbę- 
dzie się dyskusja na temat: „Przykład lektury 
filozoficznej na lekcjach propedeutyki filozofji'* 
Rene Descartes: O czem można wątpić? (z 
wypisów K. Ajdukiewicza — Główne kierunki 
filozofji)'. Wprowadzeni goście miłe widziani. 

— wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 
32-gie posiedzenie naukowe wspólne z Towa- 
rzystwem Przyrodników im. Kopernika odbę- 
dzie się dnia 7 grudnia 1932 roku o godz. 20 
w sali własnej przy ul. Zamkowej 24. 

1) Odczytanie protokułu ostatniego posie - 
dzenia; 2) Prof. inż. E. Lelesz wygłosi wykład 
pt. „Racjonalne odżywianie jako zagadnienie 
naukowe i społeczne". 

W poniedziałek dnia 20 grudnia o godz. 
19,30 odbędzie się doroczne walne zebranie 
T-wa (w razie braku kompletu drugie posie- 
dzenie w tymże dniu o godz. 20). Na porząd 
ku dziennym: 

1) Odczytanie protokułu; 2) Prof. dr K. Mi 
chejda: Fragment z dziejów katedry chirurgji 
w Uniwersytecie Wileńskim; 3) Sprawozdanie 
zarządu; 4) Wybory nowego zarządu, 

— Odczyt proi. Morelowskiego. — Stara- 
niem zarządu Ogniska Kolejowego Przysposo- 
bienia Wojskowego w Wilnie we wtorek dnia 
6 grudnia rb. w gmachu własnym przy ulicy 
Kolejowej nr 19 odbędzie się odczyt z przeźro 
czami pana profesora USB dra Marjana Mor-- 
lowskiego na temat „Kraków i najstarsze za- 
bytki sztuki w Polsce" (Wawel, katedra gniez 
nieńska, Łęczyca itd.). Wspomniany odczyt 
jest pierwszym odczytem zp. profesora dra Mo 
relowskiego z cyklu „Klejnoty sztuki w Polsce 
ze szczególnem uwzględnieniem  Wileńszczyz- 
ny”, który zostanie wygłoszony w Ognisku K. 
P. W. w Wilnie. Początek odczytu punktualnie 
© godzinie 19. Wstęp wolny. 

— Nadzwyczajne walne zebranie Peowia- 
ków. — Zarząd Wileńskiego Koła POW komu 
nikuje, że dnia S$ grudnia o godz. 17,30 bez 
względu na ilość członków, w lokału Związku 
Legjonistów przy ulicy zaułek  Bernardyński 
10, odbędzie się nadzwyczajne walne zebranie 
członków, z następującym porządkiem dzien- 
nym: 

1) Odczytanie 
walnego zebrania; 
> 2) Wybór prezesa i 3-ch członków zarzą- 

и; 

protokółu z poprzedniego 

3) Sprawozdanie z walnego zjazdu Peowia- 
ków w Warszawie — wygłosi db. Nagurski. 

4) Wolne wnioski. 
Ponadto odbędzie się herbatka dyskusyjna 

— referat historyczny wygłosi ob. Staniewicz . 
„Przypomina się również, że w pierwszych 

dniach stycznia 1933 roku, odbędzie się zaba- 
wa peowiacka — bliższe szczegóły podane 20 
staną za pośrednictwem prasy. 

— RESURSA RZEMIEŚLNICZA W 
WILNIE uprzejmie zaprasza członków i 
sympatyków rzemiosła na odczyt pt: Pra- 
wo wekslowe i czekdye, który w dniu 7-go 
grudnia br. o godz. 20-tej w sali Resursy 
Rzemieślniczej w Wilnie przy ul. Bakszta 
Nr. 2, wygłosi p. Rodziewicz Leonard. 

Wstęp bezpłatny, 

н RÓŻNE 
‚ — Komendant główny Strzelca. — Wczo- 

raj bawił w Wilnie w sprawach służbowych 
komendant główny Związku Strzeleckiego z 
Warszawy, pułkownik Rusin. 

— ZJAZD SAMORZĄDOWCÓW. — Ww 
dniu 8 bm. w sali Rady Miejskiej rozpocz- 
mą się obrady zjązdu delegatów samorzą- 
dowych z terenu woj. wileńskiego i nowi- 
gródzkiegc. O: ane będą najaktua!- 
niejsze zagadnienia, dotyczące samorządów 

— DYSKONTO WEKSLI. — Oddzial 
Banku Polskiego w Wilnie otrzymał już 
zapowiadany okólnik w sprawie przyjmo- 
wania do dyskonta weksli z terminem 3- 
miesięcznym. Dotychczas jak wiadomo, 
Bank Polski dyskontował weksle jedynie z 
terminem 75-dniowym. | 

„— Komitet Rodzicielski Szkoły Powszech- 
nej „Świt* nr. 22 składa panu Czerniawskiemu, 
dyrygentowi chóru i orkiestry Ogniska Kolejo 
wego i całemu zespołowi serdeczne podzięko 
wanie za uprzejmy bezinteresowny udział w 

koncercie, zorganizowanym w dniu 26 listopa 
pomocy niezamożnej 

    

da 1932 roku, na rzecz 
dziatwie szkoły. 

  

— SPOKÓJ NA USB. — Na uniwersy- 
tecie nastąpiło całkowite uspokojemie, tak 
że wykłady odbywają się mormalnie, 

Policja, będąc w pogotowiu na wypa- 
dek zamieszek, sciągnęła z ulic wszystkie 
dodatkowe patrole i posterunki. 

— Kurs wyrobu nart. — Wczoraj w warsz 
tatach 6 p. p. Leg. rozpoczął się kurs domowe 
go wyrobu nart, zorganizowany dzięki zabie- 
gom por. Lietza, komendanta obwodu PW dla 
członków oddziałów PW z powiatu wileńsko - 
trockiego. 

Komendantem kursu jest por. Jan Łazare- 
wicz. 

Dzięki obywatelskiemu  ustosunkowaniu się 
do PW. pułkownika Biestka, dowódcy 6 p.p. 
Leg., uczestnicy kursu są zakwaterowani, u- 
mundurowani i żywieni na koszt pułku, 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance. — We wto- 

rek 6, we środę 7, i we czwartek 8 grudnia 
o godz. 8-ej potężne arcydzieło St. Wyspiań- 
skiego „Zygmunt August", które zdobyło uzna 
nie całej publiczności i najwyższe pochwały 
prasy, dzięki pomysłowej inscenizacji, doskona 
iej grze artystów i przepięknym  dekoracjom 
Wiesława Makojnika, który wyczarował stylo- 
wo wnętrza, pełne nastrojowości, wspaniałych 
sharmonizowanych barw, świateł i cieni, two- 
rzących wspaniałe ramy dla cudownego słowa 
wielkiego autora. 

Przypomnieć należy, 
przedstawieniu „Zygmunta Augusta" będzie 
obecna komisja konkursowa Ministerstwa O- 
światy, która rozstrzygnie o nagrodzie jubileu- 
szowej im. St. Wyspiańskiego, dla najlepszej 

że na czwartkowem 

kreacji aktorskiej, pomysłu reżyserskiego - та 
larskiego. 

— Teatr muzyczny Lutnia, — Dzisiejsza 
premjera. — Dziś wchodzi na repertuar melo- 
dyjna operetka Kalmana „Fijolek z Montmar- 
treu' ciesząca się na wszystkich scenach ol- 
brzymiem powodzeniem. W operetce tej biorą 
udział — świeżo pozyskana artystka Janina 
Kulczycka, w otoczeniu całego zespołu artysty 
cznego, oraz zwiększonego baletui i chóru. — 
Reżyseruje M. Tatrzański. Nowe dekoracje 
Hawryłkiewicza. Ceny normalne. Zniżki akade- 
mickie ważne. 

CO GRAJA W KINACHE 
— CASINO — Pieśń nocy. 
HELJOS — „Na rozkaz kobiety”. 

PAN — „Mała Hari". 

HOLLYWOOD — „On i jego siostra”. 

STYLOWY — Droga olbrzymów. 
ŚWIATOWID — Halka 
LUX — ,„Czterech z Legii". 

WYPADKI | KRADZIEŻE 
— Przez okno. — Do mieszkania Łobaczew 

skiego Kazimierza (Raduńska 14) między godz. 
16 a 18 zapomocą otwarcia lufciku w oknie 
przedostali się nieznani sprawcy i skradli fu- 
tro damskie wartości zł. 350. 

— „Pajeczarze“, — Epsztejnowi Benjami- 
nowi (W. Pohulanka 11) ze strychu tegož do 
mu po uprzednienr wyrwaniu skobla od drzwi 
została dokonana kradzież bielizny damskiej i 
męskiej wartości 350 zł. Bielizna była znaczo- 
na literami „E*. 

— Sprawka kieszonkowca, -— Fiszelowi Ru 
daszewskiemu (Nowogródzka 30) wyciągnięto 
z kieszeni, gdy wychodził z gmachu jednego 2 
banków na ul. Mickiewicza 100 dolarów. 

— ZGON EPILEPTYKA. — Podczas snu 
dostał ataku epileptycznego i udusił się pie- 
rzyną 21-letni Izrael Suzan (Tatarska 5). 

— WYBITA SZYBA W KSIĘGARNI. —Pe 
wien osobnik wybił wieczorem szybę w księ- 
garni św. Wojciecha przy ul. Domiinikańskiej 
z zamiarem okradzenia witryny. Sprawcę za- 
trzymał dozoca tow. „Klucze* i oddał w ręce 
policjanta. 

— BójKA NA SZKLANEJ. W czasie lik- 
widacji bójki przy ul. Szklanej został zniewa- 
żony post, Banasiak, przez niejakiego Żórawo 
wicza (Hoża 5). Zatrzymano go. 

— WŁAMANIE DO SKLEPU — Do sklepu 
galanteryjnego Sirota przy ulicy Stefańskiej ur 
32 dokonano włamania. Nieujawnieni sprawcy 
przedostali się w nocy do środka i skradli roz 
maite towary na znaczną sumę. 

GŁĘBOKIE 

— OKRADZENIE WAGONU. Na sta- 
cji Głębokie w chwili przejścia pociągu, 
magazynier Jan Wilmiński zauważył, iż 
przy pierwszym wagonie jest zerwana 
plomba, oraz że drzwi tego, wagonu stoją 
otworem. 

* Okazało się, iż we wspomnianym wago- 
mie dokonamo kradzieży dwóch paczek to- 
wiaru łokciowego, wysłanego z Białegosto- 
ku. 

3 

Oświadczenie 
W związku z zarzutem złamania sło 

wa honoru, podniesionym przez p. Jerze 
go Gołońskiego, członka Korporacji Po- 
lonia, przeciwko comilitonowi ppor. rez. 
Włodzimierzowi Surożowi na  walnemi 

„MATA HARI“ — „PAN“. 

Był czas, gdy sława Grety Garbo nie 
miała sobie równych. Karjera tej artystki 

Zo as 2 rodzaju, ©0 zebraniu Koła Medyków USB. w dniu 
Punkt kulminacyjny jednakże minął. 4 listopada br. prezydjum Korporacji 

Przyszła Marlena Dietrich, zaćmiło się Conradia oświadcza, że biorąc pod u- 
słońce Grety Garbo. - wagę rehabilitującą com. Włodzimierza 

Zawsze jednak istnieje magmes niesa- Suroża uchwałę Oficerskiego Sądu Ho- 
miowitego uroku, który otacza postač „bia- norowego 5 pulku piechoty  Legjonow, 

    

  

ego płomienia Szwecji”. wydaną w niniejszej sprawie, oraz po 
Marlena Dietrich nie przetrwa tak dłu- dokładnem zbadaniu podniesionego za- 

g0. S iai La ad rzutu, uchwałą z dnia 4 grudnia br. u- 
„Mata Hari“ jest renesansem Grety znało zarzut za całkowicie bezpodstaw- 

2 Sai is a e ny i uchyliło zarządzenie, zawieszające 
J A e Zo Tnak Mat, com. Włodzimierza Suroża w barwach. 
ides ja L ZA prezydjum K! Conradia: Hari“ ma dužo cech oryginalnych. ac Wieczysta w Pałczeński 

Scenarjusz oparty jest na autentycz- 2 Žr zy: czad 2 * 
nych zdarzeniach, zebranych zresztą w zna arszaie sa Ls 
nej książce pod tym samym, co film ty- —00-6— 
tułem, : 

Postać Mata Hari jest wykwitem tru- S$ P R 

jącego tchnienia wojny. Coś z egzotyzmu, ARCE 

CoŚ z szatańskiegio sprytu, coś z kobiecoś- : 

ci majnormalniejszej, — oto yw sumie za- STOSUNEK STARSZEGO'SPOŁECZEN 
gadka, która kosztowała Francję miljony STWA DO WYCHOWANIA FIZ. 

trupów, a. Niemcy gar aróy marek. | Co słychać na szerokim świecie sportowym, 
Tancerka - szpieg! — Samo zestawienie pyta niejeden ze znajowych, interesujący się tą 

wystarczy za najwymyślniejszą reklamę. dziedziną. Ale że rzecz się dzieje w Wilnie, 

Film oparł się na aktonach. Jest to więc przypuszczać należy, że pytającemu w 
wybitnie i wyłącznie film aktorski, „bez pierwszym r o stosunki wileńskie. 

ZW) GRZE ži = jako © 24 ona o nadzwyczajnych pro- 
Ran a i efektem równorzy= jektach i Boa: pni neo, S 
ie ważnym, co i gra. z rezesów? Szkoda słów. Na takie gadanie lu 
Mimo to film robi wrażenie. Jest w nim a uż IE reagują. Wymagają pracy realnej, 

dobrze uchwycona i zamknięta emocja u- SRA Ainiai, B Sis 
czuciowa. Te proste i niewymyślne efekity, (Niektórzy złośliwi powiadają, że powódź 

jak symboliczna lampka przed obrazem projektów, dotyczących budowy A 
hskiej (?! й ‹ Бавепом plywackich, sprowadziła prawdziwą 

Madonny Kazańskiej (7!) są wyraźne i powódź, od której ucierpiała Bogu ciało winna 
spelniają swoje zadanie. Nawiązywanie do katedrą wileńska). ‚ 

romantyzmu uczucia, skontrastowanego z Trzęba więc operować wynikami osiągnię- 

ponurą grozą rzeczywistości, zawsze da tymi, rezultatem pracy dokonanej. 
wynik jedmaki — poruszy uczuciowość wi- Czy * tej RAE AoroBizi spotowego ma- 
jownii, któ ! występuje j th któ- my coś do zanotowania? 

ZA R ky : _Ъерцуе p н z Guam, Przyjemność zaś notowania pole- 
ry idzie ЗЫ efektem i OBSEPOW a> -, ga zaś jeszcze na tem, że do naszego bilansu 

Tragedja Mata Hari, jest to zaiamanie musimy wprowadzić nową pozycję: wychowa- 

każdej kobiety, która chciała zniszczyć ŻY- nie fizyczne wśród starszego społeczeństwa. 

wioł przez mią stworzony. W szpiegowskiej Na czyje konto zasługę tę zapisać należy mie 
alkcji była niezawodną — ale w miłości u- interesuje nas w tej chwili. Stwierdzamy fakt, 

legła fakt znamienny, zwłaszcza dła konserwatywne- 
ы 3 r Z 

W tem si je pointa filmu i historji 80 Yriina. : - } 
jawiajskiej Inas zę ‚ Kto ze starszego społeczeństwa pierwszy 0- 

SZĄ ч cenił czynnię wartość wychowania fizycznego? 
„Greta Garbo gra jak dawniej. Bez 80- Profesorowie USB, ludzie nauki. Nie są to już 

nienia za gładkością. Raczej drażni swoją obecnie jednostki, entuzjaści idei. Zgrupowani 
kamciastą urodą strzygi. z przedstawicieli wszystkch wydzałów  wespol 

Tańczy. Taniec teh trzeba raczej czuć, z docentami i asystentami bez różnicy wieku, 
niż rozumieć. Rozumieć iw: tym filmie wo- Pilnie zza 2 oddają się Ćwicze- 

5 i i 61 34 7 mom il . 2 

gėle RE ią zęba. 2 w: MC AE Radość i otuchaa wstępuje w serca pione- 
ay SE asų DRA G wych. fiz., kiedy obserwują na gimnastyce 
sami. poważnych profesorów. Rozbawienie, chęć do 

Reszta obsady prócz Ramona Novatrro pracy i humor dominują na każdym kroku. Za 
—ma swoich miejscach. pominają w ciągu kilkudziesięciu minut o nau- 

Novarro nie trafił w typ, stracił przy ce, o kształceniu ducha AA, E > prze- 
ie swoj - i zed! isto. znaczone wyłącznie dla ciała. ie trzeba, są- 

Soc da: ne w dzę, dodawać, że tego rodzau typ Nowocześ- 
я AR DÓB е nego profesora potrafi prędzej i bardziej bez- 

Stone jako Adriani i K. Morley jako Du- Bo srednie zyskać sympatje szerszych mas mio 
bois wykazali, co znaczy dobry i imteli- gzieży akademickiej, która w przeważającej 
gentny aktor. większości ocenia już dzisiaj i znaczenie wy- 

W| całości pierwsze skrzypce należą o- chowania fzycznego w społeczeństwie. 

naka OL a a Ka wAÓŹ 
Pięć „SB BO a spodody PwiolkóW, o którym pisaliśmy  po- 

kreację” ы 5 2 przednio. Z každym dniem čwiczebnym rozra- 
Mata Hari jest jak rzucona rękaiwicz- stą się on liczebnie, popularyzując wśród ro- 

ka, o tyle trudna, że niecodzienna. dzin prawniczych gimnastykę i gry. Kierow- 
Cokolwiek się powie o stylu Grety Gar nictwo klubu i sposób realizowania wytyczo- 

bo -- trzeba jednak zawsze przyznać, że nych planów każą przypuszczać, że w najbliż- 

długo się czeka na takie artystki. szej przyszłości klub pracowników zajmie jed- 

Legenda Grety Garbo jest jeszcze żywa. 
noz poważniejszych salės w dziedzinie kulty- 

& 2 wowanią wych. fiz. w Wilnię, i 
i nie prędko się da czemś zastąpić. ЗЕ 

Tad. C, 
Ukazały sę pierwsze jaskółki nieśmiałych 

prób zorganizowania w tym kierunku nauczycie: 
EEST DES SSRS STWA Szkół Średnich. Chęć uzyskania Państw. 

Odznaki Sportowej pociągnęła za sobą konie- 
Z EOW, DZIšNIENSKIEGO czność przygotowania się do niej. Początkowo 

й : а į „ , przygotowania te miały charakter prywatny, 
Kilka dni temu pisaliśmy 0 imponującej njeskoordynowany. Obecnie przy poparcu 

uroczystości poświęcenia kaplicy w Głębokiem: włądz ma się ten ruch skrzystalizowany i oblec 
Obecnie na czoło wysuwa się cały szereg się w realne kształty. 

podobnych uroczystości, a prym prowadzi Młodzież szkolna szczególnie musi się z te- 
znów Głębokie. Staraniem Zarządu Ochotniczej go cieszyć, ponieważ nauczyciel, czynnie upra- 
Straży Pożarnej i wydatnej finansowej pomo- 
cy PZUW, sięgającej 15000 zł., 
dowana z cegły i pustaków duża piękna i 
ponująca remiza strażacka. Wprawdzie remiz: 
nie oddana jeszcze do użytku, gdyż roboty cał 
kowicie nie ostały ukończone, tem niemniej 
czynione już są poważne zabiegi, by podwoje 
remizy zostały uroczyście otwarte. 

Niemal dziwnem się wydaje, że w okre- 
sie ciężkiego kryzysu, budownictwo w powie - 
cie Dziśnieńskim rozwija się tak imponująco. 
Wbrew twierdzeniu, że kryzys zabija wszystko, 
jak grzyby po deszczu, tu i tam powstają 
domy ludowe, remizy strażackie, budynki szkcł 
ne, mosty i t.p. Jeżeliby ktoś miał pewne w 
tym kierunku watpliwości, to niechybnie uj- 
rzałby swój błąd, widząc piękny dom ludo- 
wy w Łużkach, remizy w Parafjanowie, Pot- 
pliszczu, Prozorokach. A już zupełnie taki 
widz byłby dosłownie oczarowany, patrząc na 
piękny, według najnowszej techniki  zbudo- 
wańy gmach pod gimnazjum w Giębokiem, 
oraz dom gimnastyczny dla PW i W.F, Wszy 
stkie te objekta zbudowane w ostatnich cza 
sach, włącznie z czterdziestometrowym długo- 
ści mostem na trakcie Dziśnieńskim pod Miy- 
narzowem, oczekują najbliższych uroczystości 
poświęcenia i są jakby żywym i namacal- 
nym dowodem, że życie kulturalno-oświatowe 
w poiwecie Dziśnieńskim intensywnie tętni i 
coraz żywiej obleka się w realne formy. 
i A się z tego tu wszyscy, a prze- 
ewszystkiem cieszy się nasz p. starota  Ste- 

fanus, który przy każdej okazji podnieca ist- DOŁHINÓW 
niejące w powiecie organizacje, a energicznym, — sPADEK. — Mieszkaniec wsi <arębiny 
lecz miłym taktem dokonywuje nieraz rzeczy koło Dołhinowa Stanisław Piekarski, znajdują- 
bardzo trudnych. Nie należy zapominać, że ży- cy w ostatnie nędzy, otrzymał powiadomienie 
cie organizacyjne kulturalno-oświatowe, repre- z Chicago, że brat jego Wacław zmarł i pozo- 
mk przez PIĆ Blok Współpra- stawił mu majątek wartości 10 tys. dołarów. 

С ządem ma w osobie p. staros = Lina MOLODECZNO 

  

wiający sporty napewno nie będzie się doszu- 
została zbu- kiwał przyczyn złych postępów wyłącznie w 

    

Bow do ruchu na Świeżem powietrzu. 
»ygnalizujemy te objawy z zadowoleniem 

ze względu na popdniesienie ogólnego pozio- 
mu wyrobienia fizycznego, które ma dla spor- 
tu decydujące znaczenie. 

Uzasadnieniem powyższego zdania niech bę- 
dą słowa bar. Coubertin, twórcy nowoczesiie- 

o olimpizmu: 
„Aby stu ludzi oddało się kulturze  cieles- 

nej, trzeba, aby pięćdziesięciu innych uprawia- 
ło sporty, by tych pićdziesięcu uprawało spor- 
ty, trzeba, aby dwudziestu się specjalizowało. 
aby dwudziestu ludzi się specjalizowało, trze- 
ba, aby pięciu było zdolnych do podziwu god- 
nych wyczynów. Nie można wyjść z tego krę- 
gu, albowiem wszystko w nim składa się na 
łańcuch, którego jedno ogniwo spaja się z dru 
giem“. (t) + 

Podziękowanie 
Niniejszem wyrażam serdeczne podzię: 

kowanie Panu Profesorowi Orłowskiemu i 
Panu Doktorowi Oko za opiekę lekarską, 
której doznałam podczas przebywania mego 

w I Klinice Chorób Wewn. U. S. B. й 

z Frąckiewiczów 
JADWIGA BODENDORFOWA. 
  

nusa stałego i czynnego protektora, a bilans 
й — STRZAŁ PRZEZ О. i EWC, PL EGEWSZY Usa 1ево — Plebanja sm. Z am starosty, żywym udziałem, w postaci stałych ński i о i szerokiej T ) 2 ТОЕН, zodz. 27 4.18 do miesz- BAĆ amia Stefanji Nowickiej lat 32, jakiś nie 

przebił szybę i futrynę na wylot. Nowicka 
—. RZEKOMI WIĘŻNIOWIE POLITYCZNI. Ja i as 4 

W rejonie Kottynian Sei dwóch osop: ZOStala kontuzjowana w prawe oko odłam- 

podali się za zbiegłych więźniów politycznych. Siad Jacynowicz Włodzimierz, który od dłuż 
Zatrzymanych skierowano do dyspozycji szego. czasu starał się o względy Nowickiej 

YYYYYYYYYYYYYYYYYYVYTYVYYYYYVYYYYYVYYYYYYYYYYYVYT TYYYYYYYYTYYVYVYTYYYYVYVYTYYYYYYYPTYYYYTYY 

mają prawa wypożyczania go Publiczności tak za opłatą, jak i bezpłatnie, wy- 
požyczanie bowiem takie jest nietylko działaniem przeciwko uczciwości i do- 

czyli przestępstwem,* przewidzianem przez Kodeks Karny. 
Wypożyczanie pisma powodować będzie skargę cywilną o odszkodowanie, a 

nież i przeciw osobom, korzystającym z tego nadużycia, jako współwinnym. 
Przeświadczeni jesteśmy, że Szan. Czytelnicy dopomogą nam do tępienia 

pracy (w powiecie Dziśnieńskim) tak krótko 

kraśnieńskiej pow. mołode- 
zabiegów i szerokiej inicj. 

ŚWIĘCIANY zmany sprawca strzelił przez okno, Pocisk 

ników, przybyłych nielegalnie z Litwy, którzy kiem szkla. O czyn ten podejrzany jest są- 

władz śledczych. lecz bez skutku. 

zwracamy uwagę Sz. Czytelników, że sprzedawcy naszego wydawnictwa nie 

brym zwyczajom kupieckim, lecz jest również naruszeniem prawa własności, 

także skargę karną, nietylko przeciw niiesumiennym sprzedawcom, lecz rów- 

tych nadużyć niesumiennych sprzedawców.
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  й — USIŁOWANE SAMOBÓJSTWO. — Dziś ! Ni b, 
- W. sobotę w godzinach r»ieczomych miesz- Zakończenie konkursu Dźwiękowe nasza genjalna B © E A "NE > k. a 

gro a kańcy SET PY Pereca 0 4 wody па wodę" Kino rot aczka śpiewa i mówi w superfilmie amer, prod. 1933 t. usłyszeli jęki jakiejś kobiety. się póź- : > 3 | PP Film st Ibrzymim kosztem niej. okazało, była to niejaka panna Garbe- „Konkurs na najpiękniejszą „wycieczkę HELIOS „HA ROZKAZ KOBIETY Film > ocaiię jedneczafwie rówma, która otruła się denaturatem. kajakową, zorganizowaną w ubiegłym se- 
— URZĄD WOJEWÓDZKI JEST 

PRZECIWNY ZAŁOŻENIU MIEJSKIE.: 
KASY KOMUNALNEJ. — Jak podawa- 
kśmy, Rada Miejska na jednem z ostatnich 
posiedzeń uchaaliła założyć miejską Kasę 
Oszczędnościową Komunalną. 

Przy uchwaleniu tego wniosku Rada 
Miejska mie przyjęła pod uwagę okólnika 
Ministrestwa Spraw Wewnętrznych z dnia 
16 kwietnia 1926 r., który ma na celu nie- 
dopuszczanie do powstawania takich insty 

     
   
   
    

  

  

Przyczyna samobójstwa — zawód mi- 

łosny. 
Garberówną odwieziono do szpitala. ży- 

dowskiego, gdzie jej udzielono pierwszej 
pomocy lekarskiej. Stam jej zdrowia jest 
poza miebezpieczeństwem. 

  

     

    

zonie pod hasłem „Z wody nawodę' już się 
zakończył. Do konkursu nadesłanio 15 о- 
pisów, z których przeważająca większość 
stoi ma najwyższym poziomie zarówmo pod 

względem opisowym, jak ilustracyjnym i 
technicznym. Biorąc pod uwagę ten ;pie- 
tyzm i skrupulatność, wyróżniające prze- 
«ważną wększość prae, kiomkurs kajakowy 
„Z wody ma wodę* «©erganizowany przez: 
„Polskie Radjo“, Polskie Towarzystwo Kra 
joznaiwcze i: Polski Związek Kajakowy, u- 

  

   

Ww Warszawie z niebywałem powodzeniem! Nad progr. dod. dźwięk. Pocz. 4, 6, 8 i 10,20 Na 1l-szy seans ceny zniźcne 
  

  

DŽWIĘKOWE KINO 

с@лмне 
Wielka 47, tel. 15-41 

„PIEŚŃ NOCY 
Uwaga! Film tta odznasza się niebywałą precyzją i czystością odtworzonego dźwięku. — Dla młodzieży 

Dziś | Najwiąkszy sukces kinematografji europejskiej 

w którym Śpiewa 
nasz sławny rodak JAR BIEPURA 

dozwolone — Seanse: 4, 6, 8 i 10.15. W dnie świąt. o godz, 2 ej. 

  

Dźwiękowe kino Dziś! 

„PAN“ 
  

Dzieje najsłynniejszej kurtyzany szpiega 

MATA HARI 
W rewelacyjnej obsadzie; ubustwians GRETA GARBO, najuinbiešszy 
RAMON NOVARRO. słynni Łlsnel Barrymore, Lewis Stona i in. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

      
    

    

   

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

tucyj, któreby prowadziły między sobą kon: ważać należy, za udaną imprezę, która w Nad program urozmzicone dodatki dźwiękowe. Seanse 4, 6, 8 i 10,15 ® 
kurencję i tem szkodziły interesom ogółu alej pełni spełniła swoje zadanie. Wielka 42, tel, 5-28 Na l'szy seans ceny zniżone. Bilety honorowe i berpł, niewsżue. 

i kas komunalnych. || — WIECZÓR DYSKUSYJNY BBWR Komisja sędziowska konkursu, w któ- 
Założenie instytucji, która ma ten Sam vy NOWOGRÓDKU. W sobotę dnia 3 bm. rej zasiadają przedstawiciele: Ministenst- Dźwiękowe kine Dziś! Niezrównana szampańska 100 proc. kom. prod. czeskiej 3 

cel i ten sam teren działania, powiększa vy jokalu wojewódzkiego Sekretarjatu B.B. wa Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu- HOLLYWOSD ©R E EGO $IO$TRA w rol. gł. perła czeskiego humoru znakomity 
tylko imydatki administracyjne, co powo- vy.R, w Nowogródku, odbył się wieczór blicznego, Państwowego Urzędu Wychowa : Wlasta Burjan ; wszech. stary Anny Ondra 
duje podwyżkę stopy procentowej i przesz- gyskusyjny, przy udziale p. starosty po- nia Fizycznego i Przysposobienia Wojsko-  Micklewicza,22 Film w języku czeskim dla wszystkich zrozumiały. kadza zbieraniu oszczędności. | rwiatowego Winczewskiego, posła Małyni- wego, „Polskiego Radja“, Polskiego Towa- tel. 15-28. Nad program dodaiki dźwiękowe. Począt:k o godz. 4-€j 

_Ze względów powyższych i biórąc p cza, oraz kilkudziesięciu osób z Nowo- rzystwa Krajoznawczego i Polskiego 
SEE ER M DE oszczędności Ur - gródka. Związku Kajakowców, przystąpiła już z Dziś! Najnowsza 100 proc. dźwiękowa zensacja. W wersji francnskieji 
dytu tut. pow. Kasy Komunalnej, Urząd Przewodniczy] przew. sekcji kuliuralno- dniem 28 listopada do pracy i w niedzielę, Kino-Teatr : Ё © | į 
Wiojewodzki odnosi sie RE do oświat. Wojew. Sekret. BBWR p. dyr. Bań- dnia 18 grudnia w przenwie koncertu wie- STYLOWY" p R 4 A © E B R z w A 
POZWY, założenia drugiej takiej podobnej ski, Przedmiotem dyskusji był wygłoszony czornego około giodziny 21,00 „Polskie Ra ** Potężna tregedja w 14 akt, marszu pionerów przez skwer, ogień, wodę, i Śnieżyce do ZIEM! OBIECANEJ walczyć z ży” 2 > ogien, у instytucji. przez p. R. Kawalca referat pt: „Walka z djo'* w ramach wiadomości sportowych po Włelka 26 wiołem i hordami iudjan. — W rol gł GASTON GLAS i JEANNE HELBING. — Nad pregram: MICKEY BOKSEREM STA DROŽANSKI Е prog > PN STAROS D S defetyzmem“. W dyskusji nąd referatem da na wszystkie swoje nozgłośnie wynik : komedja w 2 akt, 
ROZPOCZYNA DNIE NOWO- vzięli udział wszyscy obecni, w szczegól-- konkursu. 
mianowany” Starosta Powiatowy grodzień- mości dołączyli cenne uwagi: p. starosta Komisja sędziowska rozporządza 10-ma Dźwięke: Dziś pierwszy rsz w Wilnie dawno oczekiwane nieśmiertelne atcydzieło operowe St. Moniuszki 

ski p. Drożański przybywa w dniu 6 bm. уура ли i, kpt. Majcher, dyr. Bański, wartościowemi nagrodami, wśród których i Tų Najwspsnialszy džwiekomiec polskiej prooukcji w wykonsniu całego > > ii w tymże dniu obejmuje UTZ6- гайса Zdžarski, kier. Sieczko, ławnik Pi- na szczególne wyróżnienie zasługują: ka- R BARY wan A La agy Ku PURE Wspakę awanie. ichowski. "Wi ando i ater- ja wuosobowy z tożagłowami a szego tenora wszystkich czasów Ą Y. 
> RADA MIEJSKA M. DRUSKIENIE pg. Wiobee_ bandzo. obfitewo naiet=" żalt dwuowokowy z Ożaglowaniem (dar kre- „ŠWIATOWID“ t:lamt polskiej muzyki i polskiej pieśni. W roll tytułowej niezrównana 

jału, dostarczonego iw toku dyskusji, po- sowej wytwórni łodzi sportowych z Wilna), Mickiewicza 9. ; WYRAŻA PODZIĘKOWANIE ODCHO- | : : KS ER; R . : - Zorika Szymańsk:. DZĄCEMU STAROŚCIE ROBAKIEWI stamowiono opracować szczegółowy pro- kajak dwuosobowy (dar PUWIE'u), na = 

CZOWI. — Rada Miejska m. Druskienik STAG ża > 2 te- Aa AWR) pa RE, Radjo wileńskie EE www gg 
na posiedzeniu w dniu 23 listopada. a PO“ tem następnej konferencji będzie sprawa składaka (dar firmy Jenker i Wagner z TOREK Hurtowy skład Papieru i Matsrjałów Piśmiennych 
stanowiła wyważić rw imieniu calej 2 pracy na wsi. Bielska), bibljoteczki sportowo - turystycz 2 O GRUDNIA 
ści m. Druskienik odchodzącemu do ini- Wieczór dyskusyjny byl pierwszym z ne (dar Głównej Księgarni Wojskowej z , !140 Przegl. prasy polskiej; komunikat me- PAPIER $PÓŁKA AREY 82 

sterstwa na stanowisko radcy ministerjal- se-j; obecnie projektowanych przez BBWR Warszawy) i sprzęt kajakory (dar Cen- (orologiczny; czas; 12,10 ZA 15,10 Kol- Egg 3 
mego b. staroście p. Robakiewiczowi PO- „sywojal on jednak takie zainteresowanie, tralnej Komisji Zwiazku Harcerstwa ol- RURA SE A dc aa wino, UL. ZAWALNA 13. Tel. 501. 
dziękowanie za jego pracę dla rozwoju U- żę wyszędzie należałoby podobną akcję pod- skiego z Warszawy). Giarda. roliitze, "1528 Radiowa za na ой * о : = 
zdrowiska Druskieniki. : ‚ — 386, zwlaszeza w poszczegėlnych miastach mieślnicza; 15.35 Wśród książek; 15.50. Kon- 5 Poleca w dażym wyborze: E — WAKACJE ZIMOWE. Kuratorjum ; miasteczkach. Materjał dostarczony przez cert dla młodzieży (płyty). Objaśnia Zofja Ła. E Kalendarze na rok 1933, ozdeby choinkowe, pocztówki świąteczne i noworoczne, księgi E 
o co ace pe tego rodzaju dyskusje jest bardzo cenny, węska. Polska sztuka ludowa. 16,25 Przebudo- rachunkowe oraz wszelkie artyknły kancelaryjne i szkolne = ad» SESh 2 3 сН ja 6 szechnej* — odczyt dla nauczy Н 22 “„ЁЁ(‚‘ЁЁ…@ЁЁЁ:Ё się walacje u. SWŻ SE a bada Ni celi: t640 sówięty Mikolaj. wo wooroaiac GRS. lininis 

more dl szk, które trwać będą do 5-2 wGDZKIEGO zwołane zostało rze ). wo WO S en A ri а 4 Wielko at — : Ь НО Ь + 17, 2 ; dalszy ciąg 
= Ferje zaś wma zmniej- jewodę Świderskiego ma dzień 10 bm. — koncertu; 17,55 Program na środę; 18,00 Kon @ szono do jednego tyg: mia. Omawiane będą sprawy bieżące, szczegól- cert popołudniowy w wykonaniu zespołu man- 

Wiakacje letnie trwać będą od 15-g0 nję finansowe i budżetowe związków ko- ; dolinistów; 18,40 Codzienny odcinek powieś- czerwca do 0 serpnia. Pierwsze półrocze ynakiah . = prasie O W tych ciowy; 18,50 Rozmaitošci; 19,00 Republika li- 
kończy się z dniem 22 grudnia. 2 т " A (WOJEWÓDZ dnia yło się w Stołpcach zebranie za- tewska a Wileńszczyzna — odczyt lit.; 19,15 

— SKOCZNIA NARCIARSKA W „SE- KIEJ m“ KS ię goa 8 rządu Pow. Federacji 'PZOO. pod przewod- Zarys działalności Towarzystwa Przyjaciół Na 4 
KRECIE“. — Okręgowy Urząd WF i PW jm. ma godzinę 12-tą nosić konferencyj. Tictwem. prezesa p. posła Jerzego Gorzkow a Au ilnie — odczyt Pawła „Krzowskiego; 
urządza skocznię narciarską w Sekrecie, nej U: Woi S ; skiego. Sprawozdanie z MWialnego Zjazdu | rasowy dziennik radjowy; 19,40 Poga- 3 A j Urzędu Wojewódzkiego. W posiedze- : A = danka muzyczna; 20,00 Transmisja koncertu : 
długości do 30 metrów. е > Bł 3 rezenwiistów ix: Bialymstoku oraz ze zjazdu » N łaj: i kei ` DZA SĘ miu tem wezmą udział szefowie władz i u- SAM у “ z Cale (Norwegja); 21,35 Wiadomošci sporto 

Budową skoczni kieruje inž. Borinow- qzędów niezespolonych II instancji, naczel Wojewódzkiego wi Baranowiczach, złożył we i dodatek do radjowego dziennika praso- 
ski. Potrzebny teren udzielił p. Eynarowicz micy wydziałów Urzędu Wojewódzkiego, PTeZeS Federacji poseł Gorzkowski. Spra- wego; 21,45 Godzina życzeń (płyty); 22.45— 

— KONCERT WEJNBERGA.— W pią starostowie powiatowi wojew. nowogródz- Wozdanie z prac organizacyjnych ma tere- Muzyka taneczna; 22.55 Komunikat meteorol- ha 
tek 9 bm. w Teatrze Miejskim odbędzie Się kjęgy, oraz kierownicy wojewódzkich orga "ie powiatu złożył komendant Związku Re giczny; 28,00 Muzyka taneczna. Э. koncert włoskiego śpiewaka (barytona 0- nizacyj społeczno - gospodarczych. zerwistów p. St. Jaskorzyński. Pozatem 0- NEC RR“ = “k aw 
pery medjolańskiej) Wittorio Wejnberga. — NAJBLIŻSZE ZBBRANIE WOJEW. "ó%iono sprawę umundurowania oraz fun Ofiary —- S p = 

* Koncerty Wejnberga cieszyły się tak KOM, OSZCZ. DLA ZW, KOMUNALNYCH Ūacji satandaru. Na odzież i obuwie dla biednej dziatwy z A = w. Warszawie, jak i «w innych miastach, odbędzie się w dniu 9 bm. w sali konferen- — ORGANIZACYJNE ZEBRANIE RE ochrony przy ul. Koszykowej prowadzonej Parcelac a m a 
wielkiem powodzeniem. cyjńej Urzędu Wojewódzkiego. Będzie to ZERWISTÓW. —W:' ubiegłym tygodniu z przez Caritas przy parafji N. Serca Jezusa Ma- g p 

— ROZGRYWKI PING - PONGOWE. nierwsze posiedzenie organizacyjne, po- ramienia Zarządu Powiatowego Zw. Rezer rian Strumiłło składa zł. 20. 
W sobotę 3 bm. zakończyły się rozgrywki $więcone omówieniu i ustaleniu programu wistów komendant powiatowy podkom. Ja- r 
o mistrzostwo szkół Średnich m. Grodna. pyący, podziału pracy między poszczegól- skórzyński zwołał zgromadzenie organiza- w A E Ę a Ę r 
W fnale gimnazjum Tarbut pokonało gim- mych członków, pozatem będzie wygłoszo- cyjne Zw. Rezenwistów. Po reorganizacji, 
nazjum państwowe w EA E my referat informacyjny.  Przewodniczą- do miejscowego zarządu weszli: „waj Racjonalnej kosmetyki leczniczej 

Po tej rozgrywce gimn. Tarbut osiąg- tej Komisji jest p. sen. Olgierd Je- podpłk. Kazimierz Niedźwiedzki, sekre- & = = 5 - nęło tytuł mistrza szkól średnich i obrzy- Įekski o RZA £! tarz Gustaw Szpilewski, skarbnik Alfon. | WING, Mickiewicza 31 m. 4. B Zzis iii letniskowo - ogrodnicza - budowlane 
mało puhar na rok 1932-33, ofiarowany у ‘ Jamkiewicz. Pozatem postancwiono zorga- GRÓD Ę nad jeziorem, rozmaitej wielkości. 
przez S$. U. I. społ. gima. © nizować pluton ćwiczących i mia komendan & k je: doskośśli Gdówieła 4: 

S) SU WA В ja“ tego" piutoni pavialano: Rolege B Anais Sora je skazy i braki. Masaż -kosmetycz- Kcmusikacja pociągami i autobusem ca godzitę, 
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Wydawca: Stanisław Mackiewicz. 

Poprzez cuchnącą sień wszedł do po- 
koju, zamykając za sobą cicho drzwi. 

Jimmy Dal nazywał ten brudny, mały 

Szara pieczęć na czole zamordowa- 

nego była autentyczna — jego własna 

pieczęć! Nie było wątpliwości, co do te- 

wego dżenielmena nie pozostało ani śla- 
du —- ordynarna, spuchnięta fizjonomja 
alkohiiika. typowego mieszkańca Whit- 

Drukarnia wydawoictwa „dów A” 
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rzełka. Ani w domach gry, ani w Szyn- 

kach, ani nawet w chińskich palarniach 

opium, nie było go dzisiaj. Minęła już 
Za chwilę zjawił się karzełek. 
— O co chodzi, Larry? 
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